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MỞ ĐẦU 
 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Huyện Trực Ninh có 21 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 3 thị trấn và 18 xã 

giới hạn như sau: phía Bắc tiếp giáp huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình; phía Đông giáp 

huyện Xuân Trường; Phía Tây giáp với huyện Nghĩa Hưng và huyện Nam Trực; Phía 

Nam giáp với huyện Hải Hậu. Trên địa bàn huyện có các tuyến đường lớn huyết mạch: 

Quốc lộ 21, 21B, 37B; Tỉnh lộ 490C, 487, 488B. 

Xã Trực Đạo nằm ở trung tâm huyện Trực Ninh, có tổng diện tích tự nhiên là 

6.14km2, dân số khoảng 8312 người; xã có tuyến đường Tỉnh lộ 488B chạy qua là 

tuyến kết nối các xã với các địa phương lân cận, đặc biệt là các khu vực phát triển như 

thị trấn Cổ Lễ, thị trấn Cát Thành... Đây cũng là một thuận lợi về giao thông vận tải 

cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dân cư sống tập trung, hiện tại nhu cầu 

về đất làm nhà ở cho nhân dân là rất cần thiết. 

Để giải quyết hạn chế trên thì việc đầu tư “Xây dựng khu dân cư tập trung xã 

Trực Đạo, huyện Trực Ninh” là hết sức cần thiết. Công trình hình thành sẽ đảm bảo 

phát triển về nhà ở với các kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng văn 

minh, hiện đại. Do đó Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Trực Ninh đã đầu tư Dự án 

“Xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh”. Dự án đã được Ban 

quản lý dự án ĐTXD huyện Trực Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư tập trung xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh tại Quyết định số 5784/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2020 và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ra nghị quyết số 

90/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng 

Khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, Trực Ninh 

Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, Trực Ninh là dự án đầu tư 

xây dựng mới. Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường, Dự án “Xây 

dựng khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, Trực Ninh” thuộc đối tượng phải thực hiện 

đánh giá tác động môi trường. 

Thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản pháp 

luật có liên quan, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Trực Ninh đã phối hợp với đơn vị 

tư vấn là Công ty TNHH môi trường NTECH tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho Dự án trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.   
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1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo 

nghiên cứu khả thi 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Nam Định. 

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: UBND tỉnh 

Nam Định. 

1.3. Sự phù hợp của dự án với các quy hoạch BVMT, quy hoạch vùng, quy hoạch 

tỉnh, quy định của pháp luật về BVMT; mối quan hệ của dự án với các dự án 

khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan 

Dự án “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh” do 

UBND huyện Trực Ninh làm chủ đầu tư hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch phát 

triển của vùng và địa phương, cụ thể như sau: 

- Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (được phê duyệt tại Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ); 

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 

2050 (được phê duyệt tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND 

tỉnh Nam Định); 

- Quy hoạch xây dựng xây dựng vùng huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (được phê duyệt tại Quyết định số 1733/QĐ-

UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định); 

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới (tại Quyết định số 7431/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016 của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Trực Ninh). 

- Nghị quyết số 90/NQ-HĐNĐ ngày 01/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Nam Định. 

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

(ĐTM) 

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

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a. Các văn bản pháp luật 

 Luật: 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. 
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 Nghị định: 

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

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.  

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về việc Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

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

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Thông tư: 

- Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ giao thông vận tải 

quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; 

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về 

phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư 

xây dựng. 

- Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường.  

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Quyết định 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban 

hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc, 07 thông số vệ sinh lao động; 
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- Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định Ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn 

tỉnh Nam Định. 

2.2. Văn bản pháp lý có liên quan đến dự án 

- Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Nam Định về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung 

xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh; 

- Quyết định số 5784/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Ban quản lý dự án ĐTXD 

huyện Trực Ninh về việc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, 

huyện Trực Ninh; 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã 

Trực Đạo, huyện Trực Ninh. 

- Giấy đăng ký kinh doanh của chủ dự án 

- Các bản vẽ có liên quan đến dự án. 

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

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng khu dân cư tập 

trung xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh” do UBND huyện làm chủ đầu tư được lập với 

sự tư vấn của Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi Trường Nam Hà. Nội dung 

báo cáo được làm theo đúng cấu trúc hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

* Chủ đầu tư: UBND huyện Trực Ninh 

- Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ - Huyện Trực Ninh - Nam Định 

- Người đại diện: Lưu Văn Dương;   Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện  

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Trực Ninh 

- Người đại diện: Vũ Xuân Đạt   

- Chức vụ: Giám đốc ban 

- Địa chỉ: Trụ sở HĐND-UBND huyện Trực Ninh - Thị trấn Cổ Lễ - Huyện 

Trực Ninh - Nam Định 

* Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi Trường Nam Hà 

Đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Huy;    

Chức vụ: Giám đốc; 
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Địa chỉ: Số nhà 38/170, đường Lê Công Thanh, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Dự án: “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, huyện trực Ninh”. 

1.1.2. Thông tin về chủ dự án, tiến độ thực hiện dự án 

a. Thông tin về chủ dự án 

* Chủ đầu tư: UBND huyện Trực Ninh 

- Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ - Huyện Trực Ninh - Nam Định 

- Người đại diện: Lưu Văn Dương;   Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện  

Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Trực Ninh 

- Người đại diện: Vũ Xuân Đạt   

- Chức vụ: Giám đốc ban 

- Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ - Huyện Trực Ninh - Nam Định 

b. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án như sau: 

- Tiến độ thực hiện dự kiến: 

+ Thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản: Qúy I đến hết quý III năm 2022; 

 + Chỉ định thầu, khởi công xây dựng: Quý IV năm 2022. 

 + Hoàn thành công trình và bán đấu giá: Quý I năm 2024. 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

Dự án “Xây dựng khu tập trung dân cư xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh” nằm 

trên địa bàn xã Trực Đạo với tổng diện tích khoảng 3,2 ha.  
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Hình 1. 1. Vị trí của dự án  

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Dự án “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh” có 

tổng diện tích là 3,2ha. Hiện trạng sử dụng đất của dự án toàn bộ dự án như sau: 

 Về sử dụng đất: Toàn bộ diện tích quy hoạch là đất nông nghiệp, không 

có công trình xây dựng trên đất 

Bảng 1.2. Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 

STT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất ở Biệt thự 3.615,6 m2 (29,22%) 

2 Đất mặt nước Liên kế 8.758,2 m2 (70,78%) 

2 Đất hạ tầng kỹ thuật 991,8 3,02 

3 Đất cây xanh 2.252,6 6,87 

 (Nguồn: Quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án) 

 Về hạ tầng kỹ thuật:Xây dựng các trục đường giao thông hoàn thiện nền, mặt 

đường, vỉa hè, cây xanh.  
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+ Quy hoạch trục đường chính N1 giáp Tỉnh lộ 488B, mặt cắt đường 15m 

(5m+7m+3m(dải phân cách). 

+ Quy hoạch trục đường phía Đông D1 giáp đường liên xã, mặt cắt đường 10m 

(5m+5m). 

+ Quy hoạch trục đường D4, mặt cắt đường 13m (4m+9m). 

+  Quy hoạch các tuyến còn lại với mặt cắt đường 15m (4m+7m+4m) phần lề 

đường và chân taluy là ranh giới khu đất và kết nối các khu vực xung quanh. 

 Hệ thống thoát nước mưa và nước thải: 

+ Hệ thống thoát nước mưa được bố trí dưới hè chạy dọc theo các tuyến đường, 

thoát ra hệ thống kênh mương quanh khu đất. 

+ Hệ thống nước thải sinh hoạt được bố trí phía sau các lô đất (chạy dọc theo 

hành lang rộng 3m giữa 2 dãy nhà), thu gom về bể xử lý nước thải được khử trùng và 

xử lý rồi thoát ra mương thoát nước hiện trạng. 

 Hệ thống cấp nước sạch: Nguồn nước cấp cho khu dân cư đấu nối với nguồn 

nước hiện trạng đã có của xã Trực Đạo. Quy hoạch hệ thống đường ống cấp nước trên 

các tuyến đường để cung cấp nước cho các hộ dân cư. 

 Hệ thống cấp điện: Nguồn điện được lấy từ lưới điện phía Tây. Hệ thống điện 

bao gồm điện sinh hoạt cấp cho các hộ dân và điện chiếu sáng.  

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

trường 

Khoảng cách từ Dự án tới khu dân cư: 

- Dự án dân cư xóm Nam Tiến khoảng 250m về phía Đông. 

- Cách khu dân cư xóm Nam Cựu gần nhất về phía Đông Bắc khoảng 80m. 

- Dự án tiếp giáp với thôn Nam về phía Bắc so với Dự án. 

- Dự án cách UBND xã Việt Hùng khoảng 90m về phía Đông. 

- Dự án tiếp giáp với huyện lộ 53C về phía Nam và đường giao thông liên thông 

xung quanh dự án. 

- Xung quanh dự án chủ yếu là đất nông nghiệp của xã Trực Đạo. 

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

a. Mục tiêu của dự án 
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Dự án “Xây dưng khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh” được 

thực hiện với mục tiêu như sau: 

Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Trực Ninh đầu tư Xây dựng khu dân cư tập 

trung xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh là cần thiết, phù hợp. Đây là khu vực có vị trí 

thuận lợi để phục vụ giãn dân cho xã Trực Đạo và các địa phương lân cận. Công trình 

hình thành sẽ giảm bớt áp lực về đất ở cho địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội trong vùng, và từng bước hoàn thành Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. 

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

 * Loại hình dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mới. 

* Quy mô của dự án 

 Dự án có quy mô diện tích là 3,2ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 496 người dân. 

- Toàn bộ khu dân cư quy hoạch thành 4 khu chức năng sử dụng đất: 

- Đất ở gồm có hai loại là đất ở biệt thự và đất ở liên kế với diện tích 

12.373,8m2. Đất ở biệt thự: 14 lô, đất ở liên kế: 79 lô. Do đó tổng số lô đất ở quy 

hoạch khoảng 93 lô. 

- Đất giao thông: Quy hoạch các trục đường dọc và ngang khu đất kết nối khu 

quy hoạch với các vùng phụ cận với tổng diện tích là 17.188,6m2. 

- Đất cây xanh được dự kiến được quy hoạch phía trung tâm và phía Nam khu đất 

với tổng diện tích là 2.252,6 m2. 

- Đất công trình hạ tầng kỹ thuật: gồm toàn bộ hệ thống cống thoát nước thải sinh 

hoạt nằm phía sau các lô đất ở. Tổng diện tích là 991,8m2. 

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp sử dụng đất quy hoạch của Dự án 

STT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1  

Đất ở 

Biệt thự 3.615,6 m2  

(29,22%) 

8.758,2 m2 

(70,78%) 

1 

Liên kế 

2 Đất hạ tầng kỹ thuật 991,8 3,02 

3 Đất cây xanh 2.252,6 6,87 

4 Đất giao thông 17.188,6 52,39 

 TỔNG CỘNG (1+2+3+4)  32.806,8 100 

 (Nguồn: Quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án) 
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1.2. Công nghệ sản xuất, vận hành 

* Quy trình thi công và vận hành của Dự án 

 Sơ đồ tổ chức thi công và vận hành của Dự án như sau: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quy trình thi công và vận hành của Dự án 

  

- CTR xây dựng, 

CTR sinh hoạt; 

- CTNH; 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Nước thải xây dựng 

- Bụi, khí thải; 

-Tiếng ồn, độ rung 

- CTR sinh hoạt; 

- CTNH; 

- NTSH;  

- Bụi, khí thải; 

- Tiếng ồn. 
 

Thi công hạ tầng kỹ thuật: Đường 

giao thông, cấp nước, thoát nước, 

cấp điện, cây xanh,.... 

 

Thi 

công 

xây 

dựng 

Hoạt 

động 

Chuẩn bị  

 

San lấp nền 

 

Sinh hoạt của các hộ dân sống tại Dự 

án. 
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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. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện 

dự án 

Theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 cho 

thấy:  

- Môi trường không khí: 

Chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực thực hiện Dự án tương 

đối tốt, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

 - Môi trường nước dưới đất: 

Nhìn chung chất lượng nước ngầm khu vực thực hiện dự án không có dấu hiệu 

bị ô nhiễm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất của địa phương. 

- Môi trường đất: Chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh và khu vực thực 

hiện dự án tương đối tốt, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

- Môi trường nước mặt: 

- Theo kết quả quan trắc chất lượng chất lượng sông nội đồng trên địa bàn tỉnh 

Nam Định  từ năm 2015-2019 cho thấy: Diễn biến ô nhiễm sông Ninh Cơ: 

- Chỉ số WQI có thể đánh giá nước sông Ninh Cơ có chất lượng nước rất tốt và 

tốt là chủ yếu (giá trị WQI từ 78 đến 93) và có xu hướng cải thiện hơn.  

- So sánh kết quả quan trắc định kỳ hàng năm chất lượng nước mặt Sông Ninh 

Cơvới QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) cho thấy, một số thông số như COD, 

BOD5, TSS vượt quy chuẩn tại tất cả các vị trí. Ngoài ra, một số vị trí bị ô nhiễm cục 

bộ, không thường xuyên bởi các thông số Amoni, nitrat, nitrit, photphat, coliform, 

tổng dầu mỡ, phenol.  

2.2. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án  

- Hệ thống giao thông: 

Dự án triển khai xây dựng, việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng của các 

phương tiện giao thông sẽ gây tác động đến an toàn giao thông và chất lượng đường xá 

trên các tuyến đường giao thông kết nối với dự án. 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Dự án thực hiện trên dịch 3,2ha trên toàn 

bộ diện tích đất nông nghiệp. Việc thực hiện dự án sẽ làm chuyển đổi mục đích sử 

đụng đất từ đất lúa sang đất ở và thanh thay đổi cơ cấu sử dụng đất của địa phương.  
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- Hệ thống kênh mương, ao hồ:  

Quá trình thực hiện dự án sẽ phát sinh nước thải từ hoạt động sinh hoạt. Lượng 

nước thải này nếu không được xử lý sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tiếp nhận là 

hệ thống kênh mương nội đồng tiếp giáp dự án. 

- Khu dân cư: 

Dự án nằm trên địa bàn xã Trực Đạo. Quá trình triển khai xây dựng Dự án sẽ 

gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân sinh sống dọc theo tuyến tỉnh lộ 

488B. 

2.3. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Điều kiện kinh tế và xã hội xã Trực Đạo đang có những chuyển biến tích cực, 

đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện do đó việc đầu tư phát triển hạ tầng, công 

nghiệp, kỹ thuật dịch vụ cần được quan tâm phát triển nhằm kịp thời đáp ứng được 

nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện dự án cũng góp phần thúc đẩy 

kinh tế- xã hội khu vực dự án phát triển nhanh hơn, tạo ra các quỹ đất, thúc đẩy giao 

thương kinh tế, nâng cao đời sống của người dân. 

Hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án có chất lượng tương đối tốt, 

đảm bảo vẫn còn khả năng tiếp nhận các nguồn thải trong quá trình xây dựng và vận 

hành của Dự án. 

Dự án Xây dựng khu tập trung dân cư xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh sau khi 

hoành thành sẽ tạo quỹ đất sạch phục vụ nhu cầu đất ở cho người dân địa phương và 

các vùng lân cận. 

Do đó, việc triển khai dự án Xây dụng hoàn toàn phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường khu vực thực hiện dự án.  
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1 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 

Dự án “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh” được 

thực hiện trên khu đất với tổng diện tích là 3,2 ha tại xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định. Quá trình thực hiện báo cáo này chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá, dự 

báo các tác động cho 02 giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng Dự án, bao gồm: Hoạt động đền bù, giải phóng 

mặt bằng, san lấp nền và thi công xây dựng Dự án. 

- Giai đoạn khai thác và sử dụng. 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án 

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động  

3.1.1.1. Đánh giá tính phù hợp của vị trí dự án với điều kiện môi trường tự nhiên và 

kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án; sự phù hợp về quy hoạch mặt bằng, phân khu 

chức năng  

Về môi trường tự nhiên: Theo các số liệu thống kê về khí tượng, thủy văn cũng 

như kết quả đo, phân tích môi trường nền khu vực thực hiện Dự án tại Chương II cho 

thấy: Khu vực có điều kiện khí hậu và chất lượng môi trường thuận lợi cho quá trình 

thực hiện Dự án. 

- Về kinh tế - xã hội: Khu vực thực hiện Dự án có cơ sở hạ tầng tương đối phát 

triển, gần nhiều khu dân cư, tình hình anh ninh trật tự luôn ổn định, phù hợp cho quá 

trình thực hiện Dự án. 

- Quy hoạch mặt bằng, phân khu chức năng: Dự án hoàn toàn phù hợp với các 

quy hoạch chung cũng như quy hoạch chi tiết có liên quan đã được phê duyệt, cụ thể: 

Phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 và tầm nhìn đến 

năm 2050; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2030 huyện Trực Ninh.  

3.1.1.2. Đánh giá tác động về việc chiếm dụng đất đai  

Trong quá trình triển khai Dự án sẽ chiếm dụng khoảng 3,2 ha đất thuộc xã 

Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Diện tích nằm hoàn toàn trên khu đất hai 
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lúa và hệ thống kênh mương, bờ thửa phục vụ cho nông nghiệp, cao độ nền ruộng 

khoảng +(0,73-:-0,89)m. Tuy dự án nhận được sự ủng hộ của nhân dân cũng như chính 

quyền địa phương, nhưng trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng có thể gây ra 

các tác động sau: 

 - Ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương:  

Đặc biệt là những người dân có đất bị thu hồi do nguy cơ gia tăng khả năng thất 

nghiệp khi không có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc khó tìm kiếm được công 

việc khác phù hợp. Do đó, nếu Dự án không có phương án đền bù và hỗ trợ chuyển đổi 

nghề nghiệp hợp lý, hiệu quả sẽ gia tăng nguy cơ thất nghiệp của người dân bị mất đất, 

ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, chất lượng cuộc sống của người dân, làm tăng 

nguy cơ xảy ra các tệ nạn xã hội như trộm cắp, bài bạc….ảnh hưởng tới tình hình an 

ninh trật tự tại địa phương. 

- Ảnh hưởng đến việc thay đổi hệ sinh thái: Việc chiếm dụng đất thực hiện Dự 

án sẽ làm thay đổi hệ sinh thái khu vực thực hiện Dự án. Tuy nhiên, do khu vực thực 

hiện Dự án là đất nông nghiệp trồng lúa, không có sinh vật đặc hữu, hệ sinh thái đồng 

ruộng đơn giản nên mức độ tác động thấp. 

- Ảnh hưởng đến cơ cấu sử dụng đất của địa phương: Việc chuyển đổi đất nông 

nghiệp thành đất ở, đường giao thông sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của địa 

phương, làm giảm diện tích đất canh tác nông nghiệp. 

+ Mức độ tác động: Mạnh. 

+ Thời gian tác động: Lâu dài  

3.1.1.3. Đánh giá tác động của hoạt động GPMB và thi công xây dựng các hạng mục 

công trình của Dự án 

Dự án được thực hiện trên toàn bộ diện tích đất hai lúa, trước thời gian tiến 

hành thi công xây dựng, chủ đầu tư sẽ thông báo với các hộ dân bị thu hồi đất kế 

hoạch và thời gian cụ thể để người dân nắm được có thể tiến hành thu hoạch nông sản 

trên diện tích bị thu hồi, tránh gây lãng phí. Các hoạt động chuẩn bị mặt bằng và thi 

công xây dựng Dự án được thực hiện trên phạm vi công trường của Dự án, bao gồm: 

san nền; thi công xây dựng các hạng mục công trình; tập trung công nhân lao động, 

máy móc thiết bị trên công trường, … Các tác động môi trường trong giai đoạn này 

được đánh giá như sau:  

1.1.1.1. Tác động môi trường có liên quan đến chất thải 

a. Tác động của bụi, khí thải  

* Bụi phát sinh từ hoạt động san nền 
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- Diện tích san nền của dự án khoảng 13.347 m2 (bao gồm phần diện tích đất ở, 

diện tích đất hạ tầng kỹ thuật và diện tích đất cây xanh). Chiều cao san trung bình là 

1,3m, khối lượng san lấp khoảng 17.351,1 m3.  

Như vậy tổng khối lượng đào đắp san nền dự án là: 17.351,1m3. 

Căn cứ vào phạm vi khu vực thi công Dự án với diện tích là 32.806,8 m2, giả 

thiết chiều cao phát tán trong khu vực Dự án tác động là 10m thì nồng độ bụi phát sinh 

trong một giờ của Dự án là 802,94.106/(32.806,8x10) = 2,447µg/m3.h.  

STT 
Nồng độ bụi phát sinh 

(µg/m3) 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(1h) 

1 2.447 300 

Như vậy, so với QCVN 05:2013/BTNMT (1h) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng môi trường không khí xung quanh cho thấy lượng bụi phát sinh từ hoạt 

động san lấp và đào đất hữu cơ vượt giới hạn.  

Tuy nhiên, lượng bụi phát sinh cục bộ do đó cần có biện pháp quản lý và giảm 

thiểu thích hợp sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe của 

công nhân làm việc trên công trường (đặc biệt là các công nhân trực tiếp thi công), 

sức khỏe của cộng đồng dân cư, đặt biệt là tại các khu vực gần Dự án. 

+ Mức độ tác động: Trung bình. 

+ Thời gian tác động: Trong quá trình san lấp nền (1,5 tháng). 

* Bụi phát sinh từ quá trình tập kết nguyên, vật liệu tại công trường 

Quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu như cát, đá, xi măng tại công trường 

xây dựng sẽ gây phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Theo tổ chức Y tế thế giới, 

lượng bụi phát sinh từ hoạt động này khoảng từ 0,1÷1 g/tấn.  

Theo tính toán sơ bộ, khối lượng nguyên vật liệu tập kết cần sử dụng cho xây 

dựng Dự án khoảng 64.343,55 tấn. Lượng bụi phát sinh từ quá trình tập kết nguyên vật 

liệu của Dự án trung bình là:  

STT 
Khối lượng nguyên vật liệu 

(tấn) 

Hệ số phát tán 

(g/tấn) 
Tải lượng phát sinh (g) 

1 64.343,55 0,1- 1 6.434,355 - 64.343,55 

           Quá trình tập kết nguyên vật liệu tại công trường dự kiến diễn ra liên tục trong 

khoảng thời gian 12 tháng. 
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Phạm vi khu vực thi công Dự án với diện tích là 32.806,8 m2, giả thiết chiều cao 

phát tán trong khu vực Dự án tác động là 10m thì nồng độ bụi phát sinh trong một giờ 

của Dự án là: C=Tải lượng (g).106/V.8 (µg/m3.h) 

STT 

Khối lượng 

nguyên vật 

liệu (tấn) 

Tải lượng 

(g) 

Nồng độ bụi 

(µg/m3.h) 

Nồng độ 

bụi TB 

(µg/m3.h) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(1h) 

1 64.343,55 6.434,355 - 

64.343,55 

205,756-

20,5756 

113,165 300 

Nhận xét: Từ bảng tính nồng độ bụi phát sinh từ công đoạn tập kết nguyên vật 

liệu của Dự án cho thấy nồng độ bụi phát sinh trung bình nằm trong giới hạn của quy 

chuẩn. Điều này cho thấy chất lượng môi trường không khí không bị ảnh hưởng nhiều 

do hoạt động tập kết vật liệu. 

  + Mức độ tác động: nhỏ 

 + Thởi gian chịu tác động: Trong suốt thời gian thi công xây dựng. 

 * Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng Dự án 

 Theo hồ sơ dự toán của Dự án, tổng khối lượng cát san nền, nguyên, vật liệu 

xây dựng và máy móc thi công cho Dự án là 122.891 tấn, sử dụng xe tải trọng 10T, 

thời gian san lấp mặt bằng, thi công xây dựng Dự án khoảng 12 tháng thì mỗi giờ có 

khoảng 10 lượt xe ra vào khu vực Dự án 

Tải lượng chất ô nhiễm do phương tiện giao thông sinh ra phụ thuộc rất nhiều 

yếu tố như chất lượng động cơ, mặt phẳng đường, vận tốc xe, tải trọng xe, ... việc đánh 

giá chính xác và chi tiết là rất khó. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi kết hợp hài hòa giữa các 

yếu tố nên coi vận tốc xe trung bình là 40 km/h và chạy ngoài thành phố. Dưới đây là 

hệ số phát thải chất ô nhiễm với xe chạy vận tốc 40 km/h. 

Tính toán tương tự với xe vận chuyển là xe 10T, tải lượng bụi phát sinh khoảng 

0,012kg/km/lượt xe. Như vậy, tổng tải lượng bụi phát sinh trong 1h khoảng: 

0,12kg/km. Lượng bụi, khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng là tương đối lớn, có khả năng gây ra ảnh hưởng nhất định đến những người dân 

tham gia giao thông và thực vật hai bên đường; đặc biệt là người dân thuộc thôn sinh 

sống sát các tuyến đường vận chuyển. 

+ Mức độ tác động: Trung bình. 

+ Đối tượng chịu tác động: Công nhân xây dựng tại khu vực Dự án, hệ thực vật 

và dân cư hai bên tuyến đường vận chuyển đất đắp nền, nguyên vật liệu xây dựng. 



17 

+ Thời gian chịu tác động: Trong  quá trình san lấp nền và thi công xây dựng Dự 

án (12 tháng). 

* Tác động do bụi khí thải từ các máy móc, thiết bị thi công: 

Trong giai đoạn xây dựng, ngoài phương tiện vận chuyển thì các máy móc, thiết 

bị thi công xây dựng sử dụng nhiên liệu là dầu Diezel cũng là nguồn phát tán các chất 

ô nhiễm vào không khí. Lượng bụi và khí thải phát sinh do máy móc, thiết bị thi công 

trên công trường phụ thuộc vào số lượng, chất lượng của máy móc, thiết bị và phương 

thức thi công. Hoạt động của các loại máy móc này cũng là nguồn phát sinh bụi và khí 

thải vào không khí. Thành phần khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu của các 

động cơ bao gồm: NOx, SO2, CO, VOC, ... 

Tổng lượng dầu DO sử dụng để vận hành một số loại máy móc thi công xây 

dựng trong giai đoạn thi công xây dựng dự án là 6.038,559lít, tương đương khoảng 

3,2tấn (tỉ trọng dầu DO khoảng 0,53 tấn/m3). Lượng dầu DO sử dụng trong một ngày 

là 0,0097 tấn (thời gian thi công xây dựng dự kiến 12 tháng) 

Khí thải phát sinh từ máy móc thi công cũng là một trong các tác nhân trực tiếp 

gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực công trường, gây ảnh hưởng tới sức 

khỏe công nhân xây dựng và cộng đồng dân cư khu vực xung quanh. 

- Vị trí phát thải: các khu vực hoạt động của máy thi công (nằm trong diện tích 

khu vực dự án); 

- Đối tượng chịu tác động: Môi trường tự nhiên  và công nhân xây dựng.  

+ Mức độ tác động: Cao 

 + Thời gian tác động: Trong suốt thời gian thi công xây dựng 

* Bụi, khí thải do hoạt động trải thảm nhựa mặt đường 

Trước khi rải thảm nhựa bê tông cần phải tiến hành vệ sinh lớp nền đá dăm. 

Công nhân sẽ quét dọn vệ sinh bề mặt, dùng máy hút bụi chuyên dụng để sạch lớp mặt 

cấp phối đá dăm trước khi tưới lớp nhựa dính bám thảm mặt đường bê tông nhựa. 

Lượng bụi phát sinh công đoạn này chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi 

công. Bụi có kích thước nhỏ có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể thông qua đường hô 

hấp, gây ra kích thích cơ học và phát sinh các phản ứng xơ hóa phổi gây bệnh về 

đường hô hấp, gây hại đối với sức khỏe của con người như: các bệnh bụi phổi, hen 

suyễn, các bệnh về mắt như viêm mắt, loát giác mạc, đau mắt đỏ, …   

 Trong hoạt động thi công mặt đường, bê tông nhựa thương phẩm được các nhà 

cung cấp vận chuyển đến khu vực Dự án. Quá trình rải bê tông nhựa được thực hiện 

bằng các xe chuyên dụng. Phương pháp thi công sử dụng bê tông nhựa nóng tuy không 
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gây ô nhiễm bằng phương pháp rải mặt đường bằng nhựa đường truyền thống (vì rải 

nhựa truyền thống cần phải đun nấu nhựa đường ngay tại khu vực thi công) nhưng 

vẫn phát sinh khí thải độc hại có thành phần bao gồm các hydrocacbon và một phần 

nhỏ H2S gây mùi khó chịu và tác động đến hệ thần kinh của con người nếu tiếp xúc 

liên tục trong thời gian dài. 

+ Đối tượng tác động: Cán bộ, công nhân trực tiếp thi công rải, phun nhựa. 

+ Mức độ tác động: Trung bình 

+ Thời gian tác động: Trong suốt quá trình rải thảm nhựa đường. 

b. Tác động do chất thải rắn 

* Chất thải rắn xây dựng: 

- Đối với chất thải rắn từ quá trình thi công xây dựng: Trong quá trình thi công 

xây dựng Dự án, chất thải rắn bao gồm vật liệu xây dựng dư thừa, sắt thép vụn, các loại 

vỏ bao xi măng, sắt thép thừa, mảnh gỗ vụn, gạch vỡ, …Phát sinh trung bình khoảng 

2m3/tháng (tham khảo từ các công trình tương tự đã thi công). Lượng chất thải này 

bao gồm cả chất thải có thể tái chế và không thể tái chế nếu không được gom và xử lý 

khoa học và hợp lý sẽ gây lãng phí và cản trở quá trình thi công xây dựng dự án. 

+ Đối tượng chịu tác động: Hoạt động thi công xây dựng Dự án, hệ thống thoát 

nước mưa của khu vực, môi trường đất, nước mặt khu vực tiếp nhận đổ thải. 

+ Mức độ tác động: Trung bình 

+ Thời gian tác động: Trong quá trình thi công xây dựng Dự án. 

 * Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

Giai đoạn thi công, xây dựng Dự án, dự kiến sẽ có khoảng 25 công nhân thi 

công xây dựng thường xuyên có mặt tại công trường. Với định mức phát sinh chất thải 

rắn khoảng 0,96 kg/người/ngày [1] thì tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh theo 

ngày trong giai đoạn này là 24kg/ngày. Rác thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu là chất 

hữu cơ dễ phân hủy và một phần chất vô cơ. 

Chất thải rắn sinh hoạt có chứa hàm lượng các chất hữu cơ cao. Trong quá trình 

phân huỷ tự nhiên sẽ làm phát sinh nước rỉ rác gây mùi hôi thối khó chịu tạo môi 

trường thuận lợi cho sự phát triển của các loại vi khuẩn, vi rút, nấm men, nấm mốc, 

chuột, ruồi nhặng, ... Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh nếu không được thu gom, xử lý 

đúng quy định sẽ gây mất mỹ quan khu vực, ảnh hưởng đến đánh giá chung trong công 

tác giám sát thi công công trình. Rác thải sinh hoạt còn có thể bị cuốn theo nước mưa 

                                                           
[1] Theo QCVN 01:2008/BXD – Quy chuẩn Quốc gia về quy hoạch xây dựng 
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chảy tràn làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận. Do đó, nếu 

trong quá trình thi công xây dựng Dự án, Nhà thầu thi công và Chủ đầu tư không có kế 

hoạch thu gom, xử lý chất thải rắn hợp vệ sinh sẽ gây tác động mạnh đến môi trường 

đất, nước và gây ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực đổ thải. 

Tuy nhiên, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này 

không lớn nên mức tác động do chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng ở mức 

trung bình.  

+ Mức độ tác động: Trung bình. 

+ Thời gian tác động: Trong suốt thời gian san lấp nền và thi công xây dựng 

(khoảng 12 tháng). 

c. Tác động do chất thải nguy hại  

Chất thải nguy hại có khối lượng phát sinh không lớn nhưng có tính nguy hại 

cao, gây tác động rất mạnh tới môi trường và sức khoẻ cộng đồng, quy mô tác động 

mang tính lan truyền rộng. Đặc biệt, lượng dầu mỡ thải nếu không được thu gom, xử 

lý triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước mặt khu vực dự án, qua đó ảnh hưởng 

tới sức khoẻ người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương.  

CTNH có thể theo nước mưa hòa tan vào nguồn nước mặt, tác động trực tiếp 

đến hệ động thực vật sống trong vùng nước mặt. Lượng chất thải nguy hại ở một nồng 

độ nhất định sẽ tiêu diệt các loài động thực vật thủy sinh như tôm, cua, cá, ... sống 

trong nguồn nước bị ô nhiễm, từ đó làm suy giảm đa dạng sinh học. Ngoài ra, các chất 

độc hại có trong chất thải sẽ tích tụ vào cơ thể con người qua chuỗi thức ăn gây các 

bệnh nan y như ung thư hoặc có thể gây nhiễm độc cấp tính dẫn đến tử vong. 

+ Mức độ tác động: Trung bình. 

+ Thời gian tác động: Thường kéo dài hơn thời gian thi công xây dựng Dự án. 

d. Tác động do nước thải   

* Đối với nước thải xây dựng: 

- Ước tính lượng nước thải xây dựng phát sinh trung bình khoảng: 5,6 m3/ngày 

(dựa theo thực tế từ các dự án xây dựng có quy mô tương tự) phát sinh chủ yếu từ hoạt 

động cọ rửa thiết bị, máy móc xe cộ thi công dự án. 

- Lượng nước thải này chủ yếu chứa hàm lượng cặn lơ lửng (đất, cát bề mặt) và 

một phần nhỏ dầu mỡ (do vệ sinh máy móc). Nước thải xây dựng khi phát sinh sẽ được 

lắng và tái sử dụng. Mặt khác, lượng nước thải này phát sinh rất ít nên tác động tới 

môi trường là trung bình. 
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+ Thời gian tác động: Trong suốt thời gian san lấp nền và thi công xây dựng 

(khoảng 12 tháng). 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

Theo tính toán tại Chương 1, nhu cầu sử dụng nước cấp cho sinh hoạt của công 

nhân xây dựng là 2,0 m3/ngày.đêm. định mức nước thải phát sinh bằng 100% lượng 

nước cấp (Theo điểm a khoản 1 Điều 39 Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 

của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải) thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

là: 2,0 m3/ngày.đêm 

Lượng nước thải sinh hoạt này nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định 

trước khi xả thải ra môi trường sẽ làm gia tăng nồng độ các chất gây ô nhiễm môi 

trường nguồn tiếp nhận như hệ thống thoát nước thải chung khu vực Dự án, môi 

trường đất, nước mặt, nước ngầm, không khí khu vực Dự án. Ngoài ra, NTSH phát 

sinh có thể trở thành nguồn phát tán dịch bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công 

nhân thi công và người dân địa phương. 

+ Mức độ tác động: Mạnh 

+ Thời gian gây tác động: Trong suốt thời gian san lấp nền và thi công xây 

dựng (khoảng 12 tháng). 

e. Tác động do nước nước mưa chảy tràn   

- Nguồn phát sinh: Nước mưa chảy tràn phát sinh vào những ngày trời mưa. 

- Thành phần: Nước mưa chảy tràn phát sinh vào những ngày trời mưa sẽ cuốn 

theo đất, cát, nguyên vật liệu xây dựng rơi vãi, lá cây, ... 

Trong giai đoạn này, nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo đất, cát trên bề mặt, 

… gây tắc nghẽn mương thoát nước tạm thời tại Dự án và hệ thống thoát nước chung 

của khu vực. Ngoài ra, khi xảy ra mưa lớn trong thời gian dài cũng gây ngập úng cục 

bộ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. 

 - Thời gian tác động: Các tác động có thể xảy ra trong quá trình thi công xây 

dựng Dự án nhưng không liên tục mà chỉ tập trung vào những ngày mưa. 

 - Mức độ tác động: Thấp. Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào số lượng và thành 

phần của các loại tạp chất trên bề mặt bị cuốn theo nước mưa, công tác quản lý nguyên 

vật liệu thi công và thu gom, xử lý chất thải của đơn vị thi công. 

f. Tác động của tiếng ồn 

- Đối với hoạt động phá dỡ: Do Dự án thực hiện phá dỡ các công trình có quy 

mô nhỏ, các trang thiết bị chủ yếu sử dụng là máy khoan, máy xúc, … kết hợp với thủ 
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công nên dự báo mức độ gia tăng ô nhiễm tiếng ồn lớn chỉ phát sinh tức thời tại thời 

điểm khoan cắt bê tông, giá trị tiếng ồn nằm trong khoảng từ 80÷90 dBA. Giá trị này 

thấp hơn so với giới hạn cho phép của QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc là 115dBA. Các 

nguồn ồn này thường hoạt động không liên tục, gián đoạn theo từng thời điểm. Ngoài 

ra, khoảng cách gần nhất từ khu vực thực hiện Dự án đến khu dân cư khoảng 200m. 

Do vậy, tác động của tiếng ồn phát sinh do hoạt động phá dỡ tới khu dân cư là không 

đáng kể. 

 Ô nhiễm tiếng ồn gây ra những tác động xấu đối với con người. Nhóm đối 

tượng chịu ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình xây dựng bao gồm: Công nhân trực 

tiếp thi công công trình (khoảng cách ≤ 10 m); dân cư xung quanh khu vực Dự án.  

Ngoài ra, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển chất thải xây dựng và 

nguyên vật liệu xây dựng còn gây ảnh hưởng tới người dân sống hai bên tuyến đường 

nơi có phương tiện của Dự án đi qua. 

- Mức độ tác động: Mạnh  

- Thời gian tác động: Trong suốt thời gian xây dựng (khoảng 12 tháng). 

1.1.1.2. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, 

các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác 

a. Tác động do việc chiếm dụng đất 

Các tác động do chiếm dụng đất: 

+ Mất đất canh tác: Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là 22.826m2. Quá 

trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ làm giảm diện tích đất canh tác của người 

dân. Việc thu hồi đất đai khiến cho các hộ dân mất đất canh tác, mất nguồn thu nhập 

thường xuyên. Đặc biệt, các hộ dân bị mất đất canh tác hầu hết đều thuần nông, nếu 

chủ đầu tư không có phương án đền bù và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hợp lý sẽ ảnh 

hưởng đời sống, sinh hoạt của người dân. Tình trạng thất nghiệp thường đi kèm với gia 

tăng các tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, rượu chè,... gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an 

ninh khu vực.  

+ Nếu công tác đền bù, GPMB và các chính sách hỗ trợ không được thực hiện 

theo đúng quy định và không đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng còn làm 

phát sinh mâu thuẫn giữa các hộ dân bị mất đất với Chủ đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện dự án. 

b. Tác động do việc tập trung công nhân thi công xây dựng   
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Khi triển khai thi công xây dựng Dự án sẽ tập trung khoảng 25 lao động thường 

xuyên làm việc trên công trường. Việc tập trung công nhân xây dựng có thể gây phát 

sinh mâu thuẫn, xung đột cộng đồng (xung đột giữa người dân địa phương với công 

nhân lao động). Ngoài ra, có thể xảy ra các tệ nạn xã hội (cờ bạc, trộm cắp, nghiện 

hút,...). Các tác động này khi xảy ra sẽ gây xáo trộn đời sống, trật tự xã hội của nhân 

dân trong khu vực thực hiện Dự án. Tuy nhiên, Chủ dự án cũng như Nhà thầu thi công 

sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp quản lý lực lượng công nhân 

nên tác động này xảy ra với xác suất thấp. 

c. Tác động đến đời sống sinh hoạt, làm việc của dân cư và các đối tượng xung 

quanh khu vực Dự án 

Số lượng cán bộ, công nhân thường xuyên có mặt tại công trường tương đối lớn 

(khoảng 25 người) và thời gian thi công xây dựng kéo dài trong thời gian xây dựng Dự 

án sẽ gây ra những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực nhất định đến trật tự, kinh tế - xã 

hội, đời sống sinh hoạt của dân cư tại khu vực như: 

- Gia tăng nhu cầu cung cấp các dịch vụ sinh hoạt, qua đó tăng thu nhập cho 

người dân địa phương. 

- Trong quá trình thi công xây dựng; vận chuyển, bốc dỡ vật liệu xây dựng,… 

đều có khả năng gây tác động lớn đến dân cư xung quanh nếu không có biện pháp đảm 

bảo an toàn lao động và phòng ngừa sự cố. 

- Đối với sức khoẻ cộng đồng, đây là vấn đề cần được quan tâm nhất, vì với 

việc tập trung một lực lượng lao động không nhỏ của dự án, các thiết bị thi công trong 

thời gian dài sẽ có ảnh hưởng đến các hộ dân sống ở khu vực xung quanh. Do vậy, 

việc triển khai các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường (đặc biệt là ô nhiễm bụi, 

tiếng ồn, độ rung) là rất cần thiết.  

d. Tác động đến cơ sở hạ tầng khu vực 

* Tác động đến hệ thống cấp thoát nước khu vực 

Các tác động đến hệ thống cấp thoát nước khu vực như sau: 

- Giai đoạn đào đắp đất: Làm phát sinh đất dư thừa, nếu đổ bừa bãi, không được 

thu gom, xử lý kịp thời khi trời mưa xuống cuốn trôi đất, bùn thải xuống hệ thống cấp 

thoát nước trong khu vực dự án (tuyến mương, rãnh thoát nước) gây bồi lắng, tắc hệ 

thống cấp và thoát nước tại khu vực dự án. Ngoài ra quá trình đào đắp làm chặn dòng 

nước, thay đổi dòng chảy hệ thống hệ thống cấp thoát nước trong khu vực dự án. Tuy 

nhiên tuyến đường thực hiện dự án không có đồng ruộng và chủ dự án sẽ thực hiện 

biện pháp để giảm thiểu tác động. 
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- Quá trình vận chuyển đất thừa đi đổ và nguyên vật liệu phục vụ dự án: Nếu xe 

vận chuyển không được che đậy kín  rơi vãi đất thừa, bùn thải, nguyên vật liệu 

xuống nền đường, kênh rãnh trong khu vực tuyến đường vận chuyển. Khi trời mưa 

xuống kéo theo đất, cát, bùn... các tuyến kênh mương và suối  ảnh hưởng đến hệ 

thống cấp, thoát nước, gây ảnh hưởng đến mùa màng, kinh tế của người dân. 

- Quá trình thi công đường: làm rơi vãi đá, cát... không được thu gom xử lý sẽ 

chảy vào hệ thống thoát nước làm tắc hệ thống cấp, thoát nước gần khu vực dự án thi 

công.  

* Tác động đến giao thông giao thông khu vực 

 Việc vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ ảnh hưởng 

giao thông hiện trạng và khu vực như sau:  

 - Tăng mật độ giao thông trên các trục đường vận chuyển, tại các nút giao cắt 

giao thông, tăng nguy cơ  ùn tắc và tai nạn giao thông xảy ra - Giảm chất lượng các 

tuyến đường: Tạo ra các ổ gà, có thể gây nứt, sụt lún đường. Tuy nhiên, giai đoạn thi 

công xây dựng dự án chỉ làm việc 1 ca/ngày do đó mức độ tác động đến kết cấu 

đường, trật tư giao thông trong khu vực được giảm thiểu. 

 - Việc vận chuyển các nguyên vật liệu thi công, bùn, đất đá,… trên các tuyến 

đường vận chuyển, tuyến đường liên thôn, liên xã có nguy cơ rơi vãi trên mặt đường. 

Các chất rơi vãi trên đường này là nguồn phát sinh bụi vào ngày nắng ảnh hưởng đến 

công nhân thi công, khu vực dân cư gần các tuyến đường, khi có mưa mà chất rơi vãi 

trở thành bùn nhão gây lầy hóa, trơn trượt, làm mất an toàn giao thông, gây khó khăn 

trong việc vận chuyển nguyên vật liệu của dự án trên tuyến đường. 

- Sự gia tăng các phương tiện vận tải chở nguyên vật liệu phục vụ Dự án, thi 

công tuyến đường là nguyên nhân gây ùn tắc trên các tuyến đường vận chuyển ảnh 

hưởng đến hoạt động của các cơ quan, khu dân cư gần khu vực Dự án.  

* Tác động tới dòng chảy kênh mương thủy lợi  

 Khu vực thực hiện dự án toàn bộ là đất nông nghiệp của người dân xã Trực Đạo, 

việc thi công dự án có thể làm phân cách lưu vực ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát 

nước khu vực.  

Quá trình thi công đào đắp đất, vận chuyển đất, cát nguyên vật liệu sẽ làm rơi 

vãi các phế liệu, nguyên liệu, cũng như các chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng 

nếu không được thu gom, quản lý tốt sẽ đổ xuống kênh mương thủy lợi của đại 

phương làm ách tắc dòng chảy. 
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Việc thay đổi mặt phủ sẽ làm giảm khả năng thấm và lưu giữ nước. Đây có thể 

là nguyên nhân làm giảm hiệu quả thoát nước trên diện rộng và gây úng ngập cục bộ. 

Một số lượng lớn bụi và chất thải phát sinh từ công tác phá dỡ và đào đất trong 

giai đoạn xây dựng và nước cuốn trôi bề mặt sẽ bị thải vào các kênh mương thủy lợi 

khi có trời mưa. Vì không có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh nên nước thải sẽ gây ảnh 

hưởng đến các thủy vực. Trong mùa mưa, rất dễ úng ngập trên công trường, đặc biệt 

nước mưa trên công trường đang thi công sẽ dễ dàng làm tắc nghẽn hệ thống thoát 

nước của các xã phường có dự án đi qua. 

Một nguồn nước thải khác từ công tác khoan trong công tác chuẩn bị nền móng. 

Hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước thải rất cao là nguyên nhân ảnh hưởng đến các 

thuỷ vực.  

1.1.1.3. Các rủi ro, sự cố có thể xảy ra 

Quá trình thi công xây dựng Dự án có thể xảy ra những rủi ro và sự cố như sau: 

 Tai nạn lao động 

Tai nạn giao thông Sự cố ngập úng cục bộ:  

Sự cố sụt lún và sạt lở đất xảy ra do hoạt động thi công, xây dựng của Dự án 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

a. Đối với bụi và khí thải 

- Chỉ sử dụng các máy móc, thiết bị và phương tiện đã qua kiểm định. Đồng 

thời, nhà thầu thi công sẽ tiến hành bảo dưỡng định kì, theo đúng quy định để giảm 

thiểu tiêu hao nhiên liệu và phát thải ô nhiễm. 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu phải được phủ kín bằng bạt, không chở 

nguyên vật liệu vượt quá khối lượng quy định. 

- Tập kết nguyên, nhiên, vật liệu đúng nơi quy định, tổ chức khoa học, có các 

biện pháp phòng chống tai nạn, hoả hoạn. Tiến hành che chắn đối với các nguyên vật 

liệu có khả năng phát tán bụi cao (cát, xi măng, ...)  nhằm giảm thiểu lượng bụi đất, bụi 

cát, bụi xi măng bị cuốn theo gió gây ô nhiễm môi trường không khí. 

- Tiến hành san lấp ngay khi nguyên vật liệu được vận chuyển đến, tránh việc 

tập kết lâu tại công trường dẫn đến gia tăng sự phát tán bụi đất, bụi cát tại khu vực. 

- Tiến hành phun nước tại một số vị trí thích hợp trên công trường (đặc biệt là 

trong quá trình san lấp nền) và trên các tuyến đường vận chuyển trong phạm vi 200m 

so với dự án; tần suất phun: 1-2 lần/ngày, tùy thuộc vào tình hình thời tiết và mức độ 

phát sinh bụi. 
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- Căn cứ vào điều kiện khí hậu, tình hình phát tán bụi thực tế chủ dự án sẽ yêu 

cầu đơn vị thi công tiến hành che chắn tại các khu vực phát sinh nhiều bụi đặc biệt là 

các khu vực gần nhà dân để giảm thiểu tác động của bụi và khí thải đặc biệt là trong 

quá trình san lấp nền và thổi bụi trong quá trình vệ sinh bề mặt lớp nền đá dăm trước 

khi tưới lớp nhựa bám dính. 

b. Về chất thải rắn thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

*  Đối với chất thải rắn sinh hoạt:  

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động 

như sau: 

-  Ưu tiên tuyển dụng công nhân thi công tại địa phương để giảm khối lượng 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực dự án; 

-  Đặt thùng rác sinh hoạt dung tích 120 lít tại khu vực lán trại để tránh việc vứt 

rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường; 

-  Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thi công sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ Dự án theo đúng quy 

định. Tần suất vận chuyển trung bình 1 lần/ngày vào cuối mỗi buổi chiều. 

* Đối với chất thải rắn xây dựng;  

- Sử dụng nguyên liệu hợp lý, tiết kiệm khoa học nhằm tránh phát sinh nhiều 

chất thải. 

- Thực hiện phân loại chất thải rắn xây dựng và có thể tận dụng các loại phế 

liệu phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của Dự án. 

+ Đối với các loại chất thải như sắt thép, giấy vụn, bìa carton,... được thu gom 

và bán cho các đơn vị thua mua phế liệu. 

- Đối với các loại chất thải như: Đất, bê tông khô… sẽ được thu gom vận 

chuyển đến bãi đổ thải ngay trong ngày.  

- Lập nội quy quy định trên công trường để giữ gìn vệ sinh khu vực xây dựng, 

thực hiện tập kết vật liệu đúng nơi quy định. 

* Đối với chất thải nguy hại:  

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động 

như sau: 

+ Các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, phương tiện thi công được 

thực hiện tại các gara, trạm sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện ở ngoài khu vực dự án 

để giảm thiểu phát sinh CTNH tại khu vực dự án. 
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+ Trường hợp bất khả kháng phải thực hiện việc sửa chữa máy móc tại khu vực 

dự án thì dầu mỡ, giẻ lau, găng tay dính dầu sẽ được đơn vị thi công thu gom, lưu giữ 

vào các thùng có nắp đậy; lưu giữ tại một góc quy định trong khu vực thi công và lưu 

giữ theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Các loại CTNH khác phát sinh với lượng nhỏ như: Vỏ thùng sơn, bóng đèn 

huỳnh quang hỏng,... cũng sẽ được đơn vị thi công thu gom và lưu giữ tương tự. 

- Định kỳ (khoảng 01 lần/6 tháng), nhà thầu thi công sẽ hợp đồng với đơn vị có 

đủ chức năng thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Dự án 

đi xử lý theo đúng quy định. 

c. Về nước thải 

* Nước thải sinh hoạt:  

- Ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương có điều kiện ăn, ở tự túc để giảm 

lưu lượng nước thải phát sinh tại công trường.  

- Tổ chức nhân lực hợp lý trong từng giai đoạn thi công xây dựng. 

- Thuê 02 nhà vệ sinh lưu động (với dung tích bồn chứa chất thải của mỗi nhà 

vệ sinh là 1.200 lít) và đặt tại khu lán trại của công nhân xây dựng để thu gom, xử lý 

nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường. Định kỳ 

nhà thầu thi công xây dựng sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng đến vận chuyển chất 

thải từ nhà vệ sinh di động đi xử lý theo quy định. Tần suất vận chuyển chất thải trung 

bình khoảng 5-7 ngày/1 lần. 

- Tuyên truyền để công nhân giữ vệ sinh môi trường và đi vệ sinh đúng nơi quy 

định. 

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải từ 

nhà vệ sinh lưu động theo đúng quy định. 

* Nước thải xây dựng: 

Để giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường do nước thải xây dựng phát sinh 

tại dự án, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Không thải trực tiếp nước thải có chứa hàm lượng bùn đất lớn vào môi trường. 

- Không đổ bùn đất, chất thải xây dựng vào nguồn nước mặt khu vực dự án. 

Toàn bộ bùn đất thải phải được thu gom, vận chuyển và đổ thải theo đúng quy định. 

- Không vệ sinh các phương tiện máy móc, dụng cụ chuyên dụng tại các nguồn 

nước chảy trực tiếp xuống hệ thống kênh, mương nội đồng. 
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d.  Nước mưa chảy tràn:  

Hạn chế nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công xây dựng, chủ dự án 

phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Tiến hành thi công cuốn chiếu, thi công đến đâu gọn đến đấy tránh để đất đá 

vùi lấp hệ thống rãnh thoát nước đã có. 

- Riêng đối với thi công đường thì ưu tiên thi công hệ thống rãnh thoát nước, 

hố ga dọc tuyến. Trong quá trình thi công cần vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa. 

- Hệ thống cống rãnh thoát nước hai bên đường được thiết kế đảm bảo thoát 

nước tốt khi có mưa lớn. 

- Tổ chức nạo vét cống rãnh thoát nước, hố ga thường xuyên.  

- Không gây ngập úng các thủy vực tiếp nhận.  

- Hạn chế triển khai thi công vào mùa mưa bão. 

e. Đối với tiếng ồn 

- Không tiến hành thi công xây dựng vào thời điểm từ 22 giờ tối hôm trước đến 

6 giờ sáng hôm sau; 

- Chỉ sử dụng các máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển đã qua kiểm 

định. 

- Định kỳ bảo dưỡng xe vận chuyển, máy móc thiết bị theo đúng quy định; 

- Không chở nguyên, vật liệu vượt quá khối lượng quy định; 

f. Tác động do việc chiếm dụng đất, giải phóng mặt bằng 

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra, phương án đền bù, GPMB 

được xây dựng dựa trên các tiêu chí: 

- Nguyên tắc đền bù:  

+ Việc đền bù sẽ được tiến hành tới từng hộ dân trên nguyên tắc công khai, 

công bằng, hợp lý giá cả đền bù dựa trên những quy định khung giá của Chính phủ và 

UBND tỉnh Nam Định có xem xét đến thực tế của địa phương và giá đền bù của các 

dự án đã và đang triển khai trên cùng địa bàn để quy định giá cả đền bù. 

+ Niêm yết và thông báo công khai danh sách đền bù, mức đền bù và phương 

án đền bù để người dân được phản hồi ý kiến khi cần thiết. 

- Phương án bồi thường, hỗ trợ: 

+ Việc triển khai được thực hiện từ khâu kiểm kê khối lượng, lập, trình duyệt 

phương án đền bù và tổ chức thực hiện tuân theo các quy định và chế độ chính sách 
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hiện hành. 

+ Công tác đền bù GPMB được tiến hành nhanh gọn, bắt đầu từ khi có hồ sơ 

thiết kế bản vẽ thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Ngay sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý chủ đầu tư sẽ tập trung giải quyết 

việc đền bù, GPMB trên khu vực dự án theo kế hoạch. 

g. Biện pháp giảm thiểu tác động tới hoạt động canh tác và tưới tiêu nội đồng 

Chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Tiến hành nghiên cứu khảo sát hệ thống tiêu thoát nước nước hiện tại của khu 

vực dự án để đưa ra phương án san nền (cao độ, độ dốc, biện pháp san nền, ...), thiết kế 

thoát nước của dự án hợp lý nhất, giảm tối đa các tác động tiêu cực đến hoạt động cấp, 

thoát nước của khu vực. 

- Thi công dứt điểm, san gạt đến đâu, lu lèn ngay đến đấy; đảm bảo độ đầm chặt 

theo đúng thiết kế. 

- Bố trí hệ thống cống thoát nước hợp lý, đảm bảo tiêu thoát nước tại khu vực. 

- Không tập kết nguyên vật liệu gần mương tưới tiêu nội đồng, tránh rơi vãi 

nguyên vật liệu xuống nguồn nước gây tắc nghẽn dòng chảy dẫn đến ngập úng nước 

đặc biệt vào mùa mưa; 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

a. Tác động của bụi và khí thải 

 Đối với bụi và khí thải giao thông: 

Dự án đáp ứng cho khoảng 496 người, giả thiết cứ 4 người (tương đương với 01 

hộ) sẽ có 02 xe máy thì số lượng xe máy tương ứng là 248 xe. 

- Vị trí phát thải: khu vực các tuyến đường nội bộ của khu dân cư; 

 - Đối tượng chịu tác động: Môi trường tự nhiên, một số hộ dân sống gần các 

tuyến đường trục chính của khu dân cư.  

- Mức độ tác động: Mức nhỏ, ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí, 

ảnh hưởng tới sức khỏe người dân;  

- Khả năng phục hồi của đối tượng chịu tác động: Phục hồi nhanh sau khi 

nguồn tác động dừng. 
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 Bụi, khí thải do hoạt động đun nấu của người dân 

Bụi và khí thải phát sinh do hoạt động đun nấu của người dân thường rất phân 

tán, không kiểm soát được, lượng phát sinh không nhiều. Do đó, tác động của bụi, khí 

thải do hoạt động đun nấu của người dân là không đáng kể. 

- Vị trí phát thải: Khu vực nhà ở của khu dân cư ; 

 - Đối tượng chịu tác động: Môi trường tự nhiên trong khuôn viên khu dân cư.  

- Mức độ tác động: Mức nhỏ, ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí, 

ảnh hưởng tới sức khỏe người dân;  

- Khả năng phục hồi của đối tượng chịu tác động: Phục hồi nhanh sau khi 

nguồn tác động dừng. 

 Mùi, khí thải từ  khu vực tập kết CTR sinh hoạt: 

Tại khu vực tập trung chất thải rắn trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ thích hợp, 

hoạt động của các vi sinh vật khi phân hủy kỵ khí các thành phần hữu cơ sẽ phát sinh 

mùi và tạo thành các chất khí như NH3, CH4… Lượng khí này rất khó tính toán được 

nên khi dự án đi vào hoạt động UBND xã Trực Đạo cần có biện pháp tuyên truyền cho 

người dân về ý thức về việc bảo vệ môi trường, thu gom rác, không vứt rác bừa bãi và 

thành lập tổ vệ sinh môi trường thu gom toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt phát sinh 

với tần suất 01 ngày/lần.  

b. Tác động của nước thải 

 Đối với nước thải sinh hoạt: 

Trong giai đoạn hoạt động, nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là từ hoạt động 

sinh hoạt của khu dân cư và các khu vực công cộng. 

Theo TCXDVN số 33:2006 lượng nước cấp cho 1 người/1 ngày đêm là 130l. 

Vậy tổng lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 496 người dân trong khu dân cư 

là 64,5m3/ngày.đêm. Ước tính lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp 

(theo điều 39, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ), tương 

đương 64,5m3/ngày.đêm. Riêng đối với nước tưới cây, rửa đường do đặc tính bay bơi, 

ngấm vào vật chất và được thu gom vào hệ thống thoát nước mưa ngoài công trình. 

- Nước thải từ khu vực bếp ăn: Chứa nhiều dầu mỡ, các chất dinh dưỡng, các 

chất hữu cơ và hàm lượng cặn lơ lửng cao;  

- Nước rửa: Chứa các thành phần lơ lửng, chất hoạt động bề mặt và các vi sinh 

vật...;  

- Vị trí phát thải: Khu vực công cộng, nhà ở;  
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- Đối tượng chịu tác động: Hệ thống thoát nước chung của khu vực; 

- Mức độ tác động: Mức nhỏ, ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước khu 

vực tiếp nhận.  

- Khả năng phục hồi của đối tượng chịu tác động: phục hồi nhanh. 

 Đối với nước mưa chảy tràn: 

 Theo tính toán trong giai đoạn xây dựng dự án cho thấy lượng nước mưa chảy 

tràn trên toàn khu là rất lớn. Tuy nhiên, trong giai đoạn vận hành, phần lớn diện tích 

dự án đều được cứng hóa và công tác vệ sinh được duy trì thường xuyên nên chất 

lượng nước mưa tương đối sạch, ít gây tác động đến môi trường.  

- Vị trí phát thải: Toàn bộ khu vự Dự án;  

- Đối tượng chịu tác động: Hệ thống thoát nước mưa của Khu đô thị, mương 

thoát nước phía Nam dự án;  

- Mức độ tác động: Mức nhỏ, ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước khu 

vực tiếp nhận. Do hạ tầng khu vực đã được cứng hóa và công tác vệ sinh đường phố và 

lượng rác thải được thu gom hàng ngày;  

- Khả năng phục hồi của đối tượng chịu tác động: Phục hồi nhanh sau khi 

nguồn gây tác động dừng (sau khi kết thúc trận mưa).  

d. Tác động do chất thải rắn: 

 Nhìn chung, chất thải rắn phát sinh tại khu dân cư chủ yếu từ các nguồn sau:  

- Chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày của người dân sống trong khu dân cư. Chất 

thải rắn sinh hoạt được tính trung bình khoảng 1,3kg/người/ngày. Theo quy hoạch, với 

quy mô dân số của khu dân cư là 496 người thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh là 645 kg/ngày.đêm.  

Chất thải sinh hoạt có hàm lượng các chất hữu cơ cao (25%). Nếu không được 

thu gom xử lý đúng quy cách không những gây mất mỹ quan mà trong quá trình phân 

huỷ tự nhiên, nước rỉ rác sẽ ngấm vào đất gây ô nhiễm cục bộ môi trường đất khu vực 

đổ thải. Ngoài ra, quá trình phân hủy rác thải sẽ làm phát sinh các khí thải gây mùi hôi 

thối khó chịu như CH4, H2S, ... Rác thải sinh hoạt còn có thể bị cuốn theo nước mưa 

chảy tràn làm tắc nghẽn dòng chảy, mất mỹ quan và gây ô nhiễm nước nguồn nước 

mặt . 

- Vị trí phát thải: Toàn bộ khu vự Dự án;  

- Đối tượng chịu tác động: Mỹ quan khu vực, hệ thống thoát nước mưa của Khu 

dân cư;  
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- Mức độ tác động: Trung bình. 

d. Tác động do chất thải nguy hại: 

Các chất thải nguy hại có thể phát sinh trong giai đoạn hoạt động của Dự án bao 

gồm: pin, acquy; các bóng đèn huỳnh quang hỏng; dầu mỡ, giẻ lau dính dầu trong quá 

trình bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật và sinh hoạt của các hộ gia đình,... Khối lượng chất 

thải rất khó ước tính, do dự án sau khi đi vào hoạt động không có BQL dự án  nên việc 

thu gom và phân loại tại khu dân cư là rất khó thực hiện. Do vậy, địa phương cần có 

các beienj pháp tuyên truyền rộng rãi cho người dân về tác động, ảnh hưởng của việc 

không phân loại rác tới môi trường để nâng cao ý thức của người dân trong khu dân 

cư.  

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động từ nguồn không liên quan đến chất thải 

a. Tác động của tiếng ồn  

 Tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải của 

người dân và khách vãng lai trong khu dân cư, ngoài ra còn có một số loại phương tiện 

vận tải qua lại khác, các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau, cụ thể: 

xe du lịch nhỏ có mức ồn 77 dBA, xe tải - xe khách: 84 – 95 dBA, xe mô tô: 74 dBA,.. 

b. Tác động đến kinh tế - xã hội: 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ kéo theo các tác động tích cực và tiêu cực sau:  

- Mặt tích cực:  

+ Thúc đầy các ngành dịch vụ tại địa phương phát triển;  

+ Gia tăng các khoản đóng góp tại địa phương; thúc đẩy quá trình đô thị hóa và 

phát triển kinh tế tại địa phương;  

+ Góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người dân trong khu vực, tạo 

không gian sinh hoạt cộng đồng cho khu vực;  

- Mặt tiêu cực:  

+ Gia tăng áp lực cho hệ thống hành chính công, số lượng cán bộ của UBND, 

Công an xã phải tăng thêm để quản lý lượng dân cư tăng thêm;  

+ Gia tăng áp lực cho hệ thống giao thông trong khu vực; gây hư hỏng hệ thống 

đường giao thông. Ngoài ra mật độ giao thông cao trong khu dân cư cũng kéo theo đó 

tiềm ẩn nguy cơ tắc đường, tai nạn giao thông;  

+ Gia tăng áp lực cho hệ thống cơ sở hạ tầng trong khu vực: hệ thống cấp điện, 

cấp nước, thoát nước thải và vệ sinh môi trường;  
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+ Việc hình thành khu dân cư có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp trong việc 

ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại khu vực dự án.  

Nhìn chung quá trình hoạt động của khu dân cư chủ yếu mang lại lợi ích cho 

người dân trong khu vực. Để hạn chế các vấn đề xã hội có thể nảy sinh chính quyền 

địa phương sẽ có phương án  trong quản lý nhân khẩu, đảm bảo an ninh – trật tự cho 

khu vực. 

3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành 

Sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng Chủ dự án sẽ bàn giao lại cho 

UBND xã Việt Hùng quản lý; 

3.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải: 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải: 

Tiến hành trồng nhiều cây xanh phù hợp với từng chức năng để chống ồn, 

chống bụi. Các loại cây trồng được tổ chức phân loại theo các trục đường cho từng khu 

đất và có chức năng cây bóng mát, tạo cảnh, không gian xanh cải tạo vi khí hậu, hoa 

quả không thu hút côn trùng, không gây tác động đến môi trường hoặc phát tán quá 

thấp ảnh hưởng đến giao thông.  

- Trên vỉa hè các tuyến đường quy hoạch được bố trí trồng cây bằng lăng, 

phượng vĩ, muồng... với mật độ khoảng 01cây/6m. Tại nút giao thông không bố trí cây 

xanh để tránh làm cản tầm nhìn. Cây trồng cách mép bó vỉa 0,9m. kích thước ô trồng 

cây 1,28x1,28m. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải:  

  Phương án thoát nước mưa: 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực khu dân cư được thu gom theo hệ thống thu 

gom riêng biệt, qua miệng thu vào hệ thống cống rãnh trên vỉa hè sau đó hòa vào mạng 

thoát nước của khu vực. 

- Toàn bộ nước mưa được thu gom bởi các giếng thu, qua các hệ thống rãnh và 

được thu gom lại bằng tuyến cống. 

- Các hố ga thu nước mặt đường được xây dựng kiểu thu trực tiếp, có nắp thu 

bằng gang chế tạo sẵn. Hố ga cấu tạo bằng BTCT, được nạo vét thường xuyên. 

   Biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 

Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung để thu gom toàn bộ lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh từ Dự án về hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất là 

45m3/ngày đêm bằng phương pháp vi sinh. 
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Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt như sau: 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ Module xử lý nước thải 

* Thuyết minh quy trình công nghệ  

Công nghệ xử lý nước thải qua các bước sau:  

Bước 1: Nước thải từ các đơn nguyên công trình trong khu đô thị được thu gom 

theo hệ thống cống thoát nước vào bể thu gom. Bể thu gom có tác dụng goam nước 

thải từ các nguồn thải phát sinh và điều hòa lưu lượng cũng như nồng độ chất ô nhiễm 

trong dòng thải, nhờ vậy giúp quá trình hoạt động của toàn bộ hệ thống ổn định hơn.  

Bước 2: Nước từ bể thu gom được bơm sang bể yếm khí. Tại đây, quá trình 

phân hủy các hợp chất hữu cơ và vô cơ trong điều kiện không có oxi bởi các vi sinh 

vật yếm khí. Quá trình phân hủy các hợp chất hưu cơ này gồm hai giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: là giai đoạn thủy phân dưới tác dụng của các enzim thủy phân di 

vi sinh vật yếm khí tiết ra để phân hủy các hợp chất hydratcacbon phức tạp thành các 

chất đơn giản.  

- Giai đoạn 2: là giai đoạn tạo khí sản phảm phân hủy sẽ tiếp tục phân giải cuối 

cùng là hỗn hợp khí chính CO2, CH4.  

Bể gom nước thải sau 

xử lý sơ bộ tại các bể tự 
hoại 

Bể gom 

Bể yếm khí 

Bể lắng 

Bể lọc 

Bể khử trùng 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B 

Bể chứa bùn Hút định kỳ 

Javen 
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Bước 3: Nước sau bể yếm khí chảy sang bể thiếu khí. Tại đây, máy khuấy chìm 

cung cấp oxi cho các vi khuẩn thiếu khí sẽ xử lý nito và phốt pho.  

NH4
+ là hợp chất dinh dưỡng rất thích hợp với vi sinh vật thiếu khí. Chuyển hóa 

NH4
+ đến NO3

- là biến đổi hiếu khí. Giai đoạn biến đổi từ NO3
-  đến N2 là giai đoạn 

cần có oxi, chính là giai đoạn vi khuẩn nitrat hoạt động.  

Quá trình khử Nitơ: 

N→NH4
+→NO2

-→ NO3
-→ NO2→N2O→N2 

Bước 4: Nước thải từ bể thiếu khí sẽ chảy sang bể hiếu khí. Bể hiếu khí xử lý 

các hợp chất hữu cơ trong nước thải nhờ quá trình phân hủy các chât hữu cơ dưới tác 

dụng của Vi sinh vật hiếu khí. Trong bể hiếu khí có lắp đặt giá thể vi sinh tạo môi 

trường bám dính cho các vi sinh vật hiếu khí phát triển, có tác dụng làm tăng khả năng 

xử lý. Hiệu suất xử lý đạt 80%÷90% tổng lượng BOD có trong nước thải.  

Quá trình Oxy hóa và tổng hợp diễn ra theo quá trình sau:  

COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí →CO2 + 

H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác  

Quá trình hô hấp nội bào:  

C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn → 5CO2 + 2H2O + NH3 + E  

Nước thải sau xử lý sinh học chảy sang bể lắng. Tại đây, bùn được lắng xuống 

đáy dựa trên cơ chế trọng lực. Nước sau lắng chảy sang bể khử trùng. Thời gian khử 

trùng khoảng 45 phút bằng nước Javen. Nước ra khỏi hệ thống xử lý đạt quy chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B sau đó được thoát ra hệ thống thoát nước chung của 

khu vực trước để dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung phía Bắc của khu vực. 

Bước 5: Bùn lắng tại bể được bơm hút bùn hút về bể chứa bùn. Bùn ở đây có 

chứa nhiều nước nên phần nước trong được tuần hoàn quay trở lại bể điều hòa. Bể 

chứa bùn lưu khoảng 3-5 tháng định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.  

Ngoài ra, Ban quản lý khu đô thị sẽ thực hiện các biện pháp để giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường nước như:  

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng nước của người dân trong KĐT thực 

hành tiết kiệm nước tránh gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.  

- Khơi thông dòng chảy để tránh hiện tượng tràn, ngập các cống thoát nước 

trong KĐT. 
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3.2.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động từ nguồn không liên quan đến chất 

thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:  

- Lập nội quy ra/vào khu dân cư, hạn chế sự lưu thông của các phương tiện vận 

tải có tải trọng lớn. 

- Các máy móc kỹ thuật chung của khu dân cư (máy bơm,...) được vận hành 

theo đúng công suất thiết kế và có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ nồng độ các chỉ 

tiêu ô nhiễm môi trường không khí để có những đánh giá và kiểm soát quá trình vận 

hành hợp lý;  

- Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án.  

- Có kế hoạch kiểm soát và bảo dưỡng máy móc định kỳ để đảm bảo năng lực 

tốt trong suốt quá trình vận hành. 

b. Các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội: 

Khi dự án đi vào vận hành, các hộ gia đình vào sinh sống trong khu dự án sẽ 

làm cho số lượng dân cư xã Trực Đạo. Vì vậy, các tệ nạn xã hội có thể xảy ra như trộm 

cắp, cờ bạc… do đó sau khi dự án đi vào hoạt động Chủ dự án sẽ thực hiện những biện 

pháp sau:  

- Phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể của địa phương lồng ghép tuyên 

truyền vận động người dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm.  

- Các hộ dân từ khu vực khác đến định cư phải khai báo với chính quyền địa 

phương để nắm rõ số lượng nhận khẩu, phục vụ cho công tác quản lý xã hội.  

- Tăng cường an ninh trật tự khu vực dự án.  
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT 

 MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

Với đặc điểm của dự án là thi công các tuyến giao thông nội khu, hệ thống thoát 

nước mưa, nước thải, điện chiếu sáng, vì vậy chủ dự án và nhà thầu thi công chỉ tiến 

hành giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng. Do nước thải sinh hoạt 

phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án được thu gom và xử lý tại các nhà 

vệ sinh di động, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đi xử lý theo 

quy định, vì vậy trong giai đoạn này không thực hiện giám sát nước thải.  

Chương trình quan trắc, giám sát môi trường  

Loại 

mẫu 
Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Tần 

suất 

giám sát 

Chỉ tiêu giám sát 
Quy chuẩn so 

sánh 

Giai đoạn thi công xây dựng 

Chất thải 

rắn thông 

thường 

Tại khu vực lưu 

giữ chất thải rắn 

thông thường của 

Dự án. 

- 
Thường 

xuyên 

Nguồn thải, thành phần, 

lượng thải, công tác thu 

gom, xử lý 

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP; 

Thông tư 

02/2022/TT-

BTNMT 
Chất thải 

nguy hại 

Tại khu vực lưu 

giữ chất thải nguy 

hại của Dự án. 

- 
Thường 

xuyên 

Nguồn thải, thành phần, 

lượng thải, công tác thu 

gom, xử lý 

Giai đoạn vận hành Dự án 

Giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Nước 

thải 

Thực hiện lấy mẫu theo hướng dẫn của 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường 

Lưu lượng, pH, BOD5, 

TSS, tổng chất rắn hòa 

tan, Sunfua, Amoni (tính 

theo N), Dầu mỡ động 

thực vật, Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Phốt 

phát, tổng Coliform. 

QCVN 

14:2008/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt 

(cột B);  

Giai đoạn vận hành Dự án 

Nước 

thải 

Tại bể gom nước 

thải 
01 

03 

tháng/lần 

Lưu lượng, pH, BOD5, 

TSS, tổng chất rắn hòa 

tan, Sunfua, Amoni (tính 

theo N), Dầu mỡ động 

thực vật, Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Phốt 

phát, tổng Coliform. 

QCVN 

14:2008/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt 

(cột B);  

Tại cửa xả của hệ 

thống XLNT ra 

ngoài môi trường 

01 
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CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN  

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Hiện tại chúng tôi đang trong giai đoạn đăng tải thông tin trên Cổng thông tin – 

Giao tiếp điện tử tỉnh Nam Định và chờ được phản hồi. Sau đó chúng tôi sẽ cập nhật 

vào báo cáo. 

6.1.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

 Sau khi hoàn thiện quá trình tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư và các tổ chức 

có liên quan, các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và ý kiến giải trình của chủ dự 

án được tổng hợp trong báo cáo. 

II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC 

Dự án “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh” do 

UBND huyện Trực Ninh làm chủ đầu tư không thuộc đối tượng phải tham vấn chuyên 

gia, nhà khoa học. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Dự án “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh” do 

UBND huyện Trực Ninh làm chủ đầu tư khi đi vào vận hành sẽ đem lại nhiều lợi ích 

về mặt kinh tế - xã hội. Tuy nhiên việc thi công xây dựng dự án cũng sẽ gây ra một số 

tác động tiêu cực đến môi trường.  

Quá trình thi công của dự án sẽ phát sinh ra các loại chất thải có thể gây ra các 

tác động xấu cho môi trường đặc biệt là khí thải và nước thải. Báo cáo ĐTM đã nhận 

dạng được hầu hết các loại chất thải phát sinh, đồng thời cũng phân tích, đánh giá 

được hầu hết các tiêu cực đó đến môi trường. Cụ thể: 

- Về nước thải: Đã nhận dạng và đánh giá được các nguồn phát thải chính của 

nhà máy là nước thải sinh hoạt và nước thải thi công. 

- Về khí thải: Đã nhận dạng và đánh giá được các nguồn phát thải chính như từ 

hoạt động giao thông, máy móc thiết bị thi công,... Đánh giá được các nguồn phát sinh 

khác như tiếng ồn, nhiệt độ,… 

- Về chất thải rắn và chất thải nguy hại: Báo cáo đã nhận dạng và đánh giá được 

lượng phát sinh của từng loại chất thải. 

Báo cáo đã đề ra được các biện pháp có tính thực tế và khả thi cao trong việc 

ứng phó, giảm thiểu và xử lý các loại chất thải của dự án (chương 3 của báo cáo). 

Báo cáo đã xây dựng được chương trình quản lý và quan trắc môi trường phù 

hợp với từng giai đoạn hoạt động của dự án và chú trọng đặc biệt đối với các sự cố 

môi trường trong suốt quá trình vận hành của dự án. 

2. Kiến nghị 

Kính đề nghị UBND tỉnh Nam Định và các cơ quan chức năng quan tâm, tạo 

điều kiện để Dự án được triển khai đúng tiến độ và sớm đi vào hoạt động. 

3. Cam kết 

* Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường: 

- Cam kết thực hiện các biện pháp BVMT trong quá trình thi công xây dựng Dự 

án. 

- Sau khi cơ quan chức năng phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án, Chủ dự án sẽ 

nghiêm túc thực hiện các biện pháp BVMT theo đúng các cam kết trong báo cáo 

ĐTM. 
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- Yêu cầu các nhà thầu xây dựng nghiêm túc chấp hành các biện pháp BVMT 

trong giai đoạn thi công xây dựng, đặc biệt tại khu vực xây dựng Dự án. 

- Phối hợp với cơ quan tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế nhằm đề xuất, xử lý các 

tình huống phát sinh, giám sát các biện pháp BVMT của các đơn vị thi công xây dựng. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường 

do quá trình thi công xây dựng dự án. Có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do các 

hoạt động thi công xây dựng gây ra.  

Thực hiện các yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án: 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu trong báo cáo đảm bảo 

chất lượng môi trường theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

- Xây dựng các công trình biện pháp bảo vệ môi trường như đã đề xuất tại 

chương 3;  

- Lập báo cáo kết quả giám sát/quan trắc môi trường định kỳ theo chương trình 

quản lý giám sát môi trường đã nêu tại Chương 4 của báo cáo ĐTM.  

- Đảm bảo kinh phí thực hiện chương trình quản lý và giám sát, quan trắc môi 

trường định kỳ hàng năm; 

- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố môi trường xẩy ra do triển khai dự án: 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường 

do quá trình thi công xây dựng. Có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do các hoạt 

động thi công xây dựng công trình gây ra. 

- Trong quá trình thực hiện nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất 

lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng, chủ dự án cam kết dừng ngay các hoạt động 

của dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ 

quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi có dự án để chỉ 

đạo và phối hợp xử lý. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu để xảy ra tình trạng ô 

nhiễm môi trường do giai đoạn vận hành và có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại 

gây ra. 

* Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường. 

Chủ dự án cam kết tuân thủ nghiêm túc các tiêu chuẩn môi trường, cụ thể: 

- Tiếng ồn, rung động của máy móc, thiết bị sản xuất công nghiệp sẽ đảm bảo 

tiêu chuẩn cho phép theo quy định của QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/ 

BTNMT. 
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- Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom, xử lý đảm bảo nước thải ra ngoài môi 

trường đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B. 

- Chất lượng môi trường không khí khu vực làm việc đảm bảo theo QĐ 

3733/2002/QĐ-BYT và QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT. 

 * Cam kết kiểm soát ô nhiễm môi trường: 

Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện chương trình quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi 

trường như sẽ trình bày ở Chương V và báo cáo định kỳ cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Nam Định và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật với tần suất 

theo đúng quy định. 

* Cam kết bồi hoàn mọi thiệt hại khi để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường 

 * Các cam kết khác: 

- Chủ dự án cam kết tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn vận 

hành máy móc công nghiệp. 

- Chủ dự án cam kết sẽ nộp các loại phí về BVMT đầy đủ và đúng theo thời 

gian quy định. 

- Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó khi xảy 

ra sự cố môi trường.  

- Chủ dự án cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ 

gìn trật tự an ninh xã hội, tham gia vào các phong trào do địa phương phát động,…  

- Chủ dự án cam kết sẽ lập lại báo cáo ĐTM nếu dự án có thay đổi về quy mô, 

thay đổi địa điểm hoặc có những thay đổi trong phương án bảo vệ môi trường. 

- Chủ dự án cam kết sẽ công khai lượng chất thải, phương án xử lý chất thải với 

cộng đồng địa phương. 
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