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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ 

- Tên Chủ dự án: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định 

- Địa chỉ liên hệ: đƣờng Phù Nghĩa, phƣờng Lộc Hạ, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Tiến sĩ Đặng Quyết Thắng;  

- Chức vụ: Hiệu trƣởng nhà trƣờng. 

- Điện thoại: 0228 3630 858;    

- Quyết định thành lập trƣờng: Quyết định số 05/2006/QĐ-TTg ngày 

05/01/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc thành lập Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Nam Định trên cơ sở nâng cấp Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Kỹ 

thuật Nam Định. 

2. Tên dự án đầu tƣ 

- Tên dự án: “Cải tạo, nâng cấp Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam 

Định”. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: đƣờng Phù Nghĩa, phƣờng Lộc Hạ, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

- Thông tin chung về việc thành lập Dự án: 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định là đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. Địa điểm hành chính của 

trƣờng tại đƣờng Phù Nghĩa, Phƣờng Lộc Hạ, Thành phố Nam Định. Trƣờng có 

chức năng đào tạo giảng viên giáo dục nghề nghiệp trình độ sau đại học, đại 

học; đào tạo nhân lực trình độ sau đại học, đại học các chuyên ngành kỹ thuật, 

công nghệ, kinh tế; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ giáo 

dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.  

Trƣờng đƣợc thành lập từ năm 1966, tiền thân là Trƣờng Trung học Công 

nghiệp Nam Hà, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Nam Định luôn đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội cùng với các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trƣờng 

qua các thời kỳ, không ngừng vun đắp, xây dựng môi trƣờng giáo dục đại học 

ngày càng phát triển, đảm bảo phát triển bền vững và đáp ứng ngày càng cao về 
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cơ sở vật chất trong thời kỳ đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế sâu 

rộng. 

Hiện nay, các công trình xây dựng của nhà trƣờng đƣợc xây dựng từ lâu, 

đã đƣa vào sử dụng từ 15 năm đến 30 năm. Trải qua nhiều năm khai thác, sử 

dụng các công trình đều bị xuống cấp cần phải bảo trì, nâng cấp để duy trì chất 

lƣợng công trình; các trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn sử dụng 

nhiều năm đã bị hƣ hỏng, không thể sử dụng đƣợc, ảnh hƣởng đến công tác 

giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trƣờng. Vì vậy dự án 

Cải tạo, nâng cấp Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định sẽ góp phần 

đảm bảo nhu cầu, điều kiện cơ sở vật chất cho công tác giảng dạy, đào tạo của 

Trƣờng đến năm 2030. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế của tỉnh và của đất nƣớc trong thời kỳ mới. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tƣ 

3.1. Quy mô đào tạo (Công suất của dự án đầu tư): 

- Số lƣợng giảng viên và cán bộ công nhân viên nhà trƣờng: 250 ngƣời 

- Số lƣợng sinh viên, học viên tuyển sinh trong những năm qua:  

Theo số liệu thống kê thực tế của trƣờng, số lƣợng sinh viên, học viên 

tuyển sinh từ năm 2016 đến năm 2020 cụ thể nhƣ sau: 

TT Trình độ đào tạo 
Số sinh viên tuyển sinh/năm 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Đào tạo trình độ cao học 11 04 08 0 0 0 

2 Đào tạo trình độ đại học 599 764 657 476 598 751 

3 Đào tạo ngắn hạn 2.478 2.026 1.931 1.219 2.364 2.500 

Tổng số sinh viên tuyển sinh 

hàng năm của trƣờng (1+2) 
610 768 665 476 598 751 

Trong quá trình học tại trƣờng, tỷ lệ sinh viên nghỉ học, dừng học tại 

trƣờng khoảng 20 – 30% số lƣợng sinh viên giảm dần so với số lƣợng sinh viên 

tuyển sinh năm đầu. Theo số liệu thống kê, số lƣợng sinh viên học thực tế tại 

trƣờng trong những năm qua nhƣ sau: 

TT Năm 
Sĩ số toàn 

trƣờng 
Sĩ số nội trú Ghi chú 

1 T2/2019 1787 233 
Sinh viên học cao học và 
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2 T1/2020 1788 235 
học đại học thƣờng đăng 

ký học 1 hoặc nhiều khoá 

đào tạo ngắn hạn nên số 

lƣợt học viên đào tạo ngắn 

hạn cao hơn số lƣợng sinh 

viên học tại trƣờng 

3 T1/2021 1795 229 

4 T1/2022 1639 195 

Theo chƣơng trình đào tạo, ngoài chƣơng trình chính khoá thì sinh viên 

còn phải hoàn thiện các khoá học đào tạo ngắn hạn để cấp các chứng chỉ đào tạo 

khác nhƣ: chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề, các khoá 

đào tạo ngắn hạn với các điều kiện về học tập, thực hành theo tiêu chuẩn. Do 

vậy một sinh viên học chính khoá có thể tham gia nhiều khoá đào tạo ngắn hạn 

theo nhu cầu học tập.  

- Số lƣợng dự kiến sinh viên, học viên tuyển sinh trong những năm tới:  

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trƣờng, dự kiến số lƣợng sinh viên, học viên 

tuyển sinh (tháng 9 hàng năm) trong những năm tới cụ thể nhƣ sau: 

TT Trình độ đào tạo 
Số sinh viên tuyển sinh/năm 

2022 2023 2024 2025 

1 Đào tạo trình độ cao học 15 15 15 15 

2 Đào tạo trình độ đại học 944 1.186 1.490 1.871 

3 Đào tạo ngắn hạn 2.750 3.000 3.300 3.630 

Tổng số sinh viên tuyển sinh 

hàng năm của trƣờng (1+2) 
959 1.201 1.505 1.886 

- Dự kiến số lƣợng sinh viên học tại trƣờng trong những năm tới 

TT Năm 
Dự kiến sĩ số 

toàn trƣờng 

Dự kiến sĩ 

số nội trú 
Ghi chú 

1 2023 1900 475 Số lƣợng sinh viên ở nội 

trú ƣớc tính bằng 25% số 

lƣợng sinh viêncủa trƣờng 

và không vƣợt quá 700 

sinh viên (mức tối đa của 

khu nội trú) 

2 2024 2100 525 

3 2025 2300 575 

4 2026 2500 625 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư: 
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 Dự án nâng cấp cải tạo một số hạng mục công trình xây dựng và hạ tầng 

kỹ thuật của Trƣờng nên chủ yếu thi công xây dựng.  

Về lĩnh vực đào tạo: Trƣờng có chức năng đào tạo giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp trình độ sau đại học, đại học; đào tạo nhân lực trình độ sau đại học, 

đại học các chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế; nghiên cứu và ứng dụng 

khoa học, công nghệ phục vụ giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Đối với hoạt động giảng dạy thực hành của các ngành học đang đào tạo tại 

Trƣờng, các ngành nghề đào tạo thực hành và thời lƣợng thực hành cụ thể nhƣ 

sau: 

Tổng số giờ thực hành toàn khóa: 20 Tín chỉ (TC) = 20 x 34 tiết  =20 x 34 

x 0,75 giờ = 510 giờ 

Một ca thực hành sáng/chiều: 5 giờ 

A. Khoa Điện – Điện tử 

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

TT 

            Năm học/ Học kỳ 

Học phần 

TC 

Năm thứ 

I 

Năm thứ 

II 

Năm thứ 

III 

Năm thứ 

IV 

I II III IV V VI VII VIII 

 Thực hành 20        

 
1 

Thực hành đo lƣờng điện và 

thiết bị đo  
1    1    

2 Thực hành điện cơ bản 2    2     

 3 Thực hành điện tử công suất 2     2   

4 
Thực hành điện tử cơ bản - 

xung số 
3     3   

 

 
5 Thực hành CAD 1      1  

6 
Thực hành kỹ thuật mạch 

điện tử - mạch in 
3      3  

7 Thực hành vi điều khiển 2       2  

8 
Thực hành trang bị điện - 

điện tử công nghiệp 
2       2  

9 Thực hành SCADA 2        2 

10 
Thực hành biến tần công 

nghiệp 
2        2 

 

2. Ngành Công nghệ  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
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TT 

         Năm học/ Học kỳ 

 

 

Học phần 

TC 

Năm 

thứ I 

Năm 

thứ II 

Năm 

thứ III 

Năm thứ 

IV 

Năm 

thứ V 

I II III IV V VI VII VIII IX 

 Thực hành  20          

1 
Thực hành đo lƣờng 

điện và thiết bị đo 
1    1     

 

2 Thực hành điện cơ bản 2    2      

3 
Thực hành điện tử cơ 

bản - xung số 
3     3    

 

4 Thực hành CAD 1      1    

5 
Thực hành máy điện, 

truyền động điện 
2      2   

 

6 Thực hành trang bị điện 3       3   

7 
Thực hành điều khiển 

lập trình 
2       2  

 

8 
Thực hành khí nén, 

thủy lực 
2        2 

 

9 
Thực hành lập trình 

trên máy CNC 
2        2 

 

10 
Thực hành mạng truyền 

thông công nghiệp 
2        2 

 

3. Ngành Hệ thống điện 

TT         Tên môn học 

 

Học phần 

Số 

TC 
Năm thứ I Năm thứ II 

Năm 

thứ III 

Năm thứ 

IV 

  I II III IV V VI VII VIII 

 Thực hành 20                 

1 
Thực hành đo lƣờng điện và 

thiết bị đo  
1       1         

2 Thực hành điện cơ bản  2       2         

3 
Thực hành điện tử cơ bản - 

xung số  
3         3       

4 Thực hành CAD  1           1     

5 Thực hành máy điện 2           2     

6 Thực hành cung cấp điện 2           2     

7 
Thực hành điều khiển lập 

trình 
2             2   

8 
Thực hành bảo vệ hệ thống 

điện 
2             2   

9 
Thực hành thiết kế hệ thống 

điện 
2               2 

10 
Thực hành điều khiển và tự 

động hóa trong hệ thống điện 
3               3 
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B. Khoa Cơ khí 

1. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 

TT Học phần TC 

Năm thứ 

I 

Năm thứ 

II 

Năm thứ 

III 

Năm thứ 

IV 

I II III IV V VI VII VIII 

 Thực hành 20 0 0 2 1 3 5 2 7 

1 Chế tạo phôi 2     2           

2 
Thực hành hàn hồ quang que 

hàn thuốc bọc liên kết góc 
3         3       

3 
Thực hành hàn hồ quang que 

hàn thuốc bọc liên kết giáp mối 
3           3     

4 Thực hành hàn MIG/MAG  2             2   

5 Thực hành hàn TIG  2             2   

6 
Thực hành các phƣơng pháp 

hàn khác  
1       1         

7 Thực hành nguội 1       1         

8 Thực hành Rô bốt hàn hồ quang 2               2 

9 Thực hành hàn hơi 2               2 

10 
Thực hành hàn kim loại và hợp 

kim màu 
2               2 

2. Ngành Công nghệ Chế tạo máy 

TT Học phần TC 

Năm thứ 

I 

Năm thứ 

II 

Năm 

thứ III 

Năm thứ 

IV 

Năm 

thứ V 

I II III IV V VI VII VIII IX 

 Thực hành 20 0 0 0 2 4 4 4 6 0 

1 Thực hành tiện 1 2       2           

2 Thực hành Hàn 1         1         

3 Thực hành nguội 1         1         

4 Thực hành phay 1 2         2         

5 Thực hành tiện 2 2           2       

6 Thực hành bào, xọc 2           2       

7 Thực hành tiện 3 2             2     

8 Thực hành phay 2 2             2     

9 Thực hành tiện CNC 2               2   

10 Thực hành phay CNC 2               2   

11 Thực hành gia công tinh 2               2   
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3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 

TT Học phần TC Năm thứ 

I 

Năm thứ 

II 

Năm 

thứ III 

Năm thứ 

IV 

Năm 

thứ V 

I II III IV V VI VII VIII IX 

 Thực hành 20 0 0 0 2 4 4 4 6 0 

1 Thực hành máy công cụ 1 2    2      

2 Thực hành máy công cụ 2 2     2     

3 Thực hành điện cơ bản 2     2     

4 Thực hành CNC 2      2    

5 Thực hành điện tử cơ bản 2      2    

6 Thực hành vi xử lý 2        2  

7 Thực hành PLC 2       2   

8 Thực hành hệ thống Cơ - 

Điện tử 1 

2       2   

9 Thực hành hệ thống Cơ - 

Điện tử 2 

2        2  

10 Thực hành điện tử công 

suất 

2        2  

 

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô 

TT 

 
Học phần TC 

Năm thứ 

I 

Năm thứ 

II 

Năm 

thứ III 

Năm thứ 

IV 

I II III IV V VI VII VIII 

 Thực hành 20 0 0 0 2 4 4 4 6 

1 Thực hành nguội 1       1         

2 Thực hành hàn 1       1        

3 Thực hành động cơ 2         2       

4 Thực hành điện động cơ 2         2       

5 Thực hành nhiên liệu 2           2     

6 Thực hành hệ thống truyền lực 2           2     

7 Thực hành hệ thống phanh 2             2  

8 Thực hành hệ thống treo, lái 2             2  

9 Thực hành điện thân xe 2               2 

10 Thực hành chẩn đoán động cơ và ô tô 2               2 

11 Thực hành hệ thống tiện nghi ô tô 2               2 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 
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Dự án cải tạo, nâng cấp, bổ sung, thay thế một số trang thiết bị đối với 

một số hạng mục công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật của Trƣờng bao gồm: 

Thực hiện chỉnh trang, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, giữ nguyên công năng sử 

dụng, không cơi nới hay xây mới làm tăng diện tích sàn, diện tích xây dựng các 

công trình hiện có, không làm thay đổi kiến trúc các khối nhà đƣợc cải tạo nhƣ: 

nhà A1, Nhà A2, Nhà A4, Nhà B1, Nhà B2, Nhà đa năng, Nhà xƣởng C, Nhà 

xƣởng X2, Nhà xƣởng ô tô, Nhà ký túc xá số 1, Nhà ký túc xá số 2, Tƣờng rào 

nhà Bắc và phía Đông; Sân phía trƣớc nhà ký túc xá số 1, số 2 và đƣờng nội bộ; 

Sân phía trƣớc nhà A1, A2, A3; Sân bóng chuyền, sân bóng đá, xây mới tƣờng 

rào mặt ngoài lối cổng chính ra vào; hệ thống cấp nƣớc ngoài nhà và các bể 

chứa nƣớc. Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng 

Dự án “Cải tạo, nâng cấp Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định” 

hoàn thiện và đi vào hoạt động, mục tiêu đảm bảo nhu cầu, điều kiện cơ sở vật 

chất cho công tác giảng dạy, đào tạo của nhà trƣờng đến năm 2030.  

Hoạt động đào tạo của nhà trƣờng có dạy thực hành về điện, điện tử, cơ 

khí. Nguyên liệu, vật liệu nhiên liệu sử dụng cho hoạt động thực hành trung bình 

của các năm gần đây nhƣ sau: 

Bảng 1: Nguyên, vật liệu sử dụng cho hoạt động thực hành 

TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

A Vật tƣ thực hành các nghề thuộc khoa Cơ khí  

I Vật tƣ thực hành nghề Cơ khí chế tạo   

1 Mỡ bò   V. Nam Kg 1-2  

2 Thép  
C40 Ф các 

loại 
V. Nam Kg 750  

3 Thép tấm C38  

K/T: 

200x200x4

0 

V. Nam Tấm 9  

4 Phôi đồng đúc Ø30  Ø30 V. Nam Kg 12  

5 
Dầu công nghiệp 

HD50 
HD50 V. Nam Lít 40  

6 
Dung dịch trơn 

nguội Emunxi 
Emunxi V. Nam Lít 30  

7 Nhôm tấm  

K/T: 

150x150x4

0 

V. Nam Tấm 8  
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TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

8 Dầu Diêzen   V. Nam Lít 9  

9 

Dầu bôi trơn trục đá 

mài  (Castrol Hyspin 

Awsio) 

 hoặc 

Mobil 

Velocite 

No. 6 

V. Nam Lít 2-3  

10 
Dầu thủy lực mobi 

46  

(hoặc Sell 

46)  
V. Nam Lít 2-3  

11 Giẻ lau máy   V. Nam Kg 90  

12 
Pin sử dụng cho các 

thiết bị 

Lithium: 

BR-2/3A; 

3V 

LS 14250; 

3,6V 

Tr.Quốc Viên 1  

II Vật tƣ thực hành nghề hàn   

1 
Dây hàn MAG 0,9 

(Kim tín E70S-G) 

Kim tín 

E70S-G 
Tr.Quốc Cuộn 1  

2 Khí Argon   V.Nam Bình 2 - 3  

3 Khí CO2       V.Nam Bình 2  

4 Khí Oxy   V.Nam Bình 5  

5 Thép tấm (Lập là)  40×4 mm  V.Nam Kg 20  

6 Que hàn thép  

 E 7016 (ø 

2,6-LB52); 

Kim Tín 

(ø3,2 - E 

6013) 

LD - 

T.Lan; 

V.Nam 

Kg 60  

7 
Điện cực Vonfram 

ø2,4; 2% thori 

 (đầu sơn 

đỏ) 
Tr.Quốc Chiếc 4  

8 Chổi đánh gỉ  

 SD cho 

máy mài 

tay  

V.Nam Chiếc 5  

9 Bàn chải sắt có cán  
 Dài 150 

mm  
V.Nam Chiếc 5  

10 
Chụp sứ mỏ hàn TIG 

cỡ số 6 

TIG cỡ số 

6 
V.Nam Chiếc 2-3  

11 
Chuôi mỏ hàn TIG 

(loại dài) 

TIG (loại 

dài) 
V.Nam Chiếc 2-3  

12 

Kẹp điện cực mỏ hàn 

TIG Ф 2,4mm (loại 

dài) 

TIG ø 

2,4mm 

(loại dài) 

Tr.Quốc Chiếc 1  

13 

Ống phun khí mỏ 

hàn TIG Ф 2,4mm 

(loại dài) 

TIG ø 2,4 

mm (loại 

dài) 

Tr.Quốc Chiếc 1  

14 
Pin lắp cho robot 

AX-V6; robot Fanuc 

Theo tiêu 

chuẩn chế 
Tr.Quốc Bộ 1  
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TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

200 tạo 

15 

Ống tiếp điện ø 0,9 

(loại dài 40 mm, 

đƣờng kính đỉnh ren 

6 mm)  

dài 40 mm, 

đƣờng kính 

đỉnh ren 6 

mm)  

Tr.Quốc Chiếc 2-3  

16 
Găng tay da mềm 

loại dài  

Theo 

TCVN 
V.Nam Đôi 4-5  

17 Giẻ lau máy   V.Nam Kg 10  

18 

Pép hàn khí gas 

(dùng cho mỏ cầm 

tay) 

Theo tiêu 

chuẩn chế 

tạo 

Tr.Quốc Chiếc 1  

19 

Bép cắt khí Gas 

dùng cho mỏ cầm tay 

(số 1) 

Theo tiêu 

chuẩn chế 

tạo 

Tr.Quốc Chiếc 1  

20 

Bép cắt khí Gas số 1 

dùng cho rùa cắt hơi  

tự động 

Theo tiêu 

chuẩn chế 

tạo 

Tr.Quốc Chiếc 1 - 2  

21 
Chổi than máy mài 

Makita 100 

Theo tiêu 

chuẩn chế 

tạo 

Tr.Quốc Đôi 2 - 3  

22 

Mắt kính hàn số 11  

(Athermal of 11 A1 

Din GS 0196) 

Theo tiêu 

chuẩn chế 

tạo 

Tr.Quốc Chiếc 7 -8  

23 
Kính trắng 107x50x2 

mm 

Theo tiêu 

chuẩn chế 

tạo 

V.Nam Chiếc 20  

24 Giấy nháp    V.Nam Tờ 30  

25 Quai nhê innox ø 16    V.Nam Chiếc 4  

26 
Dung dịch emuxi 

trơn nguội 
  V.Nam Lít 1-2  

27 
Băng keo (cao su 

non) 
  V.Nam Cuộn 2-3  

28 
Bóng điện sợi đốt 

Rạng Đông đui xoáy  

Đui xoáy  

60W 
V.Nam Bóng 5  

29 Băng dính điện nona   V.Nam Cuộn 2  

30 

Roto thay thế cho 

máy mài Makita 

GA4031 

Theo tiêu 

chuẩn chế 

tạo 

Tr.Quốc Chiếc 4  

31 Găng tay sợi   
Việt 

Nam 
Đôi 10  
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TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

32 
Chụp khí mỏ hàn 

MAG 

Theo tiêu 

chuẩn chế 

tạo 

Tr.Quốc Cái 1-2  

33 
Ống nối chụp khí mỏ 

hàn MAG 

Theo tiêu 

chuẩn chế 

tạo 

Tr.Quốc Cái 1-2  

III Vật tƣ thực hành nghề cơ khí ô tô   

1 Găng tay sợi   V.Nam Đôi 80  

2 
Dầu phanh DOT - 

NIPON  

DOT - 

NIPON 
V.Nam Lọ  1  

3 Dầu trợ lực lái   V.Nam Lít 1  

4 Vải ráp số 00   V.Nam Mét 10  

5 Rơle 4 chân 12V 
Loại thông 

dụng 
Tr.Quốc Cái 12  

6 Băng dính cách điện   V.Nam Cuộn 24  

7 
Bìa Amiăng dầy 

0,5mm 
dầy 0,5mm V.Nam m2 1  

8 
Bìa Amiăng dầy 

1mm 
dầy 1mm V.Nam m2 1  

9 Cát rà xupap   Séc Kg 0,3  

10 

Bóng đèn  báo rẽ ô 

tô màu vàng 12V - 

21W 

 12V - 

21W 
Tr.Quốc Cái 6  

11 
Bóng đèn pha-cos 

12V-55W 
12V-55W Tr.Quốc Cái 2  

12 

Công tắc điều khiển 

hệ thống đèn, gạt 

nƣớc ô tô  

Loại thông 

dụng 
Tr.Quốc Bộ 2-3  

13 

Bóng đèn  chiếu 

sáng phía sau ô tô 

12V-21W 

Loại thông 

dụng 
Tr.Quốc Cái 1  

14 

Bugi NGK- 

BCPR5EGP- M14 

chân dài 

Giác vặn 

cỡ 16 
LD-TQ Cái 2  

15 
Bugi sấy nóng JY-

A2-12V 

JY-A2-

12V 
LD-TQ Cái 1  

16 
Bugi xe máy  CR6 

HIX 
CR6HIX Tr.Quốc Cái 1-2  

17 Dây chì f 1mm ɸ1 V.Nam Kg 0,3  

18 

Dây điện đơn vỏ 

nhiều màu (lõi nhiều 

sợi)  

Lõi nhiều 

sợi (cho ô 

tô)  

V.Nam Cuộn  1  
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TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

19 

Đui đèn báo dầu, báo 

nạp, báo phanh… 

 (trên bảng táp lô) 

Thông 

dụng, cho ô 

tô 

LD-TQ Cái 4  

20 
Đui đèn chiếu sáng 

bảng táp lô 

Thông 

dụng, cho ô 

tô 

LD-TQ Cái 4  

21 

Dung dịch a xit 

Sunfuric đổ bình ắc 

qui ô tô  

Thông 

dụng, cho ô 

tô 

LD-TQ Lít 25  

22 Dung dịch tẩy RP 7 RP 7 V.Nam Lọ  5  

23 

Dung dịch xúc rửa 

hệ thống nhiên liệu 

Inject - R Kleen OTC 

Part # 7000A 

 R Kleen 

OTC Part # 

7000A 

Tr.Quốc Lọ  2  

24 
Giắc cắm chân hộp 

ECU (giắc rời) 
  Tr.Quốc Cái 35  

25 
Giắc cắm nối dây 

điện (giắc dẹt) 
  Tr.Quốc Cái 60  

26 Giẻ lau   V.Nam Kg 100  

27 Keo dán gioăng    V.Nam Hộp 3  

28 Khoá điện 3 cọc 

Thông 

dụng, cho ô 

tô 

Thái 

Lan 
Cái 1  

29 Mỡ công nghiệp 

Thông 

dụng, cho ô 

tô 

Việt 

Nam 
Hộp 2-3  

30 
Ống dẫn xăng, dầu 

cao su  lỗ phi 8 

Thông 

dụng, cho ô 

tô 

LD - 

H.Quốc 
mét 10  

31 
Rơ le bơm xăng 

TOYOTA 
Toyota  Tr.Quốc Cái 2  

32 
Rơ le đèn báo rẽ  

TOYOTA 12V 

Toyota 

12V 
Tr.Quốc Cái 2-3  

33 

Rơ le đèn chiếu sáng  

TOYOTA 12V  

28300-10020 

12V 

28300-

10020 

Tr.Quốc Cái 2  

34 
Thiếc hàn (cuộn 

0,25kg) 

0,25kg/cuộ

n 
V.Nam Cuộn 4  

35 
Vòng kẹp ống dẫn 

xăng, dầu ø 25 

Thông 

dụng, cho ô 

tô 

V.Nam Cái 5  

36 
Gioăng làm kín vòi 

phun xăng (các loại) 

Thông 

dụng, cho ô 
Tr.Quốc hộp 1  
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TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

tô 

37 
Bơm tay+bầu lọc 

dầu HuynDai 

Thông 

dụng, cho ô 

tô 

H.Quốc Cái 1  

38 
Ống gen nhiệt cách 

điện (loại hơ nóng) 
 Ф2,3,4,6,8 V.Nam Mét 25  

39 
Dung dịch tẩy rửa bộ 

chế hoà khí 
  Tr.Quốc Lọ  3  

40 
Cuppen tổng phanh 

các loại xe 
 Tr.Quốc Bộ 5  

41 

Bộ dụng cụ kiểm tra 

áp suất cuối kỳ nén  

động cơ Diesel  

Tool-

AID/USA 

34900 

Tr.Quốc Bộ 1  

42 

Bộ dụng cụ kiểm tra 

áp suất cuối kỳ nén 

động  cơ xăng  

Tool-

AID/USA 

34300 

Tr.Quốc Bộ 1  

43 

Bộ dụng cụ kiểm tra 

áp suất dầu hộp số tự 

động 

Tool-

AID/USA 

34580 

Tr.Quốc Bộ 1  

44 

Kìm kẹp ống nhiên 

liệu chuyên dùng 

AN010016 

AN010016 
Đài 

Loan 
Cái 1  

45 Khẩu tuýp cỡ 36 Cỡ 36 Tr.Quốc Cái 2  

46 
Bầu lọc dầu động cơ 

xe TOYOTA (2NR) 

Phù hợp 

với xe 
Tr.Quốc Cái 1  

47 

Cảm biến bàn đạp ga 

xe TOYOTA (động 

cơ 2NR) 

Phù hợp 

với xe 
Tr.Quốc Cái 1  

48 
IC điều khiển đánh 

lửa TOYOTA (4AF) 

Phù hợp 

với xe 
Nhật Cái 1  

49 
Bô bin đánh lửa xe 

Lanos 

Phù hợp 

với xe 
Tr.Quốc Cái 1  

50 
Ống dẫn xăng xe 

máy Hon da Dream 

Phù hợp 

với xe 
Tr.Quốc Cái 1-2  

51 Gioăng đệm động cơ  
Phù hợp 

với xe 
LD-TQ Bộ 2  

52 
Dây đai cam cơ động 

cơ  

Loại thông 

dụng 
LD-TQ Cái 1  

53 Gioăng đệm động cơ  
Phù hợp 

với xe 
V.Nam Bộ 2  
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TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

54 
Bộ phớt động cơ xe 

máy Dream II, Ware 

Phù hợp 

với xe 
Tr.Quốc Bộ 1  

55 

Bánh đà động cơ 

1TR - M/T xe 

INOVA 

1TR-

M/Txe 

INOVA 

Tr.Quốc Cái 1  

B Vật tƣ thực hành các nghề thuộc khoa Điện -Điện tử   

I Vật tƣ thực hành nghề Điều khiển và Tự động hóa  

1 Dây điện  
Vỏ bọc 1 

lớp, 2 lớp 
VN m 1.615  

2 Dây đồng 
Theo tiêu 

chuẩn 
VN Kg 30  

3 
Vít 4 dài 1cm và 

2cm 

vít 4 dài 

1cm 
VN Kg 1-2  

4 Nở 6  nở ɸ6  VN Cái 500  

5 

Đèn cao áp thủy 

ngân ostdam điện áp 

220V, 160W trực 

tiếp  

220V-

160W 
Osram Cái 5  

6 
Công tơ 3 pha vô 

công  

400V-

10(20)A  
EMIC Cái 1  

7 
Chuyển mạch Volt 7 

vị trí  
500V TQ Cái 10  

8 
Biến dòng thứ tự 

không  MiKro ZCT 
ZCT-40S TQ Cái 1-2  

9 
Hộp số quat trần 

vinawind  
220V, 5 số VN Cái 1  

10 
Ống ghen cách điện 

các loại f1,2,5 
ɸ1;2;5 VN Sợi 100  

11 Ghen co  f4, f6 VN m 15  

12 
Giấy cách điện xanh 

0,2 mm 
    m² 15  

13 
Que đo đồng hồ vạn 

năng 
  TQ Đôi 25  

14 
Rơ le nhiệt LS GTH 

16-22A (chân kim) 

GTH 16-

22A 
TQ Cái 3  

15 Băng dính  nanoco VN Cuộn 50  

16 

Động cơ bƣớc 

(Motor: flange 86 2 

pha, 6A, 3,4N.m 

2S86Q-01865)+ Bộ 

điều khiển ĐC bƣớc 

(drive: 24-

80VDC/8A, 

2M880N) 

 Động cơ 

bƣớc 24V-

100W 

TQ bộ 1  
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TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

17 
Công tắc hành trình 

có tay  gạt Ômron  
250V-5A TQ Cái 3,5  

18 Ống khí nén 4ly   TQ m 35  

19 Dây thít 150 dài 15cm VN Túi 5  

20 Đế dán thít 20x20 20x20 VN Cái 500  

21 Tủ điện  
600x450x1

80mm 
VN Cái  2  

22 Nút ấn 3 button   TQ Cái 23  

23 
Nƣớc tẩy rỉ, bôi trơn 

RX9 
RX9 VN Bình 3  

24 
Máng nhựa có xẻ 

rãnh  

25x25x170

0 
TQ m 20  

25 Đầu cốt  2-3 VN Cái 2500  

26 Đầu cốt  2-4 VN Cái 2500  

27 Bu lông + ốc M4x1cm VN Cái 250  

28 
Pin đũa Panasonic 

AAA, 1,5V 
AAA VN Đôi 10  

29 
Pin tiểu  Panasonic 

AA, 1,5V 
AA VN Đôi 25  

30 Pin 9V Panasonic 9V VN Cái 10  

II Vật tƣ thực hành nghề Kỹ thuật Nhiệt lạnh  

1 
Băng cuốn bảo ôn 

khổ rộng 70mm 
  VN  Kg  1-2  

2 

Băng dính cách điện 

(Màu đen) 

5MILx3/4''x20Y0 

5MILx3/4''

X20y0 
VN  Cuộn  7-8  

3 

Băng dính cách điện 

(Màu trắng ) 

5MILx3/4''x20Y0 

5MILx3/4''

X20y0 
VN  Cuộn  7-8  

4 

Block tủ lạnh 

Inverter LG (Model: 

BMG089NHMV) 

240V/60-

225Hz/3P

H, môi chất 

lạnh R600a 

LG  Bộ  1  

5 
Bộ dây nạp môi chất 

lạnh R22 (Coolmax) 

CM-336-

RYB 

Đài 

loan 
Bộ 1  

6 

Bộ dây nạp môi chất 

lạnh R410A  

(Coolmax) 

CM-336-

RYB-NV 

Đài 

loan 
Bộ 1  

7 Cáp tiết lƣu tủ lạnh   (loại dày) VN Cuộn 8  

8 
Phin sấy lọc tủ lạnh 

(loại 3 đầu)  

(loại 3 

đầu)-Việt 

Nam 

VN Cái 2  
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TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

9 
Cút ống đồng 90,  

Ø12mm 
  VN Cái 6  

10 

Đầu dịch vụ 1 chiều 

D 6(1/4"), có ti van, 

Coolmax, loại dày 

  
Đài 

Loan 
 Cái  7  

11 
Dầu môi chất lạnh 

cho môi chất R22 

SUNISO 

3GS (can 

3,78 lít) 

Nhật Can 1  

12 Đầu thu D12-D6 D12-D6 VN  Cái  5  

13 Đầu thu D12-D10 D12-D10 VN  Cái  5  

14 Đầu thu D16-D12 D16-D12 VN Cái 3  

15 Đầu thu D22-D12 D22-D12 VN  Cái  2  

16 
Nút nhấn nhả màu 

xanh Ø 22mm  
Layer 7 TQ Cái 3  

17 
Nút nhấn nhả màu 

đỏ Ø 22mm  
Layer 7 TQ Cái 3  

18 

Rơ le trung gian 14 

chân dẹt (gồm cả đế) 

- OmRon MY4  

220VAC, 

5A 
TQ Bộ 3  

19 

Bộ bảo vệ điện áp: 

mất pha, đảo pha, 

quá áp, thấp áp  

Chint XJ3-

D 
TQ Cái 1  

20 
Dây thít nhựa dài 

150 mm 

Dây thít 

dài 150mm 
TQ Túi 1  

21 
Giấy nhám vải (mịn) 

P400 
 P400  VN m 1  

22 Giẻ lau   VN  Kg 1  

23 

Gỗ dán tấm dày 

10mm Bảng gỗ 

2400x1200x10mm 

2400x1200

x10mm 
VN Tấm  1  

24 
Khí Nitơ 47 lít, đổi 

vỏ 

 47 lít, đổi 

vỏ-V.Nam 
VN  Chai  2  

25 
Khí Ôxy 47 lít, đổi 

vỏ 

 47 lít, đổi 

vỏ-VN 
VN  Chai  2  

26 

Môi chất lạnh R134a 

Chemours Dupont 

Suva 

Bình 

13,62kg 
Mỹ Bình 1  

27 Môi chất lạnh R22  
Bình 13,6 

kg 
Ấn độ Bình 1  

28 
Nƣớc rửa bát, 

Sunlight 450ml 

Sunlight 

450ml 
VN  Chai  1  

29 Pin đũa Panasonic AAA, 1,5V VN Đôi 5  
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TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

AAA, 1,5V 

30 
Pin tiểu  Panasonic 

AA, 1,5V 
AA, 1,5V VN Đôi 5  

31 
Pin vuông Panasoic 

9V 
9V VN Cái 5  

32 
Que hàn bạc Harris 

Mỹ 
  

Harris 

Mỹ 
 Kg  1  

33 Que hàn đồng vàng  3 mm VN que 2  

34 
Que hàn hồ quang 

(sắt), 
Ø 2,5mm TQ Hộp 1  

35 Tê đồng D 12   VN Cái 3  

36 Tôn hoa dày 0,6mm   VN m
2
 2  

37 

Van tiết lƣu cân 

bằng trong Danfoss 

TX2 (model: 

068Z3206) (gồm cả 

kim van số 1) 

  TQ Cái 1  

38 

Van tiết lƣu cân 

bằng trong Danfoss 

TX2 có MOP 

(model: 068Z3208) 

(gồm cả kim van số 

2) 

  TQ Cái 1  

39 

Phin sấy lọc Danfoss 

(đầu kết nối rắc co 

D10) 

  TQ Cái 1  

40 Hộp thuốc hàn đồng 

Neobor 

hoặc tƣơng 

đƣơng 

Borax Hộp 1  

III Vật tƣ thực hành nghề điện tử  

1 Transistor   TQ Con 130   

2 IC các loại   TQ Con 971 
Tƣơng 

đƣơng 1 kg 

3 Tụ điện   TQ Con 1192 
Tƣơng 

đƣơng 1 kg 

4 Điện trở, Biến trở   TQ Con 18.350   

5 Diode bán dẫn   TQ Con 458   

6 Linh kiện quang   TQ Con 555   

7 Linh kiện điều khiển   TQ Con 10   

8 Linh kiện cảm biến   TQ Con 8   

9 
Cuộn dây 100uH; 

10uH 
  TQ Chiếc 3  
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TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

10 

Tải điện dung (1uF-

350V; 2,5uF-350V; 

6uF-350V) 

1uF-350V; 

2,5uF-

350V; 6uF-

350V 

VN Chiếc 15  

11 Đầu mỏ hàn xung   TQ Chiếc 125  

12 
Đầu mỏ hàn dao cho 

mỏ hàn quick 936 

cho mỏ hàn 

quick 936 
TQ Chiếc  2  

13 
Que đo máy hiện 

sóng  
  TQ Cặp 4  

14 Dung dịch RX9   TQ Lọ 2  

15 455 KHz    TQ Chiếc 4  

16 315MHz    TQ Chiếc 3  

17 4MHz    TQ Chiếc 5  

18 20MHz    TQ Chiếc 5  

19 
Thạch anh 

11,0592Mhz 
  TQ Chiếc 10  

20 Thạch anh 12Mhz   TQ Chiếc 12  

21 
Thạch anh 

22,1184Mhz 
  TQ Chiếc 2  

22 Thạch anh 24Mhz   TQ Chiếc 2  

23 Keo cap áp   TQ Hộp 3  

24 
Bóng đèn nhỏ 

24V/21W 

Bóng  

24V/21W 
VN Chiếc 10  

25 Chổi rửa mạch   TQ Chiếc 5  

26 Kẹp cá sấu   TQ Chiếc 12  

27 
Dây đơn nhiều lõi 

1x0.7  
  VN Mét 50  

28 
Thiếc cuộn phi 1,0 

loại 500g 
  TQ Cuộn 4  

29 Nhựa thông   VN Kg 2  

30 
Rơle 12V-

MK3PI+đế 
  TQ Bộ 18  

31 Bóng đèn 220V/60W   VN Chiếc 8  

32 Motor DC12V   TQ Chiếc 5  

33 Băng dính   TQ Cuộn 23  

34 Pin 1.5V   TQ Đôi 25  

35 Pin 9V   TQ Cục 10  

36 Nƣớc rửa mạch   VN Lít 2  

37 Chổi vẽ 20   TQ Chiếc 9  

38 Chổi vẽ 8   TQ Chiếc 9  

39 
Phíp đồng thủy tinh 

1 mặt 1.5mm 
  TQ m2 1  

40 Phíp đồng thủy tinh   TQ m2 1  
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TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

2 mặt 1.5mm 

41 Giấy nháp mịn   TQ Tờ 9  

42 Xà phòng OMO   VN Kg 2  

43 Khăn lau (Khăn mặt) Khăn mặt  VN Chiếc 9  

44 Fecl3   TQ Kg 9  

45 Sơn bóng A10   TQ lọ 2  

46 Xăng Ron 92 VN Lít 2  

47 Keo 502 Loại 100g Loại 100g TQ Lọ 2  

48 
Dây đơn nối phi 0.5 

có vỏ bọc 
  TQ Kg 4  

49 Dây AV (1.2m-3 sợi)   TQ Chiếc 2  

50 Mắt DVD 1200XH   TQ Chiếc 1  

51 Mắt DVD 1200W   TQ Chiếc 1  

52 
USB WIFI 

Raspberry 
  TQ Chiếc 1  

53 
Pin Cmos của máy 

tính để bàn 
  TQ Chiếc 15  

54 Mũi khoan Ф0,7 Ф0,7 TQ Chiếc  45  

55 
Amply ARIRANG 

SPA203III 
  VN Bộ 1  

56 
Loa ARIRANG 

JANT III 
  VN Bộ 1  

57 
KIT AT89S52 V3 

NEW 
  TQ Bộ 1  

58 
Aptomat LS 3 pha 

(ABN103c) 
ABN103c LS Chiếc 1  

59 

Biến tần LS (Công 

suất 4Kw, điện áp 

vào: 3 pha 380V) 

Công suất 

4Kw, điện 

áp vào: 3 

pha 380V 

HQ Bộ 2  

60 

Biến tần INVT 

(Công suất 4/5,5Kw, 

điện áp vào: 3 pha 

380V) 

Công suất 

4/5,5Kw, 

điện áp 

vào: 3 pha 

380V 

INVT Bộ 2  

61 BSM150GB120DN2   TQ Chiếc 2  

62 

Nguồn đa năng 

(nguồn đôi) hoặc 

tƣơng đƣơng 

ATTEN 

TPR3005T

-3C 

TQ Bộ 2  

k Vật tƣ khác          

1 Cầu đấu 10A-10P  TQ Chiếc 5  

2 Cầu đấu 25A-12P 25A-12P TQ Chiếc 5  
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TT 
Chủng loại hàng 

hóa vật tƣ 

Thông số 

kỹ thuật 

cơ bản 

Xuất sứ 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

3 
Rơ le thời gian 

Omron DH48S-1Z 
DH48S-1Z TQ Chiếc 5  

4 Đế rơ le thời gian   TQ Chiếc 5  

5 
Rơ le trung gian 

220V-14 chân 

220 V - 14 

chân 
TQ Chiếc 5  

6 
Đế rơ le trung gian 

14 chân 
  TQ Chiếc 5  

7 
Phích cắm điện 3 

pha 4 chân 
loại 4 chân TQ Chiếc 5  

8 
Cầu chì ống 1A 

(Loại ngắn) 

Loại ngắn, 

1A 
TQ Hộp 1  

9 
Cầu chì ống 3A 

(Loại ngắn) 

Loại ngắn, 

2A 
TQ Hộp 1  

10 
Cầu chì ống 5A 

(Loại ngắn) 

Loại ngắn, 

5A 
TQ Hộp 1  

4.2. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

* Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn nƣớc sạch sử dụng tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam 

Định đƣợc cấp từ Công ty Cổ phần cấp nƣớc Nam Định. 

Hiện nay, với số lƣợng giảng viên và cán bộ công nhân viên nhà trƣờng là 

250 ngƣời, số lƣợng sinh viên năm 2022 là 1.639 ngƣời, trong đó có 195 sinh 

viên ở khu nội trú. Lƣợng nƣớc sử dụng thực tế trung bình khoảng 65m
3
/ ngày. 

Theo kế hoạch đào tạo của Trƣờng, dự kiến số lƣợng sinh viên cao nhất là 

2.500 ngƣời, trong đó có 625 sinh viên ở khu nội trú (khu nội trú ở tối đa là 700 

ngƣời). Số lƣợng giảng viên và cán bộ công nhân viên nhà trƣờng giữ nguyên là 

250 ngƣời. Khi đó nhu cầu sử dụng nƣớc ƣớc tính nhƣ sau: 

- Nhu cầu dùng nƣớc:  

+ Nƣớc dùng cho sinh hoạt: Căn cứ vào quy mô giảng dạy thực tế của nhà 

trƣờng và theo tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh hoạt TCVN 4513:1988 cấp nƣớc bên 

trong – tiêu chuẩn thiết kế. Lƣợng nƣớc sử dụng cao nhất của trƣờng cần cung 

cấp cho giảng viên và cán bộ công nhân viên nhà trƣờng (250 ngƣời), sinh viên 

ngoại trú(1.875 ngƣời) là 20lít/ngƣời/ngày, đối với sinh viên nội trú (625 ngƣời) 

là 120 lít/ngày tƣơng ứng với nhu cầu sử dụng nƣớc là: 

(1.875 +250) x 20lít/ngƣời/ngày+ 625 x 120 lít/ngƣời/ngày = 

117.500lít/ngày ≈ 117,5m
3
/ngày. 
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+ Nƣớc cấp cho hoạt động khác nhƣ vệ sinh sàn nhà, nhà vệ sinh chung: 

2m
3
/ngày. 

+ Nƣớc tƣới cây xanh (không sử dụng thƣờng xuyên): Chủ yếu tƣới cho 

vƣờn hoa, tiểu cảnh với lƣợng nƣớc là 1,5m
3
/ngày. 

Nhƣ vậy, lƣợng nƣớc sử dụng tối đa của Trƣờng đƣợc dự kiến khoảng 

121m
3
/ ngày. 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện, nhiên liệu 

Nguồn điện đƣợc cung cấp cho hoạt động giảng dạy của trƣờng đƣợc cấp 

bởi Công ty điện lực thành phố. Lƣợng điện sử dụng khoảng 26.250 kw/tháng. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ : 

5.1. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án: 

 Dự án cải tạo, nâng cấp Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định đƣợc 

thực hiện trong khuôn viên trƣờng trên diện tích 52.761,9 m
2
. Vị trí khuôn viên 

trƣờng tiếp giáp nhƣ sau:  

+ Phía Tây giáp đƣờng Phù Nghĩa 

+ Phía Nam giáp đƣờng Bùi Bằng Đoàn 

+ Phía Đông giáp khu dân cƣ tổ dân phố số 5, phƣờng Lộc Hạ và một 

phần đất trồng lúa 

+ Phía Bắc giáp khu đất trồng lúa 

 5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án “ Cải tạo, nâng cấp Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định” 

đƣợc thực hiện trong khuôn viên khu đất trƣờng tại đƣờng Phù Nghĩa, phƣờng 

Lộc Hạ, thành phố Nam Định trên khuôn viên trƣờng có diện tích 52.761,9m
2
. 

Theo đó quy mô các hạng mục công trình của trƣờng bao gồm: 
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Bảng 2. Các hạng mục công trình hiện trạng của trƣờng 

 

TT 
Tên hạng mục 

công trình 
Công năng sử dụng 

Số 

tầng 

Diện tích (m
2
) 

Năm 

đƣa vào 

sử dụng 

Ghi chú 

Sàn 
Đất 

XD 

  

1 Nhà A1 - Phòng học lý thuyết 

- Phòng làm việc các của các phòng khoa 

- Phòng thƣ viện 

- Phòng thử nghiệm 

4 2.720 680 1997 Bảo trì, sửa chữa lớn 

năm 2020.  

2 Nhà A2 - Phòng học lý thuyết 

- Phòng thƣ viện 

4 1960 500 1999 Cải tạo tầng 1 thành 

hành lang năm 2015 

3 Nhà A3 - Phòng học lý thuyết 

- Phòng làm việc của Ban giám hiệu 

- Phòng làm việc của các phòng ban 

4 2.234 560 2002 Bảo trì, sửa chữa lớn 

năm 2016 

4 Nhà A4 - Phòng thực hành của ngành Khoa học máy 

tính và Công nghệ thông tin 

5 2.000 400 2004  

5 Nhà A5 - Phòng thực hành Cơ khí 

- Phòng thực hành Ngoại ngữ 

- Phòng học lý thuyết 

5 2.780 556 2013  

6 Nhà A6 - Phòng học lý thuyết 

- Hội trƣờng 

6 5.400 900 2015  
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TT 
Tên hạng mục 

công trình 
Công năng sử dụng 

Số 

tầng 

Diện tích (m
2
) 

Năm 

đƣa vào 

sử dụng 

Ghi chú 

Sàn 
Đất 

XD 

  

- Phòng hội thảo, và phòng khách 

7 Nhà C - Phòng thực tập các ngành cơ khí chế tạo và 

cơ khí hàn 

- Phòng thực tập các ngành Điện và Điện 

lạnh 

- Phòng thực tập các ngành Điện tử 

5 6720 1.344 2008  

8 Nhà B1 - Phòng làm việc các khoa và Bộ môn 2 580 300 1993  

9 Nhà B2 - Phòng làm việc Bộ môn và Văn phòng 

Đoàn, Phòng khách 

2 380 140 1995  

10 Nhà xƣởng X1 - Không sử dụng 1 1130 1.130 1976 Hết khấu hao 

11 Nhà xƣởng X2 - Xƣởng thực tập ngành Công nghệ ô tô 1 1130 1.130 1976 Cải tạo, sửa chữa năm 

2006; 

12 Nhà xƣởng X3 - Không sử dụng 1 550 550 1983 Hết khấu hao 

13 Nhà xƣởng X4 - Xƣởng thực tập ngành công nghệ ô tô 1 550 550 1983  

14 Nhà xƣởng X5 - Không sử dụng 1 550 550 1976 Hết khấu hao 

15 Nhà luyện tập đa 

năng 

- Luyện tập các môn thể thao trong nhà  1 1580 1.580 2004  

16 Nhà ký túc xá số 1 - Nhà lƣu trú cho sinh viên  4 2.198 625 1999  
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TT 
Tên hạng mục 

công trình 
Công năng sử dụng 

Số 

tầng 

Diện tích (m
2
) 

Năm 

đƣa vào 

sử dụng 

Ghi chú 

Sàn 
Đất 

XD 

  

17 Nhà ký túc xá số 2 - Nhà lƣu trú cho sinh viên  4 2.198 625 2002  

18 Nhà quản lý KTX - Văn phòng làm việc của phòng CTSV 1 161 161 2002  

19 Sân thể thao ngoài 

trời 

- Sân bóng đá ngoài trời nền cỏ tự nhiên 

- Sân bóng chuyền ngoài trời nền bê tông 

  4.970 2009  

20 Bể nƣớc ngầm  04 Bể nƣớc ngầm 100 m
3 

 160 160 1999-

2002 

 

21 Trạm bơm 04 Trạm bơm  60 60 1999-

2002 

 

22 Trạm biến áp 02 Trạm biến áp  50 50   

23 Nhà để xe 04 nhà để xe 1 560 560   

24 Diện tích đƣờng 

giao thông, sân và 

cây xanh 

   35.539 1999-

2002 

 

 Tổng cộng   35.651 52.250  



 

i 

Trong phạm vi thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Nam Định, chủ dự án sẽ thực hiện cải tạo, nâng cấp, bổ sung, 

thay thế một số trang thiết bị đối với một số hạng mục công trình xây dựng và 

hạ tầng kỹ thuật của Trƣờng bao gồm: Thực hiện chỉnh trang, sửa chữa, cải tạo, 

nâng cấp, giữ nguyên công năng sử dụng, không cơi nới hay xây mới làm tăng 

diện tích sàn, diện tích xây dựng các công trình hiện có, không làm thay đổi kiến 

trúc các khối nhà đƣợc cải tạo nhƣ: nhà A1, Nhà A2, Nhà A4, Nhà B1, Nhà B2, 

Nhà đa năng, Nhà xƣởng C, Nhà xƣởng X2, Nhà xƣởng ô tô, Nhà ký túc xá số 

1, Nhà ký túc xá số 2, Tƣờng rào nhà Bắc và phía Đông; Sân phía trƣớc nhà ký 

túc xá số 1, số 2 và đƣờng nội bộ; Sân phía trƣớc nhà A1, A2, A3; Sân bóng 

chuyền, sân bóng đá, xây mới tƣờng rào mặt ngoài lối cổng chính ra vào; hệ 

thống cấp nƣớc ngoài nhà và các bể chứa nƣớc. Cải tạo hệ thống phòng cháy 

chữa cháy ngoài nhà. 

5.3. Danh mục trang thiết bị máy móc của dự án: 

Cơ sở vật chất trong nhà trƣờng là yếu tố quan trọng bảo đảm yêu cầu 

nâng cao chất lƣợng đào tạo. Nhà trƣờng đƣợc trang bị đầy đủ thiết bị dạy và 

học đáp ứng yêu cầu học tập và rèn luyện của giảng viên, sinh viên. Các thiết bị 

máy móc phục vụ dự án chủ yếu là máy móc, dụng cụ phục vụ cho học tập và 

giảng dạy của nhà trƣờng bao gồm: bàn ghế, máy chiếu, máy vi tính, điều hòa, 

các máy móc phục vụ việc thực hành đện, cơ khí, ô tô.... 

5.4. Tổng mức đầu tư của dự án: 80.000.000.000 đồng, trong đó. 

 Nguồn vốn đầu tƣ: ngân sách nhà nƣớc. 

5.5. Tiến độ thực hiện dự án: 

Tiến độ triển khai dự án dự kiến nhƣ sau: 

Năm 2021: Thực hiện chuẩn bị đầu tƣ; 

Năm 2023 - 2026: Thực hiện đầu tƣ; 

Năm 2026: Bàn giao đƣa vào sử dụng, quyết toán công trình. 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng Quốc 

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Dự án “Cải tạo, nâng cấp Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định” 

tại đƣờng Phù Nghĩa đƣợc thực hiện dựa trên các cơ sở sau: 

 - Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, 

tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó định hƣớng phát triển trung tâm tâm giáo dục 

đào tạo gồm nâng cấp cải tạo các trƣờng đại học, cao đẳng hiện hữu. 

- Nghị quyết số 617 – NQ/BCSĐ ngày 28/12/2018 của Ban cán sự Đảng 

Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội về việc đổi mới và nâng cao chất lƣợng 

giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hƣớng đến năm 2030. Trong đó đối 

với nội dung chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lƣợng trong hệ thống giáo 

dục nghề nghiệp gồm có: Ban hành các chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị; tập 

trung đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trƣờng chất lƣợng cao, trƣờng 

đƣợc lựa chọn nghề trọng điểm, các trƣờng đại học sƣ phạm kỹ thuật và các 

trƣờng chuyên biệt; hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông, 

phƣơng tiện và thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tƣ.  

 - Dự án đã đƣợc chấp thuận tại các văn bản sau: 

+ Quyết định số 735/QĐ-LĐTBXH ngày 29/6/2021 của Bộ trƣởng Bộ Lao 

đông – Thƣơng binh và Xã hội về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án Cải 

tạo, nâng cấp Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định. 

+ Quyết định số 1493/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2021 của Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình và 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tƣ vấn dự án “Cải tạo, nâng cấp 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định” . 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BA 910505 ngày 31/12/2009.  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý của trƣờng là hệ thống thoát nƣớc 

trên vỉa hè đƣờng Phù Nghĩa phía Tây dự án. Căn cứ vào Điều 4, Thông tƣ số 

76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, báo cáo không phải đánh giá khả năng 

tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc. 
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 Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trƣờng tại khu vực phƣờng Lộc Hạ nói 

chung và khu vực dự án nói riêng trong những năm gần đây đã đƣợc chú trọng 

và cải thiện đáng kể: 

- Về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã đi vào nề nếp: CTR 

đƣợc Công ty Cổ phần Môi trƣờng thu gom, vận chuyển đƣa đi xử lý hàng ngày 

tại khu xử lý rác thải xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định. 

 - Về nƣớc mƣa chảy tràn đã xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa dọc theo 

vỉa hè đƣờng giao thông nội thị và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; không gây 

ngập úng.  

 - Nƣớc thải sinh hoạt của các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh 

đƣợc thu gom, xử lý qua bể phốt 3 ngăn trƣớc khi thải ra hệ thống thoát nƣớc 

khu vực. Nƣớc thải sản xuất phát sinh không nhiều, đƣợc xử lý ngay tại cơ sở và 

thoát ra hệ thống thoát nƣớc khu vực. 

 Đối với dự án khi đi vào hoạt động các nguồn chất thải phát sinh nhƣ nƣớc 

thải, chất thải rắn sinh hoạt đƣợc Nhà trƣờng thu gom xử lý nhƣ sau; 

 - Đối với nƣớc thải sinh hoạt: hiện tại đƣợc thu gom xử lý qua bể phốt 3 

ngăn sau đó xả vào hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực. Trong thời gian tới 

Nhà trƣờng sẽ xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công suất 

150m
3
/ngày để xử lý nƣớc thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt trƣớc khi thải ra ngoài môi 

trƣờng. 

 - Đối với chất thải rắn sinh hoạt: hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi 

trƣờng thu gom xử lý hàng ngày. 

 Nhƣ vậy có thể khẳng định rằng khi dự án đi vào hoạt động sẽ ít gây ô 

nhiễm môi trƣờng khu vực dự án. Việc thực hiện dự án là phù hợp với quy 

hoạch của phƣờng Lộc Hạ, thành phố Nam Định. 
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CHƢƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ 

 1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật. 

Khi dự án đi vào hoạt động môi trƣờng chịu tác động trực tiếp từ dự án là 

hệ thống thoát nƣớc thành phố. Nƣớc thải sau đó thoát ra kênh T3-11 (kênh 

thoát nƣớc thải của thành phố), ra trạm bơm Quán Chuột (cách dự án khoảng 

2,5km), để bơm thoát ra sông Hồng. 

Tham khảo báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trƣờng tỉnh Nam 

Định năm 2021, mẫu nƣớc mặt sông Hồng cách điểm tiếp nhận nƣớc thải của 

trạm bơm Quán Chuột khoảng 1.000m về phía hạ lƣu thuộc xã Mỹ Tân, huyện 

Mỹ Lộc, lấy vào tháng 11/2021, kết quả nhƣ sau: 

Bảng 3. Kết quả phân tích nƣớc sông Hồng 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 

QCVN08-

MT:2015 

/BTNMT(cột A2) 

01 pH - 7,03 6÷8,5 

02 BOD5 (20
o
C) mg/l 8 6 

03 COD mg/l 17 15 

04 Oxy hoà tan mg/l 6,39 ≥5 

05 Chất rắn lơ lửng mg/l 42 30 

06 Amoni (theo N) mg/l 0,13 0,3 

07 Chì mg/l <0,003 0,02 

08 Phosphat (theo P) mg/l 0,15 0,2 

09 Nitrat (theo N) mg/l 1,3 5 

10 Nitrit (theo N) mg/l 0,02 0,05 

11 Phenol mg/l <0,001 0,005 

12 Crom (VI) mg/l <0,003 0,02 

13 Sắt mg/l 0,3 1 

14 Tổng dầu mỡ mg/l <0,3 0,5 

15 Chất hoạt động bề mặt mg/l <0,03 0,2 

16 TOC mg/l 1,39 - 

17 Clorua mg/l <3 350 

18 Xianua mg/l <0,002 0,05 

19 Cadimi mg/l <0,0004 0,005 

20 Mangan mg/l 0,055 0,2 

21 Kẽm mg/l <0,01 1,0 
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22 Niken mg/l <0,03 0,1 

23 Asen mg/l <0,002 0,02 

24 
Benzene hexachloride 

(BHC) 
µg/l <0,005 0,02 

25 Dieldrin µg/l <0,002 0,1 

26 
Dichloro diphenyl 

trichloroethane (DDTs) 
µg/l <0,005 1,0 

27 Coliform MPN/100ml 2.800 5.000 

 * Ghi chú: 

 QCVN08-MT:2015/BTNMT (A2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lƣợng nƣớc mặt.Cột A2: Dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt nhƣng phải áp 

dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng khác nhƣ loại B1 và 

B2. 

* Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu nƣớc mặt sông Hồng cho thấy, tại 

thời điểm lấy mẫu có 03/27 thông số vƣợt QCCP là: BOD5(20
O
C) vƣợt 1,3 lần; 

COD vƣợt 113 lần; chất rắn lơ lửng vƣợt 1,4 lần. Các thông số còn lại đều nằm 

trong giới hạn của quy chuẩn cho phép.  

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Nam Định năm 2021 

*Tài nguyên sinh vật khu vực triển khai dự án: 

 Thực vật 

 + Thực vật bậc cao: 

Thực vật bậc cao tại thành phố Nam Định đƣợc chia thành 3 khu vực 

chính sau:  

- Khu vực nội thành: Chủ yếu là đất thổ cƣ, hệ thực vật tƣơng đối nghèo 

cả về thành phần và số lƣợng: Thành phần chủ yếu là phƣợng, bàng, si, bằng 

lăng,... 

- Khu vực ngoại thành: Chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, có địa hình 

tƣơng đối bằng phẳng. Xung quanh khu vực ven đê sông Đào, sông Hồng chủ 

yếu là đất trồng hoa và cây cảnh, xen kẽ là những khu vực trồng hoa màu, lúa,… 

- Khu vực cửa sông và các triền đất ẩm: Thành phần chủ yếu là các thực 

vật ƣa ẩm, ngập nƣớc và trôi nổi trong nƣớc nhƣ: Bèo nhật bản, cỏ lồng vực, sậy 

nam,... 

+ Thực vật nổi: 

Bao gồm một số loại tảo lam, tảo lục sống trong môi trƣờng nƣớc (ao, hồ, 

sông), đại diện cho khu vực nƣớc ngọt. 



 

vi 

 Động vật 

 - Động vật lƣỡng cƣ tƣơng đối nghèo, bao gồm: ếch đồng, cóc đồng,…giá 

trị kinh tế không đáng kể, song phần lớn chúng ăn sâu bọ bảo vệ mùa màng.  

 - Nhóm bò sát và thú cũng không đa dạng, số lƣợng cá thể của các loài 

không nhiều, trừ một số loài chuột với số lƣợng lớn gây thiệt hại cho hoa màu. 

 - Thành phần chim chỉ gặp những loài phổ biến nhƣ: Sẻ đồng, chích choè, 

sáo, bồ câu,… 

 - Động vật nổi tƣơng đối đa dạng, phổ biến là: Crystoflagellata, 

molusca,… 

 - Động vật đáy chủ yếu là nhóm giáp xác, phổ biến là các loài: Tôm, 

còng, ốc, cá rô, cá chép, cá trôi,… 

 (Nguồn: Tham khảo đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng trên 

google.com.vn). 

 * Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của 

dự án: 

 Loại hình dự án không thuộc đối tƣợng quy định có xét đến yếu tố nhạy 

cảm về môi trƣờng theo quy định tại khoản 4, điều 25 của 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 trƣờng. 

2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: 

* Điều kiện địa lý: 

 Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định đƣợc xây dựng trên diện tích 

52.761,9 m
2
. Vị trí khuôn viên trƣờng tiếp giáp nhƣ sau:  

+ Phía Tây giáp đƣờng Phù Nghĩa 

+ Phía Nam giáp đƣờng Bùi Bằng Đoàn 

+ Phía Đông giáp khu dân cƣ tổ dân phố số 5, phƣờng Lộc Hạ và một 

phần đất trồng lúa 

+ Phía Bắc giáp khu đất trồng lúa 
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* Đặc điểm địa chất: 

Theo Hồ sơ kết quả khảo sát địa chất công trình trƣờng đƣợc thực hiện 

vào tháng 9/2009. Đặc điểm địa tầng khu vực dự án đƣợc phân theo các lớp từ 

trên xuống dƣới nhƣ sau: 

 - Lớp đất kí hiệu 1:Đất lấplà lớp đất nằm trên cùng phủ toàn bộ diện tích 

công trình. Lớp đất này ở độ sâu khoảng 1,2-3m. 

 - Lớp đất kí hiệu 2:Sét – sét kẹp cát, màu xám xanh, xám đen, trạng thái 

chảy đến chảy dẻo. 

 - Lớp đất kí hiệu 3: Cát pha, màu xám xanh, xám đen, trạng thái dẻo. 

 - Lớp đất kí hiệu 4: Sét pha, màu xám xanh, xám đen, xám nâu, trạng thái 

dẻo chảy đến dẻo mềm. 

 * Điều kiện về khí hậu, khí tƣợng: 

- Khí hậu mang đặc trƣng khí hậu của Đồng bằng Bắc Bộ là nhiệt đới gió 

mùa, nóng ẩm, mƣa nhiều, có 4 mùa rõ rệt trong năm. Trong đó mùa hè nóng 

ẩm, mùa đông khô lạnh, mƣa phùn. 

 - Nhiệt độ 

Nhiệt độ trung bình từ năm 2017 - 2021 dao động từ 24,4
o
C– 26,9

o
C. Tháng 

có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 6 có nhiệt độ 30,76
o
C, tháng có nhiệt độ 

trung bình thấp nhất là tháng 1 có nhiệt độ 18,2
o
C. 

Bảng 4:Nhiệt độ trung bình các năm tại Nam Định. 

Năm 

Nhiệt độ trung bình tháng (
o
C) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
Cả 

năm 

2017 19,2 19,5 21,9 24,4 27,1 29,8 28,9 29,1 28,7 25,1 21,7 17,5 24,4 

2018 17,7 17,0 21,8 23,7 28,8 30,5 29,3 28,3 28,1 25,5 23,7 23,7 24,8 

2019 17,6 21,9 22,7 26,7 27,7 31,3 30,8 29,8 28,5 25,8 30,4 29,0 26,9 

2020 19,6 19,7 22,8 22,1 29,2 31,5 31,5 28,9 28,8 24,1 23,1 18,1 25 

2021 16,1 20,4 22,2 25,1 28,9 30,9 30,1 30,1 27,9 23,7 21,7 18,5 24,6 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định qua các năm) 

* Độ ẩm 

Độ ẩm tƣơng đối trung bình từ năm 2017 -2021 dao động từ 82% - 83%. 

Tháng có độ ẩm tƣơng đối trung bình cao nhất là tháng 3, tháng có độ ẩm 

tƣơng đối trung bình thấp nhất là tháng 12. 
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Bảng 5: Độ ẩm tƣơng đối trung bình các năm tại Nam Định. 

Năm 
Độ ẩm tƣơng đối trung bình (%) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Cả năm 

2017 84 79 89 85 82 81 85 85 87 83 78 77 83 

2018 85 78 85 86 82 75 82 87 83 81 82 86 83 

2019 86 88 93 87 85 77 77 88 75 84 80 76 83 

2020 84 86 89 86 80 72 77 86 85 80 78 75 82 

2021 74 83 88 89 84 77 80 80 87 85 77 77 82 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định qua các năm) 

 * Gió 

Khu vực chịu ảnh hƣởng của hai hƣớng gió thịnh hành chủ yếu theo hai 

mùa. Mùa hạ là hƣớng gió Nam và Đông Nam; mùa Đông là hƣớng gió Đông 

Bắc. Theo các số liệu quan trắc tốc độ gió trung bình năm là 1,8 m/s. Tốc độ gió 

trung bình vào tháng nóng nhất (tháng 7) là 2 m/s, tháng lạnh nhất là 1,7 m/s.  

 * Nắng 

Tổng số giờ nắng trong những năm qua dao động từ 1.132 giờ (năm 2017) 

đến 1.503giờ (năm 2019). Số giờ nắng cao nhất tập trung chủ yếu tháng 5; tháng 

có số giờ nắng trung bình thấp nhất là tháng 3. 

Bảng 6: Số giờ nắng các năm tại Nam Định. 

Năm 

Số giờ nắng các tháng trong năm (h) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
Cả 

năm 

2017 47 68 24 93 153 136 102 126 147 91 67 78 1.132 

2018 26 42 87 80 240 170 123 104 140 133 128 104 1.377 

2019 30 88 40 107 125 205 172 140 184 139 128 145 1.503 

2020 70 58 36 47 179 245 240 144 134 93 124 80 1.450 

2021 66 95 32 56 209 189 220 171 126 93 120 119 1.496 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định qua các năm) 

 * Lượng mưa  

Nam Định nằm ở Vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hƣởng khí hậu nhiệt đới gió mùa 

nên lƣợng mƣa của tỉnh tƣơng đối lớn nhƣng phân bố không đều theo không 

gian và thời gian. Theo thống kê nhiều năm, lƣợng mƣa trung bình của tỉnh Nam 

Định là từ 1.296mm đến 2.323mm. Chế độ mƣa đƣợc chia thành 2 mùa: mùa 

mƣa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm khoảng 80% lƣợng mƣa cả năm, 
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mùa khô bắt đầu từ tháng 11 năm trƣớc đến tháng 4 sang năm chiếm khoảng 

20% lƣợng mƣa cả năm. 

Bảng 7: Lƣợng mƣa các năm tại Nam Định. 

Năm 

Lƣợng mƣa (mm) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 
Cả 

năm 

2017 43 9 84 135 78 251 393 377 389 511 18 35 2.323 

2018 15 11 41 102 142 87 531 373 93 226 6 111 1.738 

2019 18 20 39 98 160 126 74 421 143 152 44 1 1.296 

2020 142 24 87 45 68 42 92 410 255 404 72 8 1.649 

2021 0,1 39 27 147 196 223 357 148 717 313 47 3 2.217 

 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Nam Định qua các năm) 

* Chế độ thủy văn sông Hồng. 

Sông Hồng là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Nam Định và Thái Bình, chảy 

qua thành phố Nam Định và các huyện Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân 

Trƣờng và Giao Thủy. Sông Hồng chảy theo hƣớng Đông Bắc -Tây Nam và đổ 

ra biển tại cửa Ba Lạt. Trên địa phận tỉnh Nam Định, chiều dài sông Hồng chảy 

qua khoảng 68km, rộng trung bình 700 - 800m.  

Sông Hồng có lƣu lƣợng nƣớc bình quân hàng năm khoảng 2.640 m
3
/s 

với tổng lƣợng nƣớc chảy là 83,5 tỷ m
3
. Tuy nhiên lƣợng nƣớc phân bổ không 

đều: Về mùa khô lƣu lƣợng giảm còn khoảng 700 m
3
/s, vào giờ cao điểm mùa 

mƣa có thể đạt tới 30.000 m
3
/s.  

Qua kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt định kỳ hàng năm cho thấy 

chất lƣợng nƣớc sông Hồng luôn thay đổi và khác nhau theo không gian và thời 

gian. Tại một số điểm trên hệ thống mạng lƣới quan trắc có hiện tƣợng ô nhiễm 

cục bộ trong một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, lƣu lƣợng dòng chảy của sông 

tƣơng đối lớn, khả năng tự làm sạch cao nên các chất ô nhiễm sẽ đƣợc pha loãng 

và giảm thiểu đáng kể. 

* Chế độ thủy văn Kênh T3-11. 

 Là kênh thu gom nƣớc thải khu vực phía Bắc thành phố Nam Định, dài 

gần 7km từ Quốc lộ 10 đến trạm bơm Quán Chuột, qua địa bàn các phƣờng: Lộc 

Vƣợng, Thống Nhất, Lộc Hạ, Hạ Long và các xã Mỹ Tân, Mỹ Trung.. Kênh có 

bề rộng trung bình khoảng 8m, chiều sâu lòng kênh khoảng 2m. Do là kênh thu 

gom nƣớc thải nên không có số liệu báo cáo, đo đạc cụ thể về lƣu lƣợng nƣớc 

của kênh theo các tháng trong năm cũng nhƣ lƣu lƣợng nƣớc vào mùa kiệt.  

 2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải: 
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* Cống thoát nước thải của thành phố Nam Định: 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải trực tiếp của nhà trƣờng là cống hộp thoát 

nƣớc thải thành phố, nằm trên vỉa hè đƣờng Phù Nghĩa phía Tây nhà trƣờng.Do 

nằm trong trung tâm thành phố Nam Định, với bán kính 1km trƣờng học có vị 

trí tiếp giáp với các khu dân cƣ, cơ quan, trƣờng học, bệnh viện ... nên ngoài 

việc tiếp nhận nƣớc thải từ hoạt động của nhà trƣờng thì hệ thống cống thoát 

nƣớc của thành phố còn phải tiếp nhận nƣớc thải từ nhiều nguồn khác nhau. Một 

phần nƣớc thải đƣợc xử lý đảm bảo (chủ yếu là từ bệnh viện) còn lại chƣa đƣợc 

xử lý đảm bảo thải trực tiếp ra cống thoát nƣớc thành phố. Nƣớc thải sinh hoạt 

có các thành phần ô nhiễm chính đặc trƣng thƣờng thấy là hàm lƣợng chất hữu 

cơ cao, nhiều vi trùng, đƣợc đặc trƣng bởi các thông số BOD5, COD, tổng Nitơ, 

tổng Photpho, Coliform. Vì vậy có thể nhận định nguồn nƣớc này đã bị ô nhiễm. 

Do đó, nhà trƣờng không tiến hành lấy mẫu, phân tích chất lƣợng nƣớc tại 

nguồn tiếp nhận. 

* Sông Hồng: 

Sông Hồng là nguồn cung cấp nƣớc chính cho hoạt động sinh hoạt, nông 

nghiệp, công nghiệp,...của thành phố Nam Định nên chất lƣợng nƣớc sông ảnh 

hƣởng rất lớn đến ho ạt động phát triển kinh tế - xã hội của huyện thành phố 

Nam Định. Đồng thời, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội gây tác động không 

nhỏ đến chất lƣợng nƣớc sông. 

Qua kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt định kỳ hàng năm cho thấy 

chất lƣợng nƣớc sông Hồng luôn thay đổi và khác nhau theo không gian và thời 

gian. Tại một số điểm trên hệ thống mạng lƣới quan trắc có hiện tƣợng ô nhiễm 

cục bộ trong một thời điểm nhất định. Tuy nhiên, lƣu lƣợng dòng chảy của sông 

tƣơng đối lớn, khả năng tự làm sạch cao nên các chất ô nhiễm sẽ đƣợc pha loãng 

và giảm thiểu đáng kể. 

2.3. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

- Cống thoát nƣớc chung của thành phố có chức năng chính là thu gom và 

tiêu thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bệnh viện và 

nƣớc thải của các hộ dân trong khu vực thành phố Nam Định. Vì vậy tại khu vực 

nguồn tiếp nhận nƣớc thải trực tiếp của nhà trƣờng, nƣớc của cống thoát nƣớc 

thải này không đƣợc dùng vào cho mục đích sinh hoạt cũng nhƣ tƣới tiêu phục 

vụ cho nông nghiệp hay nuôi trồng thủy sản của ngƣời dân. 

2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước 

thải. 

Các nguồn thải lân cận cùng xả nƣớc thải vào cống hộp thoát nƣớc thải 

chung thành phố xung quanh trƣờng bao gồm nƣớc thải sinh hoạt của dân cƣ 
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trong phƣờng Lộc Hạ và nƣớc thải của một số cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ, nƣớc thải từ các cơ sở khám chữa bệnh, trƣờng học. Các đối tƣợng xả nƣớc 

thải với lƣu lƣợng lớn bao gồm: 

- Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định cách dự án khoảng 70m về phía Tây với 

lĩnh vực khám chữa bệnh chuyên khoa mắt. Hệ thống xử lý nƣớc thải của Bệnh 

viện có công suất 100m
3
/ngày đêm, lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất của Bệnh 

viện là 60m
3
/ngày đêm. Nƣớc thải của bệnh viện sau xử lý đạt QCVN 

28:2010/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế. 

- Bệnh viện da liễu cách dự án 115m về phía Tây Bắc với lĩnh vực khám 

chữa bệnh liên quan về da, bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục và nhiễm HIV. 

Hiện tại bệnh viện chƣa có hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. Nƣớc thải của 

bệnh viện hiện đang đƣợc thu gom xử lý sơ bộ qua bể phốt 3 ngăn trƣớc khi thải 

ra ngoài môi trƣờng. Lƣợng nƣớc thải phát sinh tối đa của bệnh viện khoảng 

10m
3
/ngày đêm.  

- Trƣờng THCS Lộc Hạ và Trƣờng Tiểu học Lộc Hạ cách dự án 25m về 

phía Tây (bên kia đƣờng Phù Nghĩa), với loại hình giáo dục các cấp học khác 

nhau. Hiện nay nƣớc thải sinh hoạt từ hoạt động của nhà trƣờng đƣợc thu gom 

xử lý qua bể phốt 3 ngăn trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. Lƣợng nƣớc thải 

phát sinh hiện nay của trƣờng học khoảng 10-13m
3
/ngày /trƣờng.  

- UBND phƣờng Lộc Hạ cách dự án khoảng 60m về phía Tây Nam, đây 

là cơ quan quản lý hành chính nhà nƣớc ở địa phƣơng. Hiện nay nƣớc thải sinh 

hoạt phát sinh tại UBND đƣợc thu gom xử lý qua bể phốt 3 ngăn trƣớc khi thải 

ra ngoài môi trƣờng. Lƣợng nƣớc thải phát sinh khoảng 1,2m
3
/ngày. 

Kết luận: Nhƣ vậy hiện trạng cống thoát nƣớc thành phố là thu gom 

chung nƣớc mƣa và nƣớc thải, chủ yếu là nƣớc thải của các hộ gia đình, cá nhân, 

cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các đơn vị cơ quan, trƣờng học, bệnh viện vào hệ thống 

thoát nƣớc thành phố. Do vậy chất lƣợng nƣớc thải phần lớn chƣa đạt quy chuẩn 

môi trƣờng nên thƣờng có nồng độ các chất gây ô nhiễm nhƣ BOD5, COD, 

TSS, Coliforms,... vƣợt quy chuẩn cho phép nhiều lần. Đối với hệ thống thoát 

nƣớc thải trên địa bàn phƣờng Lộc Hạ (tiếp nhận nƣớc thải của trƣờng sẽ thoát 

ra tuyến kênh T3-11 và dẫn ra trạm bơm Quán Chuột (cách trƣờng khoảng 

2,5km về phía Đông). Kênh T3-11có nhiệm vụ tiếp nhận một phần nƣớc thải, 

nƣớc mƣa của khu vực thành phố và dẫn ra trạm bơm kênh T3-11 rồi bơm xả ra 

sông Hồng. 
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 3. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, không khí nơi thực 

hiện dự án. 

Để đánh giá môi trƣờng nền khu vực thực hiện dự án, Trƣờng Đại học sƣ 

phạm kỹ thuật Nam Định đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật và Phân tích môi 

trƣờng tiến hành khảo sát, đo đạc, lấy mẫu môi trƣờng đất, môi trƣờng không 

khíkhu vực thực hiện dự án. Kết quả khảo sát cụ thể nhƣ sau: 

* Môi trường không khí. 

Bảng 8:Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh 

Kết quả phân tích 

Thông số phân tích 

Tiếng ồn 

(dBA) 

Tổng bụi lơ 

lửng 

(µg/m
3
) 

SO2 

(µg/m
3
) 

NO2 

(µg/m
3
) 

CO 

(µg/m
3
) 

Lần 1 
SP.KK1 61,5 160,8 75,8 98,9 <10.500 

SP.KK2 61,2 132,0 98,6 104,6 <10.500 

Lần 2 
SP.KK1 60,8 162,7 79,5 98,0 <10.500 

SP.KK2 61,3 149,3 73,0 90,4 <10.500 

Lần 3 
SP.KK1 61,5 159,4 89,0 89,7 <10.500 

SP.KK2 61,2 145,2 74,5 96,7 <10.500 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
70

(1)
 200

(2)
 350

(2)
 200

(2)
 30.000

(2)
 

* Ghi chú: 

- Quy chuẩn so sánh: 

+  (1) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn. 

+ (2) QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

không khí xung quanh; 

- Thời gian lấy mẫu: Lần 1 Ngày 22/08/2022; Lần 2 ngày 23/08/2022; Lần 3 

ngày 24/08/2022. 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ SP.KK1: Mẫu không khí tại phía Bắc khuôn viên sân trƣờng, tọa độ X: 

2262137; Y: 571097; 

+ SP.KK2: Mẫu không khí tại phía Tây khuôn viên sân trƣờng, tọa độ X: 

2262243; Y: 571131; 
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* Nhận xét: Qua kết quả phân tích môi trƣờng không khí xung quanh cho 

thấy các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép khi đối chiếu với QCVN 

05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

 * Môi trường đất. 

Để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng đất trong khu vực thực hiện dự án, đơn 

vị khảo sát, phân tích đã lấy 01 mẫu đất (kí hiệu PM.Đ) lấy tại khu đất thực hiện 

dự án. Các chỉ tiêu để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng đất là: As, Pb, Cd. 

Bảng 9:Kết quả phân tích môi trường đất. 

Kết quả phân tích 

Thông số phân tích 

Asen  

(mg/kg) 

Chì  

(mg/kg) 

Cadimi  

(mg/kg) 

Lần 1 PM.Đ 4,5 <19,74 KPH 

Lần 2 PM.Đ 5,6 <19,74 KPH 

Lần 3 PM.Đ 5,30 <19,74 KPH 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT 15 70 2 

Ghi chú: 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. 

- Thời gian lấy mẫu: Lần 1 Ngày 22/08/2022; Lần 2 ngày 23/08/2022; Lần 3 

ngày 24/08/2022. 

- Vị trí lấy mẫu: SP.Đ: Mẫu đất tại khuôn viên sân trƣờng, tọa độ X: 

2262117; Y: 571091; 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lƣợng đất khu vực dự án cho thấy 

hàm lƣợng kim loại trong đất đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 
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Chƣơng  IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG 

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

trƣờng trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tƣ. 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

 Với phạm vi quy mô dự án là thực hiện chỉnh trang, sửa chữa, cải tạo, 

nâng cấp, giữ nguyên công năng sử dụng, không cơi nới hay xây mới làm tăng 

diện tích sàn, diện tích xây dựng các công trình hiện có, không làm thay đổi kiến 

trúc các khối nhà đƣợc cải tạo nhƣ: Nhà A1, Nhà A2, Nhà A4, Nhà B1, Nhà B2, 

Nhà đa năng, Nhà xƣởng C, Nhà xƣởng X2, Xƣởng ô tô; Nhà ký túc xá số 2; 

Tƣờng rào phía Bắc và phía Đông; Sân bóng chuyền, sân bóng đá, Xây mới 

tƣờng tào mặt ngoài lối cổng chính ra vào; Hệ thống cấp nƣớc ngoài nhà và các 

bể chứa nƣớc, Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy tòa ngoài nhà. Phạm vi, 

quy mô cải tạo đối với từng hạng mục nhƣ sau: 

TT Hạng mục Nội dung cải tạo, nâng cấp 

1 Nhà xƣởng C Thay thế phụ kiện thiết bị vệ sinh, vời rửa chậu. Thay 

thế mới khung xƣơng sắt đỡ bàn đá bằng khung inox; 

Thay thế cửa phòng thực hành bị hƣ hỏng bằng cánh 

cửa nhôm định hình; Lợp lại toàn bộ phần mái tôn 

chống nóng bi hƣ hỏng, gây dột trần; Đục toàn bộ 

tƣờng bao phía ngoài tầng tum, trái lại và chống thấm 

tƣờng; Tháo dỡ gạch chống nóng tầng tum đã bị vỡ, hƣ 

hỏng. Lát lại gạch chống nóng mới, tạo rãnh thoát và 

chống thấm rãnh thoát; Khai thông các lỗ thoát nƣớc 

của seno mái; đục tẩy lớp chống thấm cũ để chống 

thấm lại toàn bộ seno mái; sửa chữa hệ thống cửa cuốn 

và thang máy bị hƣ hỏng, một số vị trí ống cứu hỏa 

chôn ngầm dƣới đất bị thủng; 

2 Nhà xƣởng X2 Cải tạo và sơn lại toàn bộ kết cấu thép, bổ sung thêm 

xà gồ mái; thay thế lại toàn bộ tôn lợp mái bằng tôn 

lạnh 3 lớp, đi lại các hệ thống máng thu nƣớc mái; thê 

thế hệ thống cửa mái, cửa sắt xếp ra vào và hệ thống 

cửa sổ; làm mới trần nhà xƣởng bằng trần tôn; đi lại hệ 

thống điện chiếu sáng; đục tẩy và trát lại toàn bộ tƣờng 

nhà xƣởng và sơn tƣờng bằng sơn nƣớc; đổ bê tông nền 

nhà xƣởng, đánh bóng và sơn nền bằng sơn epoxy. 
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3 Tƣờng rào phía 

Bắc và phía Đông 

trƣờng 

Xây lại tƣờng rào với kích thƣớc và kết cấu nhƣ tƣờng 

rào đã có, xây móng cốc và cột trụ bê tông cốt thép. 

4 Nhà A4 Bóc toàn bộ lớp vữa trát bị bong tróc, trái lại bằng vữa 

xi măng mác 75; đánh ráp, cạo mặt tƣờng toàn nhà, 

quét lại bằng sơn nƣớc; cải tạo mặt tiền nhà; thay thế 

vách kính khung nhôm tại vị trí cầu thang bộ; sửa chữa 

và sơn lại tòa bộ hệ thống cửa, thay thế một số cửa bi 

hƣ hỏng nặng; làm lại hệ thống cấp nƣớc toàn nhà bằng 

ống nhựa hàn nhiệt; làm mới hệ thống điện toàn nhà; 

làm mới hệ thống PCCC; làm lại mái tôn chống nóng 

và làm mới lớp chống thấm cho toàn bộ mái và seno 

mái; cải tạo lại khu vệ sinh; chống mối cho toàn bộ 

công trình. 

5 Nhà đa năng Chống mối cho toàn bộ nền ; thay thế tôn mái bằng tôn 

lạnh; thay thế cửa gỗ bằng cửa nhôm kính; làm mới 

khu vệ sinh; làm lại nền sân nhà thi đấu; tháo dỡ trần 

thạch cao thay bằng trần nhôm đục lỗ; thay bóng đèn 

led cho đèn trần chiếu sáng sân hiện trạng; trát lại 

tƣờng tại vị trí ẩm mốc, bong tróc và sơn lại toàn bộ 

nhà bằng sơn nƣớc; thay mới lan can hàng lang; thay 

mới mái tôn bằng tôn lạnh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6 Nhà KTX 1 và 2 Bóc toàn bộ lớp vữa trát tƣờng nhà, trát và sơn hoàn 

thiện toàn bộ nhà; thay thế vách kính khung nhôm tại 

các vị trí thang bộ và phần gia nô phía sau nhà; mặt bậc 

cầu thang mài bóng lại granito; lát lại toàn bộ nền nhà; 

thay mới hệ thống cửa gỗ bằng hệ thống cửa nhôm 

định hình; làm mới hệ thống cấp nƣớc toàn nhà và lắp 

đặt đồng hồ đo nƣớc cho từng phòng; làm mới hệ 

thống điện toàn nhà; làm mới các khu vệ sinh; thay mới 

mái tôn, chống thấm lại seno mái; làm mới hệ thống 

PCCC. 

7 Sân phía trƣớc 

nhà KTX 1, 2 và 

đƣờng nội bộ 

Làm đƣờng nội bộ với kết cấu đƣờng dải nhựa bê tông 

astphan; làm lại hệ thống thoát nƣớc mặt bằng cống bê 

tông D50 thu nƣớc bằng các hố ga xây, sửa chữa rãnh 

thoát nƣớc xây gạch đã có trong phạm vi công trình; 

làm mới hệ thống điện chiếu sáng, ngầm hóa hệ thống 

cáp điện; cải tạo sân ký túc xá theo hƣớng xanh hóa; 

tăng diện tích cây xanh một cách tối đa, xây thêm bồn 
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cây, bố trí thêm ghế đá ở sân ký túc xá và theo đƣờng 

nội bộ. 

8 Sân phía trƣớc 

nhà A1, A2, A3 

Làm đƣờng bằng kết cấu đƣờng nhựa bê tông astphan; 

làm lại hệ thống thoát nƣớc mặt bằng ống cống bê tông 

cốt thép D50 thu nƣớc bằng các hố ga xây có tấm đan; 

làm mới hệ thống điện chiếu sáng, ngầm hóa hệ thống 

cáp điện; trồng thêm cây xanh; 

9 Nhà A2 Mài bóng granito lại bậc cầu tháng; thay thế cửa gỗ 

bằng cửa nhôm kính; lát lại toàn bộ nền nhà tầng 2,3,4 

bằng gạch 50x50cm; làm mới lại khu vệ sinh; đục tẩy 

tƣờng bị ẩm mốc, bong tróc, trái lại tƣờng và sơn lại 

toàn bộ nhà; thay mới lan can hàng lang, cải tạo lại 

kiến trúc mặt đứng; thay mới hệ thống điện chiếu sáng 

và các thiết bị trong phòng; làm mới hệ thống phòng 

cháy chữa cháy. 

10 Sân bóng chuyền, 

bóng đá 

Làm mới sân bóng chuyền, bóng đá mặt cỏ nhân tạo 

bao gồm hệ thống lƣới chắn bóng và hệ thống đèn 

chiếu sáng. 

11 Hệ thống cấp 

nƣớc ngoại tuyến 

và các bể chứa 

nƣớc 

Lắp đặt mới hệ thống cấp nƣớc tới các bể chứa nƣớc 

bằng ống HDPE; 

Lắp đặt mới hệ thống cấp nƣớc tự chảy, kết hợp với 

bơm lên téc mái nhà A1, A2, A3, A4, A5, nhà B1, B2, 

nhà đa năng và nhà vệ sinh khu vực xƣởng ô tô; lắp đặt 

mới đồng bộ đồng hồ đo cấp cho bể chứa nƣớc khu vực 

2 nhà ký túc xá sinh viên; làm mới bể chứa nƣớc đầu 

hồi nhà A1 và bể chứa nƣớc phía sau KTX bằng bê 

tông cốt thép; lắp mới máy bơm nƣớc của hai trạm 

bơm nhà A1 và nhà KTX. 

12 Nhà B1, Nhà B2 Bóc toàn bộ lớp vữa trát tƣờng nhà, trát lại bằng vữa xi 

măng mác 75 dày 2cm; sơn lại toàn bộ nhà; lát lại bậc 

tam cấp và bậc cầu thang bằng đá granit; làm lại tay vịn 

cầu thang và lan can hàng lang; thay thế vách kính 

khung nhôm tại các vị trí thang bộ; sửa chữa và thay 

thế toàn bộ hệ thống cửa bằng cửa khung nhôm; lát lại 

toàn bộ nền nhà tầng bằng gạch Ceramic 50x50cm ; 

chống thấm toàn bộ seno mái; làm lại tôn chống nóng 

mái; làm lại hệ thống cấp nƣớc toàn nhà; thay mới hệ 

thống điện chiếu sáng và các thiết bị điện trong phòng; 
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làm mới hệ thống PCCC. 

13 Nhà A1 Lợp mái tôn toàn bộ mái nhà bằng tôn sóng dày 

0,45mm, xà gồ bằng thép hộp 30x60x1,4mm. 

14 Trang biết bị Mua sắm trang thiết bị cho hai nhà KTX ( giƣờng, tủ, 

bàn học... ); Mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo các 

ngành điện, điện tử và cơ khí. 

4.1.1.1.Các tác động môi trường liên quan đến chất thải: 

A. Tác động do nước thải 

Trong giai đoạn thi công xây dựng cải tạo các hạng mục công trình trong 

khuôn viên nhà trƣờng nguồn phát sinh nƣớc thải bao gồm. 

+ Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây dựng có chứa các chất lơ lửng 

(TSS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dƣỡng (N,P) và vi sinh 

vật... 

+ Nƣớc thải từ quá trình thi công. 

+ Nƣớc mƣa chảy tràn. 

(1). Đối với nước thải sinh hoạt:  

Trong quá trình thi công xây dựng, lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ 

hoạt động của công nhân xây dựng. Ƣớc tính số lƣợng công nhân tham gia hoạt 

động xây dựng khoảng12 ngƣời. 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nƣớc cấp sinh hoạt thực tế của công nhân là 

60l/ngƣời.ngày. Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì lƣợng 

nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính bằng 100% lƣợng nƣớc cấp. Nhƣ vậy, tổng lƣợng 

nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là khoảng 

0,72m
3
/ngày đêm. Theo tính toán thống kê, đối với những Quốc gia đang phát 

triển, khối lƣợng chất ô nhiễm do mỗi ngƣời hàng ngày thải vào môi trƣờng (nếu 

không xử lý) đƣợc thể hiện trong bảng sau:  
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Bảng 10. Khối lƣợng chất ô nhiễm thải vào môi trƣờng 

Chất ô nhiễm 
Khối  lƣợng 

(g/ngƣời/ngày) 

Khối lƣợng ƣớc tính cho 12 công 

nhân (g/ngày) 

BOD5 45 - 54 540 – 648 

Chất rắn lơ lửng 70 - 145 840 – 1.740 

Dầu mỡ 10 - 30 120 – 360 

Tổng nitơ 6 - 12 72 – 144 

Amoni 2,4 - 4,8 28,8 – 57,6 

Tổng phôtpho 0,8 - 4 9,6 - 48 

Tổng Coliform 
10

6
 - 10

9
 

MNP/100ml 
12.10

6
 – 12.10

9
MNP/100ml 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO – 1993) 

Nếu xét trên số ngƣời ở công trƣờng sinh hoạt và thải vào môi trƣờng 

lƣợng chất thải là không lớn . Tuy nhiên, nếu xét toàn diện, tổng thể tất cả các 

chất ô nhiễm lên môi trƣờng thì đây cũng là một trong những nguyên nhân chính 

gây ô nhiễm môi trƣờng khu vực công trình và các lƣu vực tiếp nhận. 

 Dự kiến, nhà thầu thi công sẽ ƣu tiên sử dụng công nhân chủ yếu là ngƣời 

địa phƣơng, sinh hoạt cá nhân phần lớn thực hiện tại nhà nên các tác nhân trên 

đƣa vào môi trƣờng đƣợc giảm đáng kể.  

(2).Nước thải từ các hoạt động thi công: 

Nƣớc thải thi công phát sinh từ các nguồn: nƣớc vệ sinh máy móc, nƣớc 

phối trộn nguyên vật liệu và nƣớc rửa nguyên vật liệu. 

- Nƣớc thải thi công:  

+ Nƣớc rửa xe: dự án không bố trí khu vực rửa xe, các phƣơng tiện vận 

chuyển sẽ rửa xe tại các garage chuyên nghiệp nên khu vực dự án không phát 

sinh lƣợng nƣớc thải rửa xe. 

+ Nƣớc vệ sinh máy móc: Trong quá trình thực hiện dự án có nƣớc thải 

phát sinh do quá trình rửa các thiết bị, dụng cụ xây dựng khu vực dự án. Với 

lƣợng máy móc trên công trƣờng cần vệ sinh chủ yếu là máy trộn bê tông, vữa 

xi măng.  

Với 01 máy trộn bê tông thể tích 150 lit/máy, 01 máy trộn bê tông thể tích 

250 lit/máy thì lƣợng nƣớc thải phát sinh trong ngày là: 
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1 x 150 lít + 1x 250 lít = 400 lít/ngày  

- Nƣớc phối trộn nguyên vật liệu: Trong giai đoạn thi công xây dựng, 

nƣớc chỉ sử dụng trong khâu làm vữa. Hầu hết nƣớc sử dụng trong các công 

đoạn này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời gian. Do vậy 

nƣớc thải phát sinh từ quá trình trộn vữa bê tông đƣợc đánh giá là không nhiều. 

- Nƣớc rửa nguyên vật liệu: Các vật liệu sử dụng trong quá trình thi công 

(cát, đá…) đƣợc lựa chọn là các nguyên vật liệu sạch, nên không tiến hành rửa 

các nguyên vật liệu. Do vậy, không phát sinh nƣớc thải từ quá trình rửa các 

nguyên vật liệu nói trên.  

Nhìn chung, lƣợng nƣớc thải tạo ra từ thi công xây dựng là không nhiều. 

Thành phần ô nhiễm chính trong nƣớc thải thi công là đất cát xây dựng thuộc 

loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nƣớc thi công tạm 

thời. Chủ đầu tƣ sẽ có biện pháp giảm thiểu nguồn tác động này đến nguồn nƣớc 

tiếp nhận, tránh ảnh hƣởng đến ngƣời dân khu vực và môi trƣờng xung quanh. 

(3). Nước mưa chảy tràn  

Theo số liệu thống kê trong nhiều năm, lƣợng mƣa trung bình của tỉnh 

Nam Định khoảng 1.863 mm/năm nên lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn cần phải quản 

lý khi thực hiện dự án sẽ là: 

Qct = q x S 

Trong đó:      q:  Lƣợng mƣa trung bình, q = 1.863 mm/năm. 

                      S: Diện tích mặt bằng thực hiện dự án 52.761,91m
2 
 

Lƣợng mƣa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án ƣớc tính là: 

Qct = 1.863 x 52.761,91/1.000 = 98.295m
3
/năm. 

Với thời gian thi công dự án tập trung trong thời gian từ Quý I/2023 đến 

Quý IV/2025 (khoảng 36 tháng) thì những tác động do nƣớc mƣa chảy tràn qua 

các công trƣờng thi công của tuyến dự án là không thể tránh khỏi.  

Lƣu lƣợng nƣớc mƣa nhƣ trên nên nguy cơ gây ngập úng cục bộ khu vực 

trong thời gian thi công là hoàn toàn có thể xảy ra nếu hệ thống thoát nƣớc mƣa 

trong khuôn viên trƣờng không đƣợc khơi thông, bị ách tắc. 

B. Chất thải rắn 

(1) Chất thải rắn sinh hoạt:  

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động ăn uống, vệ sinh của công nhân xây dựng 

trên công trƣờng.  
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- Thành phần: thức ăn thừa, vỏ bao bì đựng thực phẩm, vỏ hoa quả thải, 

giấy vụn... 

- Tải lƣợng: Số lƣợng lao động trong giai đoạn xây dựng sẽ biến động tùy 

vào từng thời điểm cụ thể. Dựa theo thực tế công việc trong giai đoạn xây dựng, 

số lƣợng lao động trong ngày cao điểm khoảng 12 ngƣời. Căn cứ theo giáo trình 

“Quản lý chất thải rắn” - NXB Xây dựng - GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, lƣợng rác 

thải trung bình của mỗi công nhân lao động thải ra là 0,4 kg/ngày. Do đó, lƣợng 

rác thải phát sinh vào ngày cao điểm là:   

12 ngƣời x 0,4 kg/ngƣời/ngày =  4,8kg/ngày. 

(2) Chất thải rắn thông thường: 

* Nguồn phát sinh 

- Từ quá trình cải tạo, nâng cấp các công trình: từ hoạt động bóc lớp vữa 

trát tƣờng nhà đối với khối nhà bị ẩm, bong tróc; thay thế tôn mái nhà, thay thế 

cửa cũ bị hỏng nặng, lát nền mới ….  

- Thành phần: bê tông thải hỏng, vữa trát tƣờng, cửa hỏng, tấm tôn lợp 

hỏng, gạch lát nền hỏng, , … 

- Tải lƣợng: 

Bảng 11: Khối lƣợng chất thải từ quá trình cải tạo, nâng cấp các hạng mục 

của dự án 

TT Hạng mục Loại chất thải 
Đơn 

vị 
Khối lƣợng 

1 Nhà A2 

Vữa trát tƣờng, cột, trụ ngoài nhà, 

gạch ốp tƣờng, gạch lát nền, tƣờng 

xây gạch, BTCT… 

m
3
 255,34 

Cửa, khuôn cửa m
3
 55,36 

2 Nhà A4 

Vữa trát tƣờng, cột, trụ ngoài nhà, 

gạch ốp tƣờng, gạch lát nền, tƣờng 

xây gạch, trần giả, BTCT… 

m
3
 310,85 

Cửa, khuôn cửa, vách nhôm kính m
3
 84,25 

3 Nhà B1 

Bê tông, gạch đá, vữa trát tƣờng, 

trần, gạch lát nền, vữa, tƣờng gạch, 

gạch ốp tƣờng 

m
3
 121 

Cửa, khuôn cửa, vách nhôm kính m
3
 28,36 

4 

Nhà B2 

Bê tông, gạch đá, vữa trát tƣờng, 

gạch lát, vữa nền, gạch ốp tƣờng 
m

3
 111,5 

Cửa, khuôn cửa, vách nhôm kính m
3
 17,5 

5 Nhà ký túc xá Vữa trát tƣờng, trần, gạch lát, vữa, m
3
 1.047,82 



 

xxi 

1+2 tƣờng phá dỡ, bê tông, vữa seno,  

Cửa, khuôn cửa, vách nhôm kính, 

lan can sắt 
m

3
 200,39 

6 Nhà đa năng 

Vữa trát tƣờng, cột, trụ nhà, gạch 

lát nền, vữa lót, nền sân, trần thạch 

cao, nền lát gạch, thiết bị vệ sinh 

hỏng, bùn 

m
3
 184,3 

Mái tôn cũ, cửa , khuôn cửa gỗ m
3
 105,08 

7 Nhà xƣởng C 

Bùn lẫn rác, lớp vữa trát, gạch lát 

mái 
 73,97 

Cửa sắt, mái tôn m
3
 69,53 

8 Nhà A1 Tƣờng, sàn bể nƣớc, vữa seno m
3
 12,53 

9 Nhà xƣởng X2 
Lớp vữa trát, trần thạch cao m

3
 65,69 

Mái tôn m
3
 64,66 

10 

Cổng hàng rào, 

sân đƣờng nội 

bộ, sân trƣớc 

nhà A1, A2, A3. 

Tƣờng gạch, cột trụ, sàn mái cắt bỏ, 

nền bê tông, nền lát gạch, tƣờng 

bồn cây, đất đá, bê tông 

m
3
 711,63 

Mái tôn, cửa m
3
 1,936 

 Tổng Vữa trát tƣờng, cột, trụ nhà, gạch 

lát nền, vữa lót, nền sân, trần thạch 

cao, nền lát gạch, thiết bị vệ sinh 

hỏng, bùn  

m
3
 

2.894,63≈4.34

2 tấn 

Cửa, khuôn cửa, vách nhôm kính, 

lan can sắt, mái tôn 
m

3
 

627,066 

≈4.922 tấn 

(Nguồn: Dự toán hạng mục công trình của dự án) 

- Quá trình xây dựng: Chất thải xây dựng nhƣ bê tông, gạch, đá, ,.. phát 

sinh chủ yếu do hao hụt, rơi vãi, .. Các nguyên vật liệu xây dựng có định mức 

hao hụt rất khác nhau, tùy vào từng loại vật liệu cũng nhƣ tùy vào từng quá trình 

thi công. Dựa vào định mức hao hụt vật liệu trong quá trình thi công tại định 

mức vật tƣ trong xây dựng công bố kèm theo Công văn số 1329/BXD-VP ngày 

19/12/2016 của Bộ Xây dựng, ƣớc tính CTR phát sinh trong quá trình thi công 

xây dựng khoảng 0,05kg/tấn vật liệu. 

 Theo dự toán hạng mục công trình, khối lƣợng nguyên vật liệu chính của 

dự án nhƣ sau: 

 

 

 

Bảng 12: Khối lƣợng nguyên, vật liệu chính của dự án 
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TT Nội dung Đơn 

vị 

Khối lƣợng Khối 

lƣợng 

riêng 

Quy ra 

tấn  

1 Cát mịn, cát vàng m
3
 6.199 1,2tấn/m

3
 7.438,8 

2 Đá 1x2, 2x4, 2x6, đá dăm m
3
 2.140 1,55tấn/m

3
 3.317 

3 Sắt, thép  kg 96.087 - 96,087 

4 Xi măng kg 1.138.508 - 1.138,5 

5 Gạch lát granite, ceramic m
2
 14.617 22kg/m

2
 321,57 

6 Gạch  viên 462.232 1,6kg/viên 739,6 

7 Que hàn kg 6.745 - 6,745 

8 Sơn lót lit 29.702 1,28 kg/lít 38,018 

9 Tôn mái dày 0,45mm m
2
 5.126 3,5kg/m

2
 17,941 

10 Bê tông nhựa Tấn 2.060 - 2.060 

 Tổng    15.174,26 

(Nguồn: Dự toán hạng mục công trình của dự án) 

  Vậy khối lƣợng chất thải rắn xây dựng phát sinh khoảng:  

15.174,26 x 0,05 = 758kg 

 Vậy tổng khối lƣợng chất thải rắn cần vận chuyển xử lý trong cả quá trình 

thi công xây dựng là: 

0,758 tấn+  4.342tấn + 4.922 tấn=  9.246,758tấn 

 Tuy nhiên, chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng phần lớn có thể 

tái sử dụng hoặc tận dụng vào mục đích san lấp mặt bằng... do đó tác động của 

chúng đến môi trƣờng là không đáng kể. 

 - Chất thải từ quá trình hút bể phốt: Dự án tiến hành sửa chữa, cải tạo lại 

nhà vệ sinh của các khối nhà A2, A4, B1,B2, nhà ký túc xá 1,2. Vì vậy trƣớc khi 

tiến hành sửa chữa cần thuê đơn vị có chức năng đến hút toàn bộ chất thải trong 

bể. Ƣớc tính lƣợng bùn cặn cần hút xử lý khoảng 36 m
3
.  

* Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động. 

 Đối tƣợng chịu tác động gồm công nhân làm việc trên công trƣờng, ngƣời 

lao động thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn, hoạt động giảng dạy của 

nhà trƣờng gần hạng mục sửa chữa, cải tạo. 

 - Chất thải rắn xây dựng nhƣ đất thải, vật liệu xây dựng thải,... từ quá 

trình thi công xây dựng nếu không đƣợc thu gom, xử lý kịp thời sẽ phát sinh bụi, 

bồ lắng ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. Khi trời mƣa, chất thải rắn sẽ bị 

cuốn trôi theo nƣớc mƣa chảy tràn xuống cống thoát nƣớc làm tắc nghẽn gây 
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ngập úng ảnh hƣởng đến hoạt động đi lại, dễ gây dịch bệnh cho con ngƣời và 

làm chậm tiến độ thi công xây dựng của dự án. 

 - Chất thải rắn sinh hoạt chứa chủ yếu các chất hữu cơ dễ phân hủy nếu 

không có biện pháp thu gom kịp thời, để tồn đọng lâu sẽ phân hủy phát sinh mùi 

và khí độc, ảnh hƣởng đến sức khỏe của con ngƣời.  

 Hoạt động vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu có thể làm rơi chất thải 

hoặc nguyên liệu xuống lòng đƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động lƣu thông của 

ngƣời dân trong khu vực. 

- Chất thải từ bể phốt : Lƣợng bùn thải này chứa các chất cặn bã, các chất 

lơ lửng, các chất hữu cơ (BOD5, COD) và các vi sinh vật gây bệnh,... nếu không 

đƣợc hút triệt để sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình thi công về sau, đặc biệt 

gây ảnh hƣởng tới sức khỏe công nhân trực tiếp tham gia xây dựng tại khu vực 

từ đó ảnh  hƣởng đến tiến độ, chất lƣợng công trình. 

C, Bụi, khí thải: 

* Nguồn phát sinh: 

- Ô nhiễm bụi: 

 + Nguồn phát sinh: Trong quá trình thi công xây dựng bụi chủ yếu phát 

sinh trong các công đoạn nhƣ bóc tách lớp vữa trát tƣờng cũ, hoạt động bốc dỡ, 

đảo trộn, vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động của các phƣơng tiện vận 

chuyển. 

 + Thành phần ô nhiễm: Chủ yếu là bụi đất, bụi đá, bụi cát,… 

 - Ô nhiễm khí thải: 

+ Khí thải phát sinh chủ yếu từ các thiết bị máy móc hoạt động trên công 

trƣờng nhƣ xe tải, máy xúc, máy cắt, máy đầm,... phƣơng tiện vận chuyển vật 

liệu, máy móc, nguyên vật liệu xây dựng. Thành phần ô nhiễm: khí SO2, COx, 

NOx, Hydrocacbon... 

+ Khí thải phát sinh do quá trình rải và phun nhựa đƣờng 

Hoạt động thi công trải nhựa đƣờng phát sinh khí thải và nhiệt dƣ với thành 

phầnchủ yếu (hơi dầu, hắc ín, CO, H2S...).  

Ngoài ra, sự phân huỷ các chất thải, rác thải trên công trƣờng thi công tạo 

ra các khí nhƣ: CH4, NH3, H2S,... ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân tham gia 

xây dựng. 

- Tính toán tải lƣợng ô nhiễm bụi, khí thải: 
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(*) Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển vật liệu đổ thải 

Tổng khối lƣợng đổ thải (trừ đi khối lƣợng chất thải có khả năng bán tái 

chế) khoảng: 4.342,758tấn.  

Dự án chọn phƣơng tiện vận chuyển là xe có trọng tải 5 tấn. Tổng số xe 

vận chuyển đất đá thải là 869 chuyến. Quá trình vận chuyển chất thải diễn ra đan 

xen trong suốt quá trình thi công xây dựng. Với tổng thời gian thi công xây 

dựng dự kiến khoảng 36 tháng (từ Quý I/2023 đến Quý IV/2025) tƣơng đƣơng 

900 ngày, dự kiến thời gian vận chuyển đất đá thải trong thời gian khoảng 110 

ngày. Nhƣ vậy, mỗi ngày có khoảng 8chuyến xe vận chuyển đất đá thải. 

Thời gian vận chuyển tập trung tạm tính là 04 giờ/ngày. Mật độ xe gia tăng 

trên đƣờng vận chuyển phục vụ dự án là: 8/4 = 2 chuyến xe/h. 

Phạm vi đổ thải trong vòng 4,5km thuộc địa bàn thành phố Nam Định 

Tải lƣợng của một số chất ô nhiễm chính nhƣ sau: 

Q = Hệ số ô nhiễm × cung đƣờng vận chuyển × số lƣợt xe/h  

Bảng 13. Tải lƣợng khí thải phát sinh do phƣơng tiện vận chuyển đất thải 

STT 
Chỉ 

tiêu 

Lƣợt 

xe/h 

Quãng 

đƣờng vận 

chuyển 

(km) 

Hệ số phát 

thải 

(kg/1000 

km) 

Tổng tải 

lƣợng 

(kg/h) 

Tải lƣợng 

(mg/m.s) 

1 Bụi 2 9 0,9 0,0162 0,0045 

2 SO2 2 9 0,02075 0,000374 0,000104 

3 NO2 2 9 1,44 0,02592 0,0072 

4 CO 2 9 2,9 0,0522 0,0145 

Nồng độ: Đặc thù ô nhiễm bụi tại khu vực thi công của dự án có tính chất 

nguồn điểm. Áp dụng mô hình Sutton, ta tính đƣợc nồng độ bụi phát tán từ quá 

trình vận chuyển nguyên đất đá thải nhƣ sau: 

Công thức Sutton: 

 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiểm trong không khí, mg/m
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E: Lƣợng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đƣờng trong đơn vị thời gian 

(mg/m.s) (E đƣợc tính toán ở phần trên). 

z: Hệ số khuếch tán theo phƣơng z (m) là hàm số của x theo phƣơng gió 

thổi. z đƣợc xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B 

(là cấp độ ổn định khí quyển đặc trƣng của khu vực) có dạng sau: 

z = 0,53.x
0,73

 

x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi 

(m) 

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5m; 

h: Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m; 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s). Tại khu vực tỉnh Nam Định 

mùa Đông hƣớng gió thịnh hành là gió Đông Bắc, tốc độ gió trung bình 2,4- 2,6 

m/s (lấy 2,5m/s); mùa Hè hƣớng gió thịnh hành là hƣớng Đông Nam, tốc độ gió 

trung bình 1,9 - 2,2 m/s (lấy 2,1m/s). 

: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phƣơng thẳng đứng z (m). 

Bỏ qua sự ảnh hƣởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu 

tố ảnh hƣởng của địa hình. Dựa trên tải lƣợng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị 

vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở những khoảng cách khác 

nhau so với nguồn thải đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 14. Nồng độ khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

Phạm vi phát tán 

theo hƣớng gió 

Khoảng 

cách 

Bụi 

(mg/m
3
) 

SO2 

(mg/m
3
) 

NO2 

(mg/m
3
) 

CO      

(mg/m
3
) 

Dọc tuyến hai 

bên các tuyến 

đƣờng vận 

chuyển đất đá 

thải 

Đông Bắc 
5 m 

0,00113 2,61. 10
-5

 0,00181 0,0036 

Đông Nam 0,00134 3,11.10
-5

 0,00215 0,0043 

Đông Bắc 
10 m 

0,00087 2,012.10
-5

 0,00139 0,0028 

Đông Nam 0,00103 2,39.10
-5

 0,00165 0,0033 

Đông Bắc 
25 m 

0,00049 1,15.10
-5

 0,00079 0,0016 

Đông Nam 0,00059 1,37.10
-5

 0,00094 0,00191 

Đông Bắc 
50 m 

0,00030 6,93.10
-6

 0,00048 0,00096 

Đông Nam 0,00035 8,25.10
-6

 0,00057 0,00115 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(trung bình 1 giờ) 
0,3 0,35 0,2 30 

z
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Kết quả tại cho thấy, nồng độ của các chất ô nhiễm phát thải từ hoạt động 

của các phƣơng tiện vận chuyển chất thải ở khoảng cách 5-50m so với tim 

đƣờng đều nhỏ hơn giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT 

 Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển VLXD. 

 Căn cứ theo bảng khối lƣợng nguyên vật liệu chính phụ vụ dự án nhƣ đá, 

cát, bê tông, thép,.. thì tống khối lƣợng nguyên vật liệu của dự ánlà 15.174,26tấn 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tải lƣợng bụi do hoạt động bốc dỡ 

vận chuyển vật tƣ xây dựng khoảng 0,075 kg/tấn. Từ đó, ta tính đƣợc tải lƣợng ô 

nhiễm của khí thải trong quá trình vận chuyển theo công thức sau:  

EB = Mo x 0,075 (kg) (I) 

Trong đó: 

EB: Tải lƣợng bụi (kg) 

M0: Khối lƣợng vật tƣ xây dựng (tấn) 

EB = 15.174,26× 0,075 = 1.137 kg 

+ Dự báo tải lƣợng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phƣơng tiện 

vận chuyển: 

Tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các 

phƣơng tiện vận chuyển vật tƣ đƣợc tính theo hệ số phát thải của các nguồn thải 

di động đặc trƣng khi phƣơng tiện sử dụng dầu DO theo WHO. 

Bảng 15. Hệ số phát thải khi sử dụng dầu DO 

Chất 
ô nhiễm 

Hệ số phát thải chất ô nhiễm theo tải trọng xe 3,5-16 tấn 
(kg/1.000km) 

Trong Tp Ngoài Tp Đ.Cao tốc 
Bụi 0,9 0,9 0,9 
SO2 4,29 S 4,15 S 4,15 S 
NO2 1,18 1,44 1,44 
CO 6,0 2,9 2,9 
VOC 2,6 0,8 0,8 

(Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993[3-53]) 

 + S là tỉ tệ % của lưu huỳnh có trong nhiên liệu. Thông thường trong xăng có 

chứa 0,039 - 0,15%; trong dầu Diezen có chứa 0,2 - 0,5 %. Chọn giá trị S = 0,5% 

Dự án sử dụng loại xe có tải trọng tự đổ trung bình 5 tấn để vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng. Với tổng thời gian thi công xây dựng dự kiến khoảng 

36 tháng (từ Quý I/2023 đến Quý IV/2025) tƣơng đƣơng 900 ngày làm việc, ƣớc 
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tính số ngày vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng là 250 ngày thì số chuyến xe 

vận chuyển trung bình mỗi ngày ra vào công trƣờng là: 

15.174,26 tấn :5 tấn/xe : 250 ngày =12 chuyến/ngày 

Thời gian làm việc là 8 giờ/ngày => số chuyến vận chuyến là 

1,5chuyến/giờ  

Khoảng cách từ cơ sở bán nguyên vật liệu về khu vực xây dựng tạm tính 

khoảng 5 km => tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu là 10km (2 

lƣợt/chuyến).  

Khi đó, tải lƣợng các chất ô nhiễm do các phƣơng tiện vận chuyển thải ra 

trong quá trình thi công đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Q = Hệ số ô nhiễm × cung đƣờng vận chuyển × số lƣợt xe/h. 

Bảng 16. Dự báo tải lƣợng chất ô nhiễm phát sinh do phƣơng tiện vận 

chuyển 

STT 
Chỉ 

tiêu 

Lƣợt 

xe/h 

Quãng 

đƣờng vận 

chuyển (km) 

Hệ số phát 

thải (kg/1000 

km) 

Tổng tải 

lƣợng 

(kg/km.h) 

Tải lƣợng 

(mg/m.s) 

1 Bụi 1,5 10 0,9 0,0135 0,00375 

2 SO2 1,5 10 0,02075 0,000311 0,0000863 

3 NO2 1,5 10 1,44 0,0216 0,006 

4 CO 1,5 10 2,9 0,0435 0,012 

Nồng độ: Đặc thù ô nhiễm bụi tại khu vực thi công của dự án có tính chất 

nguồn điểm. Áp dụng mô hình Sutton, ta tính đƣợc nồng độ bụi phát tán từ quá 

trình bốc xếp, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhƣ sau: 

Công thức Sutton: 

 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiểm trong không khí, mg/m
3 

E: Lƣợng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đƣờng trong đơn vị thời gian 

(mg/m.s) (E đƣợc tính toán ở phần trên). 

z: Hệ số khuếch tán theo phƣơng z (m) là hàm số của x theo phƣơng gió 

thổi. z đƣợc xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B 
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(là cấp độ ổn định khí quyển đặc trƣng của khu vực) có dạng sau: 

z = 0,53.x
0,73

 

x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi 

(m) 

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5m; 

h: Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m; 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s). Tại khu vực tỉnh Nam Định 

mùa Đông hƣớng gió thịnh hành là gió Đông Bắc, tốc độ gió trung bình 2,4- 2,6 

m/s (lấy 2,5m/s); mùa Hè hƣớng gió thịnh hành là hƣớng Đông Nam, tốc độ gió 

trung bình 1,9 - 2,2 m/s (lấy 2,1m/s). 

: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phƣơng thẳng đứng z (m). 

Bỏ qua sự ảnh hƣởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu 

tố ảnh hƣởng của địa hình. Dựa trên tải lƣợng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị 

vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở những khoảng cách khác 

nhau so với nguồn thải đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 17. Nồng độ khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

Phạm vi phát tán 

theo hƣớng gió 

Khoảng 

cách 

Bụi 

(mg/m
3
) 

SO2 

(mg/m
3
) 

NO2 

(mg/m
3
) 

CO      

(mg/m
3
) 

Dọc tuyến hai 

bên các tuyến 

đƣờng vận 

chuyển vật 

liệu 

Đông Bắc 
5 m 

0,000944 2,17.10
-5

 0,00151 0,0030 

Đông Nam 0,001124 2,58.10
-5

 0,00179 0,0035 

Đông Bắc 
10 m 

0,00072 1,67.10
-5

 0,0011 0,0023 

Đông Nam 0,00086 1,98.10
-5

 0,00138 0,00276 

Đông Bắc 
25 m 

0,000414 9,54.10
-6

 0,00066 0,0013 

Đông Nam 0,00049 1,13.10
-5

 0,00079 0,0015 

Đông Bắc 
50 m 

0,00025 5,9. 10
-6

 0,00041 0,00082 

Đông Nam 0,00030 7,03.10
-6

 0,00048 0,00097 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(trung bình 1 giờ) 
0,3 0,35 0,2 30 

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ các phƣơng tiện 

vận chuyển tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc hai bên tuyến đƣờng vận chuyển 

vật liệu cho dự án tính từ tim đƣờng ra các khoảng cách từ 5 – 50 m các chỉ tiêu 

đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 

trong 1 giờ). Tuy nhiên có thể nhận thấy, hoạt động của các phƣơng tiện vận 

chuyển trong giai đoạn thi công xây dựng dự án cũng là một nguồn tiềm ẩn nguy 

cơ gây ô nhiễm đối với môi trƣờng không khí tại công trƣờng thi công và dọc 

z
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hai bên tuyến đƣờng vận chuyển. 

Để giảm thiểu tác động, Chủ dự án áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhƣ: 

chuyển chở đúng tải trọng, đúng tốc độ, tiến hành phun nƣớc giảm bụi và thu 

gom vật chất nếu bị rơi vãi….Do đó, tác động đến các khu vực dân cƣ sẽ đƣợc 

giảm thiểu đáng kể. 

- Khí thải từ các công đoạn hàn: 

Trong quá trình thi công xây dựng diễn ra quá trình hàn, đặc biệt là các 

hạng mục sử dụng kết cấu thép. Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại 

hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, 

có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng và ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân lao 

động. Theo Phạm Ngọc Đăng (2000) thì hệ số ô nhiễm trong quá trình hàn nhƣ 

sau: 

Bảng 18. Tỷ trọng các chất gây ô nhiễm trong quá trình hàn điện 

 

Chất ô nhiễm 

  Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác - mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn)  10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng (2000), Môi trường không khí, NXBKHKT 

Theo dự toán tổng khối lƣợng công trình, với lƣợng que hàn cần dùng trong 

quá trình thi công xây dựng là 6.745 kg, loại que hàn đƣờng kính trung bình 4 

mm (25 que/kg). Tải lƣợng các chất khí độc phát sinh từ công đoạn hàn khi thi 

công xây dựng nhƣ sau: 

MCO= 25 x 25 x 10
-6

 x 6.745 = 4,2 kg/quá trình xây dựng. 

MNOx = 30 x 25 x 10
-6

 x 6.745 = 5,05 kg/quá trình xây dựng. 

* Đánh giá đối tượng chịu tác động, quy mô chịu tác động 

Trên thực tế, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động thi công xây 

dựng có thể lớn hơn số liệu đã tính toán trong báo cáo do có sự cộng hƣởng 

nồng độ bụi, khí thải của các hoạt động khác nhau.  

- Bụi phát sinh từ các quá trình thi công có tải lƣợng tƣơng đối lớn, tuy 

nhiên bụi phát sinh trong quá trình này có kích thƣớc lớn, nên không phát tán đi 

xa. Vì vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực thi công, gây ảnh hƣởng 

trực tiếp đến công nhân tham gia thi công, tác động nhẹ đến ngƣời tham gia giao 
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thông và các hộ dân hai bên tuyến đƣờng và khu vực xung quanh. 

- Khí thải phát sinh từ máy móc thi công trên công trƣờng là nguyên nhân 

gây phát sinh các chất ô nhiễm nhƣ SO2, NO2, CO, bụi, VOC ra môi trƣờng 

không khí xung quanh. Nồng độ các chất ô nhiễm tính toán đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, nên mức độ tác động từ quá trình 

này đối với sức khỏe con ngƣời là không đáng kể. Quá trình thực hiện dự án 

đƣợc thực hiện trong khuôn viên trƣờng, các hoạt động xây dựng đƣợc thực hiện 

theo hình thức cuốn chiếu, vì vậy quá trình thi công ít hảnh hƣởng đến khu dân 

cƣ tiếp giáp với dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng chủ đầu tƣ 

sẽ kết hợp với đơn vị thi công sẽ có biện pháp giảm thiểu phù hợp để hạn chế 

ảnh hƣởng đến cộng đồng dân cƣ khu vực và hoạt động giảng dạy diễn ra tại các 

khối nhà liền kề. 

- Ô nhiễm khói hàn từ quá trình hàn gây ra tại các vị trí rải rác trong công 

trƣờng và gián đoạn do vậy những tác động từ  quá trình này chỉ gây ảnh hƣởng 

tới sức khỏe của công nhân trên công trƣờng và môi trƣờng không khí xung 

quanh, nhƣng tác động này ở mức thấp, không tác động đến sức khỏe cộng đồng 

dân cƣ khu vực. 

- Đối với thực vật:  

+ Thực vật khi tiếp xúc với CO ở nồng độ cao (100 - 1000 ppm) bị rụng lá, 

xoắn quăn, cây non chết yểu 

+ Khi bám vào lá cây các hạt bụi làm giảm khả năng quang hợp của cây trồng 

+ NO2 tác dụng với hơi nƣớc trong khí quyển tạo thành HNO3, axit này 

ngƣng tụ và hoà tan trong nƣớc, theo mƣa rơi xuống mặt đất, gây nên những cơn 

mƣa axit làm thiệt hại cây cối, mùa màng,... 

Tuy những tác động của quá trình xây dựng dự án tới môi trƣờng không 

khí ở mức thấp nhƣng chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và 

đƣợc trình bày tại phần sau của báo cáo. 

D. Chất thải nguy hại. 

 Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng dự án chủ 

yếu là đầu mẩu que hàn, vỏ thùng sơn, dầu thải, lƣợng phát sinh cụ thể nhƣ sau: 

 + Đối với dầu thải: Căn cứ vào danh mục các thiết bị máy móc sử dụng 

xăng dầu trong quá trình thi công xây dựng dự án, tần suất thay dầu nhớt dao 

động từ 1-3 lần trong cả quá trình thi công xây dựng. Tuy nhiên bảo dƣỡng thay 

dầu đƣợc thực hiện tại các cơ sở sửa chữa, bảo dƣỡng máy nên tại khu vực dự án 

không phát sinh dầu thải. 
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+ Quá trình làm đƣờng giao thông astphan nội bộ trong khuôn viên 

trƣờng: Dự án mua bê tông nhựa nóng đƣợc vận chuyển từ đơn vị sản xuất đến 

công trình vì vậy không phát sinh vỏ thùng nhựa đƣờng.  

 + Quá trình sơn trang trí tƣờng: Theo bảng dự toán khối khối lƣợng công 

trình lƣợng sơn sử dụng trang trí tƣờng là 29.702 lít. Ƣớc tính có khoảng 1.650 

vỏ thùng tƣơng đƣơng 1.155 kg (1 vỏ thùng nặng 0,7 kg). 

+ Quá trình hàn: làm phát sinh đầu mầu que hàn, với khối lƣợng que hàn 

là 6.745 kg, lƣợng đầu mẩu que hàn thải bằng khoảng 3% tƣơng đƣơng 202 kg. 

Ngoài ra còn một số CTNH khác nhƣ bóng đèn hỏng, giẻ lau dính dầu mỡ 

chiếm khoảng 30 kg. 

Vậy khối lƣợng CTNH phát sinh trong cả quá trình thi công xây dựng là: 

1.155 + 202 + 30 = 1.387 kg. 

 Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động: 

- Đối tƣợng chịu tác động gồm công nhân làm việc trên công trƣờng, 

ngƣời lao động thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn. 

- Tác động tới môi trường:Chất thải nguy hại có khả năng gây độc tiềm 

tàng đối với động, thực vật và sức khoẻ con ngƣời nếu nhƣ không đƣợc quản lý 

theo đúng quy định. Ảnh hƣởng của chất thải nguy hại đối với sức khoẻ con 

ngƣời là rất lớn. 

 CTNH phát sinh, qua con đƣờng mao mạch trọng lực, chúng thấm sâu vào 

nƣớc ngầm. Con ngƣời, động vật và các loài thực vật sử dụng nguồn nƣớc này 

sẽ bị tích tụ các chất độc gây nhiễm độc mãn tính làm suy giảm khả năng chống 

chọi các loại bệnh tật, phát sinh các bệnh lạ có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra, nó 

còn ảnh hƣởng gián tiếp đến con ngƣời sử dụng nguồn nƣớc trong các lƣu vực 

này làm nƣớc sinh hoạt. Mức độ ảnh hƣởng nhiều hay ít, lâu hay nhanh phụ 

thuộc vào hàm lƣợng các chất độc chứa trong các chất thải rắn ban đầu. 

4.1.1.2.Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải: 

 (1). Tiếng ồn: 

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

bao gồm: Tiếng ồn từ các loại máy móc thi công (máy khoan, máy mài, mài, 

máy vận thăng,...); Tiếng ồn từ hoạt động thi công hàn, cắt,... 

Tiếng ồn trong thi công nhìn chung không liên tục, phụ thuộc vào loại 

hình hoạt động và các máy móc, thiết bị sử dụng. Hiện nay, ở nhiều nƣớc trên 

thế giới trong đó có Việt Nam đang sử dụng tiêu chuẩn tiếng ồn điển hình của 

các phƣơng tiện, thiết bị thi công của “Ủy ban BVMT U.S – Tiếng ồn từ các 



 

xxxii 

thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 31/12/1971” làm căn cứ để kiểm 

soát mức ồn nguồn. Chi tiết đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 19: Mức ồn điển hình của các thiết bị, phƣơng tiện thi công 

TT Hoạt động thi công 

Mức ồn ở 

khoảng 

cách  

1 m 

TT Hoạt động thi công 

Mức ồn ở 

khoảng cách  

1 m 

1 Máy khoan tay  73 ÷ 77 11 Cần trục tháp hơi 25T 84÷88 

2 
Máy nén khí Diezen 

360m
3
/h 

83 ÷ 94 12 Máy cắt uốn 5,0KW 67÷72 

3 Máy ủi 110CV 77÷79 13 Máy đào 0,4m3 66÷74 

4 Oto tự đổ 5T 77÷88 14 Máy đầm dùi 1,5 kW 75÷83 

5 Máy đào 1,25m
3
 72÷75 15 Máy mài 2,7 kW 67÷73 

6 Đầm bàn 1Kw 70÷76 16 Máy lu bánh thép 16T 66÷72 

7 Máy vữa 150 lit 77÷86 17 Máy đầm đất cầm tay 70kg 77÷82 

8 Máy trộn bê tông 250 lit 77÷86 18 Máy hàn điện 23kW 58÷63 

9 
Máy rải bê tông nhựa 

130-140CV 
81÷87 19 Máy hàn nhiệt cầm tay 58÷63 

10 Cần trục 10T 84÷86    

QCVN 24:2016/BYT 85 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 

(Nguồn: Ủy ban BVMT U.S) 

Ghi chú:  

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức 

tiếp xúc cho phép của tiếng ồn tại nơi làm việc (tại vị trí làm việc, lao động, sản 

xuất trực tiếp). 

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

định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu vực có con ngƣời sinh sống, 

hoạt động và làm việc. 

Quá trình lan truyền âm thanh trong không khí phụ thuộc vào đặc trƣng 

của sóng âm (tần số và bƣớc sóng). Trong trƣờng hợp nếu âm thanh đƣợc tạo ra 

từ một điểm thì một hệ thống sóng cầu sẽ lan truyền ra khu vực xung quanh với 

tốc độ 363 m/s cho âm thanh đầu tiên sinh ra (U.S Department of Transprtation, 

1992). Quá trình lan truyền sóng âm trong không khí, chiều cao của sóng (cƣờng 

độ âm thanh) ở bất kỳ điểm nào cho trƣớc sẽ giảm đi do tổn thất năng lƣợng. Khả 

năng lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh đƣợc 

tính gần đúng bằng công thức sau: 

L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln  (dBA)    (*)
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(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản 

Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997) 

Trong đó: 

L : Mức ồn truyền tới điểm tính toán ở môi trƣờng xung quang, dBA 

Lp: Mức ồn của nguồn gây ồn, dBA 

∆Ld: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách, dBA 

∆Ld =20xlog[(r2/r1)
1+a

] 
(1) 

Trong đó: 

r1: Khoảng cách dùng để xác định mức âm đặc trƣng của nguồn gây ồn, 

thƣờng lấy bằng 2m đối với nguồn điểm. 

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn tính từ nguồn gây ồn, m.  

a : Hệ số kể đến ảnh hƣởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với 

mặt đất trống trải a = 0. 

∆Lb: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực Dự án có địa hình 

rộng thoáng và không có vật cản nên ∆Lb = 0. 

∆Ln: Mức ồn giảm đi do không khí và các bề mặt xung quanh hấp thụ. 

Trong phạm vi tính toán nhỏ, chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này.  

Tính mức ồn tổng cộng của các nguồn tại một điểm: (mức độ ồn tổng 

cộng của các thiết bị, phƣơng tiện thi công hoạt động tại một điểm) 

ΣL = L1 + 10 ln n (dB) 

Trong đó: 

+ L1: Mức ồn trung bình của 1 nguồn (dB) 

+ n: Số nguồn 

Từ công thức (*), có thể tính toán mức độ gây ồn của các thiết bị thi công 

trên công trƣờng tới môi trƣờng xung quanh ở khoảng cách 10-200 m. Kết quả 

đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

 

 

Bảng 20: Mức ồn của các thiết bị, phƣơng tiện thi công tại dự án 

TT Hoạt động thi công Mức ồn Mƣ́c ồn ƣ́ng với khoảng cách dBA 
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TB của 

nguồn 

(khoảng 

cách 1m) 

Mức ồn 

TB 

(2m) 

Mức ồn 

ở 

khoảng 

cách 10 

m 

Mức ồn 

ở 

khoảng 

cách 20 

m 

Mức ồn 

ở 

khoảng 

cách 50 

m 

Mức ồn 

ở 

khoảng 

cách 

200m 

1 Máy khoan tay  89 ÷ 93 91 77,02 71 63,04 51 

2 
Máy nén khí Diezen 

360m
3
/h 

83 ÷ 94 88,5 74,52 68,5 60,54 48,5 

3 Máy ủi 110CV 77÷79 78 64,02 58 50,04 38 

4 Ô to tự đổ 5T 77÷88 82,5 68,52 62,5 54,54 42,5 

5 Máy đào 1,25m
3
 72÷75 73,5 59,52 53,5 45,54 45,54 

6 Đầm bàn 1Kw 70÷76 73,0 59,02 53,0 45,04 33,0 

7 Máy vữa 150 lit 77÷86 81,5 67,52 61,5 53,54 41,5 

8 
Máy trộn bê tông 250 

lit 
77÷86 81,5 67,52 61,5 53,54 41,5 

9 
Máy rải bê tông nhựa 

130-140CV 

81÷87 
84,0 70,02 64,0 56,04 44,0 

10 Cần trục 10T 84÷86 85,0 71,02 65,0 57,04 45,0 

11 Cần trục tháp hơi 25T 84÷88 86,0 72,02 66,0 58,04 46,0 

12 Máy cắt uốn 5,0KW 67÷72 69,5 55,52 49,5 41,54 29,5 

13 Máy đào 0,4m3 66÷74 70,0 56,02 50,0 42,04 30,0 

14 Máy đầm dùi 1,5 kW 75÷83 79,0 65,02 59,0 51,04 39,0 

15 Máy mài 2,7 kW 67÷73 70,0 56,02 50,0 42,04 30,0 

16 Máy lu bánh thép 16T 66÷72 69,0 55,02 49,0 41,04 29,0 

17 
Máy đầm đất cầm tay 

70kg 

77÷82 
79,5 65,52 59,5 51,54 39,5 

18 Máy hàn điện 23kW 58÷63 60,5 46,52 40,5 32,54 20,5 

19 Máy hàn nhiệt cầm tay 58÷63 60,5 46,52 40,5 32,54 20,5 

Mức ồn trung bình 66,6 63,1 60,0 57,0 

Mức ồn tổng cộng 86,8 83,3 79,8 73,8 

QCVN 24:2016/BYT 85 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 

Ghi chú:  

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức 

tiếp xúc cho phép của tiếng ồn tại nơi làm việc (tại vị trí làm việc, lao động, sản 

xuất trực tiếp). 

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

Kết quả tính toán ở trên cho thấy, mức ồn trung bình tại vị trí cách nguồn 

ồn từ 10 - 200m đều thấp hơn gi ới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT, 

nhƣng mức ồn tổng cộng của các thiết bị, phƣơng tiện thi công tại vị trí cách 

nguồn ồn từ 10 – 50m vƣợt giới hạn cho phép của quy chuẩn. 
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Tiếng ồn cao có thể gây ảnh hƣởng xấu đến sức khoẻ của con ngƣời nhƣ 

làm giảm khả năng nghe, ảnh hƣởng đến hệ thần kinh,… bảng sau thể hiện giới 

hạn cho phép mức áp suất theo thời gian tiếp xúc theo QCVN 24:2016/BYT. 

Bảng 21: Giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc 

Thời gian tiếp xúc 

với tiếng ồn 

Giới hạn cho phép mức áp 

suất âm tƣơng đƣơng 

(LAeq) - dBA 

8 giờ 85 

4 giờ 88 

2 giờ 91 

1 giờ 94 

30 phút 97 

15 phút 100 

7 phút 103 

3 phút 106 

2 phút 109 

1 phút 112 

30 giây 115 

* Đối tượng chịu tác động: 

 Đối tƣợng chịu tác động của tiếng ồn sẽ ngƣời lao động trực tiếp thi công 

trên công trƣờng, hoạt động giảng dạy diễn ra trong khuôn viên trƣờng ngoài ra 

có ngƣời dân sinh sống, sản xuất kinh doanh dọc theo tuyến đƣờng nơi có các 

phƣơng tiện vận chuyển đi qua. 

* Mức độ chịu tác động: 

Tiếng ồn gây mất tập trung trong công việc, làm giảm năng suất lao động. 

Khi con ngƣời bị tác động bởi tiếng ồn trong một thời gian dài sẽ xuất hiện bệnh 

đau đầu, chóng mặt, rối loạn chức năng thần kinh, giảm thính lực và có thể bị 

bệnh điếc. Tiếng ồn cũng gây nên các thƣơng tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và 

làm tăng các bệnh về đƣờng tiêu hoá. 

(2). Độ rung: 

Rung động là do hoạt động của các phƣơng tiện, máy móc thi công chủ 

yếu là Ôto vận chuyển, máy đầm cóc, máy đầm, máy khoan, cầu trục oto, máy 

trộn bê tông, máy đào… Mức độ rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mức độ 

rung động đƣợc xác định nhanh trên cơ sở số liệu đƣợc USEPA xác lập nêu tại 

bảng sau:  

Bảng 22: Mức độ rung động của máy móc xây dựng 



 

xxxvi 

 

TT 

 

Loại máy móc 

Mức độ rung động tham khảo 

(mức độ rung động theo hƣớng thẳng đứng Z, dB) 

Cách nguồn gây rung 

động 10 m 

Cách nguồn gây rung động 

30 m 

1 Máy đào 1,25 m
3 

88 73 

2 Máy khoan  79 69 

3 
Đầm bánh thép tự 

hành 10T 
75 68 

4 Máy ủi 110CV 79 69 

5 Oto tự đổ 5T 75 66 

6 
Máy nén khí Diezen 

360m
3
/h 

71 65 

7 Đầm bàn 1Kw 80 73 

8 Máy vữa150L 67 60 

9 
Máy trộn bê tông 

250 lit 
67 60 

10 Cần trục tháp 25T 62 55 

11 Cần trục 10T 62 55 

12 Máy đào 0,4m3 88 73 

13 
Máy đầm dùi 1,5 

kW 
79 72 

14 Đầm bàn 1Kw 81 74 

15 
Đầm cầm đất cầm 

tay 70kg 
88 75 

QCVN 27:2010/BTNMT 75* 75* 

(Nguồn : Viện KHCN và QLMT (IESEM), 7/2007) 

Kết quả tính toán cho thấy: mức rung từ các phƣơng tiện máy móc, thiết 

bị thi công vƣợt giới hạn cho phép đối với khu vực xung quanh trong khoảng 

10m trở lại, nhƣng nằm trong giới hạn cho phép ở khoảng cách 30m trở lên theo 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Độ rung (75* - Giá 

trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động xây dựng trong khu 

vực thông thƣờng với thời gian áp dụng trong ngày từ 6h - 21h).  

Các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công nhƣ 

trên chỉ mang tính chất tạm thời, do việc thi công xây dựng chỉ kéo dài trong 

thời gian nhất định. 

Độ rung thƣờng xuyên sẽ gây mệt mỏi đối với thần kinh của ngƣời lao 

động; độ rung từ 5,0 mm/s trở lên có thể tác động xấu tới sự ổn định của các 

công trình xây dựng. Các rung động phát sinh do hoạt động của hệ thống thiết bị 

thi công trên công trƣờng chủ yếu tác động trong khu vực thi công và ảnh hƣởng 

trực tiếp tới công nhân làm việc trên công trƣờng ở các khoảng cách 15m từ 
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nguồn phát sinh. Đối với khoảng cách khu dân cƣ nhìn chung không chịu tác 

động từ dự án. 

 (3). Nhiệt độ: 

- Nguồn phát sinh: Hoạt động của máy hàn, máy cắt sắt,… 

- Đối tƣợng chịu tác động: Công nhân làm việc trên công trƣờng. 

- Mức độ tác động: Khi làm việc trong môi trƣờng có nhiệt độ cao ngƣời 

lao động bị mất mồ hôi và mất muối sẽ gây mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn 

nôn, làm giảm sự chú ý trong lao động.  

3.1.1.2. Các ảnh hưởng khác trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. 

* Tác động đến cơ sở hạ tầng trong khu vực:  

- Quá trình xây dựng các hạng mục diễn ra song song với quá trình giảng 

dạy tại trƣờng vì vậy ít nhiều sẽ ảnh hƣởng đến việc học của trƣờng. Tuy nhiên 

quá trình thi công xây dựng diễn ra theo hình thức cuốn chiếu, với phạm vi quy 

mô dự án là thực hiện chỉnh trang, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, giữ nguyên công 

năng sử dụng, không cơi nới hay xây mới làm tăng diện tích sàn, diện tích xây 

dựng các công trình hiện có, không làm thay đổi kiến trúc các khối nhà đƣợc cải 

tạo do đó quá trình thi công xây dựng đơn vị thi công và chủ đầu tƣ sẽ bố trí 

phƣơng án thi công hợp nhằm giảm thiểu thấp nhất tác động từ quá trình xây 

dựng đến hoạt động giảng dạy của trƣờng. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và chất thải xây 

dựng ra vào khu vực dự án sẽ làm gia tăng mật độ xe trong một khoảng thời gian 

ngắn, làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đƣờng ra vào 

khu vực dự án. Các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực dự án nhiều có thể 

gây ách tắc giao thông tại các nút giao thông của khu vực, ảnh hƣởng đến quá 

trình lƣu thông của các phƣơng tiện khác khi lƣu thông qua khu vực này. 

- Gia tăng áp lực lên kết cấu đƣờng trong thời gian dài gây nên các biến 

dạng về kết cấu làm yếu nền đƣờng, sụt lún nứt vỡ,… làm giảm tốc độ lƣu thông 

trên đƣờng. 

 * Vấn đề dịch bệnh: 

Công nhân xây dựng tập trung trên công trƣờng đến từ nhiều địa phƣơng 

khác nhau có thể mang mầm mống bệnh lạ đến và có nguy cơ lây truyền cho 

ngƣời dân địa phƣơng. Việc tập trung lƣợng lớn công nhân trên công trƣờng tại 

khu vực thi công, khu lán trại sẽ phát sinh chất thải nhƣ nƣớc thải sinh hoạt, chất 

thải rắn… 

Nếu chất thải rắn không đƣợc quản lý và xử lý tốt sẽ gây ứ đọng nƣớc thải, 
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tồn đọng chất thải rắn…phát sinh mùi, khí thải tạo điều kiện để bùng phát dịch 

bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân và cộng đồng dân cƣ trong khu vực. 

- Các dịch bệnh có khả năng xảy ra trong giai đoạn này là: 

+ Dịch tiêu chảy: nguyên nhân chủ yếu do vấn đề vệ sinh thực phẩm, 

nguồn nƣớc và phân do quản lý không tốt. 

+ Dịch sốt xuất huyết: chủ yếu do muỗi truyền bệnh sinh sôi và phát triển 

tại các điểm nƣớc tù đọng. 

+ Dịch covid 19: do ngƣời nhiễm covid đến và đi từ vùng dịch đến khu 

vực dự án không khai báo.  

 * Tác động do rủi ro, sự cố môi trường giai đoạn thi công xây dựng 

- Về sự cố môi trƣờng: các bãi chứa nguyên vật liệu, nhiên liệu sẽ là các 

nguồn có khả năng gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm 

trọng về ngƣời và tài sản. Hệ thống điện tạm thời cung cấp điện cho các máy 

móc thiết bị thi công có thể bị sự cố gây thiệt hại về kinh tế hay gây tai nạn lao 

động cho ngƣời công nhân.  

- Về an toàn lao đ ộng: trong quá trình thi công, với số lƣợng công nhân 

khoảng 12 công nhân, các yếu tố môi trƣờng, cƣờng độ lao động, mức độ ô 

nhiễm môi trƣờng có khả năng ảnh hƣởng xấu đến sức khoẻ ngƣời công nhân 

nhƣ gây mệt mỏi, choáng váng. Công việc, thi công và quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu với mật độ xe cao có thể gây tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

trong khu vực. 

4.1.2.Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án trong 

giai đoạn thi công xây dựng. 

4.1.2.1. Biện pháp tổ chức, quản lý thi công. 

(1) Quản lý nhân sự: 

- Chủ dự án giám sát đơn vị thi công trong quá trình thi công xây dựng về 

biện pháp thi công, tiến độ và chất lƣợng công trình, an toàn lao động, vệ sinh 

môi trƣờng… Khi phát hiện vi phạm, chủ đầu tƣ yêu cầu đơn vị thi công tạm 

dừng thi công và khắc phục, sửa chữa vi phạm. 

Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:   

+  Xây dựng và ban hành các nội quy làm việc tại công trƣờng nhƣ nội 

quy ra vào làm việc tại công trƣờng; an toàn lao động, sử dụng thiết bị, máy móc 

an toàn; an toàn điện, an toàn giao thông, bảo vệ tài sản công và giữ gìn vệ sinh 

môi trƣờng. 
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+ Quản lý chặt chẽ đối với hoạt động làm việc và cƣ trú của công nhân 

trên công trƣờng nhằm hạn chế tối đa các vấn đề làm mất an toàn xã hội tại khu 

vực. 

+ Tiến hành khiển trách, kỷ luật, thậm chí buộc thôi việc đối với những cá 

nhân không tuân thủ nội quy làm việc và chế độ lƣu trú đã quy định.  

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh 

môi trƣờng cho ngƣời lao động,.. 

+ Thực hiện công tác kiểm định, bảo dƣỡng máy móc và thiết bị đảm bảo 

an toàn cho ngƣời lao động,… 

+ Thực hiện công tác kiểm định, bảo dƣỡng máy móc và thiết bị đảm bảo 

an toàn cho ngƣời lao động và công trình theo quy định. 

- Chủ đầu tƣ phối hợp với nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc 

tai nạn lao động, đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng về tình hình an 

toàn lao động, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án theo quy định của pháp 

luật. 

(2) Quản lý thi công. 

Chủ đầu tƣ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý theo từng đội; từng hạng 

mục công trình để tránh tình trạng chồng chéo các công đoạn thi công và thuận 

lợi trong việc quản lý con ngƣời và các tác động tiêu cực nảy sinh. 

- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác xây dựng 

theo hình thức cuốn chiếu trong từng giai đoạn xây dựng cụ thể. 

- Ƣu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực thực hiện dự án để 

giảm quãng đƣờng vận chuyển và giảm công tác bảo quản. Hạn chế việc tập kết 

vật tƣ vào cùng một thời điểm. 

- Bố trí thời gian phù hợp để vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải xây 

dựng. Tránh vận chuyển vào thời gian giờ cao điểm, giờ tan tầm để giảm ùn tắc 

và tai nạn giao thông. 

- Trang bị bảo hộ lao động phù hợp nhƣ khẩu trang, kính an toàn, quần áo 

bảo hộ lao động, mũ bảo hộ,.. cho ngƣời lao động trên công trƣờng. 

- Quá trình thi công bố trí lƣới chắn vật liệu rơi xuống khu vực xung 

quanh dự án. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra các thiết bị xây dựng đặc biệt là cần trục và vận 

thăng. 
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- Ƣu tiên tuyển dụng công nhân có điều kiện tự lo chỗ ở để giảm bớt nhu 

cầu lán trại tạm ngoài công trƣờng. 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trƣờng trong tập thể 

công nhân và lán trại, trong đó có chế độ thƣởng phạt. 

- Phổ biến cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trƣờng. 

4.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải. 

Để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng từ quá trình thi công xây 

dựng, chủ đầu tƣ kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

A. Chất thải rắn. 

(1) CTR sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực dự án sẽ đƣợc thu gom 

trong các thùng rác lƣu động trong khu vực dự án và hợp đồng đơn vị có chức 

năng để chuyển đi xử lý hàng ngày, tổng số thùng rác là 2 thùng thể tích 100 

lít/thùng. 

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty Môi trƣờng Nam Định thu gom, vận 

chuyển đƣa đi xử lý theo quy định, không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác thải 

trong công trƣờng và tình trạng ném vứt rác bừa bãi ra khu vực xung quanh 

(2) CTR xây dựng 

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn chủ đầu tƣ kết hợp với đơn vị thi 

công thực hiện các biện pháp sau:  

 - Chủ dự án có trách nhiệm quy hoạch vị trí tập kết phù hợp, thuận tiện 

trong quá trình vận chuyển và không ảnh hƣởng đến quá trình thi công xây dựng 

đồng thời giám sát nhà thầu thực hiện. Bố trí công nhân thƣờng xuyên thu gom 

chất thải rắn phát sinh trên công trƣờng. 

 - Xây dựng kế hoạch vận chuyển đất thải phát sinh trong quá trình cải tạo 

, nâng cấp các khối nhà trong thời gian sớm nhất. 

 - Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng cho công nhân, ngƣời 

lao động, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trƣờng. 

+ Đối với chất thải từ quá trình bóc tách cải tạo các hạng mục công trình 

nhƣvữa trát tƣờng, cột, trụ nhà, gạch lát nền, vữa lót, nền sân, trần thạch cao, 

nền lát gạch, bùnsẽ đƣợc vận chuyển đổ thải tại bãi đổ thải theo quy định.  

+ Các loại sắt thép vụn, tôn mái hỏng, cửa nhôm hỏng, bao bì…thu gom 

tái sử dụng hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu sử dụng, tái chế. 

- Quy trình thu gom, phân loại chất thải rắn tổng hợp nhƣ sau:  
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Sơ đồ 1. Sơ đồ thu gom, phân loại chất thải rắn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công nhƣ giẻ lau dính dầu 

mỡ, sơn thải, que hàn thải, bóng đèn huỳnh quang hỏng… sẽ đƣợc thu gom hàng 

ngày vào các thùng chứa riêng biệt (03 thùng chứa có thể tích50-100lít/thùng), 

đặt tạm trong khu vực dự án. Đối với vỏ thùng sơn do số lƣợng nhiều vì vậy 

không để vào thùng và đƣợc bố trí tập trung tại khu vực quy định. 

Các chất thải nguy hại phát sinh sẽ đƣợc thu gom, lƣu giữ, vận chuyển và 

xử lý theo quy định quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 

của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng 

2020; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi Trƣờng về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi 

trƣờng. 

Ngoài ra đơn vị thi công hạn chế việc sửa chữa phƣơng tiện vận chuyển, 

máy móc, thiết bị trong khu vực dự án nhằm giảm thiểu dầu thải, giẻ lau dính 

dầu phát sinh trên công trƣờng. 

Sau khi giai đoạn thi công xây dựng hoàn thiện, đơn vị thi công sẽ ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển thu gom toàn bộ chất thải nguy hại 

phát sinh ra khỏi khu vực dự án theo quy định. 

B. Bụi, khí thải. 

- Do công trình thi công nằm trong khuôn viên trƣờng, vì vậy quá trình thi 

công xây dựng cần có giải pháp rào chắn an toàn, biển cảnh báo cho cán bộ, 

giảng viên, sinh viên khi đi qua các khu vực thi công xây dựng. 

- Khống chế ô nhiễm bụi: Để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công 

trƣờng xây dựng cần phun nƣớc trong những ngày thời tiết nóng, nắng và khí 

Chất thải 

rắn 

Hợp đồng với Công ty CP Môi 

trƣờng Nam Định thu gom xử 

lý theo quy định 

Thu gom vào 

thùng chứa 
Chất thải rắn 

sinh hoạt 

Thu gom, 

phân loại 

Chất thải 

rắn xây 

dựng 

Đất đào,đá, gạch vỡ, 

vữa tƣờng, bê tông 

thải 

Vận chuyển đến bãi đổ 

thải theo quy định 

Bán cho cơ sở có nhu 

cầu sử dụng, tái chế 

Sắt, thép, tôn mái, 

cửa nhôm...thải 
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hậu khô hanh. Để hạn chế bụi phát tán trong khi chuyên chở vật liệu xây dựng, 

các xe vận tải sẽ đƣợc phủ kín bạt.  

- Khống chế ô nhiễm khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển: Để giảm 

thiểu ảnh hƣởng của khí thải từ các phƣơng tiện giao thông và các máy móc thi 

công trong quá trình xây dựng, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau đây: 

+ Sử dụng các loại phƣơng tiện hiện đại, năng suất và hiệu quả cao, tận 

dụng triệt để nguyên liệu, tạo ít khí thải. Chế độ bảo dƣỡng thiết bị theo đúng 

quy chuẩn hiện hành. Sử dụng các loại nhiên liệu sạch nhƣ xăng không chì,… 

+ Yêu cầu các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sử dụng 

nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ, chở đúng tải trọng cho phép và có bạt 

che chắn, hạn chế chất thải rơi xuống dọc tuyến đƣờng vận chuyển. 

+ Không đốt tất cả các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng dự 

án đặc biệt là plastic, cao su bởi khi đốt các chất này sinh ra một hàm lƣợng lớn 

các hợp chất dioxin và khói bụi của chúng gây ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng. 

+ Hạn chế hoạt động cùng một lúc các máy móc có phát sinh tiếng ồn lớn, 

nhằm tránh sự cộng hƣởng làm gia tăng độ ồn. 

+Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung nhƣ hộp dầu giảm chấn, 

gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao 

su, v.v... 

+ Không làm việc vào những giờ nghỉ ngơi từ 22h hôm trƣớc đến 6h sáng 

ngày hôm sau và từ 11h đến 13h. 

+ Ƣu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng 

đƣờng vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các 

chất thải phát sinh cũng nhƣ giảm nguy cơ xảy ra các sự cố; 

+ Định kỳ 6 tháng/lần tiến hành bảo dƣỡng các loại xe và thiết bị xây 

dựng tại các gara gần dự án nhất để giảm tối đa lƣợng khí thải ra; 

- Xe chở vật liệu trong khi thi công đi đúng tuyến theo quy định để thu hẹp 

vùng bị ô nhiễm do thi công gây ra. Các xe chở vật liệu không chở quá tải, tốc 

độ xe chạy hợp lý, lái xe an toàn và có bạt che phủ không để vật liệu rơi vãi làm 

phát tán vào môi trƣờng xung quanh. Không chở nguyên vật liệu xây dựng vào 

khung giờ đến trƣờng và tan trƣờng. 

- Đối với khí thải phát sinh từ công đoạn hàn. Khí thải từ công đoạn này 

ảnh hƣởng nhiều nhất tới công nhân thi công và nhanh chóng phát tán vào 

không khí. Vì vậy, để giảm thiểu tác động của khí thải loại này bằng cách trang 

bị bảo hộ lao động cho các công nhân thi công tại công trƣờng nhƣ: mũ hàn, 

quần áo. 
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- Đối vớikhí thải phát sinh từ quá trình rải và phun nhựa đƣờng:  

+ Trang bị ủng, găng tay, quần áo bảo hộ lao động,…cho công nhân để 

tránh ảnh hƣởng bởi nhiệt, khí và tai nạn lao động có thể xảy ra nhƣ bỏng, 

cháy,… 

+ Thời gian rải nhựa đƣờng tránh vào thời gian diễn ra hoạt động giảng 

dạy trong tuần. 

C. Nước thải. 

(1)Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Chủ thầu xây dựng sẽ ƣu tiên tuyển dụng công nhân địa phƣơng có điều 

kiện tự túc ăn ở để hạn chế phát sinh nƣớc thải trên công trƣờng. Tổ chức nhân 

lực hợp lý theo từng công đoạn thi công. 

-Dự án đƣợc thực hiện trong khuôn viên của trƣờng nên trong giai đoạn 

xây dựng đơn vị thi công sẽ sử dụng nhà vệ sinh chung có sẵn trong khuôn viên 

trƣờng để thu gom và xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày. 

(2) Nước thải từ quá trình xây dựng. 

- Yêu cầu công nhân sử dụng nƣớc theo đúng định mức trong quá trình 

đảo trộn xi măng, cát, đá,… để hạn chế phát sinh nƣớc thải ra môi trƣờng bên 

ngoài. 

- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nƣớc 

để ngăn ngừa thất thoát vào đƣờng thoát thải. 

- Đối với nƣớc thải từ quá trình vệ sinh máy trộn bê tông đƣợc thu gom 

tạm thời vào 1 thùng nhựa composite thể tích 1m
3
 và đƣợc tái sử dụng cho hoạt 

động đảo trộn vữa, bê tông của ngày hôm sau. 

 (3)Đối với nước mưa chảy tràn 

- Hiện nay hệ thống thu gom nƣớc mƣa trên khu vực mặt bằng Nhà trƣờng 

đã cơ bản đƣợc hoàn thiện, còn một số khu vực sẽ đƣợc cải tạo lại để đảm bảo 

tiêu thoát khi có mƣa lớn kéo dài. Mặt khác việc thi công xây dựng phần lớn 

diễn ra bên trong các khối nhà vì vậy khi có mƣa cũng hạn chế gây ô nhiễm 

nguồn nƣớc mặt. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng đơn vị thi công cũng phải 

thực hiện các biện pháp sau: 

+ Đơn vị thi công thƣờng xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại 

đƣờng cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào hệ thống thoát nƣớc. 

+ Yêu cầu công nhân sử dụng nƣớc theo đúng định mức trong quá trình 

đảo trộn xi măng, cát, đá,… để hạn chế phát sinh nƣớc thải ra môi trƣờng bên 

ngoài. 
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- Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nƣớc 

để ngăn ngừa thất thoát vào đƣờng thoát thải. 

D. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn. 

Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng là không thể tránh 

khỏi. Dự án đề ra biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung hiệu quả để hạn chế 

thấp nhất ảnh hƣởng đến sức khoẻ con ngƣời đặc biệt là công nhân xây dựng và 

hoạt động giảng dạy của nhà trƣờng cụ thể nhƣ sau: 

 - Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng 

chéo giữa các công đoạn thi công. Có kế hoạch bố trí thời gian sử dụng các máy 

gây ồn, tránh sự cộng hƣởng giữa các máy.  

 - Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá các thao tác và quá 

trình thi công đến mức tối đa. 

 - Kiểm tra mức ồn của các phƣơng tiện vận tải, máy móc, thiết bị, nếu 

mức ồn lớn hơn giới hạn cho phép thì phải lắp đặt các thiết bị giảm âm . 

 - Tránh thi công vào giờ nghỉ nhƣ buổi trƣa, ban đêm (từ 22h ngày hôm 

trƣớc đến 6h sáng hôm sau). 

 - Trang bị cho công nhân xây dựng các phƣơng tiện bảo hộ lao động để 

chống ồn, đảm bảo sức khoẻ công nhân. 

E. Biện pháp giảm thiểu độ rung. 

-Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động,... 

- Biện pháp dùng kết cấu đàn hồi giảm rung nhƣ hộp dầu giảm chấn, đệm 

đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,... đƣợc lắp giữa máy và bệ máy đồng thời 

định kỳ kiểm tra hoặc thay thế. Kiểm tra thƣờng xuyên và sửa chữa kịp thời các 

chi tiết máy bị mòn và hƣ hỏng. 

- Bố trí khoảng cách vận hành giữa các thiết bị tránh sự cộng hƣởng làm 

tăng độ rung của các loại máy móc. 

F. Biện pháp giảm thiểu nhiệt độ. 

- Công nhân đƣợc trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động nhƣ quần áo 

bảo hộ, găng tay, mũ giầy, khẩu trang,.. để hạn chế nhiệt độ ảnh hƣởng đến sức 

khỏe. 

- Thƣờng xuyên cung cấp nƣớc mát cho công nhân đặc biệt vào những 

ngày nắng nóng. 
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G.Giảm thiểu các ảnh hưởng khác trong giai đoạn thi công dự án: 

Chủ đầu tƣ kết hợp với các nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải, cụ thể nhƣ sau: 

* Về cơ sở hạ tầng khu vực 

- Đối với hệ thống giao thông: 

+ Quy định thời gian , tốc độ và tải trọng xe vận chuyển thiết bị , dụng cụ, 

vật liệu xây dựng và chất thải ra vào dự án; nhanh chóng khắc p hục, sửa chữa 

đƣờng giao thông khi xảy ra sƣ̣ cố. 

+ Nghiêm cấm đổ vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt 

bừa bãi không đúng nơi quy định 

- Đối với hệ thống thoát nước: 

Yêu cầu các đơn vị thi công có các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ 

thống thoát nƣớc của nhà máy nhƣ: phƣơng tiện vận chuyển chở đúng tải trọng 

cho phép, đi đúng tuyến đƣờng, thời gian quy định và hạn chế tập kết nguyên 

vật liệu xây dựng lên hệ thống cống thoát nƣớc. 

- Đối với các công trình xung quanh:   

Xung quanh khu vực thực hiện dự án là các khối nhà phục vụ học tập và 

nghiên cứu khoa học của nhà trƣờng, khu vực xƣởng thực hành,…nên trong quá 

trình triển khai dự án chủ dự án kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng nhƣ: bố trí khoảng cách vận hành giữa các thiết bị tránh 

sự cộng hƣởng làm tăng độ rung của các loại máy móc, kiểm tra thƣờng xuyên 

và sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mòn và hƣ hỏng,… 

* Về vấn đề dịch bệnh: 

- Tổ chức quản lý chặt chẽ đối với công nhân lao động trên công trƣờng 

trong và ngoài giờ làm việc tại khu lán trại cũng nhƣ nơi ở trọ chống phát sinh tệ 

nạn xã hội. Chăm lo điều kiện ăn ở cho công nhân phòng ngừa phát sinh bệnh 

dịch. 

- Hiện nay mặc dù dịch Covid 19 cơ bản đƣợc kiểm soát, tuy nhiên Chủ đầu 

tƣ và các nhà thầu thi công xây dựng cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định về 

phòng chống dịch. Nếu trong giai đoạn thi công dịch còn bùng phát thì phải thực 

hiện tốt khẩu hiệu 5K. 

- Đối với sức khoẻ ngƣời lao động: Tổ chức cuộc sống cho công nhân, 

đảm bảo các điều kiện sinh hoạt nhƣ nƣớc sạch, ăn, ở... Công nhân thi công 

ngoài trời trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đƣợc trang bị đầy đủ bảo hộ 

lao động để thời tiết không làm ảnh hƣởng tới sức khoẻ của họ, bệnh dịch không 
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xảy ra và không làm ảnh hƣởng tới môi trƣờng khu vực. Trang bị tủ thuốc tại 

công trƣờng để sơ cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn lao động. 

- Đối với vấn đề an toàn lao động: Khi thi công, vận chuyển, bốc dỡ và 

lắp đặt máy móc thiết bị, sử dụng điện phục vụ cho thi công... trang bị đủ các 

phƣơng tiện bảo hộ lao động nhƣ: mũ cứng bảo hiểm trên công trƣờng, khẩu 

trang, áo phản quang, đèn tín hiệu, cờ báo, phòng hộ cá nhân trong các công 

việc xây dựng nguy hiểm dễ gây thƣơng tích...; Công nhân trực tiếp thi công 

đƣợc huấn luyện và thực hành thao tác, kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật và đáp 

ứng kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

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

trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành. 

4.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

(1). Bụi, khí thải: 

a) Nguồn phát sinh: 

- Bụi, khí thải từ các xƣởng thực hành nghề: 

+ Đối với xƣởng thực hành cơ khí ô tô:  

Nguồn thải: Khí thải phát sinh chủ yếu là hơi mùi xăng dầu sử dụng để 

thử chạy động cơ, rửa chi tiết phụ tùng. 

Mức độ phát thải: Theo số liệu thực tế sử dụng tại xƣởng thực hành cơ khí 

ô tô, khối lƣợng xăng dầu sử dụng khoảng 900 lít – 1000 lít. Thời gian thực 

hànhcủa sinh viên nhiều nhất là 05 giờ/ ngày (sinh viên năm thứ 3 học thực hành 

động cơ là 02 tín chỉ (tƣơng đƣơng thực hành 51 giờ trong 10 ngày) và thực 

hành nhiên liệu là 02 tín chỉ (tƣơng đƣơng thực hành 51 giờ trong 10 ngày). 

+ Đối với xƣởng cơ khí 

Các nghề thực hành cơ khí nhƣ phay, tiện chủ yếu phát sinh bụi. Lƣợng 

bụi phát sinh chiếm khoảng 5% nguyên vật liệu thực hành tiện, phay. Theo số 

liệu nguyên liệu sử dụng trong 1 năm để thực hành phay tiện là sắt thép với khối 

lƣợng gồm 750kg thép và 12kg phôi đồng. Nhƣ vậy lƣợng bụi phát sinh khoảng 

38kg/ năm. 

Đối với hoạt động thực hành nghề hàn, sinh viên đƣợc thực tập các công 

đoạn gia công tấm; lắp gá chi tiết; hàn (hàn hồ quang, hàn nâng cao, hàn hơi); 

kiểm tra chất lƣợng hàn. Nhƣ vậy, khí thải chủ yếu phát sinh từ thực tập hàn. 

Khối lƣợng que hàn sử dụng khoảng 92kg/năm. Mỗi buổi thực hành, một 

sinh viên sử dụng thực hành khoảng 05 que hàn (tƣơng đƣơng 0,17 kg). Trung 

bình lớp thực hành hàn có khoảng 15 sinh viên nên mỗi buổi thực hành 2,5kg 
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que hàn. Mỗi tuần thực hành 6 buổi, cả kỳ thực hành nhiều nhất là 6 tuần. Do 

vậy, số lƣợng que hàn sử dụng nhiều nhất khoảng 92kg/ kỳ. 

Tại mỗi thời điểm thực hành, giảng viên hƣớng dẫn và giám sát trực tiếp 

từng sinh viên thực hành hàn, do vậy mức độ phát thải khí hàn tại thời điểm thực 

hành tần suất 2,5kg/5 giờ là không đáng kể. Tuy nhiên, Trƣờng đã đầu tƣ hệ 

thống xử lý hơi mùi, khói hàn để đảm bảo môi trƣờng không khí trong xƣởng 

thực hành. 

- Bụi và khí thải do các hoạt động giao thông bao gồm: hoạt động đi lại 

của giảng viên, sinh viên, ngƣời lao động ra vào trƣờng.  

 - Khí thải từ các hoạt động khác: Hoạt động xử lý nƣớc thải, khu vực thu 

gom lƣu giữ rác thải sinh ra các chất khí ô nhiễm nhƣ NH3, H2S, CH3, 

Mercaptain,… 

 * Hoạt động giao thông:  

Hoạt động của phƣơng tiện đi lại của giảng viên, sinh viên, ngƣời lao 

động ra vào trƣờng học sẽ phát thải bụi và khí thải. Tuy nhiên, phƣơng tiện tham 

gia giao thông của sinh viên trong trƣờng chủ yếu sử dụng phƣơng tiện đi lại là 

xe đạp, xe đạp điện, nên đây là nguồn phát thải nhỏ, không tập trung và nồng độ 

các chất thải thấp nên chỉ gây tác động cục bộ trong phạm vi nhỏ xung quanh 

điểm phát thải. 

Khi các phƣơng tiện giao thông vận tải (ô tô con, xe máy của giảng viên, 

sinh viên,...) hoạt động sẽ đốt nhiên liệu tạo ra các loại khí thải nhƣ: CO, CO2, 

NOX, các oxy hóa quang hóa (ôzôn), độc tố dạng hơi trong không khí, bụi hạt,...  

Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc vào mật độ xe, lƣu lƣợng dòng xe, 

chất lƣợng kỹ thuật của xe,...Tuy nhiên khu vực khuôn viên trƣờng có không 

gian thoáng nên nồng độ khí thải và bụi giảm nhanh, ít gây ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng không khí. 

* Từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Quá trình thu gom nƣớc thải sinh hoạt từ khu vực vệ sinh về khu vực xử 

lý nƣớc thải tập trung cũng chứa các thành phần hơi mùi, khí thải nhƣ CH4, 

NH3, H2S ... phát sinh từ sự phân huỷ các chất hữu cơ có trong nƣớc thải. Tuy 

nhiên lƣợng hơi mùi khí thải từ khu vực này không đáng kể do lƣợng nƣớc thải 

thu gom về trạm xử lý đƣợc xử lý hàng ngày đạt quy chuẩn trƣớc khi thải ra 

ngoài môi trƣờng. 

(2). Nước thải: 

Các yếu tố gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng nƣớc bao gồm: 
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- Nƣớc mƣa chảy tràn; 

- Nƣớc thải sinh hoạt; 

* Nước mưa chảy tràn. 

Khi mƣa, nƣớc mƣa sẽ cuốn theo các chất bẩn nhƣ cát, bụi, đất,... xuống hệ 

thống thoát nƣớc và thƣờng tập trung với khối lƣợng lớn trong thời gian ngắn 

phụ thuộc vào lƣợng mƣa trong năm.  

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên toàn bộ khuôn viên trƣờng học với diện 

tích 52.761,9m
2 

ƣớc tính sẽ là 1.863 mm x 52.761,9m
2
 = 98.295m

3
/năm. Khi 

chảy tràn trên khu vực mặt bằng khu vực, nƣớc mƣa sẽ cuốn theo chất thải, đất, 

cát, bụi lắng trên các mái nhà, sân đƣờng giao thông nội bộ. Do đó chỉ cần tách 

rác, đất cát trƣớc khi gom thoát vào hệ thống thoát nƣớc mƣa khu vực. 

*  Nước thải: 

 - Hoạt động của nhà trƣờng chủ yếu sử dụng nƣớc cho mục địch sinh 

hoạt. Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nƣớc và xử 

lý nƣớc thải, lƣợng nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính bằng 100% lƣợng nƣớc cấp.  

Theo tính toán tại chƣơng 1 nhu cầu sử dụng nƣớc có phát sinh nƣớc thải 

trong khuôn viên nhà trƣờng nhƣ sau: 

+ Nƣớc dùng cho sinh hoạt: Căn cứ vào quy mô giảng dạy thực tế của nhà 

trƣờng và theo tiêu chuẩn cấp nƣớc sinh hoạt TCVN 4513:1988 cấp nƣớc bên 

trong – tiêu chuẩn thiết kế. Khi dự án đi vào hoạt động lƣợng nƣớc cần cung cấp 

cho giảng viên, sinh viên ngoại trúc là 20lít/ngƣời/ngày, đối với sinh viên nội trú 

120 lít/ngày  tƣơng ứng với nhu cầu sử dụng nƣớc là: 

(1.875 +250) x20lít/ngƣời/ngày + 625 x 120 lít/ngƣời/ngày = 117.500 

lít/ngày ≈ 117,5m
3
/ngày. 

+ Nƣớc cấp cho hoạt động khác nhƣ vệ sinh sàn nhà, nhà vệ sinh chung: 

2m
3
/ngày. 

Vậy tổng nhu cầu sử dụng nƣớc tối đa dự kiến khoảng 120m
3
/ngày tƣơng 

ứng với lƣợng nƣớc thải phát sinh tƣơng ứng là 120 m
3
/ngày. 

- Thành phần nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt có đặc tính hàm lƣợng chất 

hữu cơ cao, nhiều vi trùng, đƣợc đặc trƣng bởi các thông số BOD5, Coliform, 

Tổng N, Tổng P. 

* Đánh giá đối tượng tác động:  

- Nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất bài tiết với thành phần chất 

thải hữu cơ cao và các vi trùng gây bệnh gồm virus, vi khuẩn, giun sán. Vì thế, 

nếu thải phân và nƣớc tiểu trực tiếp ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm đến môi 
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trƣờng nƣớc và đất trong khu vực dự án.  

- Nƣớc thải này nếu không đƣợc xử lý mà thải trực tiếp ra môi trƣờng, 

chảy tràn ra ngoài phát sinh mùi khó chịu ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất 

nông nghiệp xung quanh khu vực trƣờng học, ảnh hƣởng sức khỏe cộng đồng 

dân cƣ xung quanh. Ngoài ra, trong nƣớc thải sinh hoạt có chứa các chất ô 

nhiễm, các chủng loại vi khuẩn gây bệnh đƣờng tiêu hóa, hô hấp cho ngƣời dân 

trong khu vực, ở mức độ cao có thể bùng phát dịch bệnh.  

 (3). Chất thải rắn thông thường:  

- Chất thải sinh hoạt: chủ yếu là rác thải sinh hoạt của giảng viên, sinh 

viên, ngƣời lao động và chất thải khác trong khuôn viên nhà trƣờng,... Thành 

phần rác thải sinh hoạt bao gồm túi nilon, thức ăn thừa,... Căn cứ vào tình hình 

hoạt động hiện nay của trƣờng thì lƣợng rác thải phát sinh nhƣ sau; 

STT Nguồn phát sinh 

Định mức 

(kg/ngƣời/ngày) 

Khối lƣợng 

(kg/ngày) 

Hiện nay Mức tối đa 

1 

Rác thải của giảng 

viên, sinh viên 

ngoại trú (túi nilon, 

thức ăn thừa, 

giấy...)  

 

0,05 

 

85 kg 

 

(1.444+250)x0,05 

106 kg 

 

(1.875+250)x0,05 

2 
Rác thải từ khu vực 

ký túc xá  

0,4 78 kg 

(195 ngƣời x 0,4) 

250 kg 

(625 ngƣời x 0,4) 

3 
Rác thải sân đƣờng 

nội bộ 

 10 
10 

 Tổng cộng  173 366 

 

- Chất thải phát sinh từ các phòng thực hành: 

STT Nguồn phát sinh 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 Phòng thực hành điện:   

 Dây điện vụn 30 

 Điện trở 1,5 

 
Các chất thải khác (vỏ dây điện, các linh kiện 

thải…) 
5 

2 Phòng thực hành cơ khí:   

 Phoi bào 770 

3 Xƣởng thực hành ô tô:   

 Các chi tiết máy thải 10 

 Tổng cộng 816,5≈817 
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* Đánh giá đối tượng chịu tác động. 

- Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần là các hợp chất hữu cơ, bị phân 

hủy bởi các quá trình sinh học yếm khí, hiếu khí,... sinh ra các khí thải: H2S, 

SO2, CH4, CO2, NH3,... Các khí thải này có mùi khó chịu, đây là môi trƣờng 

thuận lợi cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, là nguyên nhân gây các dịch 

bệnh.  

Ngoài ra, khu vực lƣu chứa chất thải rắn còn là môi trƣờng thuận lợi để vi 

khuẩn phát triển, trong đó có thể có vi khuẩn gây bệnh. Khi chất thải không 

đƣợc xử lý đúng cách và bị phát tán ra ngoài môi trƣờng sẽ ảnh hƣởng trực tiếp 

đến môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc, môi trƣờng đất, sức khoẻ con 

ngƣời. 

- Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ các phòng thực hành, xƣởng thực 

hànhnếu không thu gom, quản lý sẽ làm ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe sinh 

viên, giảng viên gây mất mỹ quan trong khu vực nhà xƣởng cũng nhƣ môi 

trƣờng xung quanh khuôn viên nhà trƣờng.  

Đối tƣợng bị tác động trực tiếp của lƣợng chất thải này là môi trƣờng đất, 

nƣớc và sau đó gián tiếp ảnh hƣởng đến con ngƣời và môi trƣờng sinh vật. 

(4). Chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các khu vực thực 

hành. Thành phần chất thải nguy hại chủ yếu là giẻ lau, găng tay nhiễm thành 

phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang thải, dầu thải, đầu mẩu que hàn, bụi chứa 

kim loại thải, xir han thải, đầu mẩu que hàn thải,.... với khối lƣợng phát sinh nhƣ 

sau: 

TT Chất thải nguy hại  
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 5 16 01 06 

2 
Giẻ lau, găng tay nhiễm thành 

phần nguy hại 

100 18 02 01 

3 Đầu mẩu que hàn thải 5 07 04 01 

4 Xỉ hàn thải 1 07 04 02 

5 Bụi chứa kim loại 20 07 03 13 

6 Xăng dầu thải 90 17 06 02 

7 
Linh kiện điện tử thải (tụ điện, 

IC,…) 

3 16 01 13 

8 Pin, ắc quy thải 5 16 01 12 

Tổng 229  

Các loại CTNH này khi phát sinh nhà trƣờng tự thu gom phân loại và đƣa 

về lƣu chứa tại kho chất thải nguy hại chung của trƣờng có diện tích 5m
2
. Khu 
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vực lƣu chứa chất thải nguy hại đƣợc đặt trong khu vực xƣởng thực hành ô tô. 

Chất thải nguy hại hiện tại mới đƣợc lƣu giữ tập trung trong kho và trong thời 

gian tới Nhà trƣờng sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định 

tạiLuật BVMT năm 2020 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trƣờng. 

Các chất thải nguy hại gây tác động nghiêm trọng đến môi trƣờng nếu 

không có biện pháp thu gom quản lý, đặc biệt là ảnh hƣởng tiêu cực đến môi 

trƣờng nƣớc mặt, nƣớc ngầm và đất. Nếu chất thải nguy hại phát tán ra ngoài môi 

trƣờng thì chỉ một lƣợng nhỏ cũng có thể ảnh hƣởng nghiêm trọng tới hệ sinh 

thái của cả một vùng rộng lớn. Chất thải nguy hại có khả năng gây độc tiềm tàng 

đối với động, thực vật và sức khoẻ con ngƣời nếu nhƣ không đƣợc quản lý theo 

đúng quy định. Ảnh hƣởng của chất thải nguy hại đối với sức khoẻ con ngƣời là 

rất lớn.  

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

4.2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải: 

 * Công trình, biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

 Với lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh khi dự án đi vào hoạt động 

khoảng 120m
3
/ngày, thì quy trình thu gom xử lý nƣớc thải của nhà trƣờng nhƣ 

sau: 
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Sơ đồ 2: Quy trình thu gom nƣớc thải của dự án 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nƣớc thải từ khu nhà vệ sinh trong khu vực dự án đƣợc xử lý qua bể phốt 

3 ngăn. Bể phốt là công trình làm đồng thời các chức năng lắng và phân hủy cặn 

lắng. Nƣớc thải sinh hoạt sau khi qua tự hoại đƣợc thu gom bằng đƣờng ống 

HDPT D300, độ dốc i=0,33% đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công 

suất 150m
3
/ngày để xử lý. 

 

 

   

 

 

 

Sơ đồ 3. Nguyên lý hoạt động của bể phốt 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh đƣợc thu gom theo đƣờng ống D110 về bể 

phốt (3 ngăn). Nguyên lý hoạt động của bể phốt dựa trên hoạt động của các vi 

sinh vật phân huỷ yếm khí, các bể có chức năng lắng và phân hủy cặn lắng . 

Nƣớc thải thu về ngăn số 1 và chảy tràn sang ngăn số 2. Tại đây 70 - 85% chất 

hữu cơ đƣợc phân huỷ, bùn lắng xuống đáy ngăn. Nƣớc thải phân huỷ ở ngăn số 

2 chảy tràn sang ngăn số 3, qua các ngăn này hầu hết các cặn bã đều đƣợc giữ 

lại, chất hữu cơ bị phân hủy thành CO2, CH4 và H2O do có bổ sung thêm vi sinh 

vật, nƣớc thải sau đó chảy theo đƣờng ống dẫn HDPE D300về hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung công suất 150m
3
/ngày đêm để tiếp tục xử lý. Các chất cặn bã 

trong bể phốt đƣợc định kỳ hút và đƣa đi xử lý. 

  

Bể phốt 3 ngăn 

(điều hòa, lắng phân hủy 

sinh học)  

Nƣớc thải đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) 

Nƣớc thải 

nhà vệ sinh  

Ống HDPE  

D300, i=0,33% 

Hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung công 

suất 150m
3
/ngày 

Hệ thống thoát nƣớc 

khu vực trên vỉa hè 

đƣờng Phù Nghĩa 

phía Tây dự án 

Ngăn 1: Điều hòa 
Lắng Phân hủy SH 

Ngăn 2: Lắng 
Phân hủy SH 

Ngăn 3: Lắng 

Nƣớc thải 
sinh hoạt Ống  

PVCΦ110 

Hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung cs 
150m

3
/ngàyđêm 
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Bảng 23. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nƣớc thải 

TT Tên hạng mục 
Thông số  

kỹ thuật 

Số 

lƣợng   

Thể tích  

(m
3
) 

I Hệ thống phốt    

1 Nhà A1 3 ngăn (1 ngăn 

chứa, 2 ngăn lắng) 
01 5 m

3
 

2 Nhà A2 01 5 m
3
 

3 Nhà A3 01 5 m
3
 

4 Nhà A4 01 3  m
3
 

5 Nhà A5 01 3 m
3
 

6 Nhà B1 01 3 m
3
 

7 Nhà B2 02 6 m
3
 

8 Nhà ký túc xá 2 03 15 m
3
 

9 Nhà ký túc xá 1 03 15 m
3
 

10 Nhà C 01 3 m
3
 

11 Khu vực sân bóng đá 01 3 m
3
 

V Hố ga lắng cặn (1,14x1,14x1,09)m 31 0,4 m
3
/ga 

VI 

Đƣờng ống HDPE D300 thu gom 

nƣớc thải sinh hoạt từ bể phốt về hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung 

Chiều dài 670 m 

VII 

Đƣờng ống PVC D200 thoát nƣớc 

thải sau xử lý từ hệ thống xử lý đến 

cống thoát nƣớc thải trên đƣờng 

Phù Nghĩa 

Chiều dài 7m. 

VIII  Cửa xả 01 
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- Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung nhƣ sau: 

Sơ đồ 4. Quy trình hệ thốngxử lý nƣớc thải tập trung công suất 150m
3
/ngày đêm 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thuyết minh quy trình: 

Nƣớc thải đạt  
QCVN 14:2008/BTNMT (B) 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Bể trung gian 

Bể vi sinh yếm khí 

Bể xúc tác phân hủy 
vi sinh yếm khí 

Song chắn rác, Bể tách 
dầu mỡ và lắng cát 

Bể điều hòa 

Hố ga 

Cụm lọc áp lực 

Cống thoát nƣớc thải 
trên đƣờng Phù Nghĩa 

Vớt rác, dầu 
mỡ định kỳ 

Dd 
clorine 

Vi sinh 
yếm khí 

Bể lắng 1 

Bể vi sinh hiếu khí 
Vi sinh 

hiếu khí; 
khí 

Máy thổi 
khí 

Bể lắng 2 



 

lv 

 Nƣớc thải sinh hoạt (chủ yếu là nƣớc thải nhà vệ sinh) từ các khu vực 

trong khuôn viên Nhà trƣờng đƣợc tách riêng biệt với nƣớc mƣa theo hệ thống 

thoát nƣớc đƣờng ống HDPE D300 dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

Quy trình xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 

+ Bể thu gom tách dầu mỡ + lắng cát: 

Tại đây đƣợc thiết kế hai ngăn, ngăn đầu có đặt song chắn rác để chắn các 

cặn rác có kích thƣớc lớn và lắng sơ bộ, ngăn hai có tác dụng lắng các tạp chất rắn 

và các chất lơ lửng trong nƣớc để đảm bảo xử lý ổn định trong các quá trình xử lý 

tiếp theo.  

+ Bể điều hòa:
  

Bể điều hòa có chức năng điều hòa lƣu lƣợng, thành phần, tính chất và 

nhiệt độ nƣớc thải nhằm tránh tình trạng quá tải giờ cao điểm, đồng thời giúp hệ 

thống xử lý hoạt động ổn định. 

+ Bể xúc tác phân hủy vi sinh yếm khí và bể vi sinh yếm khí: 

 Tại đây nƣớc thải đƣợc phân bố đều trên diện tích đáy bể và đi từ dƣới lên 

qua lớp đệm bùn lơ lửng, khi qua lớp bùn này, hỗn hợp bùn (vi sinh vật) yếm 

khí trong bể sẽ hấp phụ chất hữu cơ (BOD5, COD…) hòa tan trong nƣớc thải, 

đồng thời phân hủy và chuyển hóa chúng thành khí metan, cacbonic và các khí 

khác. 

 + Bể lắng 1: 

 Nƣớc thải đi vào bể lắng 1 di chuyển theo chiều từ dƣới lên theo các tấm 

lắng lamen. Trong quá trình di chuyển các cặn lơ lửng sẽ va chạm vào nhau và 

bám vào bề mặt của tấm lắng lamen. Khi các bông lắng kết dính với nhau trên 

bề mặt tấm lắng lamen đủ nặng và to hơn lực đẩy của dòng nƣớc đang di chuyển 

lên thì bông kết tủa sẽ trƣợt xuống theo chiều ngƣợc lại và rơi xuống đáy bể 

lắng, bùn cặn từ đáy bể định kỳ đƣợc hút đi xử lý theo quy định. 

 + Bể vi sinh hiếu khí: 

 Nƣớc thải từ bể lắng 1 chảy sang bể vi sinh hiếu khí. Trong bể này có bổ 

sung vi sinh và hệ thống sục khí nén sục khí liên tục, cung cấp oxi cho quá trình  

sinh học hiếu khí xảy ra . Vi sinh vật sử dụng BOD5, COD nhƣ là chất dinh 

dƣỡng để tạo sinh khối mới hay còn gọi là bùn hoạt tính . Hỗn hợp nƣớc thải và 

bùn hoạt tính sau đó đƣợc dẫn qua bể lắng 2.  

 + Bể lắng 2:  

Nƣớc thải sau khi xử lý tại bể vi sinh hiếu khí sẽ chảy sang bể lắng 2. Bể 

lắng 2 có nhiệm vụ lắng và tách bùn ra khỏi nƣớc thải. Bùn sau khi lắng có hàm 
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lƣợng SS = 8.000 – 10.000 mg/l, khoảng 25-75% lƣợng bùn sẽ đƣợc tuần hoàn 

về bể sinh học 1 nhằm giữ ổn định mật độ vi khuẩn, đồng thời ổn định hàm 

lƣợng chất rắn có trong bùn (MLSS) từ 2.500 – 4.000 mg/l. Lƣợng bùn dƣ còn 

lại đƣợc giữ lại dƣới đáy bể lắng, phần nƣớc trong chảy sang bể chứa trung gian. 

+ Bể chứa trung gian:  

Nƣớc sau bể lắng 1 chảy về bể chứa trung gian trƣớc khi đƣợc máy bơm 

qua cụm lọc áp lực. 

 + Cụm lọc áp lực:  

Nƣớc từ bể trung gian đƣợc máy bơm bơm qua 2 thiết bị lọc áp lực sử 

dụng sỏi, cát, than hoạt tính để lọc. Nƣớc thải qua thiết bị lọc áp lực đƣợc giữ lại 

hoàn toàn cặn lơ lửng và hấp thụ các chất hữu cơ và vô cơ hòa tan trong nƣớc. 

Trên đƣờng ống dẫn nƣớc sau cụm thiết bị lọc áp lực đến hố ga chứa nƣớc 

sau xử lý có bổ sung hóa chất khử trùng clo. Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (B) theo đƣờng ống nhựa HDPE D200, chiều dài L=7m đƣợc 

thải ra hệ thống cống thoát nƣớc nằm trên vỉa hè đƣờng Phù Nghĩa phía Tây 

trƣờng. 

+ Định kỳ 1 lần/tháng thực hiện việc làm sạch vật liệu lọc trong thiết bị 

lọc áp lực bằng phƣơng pháp rửa ngƣợc. Nƣớc thải từ quá trình rửa vật liệu lọc 

sẽ đƣợc thu gom dẫn vào bể điều hòa của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

+ Đối với bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc thu gom 

quản lý nhƣ chất thải rắn thông thƣờng.  

Ngoài ra, để nâng cao hiệu suất xử lý của bể phốt chú ý một số vấn đề 

sau: 

+ Định kỳ hút bùn cặn trong bể phốt. 

+ Định kỳ (3 - 6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể phốt để 

nâng cao hiệu quả làm sạch công trình. 

Bảng 24. Thông số kỹ thuật các bể của hệ thống xử lý nƣớc thải 

STT Tên bể 
Số lƣợng 

bể 

Kích thƣớc  

(Dm x Rm x Hm) 

Thể tích 

(m
3
) 

1 Bể tách dầu mỡ và lắng cát 01 2x1x1,2 2,4 

2 Bể điều hòa 02 (3x2,5x2,7)/bể 20,2 

3 
Bể xúc tác phân hủy vi sinh 

yếm khí 

01 3x2x3,5 21 

4 Bể vi sinh yếm khí 01 3,9x3x3,5 41 
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5 Bể lắng 1 01 3x3x3,5 31,5 

6 Bể vi sinh hiếu khí 01 3,9x3x3,5 41 

7 Bể lắng 2 01 3x3x3,5 31,5 

8 Bể trung gian 01 3x2x3,5 21 

9 Cụm lọc áp lực composite 

02 
Số lƣợng: 02 

Kích thƣớc: (750x2000)mm 

 * Nước mưa chảy tràn: 

Sơ đồ 5: Hệ thống thu gom nƣớc mƣa 

 

 

 

 

 

- Nƣớc mƣa từ trên mái các khu nhà đƣợc thu gom bằng ống nhựa PVC 

D110 rồi chảy tràn trên bề mặt thoát vào hệ thống rãnh thoát nƣớc trong khuôn 

viên trƣờng. Hệ thống rãnh thoát nƣớc mặt đƣợc thiết kế có kích thƣớc B300-

B600, độ dốc i=0,2%. Nƣớc mƣa đƣợc thu gom sau đó đấu nối vào hệ thống 

thoát nƣớc khu vực phía Tây dự án tại 2 cửa xả. 

- Thƣờng xuyên quét dọn và vệ sinh khu vực sân trƣờng để hạn chế tối đa 

nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo chất ô nhiễm trên bề mặt vào nguồn nƣớc tiếp 

nhận. 

-Định kỳ nạo vét bùn, khơi thông hệ thống tiêu thoát nƣớc mƣa, tránh 

ngập lụt khi có mƣa bão xảy ra. 

Bảng 25: Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nƣớc mƣa 

TT Tên hạng mục Thông số 

1 Rãnh thu gom nƣớc B300 Chiều dài 190 m 

2 Rãnh thu gom nƣớc B400 Chiều dài 700 m 

3 Rãnh thu gom nƣớc B600 Chiều dài 140m. 

4 Ga thu nƣớc 11 cái 

5 
Song chắn rác composite KT 430x860 tải 

trọng 125 - 250KN 
78 bộ 

6  Cửa xả 02 

Nƣớc mƣa 
trên mái nhà 

Nƣớc mƣa chảy 

tràn trên sân, 
đƣờng nội bộ 

Hệ thống thoát nƣớc 

của khu vực (qua 
02cửa xả) 

ống  

PVC D110 

Hố ga 

lắng cặn 

Rãnh thoát  

nƣớcBTCT  

B300 – B600  
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2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

 * Đối với bụi, khí thải từ hoạt động thực hành hàn: 

Xƣởng thực hành hàn đƣợc bố trí tại tầng 2, tầng 3 khu nhà 5 tầng. 

Tại tầng 2 bố trí 2 phòng thực hành hàn với 12 buồng hàn và 04 chụp hàn. 

Mỗi buồng hàn bố trí 1 chụp hút và lắp đặt 1 quạt hút trong chụp hút (quạt hút 

có công suất 100W). Theo đó, khí thải từ cabin buồng hàn đƣợc hút qua chụp 

hút dẫn vào đƣờng ống dẫn có đƣờng kính 250 – 300cm và dẫn vào đƣờng ống 

(D=400cm) chạy quanh nhà xƣởng, đƣờng ống dẫn ra ngoài chạy nhà 

(D=500cm) dẫn thẳng lên tầng 5 và thoát ra ngoài môi trƣờng qua 1 cửa xả nhờ 

quạt đẩy có công suất 5,5kW 

Tại tầng 3 bố trí 15 chụp hút, mỗi chụp hút lắp đặt 1 quạt hút trong chụp 

hút . Theo đó, khí thải từ cabin buồng hàn đƣợc hút qua chụp hút dẫn vào đƣờng 

ống dẫn có đƣờng kính 250 – 300cm và dẫn vào đƣờng ống (D=400cm) chạy 

quanh nhà xƣởng, đƣờng ống dẫn ra ngoài chạy nhà (D=500cm) dẫn thẳng lên 

tầng 5 và thoát ra ngoài môi trƣờng qua 1 cửa xả nhờ quạt đẩy có công suất 

5,5kW 

 

Hình ảnh 1: Khu vực thực hành hàn 

 * Đối với bụi, khí thải từ hoạt động giao thông: 

- Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh tập trung, trong quá trình thiết kế 

quy hoạch mặt bằng, Chủ dự án đã có phƣơng án thiết kế phân khu để xe cho 

từng khu vực nhƣ khu để xe cho giảng viên, khu để xe cho sinh viên,..  
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- Đƣờng giao thông nội bộ trong khuôn viên trƣờng học đều đƣợc đổ bê 

tông nhựa, asphan để giảm thiểu bụi bị cuốn bay vào không khí. 

- Xây dựng chế độ vận hành xe, các phƣơng tiện giao thông ra vào hợp lý. 

Xe khi vào đến trƣờng phải chạy chậm với tốc độ cho phép. 

Trồng cây xanh: Cây xanh là yếu tố quan trọng tạo nên cảnh quan sinh 

thái cho khuôn viên trƣờng. Mặt khác, cây xanh tạo sân chơi lành mạnh cho các 

em sinh viên. Diện tích cây xanh trong khuôn viên trƣờng khoảng13.062m
2
, 

chiếm 25%. 

*. Khí thải, hơi mùi phát sinh từ khu vực quản lý và xử lý chất thải 

Khí thải phát sinh từ quá trình phân huỷ rác tại khu vực quản lý chất thải: 

Để giảm thiểu khí thải, hơi mùi phát sinh từ chất thải ảnh hƣởng đến môi trƣờng 

không khí trong khuôn viên trƣờng học, nhà trƣờng sẽ thực hiện các biện pháp 

nhƣ sau: Toàn bộ chất thải phát sinh cho vào thùng nhựa có nắp đậy kín, hợp 

đồng với đơn vị thu gom rác của Công ty CP môi trƣờng Nam Định hàng ngày 

vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn: 

- Biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công 

nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại: Toàn bộ khối lƣợng chất thải phát 

sinh từ hoạt động của Nhà trƣờng sẽ đƣợc thu gom, xử lý trong quá trình thực 

hiện dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trƣờng theo quy 

địnhcủa Luật bảo vệ môi trƣờng 2020;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 

trƣờng;Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

+ Đối với rác thải sinh hoạt: Công tác vệ sinh môi trƣờng đƣợc nhà 

trƣờng quán triệt, thực hiện nhƣ sau: 

Đối với rác từ phòng học, khu vực văn phòng, sân đƣờng nội bộ việc quét 

dọn đƣợc nhân viên vệ sinh thực hiện hàng ngày (tổ vệ sinh thu gom rác nhà 

trƣờng có 8 ngƣời). Rác thải đƣợc thu gom tập trung vào các thùng rác thể tích 

50 lít đặt cuối hành lang các tầng của tòa nhà, tổng số 50 thùng rác. Hàng ngày 

rác từ lớp học, từ khu ký túc xá và rác khi làm vệ sinh xung quanh khuôn viên 

trƣờng đƣợc thu gom tập trung về ga (bãi) chứa rác có mái che và xây tƣờng bao 

với diện tích 7 m
2
. 
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Nhà trƣờng đã hợp đồng với đơn vị thu gom rác là Công ty CP môi 

trƣờng Nam Định cuối ngày thu gom và vận chuyển đƣa đi xử lý theo quy định. 

+ Đối với chất thải công nghiệp thông thƣờng từ các xƣởng thực hành 

đƣợc thu gom tập trung vào trong khu vực xƣởng thực hành và bán cho đơn vị 

thu gom mua bán tái chế. 

+ Chất thải nguy hại: 

Lƣợng chất thải rắn này phát sinh không thƣờng xuyên, với khối lƣợng 

nhỏ nên sẽ đƣợc thu gom lƣu chứa vào kho chứa chất thải nguy hại diện tích 

90m
2
.Từng loại chất thải nguy hại đƣợc thu gom vào thùng chứa riêng theo quy 

định. 

Nhà trƣờng sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý chất 

thải nguy hại theo quy định. 

2.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình 

vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

* Phòng chống sự cố về các công trình xử lý môi trường. 

 - Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung: 

+ Quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị của hệ thống xử lý nƣớc thải phải 

tuân thủ theo đúng yêu cầu của thiết kế. 

+ Nhân viên vận hành hệ thống xử lý đƣợc đào tạo đáp ứng yêu cầu vận 

hành; Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành đã đƣợc đào tạo.  

 + Vận hành thƣờng xuyên hệ thống xử lý nƣớc thải đảm bảo hệ thống 

luôn trong trạng thái hoạt động ổn định nhất. 

 + Thƣờng xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống để phát hiện và khắc 

phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

 - Khi có sự cố xảy ra Nhà trƣờng sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

 + Dừng hoạt động của hệ thống xử lý nƣớc thải, tiến hành kiểm tra, sửa 

chữa hệ thống lý nƣớc thải. Sau khi sửa chữa xong hệ thống xử lý nƣớc thải thì 

sẽ bơm ngƣợc lƣợng nƣớc thải không đạt QCCP từ bể sự cố về bể thu gom để 

xử lý đạt QCCP. 

 + Báo cáo với UBND Phƣờng Lộc Hạ, UBND thành phố Nam Định để 

đƣợc hƣớng dẫn, khắc phục sự cố; 

 + Sau khi khắc phục sự cố, tiến hành chạy thử hệ thống xử lý, kiểm tra 

chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý, nếu đạt QCVN 14:2008/BTNMT (B) mới cho hệ 

thống hoạt động ổn định. 
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* Biện pháp phòng chống và giảm thiểu sự cố do thiên tai: 

+ Thiết kế hệ thống chống sét theo tiêu chuẩn chống sét TCVN – công 

trình đƣợc trang bị hệ thống chống sét kiểu lƣới (gồm các kim chống sét, dây 

dẫn, bộ phận tiếp đất,...). 

+ Kiểm tra bảo đảm an toàn các đƣờng dây tải điện. 

 + Thành lập ban phòng chống bão lụt tại khu vực dự án, triển khai các 

hoạt động cụ thể trong mùa mƣa bão phù hợp với tình hình thực tế. 

2.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi 

khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi. 

Hoạt động của dự án không xả nƣớc thải trực tiếp vào công trình thủy lợi 

mà đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc thải chung của khu vực. Nƣớc thải đƣợc xử 

lý đảm bảo quy chuẩn cho phép trƣớc khi xả thải vào hệ thống thoát nƣớc theo 

quy định. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Bảng 26: Danh mục các công trình bảo vệ môi trƣờng 

TT Tên hạng mục công trình Thông số 
Kinh phí 

(triệu đồng) 

Thời gian 

dự kiến 

hoàn thành 

1 Hệ thống thu gom nƣớc mƣa 01 HT Tính chung 

vào chi phí 

cải tạo dự án 

Quý IV/2025 

2 Hệ thống thu gom thoát nƣớc thải 01 HT 

3 
Hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung công suất 150m
3
/ngày đêm 

01 bể 600 

4 
Thùng chứa rác thải rắn thông 

thƣờng (V=50-120lít/thùng) 
50 thùng 15 

5 Thùng chứa CTNH 05 thùng 2,5 

6 Kho chứa CTNH 90m
2
 30 

7 Ga (bãi) tập kết rác 7m
2
 10 

8 Trồng cây xanh bổ sung   50 

Tổng  707,5  

 - Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác: 

+ Việc vệ sinh khuôn viên trƣờng, lớp học đƣợc Nhà trƣờng giao cho tổ 

lao công của trƣờng. Rác thải phát sinh đƣợc thu gom vào thùng đựng rác và 
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đƣợc Công ty CP môi trƣờng Nam Định hàng ngày thu gom đƣa đi xử lý theo 

quy định. 

+ Đối với việc vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung sẽ đƣợc nhà 

trƣờng giao cho cán bộ kỹ thuật kiêm nhiệm phụ trách hệ thống. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự 

báo: 

 4.1. Nhận xét về mức độ chi tiết của các đánh giá, dự báo 

Đánh giá tác động môi trƣờng của dự án tới các đối tƣợng chịu tác động 

đều tuân thủ theo một trình tự: 

 - Xác định và định lƣợng (nếu có thể) nguồn gây tác động theo từng hoạt 

động (hoặc từng thành phần của các hoạt động) gây tác động của dự án. 

 - Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tƣợng bị tác động. 

 - Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn tác động, quy mô không gian, 

thời gian, tính nhạy cảm của đối tƣợng bị tác động. 

 Các đánh giá không chỉ xem xét tới các tác động trực tiếp từ các hoạt 

động của dự án mà còn đƣợc xem xét tới những tác động gián tiếp nhƣ là hậu 

quả của những biến đổi của các yếu tố môi trƣờng đối với các tác động này. 

 Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Chính vì 

vậy trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra đƣợc các biện pháp giảm thiểu các 

tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố một cách tƣơng đối và khả thi. 

 4.2. Nhận xét về độ tin cậy của các đánh giá 

Báo cáo sử dụng các phƣơng pháp đánh giá chi tiết và có độ chính xác 

cao, rõ ràng nên kết quả đánh giá là có thể tin cậy. Tuy nhiên vẫn còn một số 

đánh giá tác động mang tính định tính hoặc bán định lƣợng do chƣa đủ thông 

tin, chƣa có số liệu chi tiết để đánh giá. Nhƣng nhìn chung báo cáo đã đánh giá 

tƣơng đối đầy đủ các tác động và có độ tin cậy cần thiết về các tác động của dự 

án, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi để hạn chế các tác động tiêu cực đến 

môi trƣờng. 

 Đối với đánh giá các tác động môi trƣờng không liên quan đến chất thải 

và các sự cố chủ yếu mang tính chất nhận xét dựa trên tình hình thực tế đã diễn 
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ra và tình hình cụ thể tại địa phƣơng triển khai dự án. Tuy nhiên khả năng xảy ra 

các tác động xấu này còn phụ thuộc vào cách thức quản lý và biện pháp thực 

hiện của Chủ dự án. Do đó, độ tin cậy của các đánh giá này ở mức độ trung 

bình. 
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CHƢƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

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

- Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

+ Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 

giảng viên, sinh viên, ngƣời lao động trong nhà trƣờng. 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 150m
3
/ngày 

- Dòng nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý đạt quy chuẩn 

14:2008/BTNMT (cột B) đƣợc thoát ra hệ thống thoát nƣớc nằm trên vỉa hè 

đƣờng Phù Nghĩa phía Tây dự án. 

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

nƣớc thải: Chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý bảo đảm các thông số không vƣợt quá 

giá trị tối đa cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) với hệ số k=1. Cụ thể nhƣ sau: 

TT Thông số Đơn vị Giá trị tối đa cho phép 

 Cmax 
= 

C x 1 

1 pH - 5,5-9 

2 BOD5 mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat mg/l 10 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  

+ Vị trí xả nƣớc thải: Nƣớc thải đƣợc thoát vào hệ thống thoát nƣớc 

chung nằm trên vỉa hè đƣờng Phù Nghĩa, vị trí xả thải giáp tƣờng bao góc phía 

Tây dự án. Tọa độ xả thải: X(m): 2240337; Y(m): 658204. 

+ Phƣơng thức xả nƣớc thải: tự chảy, liên tục trong ngày 

+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực nằm 

trên vỉa hè đƣờng Phù Nghĩa phía Tây dự án. 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: không có 

 Do đặc thù của dự án thuộc loại hình giáo dục,vì vậy bụi và khí thải phát 

sinh chủ yếu từ phƣơng tiện (ô tô, xe máy) đi lại của giảng viên, sinh viên, 

ngƣời lao động ra vào trong khuôn viên trƣờng......Các phƣơng tiện giao thông 

này sử dụng nhiên liệu chính là xăng, sẽ thải ra môi trƣờng một lƣợng khí thải 

chứa các chất ô nhiễm không khí nhƣ bụi, NO2, CO, SO2… Tuy nhiên, đây là 

nguồn ô nhiễm phân tán. 

Đối với khí thải tại xƣởng thực tập hàn, do thời gian thực tập hàn gián 

đoạn, 1 kỳ nhiều nhất là 6 tuần, một buổi thực hành tối đa 5 giờ với khối lƣợng 

que hàn là 2,5kg. Do vậy lƣu lƣợng phát sinh khí hàn rất nhỏ và không liên tục 

nên không thể thực hiện quan trắc lấy mẫu khí thải. Nhà trƣờng lắp đặt hệ thống 

thu hút hơi mùi thoát ra môi trƣờng để đảm bảo môi trƣờng không khí trong 

xƣởng thực tập. Theo đó, tại nhà C là Trung tâm xƣởng thực hành, trong đó 

phòng thực tập nghề hàn đƣợc bố trí tại tầng 2 và tầng 3. Các phòng thực tập 

nghề hàn tại mỗi tầng đƣợc lắp 1 hệ thống hút mùi và xả ra 1 cửa xả; nhƣ vậy 

nhà trƣờng đã đầu tƣ 02 hệ thống xử lý khí khói hàn và thoát ra ngoài môi  

trƣờng qua 02 cửa xả.  

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

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: 

+ Nguồn số 01: Từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khuôn viên trƣờng 

bao gồm: các phƣơng tiện của giảng viên, sinh viên, ngƣời lao động, tiếng nổ 

máy, tiếng còi gây ồn. 

+ Nguồn số 02: Từ các thiết bị máy móc khu vực thực hành các xƣởng ô 

tô, thực hành cơ khí, điện...                                                               . 

 - Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. Theo đó trong mọi 

thời điểm khi làm việc, mức áp âm cực đại không vƣợt quá 115 dBA. 
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CHƢƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNHXỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮCMÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

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

chủ dự án đầu tƣ đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải, chƣơng trình quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, 

cụ thể nhƣ sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự 

án đầu tƣ: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm Bể xử lý nƣớc thải tập trung của 

dự án dự kiến từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/4/2026. Trong thời gian vận hành 

thử nghiệm, dự kiến quy mô hoạt động của nhà trƣờng đạt 100% số sinh viên đi 

học. 

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

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Căn cứ theo khoản 5, điều 21 của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng thì tần suất quan trắc chất thải ít nhất 3 mẫu 

đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý 

chất thải. 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải nhƣ sau: 

Thời gian lấy mẫu Nƣớc thải 

Trƣớc xử lý Sau xử lý 

Ngày 09/02/2026 01 mẫu tại bể thu gom 

đầu vào 

01 mẫu tại hố ga sau hệ 

thống lọc 

Ngày 10/02/2026  01 mẫu tại hố ga sau hệ 

thống lọc 

Ngày 11/02/2026  01 mẫu tại hố ga sau hệ 

thống lọc 

 - Tổ chức, đơn vị quan trắc, đo đạc, lấy và phân tích mẫu: 
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Trung tâm Kỹ thuật và Phân tích Môi trƣờng. Địa chỉ số 152 Thụy Khuê, 

phƣờng Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp 

luật. 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Căn cứ vào Điều 111 của Luật bảo vệ môi trƣờng 2020; Điều 97 của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 dự án không thuộc đối tƣợng phải 

quan trắc định kỳ nƣớc thải theo quy định tại phụ lục XXVIII của Nghị định. 

Tuy nhiên trong quá trình đi vào hoạt động Nhà trƣờng sẽ thực hiện lấy mẫu 

quan trắc để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý chất thải, cụ thể nhƣ sau: 

* Quan trắcnước thải 

- Vị trí và thông số quan trắc, giám sát:  

+ Vị trí giám sát: 01 mẫu tại hố ga sau hệ thống lọc trƣớc khi thải ra cống 

thoát nƣớc thải chung của khu vực. 

+ Thông số giám sát: pH, BOD5, tổng chất rắn lơ lửng, tổng chất rắn hòa 

tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat, dầu mỡ động thực vật, 

tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat, tổng Coliform.  

- Tần suất quan trắc giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm). 

  - Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt (Áp dụng hệ số k=1). 

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

Không có. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ dự án 

Không có. 

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

Bảng 27.Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

STT Thông số giam sát 
Đơn 

vị tính 

Số 

lƣợng  

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 pH Mẫu 2 72.529 145.058 

2 BOD5 Mẫu 2 195.036 390.072 

3 Tổng chất rắn lơ lửng Mẫu 2 184.913 369.826 

4 Tổng chất rắn hòa tan Mẫu 2 81.270 162.540 
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5 Sunfua (tính theo H2S) Mẫu 2 279.730 559.460 

6 Amoni (tính theo N) Mẫu 2 249.068 498.136 

7 Nitrat Mẫu 2 296.636 593.272 

8 Dầu mỡ động, thực vật Mẫu 2 522.470 1.044.940 

9 Tổng các chất HĐBM Mẫu 2 480.520 961.040 

10 Phosphat Mẫu 2 265.735 531.470 

11 Tổng Coliforms Mẫu 2 532.839 1.065.678 

 Tổng    6.321.492 

(Theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của  UBND tỉnh 

Nam Định ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trƣờng trên địa bàn tỉnh 

Nam Định). 
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CHƢƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trƣờng. 

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

về môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng cụ thể nhƣ sau: 

+ Cam kết xử lý nƣớc thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt trƣớc khi thải vào hệ thống thoát 

nƣớc chung của khu vực. 

+ Cam kết thực hiện thu gom, phân loại xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải 

nguy hại phát sinh từ hoạt động của nhà trƣờng theo đúng quy định. 

- Cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp thu gom chất thải sinh thoạt, 

trong giai đoạn hoạt động theo đúng quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi 

trƣờng trong khuôn viên trƣờng và khu vực xung quanh.  
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