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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định trước đây là trường Cao đẳng 

kỹ thuật công nghệ Nam Định là trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Nam Định 

được thành lập theo quyết định số 1989/2006/QĐ –BLĐTB&XH ngày 29 tháng 12 năm 

2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Năm 1997 trường được 

nâng cấp đào tạo và mở rộng chức năng nhiệm vụ trở thành trường Trung học Thuỷ lợi 

và PTNT Nam Định theo Quyết định số 674/ QĐUB ngày 2/6/1997 của UBND tỉnh 

Nam Định và Văn bản hiệp y số 4185 / KHTC ngày 28/5/1997 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Năm 2019 sáp nhập các trường trung cấp vào trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ 

Nam Định và đổi tên thành trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định theo 

quyết định số 1488/QĐ-LĐTBXH ngày 15-10-2019. Trong đó có 7 trường bao gồm 

trường trung cấp nghề thương mại – Du lịch - Dịch vụ Nam Định, trường trung cấp kinh 

tế kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định, trường trung cấp cơ điện Nam Định, trường trung 

cấp nghề thủ công Mỹ nghệ truyền thống Nam Định, trường trung cấp công nghệ và 

truyền thông Nam Định, trường trung cấp nghề Kỹ thuật công nghiệp Nam Định và 

trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nam Định. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển Trường đã được sự quan tâm của Bộ Lao 

động Thương binh và xã hội; UBND tỉnh Nam Định, các cấp, các ngành trong tỉnh đầu 

tư xây dựng cơ sở vật chất; đồng thời với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của đội ngũ cán bộ 

giáo viên và nhân viên nhà trường, trường đã dần trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo 

nghề cho học sinh địa phương cũng như một số tỉnh lân cận. Tuy nhiên các cơ sở giảng 

dạy nằm rải rác, cách xa nhau, việc đầu tư không được đồng bộ, cơ sở vật chất không 

đáp ứng được việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của nhà trường. Cùng với đó, 

số lượng học sinh theo học tại trường rất lớn, nhu cầu về cơ sở giảng dạy, học tập khang 

trang, hiện đại, đầy đủ cơ sở vật chất ngày càng cấp thiết và thực hiện Nghị quyết số 

43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ. Do đó việc đầu tư Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trường Cao 

đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định tại địa chỉ số 1339 đường Trần Huy Liệu, 

phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định là cần thiết.  

Ngày 31/5/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã đồng ý chủ trương lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường Cao đẳng kinh 

tế và công nghiệp Nam Định” tại thông báo số 145/TB-UBND với nội dung: Chủ đầu 

tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới 

nhà hiệu bộ 5 tầng, nhà đa năng, nhà xưởng và các hạng mục phụ trợ. Mua sắm trang 

thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập của nhà trường. 

Dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Nghị Quyết số 

59/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 với quy mô đầu tư xây dựng mới nhà hiệu bộ 5 tầng, nhà 
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đa năng, nhà xưởng thực hành và các hạng mục phụ trợ; mua sắm trang thiết bị phục vụ 

công tác giảng dạy và học tập của nhà trường. 

Thông tin của cơ sở cụ thể như sau: 

1. Tên chủ cơ sở: 

Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định 

- Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Trường Anh Chức vụ: Phó giám đốc 

- Địa chỉ liên hệ: số 96 đường Nguyễn Du, thành phố Nam Định 

- Điện thoại:  0228.3645123 

- Quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định: số 

1589/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018  của UBND tỉnh Nam Định về việc thành 

lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam 

Định. 

2. Tên cơ sở: 

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định.  

- Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Hoản. 

- Địa chỉ liên hệ: số 1392 Trần Huy Liệu, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định 

- Điện thoại:  ……….. 

- Địa điểm xây dựng: 1339 đường Trần Huy Liệu, phường Mỹ Xá, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định. 

- Quyết định số 1488/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ Lao 

động – thương binh và xã hội về việc sáp nhập các trường trung cấp vào Trường Cao 

đẳng kỹ thuật Công nghệ Nam Định và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kinh tế và Công 

nghệ Nam Định.  

- Quy mô của dự án đầu tư: Tổng mức đầu tư của dự án là 95 tỷ VNĐ thuộc nhóm B 

của Pháp luật về đầu tư công, xây dựng.  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

a. Quy mô, công suất. 

- Tổng diện tích dự án là: 39.112,8 m2. 

- Quy mô hoạt động của trường (gọi là cơ sở): hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 

theo trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp, sơ cấp đào tạo ngành nghề công nghiệp và 

dịch vụ, du lịch. Quy mô như sau: 

+ Trình độ cao đẳng: 400 người/năm 

+ Trình độ trung cấp : 1725 người/năm 

+ Trình độ sơ cấp: 2400 người/năm 

- Tổng số lượng cán bộ công nhân viên và giáo viên của cơ sở: 294 người. 

b. Công nghệ. 

Hoạt động của cơ sở trong lĩnh vực giáo dục đào tạo học sinh học tập theo ngành 

nghề công nghiệp và dịch vụ, du lịch. Dự án không phải là dự án sản xuất kinh doanh 

nên không có công nghệ sản xuất.  
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở. 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng 

Bảng  1: Tên vật tư sử dụng cho giảng dạy. 

STT Tên vật tư 
Đơn vị 

(tháng) 
Số lượng 

I Ngành dạy cơ khí 
  

1 Mỏ hàn thiếc Chiếc 1 

2 Rơ le 4 chân 12V Chiếc 6 

3 Rơ le 5 chân 12V Chiếc 6 

4 Nhựa thông  Hộp 1 

5 Thiếc hàn Cuộn 1 

6 Dây điện đơn 1x1 m 20 

7 Đui đèn Chiếc 20 

8 Bóng đèn 12V (hộp 10 bóng) Hộp 3 

9 Băng dính đen Cuộn 6 

10 Công tắc đèn và tổ hợp Bộ 3 

11 Đồng hồ vạn năng Chiếc 1 

12 Ắc quy đồng nai 75A Chiếc 1 

13 Mũi khoan sắt Φ25 Chiếc 1 

14 Thép C45  kg 18 

15 Bộ dao hợp kim  Bộ 2 

16 Dây đai động cơ máy tiện  Chiếc 6 

17 Que hàn kg 10 

18 Kìm hàn Chiếc 7 

19 Thép lập là Kg 15 

20 Dũa vuông Chiếc 10 

21 Đục Chiếc 10 

22 Lưỡi cưa Chiếc 3 

23 Mũi khoan Chiếc 3 

24 Giẻ lau Kg 10 

II Ngành dạy điện   

1 Điện trở các loại 100Ω, 220Ω Chiếc 150 

2 Biến trở (250k, 500k100k) Chiếc 60 
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3 Đi ac DB3 Chiếc 50 

4 Tụ xoay chiều 0,33µF Chiếc 20 

5 Tụ xoay chiều 0,047µF Chiếc 20 

6 Tụ gốm 104 Chiếc 20 

7 Tụ gốm 224 Chiếc 20 

8 Đi ốt 4007 Chiếc 100 

9 Transistor tip41(bóng bán dẫn) Chiếc 30 

10 Băng dính cách điện Cuộn 3 

11 Que hàn bạc Chiếc 10 

12 ống đồng Φ6, Φ10 m 10 

13 Phin tủ lạnh DB4A Chiếc 5 

14 
Ga hàn ống điều hòa LPB cartidge 

250g 
Bình 6 

15 Ga lạnh điều hòa R134 Bình 1 

16 
Dây ê may 0.18mm, 0.16mm, 

0.45mm, 1mm 
Kg 10 

17 Bìa cách điện0,1mm m 4 

18 Bìa làm khuôn biến áp 1mm m 8 

Nguồn: Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Nam Định 

4.2. Nước sử dụng. 

- Nguồn cung cấp: Cơ sở sử dụng nguồn nước sạch của Công ty cổ phần cấp 

nước Nam Định cho hoạt động sinh hoạt từ các nhà vệ sinh và tưới cây. Tại trường 

không có hoạt động nấu ăn. 

- Khối lượng nước sử dụng hiện tại của cơ sở: 

+ Nước sử dụng cho sinh hoạt: Số lượng giáo viên, công nhân viên, học sinh học 

tập trên giảng đường (nhà học) và học trong xưởng thực hành tại trường trong 1 ngày 

vào ngày nhiều nhất là 600 người. Trong đó cán bộ công nhân viên, giáo viên dạy trên 

giảng đường và học sinh khoảng 400 người; học sinh học thực hành tại xưởng 200 

người. Căn cứ theo TCVN9210:2012 của trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế. Định 

mức nước sử dụng cho 1 người học tại phòng học là 15 lít/người/ngày; nước sử dụng 

cho 1 người học tại xưởng thực hành 25 lít/người/ca. 

Vậy khối lượng nước sử dụng tại trường:  

(400 người x 15 lít/người/ngày) + (200 người x 25 lít/người/ca x 1 ca) = 11 

m3/ngày.  

+ Ngoài ra vào những ngày nắng, không mưa cơ sở còn sử dụng nước để tưới cây 

xanh khối lượng sử dụng khoảng 2m3/ngày. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có): 
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 Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở hiện chi tiết như sau: 

Bảng  2. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng mục Số lượng 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Ghi chú 

I Các hạng mục công trình chính    

I.1 Các hạng mục đã xây dựng     

1 
Nhà lớp học 5 tầng (gồm các phòng 

học và nhà vệ sinh) 
1 622  

Đã xây dựng hoàn 

thành và tiếp tục kế 

thừa sử dụng  
2 

Nhà học thực hành 3 tầng (gồm các 

phòng học ngành điện và nhà vệ sinh) 
1 770 

3 
Nhà xưởng thực hành 1 tầng (thực 

hành ngành cơ khí) 
1 1500 

4 
Nhà xưởng thực hành 1 tầng (thực 

hành ngành cơ khí ) 
1 1070 

I.2 Hạng mục xây dựng mới    

5 Nhà hiệu bộ 5 tầng 1 840 Dự kiến xây dựng 

năm 2023 
6 

Xây dựng mới nhà xưởng thực hành 1 

tầng (thực hành ngành may) 
1 1558 

7 Nhà đa năng (1 tầng)  1 915 

II Các hạng mục công trình phụ trợ    

II.1 Hạng mục đã xây dựng    

1 Nhà xe  2 145 Đã xây dựng hoàn 

thành và tiếp tục kế 

thừa sử dụng  
2 Nhà bảo vệ 1 39 

3 Sân tập 1 2113 

4 Trạm bơm 1 12  

II.2 Hạng mục xây dựng mới    

5 Nhà để xe máy 1 380 Dự kiến năm 2023 

xây dựng  6 Nhà vệ sinh chung 02 nhà  1 80  

7 Bể nước cứu hỏa 1 75 

8 Cổng 1  Xây dựng mới 

9 Sân đường nội bộ  15089,5 
Đã xây dựng và xây 

dựng mới bổ sung  

10 
Hệ thống cấp nước, cấp điện, trạm biến 

áp 
HT 

Đã xây dựng hoàn 

thành và xây dựng 

mới bổ sung hệ 

thống cấp nước, cấp 

điện đối với những 
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Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án “Xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

Trường Cao đẳng kinh tế và công nghệ Nam Định” 

a. Hiện trạng các hạng mục công trình: 

* Nhà lớp học 5 tầng:  

- Nhà lớp học 5 tầng  xây dựng năm 2011 diện tích xây dựng 622 m2. Kết cấu 

khung cột, dầm BTCT; kết hợp tường chịu lực. Tường xây gạch, vữa xi măng. Sàn mái 

đổ BTCT. Trần, tường trong, ngoài nhà trát xi măng mác 75#, hoàn thiện tường lăn sơn; 

Nền nhà lát gạch 400x400; Bậc tam cấp Granitô; Hệ thống cửa sổ, cửa đi tầng 1, 2 sử 

dụng cửa gỗ panô kết hợp kính, song cửa sổ, lan can bằng sen hoa inox. Hệ thống điện 

đi chìm trong tường thiết kế đồng bộ. Nhà được thiết kế cấp điện, cấp - thoát nước đồng 

bộ. 

* Nhà học thực hành 3 tầng:  

- Nhà học thực hành 3 tầng xây dựng năm 2013 với diện tích xây dựng 770m2, 3 

tầng. Kết cấu: Nhà khung BTCT kết hợp tường chịu lực. Móng băng BTCT đá 

1x2M250 dùng bê tông thương phẩm, cổ móng xây gạch không nung mác 100 vữa xây 

cổ móng dùng VXM75# có giằng móng BTCT 200# đá 1x2 – cốt thép CT3-CT5. Mái 

bằng 3 tầng đổ bê tông thương phẩm mác 250# đá 1x2- cốt thép CT3-CT5 riêng mái có 

chống thấm theo qui định – trên láng VXM75# dầy 2cm xây gạch kê cầu và lát gạch 3 lỗ 

chống nóng, tường xây gạch không nung mác 100 vữa xây tường XM75# - trát vữa 

XM75# sau đó quét vôi ve. Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép kính dày 5ly – hoa sắt 

cửa bằng sắt vuông 14x14. Nền lát gạch LD 400x400. Tường khu vệ sinh ốp gạch men 

LD 250X400 cao 1,8m. Bậc tam cấp, cầu thang lát đá GRANITÔ có mũi bậc. Lan can 

xây gạch vữa XM mác 75 trát vữa mác 75 sau đó quét vôi ve,  Hệ thống điện, nước + 

thu lôi chống sét đồng bộ 

* Nhà xưởng thực hành 1 tầng:  

khu vực xây dựng 

mới  

III Các công trình BVMT xây dựng mới     

1 Cây xanh  HT 12.416 
Trồng bổ sung khi 

dự án hoàn thành 

2 Hệ thống thu gom và thoát nước thải 1 HT Cải tạo và xây dựng 

mới  3 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 1 HT 

4 Bể xử lý nước thải sinh hoạt 1 22,5 Năm 2023 xây dựng 

mới 5 Kho chứa chất thải rắn thông thường 1 40 

6 Kho chứa chất thải nguy hại  1 20 

IV Đất dự kiến xây dựng   

1 Đất dự kiến xây dựng nhà chức năng    

2 Đất dự kiến xây dựng nhà thực hành     

 

Tổng 39.112,8  
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- Nhà xưởng diện tích xây dựng là 1500m2. Cột nhà xưởng sử dụng cột bê tông.Vì 

kèo mái sử dụng thép tiền chế liên kết bằng bu lông. Mái, thưng tường sử dụng tôn dày 

0.45mm. Tường xây gạch không nung vữa xây VXM75#. Cửa lùa khung thép hộp bịt 

tôn phẳng dày 2mm. Móng, dầm móng sử dụng bê tông cốt thép. 

* Nhà xưởng thực hành 1 tầng:  

Nhà xưởng kết hợp nhà học lý thuyết diện tích xây dựng là 1070m2. Nhà khung 

BTCT kết hợp tường chịu lực. Móng băng BTCT, cổ móng xây gạch không nung mác 

100 vữa xây cổ móng dùng VXM75# có giằng móng BTCT 200# đá 1x2 – cốt thép 

CT3-CT5. Mái đổ bê tông # đá 1x2- cốt thép CT3-CT5, tường xây gạch XM75# - trát 

vữa XM75# sau đó lăn sơn. Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép kính dày 5ly – hoa 

sắt cửa bằng sắt vuông 14x14. Nền lát gạch LD 400x400. Tường khu vệ sinh ốp gạch 

men LD 250X400 cao 1,8m.  Hệ thống điện, nước + thu lôi chống sét đồng bộ 

* Nhà xe: 2 nhà xe diện tích 145m2, kết cấu xà gồ thép hộp, cột D80 tròn, mái tôn. 

* Nhà bảo vệ: diện tích xây dựng 39m2. Kết cấu khung BTCT kết hợp tường chịu 

lực. Móng băng BTCT đá 1x2, cổ móng xây gạch vữa xây cổ móng dùng VXM75#, có 

giằng móng BTCT 200# đá 1x2 – cốt thép CT3-CT5. Mái đổ bê tông đá 1x2- cốt thép 

CT3-CT5 và có lợp tôn chống nóng, tường xây gạch vữa xây tường XM75#, hoàn thiện 

trát vữa XM75# sau đó lăn sơn trực tiếp. Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhựa lõi thép kính dày 

5ly – hoa sắt cửa bằng sắt vuông 14x14. Nền lát gạch LD 400x400.  

* Sân đường nội bộ, hệ thống thoát nước, khuôn viên cây xanh: 

 - Nền sân bằng bê tông đá 1x2 dày 10cm.  

- Hệ thống thoát thoát nước được thiết kế dọc theo tòa nhà đường cống hộp B400 

để thoát nước trong khuôn viên của cơ sở. 

- Hệ thống cây xanh trồng dọc theo đường giao thông, xung quanh các tòa nhà. 

*Tường bao: tường xây gạch vữa xây tường XM75# có bổ trụ, hoàn thiện trát vữa 

XM75# sau quét vôi ve.  

*Cổng: Có 2 trụ 2 bên, trụ cổng bê tông côt thép đá 1x2- cốt thép CT3-CT5 xây ốp 

gạch quanh trụ hoàn thiện trát vữa XM75# sau quét vôi ve. Cánh cổng bằng sắt. 

b. Quy mô xây dựng mới các hạng mục công trình: 

- Xây dựng mới nhà hiệu bộ 5 tầng; 

- Xây dựng mới nhà xưởng thực hành. 

- Xây dựng mới nhà đa năng 

- Xây dựng nhà để xe  

- Cổng trường 

- Nhà vệ sinh chung 02 nhà  

- Hệ thống đường nội bộ, rãnh thoát nước, trạm bơm, bể nước đồng bộ, bể chứa 

nước phòng cháy chữa cháy 
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- Thiết bị: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập của nhà 

trường. 

Quy mô các hạng mục công trình như sau: 

* Nhà hiệu bộ 5 tầng:  

- Tầng 1: Diện tích sàn xây dựng 693m2, chiều cao tầng 4,2m gồm Tiền sảnh 

chính; 03 Phòng tuyển sinh; 04 Phòng đào tạo; 03 Phòng công tác học sinh, sinh viên; 

03 Phòng tổ chức hành chính; 02 Phòng trung tâm tư vấn việc làm và quan hệ doanh 

nghiệp; 01 Phòng hiệu phó; Cầu thang : 02 thang bộ và 1 thang máy; 1 khu vệ sinh 

chung (nam, nữ riêng biệt). 

- Tầng 2: Diện tích sàn xây dựng 636,60 m2. Chiều cao tầng 3,6m. Tầng 2 được bố 

trí thành các phòng như sau: 03 kế hoạch tài vụ;04 khoa kinh tế; 03 Phòng nghiên cứu 

khoa học và hợp tác quốc tế; 01 Phòng truyền thông; 01 Phòng Hiệu trưởng; 01 Phòng 

khảo thí và kiểm định chất lượng; Cầu thang : 02 thang bộ và 1 thang máy; 1 khu vệ 

sinh chung (nam, nữ riêng biệt). 

- Tầng 3: Diện tích sàn xây dựng 636,60 m2. Chiều cao tầng 3,6m. Tầng 3 được bố 

trí thành các phòng như sau: 05 Phòng khoa Khoa học cơ bản; 03 phòng khoa du lịch 

dịch vụ khách sạn nhà hàng; 04 Phòng khoa cơ khí chế tạo; 01 Phòng hiệu phó; 01 

Phòng hiệu phó; Cầu thang : 02 thang bộ và 1 thang máy; 1 khu vệ sinh chung (nam, nữ 

riêng biệt). 

- Tầng 4: Diện tích sàn xây dựng 636,60 m2. Chiều cao tầng 3,6m. Tầng 4 được bố 

trí thành các phòng như sau: 02 phòng quản trị thiết bi cơ sở vật chất; 05 phòng khoa 

may; 03 Phòng khoa nông nghiệp thủy lợi; 01 Phòng hiệu phó; Cầu thang : 02 thang bộ 

và 1 thang máy; 1 khu vệ sinh chung (nam, nữ riêng biệt). 

- Tầng 5: Diện tích sàn xây dựng 636,60 m2. Chiều cao tầng 3,6m. Tầng 5 được bố 

trí thành các phòng như sau: 01 Phòng rộng + 4 nhỏ khoa điện tử;  03 phòng trung tâm 

đánh giá kỹ năng và ứng dụng công nghệ; 01 Phòng họp hội đồng; 01 Phòng hiệu phó; 

Cầu thang : 02 thang bộ và 1 thang máy; 1 khu vệ sinh chung (nam, nữ riêng biệt). 

- Tầng tum: Diện tích sàn xây dựng 391 m2. Chiều cao tầng 3,9m. Tầng tum gồm 

có 171,8 m2 mái tôn và 219,2 m2 đổ bê tông được bố trí: thành 02 phòng khoa công 

nghệ thông tin truyền thông + 1 khu thang ; 

- Giải pháp kết cấu: Khung, cột, dầm, sàn thành sê nô mái bê tông cốt thép mác 

250# chịu lực. Tường móng, bể phốt, tường khu vệ sinh, cầu thang, lan can xây gạch 

không nung vữa XM mác 75#.  

Tường trát vữa XM mác 75#, lăn sơn màu. Phần chân tường ốp đá. Trần thạch cao 

và trần các khu vệ sinh dùng trần nhựa, khung xương Vĩnh Tường. 

Nền các phòng lát gạch Ceramic 600x600; nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn 

300x300, ốp tường 300x600. Cửa nhôm định hình. 
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* Nhà xưởng: nhà 1 tầng. Kiến trúc công trình độc lập khép kín, phù hợp với 

khối nhà đã xây dựng trong khuôn viên khu đất liên hệ chặt chẽ tạo ra không gian kiến 

trúc hài hoà hợp lý với kiến trúc tổng quan của công trình. Móng dạng móng đài BTCT 

M250#, đá 1x2 trên nền đã xử lý cọc theo phần báo cáo địa chất, lót móng bằng bê tông 

M100# đá 4x6 dày 100mm. Lấp hố móng bằng đất đào móng tận dụng, đầm chặt. 

Tường móng xây bằng gạch thẻ mác 75#, vữa mác 75#.  

- Xây tường bao che bằng gạch bê tông, vữa XM M75#, có bổ trụ 220x250. 

Giằng tường, lanh tô, ô văng bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250#.  

- Hệ khung cột vỉ kèo thép tiền chế, xà gồ mái thép Z200x62x68x20x2.  Thép chế 

tạo là thép A36 hoặc CT3 có 400Mpa. khung kèo, giằng cột, bu lông liên kết xà gồ. 

 - Mái lợp tôn liên doanh dày 0.45mm. 

  - Cửa dùng cửa khung thép hộp. Cửa sổ dùng cửa nhôm định hình.  

* Nhà đa năng: bao gồm 1 khu hội trường lớn, 1 khu sân khấu , 1 phòng thay đồ + 

chuẩn bị, 1 kho để dụng cụ, được bố trí 01 khu WC nam, nữ riêng biệt, 1 khu sảnh 

chính, 1 sảnh phụ, hành lang 2 bên. Chức năng là nơi tập luyện thể chất cho học sinh, 

sinh viên trong trường và là nơi tổ chức các sự kiện của nhà trường nên phải đảm bảo 

các tiêu chuẩn về xây dựng của ngành phù hợp việc học tập của học sinh sinh viên. Khu 

hội trường phải thông thoáng, đầy đủ ánh sáng, kích thước phù hợp.  

Nhà khung BTCT kết hợp tường chịu lực. Móng băng BTCT đá 1x2 M250#, cốt 

thép.  Bê tông lót đáy móng dùng bê tông đá 4x6 mác 100# dày 10cm. Cột BTCT đá 

1x2 M250# , cốt thép. Mái đổ BTCT cốt thép. Trát tường cổ móng, tường nhà, lan can, 

cột, dầm sàn bằng vữa XM M75# dày 1,5cm sau đó quét sơn. Cửa đi, cửa sổ, dùng cửa 

nhôm định hình, kính an. Nền ngoài nhà lát gạch CERAMIC LD KT600x600mm, nền 

khu WC lát gạch CERAMIC LD KT300x300mm, chân tường ốp gạch CERAMIC LD 

KT120x600mm. Tường khu vệ sinh ốp gạch CERAMIC LD KT300X600mm cao 3,0m 

đến trần. Bậc tam cấp sảnh chính, phụ  trát láng granitô tạo mũi bậc. Trần hội trường, 

sân khấu lắp trần Alumium.  

* Nhà vệ sinh chung 02 nhà: 

Nhà vệ sinh 1 tầng bao gồm 1 khu nam, và 1 khu nữ. Móng đổ bê tông cốt thép. 

Xây móng, tường móng, bể tự hoại xây gạch không nung mác 75#, VXM mác 75#. Lấp 

hố móng bằng đất đào móng tận dụng, đầm chặt. Đổ bê tông nền đá 1x2 mác 150# dày 

100. Tường xây gạch không nung mác 75#, VXM mác 75#.Vữa trát trong và ngoài nhà 

dùng vữa xi măng mác 75# dày 15mm, Mái đổ BTCT mác 250# dày 100. Mái láng 

chống thấm và tạo dốc bằng VXM mác 75# dày 3cm. Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhôm 

định hình, kính an toàn.  

* Nhà đặt máy bơm: Kết cấu nhà đặt máy bơm được thiết kế là tường chịu lực. 

Phần móng được xây móng gạch không nung mác 75#. Lót móng  bê tông đá 4x6 

M100# dày 10cm. Phần giằng, dầm, sàn bằng BTCT cốt thép. Tường xây gạch không 

nung vữa XM75# - trát vữa XM75# sau đó lăn sơn. Cửa đi dùng cửa khung thép hộp bịt 
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thép bản dày 3mm. Nền đổ bê tông đá 1x2 mác 150# dày 10cm, láng nền bằng vữa xi 

măng mác 100# dày 2cm.  

* Bể nước cứu hỏa: Xây dựng bể nước cứu hỏa BTCT M250#, kích thước theo 

tiêu chuẩn thẩm duyệt PCCC. Tường bể xây gạch không nung vữa XM mác 75#. Trát 

thành trong ngoài bằng vữa XM mác 75#. Chống thấm theo quy định. 

* Nhà để xe học sinh: Kết cấu nhà xe được thiết kế cột thép ống, vì kèo thép góc 

tổ hợp, xà gồ thép hình chữ C, mái lợp tôn dày 0,45mm. Phần móng cột và giằng bằng 

BTCT mác 250#. Nền nhà đổ bê tông đá 1x2 mác 250# dày 10cm. Thoát nước mưa 

dùng ống nhựa PVC D90. 

* Cổng, tường rào, sân đường nội bộ 

- Cánh cổng chính làm bằng thép hộp kết hợp thép đặc kích thước 1 cánh 

2,4x2,25(m) liên kết với trụ cổng bằng bản lề Inox 304 dày 5mm. Trụ chính đổ BTCT 

mác 250# đá 1x2, bên ngoài ốp gạch vữa xi măng mác 75#, trát vữa xi măng mác 75# 

dày 1,5cm sơn màu. Mái trụ dán ngói mũi hài. 

- Cánh cổng phụ làm bằng thép hộp kết hợp thép đặc kích thước 1 cánh 

1,28x2,4(m) liên kết với trụ cổng bằng bản lề Inox 304 dày 5mm. Trụ cổng đổ BTCT 

mác 250# đá 1x2 kích thước 22x22cm, bên ngoài ốp gạch vữa xi măng mác 75#, trát 

vữa xi măng mác 75# dày 1,5cm sơn màu theo kiến trúc. Mái trụ dán ngói mũi hài. 

- Biển tên trường: Làm bằng Inox màu vàng gương liên kết vào tường trụ cổng. 

Chữ Inox màu vàng gương, kích thước theo bản vẽ. 

- Tường rào thoáng: Móng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250#. Móng đổ bê tông cốt 

thép giằng móng đá 1x2 M250#, cột bê tông cốt thép kích thước 22x22(cm) đá 1x2 

M250# cao 2,43, hai bên xây ốp cột gạch mỗi bên 5(cm) vữa xi măng M75#. Chân 

tường rào xây gạch không nung M75# vữa xi măng M75. Tường, cột trụ trát vữa xi 

măng M75# dày 1,5cm, lăn sơn. 

- Sân: Cấu tạo mặt sân đổ bê tông nền sân M250# đá 1x2 dày 10cm, lớp cát đen 

tôn nền đầm chặt K90. 

- Đường giao thông nội bộ có cấu tạo mặt đường đổ bê tông nhựa đường dày 7cm. 

Dưới dải lớp đá dày 20cm đầm chặt K95.  

* Hệ thống thu gom và thoát nước mưa. 

 - Dự án xây dựng hệ thống xây dựng đường cống thu gom và thoát nước mưa 

tách riêng với đường cống thu gom nước thải. 

- Nước mưa được gom qua các ga thu với khoảng cách 20m/ga và tại các điểm 

nút, điểm tụ thủy, dẫn theo các tuyến cống rồi chảy ra cống thoát nước trên đường Trần 

Huy Liệu. 

+ Đường cống thu gom và thoát nước trên hè, dọc theo đường giao thông nội bộ, 

qua sân đường giao thông: Xây dựng mới hệ thống đường cống thoát nước xung quanh 

các tòa nhà, dọc đường giao thông có cấu tạo là cống hộp B250 chiều dài khoảng 367m, 
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B400 chiều dài 343,8m, cống tròn D400 có chiều dài 57m, cống tròn D500 có chiều dài 

203,1m. Hệ thống đường cống thu gom có độ dốc 3%. Hệ thống đường cống thoát nước 

mưa được xây dựng ngầm dưới đất, lớp lót đáy cống đá mạt dày 10cm; Móng cống bê 

tông đổ tại chỗ đá 4x6 mác 100# dày 10cm; Tường cống xây gạch, vữa XM mác 75; Bê 

tông mũ tường cống đổ tại chỗ BTCT đá 1x2, mác 200; bê tông tấm đan nắp cống đúc 

sẵn BTCT đá 1x2, mác 200 dày 7cm. 

 - Cửa xả nước mưa: toàn bộ nước mưa của cơ sở được xả ra cống thoát nước 

chung của thành phố trên đường Trần Huy Liệu qua 2 cửa xả. 

 - Hố ga: Các hố ga được xây dựng trên hệ thống cống để thu nước mưa. Các hố 

ga được đặt tại các vị trí cần thiết (điểm giao nhau giữa các tuyến cống) và trên những 

khoảng cách quy định trong TCXD 7957 :2008. Kết cấu hố ga thu nước: Lớp lót hố ga 

đá mạt dày 10cm; Móng hố ga bê tông đổ tại chỗ 4x6 mác 100# dày 10cm; Tường hố ga 

xây gạch, vữa XM mác 75, trát tường vữa XM mác 75; Bê tông mũ tường hố ga đổ tại 

chỗ BTCT đá 1x2 mác 200; bê tông tấm đan hố ga đúc sẵn BTCT đá 1x2, mác 200. Số 

lượng hố ga: khoảng 47 hố ga, mỗi hố ga có thể tích 0,5 m3/hố, (khoảng cách giữa các 

hố ga lắng cặn phụ thuộc vào điểm giao nhau của đường cống thu gom). 

* Hệ thống thu gom và thoát nước thải:  

- Xây dựng mới hệ thống bể tự hoại 3 ngăn tại nhà hiệu bộ, nhà đa năng, 2 nhà vệ 

sinh chung, nhà xưởng để thu gom xử lý sơ bộ nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh.  

- Đối với công trình hiện có: Hiện tại nước thải sau khi xử lý trong bể tự hoại của 

cơ sở xả ra đường cống thoát nước mưa. Do đó chủ đầu tư sẽ thực hiện tách riêng nước 

thải sau bể tự hoại dẫn theo đường ống nhựa PVC D150 về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung. 

- Đối với công trình xây dựng mới: Chủ đầu tư xây dựng mới hệ thống đường 

cống thu gom PVC D150 để thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung. Xây dựng mới đường ống xả nước thải PVC D150 sau 

hệ thống xử lý tập trung ra cống thoát nước trên đường Trần Huy Liệu. Trên hệ thống 

đường ống thu gom nước thải xây dựng các hố ga lắng cặn. Các hố ga được đặt tại các 

vị trí cần thiết (điểm giao nhau giữa các tuyến cống) và trên những khoảng cách quy 

định trong TCXD 7957 :2008. Kết cấu hố ga Lớp lót hố ga đá mạt dày 10cm; Móng hố 

ga bê tông đổ tại chỗ 4x6 mác 100# dày 10cm; Tường hố ga xây gạch, vữa XM mác 75, 

trát tường vữa XM mác 75; Bê tông mũ tường hố ga đổ tại chỗ BTCT đá 1x2 mác 200; 

bê tông tấm đan hố ga đúc sẵn BTCT đá 1x2, mác 200. 

- Xây dựng mới hệ thống bể xử lý nước thải tập trung công suất 20m3/ngày. Kết 

cấu bể bằng BTCT. Vị trí phía Đông Nam của Cơ sở có chức năng thu gom toàn bộ 

nước thải phát sinh xử lý đạt QCVN14:2008/BTNMT (cột B) trước khi chảy ra nguồn 

tiếp nhận. 

* Kho chứa chất thải nguy hại diện tích 20 m2: Quy mô thiết kế 01 tầng, kết 

cấu cột thép ống, khung kèo thép hộp. Mái lợp tôn liên doanh. Móng sử dụng giải pháp 
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móng đơn dưới hàng cột. Kết cấu tường xây gạch kết hợp với tôn bao quanh. Nền đổ bê 

tông mác 200 đá 1x2 dày 100mm. 

* Kho chứa chất thải thông thường diện tích 40 m2: Vị trí tiếp giáp với kho 

CTNH. Quy mô thiết kế 01 tầng, kết cấu cột thép ống, khung kèo thép hộp. Mái lợp tôn 

liên doanh. Móng sử dụng giải pháp móng đơn dưới hàng cột. Kết cấu tường xây gạch 

kết hợp với tôn bao quanh. Nền đổ bê tông mác 200 đá 1x2 dày 100mm. 

* Hệ thống cây xanh: Trồng cây xanh với tổng diện tích 12.356m2. Cây xanh 

được trồng dọc theo đường giao thông, tường bao, xung quanh các công trình tạo không 

gian xanh, môi trường không khí trong lành trong khuôn viên của cơ sở.  

 * Đất dự kiến xây dựng: Trong khuôn viên của cơ sở còn dự trữ một phần diện 

tích đất để dự kiến xây dựng nhà chức năng và nhà thực hành.  
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

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

phân vùng môi trường 

Cơ sở phù hợp với Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nam 

Định đến năm 2020, định hướng năm 2030 Với định hướng phát triển lĩnh vực giáo dục 

đào tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học; nâng 

cao trình độ giáo viên theo chuẩn quốc gia, đa dạng hóa các hình thức đào tạo để đảm 

bảo quyền và nghĩa vụ học tập của mọi người dân, thực hiện công bằng trong giáo dục 

đào tạo. Ưu tiên đào tạo một số ngành nghề đặc trưng cho phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bằng sông Hồng; nghiên cứu đầu tư khu đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp 

ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động; tiếp tục nâng cao chất lượng các trung tâm 

giáo dục thường xuyên. 

Cơ sở phù hợp với Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 4/11/2021 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030.  

Cơ sở phù hợp với Quy hoạch phân khu phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định đến 

năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 

31/12/2015. 

Vị trí khu đất do Trường Cao đẳng kinh tế và công nghệ Nam Định quản lý thuộc 

thửa số 6 tờ bản số 35, bản đồ địa chính phường Mỹ Xá có diện tích khu đất khoảng 

3,9ha loại đất là đất cơ sở giáo dục đào tạo phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 thành phố Nam Định đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1396/QĐ-

UBND ngày 02/7/2021 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường. 

Nước thải sau xử lý của cơ sở chảy ra hệ thống thoát nước của thành phố bằng 1 

cửa xả tại vị trí phía Bắc cơ sở trên đường Trần Huy Liệu. Đường cống thoát nước của 

thành phố là nguồn tiếp nhận nước thải của nhiều nguồn phát sinh nước thải và đường 

cống này dạng cống bê tông đặt ngầm dưới đất. Sau đó, nước thải theo đường cống thoát 

nước của thành phố chảy ra sông Vĩnh Giang. 

* Mô tả hiện trạng nguồn nước:    

- Đối với cống thoát nước chung của thành phố chạy dọc đường Trần Huy Liệu: 

Chức năng thu gom và tiêu thoát nước mưa, nước thải của khu dân cư đường Trần Huy 

Liệu. Hệ thống cống thoát nước đảm bảo tiêu thoát được toàn bộ lượng nước thải phát 
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sinh của của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Trần 

Huy Liệu. Hệ thống cống khu vực tiếp nhận nguồn nước thải là hệ thống cống BTCT đặt 

ngầm dưới lòng đất chạy dọc theo hệ thống đường giao thông đường Trần Huy Liệu.  

- Cống thoát nước chung của thành phố có màu đen xám, mùi hôi, có các vi sinh 

vật gây bệnh: vi khuẩn, vi rút, nguyên sinh động vật và các 

loại trùng có trong nguồn nước. 

- Đối với sông Vĩnh Giang: Nguồn nước trong, không mùi các sinh vật sinh sống 

tại nguồn nguồn nước này chủ yếu là cá, tôm, cua và các loại thực vật thủy sinh,… sinh 

trưởng và phát triển bình thường. 

* Đánh giá chất lượng nguồn nước: 

- Đối với cống thoát nước chung của thành phố: đây là cống thu gom và thoát 

nước thải của các hộ dân và cơ sở sản xuất kinh doanh của thành phố, bên cạnh đó, đây 

là hệ thống cống hộp kín nên không lấy mẫu để đánh giá được chất lượng nguồn nước. 

- Đối với sông Vĩnh Giang: 

Để đánh giá chất lượng nguồn nước mặt sông Vĩnh Giang, đơn vị tư vấn hợp 

đồng với Công ty CP Đầu tư Công nghệ và môi trường CEC, phòng quan trắc và phân 

tích chất lượng môi trường. Địa chỉ Lô B06 Tiền Phong–P.Phúc Diễn–Q.Bắc Từ Liêm –

TP.Hà Nội lấy 01 mẫu nước mặt sông Vĩnh Giang tại 3 thời điểm khác nhau. Kết quả 

phân tích được thể hiện chi tiết tại bảng sau: 

Bảng  3. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Vĩnh Giang. 

Stt Thông số Đơn vị 
Phương pháp 

phân tích 

Kết quả phân tích 
QCVN 

08-MT:2015 

/BTNMT 

(Cột B1) 
NM1-NĐ NM1-NĐ NM1-NĐ 

1.  pH - TCVN 6492:2011 7,3 7,3 7,5 5,5-9 

2.  
Hàm lượng oxy 

hòa tan (DO) 
mg/L TCVN 7325:2016 6,5 6,5 6,9 ≥4 

3.  
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L TCVN 6625:2000 43 44 42 50 

4.  
Nhu cầu oxy sinh 

hóa (BOD5) 
mg/L 

TCVN 6001-

1:2008 
26 28 25 15 

5.  
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
mg/L 

SMEWW 

5220.C:2017 
51 53 51 30 

6.  Amoni (NH4
+_N) mg/L 

TCVN 6179-

1:1996 
0,82 0,78 0,8 0,9 

7.  Nitrat (NO3
-_N) mg/L TCVN 6180:1996 2,14 1,90 2,05 10 

8.  
Phosphat (PO4

3-

_P) 
mg/L TCVN 6202:2008 0,12 0,15 0,14 0,3 

9.  Clorua (Cl-) mg/L 
SMEWW 

4500.Cl-B:2017 
35 34 33 350 

10.  
Chất hoạt động bề 

mặt mg/L 
TCVN 6622-

1:2009 

KPH 

(MDL=0,0

3) 

KPH 

(MDL=0,0

3) 

KPH 

(MDL=0,0

3) 

0,4 

11.  Coliform MPN/ 

100mL 

SMEWW 

9221.B:2017 
1.700 2.100 2.000 7.500 
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Ghi chú: 

Ký hiệu Tên mẫu/Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

NM1-NĐ Nước mặt taị sông Viñh Giang 2256986 0565802 

- Ngày lấy mẫu: 11/08/2022; 12/08/2022; 13/08/2022 

- Quy chuẩn so sánh:  QCVN 08-MT:2015/BTNMT:Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 

Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất 

lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- “KPH”: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện (MDL) của phương 

pháp. 

Nhận xét: 

Căn cứ theo Kết quả quan trắc tại 3 thời điểm khác nhau của nước mặt sông Vĩnh 

Giang, cho thấy sông đang có dấu hiệu ô nhiễm bởi các thông số COD, BOD5. 

Lượng nước sông Vĩnh Giang phân bổ giữa các mùa. Căn cứ theo Quyết định số 

3025/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt khả năng tiếp 

nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước trên địa bàn tỉnh Nam Định, lưu lượng 

nước sông Vĩnh Giang trên toàn tuyến khoảng 0,065m3/s. Khả năng tự làm sạch cao, 

sông Vĩnh Giang có khả năng tiếp nhận nước thải của Cơ sở. 
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CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA 

CƠ SỞ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI 

ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG  

 

1. Đánh giá dự báo các tác động.  

Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng mới: Xây dựng mới nhà hiệu bộ 5 tầng, nhà 

đa năng, nhà xưởng (xưởng dạy may) và các hạng mục phụ trợ; Mua sắm trang thiết bị 

phục vụ công tác giảng dạy và học tập của nhà trường. Các hạng mục xây dựng mới 

được thực hiện trong khuôn viên diện tích đất khoảng 3,9 ha của Cơ sở. Vị trí khu vực 

thực hiện đã được san lấp mặt bằng. Do vậy trong giai đoạn này không phải thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng. 

A. Nguồn tác động liên quan đến chất thải. 

Nguồn phát sinh chất thải trong giai đoạn này chủ yếu là vỏ bao bì thải ra từ máy 

móc thiết bị và bụi, khí thải từ quá trình xây dựng và vận chuyển.  

Bảng  4. Nguồn phát sinh chất thải và các tác nhân gây tác động 

TT Nguồn gây tác động Thành phần chất thải 

1 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu và phương tiện vận chuyển. 

- Bụi đất, bụi cát, đá, xi măng,... 

- Khí thải như CO, CO2, SO2, NOx, 

hydrocacbon,…tiếng ồn. 

2 

- Hoạt động xây dựng mới nhà hiệu 

bộ 5 tầng, nhà đa năng, nhà xưởng 

(xưởng dạy may) và các hạng mục 

phụ trợ  

- Hoạt động lắp đặt máy móc thiết 

bị. 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn, nhiệt độ,... 

- Nước thải thi công. 

- Chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn xây dựng 

- Chất thải rắn nguy hại 

3 
Sinh hoạt của công nhân tại công 

trường 

- Chất thải rắn: thức ăn thừa, vỏ bao bì, 

bìa catton,… 

- Nước thải sinh hoạt. 

Trong quá trình xây dựng mới các hạng mục công trình và lắp đặt thiết bị máy 

móc thiết bị, Cơ sở vẫn diễn ra hoạt động đào tạo. Việc tổ chức thi công sẽ được thực 

hiện chặt chẽ để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy và các khu vực lân 

cận. Trong giai đoạn này chỉ đánh giá tác động trong hoạt động quá trình vận chuyển vật 

liệu xây dựng, máy móc thiết bị và thi công xây dựng. Các các hạng mục bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn hoạt động giảng dạy của Cơ sở sẽ được thể hiện cụ thể trong nội 

dung chương IV của báo cáo.  

a. Chất thải rắn thông thường 

a1. Nguồn phát sinh 

* Chất thải rắn sinh hoạt:  
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- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động ăn uống, vệ sinh của công nhân xây dựng trên 

công trường.  

- Thành phần: Thức ăn thừa, vỏ bao bì đựng thực phẩm, vỏ hoa quả thải, giấy 

vụn... 

- Tải lượng:  

Số lượng 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 lượng lao động nhiều 

nhất trong ngày khoảng 30 người. 

Căn cứ theo giáo trình “Quản lý chất thải rắn” - NXB Xây dựng - GS.TS Trần 

Hiếu Nhuệ,lượng rác thải trung bình của mỗi công nhân lao động thải ra là 0,4 

kg/ngày.Do đó, lượng rác thải phát sinh khoảng:  

30 người x 0,4 kg/người/ngày = 12 kg/ngày. 

* Chất thải rắn từ hoạt động đào đất:  

- Nguồn phát sinh: Chủ thầu xây dựng thực hiện đào đất hữu cơ, phát sinh đất 

hữu cơ nạo vét tại một số vị trí các hạng mục công trình xây mới bao gồm: nhà hiệu bộ, 

nhà xưởng thực hành, nhà đa năng, bể nước cứu hỏa, nhà vệ sinh, hệ thống xử lý nước 

thải…   

- Tải lượng: 

Tổng diện tích các công trình xây dựng mới là 3.465 m2, đơn vị thi công sẽ thực 

hiện đào sâu khoảng 1,5m để làm móng công trình, do đó khối lượng đất đào là 

5.197m3. Khối lượng đất được tận dụng để san nền trong khuôn viên của Cơ sở, khu vực 

trồng cây xanh.  

* Chất thải rắn xây dựng: 

- Nguồn phát sinh: 

+ Từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình. 

+ Từ hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị 

- Thành phần: đất đá, vữa, tôn, sắt thép vụn, cát, gạch vỡ, bê tông thải, bìa carton, 

xốp, palet gỗ hỏng thải…  

- Tải lượng: 

+ Hoạt động xây dựng: Ước tính tải lượng chất thải rắn xây dựng thải ra bằng 

khoảng 0,6% khối lượng vật tư xây dựng. Dự báo khối lượng vật tư xây dựng dự kiến sử 

dụng 

Bảng  5. Dự báo khối lượng vật tư xây dựng dự kiến sử dụng 

Stt Loại vật liệu Đơn vị Khối lượng Tỷ trọng 
Khối 

lượng (tấn) 

1 Cát các loại m3 806 1,2 tấn/m3 9.672 

3 Đá các loại m3 789 1,6 tấn/m3 12.624 

4 Bê tông thương phẩm m3 750 

2,35 

tấn/m3 
176.250 

5 Dây thép kg 800  0,8 
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6 Đinh các loại kg 700  0,7 

7 Gạch các loại viên 850.000 1,6kg /viên 13.600 

8 Que hàn kg 800  0,8 

9 Sơn kg 5.000  5 

10 Tôn lợp m2 3.100 

0,008 

tấn/m2 
24.800 

11 Sắt, thép các loại Tấn 150  150 

12 Xi măng Tấn 850  850 

 Tổng     237.953 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi 

+ Hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị: Khối lượng phát sinh tùy thuộc vào lượng 

vỏ bao bì đi kèm theo máy móc thiết bị cần lắp đặt. Ước tính lượng bìa carton, xốp, ....  

phát sinh khoảng 300kg. 

* Hoạt động của cơ sở hiện tại: 

Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động giảng dạy của cơ sở khoảng 2 

kg/ngày. 

a2. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động 

 * Đối tượng chịu tác động:   

Cán bộ công nhân viên, giáo viên làm việc tại trường, học sinh học tập tại trường, 

khu dân cư đường Trần Huy Liệu, phường Mỹ Xá, hộ dân kinh doanh gần trường. 

* Mức độ chịu tác động: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải sinh hoạt không đươc̣ thu gom gây mùi khó 

chiụ và tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển, ảnh hưởng đến đời sống, 

sức khỏe của người lao đôṇg.  

- Tác động từ vỏ bao bì thải ra từ quá trình lắp đặt thiết bị máy móc: nếu không 

được thu gom, xử lý kịp thời sẽ gây mất mỹ quan. Khi trời mưa, chất thải rắn sẽ bị cuốn 

trôi theo nước mưa chảy tràn xuống cống thoát nước làm tắc nghẽn gây ngập úng. 

- Chất thải rắn xây dựng nếu không được thu gom phát tán xuống hệ thống cống 

thoát nước có thể gây bồi lắng cục bộ, cản trở quá trình tiêu thoát nước của hệ thống 

đường cống thoát nước thành phố. Chất thải là bê tông thải, vữa, xi măng thải đổ xuống 

đất thì khu vực đó sẽ bị đông cứng, khả năng hút nước, thấm nước kém, không còn màu 

mỡ cho sự sinh trưởng cây cối. 

Mặt khác các loại nguyên vật liệu xây dựng và chất thải không được che chắn khi 

lưu giữ cũng khi vận chuyển dễ bị cuốn theo gió ảnh hưởng đến sức khỏe con người dọc 

tuyến đường vận chuyển, khu dân cư gần trường học. 

Tóm lại:  

Phạm vi ảnh hưởng của chất thải rắn thông thường đến môi trường xung quanh 

mang tính cục bộ. Chủ dự án, đơn vị thi công không thực hiện nghiêm túc về việc thu 

gom, xử lý chất thải rắn sẽ gây ô nhiễm môi trường quy mô và phạm vi rộng. 

b. Chất thải nguy hại. 

b1. Nguồn phát sinh 
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* Các hoạt động phát sinh chất thải nguy hại: Hoạt động sửa chữa các thiết bị 

máy móc thi công tại công trường, hoạt động sơn tường,... 

* Thành phần: 

Bảng  6. Dự báo thành phần CTNH phát sinh. 

Mã CTNH Tên chất CTNH 
Ngưỡng 

nguy hại 

Trạng thái 

tồn tại 

17 02 03 Dầu thải ** Lỏng 

18 02 01 Giẻ lau, găng tay dính dầu mỡ,… * Rắn 

16 01 09 Sơn thải, bao bì chứa sơn, chổi lăn sơn,… * Rắn/lỏng 

07 04 01 Đầu mẩu que hàn, xỉ hàn thải * Rắn 

- Tải lượng:  

Lượng CTNH này phát sinh tùy thuộc vào máy móc thi công tại công trường và 

khả năng quản lý nguyên, vật liệu của đơn vị thi công. Uớc tính khối lượng CTNH phát 

sinh khoảng 100 kg. 

Ngoài ra, trong giai đoạn này còn phát sinh CTNH từ hoạt động của trường bao 

gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, hộp mực in thải,giẻ lau dính dầu mỡ…với khối lượng 

phát thải khoảng: 1 kg/tháng. 

b2. Đánh giá đối tượng chịu tác động. 

 * Đối tượng chịu tác động: 

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là người lao động tham gia thu gom vận chuyển 

CTNH và học sinh, cán bộ công nhân viên, giáo viên làm việc tại Trường. Đối tượng 

chịu tác động gián tiếp là hệ sinh thái xung quanh khu vực thực hiện dự án, khu dân cư 

đường Trần Huy Liệu, cơ sở buôn bán kinh doanh gần trường.  

 * Mức độ chịu tác động: 

CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ. Chất thải này dễ bắt cháy gây ra 

các sự cố cháy nổ. Ngoài ra, chất thải này còn tác động đến môi trường qua tích lũy sinh 

học và gây tác hại đến hệ sinh học và môi trường. 

Tóm lại: Chất thải nguy hại ảnh hưởng đến môi trường lớn nếu không được thu 

gom, xử lý theo đúng quy định. Do đó, chủ đầu tư kết hợp chặt chẽ với đơn vị lắp đặt 

thiết bị, máy móc để thực hiện các biện pháp quản lý, thu gom, xử lý CTNH theo đúng 

quy định nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của CTNH đến sức khỏe, tính mạng con người. 

c. Bụi, khí thải. 

c1. Nguồn phát sinh. 

* Các công đoạn phát sinh:  

- Hoạt động bốc dỡ, vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu xây dựng.  

- Hoạt động của máy móc thiết bị xây dựng. 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển; 

Ngoài ra, các khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng 

cũng phát sinh bụi, khí thải. 

* Thành phần: bụi, khí SO2, CO2, CO, NOx, hydrocacbon, NH3, H2S,... 
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* Tải lượng:  

-  Lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp:  

Trong quá trình đào, đắp trước khi thi công các hạng mục xây dựng sẽ phát sinh 

một lượng lớn bụi từ hoạt động này. Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y 

tế thế giới (WHO), bụi phát sinh bằng 0,001% khối lượng đào đắp. Với hệ số này có thể 

tính được lượng bụi thải vào môi trường như sau: 

Q = 0,001% x Q1 (3.2) 

Trong đó: 

Q: Lượng bụi phát sinh trong quá trình đào đắp (tấn) 

Q1: Khối lượng đất đào đắp, bóc phong hóa (tấn) 

Theo số liệu của nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì tổng khối lượng đất đào 

đắp trong quá trình xây dựng khoảng 5.197 m3 đất. Căn cứ theo TCVN về trọng lượng 

riêng của các loại vật liệu dùng trong xây dựng 1 m3 đất = 1,4 tấn đất. Vậy lượng bụi 

phát sinh trong quá trình đào đắp là:  

Q = 0,001% x 5.197 x 1,4 ≈ 0,073 tấn ≈ 73 kg 

- Dự báo tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động bốc dỡ vật tư xây dựng: 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số trung bình phát tán bụi tại công 

trường 0,075 kg/tấn. Từ đó, ta tính được tải lượng ô nhiễm của khí thải trong quá trình 

bốc dỡ theo công thức sau:  

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

Trong đó: 

EB: Tải lượng bụi (kg) 

M0: Khối lượng chất thải rắn và vật tư xây dựng (tấn) 

+ Khối lượng chất thải rắn và vật tư xây dựng (Mo): 

+ Khối lượng chất thải rắn và vật tư xây dựng (Mo): 

Theo số liệu tổng khối lượng nguyên, vật liệu sử dụng trong giai đoạn thi công 

xây dựng là 237.953 tấn.  

+ Tính toán tải lượng bụi (EB): 

Thay số liệu M0 vào công thức (I) ta tính được tải lượng ô nhiễm của bụi trong 

quá trình bốc dỡ (EB):  

EB = 237.953 x 0,075  17.846 kg 

- Dự báo tải lượng bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng về khu vực xây dựng dự án: 

Việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng được chủ dự án hợp đồng với đơn vị 

cung cấp vận chuyển đến tận công trình. Dự án sử dụng loại xe có tải trọng tự đổ từ 12 -

14 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Với tổng thời gian thi công xây dựng dự 

kiến khoảng 24 tháng tương đương 720 ngày, xe vận chuyển trung bình mỗi ngày ra vào 

công trường là: 

237.953 tấn:14 tấn/xe : 720 ngày  24 chuyến/ngày 

Thời gian làm việc là 10 giờ/ngày => số chuyến vận chuyến khoảng 3 chuyến/giờ  
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Khoảng cách từ cơ sở bán nguyên vật liệu về khu vực xây dựng tạm tính khoảng 

5 km => tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu là 10km (2 lượt/chuyến).  

Khi đó, tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận chuyển thải ra trong 

quá trình thi công được tính toán như sau: 

Q = Hệ số ô nhiễm × quãng đường vận chuyển × số lượt xe/h. 

Bảng  7. Dự báo tải lượng chất ô nhiễm phát sinh do phương tiện vận chuyển 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Lượt 

xe/h 

Quãng 

đường vận 

chuyển (km) 

Hệ số phát 

thải (kg/1000 

km) 

Tổng tải 

lượng 

(kg/km.h) 

Tải lượng 

(mg/m.s) 

1 Bụi 3 10 0,9 0,027 0,0075 

2 SO2 3 10 0,02075 0,00062 0,00017 

3 NO2 3 10 1,44 0,0432 0,012 

4 CO 3 10 2,9 0,087 0,024 

c2. Đánh giá đối tượng chịu tác động. 

* Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trong công trường, người dân 

sống hai bên tuyến đường vận chuyển. Cán bộ công nhân, học sinh học tập, làm việc tại 

trường.   

* Đánh giá tác động: Tác động của bụi, khí thải ảnh hưởng đến con người và 

môi trường xung quanh như sau: 

- Tác động bụi:  

+ Đối với bụi đường: Các hạt bụi có kích thước nhỏ thâm nhập vào cơ thể qua 

đường hô hấp, gây viêm nhiễm phế quản, viêm giác mạc. Bụi bay vào mắt làm tổn 

thương giác mạc, bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hoá phổi, 

gây nên các bệnh về đường hô hấp.  

+ Bụi khói xe: Khi con người hít phải bụi khói ban đầu sẽ bị viên mũi, viêm 

đường hô hấp, ngoài ra các hạt bụi có kích thước < 10µm dễ xâm nhập vào phổi, mạch 

máu và gây ra các bệnh như ung thư phổi, hen và nhiễm khuẩn đường hô hấp.  

- Tác động của khí thải. 

+ Khí CO, CO2: Khí CO là một chất gây ngất, do nó có khả năng đẩy ôxy trong 

hemoglobin (là chất mang ôxy trong máu đến các tế bào trong cơ thể) chiếm chỗ của 

ôxy trong máu, làm cho việc cung cấp ôxy cho cơ thể bị giảm, ở nồng độ thấp CO có thể 

gây đau đầu, chóng mặt. Với nồng độ bằng 10ppm có thể tăng các bệnh tim mạch, ở 

nồng độ 250ppm có thể gây tử vong. Người lao động làm việc trong môi trường có 

nhiều CO dễ bị xanh xao, gầy yếu. 

Khí CO2 gây rối loạn hô hấp phổi và tế bào do chiếm mất chỗ của oxi. Một số 

đặc trưng gây độc của CO2 như sau: 

Nồng độ CO2, ppm (%) Biểu hiện độc tính 

50.000ppm (5%) Khó thở, nhức đầu 

100.000ppm (10%) Ngất, ngạt thở 
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+ Khí SO2, NOx: Khí SO2, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm 

mạc ẩm ướt sẽ tạo thành các axit nhỏ li ti đi vào cơ thể con người qua đường hô hấp 

hoặc hoà tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá, sau đó phân tán vào máu tuần hoàn 

ảnh hưởng cho sức khỏe con người.  

d. Nước thải. 

d1. Nguồn phát sinh. 

* Nước mưa chảy tràn:  

Tổng diện tích mặt bằng của trường khoảng 39.112,8m2 theo số liệu thống kê 

trong nhiều năm tại tỉnh Nam Định, lượng mưa trung bình của tỉnh Nam Định là 1.863 

mm/năm. Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt toàn bộ dự án được tính toán như sau: 

M = 1.863 (mm) x 39.112,8m2 /1000 ≈ 72.867 m3/năm. 

* Nước thải sinh hoạt  

Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân, ăn uống,... của công 

nhân trên công trường. 

- Tải lượng: Số lượng công nhân trên công trường hoạt động vào ngày lớn nhất 

khoảng 30 người, lượng nước cần cung cấp khoảng 60 lít/người/ngày, lượng nước cần 

cung cấp cho công nhân xây dựng trên công trường là 1,8 m3/ngày 

Theo điều 39, nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy 

định về thoát nước và xử lý nước thải thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 

100% lượng nước cấp. Do đó lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 1,8 m3/ngày. 

- Thành phần: Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và các vi sinh vật,… Thành phần các 

chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ổn định nhưng lưu lượng nước thải thay đổi 

theo thời gian trong ngày.  

Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và học sinh học và làm việc 

tại trường: Khối lượng nước thải phát sinh vào ngày lớn nhất khoảng 11m3/ngày. 

* Nước thải xây dựng: 

Nước thải trong quá trình thi công xây dựng phát sinh từ công đoạn rửa cát, đá 

xây dựng, phối trộn bê tông, tưới nước bảo dưỡng công trình...Ngoài ra, còn có một 

lượng nước thải phát sinh từ công đoạn rửa thiết bị máy móc. Thành phần ô nhiễm là 

đất, cát, dầu mỡ…  

d2. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động. 

* Tác động của nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng cuốn theo bụi đất, bụi cát,... xuống 

diện tích đất trồng cây xanh, cản trở quá trình hút nước, chất dinh dưỡng của cây trồng. 

Mặt khác, khi nước mưa cuốn theo các chất thải xây dựng xuống hồ trong khuôn viên 

làm cho nguồn nước bị nhiễm bẩn ảnh hưởng đến quá trình khuyếch tán và hòa tan oxy 

từ không khí vào nước. Đồng thời các sinh vật trong hồ sẽ bị chết, nguồn nước bị ô 

nhiễm ảnh hưởng đến mỹ quan. 

* Tác động của nước thải xây dựng: 
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Thành phần ô nhiễm trong nước thải xây dựng là đất, cát thuộc loại ít độc hại, dễ 

lắng đọng. Khi lượng nước thải này chảy xuống hồ, xuống hệ thống thoát nước gây bồi 

lắng cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát nước. Ngoài ra, nước thải xây dựng 

không có biện pháp thu gom để chảy tràn gây mất mỹ quan khu vực, ảnh hưởng đến 

hoạt động lưu thông của người lao động trong khuôn viên.  

* Tác động của nước thải sinh hoạt:  

Nước 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 

nước tiểu trực tiếp ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm đến môi trường nước, đất trong 

khu vực dự án và gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh dự án. 

Nước thải này nếu không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường, chảy tràn ra ngoài 

phát sinh mùi khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh. Ngoài 

ra, trong nước thải sinh hoạt có chứa các chất ô nhiễm, các chủng loại vi khuẩn gây bệnh 

đường tiêu hóa, hô hấp cho công nhân, người dân trong khu vực, ở mức độ cao có thể 

bùng phát dịch bệnh.  

B. Các nguồn gây tác động không liên quan đến đến chất thải. 

a. Tiếng ồn, độ rung  

a1. Nguồn phát sinh. 

- Từ hoạt động của các máy móc thiết bị như máy trộn bê tông, máy đầm, máy 

hàn... 

- Từ hoạt động của máy khoan phá bê tông, móng nhà trong quá trình GPMB. 

- Từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải. 

Mức ồn cũng như mức độ ảnh hưởng sẽ giảm dần theo sự tăng dần của khoảng 

cách tính từ nguồn gây ồn và có thể dựa vào công thức sau: 

Lp(x) = Lp(xo) + 20 lg(xo/x) 

 Trong đó: 

Lp(xo): mức ồn cách nguồn 2m (dBA) 

xo = 2 m 

Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

x: Khoảng cách từ nguồn phát thải đến vị trí cần tính toán (m). 

Bảng  8: Mức ồn của các thiết bị, phương tiện thi công 

TT Hoạt động thi công 

Mức ồn cách nguồn 2m 

(Lp(xo) - dBA) 

Khoảng dao động Trung bình 

1 Máy trộn bê tông 74-88 81 

2 Máy đầm 74-77 76 

3 Máy đào đất 82 82 

4 Máy ủi 93 93 

5 Máy hàn 71-82 76 
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Nguồn: Ủy ban BVMT U.S - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây 

dựng. 

Vậy tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công tại các khoảng cách 

khác nhau từ nguồn được dự báo như sau: 

Bảng  9. Dự báo tiếng ồn từ các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công 

TT Máy móc, thiết bị 

Dự báo tiếng ồn tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn phát 

sinh (dBA) 

2m 5m 10m 15m 20m 30m 40m 50m 100m 

1 Máy trộn bê tông 81 73 67 63 61 57 55 53 47 

2 Máy đầm  76 68 62 58 56 52 40 48 42 

3 Máy hàn 76 68 62 58 56 52 40 48 42 

4 Xe tải 14 tấn 89 81 75 71 69 65 63 61 55 

5 Máy đóng cọc bê tông 92 84 78 74 72 68 66 64 58 

QCVN 26:2010/BTNMT 70,0 dBA 

Tiêu chuẩn Bộ Y tế trong 

môi trường lao động (thời 

gian tiếp xúc là 8 giờ) 

85,0 dBA 

- So sánh với tiêu chuẩn Bộ Y tế: Tại khoảng cách ≥5m tiếng ồn phát sinh từ các 

thiết bị máy móc thi công tại công trường đều có giá trị nằm dưới ngưỡng giá trị cho 

phép. 

- So sánh với QCVN 26:2010/BTNMT: 

+ Tại khoảng cách ≤ 2m so với nguồn phát sinh tiếng ồn phát sinh từ máy thi 

công đều có giá trị vượt ngưỡng giá trị cho phép. 

+ Tại khoảng cách >2m đến khoảng cách ≤ 30m so với nguồn phát sinh tiếng ồn 

phát sinh từ các máy thi công tùy từng vị trí sẽ có giá trị vượt QCCP. 

+ Tại khoảng cách >30 m so với nguồn phát sinh, tiếng ồn có giá trị nằm dưới 

ngưỡng giá trị cho phép. 

Tuy nhiên, trong quá trình thi công thực tế, nhiều thiết bị máy móc có thể vận 

hành cùng một lúc tại cùng vị trí nên có sự cộng hưởng tiếng ồn của các phương tiện, 

máy móc thi công. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn có thể lớn hơn giá trị dự báo 

và sẽ thay đổi theo từng giai đoạn thi công.  

a2. Đánh giá đối tượng chịu tác động. 

Tiếng ồn gây mất tập trung của các CBCNV, học sinh học tập tại trường, khi con 

người 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 thương tổn cho hệ thần kinh, tim mạch và làm tăng các bệnh về đường tiêu 

hoá. 

b. Độ rung. 

6 Xe tải 14 tấn 83-94 89 
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b1. Nguồn phát sinh:  

Độ rung phát sinh từ hoạt động của xe tải vận chuyển, máy đầm, máy trộn bê 

tông, máy múc,... Độ rung của các phương tiện, máy móc trong quá trình thi công phụ 

thuộc vào các yếu tố như: cấu trúc đường, tốc độ hoạt động của các thiết bị máy móc. 

b2. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động. 

* Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trực tiếp trên công trường, công 

trình nhà cửa xung quanh. 

*  Mức độ tác động:  

Khi máy móc hoạt động với cường độ lớn trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến 

cơ thể con người ban đầu gây khó chịu nếu ở mức độ nặng sẽ thay đổi hoạt động của 

tim, làm rối loạn sự hoạt động của tuyến sinh dục nam và nữ. Nếu bị lắc xóc và rung 

động kéo dài có thể làm thay đổi hoạt động chức năng của tuyến giáp trạng, gây chấn 

động cơ quan tiền đình và làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ quan này. 

Ngoài ra, rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi dẫn đến 

bệnh điếc nghề nghiệp.  

Đối với các công trình nhà cửa xung quanh, nếu bị tác động bởi độ rung trong 

thời gian dài, cường độ lớn ảnh hưởng đến kết cấu công trình như nứt tường, nứt trần 

nhà, sụt lún nền móng... 

(Nguồn: Theo tổ chức Y tế thế giới WHO) 

c. Nhiệt độ: 

c1. Nguồn phát sinh:  

Nhiệt độ phát sinh từ: Hoạt động của máy hàn, máy cắt sắt,… 

c2. Đánh giá đối tượng, quy mô chịu tác động 

* Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trên công trường. 

* Mức độ tác động: 

Khi làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao người lao động bị mất nhiều mồ 

hôi sẽ làm mất một số lượng muối của cơ thể. Khi cơ thể mất nước và muối nhiều sẽ mệt 

mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn làm giảm sự chú ý trong lao động.  

d. Tác động đến kinh tế - xã hội địa phương: 

d1. Tác động đến an ninh, trật tự xã hội của địa phương:  

Trong quá trình thi công xây dựng sẽ tập trung người lao động trên công trường 

có thể xảy ra hiện tượng mâu thuẫn giữa các công nhân. 

Ngoài ra, còn có thể làm nảy sinh tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp...làm ảnh 

hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.  

d2. Tác động đến cơ sở hạ tầng trong khu vực:  

Các phương tiện vận chuyển chất thải, nguyên vật liệu, di chuyển các máy móc 

thiết bị làm gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường trong khu vực ảnh hưởng 

đến quá trình đi lại, vận chuyển nguyên vật liệu hàng hóa của các cơ sở sản xuất kinh 

doanh và người dân trên tuyến đường quốc lộ 10.  
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Khi các phương tiện vận tải chở nặng lưu thông với mật độ cao,có thể ảnh hưởng 

đến kết cấu mặt đường giao thông, tạo ổ gà. 

C. Dự báo rủi ro, sự cố trong giai đoạn xây dựng. 

a. Tai nạn lao động:  

 Do sự bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức 

tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động. 

Khi tai nạn xảy ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của 

công nhân xây dựng.  

b. Tai nạn giao thông: 

- Cơ sở có vị trí nằm giữa khu dân cư tập trung có mật độ phương tiện giao thông 

lưu thông cao nên trong quá trình vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị thi công không 

đúng quy định có thể xảy ra tai nạn giao thông. 

- Đơn vị thi công sử dụng phương tiện vận tải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ 

xảy ra hỏng hóc gây mất an toàn cho các đối tượng tham gia giao thông.   

c. Sự cố cháy nổ: 

Cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hoặc do thiếu 

an toàn về hệ thống cấp điện gây thiệt hại về người và tài sản trong quá trình thi công. 

Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau: 

- Hệ thống cấp điện tạm thời bị chập, rò rỉ, cháy nổ. 

- Xảy ra sự cố chập cháy đường dây điện.  

- Việc sử dụng các thiết bị hàn có thể gây rát, bỏng hay tai nạn lao động nếu như 

không có các biện pháp phòng ngừa. Nếu sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng đến con người, tài 

sản và môi trường khu vực. 

d. Sự cố ngập lụt: 

Trong quá trình thi công xây dựng gặp trời mưa to kéo dài, hệ thống thoát nước 

không tiêu thoát kịp thời gây tắc nghẽn dòng chảy có thể bị ngập úng cục bộ trong khu 

vực. Đồng thời ngập úng sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan, hoạt động đi lại của cán bộ công 

nhân trong cơ sở. 

Ngoài ra còn có các sự cố thiên tai như sét đánh, giông lốc, bão,... 

2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện. 

A. Biện pháp giảm thiểu liên quan đến chất thải. 

a. Chất thải rắn thông thường. 

* Đối với chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân lao động. 

Bố trí 2 thùng chứa rác thải sinh hoạt trên khu vực thi công xây dựng dự án, hàng 

ngày được tổ vệ sinh môi trường của thành phố đến thu gom vận chuyển xử lý theo quy 

định. 

* Đối với chất thải từ hoạt động xây dựng. 

Để giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng, nhà 

thầu thực hiện các biện pháp sau: 
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- Bố trí 2 người thường xuyên thu gom, phân loại chất thải rắn phát sinh trên 

công trường. 

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển chất thải ra khỏi khu vực dự án trong thời gian 

sớm nhất, thời gian lưu chứa chất thải không quá 3 ngày.  

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân, người lao 

động, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. 

- Lượng gạch vỡ, vữa tường, bê tông, đất, cát…phát sinh trong quá trình thi công 

các hạng mục công trình được đơn vị thi công thuê đơn vị có năng lực đến thu gom và 

đem đi xử lý. 

- Các loại sắt thép vụn, bao bì, gỗ... thu gom tái sử dụng hoặc bán cho đơn vị có 

nhu cầu sử dụng.  

- Vỏ bao bì từ hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được công nhân lao động thu 

gom và bán cho các cơ sở tái chế trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động do chất thải này thì đơn vị thi công áp dụng biện 

pháp thi công theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu xong đến đấy, tránh làm ảnh 

hưởng đến mặt bằng thi công, gây mất mỹ quan tại khu vực xây dựng. 

* Đối với biện pháp xử lý chất thải rắn thông thường từ hoạt động giảng dạy hiện 

tại: được thu gom vào thùng chứa và tổ thu gom rác thải của thành phố đến vận chuyển 

xử lý.  

b. Biện pháp quản lý chất thải nguy hại. 

* Đối với CTNH từ hoạt động thi công xây dựng:  

- Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công phải tự trang bị 3 thùng chứa CTNH loại 

100 lít/thùng để thu gom giẻ lau dính dầu mỡ thải, sơn thải,... 

- Các thùng chứa CTNH được gắn nhãn mác theo quy định của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật BVMT.  

- CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng sẽ được Nhà thầu thi công xây dựng 

thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và mang đi xử lý theo đúng quy định. 

Ngoài ra, đơn vị thi công hạn chế việc sửa chữa xe, máy móc trong khu vực dự 

án nhằm giảm thiểu dầu thải, giẻ lau dính dầu phát sinh trên công trường.  

* Đối với CTNH từ hoạt động hiện tại của trường được thu gom lưu chứa trong 

thùng chứa loại 100 lít/thùng, cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom 

xử lý theo đúng quy định. 

c. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải. 

* Biện pháp giảm thiểu từ hoạt động của các máy móc, thiết bị, phương tiện giao 

thông: 

- Sử dụng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn quy 

định về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường, không sử dụng thiết bị thi công 

cũ, lạc hậu. 
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- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển phải chở đúng tải trọng cho phép, đi đúng 

tuyến đường, thời gian quy định và có bạt che chắn, hạn chế chất thải rơi xuống dọc 

tuyến đường vận chuyển. Nếu xảy ra hiện tưởng rơi vãi chất thải, nguyên vật liệu trên 

tuyến đường vận chuyển sẽ kịp thời thu dọn, xử lý. Quy định tốc độ xe, đặt biển báo hạn 

chế tốc độ với phương tiện giao thông ra vào công  trường và khu vực lân cận. 

- Các phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị thường xuyên được kiểm định, 

bảo dưỡng định kỳ. 

* Biện pháp giảm thiểubụi, khí thải từ quá trình xây dựng: 

- Thực hiện nguyên tắc thi công theo hình thức xây dựng xong tiến hành thu dọn 

hiện trường kịp thời. 

- Thường xuyên tưới nước, phun ẩm tại  khu vực có phát sinh bụi, khí thải. 

- Sử dụng baṭ che chắn xung quanh khu vực thi công nhằm giảm thiểu bụi, chất 

thải phát tán gây ô nhiễm môi trường.  

- Xây dựng gờ bao chắn xung quanh và phủ bạt các khu vực tập kết vật liệu và 

chất thải để hạn chế vật liệu thi công bị gió thổi gây bụi ra môi trường xung quanh. 

d. Nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt từ công nhân lao động trên công trường: 

+ Chủ thầu xây dựng sẽ ưu tiên tuyển dụng công nhân địa phương có điều kiện tự 

túc ăn ở để hạn chế phát sinh nước thải sinh hoạt trên công trường. Tổ chức nhân lực 

hợp lý theo từng công đoạn thi công.  

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị sẽ tận 

dụng nhà vệ sinh sẵn có đã được xây dựng của trường. Toàn bộ nước thải sinh hoạt sẽ 

được thu gom xuống bể tự hoại 3 ngăn để xử lý trước khi chảy ra cống thoát nước chung 

của thành phố.  

- Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải xây dựng: 

+ Đơn vị thi công sẽ xây dựng gờ chắn bao xung quanh khu vực tập kết nguyên 

vật liệu xây dựng để tránh hiện tượng vật liệu bị nước mưa cuốn trôi. 

+ Đơn vị thi công khai thông tuyến thoát nước có trong khuôn viên dự án để thoát 

nước trong quá trình xây dựng.  

 + Đơn vị thi công thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét bùn cặn tại hố ga, 

đường cống, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước thải. 

 + Yêu cầu công nhân sử dụng nước theo đúng định mức trong quá trình đảo trộn 

xi măng, đất, cát,… để hạn chế phát sinh nước thải ra môi trường bên ngoài. 

+ Không tập kết các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước. 

- Đối với biện pháp giảm thiểu nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, 

giáo viên, học sinh học tại trường. Nhà trường đã xây dựng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý 

nước thải từ hệ thống nhà vệ sinh trước khi chảy ra cống thoát nước chung của cơ sở. 

Nước thải cuối cùng chảy ra cống thoát nước chung của thành phố trên đường Trần Huy 

Liệu. 

B. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải: 
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Chủ đầu tư 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 như sau: 

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 

- Trong quá trình hoạt động của các máy móc sẽ là nguồn phát sinh tiếng ồn do 

đó nhà thẩu thi công thực hiện kiểm tra thường xuyên và sửa chữa kịp thời các chi tiết 

máy bị mòn và hư hỏng. 

- Công nhân lắp đặt, thiết bị máy móc được trang bị bảo hộ lao động đảm bảo an 

toàn trong quá trình thi công xây dựng. 

b. Biện pháp giảm thiểu nhiệt độ: 

- Công nhân được trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ lao động như: quần áo bảo hộ, 

găng tay, mũ, khẩu trang... để hạn chế nhiệt độ ảnh hưởng đến sức khỏe. 

- Thường xuyên cung cấp nước mát cho công nhân đặc biệt vào những ngày nắng 

nóng. 

c. Biện pháp giảm thiểu đến kinh tế xã hội địa phương:  

c1. Biện pháp giảm thiểu tác động đến đời sống, kinh tế xã hội của địa 

phương: 

Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công sẽ kết hợp với chính quyền địa phương thực 

hiện những giải pháp cụ thể sau: 

- Ưu tiên tuyển dụng lực lượng lao động ngay tại địa phương góp phần giải quyết 

công ăn việc làm cho lao động địa phương, giảm được áp lực về tăng dân số cơ học; 

- Quan tâm đến đời sống tinh thần của công nhân, cụ thể như sau: 

+ Đề ra hình thức xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nội quy, 

gây mất an ninh, trật tự xã hội tại địa phương; mắc các tệ nạn xã hội như tệ nạn cờ bạc, 

say rượu, sử dụng chất kích thích.... 

c2. Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng khu vực. 

Để giảm thiểu tác động của dự án đến cơ sở hạ tầng khu vực, chủ đầu tư yêu cầu 

đơn vị thi công thực hiện các biện pháp cụ thể như sau: 

* Đối với hệ thống giao thông: 

- Quy định tốc đô ̣và tải trọng xe vận chuyển thiết bị, dụng cụ, vật liệu xây dựng 

và máy móc sản xuất; nhanh chóng khắc phuc̣, sửa chữa đường giao thông khi xảy ra sự 

cố. 

- Nghiêm cấm đổ vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt không 

đúng nơi quy định 

* Đối với cống thoát nước mưa, nước thải trong khuôn viên cơ sở: 

Yêu cầu các đơn vị thi công có các biện pháp đảm bảo an toàn cho cống thoát 

nước trong khuôn viên của cơ sở: phương tiện vận chuyển chở đúng tải trọng cho phép, 

đi đúng tuyến đường và không tập kết nguyên vật liệu xây dựng lên hệ thống thoát 

nước. 

C. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong 

giai đoạn thi công xây dựng 
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a. An toàn lao động 

- Ban hành nội quy làm việc, an toàn lao động; tổ chức tập huấn, trang bị kiến 

thức về quy trình vận hành máy móc, thiết bị và an toàn lao động cho người lao động. 

- Người lao động được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động như quần áo, 

găng tay, kính, mũ bảo hiểm khi làm việc. Các phương tiện phòng chống rủi ro sự cố, 

dụng cụ an toàn lao động, các địa chỉ, số điện thoại cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp 

đảm bảo luôn sẵn sàng ở nơi thuận tiện để giải quyết sự cố. 

b. Phòng chống tai nạn giao thông: 

Quy định trọng tải, tuyến đường và tốc độ vận chuyển đối với phương tiện vận tải 

đường bộ tham gia thi công. 

c. Phòng chống cháy nổ 

Đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ 

như: 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an toàn sử dụng điện, cụ thể như: 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống cấp điện tạm thời. 

+ Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn.  

+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện.  

+ Chỉ sử dụng công nhân có tay nghề, chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn được đào 

tạo trong lĩnh vực điện mới được làm các công việc liên quan đến sử dụng điện.  

- Quản lý chặt các nguồn nguyên, nhiêu liệu có nguy cơ gây cháy nổ như xăng, 

dầu  

+ Bố trí biển báo nguy hiểm đối với các chất độc hại và biển báo cấm lửa đối với 

vật liệu dễ cháy, nổ 

+ Trang bị bình CO2 và các thiết bị cần thiết khác trong các kho chứa.  

d. Phòng chống hiện tượng ngập úng: 

- Kiểm tra và khơi thông hệ thống tiêu thoát nước của trường. 

- Các bãi nguyên vật liệu và phế thải xây dựng sẽ được che chắn, chống rửa trôi, 

không để đất cát, gạch đá chất thải xây dựng rơi vãi vào hệ thống thoát nước.  

- Không thi công khi trời mưa, bão 
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CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Sau khi công trình thi công xây dựng hoàn thành, Chủ đầu tư bàn giao lại cho 

Trường Cao đẳng kinh tế và công nghệ Nam Định quản lý các công trình và đưa vào sử 

dụng theo quy định. Các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở được Trường Cao đẳng 

kinh tế và công nghệ Nam Định vận hành theo đúng quy định của pháp luật. Các hạng 

mục công trình bảo vệ môi trường của cơ sở như sau:  

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa. 

* Giai đoạn hiện tại: 

Sơ đồ 1. Sơ đồ thu gom nước mưa hiện tại của Cơ sở. 

  

 

 

 

 

 

 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Đường ống thoát nước mái là đường ống nhựa PVC D100. 

+ Đường cống thu gom và thoát nước trên sân, đường giao thông nội bộ có cấu 

tạo là cống hộp (0,4 x 0,6)m (bề rộng/bề sâu), độ dốc 2%. Tổng chiều dài đường cống 

thu gom và thoát nước mưa là 500 m, trên hệ thống đường cống có các hố ga, mỗi hố ga 

có thể tích 0,8 m3/hố, khoảng cách mỗi hố ga là 10m - 20m. (khoảng cách giữa các hố 

ga lắng cặn phụ thuộc vào điểm giao nhau của đường cống thu gom).  

- Số lượng, vị trí cửa xả nước mưa: 

Đường cống thu gom nước mưa chảy tràn của Cơ sở được bố trí dọc theo 

đường nội bộ, xung quanh các công trình. Nước mưa chảy tràn bề mặt kết hợp với 

nước thoát mái nhà được thu gom theo đường cống, hố ga sau đó tự chảy ra cống 

thoát nước thành phố Nam Định trên đường Trần Huy Liệu qua 01 cửa xả.  

* Giai đoạn sau khi nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới hoàn thành. 

Sơ đồ 2. Sơ đồ thu gom nước mưa của Cơ sở. 

  

 

 

 

 

 

 

Cống nước của 

thành phố  

Cống BTCT kích 

thước (400x600)mm, 

hố ga 

Nước mưa chảy 

tràn trên mái 

 

ống  

PVC D100 

Nước mưa chảy tràn 

trên sân, đường nội bộ 

Cống nước của 

thành phố (2 cửa 

xả) 

Cống BTCT kích 

thước (400x600)mm,  

D500 mm, hố ga 

Nước mưa chảy 

tràn trên mái 

 

ống  

PVC D100 

Nước mưa chảy tràn 

trên sân, đường nội bộ 
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- Thông số kỹ thuật: 

+ Đối với tòa nhà hiện trạng hệ thống đường ống thoát nước mái vẫn tiếp tục 

sử dụng 

+ Đối với tòa nhà xây dựng mới, đầu tư hệ thống đường ống thoát nước mái mới 

là đường ống nhựa PVC D100. 

+ Đường cống thu gom và thoát nước trên hè, dọc theo đường giao thông nội bộ, 

qua sân đường giao thông: Xây dựng mới hệ thống đường cống thoát nước xung quanh 

các tòa nhà, dọc đường giao thông có cấu tạo là cống hộp B250 chiều dài khoảng 367m, 

B400 chiều dài 343,8m, cống tròn D400 có chiều dài 57m, cống tròn D500 có chiều dài 

203,1m. Hệ thống đường cống thu gom có độ dốc 3%. Trên hệ thống đường cống bố trí 

47 hố ga, mỗi hố ga có thể tích 0,5 m3/hố, (khoảng cách giữa các hố ga lắng cặn phụ 

thuộc vào điểm giao nhau của đường cống thu gom).  

- Số lượng, vị trí cửa xả nước mưa: 

Đường cống thu gom nước mưa chảy tràn của Cơ sở được bố trí dọc theo 

đường nội bộ, xung quanh công trình. Nước mưa chảy tràn bề mặt kết hợp với nước 

thoát mái nhà được thu gom theo đường cống, hố ga sau đó tự chảy ra cống thoát 

nước thành phố Nam Định trên đường Trần Huy Liệu qua 02 cửa xả.  

+ Tọa độ cửa xả 01: X- 2256979; Y- 0565777 

+ Tọa độ cửa xả 02: X- 2256991; Y- 0565800 

(hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30). 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Nguồn phát sinh nước thải 

* Nguồn phát sinh:  

Nguồn phát sinh nước thải từ hoạt động của trường không có hoạt động nấu ăn, 

nước thải chỉ phát sinh từ các nhà vệ sinh. Thành phần: Nước thải sinh hoạt có hàm 

lượng chất hữu cơ cao, vi trùng, được đặc trưng bởi các thông số BOD5, Coliform, Tổng 

N, Tổng P... 

* Khối lượng nước thải phát sinh: 

- Giai đoạn hiện tại: Theo số liệu tại chương I của báo cáo khối lượng nước sử 

dụng cho sinh hoạt vào ngày cao nhất khoảng 11m3/ngày. Khối lượng nước thải khoảng 

11m3/ngày (chiếm 100% khối lượng nước sử dụng)  

- Giai đoạn sau khi nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới: Số lượng giáo viên, công 

nhân viên, học sinh học tập trên giảng đường (nhà học) và học trong xưởng thực hành 

tại trường trong vào ngày nhiều nhất là 750 người/ngày. Trong đó cán bộ công nhân 

viên, giáo viên dạy trên giảng đường và học sinh khoảng 500 người; học sinh học thực 

hành tại xưởng 250 người. Căn cứ theo TCVN9210:2012 của trường dạy nghề - Tiêu 

chuẩn thiết kế. Định mức nước sử dụng cho 1 người học tại phòng học là 15 

lít/người/ngày; nước sử dụng cho 1 người học tại xưởng thực hành 25 lít/người/ca. Số 

lượng học sinh học tại xưởng thực hành 1 ca khoảng 150 học sinh, học sinh học 2 ca tại 

xưởng khoảng 100 học sinh.  
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Vậy khối lượng nước sử dụng tại trường:  

(500 người x 15 lít/người/ngày) + (150 người x 25 lít/người/ca x 1 ca) + (100 

người x 25 lít/người/ca x 1 ca)  16,3 m3/ngày.  

Khối lượng nước thải khoảng 16,3m3/ngày (chiếm 100% khối lượng nước sử 

dụng)  

b. Công trình thu gom, thoát nước thải 

b1. Hiện trạng các công trình xử lý nước thải. 

Hiện tại cơ sở đã xây dựng 2 bể tự hoại dưới tòa nhà 5 tầng (nhà học) và tòa 

nhà 3 tầng (nhà thực hành) để xử lý nước thải từ các nhà vệ sinh.  

Sơ đồ 3. Quy trình xử lý nước thải tại bể tự hoại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước thải từ bồn cầu được dẫn theo đường ống PVC  90 xuống ngăn thu gom, 

nước thải thoát sàn nhà vệ sinh thu gom bằng đường ống nhựa PVC  90 xuống ngăn 

lắng 2 của bể tự hoại 3 ngăn xây ngầm dưới đất. Nước thải sau khi lắng tại ngăn 1, ngăn 

2 chảy sang ngăn lắng thứ 3 của bể tự hoại. Các ngăn của bể tự hoại có chức năng lắng 

và phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh 

vật kỵ khí sẽ bị phân hủy, một phần tạo các chất khí và một phần tạo các chất vô cơ hòa tan. 

Nước thải sau ngăn lắng 3 tự chảy theo đường ống nhựa PVC D200 ra hệ thống đường 

cống B400/600 ngoài nhà. Nước thải tiếp tục được lắng cặn tại hố ga rồi chảy theo 

đường cống B400/600 ra cống nước thải của thành phố tại 1 cửa xả 

- Hố ga: trên hệ thống đường cống có các hố ga lắng cặn, đáy hố ga xây bê tông, 

thành hố xây gạch trát xi măng, nắp là tấm đan BTCT, mác 200. 

* Điểm xả nước thải: 

- Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thoát nước chung của thành phố Nam Định.  

- Vị trí xả nước thải sau xử lý:  

+ Nước thải sau bể tự hoại , theo đường cống B400/600 xả qua 01 cửa xả vào hệ 

thống thoát nước chung trên đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. 

Ngăn 3 

Lắng 

Ngăn 1 

Thu gom. 

Điều hòa. 

 

Ngăn 2 

Lắng 

Phân hủy 

SH. 

 

Nước thải từ bồn 

cầu các nhà vệ sinh 

Đường cống thoát 

nước chung, hố ga  

Cống thoát nước của 

thành phố trên đường 

Trần Huy Liệu 

 

Nước thải thoát 

sàn từ các nhà vệ 

sinh 

ống 

D200 
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+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X- 2256979; Y- 0565777 (hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105030’, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả thải:  

Toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động tại trường được thu gom xử lý sơ 

bộ qua hệ thống bể phốt sau đó được dẫn ra cống thoát nước chung của cơ sở cuối cùng 

chảy ra cống thoát nước của thành phố trên đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. 

b1. Hệ thống thu gom nước thải và công trình xử lý nước thải sau khi nâng cấp, cải 

tạo, xây dựng mới. 

 * Kế hoạch cải tạo, xây dựng mới bổ sung 

 - Đối với hệ thống thu gom và thoát nước thải sau bể tự hoại:  

+ Đối với công trình hiện có: Hiện tại nước thải sau khi xử lý trong bể tự hoại của 

cơ sở xả ra đường cống thoát nước mưa. Do đó chủ đầu tư sẽ thực hiện tách riêng nước 

thải sau bể tự hoại dẫn theo đường ống nhựa PVC D150 về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung. 

+ Đối với công trình xây dựng mới: Chủ đầu tư xây dựng mới hệ thống đường 

cống thu gom PVC D150 để thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung. Xây dựng mới đường ống xả nước thải PVC D150 sau hệ 

thống xử lý ra cống thoát nước trên đường Trần Huy Liệu. 

Quy trình thu gom nước thải 

Sơ đồ 4. Quy trình thu gom nước thải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải: xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải công 

suất 20m3/ngày.đêm bằng phương pháp sinh học để xử lý nước thải đạt 

QCVN14:2008/BTNMT (B) trước khi chảy ra cống thoát nước thành phố.  

Ngăn 3 

Lắng 

Ngăn 1 

Thu gom. 

Điều hòa. 

 

Ngăn 2 

Lắng 

Phân hủy 

SH. 

 

Nước thải từ bồn 

cầu các nhà vệ sinh 

Đường cống thu 

gom nước thải PVC 

D150, hố ga  

Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung công 

suất 20m3/ngày 

Nước thải thoát 

sàn từ các nhà vệ 

sinh 

ống 

D200 

Cống thoát nước của 

thành phố trên đường 

Trần Huy Liệu (1 cửa 

xả  

 

Đường cống thoát 

nước PVC D150  
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* Tiến độ thực hiện: 

- Từ tháng 10/2023 đến 12/2023:  

+ Cải tạo hệ thống đường ống thu gom nước thải hiện trạng sau bể tự hoại tại 2 

khối nhà hiện trạng về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

+ Xây dựng mới hệ thống đường ống thu gom nước thải tại các tòa nhà xây dựng 

mới về hệ thống xử lý nước thải tập trung và đường ống thoát nước sau hệ thống xử lý 

nước thải ra cống thoát nước của thành phố trên đường Trần Huy Liệu. 

+ Xây dựng mới thống xử lý nước thải tập trung. 

- Tháng 1/2024: Đưa hệ thống xử lý nước thải vào vận hành thử nghiệm. 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung sau khi cải tạo: 

* Chức năng: Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại cơ sở đảm bảo đạt 

quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường. 

* Quy mô, công suất hệ thống xử lý nước thải:  

Bảng  10: Kích thước và thể tích các bể của hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên hạng mục 
Kích thước bể 

D x R x H (m) 

Thể tích lưu 

chứa (m3) 
Chức năng 

1 Bể thu gom 2 ngăn 

(bể điều hòa ) 

4x3x1,5 18 Thu gom nước thải đồng 

thời điều hòa lưu lượng và 

nồng độ các chất ô nhiễm 

2 Bể lọc  3x2x1,5 9 Lọc loại bỏ các chất ô 

nhiễm có trong nước thải 

10 Bể khử trùng 1x1x1 1 Tiêu diệt các vi sinh vật  

có hại 

11 Hố ga  0,5 x 0,5 x 1 0,5 Chứa nước sau xử lý 

 * Quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: QCVN  

14:2008/BTNMT (B).  

- Chế độ xả thải: Xả thải liên tục 24h/ngày đêm. 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 20m3/ngày đêm. 

- Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với điểm đấu nối nước thải, nguồn 

tiếp nhận: Hệ thống cống thoát nước thải thành phố trên đường Trần Huy Liệu đã được 

xây dựng đồng bộ, đảm bảo tiêu thoát được toàn bộ lượng nước thải phát sinh của của 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ dân sinh sống. Thực tế hàng năm cho thấy cống 

thoát nước đảm bảo tiêu thoát tốt lượng nước thải, nước mưa tại khu vực và không xảy 

ra hiện tượng ngập úng cục bộ.  

- Hệ  xử lý nước thải  tập trung công suất 20 m3/ngày.đêm. 

Chủ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 20 m3/ngày.đêm 

được xây ngầm phía Nam của dự án. Quy trình xử lý nước thải của dự án như sau: 
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Sơ đồ 5. Hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày.đêm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

 Đường nước thải 

 Đường bùn thải ra 

Thuyết minh:  

Nước thải nhà vệ sinh và nước thải nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ sẽ theo đường ống 

PVC D200 về bể xử lý nước thải tập trung.  

Tại đây, nước thải được xử lý qua các công đoạn sau: 

+ Bể thu gom: thể tích 18 m3 

Bể thiết kế 2 ngăn gồm ngăn chứa và ngăn lắng: Ngăn chứa có chức năng điều 

hòa lưu lượng, thành phần, tính chất và nhiệt độ nước thải nhằm tránh tình trạng quá tải 

vào giờ cao điểm, đồng thời giúp bể xử lý hoạt động ổn định. Sau đó nước thải chảy 

sang ngăn lắng để lắng cặn, tách rác trước khi chảy sang bể lọc. 

+ Bể lọc: thể tích 9 m3 

Trong ngăn lọc bố trí các vật liệu lọc theo thứ tự từ trên xuống lần lượt là lớp đá 

4x6, lớp sỏi, lớp than xỉ, lớp đá 4x6. Nước chảy từ trên xuống dưới bể, các loại cặn lơ 

lửng, chất hữu cơ BOD5, COD, các chất dinh dưỡng có trong nước thải được giữ lại trên 

bề mặt của các lớp vật liệu lọc. Đặc biệt lớp than xỉ có tác dụng hấp phụ các chất hóa 

học, vi sinh vật gây hại và trung hòa các khoáng chất khó hòa tan trong nước làm cho 

nước trong. 

+ Bể khử trùng: thể tích 1m3 

Cống thoát nước của 

thành phố trên đường 

Trần Huy Liệu 

 

Nước thải  
Hệ thống đường ống 

PVC D200 

Bể thu gom 

(điều hòa nước thải) 

Bể lọc 

Bể khử trùng 

Hố ga 

Hóa chất khử 

trùng 

Bùn thải Thuê xử lý theo 

đúng quy định 

Nước thải đạt  

QCVN 14: 2008/BTNMT 

(B) 
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Nước sau khi đã lọc được dẫn sang bể khử trùng. Nước thải được khử trùng bằng 

chất khử trùng nhằm loại bỏ vi khuẩn gây bệnh trước khi thải ra môi trường.  

+ Hố ga: thể tích 0,5m3 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B), 

QCVN40:2011/BTNMT (cột B) chảy ra hố ga, cuối cùng theo đường ống nhựa PVC 

D150 ra cống thoát nước trên đường Trần Huy Liệu tại 1 cửa xả. 

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

Các nguồn phát sinh bui, khí thải của cơ sở bao gồm: 

- Từ hoạt động giảng dạy:   

+ Bụi phát sinh tại công đoạn dạy cắt, may... Thành phần: Bụi vải, bụi chỉ ... 

+ Khí thải từ quá trình hàn   

Hoạt động đào tạo tại các xưởng thực hành chủ yếu là mô hình giảng dạy, nên 

nguồn phát sinh không nhiều và không thường xuyên.  

- Khí thải, bụi từ hoạt động giao thông: Hoạt động của các phương tiện giao 

thông vận chuyển nguyên vật liệu và đi lại của CBCNV sẽ là nguồn phát sinh bụi, khí 

thải. Thành phần khí thải gồm: khí SO2, NOx, CO, CO2, VOC và bụi. 

Các công trình biện pháp xử lý bụi, khí thải của cơ sở như sau: Các nhà xưởng 

thực hành của cơ sở bố trí không gian thoáng rộng, có hệ thống cửa sổ, hệ thống thông 

gió, xung quanh các tòa nhà có trồng cây xanh. Sau mỗi ca học quét dọn và thu gom 

chất thải phát sinh. Do đó giảm thiểu đáng kể bụi, khí thải phát sinh.  

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công tác phân loại, thu gom: 

a. Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường: 

* Rác thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: 

+ Từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên… 

+ Thành phần: Rác thải sinh hoạt như thức ăn thừa, rau thực phẩm hỏng, túi nilon, 

giấy, văn phòng phẩm hỏng thải… 

- Khối lượng: 

Theo thực tế hoạt động của Công ty thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của Công 

ty giai đoạn hiện tại khoảng 2 kg/ngày. 

* Chất thải rắn từ hoạt động giảng dạy. 

 - Nguồn phát sinh: Do hoạt động của cơ sở là giảng dạy nên chất thải phát sinh từ 

goạt động tại nhà xưởng thực hành cắt may, xưởng đào tạo cơ khí, xưởng đào tạo điện chủ 

yếu sợi chỉ, vải vụn, bìa carton,...đối với các mô hình dạy học được tái sử dụng nhiều lần 

hầu như không phát sinh.  

- Khối lượng: khối lượng phát sinh khoảng 2kg/ngày 
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b. Công tác phân loại, thu gom: 

Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở được tiến hành 

thu gom, phân loại và xử lý như sau: 

Sơ đồ 6. Biện pháp quản lý chất thải rắn của cơ sở  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

3.2. Biện pháp xử lý chất thải. 

Thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đối với chất thải rắn có không thể tái 

sử dụng cho vào thùng chứa, tập kết trong kho chất thải rắn thông thường và hợp đồng 

với Công ty CP môi trường Nam Định thu gom, xử lý. 

Đối với chất thải rắn gồm vỏ bao, giấy,... thải có thể tái chế được thu gom vào 

bao chứa và tập kết trong kho để bán tận thu. 

Cơ sở bố trí các thùng chứa rác thải có thể tích 20-50 lít/thùng nắp đậy kín tại 

khu vực lớp học, nhà thực hành, sân, dọc đường nội bộ. Thùng rác bằng nhựa đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh, có nắp đậy kín, đảm bảo không rò rỉ nước và phát tán ra ngoài. 

Cơ sở xây dựng kho chứa chất thải rắn thông thường diện tích khoảng 40m2 phía 

Đông Nam cơ sở. 

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

4.1. Công tác phân loại, thu gom, lưu giữ: 

a. Nguồn phát sinh: 

* Các công đoạn phát sinh: Hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị; hoạt động 

chiếu sáng, hoạt động xử lý nước thải... 

* Thành phần, tải lượng: 

Bảng  11. Dự báo khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở 

Mã CTNH Tên chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

180101 Bao bì mềm nhiễm TPNH 3 

170203 Dầu thải 10 

180201 Giẻ lau găng tay nhiễm TPNH 5 

160106 Bóng đèn huỳnh quang thải 3 

Đóng bao và 

lưu giữ 

trong kho 

chứa rác  

 

Chất thải 

rắn 

 

Thuê Công ty 

CP môi trường 

Nam Định thu 

gom, xử lý 

Thu gom  

phân loại 

 

Bán tận thu 

Chất thải rắn 

không tái sử 

dụng 

 

Thùng 

chứa 

 

Vỏ bao, 

giấy,... thải có 

thể tái chế 
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120606 Bùn thải nhiễm TPNH từ quá trình xử lý nước thải 50 

180102 Bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm TPNH 20 

180103 Bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm TPNH 20 

080204 Hộp mực in thải 5 

 Tổng 116 

b. Các tác phân loại, thu gom, lưu giữ: 

Tất cả CTNH phát sinh được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo quy 

định, cụ thể như sau: 

- Chất thải nguy hại được chứa kho chứa CTNH có diện tích 20 m2, kho có mái 

che, biển báo CTNH. Kho vị trí phía Đông Nam cơ sở 

- Cơ sở trang bị các thùng chứa có thể tích 50 - 100 l/thùng, có dán mã CTNH 

riêng biệt từng loại CTNH. 

4.2. Biện pháp xử lý CTNH.  

Cơ sở ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư & Kỹ thuật tài nguyên môi trường 

ETC về việc thu gom, xử lý CTNH. Công ty CP Đầu tư & Kỹ thuật tài nguyên môi 

trường ETC đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý CTNH mã số 

QLCTNH:1-2-3-4-5-6.093.VX . 

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

- Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát ra từ các thiết bị máy móc như máy cắt, máy 

may, hệ thống quạt,...  

- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết 

bị.  

6. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường 

a. Phương án kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các máy móc thiết bị có nguy cơ xảy ra 

sự cố môi trường. 

Cơ sở định kỳ kiểm tra hàng ngày toàn bộ máy móc thiết bị giang dạy và hệ 

thống xử lý nước thải để kịp thời phát hiện các sự cố hỏng hóc trong quá trình vận hành 

và tiến hành sửa chữa và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

b. Các biện pháp phòng ngừa đối với từng nguy cơ xảy ra sự cố môi trường. 

* Công tác phòng chống cháy nổ.  

Các vị trí dễ gây cháy nổ của Cơ sở: 

- Khu chứa nguyên vật tư giảng dạy. 

- Trạm biến áp, các tủ phân phối điện. 

Để đề phòng cháy nổ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, Cơ sở thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả 

các công trình khi xảy ra sự cố. 

- Trong khu vực có thể gây cháy, nổ không được hút thuốc, không mang bật lửa, 

diêm, các dụng cụ phát tia lửa điện do ma sát,... 
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- Cơ sở sẽ trang bị các phương tiện PCCC phù hợp, bao gồm hệ thống nước chữa 

cháy, bình chữa cháy, cát, bao tải, hệ thống báo cháy, còi báo động, xe đẩy vận 

chuyển, bảng báo cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy tại các vị trí dễ gây cháy nổ trong 

Công ty. 

- Bố trí các dụng cụ chữa cháy ở nơi thuận tiện cho thao tác, không bị che chắn. 

Bố trí các bảng hiệu ở nơi dễ thấy, dễ đọc. 

- Lắp đặt các hệ thống chống sét tại các điểm cao của Cơ sở. 

- Thiết bị PCCC được thẩm định đánh giá chất lượng đúng tiêu chuẩn theo quy 

định Luật PCCC. 

- Hàng năm phối hợp với cảnh sát PCCC tỉnh Nam Định tổ chức phối hợp tác 

chiến diễn tập các phương án PCCC, phương án cứu nạn, phương án thoát hiểm khi có 

sự cố trên tất cả các khu vực của Cơ sở, vì đây là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc 

trong việc đánh giá Công ty để đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất hàng xuất khẩu. 

Đôn đốc và giáo dục các cán bộ công nhân viên,giáo viên, học sinh thực hiện 

các qui định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.  

* An toàn lao động. 

Để bảo an toàn lao động trong quá trình giảng dạy, thực hiện các biện pháp sau: 

- Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội qui phòng cháy và 

chữa cháy.  

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị máy móc, các mô hình giảng 

dạy. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc, thiết bị giảng 

dạy để kịp thời thay thế, sửa chữa,... khi có hỏng hóc. 

- Thường xuyên kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động. Xây dựng nội quy, quy trình vận hành và hồ sơ lý lịch cho các thiết bị có yêu cầu 

nghiêm ngặt. 

- Định kỳ hàng năm sẽ đào tạo, tập huấn cho CBCNV về an toàn lao động. 

* Phòng chống sự cố về hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

 - Thường xuyên theo dõi, quan sát tính biến động của nước thải và các yếu tố bất 

thường liên quan đến quá trình xử lý nước thải của hệ thống. 

 - Thường xuyên ghi chép, lưu giữ thông tin chính xác, đầy đủ trong Sổ nhật ký 

vận hành của hệ thống xử lý. 

 - Khi thấy bất kỳ hiện tượng bất thường nào phải tiến hành kiểm tra, theo dõi và 

báo cho người có thẩm quyền có biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời. 

Khi hệ thống xử lý xảy ra sự cố: toàn bộ nước thải chưa xử lý tại sẽ được lưu giữ 

trong bể thu gom. Sau khi hệ thống xử lý khắc phục xong sự cố thì toàn bộ lượng nước 

thải này sẽ được xử lý đạt QCCP trước khi thải ra môi trường. 

* Phòng chống sự cố về CTNH: 
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Thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt. Khi có sự 

cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, cơ sở sẽ tiến hành thu gom CTNH 

vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

* Phòng chống thiên tai: 

- Kế hoạch phòng chống bão, lụt: 

+ Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, bão lụt; 

+ Thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện, đặc biệt khi có 

tin bão có thể xảy ra trên địa bàn. 

+ Khi có tin bão có thể xảy ra, lãnh đạo yêu cầu cán bộ công nhân viên chằng 

buộc cửa sổ, cửa ra vào chắc chắn để tránh thiệt hại khi bão xảy ra. 

+ Thành lập ban phòng chống bão lụt, triển khai các hoạt động cụ thể trong mùa 

mưa bão phù hợp với tình hình thực tế. 

+ Thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống rãnh. 

- Phòng chống sét: 

+ Lắp đặt  hệ thống chống sét cho nhà cao tầng bao gồm hệ thống kim thu sét, trụ 

đỡ + dây giăng, cáp thoát sét và cọc tiếp đất. 

+ Định kỳ 1 lần/năm tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chống sét. 

c. Phương án xắp xếp vị trí các thiết bị máy móc của cơ sở nhằm giảm mức độ ảnh 

hưởng tiêu cực khi xảy ra sự cố 

 Các máy móc trang thiết bị trong các nhà xưởng thực hành được Cơ sở bố hợp lý 

khoa học phục vụ cho quá trình giảng dạy, đồng thời giảm được ảnh hưởng tiêu cực khi 

xảy ra sự cố, cụ thể bao gồm: 

 - Chừa một khoảng hợp lý giữa các thiết bị, lối đi dọc, đi ngang, lối đi để giáo 

viên và học sinh học tập, thực hành, tránh tai nạn và thuận lợi di chuyển ra khỏi nhà 

xưởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Đảm bảo khoảng cách giữa các thiết bị với thiết bị, giữa thiết bị với tường để dễ 

thao tác, dễ sửa chữa.. 

 - Các bộ phận chuyển động của máy móc, thiết bị có tấm che chắn. 

d. Phương án đảm bảo nguồn lực của cơ sở để sẵn sàng ứng phó sự cố môi trường. 

 Cơ sở thành lập ban phòng chống sự cố môi trường và thường xuyên tập huấn 

cho CBCNV về phương án phòng chống khi xảy ra sự cố môi trường đảm nhằm giảm 

thiểu các rủi ro đối với tính mạng con người cũng như tài sản của Cơ sở.   

e. Cơ chế phối hợp và vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong và ngoài cơ 

sở trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường 

 Khi xảy ra sự cố môi trường Cơ sở sẽ tiến hành kiểm tra và khắc phục ngay toàn 

bộ sự cố nhằm giảm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, hệ sinh thái 

và tài sản của cơ sở. 

 Nếu sự cố môi trường xảy ra vượt tầm kiểm soạt thì cơ sở sẽ liên hệ với các cơ 

quan có chức năng để nhờ giúp đỡ.  
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f. Các biện pháp cảnh báo, báo động, đảm bảo an ninh và bố trí giao thông để phòng 

ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

 - Lắp đặt hệ thống báo cháy và biển báo hướng dẫn thoát hiểm khi xảy ra sự cố 

cháy nổ. 

 - Hệ thống giao thông nội bộ bố trí hợp lý chạy quanh nhà xưởng sản xuất, đảm 

bảo cho xe phòng cháy chữa cháy có thể tiếp cận được mọi vị trí khí xảy ra sự cố cháy 

nổ. 

- Thường xuyển đào tạo, tập huấn, diễn tập, phổ biến thông tin về phòng ngừa, 

ứng phó sự cố cho cán bộ công nhân viên của cơ sở và tổ chức cá nhân có liên quan bên 

ngoài cơ sở 

g. Quy trình ứng phó đối với các tình đối với các tình huống xảy ra sự cố môi 

trường tại cơ sở 

- Quy trình thông báo, báo động: Có hệ thống thông báo, báo động cho toàn bộ 

cán bộ công nhân viên, giáo viên, học sinh để thực hiện khắc phục sự cố. Trong trường 

hợp ngoài khả năng giải quyết phải thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước để có sự hỗ 

trợ khắc phục kịp thời. 

- Quy trình ứng phó: Khi xảy ra sự cố ban lãnh đạo, ban phòng chống sự cố của 

cơ của sở để đưa ra phương hướng và cách thức xử lý. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Biện pháp tổ chức, ban hành nội quy của cơ sở: 

Cơ sở thực hiện một số biện pháp tổ chức, quản lý về lĩnh vực bảo vệ môi trường 

trong thời gian tới, cụ thể như sau:  

- Bố trí 01 cán bộ phụ trách quản lý môi trường trong cơ sở. 

- Ban hành Quy chế hoạt động; đề ra chế độ khen thưởng, xử phạt trong vấn đề 

chấp hành các quy định của cơ sở trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường. 

- Đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật cho cán bộ, công nhân viên, giáo 

viên về quy trình vận các trang thiết bị máy móc an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, thiết bị đúng theo thiết kế của 

máy móc, trang thiết bị. 

b. Biện pháp tuyên truyền, giáo dục: 

Công tác tuyên truyền, giáo dục môi trường cho cán bộ, công nhân viên, gióa 

viên trong quá trình giảng dạy, học sinh trong quá trình học tập về công tác bảo vệ môi 

trường như sau: 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước; quy định của địa phương về 

bảo vệ môi trường (chế độ khen thưởng, xử phạt...) để tạo thói quen và nâng cao ý thức 

bảo vệ môi trường. 

- Nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh ý thức bảo vệ 

môi trường và ý thức phát hiện những nguy cơ, sự cố có thể xảy ra đối với môi trường 

và con người. 

- Thường xuyên tổ chức các phong trào giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể 

thao và làm vệ sinh môi trường khu vực xung quanh cơ sở. 
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Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

* Nguồn phát sinh nước thải: nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, 

giáo viên làm việc và học sinh học tập tại cơ sở.  

* Lưu lượng nước xả thải tối đa: 20 m3/ngày đêm. 

* Dòng nước thải: Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01. 

* Các chất ô nhiễm và giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (B) với hệ số  

K = 1, Cmax = CxK; QCVN 40:2011/BTNMT (B) (*) cụ thể như sau: 

Bảng  12. Giới hạn các thông số có trong nguồn nước thải. 

TT Thông số Đơn vị Cmax = C 
Quy chuẩn  

áp dụng 

01 pH - 5,5-9 QCVN 

14:2008/BTNMT 

(B) 
02 BOD5(200C) mg/l 50 

03 COD mg/l 150(*) QCVN 

40:2011/BTNMT 

(B) 
04 Clo dư mg/l 2 (*) 

05 Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 100 QCVN 

14:2008/BTNMT 

(B) 

06 Nitrat (tính theo N) mg/l 50 

07 Amoni (theo N) mg/l 10 

08 Phosphat (theo P) mg/l 10 

09 Sunfua mg/l 4 

10 Tổng chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

11 Dầu mỡ đôṇg thưc̣ vâṭ mg/l 20 

12 Coliform MPN/100ml 5.000 

* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

 - Vị trí nơi xả nước thải: 

+ Nước thải sau xử lý, theo đường ống dẫn xả qua 01 cửa xả phía Bắc cơ sở chảy 

vào hệ thống thoát nước chung trên đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. 

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 2256994; Y: 0565803 (hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105030’, múi chiếu 30). 

- Phương thức xả thải:  

Toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động cơ sở được thu gom xử lý sơ bộ qua 

hệ thống bể phốt sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 

20m3/ngày đêm để xử lý. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép sẽ được dẫn 
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theo đường ống PVC D150 tự chảy xả vào hệ thống thoát nước chung của thành phố 

Nam Định. Phương thức xả thải: tự chảy 

- Chế độ xả thải: Xả thải liên tục 24h/ngày đêm. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của thành phố trên 

đường Trần Huy Liệu. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: không 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải, khí thải. 

 Cơ sở không thuộc trường hợp phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối 

với nước thải, khí thải. 

2. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo.  

2.1. Kết quả phân tích môi trường không khí 

 Bảng  13. Kết quả phân tích chất lượng khí xung quanh 

Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Phương 

pháp 

phân tích 

Kết quả phân tích 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

Ngày lấy mẫu 
11/08/2022 

Ngày lấy mẫu 
12/08/2022 

Ngày lấy mẫu 
13/08/2022 

K1-NĐ K2-NĐ K1-NĐ K2-NĐ K1-NĐ K2-NĐ 

1  Tiếngồn dBA 
TCVN 7878-

2:2018 
60,4 61,6 60,4 61,6 59,5 61,5 70(1) 

2  

Tổng 
bụi lơ 

lửng 

(TSP) 

µg/m3 
TCVN 

5067:1995 
76 81 79 82 77 85 300 

3  CO µg/m3 
SOP/NB/PT-

105 
<7.500a <7.500a <7.500a <7.500a <7.500a <7.500a 30.000 

4  SO2
 µg/m3 

MASA 

Method 
704.A 

<140a <140a <140a <140a <140a <140a 350 

5  NO2 µg/m3 
TCVN 

6137:2009 
58 63 60 64 61 68 200 

Ghi chú:  

Ký hiệu Tên mẫu/Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

K1-NĐ Khu vưc̣ cổng trường gần đường Trần Huy Liêụ 2256986 0565802 

K2-NĐ 
Khu vưc̣ cuối hướng gió gần khu dân cư cách dự án 

100m về phía Tây 
2257001 0565818 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn ky ̃thuâṭ Quốc gia về chất lươṇg không khí xung quanh 

(Trung bình 01 giờ). 

- (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

- “a”: Kết quả phân tích thấp hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp. 

Nhận xét: 

 Theo kết quả phân tích nồng độ bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2 trong khuôn viên của 

Cơ sở tại 3 thời điểm khác nhau đều dưới Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. Tiếng 

ồn dưới Quy chuẩn  QCVN 26:2010/BTNMT cho phép. 

2.2. Kết quả phân tích chất lượng đất: 
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Bảng  14. Kết quả phân tích chất lượng đất. 

Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Phương pháp 

phân tích 

Kết quả phân tích 
QCVN  

03-

MT:2015 

/BTNMT 

(ĐCN) 

Ngày lấy 

mẫu 

11/08/2022 

Ngày lấy 

mẫu 

12/08/2022 

Ngày lấy 

mẫu 

13/08/2022 

MĐ1-NĐ MĐ1-NĐ MĐ1-NĐ 

1 
Asen 

(As) 
mg/Kg 

US.EPA Method 

3050.B + US.EPA 

Method 7062 

0,58 0,55 0,53 25 

2 
Cadimi 

(Cd) 
mg/Kg 

US.EPA Method 

3050.B + US.EPA 

Method 7010 

0,71 0,73 0,74 10 

3 
Chì 

(Pb) 
mg/Kg 

US.EPA Method 

3050.B + US.EPA 

Method 7010 

6,36 6,43 6,39 300 

Ghichú: 

Ký hiệu Tên mẫu/Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

MĐ1-NĐ Mẫu đất trong khuôn viên dư ̣án  2256931 0565788 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn ky ̃thuâṭ Quốc gia về giới hạn cho phép của một số 

kim loại nặng trong đất . 

ĐCN: Đất công nghiêp̣ gồm đất sử duṇg chủ yếu cho hoaṭ đôṇg xây dưṇg công trình, ha ̣

tầng công nghiêp̣, tiểu thủ công nghiêp̣, xây dưṇg ha ̣tầng giao thông. 

Nhận xét:  

 Theo kết quả phân tích hàm lượng kim loại nặng trong đất trong khuôn viên của 

Cơ sở tại 3 thời điểm khác nhau đều đạt Quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT cho 

phép. 
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA CƠ SỞ 

 

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

Cơ sở sẽ xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 20 m3/ngày. Sau khi hoàn 

thiện xong giai đoạn xây dựng và lắp đặt thiết bị máy móc, Cơ sở sẽ vận hành thử nghiệm 

công trình này.  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm. 

 Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 20 m3/ngày. 

 + Thời gian dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm: tháng 1/2024 

 + Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm: tháng 6/2024 

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

lý chất thải. 

 * Quan trắc nước thải: 

- Vị trí quan trắc : 01 mẫu tại bể thu gom chung trước khi vào hệ thống xử lý nước 

thải; 03 mẫu tại hố ga sau hệ thống xử lý nước thải trước khi chảy ra cống thoát nước của 

thành phố.  

- Thông số quan trắc: lưu lượng nước thải, pH, BOD5 (200C), COD,  Chất rắn lơ 

lửng, Amoni, nitrat, phosphat, Sunfua, tổng các chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ động thực 

vật, clo dư, Coliform. 

- Tần suất quan trắc trong thời gian vận hành thử nghiệm:  

+ Mẫu tại bể thu gom chung trước khi vào hệ thống xử lý nước thải: 1 lần/ngày. 

+ Mẫu tại hố ga cuối cùng sau hệ xử lý nước thải trước khi chảy ra cống thoát 

nước của thành phố: 3 lần/3 ngày liên tiếp. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT (B), QCVN 40:2011/BTNMT (B) 

- Đơn vị dự kiến thực hiện quan trắc lấy mẫu: Công ty CP đầu tư Công nghệ và 

môi trường CEC, phòng quan trắc và phân tích chất lượng môi trường. Địa chỉ Lô B06 

Tiền Phong–P.Phúc Diễn–Q.Bắc Từ Liêm –TP.Hà Nội 

* Quan trắc khí thải: không 

2. Chương trình quan trắc chất thải:  

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:  

* Quan trắc nước thải: Căn cứ theo khoản 2 Điều 111 của Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2020; khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường cơ sở không thuộc đối tượng 

phải quan trắc môi trường định kỳ nước thải.  

* Quan trắc khí thải: không 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không có. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án: 

Không có. 
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Trường Cao đẳng kinh tế và công nghê ̣Nam Điṇh xin cam kết: 

- Cam kết thực hiện các quy định hiện hành của Pháp luật nước CHXHCN Việt 

Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện dự án: Luật Bảo vệ 

Môi trường năm 2020, các Luật và văn bản dưới luật có liên quan. 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

- Cam kết việc xử lý nước thải của cơ sở đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Cam kết phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022. 

- Các cam kết khác: 

+ Không sử dụng các loại hóa chất, vật liệu nằm trong danh mục cấm; cam kết 

thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. 

+ Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và phòng chống sự cố môi trường. 

+ Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự 

cố, rủi ro về môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Quyết định số 1488/QĐ-LĐTBXH ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

và thương binh và xã hội về việc sáp nhập các trường trường trung cấp vào Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định 

- Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh Nam Định về 

việc giao đất cho Trường Cao đẳng nghề Nam Định để thực hiện dự án xây dựng mở 

rộng trường tại xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định 

- Mặt bằng tổng thể; mặt bằng thu gom và thoát nước mưa; mặt bằng thu gom và 

thoát nước thải.  

- Bản thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung. 
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	1. Đánh giá dự báo các tác động.
	CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,
	BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
	1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
	1.1. Thu gom, thoát nước mưa.
	* Giai đoạn hiện tại:
	* Giai đoạn sau khi nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới hoàn thành.
	1.2. Thu gom, thoát nước thải
	2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
	3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
	3.1. Công tác phân loại, thu gom:
	a. Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường:
	b. Công tác phân loại, thu gom:
	4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại.

	4.1. Công tác phân loại, thu gom, lưu giữ:
	a. Nguồn phát sinh:
	b. Các tác phân loại, thu gom, lưu giữ:
	4.2. Biện pháp xử lý CTNH.
	5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
	6. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường
	7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
	a. Biện pháp tổ chức, ban hành nội quy của cơ sở:
	Chương IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
	1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
	* Nguồn phát sinh nước thải: nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, giáo viên làm việc và học sinh học tập tại cơ sở.
	* Lưu lượng nước xả thải tối đa: 20 m3/ngày đêm.
	* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:
	2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: không


	CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
	1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải, khí thải.
	Cơ sở không thuộc trường hợp phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải, khí thải.
	2. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo.
	2.1. Kết quả phân tích môi trường không khí

	CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA CƠ SỞ
	1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
	1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm.

	- Đơn vị dự kiến thực hiện quan trắc lấy mẫu: Công ty CP đầu tư Công nghệ và môi trường CEC, phòng quan trắc và phân tích chất lượng môi trường. Địa chỉ Lô B06 Tiền Phong–P.Phúc Diễn–Q.Bắc Từ Liêm –TP.Hà Nội
	* Quan trắc khí thải: không
	2. Chương trình quan trắc chất thải:
	2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

	* Quan trắc khí thải: không (1)
	2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không có.
	2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án: Không có.
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