
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN  

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

************* 

 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
DỰ ÁN:  

“ĐƯỜNG VÀO HỒ NẶM CẮT, 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN” 

 

 

 

 

 

 

Bắc Kạn, tháng 06 năm 2022 



 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN  

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

************* 

 

 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT  

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

DỰ ÁN:  

“ĐƯỜNG VÀO HỒ NẶM CẮT, 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN” 

 

 

 

CHỦ DỰ ÁN 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN 

 

CÔNG TY CPTV XÂY DỰNG KỸ 

THUẬT HẠ TẦNG THĂNG LONG 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắc Kạn, tháng 06 năm 2022 



 

 

1. Thông tin về dự án 

1.1. Tên dự án 

Đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

1.2. Chủ dự án 

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Bắc Kạn 

Đại diện: Ông Võ Quốc Toàn - Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ:  Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn  

Điện thoại: 0209.3879.426   ;  Fax: 0209.3870.374 

1.3. Vị trí địa lý của dự án 

Vị trí dự án như sau:  

 Đường vào hồ Nặm Cắt có điểm đầu nối với đường Nguyễn Thị Minh Khai (tại 

vị trí  giữa bưu điện Minh Khai và trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn). Tuyến đường đi qua 

địa phận của Tổ 2 và 3 của phường Nguyễn Thị Minh Khai, qua Tổ Nà Pèn của phường 

Huyền Tụng, sau đó qua khu tái định cư Khuổi Kén của xã Dương Quang. Tuyến đường 

tiếp tục đi vòng quanh hồ Nặm Cắt, cắt ngang tuyến suối Cao Lan bằng cầu, điểm cuối 

tuyến đường tại khu vực cầu treo Bản Bung, xã Dương Quang. 

 Tuyến đường vào hồ Nặm Cắt với tổng chiều dài khoảng 6,0 km 

1.4. Quy mô các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Phạm vi: Dự kiến phạm vi vùng khảo sát lập báo cáo ĐTM là vùng ảnh hưởng của 

dự án gồm: Khu vực các xã Dương Quang, phường Nguyễn Thị Minh Khai và phường 

Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn và các xã lân cận vùng dự án.  

 - Quy mô công trình: 

 + Loại công trình: Giao thông 

 + Cấp công trình: Công trình giao thông nhóm B; 

  + Loại hình dự án: Xây mới 

 Tuyến đường vào hồ Nặm Cắt với tổng chiều dài khoảng 6,0 km, dược chia thành 

3 đoạn: 

 - Đoạn 1: Từ nút giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai (khu vực bưu điện Minh 

Khai, trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn) qua Tổ Nà Pèn của phường Huyền Tụng rồi đến 

khu tái định cư Khuổi Kén (Km1+400) có chiều dài khoảng 1,4 km xây dựng theo quy 

mô đường đô thị (QCVN 07-4:2016/BXD), chiều rộng nền đường Bnền = 16,5m, mặt 

đường Bmặt = 10,5m. 

 - Đoạn 2: Từ khu Tái định cư Khuổi Kén (Km1+400) đến cầu qua suối Cao Lan 

(Km 2+900) có chiều dài khoảng 1,5km với quy mô tối thiểu đường cấp IV miền núi có 

châm chước (TCVN 4054-2005), nền đường rộng 7,5m; cầu khổ 7m, thiết kế với tải 

trọng HL93 (mặt cầu rộng 7m, lan can 2x0,5m). 

 - Đoạn 3: Từ cầu (Km2+900) đến khu vực cầu treo Bản Bung (Km6+00) có chiều 

dài khoảng 3,1 km với quy mô tối thiểu đường giao thông nông thôn loại B có châm 

chước, nền đường rộng 4m. 



 

 

 - Hoàn thiện toàn bộ nền, mặt đường, công trình thoát nước các đoạn 1, 2; đoạn 

3 đầu tư (tối thiểu) nền, móng đường, công trình thoát nước. 

  - Phát triển quỹ đất và tạo cảnh quan đô thị, cụ thể: 

 + Mở rộng hai bên đường đoạn 1 tạo quỹ đất đô thị: Mỗi bên tối thiểu khoảng 

20m (theo chủ trương đầu tư đã được thông qua là mỗi bên khoảng 30m). 

 + Mở rộng hai bên đường đoạn 2 để tạo không gian cảnh quan: Chiều rộng mỗi 

bên được căn cứ vào điều kiện địa hình cụ thể để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 

trường 

2.1. Các tác động môi trường chính phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Việc thực hiện dự án chiếm dụng vĩnh viễn 33,25ha trong đó là diện tích đất Rừng, 

đất ở (đất vườn nhà), đất nông nghiệp, đất sông suối và đất khác ….  

- Hoạt động phát dọn cỏ dại chuẩn bị mặt bằng thi công, đào đắp cải tạo nền đường, 

thi công các hạng mục công trình trên tuyến và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, 

đất, phế thải phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn, 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; ảnh hưởng đến 

cảnh quan, hoạt động giao thông đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ sự cố tai nạn lao động, 

tai nạn giao thông, cháy, nổ. 

2.2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ Dự án trong giai đoạn vận 

hành 

Hoạt động bảo trì, duy tu công trình phát sinh chất thải rắn thông thường, chất thải 

nguy hại và nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn giao thông, sụt lún công trình,... 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án: 

3.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

a. Quy mô, tính chất của nước thải phát sinh trong giai đoạn thi công 

- Hoạt động của công nhân phát sinh nước thải sinh hoạt với khối lượng khoảng 4 

m3/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng, các hợp chất 

hữu cơ, các chất dinh dưỡng, vi sinh,... 

- Quy mô, tính chất của nước thải thi công: phát sinh chủ yếu từ quá trình vệ sinh, 

làm mát, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thi công, rửa cốt liệu phục vụ thi công bê tông 

với lưu lượng khoảng 15,4 m3/ngày (nước rửa xe khoảng; 2-13m3/ngày nước trạm trộn 

bê tông 2,4m3). Thành phần chủ yếu là chất lơ lửng (SS), chất hữu cơ (BOD5), chất dinh 

dưỡng (NO3-, PO4
3-), dầu mỡ khoáng, coliform,... 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh tại mỗi vị trí thi công xây dựng với lưu lượng khoảng 

0,02 m3/s. Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, đất, cát,... 

b. Quy mô, tính chất của nước thải phát sinh trong giai đoạn vận hành 

Về cơ bản không phát sinh 

3.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 



 

 

a. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải trong giai đoạn thi công 

Hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự án, hoạt động vận chuyển, tập kết 

nguyên vật liệu xây dựng, vận chuyển đổ thải, hoạt động của trạm trộn bê tông và hoạt 

động của các máy móc, thiết bị thi công phát sinh bụi, khí thải với thành phần chủ yếu 

là bụi, SO2, NO2, CO,… 

b. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải trong giai đoạn vận hành 

Hoạt động vận hành, bảo dưỡng công trình giao thông trên tuyến phát sinh bụi, khí thải 

với thành phần chủ yếu là bụi, SO2, NO2, CO,… 

3.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường và chất thải sinh hoạt 

a. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường và chất thải sinh hoạt trong giai 

đoạn thi công 

- Hoạt động phát quang, chuẩn bị mặt bằng thi công phát sinh chất thải rắn thông thường 

với tổng khối lượng khoảng 250 m3. Thành phần chủ yếu là thực bì, cây cỏ. 

- Hoạt động bóc dỡ mặt đường sẽ phát sinh khoảng 12.371 m3 đất bóc hữu cơ và khoảng 

9.325 m3 chất thải rắn thông thường. Thành phần chủ yếu là thực bì phát quang, gạch 

ngói vỡ, bê tông, vỏ bao xi măng, cốt pha, vữa xi măng, đá,... 

- Hoạt động của công nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 

50 kg/ngày. Thành phần chủ yếu là bao bì giấy, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn 

thừa, các loại túi nilong, chai lọ thủy tinh,... 

b. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường và chất thải sinh hoạt trong giai 

đoạn vận hành 

- Hoạt động bảo trì, duy tu công trình phát sinh chất thải rắn với khối lượng khoảng 

2 - 3 m3/đợt bảo dưỡng. Thành phần chủ yếu là bê tông, nhựa đường bám dính, cọc tiêu 

hỏng,... 

- Hoạt động của cán bộ công nhân viên bảo trì, duy tu công trình phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 2,5 kg/ngày. Thành phần chủ yếu là bao bì 

giấy, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa,... 

3.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công 

Hoạt động thi công các hạng mục công trình, bảo dưỡng, vệ sinh máy móc, thiết bị thi 

công và hoạt động tại các lán trại phát sinh chất thải nguy hại với tổng khối lượng khoảng 

6 kg/tháng. Thành phần chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau có dính dầu, nhựa đường thừa,... 

b. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành 

Hoạt động quản lý vận hành các công trình trên tuyến phát sinh chất thải nguy hại với 

khối lượng khoảng 03 kg/đợt bảo dưỡng. Thành phần chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang 

hỏng, sơn thừa,... 

3.5. Các tác động môi trường khác 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của máy móc thi công phát 

sinh tiếng ồn, rung chấn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và có nguy cơ sạt lở, làm 



 

 

gián đoạn và gây nhiễu loạn hoạt động di chuyển và kiếm ăn của các loài động vật trên 

cạn. 

- Hoạt động lưu thông trên tuyến làm gia tăng lưu lượng phương tiện giao thông, gia 

tăng lượng khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng tại Hồ chứa nặm Cắt, có nguy cơ ảnh 

hưởng đến hệ sinh thái dọc tuyến, ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển và kiếm ăn của 

các loài động vật trên cạn. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: 

4.1. Về thu gom và xử lý nước thải:  

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải trong giai đoạn thi công 

- Bố trí tại mỗi khu vực thi công 01 nhà vệ sinh di động kích thước L x B x H khoảng (1,7 

x 1,2 x 1,2) m với bể tự hoại có thể tích khoảng 2,4 m3 để thu gom toàn bộ nước thải sinh 

hoạt; hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ vận chuyển, xử lý khi đầy bể, không xả 

thải ra môi trường. 

Quy trình: Nước thải sinh hoạt  nhà vệ sinh lưu động  đơn vị chức năng hút, vận 

chuyển, xử lý khi đầy bể. 

- Xây dựng tại mỗi vị trí thi công mở mới và bãi tập kết vật liệu thi công hệ thống rãnh 

thoát nước kết cấu đất cấp phối với bề rộng 30 cm, sâu 30 cm và khoảng 02 hố lắng kết 

cấu đất cấp phối kích thước (L x B x H) khoảng (1,6 x 1,6 x 1,6) m có song chắn rác và 

lưới sắt trên bề mặt để thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thải ra môi 

trường.  

- Nước mưa chảy tràn tại vị trí thi công cải tạo, nâng cấp được thu gom, lắng lọc qua hệ 

thống rãnh thoát nước hiện hữu trên tuyến. 

- Thường xuyên thu dọn chất thải, vật liệu rơi vãi tại công trường thi công; định kỳ nạo 

vét hệ thống hố ga, rãnh thoát nước tại công trường thi công, dọc tuyến thi công và tuyến 

đường công vụ, đảm bảo lưu thông dòng chảy, không gây ngập úng cục bộ. 

- Tại mỗi khu vực thi công, bố trí 01 bể lắng kích thước (L x B x H) = (2,2 x 1,5 x 1,2) 

m để thu gom, lắng cặn nước thải từ hoạt động vệ sinh phương tiện, thiết bị thi công và 

01 hố lắng kích thước (L x B x H) khoảng (5 x 5 x 2,5) m để thu gom, lắng cặn nước 

rửa cốt liệu. Toàn bộ nước thải sau khi lắng cặn được tận dụng lại vào hoạt động rửa cốt 

liệu, làm ẩm vật liệu trước khi thi công, không thải ra môi trường. 

b. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải trong giai đoạn vận hành 

Không có. 

c.Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

- Giám sát, thực hiện, bảo đảm toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý theo 

quy định của pháp luật hiện hành, không thải nước thải chưa qua xử lý đạt yêu cầu ra 

môi trường; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy 

định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản có liên quan. 

- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thi công xây dựng trước khi thực hiện các 

hoạt động thi công xây dựng, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh Dự án được thu gom, 



 

 

xử lý đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định 

số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý 

nước thải, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản có liên quan. 

4.2  Về xử lý bụi, khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải trong giai đoạn thi công xây dựng 

Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, đào đắp đến đâu, san gạt và đầm chặt đến đó; sử 

dụng thiết bị đã được đăng kiểm về an toàn môi trường; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động 

cho công nhân theo quy định; thuê đơn vị có chức năng vận chuyển chất thải ngay sau khi 

phát quang; các phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải quy định và phủ bạt kín thùng 

xe; bố trí công nhân thường xuyên quét dọn đất rơi vãi. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải trong giai đoạn vận hành  

- Định kỳ bảo dưỡng mặt đường trong giai đoạn vận hành nhằm hạn chế tối đa lớp bê tông 

bị lão hoá. 

- Lắp đặt biển báo hướng dẫn giao thông, quy định tốc độ xe tham gia giao thông tương 

ứng với cấp đường thiết kế phần tuyến tại các đoạn phù hợp. 

c. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Quản lý, giám sát, thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát 

sinh bởi các hoạt động của Dự án; bảo đảm môi trường không khí xung quanh khu vực 

Dự án trong các giai đoạn của Dự án luôn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định 

tại QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh và QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh. 

4.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải rắn 

sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Cho người dân khu vực Dự án tận dụng lại toàn bộ lượng đất hữu cơ đào để trồng 

cây, san lấp ruộng trũng. 

- Bố trí tại mỗi vị trí thi công xây dựng 03 thùng rác chuyên dụng, dung tích 

khoảng 100 lít/thùng để thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt; định kỳ chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 

 - Thu gom toàn bộ chất thải thực bì phát sinh từ hoạt động dọn dẹp mặt bằng và 

toàn bộ phế thải, đất, đá thải từ hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự án; 

vận chuyển đi đổ thải tại 07 bãi đổ thải thuộc nhà dân hoặc đất nhà nước đã thu hồi trên 

địa bàn các xã Dương Quang và phường Huyền Tụng của thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn – có biên bản xác định bãi đổ thải giữa các bên liên quan). Với tổng sức chứa đủ 

cho khoảng 1.700.000 m3 với chiều cao bãi đổ thải tối đa là 2,5 m theo thỏa thuận tại các 

Biên bản thống nhất đã được Ủy ban nhân dân xã Dương Quang và phường Huyền Tụng 

xác nhận trong tháng 5, 6 năm 2022. 



 

 

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường đối với lực lượng thi công về ý thức 

bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và nghiêm cấm việc vứt rác xuống hồ Nặm 

Cắt. 

b. Biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải rắn 

sinh hoạt trong giai đoạn vận hành 

Toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng được thu gom, tập kết tại vị trí 

không cản trở giao thông và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

c. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Thực hiện, giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo toàn bộ chất thải rắn thông thường phát 

sinh trong quá trình thực hiện Dự án đều được thu gom, xử lý, đáp ứng các yêu cầu về 

an toàn và vệ sinh môi trường theo các quy định có liên quan của tỉnh Bắc Kạn, Luật 

Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan; chỉ được phép đổ thải vào các vị trí 

được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. 

4.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

a. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại trong giai đoạn 

thi công xây dựng 

Bố trí tại mỗi vị trí thi công xây dựng 01 thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy dung tích 

khoảng 100 lít, phía ngoài có gắn nhãn, đặt tại vị trí an toàn, có mái che và xa nguồn 

nước để thu gom toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh; định kỳ chuyển giao toàn bộ chất 

thải nguy hại phát sinh cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản có liên quan; không đốt chất thải và không 

thay dầu máy cho các phương tiện thi công tại khu vực thi công xây dựng. 

b. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại trong giai 

đoạn vận hành 

Thu gom toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh, tập kết tại vị trí thích hợp, không cản trở 

giao thông và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom xử lý theo quy định. 

c. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Thu gom, giám sát, quản lý đảm bảo toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt 

động của Dự án đều được thu gom, xử lý, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 

môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản có liên quan. 

4.5. Công trình, biện pháp lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác 

 Không có. 

4.6. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của tiếng ồn, độ rung  

Không sử dụng cùng một thời điểm nhiều thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn; các thiết bị thi 

công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên; 

sử dụng máy ép cọc trong quá trình thi công cọc cừ và sử dụng biện pháp cọc khoan 

nhồi đối với thi công mố cầu. 

4.7. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường: không có. 

4.8. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 



 

 

a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các phương tiện, thiết bị thi công; kiểm tra các thông 

số kỹ thuật và điều kiện an toàn của các phương tiện, thiết bị trước khi đưa vào thi công. 

- Tập huấn cho công nhân về thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao 

động; trang bị bảo hộ lao động như quần, áo, mũ, thiết bị phòng hộ đúng quy cách và 

phù hợp với vị trí làm việc. 

- Không tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị, làm lán trại gần bờ sông, hồ có nguy cơ xảy ra sạt 

lở đất; thực hiện neo chống, gia cố lán trại, che chắn thiết bị, vật tư vật liệu trước khi có 

gió, bão hoặc mưa lũ; tăng cường kiểm tra, giám sát công nhân thi công xây dựng các 

hạng mục công trình đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt; đặt 

biển báo tốc độ, biển báo khu vực thi công xây dựng, có rào chắn tại các vị trí nguy hiểm 

(cống, hố đào). 

b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ  

Ban hành quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy 

và chữa cháy, thoát nạn; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định và 

phổ biến cho cán bộ công nhân; trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy 

theo quy định; lắp đặt các biển báo phòng cháy nổ tại khu vực dễ xảy ra cháy nổ. 

c. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố sạt lở, sụt lún, an toàn bờ bãi khu vực xây 

dựng cầu 

- Thi công các hạng mục móng trụ gần vị trí bờ Hồ theo đúng trình tự thi công và phương 

án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không xây dựng công trình lán trại, không 

tập kết vật tư, máy móc trong phạm vi ven bờ Hồ Nặm Cắt; không đắp tôn cao gây cản 

trở thoát lũ. 

- Thi công đúng kỹ thuật, thiết kế; thi công các mái taluy theo phương pháp cuốn chiếu, 

đắp đất đến đâu đầm lèn chặt đến đó; không sử dụng xe cơ giới vượt quá tải trọng cho 

phép đi trên tuyến đường vận chuyển; không đổ chất thải trong phạm vi Hồ Nặm Cắt, 

bãi sông, lòng sông, suối. 

d. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông 

Phân luồng giao thông tại các nút giao thông nối từ khu vực thi công xây dựng với tuyến 

đường chính của khu vực; giám sát các xe chở nguyên vật liệu đúng tải trọng và tốc độ 

quy định, phủ bạt kín thùng xe; lắp đặt biển cảnh báo khu vực thi công xây dựng đang thi 

công; không vận chuyển nguyên vật liệu vào các khung giờ cao điểm; lắp đặt đèn cảnh 

báo, biển báo hiệu, hàng rào cảnh báo và bố trí nhân lực hướng dẫn phân luồng giao thông 

tại khu vực thi công ban đêm; bố trí công nhân quét dọn khi có đất rơi vãi trên tuyến 

đường vận chuyển. 

e. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố chất thải 

Xây dựng và thực hiện quy chế ứng phó sự cố chất thải theo quy định tại Quyết định số 

09/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

4.9. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất 



 

 

Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện các biện pháp hỗ trợ ổn định sản 

xuất và hỗ trợ đào tạo nghề đã đề xuất trong phương án bồi thường, hỗ trợ; chỉ triển khai 

thi công xây dựng Dự án sau khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án. 

b. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực tới hệ sinh thái, cảnh quan 

môi trường khu vực  

- Không lắp đặt công trường thi công trong khu vực Dự án, chỉ lắp đặt lán trại tạm tại vị 

trí đầu tuyến và cuối tuyến; tuân thủ các quy hoạch, phương án thiết kế đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý toàn 

bộ chất thải, nước thải phát sinh bởi Dự án. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn, ban quản lý hồ 

Nặm Cắt và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định phạm vi giải phóng mặt 

bằng, giám sát hoạt động phát quang, đảm bảo chỉ dọn dẹp cỏ dại tại vị trí thi công, 

không phát quang thảm thực vật ngoài ranh giới Dự án, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hệ 

sinh thái động - thực vật ngoài phạm vi Dự án; duy trì và không chặt bỏ cây nằm trong 

hành lang an toàn tuyến và cây bên bờ Hồ Nặm Cắt để tránh xói lở bờ Hồ. 

5. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án 

Dự án không có công trình bảo vệ môi trường phải được kiểm tra trước khi đi vào vận 

hành theo quy định. 

6. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ Dự án 

6.1. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải 

nguy hại 

- Vị trí giám sát: Tất cả các vị trí có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại, thùng chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần hoặc khi có phản hồi của chính quyền/dân cư trong suốt 

giai đoạn thi công. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại chất thải; biện pháp thu gom, vận chuyển 

đất, đá, vật liệu thải, phế thải; phương án vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công; 

hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 

- Quy định áp dụng: Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản có liên quan. 

6.2. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: 

+ 01 vị trí tại đầu tuyến đường (Điểm đầu tại nút giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai 

(khu vực Bưu điện Minh Khai, trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn). 

+ 01 vị trí tại điểm giữa tuyến đường (khu tái định cư Khuổi Kén xã Dương Quang)). 

+ 01 vị trí tại khu vực xây dựng cầu treo (điểm cuối là khu vực cầu treo Bản Bung). 

+ 07 vị trí tại các bãi đổ thải. 

+ 01 vị trí tại khu dân cư Bản Bung, xã Dương Quang. 



 

 

- Chỉ tiêu giám sát: Độ ồn trung bình, độ rung, bụi lơ lửng, NOx, SO2, CO. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong suốt giai đoạn thi công. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

6.3. Giám sát chất lượng nước mặt 

- Vị trí giám sát: 

+ 01 vị trí tại đầu tuyến đường (Điểm đầu tại nút giao với đường Nguyễn Thị Minh Khai 

(khu vực Bưu điện Minh Khai, trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn). 

+ 01 vị trí tại điểm giữa tuyến đường (khu tái định cư Khuổi Kén). 

+ 01 Suối tại vị trí tại khu vực xây dựng cầu treo (điểm cuối là khu vực cầu treo Bản 

Bung).. 

+ 01 vị trí tại khu dân cư bản Bung, xã Dương Quang. 

+ 07 vị trí tại nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn tại bãi đổ thải. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD, COD, NH4, NO3
-, NO2

-, PO4
3-, Coliform, dầu mỡ. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong suốt giai đoạn thi công. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08 - MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước mặt - Nước dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục 

đích khác với yêu cầu chất lượng nước thấp, cột B1. 

6.4. Giám sát sạt lở 

Giám sát tại các vị trí có nguy cơ sạt lở khi thi công tuyến và hai bên bờ hồ Nặm Cắt 

nơi thi công công trình đường; với tần suất thường xuyên trong suốt giai đoạn thi công. 


