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MỞ ĐẦU 

 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Xã Bộc Bố là một xã thuộc huyện Pác Nặm có diện tích 54,33 km², dân số là 

4.935 người, mật độ dân số đạt 91 người/km. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, xã Bộc Bố còn 

duy nhất huyện Pác Nặm chưa có đơn vị hành chính đạt tiêu chí thị trấn, trong khi đó để 

trung tâm xã Bộc Bố thành thị trấn Bộc Bố còn một trong các tiêu chí chưa đạt là về quy 

mô dân số do dân cư thưa thớt, việc đầu tư các khu đất ở dân cư mới còn hạn chế vì thiếu 

nguồn lực. 

Do vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 

14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng trung tâm 

huyện Pác Nặm, dự án khi đầu tư sẽ hình thành các khu chức năng với hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật đồng bộ, từng bước đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị xã Bộc Bố; đồng thời, tạo 

thêm quỹ đất ở đô thị hai bên tuyến đường giao thông để thu hút dân cư tập trung theo 

hướng phát triển của huyện. 

Với những ý nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội như trên, việc đầu tư dự án là một 

yêu cầu rất cần thiết, cấp bách phù hợp với phát triển đô thị và quy hoạch đã được UBND 

tỉnh phê duyệt.  

Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm, huyện Bạch Thông là dự 

án nhóm B, thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, 

do UBND huyện Pác Nặm làm Chủ đầu tư, thực hiện trong thời gian năm 2022 - 2025. 

Quy mô đầu tư Dự án gồm: Đầu tư Xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng trung 

tâm huyện Pác Nặm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD và tiêu 

chuẩn đường đô thị TCXDVN 104:2007; Tổng chiều dài tuyến 1.553,8m, mặt đường bê 

tông nhựa và đầu tư các hạng mục phụ trợ; san nền tạo mặt bằng quỹ đất theo cos quy 

hoạch dọc hai bên đường. 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm là dự án đầu tư xây dựng 

mới thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (căn cứ Nghị định 08/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ). Thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường là UBND tỉnh Bắc Kạn.  

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư  

- Thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với Dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Bắc Kạn, Chủ đầu tư: UBND huyện 

Pác Nặm. 

- Thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: UBND huyện Pác Nặm. 

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1c_N%E1%BA%B7m
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quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

* Dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển đã được cơ quan quản lý thẩm định 

và phê duyệt gồm: 

- Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về 

việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch xây dựng trung tâm xã Bộc Bố, 

huyện Pác Nặm; 

- Văn bản số 1222/UBND-XDCB ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v 

chủ trương điều chỉnh Quy hoạch xây dựng trung tâm huyện lỵ Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; 

- Văn bản số 6606/UBND-KTTCKT ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

thực hiện công văn số 85-CV/BCSĐ ngày 20/11/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 

thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển trung tâm xã Bộc Bố trở thành thị trấn vào giai 

đoạn từ 2020-2025; 

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chủ 

trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm; 

- Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cục 

bộ đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố, huyện 

Pác Nặm; 

- Văn bản số 4304/UBND-GTCNXD ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

chủ trương điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố, huyện 

Pác Nặm giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050; 

- Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 huyện Pác Nặm; 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM: 

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về 

môi trường 

* Luật: 

- Luật Tài Nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 21/06/2012; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật số 

40/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 

ngày 22/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2014; 
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- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

- Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

* Nghị định: 

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

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, 

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử 

lý nước thải và Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định về quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ về quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ về quản 

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

 - Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ về quản 

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

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

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

 - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 20/01/2022 của Chính phủ quy định một số 
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điều của Luật Bảo vệ môi trường 

* Thông tư: 

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

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất. 

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

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

quan trắc môi trường. 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một 

số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

* Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

- Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt; 

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

chất độc hại trong không khí xung quanh; 

- Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

- Quy chuẩn QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy định về ngưỡng chất thải nguy hại; 

- Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước ăn uống; 

- Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước sinh hoạt; 

- Quy chuẩn 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; 

- QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

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

lượng không khí xung quanh; 

- Quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 

định giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất; 

- Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về chất lượng 
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nước mặt; 

- Quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về chất lượng 

nước ngầm; 

- Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054 - 2005. 

- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211- 2006. 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT 

kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/04/2016 của Bộ Giao thông và Vận 

tải. 

2.2. Các văn bản pháp lý về dự án 

- Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày ngày 21 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung Ương 

năm 2021; 

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chủ 

trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm; 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình 

thực hiện đánh giá tác động môi trường 

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự án: Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác 

Nặm. 

+ Các số liệu điều tra, khảo sát về yếu tố môi trường khu vực dự án đã được Công 

ty TNHH MTV dịch vụ tư vấn Tài nguyên và Môi trường Phương Đông nghiên cứu 

tháng 7/2022. 

+ Số liệu đo đạc và phân tích mẫu đất, nước, không khí khu vực dự án do được 

Công ty TNHH MTV dịch vụ tư vấn Tài nguyên và Môi trường Phương Đông phối 

hợp với đơn vị lấy mẫu thực hiện tháng 7/2022. 

- Đánh giá nguồn dữ liệu:  

Các tài liệu, số liệu do Công ty TNHH MTV dịch vụ tư vấn Tài nguyên và 

Môi trường Phương Đông lập chủ yếu là kết quả nghiên cứu khảo sát thực địa, đo đạc 

thí nghiệm, phân tích mẫu khu vực dự án của các đơn vị chuyên môn phục vụ nghiên cứu 

thiết kế và lập báo cáo ĐTM - Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm nên 

có độ tin cậy phù hợp. 

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

3.1. Tóm tắt quá trình thực hiện lập ĐTM 

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Pác Nặm là đại diện chủ dự án Công 

ty TNHH MTV dịch vụ tư vấn Tài nguyên và Môi trường Phương Đông. Đơn vị tư 

vấn đã phối hợp với Chủ đầu tư tiến hành công tác khảo sát điều tra thực địa khu vực dự 

án: Lấy mẫu, đo đạc quan trắc hiện trạng các yếu tố môi trường nền trong khu dự án 
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(không khí, tiếng ồn, nước, đất); Khảo sát hiện trạng hệ sinh thái vùng dự án, nắm bắt 

tình hình diễn biến hệ sinh thái trong thời gian gần đây; Tiến hành khảo sát, thu thập tài 

liệu, số liệu về hiện trạng dân sinh kinh tế xã hội khu dự án và phụ cận, thực hiện các 

cuộc tham vấn cộng đồng theo luật định trong xã ảnh hưởng bởi dự án. 

Sau khi khảo sát thực địa, tiến hành xử lý số liệu, tài liệu, quan trắc môi trường và 

tổng hợp kết quả, tiến hành lập ĐTM Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác 

Nặm theo Nội dung của báo cáo ĐTM đáp ứng hướng dẫn của Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3.2. Các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM 

Tham gia lập ĐTM dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm gồm:  

* Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Pác Nặm 

- Địa chỉ: xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

- Đại diện: Ông Hoàng Văn Tiền - Chức vụ: Giám đốc 

- Cung cấp các số liệu, tài liệu liên quan đến dự án. 

- Phối hợp cùng đoàn khảo sát của Công ty TNHH MTV dịch vụ tư vấn Tài 

nguyên và Môi trường Phương Đông thu thập số liệu, điều tra, đánh giá, lấy mẫu, đo đạc 

tại khu vực dự án và xung quanh để làm cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường của khu 

vực dự án. 

- Tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng về việc thực hiện dự án. 

* Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV dịch vụ tư vấn Tài nguyên và Môi 

trường Phương Đông 

- Đại diện đơn vị: Ông Phạm Trung Duy   - Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ liên hệ: Số nhà 6, ngõ 429 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Lập đoàn nghiên cứu ĐTM, thu thập số liệu về điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế 

xã hội và điều tra xã hội học trong phạm vi khu vực dự án. 

- Phối hợp đơn vị lấy mẫu, đo đạc, phân tích chất lượng môi trường trong và ngoài 

khu vực xây dựng dự án theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam. 

- Dự báo các tác động môi trường do dự án và đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

các tác động tiêu cực. 

- Đề xuất chương trình quan trắc, giám sát môi trường cho dự án. 

- Xây dựng báo cáo tổng hợp. 

- Báo cáo trước hội đồng thẩm định. 

- Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo. 

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đảm bảo theo cấu trúc được 

hướng dẫn tại Mẫu số 04, Phụ lục II,  Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
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môi trường bao gồm các Chương sau: 

Mở đầu: 

Chương 1: Thông tin về dự án 

Chương 2: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường khu vực 

thực hiện dự án 

Chương 3: Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các biện 

pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường. 

Chương 4: Chương trình quản lý và giám sát môi trường 

Chương 5: Kết quả tham vấn 

Tài liệu tham khảo 

Phụ lục 
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Bảng 1: Danh sách người tham gia lập báo cáo ĐTM 

TT Họ và Tên Chuyên ngành/ chức vụ Nội dung phụ trách Chữ ký 

I Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bạch Thông 

1 Mông Văn Mười Phó giám đốc Giám đốc 

Chủ trì thực hiện ĐTM, xem xét 

ký duyệt ĐTM trước khi trình 

thẩm định, phê duyệt 

 

II Công ty TNHH MTV dịch vụ tư vấn Tài nguyên và Môi trường Phương Đông 

1 Phạm Trung Duy Kỹ sư 
Xem xét, duyệt ĐTM trước khi 

trình thẩm định, phê duyệt 

 

2 Trần Văv Dương KS Giao thông 
Phụ trách chung kế hoạch, tiến 

độ thực hiện ĐTM 

 

3 Triệu Thu Huyền KS Địa chất - Thủy văn Khảo sát địa hình, đia chất dự án 
 

 

4 Lương Văn Tuân CN Trắc địa 
Biên tập bản đồ liên quan  

đến Dự án 

 

5 Vũ Nguyễn Cương  Kỹ sư Môi trường Viết báo cáo, tổng hợp báo cáo 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường:  

4.1. Phương pháp ĐTM 

Các phương pháp được sử dụng để lập báo cáo ĐTM bao gồm: 

(1)- Phương pháp đánh giá nhanh: dùng để xác định nhanh tải lượng, nồng độ 

các chất ô nhiễm trong khí thải, nước thải, mức độ gây ồn, rung động phát sinh từ hoạt 

động của Dự án dựa vào các hệ số ô nhiễm. Kết quả của phương pháp này phụ thuộc 

vào việc sử dụng hệ số ô nhiễm.  

Tại Việt Nam chỉ số về hệ số ô nhiễm cho các ngành nghề chưa đầy đủ, chỉ có hệ 

số cho một số loại hình sản xuất chính. Vì vậy, việc tính toán đa phần áp dụng hệ số 

phát thải của nước ngoài của Cơ quan Môi trường Mỹ (USEPA) thiết lập, phương pháp 

của Aveirala, phương pháp tính của WHO.  

Nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra khi thi công xây dựng hoạt 

động của Dự án. Đối với bụi và khí thải phát sinh do phương tiện giao thông có Đề tài 

“Tính toán tải lượng ô nhiễm do phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” của Nguyễn 

Đình Tuấn, 2006. Nội dung phương pháp này sử dụng trong tính toán bụi, khí thải, nước 

thải và tiếng ồn tại Chương  3 của báo cáo. 

(2)- Các phương pháp mô hình hóa: là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn 

biến quá trình chuyển hóa, biến đổi (phân tán hoặc pha loãng) trong thực tế về thành 

phần và khối lượng của các chất ô nhiễm theo không gian và thời gian. Đây là một 

phương pháp có mức độ định lượng và độ tin cậy cao cho việc mô phỏng các quá trình 

vật lý, sinh học trong tự nhiên và dự báo tác động môi trường, kiểm soát các nguồn gây 

ô nhiễm. 

Báo cáo sử dụng mô hình Sutton, mô hình nguồn đường tính toán nồng độ bụi và 

khí thải phát tán trong môi trường không khí do phương tiện vận chuyển sinh ra. Mô 

hình Gifford & Hanna dùng để xác định nồng độ trung bình của chất ô nhiễm phát sinh 

trong quá trình thi công san nền, đào đắp. Các phương pháp mô hình hóa áp dụng tại 

Chương 3 của báo cáo. 

(3)- Phương pháp lập bảng liệt kê: dựa trên việc lập bảng thể hiện rõ mối quan 

hệ giữa các hoạt động của dự án với các thông số môi trường có khả năng chịu tác 

động nhằm mục tiêu nhận dạng tác động. Phương pháp được áp dụng tại Chương 3 của 

báo cáo xây dựng bảng liệt kê nguồn gây tác động chính trong quá trình thi công và hoạt 

động, đối tượng tác động và nêu nguyên nhân gây tác động. Từ đó xây dựng biện pháp 

giảm thiểu hiệu quả. 

4.2. Các phương pháp khác 
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(1)- Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường: Trước và khi tiến hành thực 

hiện ĐTM, Đơn vị tư vấn và Chủ Dự án đã tiến hành khảo sát thực địa để xác định đối 

tượng xung quanh, nhạy cảm có khả năng chịu tác động trong quá trình thi công và 

hoạt động của Dự án. Khảo sát sơ bộ công trình cơ sở hạ tầng, điều kiện vi khí hậu, 

xác định sơ bộ chất lượng môi trường nền... Hiện trạng sử dụng đất, cây cối thực vật, 

HST trên cạn trong và xung quanh khu vực Dự án, áp dụng vào chương 1, 2. 

(2)- Phương pháp kế thừa: Kế thừa, tham khảo một số tài liệu về HST trong và 

xung quanh khu vực: thuyết minh Đồ án Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc 

Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn; Hoàng Thị Thúy Hằng, Trần Đình Lý, Trường Đại học Nông lâm Thái 

Nguyên, Điều tra thống kê và đánh giá đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn, 2015; Viện Sinh 

thái và tài nguyên sinh vật, Điều tra thống kê và đánh giá đa dạng sinh học của tỉnh Bắc 

Kạn, nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học 2011... và một số các tài 

liệu khác có liên quan. Từ đó đưa ra thống kê số liệu HST trong và xung quanh Dự án. 

Phương pháp này chủ yếu áp dụng vào Chương 1, 2 của Báo cáo. 

(3)- Phương pháp thống kê: Phương pháp này được sử dụng để thu thập và xử lý 

các số liệu về: Khí tượng thủy văn, địa hình, địa chất, điều kiện kinh tế xã hội tại khu 

vực thực hiện dự án.  

(4)- Phương pháp điều tra xã hội học:  Điều tra các vấn đề về môi trường và kinh 

tế xã hội thông qua phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương tại khu vực thực hiện 

dự án. Phương pháp thực hiện chủ yếu tại chương 5 của Báo cáo. 

(5)- Phương pháp tổng hợp, so sánh: Tổng hợp các số liệu thu thập được, so sánh 

với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; quy chuẩn môi trường Việt Nam. Từ đó đánh giá 

hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề 

xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động của dự án. 

Phương pháp thực hiện chủ yếu tại chương 2, chương 3. 

 (6) - Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm: Trong quá trình điều tra, khảo sát hiện trường, tiến hành lấy mẫu và đo đạc các 

thông số môi trường không khí, đất, nước. Quá trình đo đạc và lấy mẫu được tuân thủ 

theo đúng các quy định hiện hành. Các mẫu môi trường nền sau khi lấy tại hiện trường 

được bảo quản và chuyển về phòng thí nghiệm của Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC 

tại Bắc Giang để phân tích đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường. Kết quả phân tích được thể hiện cụ thể tại Chương 

2 báo cáo. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM  

5.1. Thông tin về dự án:  
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- Thông tin chung: 

+ Tên dự án: Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm 

+ Công trình nhóm: Nhóm B 

+ Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

+ Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Bắc Kạn 

+ Tên chủ đầu tư: UBND huyện Pác Nặm. 

+ Địa điểm thực hiện công trình: Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm. 

+ Dự kiến tổng mức đầu tư công trình: 110 tỷ đồng. 

- Phạm vi, quy mô, công suất  

 + Phạm vi đầu tư xây dựng dự án: 

 Đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm theo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  QCVN 07-4:2016/BXD và Tiêu chuẩn Đường đô thị 

TCXDVN 104:2007; có tổng chiều dài tuyến khoảng  L = 1.553,86m, mặt đường bê 

tông nhựa và đầu tư hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, cụ thể 

 - Tuyến trục chính có chiều dài L = 761,60m; Cấp đường: Cấp đô thị, chiều rộng 

nền đường: 27m; mặt đường bê tông nhựa và các hạng mục phụ trợ khác. 

 - Tuyến nhánh 1 có chiều dài L = 615,50m; Cấp đường: Cấp nội bộ; Chiều rộng 

nền đường: 13,5m; mặt đường bê tông nhựa và các hạng mục phụ trợ khác. 

Tuyến nhánh 2 có chiều dài L = 176,76m, cấp đường thiết kế: Cấp nội bộ, chiều rộng 

nền đường: (11,50– 16,50)m; mặt đường bê tông nhựa và các hạng mục phụ trợ khác. 

 - San nền, tạo mặt bằng theo cos quy hoạch dọc hai bên đường để tạo thành các 

khu dân cư và các hạng mục phụ trợ khác. 

 - Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án sử dụng đất lúa, đất hoa màu 

31.973,78 m
2 

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

đến môi trường: 

2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng: 

- Hoạt động san ủi, tạo mặt bằng: Đào đắp, san lấp mặt bằng, vận chuyển đất 

đắp, các quá trình gây ra các tác động đến môi trường như: Bụi, khí thải phát sinh 

từ quá trình phá dỡ công trình hiện trạng tạo mặt bằng. Tiếng ồn, độ rung phát 

sinh từ quá trình đầm nén, san gạt mặt bằng.  

- Hoạt động chặn dòng chảy để cải dòng suối gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái 

thủy sinh và chất lượng nước chảy về phía hạ lưu. 

- Hoạt động thi công xây dựng các công trình của hạng mục đường, hạng 

mục cầu, các công trình phụ trợ.... phát sinh các loại chất thải xây dựng, làm tăng 

độ đục trong nước, ảnh hưởng tới chất lượng nước mặt suối Bộc Bố và có nguy cơ 
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ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất hiện có trong khu vực dự 

án. 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và vận chuyển đất đắp 

đường phát sinh các loại khí thải từ ô tô gây ảnh hưởng tới không khí trên tuyến 

đường vận chuyển, ảnh hưởng hoạt động giao thông của người dân, tuyến đường 

giao thông của khu vực. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công phát sinh nước thải sinh hoạt, 

chất thải sinh hoạt, có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường xung quanh khu vực.  

 - Nước mưa chảy tràn: Các bãi tập kết nguyên vật liệu và khu vực thi công 

xây dựng khi có mưa, nước mưa chảy tràn qua các khu vực thi công chứa nhiều 

cặn lơ lửng tác động đến môi trường đất và môi trường nước mặt. 

2.2. Giai đoạn vận hành  

- Hoạt động của các phương tiện lưu thông trên tuyến đường: ô nhiễm do 

bụi, khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu. 

- Hoạt động sửa chữa bảo dưỡng tuyến đường phát sinh bụi trong quá trình 

thi công sửa chữa. 

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

đoạn của dự án:  

5.3.1. Nước thải 

5.3.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng: 

* Nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân thi công 

trên công trường  được dùng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh … 

- Lưu lượng: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 4m
3
/ngày. 

- Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng): Loại nước thải này thường có nồng 

độ các chất ô nhiễm khá cao như: chất tẩy rửa, vi khuẩn, dầu mỡ, phốt pho, 

BOD5, COD… Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có vi sinh vật gây bệnh 

như virus, vi khuẩn, giun sán,... 

* Nước thải xây dựng: 

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình thi công xây dựng và vệ sinh máy móc, thiết bị; 

Nước thải từ quá trình trộn và rửa thiết bị trộn bê tông. 

- Lưu lượng: Lượng nước thải xây dựng phát sinh khoảng 1-2 m
3
/ngày. 

- Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng): Nước thải xây dựng có hàm lượng 

bùn, cát và hàm lượng TSS, dầu mỡ cao... 

* Nước mưa chảy tràn: 

- Nguồn phát sinh: Khi có mưa 

- Quy mô: Cường độ mưa lớn nhất trong khu vực dự án I = 300mm/ngày, lưu 
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lượng nước mưa chảy tràn ngày mưa lớn nhất qua khu vực dự án Q = 2.097 

m
3
/ngày. 

- Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng): Nước mưa chảy tràn có chứa nhiều 

bùn đất, cát, rác thải… gây bồi lắng lưu vực tiếp nhận. Nếu lưu lượng lớn có thể 

gây ngập úng cục bộ. 

5.3.1.2. Giai đoạn vận hành 

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành chủ yếu là nước mưa chảy tràn, khi trời 

mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án cuốn theo đất cát, chất cặn bã…trên 

mặt đất vào dòng nước làm ảnh hưởng trực tiếp tới dòng nước thải và hệ thống 

cống thoát nước, từ đó có thể tác động liên hoàn đến nguồn nước mặt, nước ngầm 

và ảnh hưởng đến sinh vật thủy sinh khu vực dự án. 

- Nước thải sinh hoạt  

+ Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt từ hoạt động khu dân cư được 

dùng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, vệ sinh … 

+ Lưu lượng: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 90 m
3
/ngày. 

+ Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng): Loại nước thải này thường có 

nồng độ các chất ô nhiễm khá cao như: chất tẩy rửa, vi khuẩn, dầu mỡ, phốt pho, 

BOD5, COD… Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có vi sinh vật gây bệnh 

như virus, vi khuẩn, giun sán,... 

5.3.2. Bụi, khí thải 

5.3.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Nguồn phát sinh: 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động phá dỡ công trình hiện trạng, san ủi tạo 

mặt bằng. 

+ Bụi, khí thải từ quá trình thi công các hạng mục công trình dự án. 

+ Bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải thực hiện vận chuyển đất đá thải, 

nguyên liệu xây dựng ra vào công trường. 

+ Bụi, khí thải từ máy móc, phương tiện thi công xây dựng. 

+ Bụi, khí thải từ hoạt động của Trạm trộn bê tông. 

+ Bụi, khí thải từ quá trình hàn, rải nhựa đường. 

- Quy mô: Bụi, khí thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động phá dỡ công trình 

hiện trạng và san gạt đất đá hữu cơ với khối lượng khoảng 35,45kg/ngày. 

- Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng): Bụi, khí thải độc hại (SOx, CO, 

NOx …) 

5.3.2.2. Giai đoạn vận hành 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ phương tiện giao thông, với lưu lượng tùy 

thuộc vào lượng phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường; Khí thải từ 

các hoạt động nấu nướng của người dân; Mùi hôi điểm tập kết rác thải  
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- Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng): Các phương tiện giao thông sử 

dụng nhiên liệu xăng, dầu diezel trong quá trình hoạt động phát thải khí thải gồm 

các chất ô nhiễm như bụi, khí CO, SO2, NOx; Khí thải phát sinh từ quá trình đốt 

nhiên liệu mà chủ yếu là khí hóa lỏng (gas) và một số hộ gia đình vẫn có thối quản sử 

dụng củi để phục vụ cho nấu nướng là khí NO2, CO2, CO,…đồng thời trong quá trình 

chế biến thức ăn sẽ phát sinh hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC); Tại các thùng chứa rác, 

điểm tập kết rác của Dự án sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân 

hủy chất hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H3S, CO,... các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S. 

5.3.3. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

5.3.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng: 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 

của công nhân bao gồm thức ăn thừa, bao bì, túi nilon, giấy, vỏ hộp,…  

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt: Với số lượng công nhân lao động trong 

giai đoạn thi công xây dựng là 40 người, ước tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt 

khoảng 3 kg/ngày. 

* Chất thải rắn thông thường (chất thải rắn trong hoạt động xây dựng) : 

- Nguồn phát sinh, khối lượng: 

+ Chất thải phát sinh từ hoạt động phát quang thảm thực vật, ước khoảng 26 

tấn. 

+ Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt ước khoảng 

3.360m
3.
  

+ Chất thải gồm gạch, đất, đá thải, bê tông… từ hoạt động phá dỡ công trình 

xây dựng hiện có như nhà cửa, sân bê tông, tường rào của hộ gia đình, cá nhân để 

phục vụ thi công xây dựng, với khối lượng ước tính khoảng 788,6m
3
. 

+ Chất thải gồm bê tông, gạch vỡ, sắt thép… từ hoạt động thi công các hạng mục 

công trình xây dựng. Ước tính lượng chất thải rắn xây dựng thải bỏ chiếm 0,01% tổng 

khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình xây dựng dự án, khoảng 300kg, khối 

lượng chất thải từ hoạt động này phát sinh dự kiến khoảng 10 kg/ngày. 

- Tính chất: Chất thải rắn trong hoạt động xây dựng chủ yếu là chất vô cơ, có thể 

sử dụng vào các mục đích khác như san lấp mặt bằng, tái chế, tái sử dụng. 

* Chất thải rắn nguy hại: 

- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu 

phát sinh từ quá trình bảo dưỡng phương tiện giao thông, gồm có giẻ lau bị nhiễm các 

thành phần nguy hại, dầu thải, các loại dầu mỡ thải…, với tổng lượng phát sinh 

60kg. 

- Tính chất của chất thải nguy hại: Dễ cháy, có độc tính gây nguy hại đến 

môi trường và sức khỏe con người. 
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5.3.3.2. Giai đoạn vận hành 

- Khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu là các phương tiện lưu thông trên 

đường, do vậy, chất thải rắn phát sinh chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn thông thường như túi nilon, vỏ lon, cành cây, lá cây… 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 

của các hộ dân bao gồm thức ăn thừa, bao bì, túi nilon, giấy, vỏ hộp,…  

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt: Với số lượng người dân sinh sống là 

1.500 người, ước tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 1.200 kg/ngày, trong 

đó: 

+ Rác thải hữu cơ: 960 kg/ngày (chiếm 80% tổng lượng rác) 

+ Rác thải vô cơ: 240 kg/ngày (chiếm 20% tổng lượng rác) 

5.3.4. Tiếng ồn, độ rung 

5.3.4.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công 

xây dựng các hạng mục công trình của dự án.  

5.3.4.2. Giai đoạn vận hành 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện giao thông lưu thông trên 

tuyến đường. 

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

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải: 

Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải chủ yếu phục vụ cho 

giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành dự án chủ yếu là nước mưa chảy 

tràn được thu gom theo hệ thống dọc tuyến và ngang tuyến đã được xây dựng, cụ 

thể đối với thu gom và xử lý nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng: 

- Nước thải sinh hoạt: Bố trí 02 nhà vệ sinh lưu động nhựa composite được 

thiết kế phục vụ cho các công trường xây dựng để thu gom và xử lý nước thải sinh 

hoạt công nhân. 

- Nước thải xây dựng: Bố trí các hố lắng tạm thời trong khu vực dự án để thu 

gom, lắng cặn trước khi chảy ra môi trường xung quanh. 

- Nước mưa chảy tràn: Thiết kế hệ thống rãnh thoát nước mưa tạm để thu 

gom nước mưa tại các khu vực xây dựng, tránh gây ô nhiễm đất và môi trường 

nước tại Dự án, đồng thời thi công xây dựng mới cống thoát nước ngang tuyến, 

dọc tuyến theo thiết kế được duyệt. 

5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải:  

* Giai đoạn thi công xây dựng: 
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- Che chắn các bãi tập kết vật liệu, bố trí ở cuối hướng gió và có biện pháp 

cách ly để không ảnh hưởng đến toàn khu vực. 

- Đối với các vật liệu, nhiên liệu như xi măng, sắt thép, dầu nhớt,... được bảo 

quản trong kho nhằm tránh tác động của mưa, nắng gây hư hỏng và giảm thiểu 

khả năng phát tán bụi cũng như các chất ô nhiễm khác ra môi trường. 

- Các phương tiện chở vật liệu xây dựng được phủ bạt khi vận chuyển, 

không chở vượt quá trọng tải quy định, gây hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng 

đường giao thông, đồng thời tránh để rơi vãi đất cát, gạch, bụi xi măng ra đường, 

gây ô  nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống dọc trên tuyến đường 

vận chuyển. 

- Yêu cầu nhà thầu phun ẩm các tuyến đường vận chuyển, qua các khu dân 

cư với tần suất 2 lần/ngày, nhất là vào mùa khô để hạn chế bụi, phương tiện ra 

vào công trình phải được vệ sinh. 

* Giai đoạn vận hành: 

- Định kỳ bảo dưỡng mặt đường trong giai đoạn vận hành. 

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

thông tương ứng với cấp đường thiết kế. 

5.4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

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

thông thường: 

Các công trình và biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường chủ yếu phục vụ cho giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận 

hành dự án, lượng chất thải rắn phát sinh không đáng kể sẽ được đơn vị quản lý 

tuyến đường chịu trách nhiệm thực hiện, cụ thể: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 02 thùng 120 lít, 06 thùng 60 lít để thu gom 

chất thải rắn sinh hoạt và vận chuyển đến vị trí tập kết chất thải rắn sinh hoạt tạm 

thời, sau đó chuyển giao cho đơn vị vận chuyển đến nơi xử lý tập trung của huyện 

Bạch Thông. 

- Chất thải rắn thông thường (chất thải rắn trong hoạt động xây dựng) : 

+ Chất thải phát sinh từ hoạt động phát quang thảm thực vật: Được tận dụng 

làm chất đốt hoặc chuyển giao cho đơn vị vận chuyển đến nơi xử lý tập trung của 

huyện. 

+ Các loại chất thải như: Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất 

mặt; Chất thải gồm gạch, đất, đá thải, bê tông… từ hoạt động phá dỡ công trình 

xây dựng hiện có; Chất thải gồm bê tông, gạch vỡ, sắt thép… từ hoạt động thi 

công các hạng mục công trình xây dựng có thể sử dụng vào các mục đích khác 

như san lấp mặt bằng, tái chế, tái sử dụng. 

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

hại:  
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Xây dựng kho lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời để chứa chất thải nguy hại 

phát sinh tại dự án trước khi chuyển cho đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý theo 

quy định. 

5.4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng (tra dầu mỡ tại các bộ phận tiếp xúc gây 

ồn) các thiết bị thi công và kiểm định kỹ thuật theo đúng quy định. 

- Trang bị bảo hộ lao động, thiết bị chống ồn cho công nhân thường xuyên 

làm việc tại những nơi có độ ồn cao… 

5.4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến xói mòn, sạt lở đất đá: Tại các vị trí dễ 

xảy ra sạt lở cần thực hiện công tác kè gia cố chống sạt lở. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động do quá trình thi công gây ngập úng, lũ lụt: 

+ Không thi công vào những ngày có mưa lớn, hạn chế thi công các hạng 

mục liên quan đến đào đắp vào mùa mưa. 

+ Mở rộng lòng sông đào kênh dẫn dòng, thực hiện dẫn dòng thi công theo 

phương án dẫn dòng đã lập. 

+ Đất, đá thải được tập kết vận chuyển đổ thải vào cuối ngày; rác thải sinh 

hoạt được thu gom tập kết đúng nơi quy định và đốt hợp vệ sinh. 

+ Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết khu vực để có biện pháp ứng 

phó kịp thời. 

+ Định kỳ giám sát các vị trí có nguy cơ sạt lở đảm bảo an toàn trong quá 

trình thi công. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ thống thủy văn, chế độ dòng chảy: Có 

phương án ngăn dòng hợp lý giảm thiểu thay đổi dòng chảy và một mặt đảm bảo 

điều kiện thi công không gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường nước, mặt khác vẫn 

đảm bảo chế độ dòng chảy (lưu lượng và tốc độ) của suối Bộc Bố cung cấp phục vụ 

sinh hoạt, sản xuất và dòng chảy môi trường tới vùng hạ lưu. 

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

Chương trình giám sát môi trường được thực hiện trong giai đoạn thi công 

xây dựng, cụ thể: 

* Giám sát nước thải (nước thải sinh hoạt): 

- Vị trí: Nước thải sinh hoạt tại bể thu nước thải khu vực lán trại. 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, H2S, NH4
+
, NO

3-
, Dầu mỡ, Chất 

hoạt  động bề mặt, PO4
3-

, Tổng Coliform. 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt (cột B). 
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* Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí: 03 vị trí 

+ KK1: Tại khu vực đầu tuyến chính 

+ KK2: Tại khu vực tuyến nhánh 1 (N1) 

+ KK3: Tại khu vực tuyến nhánh 1 (N2) 

- Số lượng mẫu: 03 mẫu. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, CO, SO2, NO2, bụi tổng, 

tiếng ồn, độ rung. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh; QCVN 24:2016/BYT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm 

việc; QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho 

phép tại nơi làm việc. 
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Chương 1 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

 

1.1. Thông tin chung về dự án: 

1.1.1. Tên dự án: 

Dự ánXây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm 

1.1.2. Tên chủ dự án: UBND huyện Pác Nặm 

- Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Pác Nặm 

- Địa chỉ: Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

- Đại diện: Ông Hoàng Văn Tiền - Giám đốc 

- Điện thoại: 02093.893.144 

* Tổng vốn đầu tư của dự án: 110 tỷ đồng, trong đó: 

- Nguồn vốn cân đối ngân sách trung ương: 85 tỷ đồng. 

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 25 tỷ đồng 

* Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025 

1.1.3. Vị trí địa lý: 

1.1.3. Vị trí địa lý: 

- Nằm trong quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm 

- Để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trước mắt kiến nghị đầu tư các hạng 

mục công trình có tính chất lan tỏa và phát huy hiệu quả đầu tư ngay ..., cụ thể đầu tư 

xây dựng 03 tuyến đường và hạ tầng dọc theo đường có tổng chiều dài khoảng 1.546m. 

Vị trí các tuyến cụ thể như sau: 

+ Tuyến trục chính: Đường nối từ đường trục chính trung tâm 27m đã được xây 

dựng đến đường tỉnh 258B. 

Đểm đầu Km0+00: Cuối đường trục chính trung tâm 27m đã được đầu tư; 

Điểm cuối Km0+760,97: Giao với ĐT258B (khoảng Km31+165/ĐT258B); 

Chiều dài tuyến khoảng 760,97m. 

+ Tuyến nhánh 1: Đường nối từ khối liên cơ quan huyện đến trung tâm Y tế 

huyện. 

Điểm đầu Km0+000: Đối diện khu cơ quan huyện (Công an, Kiểm lâm...), 

Khoảng Km31+660/ĐT258B; 

Điểm cuối Km0+613,79: Đối diện trung tâm Y tế huyện, giao với đường kết nối 

từ trung tâm huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn với Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 

(Khoảng Km0+170, dự án đang được cải tạo nâng cấp); 

Chiều dài tuyến khoảng 613,79m. 

+ Tuyến nhánh 2: Đường từ đường trục chính trung tâm 27m đến hạ tầng khu 

dân cư sau Kho bạc Nhà nước huyện; 

Điểm đầu Km0+000: Nằm trên đường từ đường trục chính trung tâm 27m đối 

diện với đường vào UBND huyện Pác Nặm; 
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Điểm cuối Km0+171,24: Nối vào đường đã thi công thuộc dự án hạ tầng khu dân 

cư trung tâm huyện; 

Chiều dài tuyến khoảng 171,24m. 

+ San nền tạo quỹ đất ở dọc hai bên tuyến ở vị trí thuận lợi về GPMB và đảm bảo 

an toàn. 

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí tuyến 

- Tọa độ vị trí các hạng mục chính của Dự án như sau:  

Bảng 1.1: Tọa độ vị trí các hạng mục chính của dự án 

STT Vị trí 
Tọa độ VN 2000 KT trục 106

0
00’ múi chiếu 3 

X Y 

I Tuyến Chính   

1 Điểm đầu tuyến 2500799.29    414657.92     

2 Điểm cuối tuyến 2501497.12      414461.08 
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II Tuyến nhánh N1   

1 Điểm đầu tuyến 2501288.69      414411.27 

2 Điểm cuối tuyến 2501763.72      414675.83 

III Tuyến nhánh N2   

1 Điểm đầu tuyến 2501730.59       414314.33 

2 Điểm cuối tuyến 2501660.86      414400.90 

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

- Tuân thủ các quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và 

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT về quy định chi tiết 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.  

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến: 

+ Diện tích thu hồi đất làm đường giao thông: 79.643 m
2
. Trong đó: Đất trồng 

lúa, hoa màu: 72.709m
2
; Đất ở: 900m

2
; Đất lòng suối: 6.034m

2
. 

+ Diện tích thu hồi làm mỏ đất đắp: 16.000m
2
 đất rừng sản xuất.. 

Hiện trạng quản lý và sử dụng đất như sau: 

Bảng 1.2. Hiện trạng quản lý và sử dụng đất của dự án 

TT   Hạng mục  
Đơn 

vị 

Khối lượng 

Tuyến 

chính 

Tuyến  

N 1 

Tuyến  

N 2 
Tổng 

- Đất ở  m2  950 747 1.450 3.147 

- Đất vườn m2 
475 737 725 1.573 

- Đất trồng lúa  m2  
18.274 12.126  30.440 

- Đất nuôi trồng thủy sản  m2  
312 3.004  3.316 

- 
Đất rừng sản xuất 

(trồng keo) 
m2 34.757 23.171  57.928 

- Đất giao thông  m2  
 72  72 

- Đất sông suối  m2  
2.083 1.665  3.748 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án – bước lập báo cáo khả thi) 

Đất hiện trạng thuộc quản lý sử dụng của các hộ gia đình trên địa bàn xã Bộc Bố, 

trong quá trình thực hiện dự án, chủ dự án sẽ tiến hành thống kê và lên phương án đền 

bù, giải phóng mặt bằng phù hợp cho người dân bị chiếm dụng đất. 

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

môi trường  
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 - Hệ thống giao thông: Dự án kết nối với các tuyến đường nội thị của xã Bộ Bố 

đã được xây dựng, ngoài ra các dự án giao thông đang xây dựng có kết nối với trung 

tâm huyện Pác Nặm, gồm: 

 + Dự án Xây dựng công trình vượt dòng phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt 

bão, đảm bảo giao thông trên tuyến đường ĐT.258B đoạn tuyến Km36+00-Km65+450. 

 + Dự án đường kết nối từ trung tâm huyện Pác Năm, tỉnh Bắc Kạn với Sơn Lộ, 

huyện Bảo Lạc, tình Cao Bằng. 

 + Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 258B (đạt tiêu chuẩn đường cấp IV - miền núi) kết 

nối huyện Pác Nặm với trung tâm huyện Ba Bể và Hồ Ba Bể. 

- Về dân cư: Các khu dân cư gần công trình đi qua có bị ảnh hưởng đến các hộ 

dân tại xã Bộc Bố 

Khoảng cách tới các công trình, đối tượng khác có khả năng chịu ảnh hưởng của 

Dự án 

Các công trình, đối tượng xung quanh khu vực như: Trung tâm Y tế huyện Pác 

Nặm, Công an huyện  Pác Nặm nằm ở đầu tuyến và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ của xã Bộc Bố. 

 

 
Ảnh Vị trí san nền tạo quỹ đất giao nhau giữa tuyến chính và tuyến nhánh 

  
Ảnh vị trí đầu tuyến chính  tiếp nối với đường 27m hiện tại 
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Ảnh Vị trí  cuối tuyến chính 

 
Ảnh Vị trí  đầu nhánh 1 (đối diện Công an và Kiểm lâm huyện Pác Nặm) 
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Ảnh Vị trí cuối nhánh 2 (đối diện trung tâm y tế huyện Pác Nặm) 

 
Ảnh Vị trí  cuối nhánh 2 

 

Hình 1.2. Hình ảnh hiện trạng dự án 

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô; công suất; công nghệ của dự án. 

a/ Mục tiêu của dự án 

- Dự án góp phần xây dựng xã Bộc Bố thành trung tâm văn hoá Chính trị, văn 

hoá và bảo vệ môi trường. Điều tiết giao thông trong khu vực nội thị, tăng khả năng đô 

thị hoá kết nối với các trung tâm kinh tế dọc tuyến đường nội thị xã xây dựng. 
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- Dự án sẽ tạo được quỹ đất ở để xây dựng được khu dân cư tập trung, là điều 

kiện để gia tăng dân số cơ học và phát triển không gian đô thị phấn đấu xã Bộ Bố lên thị 

trấn Bộc Bố. 

- Góp phần tăng thu ngân sách của huyện thông qua việc đấu giá quyền sử dụng 

đất, từ đó đầu tư lại các công trình xây dựng hạ tầng thiết yếu của huyện. 

b/ Quy mô dự án, Công suất dự án 

  - Dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư xây dựng mới, đồng bộ hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được duyệt.  

 - Công nghệ, loại công trình: công tình hạ tầng kỹ thuật, cấp III. 

 - Quy mô dự án:  

Xây dựng 03 tuyến đường có chiều dài khoảng 1.553,68 m và san nền, tạo hạ 

tầng có tổng diện tích 39.000m
2
 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án  

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

Đây chỉ là một hợp phần của dự án chỉ có một thành phần dự án giao thông, có 

thể chia thành 3 hạng mục chính. 

 San lấp mặt bằng;  

 Đường giao thông;  

 Thoát nước mưa;  

 Thoát nước thải;  

 Cấp nước sinh hoạt và PCCC;  

 Cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng;  

 Hố ga và cải tạo suối 

a. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án. 

* Phần tuyến: Tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,553Km; bao gồm các tuyến 

như sau: 

 - Tuyến chính: Chiều dài 0,761km; Quy mô thiết kế đường phố gom khu vực theo 

tiêu chuẩn TCXDVN 104:2007 (đường đô thị - yêu cầu thiết kế), gồm các chỉ tiêu kỹ 

thuật chủ yếu như sau: 

 + Tốc độ thiết kế:     Vtk =40km/h. 

 + Chiều rộng nền đường: Bnền = 27,0m. 

 + Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 2x7,5m = 15m. 

 + Chiều rộng phân cách giữa: Bpc= 2m. 

 + Chiều rộng vỉa hè: Bvh= 2x5m = 10m. 

 + Kết cấu mặt đường trên toàn tuyến bằng bê tông nhựa. 
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 - Tuyến nhánh 1: Chiều dài 0,616km; Quy mô thiết kế đường phố nội bộ theo tiêu 

chuẩn TCXDVN 104:2007 (đường đô thị - yêu cầu thiết kế), gồm các chỉ tiêu kỹ thuật 

chính như sau: 

 + Tốc độ thiết kế:     Vtk =30km/h. 

 + Chiều rộng nền đường: Bnền = 13,5m. 

 + Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 7,5m. 

 + Chiều rộng vỉa hè: Bvh= 2x3m = 6m. 

 + Kết cấu mặt đường trên toàn tuyến bằng bê tông nhựa. 

 - Tuyến nhánh 2: Chiều dài 0,177km; Quy mô thiết kế đường phố nội bộ theo tiêu 

chuẩn TCXDVN 104:2007 (đường đô thị - yêu cầu thiết kế), tuyến có 2 đoạn với quy 

mô mặt cắt ngang khác nhau, các chỉ tiêu kỹ thuật chính từng đoạn như sau: 

 + Đoạn 1: Km0+000 - Km0+55 

  Tốc độ thiết kế:     Vtk =30km/h. 

  Chiều rộng nền đường: Bnền = 16,5m. 

  Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 7,5m. 

  Chiều rộng vỉa hè: Bvh= 2x4,5m = 9m. 

  Kết cấu mặt đường trên toàn tuyến bằng bê tông nhựa. 

 + Đoạn 2: Km0+55 - Km0+176 

  Tốc độ thiết kế:     Vtk =40km/h. 

  Chiều rộng nền đường: Bnền = 11,5m. 

  Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 5,5m. 

 + Chiều rộng vỉa hè: Bvh= 2x3m = 6m. 

 + Kết cấu mặt đường trên toàn tuyến bằng bê tông nhựa. 

 - Nút giao: Thiết kế nút giao cùng mức, đồng bộ tại vị trí kết nối với các tuyến 

đường đường 258B, đường đường kết nối từ trung tâm huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

với Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và các đường nội bộ. 

  b. Hệ thống thoát nước mưa: Thiết kế theo quy định, đảm bảo mỹ quan đô thị, phù 

hợp các tiêu chuẩn hiện hành. 

Hệ thống thoát nước mặt các tuyến được bố trí phù hợp theo quy hoạch thoát nước 

mặt chung của trung tâm xã Bộc Bố được phê duyệt tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND 

ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn và hiện trạng thoát nước của khu vực, cụ thể: 

* Thoát nước dọc. 

- Thoát nước mặt đường: Đặt chìm dưới hè đường (tuyến chính, nhánh 1 và nhánh 

2 Km0+00 – Km0+55 đặt hai bên, tuyến nhánh 2 đoạn Km0+55 - Km0+176,76 đặt bên 

phải), kết cấu cốngtrònBTCT có khẩu độ từ 600mm ÷ 1500mm (khớp nối âm dương) 

đặt trên gối đỡ BTCT M200 và đệm đá dăm dày 10cm. Các hố ga thu bằng BTCT bố trí 

với cự ly khoảng 30m/hố, nước thu vào các hố ga rồi thoát vào hệ thống thoát nước dọc 

và được dẫn về các cửa xả dẫn ra suối Bộc Bố. 
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- Kết cấu ga như sau: 

+ Thành ga, đáy ga bằng BTCT M250# đổ tại chỗ 

+ Tấm đan bằng BTCT M250# đổ tại chỗ 

+ Móng ga bằng BTXM M150# đổ tại chỗ 

* Thoát nước mái taluy: Thiết kế rãnh hình thang hoặc rãnh hình chữa nhật  

 - Rãnh hình thang: Thành rãnh được gia cố bằng các tấm bê tông xi măng M200# 

đúc sẵn lắp ghép dày 7cm, đặt trên lớp vữa xi măng mác 100 dày 2cm. Đáy rãnh được 

gia cố bằng BTXM M150 dày 7cm, đổ tại chỗ; 

- Rãnh hình chữ nhật: Rãnh được gia cố bằng bê tông xi măng M150# đổ tại chỗ, 

thành rãnh dày 30cm, đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10cm, nắp rãnh bằng BTCT M250#. 

- Rãnh đỉnh: Hệ thống rãnh đỉnh được bố trí nhằm mục đích ngăn nước từ lưu vực 

trên mái taluy dương chảy vảo nền đường và dẫn về công trình thoát nước, về suối, hoặc 

chỗ trũng cạnh đường. Rãnh đỉnh được thiết kế hình thang, thành và đáy rãnh được gia 

cố bằng các tấm bê tông xi măng M200# đúc sẵn lắp ghép dày 6cm, đặt trên lớp vữa xi 

măng mác 100# dày 2cm.  

- Rãnh hộ đạo: Tại các vị trí nền đào, với mỗi chiều cao đào 6 ÷ 8m, bố trí hệ 

thống bậc cơ rộng 2m, kết hợp làm rãnh thu nước từ mái ta luy đào dẫn về các bậc nước 

để dẫn xuống rãnh biên thoát ra ngoài phạm vi nền đường. Rãnh cơ hình tam giác có 

kích thước B = 2m. Rãnh cơ được gia cố bằng tấm BTXM C16 lắp ghép dày 8cm trên 

lớp vữa BT M100 lót dày 2cm. 

- Bậc nước: Được bố trí để thoát nước từ các rãnh hộ đạo về rãnh biên, để tránh nguy cơ 

xói lở mái taluy dương. Bậc nước có kích thước phủ bì B = 1m, kích thước trong lòng 60cm, 

thành bậc nước dày 40cm. Bậc nước được xây dựng bằng đá hộc xây vữa C10 trên lớp đá 

dăm đệm dày 10cm. 

- Hoàn trả mương thủy lợi: Tại các vị trí tuyến đi trùng các mương, rãnh thủy lợi 

hiện hữu được thiết kế hoàn trả có kích thước và vật liệu tương đương với công trình 

hiện tại. 

- Bảng tổng hợp kết quả thiết kế 

+ Chiều dài rãnh dọc hình thang gia cố: 1.157m; 

+ Chiều dài rãnh dọc hình chữ nhật gia cố: 145m; 

+ Rãnh bậc thềm: 1.362m; 

+ Chiều dài rãnh đỉnh: 272,00m; 

+ Hoàn trả mương thủy lợi: 100m. 
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 * Thoát nước ngang 

 Cống thoát nước lưu vực và cống cấu tạo bố trí trên cơ sở tính toán thuỷ văn, 

thuỷ lực đảm bảo đủ khẩu độ thoát nước, không làm ảnh hưởng đến điều kiện thuỷ văn 

khu vực tuyến đi qua. 

 - Cống tròn 

Được thiết kế lắp ghép bằng mối nối âm dương, tải trọng thiết kế H30-XB80, tần suất 

thiết kế cống P = 4%, cống thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, kết cấu cống như 

sau: 

+ Ống cống bằng BTCT đá 1x2cm M200 đúc sẵn lắp ghép, chiều dài mỗi đốt 

L=1m 

+ Hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống, gia cố thượng hạ lưu bằng đá hộc xây 

VXM M100 đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. 

+ Móng cống bằng BTCT M200 đúc sẵn được đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10cm 

+ Mối nối cống dạng chồng nối âm dương, mặt ngoài ống cống quét bitum nhựa 

chống thấm. 

-  Cống hộp  

Tải trọng thiết kế HL93, thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT. Tần suất thiết kế cống P = 

4%. Kết cấu cống như sau: 

+ Cống hộp BTCT đổ tại chỗ: Thân cống bằng BTCT C30. Móng cống đặt trên hệ 

cọc BTCT 400x400mm. Gia cố thượng, hạ lưu bằng đá hộc xây VXM M100 dày 25cm 

trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. 

+ Tổng số có 5 cống thoát nước ngang các loại, chi tiết số lượng, khẩu độ, hướng 

thoát nước như sau: 

Bảmg 1.3. Bảng vị trí đặt cống hộp 

TT Lý trình 
Khẩu độ cống 

(cm) 

Chiều dài 

(m) 

Hướng chảy 

 

I Tuyến chính 

1 Km0+92,29 2(400x500) 27 P→T 

2 Km0+319.92 
125 23 

T→P 
2125 5 

3 Km0+600 125 30 T→P 

II Tuyến nhánh 1 

3 Km0+056,02 2(400x650) 15,10 P→T 

4 Km0+403,83 2(400x300) 14,57 T→P 

5 Km0+497,65  (400x500) 13,50 T→P 
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c. Thiết kế vỉa hè, cây xanh: 

- Vỉa hè: Hai bên vỉa hè được lát bằng gạch terrazzo kích thước 40x40x3cm, trên 

lớp VXM M100 dày 2cm, lớp móng BTXM M150 dày 8cm (hoặc 15cm tại các vị trí hạ 

hè vào cơ quan). Có bố trí các vị trí lên xuống cho người khuyết tật theo quy định. 

- Bó vỉa, bó gáy hè, rãnh đan: 

+ Bó vỉa vỉa hè bằng các viên BTXM kích thước 26x23cm (chiều dài viên bó vỉa 

100cm đặt trên đoạn đường thẳng hoặc 40cm đặt trên đoạn đường cong), lớp VXM 

M100 dày 2cm, trên lớp móng BTXM M150 dày 10cm, bố trí hai bên vỉa hè. 

+ Bó vỉa giải phân cách giữa bằng BTXM kích thước 16x53cm (chiều dài viên bó 

vỉa 100cm đặt trên đoạn đường thẳng hoặc 40cm đặt trên đoạn đường cong), lớp VXM 

M100 dày 2cm, trên lớp móng BTXM M150 dày 10cm, bố trí ở giải phân cách giữa. 

+ Rãnh đan kích thước 30x50x6cm bằng BTXM M250 đúc sẵn. 

+ Bó gáy hè bằng gạch không nung xây VXM M75#. 

- Cây xanh: 

+ Dọc theo hai bên vỉa hè bố trí các hố trồng cây kích thước 1,4mx1,4m. Bó gốc 

cây bằng gạch xây VXM M75 đặt trên lớp VXM M100 dày 2cm trên lớp móng BTXM 

M150 dày 10cm. Các vị trí cụ thể của các hố trồng cây được bố trí trên mặt bằng tránh 

giao cắt với các công trình khác. Cự ly trung bình các hố trồng cây là 8m/hố, cây trồng 

là cây Sao Đen đường kính tối thiểu 13-15cm, chiều cao H≥3m tạo vẻ đẹp có tác dụng 

trang trí, tăng mỹ quan cho đường. 

+ Giải phân cách giữa tuyến chính trồng xen kẽ cây Ngâu khoảng cách 10m/cây 

cao trung bình H = 1,20m và hoa giấy với khoảng cách 10m/cây cao trung bình H = 

0,80m, dưới làm thảm cỏ lá tre mật độ 2,50kg/m2, cao trung bình H = 0,10m, xung 

quanh là viền chuỗi ngọc. 

d. Thiết kế thoát nước thải. 

* Hệ thống nước thải trục chính 

Theo quy hoạch và chủ trương được phê duyệt các tuyến chính và tuyến nhánh 1 

bố trí hệ thống thoát nước thải dọc vỉa hè. Tuyến chính dọc vỉa hè bên phải, tuyến nhánh 

1 dọc vải hè bên trái. 

- Ống thoát nước thải bằng HDPE, đường kính (200 ÷ 300) - PN8 (đường kính 

trong); 

- Khối lượng: Tổng cộng có 963m ống HDPE, đường kính (200 ÷ 300).  

+ Tuyến chính ống 300 dài 520m;  

+ Tuyến nhánh ống 200 dài 508m. 

e. Hệ thống gom nước thải nhà dân 

Dọc phía sau thửa đất phân lô bố trí hệ thống rãnh thoát nước thải các hộ dân để 

dẫn về đường trục chính, cụ thể; 

- Rãnh có kịch thước trong lòng BxH = (40x70)cm; thân rãnh xây gạch VXM 

M100, trong lòng trát VXM M100 dày 2cm; Móng bằng bê tông M200 dày 15cm đặt 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm 

30 

Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Pác Nặm 

trên lớp bê tông lót M100 dày 10cm, đất nền đầm chặt K95; tấm đan rãnh bằng bê tông 

cốt thép M200 đặt trên gối kê bằng BT M200 đá 1x2; 

- Tổng cộng có 1655m cống. Tuyến chính có 870m; Tuyến nhánh 1 có 785m. 

f. Thiết kế cải suối 

Suối Bộc Bố chảy quanh co qua khu vực quy hoạch nên tuyến đường và hạ tầng 2 

bên khi xây dựng sẽ lấp dòng chảy nếu sử dụng hoàn toàn biện pháp công trình để khắc 

phục sẽ rất tốn kém, do đó cần thiết phải nắn dòng vừa tích kiệm chi phí vừa tạo được 

quỹ đất để phát triển đô thi dọc 2 bên đường,  

Đoạn suối đi qua ruộng được đào trần có kích thước lớn hơn hoặc bằng suối hiện 

tại, đoạn cắt qua đường giao thông được làm bằng cống hộp; 

Đoạn suối cải đi men theo chân taluy đường hoặc khu vực san nền được gia cố 

bằng đá hộc xây VXM M100, đặt trên lớp đá dăm đệm dày trung bình 10cm.  

g. Thiết kế cấp nước và họng cứu hỏa 

 Theo quy hoạch và chủ trương được phê duyệt các tuyến chính và tuyến nhánh 1 

bố trí đường ống cấp nước và họng cứu hỏa dọc 2 bên vỉa hè: 

- Ống cấp nước: 

+ Bằng HDPE, đường kính (100 ÷ 150) - PN8 (đường kính trong).  

 + Khối lượng: Tổng cộng có 1031m ống HDPE, đường kính (100 ÷ 150). 

Tuyến chính ống 150 dài 616m; Tuyến nhánh ống 100 dài 415m. 

- Trụ cứu hỏa: 

+ Là loại nổi có 3 họng theo TCVN 6379-1998, các trụ cứu họa được đặt trên vỉa 

hè gần các ngã giao nhau của đường ôtô, họng lớn của trụ quay ra đường.  

+ Khối lượng: Tổng cộng có 6 trụ cứu hỏa, tuyến chính 4 trụ, tuyến nhánh 2 trụ 
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h. Thiết kế điện. 

- Thiết kế chiếu sáng: Theo quy hoạch và chủ trương được phê duyệt các tuyến 

chính và tuyến nhánh được thiết kế chiếu sáng dọc vỉa hè: 

+ Đối với tuyến chính: Bố trí đèn chiếu sáng trên dải phân cách, đèn cao 8m, 

khoảng cách giữa các bộ đèn trung bình khoảng 28m. Các cột đèn được bố trí sao cho 

nằm ở vị trí tránh các gốc cây và HTKT bên dưới. Sử dụng hệ thống cột đèn chiếu sáng 

cột thép bát giác côn cao 6m, lắp cần bát giác đôi cao 2m, độ vươn cần đèn là 1,5m. 

Trên cột đèn có 2 bộ đèn phân bố ánh sáng bán rộng sử dụng bóng đèn Led công suất 

120W.  

+ Tuyến nhánh 1 và 2: Bố trí đèn chiếu sáng một bên đường, đèn cao 8m, khoảng 

cách giữa các bộ đèn trung bình khoảng 28m. Các cột đèn được bố trí sao cho nằm ở vị 

trí tránh các gốc cây và HTKT bên dưới. Sử dụng hệ thống cột đèn chiếu sáng cột thép 

bát giác côn cao 6m, lắp cần bát giác đơn cao 2m, độ vươn cần đèn là 1.5m. Trên cột 

đèn có bộ đèn phân bố ánh sáng bán rộng sử dụng bóng đèn Led công suất 120W. 

+ Khối lượng: Gồm 88 bộ đèn Led-120W, treo trên 63 cột đèn. Tuyến chính: 25 

cột kép, 7 cột đơn; tuyến nhánh 1: 25 cột đơn; tuyến nhánh 2: 6 cột đơn; 

k. Thiết kế an toàn giao thông 

Bố trí đầy đủ công trình an toàn giao thông theo Quy chuẩn báo hiệu đường bộ 

QCVN 41:2019/BGTVT đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.  

+ Hệ thống biển báo được tính toán thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia 

về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

 + Vạch sơn được bố trí để: phân tách các làn xe, làm các dải an toàn, chỉ hướng 

giao thông trên các làn đường, xác định các vị trí cho người đi bộ qua đường. 

+ Vạch sơn dùng loại sơn dẻo nhiệt phản quang rải nóng. 

1.2.2. Các công trình phụ trợ 

* Xây dựng lán trại, kho bãi: 

 Bố trí mặt bằng lán trại thuận lợi cho công việc quản lý, thi công, vận chuyển 

nguyên vật liệu. Dự án chọn vị trí đặt khu lán trại dọc theo tuyến đường thi công để 

thuận tiện cho công tác vận chuyển và thi công dự án. 

 Diện tích khu vực lán trại là 1.000 m
2
. Trong đó: 

+ Hạng mục xây dựng: Gồm khu nhà điều hành diện tích 50 m
2
; khu nhà ở công 

nhân, nhà ăn ca diện tích 200 m
2
; 

+ Hạng mục phụ trợ: Khu vực sinh hoạt, bể nước dự phòng chữa cháy diện tích 

20 m2; Khu vực vệ sinh diện tích 20 m
2
; Khu tập kết chất thải 10 m

2
. 

+ Hạng mục khác: Bãi vật liệu, bãi cấu kiện diện tích 200 m
2
; Bãi tập kết máy 

móc, thiết bị 350 m
2
; Khu vực rửa xe diện tích 50 m

2
; Đường giao thông nội bộ 100 m

2
. 
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Bảng 1.4. Tổng hợp khối lượng và vật liệu thi công khu vực lán trại 

TT Tên công việc Đơn vị Khối lượng 

 
1 

Lợp mái tôn chống nóng (lợp tôn chống nóng 

tại khu vực nhà điều hành, nhà ăn ca, khu vực 

sinh hoạt và một số công trình phụ trợ khác) 

 

m2 
 

300 

2 Xây tường gạch xung quanh m3 
17,8 

3 
Xây móng công trình không cốt thép (không 

kiên cố) 
m3 

8,3 

 
4 

Đào đắp, san gạt mặt bằng khu lán trại tập 

trung (1.000 m
2
), với chiều cao san gạt tạm 

tính 0,6 m) 

 
100m

3
 

 
6,0 

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

a/ Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng các hạng mục công trình 

- Hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng; 

- Lắp đặt công trình phụ trợ, lán trại công nhân phục vụ giai đoạn thi công xây 

dựng; 

- Vận chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu cho quá trình thi công 

- Thi công tuyến đường và các hạng mục phụ trợ khác 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công  

- Tháo dỡ, dọn dẹp khu vực phụ trợ sau khi hoàn thành thi công xây dựng. 

b/ Giai đoạn vận hành dự án 

Đặc thù dự án khi thi công xây dựng xong đưa vào khai thác vận hành giai đoạn 

đầu cần theo dõi các công trình vận hành ổn định xuyên suốt thời gian vận hành của dự 

án. 

1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Loại hình dự án là xây dựng đường giao thông, nên lượng chất thải phát sinh của 

dự án chủ yếu phát sinh trong giai đoạn thi công. Các hạng mục công trình xử lý chất 

thải và bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công như sau: 

 - 04 thùng rác dung tích 120 lít/thùng, có nắp đậy để chứa chất thải sinh hoạt. 

Chất thải được chuyển giao theo hợp đồng cho đơn vị thu gom tại địa phương; 

 - 02 nhà vệ sinh di động có bể tự hoại bằng vật liệu Composite tại khu vực lán 

trại. 

- 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 6 m
2
/kho; 
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- 02 hố lắng 02 ngăn xử lý nước thải xây dựng có kích thước 2x2x5m/hố; 

- 01 xe phun nước dập bụi với dung tích 14 m
3
/xe. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nhu cầu nguyên, vật liệu cho giai đoạn thi công xây dựng 

a. Nhu cầu xăng dầu 

Lượng xăng, dầu Dizel tiêu thụ vào thời gian thi công cao điểm dự kiến vào 

khoảng 500 lít/ngày. Đơn vị thi công sử dụng bồn chứa xăng dầu với dung tích 1500 lít, 

sử dụng trong 3 ngày, đơn vị cung cấp xăng, dầu lấy tại cửa hàng xăng dầu trên địa bàn 

xã Bộc Bố. 

b. Nhu cầu vật liệu xây dựng 

 * Mỏ đất đắp: Nhu cầu đất đắp khoảng 257.365,84 m
3
, mỏ đất được lấy từ đất 

đào tại tuyến đường chính để tận dụng đất đắp. 

* Các mỏ vật liệu cát xây dựng  

Nguồn cát xây dựng chủ yếu được lấy từ các bãi tập kết trên địa phận tỉnh Bắc 

Kạn, thành phần chủ yếu là cát hạt nhỏ đến hạt trung, cự ly tương đối ngắn, vận chuyển 

thuận lợi, có khả năng cung cấp lớn. 

* Đá xây dựng: Đá các loại lấy tại mỏ đá Mỏ đá Kéo Pựt, thôn Khuổi Ỏ, xã 

Nhạn Môn, huyện Pác Nặm của Công ty TNHH Hải Nam, cách trung tâm công trình 

3,60 Km; 

 * Bãi đổ thải: 

 Trong khu vực dự án, theo thiết kế  đất đá thải được đổ dọc tuyến đường, khối 

lượng còn lại được đổ ở bãi thải ở thôn Nà Nghè, cách cuối tuyến chính 3km;  

c. Nhu cầu điện, nước thi công 

Trong giai đoạn chuẩn bị nhu cầu sử dụng nước chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt vệ 

sinh cá nhân của công nhân và nước cấp cho chống bụi. 

- Nhu cầu nước cấp sinh hoạt: Nhu cầu sử dụng nước cấp cho sinh hoạt chủ yếu 

phục vụ nước uống và vệ sinh  cá nhân. Với số lượng công nhân thi công trong giai đoạn 

này là 40 người, theo TCXDVN 33/2006, định mức nước cấp sinh hoạt cho công nhân 

là 100 l/người/ngày. 

Lượng nước sinh hoạt là: Qsh = 40 (người) x 100 (l/người/ngày) = 4 m
3
/ngày. 

- Nước cấp cho chống bụi: 

+ Nước dùng trong giai đoạn chuẩn bị thi công chủ yếu dùng phun nước giảm 

thiểu bụi trong quá trình bốc xúc, vận chuyển phế thải từ quá trình phá dỡ mặt bằng 

vùng dự án và quá trình thi công lán trại tập trung. 

+ Dự án sử dụng xe phun tưới nước. Theo TCXDVN 33/2006, định mức nước 

cấp cho tưới nền đường là 0,5 l/m
2
. 

+ Với diện tích khu vực cần tưới là 10.000 m
2
, số lần tưới nước dự kiến 2 

lần/ngày. 
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+ Lưu lượng nước cần cấp cho chống bụi trong ngày là: Qcb = 10.000 m
2
 x 0,5 

l/m
2
 x  2 = 10.200 lit/ngày = 10,2 m

3
/ngày. 

- Nguồn cung cấp nước: 

+ Nguồn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt mua ở bình đóng sẵn chủ yếu phục vụ 

ăn uống cho công nhân trong hoạt động chuẩn bị dự án. 

+ Nguồn cung cấp nước phục vụ tưới ẩm chống bụi trong giai đoạn chuẩn bị 

được lấy từ sông Năng gần vị trí dự án. 

d. Nhu cầu sử dụng các máy móc, thiết bị 

Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ dự án 

STT Hạng mục ĐVT Số lượng Tình trạng thiết bị 

1 Máy đào 1,6m
3 

Máy 4 Mới 85% 

2 Máy ủi 110CV Xe 4 Mới 85% 

3 Ô tô tự đổ 10T Xe 4 Mới 85% 

4 Máy lu bánh thép 16T Máy 2 Mới 85% 

5 Máy đầm 6T Máy 2 Mới 85% 

6 Cần cẩu bánh xích 10T Máy  5 Mới 85% 

7 Máy đầm bàn 1kW Máy 4 Mới 85% 

8 Máy đào 0,4m3 Máy 4 Mới 75% 

9 Ô tô vận tải thùng 5T Xe 6 Mới 85% 

10 Ô tô tự đổ 10T Xe 3 Mới 85% 

11 Máy trộn bê tông 250 lít Máy 4 Mới 85% 

12 Ô tô tưới nước 5m3  Xe  2 Mới 85% 

13 Máy rải cấp phối đá dăm 

(60m3 /h)  

Máy 2  Mới 85%  

14 Xe lu 9T  Máy  2 Mới 85% 

(Nguồn: TMTK cơ sở Dự án) 

*  Nhiên liệu sử dụng của các máy móc, thiết bị 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, các thiết bị, máy móc thi công sử dụng nhiên 

liệu dầu diezel như máy đào, máy ủi, ô tô,… Khối lượng dầu diezel tiêu hao được xác 

định như sau: 
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Bảng 1.6. Nhu cầu tiêu thụ dầu DO 

Thiết bị 
Số lượng 

(chiếc) 

Nhiên liệu 

(lít) 

Tổng nhu cầu 

sử dụng 

nhiên liệu 

(lít) 

Khối lƣợng 

dầu tiên thụ 

(kg/h) (trọng 

lượng riêng 

của dầu là 0,8 

kg/l, 1 ca=8h) 

Động cơ    31,7 

Xe tải 5T 6 41 246 24,6 

Ô tô tưới nước, 

dung tích 5m
3 

02 23 46 4,6 

Xe cẩu 6T 01 25 25 2,5 

Thiết bị khác    60,8 

Máy đào 

<=0,65m
3 

04 59 236 23,6 

Máy ủi 

<=110CV 
04 46 184 18,4 

Máy rải cấp 

phối đá dăm 

(60m
3
/h) 

02 30 60 6,0 

Máy đầm 6T 02 20 60 6,0 

Xe lu 9T 02 34 68 6,8 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Dự án xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm chủ yếu xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật, do đó khi đi vào hoạt động sẽ bàn giao cho đơn vị có chức năng tiếp nhận và quản 

lý, sửa chữa các công trình hạ tầng và vận hành các công trình bảo vệ môi trường dự án. 

Sau khi tiếp nhận dự án định kỳ đơn vị có chức năng sẽ tiến hành nạo vét, khơi thông hệ 

thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, chăm sóc cây xanh, bảo trì bảo dưỡng 

các tuyến đường giao thông. 

Bảng 1.7. Danh mục máy móc thiết bị trong giai đoạn hoạt động 
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TT Hạng mục ĐVT Số lượng 
Tình trạng 

 thiết bị 

I Thiết bị điện    

1 Cột đèn chiếu sáng Cái 63 Đầu tư mới 

2 
Đường điện trung thế 35KV 

(hạ ngầm) 
  Đầu tư mới 

II Hệ thống cấp nước    

1 

  Hệ thống ống HDPE, đường 

kính (100 ÷ 150) -PN8 

(đường kính trong).  
m 1031 Đầu tư mới 

III Thiết bị thoát nước mưa    

1 Cống tròn Ø1250 (thoát nước 

dọc) 

m 107 Đầu tư mới 

2 Cống dọc (thoát nước ngang) m 2.724 Đầu tư mới 

IV Thiết bị thoát nước thải    

1 

Ống thoát nước thải bằng 

HDPE, đường kính (200 ÷ 

300) -PN8 (đường kính trong); 
m 963 Đầu tư mới 

V Thiết bị phòng cháy chữa 

cháy 

   

1 Trụ cứu hỏa Trụ 6 Đầu tư mới 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

 5.1.1. Trình tự thi công chủ đạo: 

* Trình tự thi công đường và công trình:  

- Công tác chuẩn bị. 

- Tổ chức thi công cống và công trình. 

- Tổ chức thi công nền đường và rãnh thoát nước. 

- Tổ chức thi công mặt đường. 

- Tổ chức thi công các công trình phụ trợ cho đường (cọc tiêu, biển báo…) 

- Công tác hoàn thiện. 

 * Công tác chuẩn bị: 

- Chuẩn bị và tổ chức lực lượng thi công. 
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- Chuẩn bị máy móc và thiết bị thi công. 

- Chuẩn bị và cung ứng vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình. 

- Chuẩn bị các khu vực lán trại, nhà điều hành thi công, các bãi thải, bãi tập kết 

nguyên vật liệu, bãi đúc dầm, bãi sản xuất tập trung... 

- Công tác nhận bàn giao mặt bằng công trường. Đo đạc, khôi phục các cọc tim 

tuyến, các cọc định vị công trình được nhận bàn giao từ Chủ đầu tư, TVTK. 

- Công tác chuyển bản vẽ thiết kế ra thực địa. 

- Công tác đo đạc trong từng hạng mục thi công. 

- Công tác đo đạc kiểm tra bảo quản định kỳ các mốc khống chế thi công. 

 * Công tác tập kết vật liệu, nhân công, xe máy: 

 - Máy móc thiết bị phục vụ cho công việc thi công nền, mặt đường, cầu cống, 

tuân thủ quy trình thi công và nghiệm thu từng hạng mục công trình. Các thiết bị chủ 

yếu bao gồm xe lu, máy đào, máy ủi, cần cẩu, thiết bị trộn BTXM. 

 - Ngoài các thiết bị thi công xây lắp còn phải chuẩn bị các máy móc đo đạc, thí 

nghiệm, định vị và kiểm tra chất lượng công trình: máy toàn đạc, thủy bình, cần đo 

võng... đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu phục vụ kiểm tra trong quá trình thi công. 

 - Thiết bị xây dựng phải được bố trí đồng đều và phù hợp với kế hoạch thi công 

của đơn vị sao cho thuận lợi, tiết kiệm được thời gian và tận dụng năng lực của máy 

móc thiết bị. 

5.1.2. Thi công hệ thống thoát nước. 

- Thi công cống phải phù hợp quy phạm thi công và nghiệm thu cầu cống theo 

tiêu chuẩn ngành 22TCN 266-2000. 

- Công tác thi công cống cùng với thời gian thi công nền đường, ống cống sử 

dụng loại cống đúc sẵn lắp ghép. 

- Tại vị trí cống có nước chảy thường xuyên để cho thiết bị và máy thi công đi lại 

vào tuyến tiến hành làm cải nắn dòng chảy, đắp bờ vây và làm cống tạm để xe máy đi 

lại. Sau khi thi công xong hoàn trả lại dòng chảy. 

- Tại các vị trí cống trên nền đường cũ, tiến hành thi công nửa cống trước, đảm 

bảo giao thông nửa đường còn lại, sau khi thi công xong nửa cống tiến hành đắp đất 

xung quanh cống và thi công nốt nửa còn lại. 

- Các vị trí đặt móng công trình nếu gặp nền đất yếu phải tiến hành bóc bỏ lớp đất 

yếu hoặc có biện pháp gia cố để tăng cường độ đất nền sau đó mới tiến hành thi công. 

- Xác định vị trí công trình. 

- Đào hố móng đến cao độ thiết kế, xử lý móng (nếu cần) 

- Đối với cống tròn: Lắp đặt móng cống, ống cống, đổ BT tường đầu, tường cánh, 

sân cống. 

- Đối với cống hộp: Lắp đặt ván khuôn, đổ BT móng cống, thân cống, tường đầu, 

tường cánh, sân cống. 
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- Đối với rãnh dọc, cống dọc: Xác định tim, đào hố móng bằng máy và thủ công 

đến cao độ thiết kế và xử lý móng nến cần, lắp đặt móng cống ống cống kết hợp xây 

dựng hố thu nước, lắp đặt cửa thu nước, tấm đan. 

 5.1.3. Thi công nền đường: 

a) Công tác chuẩn bị 

- Khôi phục lại hệ thống cọc mốc, cọc tim tuyến và các giới hạn thi công tại thực 

địa. 

- Gửi cọc: Lập hồ sơ gửi toàn bộ hệ thống cọc đã được khôi phục ra ngoài phạm 

vi thi công, bảo vệ các cọc gửi để sử dụng trong suốt quá trình thi công khi cần định vị 

lại tim tuyến; 

- Kiểm tra cao độ thiên nhiên so với hồ sơ thiết kế  đã được phê duyệt. Kết quả 

kiểm tra phải được thể hiện thông qua văn bản 3 bên là Tư vấn thiết kế (TVTK), Tư vấn 

giám sát (TVGS) và Đơn vị thi công (ĐVTC). 

- Sử dụng máy toàn đạc điện tử xác định lại ranh giới thi công, dùng cọc tre đánh 

dấu các điểm khống chế. Tiến hành di dời hệ thống các cọc ra khỏi phạm vi thi công. 

Lập hồ sơ hệ thống cọc dấu trình lên TV giám sát để có căn cứ kiểm tra trong quá trình 

thi công cũng như công tác hoàn công sau này. 

b) Công tác dọn dẹp, phát quang, di chuyển các chướng ngại vật hiện có 

- Để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng kỹ thuật, trước khi thi công nền đường, 

tiến hành các công việc sau:  

- Phát quang dọn sạch, cày xới và di dời cây: Thi công công việc này bằng máy 

kết hợp với thủ công. Vật liệu thải được vận chuyển bằng ô tô tự đổ ra khỏi phạm vi 

công trường và đổ đúng nơi quy định. Tất cả các gốc cây và rễ cây sẽ được đào bỏ sâu ít 

nhất là 50cm dưới mặt đất nguyên thổ. 

- Việc cày bỏ mặt đường cũ và dỡ bỏ cống cũ các loại được tiến hành sau khi Nhà 

thầu đã có biện pháp đảm bảo giao thông và dòng chảy phù hợp. Công việc này có bao 

gồm cả việc tận dụng các vật liệu được đào bỏ, quản lý và cất giữ các vật liệu này trong 

phạm vi chỉ giới đường hay một vị trí nào khác mà Kỹ sư Tư vấn chấp thuận. Công việc 

này được Nhà thầu thi công bằng máy kết hợp với thủ công. 

c) Thi công đào nền đường thông thường 

Đệ trình biện pháp thi công nền đào thông thường tới TVGS; 

Bố trí máy móc, nhân lực cần thiết. 

Trước khi tiến hành đào nền, Nhà thầu sẽ tiến hành đào hệ thống rãnh thoát nước 

tạm thời, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước hiện có, làm các đường công vụ tại các vị 

trí cần thiết trong khu vực đang thi công. 

Xác định vị trí và ranh giới của dự án. 

Tiến hành lên ga, cắm cọc nền đào bằng hệ thống cọc tre có sơn đỏ ở đầu và cắm 

cờ đỏ để báo hiệu cho máy đào. 

Dùng tổ hợp máy xúc, máy ủi, ô tô vận chuyển và thủ công để thi công. 
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Đào vật liệu không thích hợp đến độ sâu yêu cầu trong hồ sơ thiết kế, sau đó đắp 

bù bằng vật liệu thích hợp như quy định trong mục “ Đắp nền đường” của chỉ dẫn kỹ 

thuật. Tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu phạm vi, chiều sâu đào bỏ vật liệu không 

phù hợp trước khi đắp trả. 

Bề mặt khuôn nền đường đào thông thường sẽ được cày xới sâu 30cm, lu lèn đến 

độ chặt yêu cầu, như quy định trong mục “ Đắp nền đường” của chỉ dẫn kỹ thuật.  

Mọi yêu cầu khác về công tác đào nền đường Nhà thầu thực hiện đúng theo mục 

“Đào nền đường” của chỉ dẫn kỹ thuật.  

c.1) Kỹ thuật thi công  

- Công tác thi công bao gồm  đào mái taluy,  đào khuôn đường và  đào mở rộng 

nền đường cũ. Phương pháp thi công chủ yếu bằng cơ giới để đảm bảo chất lượng và kết 

hợp với thủ công trong những vị trí hoặc công việc mà máy móc không thể làm được. 

- Đào đất bằng thủ công: áp dụng đối với những vị trí mặt bằng thi công hẹp, khối 

lượng ít không đưa máy móc vào thi công được, ở đây phương pháp đào đất hạ ta luy 

những đoạn đường mở rộng có chiều cao mái ta luy lớn, phạm vi mở rộng hẹp không 

dùng máy để thi công được. 

- Đào đất bằng máy: Khi thi công nền đào hoàn toàn phải dựa vào tình hình cụ 

thể để sử dụng các phương án đào khác nhau như: đào ngang, đào dọc và đào hỗn hợp... 

Tuỳ từng vị trí trên tuyến cụ thể mà Nhà thầu sử dụng một trong các cách thức thi công 

nền đào như dưới đây: 

+ Thi công nền nửa đào nửa đắp: Khi sườn dốc từ 1/4 đến 1/2,5, có thể dùng máy 

ủi trực tiếp ủi ngang đổ đất vào nửa đắp hay đống đất bỏ. Đất được đào thành từng lớp, 

chiều dài từng lớp bằng 2 hay 3 lần chiều sâu mỗi lần đào. Sử dụng hai máy ủi thì dùng 

một máy để đào, máy kia vận chuyển và rải thành từng lớp để lu. 

+ Phương án đào và vận chuyển ngang: Từ một đầu hoặc từ cả hai đầu đoạn nền 

đào, đào trên toàn bộ mặt cắt ngang tiến dần vào dọc tim đường. Theo phương án đào 

này, có thể có được mặt đào tương đối cao, nhưng diện công tác lại hẹp (bằng bề rộng 

nền đào). Nếu nền đào quá sâu thì có thể phân thành bậc cấp đồng thời đào tiến dần vào 

để tăng thêm diện công tác nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Chiều cao bậc được xác 

định tuỳ theo năng suất công tác và các yêu cầu an toàn: nếu làm thủ công thì thường lấy 

bằng 1,5 2,0 m, nếu dùng máy xúc thì có thể tăng lên đến trên 3 4m tuỳ theo loại đất 

và dung tích gầu. Mỗi bậc cấp đều phải có đường vận chuyển đất ra riêng để tránh cản 

trở lẫn nhau, làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc hoặc gây ra tai nạn. 

+ Phương án đào và vận chuyển dọc: Phương án này còn được phân thành 2 loại: 

Đào từng lớp và đào thành luống. Đào từng lớp là phương án đào dần từng lớp theo 

hướng dọc trên toàn bộ bề rộng nền đào với chiều dầy không lớn. Vật liệu được đổ bỏ 

chỉ tại vị trí được kỹ sư TVGS chấp thuận. 

+ Việc đào và bốc xúc đất được thực hiện bằng thủ công kết hợp với cơ giới 

+ Việc đào đất được thực hiện bằng máy ủi, máy đào.  

+ Khối lượng vật liệu đào được vận chuyển tới vị trí đổ bằng các phương tiện cơ 

giới như máy ủi và xe ô tô, thủ công với các phương tiện vận chuyển như xe kéo, sọt đất...  
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- Nếu chiều rộng nền đường mở mới tại vị trí không lớn lắm và chiều cao đất đào 

h < 4m, bề rộng nền mở rộng chỉ đủ cho máy thi công và đất đào là đất cấp III trở xuống 

thì dùng máy đào, đào bạt mái taluy. Nếu tại vị trí đó không cần đắp ta dùng ô tô vận 

chuyển đất đi chỗ khác bằng ô tô tự đổ đến nơi quy định.  

- Nếu bề rộng mở thêm tương đối lớn và chiều dọc đủ dài để bảo đảm cho máy làm 

việc được an toàn thì có thể đưa máy ủi lên phía trên đỉnh taluy nền đường cũ tiến hành 

mở rộng bằng cách đào từ trên xuống  dưới. Đất đào ra đẩy hết xuống phần nền đường cũ 

và ở đây lại bố trí máy ủi hoặc máy san chuyển tiếp đến chỗ đổ đất thừa. 

- Để đưa máy lên trong trường hợp địa hình khó khăn thì phải dùng nhân lực mở 

đường và tạo nên một dải bằng phẳng rộng hơn 4m ở phía trên đỉnh ta luy nền đường cũ 

để máy làm việc được an toàn. 

- Trường hợp bề rộng mở mới hẹp nhưng chiều cao taluy lại cao (H > 6m) thì các 

phương án thi công dùng máy đào hay máy ủi máy đào trực tiếp đào đất đều trở ngại và 

khi đó dùng phương án nổ phá kết hợp máy ủi.. Sau khi nổ phá phải tập trung chuyển 

đất khẩn trương chống ách tắc. 

- Đất đào tận dụng sẽ được nhà thầu tập kết về nơi quy định và được sử dụng theo 

sự chỉ đẫn của TVGS. Các bãi tập kết đảm bảo không gây ách tắc giao thông, ô nhiễm 

môi trường và phải được TVGS chấp thuận trước khi tiến hành công tác đào; 

- Công tác lu lèn: Sau khi đào nền đường tới cao độ thiết kế, tiến hành xáo xới 

nền đường và tưới nước cho đủ độ ẩm thích hợp. Sau đó tiến hành lu lèn đạt độ chặt K  

95: Trước tiên lu sơ bộ bằng lu bánh thép 8-10T, đi 3-4lượt/điểm; sau đó dùng lu rung 

14T để lu lèn, đi 5-6 lượt/điểm, số lượt lu cụ thể sẽ được áp dụng thông qua kết quả lu 

lèn của đoạn thí điểm. 

- Kỹ thuật lu lèn:  Trong quá trình lu lèn cần chú ý vệt lu nọ đè lên vệt lu kia là 30 

cm. Khi phân đoạn để lu thì vết bánh lu trước đè lên vệt sau từ 0,5 - 1,0 m. Trình tự lu từ 

thấp lên cao những đoạn đường thẳng thì lu từ 2 mép đường vào giữa, những đoạn trong 

đường cong thì lu từ bụng về lưng đường cong. 

c.2)  Kỹ thuật thi công đào khuôn đường: 

Dùng máy ủi tiến hành đào hạ đến cao độ đáy áo đường, tiến hành xáo xới nền 

đường và tưới nước cho đủ độ ẩm thích hợp. Sau đó tiến hành lu lèn đạt độ chặt K>95: 

Trước tiên lu sơ bộ bằng lu bánh thép 8-10T, đi 3-4lượt/điểm; sau đó dùng lu rung 14T 

để lu lèn, đi 5-6 lượt/điểm. 

c.3) Biện pháp đảm bảo chất lượng: 

- Tuân thủ quy trình lấy mẫu thí nghiệm, các phương pháp thí nghiệm và tuân 

theo sự chỉ dẫn trực tiếp của TVGS; 

- Đảm bảo rằng trên bề mặt nền đào đã hoàn thiện, các dòng chảy là thông suốt, 

độ dốc ngang và độ dốc dọc đảm bảo theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế;  

- Mọi mái taluy, hướng tuyến, cao độ, bề rộng nền đường v.v.. đều phải đúng, 

chính xác, phù hợp với bản vẽ thiết kế và qui trình kỹ thuật thi công, hoặc phù hợp với 

những chỉ thị khác đã được chủ đầu tư và Tư vấn giám sát chấp thuận. 
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- Cường độ của nền đường đá: Nếu nền đường là đá cứng liền thì không cần đo, 

nếu nền đường đào là đá phong hoá thi TVGS sẽ quyết định mật độ và khoảng cách đo 

bằng tấm ép cứng theo TCVN8861-2011. 

- Cường độ và độ chặt của nền đường đất: cứ 250m dài một tổ hợp 3 mẫu thử độ 

chặt và 1điểm đo cường độ, không quá 5% sai số độ chặt <1% theo quy định nhưng 

không được tập trung ở một khu vực. Đo cường độ (mô đuyn đàn hồi) bằng tấm ép cứng 

theo TCVN8861-2011, đo độ chặt bằng phương pháp rót cát. 

- Cao độ trong nền đào phải đúng cao độ thiết kế ở mặt cắt dọc với sai số cho 

phép là ±20mm, đo 20 mét một mặt cắt ngang, đo bằng máy thuỷ bình chính xác. 

Sai số về độ lệch tim đường không quá 10 cm, đo 20m một điểm nhưng không 

được tạo thêm đường cong, đo bằng máy toàn đạc điện tử và thước thép. 

- Sai số về độ dốc dọc không quá 0,25% của độ dốc dọc, đo tại các đỉnh đổi dốc 

trên mặt cắt dọc, đo bằng máy thuỷ bình chính xác. 

- Sai số về độ dốc ngang không quá 5% của độ dốc ngang đo 20m một mặt cắt 

ngang, đo bằng máy thuỷ bình chính xác. 

- Sai số bề rộng mặt cắt ngang không quá 10 cm, đo 20m một mặt cắt ngang, đo 

bằng thước thép. 

- Mái dốc nền đường (taluy) đo bằng thước dài 3m không được có các điểm  lõm 

quá 5 cm, đo 50 mét một mặt cắt ngang.  

- Nhà thầu phải có những sửa chữa kịp thời và cần thiết nếu phát hiện ra những 

sự sai khác trong quá trình thi công trước khi nghiệm thu. 

- Sau mỗi làn thi công hoàn thành từ 200-400m nền dào, Nhà thầu sẽ đề nghị 

TVGS tiến hành thí nghiệm và nghiệm thu nền đào. 

d) Thi công nền đắp thông thường  

d.1) Kỹ thuật thi công 

- Thông thường vật liệu đắp được chuyển thẳng từ mỏ vật liệu tới công trường thi 

công trong điều kiện thời tiết khô ráo và được rải xuống. Nhìn chung, không được phép 

đánh đống vật liệu đắp nền, đặc biệt là trong mùa mưa. 

- Vật liệu đắp nền trong phạm vi đường được rải thành từng lớp có chiều dày 

20cm (đo trong điều kiện đất đắp đã lu lèn chặt), sau đó sẽ được đầm nén như quy định 

và được Kỹ sư TVGS kiểm tra, chấp thuận trước khi tiến hành rải lớp khác lên trên. 

Chiều dầy của mỗi lớp vật liệu đã lu lèn không được vượt quá 20cm, trừ trường hợp đặc 

biệt, khi điều kiện thi công nền đắp không cho phép (lầy lội, không có điều kiện thoát 

nước v.v…) và phải được Kỹ sư TVGS chấp thuận 

- Các lớp đất đắp bao có thể được rải trước hoặc rải sau lớp đắp nền tương ứng 

theo chỉ dẫn của kỹ sư TVGS nhưng phải đảm bảo cấu tạo và chiều dày theo bản vẽ thiết 

kế. Công tác đầm lèn lớp đất bao này được thực hiện đồng thời với lớp nền đường tương 

ứng và phải đảm bảo độ chặt K  0,95. 

- Phải sử dụng thiết bị, san đất phù hợp để đảm bảo độ dày đồng đều trước khi 

đầm nén. Trong quá trình đầm nén phải thường xuyên kiểm tra cao độ và độ bằng phẳng 
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của lớp. Phải luôn đảm bảo độ ẩm phù hợp cho lớp vật liệu được đầm nén. Nếu độ ẩm 

quá thấp có thể bổ sung thêm nước. Ngược lại, nếu độ ẩm quá cao phải tiến hành các 

biện pháp như: cày xới, tạo rãnh, hoặc các biện pháp khác thoả mãn yêu cầu của Kỹ sư 

TVGS. 

- Tại những vị trí đắp nền trên lớp đệm thoát nước dạng hạt thì cần phải lưu ý để 

tránh hiện tượng trộn lẫn hai loại vật liệu.  

- Trong trường hợp nền đắp được thi công qua khu vực lầy lội không thể dùng xe 

tải hoặc các phương tiện vận chuyển khác có thể thi công phần dưới cùng của nền đắp 

bằng cách đổ liên tiếp thành một lớp được phân bố đều có độ dày không vượt quá mức 

cần thiết để hỗ trợ cho phương tiện vận chuyển đổ các lớp đất sau với điều kiện phải 

trình biện pháp thi công lên Kỹ sư TVGS kiểm tra, các khối lượng phát sinh so với hồ 

sơ thiết kế (nếu có) phải được trình lên đại diện Chủ đầu tư chấp thuận. 

- Không được đổ bất kỳ lớp vật liệu khác lên trên phạm vi nền đường đang thi 

công cho đến khi việc đầm nén thoả mãn các yêu cầu nêu trong phần Chỉ dẫn thi công - 

nghiệm thu này. 

- Phải bố trí hành trình của các thiết bị san và vận chuyển đất một cách hợp lý để 

sao cho có thể tận dụng tối đa tác dụng đầm nén trong khi di chuyển các thiết bị đó, 

giảm thiểu được các vết lún bánh xe và tránh tình trạng đầm nén không đều.  

- Trường hợp nền đường đắp bằng đá ở trạng thái tự nhiên hoặc đã qua chế biến, 

Nhà thầu phải thảo luận với TVGS về trình tự thi công và sau đó phải đệ trình bằng văn 

bản đề nghị chấp thuận biện pháp thi công đã kiến nghị. 

- Khi đắp có bệ phản áp thì nền đắp không được vượt hơn cao độ của bệ phản áp 

cho đến khi bệ phản áp hoàn thiện. Khi phát hiện trong lớp đắp có đoạn cao su cục bộ, 

cần có ngay biện pháp xử lý thích hợp (cày xới - phơi đất, thay đất nếu cần thiết). Tuyệt 

đối không thi công lu rung trên nền đắp mà dưới đó có xử lý nền bằng thiết bị thoát 

nước thẳng đứng (giếng cát, bấc thấm…). 

- Trường hợp nền đắp được xây dựng trên phạm vi đường cũ, nền hoặc mặt 

đường cũ phải được chuẩn bị bằng các phương pháp phù hợp như san gạt, đào bỏ, cầy 

xới tạo nhám. Vật liệu thu được sẽ được đánh giá, xác định là thích hợp hay không thích 

hợp cho việc tái sử dụng.  

d.2) Thi công dải thử nghiệm đầm nén 

- Đối với mỗi nguồn vật liệu đắp nền, trước khi thi công rộng rãi, Nhà thầu phải 

trình đề xuất bằng văn bản về kế hoạch thi công dải đầm thử nghiệm để xác định dây 

chuyền thiết bị thi công, số hành trình yêu cầu và phương pháp điều chỉnh độ ẩm. Dải 

thử nghiệm đầm nén có chiều rộng  10m và chiều dài  100m, trên đó áp dụng biện 

pháp thi công đã đề xuất với một số điều chỉnh hoặc bổ sung cần thiết nếu được Kỹ sư 

TVGS yêu cầu. Việc thử nghiệm đầm nén phải hoàn thành trước khi được phép áp dụng 

thi công chính thức.   

- Khi kết thúc đầm nén, độ chặt trung bình của dải thử nghiệm sẽ được xác định 

bằng cách lấy trung bình kết quả của 10 mẫu thí nghiệm kiểm tra độ chặt tại chỗ, vị trí 

thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên. Nếu độ chặt trung bình của dải thử nghiệm thấp hơn 
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98% độ chặt của các mẫu đầm nén trong phòng thí nghiệm được xác định qua các quy 

trình thử nghiệm thích hợp với loại vật liệu đắp đang sử dụng thì TVGS có thể yêu cầu 

xây dựng một dải thử nghiệm khác. 

- Trong quá trình thi công, nếu có thay đổi về vật liệu đắp hoặc thiết bị thi công 

thì Nhà thầu phải tiến hành các thử nghiệm đầm nén bổ sung và trình kết quả thử 

nghiệm cho Kỹ sư TVGS kiểm tra, trình đại diện Chủ đầu tư chấp thuận.   

- Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải triệt để tuân theo quy trình đầm 

nén đã xây dựng, và TVGS có thể yêu cầu hoặc Nhà thầu có thể đề nghị xây dựng một 

dải thử nghiệm mới khi: 

+ Có sự thay đổi về vật liệu hay công thức trộn vật liệu. 

+ Có lý do để tin rằng độ chặt của một dải kiểm tra không đại diện cho lớp vật 

liệu đang được rải. 

d.3) Độ chặt yêu cầu của vật liệu đắp nền 

- Độ chặt của vật liệu lớp nền thượng được quy định trong mục 03300. 

- Các lớp vật liệu nằm bên dưới lớp nền thượng phải được đầm nén tới độ chặt 

K0,95 (22 TCN 333-06, đầm nén tiêu chuẩn, phương pháp I).  

- Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra độ chặt của 

các lớp vật liệu đã được đầm nén bằng các phương pháp thí nghiệm tại hiện trường theo 

tiêu chuẩn 22 TCN 346-06 (phễu rót cát), AASHTO T191, T205 hoặc các phương pháp 

đã được chấp thuận khác. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy ở vị trí nào đó mà độ chặt thực tế 

không đạt thì Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa để đảm bảo độ chặt yêu cầu. Việc kiểm tra 

độ chặt phải được tiến hành trên toàn bộ chiều sâu của lớp đất đắp, tại các vị trí mà Kỹ sư 

TVGS yêu cầu. Khoảng cách giữa các điểm kiểm tra độ chặt không được vượt quá 200m. 

Đối với đất đắp bao quanh các kết cấu hoặc mang cống, phải tiến hành kiểm tra độ chặt 

cho từng lớp đất đắp. Đối với nền đắp, ít nhất cứ 500 m3 vật liệu được đổ xuống phải tiến 

hành một thí nghiệm xác định độ chặt. 

- Ít nhất cứ 1500 m2 của mỗi lớp đất đắp đã đầm nén phải tiến hành một nhóm 

gồm 3 thí nghiệm kiểm tra độ chặt tại hiện trường. Các thí nghiệm phải được thực hiện 

đến hết chiều dày của lớp đất. Đối với đất đắp xung quanh các kết cấu hoặc mang cống 

thì với mỗi lớp đất đắp phải tiến hành ít nhất một thí nghiệm kiểm tra độ chặt. 

- Kết quả các thí nghiệm độ chặt tại hiện trường sẽ được sử dụng để đánh giá chất 

lượng của toàn bộ hạng mục, Nhà thầu phải có trách nhiệm tập hợp và chuẩn bị Bảng 

tổng hợp kết quả thí nghiệm độ chặt, nộp kèm với hồ sơ thanh toán vào cuối mỗi tháng. 

d.4) Thiết bị đầm nén 

- Thiết bị đầm nén phải có khả năng đạt được các yêu cầu về đầm nén mà không 

làm hư hại vật liệu được đầm. Thiết bị đầm nén phải là loại thiết bị được Kỹ sư TVGS 

chấp thuận. Những yêu cầu tối thiểu đối với máy lu như sau:  

+ Các lu chân cừu, lu rung bánh thép phải có khả năng tạo một lực 45N trên một 

mm của chiều dài trống lăn. Trong khu dân cư hạn chế sử dụng lu rung. 

+ Các lu bánh thép loại không rung phải có khả năng tác dụng một lực không nhỏ 

hơn 45N trên một mm của chiều rộng bánh (vòng) đầm nén. 
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+ Các lu rung bánh thép phải có trọng lượng tối thiểu là 6 tấn.  Phần đầm phải 

được trang bị điều khiển tần số và biên độ và được thiết kế đặc biệt để đầm nén các loại 

vật liệu phù hợp. 

+ Lốp của lu bánh hơi phải có talông trơn nhẵn với kích thước bằng nhau để tạo 

ra một lực đầm nén đồng đều trên toàn bộ bề rộng của lu và có khả năng tạo ra một áp 

lực ít nhất là 550 kPa lên mặt đất.  

+ Có thể sẽ yêu cầu thay thế các loại máy đầm bằng kiểu phù hợp với các vị trí 

mà các thiết bị đang sử dụng không có khả năng thi công hoặc đáp ứng được độ chặt 

quy định của nền đắp. Ví dụ như đắp nền cạnh các công trình hiện có, đắp mang cống 

hoặc diện tích hẹp v.v… 

e) Trình tự các bước thi công đối với các đoạn tuyến đi trên nền đường cũ 

e.1) Thi công nền nửa đào nửa đắp 

Thi công nền đường nửa đào, nửa đắp chia làm 3 bước thi công như sau: 

Bước 1: Đắp cạp mở rộng nền đường bằng cao độ mặt đường hiện tại, đảm bảo 

giao thông là phần mặt đường và lề đường hiện tại. 

Bước 2: Chuyển làn thi công 

+ Đào mở rộng nền đường đến cao độ đáy lề gia cố, đảm bảo giao thông là phần 

mặt đường hiện tại và nền đường đã đắp cạp. 

- Bước 3: Hoàn thiện nền đường 

+ Đắp nâng cao độ nền đường đạt cao độ thiết kế (Thi công từng nửa bề rộng mặt 

đường để đảm bảo giao thông) 

e.2) Thi công nền đào 

Thi công nền đường đào chia làm 3 bước thi công như sau: 

Bước 1: Đào mở rộng nền đường một phía đến cao độ mặt đường hiện tại, đảm 

bảo giao thông là phần mặt đường còn lại.  

Bước 2: Chuyển làn thi công 

+ Đào mở rộng nền đường phía còn lại đến cao độ mặt đường hiện tại, đảm bảo 

giao thông là phần mặt đường hiện hữu và nền đường mở rộng.  

Bước 3: Hoàn thiện nền đường 

+ Đào hạ toàn bộ mặt hiện tại đạt cao độ mặt móng đường thiết kế, phần khuôn 

của móng đường sẽ thi công khi thi công móng.(Thi công từng nửa bề rộng mặt đường 

để đảm bảo giao thông) 

+ Rãnh dọc sẽ hoàn thiện khi thi công xong mặt đường  (dùng để đảm bảo giao 

thông khi thi công móng, mặt đường). 

e.3) Thi công nền đắp 

Thi công nền đường đắp cchia làm các bước như sau: 

- Bước 1: Đắp cạp mở rộng một phía nền đường bằng cao độ mặt đường hiện tại, 

đảm bảo giao thông là phần mặt đường và lề đường hiện tại. 

- Bước 2: Chuyển làn thi công. 
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 + Đắp cạp mở rộng phía còn lại bằng cao độ mặt đường hiện tại, đảm bảo giao 

thông là phần mặt đường và phần đường đã đắp cạp. 

- Bước 3: Hoàn thiện nền đường. 

+ Đắp nâng cao độ nền đường đến đáy móng đường thiết kế. ( Thi công từng nửa 

bề rộng mặt đường để đảm bảo giao thông ). Phần lề đường còn thiếu cao độ sẽ đắp khi 

thi công móng đường. 

f) Công tác đảm bảo thoát nước trong thi công: 

- Trong quá trình thi công cần phải lưu ý đến việc thoát nước dọc, ngang để nền 

đường luôn khô ráo, không bị đọng nước làm phá hoại đến kết cấu nền và ảnh hưởng 

đến an toàn giao thông. 

- Trong quá trình đắp cần phải đào các rãnh xương cá và các hố tụ nước để hút 

nước ngầm hoặc nước mưa ra khỏi hiện trường thi công để hiện trường luôn khô ráo. 

- Trong nền đường đào thì đào đến đâu đào luôn rãnh dọc tới đó và hố thu nước 

để đảm bảo thoát nước kịp thời. 

5.1.4. Thi công các lớp móng cấp phối đá dăm 

a) Yêu cầu chung 

- Trước khi bắt đầu công tác thi công, Nhà thầu phải đệ trình lên TVGS “Kế 

hoạch thi công”, nội dung bao gồm: 

+ Kế hoạch đầm thử nghiệm (Vị trí, thời gian dự kiến); 

+ Biện pháp thi công chủ đạo (Dây chuyền thiết bị và trình tự thi công dự kiến); 

+ Phương pháp thí nghiệm và kiểm tra chất lượng. 

- Trong suốt thời gian thi công lớp cấp phối đá dăm, nhà thầu phải liên tục theo 

dõi tình hình và điều kiện thời tiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới chất lượng. Tuyệt 

đối không được thi công khi trời mưa và không được tiến hành đầm nén khi độ ẩm của 

vật liệu vượt ra ngoài phạm vi quy định. 

- Mặt bằng khu vực thi công các lớp cấp phối đá dăm phải được chuẩn bị và được 

sự chấp thuận của TVGS, các vật liệu không phù hợp phải được dọn sạch. Ngoài ra, Nhà 

thầu phải có biện pháp đảm bảo thoát nước trong quá trình thi công nếu xét thấy cần 

thiết. 

b) Xác định hệ số rải (hệ số lu lèn). 

 - Phải căn cứ vào kết quả thi công thí điểm, có thể xác định hệ số rải sơ bộ như 

sau:  

kr

yck

ir

K
K



 .max*

¶   

Trong đó: 

+ kmax: là khối lượng thể tích khô lớn nhất theo kết quả thí nghiệm đầm nén tiêu 

chuẩn, g/cm3; 

+ kr: là khối lượng thể tích khô của vật liệu CPĐD ở trạng thái rời (chưa đầm 

nén), g/cm3; 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm 

46 

Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Pác Nặm 

+ Kyc: là độ chặt yêu cầu của lớp CPĐD. 

c) Chuẩn bị các thiết bị phục vụ kiểm tra trong quá trình thi công: 

- Xúc sắc khống chế bề dày và thước mui luyện. 

- Bộ sàng và cân để phân tích thành phần hạt. 

- Trang thiết bị xác định độ ẩm của CPĐD. 

- Bộ thí nghiệm đương lượng cát (kiểm tra độ bẩn). 

- Bộ thí nghiệm rót cát để kiểm tra độ chặt (xác định dung trọng khô sau khi đầm 

nén). 

d) Chuẩn bị các thiết bị thi công : 

- Ô tô tự đổ vận chuyển CPĐD. 

- Trang thiết bị tưới nước ở mọi khâu thi công (xe xi-téc phun nước, bơm có vòi 

tưới cầm tay, bình tưới thủ công…) 

- Sử dụng máy rải CPĐD để rải, không sử dụng máy ủi, máy san để chống phân 

tầng. Riêng đối với những khu vực phạm vi thi công hẹp, đoạn thi công ngắn và các 

trường hợp đặc biệt khác, Nhà thầu có thể đề xuất thay đổi thiết bị thi công, phải được 

TVGS và Chủ đầu tư chấp thuận. 

- Các phương tiện đầm nén: Tốt nhất là có cỡ lu bánh sắt cỡ 3 - 6 tấn; ngoài lu 

rung phải có lu tĩnh bánh sắt 8 - 10 tấn. Nếu không có lu rung, có thể thay bằng lu bánh 

lốp với tải trọng bánh 2,5 - 4 tấn /bánh. 

- Các phương tiện rải lớp nhựa thấm (khi làm lớp móng trên). 

e) Chuẩn bị bề mặt nền (dưới kết cấu mặt đường) 

- Trong mọi trường hợp phân lớp bề mặt nền (tiếp giáp với kết cấu mặt đường) 

phải đảm bảo độ chặt K≥0,95, mặt phẳng trên đó rải lớp cấp phối đá dăm phải được đầm 

chặt, vững chắc, đồng đều, bằng phẳng và bảo đảm độ dốc ngang.  

- Với lớp móng dưới đặt trên lớp nền thượng, lớp nền thượng phải được nghiệm 

thu và được TVGS chấp thuận trước khi rải lớp cấp phối đá dăm. 

- Đối với mặt đường cũ, phải phát hiện và xử lý triệt để để các vị trí hư hỏng cục 

bộ. Việc sửa chữa hư hỏng và bù vênh phải kết thúc trước khi thi công lớp móng CPĐD.  

f) Vận chuyển CPĐD đến hiện trường 

- Phải kiểm tra các chỉ tiêu của CPĐD trước khi tiếp nhận, vật liệu CPĐD phải 

được TVGS chấp thuận ngay tại cơ sở gia công hoặc bãi chứa. 

- Không được dùng thủ công xúc CPĐD hất lên xe; phải dùng máy xúc gầu 

ngoạm hoặc bánh xúc gầu bánh lốp. 

- Đến hiện trường xe đổ CPĐD trực tiếp vào máy rải. 

g) Xây dựng dải đầm thử nghiệm 

- Trước khi tiến hành thi công đại trà các lớp cấp phối đá dăm, Nhà thầu phải 

chuẩn bị, thi công xây dựng một dải đầm thử nghiệm nhằm mục đích xác định khả năng 

thích hợp của vật liệu cũng như dây chuyền thiết bị, trình tự thi công dự kiến. Đối với 

mỗi loại vật liệu hoặc nguồn vật liệu, Nhà thầu sẽ phải sử dụng dây chuyền thiết bị và 
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trình tự thi công để xây dựng một dải đầm thử có chiều dài không nhỏ hơn 50m. Đoạn 

thi công thí điểm phải đại diện cho phạm vi thi công của mỗi mũi thi công về: loại hình 

kết cấu của mặt bằng thi công, độ dốc dọc, dốc ngang, bề rộng lớp móng... 

- Sau khi công tác đầm kết thúc, Nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm độ chặt tại 

hiện trường và những thí nghiệm khác nếu được TVGS yêu cầu, so sánh với kết quả thí 

nghiệm trong phòng đã trình nộp. 

- Nếu kết quả không đạt yêu cầu, toàn bộ vật liệu của dải đầm thử phải dỡ bỏ và 

Nhà thầu tiến hành dải đầm thử nghiệm khác bằng chi phí của mình. 

- Trong trường hợp có sự thay đổi một trong những điều kiện ban đầu của quy 

trình thi công đã được xác định, Nhà thầu cũng phải tiến hành xây dựng dải đầm thử 

nghiệm tương ứng với những thay đổi đó. 

h) Đổ vật liệu 

- Nhà thầu phải tính toán khối lượng vật liệu cần thiết, có tính đến hệ số lu lèn để 

bố trí tập kết đủ vật liệu cho khu vực dự kiến thi công cấp phối đá dăm.  

- Trong trường hợp độ dầy của móng cấp phối yêu cầu phải được thi công từ hai 

lớp trở lên, mỗi lớp sẽ phải thi công theo quy định trong mục 6.4 của phần Chỉ dẫn thi 

công - nghiệm thu này, được kiểm tra, chấp thuận của TVGS trước khi thi công lớp tiếp 

theo. 

- Thiết bị vận chuyển có thể đi lại ngay trên các đoạn đường đã rải xong lớp cấp 

phối đá dăm móng trên và móng dưới với điều kiện là không làm hư hại tới vật liệu đã 

được rải và những thiết bị đó phải di chuyển đều trên toàn bộ mặt cắt ngang nhằm tránh 

để lại vết lún của bánh xe hoặc gây ra tình trạng đầm nén không đều. TVGS có quyền 

cho dừng việc đi lại của các phương tiện trên các đoạn đường đã rải xong hoặc rải một 

phần, nếu thấy rằng việc vận chuyển đó sẽ hoặc đang làm hư hại đến công đoạn vừa thi 

công. 

i) Rải vật liệu 

- Vật liệu CPĐD được rải bằng máy rải. 

- Căn cứ vào tính năng của thiết bị, chiều dày thiết kế, có thể phân thành các lớp 

thi công. Chiều dày của mỗi lớp thi công sau khi lu lèn không nên lớn hơn 15cm. Trong 

trường hợp đặc biệt có yêu cầu chiều dày lớn hơn thì phải sử dụng thiết bị lu hiện đại và 

sơ đồ lu đặc biệt nhưng chiều dày không được vượt quá 18cm. Chiều dày tối thiểu của 

mỗi lớp phải không nhỏ hơn 3 lần cỡ hạt lớn nhất danh định Dmax. 

- Việc quyết định chiều dày rải (thông qua hệ số lu lèn) phải căn cứ vào kết quả 

thi công thí điểm, có thể xác định hệ số rải (hệ số lu lèn) sơ bộ K*rải như sau: 

K
*
rải =

kr

yck
K




max  (1) 

Trong đó: 

+ kmax: là khối lượng thể tích khô lớn nhất theo kết quả thí nghiệm đầm nén tiêu 

chuẩn, g/cm3; 

+ kr: là khối lượng thể tích khô của vật liệu CPĐD ở trạng thái rời (chưa đầm 

nén), g/cm3; 
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+ Kyc: là độ chặt yêu cầu của lớp CPĐD. 

- Phải thường xuyên kiểm tra cao độ, độ bằng phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc, 

độ ẩm, độ đồng đều của vật liệu CPĐD trong suốt quá trình san rải. 

j) Đầm nén 

- Phải lựa chọn và phối hợp các loại lu trong sơ đồ lu lèn. Thông thường, sử dụng 

lu nhẹ 60 - 80 kN với vận tốc chậm 3Km/h để lu 3 - 4 lượt đầu, sau đó sử dụng lu rung 

100 - 120 kN hoặc lu bánh lốp có tải trọng bánh 25 - 40 kN để lu tiếp từ 12 - 20 lượt cho 

đến khi đạt độ chặt yêu cầu, rồi hoàn thiện bằng 2 - 3 lượt lu bánh sắt nặng 80 - 100 kN. 

- Số lần lu lèn phải đảm bảo đồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể 

cả phần mở rộng), đồng thời phải bảo đảm độ bằng phẳng sau khi lu lèn. 

- Việc lu lèn phải thực hiện từ chỗ thấp đến chỗ cao, vệt bánh lu sau chồng lên 

vệt lu trước ít nhất là 20cm. Những đoạn đường thẳng, lu từ mép vào tim đường và ở 

các đoạn đường cong, lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong. 

- Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, 

độ dốc ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí bị lồi lõm, phân tầng để bù phụ, 

sửa chữa kịp thời: 

+ Nếu thấy có hiện tượng khác thường như rạn nứt, gợn sóng, xô dồn hoặc rời rạc 

không chặt... phải dừng lu, tìm nguyên nhân và xử lý triệt để rồi mới được lu tiếp. Tất cả 

các công tác này phải hoàn tất trước khi đạt được 80% công lu;  

+ Nếu phải bù phụ sau khi đã lu lèn xong, thì bề mặt lớp móng CPĐD đó phải 

được cày xới với chiều sâu tối thiểu là 5 cm trước khi rải bù. 

- Sơ đồ công nghệ lu lèn áp dụng để thi công đại trà cho từng lớp vật liệu như các 

loại lu sử dụng, trình tự lu, số lần lu phải được xây dựng trên cơ sở thi công thí điểm lớp 

móng CPĐD. 

k) Yêu cầu về công tác kiểm tra. 

- Để đánh giá chất lượng vật liệu CPĐD phục vụ cho công trình và làm cơ sở xác 

định độ chặt lu lèn cũng như độ ẩm tối ưu. Khi thay đổi mỏ đá hoặc loại đá sản xuất 

cũng bắt buộc phải tiến hành các hạng mục kiểm tra này. Căn cứ theo yêu cầu của Quy 

trình hoặc Chỉ dẫn kỹ thuật để quyết định khả năng sử dụng.  

- Việc lấy mẫu tại hiện trường phục vụ cho công tác kiểm tra thành phần cấp phối 

sau khi chế tạo phải thực hiện như sau: 

+ Yêu cầu lấy mẫu tại các đống đá CPĐD đã được nghiền sàng và pha trộn thành 

phần. 

+ Khối lượng lấy mẫu vật liệu ≥ 200kg (với CPĐD có Dmax = 37,5),  ≥150kg 

(với CPĐD có Dmax = 25), ≥100kg (với CPĐD có Dmax = 19). 

+ San gạt lớp bề mặt, tiến hành dùng xẻng để lấy mẫu ở độ sâu tối thiểu 0,2m so 

với bề mặt ban đầu. 

+ Lấy đồng thời 04 mẫu đá tại 04 vị trí khác nhau trên một đống đá CPĐD, sau 

đó trộn lại thành một mẻ đá có khối lượng yêu cầu đem đóng vào thùng hoặc túi bảo 

quản và đưa về phòng thí nghiệm. 
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- Trước khí thí nghiệm phân tích thành phần hạt, phải đổ mẫu từ thùng hoặc túi 

ra, trộn đều từ 2-3 phút, sau đó mới lấy mẫu đá chính thức để làm thí nghiệm theo trình 

tự: 

+ Trộn đều và chia chỗ đá đã lấy thành 4 phần bằng nhau; 

+ Xúc lấy mẫu đại diện từ 4 phần đó theo nguyên tắc lấy đều đối với từng phần. 

- Trước khi thí nghiệm phải lấy mẫu đại diện cho lô sản phẩm hoặc đoạn được thí 

nghiệm, kiểm tra. Việc lấy mẫu tùy thuộc vào mục đích kiểm tra và phải tuân thủ theo 

các yêu cầu trong mục 6.4.4 của TCVN 8859:2011 và chỉ dẫn của TVGS. 

- Chi tiết các hạng mục kiểm tra theo các nội dung sau: 

* Kiểm tra CPĐD trong giai đoạn thiết kế hỗn hợp. 

- Mẫu kiểm tra được lấy tại nguồn cung cấp, cứ 3.000 m3 vật liệu cung cấp cho công 

trình hoặc khi liên quan đến một trong các trường hợp sau, tiến hành lấy một mẫu:  

+ Nguồn vật liệu lần đầu cung cấp cho công trình; 

+ Có sự thay đổi nguồn cung cấp; 

+ Có sự thay đổi địa tầng khai thác của đá nguyên khai; 

+ Có sự thay đổi dây truyền nghiền sàng hoặc hàm nghiền hoặc cỡ sàng; 

+ Có sự bất thường về chất lượng vật liệu.  

- Vật liệu phải thoả mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu được quy định tại Bảng 

1, Bảng 2. 

* Giai đoạn kiểm tra phục vụ công tác nghiệm thu chất lượng vật liệu CPĐD đã 

được tập kết tại chân công trình để đưa vào sử dụng 

- Mẫu kiểm tra được lấy ở bãi chứa tại chân công trình, cứ 1.000 m3 vật liệu lấy ít 

nhất một mẫu cho mỗi nguồn cung cấp hoặc khi có sự bất thường về chất lượng vật liệu. 

- Vật liệu phải thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu quy định tại Bảng 1, 

Bảng 2 và đồng thời thí nghiệm đầm nén trong phòng.  

* Kiểm tra trong quá trình thi công 

Bảng 1.7. các yêu cầu kiểm tra CPĐD trong quá trình thi công 

T
T 

Hạng mục kiểm tra Khối 
lượng mẫu 

Mật độ kiểm tra  

1
. 

Thành phần hạt 1 
mẫu 

200 m
3
 hoặc 1 ca 

thi công 

2
. 

Chỉ số dẻo  1 
mẫu 

 

3
. 

Tỷ lệ hạt dẹt 1 
mẫu 

 

4
. 

Độ ẩm 1 
mẫu 

 

5
. 

Độ chặt (theo 22 TCN 
346-06) 

1 
mẫu 

600 m
2 
diện tích 

CPĐD đã thi công  
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T
T 

Hạng mục kiểm tra Khối 
lượng mẫu 

Mật độ kiểm tra  

6
. 

Chỉ số CBR  1 
mẫu 

800 m
2
 (với lớp 

CPĐD móng trên) 

Yêu cầu về kích thước hình học và độ bằng phẳng của lớp móng CPĐD 

T

T 

Chỉ tiêu kiểm tra Sai số cho 

phép 

Ghi chú 

1 Cao độ 
-10 

mm 

-

5 mm 

Cứ 40m đến 50 m 

với đoạn tuyến thẳng, 20m 

đến 25 m với đoạn tuyến 

cong bằng hoặc cong 

đứng đo một trắc ngang. 

2 Độ dốc ngang 
 

0,5 % 

 

0,3 % 

3 Chiều dày 
 

10 mm 

 

5 mm 

4 Bề rộng 
- 

50 mm 

- 

50 mm 

5 

Độ bằng phẳng: 

khe hở lớn nhất dưới 

thước 3m (TCVN 

8854:2011) 

≤ 

10 mm 

≤ 

5 mm 

Cứ 100 m đo tại 

một vị trí. 

- Các số liệu thí nghiệm nêu trên là cơ sở để tiến hành nghiệm thu công trình. 

* Kiểm tra sau thi công để phục vụ việc nghiệm thu hạng mục công trình 

- Đối với độ chặt lu lèn kết hợp kiểm tra thành phần hạt sau khi lu lèn và chiều 

dày lớp móng: cứ 200m dài (2 làn xe) thí nghiệm kiểm tra bằng phương pháp rót cát tại 

1 vị trí ngẫu nhiên. Trường hợp quy mô gồm 4 làn xe, có dải phân cách giữa, số điểm 

kiểm tra là 2 điểm/200m dài đường, được bố trí ngẫu nhiên trên hai phần đường xe 

chạy;   

- Đối với các yếu tố hình học, độ bằng phẳng: mật độ kiểm tra bằng 20% khối 

lượng quy định cho công tác kiểm tra trong quá trình thi công, tương đương với mật độ 

đo như sau: 

+ Đo kiểm tra các yếu tố hình học (cao độ tim và mép móng, chiều rộng móng, 

độ dốc ngang móng): 250m/vị trí trên đường thẳng và 100m/vị trí trong đường cong. 

+ Đo kiểm tra độ bằng phẳng bề mặt móng bằng thước 3m: 500m/vị trí. 

l) Dung sai và các yêu cầu chung 

- Cấp phối lớp móng trên và móng dưới phải được rải với độ dày đồng đều và sau 

khi đầm nén sẽ phù hợp yêu cầu thiết kế về: chiều dày; cao độ; độ dốc dọc; và dốc ngang 

hay độ vồng của bề mặt. Dung sai cho phép của lớp nêu trong bảng dưới đây. 

Dung sai đối với lớp móng trên và móng dưới 

Thông số hình học Sai số cho phép 
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Móng dưới Móng 

trên 

Độ dốc dọc (trên đoạn dài 

> 25m) 

+ 0,1% + 0,1 % 

Độ không bằng phẳng của 

bề mặt 

(đo bằng thước 3m) 

≤10 mm ≤5mm 

- Bề mặt của tất cả các lớp móng trên và móng dưới phải bằng phẳng, không 

được đọng nước. 

- Trước khi tiến hành kiểm tra độ bằng phẳng của bề mặt lớp cấp phối đá dăm 

móng trên phải tiến hành quét sạch các vật liệu rơi vãi bằng chổi cứng. 

m) Sửa chữa những đoạn không đạt yêu cầu 

- Tại những vị trí thi công mà không đảm bảo các yêu cầu thiết kế hình học như 

Quy định trong bảng 3 và bảng 4, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa bằng cách làm cầy, 

xới bề mặt, dỡ bỏ, thay thế hoặc bù thêm vật liệu tuỳ theo yêu cầu cụ thể, sau đó tạo 

hình và lu lèn lại. 

- Các lớp cấp phối đá dăm quá khô, không đảm bảo điều kiện lu lèn tốt, sẽ phải 

được cải thiện độ ẩm bằng cách cày xới, phun một lượng nước thích hợp và san gạt kỹ 

bằng thiết bị được TVGS chấp thuận. Lượng nước được sử dụng nhất thiết phải căn cứ 

trên các chỉ số về độ ẩm Quy định hoặc theo chỉ dẫn của TVGS. 

- Các lớp cấp phối đá dăm quá ướt, không đảm bảo lu lèn tốt, phải được cải tạo 

bằng cách cày xới và hong khô lớp vật liệu đến độ ẩm thích hợp trong điều kiện thời tiết 

khô ráo. Trong trường hợp cách xử lý này cũng không mang lại hiệu quả thì TVGS có thể 

yêu cầu dỡ bỏ phần vật liệu đó và thay thế bằng vật liệu có độ ẩm phù hợp. 

- Việc sửa chữa các khu vực móng trên và móng dưới cấp phối không đáp ứng độ 

chặt yêu cầu hoặc không đáp ứng các yêu cầu về vật liệu quy định trong mục này của 

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công - nghiệm thu phải được tiến hành theo chỉ dẫn của TVGS. 

n) Kiểm soát giao thông trên bề mặt lớp móng CPĐD 

- Không được phép cho xe cộ, kể cả xe máy thi công của nhà thầu, lưu thông trên 

bề mặt các lớp móng cấp phối đá chưa hoàn thiện, đang trong giai đoạn thi công, trừ khi 

có hướng dẫn của TVGS với những biện pháp bảo vệ cụ thể. 

- Trong khi chưa thi công lớp mặt đường bê tông nhựa, lớp móng cấp phối đá 

dăm sẽ được bảo dưỡng, duy tu như sau: 

+ Phải thường xuyên giữ đủ độ ẩm trên mặt lớp CPĐD để tránh các hạt mịn bị 

gió thổi. Đồng thời không cho xe cộ đi lại trên lớp móng khi chưa tưới nhựa thấm bám 

để tránh bong bật. 

+ Đối với lớp móng trên cấp phải nhanh chóng tưới nhựa thấm bám, việc tưới 

nhựa thấm bám tuân theo mục 05100 - lớp nhựa thấm bám của Quy định thi công và 

nghiệm thu này. 

+ Nếu phải đảm bảo giao thông, ngay sua khi tưới nhựa thấm bám phải phủ một 
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lớp đá mạt kích thước 0,5x0,1cm và lu nhẹ khoảng 2-3 lần/điểm. Đồng thời đảm bỏa 

thoát nước cho bề mặt, bù phụ, quét gạt các hạt đá bị văng dạt và lu lèn những chỗ bị 

bong bật do xe chạy. Bề mặt lớp luôn được làm sạch bằng xe quét. Phải tiến hành phân 

luồng giao thông và hạn chế tốc độ xe chạy đồng thời cũng phải thường xuyên hoán đổi 

vị trí làn xe trên mặt cắt ngang đường để xe chạy đều trên toàn bộ mặt đường.  

+ Ở những vị trí vật liệu quá khô làm cho độ ổn định của vật liệu bị suy giảm 

hoặc khó được tăng lên dưới tác động của xe cộ đi lại hoặc thiết bị lu lèn, thì phải tưới 

nước đều lên toàn bộ bề mặt lớp để cải thiện độ ẩm. Lượng nước phải đồng đều và nhẹ 

nhàng trên khắp bề mặt lớp vật liệu với định mức khoảng 4 lít/ m2 để tránh làm ngập 

hoặc làm xói bề mặt. 

o) Thí nghiệm 

- Số lượng và chủng loại các thí nghiệm bổ sung cần thiết để thông qua chất 

lượng vật liệu sẽ căn cứ theo chỉ dẫn của TVGS, nhưng phải bao gồm tất cả các thử 

nghiệm Quy định trong mục này trên cơ sở ít nhất là ba mẫu đại diện lấy từ mỏ vật liệu 

đề xuất, đại diện cho phạm vi chất lượng vật liệu lấy từ các mỏ đó. 

- Nếu có bất kỳ thay đổi nào về vật liệu, nguồn vật liệu hoặc phương pháp khai 

thác thì có thể phải thí nghiệm lại toàn bộ các thí nghiệm đã thực hiện trước đó, theo yêu 

cầu của TVGS.  

- Phải có một kế hoạch thí nghiệm để kiểm soát chất lượng vật liệu theo mục 6.11 

của Chỉ dẫn kỹ thuật thi công nghiệm thu này. 

- Phải thường xuyên xác định độ chặt và độ ẩm hiện trường của vật liệu đã đầm 

nén theo 22 TCN 346-06 hoặc AASHTO T191. Các thí nghiệm để xác định các chỉ số 

nói trên phải được thực hiện cho toàn bộ chiều dày của lớp tại các vị trí mà TVGS chỉ 

định nhưng không cách xa nhau quá 200m và sau khi thí nghiệm phải lấp ngay các hố 

đào bằng vật liệu quy định và đầm nén tới độ chặt và dung sai bề mặt theo đúng yêu cầu 

trong Chỉ dẫn kỹ thuật thi công - nghiệm thu này. 

5.1.5. Thi công mặt đường bê tông nhựa 

- Chỉ được thi công mặt đường BTN vào những ngày không mưa, móng đường 

khô ráo, nhiệt độ không khí không dưới +5 độ C. Thi công cuốn chiếu sau khi hạng mục 

CPĐD loại 1 thi công được khoảng 200 mét. 

- Trong những ngày đầu thi công hoặc sử dụng một loại BTN mới phải tiến hành 

thi công rải thử một đoạn để kiểm tra và xác định công nghệ của quá trình rải, lu lèn áp 

dụng cho đại trà. 

- Nếu đoạn thử chưa đạt được chất lượng yêu cầu nhất là về độ chặt, độ bằng 

phẳng thì phải làm một đoạn thử khác với sự điều chỉnh lại công nghệ và lu lèn cho đến 

khi đạt được chất lượng yêu cầu. 

a) Chuẩn bị lớp móng 

- Trước khi rải lớp bê tông nhựa phải làm sạch, khô và bằng phẳng lớp móng, xử 

lý độ dốc ngang theo đúng yêu cầu thiết kế. 

- Tiến hành bù vênh mặt đường cũ bằng cấp phối đá dăm loại 2. 

- Đầm lèn chặt ngay trước khi thi công lớp BTN. 
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- Định vị và cao độ rải ở hai mép mặt đường đúng với thiết kế, kiểm tra cao độ 

bằng máy cao đạc.  

- Khi dùng máy rải có bộ phận tự động điều chỉnh cao độ lúc rải cần chuẩn bị cẩn 

thận các đường chuẩn (hoặc căng dây chuẩn thật thẳng, thật căng dọc theo mép mặt 

đường, hoặc đặt thanh dầm làm đường chuẩn, sau khi đã cao đạc chính xác dọc theo 

mép mặt đường và mép của dải sẽ rải). Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc. 

 b) Thi công lớp nhựa dính bám 

 Công việc thực hiện trước khi rải lớp bê tông nhựa, trên lớp móng hoặc trên lớp 

mặt đường cũ đã được sửa chữa, làm vệ sinh, phải tưới một lượng nhựa dính bám. 

- Dùng xe tưới nhựa tưới một lượng nhựa ( hoặc  nhũ  tương ) dính bám 

1,0kg/m2. Dùng nhựa lỏng tốc độ đông đặc nhanh hoặc đông đặc vừa (RC - 70; MC - 

70). 

- Có thể dùng nhựa đặc 60/70 pha với dầu hoả theo tỷ lệ dầu hoả trên nhựa đặc là 

80/100 (theo trọng lượng) tưới ở nhiệt độ nhựa 45oC  10oC.  

- Nhựa được tưới trước độ 4-6h trước khi rải lớp bê tông nhựa lên trên. 

b.1) Lớp nhựa dính bám 

- Vật liệu: Lớp nhựa dính bám phải là một trong các vật liệu bitum sau 

Tên Loại vật liệu Nhiệt độ tưới Lượng dùng 

RC - 

70 

Nhựa lỏng 

Tốc độ đông 

nhanh 

50 - 100
0
C 0.1 - 0.3 l/m2 

RC - 

250 

Nhựa lỏng 

Tốc độ đông 

nhanh 

80 -100
0
C 0.1 - 0.3 l/m2 

CRS - 

2 

Nhựa nhũ 

tương 
20 - 70

0
C 0.1 - 0.3 l/m2 

Cation Đông kết 

nhanh 

  

- Các vật liệu nêu ở trên phải tuân theo tiêu chuẩn AASHTO M71 và M208-81, 

nếu phù hợp, và vật liệu đó phải được cung cấp theo các yêu cầu quy định trong điều 

khoản của Quy định kỹ thuật. 

b.2) Trình tự tưới: 

- Ngay sau khi làm sạch bề mặt, vật liệu nhựa phải được tưới bằng xe phun theo 

các mức và nhiệt độ nêu trong Quy định kỹ thuật và được Kỹ sư hướng dẫn. Lớp nhựa 

dính bám phải được tưới chỉ khi bề mặt khô trừ khi được Kỹ sư chỉ dẫn khác. 

- Bề mặt kết cấu và cây cối gần khu vực được xử lý phải được bảo vệ theo cách 

có thể ngăn chặn được nhựa bắn vào. Không được thải vật liệu nhựa vào khu vực đất 

mượn hoặc rãnh thoát nước. Kỹ sư có thể hướng dẫn rằng có thể pha loãng nhũ tương 

với nước sạch để kiểm soát mức phun. Đơn vị thi công phải thanh toán chi phí cho công 

việc này. 
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- Không được đổ lớp bề mặt trên lớp nhựa dính bám cho đến khi lớp nhựa dính 

bám ở trong điều kiện liên kết phù hợp để có thể dính kết được với lớp bề mặt. Lớp 

nhựa dính bám phải tưới trước khi rải lớp bề mặt sao cho đạt được điều kiện dính bám 

hợp lý. Cho đến khi rải lớp bề mặt, Đơn vị thi công phải bảo vệ lớp nhựa dính bám khỏi 

hư hỏng. 

c) Sản xuất bê tông nhựa  

- Trạm trộn BTN được kiểm định an toàn và được TVGS kiểm tra trước khi hoạt 

động. Vật liệu  đưa vào sản xuất BTN phải được kiểm tra thí nghiệm đạt các yêu cầu về 

cơ lý cũng như thành phần hạt. Thí nghiệm thiết kế thành phần BTN trình TVGS và chủ 

đầu tư phê duyệt kết quả thiết kế. Trong quá trình sản xuất BTN, phải lấy mẫu để kiểm 

tra chất lượng BTN theo chỉ dẫn của TVGS.  

d) Vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa 

- Dùng ô tô vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa , chọn trọng tải và số lượng của ô 

tô phù hợp với công suất của trạm trộn, của máy rải và cự ly vận chuyển, đảm bảo sự 

liên tục, nhịp nhàng ở các khâu. 

- Cự ly vận chuyển phải chọn sao cho nhiệt độ hỗn hợp đến nơi rải không thấp 

hơn 120
o
C. 

- Thùng xe phải kín, sạch có quét lớp mỏng dung dịch xà phòng vào đáy và thành 

thùng (hoặc dầu chống dính bám). Không được dùng dầu Ma zút hay các dung môi bảo 

hoà được nhựa bi tum để quét đáy và thành thùng xe. Xe vận chuyển hỗn hợp BTN phải 

có bạt che phủ. 

- Mỗi chuyến ô tô vận chuyển hỗn hợp khi rời trạm phải có phiếu xuất xưởng ghi 

rõ nhiệt độ hỗn hợp, khối lượng, chất lượng (đánh giá bằng mắt) thời điểm xe rời trạm 

trộn, nơi xe sẽ đến, tên người lái xe. 

- Trước khi đỗ hỗn hợp BTN vào phễu máy rải, phải kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp 

bằng nhiệt kế, nếu nhiệt độ dưới 120oC thì phải loại đi (chở đến một công trình phụ 

khác để tận dụng). 

e) Rải hỗn hợp bê tông nhựa 

- Một số vấn đề cần chú ý khi thi công lớp BTN: 

- Chỉ cho phép rải lớp BTN khi cao độ mặt lớp móng, độ bằng phẳng, độ dốc 

ngang, độ dốc dọc có sai số nằm trong phạm vi cho phép theo bảng dưới đây: 

Các đặc trưng của lớp 

móng 

Sai số cho 

phép 

Dụng cụ và 

phương pháp kiểm tra 

Cao độ lớp móng 
+ 5mm-:-

10mm 
Máy thủy bình, mia 

Độ bằng phẳng < 5mm 22TCN 16-79 

Độ dốc ngang sai không 

quá 
+ 0,2% 

Máy thủy bình, mia 

hoặc thước đo độ dốc 

ngang 

Độ dốc dọc trên đoạn 

dài 25m sai không quá 
+ 0,1% Máy thủy bình, mia 
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- Độ dày trung bình các lớp mặt đường bất kỳ đo ở 5 điểm trong một độ dài 100m 

bất kỳ không được dưới 98% và cũng không quá 120% so với độ dày quy định. Ngoài 

ra, độ dày của lớp mặt đường bất kỳ đo tại bất kỳ điểm nào cũng không được dưới 95% 

hoặc không được quá 125% so với độ dày quy định. 

- Nhiệt độ của cốt liệu phải được kiểm soát để nhiệt độ của hỗn hợp khi xả từ 

trạm trộn ra là giữa 135 và 160
0
C. Đơn vị thi công phải lựa chọn nhiệt độ tối thiểu để 

đảm bảo cốt liệu sấy khô phù hợp, và nhiệt độ hỗn hợp khi đổ vào máy trải bê tông nhựa 

phải bằng hoặc hơi cao hơn nhiệt độ quy định. 

- Nhiệt độ mà tại đó nhựa được phun vào máy trộng của trạm phải từ 0 đến 15
o
C 

thấp hơn nhiệt độ của cốt liệu được đun nóng. 

- Nhiệt độ mà hỗn hợp được trải không được dưới 130
0
C, hoặc nhiệt độ mà Kỹ sư 

chỉ thị để đạt được yêu cầu về lu lèn. 

- Phải lu lèn hỗn hợp ngay sau khi nó chịu được trọng lượng của xe lu mà không 

gây ra chuyển vị quá lớn của vật liệu. Độ chặt của vật liệu sau khi lu lèn phải không 

dưới 98% độ chặt Marshall như xác định từ các mẫu đầm nén hàng ngày. Độ chặt phải 

được kiểm tra bằng lõi khoan đường kính 100 mm bằng mũi khoan lõi đã duyệt, ở mức 

độ được Kỹ sư quy định nhưng thường xuyên không dưới 5 lõi khoan mỗi ngày bất cứ 

lúc nào thi công bê tông nhựa, hoặc không nhỏ hơn 1 mẫu/100 tấn. 

- Độ dày trung bình của mặt đường được trải và lu lèn trong một ngày không 

được dưới độ dày nêu trong các Bản vẽ. Độ dày tối thiểu tại bất kỳ một điểm nào không 

được quá 5 mm mỏng hơn độ dày quy định (trừ lớp làm phẳng/bù vênh). Trong trường 

hợp vì lý do tổng chiều dày của lớp bê tông nhựa thiết kế tăng cường tại chỗ mỏng nhất 

thấp hơn hoặc bằng 5 mm không thể chia làm hai lớp là lớp bù vênh và lớp mặt để thi 

công riêng biệt được thì có thể trải toàn bộ bê tông nhựa tăng cường thành một lớp và 

lớp này được đo đạc và thanh toán như lớp làm phẳng. 

- Các mẫu mặt đường - Sau khi lu lần cuối và trước khi thông xe, Đơn vị thi công 

phải cắt các mẫu từ mặt đường hoàn thiện để làm thí nghiệm.  Các mẫu không được nhỏ 

hơn 250 mm250 mm, trừ khi dùng để đo dung trọng tại hiện trường, các lõi khoan có 

đường kính tối thiểu 100 mm được cắt bằng máy khoan lõi sẽ được chấp thuận. Các mẫu 

bê tông nhựa được lấy đến độ sâu của lớp ở các vị trí được Kỹ sư chỉ định. 

- Các mẫu dùng để phân tích và các thí nghiệm khác phải được lấy từ lớp bề mặt 

khi được Kỹ sư chỉ thị bất cứ lúc nào có sự thay đổi cơ bản về công thức trộn. Nếu lấy 

các mẫu từ lớp bề mặt thì phải lấp lại bằng vật liệu mới, lu lèn kỹ và hoàn thiện theo ý 

của Kỹ sư. 

- Bề mặt của đường hoàn thiện phải được Kỹ sư thí nghiệm về độ bằng phẳng 

bằng cách sử dụng thước thẳng 3.0 m. Bề mặt sẽ được chấp thuận nếu độ lệch so với 

thước thẳng, được đặt hoặc theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang, không vượt quá 5 mm 

giữa 2 điểm tiếp xúc. 

- Các bề mặt mặt đường không phù hợp với dung sai này có thể bị Kỹ sư từ chối. 

Đơn vị thi công phải bóc bỏ và trải lại các khu vực không được chấp thuận bằng chi phí 

của mình. 
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f) Kỹ thuật rải bê tông nhựa: 

- Chỉ được rải BTN nóng bằng máy chuyên dùng, ở những chỗ hẹp không rải 

được bằng máy chuyên dùng thì cho phép rải thủ công và tuân theo các quy định thi 

công và nghiệm thu. 

- Để đảm bảo giao thông, Đơn vị thi công tiến hành việc rải thảm BTN trên từng 

1/2 bề rộng mặt đường. Sau khi thông xe đuợc trên phần đã rải thảm sẽ tiến hành nốt 

nửa còn lại. 

- Khi bắt đầu ca làm việc, cho máy rải hoạt động không tải 10 - 15 phút để kiểm 

tra máy, sự hoạt động của guồng xoắn, băng chuyền đốt nóng tấm là. Đặt dưới tấm là 

hai con xúc xắc hoặc thanh gỗ có chiều cao bằng 1,2 - 1,3 bề dày thiết kế của lớp BTN. 

Trị số chính xác được xác định thông qua đoạn thi công thử. 

- Ô tô chở hỗn hợp đi lùi tời phễu máy rải, bánh xe tiếp xúc đều và nhẹ nhàng với 

hai trục lăn của máy rải. Sau đó điều khiển cho thùng ben đổ từ từ hỗn hợp xuống giữa 

phễu máy rải. Xe để số 0, máy rải sẽ đẩy ô tô từ từ về phía trước cùng máy rải. 

- Khi hỗn hợp đã phân đều dọc theo buồng xoắn của máy rải và ngập tới 2/3 

chiều cao guồng xoắn thì máy rải bắt đầu tiến về phía trước theo vệt quy định. Trong 

quá trình rải luôn giữ cho hỗn hợp thường xuyên ngập 2/3 chiều cao buồng xoắn. 

- Trong suốt thời gian rải hỗn hợp BTN  nóng, bắt buộc phải để thanh đầm của 

máy rải luôn hoạt động. 

- Tuỳ bề dày của lớp, tuỳ năng suất của máy trộn mà chọn tốc độ của máy rải cho 

thích hợp. Khi năng suất của các trạm trộn thấp hơn năng suất của máy rải, thì chọn tốc 

độ của máy rải nhỏ để giảm tối thiểu số lần đứng đợi hỗn hợp của máy rải. Giữ tốc độ 

máy phải thật đều trong cả quá trình rải. 

- Phải thường xuyên dùng que sắt đánh dấu để kiểm tra bề dày rải khi cần điều 

chỉnh (với máy không có bộ phận tự động điều chỉnh) thì vặn tay quay nâng (hay hạ) 

tấm lá từ từ để lớp BTN khỏi bị khấc. 

- Cuối ngày làm việc máy rải phải chạy không tải ra quá cuối vệt rải khoảng 5 - 

7m mới được ngừng hoạt động. Dùng bàn chông nóng, cào sắt nóng vun vén cho mép 

cuối vệt rải đủ chiều dày và thành một đường thẳng, thẳng góc với trục đường. 

- Cuối ngày làm việc phải xắn bỏ một phần hỗn hợp để mép chỗ nối tiếp được 

ngay thẳng và phải tiến hành ngay sau khi lu lèn xong lúc hỗn hợp còn nóng nhưng 

không lớn hơn + 70
o
C. 

- Trước khi rải tiếp phải sửa sang lại mép chỗ nối tiếp dọc và ngang và quét một 

lớp mỏng nhựa lỏng đông đặc vừa hay nhũ tương nhựa đường phân tách nhanh (hoặc 

sấy nóng chỗ nối tiếp bằng thiết bị chuyên dùng) để đảm bảo sự dính kết tốt giữa hai vệt 

cũ và mới. 

- Khe nối dọc ở lớp trên và lớp dưới phải so le nhau, cách nhau ít nhất là 20cm. 

Khe nối ngang ở lớp trên và lớp dưới cách nhau ít nhất là 1m. Nếu lớp trên là lớp BTN, 

lớp dưới trực tiếp bằng vật liệu đá gia cố xi măng thì vị trí khe nối của hai lớp cũng tuân 

theo như thế. 
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- Khi máy rải làm việc, bố trí công nhân cầm dụng cụ theo máy để làm các việc 

như sau: 

+ Té phủ hỗn hợp hạt nhỏ lấy từ trong phễu máy rải thành lớp mỏng dọc theo mối 

nối, san đều các chỗ lồi lõm rỗ của mối nối trước khi lu lèn. 

+ Xúc đào bỏ chỗ mới rải bị quá thiếu nhựa hoặc quá thừa nhựa và bù vào chỗ đó 

hỗn hợp tốt. 

+ Gọt bỏ bù phụ những chỗ lồi lõm cục bộ trên lớp BTN mới rải. 

- Trường hợp máy rải đang làm việc bị hỏng (thời gian sữa chữa phải kéo dài 

hàng giờ) thì phải báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp và  cho phép 

dùng máy san tự hành san rải nốt số hỗn hợp còn lại (nếu bề dày của hỗn hợp BTN > 

4cm) hoặc rải nốt bằng thủ công khi khối lượng hỗn hợp còn lại ít. 

- Trường hợp máy đang rải gặp mưa đột ngột thì: 

+ Báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung cấp hỗn hợp. 

+ Khi lớp BTN đã được lu lèn đến 2/3 độ chặt yêu cầu thì ngừng lu, san bỏ hỗn 

hợp ra khỏi phạm vi mặt đường, chỉ khi nào mặt đường khô ráo lại thì mới được rải hỗn 

hợp tiếp. 

+ Sau khi mưa xong, khi cần thiết thi công gấp, cho xe chở cát đã được rang nóng 

ở trạm trộn ( 170 - 180
o
C) đến rải một lớp dày 2cm lên mặt để chóng khô ráo. Sau đó đem 

cát ra khỏi mặt đường và quét sạch, tưới nhựa dính  bám, rồi tiếp tục rải hỗn hợp BTN, có 

thể dùng máy hơi ép và đèn khò lau kho mặt đường trước khi rải tiếp. 

- Trên đoạn đường có độ dốc > 40
o
/oo phải tiến hành rải BTN từ chân dốc đi lên. 

- Khi rải phải bằng thủ công (ở những chỗ hẹp) phải tuân theo quy định sau: 

+ Dùng xẻng xúc hỗn hợp đổ thấp tay, không được hất từ xa để hỗn hợp không bị 

phân tầng. 

+ Dùng cào và bàn trang trải đều thành một lớp bằng phẳng đạt độ dốc ngang yêu 

cầu, có bề dày bằng 1,35  1,45 bề dày thiết kế. 

+ Rải thủ công đồng thời với máy rải để có thể lu lèn chung vệt rải bằng máy với 

chỗ rải bằng thủ công, bảo đảm mặt đường không có vệt nối. 

- Khi phải rải vệt lớn hơn vệt rải của máy 40 - 50 cm liên tục theo chiều dài thì 

được phép mở má thép bàn ốp một bên đầu guồng xoắn phía cần rải thêm bằng thủ công 

và dùng cào, xẻng phân phối hỗn hợp ra đều. Lúc này cần đặt thanh chắn bằng gỗ hoặc 

thanh ray (có chiều cao bằng bề dày rải) dọc theo mép đường và đóng cọc sắt giữ chặt. 

Sau khi lu lèn vài lượt thì di chuyển các thanh chắn này lên phía trước  theo máy rải. 

g) Lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa 

- Sơ đồ lu lèn tốc độ lu lèn, sự phối hợp các loại lu, số lần lu lèn qua một điểm 

của từng loại lu để đạt được độ chặt yêu cầu, được xác định theo đoạn thử. 

- Lu lèn các lớp mặt đường BTN rải nóng bằng: 

+ Lu bánh hơi phối hợp với lu bánh cứng 

+ Lu rung và lu bánh cứng phối hợp 

+ Lu rung và lu bánh hơi phối hợp 
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- Máy rải BTN xong đến đâu là máy lu phải tiến hành theo sát để lu ngay đến đó. 

Cần tranh thủ lu lèn khi hỗn hợp còn giữ nhiệt độ để lu lèn có hiệu quả. Nhiệt độ hiệu 

quả nhất khi lu lèn hỗn hợp BTN nóng là 130 - 140
o
C. Khi nhiệt độ của lớp BTN hạ 

xuống dưới 70
o
C thì lu lèn không có hiệu quả nữa. 

- Trong quá trình lu, đối với bánh sắt phải thường xuyên làm ẩm bánh sắt bằng 

nước. Khi hỗn hợp dính bám bánh xe lu phải dùng xẻng cào ngay và bôi ướt mặt bánh. 

Mặt khác dùng hỗn hợp hạt nhỏ lấp ngay chỗ bị bóc ra. 

- Đối với lu bánh hơi, dùng dầu chống dính bám bôi bánh lốp vài lượt đầu về sau 

khi lốp đã có nhiệt độ cao xấp xỉ với hỗn hợp thì hỗn hợp sẽ không dính bám vào lốp 

nữa. 

- Không được dùng dầu Ma zút bôi vào bánh xe lu để chống dính bám. 

- Không được dùng nước để bôi vào bánh lốp của lu bánh hơi. 

- Vệt bánh lu phải chồng lên nhau ít nhất là 20cm. Trường hợp rải theo phương 

pháp so le, khi lu lèn trên vệt rải thứ nhất, cần chừa lại một dải rộng khoảng 10cm kể từ 

mép vệt rải, để sau đó cùng lu với mép của vệt rải thứ hai, cho khe nối dọc được liền. 

Khi lu lèn vệt thứ 2 thì dành những lượt lu đầu tiên cho mối nối dọc này. 

- Khi máy lu khởi động, đổi hướng tiến, lùi phải thao tác nhẹ nhàng. Máy lu 

không được đỗ lại trên lớp BTN chưa lu lèn chặt và chưa nguội hẳn. 

- Sau một lượt lu đầu tiên phải kiểm tra độ phẳng bằng thước 3m, bổ khuyết ngay 

những chỗ lồi lõm. 

- Trong khi lu lèn nếu thấy lớp BTN bị nứt nẻ thì phải tìm nguyên nhân để bổ 

khuyết. 

- Trình tự lu dự kiến như sau: 

+ Lu sơ bộ: Lu ngay sau khi rải 0-10 phút bằng lu nhẹ bánh sắt 6-:-8 tấn, số lượt 

lu 2-4 lượt/điểm. Tốc độ lu 1,5-2km/h, lu theo cách lu đổi dần, trong quá trình lu có 

nhân công bù phụ. 

+ Lu lèn chặt: Bằng lu nặng bánh hơi 14-:-16tấn lu 8-:-10 lượt/điểm tốc độ lu 5 

lượt đầu 2-:-3km/h, sau tăng dần lên 5-:-8km/h , sau khi rải 10-:-20 phút. 

+ Lu hoàn thiện: bằng lu nặng bánh sắt 9T số lượt lu 2-:-4 lượt/điểm, tốc độ lu 2-

:-3km/h, sau khi rải 20-:-45 phút. 

+ Tổng số lượt lu từ 16-22 lần/điểm và thời gian lu lèn phải kết thúc trước 45 

phút tính từ khi rải xong hỗn hợp BTN. 

+ Trường hợp thi công vào mùa lạnh thì tăng số lần lu có tải trọng nặng lên. 

+ Tính toán để đạt công lu cần thiết khi nhiệt độ BTN >70
o
C. 

h) Bảo vệ mặt đường 

- Phải bảo vệ các đoạn đường vừa mới hoàn thiện tránh giao thông đi lại cho đến 

khi hỗn hợp đã nguội xấp xỉ bằng nhiệt độ không khí xung quanh. Thông thường không 

được phép đi lại trên bề mặt vừa mới trải dưới 6 tiếng đồng hồ sau khi hoàn thành mặt 

đường trừ khi được Kỹ sư cho phép. 
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5.1.6. Thi công cống 

- Các vị trí cống được thi công trước khi thi công nền đường 

- Nhà thầu sẽ đúc ống cống và các loại tấm đan tại bãi đúc cấu kiện đặt tại công 

trường. Các loại cấu kiện đúc sẵn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và được Kỹ sư TVGS 

chấp thuận. 

5.1.6.1 Thi công cống tròn 

a) Công tác chuẩn bị 

- Đệ trình biện pháp thi công cống ngang đường, rãnh dọc, rãnh đỉnh, rãnh cơ 

trong đó bao gồm cả phương án ĐBGT trong quá trình thi công, dẫn dòng nước tạm 

khỏi vị trí thi công; 

- Lên ga, cắm cọc, định dạng vị trí và cao độ thi công từng công trình  

- Bố trí máy móc, nhân lực cần thiết. 

- Mọi vật liệu sử dụng để thi công phải phù hợp với các yêu cầu ở một mục liên 

quan trong bản chỉ dẫn kỹ thuật này đối với các khoản mục khác nhau hợp thành những 

công việc hoàn chỉnh.  

b) Biện pháp thi công cống tròn 

- Bước1:  Định vị tim cống, phạm vi đào móng cống 

+ Dùng máy toàn đạc điện tử + thuỷ bình định vị chính xác vị trí tim cống và 

phạm vi đào móng cống 

- Bước 2:  Đào hố móng  

+ Dùng khoan tay (đào đá), máy đào (đào đất) và thủ công đào hố móng cống đến 

cao độ thiết kế. 

+ Dùng máy xúc kết hợp với nhân công đào và sửa móng cống theo đúng cao độ, 

kích thước hình học thiết kế. 

+ Khi đào xong móng cống phải làm ngay công tác chống vách sụt lở cho thành 

hố móng để đảm bảo an toàn cho công nhân trong suốt quá trình thi công, tiến hành bơm 

nước hố móng (nếu có). 

+ Đào một hố sâu ngoài phạm vi móng cống dùng làm hố thu nước móng cống để 

luôn đảm bảo thoát nước trong quá trình thi công và thu nước ngầm. 

+ Dùng ôtô vận chuyển đất thừa và các vật liệu phế thải đổ đúng nơi quy định. 

+ Luôn luôn có biện pháp đề phòng đất sạt để đảm bảo an toàn lao động. 

+ Đáy móng trong nền đào phải san phẳng đầm chặt K≥0,95. 

+ Nếu trong quá trình đào hố móng phát hiện đất dưới móng cống không thể đầm 

chặt được Nhà thầu sẽ đào bỏ lớp vật liệu yếu và lấp lại bằng vật liệu thích hợp. 

- Bước 3: Thi công đá dăm đệm móng cống 

+ Đổ vật liệu đá dăm xuống hố móng đã được nghiệm thu, nhân công san phẳng 

và đầm chặt đến độ chặt yêu cầu (K = 0,95) bằng đầm cóc, bề dày lớp đá dăm đệm sau 

khi đầm chặt là 10cm.  

- Bước 4: Lắp đặtgối cống BTCT 
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+ Dùng máy toàn đạc điện tử tiến hành định vị tim cống đúng thiết kế. 

+ Nhân công tiến hành lắp đặt gối cống đúc sẵn BTCT. 

+ Nghiệm thu. 

- Bước 5: Lắp đặt ống cống & quét nhựa đường chống thấm ống cống 

+ Ống cống được vận chuyển đến vị trí lắp đặt bằng xe ô tô. 

+ Dùng máy toàn đạc điện tử tiến hành định vị tim cống đúng thiết kế. 

+ Sử dụng cần cẩu tự hành và nhân công để lắp đặt ống cống vào đúng vị trí. 

Trong quá trình lắp đặt dùng máy thuỷ bình để kiểm soát cao độ theo đúng thiết kế. 

+ Sau khi đã kiểm tra, chỉnh sửa ống cống. Được sự chấp thuận của KSTV xong 

thì tiến hành thi công mối nối cống, lớp phòng nước theo đúng thiết kế và qui định kỹ 

thuật. 

+ Ống cống phải được đặt cẩn thận đúng hướng, đúng độ dốc và cao độ đã chỉ ra 

trong các bản vẽ thiết kế chi tiết. Các ống cống nối với nhau bằng gờ mối đặt khớp lại 

với nhau. Hàng ống cống đặt sao cho tim ống cống phải trùng nhau, thẳng, ngang bằng 

hợp lý. 

+ Nhân công dùng chổi quét 2 lớp nhựa đường nóng phía ngoài ống cống để 

chống thấm cho ống cống. 

 *) Mối nối giữa các ống cống  

+ Mọi mối nối được nhét kín bằng vữa xi măng M100, bên ngoài phủ hai lớp vải  

tẩm nhựa đường và mặt ngoài trám matít bitum nóng dày 1-3mm. Cát, xi măng phải phù 

hợp các quy định kỹ thuật trong mục "bê tông xi măng và các kết cấu bê tông". 

+ Bề mặt tiếp xúc ở các ống cống phải sạch sẽ, ẩm khi bắt đầu trét vữa. Phải được 

dưỡng bằng bao tải và giữ độ ẩm thường xuyên trong ít nhất 7 ngày. Bên trong ống cống 

phải lau sạch bụi, vữa thừa, và các vật liệu khác trong quá trình đặt ống và phải bảo đảm 

sạch sẽ sau khi hoàn thành công việc. 

 *) Bảo quản và vận chuyển ống cống 

+ Trong quá trình xếp và dỡ ống cống lên xuống ô tô được thao tác bằng hệ ròng 

rọc nâng hoặc dùng máy xúc hay cẩu được chấp thuận của TVGS không cho phép dỡ 

ống cống bằng cách đặt tấm ván lăn ống cống hoặc bất kỳ mặt nghiêng nào khác nếu 

không được sự chấp thuận bằng văn bản của Tư vấn giám sát. 

+ Thiết bị nâng phải có đủ diện tích tiếp xúc ống cống để đề phòng hư hại do lực 

tập trung. 

- Bước 6: Thi công tường đầu, tường cánh, sân cống thượng, hạ lưu 

+ Thi công lớp đá dăm đệm tường đầu, tường cánh (hố thu) thượng hạ lưu dày 

10cm, dùng đầm cóc đầm chặt. 

+ Tiến hành xây tường đầu, tường cánh, sân cống (hố thu) thượng hạ lưu bằng đá 

hộc xây vữa xi măng M100. 

+ Bảo dưỡng, nghiệm thu 

- Bước 7: Lấp đất hai bên mang cống 
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+ Lấp đất: Sau khi mối nối cống bảo đảm, tường đầu, tường cánh đạt cường độ 

tiến hành lấp cống. 

+ Công tác lấp đất được thực hiện hết sức thận trọng và đều hai bên. Mỗi lớp 

được đầm đến độ chặt theo quy định của hồ sơ thiết kế. Độ chặt của đất đắp tại các vị trí 

đặt cống phải bằng hoặc lớn hơn độ chặt của các lớp đất kề bên nhưng tối thiểu cũng 

phải đạt 95% khi thí nghiệm theo phương pháp dùng cối Proctor cải tiến. Chiều dày 

chưa đầm lèn của mỗi lớp phải được bảo đảm sau khi đầm lèn đạt được chiều dày qui 

định. Mỗi lớp đất đắp chỉ được sử dụng loại vật liệu đồng nhất có chiều dầy đã đầm chặt 

của mỗi lớp đất không quá 150mm để đạt độ chặt qui định. Độ ẩm của vật liệu lấp móng 

phải đồng đều và trong phạm vi giới hạn độ ẩm qui định trong hồ sơ thiết kế hoặc chỉ 

dẫn của Tư vấn giám sát. Công tác đầm hai bên cống được thực hiện bằng các đầm cơ 

khí hoặc đầm tay được chấp thuận để tránh gây ra sự chuyển vị và các hư hại khác cho 

các ống cống vừa được lắp đặt. 

+ Xe cộ không được phép đi lại trên các ống cống đã lắp khi chưa đủ độ dầy 

50cm lớp đắp trên đỉnh ống cống kể các các phương tiện thi công của Nhà thầu. 

- Bước 8: Thi công gia cố mái taluy đỉnh cống (nếu có) 

+ Thi công lớp dăm đệm dày 10cm, đầm chặt bằng đầm cóc hoặc đầm bàn. 

+ Tiến hành xây đá hộc dày 25cm đỉnh taluy cống 

- Bước 9: Kiểm tra, nghiệm thu 

+  ống cống được kiểm tra theo các phần đã nêu ở trên. 

+ Kiểm tra cao độ, kích thước và địa chất đáy móng: Trước khi thi công lớp đá 

dăm đệm đáy móng phải được Tư vấn giám sát kiểm tra cao độ, kích thước hố móng và 

địa chất đáy móng. Việc thi công tiếp theo các bộ phận của cống chỉ được tiếp tục khi có 

sự đồng ý của Tư vấn giám sát bằng văn bản. 

+ Cống tròn phải được đặt đúng vị trí thoát nước dễ dàng, cống đặt xong phải 

thẳng, phẳng, đúng cao độ và độ dốc thiết kế. Sai số cao độ đáy cống là   10mm, nhưng 

phải bảo đảm đồng đều giữa cửa vào và cửa ra. 

+ Sân cống, gia cố cửa ra và cửa vào, các bể tiêu năng phải đúng kích thước thiết kế. 

+ Độ chặt của đất đắp lấp hố móng, mang cống và trên đình cống phải kiểm tra 

thường xuyên trước khi đắp lớp tiếp theo 

5.1.6.2. Thi công cống hộp 

- Bước1: Định vị tim cống, phạm vi đào móng cống 

+ Dùng máy toàn đạc điện tử 

 + thuỷ bình định vị chính xác vị trí tim cống và phạm vi đào móng cống 

- Bước 2:  Đào hố móng  

+ Dùng khoan tay (đào đá), máy đào (đào đất) và thủ công đào hố móng cống đến 

cao độ thiết kế. 

+ Dùng máy xúc kết hợp với nhân công đào và sửa móng cống theo đúng cao độ, 

kích thước hình học thiết kế. 

+ Khi đào xong móng cống phải làm ngay công tác chống vách sụt lở cho thành 
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hố móng để đảm bảo an toàn cho công nhân trong suốt quá trình thi công, tiến hành bơm 

nước hố móng (nếu có). 

+ Đào một hố sâu ngoài phạm vi móng cống dùng làm hố thu nước móng cống để 

luôn đảm bảo thoát nước trong quá trình thi công và thu nước ngầm. 

+ Dùng ôtô vận chuyển đất thừa và các vật liệu phế thải đổ đúng nơi quy định. 

+ Luôn luôn có biện pháp đề phòng đất sạt để đảm bảo an toàn lao động. 

+ Đáy móng trong nền đào phải san phẳng đầm chặt K ≥ 0,95. 

+ Nếu trong quá trình đào hố móng phát hiện đất dưới móng cống không thể đầm 

chặt được Nhà thầu sẽ đào bỏ lớp vật liệu yếu và lấp lại bằng vật liệu thích hợp. 

- Bước 3: Thi công đá dăm đệm móng cống 

+ Đổ vật liệu đá dăm xuống hố móng đã được nghiệm thu, nhân công san phẳng 

và đầm chặt đến độ chặt yêu cầu (K = 0,95) bằng đầm cóc, bề dày lớp đá dăm đệm sau 

khi đầm chặt là 10cm.  

- Bước 4: Thi công móng cống bằng BTXM M150 

+ Dùng máy toàn đạc điện tử tiến hành định vị tim cống đúng thiết kế. 

+ Nhân công tiến hành thi công móng cống bằng BTXM M150 

+ Nghiệm thu. 

- Bước 5: Thi công thân cống 

+ Lắp đặt cốt thép, ván khuôn thân cống 

+ Đổ bê tông thân cống (máy trộn bê tông 250L, hộc đổ bê tông, đầm bằng đầm dùi) 

+ Bảo dưỡng, nghiệm thu. 

- Bước 6: Thi công thượng hạ lưu cống 

+ Đào đất hố tụ phía thượng lưu, móng tường cánh cống phía hạ lưu 

+ Thi công lớp đệm móng bằng dăm sạn đệm dày 10cm 

+ Xây đá hộc hố tụ, móng tường cánh và thân tường cánh bằng đá hộc xây vữa xi 

măng M100. 

+ Trát ngoài hố tụ, thân tường cánh (phần lộ thiên) bằng vữa xi măng M100 dày 2cm. 

+ Nghiệm thu 

- Bước 7: Thi công đắp đất mang cống 

+ Đắp đất mang cống, đầm bằng đầm cóc. Chiều dày mỗi lớp đắp 15cm. Chú ý 

đắp đồng thời hai bên để cống không bị dịch chuyển ngang. 

+ Hoàn thiện, thanh thải dòng chảy sau khi đã đắp hoàn chỉnh sau tường cánh cống.  

+ Nghiệm thu. 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án. 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

 Thời gian dự kiến từ năm 2022-2025, cụ thể: 
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- Năm 2022: Hoàn thành việc lập chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà thầu tư vấn 

khảo sát, lập dự án, phê duyệt hồ sơ BVTC và lựa chọn nhà thầu, GPMB. 

- Từ năm 2023 đến 2024: Thực hiện các công việc tiếp theo của dự án và kết thúc 

thực hiện dự án vào năm 2025. 

Thời gian thi công Dự án: Chủ yếu thi công và vận chuyển vật liệu trong 

giờ hành chính để hạn chế bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân. 

1.6.2. Vốn đầu tư 

- Căn cứ tính tổng mức đầu tư dự án: 

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

phí đầu tư xây dựng; 

+ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều về quản lý đầu tư xây dựng 

+ Chi phí xây dựng được tính theo Suất đầu tư xây dựng ban hành theo Quyết định 

số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng. 

+ Chi phí QLDA, tư vấn, chi phí khác, chi phí dự phòng được ước tính theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. 

+ Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Quy định hiện hành. 

Bảng 1.8. Bảng tổng mức vốn đầu tư cho dự án 

- Chi phí Bồi thường, HT và TĐC:                 25.072.843.000, đồng. 

- Chi phí xây dựng:                 75.834.659.133, đồng. 

- Chi phí QLDA:                       1.444.057.367, đồng. 

- Chi phí tư vấn ĐTXD:                     4.884.630.901, đồng. 

- Chi phí khác:                           993.911.151, đồng. 

- Chi phí dự phòng:                 1.769.898.448, đồng. 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả khi Dự án  

  Tổng kinh phí dự án là 110 tỷ đồng gồm: Ngân sách trung ương 85 tỷ đồng và 

ngân sách huyện 25 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2022-2025. 

 Trong đó, chi phí bảo vệ môi trường bao gồm các hạng mục thoát nước mưa, thoát 

nước thải, trồng cây xanh, trang bị thùng chứa chất thải rắn,… được trích từ chi phí xây 

dựng, chi phí thiết bị và dự phòng phí, cụ thể được thống kê qua bảng sau: 

Bảng 1.9. Chi tiết vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục đầu tư Giá trị đầu tư Ghi chú 

1 
Trang bị các thùng chứa CTR sinh 

hoạt và CTNH 
8.000.000 

Nhà thầu thực hiện 2 Trang bị bảo hộ lao động 20.000.000 

3 Trang bị nhà vệ sinh di động  10.000.000 

4 Hợp đồng thu gom, vận chuyển CTR 20.000.000 

5 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 4.464.042.000 Chi phí xây dựng 
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6 Hệ thống thu gom, thoát nước thải 2.000000.000 

7 Cây xanh 400.000.000 

8 Hệ thống PCCC 300.000.000 

(Đơn vị: Việt Nam đồng) 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án  

a/ Giai đoạn thi công xây dựng Dự án 

- Công đoạn CBMB: tiến hành đền bù, phát quang thực vật, dọn dẹp mặt bằng, 

xây dựng các hạng mục phụ trợ. Trong công đoạn này bố trí 40 CBCNV. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ tổ chức quản lý Dự án giai đoạn thi công 

b. Giai đoạn vận hành 

Chủ Dự án sẽ bàn giao cho đơn vị được chỉ định quản lý, vận hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý dự án ĐTXD 

Ban điều hành 

Đơn vị tư vấn Đơn vị thi công Nhà thầu 
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Chương 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên khu vực Dự án 

2.1.1.1. Vị trí địa lý khu vực dự án 

- Pác Nặm là huyện miền núi, nằm ở phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn, cách trung tâm 

Thành phố Bắc Kạn khoảng 95km. Huyện Pác Nặm được thành lập năm 2003 theo Nghị 

định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ. Theo đó, huyện Pác Nặm được 

thành lập trên cơ sở 47.364ha diện tích tự nhiên và 26.131 nhân khẩu của huyện Ba Bể 

(Hiện nay huyện Pác Nặm có 33.818 nhân khẩu). Huyện có 10 đơn vị hành chính trực 

thuộc, gồm các xã: Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Bằng Thành, Bộc Bố, Cao Tân, 

Nghiên Loan, An Thắng, Xuân La và Cổ Linh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, còn duy nhất 

huyện Pác Nặm chưa có đơn vị hành chính đạt tiêu chí thị trấn, trong khi đó để trung 

tâm xã Bộc Bố thành thị trấn Bộc Bố còn một trong các tiêu chí chưa đạt là về quy mô 

dân số do dân cư thưa thớt, việc đầu tư các khu đất ở dân cư mới còn hạn chế vì thiếu 

nguồn lực. 

+ Phía Đông giáp huyện Nguyên Bình (Cao Bằng); 

+ Phía Tây giáp huyện Na Hang (Tuyên Quang); 

+ Phía Bắc giáp huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng); 

+ Phía Nam giáp huyện Ba Bể (Bắc Kạn). 

- Bộc Bố là một xã thuộc huyện Pác Nặmcó diện tích 54,33 km², dân số năm 

2019 là 4.935 người, mật độ dân số đạt 91 người/km. Phía bắc giáp xã Nhạn Môn và 

xã Bằng Thành, Phía đông giáp xã Bằng Thành và xã Xuân La, Phía nam giáp xã Cổ 

Linh, Phía tây giáp xã Giáo Hiệu và xã Nhạn Môn. Xã gồm 15 thôn: Đông Lẻo, Nà 

Phẩn, Khâu Đấng, Nà Coóc, Phiêng Lủng, Nặm Mây, Nà Hoi, Khâu Phảng, Khâu Vai, 

Nà Nghè, Khuổi Bẻ, Nà Lẩy, Lủng Pảng, Nà Lẹng, Nà PhầyHình 2.1. Vị trí dự án  

 

 

 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1c_N%E1%BA%B7m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1n_M%C3%B4n
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%B1ng_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%C3%A2n_La
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_Hi%E1%BB%87u
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2.1.1.2. Điều kiện địa hình 

Pác Nặm nằm ở vùng núi phía Bắc, có đặc điểm địa hình cao dần từ Đông Nam 

lên Tây Bắc, được kiến tạo bởi những dãy núi lớn đều có hướng chạy Đông Nam – Tây 

Bắc. Huyện có ba nhánh Sông chính, là một trong những đầu nguồn của dòng Sông 

Năng. Địa hình khá phức tạp nhưng có thể chia thành 2 vùng lớn: Vùng cao và vùng 

thấp. Vùng cao có độ cao trung bình trên 800 m trở lên, chiếm khoảng 60% diện tích 

toàn huyện. Vùng này dân cư thưa thớt, có tiềm năng về đất đai, lâm sản, khoáng sản, có 

khả năng huy động vào phát triển kinh tế – xã hội. Vùng thấp có độ cao dưới 800 m, chủ 

yếu là địa hình đồi núi thấp, thung lũng bồn địa, chiếm khoảng 40% diện tích tự nhiên 

toàn huyện. 

2.1.1.3. Điều kiện địa chất 

a. Cấu trúc địa chất kiến tạo khu vực khảo sát 

Căn cứ vào các kết quả khảo sát địa chất hiện trường, nghiên cứu bản đồ địa chất 

tờ Bắc Kạn (F-48-XVI) tỷ lệ 1:200000 Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam xuất bản 

năm 2000, trong phạm vi chiều sâu khảo sát địa chất, khu vực xây dựng nằm trong diện 

phân bố các thành tạo địa tầng được mô tả theo thứ tự từ già đến trẻ như sau: 

- Hệ tầng Phù Ngữ: 

+ Phân hệ tầng dưới (O3-S1pn3): Thành phần gồm đá phiến sét, cát bột kết, cát 

kết xen ít lớp mỏng sét silic, cát bột kết vôi, tuf. Dày 1125m 

+ Phân hệ tầng giữa (O3-S1pn2): Thành phần gồm đá phiến sét đen, cát bột kết 

tuf và thấu kính đá vôi, vôi sét. Dày 1300m 

Vị trí thực hiện dự án 
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- Hệ tầng Mia Lé (D1-ml):Thành phần gồm sét bột kết, đá phiến sét vôi, đá vôi 

sét và sét silic. Dày 500m. 

- Hệ tầng Bắc Sơn (C-Pbs): Đá vôi, xám, phân lớp dày đến dạng khối, đá vôi 

trứng cá. Dày 350m. 

- Hệ tầng Đồng Đăng (P2đđ): Đá vôi phân lớp dày và dạng khối và đá vôi trứng 

cá. Dày 245m. 

- Hệ tầng Văn Lãng-Phân hệ tầng trên (T3n-vl2): Thành phần gồm cuội, sạn kết, 

cát kết xen ít đá phiến sét. Dày 220m. 

- Phức hệ Pia Oắc-Pha 1 ( γK2po1): Granit 2 mica và granit muscovit dạng 

porphyr hạt vừa - lớn. 

Hệ đệ tứ không phân chia (Q): Thành phần chính gồm cuội, sỏi, cát, sét bột. 

Dày 2-3m. 

b) Địa tầng tuyến đường 

Căn cứ vào tài liệu thu thập được trong quá trình khảo sát địa chất công trình 

ngoài thực địa, kết hợp với các kết quả thí nghiệm trong phòng, có thể phân chia cấu 

trúc địa tầng của khu vực khảo sát theo các lớp từ trên xuống dưới như sau: 

Lớp 1: Đất trồng là sét hữu cơ, cát sạn (Đất cấp I). 

- Bắt gặp lớp tại cả 03 hố khoan khảo sát. 

- Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 291.37m (LK1) đến 309.15m(LK2). 

- Cao độ đáy lớp thay đổi từ: 308.55 (LK2) đến 290.97 (LK1). 

- Bề dày lớp thay đổi từ: 0.4m (LK1) đến 0.6m (LK2). 

Lớp 2: Bụi rất dẻo (MH), xám nâu, xám xanh, trạng thái dẻo mềm (Đất cấp I) 

- Lớp này nằm dưới lớp 1. Bắt gặp lớp tại hố khoan LK3. 

- Cao độ mặt lớp: 292.73m  

- Cao độ đáy lớp: 289.63m 

Lớp 3: Cát cấp phối kém (SP), màu xám nâu, xám vàng, đa sắc, kết cấu xốp (Đất 

cấp I) 

- Lớp này nằm dưới lớp 1. Bắt gặp lớp tại 02 hố khoan khảo sát (LK1, LK2) 

- Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 290.97m (LK1) đến 308.55m (LK2). 

- Cao độ đáy lớp thay đổi từ: 284.37m (LK1) đến 306.55m (LK2). 

- Bề dày lớp thay đổi từ: 2.0m (LK2) đến 6.6m (LK1). 

Lớp 4: Sét ít dẻo (CL), lẫn sỏi, sạn màu xám nâu. Đất sỏi sạn cấp phối kém, là 

sản phẩm phong hóa của đá sét bột kết thành dạng hòn cục (GP), màu xám nâu, nâu 

vàng, nâu đỏ, kết cấu rất chặt (Đất cấp III lẫn đất cấp IV). 

- Lớp này nằm dưới lớp 2. Bắt gặp lớp tại 02 hố khoan (LK2, LK3). 

- Cao độ mặt lớp thay đổi từ: 289.63m (LK3) đến 306.55m (LK2). 

- Cao độ đáy lớp thay đổi từ: 286.23m (LK3) đến 302.15m (LK2). 

- Bề dày lớp thay đổi từ: 3.4m (LK3) đến 4.4m (LK2). 
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Bảng 2.1 tổng hợp chỉ tiêu cơ lý các lớp đất 

STT Các chỉ tiêu cơ lý KH Lớp 3 Lớp 4 

1 Thành phần hạt (%) P   

 >20   13.2 

 10 -20   23.5 

 10 – 5.0   20.2 

 5.0 – 2.0   20.8 

 2.0 – 1.0  1.6 10.1 

 1.0 - 0.5  3.1 3.7 

 0.5 - 0.25  11.8 2.9 

 0.25 - 0.08  80.0 3.3 

 0.08 - 0.06  3.5 2.4 

 0.06 - 0.01    

 0.01 - 0.002    

 < 0.002    

2 Độ ẩm tự nhiên (%) W   

3 Khối lượng thể tích tự nhiên (g/cm
3
)  1.5 1.5 

4 Khối lượng thể tích khô (g/cm
3
) c 1.31 1.31 

5 Khối lượng riêng (g/cm
3
)  2.66 2.67 

6 Hệ số rỗng e   

7 Độ lỗ rỗng (%) n   

8 Độ bão hoà (%) G   

9 Giới hạn chảy (%) WL   

10 Giới hạn dẻo (%) WP   

11 Chỉ số dẻo (%) IP   

12 Độ sệt IS   

13 Lực dính kết trực tiếp (kG/cm
2
) C   

14 Góc ma sát trong trực tiếp (độ) 
o   

15 Hệ số nén lún(cm
2
/kG) a1-2   

16 Áp lực tính toán quy ước (kG/cm
2
) Ro 1.05 2.45 

17 Mô đun tổng biến dạng (kG/cm
2
) Eo 95 206 

 Kết luận và kiến nghị 

- Kết luận: Qua kết quả khảo sát chúng tôi nhận thấy điều kiện địa chất khu vực 

khảo sát tương đối phức tạp.Trong phạm vi khảo sát  có 4 lớp đất, đá các lớp có bề dày, 

diện phân bố và tính chất cơ lý khác nhau: 

+ Lớp 1: Là lớp đất lấp thành phần không đồng nhất gồm sét ít dẻo (CL) lẫn 

mảnh đá, rễ cây, hữu cơ (đất trồng)…cần bóc bỏ khi thi công. Đất C2. 
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+ Lớp 2: Sét ít dẻo (CL), lẫn ít sạn sỏi, là sản phẩm phong hóa hoàn toàn của đá 

sét bột kết, màu xám nâu, xám vàng trạng thái dẻo cứng. Đất cấp C2. Sức chịu tải qui 

ước Ro=1.71kG/cm
2
. Đây là lớp có khả năng chịu tải trung bình đối với nền đường. 

+ Lớp 3: Sét ít dẻo (CL), lẫn nhiều dăm sạn, mảnh đá, là sản phẩm phong hóa của 

đá sét bột kết, màu xám nâu, xám vàng, trạng thái dẻo cứng. Đất cấp C3 chiếm 60%, cấp 

C4 chiếm 40%. Sức chịu tải qui ước Ro=1.68kG/cm
2
. Đây là lớp có khả năng chịu tải 

trung bình đối với nền đường. 

+ Lớp 4: Sét bột kết, màu xám xanh, xám nâu, nâu gụ phong hóa nứt nẻ đặc biệt 

mạnh. Khi khoan bị vỡ cục, vỡ hòn, đôi chỗ thành dăm mảnh, đôi chỗ còn nguyên khối, 

RQD=0-25%. Đá C4. Đây là lớp có khả năng chịu tải tốt đối với nền đường. 

- Kiến nghị 

+ Bóc bỏ lớp 1 trong quá trình thi công công trình.  

+ Đối với móng công trình tuyến đường giao thông nên sử dụng lớp 2, lớp 3 trở 

xuống làm móng cho công trình đường đắp.  

+ Đối với những vị trí đường đào sâu, cần đánh giá tỷ lệ đất và đá để có phương 

án, biện pháp và máy móc thi công phù hợp. Cần tận dụng vật liệu đào để tái sử dụng 

đắp nền đường. 

+ Cần tính toán ỏn định mái dốc khi đào đường qua những vị trí hai bên mái taluy. 

+ Tuy nhiên việc lựa chọn chiều sâu đặt móng tại khu vực dự án phải được tính 

toán cụ thể và lựa chọn của đơn vị thiết kế. 

2.1.1.5. Điều kiện khí tượng thủy văn 

Huyện Pác Nặm có hệ thống sông ngòi khá dày đặc, có 3 con sông lớn: Sông Năng, 

sông Công Bằng, sông Nghiên Loan. Hệ thống suối bao gồm trên 40 con suối lớn nhỏ: Suối 

Nặm Khiếu (Nhạn Môn), suối Khuổi Tuốn (Nghiên Loan), suối Nà Lại, Khuổi Mạn (Bằng 

Thành), suối Khuổi Khiêu (Bộc Bố), suối Khuổi Trảng (Giáo Hiệu)… 

2.1.1.6. Đặc điểm khí hậu 

Huyện Pác Nặm nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia thành 02 mùa 

trong năm: Mùa khô thường xảy ra từ tháng 10 năm trước đén tháng 4 năm sau. Do ảnh 

hưởng khí hậu vùng núi cao nên vè mùa khô thường xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài. Mùa 

mưa từ tháng 5 – tháng 9 trong năm; do ảnh hưởng bởi địa hình phức tạp, độ dốc lớn 

nên thường xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.Nhiệt độ trung bình năm từ 220C đến 

280C. Độ ẩm không khí trung bình từ 84-85%.Lượng mưa trung bình năm của huyện là 

1.346mm, thuộc vùng mưa ít của tỉnh. Các tháng có lượng mưa lớn là tháng 4,5,6,7 với 

tổng lượng mưa của 4 tháng này lên tới 90% tổng lượng mưa cả năm; các tháng còn lại 

có lượng mưa nhỏ. Do sự phân bố lượng mưa không đều và chênh lệch lớn nên đã gây 

khó khăn (sạt lở đất, lũ quyets, hạn hán…) trong việc phát triển nông – lâm nghiệp trên 

địa bàn huyện 

2.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội 

Diện tích đất nông nghiệp là 46.085,08 ha, chiếm 96,94% tổng diện tích đất tự 

nhiên (Đất sản xuất nông nghiệp 5.742,51 ha, đất lâm nghiệp 40.064,5 ha, đất nuôi trồng 

thủy sản 30,84 ha, đất nông nghiệp khác 247,21 ha). Diện tích đất phi nông nghiệp (đất ở, 
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đất chuyên dùng, …) là 1.134,14 ha, chiếm 2,39% tổng diện tích đất tự nhiên. Diện tích đất 

chưa sử dụng là 319,92 ha, chiếm 0,67% tổng diện tích đất tự nhiên. 

Đất đai màu mỡ, tầng canh tác dầy, diện tích đất trống chưa đưa vào sử dụng còn 

lớn, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp vụ 3 (vụ đông) chưa được nhân dân khai thác triệt để. 

Đây là cơ hội để phát triển một số cây nông nghiệp (ngô, khoai môn, sắn, khoai lang …), 

cây công nghiệp (đậu tương, dong riềng, thuốc lá …), cây dược liệu (gừng, nghệ, thảo quả, 

giảo cổ lam …), cây ăn quả (mận, đào, lê …), chăn nuôi gia súc – gia cầm (trâu, bò, ngựa, 

dê, gà …) và trồng rừng nguyên liệu (keo, xoan …). 

Với tiềm năng phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa trên là tiền đề để cho 

huyện Pác Nặm phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến nông lâm sản như: Chế biến gỗ, 

thức ăn gia súc, thịt, dược liệu … tham gia vào thị trường trong và ngoài tỉnh. 

Tổng số hộ lao động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp là 6.198 hộ chiếm 88,4 

%. Nguồn lao động dồi dào, trình độ lao động sản xuất cơ bản đáp ứng được nhu cầu 

phát triển phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. 

Huyện Pác Nặm có 07 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có những nét văn 

hóa truyền thống đặc sắc riêng. Cùng với đó là hệ thống sông ngòi xen kẽ những cánh 

đồng, bãi nương và những nếp nhà sàn xinh sắn; đặc biệt là những dãy ruộng bậc thang 

trải dài trên các sườn đồi, núi; mỗi mùa ruộng bậc thang lại tạo ra một bức tranh với 

màu sắc khác nhau: Màu trắng bạc của mùa nước đổ, màu xanh của mạ non, màu vàng 

óng mượt khi mùa lúa chín đẹp tựa như bức tranh thêu…là tiềm năng lớn cho phát triển 

ngành Du lịch sinh thái, trải nghiệm 

* Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án đối với đặc 

điểm kinh tế - xã hội khu vực Dự án 

Hiện trạng khu vực thực hiện Dự án chủ yếu là đất ruộng lúa, đất lâm nghiệp của 

người dân. Dự án được đầu tư xây dựng sẽ làm thay đổi địa hình, cấu trúc đất đai, thảm 

thực vật của khu vực, tuy nhiên làm thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực theo 

hướng tích cực. Địa điểm xây dựng Dự án phù hợp với quy hoạch của tỉnh, đồng thời 

Dự án được xây dựng góp phần nâng cao giá trị đất đai của khu vực, thúc đẩy nền kinh 

tế xã hội phát triển theo xu hướng hiện đại hơn. 

 Dự án nằm ở vị trí tương đối thuận lợi về giao thông, đồng thời theo kết quả 

khảo sát chất lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện Dự án hiện nay chưa có 

dấu hiệu ô nhiễm. Khu đất Dự án không có các công trình văn hóa, di tích lịch sử có giá 

trị, không nằm trong khu bảo tồn sinh thái. Do đó, địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

hoàn toàn phù hợp với đặc điểm môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội tại khu vực. Trong 

tương lai, khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần không nhỏ trong việc đáp ứng nhu cầu 

đất ở, phù hợp với định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế và mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Bộc Bố. 

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

thực hiện dự án: không có 

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 

Để đánh giá hiện trạng môi trường không khí xung quanh, môi trường nước mặt 

tại khu vực dự án trước khi thực hiện, Chủ dự án phối hợp với Công ty TNHH MTV 
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dịch vụ tư vấn Tài nguyên và Môi trường Phương Đông và Công ty CP Tập đoàn FEC 

tiến hành khảo sát và lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường tại một số vị trí đặc trưng 

trong khu vực Dự án nhằm đưa ra các số liệu môi trường nền chuẩn xác, trên cơ sở đó 

đánh giá mức độ ô nhiễm khi Dự án đi vào thi công xây dựng và hoạt động 

* Môi trường không khí xung quanh 

Kết quả đo đạc hiện trạng môi trường không khí xung quanh khu vực Dự án như 

sau:  

- Thời điểm đo đạc: 28/7/2022 

- Điều kiện đo đạc: trời nắng 

Bảng 2.3. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh 

TT Thông số Đơn vị Kết quả quan trắc 

QCVN 

05:2013 

BTNMT 

1 Nhiệt độ 
0
C 31,3 - 

2 Độ ẩm % 60,5 - 

3 Tốc độ gió 
m/s

 <0,6 - 

4 
Tiếng ồn tương đương 

Leq 
dBA 57,3 70

a 

5 Tiếng ồn cực đại Lmax dBA 59,8 - 

6 NO2 µg/m
3 

113 200 

7 SO2 µg/m
3
 121 350 

8 Bụi lơ lửng µg/m
3
 158 300 

9 CO µg/m
3
 5.067 30.000 

Ghi chú: 

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

khí xung quanh; 

- (a): QCVN 26-MT:2010/BTNMT - Quy chuẩn lý thuật về tiếng ồn 

 - (-): Không quy định; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu được đính kèm ở phụ lục.  

- Phiếu kết quả được đính kèm tại phụ lục 

* Môi trường nước mặt  

Kết quả đo đạc hiện trạng môi trường nước mặt khu vực Dự án như sau: 

- Thời điểm đo đạc: 28/7/2022 

- Điều kiện đo đạc: trời nắng 

Bảng 2.4. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt 

TT Thông số Đơn vị Kết quả quan trắc 

QCVN 

08:2015 

BTNMT 

1 pH - 7,3 5,5 ÷ 9 
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2 BOD5
(*)

 mg/L 7,1 15 

3 Nhiệt độ 
0
C 27,3 - 

4 COD mg/L 17,6 30 

5 TDS mg/L 65 - 

6 DO mg/L 6,8 ≥ 4 

7 NH4
+
 mg/L 0,2 0,9 

8 PO4
3-

 mg/L 0,152 0,3 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 
4.300 7.500 

10 EC mS/cm 2,3 - 

11 Độ đục NTU 1,1 - 

12 SS mg/l 13 (LOQ=15) 50 

Ghi chú: 

 - 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; 

 - LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp thử; 

- (-): Không quy định;   

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu được đính kèm ở phụ lục.  

- Phiếu kết quả được đính kèm tại phụ lục 

* Môi trường nước ngầm  

Kết quả đo đạc hiện trạng môi trường nước mặt khu vực Dự án như sau: 

- Thời điểm đo đạc: 28/7/2022 

- Điều kiện đo đạc: trời nắng 

Bảng 2.6. Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm 

TT Thông số Đơn vị Kết quả quan trắc 

QCVN 

905:2015 

BTNMT 

1 pH - 7,4 5,5 ÷ 8,5 

2 DO mg/L 7,2 - 

3 Nhiệt độ 
0
C 27,1 - 

4 
Độ dẫn diện 

(EC) 
mS/cm 1,6 - 

5 Độ đục NTU 0,8 - 

6 Độ cứng mg/L 57,7 500 

7 SO4
2-

 mg/L 12,7 400 

8 Pb mg/L KPH 0,01 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 
KPH 3 
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10 SS mg/l 11 (LOQ=15) - 

Ghi chú: 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất; 

- (-): Không quy định;  

- KHH: Không phát hiện  

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu được đính kèm ở phụ lục.  

- Phiếu kết quả được đính kèm tại phụ lục 

* Môi trường đất 

Kết quả đo đạc hiện trạng môi trường đất khu vực Dự án như sau: 

- Thời điểm đo đạc: 28/7/2022 

- Điều kiện đo đạc: trời nắng 

Bảng 2.7. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

Đất nông nghiệp Đ.01 

1 Asen (As) mg/kg đất khô 0,526 15 

2 Cadimi (Cd) mg/kg đất khô 
0,202 

(LOQ=0,21) 
1,5 

3 Chì (Pb) mg/kg đất khô 0,423 (LOQ=0,9) 70 

4 Đồng (Cu) mg/kg đất khô 25,0 100 

5 Kẽm (Zn) mg/kg đất khô 29,7 200 

Ghi chú:  

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của kim loại nặng trong đất. 

 - Sơ đồ vị trí lấy mẫu được đính kèm ở phụ lục.  

- Phiếu kết quả được đính kèm tại phụ lục 

Kết Luận:  Qua kết quả quan trắc môi trường đất, nước, nước ngầm và không 

khí xung quanh cho thất chất lượng môi trường nền trong phạm vi dự án vẫn còn tốt. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Qua khảo sát thực tế, khu vực quy hoạch Dự án chất lượng không khí trong lành. 

Vùng đất thực hiện quy hoạch chủ yếu là đất trồng lúa 2 vụ trong năm, đất lâm nghiệp, 

ao cá… tuy nhiên, hiệu quả sản xuất không cao. Các loài động vật tại khu vực chỉ có các 

loại côn trùng, bò sát nhỏ, động vật gặm nhấm: rắn, rắn mối, kì nhông, sóc, chuột,… 

Nhìn chung, do đặc điểm điều kiện tự nhiên nên tài nguyên sinh vật nơi đây trong tương 

đối nghèo, không phong phú.  
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Thực vật: Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất trồng lúa, cây hàng năm. Thực 

vật chủ yếu là các loại cây trồng lâm nghiệp, cây ăn quả như: xoài, chuối, bưởi, keo,… 

Ngoài ra còn có các loại cỏ dại với mật độ che phủ dày. Động vật: Chủ yếu là các loại 

gia cầm nuôi trong các hộ dân (gà, vịt,…) và các loại côn trùng (châu chấu, bọ ngựa, 

chuồn chuồn, ong,…), loài gặm nhấm (chuột), bò sát (rắn, tắc kè,…) và một số loài 

chim nhỏ như sẻ,… Ngoài ra, còn có một số loại cá nhỏ, tôm tép sinh sống trong các ao 

cá và mương nước. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng 

khu vực thực hiện dự án: Không có. 

2.4. Sụ phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm được UBND tỉnh phê duyệt 

điều chỉnh Đồ án mở rộng quy hoạch xây dựng tru ng tâm xã Bộc Bố tại Quyết định số 

2063/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 và điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng 

trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 

08/7/2021. Do đó, việc đầu tư xây dựng công trình là hết sức cần thiết và cấp bách.  

Dự án có vị trí thuận lợi về giao thông như đấu nối vào các tuyến đường 27m. 

đường 16m đã có hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, hoàn thiện. Do đó, địa điểm thực hiện Dự án 

hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện Bộc Bố và tỉnh Bắc Kạn. Dự 

án đi vào hoạt động góp phần giải quyết nhu cầu quỹ đất ở của xã, góp phần phát triển 

kinh tế xã hội của huyện Bố Bố, phân đấu đưa xã Bộc Bố trở thành thị trấn Bộc Bố 

trong tương lai. Khu vực thực hiện Dự án dân cư thưa thớt, chủ yếu là đất lâm nghiệp, 

đất lúa, ít nhà ở nên thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng và triển khai san nền Dự án 
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Chương 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,  

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

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

trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

 3.1.1. 1. Tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

 Hiện trạng trong ranh giới khu đất quy hoạch ảnh hưởng đến đất ở, đất rừng, ao 

chuồng, ruộng lúa… của 63 hộ dân. Việc thu hồi đất sẽ gây rác tác động của các hộ dân 

bị thu hồi đất như sau: 

  - Làm xáo trộn cuộc sống do mất nhà ở, mất đất canh tác, người dân bị thu hồi đất 

phải di chuyển chỗ ở, chuyển đổi ngành nghề, mức thu nhập sẽ bị giảm sút, ảnh hưởng 

tới đời sống.  

- Hoạt động thay đổi nơi ở từ nơi ở từ nơi này đến nơi khác làm thay đổi phong 

tục, nếp sống cũng như quan hệ cộng đồng xung quanh. Trường hợp người dân tái định 

cư lại trong khu đất Dự án cũng mất một khoảng thời gian chờ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, 

hoàn thiện nhà cửa mới có thể vào ở, người dân sẽ phải thuê nhà từ đó ảnh hưởng đến 

kinh tế cũng như đời sống của họ.  

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng có thể gặp khó khăn do những người dân 

nhận tiền đền bù cảm thấy không thỏa đáng về quyền lợi của họ. Điều này rất dễ dẫn đến 

tình trạng không thi công được Dự án do sự phản đối của người dân. Cuộc sống của 

người dân trong và xung quanh khu vực Dự án, đặc biệt các hộ dân bị thu hồi đất sẽ tác 

động khi triển khai Dự án. Tuy nhiên, Chủ đầu tư sẽ có phương án đền bù, hỗ trợ khu thu 

hồi đất để thực hiện Dự án, trong đó có kinh phí hỗ trợ kinh tế hộ gia đình. 

3.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng  

 Các vấn đề nảy sinh trong công tác này chưa tạo những áp lực rõ ràng lên môi 

trường. Tuy nhiên, khi công tác đền bù, GPMB không được giải quyết thỏa đáng sẽ gây 

tranh chấp, bất đồng giữa người dân và Chủ đầu tư, có thể cản trở thi công, ảnh hưởng 

đến tiến độ công trình. Các tác động quá trình này bao gồm:  

 Tác động do phá dỡ công trình hiện hữu Để tiến hành chuẩn bị đất xây dựng các 

hạng mục của Dự án. Hoạt động phá đỡ các công trình hiện hữu làm phát sinh bụi, khí 

thải, tiếng ồn và chất thải rắn trong quá trình tháo dỡ. Cụ thể như sau: 

- Bụi phát sinh chủ yếu từ bản thân các loại vật liệu xây dựng khi bị đập vỡ như 

bụi đất, cát bám trên vật liệu, bụi gạch, bụi xi măng,... Lượng bụi phát sinh phụ thuộc vào 

khối lượng tháo dỡ và biện pháp thi công tháo dỡ. Theo số liệu khảo sát, lượng bụi phát 

sinh ước tính khoảng 0,2 ÷ 0,5mg/m3 đát đá thải. Bụi do tháo dỡ, san gạt đất đá thường 

có kích thước lớn. Tùy từng thời điểm thi công, mức độ ô nhiễm bụi và thời gian tiếp xúc 

của người lao động mà có thể gây ra các bệnh khác nhau như bệnh bụi phổi, bệnh qua 

đường hô hấp, các bệnh ngoài da và các bệnh về đường tiêu hóa.  

- Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các hoạt động đập phá, tháo dỡ các công trình 

trong phạm vi dự án 

- Chất thải rắn chủ yếu là các vật liệu xây dựng, phát quang thảm thực vật, cây cối, 

hoa màu; phá dỡ công trình không tận dụng. Các chất thải nếu không thu gom sẽ gây ảnh 

hưởng đến chất lượng đất, gây cản trở thi công tại công trường và cảnh quan khu vực Dự 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm 

76 

Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Pác Nặm 

án. Chủ đầu tư tiến hành bồi thường cho người dân, sau đó người dân chủ động phá dỡ, 

phát quang thực bì….để tận dụng, phần còn lại Chủ đầu tư cho tiến hành tháo dỡ lần lượt 

từng khu vực nên tác động của bụi, tiếng ồn trong quá trình này là không lớn.  

3.1.1.3. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

Bảng 3.1: Tóm tắt các tác động đến môi trường của dự án 

Các tác động 

môi trường 
Nguồn gốc phát thải 

Thành phần  

chất gây ô 

nhiễm 

Đối tượng bị  tác 

động 

1. Bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động 

phá dỡ công trình hiện trạng, san ủi 

tạo mặt bằng. 

- Bụi, khí thải từ quá trình thi công 

các hạng mục công trình dự án. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện 

vận tải thực hiện vận chuyển đất đá 

thải, nguyên liệu xây dựng ra vào 

công trường; 

- Bụi, khí thải từ máy móc, phương tiện 

thi công xây dựng; 

- Bụi, khí thải từ quá trình hàn, rải 

nhựa đường. 

Bụi, CO2, CO, 

SO2, NO2, HC 

… 

Môi trường không 

khí; 

Công nhân lao 

động trực tiếp, 

người dân dọc 

tuyến đường. 

2. Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt từ các hoạt động 

của công nhân thi công trên công 

trường; 

- Nước thải xây dựng từ quá trình thi 

công xây dựng và vệ sinh máy móc 

thiết bị. 

- Nước mưa chảy tràn. 

pH, Chất rắn lơ 

lửng, COD, 

BOD, tổng N, P, 

Coliform… 

Môi trường đất; 

nước, không khí. 

 

 

3. Chất thải rắn 

thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt do hoạt 

động của công nhân xây dựng; 

- Chất thải rắn xây dựng. 

+ Phát sinh phá dỡ nhà cửa và chặt bỏ 

cây cối 

+ Chất thải rắn xây dựng thông thường 

(đất, đá loại) và chất thải rắn nguy hại 

(dầu mỡ thải của thiết bị thi công). 

- Thức ăn thừa, 

vỏ nilong, giấy 

báo… 

- Gạch vỡ, vỏ 

bao xi măng, đá, 

sắt vụn… 

 

 

Môi trường đất; 

nước, không khí. 

4. Chất thải nguy 

hại 

Từ quá trình thi công xây dựng các 

hạng mục công trình dự án. 

Giẻ lau dính dầu 

mỡ, dầu mỡ thải, 

thùng sơn 

thải, cặn sơn, 

đầu mẩu que 

hàn… 

Môi trường đất; 

nước, không khí. 
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 a, Đánh giá, dự báo tác động do bụi và khí thải 

Bụi do đào, đắp, san lấp mặt bằng thường có kích thước lớn nên không phát tán ra 

xa khỏi khu vực thi công và chỉ ảnh hưởng đến công nhân làm việc trên công trường, tuy 

nhiên khu vực Dự án gần dân cư hiện trạng nên khi có gió lớn thì bụi có thể phát tán ảnh 

hưởng đến đời sống người dân nếu Chủ dự án không có biện pháp che chắn phù hợp. 

Khối lượng đất đắp: 257.365,84 m
3
 (khối lượng đất đắp này được tận dụng từ quá 

trình đào đắp tạo mặt bằng dự án), nên mức độ phát tán bụi chủ yếu từ quá trình vận 

chuyển đất đắp. 

Tổng khối lượng đất đắp là 257.365,84 m
3
 . Tỷ trọng trung bình, của đất là 1,45 

tấn/m
3
 . Như vậy, khối lượng đất san nền là 373.180,468 tấn.  

Theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của Ngân hàng thế giới (Environmental Assessment 

Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, Washington 

D.C) thì hệ số ô nhiễm bụi (E) được tính toán theo công thức sau:  

E = k*0,0016*(U/2,2)1,4/(M/2)1,3 

 Trong đó: E: Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn;  

k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,3 

 U: Tốc độ gió trung bình 2,5 m/s;  

M: Độ ẩm trung bình khoảng 20%. 

i    E= 0,6 x 0,0016 x (2,5/2,2)
1,4

 x (0,2/2,2)
1,3

= 0,0114 kg bụi/tấn 

Với hệ số ô nhiễm bụi là 0,0114 kg/tấn thì tổng tải lượng bụi phát sinh là: 

373.180,468 tấn x 0,0114 kg/tấn = 4.254,25 kg  

Tải lượng bụi (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg)/ Số ngày thi công (ngày). Số 

ngày thi công đào, đắp đất ước tính là 120 ngày. Do đó, tải lượng bụi (kg/ngày) là: 

2.034,84 kg/45 ngày = 35,45 kg/ngày.  

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể 

áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại khu 

vực thi công được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L (m), chiều 

rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song song với 

hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là sạch và không khí tại khu vực vào thời điểm 

chưa khai thác là không ô nhiễm thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giây được 

tính theo công thức:  
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 (Nguồn: Rapid inventory technique in enviroment control, WHO, 1993) Trong 

đó:  

C: Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây (mg/m3 )  

Es : Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es = Mbụi /(L  W) 

(mg/m2 .s)  

T: thời gian bụi phát tán, t = 1s  

Mbụi : tải lượng bụi (mg/s); Mbụi = 35,45 kg/ngày = 410,36 mg/s  

u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), 

lấy u = 2,2 m/s H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m  

L, W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m) Kết quả tính toán nồng độ bụi phát 

tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp không khí được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 3.2. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do quá trình san nền 

L (m) W (m) Es (mg/m2 .s) 
Nồng độ 

(mg/m3 ) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

10 10 5,23 0,52 

0,3 

15 15 1,17 0,11 

20 20 0,2 0,02 

30 30 0,47 0,04 

45 45 0,1 0,01 

50  50  0,11  0,011 

100  100  0,05  5×10
-3 

Theo như kết quả tính toán được trình bày trong bảng trên cho thấy nồng độ bụi 

chủ yếu phát tán trong môi trường không khí trong vòng bán kính dưới 10m, vượt mức 

quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT trong bán tính 10m là 1,3 lần. Trong 

bán tính từ 15 - 100m nồng độ bụi đều thấp hơn rất nhiều so với giá trị cho phép.  

Es x L 

u x H 

   C = (1-e
-ut/l

) 
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Mức độ và phạm vi phát tán bụi ra khu vực xung quanh phụ thuộc nhiều vào 

yếu tố hướng gió tại khu vực.  

* Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển đất đắp san lấp mặt bằng 

Căn cứ theo hồ sơ thuyết minh dự án xây dựng của Dự án thì khối lượng đất đắp là 

257.365,84 m
3
 . Như vậy, khối lượng đất san nền vận chuyển vào dự án là 257.365,84 × 

1,45 tấn/m3 = 373.180,468 tấn 

Lượng đất này được Chủ dự án sẽ lấy tại tuyến đường nhánh số 1 để san gạt mặt 

bằng, cách vị trí cần đổ thải khoảng 500m 

Khối lượng này dự kiến sử dụng xe với tải trọng dưới 15 tấn sử dụng nhiên liệu 

dầu DO (hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu DO là 0,05%) để vận chuyển. Dựa trên tổng 

khối lượng đất đắp có thể xác định được tổng lượt xe cần để vận chuyển lượng đất này là 

49.757 lượt xe (tính cho cả lượt xe đi và lượt xe về, trong đó lượt xe không tải bằng 1/2 

lượt xe có tải) 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại 

xe vận tải sử dụng dầu DO, có thể tính tải lượng khí thải vận tải đường bộ phát sinh trên 

khu vực dự án trong quá trình vận chuyển đất đắp như sau:  

Bảng 3.3. Tải lượng ô nhiễm do quá trình vận chuyển 

STT Chất ô nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/1.000 

km) 

Số chuyến 

xe (chuyến) 

Khoảng 

cách di 

chuyển 

trung bình 

của 1 

chuyến 

(km) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1  Bụi  0,9 

49.757 0,5 

0,18 

2 SO2 4,15*S 0,86 

3 NOx 1,44 0,29 

4 CO 2,9   0,06 

5 THC 0,8 0,16 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (0,05%). Tải lượng (kg/ngày) = 

(Hệ số ô nhiễm x Số chuyến xe x Khoảng cách trung bình)/(Số ngày thi công đắp đất là 

120 ngày x 1000).  
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Áp dụng mô hình SUTTON ở trên để tính toán nồng độ bụi, khí thải phát sinh 

  

 

 

 

 

Trong đó: 

 C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3 )  

E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s)  

z - Độ cao của điểm tính toán (m), z = 1,5 m  

h - Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5m.  

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 2,2 m/s   

z - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m)  z = 0,53.x0,73 

(m) = 2,8 (với x = 10m, đây là khoảng cách bụi, khí thải phát tán ra xung quanh và ảnh 

hưởng đến cây cối, nhà dân dọc tuyến đường vận chuyển 

(Nguồn: Giáo trình ô nhiễm không khí – PGS.TS Đinh Xuân Thắng – Viện Môi 

trường và Tài nguyên – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) 

Bảng 3.4. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển  

Loại xe Bụi SO2 NOx CO THC 

Động cơ dies 15 tấn 

Tải lượng (mg/s 

86,8 0,2 139 280 77,5 

19,3 0,044 30,9 62,3 17,2 

QCVN 05:2013/BTNMT  0,3 0,35 0,2 30 - 

Như vậy, nồng độ bụi, khí thải tính toán theo lý thuyết ở trên đều vượt giới hạn 

tiêu chuẩn cho phép (trừ SO2). Tuyến đường vận chuyển đất đắp chỉ thực hiện trong 

phạm vi dự án nên phần nào các tác động cũng ít ảnh hưởng. Do đó, trong quá trình vận 

chuyển nếu thùng xe không kín, không phủ bạt thì khả năng rơi vãi đất là có thể. Bụi 

cùng với các khí NO2, SO2, CO, THC và VOC từ các phương tiện giao thông sẽ làm ô 

nhiễm không khí xung quanh, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân dọc 

tuyến đường vận chuyển và ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông. 

C = 
 

0,8E exp(-(z+h)
2
/z

2
 + exp-z+h)

2
/z

2
 

z x u 
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Mặt khác các xe chở quá tải trọng quy định sẽ nhanh chóng làm hư hỏng các tuyến 

đường. Nếu các tài xế lái xe với tốc độ cao vượt quá tốc độ cho phép thì rất dễ gây tai nạn 

cho các phương tiện khác và người tham gia giao thông. Ngoài ra, khi vận chuyển đất 

đắp thì bụi trong quá trình vận chuyển này còn cộng hưởng với bụi từ các phương tiện 

lưu thông trên tuyến đường thi công dự án này từ đó sẽ làm gia tăng lượng bụi phát sinh 

trong khu vực ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyến đường và các hộ dân 

lân cận. 

* Ô nhiễm bụi trong quá trình thi công xây dựng 

- Trong quá trình thi công xây dựng, bụi phát sinh do bốc dỡ, xây lắp chỉ gây tác 

động cục bộ, chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi công trên công trường. 

 - Mức độ ô nhiễm từ các công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự 

nhiên, cũng như phương pháp thi công, mùa thi công. Nếu vào mùa hè thì bụi sẽ sinh ra 

nhiều và phạm vi ảnh hưởng cũng lớn hơn là khi thời tiết ẩm, gây ảnh hưởng đến đời 

sống của khu dân cư xung quanh và người tham gia giao thông trong phạm vi dự án. Bụi 

này có thể gây bệnh cho người dân về hô hấp, mắt, mũi,… cho người dân.  

- Tác hại của bụi đối với sức khỏe con người:  

 Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi, gây bệnh 

viên cuốn phổi. 

  Bụi gây ra các bệnh về đường hô hấp trên như: viêm mũi, họng, khí phế 

quản,…  

 Bụi tác động đến các tuyến nhờn làm khô da, phát sinh các bệnh ngoài da như: 

trứng cá, viêm da,…  

 Do đó, trong quá trình thi công cần có biện pháp giảm thiểu phát sinh bụi để hạn 

chế ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân, môi trường tự nhiên, cảnh quan,… trong khu 

vực dự án. Ứng với mỗi hoạt động sẽ phát sinh một lượng bụi khác nhau được thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 3.5. Các hoạt động phát sinh bụi vè mức độ phát sinh bụi trong giai 

đoạn thi công xây dựng Dự án 

STT Hạng mục 
Đánh giá mức độ phát 

sinh bụi 

Khoảng nồng độ 

bụi giới hạn 

1 Đầm nén mặt bằng 

Bụi phát sinh chủ yếu là 

bụi đất và chỉ phát sinh cục 

bộ tại các khu vực đầm 

nén. Tải lượng bụi được 

đánh giá ở mức độ trung 

bình do khu vực Dự án là 

nền đất đã được san lấp 

trước đây 

1 ÷ 100 g/m
3 

2 
Tập kết vật liệu xây dựng 

đến công trường 

Bụi phát sinh là bụi đất, 

cát, xi măng rơi vãi trên 

tuyến đường vận 

0,1 ÷ 1 g/m
3 
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chuyển,… phát sinh gián 

đoạn và không thường 

xuyên. 

(Nguồn: Assessment of Source of Air, Water and Land Pollution, World Health 

Org, part 1, 1993) 

So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh, cho thấy lượng bụi phát sinh từ các hoạt động trên đều vượt 

quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên kết quả trên không đánh giá về đặc điểm thời tiết,điều 

kiện thi công,… nên chỉ có tính chất tham khảo chứ không đánh giá đúng bản chất của 

việc ô nhiễm bụi tại công trình 

Ngoài ra, khi xây dựng còn có bụi xi măng. Bụi xi măng có kích thước nằm trong 

khoảng từ 1,5 đến 100µm và những hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 3µm tác hại đối với 

đường hô hấp do chúng dễ dàng theo đường thở vào tận màng phổi. Đặc biệt, khi trong 

bụi xi măng có trên 2% silic tự do thì có thể phát sinh bệnh bụi phổi-silic khi thời gian 

tiếp xúc dài.  

Tuy nhiên, đây là nguồn phát sinh tức thời, chỉ diễn ra cục bộ tại các vị trí đổ, bốc 

dỡ nguyên vật liệu do đó bụi chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, mặt khác khu vực có mặt 

thoáng rộng nên bụi dễ phát tán và pha loãng vào không khí, những ảnh hưởng bụi đến 

khu dân cư và hoạt động qua lại trên các tuyến đường là không lớn. Các tác động này chỉ 

mang tính tạm thời và sẽ chấm dứt khi Dự án đi vào hoạt động. 

* Ô nhiễm bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, 

máy móc thiết bị 

Bụi phát sinh từ mặt đường do các xe vận chuyển vật liệu xây dựng: đất, cát, sắt 

thép, xi măng,... Đây là nguồn ô nhiễm thấp và gây ô nhiễm ở hai bên đường tuyến 

đường mà các xe này chạy qua. Ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của các hộ dân lân 

cận (bụi bám vào nhà cửa, thức ăn, vật dụng trong nhà,... làm mất vệ sinh, gây các bệnh 

về đường hô hấp, mắt,...) và người tham gia giao thông trên tuyến đường mà các xe này 

chạy qua (bụi bám vào quần áo, mặt mũi, ... làm mất vệ sinh, gây bệnh).  

Khí thải như CO2, NO2, SO2, VOC, CxHy,... chủ yếu phát sinh do các loại 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công và phương tiện tham gia giao 

thông gây tác động trực tiếp đến công nhân và đời sống của người dân tại các khu dân cư 

lân cận. Tác động ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện thi công xây dựng có thể tham 

khảo số liệu của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) như sau: 

Bảng 3.6. Hệ số ô nhiễm các loại xe 

Các loại 

xe 

Đơn vị 

(U) 

Bụi 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

I. Xe tải 

Xe tải 

chạy xăng 

> 3,5T 

1000km 0,4 4,5S 4,5 70 7 

Tấn xăng 3,5 20S 20 300 30 

Xe tải 

<3,5T 

1000km 0,2 1,16S 0,7 1 0,15 

Tấn xăng 3,5 20S 12 18 2,6 
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II. Xe máy 

Động cơ > 

50cc, 4 thì 

1000km  0,76S 0,3 20 3 

Tấn xăng  20S 8 525 80 

 (Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution – Part 1 – 

WHO, Geneva, 1993) Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (%) 

Từ số liệu tham khảo trên, nhận thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải 

động cơ sẽ tăng lên so với môi trường nền. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn ô nhiễm thấp, 

mức độ ô nhiễm nhiều hay ít tuỳ thuộc vào chiều dài tuyến đường vận chuyển, độ ẩm nền 

đường, yếu tố thời tiết. Với tải lượng các chất ô nhiễm nhỏ và tại khu vực Dự án có 

không gian rộng, thoáng nên khả năng pha loãng các chất ô nhiễm này tốt. Do vậy, tác 

động của khói thải từ nguồn này đến môi trường không khí, con người ở mức độ thấp và 

tạm thời, sẽ chấm dứt khi Dự án đi vào hoạt động. 

* Bụi, khí thải phát sinh từ máy móc, thiết bị thi công  

Trong quá trình thi công sẽ tập trung một lượng máy móc, thiết bị thi công như 

máy ủi, máy đào, máy đầm,… Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công này sẽ làm 

phát sinh ra chất ô nhiễm như bụi, SOx, NOx, CO, VOC,… có thể gây ảnh hưởng trực 

tiếp đến công nhân đang thi công trên công trường và chất lượng không khí tại khu vực 

Dự án.  

Để tính tải lượng ô nhiễm do các máy móc, thiết bị thi công gây ra ta dựa vào 

lượng nhiên liệu (dầu DO) tiêu thụ.  

Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh được xác định theo công thức:  

E = B x K  

Trong đó: E: Tải lượng các chất ô nhiễm, kg/h  

B: Lượng nhiên liệu tiêu thụ của thiết bị, kg/h. (B đã được xác định theo kết quả 

tại bảng 1.6, Chương 1).  

K: Hệ số ô nhiễm ứng với lượng nhiên liệu tiêu thụ, kg/tấn. 

Bảng 3.7. Hệ số ô nhiễm 

STT Thiết bị 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi CO SO2 NO2 THC 

1 Động cơ 2 20,81 1,55 20 34 

2 Thiết bị khác 16 9 6 33 20 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution – Part 1: Rapid 

Inventory Techniques in Environment Pollution, WHO, 1993) 

 

Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ thiết bị thi công được tính ở bảng 

sau:  

Bảng 3.8. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của máy móc, 

thiết bị 

Thiết bị Nhiên liệu Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 
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(kg/h) 
Bụi CO SO2 NO2 THC 

Động cơ 31,7 0,063 0,66 0,049 0,63 1,08 

Thiết bị 

khác 
60,8 0,97 0,55 0,36 2,0 1,22 

Tổng 

cộng 

92,5 1,033 1,21 0,41 2,63 2,3 

Sử dụng phương pháp khối hộp để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ 

máy móc thiết bị. Với diện tích công trường thi công là 95.643 m
2
 , độ cao phát tán bụi là 

10m, thể tích khối hộp 95.643 m
3
. Từ đó, tính được nồng độ các chất ô nhiễm như bảng 

sau: 

Bảng 3.9. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ máy móc thiết bị 

 

Thông số Bụi CO SO2 NO2 THC 

Tải lượng (kg/h) 1,033 1,21 0,41 2,63 2,3 

Tải lượng (g/s) 0,29 0,34 0,11 0,73 0,64 

Nồng độ (mg/m3) 0,013 0,015 4,8x10
-3 0,03 0,028 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

0,3 30 0,35 0,2 - 

Theo kết quả tính toán trên cho thấy lượng ô nhiễm khí thải do đốt nhiên liệu của 

các máy móc, thiết bị rất thấp so với quy chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, phạm vi tác động 

của khí thải phụ thuộc vào thời gian hoạt động của các thiết bị trên công trường nên mức 

độ ảnh hưởng của chúng đến môi trường được đánh giá là không đáng kể. 

* Bụi, khí thải từ hoạt động rải nhựa đường 

Trước khi rải nhựa đường thì mặt đường cần làm sạch bàng cách quét, thổi, đập 

sạch, hút bụi vật liệu bám dính nên đường trước khi rải nhựa đường, hoạt động này lượng 

bụi phát sinh rất lớn ảnh hưởng đến các công nhân làm việc, các hộ dân lân cận và hoạt 

động đi lại của các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường nội thị của xã Bộc 

Bố 

Khi xây dựng đường giao thông nội bộ trong khu vực Dự án, đơn bị thi công sử 

dụng một khối lượng nhựa đường khoảng 23.908,275kg (nhựa đường 0,75kg/m2 × 

Smặtđường = 31.877,7 m2 ) được vận chuyển từ thành phố Bắc Kạn đến công trường. 

Hoạt động rải nhựa đường sẽ là nguồn phát sinh vào môi trường không khí một số chất 

như: các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC); carbon monoxide; lưu huỳnh, nitơ oxit, 

hydrocacbon thơm đa vòng (PAH): Cacbon: 82 – 88%, Hydro: 8 – 11%, Lưu huỳnh: 0 – 

6%, Oxy: 0 – 1,5%, Nitơ: 0 – 1%. 

Hơi khí nhựa đường nóng có thể được hít vào phổi hoặc có thể ngưng tụ vào khu 

vực tiếp xúc của da. Khi tiếp xúc khói nhựa đường trong thời gian ngắn nhưng ở nồng độ 

cao sẽ có một số biểu hiện như kích thích đường hô hấp trên, đau đầu, mệt mỏi, thở khò 

khè, khó thở, chóng mặt và buồn nôn. Những triệu chứng này thường ngắn hạn và hồi 
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phục khi không còn mùi. Tiếp xúc lâu dài sẽ mắc các bệnh về đường hô hấp và tăng nguy 

cơ bị ung thư.  

Tuy nhiên, khu vực dự án thông thoáng, rộng và hoạt động này cũng không thực 

hiện liên lục nên các khí này dễ bị phân tán, pha loãng vào không khí, chủ yếu tác động 

đến công nhân trực tiếp thực hiện nên tác động ở mức độ trung bình. 

* Mùi hôi từ quá trình tập trung, thu gom tác thải  

Do rác thải sinh hoạt của công nhân lao động tại công trường có thành phần hữu 

cơ cao (> 60%) nên nếu quá trình thu gom và xử lý không đúng theo quy định, các thành 

phần này dễ bị phân hủy sinh học dưới tác động của vi sinh vật và tạo ra nước rỉ rác gây 

mùi hôi thối (đặc biệt vào mùa mưa và khu vực tập kết rác không có mái che), thu hút 

ruồi nhặng gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh và sức khỏe công nhân.Tuy 

nhiên, các hoạt động này cũng không thực hiện liên lục nên các khí này dễ bị phân tán, 

pha loãng vào không khí, chủ yếu tác động đến công nhân trực tiếp thực hiện nên tác 

động ở mức độ trung bình 

B. Nguồn gây ô nhiễm do nước thải  

Trong giai đoạn xây dựng, nước thải phát sinh từ các nguồn sau: 

 - Nước thải sinh hoạt của công nhân  

- Nước thải thi công  

- Nước mưa chảy tràn 

* Nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn này, Chủ đầu tư sử dụng nguồn nước sạch để cấp nước sinh hoạt 

cho công nhân. Lượng nước thải được tính tính bằng 80% lượng nước cấp (Theo Điều 

8.1.2, TCVN 7957: 2008 và theo khoản 4, điều 6.1.1 QCXDVN 01:2019/BXD). Với số 

lượng công nhân thi công thường xuyên có mặt trên công trường khoảng 40 người. 

40 người x 45 lít/người.ngày x 80% = 1,44 m
3
 /ngày 

 Loại nước thải này có chứa các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, dinh 

dưỡng và vi trùng cao. Nếu không xử lý trước khi thải ra môi trường thì đây sẽ là nguồn 

gây ô nhiễm môi trường đất, chất lượng nước mặt, nước dưới đất tại khu vực. Do đó, Chủ 

đầu tư sẽ có những biện pháp thu gom, xử lý hợp vệ sinh.  

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập, tính toán tải lượng và 

nồng độ các chất ô nhiễm thải vào môi trường hàng ngày được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 3.10. Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trong giai đoạn thi công 

STT Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/người/ngày) 

(theo WHO) 

Tải lượng ô 

nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

các chất ô 

nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(cột B) 

(mg/l) 

1 BOD5 45 - 54 1,8 -2,16 1250 - 1500 50 

2 SS 70 - 145 2,8 - 5,8 1944 - 4027 100 

3 Dầu mỡ 10 - 30 0,24 - 1,2 277 - 833 20 

4 NO3 
- 

6 - 12 0,24 - 0,48 166 - 333 50 
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5 PO4
3- 

0,8 - 4,0 0,032 - 0,16 22 -111 10 

(Nguồn: Theo WHO) 

Ghi chú:  

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

- Tải lượng các chất ô nhiễm (kg/ngày) = (Hệ số ô nhiễm x Số công nhân là 

40 người)/1000.  

- Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) = (Tải lượng các chất ô nhiễm x 

1000)/lưu lượng là 1,44 m
3
/ngày.  

So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K = 1 nhận thấy thành phần, tính chất 

nước thải thì tất cả các chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép, do đó loại nước thải này sẽ 

được xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Xác suất xảy ra tác động: tuy mức độ ô 

nhiễm lớn, nhưng lượng nước thải không nhiều và ô nhiễm do lượng nước thải sinh hoạt 

có thể được giảm thiểu đáng kể khi Chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu hợp lý. Mặt khác, đơn vị thi công sẽ sử dụng một số lao động ở địa 

phương nên lượng nước thải sinh hoạt trên sẽ giảm đáng kể. 

* Tác động do nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn chuẩn bị của dự án, tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường 

hợp này chủ yếu là ô nhiễm cơ học, ô nhiễm hữu cơ… 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án trong giai đoạn chuẩn bị được 

tính theo công thức sau: 

Q = 0,278 x k x I x F (m
3
/ngày) 

Trong đó: 

Q- Lưu lượng nước mưa chảy tràn. 

k- Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt, độ dốc. 

Bảng 3.11: Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

TT Loại mặt phủ k 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 – 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 – 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 – 0,50 

4 Đường rải sỏi 0,30 – 0,35 

Trong giai đoạn chuẩn bị bề mặt phủ khu vực dự án chủ yếu là mặt đất san. Do đó 

chọn hệ số dòng chảy k = 0,25. 

I- Cường độ mưa (mm/ngày). Theo số liệu thống kê tại khu vực dự án trong những 

năm gần đây thì lượng mưa vào ngày mưa lớn nhất là I = 300mm/ngày; 
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F- Diện tích khu vực dự án (m2), F = 100.611,81 m
2
. (Bao gồm cả diện tích chiếm 

đất vĩnh viễn và tạm thời). 

Q = 0,278 x 0,25 x 300 x 10
-3

 x 100.611,81 m
2
= 2.097 m

3
/tháng 

Với ước tính tháng của cường độ mưa cao nhất có 20 ngày mưa, mỗi ngày 2 giờ 

thì lưu lượng ước tính là: Qmax = 2.097/20/2/3600 = 0,014 m
3
/s 

Mức độ ô nhiễm của nước mưa chảy tràn tùy thuộc vào các yếu tố sau:  

- Cường độ mưa khu vực triển khai Dự án.  

- Chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án.  

- Khả năng thoát nước mưa, khả năng thẩm thấu theo kết cấu địa chất trong khu 

vực. 

 - Hoạt động vệ sinh, quản lý chất thải rắn trong khu vực. Do đó, trong quá trình 

san lấp mặt bằng cũng như thi công xây dựng, nếu Chủ đầu tư không có giải pháp giảm 

thiểu tốt khi mưa lớn thì sẽ gây bồi lấp, tắc nghẽn hệ thống thoát nước, cản trở quá trình 

thi công. Ngoài ra, nước mưa còn cuốn theo đất đá, cát, xi măng và chất ô nhiễm khác từ 

mặt đất làm ô nhiễm nguồn nước dưới đất và nước mặt khu vực Dự án. Tuy nhiên, nguồn 

gây tác động này chỉ xảy ra khi xuất hiện các trận mưa có cường độ mưa lớn, kéo dài. 

Đối với những cơn mưa nhỏ thì nguồn gây tác động này đến môi trường nước mặt tại khu 

vực không đáng kể 

* Nước thải xây dựng 

Nước thải từ quá trình trộn và rửa thiết bị trộn bê tông, thiết bị xây dựng, làm mát 

thiết bị,… có chứa nhiều cặn lắng, vật liệu xây dựng, dầu mỡ,… Lượng nước thải này 

không nhiều khoảng 1 - 2m
3
/ngày. Để có cơ sở đánh giá chất lượng của loại nước thải 

này đối với môi trường, đơn vị tư vấn tham khảo kết quả phân tích nước thải bê tông của 

Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm của Công ty TNHH Phúc Lộc, cho thấy nồng độ 

ô nhiễm như sau: 

Bảng 3.12. Nước thải tại bể lắng của Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm 

của Công ty TNHH Phúc Lộc 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị Kết quả 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột B) 

1 pH - 10,1 5,5 - 9 

2 SS mg/l 93 100 

3 COD mg/l 34 150 

(Nguồn: Công ty TNHH Phúc Lộc) 
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Ghi chú:QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước thải công nghiệp 

Dựa theo số liệu tại bảng trên cho thấy, nước thải thi công có độ pH cao vượt 

quá tiêu chuẩn cho phép và thông số SS có kết quả cao nên khi thải ra môi trường nếu 

không có biện pháp quản lý tốt sẽ tạo ra hiện tượng lắng đọng các chất bẩn thành dạng 

vệt dài theo địa hình dòng chảy, dễ gây ra bồi lắng. Tuy nhiên, khi thi công các hạng mục 

công trình, đơn vị thi công chủ yếu là hợp đồng mua bê tông tươi nên hạn chế được vấn 

đề ô nhiễm từ nguồn nước thải này. Mức độ ô nhiễm đến môi trường không lớn. 

c.Nguồn gây ô nhiễm do chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công từ các nguồn sau: 

 - Chất thải sinh hoạt của công nhân  

- Chất thải xây dựng 

 - Chất thải nguy hại 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn này chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh từ hoạt động công nhân. 

Thành phần của chất thải rắn bao gồm: túi nilon, vỏ trái cây, vỏ hộp, một số ít thức 

ăn thừa… 

Với số lượng công nhân lao động trong giai đoạn thi công xây dựng là 40 người, 

định mức phát thải 0,8 kg/người/ngày thì tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt là: 

MCTR = 0,8 kg/người x 40 người = 32 kg/ngày. 

Trong đó: 

Rác thải vô cơ chiếm khoảng 20% tổng lượng rác thải, tương đương 6,4  kg/ngày; 

Rác thải hữu cơ chiếm khoảng 80% tổng lượng rác thải, tương đương 25,6  

kg/ngày. 

Khối lượng chất thải rắn trong giai đoạn này là không lớn, tuy nhiên nếu không 

được thu gom và xử lý thì lượng chất thải rắn này sẽ là nguồn gây ô nhiễm về mặt cảm 

quan, khi đi vào nguồn nước sẽ gây ách tắc dòng chảy, ô nhiễm nguồn nước mặt... 

* Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công bao gồm: gạch vỡ, ống 

nhựa, sắt thép vụn, bao bì, xà gồ, gỗ cốp pha phế thải, ni lông,… Đa số các loại chất thải 

này đều được thu gom và phân loại, một phần được bán lại cho các cơ sở thu mua phế 

liệu, một phần được thu gom và hợp đồng vận chuyển xử lý theo quy định.  

Thành phần chủ yếu của chất thải rắn xây dựng bao gồm xi măng, vụn nguyên vật 

liệu, vụn gỗ, gạch vỡ, bavia thép xây dựng, giẻ lau,… Lượng chất thải này ước tính trung 
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bình mỗi ngày phát sinh từ 30 - 50 kg/ha (Phạm Ngọc Đăng . Quản lý Môi trường đô 

thi ̣và khu công nghiêp̣. Nhà xuất bản Xây dựng, 2000), tương ứng với tổng lượng thải ra 

trong khu vực dự án là: 300 kg/ngày. Lượng chất thải rắn này nếu không được xử lý sẽ 

làm giảm chất lượng vệ sinh môi trường trong giai đoạn thi công Dự án và trở thành nguy 

cơ gây tai nạn lao động, sự cố rủi ro trong quá trình thi công 

1.1.3. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

* Ô nhiễm do tiếng ồn 

Ô nhiễm do tiếng ồn chủ yếu từ việc vận hành các phương tiện và thiết bị thi công 

như xe ủi, máy xúc, xe tải,… phục vụ cho vận chuyển xà cốt pha, đất cát về công trình, 

quá trình đầm nén, san lắp mặt bằng, xây dựng và việc vận hành các phương tiện và thiết 

bị thi công như máy trộn bê tông, máy xúc, máy ủi,… cũng gây ồn đáng kể.  

Loại ô nhiễm này có tác động đáng kể trong giai đoạn các phương tiện máy móc 

sử dụng nhiều, đồng bộ, hoạt động liên tục. Sự ảnh hưởng nhiều hay ít phụ thuộc vào yếu 

tố máy móc, công nghệ có đảm bảo hay không. Để xác định bán kính ảnh hưởng của 

tiếng ồn ta dựa vào công thức: 

Lp(x’) = Lp(x) + 20lg(X0/X) 

 Trong đó: Lp(x): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA);  

                 X0: 1 m  

                 Lp(x’ ): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA);  

                 X: Vị trí cần tính toán 

Sự ảnh hưởng của tiếng ồn có phạm vi ảnh hưởng theo các khoảng cách đối với 

từng loại thiết bị như sau: 

Bảng 3.13. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện 

STT Loại máy móc 

Mức ồn với 

khoảng cách 

1m 

Mức ồn ứng với khoảng cách 

Khoảng TB 5m 10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tải 82 - 94 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

2 Máy trộn bê tông 75 - 88 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

3 Máy xúc 72 - 84 78 64,0 58 60 44,0 38 32 

4 Xe lu 85 85 71,0 65 59 51,0 45 39 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 

QCVN 24:2016/BYT 85 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện vận 

chuyển và thi công tại vị trí cách nguồn 10m trở lên đạt tiêu chuẩn QCVN 
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26:2010/BTNMT đối với khu vực thông thường, đạt tiêu chuẩn độ ồn QCVN 

24:2016/BYT đối với khu vực làm việc. 

 Như vậy, tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động ở khoảng cách 10m và nhất là 

công nhân thi công trên công trường và khi thi công gần khu dân cư hiện trạng trong khu 

vực Dự án. Tiếng ồn có tác động đến thính giác của con người. Nếu tiếp xúc với tiếng ồn 

trong thời gian lâu dài sẽ gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe như ảnh hưởng đến tâm 

lý, gây mệt mỏi và có thể ảnh hưởng đến một vài cơ quan khác nếu thường xuyên tiếp 

xúc, làm giảm năng suất làm việc và có khả năng gây tai nạn lao động.  

Tuy nhiên, mức độ ồn trong quá trình xây dựng chỉ mang tính chất cục bộ, không 

liên tục và Chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà thầu xây dựng để bố trí thời gian thi công hợp 

lý, tránh tập trung các thiết bị hoạt động cùng lúc, tránh các giờ nghỉ ngơi của người dân 

* Độ rung  

Độ rung phát sinh từ hoạt động của các thiết bị thi công. Các hoạt động tạo nên độ 

rung lớn trên công trường như xe đổ đá hộc khối lượng >15 tấn có thể tạo ra độ dung 

7mm/s ở khoảng cách 10m. Độ rung thường xuyên sẽ gây mệt mỏi đối với thần kinh của 

người lao động. Độ rung từ 0,5mm/s trở lên có thể tác động xấu tới sự ổn định của các 

công trình xây dựng. Mức rung (dB) của các phương tiện thi công như sau: 

Bảng 3.14. Mức rung phát sinh của các thiết bị, máy móc thi công 

STT Máy móc thiết bị Mức rung cách thiết 

bị 10m (dB) 

Mức rung cách 

thiết bị 30m(dB) 

Mức rung cách 

thiết bị 50m(dB) 

1 Máy đầm bê tông 82 72  

2 Xe tải 74 
64 54 

3 Máy san ủi đất 79 69 59 

4 Xe lu rung 81 71 61 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

(Nguồn: Tài liệu tập huấn kỹ năng thẩm định báo cáo ĐTM và cam kết bảo vệ môi 

trường, PGS Nguyễn Quỳnh Hương và GS.TS Đặng Kim Chi, 2008)  

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.  

Kết quả tính ở trên cho thấy ở khoảng cách ≥ 30m, mức rung từ các máy móc và 

thiết bị xây dựng thông thường là 55 - 72 dB bảo đảm giới hạn cho phép theo QCVN 

27:2010/BTNTMT đối với các nguồn gây ra rung động, chấn động do hoạt động xây 

dựng. Tuy nhiên, ở khoảng cách < 10m thì chấn động rung từ các thiết bị sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến nhà cửa của các hộ dân và công trình khác gần khu vực thi công. 

 Mặc khác, trong quá trình thi công khi thực hiện biện pháp lu rung nền móng mặt 

đường giao thông để đạt đến độ chặt nền đường theo thiết kế thì phải nâng độ rung từ 8 - 

12T. Khi đó dưới tác động của xung lực, độ rung lắc mạnh (khoảng 74 - 82dB ở khoảng 

cách ≤ 30m) kết hợp với độ rung phát sinh từ hoạt động ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh.  

Nhìn chung, độ rung phát sinh từ quá trình thi công xây dựng các hạng mục công 

trình có ảnh hưởng trực tiếp đến một số khu vực lân cận Dự án có phạm vi dưới 30m gây 

sụt lún, nứt tường nhà dân. Vì vậy, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các 
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biện pháp giảm thiểu độ rung để hạn chế đến mức thấp nhất tác động đến các công trình 

kiến trúc và khu dân cư lân cận. 

* Tác động đến hoạt động giao thông do quá trình vận chuyển đất đắp và 

nguyên vật liệu thi công xây dựng  

Dự án dự kiến sẽ sử dụng tuyến đường nội bộ trong phạm vi của xã Bốc Bố tiếp 

giáp dự án để vận chuyển đất đắp, thiết bị, vật liệu xây dựng về công trình, quá trình vận 

chuyển sẽ gây các tác động sau:  

- Các xe có sử dụng các nhiên liệu dầu DO, vì vậy khi các động cơ này hoạt động 

sẽ phát sinh ra môi trường một số khí độc như: bụi, khí dioxyt, SO2, CO, NOx,… và tiếng 

ồn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên tuyến đường vận chuyển. 

 - Các xe vận chuyển không được che chắn cẩn thận sẽ làm bụi, đất phát tán, rơi 

vãi gây dơ bẩn đường, nhà cửa, quan trọng hơn là bụi này ảnh hưởng đến sức khỏe của 

người dân trên đường vận chuyển.  

- Các xe chở quá tải quy định sẽ nhanh chóng làm hư hỏng các tuyến đường gây 

khó khăn trong việc đi lại, kinh doanh của người dân sống dọc tuyến đường vận chuyển.  

- Quá trình vận chuyển đất thừa, bùn thải và vận chuyển thiết bị, máy móc, vật liệu 

xây dựng qua các tuyến đường làm gia tăng mật độ xe, ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông 

và có thể xảy ra các tai nạn. Bên cạnh đó bụi, khói thải và tiếng ồn cũng sẽ ảnh hưởng 

đến chất lượng cuộc sống của các hộ dân sống dọc theo tuyến đường vận chuyển 

* Tác động do tập trung công nhân  

Việc tập trung của công nhân tại địa điểm thi công có thể gây nên những tác động 

tiêu cực về mặt an ninh xã hội trong khu vực. Bên cạnh đó, sự khác biệt về trình độ học 

thức, về tính cách và lối sống khác nhau do đó dễ nảy sinh mẫu thuẫn. Ngoài ra, những 

công nhân này sẽ tạo ra một lượng rác thải và chất thải sinh hoạt nhất định, có khả năng 

ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm tại khu vực, sức khỏe con người, nguy cơ phát tán 

dịch bệnh cho cộng đồng. Tuy nhiên, việc tập trung công nhân sẽ thúc đẩy hoạt động dịch 

vụ tại khu vực phát triển. Nhìn chung, các tác động lên môi trường và sức khỏe công 

nhân lao động, dân cư trong giai đoạn xây dựng là không đáng kể, chỉ mang tính cục bộ, 

tạm thời, các tác động này sẽ kết thúc cùng với công tác xây dựng Dự án. 

1.1.4. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn thi công Dự án 

Bảng 3.15. Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn thi công 

Các hoạt động chủ 

yếu 

Tác động đặc 

trưng và cơ bản 

nhất 

Đối tượng bị tác 

động 

Quy mô bị tác 

động 

Đào xới, đầm nén 

tạo mặt bằng xây 

dựng các hạng mục 

công trình 

Tác động của bụi 

đất, khói thải và 

tiếng ồn 

- Công nhân lao 

động trực tiếp tại 

công trường. 

- Sinh hoạt của cộng 

đồng dân cư lân cận. 

Tác động liên tục 

trong thời gian ngắn, 

mức độ ảnh hưởng 

trung bình vào mùa 

khô. Tuy nhiên, vào 
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- Môi trường không 

khí xung quanh 

mùa mưa việc đào 

xới, tạo rãnh có thể 

gây ứ đọng, sình 

lầy, có thể xảy ra tai 

nạn cho công nhân. 

Quy mô tác động 

trong khu vực Dự án 

Tập kết vật liệu xây 

dựng và các phương 

tiện vận chuyển 

- Tiếng ồn, độ rung, 

bụi, khí thải từ các 

phương tiện vận 

chuyển 

- Tăng mật độ giao 

thông, các rủi ro tai 

nạn giao thông, tai 

nạn lao động 

- Người dân tham 

gia giao thông trên 

tuyến đường vận 

chuyển. 

- Công nhân xây 

dựng 

- Môi trường không 

khí xung quanh 

- Chất lượng đường 

sá trên lộ trình vận 

chuyển. 

- Khu dân cư hiện 

trạng, thực vật trên 

tuyến đường vận 

chuyển 

- Tác động gián 

đoạn, không kéo dài. 

- Xác suất xảy ra tai 

nạn là do ý thức của 

lái xe. 

- Phạm vi ảnh 

hưởng trên tuyến 

đường vận chuyển 

và trong khu vực Dự 

án. Nếu không có 

biện pháp quản lý 

tốt sẽ gây ô nhiễm 

môi trường điểm thi 

công và trên các 

tuyến đường vận 

chuyể 

Thi công xây dựng 

các hạng mục công 

trình 

- Chất thải từ xây 

dựng, chất thải sinh 

hoạt 

- Tiếng ồn, bụi, khí 

thải từ các phương 

tiện thi công. 

- Các sự cố tiềm ẩn 

- Khả năng cháy nổ 

- Công nhân xây 

dựng 

- Môi trường không 

khí, nước, đất khu 

vực dự án 

- Khu dân cư hiện 

trạng 

- Tác động liên tục 

và kéo dài suốt thời 

gian xây dựng, 

phạm vi ảnh hưởng 

hẹp (chủ yếu tại khu 

vực Dự án).  

- Ô nhiễm do bụi, 

đất cát, tiếng ồn có 

phát sinh nhưng 

tương đối nhỏ. 

 - Các rủi ro về tai 

nạn lao động cần 

được quan tâm đúng 

mức.  

- Ô nhiễm do nước 

thải, chất thải rắn ở 

mức đáng lưu ý 
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Tập trung công nhân 

- Thúc đẩy hoạt 

động dịch vụ trong 

vùng lân cận phát 

triển 

 - Chất thải sinh hoạt 

- Gia tăng mật độ 

giao thông. 

 - An ninh trật tự 

- Điều kiện kinh tế 

xã hội tại địa 

phương 

 - Môi trường tại 

khu vực dự án do 

các chất thải sinh 

hoạt 

 - Giao thông công 

cộng  

- Khu dân cư hiện 

trạng 

- Đáng lưu ý 

Từ bảng trên cho thấy đối tượng chủ yếu bị tác động trong giai đoạn này là môi 

trường không khí xung quanh khu vực dự án và công nhân lao động trực tiếp tại dự án. 

Tuy nhiên, các tác động này chỉ mang tính chất tạm thời, cục bộ, sẽ chấm dứt sau khi xây 

dựng xong. 

Đánh giá chung: Dựa vào những tác động môi trường được phân tích ở trên khi 

tiến hành xây dựng Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm chúng tôi tổng 

hợp các tác động môi trường của dự án như sau: 

Bảng 3.16. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường trong giai đoạn xây 

dựng 

STT Hoạt động đánh 

giá 

Đất  Nước  Không 

khí  

Hệ sinh 

thái  

Kinh tế 

xã hội 

1 San lấp mặt bằng ++ + ++ ++ + 

2 

Tập kết vật liệu 

xây dựng và các 

phương tiện vận 

chuyển 

+ 

 

 

+ ++ + + 

3 

Xây dựng các 

hạng mục công 

trình 

+ + ++ + + 

4 

Sinh hoạt của 

công nhân xây 

dựng 

+ + + + + 

Ghi chú: 

+ : Tác động có hại ở mức độ thấp ++ : Tác động có hại ở mức độ trung bình 

Nhận xét: Quá trình thi công xây dựng mặc dù có những tác động tiêu cực nhất 

định đến môi trường, song đây chỉ là tác động tạm thời, chúng không phải là các tác động 

liên tục và thường xuyên suốt quá trình hoạt động của Dự án. Các tác động này phần lớn 
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là các tác động không tránh khỏi, đó là các tác động tất yếu của bất cứ công trình xây 

dựng nào. Chủ đầu tư sẽ có biện pháp phù hợp nhằm giảm nhẹ mức độ ô nhiễm môi 

trường, bảo vệ sức khỏe cho người dân xung quanh và công nhân trực tiếp lao động trên 

công trường. 

1.1.5. Các rủi ro, sự cố trong quá trình thi công xây dựng 

* Tại nạn lao động 

Cũng như bất cứ các công trường xây dựng nào, công tác an toàn lao động là vấn 

đề được đặc biệt quan tâm từ nhà đầu tư cho đến người lao động trực tiếp thi công trên 

công trường. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động:  

- Quá trình sử dụng các loại phương tiện, thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây 

dựng chất cao có thể đổ, rơi vỡ. Tai nạn trong quá trình vận hành thiết bị, xe cộ trong quá 

trình xây dựng. 

 - Sự cố ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của 

người lao động trên công trường. Một vài chất ô nhiễm như khói thải có chứa bụi, SO2, 

CO, CO2,... tùy thuộc vào thời gian và mức độ tác động có khả năng làm ảnh hưởng đến 

người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu (thường xảy ra đối với 

công nhân nữ hoặc người có sức khỏe yếu).  

- Công trường thi công thường xuyên có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có 

thể dẫn đến tai nạn do xe cộ gây ra. 

 - Tai nạn lao động như giật điện từ các công tác tiếp cận với nguồn điện như công 

tác thi công hệ thống điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, gió 

bão gây đứt dây diện,...  

- Nguy cơ điện giật do tiếp xúc nguồn điện chiếu sáng hoặc nguồn điện công cụ 

máy móc.  

- Việc thi công các công trình trên tầng cao làm tăng khả năng tai nạn giao thông 

do trượt té trên các giàn giáo, trên các nhà đang xây, vận chuyển vật liệu xây dựng (xi 

măng, cát, sắt, thép,...) lên các tầng cao.  

- Nguy cơ dẫm phải sắt nhọn, mảnh chai,,.. lẫn trong lớp đất mặt công trình.  

- Nguy cơ vật nặng rơi từ trên cao xuống do đứt cáp hoặc hỏng hóc thiết bị cẩu.  

- Nguy cơ chấn thương do mãnh vỡ, lưỡi cắt các loại máy cắt khi gia công thép.  

- Nguy cơ bị trượt ngã xuống hố đào khi thi công móng, đào đài móng.  

* Tai nạn giao thông  

Trong quá trình thi công san lấp mặt bằng và thi công các hạng mục công trình, 

mật độ giao thông trên tuyến đường sẽ gia tăng dẫn đến cản trở nhu cầu đi lại của dân cư 

trong khu vực, gia tăng áp lực lên kết cấu đường, trong thời gian dài gây nên các biến 

dạng về kết cấu làm yếu nền đường, sụt lún nứt vỡ... làm giảm tốc độ lưu thông trên 

đường và gây bụi làm giảm khả năng qua sát đường của các lái xe khi tham gia giao 

thông. Tuy nhiên, các phương tiện tham gia vận chuyển không hoạt động tập trung cùng 

một thời điểm, do đó ảnh hưởng đến giao thông của khu vực là không đáng kể.  

* Sự cố cháy, nổ  

Tai nạn do cháy nổ ở các công trường xây dựng là một trong những hiểm họa 
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nghiêm trọng mà cả Chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền địa phương và cả người lao 

động rất quan tâm, các nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy nổ là:  

- Sự cố cháy nổ do điện: trong giai đoạn thi công xây dựng hầu như các nhu cầu 

dùng điện đều phải tiến hành đấu nối tạm bợ, chính vì vậy khả năng gây ra chập điện và 

dẫn đến cháy nổ là rất cao.  

- Sự cố cháy nổ do bất cẩn của công nhân lao động: vì trong khu vực Dự án có lán 

trại của công nhân nghỉ ca, ở lại, việc sinh hoạt của công nhân cũng sẽ là một trong 

những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến cháy.  

- Sự cố cháy nổ phát sinh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường 

tại Dự án, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và người dân khu vực lân cận. 

* Sự cố thiên tai, địa chất  

- Sự cố thiên tai: thi công vào những ngày có mưa bão lớn kéo dài có thể gây ngập 

công trường, sạt lở taluy, cuốn trôi đất cát san lắp vào mương thoát nước, làm đục nguồn 

nước tại khu vực, hư hỏng thiết bị, xe, máy, nguyên vật liệu (xi măng,...), ảnh hưởng đến 

tiến độ thi công và hoàn thành các hạng mục công trình, gây tổn thất do Chủ đầu tư.  

- Sự cố do địa chất công trình: trong khi thi công (đào mương, taluy, san lấp mặt 

bằng,…) bằng máy móc cơ giới hay thủ công sẽ làm xáo trộn các tầng đất làm mất cấu 

trúc tự nhiên và gia tăng lượng đất, lở đất, công trình đang thi công cũng có thể bị đổ vỡ.  

- Sự cố sạt lở taluy: có khả năng xảy ra sạt lở taluy do việc san lấp mặt bằng hoặc 

do mưa lớn kéo dài, nếu không có biện pháp gia cố, rất có thể xảy ra tình trạng sạt lở 

taluy ảnh hưởng đến công trình dân cư hiện trạng, ảnh hưởng đến đất cánh tác nông 

nghiệp. Do vậy Chủ đầu tư sẽ có các giải pháo để phòng ngừa sự cố này.  

Tất cả các sự cố trên đều có thể gây ra sự thiệt hại về người và tài sản. Do vậy, 

trong quá trình xây dựng, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp phòng tránh để hạn chế 

đến mức thấp nhất các sự cố xảy ra. 

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

1.2.1. Giảm thiểu các tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

* Phương án đền bù giải phóng mặt bằng 

Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng là vấn đề được Chủ đầu tư rất quan tâm vì 

nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự 

án. Vì vậy, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, hợp lý 

đúng theo quy định. 

Thực hiện chính sách đền bù tương xứng với tất cả các thiệt hại về đất đai, nhà 

cửa, hoa màu, nghề nghiệp lâu dài của các hộ dân bị ảnh hưởng (chính sách bồi thường 

theo Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các Quyết định của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về đền bù GPMB và tái định cư).  

Đồng thời, công tác bồi thường, thu hồi đất đươc̣ Chủ đầu tư thưc̣ hiêṇ theo đúng 

quy điṇ h của pháp luật. Xác định rõ đối tượng được bồi thường, điều kiêṇ bồi thường, 

hạn mức đất ở địa phương. Cụ thể, đối với các hộ dân bị giải tỏa phải có kế hoạch tái 

định cư, cung cấp chỗ ở, điều kiện sinh hoạt và sản xuất bằng hoặc tốt hơn nơi cũ; nhằm 
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đảm bảo những đối tượng bị chiếm dụng đất bởi Dự án sau khi chuyển đến nơi tái định 

cư, sau khi được đền bù có điều kiện sống, làm việc, thu nhập tối thiểu tương đương với 

điều kiện tại nơi cư trú hiện tại.  

- Phương án bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất nông nghiệp  

Đối với các hộ dân mất đất canh tác, sản xuất Chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính 

quyền địa phương để tiến hành rà soát nắm chính xác số lượng và thu thập các ý kiến của 

các hộ bị ảnh hưởng, từ đó có chính sách đền bù, hỗ trợ hợp lý như bố trí đất sản xuất 

nông nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu hoặc đền bù bằng tiền mặt có giá thay thế 

tương đương để người dân có vốn làm ăn. Chủ đầu tư sẽ tuân thủ đúng các quy định của 

UBND tỉnh về việc bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi việc làm, cấp đất,… cho các hộ dân bị 

ảnh hưởng, đảm bảo không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện và thiệt thòi cho các hộ dân. 

- Phương án tái định cư 

  Chủ đầu tư sẽ đền bù bằng tiền và hỗ trợ mua đất nền trong dự án với giá ưu 

đãi.  

 Nguyên tắc đền bù và tái định cư, định canh hợp lý, công bằng vẫn là tiêu chí 

quan trọng nhất khi thực hiện GPMB để người dân không cảm thấy bị thiệt thòi khi Dự 

án triển khai. Công tác bố trí tái định cư: Trong phương án quy hoạch tổng thể Chủ dầu 

tư đã dành ra một khu đất để phục vụ tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng nơi dự 

án. 

1.2.2. Giảm thiểu các tác động do hoạt động giải phóng mặt bằng 

* Giảm thiểu tác động do quá trình phá dỡ các công trình hiện hữu  

Dự ánh có ảnh hưởng đến đất đai, hoa màu của 60 hộ gia đình, Chủ đầu tư sẽ tiến 

hành bồi thường thỏa đáng cho người dân và cấp đất tái định cư tại chỗ trong khu vực Dự 

án hoặc các khu tái định cư theo quy định.  

- Khi phá dỡ sẽ kết hợp phun nước giảm bụi nhất là vào thời điểm nắng nóng và 

có gió. 

 - Thực hiện phá dỡ theo nguyên tắc phá đến đâu làm sạch ngay đến đó. Những 

loại vật liệu còn tái sử dụng được như gạch, ngói, tôn,… cho người dân tận dụng lại. Đối 

với khối lượng gạch đá thải bỏ sẽ được tận dụng để san lấp mặt bằng cho những khu vực 

có địa hình thấp trũng trong khu vực Dự án. Lượng đất đá gạch thải bỏ sẽ không lưu giữ 

tại khu vực phá dỡ mà chuyển ngay về vị trí san lấp mặt bằng. 

 * Giảm thiểu tác động từ quá trình phát quang  

- Trong quá trình taọ măṭ bằng xây dựng, diện tích phát quang phải được quy định 

ranh giới rõ ràng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể việc phát quang tràn lan.  

- Dựa theo tiến độ của Dự án để quy định khu vực phát quang (phát quang theo 

phân đoạn thi công), hạn chế khả năng xói mòn, rửa trôi khi gặp mưa lớn.  

- Như đã đánh giá ở trên, khối lượng thực vật phát quang trên diện tích đất nông 

nghiệp chủ yếu là rạ và cỏ dại do người dân sẽ kết thúc vụ thu hoạch theo đúng thời hạn 

giao đất cho Chủ đầu tư.  

- Yêu cầu đơn vị thi công tuyệt đối không đốt sinh khối phát quang tại khu vực Dự 

án, rất dễ gây ra cháy lây lan ra các khu vực xung quanh.  

* Giảm thiểu tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất  

- Thực hiện điều tra, khảo sát thực tế tại khu vực Dự án để xây dựng các giải pháp 
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bồi thường giải tỏa khả thi, thông báo và hướng dẫn việc kê khai hoa màu, cây trồng cho 

các hộ dân nằm trong diện phải thu hồi đất. 

 - Đối với các hộ dân bị mất đất canh tác, sản xuất Chủ đầu tư sẽ phối hợp với 

chính quyền địa phương để tiến hành rà soát chính xác số lượng và thu thập các ý kiến 

của các hộ bị ảnh hưởng, từ đó có chính sách đền bù, hỗ trợ hợp lý như bố trí đất sản xuất 

nông nghiệp hoặc đền bù tiền mặt có giá trị thay thế tương đương.  

- Chủ đầu tư sẽ tuân thủ các quy định của UBND tỉnh về việc bồi thường, hỗ trợ 

chuyển đổi việc làm, cấp đất,... cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đảm bảo không xảy ra 

khiếu nại và thiệt thòi cho người dân.  

* Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội  

- Trong quá trình bồi thường, Chủ đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương, đảm bảo vấn đề bồi thường được giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, 

đúng theo các chính sách pháp luật.  

- Công khai mức bồi thường.  

- Công tác kê khai, bồi thường sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp 

luật. 

 - Có phương án tài chính với nguồn dự phòng để thực hiện công tác bồi thường, 

hạn chế tối đa tác động tiêu cực đối với người dân 

1.2.3. Giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải 

A. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí  

* Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đắp, nguyên vật liệu 

xây dựng, máy móc thiết bị 

- Các phương tiện chở vật liệu xây dựng được phủ kín khi vận chuyển, tránh để rơi 

vãi đất cát, gạch, bụi xi măng ra đường, gây ô nhiễm bụi và ảnh hưởng đến cuộc sống của 

người dân trên tuyến đường vận chuyển. Nếu xảy ra trường hợp đổ thải vật liệu xây dựng 

trên tuyến đường vận chuyển thì Chủ đầu tư cam kết sẽ bố trí công nhân thu dọn vệ sinh 

đảm bảo môi trường trả lại hiện trạng ban đầu.  

- Các xe vận chuyển đất đắp được che bạt phủ kín thùng xe, các xe chở đúng tải 

trọng cho phép và đúng tốc độ quy định.  

- Vệ sinh các xe vận chuyển đất đắp, nguyên vật liệu xây dựng trước khi ra khỏi 

khu vực thi công nhằm hạn chế tình trạng đất cát rơi vãi, tích lũy trên đường vận chuyển, 

dẫn đến tình trạng khiếu nại, phản ảnh của người dân  

- Các loại xe chuyên chở vật liệu: đất đắp, đất cấp phối, xi măng…. Đảm bảo 

thùng kín, đồng thời sẽ được phủ bạt trên suốt tuyến đường vận chuyển từ nơi cung cấp 

đến Dự án để hạn chế rơi vãi, phát sinh bụi trong quá trình di chuyển. Đồng thời có kế 

hoạch vận chuyển hợp lý, không vận chuyển với tần suất dày nhằm giảm thiểu các tác 

động khi xe đi qua tuyến đường có dân cư sống dọc hai bên. Đặc biệt, không vận chuyển 

vào giờ nghỉ trưa và sau 17 giờ để tránh tình trạng khiếu nại, khiếu kiện của người dân.  
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- Trong những ngày nắng, để hạn chế mức ô nhiễm khói bụi tại công trường cần 

thường xuyên phun nước 2 lần/ngày, thời điểm 9 - 10 giờ sáng và 14 - 15 giờ chiều (có 

thể phun bổ sung nếu cần, hạn chế một phần đất, cát có thể cuốn theo gió phát tán vào 

không khí),  

- Khi xảy ra rơi vãi đất đá, vật liệu xây dựng trong quá trình vận chuyển phục vụ 

việc xây dựng Dự án. Đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm nhanh chóng bố trí công nhân 

đến thu dọn đất đá, vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường để tránh gây ảnh hưởng đến dân 

cư hai bên tuyến đường và người tham gia giao thông. 

- Yêu cầu nhà thầu thi công sử dụng các phương tiện vận tải và phương tiện thi 

công phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an 

toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ cho công tác triển khai thực hiện Dự 

án.  

- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng các phương tiện giao thông, máy móc thi công, 

sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ để giảm thiểu ô nhiễm.  

- Không chuyên chở vượt quá tải trọng quy định, gây hư hỏng, ảnh hưởng đến chất 

lượng đường giao thông. 

 * Đối với hoạt động thi công  

- Để hạn chế bụi tại khu vực công trường thi công xây dựng cần có kế hoạch thi 

công, bố trí nhân lực và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Áp dụng các biện pháp thi 

công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi công ở mức tối đa.  

- Căn cứ vào hướng gió chủ đạo vào thời điểm thi công, chủ đầu tư sẽ bố trí khu 

vực tập kết nguyên vật liệu phải được hạn chế chiều cao lưu chứa dưới 2m. Các loại 

nguyên liệu như cát, xi măng phải được che chắn đảm bảo nhằm tránh sự phát tán bụi, cát 

ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận.  

- Nếu xảy ra ô nhiễm, hư hỏng công trình hoặc nhà dân, Chủ đầu tư sẽ có các 

phương án đền bù, xử lý phù hợp. 

 - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân như mũ bảo hộ, quần áo, giày, 

bao tay, khẩu trang,…Đồng thời giám sát chặt chẽ, nhắc nhở việc tuân thủ an toàn lao 

động cho công nhân.  

- Tiến hành trồng toàn bộ diện tích cây xanh theo đúng quy hoạch trong quá trình 

xây dựng.  

- Không được phép đốt vật liệu hay chất thải tại khu vực Dự án.  

- CTR phải được công nhân thu gom hằng ngày, tránh phát sinh mùi hôi. 

 - Bê tông phục vụ cho quá trình xây dựng Dự án là loại bê tông tươi được cung 

cấp bởi các nhà máy sản xuất bê tông tại khu vực, do đó phần nào làm giảm lượng bụi, ồn 

phát sinh trong quá trình trộn bê tông. 

 - Che chắn các bãi tập kết vật liệu, bố trí ở cuối hướng gió và có biện pháp cách ly 

để không ảnh hưởng đến toàn khu vực xung quanh đặc biệt khu dân cư hiện hữu xung 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm 

99 

Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Pác Nặm 

quanh, đặc biệt khu dân cư hiện trạng trong khu vực xung quanh Dự án. 

B. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước  

Để giảm thiểu và hạn chế các tác động xấu đến chất lượng nước và hệ sinh thái 

nước trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình đơn vị thi công sẽ tuân thủ các 

biện pháp sau: 

* Nước thải xây dựng và nước mưa chảy tràn 

- Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sẽ có biện pháp dẫn dòng nước thải 

xây dựng và nước mưa thoát theo hướng thoát nước hiện trạng của dự án, nên khi đi vào 

thi công xây dựng các hạng mục HTKT thì vấn đề thoát nước giải quyết triệt để, không 

ảnh hưởng nhiều đến khu vực xung quanh.  

- Không đổ các chất thải xây dựng, đá, cát, gạch đá thải, dầu thải từ công trường 

vào mương thoát nước. 

 - Thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc, tránh hiện tượng nước 

cuốn trôi vật liệu vào mương rãnh thoát nước trong khu vực.  

- Hạn chế dầu nhớt, xăng rơi vãi từ phương tiện sử dụng các loại nhiên liệu trên. 

 - Che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn trôi trong quá trình thi công.  

- Tuyên truyền và nhắc nhở cho công nhân xây dựng về bảo tồn thiên nhiên và vai 

trò của hệ sinh thái trong môi trường nước. 

* Nước thải sinh hoạt 

Chủ đầu tư ưu tiên sử dụng công nhân tại địa phương để hạn chế lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh hoặc lắp đặt các nhà vệ sinh di động cho công nhân sử dụng trong 

suốt giai đoạn thi công xây dựng của Dự án, cụ thể như sau: 

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh: được xử lý bằng bể tự hoại cải tiến Bastaf 5 

ngăn, sau đó thu gom vào hố lắng, sau đó qua hố thu nước thải rồi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Tại khu phụ trợ bố trí các nhà vệ sinh di động có dung tích bể tự hoại như sau: 

- Khu nhà ở công nhân bố trí nhà vệ sinh với dung tích bể tự hoại 12,5m
3
, kích 

thước 2,5x2x2,5m. 

- Khu nhà quản lý thi công bố trí nhà vệ sinh với dung tích bể tự hoại 3m
3
, kích 

thước 1x1,5x2m. 

- Khu vực thi công tuyến công trình bố trí 2 khu nhà vệ sinh dung tích bể tự hoại 

5m
3
, kích thước 1x2x2,5m. 

- Nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT, K=1,2 được thải ra suối 

gần khu vực dự án. 

Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

được thể hiện như sau: 
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Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải giai đoạn thi công xây dựng 

 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại cải tiến Bastaf 

- Cấu tạo: Bể tự hoại cải tiến Bastaf có 1 ngăn chứa và 4 ngăn có dòng chảy hướng 

từ dưới lên trên và ngăn lọc kỵ khí. 

- Nguyên tắc làm việc của bể Bastaf: nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của 

bể, có vai trò làm ngăn lắng  

- lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng 

nước thải. 

Nhờ có các vách ngăn hướng dòng ở những ngăn tiếp theo, nước thải được chuyển 

động theo hướng từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình 

thành ở đáy bể trong điều kiện động. 

Các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa làm nguồn dinh 

dưỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng nhờ các vách ngăn này, công trình trở thành 

một dãy bể phản ứng kỵ khí được bố trí nối tiếp. 

Cơ chế tạo dòng chảy hướng lên của bể tự hoại cải tiến bảo đảm hiệu suất sử dụng 

thể tích tối đa, và sự tiếp xúc trực tiếp của dòng nước thải hướng lên và lớp bùn đáy bể - 

nơi chứa quần thể các vi khuẩn kỵ khí, cho phép nâng cao hiệu suất xử lý rõ rệt. Các ngăn 

lọc kỵ khí phía sau, với vật liệu lọc do Viện khoa học và Kỹ thuật Môi trường - IESE chế 

tạo, cho phép nâng cao hiệu suất xử lý của bể và tránh rửa trôi bùn cặn theo nước. 

Nước thải từ hoạt động 

tắm giặt, rửa tay chân 

Nước thải từ hoạt động 

nấu ăn 
Nước thải từ hố tiêu 

Song chắn rác 
Khung và tấm lọc dầu 

mỡ SOS 
Bể tự hoại bastaf 

Hố gas 

Hố thu nước thải 

Thải ra suối Phủ Thông 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm 

101 

Đại diện chủ dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Pác Nặm 

Hình 3.2 Quy trình xử lý nước thải bằng bể tự hoại cải tiến Bastaf 

- Đánh giá tính khả thi, không gian và thời gian áp dụng của các biện pháp giảm 

thiểu tác động do nước thải sinh hoạt: 

+ Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất dễ áp dụng, hiệu quả cao. 

+ Không gian áp dụng: tại khu vực thi công xây dựng Dự án 

+ Thời gian áp dụng: Trong thời gian tổ chức mặt bằng thi công và thi công xây 

dựng các hạng mục công trình Dự án. 

C.Giảm thiểu tác động môi trường chất thải rắn  

Quá trình thi công xây dựng có thể thải ra các loại chất thải rắn bao gồm gạch vợ, 

ni lông, sét thép vụn, rác sinh hoạt của công nhân,... các loại chất thải này có thể xử lý 

như sau: 

* Chất thải rắn xây dựng  

- Thu gom những thành phần có thể tái sử dụng như bao bì giấy vụn, sắt thép vụn, 

ni lông,... để bán cho những cơ sở thu mua phế liệu.  

- Ngoài ra, các loại rác thải như gỗ cốp pha thải, bao bì ni lông,... sẽ được thu gom 

và hợp đồng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.  

- Tận dụng đất đá thải để phục vụ công tác đắp, san nền,... phần đất đá thừa 

không tận dụng được đưa về bãi thải theo đúng quy định. 

* Chất thải rắn sinh hoạt  

- Bố trí các thùng thu gom rác có nắp đậy kín tại những vị trí làm việc và khu nghỉ 

ngơi ăn uống của công nhân để thu gom rác và giảm thiểu mùi hôi phát sinh. Bố trí đội vệ 

sinh tại công trường thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các thùng chứa rác, nước vệ sinh được 

dẫn về rãnh thoát nước tạm thời của Dự án.  

- Không chôn lấp hoặc đốt rác trong khu vực Dự án 

- Rác thải sinh hoạt của các công nhân trong giai đoạn xây dựng sẽ được thu gom 

và hợp đồng với đơn vị có chức năng trên địa bàn xã Bốc Bố xử lý. 

* Chất thải nguy hại  

- Dầu mỡ thải: được lưu trữ trong các thùng chứa, tránh rò rỉ. 

 - Hạn chế sửa chữa máy móc, thiết bị tại công trường, chỉ sửa chữa những chi tiết 

nhỏ.  
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- Lượng CTNH phát sinh được tập trung vào các thùng chứa có nắp đậy, có dán 

nhãn nhận về để vào khu vực lán trại hoặc kho vật tư.  

- Về xử lý CTNH: do lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn này ít nên chúng tôi 

sẽ tiến hành thu gom và lưu giữ theo đúng quy định để vận chuyển xử lý cùng với CTNH 

phát sinh trong giai đoạn hoạt động của Dự án. 

1.2.4. Giảm thiểu các tác động nguồn không liên quan đến chất thải  

* Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ các nguồn: máy đầm nén, máy trộn bê 

tông, máy khoan cắt, xe vận chuyển nguyên vật liệu. Để giảm thiểu tác động này chúng 

tôi sẽ thực hiện các biện pháp như sau:  

- Thông báo đến các hộ dân, hộ kinh doanh, cơ quan xung quanh khu vực dự án 

biết về kế hoạch và tiến độ thi công của dự án. 

 - Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời máy móc, thiết bị.  

- Các máy móc và thiết bị thi công không sử dụng liên tục thì phải tắt ngay sau khi 

không sử dụng hoặc giảm cường độ hoạt động tới mức tối thiểu có thể.  

- Các thiết bị phát sinh tiếng ồn, độ rung lớn như máy trộn bê tông,... phải ngừng 

hoạt động từ 17h - 7h sáng ngày hôm sau để đảm bảo giấc ngủ cho các hộ dân lân cận. 

Giảm tần suất hoạt động của các thiết bị, phương tiện vận tải vào các giờ nghi trưa (11h - 

13h). Ngoài trừ trường hợp đang đổ bê tông dỡ, thời gian hoạt động có thể kéo dài hơn 

ảnh hưởng đến các giờ nghỉ ngơi của người dân, tuy nhiên Chủ đầu tư sẽ có những biện 

pháp hạn chế đến mức tối đa tiếng ồn phát sinh.  

- Không sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công 

gây độ ồn lớn vào cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn. 

 - Hạn chế bóp còi, giảm tốc độ của xe (12km/h) khi qua khu vực dân cư.  

- Sử dụng các biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm 

chấn, gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại,... được lắp giữa máy và bệ máy.  

- Đối với các phương tiện tham gia thực hiện Dự án phải bố trí thời gian, lịch trình 

làm việc hợp lý cụ thể, các giải pháp giảm thiểu bụi, tiếng ồn phát sinh trong quá trình 

vận chuyển. 

* Giảm thiểu tác động từ các phương tiện vận chuyển và tác động đến tình 

hình giao thông khu vực  

- Không sử dụng xe, máy móc quá cũ để vận chuyển nguyên liệu. Kiểm tra, bảo 

hành xe đúng theo quy định của nhà sản xuất.  

- Các tài xế có giấy phép lái xe đúng theo quy định, tuyệt đối tuân thủ biển báo 

hiệu giao thông, đi đúng phần đường và làn đường.  

- Hạn chế lưu thông vào giờ cao điểm.  

- Chủ đầu tư đảm bảo không làm hư hỏng nền đường và ảnh hưởng đến tốc độ lưu 
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thông phương tiện, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực bằng các biện 

pháp bố trí người điều khiển giao thông, sử dụng phương tiện vận chuyên chở phù hợp 

với quy định tải trọng của đường sá khu vực Dự án.  

- Trường hợp gây hư hỏng đường sá, sẽ tiến hành khắc phục đảm bảo hoạt động đi 

lại của người dân địa phương.  

- Thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ di chuyển trong khu vực công 

trường vừa để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực và giảm được lượng bụi cuốn 

theo. Tốc độ lưu thông tối đa trong khu vực nội bộ không vượt quá 5km/h.  

- Đặt biển báo hiệu công trường đang thi công và cử người hướng dẫn các phương 

tiện tham gia giao thông đi qua khu vực công trường đang thi công đảm bảo an toàn.  

* Các biện pháp giảm thiểu tác động do tập trung công nhân  

- Tận dụng thuê những lao động tại địa phương có khả năng đáp ứng công việc.  

- Thực hiện đăng ký tạm trú tạm vắng những công nhân từ nơi khác đến với chính 

quyền địa phương để quản lý. 

 - Xây dựng các nội quy công trình và tập trung công nhân. Yêu cầu công nhân 

cam kết làm theo. Ban hành các quy định quản lý trật tự an ninh chung và có những hình 

thức kỷ luật phù hợp.  

- Xây dụng nội quy, tuyên truyền PCCC, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.  

- Niên yết các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng tại công 

trường để công nhân nắm bắt và thực hiện.  

- Áp dụng công tác tuyên truyền, quản lý công nhân chặt chẽ. Duy trì lối sống lành 

mạnh, cấm các tệ nạn xã hội trong khu vực thi công. Giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa 

công nhân với cộng đồng dân cư địa phương.  

- Chủ đầu tư sẽ giám sát nhà thầy về biện pháp thi công, công tác bảo vệ môi 

trường, quản lý công nhân, không để công nhân vào nhà dân trộm cắp, gây rối trật tự. 

 * Giảm thiểu tác động đến khu dân cư 

- Các xe vận chuyển đất đào đắp, nguyên vật liệu xây dựng chở đúng tải trọng, che 

phủ thùng xe. Khi đi ngang qua khu dân cư, các lái xe phải chú ý quan sát, đi chậm nhằm 

hạn chế nguy cơ xảy ra các tai nạn đáng tiếc.  

- Lắp đặt các biển báo thi công để người dân được biết. 

- Thông báo kế hoạch, tiến độ thi công đến người dân địa phương biết, theo dõi. 

 - Khi đơn vị thi công áp dụng các biện pháp giảm thiểu về khí thải, nước thải, chất 

thải rắn,.. kể trên sẽ không ảnh hưởng đến môi trường của khu dân cư. Bên cạnh đó, Chủ 

đầu tư từ đơn vị giám sát thường xuyên kiểm tra, giám sát về biện pháp thi công, công tác 

san nền, công tác BVMT, quản lý công nhân, không để công nhân vào nhà dân trộm cắp, 

gây rối trật tự của nhà thầu để có biện pháp giảm thiểu phù hợp.  

- Xây dựng các hạng mục theo quy hoạch được phê duyệt, nếu quá trình xây dựng 
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gây sạt lở, xảy ra sự cố hư hỏng các công trình nhà dân lân cận thì Chủ đầu tư có trách 

nhiệm đều bù khắc phục sự cố theo đúng quy định.  

- Giảm tần suất hoạt động của các thiết bị, phương tiện vận tải vào các giờ nghỉ 

ngơi của người dân.  

- Thường xuyên tưới nước tại khu vực tiếp giáp với khu dân cư hiện trạng trong 

khu vực Dự án có phía Tây để hạn chế bụi.  

1.2.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố trong giai đoạn 

thi công xây dựng. 

* An toàn lao động  

- Sử dụng lao động đúng ngành nghề và trình độ được đào tạo  

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị thi công xây dựng. Trang bị bảo hộ lao 

động cho từng công nhân trên công trường.  

- Bố trí lán trại cho công nhân thi công, đảm bảo điều kiện ăn ở hợp vệ sinh. 

Thường xuyên giáo dục, nhắc nhở nâng cao ý thức an toàn lao động cho công nhân.  

- Thành lập đội kiểm tra an toàn lao động, có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát an toàn 

về người và thiết bị trong quá trình xây dựng.  

- Bố trí thời gian và tiến độ thi công thích hợp với điều kiện khí hậu và thời tiết địa 

phương để tránh những sự cố đối với công trình như chập điện, đổ vỡ công trình,... Thiết 

kế chiếu sáng cho những nơi làm việc ban đêm và khu vực cần bảo vệ.  

- Các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo dõi 

thường xuyên các thông số kỹ thuật trước khi sử dụng.  

- Khi thực hiện lắp đặt, bốc dỡ các thiết bị đảm bảo điều kiện kỹ thuật.  

- Trang bị đầu đủ các thiết bị an toàn lao động cho công nhân.  

- Đảm bảo an toàn đối với máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ thi công:  

Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải được kiểm định trước khu đưa 

vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng. 

  Các máy móc, thiết bị thi công phải có các thông tin hướng dẫn kèm theo và 

được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật.  

 Các công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị được đào tạo, thực hành 

theo các nguyên tắc vận hành và bảo trì kỹ thuật.  

 Xe chở, bốc dỡ hành phải được đậu chỗ bằng phẳng, khi bánh xe được chèn chặt 

mới xếp dỡ vật liệu.  

* An toàn giao thông  

- Bố trí biển chỉ dẫn hướng đi cho các phương tiện vận chuyển và đặt tại các vị trí 

trước nơi thi công tối thiểu 50m.  

- Bố trí các biển báo hiệu, biển báo điều khiển, đèn phát quang,… trong phạm vi 

thi công (nơi có nguy cơ nguy hiểm).  
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- Quy định tốc độ của các phương tiện khi đi qua đoạn đường đang thi công.  

- Bảo đảm tốc độ xe vận chuyển theo quy định của Luật giao thông đường bộ, 

giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư đông đúc; phủ bạt kỹ thùng xe vận chuyển và thực 

hiện tốt an toàn giao thông khi vận chuyển.  

- Sau khi kết thúc quá trình thi công, tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bù lún các đoạn 

đường vào khu dân cư bị hư hỏng do xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng của Dự án 

gây nên.  

* Phòng chống sự cố cháy nổ 

 - Tuyên truyền, vận động, giáo dục và nhắc nhở mọi người lao động trên công 

trường chấp hành nghiêm chỉnh các quy định luật pháp về phòng chống cháy nổ. 

 - Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống cháy, nổ trong khu vực. 

 - Bố trí kho chứa nguyên nhiên liêụ cách xa các trạm điêṇ và những nơi dễ bắt 

lửa, có biển báo cụ thể.  

- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (khu vực chứa dụng 

cụ phát ra lửa trong khu vực dễ cháy). 

 - Khi lắp đăṭ hê ̣thống đèn điêṇ phải thưc̣ hiêṇ cẩn thận, đúng yêu cầu kỹthuâṭ 

tránh gây chập điện dẫn đến cháy nổ hoăc̣ điêṇ bi ̣rò rỉ vào mùa mưa.  

- Lập phương án sơ tán người an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra.  

- Trang bi ̣các thiết bi ̣phòng cháy chữa cháy t ại chỗ.  

- Trang bị đầy đủ các thiết bị y tế để kịp thời ứng phó khi sự cố xảy ra.  

- Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa, cảnh sát…  

* Phòng ngừa sự cố thiên tai  

- Trong những ngày mưa lớn hoặc bão không tiến hành xây dựng mà cho công 

nhân ngừng thi công.  

- Theo dõi giám sát diễn biến thời tiết vào mùa mưa, bão lũ để có kế hoạch ứng 

phó phù hợp.  

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan có kế hoạch ứng 

phó và khắc phục kịp thời. 

 - Những khu vực dễ sạt lở trong những ngày mưa bão sẽ được kiểm tra phát hiện 

để kịp thời che chắn, chèn chống.  

- Bố trí các nguyên vật liệu ở những vị trí thích hợp, không bị nhập nước. Thu dọn 

chất thải để tránh bị nước mưa cuốn trôi gây ô nhiễm.  

- Bố trí nhân viên giám sát quá trình thi công để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.  

* Phòng ngừa sự cố nứt vách nhà dân 

 Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án có khả năng xảy ra nứt vách nhà dân do 

hoạt động lu lèn, đầm nén khi thực hiện thi công đường giao thông. Sự cố này xảy ra sẽ 
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ảnh hưởng đến các hộ dân nằm gần khu đất dự án. Khi xảy ra sự cố thể gây ảnh hưởng 

đến tính mạng và tài sản của các hộ dân lân cận và ảnh hưởng đến chất lượng công trình 

cũng như làm giảm hiệu quả kinh tế từ hoạt động đầu tư xây dựng, phát sinh khiếu nại từ 

người dân. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư sẽ kết hợp với đơn vị thi công 

có các giải pháp thích hợp để khắc phục không để xảy ra các sự cố trên. 

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

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

Các nguồn phát sinh chất thải trong quá trình sinh hoạt của người dân,… ảnh 

hưởng tới môi trường được tổng hợp theo bảng sau: 

Bảng 3.18. Các nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường 

 

TT Chất thải Các tác động   môi trường 
Đối tượng bị   

tác động 

1 Bụi, khí thải 
- Khí thải từ các hoạt động nấu nướng.  

- Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông. 

- Môi trường không khí 

xung quanh.  

 - Khu dân cư lân cận. 

2 Mùi 
- Khí thải từ các hoạt động nấu nướng.  

- Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông. 
Môi trường không khí 

xung quanh 

3 Nước thải 
- Nước thải sinh hoạt. 

- Nước mưa chảy tràn. 

- Mương thoát nước  

- Môi trường đất.  

- Môi trường nước dưới 

đất. 

4 Chất thải rắn 
- Chất thải rắn sinh hoạt.  

- Chất thải nguy hại. 

- Môi trường đất.  

- Môi trường không khí.  

- Môi trường nước mặt 

A.Nguồn ô nhiễm môi trường không khí  

* Khí thải từ các hoạt động nấu nướng của người dân 

Việc sử dụng nhiên liệu cho hoạt động nấu nưỡng hàng ngày sẽ phát sinh khí thải 

gây ô nhiễm không khí. Khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu mà chủ yếu là khí 

hóa lỏng (gas) và một số hộ gia đình vẫn có thối quản sử dụng củi để phục vụ cho nấu 

nướng là khí NO2, CO2, CO,…đồng thời trong quá trình chế biến thức ăn sẽ phát sinh 

hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC). 

Đây là tác động dài hạn, không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, người dân ngoài sử 

dụng gas và củi thì còn sử dụng điện để nấu nướng nên khí thải thải ra với nồng độ khá 

thấp và hầu như ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường khu vực.  

* Bụi, khí thải của các phương tiện tham gia giao thông 

Khi Dự án đi vào hoạt động, mật độ giao thông tại khu vực sẽ tăng lên đáng kể do 

hoạt động giao thông đi lại của người dân sống trong khu vực Dự án.  
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Bụi chủ yếu phát sinh từ các phương tiện vận chuyển như xe gắn máy, xe ô tô… 

Các loại bụi này tồn tại ở trạng thái lơ lửng trong không khí, có khả năng gây các bệnh về 

đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn,… đối với cộng đồng dân cư. 

Thành phần bụi chủ yếu là đất, cát có kích thước nhỏ. Tác hại của loại bụi này là không 

lớn nhưng cũng cần có biện pháp giảm thiểu.  

Trong quá trình hoạt động, các phương tiện này sử dụng nhiên liệu chủ yếu là 

xăng và dầu diesel sẽ thải ra môi trường không khí một lượng khí thải chứa các chất ô 

nhiễm như NO2, CxHy, CO, CO2, VOC,…  

Các tuyến đường trong khu vực Dự án là đường bê tông nhựa, lộ giới đường 

không quá lớn và khu dân cư sống dọc theo 2 bên đường nên khi các phương tiện thi 

công lưu thông sẽ gây ra tác động nhất định đối với người dân sinh sống dọc theo các 

tuyến đường. 

* Mùi hôi điểm tập kết rác thải  

Tại các thùng chứa rác, điểm tập kết rác của Dự án sẽ phát sinh các khí gây mùi 

khó chịu từ việc lên men phân hủy chất hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H3S, CO,... các khí 

gây mùi chủ yếu là NH3, H2S. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, nếu chất thải rắn được 

lưu trữ trong thời gian dài sẽ tạo điều kiện cho ruồi nhặng phát triển làm tăng nguy cơ lây 

lan bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt có đặc trưng là độ ẩm cao, khi rác 

phân hủy sẽ làm phát sinh nước rỉ rác, gây mùi hôi và ô nhiễm nghiêm trọng đến môi 

trường xung quanh. Tuy nhiên, lượng khí này phát sinh không nhiều, các thùng rác đều 

có nắp che đậy, được vệ sinh sạch sẽ, hàng ngày sẽ có đơn vị gom rác hàng ngày nên khả 

năng phát sinh mùi ảnh hưởng đến môi trường là không đáng kể. 

B. Nguồn ô nhiễm môi trường nước 

Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước do hoạt động của Dự án phát sinh từ các 

nguồn chính đó là:  

- Nước thải sinh hoạt  

- Nước mưa chảy tràn 

Mức độ tác động của các loại nước như sau: 

Theo điều 8.1.2 TCVN 7957:2008 và theo khoản 4 điều 6.1.1. QCXDVN 

01:2019/BXD thì khối lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 80% lượng nước cấp 

(Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ có khoảng 1.500 người) 

Như vậy, lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động khu dân cư khoảng: 

Q = (60*1500)/1000 m
3
/ngày x 80% = 72 m 3 /ngày.  

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là thường chứa nhiều chất bẩn khác nhau, trong 

đó khoảng 50 – 70% là các chất hữu cơ như protein, cacbonhydrat, các chất béo, khoảng 

30 – 50% là các chất vô cơ như cát, muối, kim loại và một số vi sinh vật. 

 (Nguồn: TS Trần Đức Hạ - Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ - NXB 

KHKT, 2002). 

Bảng 3.19. Hệ số các chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi 

trường 

STT Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/người/ngày) 

(theo WHO) 

Tải lượng ô 

nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ các 

chất ô nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(cột B) 
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(mg/l) 

1 BOD5 45 - 54 67,5 -81 937,5 - 1125 50 

2 SS 70 - 145 105-217,5 1458,3-3020,8 100 

3 Dầu mỡ 10 - 30 15-45 208-625 20 

4 NO3 
- 

6 - 12 9-18 125-250 50 

5 PO4
3- 

0,8 - 4,0 1,2-6 16,6-83,3 10 

Ghi chú:  

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.  

- Tải lượng các chất ô nhiễm (kg/ngày) = (Hệ số ô nhiễm x số dân cư)/1000. 

 - Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) = (Tải lượng các chất ô nhiễm x 1000)/lưu 

lượng nước thải. 

So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K= 1 nhận thấy thành phần, tính chất 

nước thải có các chỉ tiêu đều vượt quy chuẩn cho phép. Lượng nước thải này tương đối 

nhiều nếu chưa được xử lý khi thải ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước 

ngầm, nước mặt và môi trường đất tại khu vực.  

Đặc trưng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt chủ yếu là có hàm lượng các chất hữu 

cơ (COD, BOD), chất dưỡng (N, P) và vi sinh vật gây bệnh cao. Các chất này có đặc 

điểm dễ phân hủy sinh hoạt làm phát sinh các chất khí gây mùi khó chịu (H2S, NH3, 

Mecaptan,…) và làm gia tăng ô nhiễm. Vì vậy, việc chống chế ô nhiễm do nguồn thải từ 

hoạt động sinh hoạt của các hộ dân cư trong suốt quá trình dự án đi vào hoạt động luôn 

được đặt lên hàng đầu.  

Trên địa bàn huyện Pác Nặm chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải nên trước 

mắt nước thải từ dân cư sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại tại từng hộ dân sau đó thoát 

ra cống thoát nước được bố trí dọc tuyến đường dẫn của dự án. Về lâu dài khi được đầu 

tư hệ thống xử lý nước thải chung của xã Bộc Bố thì nước thải của dự án sẽ đấu nối với 

hệ thống xử lý nước thải. 

* Nước mưa chảy tràn  

Trong quá trình hoạt động, nếu như mặt bằng Dự án không được vệ sinh hàng 

ngày thì nước chảy tràn sẽ cuốn theo đất, cát, chất thải rắn vào cống thoát nước mưa khu 

vực gây tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường. Dự án đã quy hoạch hệ thống thoát nước mưa 

trên nguyên tắc căn cứ vào điạ hình tự nhiên, gia cố những đoạn xung yếu nên sẽ đảm 

bảo cho việc thoát nước mưa vào mùa mưa nên các tác động nêu trên sẽ được khống chế 

phù hợp. Theo phương án bố trí tổng mặt bằng của Dự án, các khu vực đường giao thông 

nội bộ đều được bê tông hóa, đồng thời sau khi bàn giao các hạng mục môi trường cho 

đơn vị chức năng quản lý, thì đơn vị chức năng sẽ bố trí nhân viên thường xuyên vệ sinh, 

thu gom rác thải nước mưa khi chảy tràn các khu vực này có mức độ ô nhiễm không đáng 

kể, có thể thải trực tiếp ra môi trường. 

C.Nguồn ô nhiễm chất thải rắn 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

Khi đi vào hoạt động, Dự án sẽ phát sinh lượng chất thải rắn khá lớn, chủ yếu là 

rác thải sinh hoạt từ các hộ dân, các công trình công cộng và lá cây khô từ các khu vực 

cây xanh. Thành phần chất thải rắn của dự án bao gồm: 
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- Chất thải hữu cơ  

- Chất thải vô cơ 

Khi dự án đi vào hoạt động ước tính khoảng 1500 người sinh sống, lượng rác thải 

sinh hoạt phát sinh như sau: 1.500 x 0,8kg/người = 1.200 kg, trong đó: 

Rác thải hưu cơ: 960 kg/ngày (chiếm 80% tổng lượng rác) 

Rác thải vô cơ: 240 kg/ngày (chiếm 20% tổng lượng rác) 

Lượng chất thải rắn của Dự án khá lớn, sẽ tạo nên thêm áp lực cho công tác quản 

lý rác tại địa phương. Nếu không được thu gom, xử lý thích hợp sẽ làm mất vẽ mỹ quan 

của khu vực, làm môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các sinh vật truyền bệnh 

nguy hiểm…Để giải quyết vất đề liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt, chính quyền địa 

phương sẽ tổ chức tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo 

vệ môi trường, rác thải không xử lý được các hộ dân thu gom và định kỳ thuê đơn vị có 

chức năng vận chuyển xử lý tại bãi rác của huyện Bốc Bố. 

* Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn hoạt động của tuyến 

đường bao gồm: chủ yếu là các loại bóng đèn đường hỏng, với khối lượng phát sinh ước 

tính khoảng 1kg/tháng. Các bóng đèn hỏng này sẽ được đơn vị quản lý đến thay thế và 

thuê đơn vị có chức năng xử lý. 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của tuyến đường không lớn, tuy nhiên 

nó là loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường đất, nước cao do khó phân hủy 

sinh học và có khả năng gây ngộ độc cho các loài sinh vật trên cạn cũng như dưới nước. 

Chất thải nguy hại đượcliệt kê trong danh mục đã nêu có khả năng gây ung thư, đột biến, 

cháy nổ, hoặc tự thay đổi - chuyển hóa về hóa học. Khi thải bỏ chung với rác thải sinh 

hoạt, các chất thải này có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân vệ sinh, hoặc 

chúng có thể diễn ra các phản ứng hóa học trong xe chở rác hoặc trong lòng bãi rác… 

Những tác động này đượcđánh giá là tiêu cực, đáng kể nhưng có thể phòng ngừa, giảm 

thiểu được. 

3.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

* Tiếng ồn  

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải của chính người 

dân trong khu dân cư, ngoài ra còn có một số loại phương tiện vận tải qua lại khác. Tiếng 

ồn của xe có thể do tiếng ồn từ động cơ, do rung động của các bộ phận của xe, do ống xả 

khói, tiếng đóng cửa, tiếng rít của phanh… Không phải tất cả các loại xe đều gây ra tiếng 

ồn như nhau. Mức ồn của một số loại xe khi hoạt động được nêu trong bảng sau: 

Bảng 3.20. Bảng mức ồn của một số loại xe 

Loại xe Mức ồn (dB) QCVN 26:2010/BTNMT 

Xe ô tô con 77 

70 
Xe ô tô tải nặng 84 

Xe mô tô 4 94 

Xe mô tô 2 thì 80 
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(Nguồn: Môi trường không khí, GSTS Phạm Ngọc Đăng, NXB KHKT, Hà 

Nội 1997) 

Theo bảng trên, thì mức ồn của các loại xe đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép. 

Nguồn ồn này chủ yếu tác động đến hai bên đường mà các loại phương tiện giao thông 

vận tải chạy qua. Tiếng ồn trước hết có ảnh hưởng tới thính giác của con người với tác 

động như sau: 

Bảng 3.21. Tác hại của tiếng ồn giao thông 

STT Mức ồn (dB) Tác dụng của người nghe 

1 20 Ngưỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích màng nhĩ 

4 120 Ngưỡng chói tai 

 (Nguồn: Môi trường giao thông – Cao Trọng Hiền – Nhà xuất bản vận tải 2007) 

Tuy nhiên, những tác động do tiếng ồn giao thông là không liên tục nên mức độ 

tác động là không lớn, tiếng ồn có thể kiểm soát, hạn chế được và chỉ mang tính nhất 

thời. 

* Tác động đến kinh tế - xã hội trong khu vực 

- Tích cực:  

+ Góp phần ổn định cuộc sống cho một số lượng dân cư khá lớn, tạo không gian 

mát mẻ và thân thiện với con người (hình thành mảng cây xanh...).  

+ Tạo nguồn tài chính thu ngân sách cho huyện từ công tác đấu thầu đất dọc 

đường mới hình thành. 

 + Tạo môi trường sống tiện nghi, văn minh, hiện đại. Tạo điều kiện phát triển thị 

trường, dần dần chuyển đổi thành nghề nông nghiệp sang hướng dịch vụ. Làm thay đổi 

điều kiện sống tại khu vực theo hướng tăng cao thu nhập chung của người dân. Dự án 

được hình thành kéo theo các dịch vụ khác phát triển theo (dịch vụ ăn uống, các dịch vụ 

phục vụ khác). 

- Tiêu cực: 

 + Gia tăng dân số cơ học trong khu vực, có khả năng gây ra các vấn đề phức tạp 

trong việc ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại khu vực Dự án. Nếu không được quản lý 

chặt chẽ sẽ phát sinh một số các hoạt động thiếu lành mạnh như ma tuý, mại dâm, trộm 

cướp tài sản,... Bên cạnh đó, có thể xảy ra mâu thuẫn xã hội giữa người dân trong khu tái 

định cư với người dân trong khu dân cư hiện trạng do khác biệt về tập quán, khác biệt về 

thu nhập.  

+ Gia tăng lưu lượng các phương tiện giao thông vận tải gây ảnh hưởng tới an toàn 

giao thông trong khu vực. 
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3.2.1.3. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành của Dự án 

Do tính chất là hạ tầng kỹ thuật nên khả năng xảy ra sự cố trong giai đoạn hoạt 

động là không nhiều. Tuy nhiên, nếu không có phương án phòng ngừa và ứng phó hiệu 

quả thì các sự cố sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và thiệt hại về kinh tế rất 

đáng kể. Một số sự cố có thể xảy ra khi Dự án đi vào hoạt động.  

- Sự cố cháy nổ  

- Sự cố vỡ gãy đường ống cấp nước  

- Các sự cố khác: Các sự cố môi trường như giông bão, xói lở đường, sụt lún, ngập 

lụt… tất cả các yếu tố trên xảy ra đều có thể và làm hư hỏng tài sản vật chất, gây tai nạn 

hoặc các rủi ro khác cho con người, đối với đường dây, sự cố có thể xảy ra khi tai biến 

môi trường làm xói mòn, dịch chuyển chân móng cột hoặc gây đổ, nghiêng cột điện 

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

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Đối với bụi và khí thải 

Quy định tốc độ cho phép đối với các loại xe, vì đây là tuyến đường nội thị nên 

phương tiện chủ yếu là xe gắn máy; 

Các xe đi vào những đoạn đông dân cư cần phải giảm tốc độ; 

Quy định thời gian hoạt động và tải trọng cho phép đối với một số loại xe; 

Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng giám sát, kiểm tra 

các phương tiện lưu thông trên đường. 

3.2.2.2. Đối với tác động do nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thoát nước mưa đượcthiết kế riêng biệt, hệ thống cống tròn, cống bản, 

cống hộp được thiết kế đảm bảo đúng theo thiết kế ;. 

Mạng lưới thoát nước mưa được tính toán thiết kế đảm bảo nhu cầu thoát nước 

mưa một cách nhanh nhất, tránh úng ngập đường. 

Dốc địa hình tự nhiên hoặc bề mặt khu vực tạo ra các lưu vực thoát nước mưa là     

cơ sở để phân chia lưu vực thoát nước. 

3.2.2.3. Đối với chất thải rắn 

Quy định các xe chở rác, vật liệu xây dựng cần che chắn kĩ trước khi lưu thông 

trên đường để tránh rơi vãi rác, vật liệu xây dựng trên đường. 

Đơn vị quản lý tuyến đường định kỳ vệ sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

thải phát sinh trên đường theo đúng quy định. 

3.2.2.4. Đối với tiếng ồn 

Nhằm hạn chế tác động của tiếng ồn trong giai đoạn vận hành cần áp dụng các 

biện pháp sau: 

Đặt các biển báo về hạn chế tốc độ, cấm dùng còi (còi hơi) khi đi qua các vị trí 

nhạy cảm cao với tiếng ồn và rung động (đặc biệt là đoạn qua khu vực trường học, bệnh 

viện, trạm y tế...) 

Bảo dưỡng thường xuyên chất lượng mặt đường. Tiến hành nâng cấp mặt đường, 

trải nhựa giảm ồn gây ra do ma sát, hạ độ dốc tại những vùng này để giảm tiếng ồn khi 

tăng hoặc giảm tốc. 
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3.2.2.5. Giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 

Giáo dục ý thức người dân trong việc tuân thủ luật lệ an toàn giao thông. 

Đường giao thông đượcxây dựng, cải tạo phù hợp với sự phát triển của địa phương. 

Thường xuyên kiểm tra chất lượng, độ an toàn của tuyến đường để có biện pháp sửa 

chữa kịp thời. 

3.2.2.6. Giảm thiểu tác động tiêu cực từ dự án đế kinh tế - xã hội 

Để tránh xảy ra các tệ nạn xã hội trên tuyến đường Chủ đầu tư đã và phối hợp với 

chính quyền địa phương xây dựng các phương án, kế hoạch quản lý chặt chẽ trật tự an 

ninh xã hội. 

Đề ra nội quy đảm bảo trật tự an toàn tuyến đường. 

Xử lý nghiêm khắc các trường hợp cố tình vi phạm nội quy đã đề ra. 

Phổ biến quán triệt các hộ dân xung quanh nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự 

trên tuyến đường. 

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tập trung các tệ nạn xã hội trên tuyến đường. 

Chủ đầu tư kiến nghị địa phương tăng cường cán bộ quản lý an ninh, trật tự tại địa 

phương. Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân sống trong khu vực 

hướng tới lối sống lành mạnh. 

3.2.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Giảm thiểu sự cố sụt lún, hỏng đường 

Ngay từ khi lập dự án, lên phương án thiết kế xây dựng, chủ đầu tư đã quan tâm 

đến vấn đề sụt lún công trình, các biện pháp chủ dự án áp dụng nhằm giảm thiểu sự cố 

sụt lín công trình khi dự án đi vào hoạt động: 

Khảo sát địa chất công trình khu vực dự kiến xây dựng dự án 

Đưa ra phương án thiết kế, thi công các công trình đảm bảo an toàn công trình: 

San nền, gia cố nền, móng,… 

Quy định tốc độ và tải trọng xe lưu thông trên tuyến đường đúng với thiết kế ban 

đầu. 

Thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình để sớm phát hiện những hư hỏng 

nhằm đưa ra biện pháp xử lý, sửa chữa hợp lý. 

Giảm thiểu sự cố ngập úng nước mưa trên đường 

Thiết kế độ dốc mặt đường, hệ thống thoát nước mặt đường đáp ứng cấp công 

trình dự kiến xây dựng. 

Thi công, lắp đặt các công trình thoát nước mưa đảm bảo đúng theo thiết kế đã 

đượcphê duyệt. 

Thường xuyên nạo vét, khơi thông hệ thống thu gom và thoát nước mưa của tuyến 

đường tránh tắc đường thoát nước… 

3.4. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảng 3.22. Kế hoạch thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
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TT 

 

Danh mục công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Tổ chức thực 

hiện công 

trình, biện 

pháp 

Kinh phí 

thực hiện 

(đồng) 

 

Thời gian 

thực hiện 

I Giai đoạn thi công xây dựng    

 

 

1.1 

- Dùng các tấm che chắn xung 

quanh bãi tập kết nguyên, vật liệu. 

- Các phương tiện phủ bạt che 

chắn không làm rơi vãi nguyên vật 

liệu ra môi trường. 

 

Đơn vị thi 

công xây 

dựng Dự án 

Tính trong 

kinh phí xây 

dựng Dự án, 

do các nhà 

thầu thực 

hiện 

Trong suốt 

thời gian thi 

công xây 

dựng 

 

1.2 
- Phun nước giảm bụi trên công 

trường và trên đường vận chuyển. 

Đơn vị thi 

công xây dựng 

Dự án 

Trong suốt 

thời gian thi 

công XD 

 

 

 

 

1.3 

- Lập kế hoạch và thực hiện đổ đất 

thải, chất thải ở đúng vị trí quy định, 

- Tận dụng tối đa những chất thải có 

thể tái sử dụng hoặc tái chế. 

- Thu gom lưu chứa trong các  thùng 

chứa rác nắp đậy, hợp đồng với đơn 

vị chức năng đến thu gom và xử lý. 

Đơn vị thi 

công xây dựng 

Dự án 

Trong suốt 

thời gian thi 

công xây 

dựng 

 

1.4 

Thu gom chất thải rắn nguy hại, hợp 

đồng với đơn vị thu gom chức năng 

đến vận chuyển đi xử lý theo đúng 

quy định. 

Đơn vị thi 

công xây 

dựng Dự án 

Tính trong 

kinh phí xây 

dựng của Dự 

án, do các 

nhà thầu thực 

hiện 

Trong suốt 

thời gian thi 

công xây 

dựng 

 

 

1.5 

- Lắp đặt nhà vệ sinh di động để thu 

gom nước thải sinh hoạt. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng đến 

thu gom lượng nước thải đi xử  lý theo 

quy định. 

Đơn vị thi 

công xây dựng 

Dự án 

Trong suốt 

thời gian thi 

công xây 

dựng 

1.6 - Bố trí các thùng chứa rác tại khu vực 

lán trại, công trường. 

Đơn vị thi 

công xây 

Trong suốt 

thời gian thi 

công xây 

dựng 
 - Thu gom rác thải và ký hợp đồng 

với đơn vị chức năng đến thu gom 

và xử lý CTR sinh hoạt theo quy 

định. 

dựng Dự án 

II Giai đoạn vận hành    

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

Duy tu, bảo trì tuyến đường 

luôn đạt chất lượng tốt. 

Đơn vị thi 

công xây dựng 

Dự án 

Tính trong 

kinh phí xây 

dựng của Dự 

án, do các 

nhà thầu thực 

hiện 

Trong thời 

gian bảo hành 

công trình (12 

tháng kể từ 

ngày bàn giao 

công trình đưa 

vào sử dụng). 

Bảng 3.23. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công tình bảo vệ môi trường 

Vai trò Tổ chức Trách nhiệm 
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Chủ đầu     tư 

UBND 

huyện Pác 

Nặm 

- Chỉ đạo thực hiện thường xuyên và ứng phó kịp thời sự cố  môi 

trường xảy ra trong quá trình thi công xây dựng. 

- Cấp kinh phí để thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo  kế 

hoạch quản lý môi trường đã xây dựng. 

 

 

Cơ quan 

trực tiếp 

quản lý và 

thực hiện 

Dự án 

Ban quản 

lý Dự án 

đầu tư 

xây dựng 

huyện Pác 

Nặm 

- Đại diện Chủ đầu tư trực tiếp quản lý việc triển khai Dự án trong 

giai đoạn khảo sát, thiết kế đến kết thúc giai đoạn thi công xây 

dựng. 

- Giám sát thi công xây dựng và việc thực thi các biện pháp bảo vệ 

môi trường và an toàn lao động của các nhà thầu trong giai đoạn thi 

công. 

- Tham vấn ý kiến cộng đồng để ghi nhận các ý kiến phản hồi từ 

phía địa phương về kế hoạch quản lý môi trường. 

 

 

Các nhà 

thầu thi 

công xây 

dựng 

 

Nhà thầu 

được 

chọn bởi 

chủ đầu 

tư 

Vừa chịu trách nhiệm triển khai xây dựng công trình, vừa trực  tiếp 

thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và an toàn lao    động: 

- Triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như 

giảm thiểu ô nhiễm không khí, xử lý nước thải, chất thải rắn, các sự 

cố môi trường, đảm bảo an toàn cho công nhân và người dân trong 

vùng khi thi công. 

- Tuân thủ các điều luật trong hợp đồng thầu khóan và các điều 

luật, chính sách của Nhà nước liên quan đến môi trường. 

- - Phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các vấn đề môi trường 

phát sinh do hoạt động xây dựng Dự án. 

3.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Ngay từ khi nghiên cứu đề xuất dự án, chủ đầu tư đã đặt vấn đề tác động đến môi 

trường tự nhiên và xã hội là quan trọng nhất.  

- Khi thực hiện dự án từ giai đoạn thiết kế công trình đã tiến hành khảo sát, thiết 

kế theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam và Quốc tế, đã đề ra các phương 

án thiết kế tối ưu, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tối đa khối lượng đất đá phải đào đắp và 

thải ra ngoài môi trường; giảm thiểu thiệt hại tài sản của người dân. Số liệu khảo sát, 

thống kê về đất và các công trình bị ảnh hưởng đảm bảo độ tin cậy. 

Về mức độ chi tiết Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án tuân thủ theo đúng 

trình tự: 

Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng giai đoạn hoạt động (hoặc 

từng thành phần của các hoạt động) của dự án. 

Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

Đánh giá tác động dựa trên quy mô, nguồn gốc tác động, quy mô không gian, thời 

gian và tính nhạy cảm của các đối tượng bị tác động. 
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Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Các đánh giá này 

là cơ sở để dự án đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và 

ứng phó sự cố môi trường một cách hợp lý, khả thi. 

Về mức tin cậy của đánh giá. 

Việc đánh giá các tác động môi trường là nhằm dự báo trước các tác động có thể 

xảy ra khi triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng dự án và khi dự án đi vào hoạt động 

để đưa ra các biện pháp giảm thiểu và khắc phục. Trong quá trình đánh giá nhóm lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường đã áp dụng nhiều phương pháp nhằm để mô phỏng một 

cách tốt nhất các quá trình có thể xảy ra khi dự án triển khai. Độ tin cậy của các phương 

pháp ĐTM được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.24. Nhận xét mức độ chi tiết của các đánh giá 

TT Các đánh giá 
Mức độ 

chi tiết 
Lý giải 

1 

Tác động đến 

môi trường 

không khí 

Cao 

Trên cơ sở áp dụng các phương pháp đánh giá 

nhanh, mô hình hóa để tính toán chi tiết tải lượng 

và nồng độ của bụi và khí thải phát sinh do quá 

trình thi công đến môi trường không khí khu vực và 

so sánh với QCVN để đánh giá tác động đến môi 

trường không khí khi có hoạt động của Dự án. 

2 
Tác động đến 

môi trường nước 

Trung 

bình 

Chủ yếu áp dụng phương pháp đánh giá nhanh trên 

cơ sở sử dụng hệ số ô nhiễm của các TCVN. Tuy 

nhiên, khối lượng nước thải phát sinh phụ thuộc vào 

số lượng CBCNV ở lại công trường hoặc tự túc ăn 

ở. Do vậy, nồng độ các chất ô nhiễm có thể lớn hơn 

hoặc nhỏ hơn so với tính toán. 

3 

Tác động đến 

môi trường do 

CTR 

Cao 

Còn mang tính định lượng, nhưng dựa vào nghiên 

cứu thực tế và phân tích của các chuyên gia và các 

giáo trình về định mức của Bộ xây dựng để đưa ra 

được tính toán lưu lượng phát thải về loại chất thải 

này. Tuy nhiên, lượng CTR sinh hoạt phù thuộc vào 

số lượng CBCNV ăn ở tại công trường. Khối lượng 

CTR xây dựng phát sinh như đất, cát rơi vãi, hư 

hỏng nguyên vật liệu phụ thuộc vào quá trình thi 

công và ý thức của công nhân. 

4 

Tác động đến 

môi trường đất 

và HST 

Trung 

bình 

Sử dụng phương pháp điều tra sinh thái, ĐDSH nên 

mức độ chi tiết chưa đầy đủ, chỉ mang tính tương 

đối khi đánh giá các tác động do hoạt động thi công 

và vận hành Dự án đến từng loài, từng cá thể trong 

và xung quanh khu vực Dự án và trong quá trình 

điều tra đa số hệ động vật có thể di chuyển. 

5 Tác động đến Cao Chủ yếu được thực hiện trong quá trình điều tra, 
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môi trường kinh 

tế - xã hội 

khảo sát thực địa và tiến hành tham vấn cộng đồng 

dân cư tại xã Lương Thượng. Mức độ chi tiết tương 

đối cao nhờ nhận dạng và đánh giá được các tác 

động do cản trở giao thông, mâu thuẫn công nhân 

và người dân địa phương... trên cơ sở xem xét điều 

kiện cụ thể người dân khu vực. 

6 
Về các sự cố 

môi trường  

Trung 

bình 

Trong báo cáo mới chỉ đánh giá sơ bộ các rủi ro về 

mặt môi trường 

Bảng 3.25. Nhận xét mức độ tin cậy của các đánh giá 

TT Các đánh giá 
Mức độ 

tin cậy 
Lý giải 

1 
Tác động đến môi 

trường không khí 
Cao 

Sử dụng mô hình mô phỏng cho kết quả chính xác hơn, 

đã xét đến các yếu tố tự nhiên như nhiệt độ, độ ẩm, tốc 

độ gió,... Đưa ra đánh giá tác động môi trường không 

khí theo khoảng cách đối với từng hoạt động thi công. 

2 
Tác động đến môi 

trường nước 

Trung 

bình 

Chủ yếu áp dụng phương pháp đánh giá nhanh trên cơ 

sở hệ số ô nhiễm của các TCVN.. Tuy nhiên do lượng 

nước thải phát sinh không lớn do vậy có thể giảm thiểu 

được bằng các biện pháp tương ứng. 

3 
Tác động đến môi 

trường do CTR 
Cao 

Do chủ yếu tham khảo kết quả từ nghiên cứu của các 

chuyên gia và quá trình hoạt động của một số Dự án đã 

đi vào vận hành có quy mô tương tự trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn. 

4 
Tác động đến môi 

trường đất và HST 

Trung 

bình 

Do áp dụng phương pháp điều tra sinh thái, ĐDSH nên 

mức độ tin cậy còn mang tính định tính do thiếu các số 

liệu để đánh giá ngưỡng chịu tải đối với môi trường của 

HST khu vực, cũng như các tài liệu tham khảo về HST 

tại Dự án còn hạn chế. 

5 
Tác động đến con 

người 
Cao 

Đã nhận dạng và đánh giá được các tác động tích cực và 

tiêu cực trong quá trình thi công và vận hành tuyến 

đường. Từ đó lựa chọn các phương án mang lại lợi ích 

lớn nhất. 

6 
Về các sự cố môi 

trường 

Trung 

bình 

Trong báo cáo mới chỉ đánh giá sơ bộ các rủi ro về mặt 

môi trường. 

Ngoài ra, số liệu về quan trắc khí tượng, thủy văn và các kết quả tính toán thủy 

năng trong báo cáo được cập nhật từ tài liệu thống kê của địa phương, các cấp chính 

quyền và quá trình đo đạc, khảo sát thực tế của Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty cổ phần 

Tư vấn và Thiết bị năng lượng thực hiện tương đối đầy đủ và đáp ứng cho việc tính toán 

các thông số chính của Dự án. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện không tránh khỏi sai sót như: Ý kiến chủ 

quan của người đánh giá, mức độ tin cậy của các tài liệu tham khảo, sai số trong phương 

pháp đo đạc, phương pháp lấy mẫu cũng như phân tích mẫu,... Tuy nhiên, đây là những 
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sai số nằm trong ngưỡng cho phép nên không làm ảnh hưởng lớn đến kết quả của báo 

cáo. 
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Chương 4 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Theo Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam trong các giai đoạn xây dựng và vận 

hành các Dự án thì Chủ Dự án sẽ thực hiện KHQLMT. 

Công tác QLMT là cần thiết để giám sát các chỉ tiêu môi trường để có thể dự đoán 

được các biến đổi môi trường và có các biện pháp trước khi những biến đổi môi trường 

xảy ra. 

Mục tiêu của KHQLMT là cung cấp các hướng dẫn để Dự án có thể được đảm bảo 

về mặt môi trường. KHBVMT bao gồm chương trình giảm thiểu môi trường, tuân thủ 

giảm thiểu môi trường, các yêu cầu báo cáo, cơ cấu tổ chức thực hiện KHQLMT 

và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp các sự cố cố thể xảy ra. 

Các biện pháp tăng cường quản lý môi trường của Dự án sẽ được áp dụng như sau: 

- Tổ chức bộ phận quản lý môi trường nằm trong BQL của Dự án trong thời 

gian thi công và vận hành với số lượng tối thiểu 01 người, đủ năng lực để quản lý các 

hạng mục công trình BVMT của Dự án. 

- Lập kế hoạch và chương trình hành động BVMT tại Dự án, phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan QLMT Dự án và cơ quan môi trường địa phương trong việc thực hiện 

các nguyên tắc BVMT trong khu vực Dự án. 

Chương trình QLMT cho Dự án sẽ được thực hiện cho mỗi giai đoạn thi công xây 

dựng và vận hành Dự án. 
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Bảng 4.1. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường 

Giai   đoạn 
Hoạt động  của Dự 

án 

Tác động môi  

trường 
Công trình, biện   pháp BVMT 

Thời gian  thực hiện  

và hoàn thành 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi công 

xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình vận 

chuyển nguyên, 

vật liệu, máy móc, 

thiết bị 

- Phát sinh lượng 

bụi, khí thải; 

- Tăng nguy cơ hư 

hỏng các tuyến 

đường vận chuyển; 

- Rủi ro, giao  

thông; 

- Vật liệu được lấy từ các mỏ vật liệu đã được cấp 

phép; Phương tiện chở đúng trọng tải, đi đúng tốc độ cho 

phép, các phương tiện chở vật liệu phải được che  chắn cẩn 

thận; 

- Cắm biển báo tại các tuyến đường vào Dự án; 

- Cam kết sửa chữa tuyến đường hư hỏng nếu do quá 

trình vận chuyển của Dự án; 

Quý IV năm 2022 đến 

Quý I năm 2023 

Quá trình vận 

chuyển đất đắp, đổ 

thải 

- Phát sinh lượng 

bụi, khí thải; 

- Tăng nguy cơ hư 

hỏng các tuyến 

đường vận chuyển; 

- Lập kế hoạch thời gian vận chuyển rõ ràng, có sổ 

theo dõi vận chuyển ra vào công trường; 

- Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo chở đúng trọng tải, 

có  biện pháp che chắn tránh hiện tượng rơi vãi xuống 

đường; 

- Hạn chế vận chuyển vào các thời gian cao điểm  

- Cam kết sửa chữa tuyến đường hư hỏng nếu do quá 

trình vận chuyển của Dự án; 

Quý IV năm 2022 đến 

Quý IV năm 

2023 

Quá trình thi công 

các hạng  mục 

Phát sinh bụi, tiếng 

ồn ảnh hưởng đến 

khu vực xung quanh 

- Vào các ngày nắng lớn, có gió phải tiến hành phun ẩm 

nhằm hạn chế lượng bụi  phát tán xung quanh; 

- Cắm biển thông tin, thời gian tiến hành xây dựng tại 

khu vực thực hiện Dự án để   người dân được biết; 

- Giảm tần suất thi công, hạn chế nhiều máy móc hoạt 

động trong một thời điểm; 

Quý I năm 2023 đến 

Quý IV năm  2024 
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Thi công 

xây dựng 

Phát sinh CTNH 

- Bố trí thùng chứa chất thải nguy hại tại gần khu vực 

lán trại, có mái che; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

định kỳ; 

Có nguy cơ xảy ra, 

rủi ro 

Thành lập nội quy an toàn lao động; 

- Có đội ngũ giám sát  an toàn lao động trong quá trình 

xây dựng; 

Quá trình sinh  hoạt 

của công  nhân 

Phát sinh lượng 

nước thải sinh hoạt 

- Bố trí thùng chứa CTR thông thường đặt gần khu vực 

lán trại; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng tới thu gom, xử lý 

định kỳ; 

Quý I năm 2023 đến 

Quý IV năm 2024 

Phát sinh CTR sinh 

hoạt 

Lắp đặt các cống thoát nước đúng theo thiết kế. Quý II năm 2023 trở 

đi 

Giai đoạn  hoạt 

động 

Hoạt động hệ 

thống hạ tầng kỹ 

thuật 

Nước mưa chảy tràn 

trên tuyến đường 

Lắp đặt các cống thoát nước đúng theo  thiết kế. 

Từ năm 2025 trở đi 
Bụi, khí thải, Chất 

thải rắn, CTNH 

Quy định tốc độ, tải  trọng cho phép đối 

với từng loại xe. 

Đơn vị quản lý tuyến đường định kỳ vệ sinh, thu gom, 

vận chuyển và xử lý rác thải phát sinh trên đường theo 

đúng quy định. 
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4.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án 

Việc giám sát môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng. 

Trách nhiệm giám sát môi trường giai đoạn thi công thuộc Chủ Dư án giám sát 

thực hiện. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương tiến hành chương 

trình giám sát theo đúng quy định. 

4.2.1. Giám sát môi trường giai đoạn thi công 

4.2.1.1. Giám sát khí thải 

Bảng 4.2. Nội dung giám sát môi trường không khí trong giai đoạn thi công 

1  Vị trí 

- KK1: Tại khu vực đầu tuyến chính 

- KK2: Tại khu vực tuyến nhánh 1 (N1) 

- KK2: Tại khu vực tuyến nhánh 1 (N2) 

2  Số lượng  03 vị trí 

3  Chỉ tiêu giám sát  
Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, CO, SO2, NO2, bụi tổng, tiếng ồn, 

độ rung. 

4  Tần suất  3 tháng/ lần 

5  
Quy chuẩn so 

sánh 

- QCVN 05:2013/BTNMT 

- QCVN 24:2016/BYT. 

- QCVN 27:2016/BYT  

4.2.1.2. Giám sát nước thải 

- Giám sát nước thải sinh hoạt 

Bảng 4.3. Nội dung giám sát môi trường nước thải sinh hoạt 

1 Vị trí  NTSH: Nước thải sinh hoạt tại bể thu nước thải 

2 Số lượng  01 vị trí 

3 
Chỉ tiêu giám 

sát  

pH, BOD5, TSS, TDS, H2S, NH4
+
, NO

3-
, Dầu mỡ, Chất hoạt 

động bề mặt, PO4
3-

, Tổng Coliform. 

4 Tần suất  3 tháng/lần 

5 
Quy chuẩn so 

sánh  

QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt (cột B) 

4.2.1.3. Giám sát CTR 

+ Đối với CTR xây dựng: Giám sát công tác thu gom, phân loại CTR xây dựng, 

giám sát việc vận chuyển đổ thải đất, đá thải trong quá trình xây dựng, giám sát hiện 

tượng trượt sạt bãi thải. 

Vị trí giám sát: tại công trường thi công và bãi thải của Dự án 

Tần suất giám sát: 1 tháng/ lần. 

+ Đối với CTNH: giám sát việc thu gom, phân loại, lưu chứa và vận chuyển và 

xử lý của đơn vị ký hợp đồng. 

Vị trí giám sát: Tại kho chứa CTNH tạm. 

Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 
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- Giám sát an toàn kho chứa dầu mỡ: giám sát quá trình vận chuyển và lưu 

chứa dầu mỡ. 

Vị trí giám sát: Tại kho chứa dầu mỡ. 

Tần suất: liên tục trong quá trình thi công. 

4.2.1.4. Giám sát khác 

- Giám sát sạt lở, sụt lún của công trình: mức độ sạt lở, sụt lún của công trình. 

+ Vị trí giám sát: tại công trường thi công. 

+ Tần suất thực hiện: liên tục trong quá trình thi công. 

- Giám sát quá trình vận chuyển nguyên vật liệu: Xe chở vật liệu được che 

chắn, vận chuyển đúng tải trọng, đúng tuyến đường vận chuyển. 

+ Tần suất giám sát: liên tục trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro, sự cố có 

thể xảy ra: sạt lở, xói mòn, an toàn lao động, an toàn công trình... 

+ Tần suất giám sát: Liên tục trong quá trình thi công Dự án 

+ Vị trí giám sát: Tại các khu vực công trường đang thi công. 
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Chương 5 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

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

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

Theo quy định tại Điều 33 của Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Ban Quản lý dự án ĐTXD đã gửi văn bản số: 126/CV-

BQL ngày 22/7/2022 tới Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc 

Kạn để xin đăng tải nội dung ĐTM Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác 

Nặm. 

- Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bắc Kạn 

- Đường dẫn trên internet tới nội dung được tham vấn: 

http://tnmt.backan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Van-ban-Du-

thao/Du-thao-Bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-Du-an-Xay-dung-ha-tang-trung-

tam-huyen-Pac-Nam-4172  

- Thời điểm và thời gian đăng tải: 26/7/2022. 

- Ngày kết thúc tiếp nhận đóng góp: 10/8/2022. 

- Ý kiến đóng góp: Không có 

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến:  

- Thời gian họp: 14 giờ 00 phút ngày   tháng 8 năm 2022 

- Địa chỉ nơi họp: Hội trường UBND xã Bộc Bố. 

- Thành phần dự họp:  

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Bộc Bố 

- Ông: Hà Việt Phương - Chủ tịch UBND xã, chủ trì cuộc họp 

Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện 

Bạch Thông 

- Ông Mông Văn Mười, Phó giám đốc; 

- Mã Nông Thùy, Tổ trưởng tổ QLDA-PTQĐ 

- Ông Nông Văn Kính, cán bộ tổ QLDA-PTQĐ 
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Đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ tư vấn TNMT Phương Đông 

Thành phần dự họp: 

(Biên bản họp đính kèm phần phụ lục) 

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định:  

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Pác Nặm đã gửi đến UBND, UBMTTQ xã 

Bộc Bố về việc xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo ĐTM của Dự án, 

cụ thể: 

Văn bản số: 126/CV- BQL ngày 04/8/2022 về việc xin ý kiến tham vấn cộng 

đồng về nội dung báo cáo ĐTM của Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác 

Nặm. tới UBND và UBMTTQ xã Bộc Bố kèm theo Báo cáo ĐTM của dự án. 

* Văn bản phản hồi của UBND, UBMTTQ. 

+ Công văn số 62/CV-UBND  ngày 09/8/2022 của UBND xã Bộc Bố về việc Ý 

kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây 

dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm. 

+ Công văn số 29/CV-UBMTTQ  ngày 09/8/2022 của UBMTTQ xã Bộc Bố về 

việc Ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án 

Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm. 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng  

STT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện và giải trình 

Cơ quan tổ 

chức, cộng 

đồng, đối 

tượng quan 

tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

 Không có ý kiến góp ý   

II Tham vấn bằng hình thức họp lấy ý kiến  

1 Nội dung ĐTM dự án: không có góp 

ý 

  

2 Ý kiến khác: 

- Đề nghị chủ dự án đảm bảo thực 

hiện theo các biện pháp bảo vệ môi 

trường trong các giai đoạn thực hiện 

dự án, Công ty cần phối hợp với 

chính quyền địa phương giải quyết 

 

- Chủ dự án cam kết sẽ 

nghiêm túc thực hiện các biện 

pháp như trong ĐTM đã nêu, 

và phối hợp với chính quyền 

địa phương nhanh chóng giải 

 

Đại diện 

nhân dân 

Phố Phố Đầu 

Cầu 
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các vường mắc xảy ra. quyết các vướng mắc của bà 

con. 

 - Quá trình thi công phải đảm bảo 

theo đúng kỹ thuật, đảm bảo mực 

nước dâng theo thiết kế để không 

làm ảnh hưởng tới quá trình canh tác, 

sản xuất của bà con 

Chủ dự án yêu cầu nhà thầu  

đảm bảo thi công theo đúng 

thiết kế đã được duyệt  

UBND Thị 

trấn 

 Chủ động báo cáo địa phương trong 

quá trình có xảy ra sự cố môi trường 

và chịu trách nhiệm đền bù những 

thiệt hại cho người dân nếu để sự cố 

môi trường do dự án gây ra trong quá 

trình thực hiện dự án. 

Chủ dự án và nhà thầu cam 

kết sẽ đền bù các thiệt hại của 

bà con khi xảy ra sự cố do dự 

án gây ra. 

Người dân 

 Đảm bảo về an ninh trật tự của công 

nhân lao động của dự án 

Xử lý nước thải đạt QC trước khi thải 

ra môi trường 

Không lấn chiếm đất của dân 

Chủ dự án và nhà thầu cam 

kết sẽ thực hiện nghiêm túc 

các ý kiến đóng góp của 

người dân  

Người dân 

II Tham vấn bằng văn bản  

1 Về các tác động tiêu cực của dự án 

đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã 

hội và sức khỏe cộng đồng: không có 

góp ý 

  

2 Về các biện pháp giảm thiểu tác động 

tiêu cực của dự án đến môi trường tự 

nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe 

cộng đồng: không có góp ý 

  

3 Ý kiến khác 

Đề nghị chủ dự án nghiêm túc thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý 

ô nhiễm môi trường như đã đề ra 

trong nội dung báo cáo ĐTM của dự 

án 

Đại diện Chủ dự án xin được 

tiếp thu và cam kết sẽ thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường như đã đề ra trong 

ĐTM 

UBND thị 

trấn 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận:  

Qua phân tích và đánh giá về điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường, các tác 

động tiêu cực và tích cực của dự án đối với môi trường, kinh tế - xã hội cũng như các 

giải pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm của dự án xây dựng hạ tầng trung tâm 

huyện Pác Nặm chúng tôi nhận thấy: 
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Báo cáo ĐTM đã nhận dạng và đánh giá được tất cả những tác động do hoạt 

động của dự án đến môi trường. Báo cáo cũng đã đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

những tác động xấu tới môi trường; các biện pháp này mang tính khả thi cao, đảm bảo 

cho sự phát triển bền vững của dự án. 

Qua điều tra, khảo sát; nhìn chung hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực 

thực hiện dự án còn khá sạch. 

Trong quá trình chuẩn bị, xây dựng và trong giai đoạn hoạt động của dự án sẽ 

gây tác động xấu đến môi trường khu vực như: 

+ Làm biến động điều kiện sinh sống của một số hộ dân tại khu vực (thay 

đổi  điều kiện và phương tiện kiếm sống…). 

+  Tạo nên sự mất ổn định về an ninh trật tự xã hội tại khu vực do sự gia tăng và 

tập trung dân số, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân tại địa 

phương. 

+  Mật độ các loại phương tiện giao thông vận tải trong khu vực tăng lên sẽ làm 

cho đường sá mau hỏng, ảnh hưởng đến vấn đề đi lại của nhân dân và tai nạn giao 

thông cũng có nguy cơ gia tăng. 

+ Gây ô nhiễm môi trường tại khu vực do bụi, khói thải, nước thải và chất thải 

rắn. 

Tuy nhiên, những tác động này có thể kiểm soát và khắc phục được bằng các 

biện pháp quản lý và kỹ thuật như đã đề xuất trong báo cáo ĐTM này. 

2. Kiến nghị 

Với kết quả dự báo và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến 

môi trường như trên, Chủ Dự án xin kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan giúp 

giải quyết các vấn đề vượt khả năng giải quyết của Dự án: 

- Kiến nghị UBND tỉnh Bắc Kạn, huyện Bạch Thông hỗ trợ Chủ Dự án về công 

tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ và tạo sự đồng thuận của dân cư, các tổ chức đối với Dự 

án. 

- Đề nghị các cấp chính quyền liên quan quan tâm hỗ trợ Chủ Dự án xử lý các 

trường bất khả kháng, khắc phục các rủi ro xảy ra ngoài khả năng kiểm soát cũng như 

vượt quá khả năng dự báo trong Báo cáo ĐTM nhất là ứng phó, giải quyết sự cố ... 

3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường. 

3.1. Chủ Dự án cam kết chỉ triển khai Dự án khi đã thực hiện xong việc khoanh 

định ranh giới, thủ tục giao đất Dự án và đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định 

của pháp luật hiện hành; 

3.2. Cam kết tuân thủ khai thác theo đúng nội dung của Giấy phép khai thác 

nước mặt được cấp; tuân thủ nghiêm các nội dung theo thiết cơ cơ sở và công tác bảo 

vệ môi trường trong thiết kế cơ sở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 

thuận; cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình triển khai Dự án. 

3.3. Chủ Dự án cam kết đầu tư xây dựng Dự án với thiết bị đồng bộ đã nêu 

trong báo cáo ĐTM này. Để phòng, chống và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi 

trường tự nhiên, kinh tế - xã hội trong vùng và phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường 

trong các giai đoạn của dự án, ngoài các nội dung cam kết chính nêu trên, Chủ Dự án 
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cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã nêu rõ trong Chương 3 của báo cáo 

ĐTM. Một số cam kết chính của Chủ dự án, cụ thể như sau: 

3.3.1. Cam kết thực hiện các biện pháp BVMT trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án 

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

nghiêm túc bổ sung các biện pháp BVMT vào dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ 

thuật, bản vẽ thi công,… theo đúng các đề xuất trong báo cáo ĐTM. 

- Phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn thực hiện công tác bồi thường nhà ở, đất 

đai, cây cối hoa màu... theo quy định của pháp luật hiện hành và những yêu cầu của 

địa phương. 

- Tuân thủ nghiêm công tác đổ thải đất, đá xây dựng, không để đất, đá sạt lở, 

trôi lấp xuống suối gần khu vực dự án gây ô nhiễm môi trường. 

- Cam kết giảm thiểu bụi, tiếng ồn, độ rung phát sinh do hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu, đào đắp đá, thi công các hạng mục công trình. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa theo đúng thiết kế, đảm bảo tiêu thoát 

nước mưa tốt. 

- Thực hiện các giải pháp thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng 

quy định. Cam kết không phát sinh chất thải xuống sông, suối trong khu vực. 

- Các chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công được thu gom triệt 

để, lưu trữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom xử lý theo quy định về 

việc quản lý chất thải nguy hại. 

- Cam kết chịu trách nhiệm an toàn khi xây dựng nền móng trạm biến thế, đào 

và xây dựng móng chôn cột. 

- Phối hợp với đơn vị quản lý giao thông để lắp đặt các biển báo giao thông và 

cắt cử người trực để hướng dẫn mọi phương tiện lưu thông qua khu vực được an toàn 

trên các tuyến đường có liên quan. 

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

giai đoạn thi công xây dựng và thực hiện chức năng giám sát chính đối với các nhà 

thầu xây dựng. 

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

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

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

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

hoạt động thi công xây dựng gây ra. 

- Giải quyết hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng để giải quyết mọi thắc 

mắc, khiếu nại, tố cáo và các tranh chấp xảy ra trong quá trình thi công xây dựng theo 

quy định của pháp luật. 

3.3. Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường 

- Chủ Dự án cam kết tuân thủ nghiêm túc các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường 

hiện hành như đã nêu tại Mục 2 (Căn cứ pháp lý của Dự án). 
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- Chủ Dự án sẽ đảm bảo kinh phí xây dựng, trang bị các hệ thống kiểm soát ô 

nhiễm, hệ thống xử lý môi trường nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường và kinh 

phí quan trắc môi trường cho Dự án này. 

- Cam kết sẽ thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường cho Dự án 

như báo cáo kết quả giám sát định kỳ cho cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy 

định./. 
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PHỤ LỤC 1 

VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

 

- Công văn gửi xã và trả lời tham vấn cộng đồng  

– Biên bản họp tham vấn cộng đồng. 

– Biên bản lấy mẫu quan trắc môi trường nền khu vực dự án 

– Kết quả phân tích mẫu môi trường nền khu vực dự án 

– Hợp đồng với nhà thầu phụ phân tích một số chỉ tiêu môi trường. 

 

 

PHỤ LỤC 2 

BẢN ĐỒ, SƠ ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

 

1- Sơ đồ vị trí dự án 

 3 – Sơ đồ hiện trạng Dự án 

 4 – Sơ đồ tổng mặt bằng thi công công trình 

 5 – Sơ đồ quan trắc môi trường nền 

 6 – Sơ đồ quan trắc giai đoạn thi công 

   


