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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

  

1. Tên chủ dự án đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 

- Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn. 

- Người đại diện: Mã Văn Thịnh Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 02093 811 123. 

- Chủ trương đầu tư dự án: 

Văn bản số 5231/UBND-GTCNXD ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc giao chủ đầu tư dự án đầu tư công của Trường Cao đẳng Bắc Kạn giai 

đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Về việc 

giao kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2021-2025 và giao dự toán vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia; 

Quyết định số 186/QĐ-QLDA ngày 12/8/2022 của Ban Quản lý dự án Đầu 

tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án 

Đầu tư cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ đào tạo nhân lực chất 

lượng cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 tại trường Cao Đẳng 

Bắc Kạn; 

2. Tên dự án đầu tư: Dự án Đầu tư cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ 

phục vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 

năm 2030 tại trường Cao Đẳng Bắc Kạn. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:  

+ Cơ sở 1:  Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường của dự án đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án nhóm B. 

3. Loại hình dự án đầu tư: Dự án đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng công trình 

sẵn có tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn. 

3.1. Quy mô đầu tư:  

- Quy mô diện tích: Tổng diện tích: 72.456,0m2, trong đó: 

+ Cơ sở 1 (Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn) được Sở Tài 

Nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (Số CR 050829 ngày 

15/9/2020): 72.456,0 m2 (Bảy mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi sáu phẩy không 
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mét vuông) với mục đích sử dụng: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo. Dự án 

thực hiện xây dựng cải tạo tại cơ sở 1. 

+ Cơ sở 2 (Tổ 17, Phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn) được Sở 

Tài Nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (Số CR 050828 

ngày 15/9/2020): 34.120,2m2 (Ba mươi tư nghìn một trăm hai mươi phẩy hai mét 

vuông) với mục đích sử dụng: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo. Chuyển 

giao cho Trường THPT Bắc Kạn. 

3.2. Công nghệ: Cải tạo, xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng dựa trên thiết 

kế cơ sở đã được phê duyệt. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: Cải tạo xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng 

sẵn có của Trường Cao đẳng Bắc Kạn tại cơ sở 1 tổ 9 phường Phùng Chí Kiên, tp 

Bắc Kạn; cơ sở 2 tại tổ 17, phường Sông Cầu sẽ bàn giao cho Trường THPT Bắc 

Kạn quản lý và sử dụng. Các hạng mục công trình sửa chữa như sau: 

Bảng 1.1 Các công trình hạ tầng của dự án  

STT Tên hạng mục 
Số 

tầng 

Diện 

tích Hiện trạng Nội dung 

1 Cơ sở 1: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn  

 Nhà hiệu bộ 02  

14 Phòng, nơi làm 

việc của Ban Giám 

hiệu và các phòng 

chuyên môn 

Cải tạo lại khu vệ 

sinh; xây nối mở 

rộng nhà hiệu bộ 

diện tích xây dựng 

khoảng 675m2, 

tổng diện tích sàn 

1350m2. 

 Giảng đường 03 876m2 Chưa có Xây mới 

 

Nhà học lý thuyết 

và văn phòng điều 

hành 

01 1.752m2 

09 Phòng học 

giảng dạy lý thuyết 

các nghề và văn 

phòng làm việc các 

khoa Cơ điện, khoa 

Tổng hợp (Trung 

tâm tiếng anh 

Galaxy) và Cơ giới 

đường bộ. 

Cải tạo, chuyển 

đổi công năng sử 

dụng khối nhà này 

thành 13 phòng 

học và 01 văn 

phòng 

 Ký túc xá khu A 02 657 m2 

26 phòng ở đáp 

ứng nhu cầu trên 

200 HSSV nội trú 

Cải tạo ký túc xá A 

thành nhà thực 

hành cho khoa 

tổng hợp. 

 Ký túc xá khu  B 02 736 m2 
Diện tích sàn 

khoảng 736 m2. 

Cải tạo chống 

thấm toàn bộ khu 
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Bao gồm 16 phòng 

ký túc. 

vệ sinh; thay mới 

thiết bị vệ sinh, bổ 

sung cầu thang 

thoát hiểm. 

 
Nhà học lý thuyết 

khu B 
02 1220 m2 

11 phòng giảng 

dạy lý thuyết các 

nghề đào tạo lái xe 

ô tô, mô tô; phòng 

thực hành tin học. 

Cải tạo lại thành 

nhà ký túc xá, bao 

gồm 24 phòng ký 

túc. 

 
Nhà lớp học khoa 

Nông lâm 
 

540m2 

 

07 Phòng học lý 

thuyết và phòng 

tích hợp giảng dạy 

các nghề thuộc 

khoa Nông lâm. 

 

 
Nhà thực hành 

khoa Nông lâm 
01 

trên 

1000 m2 

04 khu vực đáp 

ứng lưu lượng trên 

150 suất ăn 

 

 Nhà Bếp ăn 01    

 
Xưởng thực hành 

Công nghệ ô tô 
 2000 m2 

01 xưởng ô tô và 

01 khu đào tạo tích 

hợp 

 

 

Xưởng thực hành 

nghề kỹ thuật Cơ 

khí 

01 
1.500 

m2 

01 xưởng kỹ thuật 

cơ khí 
 

 Xây mới Khu đào tạo lái xe   

 

Khối nhà làm việc 

và nhà lớp học 02 

tầng 

02 749,2m2 Chưa có 

Xây mới với tổng 

diện tích sàn xây 

dựng là 1.578,2m2 

 
Nhà để xe ô tô tập 

lái 
01 250m2 Chưa có 

Xây mới 02 nhà để 

xe ô tô tập lái 

 Sân bóng mi ni  1.848m2 Chưa có 

02 sân bóng mi ni 

liền kề với kích 

thước mỗi sân 

20mx40m 

 Sân thi lái xe máy  800 m2 Chưa có 

Bố trí sân thi lái xe 

máy trước sân khối 

nhà làm việc và 

nhà lớp học 02 

tầng xây mới 

 Nhà đa năng  1400m2 Chưa có 
Xây mới gồm các 

khu vực để thi đấu 

thể thao, sân khấu, 
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khán đài 160 chỗ 

 
Nhà để xe cho học 

sinh, sinh viên 
 60 m2 Chưa có Làm mới 

 
Khu tập thể dục 

ngoài trời 
  Chưa có Làm mới 

 
Cải tạo cảnh quan, 

cây xanh,... 
    

 Hạng mục PCCC    

Đầu tư đồng bộ 

các hệ thống báo 

cháy, bình chữa 

cháy, xây dựng bể 

chứa nước chữa 

cháy, đường ống 

cấp nước chữa 

cháy 

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

dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:   

4.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án: chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ 

cho công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụ thể như sau: 

Bảng 1.2. Nguyên liệu, vật liệu của dự án 

STT Nguyên vật liệu Số lượng 

1 Cát (tấn) 2.720 

2 Đá (tấn) 8.153 

3 Sắt, thép (tấn) 57 

4 Xi măng (tấn) 1.215 

 Tổng 12.145 

* Nguồn cung cấp nước 

 + Nước phục vụ sinh hoạt công nhân: Số lượng công nhân là 50 người, nhu 

cầu khoảng 100lít/người/ngày, nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt là 5 

m3/ngày. 

 + Nước phục vụ thi công xây dựng: Lượng nước cần để trộn bê tông, thi 

công xây dựng các hạng mục công trình khoảng 50 m3/ngày. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước của dự án là 55 m3/ngày. 

Nước được dẫn từ hệ thống cấp nước của Thành phố Bắc Kạn. 

* Nguồn cung cấp điện: 
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Điện cấp cho toàn bộ quá trình thi công từ hệ thống điện sẵn có của trường 

Cao đẳng Bắc Kạn. 

4.2. Giai đoạn vận hành dự án 

* Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

- Nhu cầu sử dụng nước tính toán cho Trường Cao đẳng Bắc Kạn tính đến 

lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt, tưới cây, nước cấp cho chữa cháy và nước rò rỉ. 

Bảng 1.2. Tính toán nhu cầu cấp nước sinh hoạt 

STT Đối tượng dùng nước 
số lượng 

(người) 

Tiêu chuẩn 

(m3/ngày đêm) 

Lưu lượng 

(m3/ngày đêm) 

1 Sinh viên, học sinh ở ký túc 200 100 20 

2 Cán bộ, giáo viên, nhân viên  133 50* 6,65 

 Tổng 333  26,65 

Nước sử dụng cho tưới cây ước tính khoảng 3,35 m3/ngày đêm. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước của Trường Cao đẳng Bắc Kạn là 30 m3/ngày 

đêm. 

- Nguồn cung cấp nước: 

Hệ thống cung cấp nước sạch của Thành phố Bắc Kạn. 

* Nhu cầu và nguồn cung cấp điện 

Tổng công suất tiêu thụ điện khoảng 60KW. Cấp điện từ lưới điện hạ thế 

khu vực. Trường có Trạm biến áp công suất 180KVA đáp ứng nhu cầu sử dụng 

cho công tác học tập và giảng dạy của trường. 

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

5.1. Tổng mức đầu tư dự án 

-  Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

Về việc giao kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và giao dự toán vốn đầu tư phát triển năm 2022 

thực hiện các trương trình mục tiêu quốc gia. 

 - Tổng mức đầu tư dự án là 77.228.000.000 đồng, trong đó: 

  + Nguồn ngân sách trung ương: 74.979.000.000 đồng; 

  + Nguồn ngân sách tỉnh đối ứng: 2.249.000.000 đồng. 
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5.2.  Mục tiêu đầu tư 

Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà trường để phục vụ đào tạo nhân lực 

chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Đưa trường Cao 

đẳng Bắc Kạn trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ chất lượng cao về giáo dục nghề 

nghiệp, nghiên cứu ứng dụng, tư vấn và chuyển giao khoa học công nghệ, đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh Bắc Kạn và khu vực. 

5.3. Phạm vị thực hiện dự án 

Khu vực đầu tư xây dựng công trình đang là trụ sở chính (cơ sở 1) của 

Trường Cao Đẳng Bắc Kạn có địa chỉ tại tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố 

Bắc Kạn. Trường có phía Đông giáp đường Nguyễn Văn Tố, trải dài theo mặt 

đường khoảng 300m. Phía tây giáp đồi, núi cao. 

Bảng 1.3. Tọa độ vị trí dự án như sau 

Tên điểm 
Tọa độ VN 2000 KTT 106030’ MC 30 

X (m) Y (m) 

1 2448485,51 430272,58 

2 2448396,42 429976,84 

3 2448684,73 429967,25 

4 2448718,53 430114,84 
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Chương II 

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

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ đào tạo nhân 

lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 tại trường 

Cao Đẳng Bắc Kạn được triển khai thực hiện phù hợp với quy hoạch tổng thể của 

tỉnh, cụ thể:  

- Phù hợp với Quyết định số: 1478/QĐ-UBND ngày 9/8/2021, UBND tỉnh 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn, giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030. 

- Quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Kạn tại Quyết định số: 1238/QĐ-

UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn. 

- Địa điểm thực hiện dự án không nằm trong diện tích đất quốc phòng, đất 

rừng tự nhiên, đất lúa,… Khu vực thực hiện dự án nằm trong diện tích Đất xây 

dựng cơ sở giáo dục và đào tạo. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 

trường 

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ đào tạo nhân 

lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 tại trường 

Cao Đẳng Bắc Kạn thực hiện cải tạo, xây dựng các công trình của Trường Cao 

đẳng Bắc Kạn do đó quá trình thực hiện dự án có tác động đến môi trường chủ yếu 

là từ giai đoạn thi công xây dựng với quy mô và khối lượng xây dựng không lớn và 

diễn ra trong thời gian ngắn không ảnh hưởng tới môi trường theo thời gian. Mặt 

khác dựa trên kết quả quan trắc môi trường hàng năm của tỉnh Bắc Kạn thì chất 

lượng môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn tương đối tốt, khu 

vực thực hiện dự án được thực hiện tại các khu vực chưa có vấn đề nổi cộm về môi 

trường do đó Dự án hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

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

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ đào tạo nhân 

lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 tại trường 

Cao Đẳng Bắc Kạn được thực hiện trên địa bàn của tổ 9 phường Phùng Chí Kiên. 

Dữ liệu môi trường được thu thập từ kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng 

năm theo chương trình quan trắc mạng lưới môi trường tỉnh Bắc Kạn. Số liệu cụ 

thể như sau: 

- Đối với môi trường không khí: Theo báo cáo quan trắc môi trường tỉnh 

Bắc Kạn năm từ năm 2020, vị trí quan trắc không khí theo mạng lưới tỉnh Bắc Kạn 

có các vị trí quan trắc không khí gần các khu vực dự án. Diễn biến môi trường 

không khí như sau: 

Bảng 3.1. Kết quả quan trắc mẫu không khí khu vực năm 2021 

TT Thông số 
Đơn 

vị 
KK-1 KK-2 KK-3 KK-4 KK-5 

QCVN 05:2013/ 

BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 68,6 68,1 68,7 69,2 60,2 70* 

2 CO µg/m3 2.444 2.924 2.574 2.938 2.410 30.000 

3 NO2 µg/m3 82 39 41 68 27 200 

4 SO2 µg/m3 74 41 66 59 33 350 

5 
Bụi lơ 

lửng (TSP) 
µg/m3 201 211 232 236 152 300 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

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

khí xung quanh. 

- (*) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Vị trí quan trắc: 

- KK-1: Khu vực quốc lộ 3 (cổng UBND phường Xuất Hóa) 

- KK-2: Khu vực quốc lộ 3 (ngã 3 đường đi Chợ Đồn) 

- KK-3: Khu vực cổng chợ Bắc Kạn 

- KK-4: Khu vực cổng bến xe TP Bắc Kạn 
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- KK-5: Khu vực  Phường Huyền Tụng 

Nhận xét: Chất lượng môi trường không khí tại khu vực trên địa bàn thành 

phố Bắc Kạn còn tốt, giá trị của các thông số quan trắc thấp hơn giá trị giới hạn 

cho phép theo QCVN. Khả năng chịu tải của môi trường khá tốt. 

 - Đối với môi trường nước mặt: Dữ liệu quan trắc môi trường nước mặt trên địa 

bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn năm 2021 như sau: 

Bảng 3.2. Kết quả quan trắc mẫu nước mặt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

STT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 
NM-1 NM-2 NM-3 NM-4 NM-5 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(B1) 

1 pH - 7,1 7,5 7,5 7,3 7,3 5,5-9 

2 BOD5
 mg/l 8,6 8,8 14 14,1 7,8 15 

3 COD mg/l 16,2 17,1 29,8 28,6 14,3 30 

4 DO mg/l 5,2 5,2 5,1 4,6 5,1 ≥4 

5 TSS mg/l 20 21 35 34 22 50 

7 Zn mg/l <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1,5 

8 NH4
+ mg/l <0,05 <0,05 0,189 0,179 <0,05 0,9 

9 NO3
- mg/l 1,85 1,78 2,56 1,82 1,29 10 

10 NO2
- mg/l 0,029 0,026 0,029 0,028 0,034 0,05 

11 Coliform 
MPN/ 

100ml 
768 812 4.519 4.129 2.689 7.500 

12 PO4
3- mg/l 0,026 0,028 0,036 0,043 0,022 0,3 

13 Dầu mỡ mg/l <0,3 <0,3 0,6 0,5 <0,3 1 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

Ghi chú: 

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

mặt 

- Mức 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 

Vị trí quan trắc: 

- NM-1: Nước sông Cầu (cầu Dương Quang) 

- NM-2: Nước suối Nặm Cắt 
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- NM-3: Nước suối Nông Thượng chảy qua khu dân cư Quang Sơn, Đội Kỳ. 

- NM-4: Nước suối Pá Danh tại cầu Suối Tung 

- NM-5: Nước suối Khuổi Cuồng (cầu Xuất Hóa) 

Nhận xét: Chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố Bắc Kạn còn tốt, tại 

các vị trí quan trắc giá trị các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1. Chất lượng nước đảm bảo cho hoạt động 

tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực. 

 - Đối với môi trường nước ngầm: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ít có 

ảnh hưởng tới mực nước cũng như chất lượng nước ngầm trong khu vực thực hiện dự 

án do đó, dữ liệu về nước ngầm Báo cáo không thu thập. 

 - Đối với môi trường đất: Chất lượng môi trường đất trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn năm 2021, cụ thể như sau: 

 Bảng 3.3. Kết quả quan trắc mẫu đất khu vực TP Bắc Kạn năm 2021 

Khu vực 

Chỉ tiêu 

 

       Vị trí 

Pb 

(mg/kg) 
Cu 

(mg/kg) 
Zn 

(mg/kg) 
As 

(mg/kg) 

Tp Bắc Kạn 

ĐTP-1 15,19 6,32 31,85 0,65 

ĐTP-2 25,5 13,85 64,61 0,51 

ĐTP-3 25,63 12,42 64,96 0,47 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT  

(đất dân sinh) 
70 100 200 15 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT  

(đất nông nghiệp) 
70 100 200 15 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

Ghi chú: 

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

hàm lượng kim loại nặng trong đất. 

Vị trí quan trắc: 

- ĐTP-1: Phường Huyền Tụng (đất khu Đon Tuấn) 

- ĐTP-2: Phường Xuất Hóa (đất nông nghiệp) 

- ĐTP-3: Đất khu vực Bản Áng (bãi rác cũ) 

Nhận xét: Chất lượng môi trường đất tại 4 huyện thực hiện dự án còn tốt, hàm 

lượng các kim loại nặng trong đất có giá trị nằm dưới giới hạn cho phép của QCVN 

hiện hành. Môi trường đất còn khả năng chịu tải. 
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Nhận xét chung: 

Dữ liệu về hiện trạng môi trường khu vực thực hiện Dự án thuộc phường 

Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn được khai thác theo số liệu quan trắc hiện 

trạng môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2021 là đảm bảo tính chính xác của số liệu. 

Kết quả thể hiện được phần nào hiện trạng môi trường nền tại khu vực theo không 

gian và thời gian. Dự án Đầu tư cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ 

đào tạo nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030  

tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội – giáo dục cho người dân trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn. Môi trường có khả năng tự làm sạch còn khá cao. 

1.2. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 

Theo Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030, năm 2017 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; kết hợp với công 

tác điều tra khảo sát, thực địa, hiện trạng tài nguyên sinh học khu vực Dự án tháng 

03/2022 cụ thể như sau:  

Thành phố Bắc Kạn nằm trong vùng có điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa 

đặc trưng của vùng Đông Bắc Bộ, có 4 mùa trong năm, hệ sinh thái cũng phát triển 

theo đặc điểm khí hậu khu vực. Thành phố Bắc Kạn là trung tâm kinh tế, chính trị - 

văn hóa của tỉnh, mức độ đô thị hóa cao do đó các hệ sinh thái tự nhiên không còn 

nhiều, chủ yếu là hệ sinh thái rừng trồng, cây công nghiệp lâu năm,....  

Hệ thực vật  

- Thảm thực vật trồng: 

Thảm thực vật trồng ở thành phố Bắc Kạn cũng đa dạng về chủng loại với 

nhiều loại cây nhiệt đới điển hình như các loại cây ăn quả và nhiều loại cây lương 

thực khác. 

+ Rừng trồng: thường là rừng thuần loại (rừng keo, rừng mỡ,…) hoặc kết 

hợp của một vài loại cây rừng với nhau, phân bố chủ yếu trên các đồi núi thấp. 

+ Cây trồng lâu năm: bao gồm cây công nghiệp lâu năm (chè, quế,…) và cây 

ăn quả (ổi, bưởi, hồng, chuối...), với diện tích không lớn, nằm rải rác và xen kẽ 

cùng với các khu dân cư trên hầu hết các xã, phường của thành phố. 

+ Cây trồng hàng năm: gồm lúa nước, hoa màu và cây công nghiệp hàng 

năm khác. Trong đó: Lúa nước được trồng chủ yếu dọc theo các thung lũng sông 
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Cầu, suối. Cây hoa màu (ngô, khoai, đậu, sắn) và cây công nghiệp hàng năm (mía, 

lạc, đỗ) được trồng rải rác khắp nơi ở phần diện tích còn lại. 

+ Hệ động vật  

Thành phố Bắc Kạn có hệ động vật với số lượng và thành phần loài tương 

đối đa dạng, bao gồm các loài: thú, chim, bò sát, ếch nhái, cá, côn trùng và các 

nhóm động vật không xương sống khác. 

+ Thú: Theo các báo cáo điều tra, xung quanh khu vực dự án, chủ yếu là 

những loài thú cỡ trung bình và nhỏ: cầy, chuột rừng,... 

+ Chim: Thành phần các loài chim có ở khu vực bao gồm: Cu gáy, Chào 

mào, chào mào vàng mào đen, Chích chòe, Sẻ bụi đầu đen, Sẻ Bụi xám, Họa mi. 

+ Bò sát, ếch nhái: xung quanh khu vực thống kê được 23 loài rắn, 12 loài 

thằn lằn và 23 loài thuộc 4 họ ếch nhái. Một số loài có tần suất bắt gặp lớn như Tắc 

kè (Gekko gecko), Rắn ráo thường (Ptyas korros), Rắn cạp nong (Bungaus 

fasciatus), Rắn sọc dưa (Coelognathus radiata),... 

+ Cá: có 44 loài cá, thuộc 38 giống, 12 họ, 4 bộ. Trong đó phần lớn là bộ cá 

chép (Cypriniformes), bộ cá Nheo (Siluriformes), bộ Mang liền 

(Synbranchiformes), bộ cá Vược (Perciformes)... 

+ Côn trùng: Ong, bướm, các loài bọ cánh cứng,... 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: 

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ đào tạo nhân 

lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 tại trường 

Cao Đẳng Bắc Kạn cụ thể là thực hiện cải tạo, xây dựng các công trình phục vụ 

cho hoạt động đào tạo tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn, do đó các tác động môi 

trường chủ yếu phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng. Giai đoạn thi công xây 

dựng của từng hạng mục dự án được phân bổ và kéo dài từ năm 2022-2025 (4 

năm). Nguồn tiếp nhận nước thải của khu vực thi công cải tạo, xây dựng các hạng 

mục công trình là hệ thống thoát nước của khu vực phường Phùng Chí Kiên. 

Nước thải trong quá trình thi công xây dựng được thải theo mương thoát 

nước mặt của khu vực và nằm trong lưu vực sông Cầu. 

Hầu hết đối với hệ thống sông Cầu có mục đích phục vụ cho các hoạt động 

sản xuất nông lâm nghiệp là chủ yếu, một số các hoạt động sản xuất công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp có sử dụng nước mặt trên các hệ thống sông tuy nhiên lưu 

lượng sử dụng không lớn. Nguồn nước mặt trên địa bàn khá dồi dào, do là khu vực 

đầu nguồn các con sông, nguồn nước mặt theo Báo cáo quan trắc môi trường tỉnh 



14 
 

Bắc Kạn qua các năm thì chất lượng nước mặt khá tốt, đáp ứng đảm bảo cho nhu 

cầu tưới tiêu nông nghiệp và yêu cầu công nghiệp. 

- Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước 

thải: 

Sông Cầu chảy qua địa bàn thành phố Bắc Kạn tiếp nhận nước từ các con 

suối chảy qua các khu dân cư, các khu vực canh tác nông nghiệp và các cơ sở sản 

xuất công nghiệp, chăn nuôi , tiểu thủ công nghiệp. Nước thải ảnh hưởng nhiều tới 

chất lượng nguồn nước tiếp nhận là nguồn nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư 

không được xử lý thải ra sông, suối thuộc lưu vực. 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội có nhiều ảnh hưởng tới môi trường, 

Thành phố Bắc Kạn đã được xây dựng và đang vận hành Hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt của người dân tại trung tâm thành phố với hệ thống đường ống thu gom 

nước thải, hệ thống bơm nước thải về trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại thôn Bản 

Vẻn, phường Huyền Tụng. Do đó nước thải phát sinh từ Trường Cao đẳng Bắc 

Kạn cũng sẽ được thu gom và xử lý tại Trạm xử lý nước thải sinh hoạt của Thành 

phố trước khi thải ra môi trường tiếp nhận là sông Cầu. 

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ đào tạo nhân 

lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 tại trường 

Cao Đẳng Bắc Kạn có tác động tới môi trường chủ yếu trong giai đoạn thi công 

xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng của trường. Khi đi vào vận hành và quản lý 

thì phát sinh chất thải tác động tới môi trường chủ yếu là chất thải sinh hoạt.  

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 

nơi thực hiện dự án: 

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí khu 

vực thực hiện dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp 

với Công ty Cổ phần liên minh Môi trường và Xây dựng tiến hành quan trắc môi 

trường đất, nước, không khí tại các khu vực dự án cụ thể như sau: 

Bảng 3.4. Thời gian tiến hành lấy mẫu 

STT Thời gian lấy mẫu Thời gian phân tích 

Lần 01 29/8/3022 30/8/2022 đến 21/9/2022 

Lần 02 30/8/3022 31/8/2022 đến 21/9/2022 

Lần 03 31/8/3022 01/9/2022 đến 21/9/2022 
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- Các vị trí lấy mẫu: 

Bảng 3.5. Vị trí lấy mẫu 

STT Vị trí lấy mẫu Kí hiệu mẫu 

I Không khí khu vực thực hiện dự án (04 mẫu)  

1 Không khí khu vực công trường KK1 

2 Không khí khu vực nhà hiệu bộ KK2 

3 Không khí khu vực nhà B KK3 

4 Không khí khu vực sân ký túc xá KK4 

II Nước mặt (02 mẫu)  

1 Mẫu nước mặt tại ao 1cạnh trường NM1 

2 Mẫu nước mặt tại ai 2 cạnh trường NM2 

III Mẫu đất (02 mẫu)  

1 Đất tại sân ký túc xá Đ1 

2 Mẫu đất sân cạnh nhà B Đ2 

3.1. Kết quả đo đạc môi trường không khí 

Bảng 3.6. Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực dự án đợt 1 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn 

 vị 

Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/BTNMT K1 K2 K3 K4 

1 Tiếngồn dBA 67,4 66,9 67,2 63,9 70(1) 

2 SO2 µg/m3 57,8 64,3 63,1 64,8 350 

3 NO2 µg/m3 60 61 58,3 55 200 

4 CO µg/m3 4.920 4.850 4.820 5.090 30.000 

5 Bụi TSP µg/m3 138 125 124 126 300 

Bảng 3.7. Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực dự án đợt 2 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn 

 vị 

Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/BTNMT K1 K2 K3 K4 

1 Tiếngồn dBA 62,4 65,8 68,6 69,5 70(1) 

2 SO2 µg/m3 68,9 63,8 61,3 56,4 350 

3 NO2 µg/m3 60 55 57,5 52,5 200 

4 CO µg/m3 5.040 5.160 4.780 4.600 30.000 

5 Bụi TSP µg/m3 137 126 123 127 300 
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Bảng 3.8. Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực dự án đợt 3 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn 

 vị 

Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/BTNM

T K1 K2 K3 K4 

1 Tiếngồn dBA 66,9 66,5 68,2 64,4 70(1) 

2 SO2 µg/m3 68,7 72,5 72,4 66,6 350 

3 NO2 µg/m3 60 58,3 56,7 52,5 200 

4 CO µg/m3 4.930 4.820 5.250 5.020 30.000 

5 BụiTSP µg/m3 139 124 125 127 300 

Ghi chú: 

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

không khí xung quanh; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét:  

Từ các kết quả phân tích môi trường không khí khu vực dự án trên cho thấy 

các thông số môi trường của 04 mẫu không khí tại 03 thời điểm lấy mẫu đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN. Môi trường không khí khu vực dự án còn tốt. 

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án hiện nay chưa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm về các vấn đề khí độc hại, bụi và tiếng ồn. Khả năng tiếp nhận chất thải của 

môi trường không khí khu vực dự án còn tốt. 

3.2. Kết quả đo đạc môi trường nước mặt 

Bảng 3.9 Kết quả quan trắc môi trường nước mặt khu vực dự án đợt 1 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT (cột 

B1) NM1 NM2 

1 pH - 6,99 6,98 5,5 ÷ 9 

2 Hàm lượng Ôxy hòa tan (DO) mg/l 4,5 4,7 ≥ 4 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 26 36 50 

4 BOD5 mg/l 2 0 15 

5 Nhu cầu oxi hóa học (COD) mg/l 4 2 30 

6 Clorua (Cl-) mg/l 21,3 14,2 350 

7 F- mg/l KPH KPH 1,5 

8 NO2
- mg/l KPH KPH 0,05 

9 NO3
- mg/l KPH KPH 10 

10 Asen (As) mg/l KPH KPH 0,05 
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11 NH4
+ mg/l 0,039 0,05 0,9 

12 Cadimi (Cd) mg/l KPH KPH 0,01 

13 PO4
3- mg/l 0,105 0,126 0,3 

14 Chì (Pb) mg/l KPH KPH 0,05 

15 Đồng (Cu) mg/l KPH KPH 0,5 

16 Kẽm (Zn) mg/l KPH KPH 1,5 

17 Tổng dầu mỡ mg/l 0,5 0,4 1 

18 Sắt (Fe) mg/l KPH KPH 1,5 

19 Coliforms MPN/100ml 950 900 7.500 

Bảng 2.10. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt khu vực dự án đợt 2 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT (cột 

B1) NM1 NM2 

1 pH - 7,0 7,03 5,5 ÷ 9 

2 Hàm lượng Ôxy hòa tan (DO) mg/l 4,7 4,7 ≥ 4 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 36 45 50 

4 BOD5 mg/l 6 6 15 

5 Nhu cầu oxi hóa học (COD) mg/l 8 10 30 

6 Clorua (Cl-) mg/l 10,56 12,5 350 

7 F- mg/l KPH KPH 1,5 

8 NO2
- mg/l KPH KPH 0,05 

9 NO3
- mg/l KPH KPH 10 

10 Asen (As) mg/l KPH KPH 0,05 

11 NH4
+ mg/l 0,029 0,053 0,9 

12 Cadimi (Cd) mg/l KPH KPH 0,01 

13 PO4
3- mg/l 0,136 0,115 0,3 

14 Chì (Pb) mg/l KPH KPH 0,05 

15 Đồng (Cu) mg/l KPH KPH 0,5 

16 Kẽm (Zn) mg/l KPH KPH 1,5 

17 Tổng dầu mỡ mg/l 0,3 0,4 1 

18 Sắt (Fe) mg/l KPH KPH 1,5 

19 Coliforms MPN/100ml 1.100 1.300 7.500 

Bảng 3.11. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt khu vực dự án đợt 3 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT (cột 

B1) NM1 NM2 

1 pH - 6,91 6,88 5,5 ÷ 9 

2 Hàm lượng Ôxy hòa tan (DO) mg/l 4,5 4,7 ≥ 4 
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3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 24 34 50 

4 BOD5 mg/l 2 KPH 15 

5 Nhu cầu oxi hóa học (COD) mg/l 4 2 30 

6 Clorua (Cl-) mg/l 9,94 10,5 350 

7 F- mg/l KPH KPH 1,5 

8 NO2
- mg/l KPH KPH 0,05 

9 NO3
- mg/l KPH KPH 10 

10 Asen (As) mg/l KPH KPH 0,05 

11 NH4
+ mg/l 0,019 0,024 0,9 

12 Cadimi (Cd) mg/l KPH KPH 0,01 

13 PO4
3- mg/l 0,145 0,139 0,3 

14 Chì (Pb) mg/l KPH KPH 0,05 

15 Đồng (Cu) mg/l KPH KPH 0,5 

16 Kẽm (Zn) mg/l KPH KPH 1,5 

17 Tổng dầu mỡ mg/l 0,4 0,4 1 

18 Sắt (Fe) mg/l KPH KPH 1,5 

19 Coliforms MPN/100ml 930 900 7.500 

Ghi chú: 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt  

Nhận xét:  

Từ các kết quả phân tích môi trường nước mặt của các khu vực dự án trên 

cho thấy các thông số môi trường của 02 mẫu nước mặt tại 03 thời điểm lấy mẫu 

đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. Môi trường nước mặt khu vực dự án 

còn khá tốt. 

3.3. Kết quả quan trắc môi trường đất 

Bảng 3.12 Kết quả quan trắc môi trường đất khu vực dự án đợt 1 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN  

03-MT: 2015/ 

BTNMT Đ1 Đ2 

1 Asen (As) mg/kg đất khô KPH KPH 20 

2 Đồng (Cu) mg/kg đất khô 16,55 16,0 150 

3 Kẽm (Zn) mg/kg đất khô 29,62 28,91 200 

4 Cadimi (Cd)  mg/kg đất khô KPH KPH 3 

5 Chì (Pb) mg/kg đất khô 6,54 5,15 100 
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Bảng 3.13. Kết quả quan trắc môi trường đất khu vực dự án đợt 2 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN  

03-MT: 2015/ 

BTNMT Đ1 Đ2 

1 Asen (As) mg/kg đất khô KPH KPH 20 

2 Đồng (Cu) mg/kg đất khô 19,91 20,18 150 

3 Kẽm (Zn) mg/kg đất khô 27,51 27,31 200 

4 Cadimi (Cd)  mg/kg đất khô KPH KPH 3 

5 Chì (Pb) mg/kg đất khô 4,67 5,75 100 

Bảng 3.14. Kết quả quan trắc môi trường đất khu vực dự án đợt 3 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN  

03-MT: 2015/ 

BTNMT Đ1 Đ2 

1 Asen (As) mg/kg đất khô KPH KPH 20 

2 Đồng (Cu) mg/kg đất khô 17,81 18,32 150 

3 Kẽm (Zn) mg/kg đất khô 28,71 28,19 200 

4 Cadimi (Cd)  mg/kg đất khô KPH KPH 3 

5 Chì (Pb) mg/kg đất khô 5,28 5,98 100 

Ghi chú: 

- QCVN 03:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 

của kim loại nặng trong đất. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích cho thấy hàm lượng kim loại nặng trong 

đất của 02 mẫu đất tại khu vực dự án đều nhỏ hơn Quy chuẩn cho phép. Cho thấy 

chất lượng môi trường đất tại khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm bởi các kim 

loại nặng. 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

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

 

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

trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Trong quá trình thi công xây dựng, toàn bộ cán bộ, giáo viên, sinh viên, học 

sinh các máy móc thiết bị được chuyển sang cơ sở 2 tại tổ 17, phường Sông Cầu, 

thành phố Bắc Kạn để đảm bảo cho công tác giảng dạy không bị ảnh hưởng bởi 

hoạt động thi công xây dựng. 

4.1.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động chiếm dụng đất 

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các công trình phụ trợ phục vụ đào 

tạo nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 tại 

trường Cao Đẳng Bắc Kạn sử dụng phần diện tích đất của Trường đã có Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số: CR 050829 ngày 15/9/2020): 72.456,0 m2 với 

mục đích sử dụng: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo. Do đó Dự án không có 

tác động chiếm dụng đất. 

4.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng. 

Do mặt bằng dự án đã có sẵn là diện tích đất nằm trong khu vực trường Cao 

đẳng Bắc Kạn, do đó giai đoạn thi công không thực hiện giải phóng mặt bằng. 

4.1.1.3. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; 

a/ Lượng bụi phát thải: 

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án vật liệu cát, đá 1 x 2, sắt thép 

trong công tác bê tông được mua từ các cửa hàng trong thành phố Bắc Kạn với 

khoảng cách 1-3km cụ thể như sau:  

Bảng 4.2. Khối lượng nguyên, vật liệu của dự án 

Nguyên vật liệu ĐVT Số lượng 

Cát  Tấn 3.038 

Đá  Tấn 7.289 

Sắt, thép  Tấn 34 

Xi măng  Tấn 2.131 

Tổng  12.482 

Nguồn: Dự toán khối lượng nguyên vật liệu sử dụng của dự án 
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Sử dụng  Ô tô vận chuyển bằng loại ô tô 10 tấn. Quãng đường từ khu vực dự 

án đến các vị trí cung ứng các nguyên vật liệu giao động trong khoảng 1 - 5km. 

- Gọi E1 là hệ số phát thải bụi do hoạt động vận chuyển cát từ vị trí cung 

ứng vào công trường, chiều dài quãng đường vận chuyển là  1 - 5 km. 

- Gọi E2 là hệ số phát thải bụi do hoạt động vận chuyển đá từ từ vị trí cung 

ứng vào công trường, chiều dài quãng đường vận chuyển là 1- 5 km. 

- Gọi E3 là hệ số phát thải bụi do hoạt động vận chuyển sắt thép từ vị trí 

cung ứng vào công trường, chiều dài quãng đường vận chuyển là 1- 5 km. 

- Gọi E4 là hệ số phát thải bụi do hoạt động vận chuyển xi măng từ vị trí 

cung ứng vào công trường, chiều dài quãng đường vận chuyển là 1 - 5 km. 

Hệ số phát thải bụi được tính theo công thức sau: 

L = 1,7k x (s/12) x (S/48) x (W/2,7)0,7 x (w/4)0,5         (3.2) 

(Nguồn: Kỹ thuật  xử lý ô nhiễm khí và bụi, Viện KH&CN Môi trường, Đại học 

Bách Khoa Hà Nội) 

Trong đó:  

L : hệ số phát thải (kg/km/lượt xe)  

k:  hệ số không thứ nguyên cho loại kích thước bụi (k=0,2) 

s : lượng đất trên đường, lượng đất trên đường trung bình (s= 1 %) 

S: tốc độ vận chuyển trung bình (S =30 km/h) 

W: tải trọng xe (W = 10 tấn)  

w : số lốp xe (w =10) 

Từ công thức trên ta thấy hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển là: L = 

0.0007  kg/km/lượt xe. 

Hệ số phát thải bụi: E = Hệ số phát thải L (kg/km/lượt xe) x Quãng đường x 

lượt xe (mg/s) . (Nguồn: Kỹ thuật xử lý ô nhiễm khí và bụi, Viện KH&CN Môi trường, 

Đại học Bách Khoa Hà Nội)  

Bảng 4.3. Hệ số phát thải bụi trong quá trình vận chuyển vật liệu 

Hoạt 

động 

vận 

chuyển 

Hệ số 

phát thải 

L (kg/km/ 

lượt xe) 

Quãng 

đường vẫn 

chuyển 

(km) 

Phương 

tiện vận 

chuyển 

(tấn, m3) 

Khối 

lượng vận 

chuyển 

(tấn) 

Số 

lượt 

xe /h 

Hệ số 

phát 

thải 

bụi E 

Hệ số 

phát 

thải 

(mg/s) 

VC cát 0,0007 1 - 5 10 3.038 0,8 E1 0,014 

VC đá 0,0007 1 - 5 10 7.289 1,72 E2 0,0301 
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VC sắt 0,0007 1 - 5 10 34 0,05 E3 0,0009 

VC XM 0,0007 1 - 5 10 2.131 0,53 E4 0,0093 

Để đánh giá được tải lượng chất ô nhiễm bụi từ hoạt động vận chuyển người 

ta thường sử dụng phương pháp mô hình hóa. Áp dụng mô hình tính toán Sutton: 
 

          (3.3) 

  

Xác định nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm do ô nhiễm : 

Bảng 4.4. Dự báo ô nhiễm phát tán bụi từ hoạt động vận chuyển 

Vận 

chuyển 

Tải lượng 

(mg/s) - E 

Nồng độ chất ô nhiễm Cx (mg/m3) 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT 

(mg/m3) x1 = 5 (m) x2 = 10 (m) x3 =50 (m) 

VC cát 0,014 0,035 0,018 0,005 0,3 

VC đá 0,0301 0,042 0,022 0,006 0,3 

VC XM 0,0009 0,004 0,002 0,001 0,3 

VC sắt 0,0093 0,030 0,015 0,004 0,3 

Nhận xét: 

Bụi sinh ra trong quá trình vận chuyển phụ thuộc vào quãng đường vận 

chuyển, tỷ lệ đất trên đường và số lượt xe vận chuyển. Qua tính toán ở trên, nồng 

độ bụi phát sinh do vận chuyển ở khoảng cách 5m so với tim đường đều có giá trị 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN05:2013/BTNMT. Trên thực tế, nồng độ 

bụi phát sinh do vận chuyển ở mức nhỏ hơn rất nhiều so với tính toán bởi đường 

vận chuyển chủ yếu là đường nhựa có tỷ lệ bụi đất rất nhỏ. 

Phạm vi chịu ảnh hưởng là các cung đường sau: Đường nội thị thành phố 

Bắc Kạn, đường QL3. 

- Ô nhiễm bụi từ hoạt động xúc bốc, trút đổ vật liệu xây dựng 

Bụi chỉ phát sinh trong hoạt động xúc bốc, trút đổ vật liệu xây dựng là cát, 

đá. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO, năm 1993), bụi phát sinh 

trong quá trình trút, đổ nguyên vật liệu (cát, đá) là 1 – 100 g/m3. Như vậy, tổng 

lượng bụi phát thải trong quá trình này là: m = 12.482*(1 ÷ 100)/1000 = 12,48 ÷ 

1.248 g/tổng thời gian thi công của Dự án. 

Trên thực tế, lượng bụi phát sinh trong quá trình trút đổ, xúc bốc nguyên vật 

liệu phục vụ thi công các hạng mục công trình của dự án diễn ra gián đoạn, dàn trải 

trong thời gian thi công 24 tháng, đa phần là bụi hạt mịn (0,05- 0,1mm) sẽ lan tỏa 

đi xa theo chiều gió. Tuy nhiên, lượng bụi này phát sinh tức thời theo từng lần trút 

đổ, xúc bốc nguyên vật liệu kéo dài vài phút và bị triệt tiêu do trọng lượng nên 

không gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. 
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b/ Khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

Theo Đề tài “Tính toán tải lượng ô nhiễm do phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ” của Nguyễn Đình Tuấn - 2006, hệ số ô nhiễm đối với các loại xe cụ thể 

như sau: 

Bảng 4.5. Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính 

Loại xe 
CO 

(kg/1000km) 

Tổng bụi – muội khói 

(kg/1000km) 

SO2 

(kg/1000km) 

NOx 

(kg/1000km) 

Xe tải động cơ 

Diezen > 3,5 tấn  
7,4 1,5 7,27S 18,4 

Xe tải động cơ 

Diezen < 3,5 tấn  
1,1 0,1 1,15S 0,5 

Mô tô và xe máy  16,0 0,07 0,55S 0,15 

Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo hệ số 

ô nhiễm không khí, tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận tải thải ra 

trong tuyến đường vận chuyển đổ thải ước tính theo công thức sau: 

E = n x k x s (kg/1000km.h)   (3.4) 

Trong đó: 

n: là số lượng xe lưu thông trong thời điểm (xe/h) 

k: Là hệ số phát thải của các xe vận chuyển (kg/1000km) 

s: Chiều dài quãng đường vận chuyển (km), 

Tải lượng khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng được 

thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.6. Khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên nhiên liệu 

Hoạt động 
Số lượng xe 

(lượt xe/h) 

Quãng 

đường (km) 

Tải lượng ô nhiễm 

TSP SO2 NOx CO 

Vận chuyển 

nguyên vật liệu 
3 1-5 0,4x10-3 9,1x10-7 0,0046 0,18x10-3 

*) Tính toán lan truyền khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu 

Để đánh giá được nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện 

vận chuyển gây ra sử dụng phương pháp mô hình hóa. Một trong số các mô hình 

sử dụng đối với nguồn đường là mô hình Sutton. Xét nguồn đường dài hữu hạn, ở 

độ cao gần mặt đất, hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. Khi 

đó nồng độ trung bình chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ (x,z) được xác định theo 

công thức (3.3): 

Áp dụng công thức (3.3), tính toán dự báo được nồng độ các chất gây ô 

nhiễm từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu tại bảng sau: 
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Bảng 4.7. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau trong quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng 
   Khoảng 

       cách  

       (m) 

Chỉ tiêu 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/m3) 

10 20 40 60 80 

QCVN05:2013/ 

BTNMT  

(TB 1h) 

SO2  0,6x10-6  0,5x10-6  0,3x10-6  0,26x10-6  0,2x10-6  0,35 

NOx  0,33x10-3  0,25x10-3  0,17x10-3  0,13x10-3  0,11x10-3  0,2 

CO  0,13x10-3  0,1x10-3  0,07x10-3  0,05x10-3  0,04x10-3  30 

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

lượng không khí xung quanh. 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy: 

Nồng độ các chất ô nhiễm do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT ở mọi khoảng cách tính toán 

10- 80m. 

Quá trình vận chuyển tác động trực tiếp đến công nhân tham gia vận chuyển, 

các hộ dân sống dọc các tuyến đường vận chuyển QL3, đường nội thành,...và tác 

động gián tiếp đến các CBCNV làm việc tại công trường. 

+ Đối tượng chịu tác động: CBCNV làm việc trên công trường; người dân 

dọc các tuyến đường vận chuyển. 

+ Phạm vi tác động: hai bên đường giao thông trong cung đường vận chuyển 

từ nơi cung cấp nguyên vật liệu đến khu vực dự án. 

+ Mức độ tác động: trung bình 

4.1.1.4. Đánh quá quá trình xây dựng các hạng mục công trình 

(1) Bụi phát sinh từ quá trình đào đắp, san gạt 

Qua khảo sát hiện trạng khu vực dự án thì cần mở rộng thêm diện tích mặt 

bằng trường để xây dựng các hạng mục công trình mới như: nhà đa năng, sân tập 

lái xe,... nên sẽ thực hiện san đào thêm diện tích với khối lượng san gạt đào đắp 

như sau: 

Bảng 4. Khối lượng đất đá đào đắp khu vực dự án 

STT Hạng mục ĐVT Khối lượng 

1 Khối lượng đào san gạt m3 8.942,56 

2 Khối lượng đào mái taluy m3 15.956,66 

3 Khối lượng đất đắp nền m3 5.000 
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Theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng, đi kèm theo 

thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – phần 

xây dựng, đất sử dụng để đắp trong quá trình thi công là đất cấp III (có tính chất 

rắn chắc). 

Bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp, san gạt được tính toán dựa vào hệ số ô 

nhiễm E (theo tài liệu hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới – Environmental 

Assessment Sourcebook Volume II – Sectoral Guidelines Environment 

Department, World Bank, Washington DC, 8/1991). 

Tải lượng bụi do gió cuốn từ mặt đường phụ thuộc vào độ bẩn của mặt 

đường, tốc độ luồng xe chạy, mật độ dòng xe, điều kiện thời tiết,... Theo kết quả 

thực nghiệm của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ, lượng bụi phát sinh từ mặt đường tuân 

theo quy luật sau: 

  (3.5) 

E: là hệ số ô nhiễm (kg/tấn); 

K: Cấu trúc hạt, (có giá trị trung bình là Kđất = 0,35); 

U: Tốc độ gió trung bình (QCVN 02:2009/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng); 

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu (Mđất = 30%).  

Dựa vào công thức (3.5), tính toán được hệ số ô nhiễm bụi phát sinh từ hoạt 

động đào, đắp san gạt đất đá lần lượt là: Eđất = 3,6x10-3 kg/m3. 

- Đánh giá tác động: Sử dụng mô hình Gifford & Hanna để xác định nồng 

độ trung bình của chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình san nền dự án như sau: 

 

C – Nồng độ chất ô nhiễm, mg/m3 

Co – Nồng độ nền trong không khí vùng tính toán (0,21mg/m3 theo số liệu 

quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường không khí, Chương 2 của báo cáo). 

E – Tải lượng phát thải chất ô nhiễm, g/m2.s 

l – Chiều dài của vùng tính toán (chiều dài lớn nhất san nền). 

u – Tốc độ gió trung bình tại khu vực (1,2m/s theo QCVN 02:2009/BXD – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng). 

H – Độ cao hòa trộn của khí quyển, 10m. 
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Căn cứ vào khối lượng đào đắp đất, đá theo thiết kế cơ sở của Dự án; áp 

dụng công thức (3.6), tải lượng bụi phát sinh trong hoạt động đào đắp, san gạt thi 

công các hạng mục công trình của Dự án được đưa ra tại Bảng sau: 

Bảng 4.9. Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp giai đoạn thi công xây dựng 

TT Nội dung công việc 

Khối lượng 

đất đá đào 

đắp (m3) 

Thời gian thi 

công (ngày) 

Tải lượng bụi 

phát sinh 

(kg/ngày) 

Nồng độ bụi 

phát sinh 

(mg/m3) 

1 Đào đất 24.899,22 90 9,61 2,57 

2 Đắp đất 5.000 10 6,35 1,34 

QCVN 02:2019/BYT (mg/m3) 4 

Từ bảng trên cho thấy: Trong hoạt động đào, đắp thi công các tuyến đường 

tại các xã đều có lượng bụi phát sinh và nhỏ hơn giới hạn cho phép của QCVN 

02:2019/BYT.  

Lượng bụi phát sinh nằm sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của CBCNV 

làm việc trên công trường, có thể gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp 

(viêm họng, viêm mũi, viêm xoang ...), liên quan đến mắt (đau mắt đỏ, viêm giác 

mạc, viêm mí mắt...).  

Bụi cũng ảnh hưởng đến các hộ dân cư xung quanh khu vực dự án.  nên tác 

động của bụi chủ yếu ảnh hưởng đến CBCNV làm việc trực tiếp tại khu vực. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV trực tiếp thi công; các hộ dân cư xung 

quanh Dự án; HST trong và lân cận Dự án. 

- Phạm vi tác động: khu vực diễn ra hoạt động đào đắp các hạng mục công 

trình và lân cận. 

- Thời gian tác động: Trong thời gian thực hiện đào, đắp. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

(2) Khí thải phát sinh do các máy móc, thiết bị thi công 

Các phương tiện thi công sử dụng nhiên liệu xăng, dầu diezel trong quá trình 

làm việc phát thải khí thải gồm các chất ô nhiễm như bụi, khí CO, SO2, NOx. 

Các máy móc thiết bị sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án có 

một số thiết bị máy móc chạy bằng điện gồm: máy cắt uốn cắt thép, máy hàn, máy 

khoan, máy mài, máy khoan tầm tay, máy cắt gạch, máy uốn ống, tời điện, Palăng 

xích điện, nên không phát sinh các chất ô nhiễm như bụi, khí CO, SO2... 

Hệ số phát thải các chất ô nhiễm của các máy móc thiết thi công xây dựng 

Dự án được đưa ra tại Bảng sau: 
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Bảng 4.10. Hệ số phát thải chất ô nhiễm của các máy móc, thiết bị thi công chính 

TT Thiết bị 
Hệ số phát thải (kg/lít) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 Máy nén khí diezel  0,933S 0,0065 0,0517 0,00266 0,00153 

2 Đầm bàn  0,912S 0,0166 0,0317 0,00212 0,00546 

3 Máy xúc  0,925S 0,0198 0,0411 0,00211 0,00156 

4 Máy ủi  0,925S 0,0177 0,0422 0,00211 0,00123 

5 Máy trộn vữa  0,955S 0,0099 0,0404 0,00233 0,00458 

6 Máy trộn bê tông  0,955S 0,0088 0,0402 0,00211 0,00433 

7 Đầm dùi  0,933S 0,0184 0,0441 0,00361 0,00404 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution Part 1: 

Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution, WHO, 1993) 

Ghi chú: S - Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu (%) = 0,05%. 

- Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm của ô tô tự đổ vận chuyển các 

nguyên, nhiên, vật liệu trong giai đoạn thi công đã được tính toán ở trên. 

Bảng 4.11. Định mức tiêu thụ dầu và lưu lượng khí thải của một số thiết bị máy 

móc thi công 

TT Thiết bị Lượng dầu tiêu thụ (lít/ca) 
Lưu lượng khí thải 

(Nm3/8h) 

1 Máy nén khí diezel  9,82 200,2 

2 Đầm bàn  23,2 225,6 

3 Máy xúc  18 266 

4 Máy ủi  12,60 119,57 

5 Máy trộn vữa  35,6 500 

6 Máy trộn bê tông  67,8 633 

7 Đầm dùi  38,25 358,71 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution. Part 1. WHO 

1993 

Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của các thiết bị thi công được tính 

theo công thức: Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm x lượng dầu tiêu thụ 

Bảng 4.12. Lượng phát thải của một số thiết bị thi công 

TT Thiết bị 
Lượng phát thải (kg/ca) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 Máy nén khí diezel  0,005 0,064 0,508 0,026 0,015 
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2 Đầm bàn  0,021 0,770 1,471 0,098 0,253 

3 Máy xúc  0,017 0,713 1,480 0,076 0,056 

4 Máy ủi  0,012 0,446 1,063 0,053 0,031 

5 Máy trộn vữa  0,034 0,705 2,876 0,166 0,326 

6 Máy trộn bê tông  0,065 1,193 5,451 0,286 0,587 

7 Đầm dùi  0,036 1,408 3,374 0,276 0,309 

Theo WHO, nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc, thiết bị 

thi công được tính theo công thức:  

Nồng độ ô nhiễm = Tải lượng ô nhiễm/Lưu lượng khí thải 

Bảng 4.13. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của một số máy móc, thiết bị 

hoạt động trong giai đoạn thi công 

T T Thiết bị 
Số lượng 

(cái) 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/Nm3) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 Máy nén khí diezel  4 22,88 318,83 2.535,93 130,48 75,05 

2 Đầm bàn  4 62,52 2.276,12 1,73 290,68 748,65 

3 Máy xúc  5 39,12 1.674,81 3.476,5 178,475 131,95 

4 Máy ủi  3 73,11 2.797,77 6.670,39 333,525 194,415 

5 Máy trộn vữa  2 34,00 704,88 2.876,48 165,90 326,10 

6 Máy trộn bê tông  2 51,14 942,56 4.305,78 226,00 463,78 

7 Đầm dùi  4 49,74 1.962,03 4.702,48 384,94 430,79 

Nhận xét: Nhìn chung nồng độ các chất ô nhiễm của máy móc thi công trên 

công trường khá lớn. Tuy nhiên, không gian thực hiện Dự án khá rộng, thời gian 

hoạt động cùng một thời điểm diễn ra không nhiều, không liên tục, nên không gian 

phát tán khí thải tương đối rộng, mức độ ảnh hưởng chỉ mang tính cục bộ tại khu 

vực thi công.  

Khí thải từ các máy móc thiết bị thi công chủ yếu ảnh hưởng đến CBCNV 

làm việc trong công trường. Các công nhân trực tiếp vận hành các máy móc thiết bị 

thi công nêu trên chịu tác động lớn nhất từ khí thải phát sinh khi các máy móc, 

thiết bị hoạt động. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV, hệ thực vật trong và xung quanh khu 

vực. 

- Phạm vi tác động: tại khu vực thực hiện Dự án và khu vực lân cận. 

- Thời gian tác động: trong thời gian vận hành máy móc, thiết bị thi công. 
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- Mức độ tác động: Trung bình. 

(3) Khí thải từ công đoạn hàn cắt kim loại 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục Dự án có sử dụng các que 

hàn. Trong quá trình cắt hàn các kết cấu thép, các loại hoá chất chứa trong que hàn 

bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi 

trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân. 

Quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau, làm phát sinh bụi hơi oxit kim 

loại như MnO2, Fe2O3... 

Bảng 3.20. Thành phần bụi khói của một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2(%) SiO2(%) Fe2O3(%) Cr2O3(%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 – 8,8/4,2 7,03 - 7,1/7,06 3,3 - 62,2/47,2 

0,002 - 

0,02/0,001 

Que hàn 

Austent bazo 
- 0,29 - 0,37/0,33 89,9 - 96,5/93,1 - 

Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy (tập 1) 

Bảng 3.21. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn, mm 

Trung 

bình 

2,5 3,25 4 5 6 4,15 

Khói hàn (mg/1 que hàn)  285 508 706 1.100 1.578 835,4 

CO (mg/1 que hàn)  10 15 25 35 50 27 

NOx (mg/1 que hàn)  12 20 30 45 70 35,4 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 

2000) 

Theo Thiết kế cơ sở của Dự án, số lượng que hàn sử dụng trong quá trình thi 

công Dự án 4.428 que, thời gian thi công khoảng 2 tháng (thời gian hàn cắt kim 

loại) trong tổng thời gian thi công 24 tháng tương đương sử dụng 11 que hàn/h. Tải 

lượng các chất ô nhiễm do hàn kim loại giai đoạn thi công được thể hiện trong 

Bảng sau: 

Bảng 3.22. Tải lượng các chất ô nhiễm do hàn kim loại trong giai đoạn thi công  

TT Chất ô nhiễm Tải lượng (mg/h) Tải lượng (mg/s) 

1 Khói hàn 9.189,4 2,55 

2 CO 297 0,0825 

3 NOx 389,4 0,108 
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Nhận xét: Từ Bảng 3.23 cho thấy: Khí thải từ công đoạn hàn được dự báo là 

không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy nhiên sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến 

các công nhân trực tiếp thực hiện công việc hàn và gián tiếp đến các CBCNV tham 

gia thi công xây dựng Dự án. 

Nếu không các trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp, công nhân đảm nhận 

công việc hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại có thể bị những ảnh hưởng lâu 

dài đến sức khoẻ, đặc biệt là các bệnh về thị giác, thậm chí ở nồng độ cao có thể bị 

nhiễm độc cấp tính. Tuy nhiên, thời gian thi công hàn diễn ra ngắn, khối lượng que 

hàn sử dụng nhỏ, không gian thực hiện Dự án lớn, nên tác động từ khí thải trong 

công đoạn hàn cắt được đánh giá là không lớn. 

- Đối tượng chịu tác động: 50 CBCNV, HST khu vực và lân cận. 

- Phạm vi tác động: Khu vực diễn ra hoạt động hàn cắt kim loại. 

- Thời gian tác động: trong thời gian diễn ra hoạt động hàn cắt kim loại. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

(B). Nước thải phát sinh 

(1) Nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công, số lượng CBCNV của Dự án tối đa là 50 người. 

Công nhân lao động được các nhà thầu xây dựng thuê tại địa phương để giảm các 

chi phí lưu trú. Tính toán lượng nước cấp và nước thải sinh hoạt phát sinh trong 

giai đoạn thi công Dự án là: 

Bảng 4.14. Tổng lượng nước cấp và nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công 

Công trình 
Số lượng 

CBCNV 

Định mức (**) 

(lit/người) 

Lượng nước 

cấp (m3/ngày) 

Lượng nước thải 

phát sinh (***) 

(m3/ngày) 

Công trình đường 

Cao đẳng Bắc Kạn 

20 100 2,0 2,0 

30* 50 1,5 1,5 

Tổng 50 - 3,5 3,5 

Ghi chú: (*) Số lượng công nhân tuyển dụng địa phương chỉ ăn ca, không 

lưu trú tại công trường; (**) Nguồn: QCVN 01:2008/BXD và tiêu chuẩn ngành: 

TCXDVN 33-2006 cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình; (***) Nguồn 

cấp nước sinh hoạt của Dự án được lấy từ khe suối đã qua xử lý đạt tiêu chuẩn, vì 

vậy lượng nước thải chiếm 100% lượng nước cấp (Nguồn: Nghị định 80/2014/NĐ-

CP). 
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Dựa vào TCVN 7957:2008 – Thoát nước, mạng lưới và công trình bên 

ngoài, tiêu chuẩn thiết kế. Khối lượng chất gây ô nhiễm do con người thải vào môi 

trường mỗi ngày thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 4.15 Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Hệ số phát thải (g/người/ngày) 

1 Chất rắn lơ lửng (SS)  60 - 65 

2 BOD5 của nước thải đã lắng  30 - 35 

3 BOD5 của nước thải chưa lắng  65 

4 Nitơ của các muối amoni (N-NH4)  8 

5 Phốt phát (P2O5)  3,3 

6 Clorua (Cl-)  10 

7 Chất hoạt động bề mặt  2 – 2,5 

(Nguồn: TCVN 7957:2008) 

Nước thải sinh hoạt có tính chất giàu chất hữu cơ, lượng BOD và COD cao. 

Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt chứa lượng lớn vi khuẩn và vi sinh vật gây ra 

các bệnh về đường tiêu hóa như tả, lỵ, ngộ độc thức ăn, vàng da… là nguồn phát 

sinh và lây lan dịch bệnh. 

- Đối tượng chịu tác động: 50 CBCNV làm việc tại công trường; các hộ dân 

cư gần dự án; HST;  

- Phạm vi tác động: Nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống thoát nước của 

thành phố Bắc Kạn. 

- Thời gian tác động:  Trong giai đoạn thi công xây dựng và lâu dài. 

(2) Nước thải thi công 

(2.1) Nước thải phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc. 

Toàn bộ máy móc thi công, xe vận chuyển được bảo dưỡng, sửa chữa định 

kỳ tại gara chuyên dụng. Trong trường hợp máy móc hỏng hóc lỗi nhỏ như hết 

bình ắc quy, tra dầu mỡ,... sẽ được thực hiện ngay tại Dự án. Vì vậy, không phát 

sinh nước thải từ hoạt động này. 

 (2.2) Nước thải từ trạm trộn bê tông 

Chủ yếu phát sinh nước thải từ quá trình rửa cốt liệu. Máy trộn bê tông với 

công suất 10m3/h. Theo Phạm Duy Hữu, Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt, 

Nhà xuất bản Xây dựng 2009: Lượng nước cần sử dụng trong quá trình trộn bê 

tông: 



32 
 

Với công suất máy trộn bê tông 10m3/h, sẽ cần 1,1m3 nước để trộn bê tông 

trong 1 giờ. 

Máy trộn bê tông hoạt động trong vòng 8h/ngày. Tổng lượng nước cần sử để 

trộn là 8,88 m3/ngày. 

- Nước dùng để trộn bê tông sẽ được ngấm vào vật liệu xây dựng. Chỉ phát 

sinh một lượng nhỏ do quá trình tưới cốt liệu, tuy nhiên thì lượng thải này không 

lớn ngấm ngay xuống đất không tạo thành dòng và ít ảnh hưởng tới môi trường. 

Đối tượng chịu tác động, phạm vi tác động và thời gian tác động của nước 

thải thi công. 

- Đối tượng tác động: Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Bắc Kạn. 

- Phạm vi tác động: Trong phạm vi khu vực thi công và hệ thống thoát nước 

của thành phố. 

- Thời gian tác động: Trong giai đoạn thi công và lâu dài. 

- Mức độ tác động: Trung bình. 

(3) Nước mưa chảy tràn 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án nếu 

gặp trời mưa phát sinh nước mưa chảy tràn qua phần diện tích này. Nước mưa 

chảy tràn được tính toán theo công thức: Q = C.q.F, (TCVN 7957:2008) (3.3) 

Trong đó: 

+ Q là lưu lượng tính toán (l/s). 

+ C là hệ số dòng chảy, C=0,45 (theo Bảng 5, TCVN 7957:2008). 

+ q là cường độ mưa tính toán (l/s.ha). Theo TCVN 7957:2008, tính được q 

=120,5 l/s.ha. 

+ F: Diện tích khu vực trường (ha), (72.456,0  m2 tương đương 7,25ha) 

Lưu lượng tính toán nước mưa chảy tràn giai đoạn XDCB là: 

Q = 0,45 x 120,49 x 7,25 = 393,01 l/s ≈ 0,393 m3/s. 

Ghi chú: Theo TCVN 7957:2008 (Thoát nước – mạng lưới và công trình 

bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế), q được tính theo công thức:  

q = A. (1 + C.lgP)/(t + b)n    (*) 

Trong đó: 

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha). 

P: Chu kì lặp lại của mưa (năm) – tính toán với P = 10 năm. 
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t: Thời gian mưa (phút) - Theo mục 4.2.2, TCVN 7957:2008, thời gian mưa 

tối đa có thể lấy 150 – 180 phút. Tính toán với thời gian lớn nhất là 180 phút. 

A, C, b, n: Hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mưa của địa phương.  

Hằng số A, C, b, n lấy tại bảng B.1 – Hằng số khí hậu trong công thức 

Cường độ mưa của thành phố, các hằng số A, C, b, n tương ứng là: 

A = 8150;  C = 0,53;  b = 27; n = 0,87 

Thay vào công thức (*) tính được: 

q = 8150 (1 + 0,53.lg10)/(180 + 27)0,87 = 120,49 (l/s.ha). 

Tác động nước mưa chảy tràn: 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì thành phần các chất ô 

nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường chứa 0,5 - 1,5 mgN/l; 0,004 - 0,03 

mgP/l; 10 – 20 mg COD/l và 10 – 20 mg TSS/l. 

Dựa vào lưu lượng nước mưa của Dự án giai đoạn thi công xây dựng, thành 

phần các chất ô nhiễm trung bình trong nước mưa chảy tràn tối đa trong 15 phút 

đầu là: 3,37g N; 0,067g P; 44,99 g COD; 44,99 g TSS. 

Lượng nước mưa này nếu không được thu gom xử lý sẽ chảy tràn ra môi 

trường xung quanh, làm tăng độ đục, tăng khả năng ô nhiễm nguồn nước mặt của 

thành phố Bắc Kạn.  

- Đối tượng chịu tác động: Hệ thống thoát nước mặt của thành phố Bắc Kạn. 

- Phạm vi tác động: khu vực tổ chức thi công xây dựng, đường thi công và 

khu vực dự án. 

- Thời gian tác động: trong thời gian thi công xây dựng là 02 năm. 

(C). Tác động do CTR 

 (1) CTR sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động của công nhân chủ yếu bao gồm 

thức ăn thừa, bao bì, túi nilon, giấy, vỏ hộp,… Tính toán lượng CTR sinh hoạt phát 

sinh kết quả được thể hiện tại Bảng sau: 

Bảng 4.16. Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh của CBCNV giai đoạn thi công 

Công trình 
Số lượng CBCNV 

(người) 

Định mức 

(kg/người/ngày) (**) 

Lượng CTR phát 

sinh (kg/ngày) 

Công trình trường 

cao đẳng Bắc Kạn 

20 0,5 10 

30 (*) 0,3 9 

Tổng 50  19 

 (*) Nguồn: Lê Anh Dũng, Môi trường trong xây dựng, NXB Xây dựng, 2006. 
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Lượng chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, vận chuyển và xử lý 

đúng quy định sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan tại khu vực Dự án và xung quanh, làm gia 

tăng các chất ô nhiễm trong môi trường đất. Nếu gặp trời mưa, nước mưa chảy tràn 

sẽ cuốn trôi rác thải sinh hoạt xuống nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước của khu 

vực gây tắc cống ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của khu vực. 

Rác thải sinh hoạt có các thành phần chất hữu cơ phân hủy, nếu không được 

thu gom và xử lý kịp thời sẽ phát sinh khí như CH4, H2S,… gây ra các mùi hôi, 

thối, các bệnh truyền nhiễm từ muỗi, ruồi, tác động trực tiếp đến sức khỏe của 50 

CBCNV tham gia thi công; gián tiếp đến sức khỏe của các hộ dân cư xung quanh. 

Ngoài ra, rác thải không được thu gom vứt bừa bãi, chiếm dụng diện tích, 

làm giảm chất lượng cảnh quan khu vực mặt bằng thi công. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV làm việc trong công trường; chất lượng 

nước mặt khu vực; HST thủy sinh khu vực; các hộ dân cư lân cận. 

- Phạm vi tác động: khu vực tập trung công nhân. 

- Thời gian tác động: trong thời gian thi công xây dựng Dự án. 

- Mức độ tác động: trung bình. 

(2) CTR xây dựng 

*) Khối lượng đất đá thải trong quá trình đào đắp 

Theo Bảng tính toán khối lượng đào đắp đất trong quá trình thi công xây 

dựng thì khối lượng đất đá thừa trong quá trình đào đắp phát sinh như sau: 

Bảng 4.17. Khối lượng đất đá thải phát sinh 

STT Hạng mục ĐVT Khối lượng 

1 Khối lượng đào san gạt m3 14.342,77 

2 Khối lượng đào mái taluy m3 7.014,1 

 

3 Khối lượng đất đắp nền m3 -5.400,21 

4 Khối lượng đất thừa m3 15.956,66 

Khối lượng đất đá thải trong quá trình đào đắp thi công các công trình sẽ 

được thu gom và đổ tại các khu vực trường THPT nội trú Bắc Kạn và trên địa bàn 

xã Nông Thượng đã được chủ dự án thống nhất và có biên bản chấp nhận giữa các 

bên. 



35 
 

*) Khối lượng nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn và nguyên vật liệu rơi 

vãi: 

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

tư trong xây dựng công bố kèm theo công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 

của Bộ Xây dựng thì CTR phát sinh trong quá trình thi công ước tính bằng 0,5 - 

1% tổng khối lượng nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, 

nguyên liệu rơi vãi, vỏ bao xi măng,…). Khối lượng CTR xây dựng là: 

Bảng 4.18. Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh giai đoạn thi công 

Nguyên vật liệu ĐVT Khối lượng 

Cát  tấn 2.720 

Đá  tấn 8.153 

Sắt, thép  tấn 57 

Xi măng  tấn 1.215 

Tổng  12.145 

CTR xây dựng phát sinh  (tấn) 121 

- Đối tượng chịu tác động: Môi trường đất, nước quanh khu vực thực hiện 

dự án. 

- Phạm vi tác động: trong và xung quanh khu vực Dự án. 

- Thời gian tác động: trong thời gian thi công xây dựng Dự án. 

- Mức độ tác động: trung bình. 

(3) Chất thải nguy hại (CTNH) 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục của Dự án, sẽ phát sinh 

một lượng CTNH chủ yếu từ quá trình sửa chữa máy móc thi công lỗi nhỏ trong 

công trường như thay thế bình ắc quy hỏng, bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính 

dầu, dầu máy thải. Đối với hỏng hóc và bảo dưỡng, sửa chữa lớn được đưa ra các 

gara chuyên dụng. 

- Theo thực tế định mức lượng dầu nhớt sử dụng trung bình khoảng 18 

lít/lần/xe, số lượng thay dầu trung bình khoảng 4 lần/xe/năm. Trong thời gian thi 

công số lượng máy móc, xe vận chuyển tập trung lớn nhất tại công trường 5 xe. 

Vậy lượng dầu nhớt thải là: 18x4x5 = 360 lít, tương đương 306kg/năm. Tuy nhiên 

lượng dầu nhớt thải được thu gom tại các cơ sở gala ô tô nên không phát sinh tại 

Dự án. 
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Bảng 4.19. Khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án 

TT Tên chất thải 
Mã số chất 

thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu phân 

loại 

1 
Giẻ lau, găng tay dính 

dầu 
18 02 01 30 NH 

Nhận xét: Tổng lượng CTNH phát sinh trong quá trình thi công Dự án 

khoảng 30 kg/năm.  

- Môi trường nước: Các chất thải không được thu gom, sẽ bị cuốn trôi theo 

nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận là lưu vực sông Cầu, hệ thống 

thoát nước mặt của thành phố đều chảy ra sông Cầu, ảnh hưởng tới HST dưới 

nước. 

- Môi trường đất: Lượng dầu, mỡ thải không được thu gom sẽ tích lũy trong 

đất, gây ô nhiễm đất khu vực, tác động tiêu cực tới sự phát triển và đa dạng sinh 

thái của HST trong đất. Tuy nhiên, hiện trạng tài nguyên sinh học đối với môi 

trường đất tại khu vực thực hiện Dự án được đánh giá là đơn giản, không có loài 

nào nằm trong danh sách cần bảo tồn, nên tác động của CTNH đối với HST đất là 

không lớn. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV thi công tại công trường; HST môi 

trường đất, không khí khu vực và lân cận. 

- Phạm vi tác động: tại khu vực thi công và lân cận. 

- Thời gian tác động: trong thời gian thi công xây dựng Dự án và lâu dài. 

- Mức độ tác động: trung bình. 

(D) Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

a. Nguồn tác động 

Nguồn tác động không liên quan đến chất thải bao gồm những tác động sau: 

- Tiếng ồn và độ rung từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển, các 

máy móc và phương tiện thi công trên công trường. 

- Tác động đến kinh tế - xã hội: do việc tập trung công nhân thi công, an 

ninh khu vực, dịch bệnh,... 

- Tai nạn giao thông. 

- Tác động đến hoạt động giao thông: do các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, chất thải và do di chuyển máy móc thiết bị phục vụ thi công xây 

dựng đến khu vực Dự án. 
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- Xói mòn, sạt lở đất do quá trình thi công các hạng mục đào san đất,... 

b. Đối tượng bị tác động 

- Các CBCNV tham gia thi công xây dựng. 

- Các hộ, nhân viên đang làm việc tại trường Cao đẳng Bắc Kạn. 

- Các hộ dân xung quanh khu vực Dự án tại tổ 9 phường Phùng Chí Kiên. 

- HST dưới nước và HST trên cạn khu vực và lân cận khu vực. 

c. Đánh giá tác động 

(1). Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động máy móc, thiết bị thi công 

*) Tiếng ồn: Quá trình xây dựng Dự án, mọi hoạt động của con người, thiết 

bị trên công trường sẽ phát sinh ra tiếng ồn. Mức độ lan truyền tiếng ồn phụ thuộc 

vào mức âm và khoảng cách từ vị trí gây ra đến môi trường tiếp nhận. 

Tiếng ồn thi công nhìn chung là không liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt 

động của các máy móc, thiết bị được sử dụng. 

Do đặc thù của Dự án, việc thi công xây dựng, cải tạo các hạng mục công 

trình của Trường cao đẳng Bắc Kạn sử dụng ít các loại máy móc, thời gian thi công 

không kéo dài và liên tục, nên tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ các máy móc, thiết bị  

trong thời gian ngắn. 

Bảng 4.20. Mức độ tiếng ồn của các thiết bị, phương tiện thi công ở khoảng cách 

2m 

STT Máy móc thiết bị Mức ồn ở khoảng cách 2m (dBA) 

1 Máy nén khí diezel  76 - 78 

2 Ô tô tự đổ 68 – 72 

3 Máy khoan cầm tay 82 – 98 

4 Đầm bàn 76 – 78 

5 Máy xúc 78 - 85 

6 Máy ủi 81 – 84 

7 Máy cắt uốn cắt thép 71 – 82 

8 Máy hàn 73 – 80 

9 Máy uốn ống 83 – 97 

10 Đầm dùi 78 – 85 

(Nguồn: Ủy ban Bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng 

và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1971). 
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Khả năng lan truyền của tiếng ồn từ các máy móc, thiết bị trên công trường 

tới khu vực xung quanh được tính gần đúng bằng công thức sau: 

Li = Lp –ΔLd - ΔLc (dB)    (3.10) 

Trong đó: 

- Li : Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ở khoảng cách d (m). 

- Lp : Mức ồn đo tại nguồn gây ồn (cách 2m). 

- ΔLd: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i 

ΔLd = 20.log ((r2/r1)1+a). 

Trong đó: 

+ r1: Khoảng cách từ nguồn gây ồn Lp 

+ r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách tương ứng 

với Li (m). 

+ a: Hệ số hấp thụ riêng tiếng ồn với địa hình mặt đất (a=0). 

- ΔLc: Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực thi công có địa hình rộng, 

trong bán kính 100 – 500m từ khu thi công không có vật cản nên ΔLc = 0. 

Mức ồn tổng cộng tại một điểm được xác định theo công thức sau đây: 

,     dBA 

Trong đó: 

- ∑L: tổng mức ồn (mức cường độ âm thanh) tại điểm xem xét; 

- Li: mức ồn của nguồn i; 

- n: số nguồn ồn. 

Từ công thức trên, tính toán tiếng ồn từ các thiết bị máy móc thi công tính 

theo khoảng cách tại Bảng sau: 

Bảng 4.21. Mức ồn tối gây ra do các phương tiện thi công theo khoảng cách 

STT Tên thiết bị, máy móc TB 
Mức ồn ứng với khoảng cách dBA 

5m 20m 50m 100m 200m 

1 Máy nén khí diezel  77 73,0 67,0 63,0 60,0 57,0 

2 Ô tô tự đổ  70 66,0 60,0 56,0 53,0 50,0 

3 Máy khoan cầm tay  85,5 81,5 75,5 71,5 68,5 65,5 

4 Đầm bàn  77 73,0 67,0 63,0 60,0 57,0 

5 Máy xúc  81,5 77,5 71,5 67,5 64,5 61,5 

6 Máy ủi  82,5 78,5 72,5 68,5 65,5 62,5 
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7 Máy cắt uốn cắt thép  76,5 72,5 66,5 62,5 59,5 56,5 

8 Máy hàn  76,5 72,5 66,5 62,5 59,5 56,5 

9 Máy uốn ống  90 86,0 80,0 76,0 73,0 70,0 

10 Đầm dùi  81,5 77,5 71,5 67,5 64,5 61,5 

Mức ồn trung bình  76,5 70,5 65,5 63,5 56,5 

Mức ồn tổng cộng  80,8 76,8 73,8 70,8 66,8 

QCVN 26:2010/BTNMT: Độ ồn khu vực thông thường 70dBA 

Nhận xét: Theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tại khu vực thông thường không vượt quá 70 

dBA. 

Tiếng ồn phát sinh từ phương tiện thi công chủ yếu tác động đến CBCNV 

thi công xây dựng Dự án. Các công nhân trực tiếp vận hành các máy móc thiết bị 

thi công nêu trên chịu tác động lớn nhất từ tiếng ồn phát sinh khi các máy móc, 

thiết bị hoạt động.  

- Đối tượng chịu tác động: các CBCNV thi công; các hộ dân lân cận. 

- Phạm vi tác động: tại khu vực thực hiện Dự án và lân cận. 

- Thời gian tác động: trong thời gian thi công. 

- Mức độ tác động: trung bình. 

*) Độ rung: là do hoạt động của các phương tiện máy móc thi công. Nguồn 

phát sinh độ rung chủ yếu là máy ủi, máy xúc, máy trộn bê tông và hoạt động của 

các phương tiện vận chuyển hạng nặng. 

Bảng 4.22. Mức độ gây rung của một số loại máy móc xây dựng 

STT Máy móc thiết bị 

Mức độ rung động (theo hướng thẳng 

đứng  Z, dB) 

Cách nguồn gây rung 10m 

1 Ô tô tự đổ 72 

2 Máy khoan cầm tay 71 

3 Đầm bàn 65 

4 Máy xúc 73 

5 Máy ủi 66 

6 Máy cắt uốn cắt thép 73 

7 Máy hàn 61 

8 Máy uốn ống 80 

9 Đầm dùi 70 
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QCVN 27:2010/BTNMT (*) 

(khu vực thông thường) 
70 dB từ 6 – 21h; 60 dB từ 21 – 6h 

(Nguồn: Ủy ban Bảo vệ môi trường U.S. Mức rung từ các thiết bị xây dựng 

và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1971) 

(*) QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

Nhận xét: Theo Bảng 3.32 cho thấy: Đa số máy móc có mức rung lớn hơn 

giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT tại vị trí cách nguồn 10m. Các tác 

động do rung động của quá trình thi công Dự án chỉ mang tính chất cục bộ, chủ 

yếu tác động trực tiếp đến CBCNV thi công tại Dự án, gián tiếp đến khu vực dân 

cư lân cận. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV thi công tại khu vực thi công; các hộ dân 

cư lân cận. 

- Phạm vi tác động: tại khu vực thực hiện Dự án và lân cận. 

- Thời gian tác động: trong thời gian thi công. 

- Mức độ tác động: trung bình. 

 (3). Tác động đến xói mòn, sạt lở đất đá 

Hiện tượng xói mòn, sạt lở đất đá chủ yếu xảy ra tại khu vực thi công các 

hạng mục công trình, đặc biệt là vào mùa mưa. Hoạt động đào san, đào taluy tạo các 

sườn taluy gây trượt lở đất đá và là nguyên nhân gây ra hiện tượng xói mòn ảnh 

hưởng đến hệ thống thoát nước mặt khu vực thực hiện Dự án, đặc biệt là trong những 

ngày có mưa lũ, có thể gây ngập úng, tắc cống thoát do đất đá trôi, làm bùn bẩn 

đường giao thông khu vực. 

Tác động do xói mòn, sạt lở gây ra: 

+ Ảnh hưởng đến tính mạng cũng như gây ảnh hưởng đến an toàn lao động 

của công nhân thi công xây dựng Dự án. 

+ Ảnh hưởng đến an toàn công trình đang xây dựng bị đổ sập, hư hỏng. 

Thiệt hại kinh tế do sửa chữa, gia cố lại địa chất khu vực bị sạt lở theo đúng thiết 

kế. 

+ Gây hư máy móc, tốn kém kinh phí trong trường hợp để gần vị trí sạt lở. 

- Đối tượng chịu tác động: CBCNV thi công; HST khu vực và lân cận; hoạt 

động giao thông trong khu vực. 

- Thời gian tác động: trong thời gian thi công. 

- Mức độ tác động: trung bình 
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(4) Tác động đến kinh tế - xã hội 

Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất của nhà trường để phục vụ đào tạo nhân lực 

chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Đưa trường Cao 

đẳng Bắc Kạn trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ chất lượng cao về giáo dục nghề 

nghiệp, nghiên cứu ứng dụng, tư vấn và chuyển giao khoa học công nghệ, đáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh Bắc Kạn và khu vực. 

Tạo điều kiện cho con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có thể học 

tập nâng cao trình độ ngay tại địa phương, không cần phải đi các tỉnh khác. Góp 

phần phát triển văn hóa – giáo dục đào tạo trong tỉnh. 

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

4.1.2.1. Về nước thải 

a/ Nước thải sinh hoạt 

Để tiết kiệm chi phí cho Chủ Dự án cũng như thuận lợi cho quá trình thi 

công xây dựng công trình, Dự án sẽ tận dụng nhà vệ sinh của khu vực ký túc xá 

của trường đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của CBCNV. Nước thải sinh hoạt được 

xử lý bằng hệ thống bể tự hoại trước khi thải ra hệ thống thoát nước thải của khu 

vực. 

- Nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT, K=1,0 được thoát 

ra hệ thống thoát nước khu vực. 

- 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. 

(b) Biện pháp giảm thiểu nước thải thi công 

*) Biện pháp giảm thiểu nước thải từ quá trình đào móng thi công các hạng 

mục công trình Dự án 

Toàn bộ lượng nước phát sinh do quá trình thi công các hạng mục được bố 

trí hệ thống rãnh rộng 0,4m, sâu 0,5m, hố thu gom lắng cặn kích thước 1,5x2x1(m) 

bằng đất bố trí tại các khu vực thi công đảm bảo đạt cột B, QCVN 40:2011/ 

BTNMT (Kq=0,9 và Kf=1,1) được tận dụng phun nước dập bụi, lượng dư thừa thải 

ra hệ thống thoát nước khu vực. Lượng cặn hố lắng sẽ được nạo vét và vận chuyển 

đổ thải đúng quy định. 
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*) Biện pháp giảm thiểu nước thải từ trạm trộn bê tông 

Tại khu vực trạm trộn bê tông, xây dựng đường mương thu gom nước về hố 

lắng cặn 3m3 được đào phía trên để xử lý. 

Lượng bùn cặn từ hồ lắng sẽ được định kỳ nạo vét. Tần suất nạo vét là 01 

tuần/lần. 

Khối lượng đất đào hố lắng được tận dụng lại cho quá trình hoàn trả lại mặt 

bằng hiện trạng sau này. 

- Đánh giá tính khả thi, không gian và thời gian áp dụng của các biện pháp 
giảm thiểu tác động do nước thải thi công: 

+ Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, tính khả thi cao. 

+ Không gian áp dụng: khu vực thi công xây dựng Dự án. 

+ Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn thi công Dự án. 

(c) Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn 

- Dựa trên cơ sở cao độ của địa hình khu vực Dự án để bố trí hướng thoát 

nước mưa và mương thoát tại các hạng mục công trình chính và các khu phụ trợ 

sao cho việc thu gom và xử lý là tối ưu nhất. 

+ Đối với công trình chính khu vực thi công các công trình khó có thể bố trí 

rãnh thu nước. Vì vậy, tại khu vực này nước mưa chảy tràn được chảy theo địa 

hình tự nhiên.  

+ Đối với nước mưa chảy tràn tại khu vực nhà ở công nhân, tập kết nguyên 

vật liệu, máy móc thiết bị đã có hệ thống thoát nước hiện có trong khuôn viên 

trường cao đẳng Bắc Kạn, đảm bảo tiêu thoát khi có mưa to. 

Ngoài ra, thực hiện một số biện pháp sau giảm thiểu tác động do nước mưa 

chảy tràn: 

- Thu dọn, vệ sinh khu vực thi công sạch sẽ, rác thải sinh hoạt, rác thải xây 

dựng được tập kết đúng nơi quy định. 

- Chỉ tiến hành sửa chữa máy móc thi công và phương tiện bị lỗi nhỏ, đối 

với hỏng hóc lớn, hoặc bảo dưỡng định kỳ được đưa ra gara chuyên dụng hạn chế 

phát sinh dầu mỡ thải rơi vãi ra môi trường đất, tránh tình trạng các chất bẩn này 

cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ảnh hưởng đến môi trường nước mặt trên 

diện rộng. 

- Toàn bộ lượng đất đá đào dư thừa được vận chuyển đổ thải và tập kết tại 

khu đổ thải trong ngày. 
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- Đánh giá tính khả thi, không gian và thời gian áp dụng của các biện pháp 

giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn: 

+ Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, tính khả thi cao. 

+ Không gian áp dụng: khu vực thi công xây dựng Dự án. 

+ Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn thi công Dự án. 

4.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu CTR 

(a) Biện pháp giảm thiểu CTR sinh hoạt 

- Do công nhân phần lớn là người địa phương một số công nhân ở tại khu 

vực công trường nhưng tận dụng các nhà ở ký túc sinh viên. CTR sinh hoạt được 

thu gom và phân loại tách riêng các loại phế liệu có thể tái sử dụng như giấy, nhựa, 

kim loại... các chất thải có thể phân hủy sinh học và các chất thải tổng hợp được 

thu gom và bán phế liệu. 

- Hàng ngày, tại khu vực thi công bố trí 1-2 công nhân thu gom toàn bộ 

lượng CTR sinh hoạt phát sinh về khu tập kết CTR sinh hoạt gần công trường Cao 

đẳng Bắc Kạn để xe chuyên chở thu gom rác của thành phố đến vận chuyển đi xử 

lý tại bãi rác Khuổi Mật. 

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động của CTR sinh hoạt sẽ tiến hành các biện 

pháp tuyên truyền, giáo dục, ban hành các nội quy, quy định để nâng cao nhận thức 

của CBCNV về việc BVMT, giảm thiểu tác động của CTR sinh hoạt phát sinh. 

- Đánh giá tính khả thi, không gian và thời gian áp dụng của các biện pháp 

giảm thiểu tác động của CTR sinh hoạt: 

+ Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất dễ áp dụng, hiệu quả cao. 

+ Không gian áp dụng: tại các xã triển khai dự án. 

+ Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn thi công dự án.  

b) Biện pháp giảm thiểu CTR xây dựng 

- Tiến hành phân loại CTR xây dựng ngay tại nguồn. Tận dụng triệt để các 

loại phế liệu xây dựng phục vụ cho hoạt động xây dựng Dự án. 

- Đối với loại chất thải như: đầu mẩu sắt thép, bao bì đựng xi măng sẽ được 

tập kết tại kho chứa chất thải và bán lại cho các cơ sở thu mua phế liệu tại địa 

phương. 

- Thu dọn mặt bằng công trường. Nghiêm cấm việc đổ các chất thải trong 

quá trình thu dọn ra các khu vực xung quanh. 

- Đổ thải đối với đất đá thải trong quá trình thi công: 
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Đất đá thải trong hoạt động san nền, chủ dự án đã thỏa thuận vị trí đổ thải 

đất của dự án là khu vực trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn cách khu vực 

Dự án khoảng 1,2km. Do công trình tại trường dân tộc nội trú cần đất để đắp. 

- Đánh giá tính khả thi, không gian và thời gian áp dụng của các biện pháp 
giảm thiểu tác động do CTR: 

+ Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, tính khả thi cao. 

+ Không gian áp dụng: khu vực thi công xây dựng Dự án. 

+ Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn thi công Dự án. 

(d) Biện pháp giảm thiểu CTNH 

- Phân loại chất thải đúng quy định về quản lý CTNH theo Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

- Lưu giữ bằng các thiết bị đảm bảo quy định như thùng chứa, thùng phuy, 

can nhựa. Tại khu vực thi công bố trí 01 thùng phuy đựng CTNH. 

- Bố trí kho chứa CTNH tạm giai đoạn thi công xây dựng là 01 phòng kho 

của trường. 

- Chủ Dự án sẽ tiến hành thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý 

CTNH theo quy định trong địa bàn tỉnh Bắc Kạn hoặc vùng lân cận. 

Đánh giá tính khả thi, không gian và thời gian áp dụng của các biện pháp 

giảm thiểu tác động do CTNH: 

+ Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, tính khả thi cao. 

+ Không gian áp dụng: khu vực thi công xây dựng Dự án. 

+ Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn thi công Dự án. 

4.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

(a) Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình đào đắp, san gạt 

- Sử dụng các thiết bị, máy móc thi công còn niên hạn sử dụng, hạn chế 

lượng khí thải phát sinh. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho các công nhân tham gia thi công xây 

dựng theo đúng quy định: Găng tay, mũ, khẩu trang chống bụi than hoạt tính, ủng, 

giày, mũ bảo hiểm. 

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các phương tiện và máy móc thi công. 

 (b) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh do quá trình vận chuyển 

- Các xe vận chuyển chở đúng trọng tải quy định, được phủ bạt lên thùng xe 

để hạn chế gió gây phát tán bụi vào môi trường ảnh hưởng xung quanh. 
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- Nguyên vật liệu vận chuyển đến Dự án được tập kết tại bãi tập kết nguyên 

vật liệu, che chắn cận thận và kho vật tư của Dự án. 

- Khối lượng đất, đá thải thừa được vận chuyển đổ thải hoặc tập kết tại khu 

vực bãi thải, không tập kết tại khu vực đang thi công xây dựng. 

- Định kỳ bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển. 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực thực hiện Dự án để 

giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên vật liệu nhằm 

giảm thiểu tối đa lượng bụi, các chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra 

các sự cố. 

- Hạn chế tốc độ lái xe ra vào khu vực Dự án, nhằm đảm bảo an toàn giao 

thông khu vực, hạn chế cuốn theo bụi (tốc độ xe ≤ 20km/h). 

- Bố trí lịch thi công phù hợp, để hạn chế thải ra môi trường lượng khí thải 

quá lớn cùng một lúc. 

 (c) Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh do hàn cắt kim loại 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp tham gia hàn: 

kính hàn, găng tay, mũ và quần áo bảo hộ lao động. 

- Yêu cầu công nhân hàn chấp hành đúng nội quy công trường an toàn lao 

động. 

- Sử dụng các loại que hàn theo đúng quy định và mục đích sử dụng. 

Đánh giá tính khả thi, không gian và thời gian áp dụng của các biện pháp 

giảm thiểu tác động do khí thải: 

+ Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, tính khả thi cao. 

+ Không gian áp dụng: Toàn bộ diện tích thi công xây dựng các công trình 

và khu vực lân cận. 

+ Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án. 

4.1.2.4. Biện pháp bảo vệ môi trường khác 

(1) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ hoạt động máy móc, thiết bị 

thi công 

- Bố trí thời gian thi công phù hợp, các xe vận chuyển nguyên vật liệu không 

chạy quá tốc độ cho phép, đặc biệt khi đi trên tuyến đường nội thành, đường quốc 

lộ. Ngoài ra, các máy móc có tiếng ồn lớn không vận hành trong khoảng thời gian 

12h -14h và 22h -6h hàng ngày. 
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- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, xe tải, đồng thời không sử 

dụng các loại xe, máy móc không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường. 

- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để bố trí lịch thi công cho phù 

hợp và đạt mức độ ồn cho phép. 

- Đối với các thiết bị gây ồn: sẽ được thiết kế giảm độ ồn cho máy khi vận 

hành. Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị, thay thế các linh kiện xuống cấp. 

- Hạn chế hoạt động đồng thời của các thiết bị có độ ồn cao. 

- Phân công người lao động làm việc trong khu vực có độ ồn cao với thời 

gián tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không vượt quá giới hạn sau: 4 giờ, mức âm 

cho phép là 90 dBA; 2 giờ, mức âm cho phép là 95 dBA; 1 giờ, mức âm cho phép 

là 100 dBA; 30 phút, mức âm cho phép là 105 dBA; 15 phút, mức âm cho phép là 

110 dBA. 

- Trang bị vật dụng chống ồn cho công nhân trực tiếp vận hành các máy móc 

phát sinh tiếng ồn lớn và các công nhân làm việc trong khu vực có nhiều thiết bị 

gây ồn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe do ồn. 

Biện pháp giảm thiểu độ rung đối tại khu vực thi công Dự án như sau: 

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp 

khắc phục như: kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi 

kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải 

làm việc,… 

- Định kỳ bảo dưỡng, bảo trì, tra dầu bôi trơn hoặc thay thế các chi tiết hư 

hỏng của các trang thiết bị thi công (tần suất 2 tháng/lần). 

- Đánh giá tính khả thi, không gian và thời gian áp dụng của các biện pháp 

giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 

+ Đánh giá tính khả thi: Các biện pháp đề xuất phù hợp, tính khả thi cao. 

+ Không gian áp dụng: khu vực thi công xây dựng Dự án. 

+ Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn thi công Dự án. 

(2). Biện pháp giảm thiểu tác động đến xói mòn, sạt lở đất đá 

- Biện pháp thực hiện chung: 

+ Tại các vị trí dễ xảy ra sạt lở cần thực hiện công tác kè gia cố chống sạt lở. 

+ Không tiến hành phát quang, chặt hạ cây cối tại phần diện tích không tiến 

hành thi công xây dựng. 
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+ Giáo dục ý thức công nhân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong quá 

trình thi công xây dựng. 

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

trình thi công. 

4.2. 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 

  Khi công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, nhà thầu 

thi công xây lắp chịu trách nhiệm bảo hành các công trình theo tiến độ đã đề ra, sau 

đó tiến hành nghiệm thu hết bảo hành và bàn giao cho Trường tiếp nhận và tiến 

hành sử dụng công trình. 

 Quá trình hoạt động của Trường Cao đẳng Bắc Kạn là nơi thực hiện công 

tác giáo dục học tập, nâng cao trình độ, học nghề,… tuy nhiên cũng phát sinh các 

loại chất thải từ hoạt động trên được đánh giá cụ thể như sau: 

4.2.1. Dự báo, đánh giá các tác động 

4.2.1.1. Nước thải 

a/ Nguồn phát sinh:  

+ Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, giáo viên, sinh viên học 

sinh giảng dạy và học tập tại trường Cao đẳng Bắc Kạn. Loại nước thải này có 

thành phần chính là hàm lượng cặn lơ lửng cao, giàu chất dinh dưỡng (N, P), 

BOD5. 

+ Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án có chứa nhiều chất bẩn, cát, bụi 

và các hóa chất vô cơ, hữu cơ. 

b/ Thành phần và tải lượng: 

(1) Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt gồm: Nước thải phân, nước tiểu, nước tắm, giặt, rửa và 

các loại nước thải khác. 

Nước thải sinh hoạt có thể chia thành 02 loại khác nhau: 

+ Nước thải chứa phân từ các khu vệ sinh còn gọi là “nước đen”. Trong 

nước thải này có chứa các vi khuẩn gây bệnh và gây mùi hôi thối. Hàm lượng các 

chất hữu cơ (COD, BOD) và các chất dinh dưỡng (N, P) cao. Loại nước thải này 

thường gây nguy hại đến sức khỏe và dễ gây nhiễm bẩn nguồn nước tiếp nhận. 

+ Nước thải không chứa phân, nước tiểu là nước thải từ quá trình tắm, giặt, 

rửa tay chân, nước thải nhà bếp “nước xám”. Các loại nước thải này chủ yếu chứa 

các chất tẩy rửa, chất rắn lơ lửng TSS sinh ra do quá trình giặt, rửa, có hàm lượng 

pH lớn, chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ động thực vật (từ nhà ăn). Nồng độ các 
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chất hữu cơ trong nước thải loại này thấp và thường khó phân hủy sinh học, nồng 

độ các tạp chất vô cơ cao.  

* Lưu lượng nước thải sinh hoạt 

Nguồn cấp nước sinh hoạt của Dự án được lấy từ hệ thống cung cấp nước 

sạch của thành phố, vì vậy lượng nước thải chiếm 100% lượng nước cấp (Nguồn: 

Nghị định 80/2014/NĐ-CP).Theo tính toán tại chương 1 tổng nhu cầu cấp nước 

dùng cho sinh hoạt của giáo viên, học sinh, sinh viên của trường là 26,65m3/ngày 

đêm, lưu lượng nước thải phát sinh được tính toán bằng 100% lượng nước cấp với 

khối lượng phát sinh 26,65m3/ngày đêm. Trong đó: nước thải đen phải xử lý bằng 

bể phốt chiếm 30% = 8m3/ngày đêm, lượng nước thải sinh hoạt (nước thải xám) 

chiếm 70% = 18,65m3/ngày đêm, được thu gom và thoát ra hệ thống thoát nước 

khu vực. 

(3) Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn qua bệnh viện sẽ cuốn theo đất, cát, chất cặn bã,... rơi 

xuống hệ thống thoát nước. Nếu không được quản lý tốt thì nước mưa chảy tràn sẽ 

gây ảnh hưởng lớn tới nguồn tiếp nhận. Mức độ nhiễm bẩn phụ thuộc vào lượng 

chất ô nhiễm thực tế rơi vãi, mặt bằng thoát nước mưa, cường độ mưa. Hàm lượng 

các chất ô nhiễm có trong dòng nước chảy tràn sẽ giảm dần từ lúc bắt đầu đến khi 

kết thúc mưa. 

(2) Nước mưa chảy tràn 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn được tính toán như giai đoạn thi công xây 

dựng áp dụng hệ số dòng chảy là 0,9 được kết quả lưu lượng nước mưa chảy tràn 

của Trường Cao đẳng Bắc Kạn là 0,786m3/s. 

Nồng độ chất bẩn trong nước mưa: Lượng chất bẩn tích tụ trong một khoảng 

thời gian được xác định trong khoảng 15 ngày ước tính khoảng 169kg. 

Theo thống kê của WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa như 

sau: Nitơ: 0,5-1,5mg/l, Photpho: 0,004-0,03mg/l, COD: 10 -20 mg/l, TSS: 10 -

20mg/l. 

Các dạng tác động của nước mưa chảy tràn bao gồm: 

+ Dầu mỡ bị cuốn theo nước mưa chảy tràn ra xung quanh, gây ô nhiễm môi 

trường nước. 

+ Nồng độ chất dinh dưỡng, chất hữu cơ trong nước cuốn trôi bề mặt là đáng 

kể, dễ gây tình trạng ô nhiễm hữu cơ cho thủy vực tiếp nhận. Lượng nước mưa 

chảy tràn sẽ thu gom về hố ga vào hệ thống thoát nước đã được xây dựng dọc 

đường nội bộ và hệ thống thoát nước của Trường. 

 



49 
 

4.2.1.2. Chất thải rắn phát sinh 

a/ Chất thải rắn sinh hoạt 

Phát sinh từ hoạt động của sinh viên, học sinh ở ký túc trong trường chủ yếu 

bao gồm thức ăn thừa, bao bì, túi nilon, giấy, vỏ hộp,… Tính toán tương tự như 

giai đoạn thi công xây dựng kết quả được thể hiện tại Bảng sau: 

Bảng 3.26. Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh giai đoạn vận hành 

Công trình 
Số lượng  

(người) 

Định mức 

(kg/người/ngày) (**) 

Lượng CTR phát 

sinh (kg/ngày) 

Trường Cao đẳng 

Bắc Kạn 

200 0,5 100 

133 (*) 0,3 39,9 

Tổng 333 - 139,9 

Làm tròn   140 

(*): Số lượng giáo viên, cán bộ không lưu trú tại trường. 

(**) Nguồn: Lê Anh Dũng, Môi trường trong xây dựng, NXB Xây dựng, 2006. 

Bảng 3.27. Thành phần đặc trưng của rác thải sinh hoạt 

Thành phần Mô tả 

Chất thải có thể phân 

hủy sinh học  
Thức ăn thừa  Bánh mì, cơm, thịt, rau,... 

Chất thải có thể tái 

sinh, tái sử dụng 
Kim loại  Can, vỏ lon nhôm, thiếc 

Thủy tinh  Chai, ly 
 

Nhựa có thể tái sinh  Chai, túi dẻo trong 
 

Giấy có thể tái sinh  
Khăn giấy, bao bì giấy, giấy 

in, giấy báo  

Chất thải tổng hợp Giấy không thể tái sinh  
Khăn giấy ăn, khăn giấy 

nhà vệ sinh,... 

Nhựa không thể tái sinh  Túi nhựa màu 
 

Khác  
Mảnh gỗ, cát, bụi, cao su, 

vải,…  

Lượng chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, vận chuyển và xử lý 

đúng quy định sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực trường và xung quanh, làm gia 

tăng các chất ô nhiễm trong môi trường đất. Nếu gặp trời mưa, nước mưa chảy tràn 

sẽ cuốn trôi rác thải sinh hoạt xuống mương thoát nước khu vực, làm gia tăng khả 



50 
 

năng tắc ứ nước, giảm tiêu thoát nước gây úng, ngập khi có trận mưa to, ảnh hưởng 

tới khu vực trường và khu vực xung quanh. 

Rác thải sinh hoạt có các thành phần chất hữu cơ phân hủy, nếu không được 

thu gom và xử lý kịp thời sẽ phát sinh khí như CH4, H2S,… gây ra các mùi hôi, 

thối, các bệnh truyền nhiễm từ muỗi, ruồi, tác động trực tiếp đến sức khỏe của 333 

cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên trong trường. 

Ngoài ra, rác thải không được thu gom vứt bừa bãi, chiếm dụng diện tích, 

làm giảm chất lượng cảnh quan khu vực trường. 

- Đối tượng chịu tác động: 333 giáo viên, học sinh, sinh viên; khả năng tiêu 

thoát nước của khu vực; các hộ dân cư lân cận. 

- Phạm vi tác động: khu vực khuôn viên trường. 

- Thời gian tác động: trong thời gian vận hành dự án và lâu dài. 

- Mức độ tác động: trung bình. 

b/ Chất thải nguy hại 

Trong quá trình vận hành trường Cao đẳng Bắc Kạn, CTNH chủ yếu phát 

sinh trong quá trình bảo dưỡng, thay thế và sửa chữa máy móc của khu vực dạy 

nghề lái xe, dạy nghề điện: bóng đèn huỳnh quang, pin thải, thiết bị điện thải, giẻ 

lau dính dầu. 

Tham khảo số liệu CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành của một số 

trường cao đẳng dạy nghề ở Việt Nam, ước tính khối lượng của một số loại CTNH 

phát sinh trong giai đoạn vận hành Dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.36. Một số loại CTNH phát sinh giai đoạn vận hành Dự án 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Dầu thủy lực tổng hợp  17 01 06 Lỏng 10,5 

2 
Dầu động cơ hợp số và bôi trơn,  tổng 

hợp thải  
17 02 03 Lỏng 2,7 

3 Pin, ắc quy chì thải  19 06 01 Rắn 1 

4 
Các thiết bị bộ phận linh kiện điện tử 

thải  
19 02 06 Rắn 2 

5 
Chất hấp thụ, vải lọc dầu, giẻ lau nhiễm 

thành phần nguy hại  
18 02 01 Rắn 3,5 

Tổng 19,7 
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Tác động của CTNH: tổng lượng CTNH phát sinh trong quá trình vận hành 

tại Trường cao đẳng Bắc Kạn ước tính khoảng 19,7 kg/năm là không lớn. Tuy 

nhiên, lượng CTNH này nếu không được thu gom và xử lý theo đúng quy định sẽ 

gây bất lợi đến môi trường khu vực và xung quanh.  

- Đối tượng chịu tác động: 333 giáo viên, học sinh, sinh viên, môi trường 

không khí, đất trong khu vực Dự án. 

- Phạm vi tác động: tại khu vực Trường Cao đẳng Bắc Kạn 

- Thời gian tác động: trong suốt thời gian vận hành Dự án và lâu dài. 

- Mức độ tác động: trung bình. 

4.2.1.3. Bụi khí thải 

Các nguồn thải chính của dự án bao gồm: 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải ra vào trường; 

Với quy mô giảng dạy tối đa là 200 sinh viên, học sinh. Số lượng cán bộ 

giáo viên, nhân viên là 133 người. Ngoài ra xe ô tô tập lái cho học viên có 29 xe 

phục vụ đào tạo nghề. Như vậy tổng lượt phương tiện ra vào trường: 

- Xe máy: (133+200)x2 = 666 lượt/ngày 

- Ô tô: 29x2 = 58 lượt/ngày 

Dựa vào tổng mặt bằng khu vực khoanh vùng tác động từ cổng vào khu vực 

để xe lấy trung bình là 50m. 

Tải lượng phát thải ô nhiễm của các phương tiện giao thông theo bảng sau: 

Bảng 3.24. Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính 

Loại xe 
CO 

(kg/1000km) 

Tổng bụi – muội khói 

(kg/1000km) 

SO2 

(kg/1000km) 

NOx 

(kg/1000km) 

Xe ô tô động cơ 

>2000cc  
6,99 0,05 0,0059 3,14 

Xe mô tô động cơ 4 

thì >50cc  
20 - 0,0038 0,3 

Nguồn: WHO 

Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo hệ số 

ô nhiễm không khí, tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận tải thải ra 

trong tuyến đường ước tính theo công thức sau: 

E = n x k x s (kg/1000km.h)   (3.4) 

Trong đó: 

n: là số lượng xe lưu thông trong thời điểm (xe/h) 
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k: Là hệ số phát thải của các xe vận chuyển (kg/1000km) 

s: Chiều dài quãng đường vận chuyển (km), 

Tải lượng khí thải từ các phương tiện giao thông được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.25. Khí thải phát sinh từ quá trình giao thông 

Hoạt động 
Số lượng xe 

(lượt xe/h) 

Quãng 

đường (km) 

Tải lượng ô nhiễm 

TSP SO2 NOx CO 

Xe ô tô động 

cơ >2000cc  
58 0,05 0,00012 6,3x10-6 0,0028 0,11x10-3 

Xe mô tô 

động cơ 4 thì 

>50cc  
666 0,05 - 4,1x10-6 0,0031 0,12x10-3 

Bụi và khí thải giao thông có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động giảng dạy 

học tập của trường, khi thiếp xúc với nồng độ cao (khi xảy ra ô nhiễm cục bộ) như 

gây ra các bệnh về đường hô hấp (viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản) và có thể 

gây ung thư bởi các hợp chất hữu cơ bay hơi.  

Phạm vi tác động chủ yếu trong khu vực Trường, không gian rộng, xung 

quanh có nhiều cây xanh bụi và khí thải phát tán nhanh vào môi trường nên tác 

động giảm thiểu đáng kể. 

- Đối tượng chịu tác động: 333 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong 

trường và nhà dân xung quanh. 

- Phạm vi tác động: khu vực Dự án và xung quanh. 

- Thời gian tác động: trong giai đoạn vận hành và lâu dài. 

- Mức độ tác động: trung bình. 

4.2.1.4. Nguồn tác động gây ô nhiễm tiếng ồn và độ rung 

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

hầu như không đáng kể. Tiếng ồn phát sinh tại khu vực không thường xuyên. 

- Tiếng ồn phát sinh từ phương tiện giao thông không nhiều, chỉ diễn ra 

trong khoảng thời gian ngắn. Đó là tiếng ồn phát ra từ động cơ và do sự rung động 

của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói, còi xe,... Theo thống kê của Bộ Y tế 

và Viện nghiên cứu khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động của tổng liên đoàn Lao 

động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. 

Tuy nhiên tiếng ồn từ các phương tiện, xe cứu thương diễn ra trong thời gian 

ngắn nên tác động tới môi trường và giáo viên, học sinh, sinh viên ở mức độ nhỏ. 
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4.2.1.5. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các sự cố có thể xảy ra của 

dự án 

a/ Nguy cơ chập cháy, nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra chủ yếu do tác dụng của năng lượng điện (do 

chập điện, quá tải,..) do Trường có các thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động 

giảng dạy của các chuyên ngành trong trường, như ngành điện, tin học,.... Ngoài ra 

còn có các vật dụng rất dễ cháy như: chăn màn, các loại bao bì giấy, gỗ,... 

Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể là: 

- Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ cháy như xăng, dầu, cồn. 

- Các thiết bị điện không được bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên 

- Sự cố xét đánh có thể dẫn đến cháy nổ,... 

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

4.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nước thải 

a/ Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh được xử lý qua bể tự hoại đã được 

xây dựng hoàn thiện từ trước tại các khu vực ký túc xá, giảng đường, khu thí 

nghiệm thực hành, khu nhà hành chính,…  

Bể tự hoại có 2 chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ lại trong 

bể từ 6-8 tháng, dưới tác dụng của vi sinh vật phân hủy kỵ khí, các chất hữu cơ bị 

phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ 

hòa tan. Sau khi xử lý qua bể tự hoại, nước thải được đấu nối vào đường ống thu 

gom nước thải sinh hoạt về trạm xử lý nước thải tập trung của Thành phố Bắc Kạn. 

b/ Thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn trên khu vực được bố trí chảy vào hệ thống thoát nước 

riêng biệt của Trường theo nguyên tắc tự chảy. Bố trí hệ thống đường ống dẫn 

nước mái nhà làm bằng ống nhựa u-PCV, hệ thống rãnh thoát nước chạy xung 

quanh khu vực và các tuyến thu gom BTCT thu nước mặt đường và nước mưa dọc 

theo các tuyến giao thông nội bộ dẫn ra tuyến mương thoát nước chung của Thành 

phố Bắc Kạn. 

Nước mưa chảy tràn được thu gom vào các hố ga trên mặt đất nối liền 

đường mương thoát nước được xây dựng kết cấu bê tông cốt thép có nắp đan kích 

thước xây dựng 0,6 x 0,8 m với tổng chiều dài 600m. Nước mưa thu gom và thoát 

ra hệ thống mương thoát của khu vực. 

Ngoài ra để giảm thiểu lượng chất bẩn hòa tan vào trong nước mưa chảy 

tràn, đơn vị thực hiện các biện pháp sau: 
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- Bê tông hóa toàn bộ mặt sân và các tuyến đường nội bộ; 

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ toàn bộ mặt bằng khu vực trường nhằm loại 

bỏ đất cát, rác,… có khả năng cuốn trôi theo nước mưa gây ô nhiễm. 

- Không tập trung rác thải gần khu vực rãnh thoát nước mưa. 

4.2.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí các thùng thu gom 240l có nắp đậy tại các 

giảng đường, khu vực thực hành, ký túc xá, các khu vực phát sinh. Cuối ngày xe 

thu gom nội bộ tiến hành thu gom rác về bãi tập kết chuyển giao cho đơn vị thu 

gom xử lý là Công ty môi trường đô thị Bắc Kạn vận chuyển xử lý tại bãi rác 

Khuổi Mật. 

4.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm không khí 

- Có biển báo hướng dẫn nội quy ra vào trường học, nhà để xe được bố trí 

gần cổng vào. 

- Phân công cho bảo vệ có trách nhiệm hướng dẫn các phương tiện đến cổng 

tắt máy, xuống xe và đưa xe vào nơi quy định.  

- Các khu lưu trữ chất thải bố trí tại khu vực nhất định cách xa khu vực 

giảng đường, nhà hành chính,… để các xe vận chuyển chất thải không làm ảnh 

hưởng tới môi trường trong khuôn viên trường. 

- Các đội ngũ vệ sinh môi trường thường xuyên quét dọn khuôn viên, trồng 

cây xanh nhằm giảm thiểu bụi phát tán vào môi trường. 

4.2.2.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

1) Biện pháp giảm thiểu nguy cơ chập cháy điện 

- Chủ dự án đã đầu tư 01 trạm biến áp riêng để phục vụ cho nhu cầu học tập, 

giảng dạy của trường, đầu tư hệ thống dây dẫn, cầu dao, atomat phù hợp với công 

suất của từng khu nhà. 

- Các đường dây dẫn đều được thiết kế ngầm, sử dụng dây tốt và đảm bảo 

công suất dẫn. 

- Hệ thống dẫn điện, chiếu sáng được thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các 

công trình khác nhằm dễ dàng trong sửa chữa, chống chập mạch dẫn đến cháy nổ 

theo phản ứng dây truyền. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống dây điện trong toàn khu vực của trường. 

Kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên. 

2) Biện pháp giảm thiểu phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Chủ dự án thiết kế hệ thống PCCC phù hợp bao gồm: 
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- Hệ thống báo cháy và chữa cháy đồng bộ; 

- Trang bị các bình bột chữa cháy, xe đẩy; 

- Trong khuôn viên bệnh viện bố trí các bảng nội quy PCCC, biển cấm lửa. 

- Thường xuyên huấn luyện đội ngũ cán bộ công tác PCCC; 

- Đặt biển báo các khu vực dễ cháy nổ; 

- Xây dựng nội quy phòng chống cháy nổ, phổ biến tới toàn bộ cán bộ công 

nhân viên trong trường. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư; 

Bảng 4.23. Danh mục công trình bảo vệ môi trường 

TT Danh mục công trình 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Đơn giá VNĐ 

Thành tiền 

VNĐ 

I Giai đoạn thi công xây dựng 
  

 

1 Thùng rác chứa CTR 240 lít  Cái 01 600.000 600.000 

2 Thùng phuy chứa CTNH 200 lít Cái 01 750.000 750.000 

3 Hố ga lắng cặn Cái 01 1.000.000 1.000.000 

II Giai đoạn vận hành     

1 Thùng rác chứa CTR 240 lít  Cái 20 600.000 12.000.000 

2 Thùng phuy chứa CTNH 200 lít Cái 4 750.000 3.000.000 

- Kế hoạch thực hiện các công trình bảo vệ môi trường được thực hiện trong 

giai đoạn thi công xây dựng dự án là chủ yếu. 

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

+ Người Quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; 

+ Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn; 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Việc đánh giá các tác động môi trường là nhằm dự báo trước các tác động có 

thể xảy ra khi triển khai thi công 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 đề xuất giấy phép 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 được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.24. 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. 

UBND thành 

phố 
Các Sở ban ngành 

liên quan  

UBND Tỉnh Bắc 

Kạn 

Ban QLDA 

ĐTXD 

 

Nhà thầu 

thi công 

 

Tư vấn 

Giám sát 

Bộ phận 

giúp việc 

Tư vấn 

Thiết kế 
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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 thi công xây dựng 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. 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. 

Bảng 4.25. 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. 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. 
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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 

môi trường kinh 

tế - xã hội 

Cao 

Chủ yếu được thực hiện trong quá trình điều tra, 

khảo sát thực địa. 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 
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Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn số 02: Nước thải thi công 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 12,38m3/ngày đêm. Trong đó: 

+ Nước thải sinh hoạt có lưu lượng 3,5m3/ngày đêm. 

+ Nước thải thi công có lưu lượng: 8,88m3/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: Nước thải phát sinh tại khu vực thi công xây dựng dự án 

tại tổ 9 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Nước thải sau khi xử lý thải 

vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.  

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải:  

+ Nước thải sinh hoạt: Thông số pH, BOD5, COD, TSS, TDS, H2S, NH4
+, 

NO3
-, dầu mỡ ĐTV, PO4

3-, Chất hoạt động bề mặt, coliform đảm bảo theo QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B) 

(hệ số K = 1,0). 

+ Nước thải thi công: Thông số pH, TSS, BOD5, COD, dầu mỡ khoáng đảm 

bảo theo QCVN 40:2011/BTNMT cột B (hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,2). 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

Vị trí xả thải: 

Bảng 5.2. Tọa độ vị trí xả thải  

Công trình 
Tọa độ VN 2000 KTT 106030’ MC 3 

X (m) Y (m) 

Vị trí đấu nối thải thi công 2436004 436471 

Vị trí đấu nối nước thải sinh hoạt 2430642 438044 

- Phương thức xả thải: tự chảy 

- Chế độ xả thải: 24/24 

- Nguồn tiếp nhận hệ thống thoát nước khu vực thành phố, nguồn tiếp nhận 

cuối cùng là sông Cầu. 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: Các máy móc, thiết bị thi công trên công trường: 

máy xúc, máy ủi, hàn cắt kim loại, khoan ... 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Giới hạn tiếng ồn cấp phép là 85 dBA 

theo QCVN 24:2016/BYT. 

- Nguồn phát sinh độ rung: Các máy móc, thiết bị thi công trên công trường: 

máy xúc, máy ủi, máy đầm... 

- Giá trị giới hạn đối với độ rung: Giới hạn gia tốc rung là 1,4 m/s2 theo 

QCVN 27:2016/BYT. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
 

1. Chương trình quan trắc môi trường của dự án 

Do dự án là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở giáo dục đào tạo do đó sau 

khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng vào vận hành không có giai đoạn vận 

hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường. 

Các tác động của dự án chủ yếu trong giai đoạn thi công xây dựng chủ dự án 

đề xuất chương trình giám sát giai đoạn thi công xây dựng như sau: 

Bảng 6.1. Nội dung giám sát môi trường không khí trong giai đoạn thi công 

1 Vị trí 

KLV.01: Tại khu vực thi công  

KLV.02: Khu vực lán trại công nhân 

KLV.03: Khu vực cổng trường 

2  Số lượng  03 vị trí 

3  Chỉ tiêu giám sát  CO, SO2, NO2, bụi tổng, tiếng ồn, độ rung. 

4  Tần suất  6 tháng/ lần 

5  
Quy chuẩn so 

sánh 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi 

– mức tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi 

làm việc; 

- QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn nơi làm việc. 

- QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

độ rung. 

* Giám sát nước thải trong giai đoạn thi công 

Bảng 6.2. Nội dung giám sát môi trường nước thải thi công 

1 Vị trí NT.01: Nước thải tại hố lắng cặn 

2  Số lượng  01 vị trí 

3  Chỉ tiêu giám sát  pH, TSS, TDS, BOD5, COD, Fe, dầu mỡ khoáng, Coliform 
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4  Tần suất  6 tháng/ lần 

5  
Quy chuẩn so 

sánh 

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp (Cột B) 

2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Kinh phí dự kiến cho thực hiện quan trắc môi trường khoảng 

20.000.000/năm. Nguồn kinh phí do chủ dự án đảm bảo thực hiện. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

-  Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết các giải pháp và biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện 

và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trước khi dự 

án đi vào hoạt động chính thức. 

- Cam kết các giải pháp và biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện 

từ khi dự án đi vào hoạt động chính thức đến khi kết thúc dự án. 

- Cam kết không sử dụng các loại hoá chất trong danh mục cấm của nhà 

nước. 

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

cố và rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án. 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ 

môi trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường kèm theo thuyết 

minh về quy trình vận hành của công trình xử lý chất thải; 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường ít nhất là 03 đợt khảo 

sát; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

 


