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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

  

BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường 

BVMT : Bảo vệ môi trờng 

BYT : Bộ Y tế 

BOD5 : Nhu cầu ô xy sinh học trong 5 ngày 

COD : Nhu cầu ô xy hóa học 

CTNH : Chất thải nguy hại 

CTR : Chất thải rắn 

DO  : Nồng độ oxi hòa tan 

NĐ – CP : Nghị định – Chính phủ 

NTSH : Nước thải sinh hoạt 

GPMT : Giấy phép môi trường 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

PTN : Phòng thí nghiệm 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

QĐ – BYT : Quyết định – Bộ y tế 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam  

TT : Thông tư 

TSS : Tổng chất rắn lơ lửng 

WHO : Tổ chức y tế thế giới 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỈ DƯỠNG POM HÁN  

- Địa chỉ văn phòng: Tổ 21, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 

Họ tên:  Bùi Mạnh Phương    Giới tính: Nam 

Chức danh: Tổng giám đốc     Ngày sinh: 15/6/1979 

Địa chỉ thường trú: Tập thể Công ty Xây dựng số 6 Thăng Long, xã Kim Nỗ, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại:  0904 339 952   

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu số 12121000294 cấp ngày 26/7/2011, điều 

chỉnh lần 4 ngày 26 tháng 01 năm 2022 với mã số dự án 4611633388. 

Thông tin chi tiết về cơ quan tư vấn lập báo cáo GPMT và danh sách cán bộ tham 

gia lập báo cáo GPMT: 

- Cơ quan tư vấn: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ VĂN BÀN 

Đại diện: Nguyễn Phương Văn   Chức vụ : Giám đốc 

Địa chỉ : Tổ 5- thị trấn Khánh Yên - huyện Văn Bàn - tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại : 020 882 210; 

- Đăng ký kinh doanh số 5300631728 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 

07/12/2012. 

Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo 

TT Họ và tên Chuyên ngành Học vị Chữ ký 

 Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ Văn Bàn 

1 
Nguyễn Phương 

Văn 

Thạc sĩ - Lâm 

nghiệp 
Giám đốc 

 

2 Nguyễn Tuấn Anh 
Thạc sĩ - Bảo vệ 

môi trường 

Tham gia lập 

Báo cáo- Chủ 

nhiệm dự án  

3 Sầm Mai Phương 

Cử nhân - Quản 

lý Tài nguyên 

và Môi trường 

Tham gia lập 

Báo cáo 
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4 Ma Quế Hằng 

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

môi trường 

Tham gia lập 

Báo cáo 

 

2. Tên dự án đầu tư 

Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán – Hạng mục hạ tầng kỹ thuật. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào 

Cai. 

- Quy mô dự án: 

Tổng diện tích đất của dự án theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt là 239.800m2. 

Công trình Hạ tầng kỹ thuật có diện tích 1.172,0 m2 chiếm tỉ lệ 0.5% diện tích đất quy 

hoạch của dự án. 

Hạ tầng khu dự án bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa, nước thải; Hệ thống cấp 

nước; Hệ thống cấp điện; Kè bờ; Hệ thống giao thông: Hệ thống đường, vỉa hè, cây 

xanh…. Trong đó các công trình giao thông, bãi đỗ xe, kè mặt bằng bảo vệ có tổng diện 

tích 61.861,3m2; khu cây xanh, cảnh quan mặt nước: Diện tích đất 104.101m2 bao gồm 

cây xanh, hồ nước, suối cảnh quan, suối Ngòi Đường, ta luy trồng cỏ, đường đi bộ… 

- Cấp công trình: IV. 

- Nhóm công trình theo tiêu chí đầu tư công: Nhóm B 

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

3.1. Công suất, công nghệ của dự án đầu tư  

- Công suất dự án: Dự kiến dự án sẽ thu hút khoảng: 1.294 khách ghé thăm và sử 

dụng các dịch vụ. 

- Công nghệ sản xuất vận hành: Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom 

Hán - Hạng mục hạ tầng kỹ thuật sẽ tự thực hiện công tác lập báo cáo giai đoạn tiếp theo 

phù hợp với quy mô dự án theo đúng quy định pháp luật. Vì vậy, ở đây chỉ giới thiệu 

tóm tắt về quy trình vận hành hoạt động sau khi Dự án đi vào hoạt động chính thức: 
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Hình  1. Sơ đồ công nghệ vận hành 

* Thuyết minh hoạt động: 

Khi đi vào hoạt động, chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm vận hành, duy tu bảo dưỡng 

các công trình hạ tầng để đảm bảo đáp ứng tốt hoạt động của khu nghỉ dưỡng. 

Đối với hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông 

tin liên lạc, chủ yếu vận hành tự động, ít sử dụng lao động và chỉ phát sinh chất thải khi 

tiến hành duy tu, bảo dưỡng. 

Đầu tư xây dựng các 

công trình chính 

Khu công trình chính 

Khu du lịch nghỉ dưỡng 

nước khoáng nóng Pom 

Hán 

Bụi, khí thải, 

nước thải, rác 

thải, tiếng ồn, sự 

cố môi trường 

Thi công xây dựng 

Công nghệ vận hành Dự án  Nguồn tác động phát sinh  

+ Hoạt động sản xuất 

+ Hoạt động sinh hoạt 

Hệ thống đường giao 

thông trong khu du lịch 

Hệ thống cấp nước, thoát 

nước 

Hệ thống cấp điện, chiếu 

sáng, thông tin liên lạc 

CTR, CTNH từ 

công đoạn duy 

tu, bảo dưỡng. 

Sự cố môi 

trường. 

+ Hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm 

+ Hoạt động duy tu bảo 

dưỡng các tuyến đường 

+ Hoạt động cấp nước đến 

khu nhà điều hành và khu 

HTKT 

+ Hoạt động duy tu bảo 

dưỡng hệ thống 

Bụi, khí thải, rác 

thải từ các 

phương tiện. 

CTR, CTNH từ 

công đoạn duy tu 

bảo dưỡng.  

CTR, CTNH từ 

công đoạn duy tu 

bảo dưỡng; 

Sự cố môi trường 

Cây xanh, cảnh 

quan toàn khu 

Hoạt động trồng và chăm 

sóc cây xanh 

CTR (cây cỏ cắt 

tỉa). CTNH (bao 

bì đựng phân bón, 

thuốc trừ sâu) 

+ Hoạt động cấp nước, 

thoát đến các nhà máy, 

khu nhà điều hành và khu 

HTKT  

+ Hoạt động duy tu bảo 

dưỡng hệ thống 



Báo cáo giấy phép môi trường  

“Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán” 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nghỉ dưỡng Pom Hán 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ Văn Bàn Page 10 

3.2. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán 

phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật khi 

hoàn thiện bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa, nước thải; Hệ thống cấp nước; Hệ thống 

cấp điện; Hệ thống giao thông: đường, vỉa hè, cây xanh, bãi đỗ xe, kè bảo vệ…; khu cây 

xanh, cảnh quan mặt nước, ta luy trồng cỏ… 

Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật quy hoạch xây dựng là cơ sở 

để xây dựng hoàn thiện các hạng mục khác theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, nguồn cung cấp điện, nước của dự 

án đầu tư 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

- Giai đoạn san nền: Nguyên liệu chủ yếu là đất và phụ liệu dầu mỡ phục vụ cho 

các phương tiện vận chuyển, san lấp mặt bằng. 

 Cơ sở tính toán khối lượng san nền: 

+ Bản đồ quy hoạch phân khu phường Pom Hán, thành phố Lào Cai; 

+ Căn cứ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; 

+ Các dự án, quy hoạch chi tiết về hạ tầng kỹ thuật có liên quan đã được phê 

duyệt; 

+ Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng mạng lưới giao thông. 

+ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom 

Hán, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

- Giai đoạn xây dựng:Nguyên liệu gồm gạch, xi măng, sắt thép và các phụ liệu 

như cát vàng, đá dăm cùng nhiên liệu, phụ liệu dân dụng như kính màu, khung cửa 

nhôm, các vật liệu chống cháy, đá ốp lát dùng đá hoa cương, đá cẩm thạch, tùy theo kiến 

trúc. 

Khối lượng nguyên, vật liệu phục vụ công tác san nền và thi công xây dựng các 

hạng mục dự án được dựa trên dự toán khối lượng thi công theo Thuyết minh thiết kế 

cơ sở và dự toán khối lượng công trình của Dự án như sau: 

Bảng 1. 1. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu phục vụ thi công xây dựng 

TT 
Tên nguyên, 

nhiên, vật liệu 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Khối 

lượng 

riêng 

Khối lượng 

quy đổi 

(tấn) 

Nguồn 

cung cấp 

1 Cát đen m3 238.840,8 1,2 tấn/m3 286.609 Trên địa 

bàn thành 2 Cát vàng m3 15.614 1,4 tấn/m3 21.859,6 
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TT 
Tên nguyên, 

nhiên, vật liệu 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Khối 

lượng 

riêng 

Khối lượng 

quy đổi 

(tấn) 

Nguồn 

cung cấp 

3 Gạch viên 500.000 1,6 kg/viên 800 phố Lào 

Cai và các 

vùng lân 

cận 

4 Đá các loại m3 28.247 1,55 tấn/m3 43.782 

5 Xi măng PC 30 tấn 76.326 - 76.326 

6 Bê tông tươi tấn 5.000 - 5.000 

7 
Sắt thép tôn các 

loại 
Tấn 200 - 200 

8 Gỗ các loại m3 50 0,8 tấn/m3 40 

9 
Ống nhựa các loại 

và vật tư đi kèm 
Tấn 60 - 60 

10 Que hàn Tấn 0,5 - 0,5 

11 
Cọc tre gia cố 

móng 
Cọc 21.118 0,5 kg/cọc 10.559 

12 
Nhựa đường 

Asphalt 
Tấn 6800 - 6.800 

Tổng Tấn 452.036 

(Nguồn: Báo cáo NCKT) 

Tất cả các nguyên vật liệu phục vụ san nền và thi công được mua tại các cơ sở 

cung ứng trên địa bàn thành phố Lào Cai nhằm thuận lợi trong công tác vận chuyển và 

giảm chi phí vận chuyển. Đối với các nguyên vật liệu phổ biến phục vụ thi công kết cấu 

công trình dự kiến sẽ dùng tại các nguồn cung cấp sau:  

- Cát xây sẽ dùng cát mịn, cát vàng; đá, xi măng, gạch xây (dùng gạch đặc hoặc 

gạch rỗng) từ các nhà máy tại địa phương; bê tông dùng bê tông thương phẩm tại trạm 

trộn của công ty. Thép kết cấu công trình dự kiến dùng thép của các hãng đã có thương 

hiệu trên thị trường trong nước như Thái Nguyên, Việt Úc hoặc tương đương... có thể 

dùng nguyên liệu từ các nguồn khác nhưng phải đảm bảo chất lượng tương đương và 

phải có nguồn gốc rõ ràng được chủ đầu tư và tư vấn giám sát chấp nhận.  

- Đối với đất san nền có khối lượng lớn 309.306,16 m3, công ty lấy từ dự án cải 

tạo, nắn suối Ngòi Đường do ban QLDA ODA làm chủ đầu tư cung cấp. Trong trường 

hợp dự án còn thiếu đất đắp, chủ đầu tư sẽ liên hệ với Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng 

để được cung cấp mỏ đất đào hoặc điều phối đất từ dự án khác về đắp; dự kiến sẽ hợp 

đồng với các nhà thầu có đủ chức năng để cung cấp vận chuyển đất cho dự án và dự 
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kiến địa điểm mua đất là các mỏ đất san nền được cấp phép khai thác trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. 

- Sử dụng vật liệu nguồn cung cấp các đại lý trên địa bàn thành phố Lào Cai. 

- Gạch: mua tại các cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn thành phố Lào Cai. 

- Xi măng: mua tại các công ty trên địa bàn thành phố Lào Cai. 

- Các loại vật liệu khác như cát, đá, sỏi, gạch, gỗ, sắt, thép, que hàn, lấy tại các 

nguồn địa phương. 

- Đối với bê tông thương phẩm và nhựa đường dự kiến sẽ mua tại chi nhánh Trạm 

trộn bê tông thương phẩm và bê tông nhựa tại các công ty trên địa bàn thành phố Lào 

Cai. 

- Vật liệu hệ thống cơ điện: Đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy sẽ dùng các 

vật liệu trong nước, các thiết bị như tủ báo cháy sẽ được cung cấp bởi các công ty chuyên 

ngành và sẽ được kiểm soát cũng như cấp phép bởi cục cảnh sát phòng cháy, hệ thống 

điều hoà các thiết bị hệ thống điều hoà trung tâm sẽ được nhập khẩu qua các đại lý chính 

hãng đặt trụ sở tại Việt Nam, vật liệu và thiết bị điện, nước sẽ dùng từ các nguồn cung 

cấp trong nước, máy phát điện và các tủ trung thế, hạ thế chính sẽ được cung cấp bởi 

các đại lý của nhà phân phối sản phẩm nước ngoài tại Việt Nam. 

4.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Đơn vị thi công xây dựng công trình của dự án sẽ chuẩn bị các máy móc, thiết bị 

phục vụ thi công dự kiến như sau: 

Bảng 1. 2. Tổng hợp danh mục máy móc phục vụ thi công xây dựng của dự án 

STT Tên thiết bị 
Số ca làm 

việc 
Công suất 

Tình 

trạng 
Năm sản xuất 

1 Máy đầm 4.200 7T- 18T Tốt 2018 

2 Máy ủi 706 108CV Tốt 2018 

3 Máy đào 1.490 0,8 - 1,25m3 Tốt 2018 

4 Ô tô 8.896 2,5T - 10T Tốt 2018 

5 Máy trộn bê tông 332 250,0 lít Tốt 2018 

6 Vận thăng 10 0,8T Tốt 2018 

4.3. Nhu cầu sử dụng nhân lực 

Nhân lực phục vụ quá trình thi công xây dựng dự án tối đa 50 người/ngày. 

4.4. Nhu cầu sử dụng điện 

Trong thời gian thi công xây dựng dự án, điện được sử dụng để chạy các thiết bị 

thi công và thắp sáng vào ban đêm. Ước tính nhu cầu sử dụng điện phục vụ quá trình thi 

công khoảng 2500 kWh/tháng. 
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4.5. Nhu cầu sử dụng nước 

- Đối với hoạt động thi công xây dựng trong giai đoạn này, Nước cấp chủ yếu phục 

vụ cho các hoạt động sau: 

+ Nước sinh hoạt của 50 công nhân xây dựng: (chỉ cấp cho hoạt động rửa chân tay, 

không tổ chức nấu ăn nên định mức cấp nước là 60 lít/người/ngày đêm), thì nhu cầu sử 

dụng nước là 3,0 m3/ngày đêm; 

+ Nước phục vụ thi công xây dựng: Nước rửa trang thiết bị: quá trình thi công xây 

dựng dự án sử dụng nhiều loại máy móc, phương tiện các loại. Trung bình mỗi ngày vệ 

sinh 1 lần, chủ yếu là các thùng xe và bánh xe của phương tiện vận chuyển và thi công, 

mỗi lần khoảng 5 m3. 

+ Nước tưới làm ẩm để giảm mức phát tán bụi tại công trường: dự án thi công theo 

từng khu vực và chỉ làm ẩm diện tích thi công nên lượng nước làm ẩm tối đa là 3 m3/ngày 

đêm. 

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn thi công xây dựng của dự án 

TT 
Mục đích 

cấp nước 

Định mức 

cấp nước 
Hệ số tính toán 

Nhu cầu 

sử dụng 

1 Nước sinh hoạt 
60 lít/người/ngày 

đêm 
50 người 3 m3/ngày đêm 

2 Nước làm ẩm 3 m3/ngày đêm 3 m3/ngày đêm 

3 
Nước phục vụ thi 

công xây dựng 
- Nước rửa dụng cụ: 5 m3/ngày đêm 5 m3/ngày đêm 

Tổng 11 m3/ngày.đêm 

 Như vậy, nhu cầu sử dụng nước của dự án trong giai đoạn này là 11 m3/ngày 

đêm, tương đương 330 m3/tháng. 

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

5.1. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án 

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán, phường Bình Minh, 

thành phố Lào Cai. Phần Hạ tầng kỹ thuật bao gồm: San nền, giao thông, cấp nước, kè 

bờ, cấp điện, thoát nước mưa, thoát nước thải. 

a. San nền 

*Quy mô: 

Tổng diện tích san gạt mặt bằng toàn bộ dự án với diện tích khoảng 23,98 ha, được 

chia thành 14 mặt bằng (lô) để thiết kế, tính toán san nền riêng.  

- Kết hợp giữa mặt bằng tổ chức không gian và tận dụng địa hình tự nhiên để san đắp 

nền với mức ít nhất. 
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- Nền sau khi san đắp thuận tiện cho việc thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát 

nước mưa, độ dốc đường thuận tiện cho giao thông khu. 

Tuân thủ theo các Quy hoạch đã được phê duyệt, cao độ san nền được thiết kế 

đảm bảo yêu cầu thoát nước và phù hợp với cao độ khống chế của tuyến đường tiếp giáp 

khu vực thiết kế. 

Bảng 1. 4. Khối lượng san nền 

TT Thành phần công việc Đơn vị Khối lượng 

1 Khối lượng đào nền m3 4.748,27 

2 Khối lượng đắp nền K=0,85 m3 309.306,16 

Tổng khối lượng đào, đắp m3 314.054,43 

* Giải pháp thiết kế: 

Căn cứ vào cao độ thiết kế các tuyến đường và cao độ quy hoạch quy định trong 

khu vực dự án để lựa chọn cao độ cho từng mặt bằng. 

- Thiết kế san nền được thực hiện trên nguyên tắc: Đảm bảo độc dốc tối thiếu thoát nước 

mặt, phù hợp với cao độ và độ dốc các tuyến đường;  

- Hướng dốc của san nền: Dốc từ giữa lô đổ ra xung quanh, hệ thống thoát nước đặt dưới 

hệ thống giao thông rồi thoát ra suối Ngòi Đường qua các cửa xả; 

- Cao độ san nền với cos cao nhất là +88.90m, cos thấp nhất là +82.00m; 

- Độ đầm chặt của nền dự kiến K=0,85 để đảm bảo ổn định nền không gây lún sụt làm 

ảnh hưởng đến công trình; 

- Khối lược đất đắp được vận chuyển về đắp trong phạm vi bán kính 3km. Khối lượng 

đất đắp thiếu được lấy từ khối lượng đất thừa của dự án: Cải tạo, chỉnh suối Ngòi Đường 

do BQLDA ODA tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. 

b. Giao thông 

* Quy mô: 

Hệ thống giao thông trong khu về cơ bản là cấp đường trục chính và cấp nội bộ 

được xây dựng trên cơ sở một số tuyến hiện có và xây dựng một số tuyến mới gồm: 

- Về giao thông đối ngoại: Là tuyến đường Đại lộ Trần Hưng Đạo và đường Bình Minh 

đã có. 

- Về giao thông đối nội: Là các tuyến đường nội bộ trong phạm vi dự án.  

Tổ chức quy hoạch tuyến đường RD-02 và tuyến RD-03; RD03A là tuyến trục 

chính chạy xuyên suốt từ phía Nam lên phía Bắc tiếp cận trực tiếp với tuyến đường bên 

ngoài cụ thể như sau: 
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+ Thiết kế mới tuyến đường RD02: Điểm đầu nối với tuyến đường quy hoạch QL4E, 

điểm cuối đấu nối với đường bê tông hiện trạng đã có bên phải đường Bình Minh với 

quy mô Bmặt = 7,50m; Bvỉa hè = 2x3,0m; Bnền đường = 13,50m, L=972,43m. 

+ Thiết kế mới tuyến đường RD03: là tuyến đường chạy dọc theo bờ suối có điểm đầu 

nối với tuyến đường quy hoạch QL4E và điểm đầu đường RD02, điểm cuối đấu nối với 

tuyến RD03A với quy mô Bmặt = 7,50m; Bvỉa hè = 2x3,0m; Bnền đường = 13,50m, 

L=630,01m. 

+ Thiết kế mới tuyến đường RD03A: là tuyến đường chạy dọc theo bờ suối có điểm đầu 

nối với tuyến đường Trần Hưng Đạo, tuyến bám theo đường bê tông đã có, điểm cuối 

đấu nối với tuyến RD02 với quy mô Bmặt = 7,50m; Bvỉa hè = 2x3,0m; Bnền đường = 13,50m, 

L=1042,11m. 

+ Thiết kế mới tuyến đường RD01 là tuyến đường trục trung tâm kết nối tuyến RD03 

với tuyến RD06 có Bmặt= 4,5mx2; Bvỉa hè = 2x1,5m; Bphân cách =3,75m; Bnền đường = 15,75m, 

L=340,22m. 

+ Thiết kế mới tuyến đường RD04 là tuyến đường chạy song song và bám theo tuyến 

cải suối có điểm đầu giao với tuyến RD03A với quy mô Bmặt = 7,50m; Bvỉa hè = 2x3,0m; 

Bnền đường = 13,50m, L = 120,80m. 

+ Thiết kế mới tuyến đường RD05 là tuyến nối đường RD02 với đường RD03 với quy 

mô Bmặt = 7,50m; Bvỉa hè = 2x3,0m; Bnền đường = 13,50m, L = 140,32m. 

+ Thiết kế mới tuyến đường RD06 là tuyến nối đường RD03 với đường BM19 đã có 

với quy mô Bmặt = 7,50m; Bvỉa hè = 2x3,0m; Bnền đường = 13,50m, L = 279,38m. 

+ Thiết kế mới tuyến đường RD06A là tuyến nối đường RD02 với đường BM16 đã có 

với quy mô Bmặt = 7,50m; Bvỉa hè = 2x3,0m; Bnền đường = 13,50m, L = 124,58m. 

+ Thiết kế mới tuyến đường RD07 là tuyến nối đường RD03A với đường N4 đã có với 

quy mô Bmặt = 7,50m; Bvỉa hè = 2x3,0m; Bnền đường = 13,50m, L = 136,96m. 

+ Thiết kế mới tuyến đường RD08 là tuyến nối đường RD03A với đường RD02 với quy 

mô Bmặt = 7,50m; Bvỉa hè = 2x3,0m; Bnền đường = 13,50m, L = 191,08m. 

+ Thiết kế mới tuyến đường RD09 là tuyến nối đường RD08 với đường RD07 với quy 

mô Bmặt = 5,50m; Bvỉa hè = 2x3,0m; Bnền đường = 11,50m; L = 172,62m. 

+ Thiết kế mới tuyến đường RD10 là tuyến nối đường RD07 với đường RD02 với quy 

mô Bmặt = 7,50m; Bvỉa hè = 2x3,0m; Bnền đường = 13,50m, L = 241,75m. 

Bảng 1. 5. Thống kê các tuyến đường trong phạm vi dự án. 

STT Tên đường 

Chiều rộng (m) 

Chiều dài tim tuyến (m) Mặt 

đường 

Phân 

cách 
Vỉa hè 
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1 Đường RD01 9 3.75 2x1.5 340,22 

2 Đường RD02 7.5 0 2x3.0 972,43 

3 Đường RD03 7.5 0 2x3.0 630,01 

4 Đường RD03A 7.5 0 2x3.0 1.042,11 

5 Đường RD04 7.5 0 2x3.0 120,80 

6 Đường RD05 7.5 0 2x3.0 140,32 

7 Đường RD06 7.5 0 2x3.0 279,38 

8 Đường RD06A 7.5 0 2x3.0 124,58 

9 Đường RD07 7.5 0 2x3.0 136,96 

10 Đường RD08 7.5 0 2x3.0 191,08 

11 Đường RD09 5.5 0 2x3.0 172,62 

12 Đường RD10 7.5 0 2x3.0 241,75 

Tổng cộng:    4.392,26 

* Giải pháp thiết kế: 

(1) Thiết kế nền đường 

- Việc thiết kế nền đường dựa trên khảo sát địa hình và địa chất. Đất nền đường 

ngoài lớp đất nền tự nhiên, với những chỗ đường đắp dưới lớp móng phải có lớp đất 

đầm chặt K=0,98 dày 30cm trở lên, ở những vị trí đào thì phải xới lên và đầm lại 30cm 

lớp đất để đạt được độ chặt K=0,98; 

- Trước khi đắp phải thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp, nếu đạt yêu cầu mới 

được đưa vào sử dụng. 

(2) Thiết kế mặt đường 

Các tuyến đường xây dựng mới trong khu vực được thiết kế với modul đàn hồi 

E/YC>=110 MPa. 

- Lớp mặt BTN hạt trung C19 dày 7cm; 

- Tưới nhựa thấm bám 1kg/m2 

- Lớp móng trên CPĐD loại I dày 15cm; 

- Lớp móng dưới CPĐD loại II dày 20cm;  

- Lớp đất nền xáo xới K98 dày 30cm hoặc đầm chặt K98 dày 50cm; 

- Lớp nền dưới đường đảm bảo được độ chặt K = 0.95; 

(3) Thiết kế nút giao: 

- Nút giao thông là nơi tập trung nhiều xung đột, nhiều tai nạn, gây nên ách tắc. Nhiệm 

vụ thiết kề nút giao thông là giải quyết các xung đột (hoặc triệt để hoặc có mức độ) nhằm 

đảm bảo các mục tiêu: 
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- Đảm bảo một năng lực thông xe qua nút một cách hợp lý để đảm bảo chất lượng dòng 

xe qua nút; Đảm bảo an toàn giao thông. 

- Đảm bảo có hiệu quả về kinh tế, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường, đảm bảo 

thoát nước tốt tại nút. 

Trong đồ án quy hoạch này, toàn bộ nút giao thông là cùng mức. Tại các nút giao 

thông ít nhất phải bố trí biển báo hiệu, biển chỉ dẫn đường, vạch tín hiệu giao thông trên 

đường (áp dụng theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 

41/2016/BGTVT). 

(4) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các tuyến: 

- Mật độ mạng đường:  >3km/km2. 

- Chiều rộng làn xe tính toán  (2,75-3,75)m. 

- Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường được xác định theo công thức: 

B = (2,75- 3,75)N + 0,75M + C 

Trong đó: 

B: bề rộng chỉ giới đường đỏ (m). 

N: Số làn xe cơ giới (phụ thuộc lưu lượng xe, cấp hạng đường). 

M: Số làn đi bộ 

C: Dải cây xanh, hệ thống kỹ thuật. 

- Vận tốc thiết kế tính toán: Vtt = 30Km/h 

- Độ dốc dọc tối đa: imax = 6.0%  

- Độ dốc dọc tối thiểu: imin = 0.0% 

- Bán kính đường cong bằng tối thiểu đối với tuyến chính: Rmin ≥50.0m 

- Bán kính đường cong bằng tối thiểu đối với tuyến nhánh: Rmin ≥20.0m 

- Độ dốc ngang mặt đường: i = 2% 

- Độ dốc ngang vỉa hè: i = 1%. 

c. Hệ thống cấp nước 

* Chỉ tiêu và nhu cầu cấp nước: 

- Các thành phần dùng nước và chỉ tiêu: 

+ Nước sinh hoạt: 150 l/người/ngày.đêm 

+ Nước tưới cây, rửa đường-sân: 10% Qsh 

+ Nước dự phòng: 10% tổng Q 

- Nước dân dụng:  + Kngày = 1,2 

 + Kgiờ = max x  max=1,44 

max – hệ số kể đến mức độ tiện nghi của công trình, chế độ làm việc của các cơ sở sản 

xuất và các điều kiện địa phương khác; max= 1,21,5 chọn max = 1,2. 
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max – hệ số kể đến số dân cư, lựa chọn max= 1,2 (dân số là 1.294 người nên chọn 

max= 1,2) 

- Hệ số không điều hoà: Kh = 1,2x 1,2 = 1,44 

- Nước dự phòng : Kngày = Kgiờ = 1 

- Nhu cầu dùng nước lớn nhất cho dự án Qngđmax = 282 m3/ngày. 

Bảng 1.6. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Hạng mục 
Số lượng 

(người) 

Tiêu chuẩn 

(l/người.ngđ) 

Nhu cầu sử dụng 

trung bình 

(m3/ng.đ) 

1 Nước sinh hoạt Qsh 1.294 150,0 194,10 

2 Nước tưới cây, rửa đường 10%Qsh  19,41 

3 Qngày.đêm   213,51 

4 Nước dự phòng 10%Qngày  21,35 

5 Tổng Qngđ   234,86 

6 Làm tròn Qngđ   235,00 

7 Qngđ max   282,00 

 Kng max= 1,2    

Tổng lưu lượng nước cấp cho dự án 
≈ 282 

m3/ngày.đêm 

* Giải pháp cấp nước: 

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước sạch của thành phố, được lấy từ hệ thống 

đường ống cấp nước D100 trên đường Trần Hưng Đạo và đường Bình Minh (hai điểm 

đấu nối cấp nước). 

- Thiết kế mạng lưới cấp nước cho dự án theo dạng kết hợp giữa cấp nước sản 

xuất, sinh hoạt và cứu hỏa. 

- Mạng lưới đường ống truyền tải được thiết kế theo mạng vòng, mạng hở bao 

quanh các khu dân cư, các khu vực dịch vụ... đảm bảo áp lực tới mọi điểm dùng nước 

trong khu vực với áp lực tại điểm bất lợi nhất lớn hơn 10m. 

- Cấp nước sinh hoạt: 

+ Hệ thống đường ống truyền tải được bố trí dọc trên các tuyến đường chính, 

nước sạch sẽ tới đối tượng dùng nước thông qua hệ thống đường ống dịch vụ nối trực 

tiếp với hệ đường ống truyền tải, trên các tuyến đường ống sẽ bố trí các vị trí tê giảm 

hoặc đai khởi thủy ra ống dịch vụ. 
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+ Ống được sử dụng là ống nhựa HDPE PN10 với độ bền cao, độ chịu áp lực là 

10BAR có đường kính dao động trong khoảng 50-300mm, đối với những đoạn ống qua 

đường sử dụng loại ống thép không gỉ. 

+ Ống cấp nước được chôn dưới vỉa hè với chiều sâu chôn trung bình là 0,7m 

tính từ dưới mặt đất đến đỉnh ống, đối với những đoạn ống chôn dưới lòng đường chiều 

sâu không dưới 0,7 m tính từ mặt đất đến đỉnh ống, tuyến ống cấp nước dịch vụ được 

bố trí song song với tuyến ống chính với độ sâu chôn trung bình là 0,4m tính từ mặt đất 

đến đỉnh ống.  

+ Đối với những đoạn ống qua đường sử dụng ống lồng thép tráng kẽm để bảo 

vệ đường ống chính cấp nước. 

- Cấp nước chữa cháy: 

+ Thiết kế hệ thống cấp nước chữa cháy áp lực thấp dựa trên TCVN2622-1995 

kết hợp với hệ thống cấp nước sinh hoạt với việc tính toán cho 1 đám cháy đồng thời 

xảy ra với lưu lượng tính toán cho mỗi đám cháy là 10l/s, thời gian dập tắt đám cháy là 

3 giờ liên tục, áp lực nước chữa cháy tại điểm bất lợi nhất không nhỏ hơn 10m 

+ Các trụ chữa cháy được bố trí trên vỉa hè, dọc theo các trục đường quy hoạch, 

khoảng cách giữa các trụ từ 120m-150m với 1 điểm phục vụ với bán kính từ 180m-

200m; trụ cứu hỏa áp lực thấp bố trí trên tuyến ống dẫn chính D100 và D110. 

d. Gia cố bờ suối ngòi Đường 

* Quy mô: 

- Gia cố bờ suối Ngòi Đường kết hợp với đường dạo vừa tạo cảnh quan cũng như 

đảm bảo an toàn cho các công trình bên trên. 

+ Đảm bảo ổn định chế độ chảy của suối. 

+ Chống xói lở mái ta luy đắp nền đường, mặt bằng. 

+ Phù hợp với kiến trúc cảnh quan khu du lịch, tạo mặt bằng sử dụng đất tối đa. 

- Thiết kế tuyến kè chân kết hợp ốp mái ta luy nền đường, mặt bằng vừa đảm bảo 

ổn định bờ suối, vừa tạo cảnh quan cho khu du lịch cụ thể: 

+ Xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ suối Ngòi Đường với chiều dài L =1.623 

m; trong đó: Tuyến kè bờ phải dài L = 1.518m, bờ trái dài L = 105 m.  

+ Hình thức Kè tường đường bằng đá xây RI00, kết hợp mái nghiêng đá xây RI00 

dày 30 cm.  

+ Trên đỉnh kè đứng thiết kế lan can bằng ống thép mạ kẽm F60 và F76, khoảng 

cách 2m bố trí 1 cột bằng ống thép mạ kẽm F100.  

+ Dọc theo chiều dài tuyến kè thiết kế 8m/khe lún bằng bao tải đay tẩm nhựa 

đường.  
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+ Trên đỉnh kè đứng thiết kế đường dạo rộng 3.0 m lát gạch Block tự chèn.  

+ Chân kè gia cố rọ đá chống xói rộng 2.0 m, loại rọ (2 x 1 x 0.5)m 

(1) Tuyến kè bờ phải: Chiều dài 1.518m, trong đó được thiết kế như sau: 

+ Đoạn từ cọc TD8 đến cọc 32 có chiều dài L = 283 m; cao trình đỉnh kè đứng 

+82.0m; chiều cao kè H = 2.0 m, chiều dày tường đỉnh rộng 0,5m; chân tường rộng 

l,0m; móng kè rộng 2.0 m, chiều dày móng kè 0.8-1.05 m; 

+ Đoạn từ cọc TD8 đến cọc 16, thiết kế kè mái nghiêng m = 1.5; cao trình đỉnh 

kè mái nghiêng từ 85,0m đến 82,0m; 

+ Đoạn từ cọc 32 đến cọc 48: Chiều dài L = 134 m; cao trình đỉnh kè đứng 82.0m, 

chiều cao kè H = 3.0 m, chiều dày đỉnh tường kè 0.5 m, chân tường rộng 1.6 m; móng 

kè rộng 2.75 m; chiều dày móng kè 0.8-1.2 m. 

+ Đoạn từ cọc 48 đến cọc TC11 có chiều dài L = 82 m; cao trình đỉnh kè đứng 

82.0 - 84.0 m, chiều cao kè thay đổi H = 3.0 - 4.0 m, chiều dày đỉnh tường kè 0.5 m, 

chân tường rộng 1.6 - 2.2 m. Móng kè rộng 2.75-3.35 m, chiều dày móng kè 0.8-1.35 

m. Kè mái nghiêng có chiều cao H = 0-1.0, hệ số mái m = 1.5, cao trình đỉnh kè mái 

nghiêng từ 82.0m đến 85.0 m. 

+ Đoạn từ cọc TCI 1 đến cọc TC14: Chiều dài L = 173 m. Cao trình đỉnh kè đứng 

84.0 m, chiều cao kè H = 4.0 m, chiều dày đỉnh tường kè 0.5 m, chân tường rộng 2.2 m. 

Móng kè rộng 3.35 m, chiều dày móng kè 0.8-1.35 m. Trên đỉnh kè đứng thiết kế kè mái 

nghiêng cao H = 1.0 m, hệ số mái m = 1.5, cao trình đỉnh kè mái nghiêng 85.0 m. 

+ Đoạn từ cọc TC14 đến cọc 128: Chiều dài L = 648 m. Cao trình đỉnh kè đứng 

84.0 - 82.44 m, chiều cao kè H = 5.0 m, chiều dày đỉnh tường kè 0.5 m, chân tường rộng 

2.8 m. Móng kè rộng 4.6 m, chiều dày móng kè 0.8-1.6 m. Trên đỉnh kè đứng thiết kế 

kè mái nghiêng cao H = 1.0 - 5.49 m, hệ số mái m = 1.5 cao trình đỉnh kè mái nghiêng 

85.0 - 88.9m. 

+ Đoạn từ cọc 128 đến cuối tuyến: Chiều dài L = 198 m. Cao trình đỉnh kè đứng 

82.44-81.64 m, chiều cao kè H = 6.0 m, chiều dày đỉnh tường kè 0.5 m, chân tường rộng 

3.2 m. Móng kè rộng 5.0 m, chiều dày móng kè 0.8-1.65 m. Trên đỉnh kè đứng thiết kế 

kè mái nghiêng cao H = 3.67 - 3.27 m, hệ số mái m = 1.5, cao trình đỉnh kè mái nghiêng 

86.1 - 84.91m. 

(2) Tuyến kè bờ trái:Chiều dài L=105m được thiết kế kè đứng; Cao trình đỉnh 

kè đứng 80.18m, chiều cao tường H = 3.0 m, chiều dày đỉnh tường kè 0.5 m, chân tường 

rộng 1.6 m; móng kè rộng 2.75 m, chiều dày móng kè 0.8-1.2 m. 

* Giải pháp thiết kế : 



Báo cáo giấy phép môi trường  

“Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán” 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nghỉ dưỡng Pom Hán 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ Văn Bàn Page 21 

- Thiết kế kè chân suối Ngòi Đường bằng kè trọng lực đá hộc xây VXM M100 

có chiều cao từ 2m đến 6m.  

- Móng kè được đặt trên lớp đất sỏi sạn hoặc trên lớp cuội sỏi lòng suối.  

- Chống xói cho móng kè bằng rọ đá 1x1x2m xếp ngang móng kè. 

- Trên đỉnh mái kè đến mặt bằng hoặc nền đường được ốp mái đá hộc xây VXM 

M100 dày 30cm.  

- Thoát nước trong kè và mái kè được bố trí lỗ thoát nước bằng ống PVC D10cm 

với khoảng cách 1,5x1,5m. 

e. Hệ thống cấp điện 

* Nguồn điện: Nguồn điện trung thế 22kV cấp cho các trạm biến áp của của dự 

án dự định được lấy từ đường dây 22 kV đi cạnh dự án. 

* Phạm vi và nhiệm vụ thiết kế: 

- Thiết kế hệ thống phân phối điện trung áp 22kV gồm 01 mạch cáp ngầm 22kV-

Cu-XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x240mm2 phân phối điện 22kV cho các trạm biến áp 

của Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán. 

- Thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng đường giao thông nội bộ khu du lịch. 

- Thiết kế cấp điện hạ thế cho các hạng mục công trình trong khu du lịch. 

* Nhu cầu dùng điện - Tính toán công suất: 

Căn cứ quy chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng QCXD 01:2008 và Quy 

chuẩn xây dựng về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCXD 07:2010, đồng thời sử dụng 

kết quả khảo sát tại các khu du lịch nghỉ dưỡng khác đã lập, dự kiến chỉ tiêu cấp điện áp 

dụng cho Dự án như sau: 

Nhà biệt thự nghỉ dưỡng, Bungalow nghỉ dưỡng: 7kW/lô 

Nhà thương mại kết hợp nghỉ dưỡng: 5kW/lô 

Khu dịch vụ thương mại, khách sạn: 30W/m2 sàn 

Công trình đầu mối HTKT: 250kW/ha 

Cây xanh, mặt nước:10kW/ha 

Giao thông, sân bãi: 20kW/ha 

Nhu cầu điện: 

Căn cứ chỉ tiêu cấp điện và quỹ đất bố trí phần sử dụng đất: 

Công suất tính toán: Ptt(kW) = Pđ x Kđt x Kdp 

Công suất biểu kiến (kVA): Ptp = Ptt / cosφ  

Trong đó: 

Kđt : Hệ số đồng thời = 0.7 

Ptt : Công suất tính toán 
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Pđ : Công suất đặt 

Kdp : Hệ số dự phòng = 1.1 

cosφ: Hệ số công suất = 0.85 

Tổng phụ tải của khu du lịch là 1901 kVA. 

Theo dãy công suất tiêu chuẩn của MBA và bán kính cấp điện hiệu quả, lựa chọn 

giải pháp thiết kế 04 trạm biến áp 35(22)/0,4kV cấp điện cho dự án. 

* Nguyên tắc thiết kế: 

- Quy mô công trình: 

+ Xây dựng tuyến dây cáp ngầm 22kV cấp điện cho 04 TBA với chiều dài dự 

kiến 1,735km. 

+ Xây dựng 04 trạm biến áp với công suất 2400kVA (01 trạm 400kVA-22/0,4kV 

+ 02 trạm 630kVA-22/0,4kV + 01 trạm 750 kVA-22/0,4kV) kiểu trạm kios.  

+ Xây dựng tuyến đường dây cáp ngầm 0,4kV có tổng chiều dài dự kiến 3,326km 

và công tơ điện tử 1,3 pha (PLC) cấp điện cho các hộ dân thuộc khu vực dự án. 

- Điểm đấu nối: 

+ Điểm đầu: Đường cáp ngầm 22kV cấp nguồn cho TBA T1-400kVA-22/0,4kV 

đấu nối tại ngăn lộ dự phòng 02-4 Trạm cắt 7 – lộ 476-E20.2; 

+ Điểm cuối: Tủ RMU của TBA T4-400kVA-22/0,4kV xây dựng mới. 

(Đường dây cáp ngầm 22kV cấp nguồn cho các TBA T2, T3, T4 được đấu nối 

chuyển tiếp tại ngăn lộ đi của tủ RMU IDI của TBA T1 của dự án) 

+ Cấp điện đấu nối: 22kV. 

+ Dây dẫn: Cáp Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W12/20(24)kV 3x240mm2 

+ Số mạch: 01 

+ Kết cấu: Đường dây cáp ngầm và TBA Kiosk hợp bộ 

+ Chiều dài dự kiến: 1,735km 

- Thiết bị báo sự cố cáp ngầm tại chỗ cho tủ RMU 24kV gồm: Bộ chỉ báo sự cố, 

03 biến dòng điện pha, Đèn báo ngoài, Cáp đấu nối. 

- Đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nhà nước và chuyên ngành 

hiện hành tại Việt nam. 

- Phương án kinh tế tối ưu. 

- Vận hành, bảo dưỡng hệ thống điện thuận tiện, an toàn. 

- Dễ dàng và đơn giản cho công tác quản lý. 

- Bảo đảm mỹ quan công trình. 

- Không gây nguy hiểm chập điện, cháy, nổ và ô nhiễm môi trường xung quanh. 

- Hiện trạng và giải pháp lưới điện khu vực.  
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- Hiện tại phía đông bắc của khu vực dự án có tuyến đường dây 22kV. Dự kiến 

điểm cấp nguồn cho dự án sẽ được lấy từ đường dây 22kV hiện trạng. 

 * Giải pháp thiết kế: 

- Nguồn điện, trạm biến áp: 

+ Nguồn điện 35kV cấp cho các trạm biến áp của dự án dự định được lấy từ 

đường dây 35 kV đi cạnh dự án; 

+ Nguồn cấp điện trung thế gồm tuyến cáp nguồn trung thế 35kV -50Hz từ điểm 

đấu nối trung thể và đi ngầm cấp tới tủ trung thế (RMU) lắp đặt tại phòng biến áp của 

trạm T01 của dự án, từ các lộ ra của tủ trung thế này sẽ cấp điện cho máy biến áp T01 

và các tủ trung thế của trạm biến áp T02 đến T04. Các máy biến áp có công suât 400kVA 

đến 630kVA, 35(22)kV/0.4kV, 3P, 50Hz, loại biến áp dầu kiểu ki ốt; 

+ Các cáp điện trung thế (Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC) hoặc 

(Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC) được lắp đặt sâu tối thiểu 800mm tính đến đỉnh của ống 

đặt trong đất; 

+ Dây cáp ngầm: Cáp 0,4kV căn cứ tính toán công suất từng khu vực cấp điện có 

tính toán đến phát triển phụ tải sau này để lựa chọn cáp cho phù hợp và đảm bảo tiêu 

chí dự phòng N-1. Sử dụng cáp ngầm loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6/1kV có diện 

tích tối thiểu 4x150mm2 trở lên cho trục chính và tối thiểu 4x95mm2 trở lên cho nhánh 

rẽ. 

+ Điện năng tiêu thụ sẽ được đo đếm qua đồng hồ đo đếm trung thế (kWh) hoặc 

đồng hồ đo đếm hạ thế tại các tủ điện tổng hạ thế. 

+ Hệ thống điện hạ thế là 380V, 3 Pha, 4 dây, hay 220V, 1 Pha, 3 dây 50Hz. 

+ Tủ điện tổng sẽ được lấy nguồn từ các biến áp và phân phối đến tất cả các tủ 

điện chính (DB) cấp nguồn cho các tải điện trong khu vực. Các thiết bị đóng cắt đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật cùng với các hệ thống bảo vệ, đo lường sẽ được cung cấp. Hệ thống tụ 

bù sẽ được thiết kế đảm bảo hệ số cosØ từ 0,85 trở lên. 

+ Từ các tủ điện tổng hạ thế của các trạm biến áp, điện ~0,4kV sẽ được cấp đến 

các tủ phân phối điện chính của các lô đất bằng cáp ngầm hạ thế loại có băng thép bảo 

vệ 0,6kV-Cu-XLPE/DSTA/PVC 3 pha 4 dây, tiết diện tới 4x240mm2 đặt ngầm trực tiếp 

trong đất ở độ sâu 0,8m dưới hè đường và độ sâu 1m khi qua đường. Tại các vị trí qua 

đường, cáp hạ thế được luồn trong ống thép bảo vệ đặt sâu dưới mặt đường không nhỏ 

hơn 1m. 

+ Từ các tủ phân phối điện chính, dùng cáp điện hạ thế loại có băng thép bảo vệ 

0,6kV-Cu-XLPE/DSTA/PVC 3 pha 4 dây chôn ngầm trực tiếp dưới vỉa hè cấp điện đến 

các tủ phân phối điện các hạng mục. 
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+ Tất cả các tủ điện chính và tủ điện nhóm hộ đều có cấp bảo vệ tối thiểu IP-54 

chịu được mưa nắng ngoài trời. Các tủ được đặt trên bệ móng BTCT. Mỗi tủ có một 

cụm nối đất bằng 8 cọc thép L63x63x6 dài 2,5m đóng sâu cách mặt đất 0,8m. Điện trở 

nối đất tủ không quá 4 Ω. 

+ Toàn bộ hệ thống cáp điện hạ thế dùng loại 0,6kV-Cu-XLPE/PVC đặt ngầm 

trực tiếp trong đất, dưới hè đường cùng với các hệ thống kỹ thuật khác. 

- Lưới điện: 

+ Lưới điện trung thế: xây dựng tuyến cáp ngầm 35kV cấp điện từ điểm đấu tới 

các trạm biến áp xây mới. 

+ Lưới hạ áp 0,4KV: xây dựng mới các tuyến cáp ngầm hạ thế 0,4kV chạy dọc 

các tuyến đường giao thông trong khu vực quy hoạch. 

+ Lắp đật công tơ và tủ công tơ cho các công trình trong khu vực quy hoạch. 

- Chiếu sáng đô thị: 

Xây dựng các tuyến đường dây chiếu sáng nổi dọc các tuyến đường giao thông 

sử dụng bộ đèn cao áp SON 150W treo trên cột thép bát giác H=8m. 

- Thiết kế chiếu sáng đường phố: 

+ Với thiết kế đường nội bộ cấp C, hệ thống đèn chiếu sáng phải thỏa mãn yêu 

cầu: 

Độ rọi trung bình: Etb = 8÷12 Lux. 

Độ chói của tuyến đường: Ltb = 0,4 ÷ 0,6cd/m2. 

Đèn chiếu sáng đường trong Dự án là các đèn bóng cao áp SON-150W, choá đèn 

ngoại nhập hoặc sản xuất trong nước chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, chịu được 

xâm thực của môi trường ngoài trời, có cấp bảo vệ tối thiểu bằng IP66. 

+ Toàn bộ các đường được chiếu sáng bằng các cột đèn cần đơn bố trí một bên. 

Cột đèn dùng loại cột thép bát giác côn cần rời mạ kẽm nhúng nóng sản xuất trong nước 

cao H=8m. 

+ Điều khiển toàn bộ đèn chiếu sáng trong khu du lịch bằng 02 tủ chiếu sáng TCS 

01 và TCS02.  

+ Thiết kế tủ điện chiếu sáng tự động điều khiển đóng cắt đèn theo chương trình 

đặt sẵn nhằm tiết kiệm điện. Các tủ này có cấp bảo vệ tối thiểu IP54, được lắp ngoài 

trời, trên bệ bê tông trên phạm vi hè đường.  

+ Nguồn điện ~380/220V cấp cho các tủ điện chiếu sáng sẽ lấy từ một lộ dành 

riêng trong tủ phân phối điện hạ thế của các trạm biến áp. 
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+ Cáp điện chiếu sáng dùng loại 0,6KV-Cu-600V-XLPE/DSTA/PVC tiết diện 

4x16mm2 (4x35) luồn ống nhựa xoắn siêu bền HDPE D50 chôn ngầm trực tiếp trong 

đất ở độ sâu cách mặt đất 0,8m trong phạm vi hè đường giữa các cột đèn. 

+ Nối đất hệ thống chiếu sáng dùng cọc tiếp địa thép góc L63x63x6 đóng tại chân 

cột đèn. Tất cả các cọc này được nối liên hoàn với nhau. Điện trở của hệ thống nối đất 

an toàn bảo đảm ≤4 Ω. 

f. Thông tin liên lạc 

Xây dựng hệ thống thông tin phù hợp với quy mô và nhu cầu của khu quy hoạch, 

cho phép cung cấp dịch vụ đến mọi khu vực của dự án. Mạng thông tin của khu nghỉ 

dưỡng trên cơ sở truyền dẫn băng thông rộng với tính năng mở rộng và nâng cấp dễ 

dàng, hô trợ các kiểu truy nhập và các kết nối chuẩn với mạng của nhà cung cấp dịch vụ 

thông tin. 

5.2. Quy hoạch xây dựng các hạng mục công trình của dự án 

- Tổng diện tích đất khu vực dự án: 239.800,0m2. 

- Các công trình đảm bảo khoảng lùi và mật độ xây dựng theo QCXDVN   01:2008/BXD 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 

Bảng 1.7. Thống kê diện tích đất Quy hoạch của Dự án 

STT Loại đất Ký hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất biệt thự, nhà vườn VL 30.036,8 12,5 

2 
Đất khu phố thương mại kinh doanh dịch 

vụ  
CL 10.253,8 4,3 

3 Bungalow RS 6.993,1 2,9 

4 Đất dịch vụ du lịch, thương mại DV-TM 15.344,0 6,4 

5 Đất sản xuất SX 2.506,0 1,0 

6 Đất tái định cư TĐC 2.479,0 1,0 

7 Đất công trình hạ tầng kỹ thuật HT 1.172,0 0,5 

8 Đất cây xanh cảnh quan  104.101,0 43,4 

9 Đất thể dục thể thao TT 5.053,0 2,1 

10 Đất giao thông  61.861,3 25,8 

 Tổng cộng  239.800,0 100,0 

[Nguồn: Quyết định phê duyệt Quy hoạch của dự án] 

Quy mô của dự án theo Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 07/04/2017 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du 

lịch nghỉ dưỡng Pom Hán tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cụ 
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thể như sau: 

- Khu biệt thự, nhà vườn nghỉ dưỡng: Diện tích đất 30.036m2 bao gồm 58 căn 

biệt thự; mỗi căn cao 03 tầng, diện tích xây dựng trung bình 180m2/căn; được bố trí ở 

đầu khu đất dọc theo tuyến Trần Hưng Đạo đây là công trình khách sạn có chức năng 

phục vụ các dịch vụ như ăn, nghỉ, vui chơi giải trí, phục vụ các cuộc hội thảo và các 

dịch vụ khác, đảm bảo liên hệ xuyên suốt với các công trình xung quanh và nâng cao 

tính hiệu quả sử dụng cũng như tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan cho toàn khu. 

- Khu phố thương mại kinh doanh dịch vụ: Diện tích đất 10.253,8m2 bao gồm 

106 căn, mỗi căn cao 03 tầng, diện tích xây dựng từ 90 – 110m2/căn, được hình thành 

nhằm tạo ra một điểm nhấn mang tính đặc thù của vùng biên giới và đáp ứng được nhu 

cầu mua sắm, giải trí của du khách và cư dân khu vực. 

- Khu bungalow: Diện tích đất 6.993,lm2 bao gồm 23 căn, mỗi căn cao 01 tầng, 

diện tích xây dựng trung bình 182m2/căn. 

- Khu dịch vụ thương mại có diện tích 15.344m2 bao gồm:  

+ Khu tắm nước khoáng nóng diện tích 1.034m2;  

+ Trung tâm thương mại cao 05 tầng, diện tích xây dựng 2.405m2;  

+ Nhà hàng cao 05 tầng, diện tích xây dựng 867m2;  

+ Khách sạn tiêu chuẩn 03 sao trở lên cao 9 tầng, diện tích xây dựng 1.737m2. 

Đây là công trình có chức năng tổ hợp kết hợp giữa thương mại và nhà hàng. Là 

một hoạt động có sự liên hệ mật thiết với các khu chức năng xung quanh. Cùng với công 

trình khách sạn thì tổ hợp thương mại dịch vụ nhà hàng cũng là một điểm nhấn về kiến 

trúc, cảnh quan rất quan trọng cho toàn khu cũng như các dự án xung quanh. 

- Khu khai thác và chế biến nước khoáng:Diện tích đất 2.506m2 gồm Nhà máy 

nước khoáng đóng chai cao 01 tầng, diện tích xây dựng 500m2; lắp đặt 03 dây chuyền 

sản xuất nước khoáng đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành. Được cấu tạo chủ yếu 

bằng vật liệu địa phương kết hợp với khung thép mang phong cách hiện đại nhưng vẫn 

thân thiện với môi trường cảnh quan xung quanh. Với lưu lượng khai thác của mỏ: 371 

m3/ngày, trong đó: Phục vụ ngâm tắm: 291 m3/ngày; Phục vụ đóng chai giải khát: 80 

m3/ngày. Vị trí công trình khai thác: Lỗ khoan LK4, có tọa độ: X(m) = 2479695, Y(m) 

= 399482, thuộc tờ bản đồ tỷ lệ 1/50.000 số hiệu F-48-41-A (hệ toạ độ VN-2000, kinh 

tuyến trục 105°, múi chiếu 6°); Chiều sâu lỗ khoan: 95m; Lưu lượng được phê duyệt: 

371 m3/ngày (cấp B); Thời hạn khai thác: 30 năm, trong đó thời gian xây dựng cơ bản 

mỏ 06 tháng. 

- Khu tái định cư: Diện tích đất 2.479m2 với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật. 
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- Khu công trình hạ tầng kỹ thuật: Diện tích đất 1.172m2, diện tích xây dựng công 

trình 527m2. 

- Khu thể dục thể thao: Diện tích đất 5.053m2, nhà luyện tập thể thao cao 02 tầng, 

diện tích xây dựng 2.021m2. 

- Khu cây xanh, cảnh quan mặt nước: Diện tích đất 104.101m2 bao gồm cây xanh, 

hồ nước, suối cảnh quan, suối Ngòi Đường, ta luy trồng cỏ, đường đi bộ… 

- Các công trình giao thông, bãi đỗ xe, kè mặt bằng bảo vệ có tổng diện tích 

61.861,3m2. 

5.3. Công trình xử lý chất thải và BVMT của dự án 

a. Hệ thống thoát nước mưa 

*Quy mô:  

Trong khu dự án chưa có hệ thống thoát nước. Nước mưa chủ yếu là chảy tràn trên bề 

mặt rồi thoát ra suối Ngòi Đường. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước chung hoàn chỉnh và đồng bộ cho toàn bộ khu vực dự 

án, cống được thiết kế là loại cống hộp có bản đậy và cống tròn có đường kính D60cm, 

D75cm, D100cm. 

+ Thân cống hộp sử dụng BTXM M150, bản đậy sử dụng BTCT M200. 

+ Thân cống tròn D60cm, D75cm, D100cm là cống định hình đúc sẵn. 

- Dọc theo các tuyến rãnh hộp, cống tròn xây dựng các hố thu được bố trí trung bình 

35m ÷ 45m/ 1 hố để thu nước. Toàn bộ hệ thống cống thoát nước được tập trung về 2 

cửa xả ra suối Ngòi Đường.  

Bảng 1. 8. Khối lượng thoát nước 

TT Tên vận tư Đơn vị Khối lượng 

1 Rãnh hộp B60x80  m 527 

2 Rãnh hộp chịu lực m 30 

3 Cống tròn D60 m 4.508 

4 Cống tròn D75 m 744 

5 Cống tròn D100 m 147 

6 Hố ga trên tuyến rãnh hộp Cái 20 

7 Hố ga trên tuyến cống tròn D60 Cái 100 

8 Hố ga trên tuyến cống tròn D75 Cái 20 

9 Hố ga trên tuyến cống tròn D100 Cái 8 

10 Cửa xả Cái 3 
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*Giải pháp thoát nước: 

- Tính toán hệ thống thoát nước mưa dựa trên điều kiện thủy văn, điều kiện khí 

hậu - tự nhiên của tỉnh Lào Cai. 

- Mạng lưới thoát nước mưa khu vực xây dựng mới có chu kỳ tính toán là 

P=2%/năm. 

- Các tuyến cống thoát nước mưa ngoài việc đảm bảo thoát nước mặt cho khu 

vực nghiên cứu còn đảm bảo tiêu thoát nước cho các khu vực lân cận. 

- Định hướng thoát nước khu vực: Trong quy hoạch này đề xuất xây dựng các 

tuyến cống thu nước chính rồi chảy ra suối Ngòi Đường. 

- Độ sâu chôn cống tối thiểu (khoảng cách đỉnh cổng đến cốt san nên hoàn thiện) 

> 0,7m. 

- Độ dốc cống thoát nước lấy theo độ dốc tối thiểu và độ dốc san nền chạy sát 

mép bó vỉa, tại vị trí có cột mương sẽ đi vòng để tránh cột điện. 

- Hệ thống giếng thu trực tiếp có lưới chắn rác được bố trí với khoảng cách 30- 

40m/giếng. 

- Hệ thống giếng thăm (có thể kết hợp giếng thu) được bổ trí tại các nơi có đường 

cống giao nhau, thay đổi kích thước và thay đổi hướng chảy. 

- Hệ thống thoát nước mưa được thu gom bằng các hố ga với các cửa thu nước 

được bố trí dọc theo các tuyến đường với khoảng cách trung bình từ 40m/1hố. 

- Nguồn tiếp nhận: suối Ngòi Đường. 

- Nguyên tắc hoạt động: Nước mặt  Các hố thu  Hệ thống cống  Hố ga  

Cửa xả  Xuống các hồ  Thoát ra hệ thống thoát nước chung. 

- Giữa các hồ được bố trí hệ thống các cống BTCT D100 nối thông với nhau đảm 

bảo tiêu thoát nước hợp lý. 

- Các tuyến cống thoát nước ngoài việc đảm bảo thoát nước mặt cho khu vực 

nghiên cứu còn đảm bảo tiêu thoát nước cho các khu vực lân cận. 

- Đối với khu vực xây mới đảm bảo thoát nước tự chảy và khớp nối với các khu 

vực xung quanh, phù hợp với tình hình hiện trạng, các quy hoạch được duyệt, thuận lợi 

cho phân kỳ xây dựng. 

b. Hệ thống thoát nước thải 

* Lưu lượng nước thải:  

Tiêu chuẩn thoát nước lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước 1201/người/ngày đêm. Tỷ 

lệ thu gom tính toán bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước (không tính lượng nước tưới cây, 

rửa đường và nước phòng cháy chữa cháy). Lưu lượng nước thải được tính cho toàn bộ 
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hệ thống ở giai đoạn sau hoàn thiện toàn bộ dự án. Dự kiến lưu lượng nước thải là 6 

m3/ng.ngđ. 

* Giải pháp kỹ thuật: 

- Hệ thống thoát được thiết kế là hệ thống thoát nước chung: Nước thải sinh hoạt 

được bố trí đi chung với hệ thống rãnh thoát nước mặt. Thoát nước tự chảy, theo địa 

hình và chủ đạo theo độ dốc của đường giao thông (vì đây là khu vực trũng hiện có cống 

hộp B200 cm thoát nước chung của lưu vực phía đường Bình Mình đi qua chảy ra suối 

Ngòi Đường).  

- Nước thải sinh hoạt phải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại tiêu chuẩn tại mỗi 

công trình sau đó mới được đổ vào các tuyến cống bố trí dọc theo các trục đường giao 

thông rồi được chảy vào tuyến cống chính dẫn nước chảy xả ra suối.  

- Hệ thống thoát nước thải trong khu vực dự án gồm: 

+ Hệ thống rãnh hộp thoát nước rộng B60, cống tròn D60; D75 thu gom nước 

thải chạy dọc theo vỉa hè các tuyến đường và chảy vào tuyến cống chính D100 dẫn nước 

chảy dọc theo bờ kè đưa nước xuống giếng tách nước thải giáp đường Trần Hưng Đạo 

trước khi xả ra suối Ngòi Đường (trong giếng tách nước thải có ngưỡng xả tràn, nước 

trong được xả ra suối qua các cửa xả hiện có, toàn bộ nước bẩn và cặn lơ lửng được thu 

gom đưa về phía giáp cầu Trần Hưng Đạo chờ đấu nối với hệ thống thu gom nước thải 

để đưa về trạm xử lý nước thải chung của Thành phố).  

+ Dọc theo các tuyến cống rãnh xây dựng các giếng thu, giếng thăm để thu nước 

mặt nền vào hệ thống cống. Khoảng cách các giếng thu trung bình khoảng 35-45m; 

5.4. Vốn đầu tư của dự án 

* Tổng vốn đầu tư của toàn dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán 

là: 689.000.000.000 đồng 

* Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn của dự án gồm vốn tự có của chủ đầu tư và được chủ 

đầu tư huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

Trong đó: Vốn tự có: 139.000.000.000 đồng (chiếm 20% tổng vốn đầu tư); 

  Vốn vay: 550.000.000.000 đồng (chiếm 80% tổng vốn đầu tư); 

* Tổng vốn cho công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước 

khoáng nóng Pom Hán là: 152.791.907.000 đồng 

* Hình thức đầu tư: Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư xây dựng mới, Chủ đầu 

tư là Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Pom Hán sẽ trực tiếp quản lý dự án theo Luật Xây 

dựng và các quy định quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.  
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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 

Vị trí khu đất: 

Khu vực dự án nằm trên khu đất có diện tích 239.800,00 m2 thuộc phường Pom 

Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, phía Bắc giáp ranh với đường Trần Hưng Đạo, 

phía Nam giáp Quốc lộ 4E và tổ 27 phường Bình Minh, phía Đông giáp suối Ngòi 

Đường, tổ 29 và tổ 30 phường Bình Minh, phía Tây giáp Đường 29m.  

  

Hình  2. Vị trí dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán 

Hạng mục hạ tầng kỹ thuật 

Toàn bộ khu vực dự án được giới hạn bởi 39 điểm mốc tọa độ thể hiện trên bản 

vẽ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng 

Pom Hán, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai do Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư – xây dựng HKT lập, được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 

1093/QĐ-UBND ngày 07/04/2017. 

Tọa độ các điểm mốc giới của khu vực thực hiện dự án được xác định bằng hệ 

tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 1050 múi chiếu 60 thể hiện trên bản đồ quy hoạch như 

sau: 

Bảng 2. 1.Tọa độ các điểm khép góc khu vực dự án 

Số hiệu 

điểm 

Tọa độ VN2000 

Kinh tuyến trục 1050, 

múi chiếu 60 

Số hiệu 

điểm 

Tọa độ VN2000 

Kinh tuyến trục 1050, 

múi chiếu 60 
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X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 2480870.38 425410.17 21 2479846.16 425103.77 

2 2480967.81 425307.06 22 2479854.32 425117.96 

3 2480924.53 425266.16 23 2479875.54 425179.08 

4 2480893.64 425267.43 24 2479938.56 425157.20 

5 2480784.33 425258.67 25 2479924.13 425114.80 

6 2480638.90 425236.29 26 2480058.94 425130.92 

7 2480520.21 425180.89 27 2480062.82 425132.84 

8 2480438.70 425119.27 28 2480064.64 425136.77 

9 2479479.20 425043.92 29 2480083.07 425189.93 

10 2480191.86 425028.75 30 2480112.86 425188.04 

11 2480120.73 424976.80 31 2480291.62 425211.40 

12 2480040.81 424932.47 32 2480323.04 425218.34 

13 2479934.72 424940.63 33 2480352.65 425230.92 

14 2479865.86 424899.17 34 2480412.54 425264.11 

15 2479801.78 424810.34 35 2480438.90 425220.41 

16 2479524.42 424878.81 36 2480475.81 425242.73 

17 2479479.10 424908.07 37 2480575.25 425297.47 

18 2479461.39 424959.02 38 2480709.49 425328.54 

19 2479483.03 425048.97 39 2480745.36 425334.31 

20 2479832.80 425094.32 1 2480870.38 425410.17 

Tổng diện tích: 23,98ha (239.800,00 m2) 

- Về quy hoạch tỉnh:  

Dự án “Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán” phù hợp với Nghị 

quyết số 39/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về quy 

hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 

2030; 

- Về quy hoạch ngành:  

Dự án cũng phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
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201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Về quy hoạch xây dựng:  

Dự án phù hợp với Hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được 

UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 và 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mã số dự án 4611633388 ngày 26/01/2022 do Sở 

Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai cấp điều chỉnh lần thứ tư. 

- Về quy hoạch sử dụng đất:  

Công ty cổ phần nghỉ dưỡng Pom Hán đã được UBND tỉnh cho thuê đất giai đoạn 

1 tại Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 7/8/2019 và giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CP087178, cấp ngày 14/8/2019. 

Giai đoạn 2 tại Quyết định số 4018/QĐ-UBND ngày 27/11/2019; và giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CP136971, cấp ngày 09/3/2020. 

Giai đoạn 3 tại quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 08/06/2021; và giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số ĐD901042, cấp ngày 31/12/2021. 

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

2.1. Đánh giá sự phù hợp của dự án với sức chịu tải của môi trường tự nhiên 

 Đặc điểm địa chất công trình  

Khu vực nghiên cứu nằm trong thung lũng của suối Ngòi Đường, thuộc lưu vực 

sông Hồng, bao gồm: Trên mặt là lớp phủ Đệ tứ hỗn hợp cát, sạn, sỏi có chiều dày thay 

đổi từ 5 - 20m tùy theo vị trí trong thung lũng suối. Đệ tứ nằm phủ trực tiếp trên đá vôi 

của hệ tầng Ngòi Đường. 

Các thành tạo đá vôi của hệ tầng Ngòi Đường: Nước khoáng được phân bố thành 

đới trong đá vôi hệ tầng Ngòi Đường. Môi trường chứa nước khoáng là các khe nứt, khe 

nứt - karst của đá vôi, tại đó đá vôi bị nứt nẻ phong hóa mạnh. Chiều rộng của đới 

khoảng 60 - 80m kéo dài thành dải từ giáp chân núi đến khu vực ga Pom Hán, chiều sâu 

của đới chứa nước khoáng từ khoảng 25 - 60m. 

Khi khảo sát phát hiện có hai khu vực xuất lộ nước khoáng (khu vực 1 ở dưới 

lòng suối Ngòi Đường, khu vực 2 ở trong vườn của các hộ dân đang sinh sống tại phường 

Pom Hán). Tại những điểm xuất lộ nhiệt độ nước đạt 35 – 36oC, nhiệt độ nước khoáng 

đo được trong lỗ khoan là 37oC. Đặc tính thủy lực của nước là nước có áp (nước tự chảy 

tại một giếng nhà dân cao hơn mặt đất 0,5m). 

 Địa hình, địa mạo 

Khu vực quy hoạch nằm cạnh suối Ngòi Đường thuộc phường Pom Hán, địa hình 

đương đối bằng phẳng. Cốt nền tự nhiên biến thiên từ +79.15m đến +82.50m, trong đó 



Báo cáo giấy phép môi trường  

“Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán” 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nghỉ dưỡng Pom Hán 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ Văn Bàn Page 33 

đất ruộng chiếm gần 43% tổng diện tích đất. Hướng dốc chính là dốc dần về phía suối 

Ngòi Đường. 

Trong khu vực quy hoạch có suối Ngòi Đường chảy theo hướng Tây Nam – Đông 

Bắc. Qua khảo sát thực tế nhiều năm mực nước lũ cao nhất của suối Ngòi Đường 

+80.0m. 

 Đặc điểm khí hậu, khí tượng 

Dự án nằm trong thành phố Lào Cai nên chịu ảnh hưởng chế độ khí hậu, khí 

tượng đặc trưng của thành phố Lào Cai.  

Khí hậu tại khu vực mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chia làm 02 mùa rõ rệt: 

Mùa mưa chịu ảnh hưởng nhiều của gió Tây Nam (Gió Lào) thường nắng, nóng, mưa 

nhiều, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10; Mùa khô, lạnh, ít mưa và kéo dài từ tháng 11 

năm trước đến tháng 3 năm sau. 

- Nhiệt độ trung bình hàng năm là 22,90C, cao nhất là 390C, thấp nhất là 30C. 

- Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình biến động trong khoảng 1.400-1.470 

giờ/năm. 

- Độ ẩm: Độ ẩm không khí trung bình năm là 86% và có sự chênh lệch khá lớn 

giữa các mùa trong năm. 

- Lượng mưa: Tổng lượng mưa bình quân hàng năm khoảng 1.500 mm phân bố 

không đồng đều giữa các tháng trong năm và chịu ảnh hưởng rõ nét của yếu tố địa hình. 

- Gió: Thành phố Lào Cai chịu ảnh hưởng của hai hướng gió chính và phân bố 

theo mùa. Mùa Hè có gió Đông Nam, mùa Đông có gió Đông Bắc. Ngoài ra, do ảnh 

hưởng của địa hình, hàng năm từ tháng 3 đến tháng 9 thường có những đợt gió Tây Nam 

khô nóng (gió Lào) kéo dài từ 5 - 6 ngày. 

Trong phạm vi Dự án không có trạm đo khí tượng, do vậy trong quá trình nghiên 

cứu đã chọn Trạm khí tượng thủy văn Lào Cai ở gần khu vực để phân tích đặc điểm khí 

hậu cho dự án. Theo số liệu của Trạm khí tượng thủy văn Lào Cai trong các năm gần 

đây, điều kiện khí tượng, thủy văn khu vực Dự án như sau: 

a. Nhiệt độ không khí: 

Mùa đông từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ thấp nhất 5 - 70C, cao nhất 

trên 300C. Mùa hè từ tháng 4 đến tháng 9, ban ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 16 - 

220C, cao nhất 35 - 370C đôi khi trên 380C. Đặc trưng nhiệt độ trạm Lào Cai từ năm 

2019 theo QCVN 02:2009/BXD được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 2. 2. Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (oC) 

Trạm Lào Cai 2017 2018 2019 

Tháng 1 18,90 17,80 18,30 
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Tháng 2 19,50 17,50 22,20 

Tháng 3 22,10 22,20 23,10 

Tháng 4 24,70 24,50 27,50 

Tháng 5 27,60 28,50 28,40 

Tháng 6 29,60 28,70 30,20 

Tháng 7 28,60 29,20 29,50 

Tháng 8 28,00 28,90 29,60 

Tháng 9 28,40 27,90 27,60 

Tháng 10 25,10 24,70 25,80 

Tháng 11 21,20 23,00 22,50 

Tháng 12 17,30 19,80 18,00 

Min 17,30 17,50 18,00 

Max 29,60 29,20 30,20 

Trung bình năm 24,25 24,39 25,22 

(Nguồn: Trạm quan trắc Lào Cai - Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2019) 

b. Độ ẩm: 

Độ ẩm không khí biến đổi theo mùa nhưng sự chênh lệch độ ẩm giữa các mùa là 

không lớn. Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau thời tiết ít mưa, độ ẩm không khí 

bình quân từ 78% - 85%. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9 thường mưa nhiều, gió mạnh, 

độ ẩm không khí bình quân từ 75% - 85%. Đặc trưng độ ẩm được lấy từ số liệu của trạm 

khí tượng Lào Cai năm 2019 theo quy chuẩn QCVN 02:2009/BXD được trình bày tại 

bảng dưới: 

Bảng 2.3. Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%) 

Trạm Lào Cai 2017 2018 2019 

Tháng 1 85,00 83,00 85,00 

Tháng 2 78,00 77,00 80,00 

Tháng 3 82,00 79,00 82,00 

Tháng 4 79,00 80,00 77,00 

Tháng 5 75,00 78,00 79,00 

Tháng 6 79,00 82,00 80,00 

Tháng 7 83,00 80,00 84,00 

Tháng 8 83,00 82,00 81,00 

Tháng 9 85,00 82,00 80,00 

Tháng 10 85,00 83,00 82,00 
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Tháng 11 83,00 82,00 81,00 

Tháng 12 81,00 83,00 80,00 

Min 75,00 77,00 77,00 

Max 85,00 83,00 85,00 

Trung bình năm 81,50 80,73 80,92 

(Nguồn: Trạm quan trắc Lào Cai - Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2019) 

Nhìn chung, độ ẩm của khu vực mang đậm nét đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió 

mùa, độ ẩm cao và tương đối ổn định. 

c. Hướng gió và tốc độ gió: 

Chế độ gió chủ yếu theo mùa rõ rệt: hướng gió chủ đạo là hướng gió Đông Bắc 

vào mùa đông và hướng gió Đông Nam vào mùa hè. Ngoài ra, do ảnh hưởng của địa 

hình, hàng năm từ tháng 3 đến tháng 10 thường có những đợt gió Tây Nam khô nóng 

(gió Lào) kéo dài khoảng 5 – 6 ngày. Mùa đông từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau với 

gió thịnh hành là gió mùa Đông Bắc mang không khí lạnh và khô; Mùa hè với hướng 

thịnh hành là hướng Đông Nam xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 10. Tốc độ gió nhỏ nhất 

1,1m/s, tốc độ gió lớn nhất 4,5m/s. 

Bảng 2.4. Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s) 

Trạm 
Tháng TB 

Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lào Cai 2,3 2,4 2,2 2,6 2,1 2,3 2,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,7 1,89 

(Nguồn: Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Việt Bắc) 

Bảng 2.5. Tần suất lặng gió (PL%), tần suất (P%) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 

Hướng 

gió hoặc 

lặng gió 

Đặc 

trưng 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lặng 

Gió 
PL 23,7 20,0 19,2 20,6 26,7 28,8 29,4 35,3 41,5 41,8 37,9 30,4 

Bắc 
P 6,3 6,3 6,5 6,5 5,4 5,0 5,2 7,6 7,6 7,2 6,8 6,6 

V 2,2 2,0 2,3 2,5 2,3 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 1,7 2,1 

Đông 

Bắc 

P 18,2 18,8 15,7 12,2 10,0 7,2 6,3 9,6 13,8 17,5 16,5 15,9 

V 2,1 2,1 2,3 2,4 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 

Đông 
P 6,0 6,4 5,5 4,5 3,5 2,5 2,9 3,8 5,1 6,3 5,2 5,3 

V 1,7 1,7 1,8 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7 

Đông 

Nam 

P 8,4 7,7 7,1 6,4 4,8 3,5 3,8 5,2 6,1 6,1 7,4 7,6 

V 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,7 1,5 1,6 

Nam 
P 9,8 10,6 10,5 10,1 9,0 7,5 6,8 7,0 7,3 8,1 9,6 9,7 

V 1,9 2,0 2,1 1,9 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,9 
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Hướng 

gió hoặc 

lặng gió 

Đặc 

trưng 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tây 

Nam 

P 5,2 6,6 8,9 6,5 5,6 4,5 4,1 3,8 3,1 2,0 2,7 2,7 

V 3,0 3,9 4,1 2,9 2,5 1,7 1,6 1,5 1,3 1,4 1,6 1,9 

Tây 
P 10,4 13,7 17,1 18,6 17,7 18,5 16,0 9,3 5,3 3,6 4,3 7,6 

V 4,7 5,1 5,3 4,7 4,1 4,0 3,7 3,0 2,2 1,8 2,5 3,8 

Tây Bắc 
P 11,9 9,9 9,4 14,6 17,3 22,6 25,5 18,4 10,2 7,3 9,5 14,2 

V 4,5 4,3 3,9 3,8 4,0 4,3 4,1 3,4 2,1 1,9 2,6 4,2 

(Nguồn: Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Việt Bắc) 

d. Mưa: 

Tại khu vực Dự án, khí hậu trong năm chia 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 4 đến 

tháng 9, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. 

Vào mùa khô thường ít mưa hoặc mưa có lượng mưa nhỏ không đáng kể, lượng 

mưa trung bình khoảng 300mm. Vào mùa mưa, lượng mưa trung bình 800mm.  

Lượng mưa trong mùa mưa chiếm khoảng 78%¸ 79% tổng lượng mưa cả năm. 

Mưa lớn nhất trên lưu vực thường xảy ra vào 3 tháng 7, 8, 9 với lượng mưa lớn trên 

2000mm. Lượng mưa nhỏ thường xảy ra vào tháng 2 hoặc tháng 12. 

Đặc trưng phân bố lượng mưa trung bình tháng trong các năm gần đây của khu 

vực dự án theo số liệu của trạm quan trắc khí tượng Lào Cai được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 2. 6. Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm) 

Trạm Lào Cai 2017 2018 2019 

Tháng 1 2.356 2.133 3.677 

Tháng 2 316 224 851 

Tháng 3 4.805 2.784 1.528 

Tháng 4 1.653 3.384 2.028 

Tháng 5 3.112 4.142 5.977 

Tháng 6 5.565 7.956 3.903 

Tháng 7 11.027 12.047 11.011 

Tháng 8 15.345 13.404 8.606 

Tháng 9 11.346 9.306 2.994 

Tháng 10 5.360 1.597 3.596 

Tháng 11 2.283 540 15 

Tháng 12 642 737 564 

Tổng lượng mưa 63.810 58.254 44.750 

(Nguồn: Trạm quan trắc Lào Cai - Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2019) 
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*Nhận xét chung: 

Qua đó có thể thấy khu vực thực hiện dự án không nằm trong vùng có yếu tố khí 

tượng bất thường, không thuộc vùng bị động đất lớn nên thuận lợi cho việc thực hiện 

dự án. Ngoài ra, từ kết quả quan trắc hiện trạng môi trường được trình bày chi tiết tại 

chương III, thấy rằng chất lượng môi trường không khí không có dấu hiệu của sự ô 

nhiễm, không có chỉ tiêu nào vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Vị trí xây dựng các hạng 

mục này đều có nền địa chất tốt nên khả năng chịu tải về mặt môi trường là khả thi và 

đảm bảo sức chịu tải khi dự án đi vào hoạt động. Đây chính là điều kiện thuận lợi và 

phù hợp để triển khai dự án. 

2.2. Đánh giá sự phù hợp của dự án với sức chịu tải của môi trường xã hội 

Đến năm 2019, phường Pom Hán có diện tích 1,83 km2, dân số là 8.119 người, 

mật độ dân số đạt 4.437 người/km2.Ngày 11 tháng 2 năm 2020, điều chỉnh 1,07 km2 

diện tích tự nhiên và 2.572 người của phường Bình Minh vào phường Pom Hán. Sau 

khi điều chỉnh, phường Pom Hán có diện tích 2,90 km2, dân số là 10.691 người. Do đó 

nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng của người dân là rất lớn chưa kể đối tượng khách đi du lịch 

nghỉ dưỡng cũng tăng nhanh theo từng năm. 

Dự án nằm trên địa bàn thành phố Lào Cai, cách điểm du lịch Sa Pa 20km, ngoài 

ra dự án có ranh giới giáp Đại lộ Trần Hưng Đạo, Quốc lộ 4E và đường 29m, có cửa 

khẩu quốc tế với nước láng giềng Trung Quốc nên sự giao lưu đối ngoại là thường xuyên 

và liên tục. Với đà phát triển nhu cầu du lịch sinh thái, tham quan, nghỉ ngơi, giải trí của 

người dân ngày một cao, du lịch sẽ là một trong các lĩnh vực có nhiều triển vọng phát 

triển mạnh, đặc biệt là du lịch sinh thái, tìm kiếm không khí trong lành. Như vậy khi dự 

án đi vào hoạt động sẽ tạo nên khu du lịch, vui chơi nghỉ dưỡng sinh thái đầu tiên của 

phường Pom Hán phục vụ nhu cầu của người dân và du khách không chỉ trên địa bàn 

mà còn từ các khu vực khác tạo nên quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hiện đại, cao 

cấp cho phường nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung, góp phần tăng thu cho ngân sách 

nhà nước và tạo thêm việc làm cho người lao động. 

Ngoài ra, trong khu vực thực hiện dự án chỉ có một số ít nhà dân và các công 

trình chủ yếu là nhà tạm và nhà cấp 4 lợp mái tôn hoặc mái bê tông cốt thép, nhà khung 

sắt, nhà gỗ; nhà vệ sinh mái BTCT, bể nước sinh hoạt xây gạch 220, sân bê tông sỏi, 

đường đi bê tông sỏi hàng rào xây gạch, chuồng chăn nuôi gia súc xây gạch, chủ dự án 

đã tiến hành GPMB xong.  

 

 

 



Báo cáo giấy phép môi trường  

“Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán” 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nghỉ dưỡng Pom Hán 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ Văn Bàn Page 38 

* Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường khu vực: 

- Hiện trạng giao thông: 

Xung quanh khu vực dự án có hệ thống đường giao thông khá dày đặc, thuộc 

mạng lưới giao thông trên địa bàn thành phố Lào Cai và có một số tuyến đường dân sinh 

lân cận khu vực dự án để phục vụ nhu cầu di chuyển, đi lại của người dân địa phương. 

Trong đó, các tuyến đường chính, chịu tác động trực tiếp trong quá trình triển khai dự 

án cần kể đến như: 

+ Đường Quốc lộ 4E với chiều dài 44 km, có bề rộng mặt đường là thảm BTN 

Asphalt Bmặt = 11m; phần lề đất có chiều rộng trung bình là 1,00m, chạy hoàn toàn trong 

tỉnh Lào Cai;  

+ Đường Đại lộ Trần Hưng Đạo là tuyến đường chính cho giao thông từ thành 

phố Lào Cai đến các địa phương trong và ngoài tỉnh với 58m chiều rộng, 4 làn xe; 

- Hệ thống cấp điện: Tại thời điểm lập báo cáo GPMT, toàn bộ khu vực dự án đã có hệ 

thống đường điện được cấp điện từ điện lưới của tỉnh Lào Cai. 

+ Khu vực dự án có tuyến đường dây hạ thế 0,4kV cấp điện dọc đường QL4E do Công 

ty Điện lực Lào Cai quản lý; 

+ Trạm biến áp "Xưởng In" 320KVA-22/0,4kV cấp điện cho khu dân cư dọc đường 

QL4E và một phần khu dân cư đường Bình Minh; 

+ Trong khu vực dự án chưa có lưới điện chiếu sáng đường phố. 

- Hệ thống cấp nước: Tại khu vực dự án, Chủ đầu tư đã làm việc với đơn vị cung cấp 

nước – Công ty cổ phần cấp nước Lào Cai và tiến hành đấu nối, đảm bảo cung cấp đầy 

đủ nước sạch để phục vụ cho sinh hoạt của CBCNV trong giai đoạn thi công và đáp ứng 

nhu cầu sử dụng nước của dự án trong giai đoạn hoạt động tại Văn bản số 381/CNLC-

KTVT ngày 24/10/2019. 

- Hệ thống thoát nước:Hướng thoát nước của dự án chủ yếu qua suối Ngòi Đường và 

thoát tự nhiên theo địa hình xuống suối Ngòi Đường. 

- Hệ thống thông tin liên lạc: Tại khu vực dự án đã có hệ thống dịch vụ điện thoại 

cố định của Bưu chính tỉnh Lào Cai và phủ sóng di động của mạng VinaPhone, 

MobiFone, Vietnamobile, Viettel.... 

* Đánh giá vị trí lựa chọn khu vực thực hiện dự án: 

- Thuận lợi:  

+ Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán, tại phường Pom 

Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai có tổng diện tích 239.800m2 phù hợp với quy 

hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mặt bằng khu đất xây dựng dự án 

rộng và đáp ứng được các điều kiện yêu cầu kỹ thuật xây dựng hạ tầng khu du lịch, biệt 
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thự sinh thái, nghỉ dưỡng; việc đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh như: 

giao thông, cấp điện, cấp nước và thoát nước, thông tin liên lạc được thuận lợi.  

+ Có mạng lưới giao thông phát triển thuộc cấp quốc gia, cấp tỉnh thuận lợi cho 

giao lưu phát triển kinh tế, du lịch; có lợi thế về khoảng cách địa lý từ dự án tới thành 

phố Lào Cai 10km, tới các điểm du lịch Sa Pa 20km (Đỉnh Phan Xi Păng, Nhà thờ cổ 

Sapa, Núi Hàm Rồng, Thác Bạc, Cổng trời), khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng 

Pom Hán là một trong những điểm đến hấp dẫn trong chuỗi các điểm du lịch sinh thái 

nghỉ dưỡng vùng, thu hút du khách trong và ngoài nước. 

- Khó khăn: 

+ Mặc dù địa hình tương đối bằng phẳng nhưng so với các dự án xung quanh vẫn 

thấp dễ ảnh hưởng ngập lụt, vì vậy cần có phương án dự toán đắp nền tương đối lớn và 

hướng thoát nước đáp ứng được yêu cầu sử dụng của khu vực đồng thời giải quyết được 

cả thoát nước chung cho khu vực lân cận và tận dụng được yếu tố địa hình. 

+ Do vị trí dự án nằm gần với khu dân cư nên trong quá trình thi công cần phải 

chú trọng và có các biện pháp giảm thiểu tác động tới dân cư cũng như hạ tầng kỹ thuật 

xung quanh. 
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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 học 

*) Hiện trạng tài nguyên sinh học tại khu vực dự án: 

- Về thực vật: Kết quả điều tra khảo sát cho thấy khu vực dự án không nằm trong 

diện tích rừng tự nhiên và rừng phòng hộ, thảm thực vật chủ yếu là cây trồng, rau màu 

các loại; Ngoài ra, khu vực dự án còn có các loại cây dại, thảm cây bụi. 

- Về động vật: Các loại động vật chủ yếu gồm vật nuôi của các hộ gia đình như: 

chó, gà, vịt, lợn,...Ngoài ra, trên khu đất dự án còn có các loài động vật tự nhiên thuộc 

bộ gặm nhấm, bò sát, côn trùng.  

Nhìn chung, khu vực dự án không có các loài động, thực vật quý hiểm hay có giá 

trị được ghi trong sách đỏ. Chủ dự án đã thống kê và có phương án đền bù, GPMB theo 

đúng quy định và được sự đồng thuận của người dân nên tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình triển khai dự án. 

*)Hiện trạng tài nguyên sinh học xung quanh khu vực dự án: 

Tài nguyên sinh học xung quanh khu vực dự án chưa có số liệu nghiên cứu cụ 

thể, tuy nhiên, theo khảo sát của đoàn kiểm tra, địa hình xung quanh khu vực dự án chủ 

yếu là các dải đồi thấp, độ cao dao động trong khoảng +93m ÷ +136m, xen kẽ là khu 

dân cư và phần nhỏ diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất của người dân địa phương. 

Hệ sinh thái khu vực này đơn điệu, không có các loài sinh vật quý hiếm được ghi trong 

sách đỏ hay có giá trị kinh tế lớn, chỉ gồm các loài động, thực vật trên đất như chuột bọ, 

cây lâm nghiệp, cây ăn quả,... rải rác trên bề mặt là các loại cỏ dại.  

Các khu dân cư tập trung đã được đô thị hóa nên hầu như không có diện tích đất 

nông, lâm nghiệp. Thực vật chủ yếu gồm hoa màu theo vụ của người dân và các loại cây 

trồng tạo cảnh quan, bóng mát dọc các tuyến phố như: bằng lăng, bàng,.. Động vật chủ 

yếu là vật nuôi tại các hộ gia đình như chó, mèo, gà,... 

Nhìn chung, tài nguyên sinh học xung quanh khu vực dự án được đánh giá là 

tương đối nghèo nàn, không có các loài sinh vật quý hiếm và không có các loài có giá 

trị kinh tế cao. 

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

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

Trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng nước thải phát sinh có thành phần chính 

là đất cát xây dựng và một lượng nhỏ nước thải sinh hoạt của công nhân thuộc loại ít 

độc hại dễ lắng đọng tích tụ với lưu lượng phát sinh không nhiều được thu gom và xử 

lý sơ bộ qua bể tự hoại và giếng tách nước trước khi xả ra suối Ngòi Đường. Trong giếng 
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tách nước thải có ngưỡng xả tràn, nước trong đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT 

(mức B) được xả ra suối qua các cửa xả hiện có, toàn bộ nước bẩn và cặn lơ lửng được 

thu gom đưa về phía giáp cầu Trần Hưng Đạo chờ đấu nối với hệ thống thu gom nước 

thải để đưa về trạm xử lý nước thải chung của Thành phố. 

Suối Ngòi Đường chảy qua TP Lào Cai và đổ vào sông Hồng, các thông số thủy 

văn của suối Ngòi Đường như chiều rộng trên mặt của suối Ngòi Đường khoảng 10m, 

độ sâu dòng chảy thường từ 1,0 đến 1,5m. Tốc độ dòng chảy trung bình, tuy nhiên vào 

mùa mưa suối có lưu lượng rất lớn. 

Bảng 3. 1. Các thông số cơ bản đặc trưng của suối Ngòi Đường 

TT Đặc trưng Thông số Đơn vị 

1 Độ cao nguồn sông 1400 km 

2 Chiều dài suối 23.5 km 

3 Chiều dài lưu vực 22.5 km2 

4 Diện tích lưu vực hứng nước 130 m3/s 

5 Tổng lượng dòng chảy w 211.4*106 mm 

6 Độ sâu dòng chảy y 1626 1/s/km2 

7 Mô đum dòng chảy M 50.0  

8 Hệ số dòng chảy 2.42  

9 Diện tích giữa 2 lưu vực kế tiếp 6.2 Km2 

10 Độ cao bình quân lưu vực 718 m 

11 Độ dốc bình quân lưu vực 0.376 % 

12 Chiều rộng bình quân lưu vực 5.8 km 

13 Mật độ lưới sông 0.74 km/km2 

14 Hệ số không đối xứng 0.20  

15 Hệ số không cân bằng lưới sông 2.20  

16 Hệ số hình dạng 0.26  

17 Hệ số uốn khúc 1.44  

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận chất thải 

Để đánh giá chất lượng nước mặt tiếp nhận khu vực dự án, đoàn khảo sát tiến 

hành lấy 03 mẫu nước mặt tiếp nhận tại khu vực dự án. 

Bảng 3. 2. Vị trí đo đạc lấy mẫu hiện trạng môi trường nước mặt tiếp nhận 

khu vực dự án 

KH mẫu Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 
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NTN1, 

NTN4, 

NTN7 

Mẫu nước của khu vực dự kiến tiếp nhận nước 

thải của dự án vị trí 1 
2480004.92 425035.68 

NTN2, 

NTN5, 

NTN8 

Mẫu nước của khu vực dự kiến tiếp nhận nước 

thải của dự án vị trí 2 
2480866.16 425401.81 

NTN3, 

NTN6, 

NTN9 

Mẫu nước của khu vực dự kiến tiếp nhận nước 

thải của dự án vị trí 3 
2480021.15 424993.96 

Bảng 3. 3. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tiếp nhận khu vực dự án 

Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả QCVN  

08-MT: 

2015/BTN

MT 

(Cột B1) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

NT

1 

NT

2 

NT

3 

NT

4 

NT

5 

NT

6 

NT

7 

NT

8 

NT

9 

pH - 6,5 6 6,4 6,6 6,3 6,3 6,4 6,2 6,6 5,5 ÷ 9 

TSS mg/L 4,6 4,4 4,9 28 27 22 4,5 4,7 5,3 ≥ 4 

TDS mg/L 26 23 36 25 33 25 27 31 34 50 

BOD5 mg/L 
10,

2 

10,

5 

10,

0 
9,8 

10,

4 

12,

0 

11,

0 

12,

5 

11,

5 
15 

H2S mg/L 
0,0

2 

0,0

5 

0,0

4 

0,0

3 

0,0

2 

0,0

3 

0,0

4 

0,0

2 

0,0

4 
- 

PO4
3- mg/L 

0,0

50 

0,0

90 

0,0

32 

0,0

41 

0,0

23 

0,0

34 

0,0

41 

0,0

28 

0,0

31 
0,3 

NH4
+ mg/L 

0,4

1 

0,3

4 

0,4

2 

0,3

3 

0,3

2 

0,4

3 

0,3

4 

0,4

5 

0,3

3 
0,9 

NO3
- mg/L 

<0,

2 

<0,

2 

<0,

5 

<0,

9 

<0,

3 

<0,

1 

<0,

4 

<0,

8 

<0,

7 
10 

Dầu 

mỡ 

ĐTV 

mg/L 
1,1

9 

1,3

3 

1,2

5 

0,2

6 

0,1

5 

0,0

3 

0,0

2 

0,0

3 

0,0

5 
20 

Tổng 

chất 

HĐB

M 

mg/L 
1,2

9 

1,2

2 

1,2

3 

0,0

7 

0,0

4 

0,0

2 

0,0

6 

0,0

3 

0,0

5 
10 
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Colifo

rm 

MPN/1

00 mL 
240 460 440 340 290 460 440 290 240 5.000 

* Ghi chú:  

- Quy chuẩn so sánh:  

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

+ 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. 

+ Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm phần 

phụ lục.  

+ (-):Chưa có quy định. 

* Nhận xét: Qua kết quả phân tích các thông số của nước của khu vực dự kiến tiếp nhận 

nước thải của dự án cho thấy hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Như vậy có thể kết luận rằng tại khu vực dự án chưa bị 

ô nhiễm nguồn nước mặt tại thời điểm khảo sát. Khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận 

nước thải của dự án là khá tốt. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường không khí, đất nơi thực hiện dự án  

3.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 

Để phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực dự án, đoàn khảo sát tiến 

hành lấy 21 mẫu không khí. 

Tiến hành đo nhanh tại hiện trường một số chỉ tiêu: nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn, tốc 

độ gió. Mẫu không khí lấy tại hiện trường được bảo quản và lưu trữ phù hợp với thông 

số quan trắc và kỹ thuật phân tích tại phòng thí nghiệm. 

Bảng 3. 4. Vị trí đo đạc lấy mẫu hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án 

KH mẫu Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

K1, K4, K7 
Mẫu không khí trong khu vực thực 

hiện dự án vị trí 1 
2480352.12 425168.77 

K2, K5, K8 
Mẫu không khí trong khu vực thực 

hiện dự án vị trí 2 
2480459.38 425320.86 

K3, K6, K9 
Mẫu không khí trong khu vực thực 

hiện dự án ví trí 3 
2480412.54 425264.11 

KK1, KK5, 

KK9 

Mẫu không khí xung quanh khu vực 

thực hiện dự án vị trí 1 
2480543.51 425281.68 

KK2, KK6, 

KK10 

Mẫu không khí xung quanh khu vực 

thực hiện dự án vị trí 2 
2480410.03 425281.68 
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KK3, KK7, 

KK11 

Mẫu không khí xung quanh khu vực 

thực hiện dự án vị trí 3 
2479930.88 425119.60 

KK4, KK8, 

KK12 

Mẫu không khí xung quanh khu vực 

thực hiện dự án vị trí 4 
2479493.22 425054.42 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực dự án 

được trình bày trong bảng 3.5. 

Bảng 3. 5. Kết quả phân tích môi trường không khí khu vực thực hiện dự án 

Thôn

g số 

Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN 

05:201

3/ 

BTNM

T 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

Tiếng 

ồn 
dBA 52,1 50,8 51,2 52,9 53,1 52,1 50,8 51,2 52,9 70(1) 

TSP 
mg/

m3 

0,24

5 

0,17

2 

0,21

4 

0,16

7 

0,18

9 

0,24

5 

0,17

2 

0,21

4 

0,16

7 
0,3 

Rung dB 32 35 34 35 32 33 35 37 34 75(2) 

CO 
mg/

m3 
2,23 2,34 2,09 1,92 2,12 2,23 2,34 2,09 1,92 30 

H2S 
mg/

m3 

0,02

1 

0,02

2 

0,01

9 

0,02

1 

0,02

3 

0,02

3 

0,02

1 

0,02

4 

0,02

0 
0,042(3) 

SO2 
mg/

m3 

0,04

8 

0,02

7 

0,03

2 

0,02

8 

0,02

8 

0,04

8 

0,02

7 

0,03

2 

0,02

8 
0,35 

NO2 
mg/

m3 

0,03

2 

0,01

8 

0,04

1 

0,03

3 

0,02

2 

0,03

2 

0,02

4 

0,04

1 

0,03

3 
0,2 

VOC

s 

mg/

m3 
0,54 0,21 0,36 0,42 0,31 0,37 0,46 0,32 0,51 - 

 

Thô

ng 

số 

Đơ

n vị 

Kết quả phân tích QCV

N 

05:20

13/ 

BTN

MT 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

K

K1 

K

K2 

K

K3 

K

K4 

K

K5 

K

K6 

K

K7 

K

K8 

K

K9 

KK

10 

KK

11 

KK

12 

Tiến

g ồn 
dBA 

53,

2 

51,

3 

52,

1 

51,

9 

53,

3 

52,

6 

54,

2 

53,

1 

54,

1 
50,9 53,3 52,6 70(1) 
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Thô

ng 

số 

Đơ

n vị 

Kết quả phân tích QCV

N 

05:20

13/ 

BTN

MT 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

K

K1 

K

K2 

K

K3 

K

K4 

K

K5 

K

K6 

K

K7 

K

K8 

K

K9 

KK

10 

KK

11 

KK

12 

TSP 
mg/

m3 

0,1

35 

0,1

27 

0,1

49 

0,1

62 

0,1

59 

0,1

45 

0,1

50 

0,1

48 

0,1

57 

0,18

7 

0,18

2 

0,16

7 
0,3 

Run

g 
dB 33 36 35 32 34 37 34 35 32 33 32 34 75(2) 

CO 
mg/

m3 

2,1

2 

2,0

4 

2,1

9 

1,8

2 

2,1

5 

2,0

1 

2,1

3 

2,5

4 

2,2

9 
2,84 2,75 2,21 30 

H2S 
mg/

m3 

0,0

20 

0,0

21 

0,0

15 

0,0

19 

0,0

18 

0,0

24 

0,0

15 

0,0

18 

0,0

21 

0,02

5 

0,01

9 

0,02

3 

0,042(

3) 

SO2 
mg/

m3 

0,0

38 

0,0

24 

0,0

31 

0,0

25 

0,0

23 

0,0

38 

0,0

29 

0,0

32 

0,0

35 

0,03

1 

0,03

2 

0,03

8 
0,35 

NO2 
mg/

m3 

0,0

32 

0,0

18 

0,0

31 

0,0

24 

0,0

21 

0,0

23 

0,0

17 

0,0

15 

0,0

13 

0,01

6 

0,01

2 

0,01

4 
0,2 

VO

Cs 

mg/

m3 

0,3

6 

0,3

2 

0,4

1 

0,4

5 

0,3

9 

0,5

2 

0,4

7 

0,3

8 

0,3

3 
0,41 0,52 0,56 - 

* Ghi chú: 

- Quy chuẩn so sánh:  

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

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

quanh (trung bình 1 giờ) 

+ (3) QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh. 

+(2) QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Độ rung 

+ Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm phần 

phụ lục.  

+ (-):Chưa có quy định. 

* Nhận xét: Môi trường không khí trong và xung quanh khu vực thực hiện đầu tư dự án 

so với QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT,QCVN 26:2010/BTNMT, 

QCVN 27:2010/BTNMT cho thấy các chỉ tiêu phân tích môi trường không khí đều nằm 

trong giới hạn các quy chuẩn cho phép. 
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3.2. Hiện trạng chất lượng môi trường nước 

Để đánh giá chất lượng nước khu vực dự án, đoàn khảo sát tiến hành lấy 04 mẫu 

nước mặt tại khu vực dự án. 

Bảng 3. 6. Vị trí đo đạc lấy mẫu hiện trạng môi trường nước mặt khu vực dự án 

KH mẫu Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

NM TL1, NM 

TL2, NM TL3 

Mẫu nước mặt cách khu vực dự án 30 m về phía 

thượng lưu Ngòi Đường 

2479630

.11 

424824

.15 

NM HL1, NM 

HL2, NM HL3 

Mẫu nước mặt cách khu vực dự án 30 m về phía 

hạ lưu Ngòi Đường 

2480980

.09 

425295

.25 

NM1, NM3, 

NM5 

Mẫu nước mặt trong khu vực thực hiện dự án (sát 

bờ kè của dự án) vị trí 1 

2479552

.33 

424884

.30 

NM2, NM4, 

NM6 

Mẫu nước mặt trong khu vực thực hiện dự án (sát 

bờ kè của dự án) vị trí 2  

2480916

,83 

425349

,27 

Mẫu nước mặt được lấy tại khu vực dự án do vậy phản ánh được đặc trưng, chất 

lượng nước mặt khu vực hiện trạng.Đồng thời, từ kết quả đo đạc làm cơ sở để đánh giá 

sự tác động của dự án trong quá trình thi công và vận hành, từ đó đưa ra được các biện 

pháp giảm thiểu các tác động này. 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 3. 7. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực dự án 

Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT: 

2015/BTNM

T 

(Cột B1) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 
Lần 

1 

Lần 

2 

Lần 

3 

NM 

TL1 

NM 

TL2 

NM 

TL3 

NM 

HL1 

NM 

HL2 

NM 

HL3 

pH - 6 6,2 6 5,1 5,7 5,5 5,5 ÷ 9 

DO mg/L 4,3 4,7 4,6 4,2 4,5 4,7 ≥ 4 

TSS mg/L 25 28 26 21 23 25 50 

BOD5 mg/L 10,2 9,8 10,3 7,5 7,2 7,8 15 

COD mg/L 21,4 16 15,8 15,6 14,6 15,5 30 

NH4
+_N mg/L 0,34 0,32 0,4 0,32 0,31 0,34 0,9 

NO3
-_N mg/L 5 4,9 5,2 5,2 4,3 5,4 10 

PO4
3-_P mg/L 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,3 

Fe mg/L 0,5 0,3 0,6 0,2 0,3 0,2 1,5 

Cu mg/L 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 
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Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT: 

2015/BTNM

T 

(Cột B1) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 
Lần 

1 

Lần 

2 

Lần 

3 

NM 

TL1 

NM 

TL2 

NM 

TL3 

NM 

HL1 

NM 

HL2 

NM 

HL3 

Pb mg/L 
<0,00

2 

<0,00

2 

<0,00

2 

<0,0

3 

<0,0

2 

<0,0

3 
0,05 

Zn mg/L 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 1,5 

Tổng 

dầu mỡ 
mg/L 0,3 <0,3 0,4 <0,3 <0,3 0,3 1 

Ecoli 
MPN/10

0 mL 
<3 <3 <3 <3 <3 <3 100 

Colifor

m 

MPN/10

0 mL 
460 300 290 600 430 390 7.500 

 

Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT: 

2015/BTNM

T 

(Cột B1) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

NM1 NM2 NM3 NM4 NM5 NM6 

pH - 6,7 6,7 6,2 6,5 6 6,9 5,5 ÷ 9 

DO mg/L 4,3 4,8 4,5 4,7 4,1 4,8 ≥ 4 

TSS mg/L 27 25 28 25 27 26 50 

BOD5 mg/L 10,8 10,3 9,7 10,9 10 9,5 15 

COD mg/L 16,7 16,2 15,2 15,8 15,9 16 30 

NH4
+_

N 
mg/L 0,43 0,41 0,31 0,42 0,35 0,38 0,9 

NO3
-_N mg/L 5,3 5 4,2 4,9 5,1 4,1 10 

PO4
3-_P mg/L 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,3 

Fe mg/L 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 1,5 

Cu mg/L 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 

Pb mg/L 
<0,00

2 

<0,00

2 

<0,00

2 

<0,00

2 

<0,00

2 

<0,00

2 
0,05 

Zn mg/L 0,6 0,4 0,6 0,5 0,3 0,2 1,5 
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Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT: 

2015/BTNM

T 

(Cột B1) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

NM1 NM2 NM3 NM4 NM5 NM6 

Tổng 

dầu mỡ 
mg/L 0,2 0,4 0,4 0,3 0,6 0,3 1 

Ecoli 
MPN/10

0 mL 
<3 <3 <3 <3 <3 <3 100 

Colifor

m 

MPN/10

0 mL 
440 300 460 240 290 340 7.500 

* Ghi chú:  

- Quy chuẩn so sánh: 

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

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

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

+ Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm phần 

phụ lục.  

* Nhận xét: Qua kết quả phân tích các thông số của nguồn nước mặt tại khu du lịch 

nghỉ dưỡng hiện hữu cho thấy hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép 

của Quy chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08 -MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt.  

3.3. Hiện trạng chất lượng môi trường đất 

Để đánh giá chất lượng đất tại khu vực dự án, đoàn khảo sát tiến hành lấy 09 mẫu 

đất. 

Bảng 3. 8. Vị trí lẫu mẫu phân tích đất tại khu vực dự án 

KH mẫu Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

X (m) Y (m) 

Đ1, Đ4, Đ7 Mẫu đất tại khu vực thực hiện dự án vị trí 1 2480427.41 425217.18 

Đ2, Đ5, Đ8 Mẫu đất tại khu vực thực hiện dự án vị trí 2 2480005.49 425005.18 

Đ3, Đ6, Đ9 Mẫu đất tại khu vực thực hiện dự án vị trí 3 2480095.49 425146.47 

Bảng 2.7. Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án 

Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN 03 -

MT:2015/BTNMT Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đ5 Đ6 Đ7 Đ8 Đ9 Giá trị giới hạn 
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Cd mg/L 1,5 1,6 1,2 1,5 1,2 1,2 1,5 1,6 1,3 3 

Cr mg/L 86 92 81 87 85 89 82 85 87 200 

Cu mg/L 65 79 63 76 74 97 98 95 96 150 

Zn mg/L 82 83 86 82 87 85 84 86 83 200 

Pb mg/L 57 52 54 52 51 48 54 47 55 100 

* Ghi chú:  

- Quy chuẩn so sánh: 

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

của kim loại nặng trong đất; 

+ Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm phần 

phụ lục.  

* Nhận xét: Qua kết quả phân tích các thông số của mẫu đất tại khu vực dự án cho thấy 

hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn chất lượng đất 

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

kim loại nặng trong đất. 

Từ những phân tích ở trên cho thấy hiện tại môi trường nơi thực hiện dự án Khu 

du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Tuy nhiên, 

khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh các nguồn thải gây tác động đến môi trường khu 

vực nhất là nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt nếu không được thu gom và xử 

lý theo đúng quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường cho khu vực. Dự án sẽ thực hiện các 

biện pháp quản lý, xử lý tốt để xử lý các chất thải trước khi ra môi trường phải đảm bảo 

tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng cho phép áp dụng, nước thải của dự án đảm bảo đạt 

QCVN 14: 2008/BTNMT (mức B) để nguồn tiếp nhận sẽ không bị ảnh hưởng, về chất 

thải rắn sẽ được thu gom tập kết theo đúng quy định của địa phương. 
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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 

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 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất. 

Công trình Hạ tầng kỹ thuật có diện tích 1.172,0 m2 chiếm tỉ lệ 0.5% diện tích 

đất quy hoạch của dự án đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CP087178, cấp 

ngày 14/8/2019; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CP136971, cấp ngày 09/3/2020; 

và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ĐD901042, cấp ngày 31/12/2021 phục vụ cho 

việc hoàn thiện các công trình hạ tầng của dự án. 

Theo hiện trạng khu vực chủ yếu đa phần là diện tích đất trống có cây bụi rải rác 

không có giá trị kinh tế, đất được cấp phép là đất kinh doanh dịch vụ. Do vậy tác động 

của việc chiếm dụng đất là nhỏ, không gây tác động tới kinh tế xã hội ở địa phương, đời 

sống của nhân dân và các tổ chức khác. 

Ngoài ra, mục đích của dự án là xây dựng khu vực du lịch nghỉ dưỡng và khai 

thác sử dụng nước khoáng nóng, do vậy chủ đầu tư nghiên cứu bố trí xây dựng công 

trình phù hợp, đảm bảo giữ nguyên cảnh quan hiện có, bảo vệ môi trường, góp phần 

thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái của khu vực. 

1.1.2. Đánh giá tác động của quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc 

thiết bị 

Tác động xấu đến môi trường trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy 

móc chủ yếu gây ảnh hưởng tới giao thông trong khu vực, an toàn lao động, bụi, tiếng 

ồn và độ rung. 

a) Ô nhiễm tiếng ồn  

Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới đều lấy tiêu chuẩn 

tiếng ồn điển hình của các phương tiện, thiết bị thi công của "Uỷ ban BVMT U.S - Tiếng 

ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID" là căn cứ để kiểm soát mức ồn 

nguồn, chi tiết trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 1. Dự báo mức độ tiếng ồn điển hình (dBA) của các thiết bị, 

phương tiện thi công ở khoảng cách 2m 

TT Hoạt động thi công Đơn vị Mức ồn ở khoảng cách 2m 

I. Dọn dẹp mặt bằng thi công 

1 Máy ủi/gạt dBA 80 

2 Xe nâng dBA 72 – 84 

3 Xe tải dBA 83 – 94 
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II. San nền và đầm chặt 

4 Máy san gạt dBA 80 – 93 

5 Xe lu dBA 73 – 75 

III. Rải đường 

6 Máy rải nhựa dBA 86 – 88 

7 Xe tải dBA 83 – 94 

8 Máy đầm dBA 74 – 77 

IV. Đào và vận chuyển đất 

9 Máy ủi dBA 80 

10 Máy gầu ngoặm dBA 72 – 93 

11 Xe tải dBA 83 – 94 

12 Máy nạo vét đất dBA 80 – 83 

V. Thi công công trình 

13 Cần cẩu dBA 75 – 77 

14 Máy hàn dBA 71 – 82 

15 Máy trộn bê tông dBA 74 – 88 

16 Máy ủi dBA 80 

17 Xe chở xi măng và đất dBA 83 – 94 

18 Xe tải dBA 83 – 94 

Trong quá trình thi công xây dựng Dự án, tiếng ồn gây ra chủ yếu do các máy 

móc thi công, các phương tiện vận tải trên công trường và do sự va chạm của máy móc 

thiết bị, các loại vật liệu bằng kim loại, tiếng búa đóng cọc,... 

Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công lan truyền tới các khu vực xung quanh 

được xác định bằng công thức sau: Li = Lp - Ld - Lc (dBA) 

Trong đó: 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng cách d (m) 

Lp - Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5 m) 

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

























a

d
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Trong đó: 

r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn với Lp (m) 

r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn th eo khoảng cách ứng với Li (m) 

a - Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0) 

Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và 

không có vật cản nên L = 0. 

Từ các công thức trên, có thể tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi 

công trên công trường tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 200m và 500m, kết 

quả được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 4. 2. Dự báo mức độ tiếng ồn của các thiết bị, phương tiện thi công 

ở khoảng cách 200m và 500m 

TT Thiết bị thi công 

Mức ồn ở 

điểm cách 

máy 2m 

Mức ồn ở 

khoảng cách 

200m 

Mức ồn ở 

khoảng cách 

500m 

I. Dọn dẹp mặt bằng thi công 

1 Máy ủi/gạt 80 68 59 

2 Xe nâng 72 – 84 66 54 

3 Xe tải 83 – 94 70 65 

II. San nền và đầm chặt 

4 Máy san gạt 80 – 93 69 68 

5 Xe lu 73 – 75 64 54 

III. Rải đường 

6 Máy rải nhựa đường 86 – 88 67 59 

7 Xe tải 83 – 94 72 59 

8 Máy đầm 74 – 77 68 54 

IV. Đào và vận chuyển đất 

9 Máy ủi 80 68 59 

10 Máy gầu ngoặm 72 – 93 70 57 

11 Xe tải 83 – 94 70 66 

12 Máy nạo vét đất 80 – 83 69 52 

V. Thi công công trình 

13 Máy đóng cọc 82 – 96   

14 Cần cẩu 75 – 77 68 50 

15 Máy hàn 71 – 82 67 52 

16 Máy trộn bê tông 74 – 88 70 62 

17 Máy ủi 80 68 59 

18 Xe chở xi măng và đất 83 – 94 70 61 

19 Xe tải 83 – 94 70 61 

VI. TC3733/2002/BYT 90 - - 

VII. QCVN 26: 2010/BTNMT - 70 70 

* Ghi chú: 

- TC 3733/2002/BYT: Đối với khu vực thi công trên công trường. 

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

Bảng 4. 3. Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư 

TT Khu vực Từ 6h-21h Từ 21h-6h 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 

2 Khu vực thông thường 70 55 

Nguồn: QCVN 26:2010/BTNMT (theo mức âm tương đương) 

Trên thực tế, khu vực công cộng có nhiều nguồn và các hoạt động phát sinh tiếng 

ồn khác nhau, chúng cộng hưởng với nhau, do đó tiếng ồn trong thực tế sẽ lớn hơn. Độ 

ồn do cộng hưởng như sau: 
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Bảng 4. 4. Độ ồn bổ sung do cộng hưởng khi có nhiều hoạt động cùng xảy ra 

Sự khác nhau 

giữa các độ ồn 

(dBA) 

Độ ồn cần bổ sung 

(dBA) 

Sự khác nhau 

giữa các độ ồn 

(dBA) 

Độ ồn cần bổ sung 

(dBA) 

0 3 7 0,8 

1 2,6 8 0,6 

2 2,1 10 0,4 

3 1,8 12 0,3 

4 1,5 14 0,2 

5 1,2 16 0,1 

6 1   

(Nguồn: Lê Trình, Đánh giá tác động môi trường – Phương pháp và ứng dụng, 2000) 

Như vậy, độ ồn của các phương tiện máy móc trên công trường khi có sự cộng 

hưởng ở mức lớn nhất như bảng sau: 

Bảng 4. 5. Dự báo tiếng ồn phát sinh bởi một số máy móc phương tiện khi có 

sự cộng hưởng ở mức lớn nhất tại các khoảng cách 

TT Thiết bị 
Độ ồn (dBA) 

Cách 1m Cách 10m Cách 20m Cách 30m 

1 Xe đóng cọc 82  97,8 65  77,8 59  71,8 5567,8 

2 Máy khoan lỗ 77  99 57,2  79 51,2 73 47,2 69 

3 Xe tải 84,6 - 96,5 64,6 76,5 58,6 70,5 54,6 66,5 

4 Máy xúc 83,6  99,1 63,6 79,1 57,6 73,1 53,6 69,1 

5 Máy đầm 72,4  88,3 52,4 68,3 46,4 62,4 42,4 58,4 

6 Máy kéo 75,2  94,1 55,2 74,1 49,2 68,1 45,2 64,2 

7 Máy ủi 80,8  94 60,8 74 54,8 68 50,8 64 

8 Máy trộn bê tông 75,8  87,3 55,8 67,3 49,8 61,3 45,8 57,3 

9 Máy phát điện 71,3  82 51,3 62 45,3 56 41,4 52 

10 Máy rung 70,3  80 50,3 60 44,3 54 40,3 50 

11 Xe lu 72,4  75 52,4 55 46,4 49 32,4 45 

QCVN 26:2010/BTNMT từ 

6h  21h 
70 

QCVN 26:2010/BTNMT từ 

21h  6h 
55 

Mức ồn sẽ bị suy giảm theo khoảng cách, và với khoảng cách 1m, tất cả các 

phương tiện thi công đều vượt QCVN 26:2010/BTNMT, với khoảng cách 30m thì hầu 

hết đều nằm trong quy chuẩn. 

Đối với máy đóng cọc, công ty sẽ sử dụng máy ép bằng thủy lực để hạn chế tiếng 

ồn và độ rung, đây là phương pháp thi công xử lý nền móng hiện đang được sử dụng 

phổ biến. 

Tác động tổng hợp của tiếng ồn ở ba mức:  

+ Tác động về mặt cơ học như che lấp âm thanh cần nghe 
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+ Tác động về mặt sinh học của cơ thể, chủ yếu là đối với bộ phận thính giác và 

hệ thần kinh. 

+ Tác động về hoạt động xã hội của con người 

Tất cả các tác động đó cuối cùng dẫn đến biểu hiện xấu về mặt tâm lý, sinh lý, 

bệnh lý và hiệu quả lao động của con người, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con 

người. Khi tiếng ồn đạt 50 dB về ban đêm, giấc ngủ bị đứt quãng, khi tiếng ồn ban ngày 

từ 70 dB  80 dB sẽ gây mệt mỏi, 90  110 dB bắt đầu gây nguy hiểm và 120  140 dB 

có khả năng gây chấn thương. 

Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện giao thông vận tải 

vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị thi công trên công trường đảm bảo giới 

hạn cho phép đối với khu vực thi công và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân 

cư theo QCVN 26:2010/BTNMT ở khoảng cách trên 500m từ nguồn ồn.  

- Tác động do rung lắc: 

Các thiết bị máy móc gây rung phải đảm bảo đạt những tiêu chuẩn cho phép như 

quy định trong QCVN 27:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung). 

Các thiết bị, máy móc dự án sử dụng phải chịu sự kiểm soát của tiêu chuẩn ô nhiễm rung 

động là máy trộn bêtông, máy đúc ống hoặc cột bêtông, máy đóng cọc diezen, máy cắt 

kim loại,... 

Những công việc xây dựng chịu sự kiểm soát của tiêu chuẩn rung động là: những 

công việc sử dụng búa đóng cọc, những công việc sử dụng máy phá nền, những công 

việc sử dụng máy nghiền, máy đập,... 

Bảng 4. 6. Mức độ rung động của một số máy móc thi công điển hình 

TT Loại máy móc 

Mức độ rung động tham khảo (mức độ 

rung động theo hướng thẳng đứng Z, dB) 

Cách nguồn gây 

rung động 10 m 

Cách nguồn gây 

rung động 30 m 

1 Máy đào đất 80 71 

2 Máy ủi đất 79 69 

3 Xe vận chuyển hạng nặng 74 64 

4 Xe lu 82 71 

5 Máy khoan 63 55 

6 Máy nén khí 81 71 

7 Máy đào bằng hơi 85 73 

8 Máy đóng cọc bằng khoan dẫn 98 83 

9 Máy đóng cọc bằng rung chấn 93 83 
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Trong quá trình thi công, các tác động do độ rung có thể gây ra đối với con người 

mà đối tượng chính là công nhân thi công trên công trường như sau: 

Khi cường độ nhỏ và tác động ngắn thì sự rung động này có ảnh hưởng tốt như 

tăng lực bắp thịt, làm giảm mệt mỏi,... 

Khi cường độ lớn và tác dụng lâu gây khó chịu cho cơ thể. 

Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá mức dẫn 

đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đâu xương khớp, làm viêm các hệ thống xương 

khớp. Đặc biệt trong điều kiện nhất định có thể phát triển gây thành bệnh rung động nghề 

nghiệp. 

Ngoài ra, nếu quá trình thi công gây rung động lớn sẽ làm ảnh hưởng, gây nứt 

các công trình kiến trúc nhà cửa của khu dân cư xung quanh, đặc biệt là khu 9, khu 15 

và 17 có vị trí xung quanh đều là khu vực thi công. 

b) Ô nhiễm bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển 

- Khí thải và bụi từ các xe vận chuyển vật liệu xây dựng 

Vào những ngày khô nóng, hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu xây dựng qua lại trên đường nội bộ và các tuyến đường trong khu vực thường 

phát sinh bụi đất từ mặt đường và các loại khí thải làm tăng đáng kể hàm lượng bụi và 

các chất khí (SO2, NO2, CO, VOC) trong không khí xung quanh. 

Mức độ gây ô nhiễm không khí còn do các phương tiện vận tải và thi công trên 

công trường phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường giao thông, mật độ và lưu lượng xe 

chạy trên đường và chất lượng kỹ thuật của xe, mức tiêu hao nhiên liệu và chất lượng 

nhiên liệu sử dụng và phụ thuộc vào cả tốc độ phát tán bụi và khí thải. 

Theo cơ quan BVMT của Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ số 

phát thải đối với các loại xe của một số chât sô nhiễm như sau:  

Bảng 4. 7. Hệ số phát thải 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 
7,3  1,6  7,26S  18,2  

(Nguồn: WHO, 2003) 

Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ dự án là 452.036 tấn. Xe vận chuyển nguyên 

vật liệu có tải trọng 10T, các nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho dự án chủ yếu là các 

đại lý đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai với trữ lượng, chất lượng đảm bảo. Tuyến đường 

vận nguyên vật liệu ước tính trung bình khoảng 20km. Quá trình vận chuyển tiến hành 

trong thời gian thực hiện thi công xây dựng các hạng mục công trình (24 tháng). Khối 
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lượng vận chuyển mỗi ngày là: 618 tấn/ngày. Số xe lượt xe vận chuyển trung bình 1 

ngày là 61 xe/ngày, tương đương 7,7 xe/h (ngày làm 8h). 

Sử dụng phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo hệ số ô 

nhiễm không khí, căn cứ vào sổ tay về Công nghệ môi trường, tập 1: “Đánh giá nguồn 

ô nhiễm không khí, nước và đất”, tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận tải 

và phương tiện thi công thải ra trong tuyến đường khu vực thi công ước tính theo công 

thức: 

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

Trong đó: 

n: là số lượng xe lưu thông trong thời điểm 1h (xe/h) 

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

Tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu phục 

vụ dự án: 

Bảng 4. 8. Tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu (mg/m.s) 

CO 

(kg/1000km) 
Tổng bụi – muội khói 

(kg/1000km) 

SO2 

(kg/1000km) 

NOx 

(kg/1000km) 

56,21 12,32 55,9 98,56 

Bụi phát sinh do quá trình vận chuyển đất đá đi đổ thải và đất đắp, nguyên vật 

liệu phục vụ dự án tác động trực tiếp các hộ dân sống dọc 2 bên đường của các tuyến 

đường vận chuyển (gồm: QL4E, đại lộ Trần Hưng Đạo và các tuyến đường trong thành 

phố Lào Cai) và các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường này, gây giảm 

tầm nhìn và gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.  

Bụi là một trong những chất gây ô nhiễm nguy hiểm tới môi trường không khí, 

môi trường sống của động thực vật. Các loại bụi khoáng vô cơ kim loại, silic, bụi plastic 

gây ra các loại bụi phổi ở động vật. Đối với thực vật, bụi lắng đọng trên lá làm giảm khả 

năng quang hợp của cây, làm giảm năng suất cây trồng. Các hạt bụi có kích thước nhỏ 

(15x105 m) làm giảm tầm nhìn, gây các bệnh về mắt hoặc lọt vào và tồn tại trong các 

phế nang phổi gây bệnh về hô hấp cho người và động vật. Về mặt mỹ quan, bụi phát 

sinh sẽ bám lên các công trình của các nhà dân sống dọc 2 bên đường gây bụi bẩn và 

giảm mỹ quan. 

Khí thải tác động đến hệ hô hấp của con người gây các bệnh về đường hô hấp 

như hen suyễn, viêm phổi,... nếu tiếp xúc với khí thải có nồng độ cao và trong thời gian 

dài có thể gây ung thư phổi và các bệnh liên quan đến da, mắt. Đối với môi trường, khí 

thải phát sinh làm gia tăng hiệu ứng nhà kính, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và 

phát triển của các loài động, thực vật trong tự nhiên. 
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1.1.3. Đánh giá tác động của việc thi công xây dựng các hạng mục công trình 

của dự án 

Hoạt động thi công của dự án chủ yếu gây ra các tác động lên môi trường được 

trình bày như trong bảng sau:  

Bảng 4. 9. Tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 

Nạo vét lớp bùn đáy, 

bóc nền đất yếu; đào, 

đắp đất,đá 

- Bụi phát sinh do quá trình nạo vét, đào, đắp 

- Khí thải độc hại do hoạt động của các máy thi công 

(SO2, CO, NOx, VOC…) 

2 

Vận chuyển nguyên 

vật liệu thi công đến 

công trường 

- Bụi đường do quá trình vận chuyển 

- Khí thải độc hại phát sinh do các quá trình đốt cháy 

nhiên liệu trong các phương tiện vận chuyển (SO2, CO, 

NOx, VOC…) 

- Chất thải rắn do rơi vãi vật liệu 

3 

Lưu giữ nguyên nhiên 

vật liệu trên công 

trường 

- Bụi phát sinh do gió cuốn nguyên vật liệu lưu giữ trong 

công trường 

- Xảy ra rò rỉ, phát tán chất ô nhiễm từ các kho chứa, bãi 

chứa nguyên vật liệu, xăng dầu,…  

- Nước mưa chảy tràn chứa chất rắn lơ lửng và chất ô 

nhiễm (xăng dầu thải,…) xâm nhập vào nước mặt 

- Chất thải rắn do rơi vãi vật liệu 

4 

Thi công các tuyến 

đường và hạ tầng kỹ 

thuật (cấp điện, cấp 

nước, hệ thống thông 

tin liên lạc) 

- Bụi và khí thải từ các máy móc, thiết bị thi công trên 

công trường 

- Nước thải thi công 

- Nước mưa chảy tràn 

- Tiếng ồn, độ rung từ các phương tiện vận chuyển, các 

máy móc thiết bị thi công 

5 
Sinh hoạt của công 

nhân thi công 

- Nước thải sinh hoạt 

- CTR sinh hoạt 

- Mùi phát sinh từ CTR sinh hoạt 

Các đối tượng bị tác động trong giai đoạn thi công của Dự án được thể hiện dưới đây: 

Bảng 4. 10. Đối tượng bị tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT Đối tượng bị tác động Không gian chịu sự tác động 
Thời gian chịu 

sự tác động 

1 

Các tuyến đường vận 

chuyển đổ thải, vận 

chuyển đất đắp, nguyên 

vật liệu phục vụ thi công 

dự án 

Các tuyến đường phục vụ dự 

án, nơi mà các phương tiện vận 

chuyển đất đá thải, nguyên vật 

liệu, máy móc thiết bị đi qua 

Trong suốt thời 

gian thi công 
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TT Đối tượng bị tác động Không gian chịu sự tác động 
Thời gian chịu 

sự tác động 

2 Môi trường không khí 

- Chủ yếu là khoảng không 

gian dọc theo các tuyến đường 

vận chuyển nguyên, nhiên, vật 

liệu 

- Khoảng không gian xung 

quanh khu vực thực hiện dự án 

Trong suốt thời 

gian các phương 

tiện tham gia xây 

dựng dự án 

3 Môi trường đất 
Khu vực diện tích đất xây dựng 

cho Dự án đã được quy hoạch 
Lâu dài 

4 Môi trường nước 
Hệ thống thoát nước của khu 

vực 

Trong suốt thời 

gian thi công 

5 Con người 

- 50 CBCNV tham gia thi công 

xây dựng. 

- Các hộ dân xung quanh khu 

vực thực hiện Dự án. 

Trong suốt thời 

gian thi công 

6 Hệ sinh thái 
Hệ sinh thái xung quanh và 

trong khu vực thực hiện Dự án 
Lâu dài 

1.1.3.1. Khí thải 

a) Ô nhiễm do bụi phát sinh từ quá trình san lấp và đào đất 

Theo tính toán, giai đoạn san nền và thi công xây dựng, công ty thực hiện xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật. Do vậy ước tính khoảng 4.748,27 m3 đất được đào trong quá trình làm 

móng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Sử dụng hệ số phát thải, ước tính tổng 

lượng bụi phát sinh do quá trình đào móng trong khu vực dự án là khoảng 4.748,28 g  

474.827 g. Dự kiến thời gian xây dựng là 24 tháng nên tải lượng bụi phát sinh là 30  

3000 g/ngày. Với tổng diện tích xây dựng trong khu vực là 239.800 m2, tính chiều cao 

phát tán là 10m, tổng thể tích khu vực thi công là 23.980.000 m3 → Nồng độ bụi phát tán 

trong khu vực thi công là 0,0020,2 mg/m3, dưới tiêu chuẩn cho phép (QCVN 

05:2013/BTNMT là 0,3 mg/m3). 

b) Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc thiết bị thi công 

Trong giai đoạn thi công tuyến đường, khí thải phát sinh chủ yếu từ quá trình 

hoạt động của các động cơ máy móc, thiết bị thi công sẽ phát sinh khí thải. 

Lượng khí thải sinh ra phụ thuộc vào số lượng, chất lượng phương tiện thi công 

và phương thức thi công. Trong giai đoạn thi công, Dự án sử dụng nhiều loại phương 

tiện như: xe tải, máy ủi, xe lu bánh hơi, xe lu bánh xích,... 

Việc ước tính tải lượng ô nhiễm không khí của các phương tiện thi công phụ 

thuộc vào các trang thiết bị được sử dụng. 
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Bảng 4. 11. Hệ số phát thải chất ô nhiễm của các máy móc, thiết bị thi công 

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

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 Đầm 0,933S 0,0184 0,0433 0,00223 0,00159 

2 Máy đào  0,933S 0,0184 0,0441 0,00361 0,00404 

3 Máy ủi  0,933S 0,0184 0,0441 0,00361 0,00404 

4 Ôtô 10 tấn 0,933S 0,0184 0,0441 0,00361 0,00404 

(Nguồn: Bộ tài nguyên môi trường Australia, 2003) 

Thời gian thi công của Dự án khoảng 24 tháng, mỗi ngày làm việc 8h/ca. 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, có thể ước tính được tải lượng ô 

nhiễm sinh ra trong khí thải các máy móc thiết bị thi công khi hoạt động và nồng độ ô 

nhiễm tương ứng theo các điều kiện sau: 

Bảng 4. 12. Định mức tiêu thụ dầu và lưu lượng khí thải của các thiết bị thi công 

TT Thiết bị 
Lượng dầu tiêu thụ 

(lít/ca) 

Lưu lượng khí thải 

(Nm3/h) 

1 Đầm 3,5 68 

2 Máy đào  65 462 

3 Máy ủi  59 499 

4 Ôtô 10 tấn 57 428 
(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution. Part 1. WHO 1993) 

Theo WHO, 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 

Kết quả ước tính tải lượng ô nhiễm từ khí thải của các thiết bị thi công tại khu 

vực dự án như sau: 

Bảng 4. 13. Lượng phát thải của một số thiết bị thi công tại khu vực Dự án 

TT Thiết bị 
Số lượng 

(cái) 

Lượng phát thải (g/s) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 Đầm 01 0,00006 0,00224 0,00526 0,00027 0,00019 

2 Máy đào  03 0,00316 0,12458 0,29859 0,02444 0,02735 

3 Máy ủi  01 0,00096 0,03769 0,09034 0,00740 0,00828 

4 Ôtô 10 tấn 08 0,00739 0,29133 0,69825 0,05716 0,06397 

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 

Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc, thiết bị thi công trong khu 

vực Dự án được thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 4. 14. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc thiết bị hoạt 

động trong giai đoạn thi công 

TT Thiết bị 
SL 

(cái) 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/Nm3) 

SO2 CO NOx Bụi VOC 

1 Đầm 01 3,00 118,38 278,58 14,35 10,23 

2 Máy đào  03 73,84 2.912,34 6.980,11 571,39 639,45 

3 Máy ủi  01 6,89 271,94 651,78 53,35 59,71 

4 
Ôtô 10 tấn 08 497,02 19.603,74 46.985,05 3.846,17 

4.304,3

0 

Nhận xét: 

Các kết quả tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm của máy móc thi công 

trên công trường trong giai đoạn thi công các tuyến đường phát sinh tương đối lớn. Tuy 

nhiên, các máy móc thi công này không hoạt động tất cả trong cùng một thời điểm vàrải 

rác trên toàn công trường, nên mức độ ảnh hưởng chỉ mang tính cục bộ tại các vị trí và 

tùy theo từng giai đoạn thi công của dự án. 

Khí thải phát sinh từ các phương tiện, máy móc thi công của Dự án gây ảnh 

hưởng trực tiếp cán bộ, công nhân làm việc trong công trường và các hộ dân gần khu 

vực dự án. 

Tác động của các chất khí thải đến môi trường và sức khỏe con người: 

+ Tác động đến môi trường: Hàm lượng các chất độc hại trong khí thải lớn sẽ 

làm ô nhiễm môi trường không khí, là một trong những nguyên nhân gây lên hiện tượng 

mưa axit và hiệu ứng nhà kính. 

+ Tác động đến sức khỏe con người: hàm lượng khí thải của Dự án sẽ làm ảnh 

hưởng đến của người lao động đặc biệt là công nhân thi công, gây ra một số bệnh như 

hen suyễn, viêm phổi và một số bệnh đường hô hấp khác. 

c) Tác động của khí thải từ hoạt động xây dựng khác 

Một số hoạt động khác trong quá trình thi công xây dựng phát sinh khí thải, tuy 

nhiên tải lượng không cao hoặc chỉ mang tính chất phân tán, tùy từng thời điểm nên tác 

động không lớn như: 

Máy hàn: Hoạt động hàn các kết cấu thép phát sinh bụi khói hàn, CO, NOx, tải 

lượng ô nhiễm thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến những người thợ hàn. Nếu không có các 

phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, người thợ hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc 

hại có thể bị những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, thậm chí ở nồng độ cao có thể bị 

nhiễm độc cấp tính. 

Sơn phủ: Các công trình trong quá trình sau hoàn thiện để tăng tính bền và thẩm 

mỹ, đội ngũ công nhân sẽ sơn một lớp sơn để chống thấm, chống ẩm cho các công trình. 
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Quá trình sơn phủ bề mặt tạo ra hơi sơn và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi như 

formaldehyde, benzene, xylene. Các chất này có thể bay hơi trong không khí, gây ho và 

dị ứng da, với nồng độ cao có thể gây đau rát mắt, mũi và họng. Tương tự hoạt động 

hàn, chỉ ảnh hưởng chủ yếu đến thợ sơn nếu không có phương tiện phòng hộ cá nhân 

phù hợp. 

1.1.3.2. Nước thải 

Trong quá trình thi công xây dựng công trình Dự án, các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường nước bao gồm: 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường, chủ yếu chứa cặn 

bã, các chất hữu cơ bị phân huỷ, các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật.  

- Nước mưa chảy tràn do mưa kéo theo cặn bẩn vào nguồn tiếp nhận. Thành phần 

nước mưa chảy tràn chủ yếu là TSS và dầu mỡ. 

- Nước thải thi công phát sinh từ quá trình thi công xây dựng, nước bảo dưỡng 

máy móc, nước rửa máy móc, phối trộn nguyên liệu...   

Với định mức sử dụng nước của công nhân xây dựng là 45 lít nước/người/ngày, 

lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp với số lượng khoảng 50 công 

nhân nhưng dự kiến công nhân chủ yếu thuê là người địa phương và bố trí ở trọ nên nên 

lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại công trường hàng ngày khoảng 2,25 

m3/ngày.đêm.  

Theo Eddy and Metcalf. Wastewater Engineering, McGraw-Hill, Inc, 1991, nồng 

độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý được đưa ra như 

sau: 

Bảng 4. 15. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

1 pH - 7,5 - 8 5-9 

2 BOD5 (200C) mg/l 1300 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 1200-1300 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 9000 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 35 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 160 10 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 160 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 150 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 40 10 
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10 Phosphat (tính theo P) mg/l 66 10 

11 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100 ml 
109 5.000 

(Nguồn: Eddy and Metcalf. Wastewater Engineering, McGraw-Hill, Inc, 1991) 

Căn cứ theo kết quả trên cho thấy nồng độ một số chỉ tiêu gây ô nhiễm trong nước 

thải sinh hoạt nếu không được xử lý sẽ vượt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) -Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt. 

- Các thành phần Nitơ, Phốt pho: Các hợp chất hữu cơ của nito, phốt pho có thể 

gây ra hiện tượng phú dưỡng kéo theo sự phát triển của các loài tảo không mong muốn 

tại các vùng tiếp nhận nước thải. Ngoài ra, ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm 

ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan. Gây mùi hôi do quá trình lên men yếm khí các 

chất thải hữu cơ.  

- Chất hữu cơ: Các chất hữu cơ trong nước thải chủ yếu là carbonhydrate. Đây là 

hợp chất dễ dàng bị vi sinh vật phân huỷ. Ô nhiễm hữu cơ dẫn đến suy giảm nồng độ 

oxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. 

Sự cạn kiệt oxy hoà tan sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thuỷ sinh. Tại khu 

vực có nồng độ oxy hòa tan xuống quá thấp thì thường xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí 

lớp bùn đáy, phát sinh mùi hôi thối. Sự phân hủy các chất hữu cơ cũng sinh ra một hàm 

lượng lớn ion sunfat trong nước. Trong điều kiện hiếm khí, các ion sunfat này sẽ bị sinh 

học giải phóng khí H2S, sinh ra mùi khó chịu và độc hại cho con người. 

- Chất rắn lơ lửng: Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến 

tài nguyên thuỷ sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảnh quan do làm tăng độ đục nguồn 

nước và gây bồi lắng nguồn nước mặt tiếp nhận. Đồng thời trong quá trình vận chuyển, 

sự lắng đọng của chúng sẽ tạo ra cặn làm tắc nghẽn hệ thống cống. 

Tuy nhiên công nhân của dự án không thường xuyên sinh hoạt tại công trường cho 

nên lượng nước thải phát sinh là không nhiều, tác động lên môi trường là không đáng 

kể.  

*Nước thải từ quá trình thi công xây dựng: 

Nước thải thi công trong quá trình xây dựng chủ yếu là nước dùng trong quá trình 

trộn bê tông, rửa đồ đựng nguyên vật liệu phục vụ thi công và nước thải từ quá trình rửa 

phương tiện, thiết bị. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải từ các thiết bị, máy móc được 

thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4. 16. Lượng nước thải thi công xây dựng công trình 

TT Lượng nước thải Lưu 

lượng 

m3/ngày 

COD 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 
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1 Nước thải từ bảo dưỡng máy 

móc 

01 20 - 

30 

- 50 - 80  

2 Nước thải vệ sinh máy móc 04 50 - 

80 

1,0 – 

2,0 

150 - 

200 

3 Nước thải làm mát máy 03 10 - 

20 

0,5 – 

1,0 

10 - 15 

QCVN40:2011/BTNMT, cột B 150 10 100 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp– Đại học xây dựng Hà Nội) 

Thành phần chính trong nước thải thi công là đất cát xây dựng thuộc loại ít độc 

hại, dễ lắng đọng, tích tụ... Do vậy tác động môi trường chính do nước thải thi công gây 

ra chủ yếu là tác động bồi lắng, gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước tạm thời. Ngoài ra, 

trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án lưu lượng nước 

thải thi công phát sinh không nhiều nên mức độ tác động đến môi trường được đánh giá 

là không lớn. 

*Nước mưa chảy tràn: 

Trong giai đoạn xây dựng hạ tầng, nước mưa chảy tràn sẽ gây xói lở đất, đặc biệt 

là chỗ đào, đắp đất làm bồi lắng các dòng chảy. Nước mặt tại khu vực còn có thể bị ô 

nhiễm do sự cố hoặc rò rỉ xăng dầu, rơi vãi trong quá trình vận chuyển vật liệu đặc biệt 

là vật liệu lỏng phục vụ cho công trường. 

Ngoài ra, nếu công tác tiêu thoát nước mưa không tốt, đặc biệt trong mùa mưa, 

cát cặn cuốn theo nước mưa làm bồi lắng hệ thống kênh mương, cống thoát nước hiện 

có của khu dân cư đồng thời gây ngập úng trong khu dân cư các khu vực xung quanh dự 

án. Do đó, trong quá trình thi công, chủ dự án cần phải chú trọng công tác tiêu thoát 

nước mặt. 

Quá trình thi công sẽ làm cho khả năng giữ nước kém hơn nên khi trời mưa to sẽ 

dễ có khả năng gây ngập lụt các vùng xung quanh, đồng thời tốc độ dòng nước chảy 

cũng nhanh hơn, sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát của khu vực. 

1.1.3.3. Chất thải rắn 

Nguồn phát sinh CTR trong giai đoạn xây dựng chủ yếu gồm: CTR sinh hoạt, 

CTR xây dựng và một phần CTNH. 

Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh ra trong giai đoạn này bao gồm: 

- Công tác làm đường, làm móng công trình; công việc thi công và hoàn thiện 

công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị. Chất thải rắn phát sinh bao gồm đất đá, gạch, xi 

măng, sắt thép và gỗ, giấy... 
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- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân hoạt động trên công trường với thành 

phần chủ yếu là túi nilon, giấy vụn, bao gói thức ăn thừa... chất thải sinh hoạt này nhìn 

chung là những loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân hủy (trừ bao bì, nilon).  

- Hoạt động bảo dưỡng phương tiện, máy móc nếu thực hiện ngay tại công trường 

sẽ phát sinh dầu nhớt, vỏ chai đựng dầu nhớt và giẻ lau dính dầu mỡ... Trung bình lượng 

dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 14 lít dầu/lần thay. 

Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình từ 3  6 tháng/lần tùy thuộc 

vào cường độ hoạt động của phương tiện máy móc thi công. Theo ước tính, số lượng 

phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trên công trường đạt khoảng từ 20 - 40 

phương tiện. Vì vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh ước tính từ 93 - 160 lít/tháng. 

* Chất thải rắn xây dựng thông thường: 

Chất thải rắn phát sinh trong khi thi công xây lắp các hạng mục công trình gồm: 

đất đá, gạch vỡ, vữa xi măng thừa, các mẩu vụn sắt thép... Ước tính khối lượng nguyên 

vật liệu cần thiết trong giai đoạn thi công khoảng 8.020.897,52 tấn. Khối lượng chất thải 

xây dựng phát sinh được tính như sau: 

Bảng 4. 17. Dự báo khối lượng chất thải thi công xây dựng 

Các loại chất thải 
Tỷ lệ phát sinh 

chất thải 

Tổng khối lượng CTR 

(tấn) 

Cát, đất, gạch vỡ, vữa xi măng thừa... 0,5% 5.745 

Bao bì xi măng, đầu mẩu sắt thép 

thừa. 
0,1% 1.149 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

Trong thi công có khoảng 50 công nhân, tuy nhiên công ty sẽ không bố trí lán 

trại sinh hoạt tại công trường, các công nhân sẽ thuê trọ trong khu dân cư, cán bộ ban 

quản lý dự án sẽ được bố trí làm việc trong văn phòng của khu du lịch hiện hữu. Ngoài 

ra, sẽ có lượng nhỏ chất thải văn phòng như giấy tờ, chai nước phát sinh, đây là các loại 

chất thải có thể tái chế sẽ được thu gom và bán phế liệu. Công ty sẽ bố trí khoảng 5 công 

nhân ở lại qua đêm để bảo vệ khu vực công trường, ước tính lượng rác sinh hoạt trung 

bình là 0,3 kg/người/ngày đối với người lao động ở lại công trường và 0,1 kg/người/ngày 

đối với lao động không ở lại công trường. Cụ thể: 

- Lượng rác thải của số lao động ở lại công trường: Q = 0,3 x 5 = 1,5 kg/ngày 

- Lượng rác thải của số lao động không ở lại công trường: Q = 0,1 x 45 = 4,5 

kg/ngày. 

* Chất thải rắn nguy hại: 

Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ 

giới là 15 lít dầu/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình 
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từ 3 – 6 tháng/lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện máy móc thi công. 

Theo ước tính, số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trên công trường 

tập trung khoảng 40 phương tiện trong đó phương tiện phải thay dầu đột xuất ước tính 

chiếm 10%  4xe/tháng. Vì vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh ước tính khoảng 60 

lít/tháng. 

Tuổi thọ trung bình của một bình ắc quy là 2 năm, mỗi bình ắc quy của xe công 

trình được ước tính trung bình 25kg. Nếu máy cần thay trên công trường thì lượng ăc 

quy thải ước tính khoảng 100 kg trong quá trình thi công.  

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng còn phát sinh vỏ thùng sơn, bao bì chứa sơn, cặn 

sơn từ quá trình sơn, vỏ hộp dầu mỡ thải,... với khối lượng khoảng 5-10 kg/tháng.  

Các loại chất thải nguy hại có tác động mạnh và lâu dài tới môi trường. Vì vậy, 

chủ dự án sẽ có các biện pháp để thu gom và lưu giữ đối với CTNH theo theo đúng quy 

định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại. 

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

Trong giai đoạn thi công đầu tư xây dựng công trình Ban quản lý dự án sẽ yêu 

cầu đơn vị thi công tuân thủ các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, khống chế giảm 

thiểu tác động và phòng ngừa các sự cố về môi trường xảy ra như đã trình bày ở trên. 

Các biện pháp giảm thiểu được tổng hợp có các nội dung chính như sau: 

Bảng 4. 18. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu 

Loại ô 

nhiễm 
Vấn đề ô nhiễm Biện pháp giảm thiểu 

Tác động xấu do chất thải 

Nước thải 

Nước mưa chảy tràn, 

nước thải thi công xây 

dựng 

- Xây dựng hệ thống thoát nước thi công phù 

hợp với Quy hoạch thoát nước chung của khu 

vực, không tập trung vật tư gần các tuyến 

thoát nước, thường xuyên kiểm tra nạo vét 

khơi thông các tuyến thoát nước, không để 

phế thải gây tắc nghẽn tuyến thoát nước. 

 

Nước thải sinh hoạt - Khống chế lượng nước thải bằng cách tổ 

chức nhân lực hợp lý theo từng giai đoạn thi 

công, bố trí nhà vệ sinh di động đặt cách xa 

khu dân cư và nguồn nước sử dụng một cách 

phù hợp. 
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- Bảo vệ nguồn nước cấp sử dụng và nguồn 

nước mặt, nước ngầm: 

- Tuân thủ các quy chuẩn quy phạm về bảo vệ 

nguồn nước cấp sử dụng và nguồn nước mặt, 

nước ngầm. 

Chất thải 

rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt - Thu gom bằng các thùng chứa rác tạm thời 

(02 thùng dung tích mỗi thùng là 60 lít, có 

bánh xe thuận lợi cho di chuyển) 

- Lập nội quy về trật tự, vệ sinh công trường, 

giáo dục công nhân có ý thức giữ gìn vệ sinh 

Chất thải rắn xây dựng - Xây dựng phương án tập kết, che chắn 

nguyên vật liệu. 

- Các phế liệu như đầu sắt, thép, bao bì, vỏ hộp 

... được thu gom, tận dụng bán cho cơ sở thu 

gom phế liệu 

- Các loại vôi vữa, gạch vỡ, vữa bê tông rơi 

vãi,... được tập kết tại khu tập kết phế thải xây 

dựng để tận dụng cho quá trình đổ nền, xây 

dựng đường trong khu vực 

- Khu tập kết phế thải xây dựng: được bố trí 

bên trong khu đất Dự án, cạnh khu tập kết 

nguyên vật liệu, không ảnh hưởng đến quá 

trình thi công Dự án 

Chất thải nguy hại - Quản lý CTNH theo đúng thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ban hành ngày 

10/01/2022 về quy định quản lý CTNH. 

Lưu giữ bằng các thiết bị đảm bảo quy định 

như thùng phuy 200 lít. Bên ngoài có dán 

nhãn phân loại CTNH, lưu trữ tại nhà kho 

tạm. 

- Thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý 

Khí thải Bụi từ đào, đắp, vận 

chuyển 

- Lắp đặt rào chắn bằng tôn quanh dự án, cao 

khoảng 3m. 

- Xe vận chuyển không được chở quá tải, có 

che chắn tránh rơi vãi vật liệu. 

Khí thải từ máy móc, 

phương tiện 
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Quét dọn, rửa đường, phun nước làm ẩm mặt 

đường với tần suất tưới nước: mỗi ngày 02 

lần. Sử dụng 01 xe chuyên dụng, dung tích 

của xe là 5m3. 

Phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có đủ 

điều kiện về an toàn kỹ thuật môi trường do 

Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp, người điều 

khiển phải có Giấy phép lái xe, chứng chỉ đào 

tạo quy định. 

Khí thải từ hoạt động 

xây dựng khác (hàn, sơn 

phủ) 

Trang bị đầy đủ khẩu trang, kính mắt và các 

phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết khác 

 

Tác động xấu không do chất thải 

Tiếng ồn, 

độ rung 

Tiếng ồn từ hoạt động 

vận chuyển, máy móc thi 

công 

- - Giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn bằng các giải 

pháp như: Thiết kế giảm độ rung cho thiết bị, 

trang bị thêm cho thiết bị vỏ bao cách âm, gắn 

thêm hệ thống giảm âm cho lối ra của máy 

phát điện. 

- - Giảm tiếng ồn lan truyền bằng các biện 

pháp: Trồng các giải cây xanh có tán lá um 

tùm vừa đảm bảo môi trường trong sạch vừa 

giảm sự lan truyền của tiếng ồn, ngoài ra các 

máy móc có tiếng ầm lớn sẽ không vận hành 

vào đêm khuya. 

- - Khống chế số lượng thiết bị thi công trong 

giới hạn tiếng ồn cho phép theo quy định. 

- Chống rung tại nguồn: Tuỳ 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 thuỷ khí, 

thay đổi chế độ tải làm việc ... 

- Chống rung lan truyền: dùng các kết cấu đàn 

hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn 
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hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao 

su...), sử dụng các dụng cụ cá nhân chống 

rung... 

- Chống rung cho việc đóng cọc bằng hạn chế 

số lượng thiết bị thi công đồng thời, bố trí cự 

ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh 

cộng hưởng. 

- Đào hào tránh sự lan truyền dao động. 

Cháy nổ, 

an toàn lao 

động 

Cháy nổ tại công trường 

thi công 

Tai nạn trong quá trình 

thi công 

- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần 

khu vực cấm lửa, khu vực có xăng dầu, thiết 

bị, máy móc, gia công cốt pha 

- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện chống 

cháy như bể cát, nước, bơm, bình khí CO2… 

để kịp thời chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra. 

- Đào tạo cho công nhân về an toàn lao động và 

kỹ năng phòng chống chảy nổ, ứng phó sự cố 

cháy nổ. 

- Lập lưới chắn bao quanh khi thi công các 

hạng mục cao tầng 

Nhận xét: Các biện pháp được đưa ra thích hợp với dự án, chủ dự án hoàn toàn 

có thể chủ động thực hiện, đem lại hiệu quả cao trong việc giảm thiểu lượng bụi và khí 

thải phát sinh. 

1.2.1. Thu gom xử lý nước thải 

(a) Nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, số lượng CBCNV tham gia thi công là 50 

người, Dự án bố trí lán trại trong phạm vi khu đất dự án để phục vụ công tác họp giao 

ban, nghỉ ngơi của CBCNV,... 

Để giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này, Chủ đầu 

tư bố trí 02 nhà vệ sinh di động 3 buồng. 

- Thông số của nhà vệ sinh di động như sau: 

+ Kích thước mỗi buồng vệ sinh: Dài = 1,30m; Rộng = 0,95m; Cao = 2,45m. 

+ Vật liệu: composite (FRP) chịu môi trường nắng mưa, thời gian lão hóa trên 20 

năm. Vách ngăn 2 lớp, hai mặt láng cách nhiệt. 

+ Bồn chứa nước sạch: 800 lít. 

+ Hầm tự hoại 3 ngăn lọc cỡ lớn 1.000 lít. 
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+ Nội thất gồm: 01 Mini lavabo; 01 quạt hút; 01 đèn chiếu sáng; 01 vòi nước rửa; 

01 gương soi; 01 bảng contact điện. 

 

Hình  3. Hình ảnh nhà vệ sinh di động 3 buồng 

Chất thải từ nhà vệ sinh di động dự kiến thuê đơn vị có chức năng trên địa bàn 

thu gom và xử lý định kỳ: tần suất thu gom xử lý 3 ngày/lần.  

Trong quá trình thi công, nhà vệ sinh di động sẽ được bố trí thuận tiện với hoạt 

động thi công của công nhân, đồng thời tránh xa nguồn nước mặt nhằm hạn chế tác động 

đến môi trường nước khi có sự cố rò rỉ. 

Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường 

thoát nước thải. Đường thoát nước thải sinh hoạt tạm thời sẽ được đưa vào tuyến quy 

hoạch thoát nước của khu vực. 

Đối với nước thải từ hoạt động tắm, giặt, rửa chân tay và nước thải từ hoạt động 

nấu ăn tại dự án trong giai đoạn này được thu gom và xử lý theo sơ đồ sau: 

 

Hình  4. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng 

 (b) Nước mưa chảy tràn  

Hố ga  

Nước thải từ hoạt động 

tắm, giặt, rửa chân tay... 

Nước thải  

từ khu vực nấu ăn 

Song, lưới chắn rác 

 

Khung và tấm lọc dầu mỡ SOS 

Châm dung dịch Clorin 

Nguồn tiếp nhận nước thải 
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Để giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn xuống hạ lưu và khu vực xung 

quanh, dự án sẽ thực hiện các biện pháp:  

- Bố trí hệ thống thoát nước mưa và các hố ga thu hợp lý theo địa hình khu đất. 

Thông số hố ga thu 1x1x1,2m để làm nhiệm vụ lắng sơ bộ các chất rắn lơ lửng trước khi 

thải vào môi trường. 

Kích thước mương thoát nước: 0,8m x 0,5m x 0,5m 

- Nạo vét định kỳ hố ga thu nước mưa và rãnh thoát nước. Tần suất 1 lần/tháng. 

Lượng chất thải nạo vét chủ yếu là đất, cặn rắn là CTR thông thường sẽ được chủ dự án 

ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh địa phương thu gom và xử lý theo đúng quy định.  

- Tiến hành thu dọn và vận chuyển về đúng nơi quy định khối lượng phá dỡ, phát 

quang, các chất rơi vãi trong quá trình phá dỡ các hạng mục công trình và phát quang 

thực vật để hạn chế các chất rơi vãi bị cuốn theo nước mưa. 

1.2.2. Giảm thiểu chất thải rắn 

- Quản lý CTR theo đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu. 

- Quản lý CTR và CTNH theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải nguy hại. 

 CTR xây dựng  

Trong quá trình xây dựng, chủ Dự án sẽ đưa ra các biện pháp giảm thiểu sau: 

+ Tại các khu vực tiếp giáp đường giao thông, đất phía dưới dự án thì Chủ dự án 

sẽ thực hiện giải pháp kè gia cố (kè chân, cắt cơ,…) bằng bê tông, rọ đá để đảm bảo 

không xảy ra sạt lở gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh dự án.  

+ Các loại rác thải được phân loại theo giá trị sử dụng của chúng như: cốt pha gỗ 

thu gom bán làm chất đốt, gạch vụn và vật liệu xây dựng rơi vãi thu gom dùng cho san 

lấp mặt bằng, vỏ bao bì xi măng, sắt thép vụn thu gom bán cho cơ sở thu mua phế liệu. 

+ Lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu đảm bảo về thông số kỹ thuật, tránh lẫn 

tạp chất và chất lượng thấp sẽ làm gia tăng khối lượng CTR trong giai đoạn này do loại 

bỏ tạp chất, dễ hỏng vỡ. 

+ Sử dụng các loại xe vận chuyển có chất lượng tốt và phải có bạt che tránh rơi 

vãi. Nếu xảy ra tình trạng rơi vãi đất đá, cát sỏi,... trên tuyến đường vận chuyển nguyên 

vật liệu sẽ tiến hành dọn dẹp, thu gom sạch sẽ, tránh gây ảnh hưởng đến mỹ quan khu 

vực và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 

+ Thành lập đội vệ sinh tiến hành dọn dẹp, vệ sinh công trường, dọn dẹp đất đá 

rơi vãi khu vực tuyến đường vận chuyển, cổng ra vào dự án vào cuối mỗi ngày làm việc. 

Không quét bùn, đất xuống cống thoát nước, tránh gây tắc nghẽn dòng chảy. 
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+ Ban hành các nội quy, quy định về quản lý chất thải xây dựng phát sinh trong 

quá trình thi công dự án, kết hợp với biện pháp nâng cao, tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức của CBCNV trong công tác quản lý CTR xây dựng và bảo vệ môi trường. 

 CTR sinh hoạt 

Để giảm thiểu lượng CTR phát sinh, Chủ đầu tư sẽ thực hiện công tác phân loại 

tại nguồn theo quy định. Công tác phân loại và các biện pháp giảm thiểu được thực hiện 

cụ thể như sau: 

- Đối với CTR sinh hoạt của 10 CBCNV tham gia chuẩn bị mặt bằng dự án sẽ 

được thu gom, phân loại tại nguồn và lưu chứa tại thùng chứa CTR dung tích 200 lít đặt 

bên ngoài lán trại của CBCNV. Chủ dự án hợp đồng với đơn vị chức năng (đơn vị dự 

kiến là Công ty Môi trường đô thị Lào Cai) định kỳ thu gom, vận chuyển đi xử lý theo 

đúng quy định. Tần suất thu gom: 1 lần/ngày.  

Bên cạnh đó, để giảm thiểu tác động từ CTR phát sinh trong giai đoạn này, Chủ 

dự án thực hiện các biện pháp như: 

 - Bố trí 02 công nhân chịu trách nhiệm thu gom rác thải.  

 - Thu gom, dọn sạch mặt bằng vào cuối ngày làm việc. 

 CTNH 

Trong quá trình san lấp mặt bằng, CTNH phát sinh như dầu mỡ thải hoặc giẻ lau 

dính dầu, dầu thải từ các phương tiện phá dỡ, san lấp. Các biện pháp sẽ được Chủ đầu 

tư thực hiện như: 

- Thu gom, phân loại rác thải, dọn dẹp khu vực phá dỡ, san lấp.   

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại khu vực dự án. Hoạt 

động thay dầu, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị sẽ chuyển cho Trung tâm bảo dưỡng thiết 

bị máy móc gần nhất trong khu vực. 

- Trường hợp có dầu mỡ thải phát sinh trên công trường, sẽ được thu gom vào các 

thùng chứa chuyên dụng đặt trong khu vực dự án. Khu vực dự án trong giai đoạn xây dựng 

sẽ trang bị từ 1-2 thùng chứa dầu mỡ thải loại 20 lít. Các loại chất thải nguy hại khác như 

vỏ thùng đựng hóa chất, vỏ thùng chứa dầu mỡ… sẽ được phân loại, tách riêng. 

- Chất thải nguy hại này sẽ được chủ dự án hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp 

nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai hoặc các tỉnh lân cận đưa đi xử lý. Chất thải nguy hại 

được quản lý và xử lý theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải nguy hại. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho CBCNV. 
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1.2.3. Giảm thiểu tác động môi trường không khí 

 (a). Bụi do hoạt động đào đắp, san gạt 

- Sử dụng các máy thi công mới, phát thải lượng khí ít. 

- Tiến hành thi công tập trung, thi công dứt điểm từng công đoạn, tránh kéo dài 

thời gian. 

- Quá trình đào đắp: Thực hiện theo phương án đào đến đâu được tập kết và đổ 

san gạt trong ngày. 

- Che chắn công trường thi công: Sử dụng tường tôn cao 3m bao quanh khu vực 

dự án, đặc biệt che chắn cẩn thận khu vực tiếp giáp với đường chạy qua dự án. 

- Bố trí công nhân quét và thu dọn vật liệu, bùn đất rơi vãi từ quá trình vận chuyển 

- Phun nước tưới ẩm nhằm giảm thiểu bụi khu vực thi công phát tán vào môi 

trường. Phun nước vào thời điểm buổi sáng và chiều đặc biệt là khi thời tiết khô, nóng. 

Tần suất tưới nước: mỗi ngày 02 lần và 04 lần/ngày thời tiết nắng nóng. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho 50 CBCNV thi công trên 

công trường để hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khoẻ công nhân. 

- Kiểm tra định kỳ sức khỏe cho công nhân để hạn chế các bệnh về đường hô hấp. 

(b). Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ, lưu trữ nguyên, vật liệu 

*) Giảm thiểu bụi và khí thải do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

+ Sử dụng nhiên liệu đúng chất lượng quy định của máy móc, nhiên liệu có hàm 

lượng lưu huỳnh thấp. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong quá trình thi công xây dựng, 

đảm bảo các phương tiện, thiết bị luôn hoạt động tốt để giảm thiểu tối đa lượng khí thải 

phát sinh. 

+ Không vận chuyển vào chiều thứ 6, thứ 7, chủ nhật và những ngày lễ, tết, những 

ngày tập trung đông khách du lịch. 

+ Yêu cầu nhà thầu thi công lập phương án vận chuyển nguyên liệu khoa học, 

hạn chế sự tập trung quá đông các phương tiện vận chuyển tại công trường, các phương 

tiện vận chuyển qua khu dân cư phải giảm tốc độ tránh khả năng gây tai nạn giao thông. 

+ Yêu cầu xe, phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có đủ điều kiện về an toàn 

kỹ thuật môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp, người điều khiển phải có Giấy 

phép lái xe, chứng chỉ đào tạo quy định.  

+ Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu tại địa bàn và các nguồn cung cấp xung 

quanh khu vực thực hiện dự án để giảm quãng đường vận chuyển và giảm công tác bảo 

quản nguyên vật liệu, giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh cũng như giảm 

nguy cơ xảy ra các sự cố. 



Báo cáo giấy phép môi trường  

“Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán” 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nghỉ dưỡng Pom Hán 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ Văn Bàn Page 73 

+ Các xe vận chuyển được che chắn, phủ bạt kín, tránh rơi vãi nguyên vật liệu dọc 

đường sẽ làm tăng nồng độ bụi. 

+ Vật liệu rời, chất thải xây dựng không được xếp, đổ cao quá thành thùng xe, 

đảm bảo vật liệu rời, chất thải chuyên chở không rơi vãi ra đường.  

- Kết hợp với các cơ quan ban ngành liên quan cùng khắc phục, sửa chữa kịp thời 

những hư hỏng trên đường vận chuyển nhằm giảm rơi vãi nguyên liệu, hạn chế bụi mặt 

đường cuốn vào không khí. 

*) Giảm thiểu bụi phát sinh do hoạt động bốc dỡ, lưu trữ nguyên vật liệu xây dựng 

Trong quá trình bốc dỡ, lưu trữ nguyên vật liệu của dự án, bụi phát sinh chủ yếu 

đối với một số loại nguyên vật liệu gồm cát, xi măng, đá,… Để giảm thiểu bụi từ quá 

trình này, Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tiến hành bốc dỡ đúng nơi quy định tại vị trí tập kết nguyên vật liệu (vị trí tập 

kết khu vực tiếp giáp ban điều hành dự án). Trong thời gian bốc dỡ hạn chế những người 

không liên quan ra vào khu vực để tránh tác động của bụi. 

+ Không tiến hành bốc dỡ vào ngày mưa, gió lớn. 

+ Nếu bốc dỡ trong những ngày nắng nóng sẽ kết hợp tưới nước dập bụi. 

+ Đảm bảo nguyên liệu được phủ bạt, che chắn cẩn thận, đặc biệt là cát, sỏi... hạn 

chế phát tán bụi vào môi trường, tránh bị cuốn trôi theo dòng nước vào những ngày mưa. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động đối với công nhân trực tiếp tiến hành bốc dỡ.  

(c). Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng 

- Che chắn khu vực thi công: 

+ Che chắn công trường thi công: Sử dụng tường tôn cao 3m bao quanh khu vực 

dự án, đặc biệt che chắn cẩn thận khu vực tiếp giáp với đường qua dự án. 

- Giảm thiểu khí thải từ các máy móc, thiết bị thi công: 

+ Sử dụng nhiên liệu đúng chất lượng quy định của máy móc, nhiên liệu có hàm 

lượng lưu huỳnh thấp. 

+ Sử dụng các loại máy móc, thiết bị có giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an 

toàn kỹ thuật còn hiệu lực. 

+ Ưu tiên sử dụng các máy móc, thiết bị hiện đại, tiêu hao ít nhiên liệu và thân 

thiện với môi trường. 

+ Thường xuyên kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị… 

+ Bố trí lịch thi công phù hợp, không bố trí thi công tập trung tại một vị trí để 

hạn chế thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn cùng một lúc. Tuy nhiên, mật độ các 

phương tiện thi công phụ thuộc vào bố trí công trình xây dựng. 

+ Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận tải và thiết bị thi công. 
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+ Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho CBCNV làm việc tại công trường. 

- Giảm thiểu khí thải từ công đoạn hàn kim loại: 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp tham gia công đoạn 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 và nội quy an toàn 

lao động. 

+ Sử dụng các loại que hàn theo đúng quy định và phù hợp với mục đích sử dụng. 

- Giảm thiểu tác động công đoạn sơn: 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiến hành công đoạn sơn. 

+ Sử dụng sơn nước, sơn sinh thái ít gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe 

con người. 

+ Hóa chất được sử dụng trong các hoạt động xây dựng như sơn, phụ gia… được 

chứa trong những thùng kín,tránh tiếp xúc với không khí và phát sinh khí thải. 

- Giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng: 

+ Xem xét, sử dụng loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

+ Định kỳ bảo dưỡng máy phát điện. 

+ Theo dõi lịch cắt điện của địa phương, hạn chế tối đa sử dụng máy phát điện 

để giảm thiểu lượng khí thải. 

- Giảm thiểu mùi hôi từ rác thải sinh hoạt của công nhân 

+ Bố trí 02 Thùng chứa rác hữu cơ và rác vô cơ, có nắp đậy tại khu vực nhà điều 

hành, nhà bảo vệ tránh phát tán mùi hôi, phổ biến cho công nhân phân loại rác tại nguồn. 

+ Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh các khu tập kết CTR chứa rác thải. 

+ Chất thải phát sinh sẽ được xí nghiệp môi trường đô thị thành phố thu gom vận 

chuyển 2 tuần/lần, không tồn trữ quá lâu tại khu vực tập kết CTR. 

+ Tuyên truyền nâng cao ý thức của CBCNV tham gia thi công về việc giữ gìn 

vệ sinh môi trường sống. 

1.2.4. Giảm thiểu tiếng ồn độ rung 

Trong giai đoạn thi công xây dựng thì tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ phương tiện 

giao thông vận tải và máy móc, thiết bị thi công. Để giảm mức ồn và rung động trong 

quá trình xây dựng công trình đến khu vực lân cận xung quanh, chủ đầu tư sẽ yêu cầu 

nhà thầu xây dựng phải áp dụng các biện pháp sau:  

- Sử dụng các máy xây dựng mới, chất lượng tốt, khả năng gây ồn thấp. 

- Tắt các máy móc thiết bị khi không sử dụng. 

- Không sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị thi công 

có gây độ ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn. 
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- Kiểm tra mức ồn của các thiết bị, nếu mức ồn lớn hơn cho phép thì sẽ lắp các 

thiết bị giảm âm.   

- Sử dụng các loại máy thi công phù hợp nhằm đảm bảo về tiêu chuẩn tiếng ồn, 

độ rung theo QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung được tạo 

ra bởi hoạt động xây dựng. 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ cá nhân, có mũ chụp tai hoặc nút chống ồn bằng 

chất dẻo. 

- Sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung... mà cơ sở của những biện pháp này 

được dựa trên nguyên tắc làm suy giảm năng lượng rung trong quá trình lan truyền và 

sao cho rung động khi truyền tới cơ thể con người cũng như môi trường xung quanh là 

ở mức cho phép.  

- Thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các phương tiện thi công, thay 

thế các bộ phận bị truyền động do dão, lắp đặt và bảo trì các thiết bị giảm thanh, đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn về độ ồn theo quy định và luôn đảm bảo máy móc hoạt động tốt. 

- Sắp xếp thời gian làm việc thích hợp theo đúng giờ lao động (không thi công từ 

11h30-13h30 và buổi tối). Để tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ của công nhân làm việc trên 

công trường. 

- Quy định tốc độ xe từ 15-20km/h trong khu vực tập trung đông dân cư, tuyến 

đường vận chuyển nguyên, vật liệu. 

1.2.5. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của Dự án 

trong giai đoạn thi công dự án 

 a. Tai nạn lao động 

- Trước khi thi công cần giải tỏa hết các hộ dân trong khu vực dự án. 

- 10 công nhân trực tiếp tham gia san lấp mặt bằng tại công trường được hướng 

dẫn và phổ biến về nội quy an toàn lao động. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho 10 CBCNV làm việc trực tiếp 

tại công trường như găng tay, kính, mũ, quần áo... 

- Quá trình chuẩn bị mặt bằng được thực hiện theo đúng tiến độ thời gian, tránh 

làm việc vào những ngày có thời tiết bất lợi như: Mưa lớn, bão, sét, giông, tố lốc, mưa 

lớn... 

b. Sự cố cháy nổ  

- Nâng cao ý thức của CB, công nhân thực hiện san lấp không hút thuốc, vứt tàn 

thuốc trong phạm vi dọn dẹp, san lấp mặt bằng. 

- Các thiết bị sử dụng điện được sử dụng đúng chức năng, kỹ thuật, khi không 

dùng thì tắt và rút khỏi nguồn điện để tránh chập, cháy. 
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- Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

Phối hợp với lực lượng chức năng để thực hiện công tác ứng cứu, chữa cháy tại khu vực 

xảy ra cháy nổ. 

- Dầu mỡ, các vật dụng dễ cháy được tập trung vào các thùng kín và được đặt 

cách xa các phương tiện và máy móc thi công. 

- Các máy móc, thiết bị thi công làm việc ở nhiệt độ, áp suất sẽ được quản lý thông 

qua hồ sơ lý lịch, được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng của Nhà 

nước. 

c. Sự cố tai nạn giao thông 

- Người lái và điều khiển xe vận chuyển nguyên vật liệu, đất đắp, đất đá thải 

phải qua đào tạo có giấy phép lái xe và chứng chỉ quy định. 

- Người tham gia giao thông trên tuyến đường phải có ý thức về chấp hành an 

toàn giao thông. 

- Thực hiện các bước triển khai phân luồng, đảm bảo giao thông khu vực thi công, 

đảm bảo các công trình giao thông, các phương tiện qua lại trong quá trình thi công. 

- Các phương tiện vận chuyển được che phủ kín, tránh rơi vãi đất đá, nguyện 

vật liệu trên tuyến đường. 

- Quy định tốc độ xe ra vào trong công trường (15km/h). 

Khi xảy ra sự cố, các biện pháp ứng phó như sau: 

- Tiến hành sơ cứu tại chỗ và vận chuyển người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất 

để có các phương án xử lý tiếp theo. 

- Hỗ trợ về mặt kinh tế cho người bị nạn nhằm khắc phục sự cố xảy ra. 

d. Sự cố rủi ro do sạt lở, ngập lụt 

- Xây dựng tuyến kè trước sau đó mới tiến hành san nền để tránh sạt lở; 

- San nền đúng cao độ thiết kế. Có các biện pháp thi công hệ thống thoát nước 

tạm trong quá trình thi công. 

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  

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Các tác động xấu đến môi trường do chất thải trong giai đoạn hoạt động của dự 

án gồm các tác động chủ yếu sau: 

Bảng 4. 19. Tóm tắt về tác nhân, đối tượng và quy mô bị tác động trong giai 

đoạn hoạt động của dự án 

Nguồn tác 

động 

Chất thải 

phát sinh 
Mức độ tác động Đối tượng chịu tác động 
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Hoạt động của 

các phương tiện 

ra vào dự án 

Bụi, khí thải 

động cơ (CO2, 

SO2, NOx, 

CO), tiếng ồn; 

- Phạm vi tác động: 

Toàn bộ dự án; 

- Tần suất: Thường 

xuyên 

Môi trường tự nhiên; người 

lao động trực tiếp làm việc 

tại khu vực bãi đỗ xe 

Sinh hoạt của 

cán bộ quản lý, 

trông coi dự án 

Nước thải sinh 

hoạt, chất thải 

rắn sinh hoạt; 

- Phạm vi tác động: 

Toàn bộ dự án; 

- Tần suất: Thường 

xuyên 

- Môi trường nước nguồn 

tiếp nhận nước thải; 

- Môi trường không khí 

(mùi hôi từ khu vực tập kết 

rác thải) 

- Hệ thống thoát nước của 

khu vực 

Chất thải nguy 

hại 

Giẻ lau dính 

dầu, pin 

thải,... 

- Phạm vi tác động: 

Toàn bộ dự án; 

- Tần suất: Không 

thường xuyên 

- Môi trường xung quanh 

khu vực thực hiện dự án 

(nhất là môi trường đất và 

nước); 

- Ảnh hưởng gián tiếp đến 

sức khỏe con người 

Các hiện tượng 

tự nhiên 

Nước mưa 

chảy tràn 

- Phạm vi tác động: 

Toàn bộ dự án; 

- Tần suất: Không 

thường xuyên 

- Hệ thống thoát nước của 

khu vực 

Nhìn chung, khi công trình đi vào khai thác, các hoạt động chủ yếu diễn ra là quá 

trình di cư cơ học, xây dựng các công trình như: Xây dựng khu dịch vụ du lịch, thương 

mại (khu tắm nước khoáng nóng, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn…); Xây 

dựng khu nhà phố thương mại; Xây dựng khu Bungalow nghỉ dưỡng; Xây dựng khu Biệt 

thự nhà vườn. Những hoạt động này sẽ gây ra một số tác động tới môi trường và xã hội 

như làm gia tăng bụi, khí thải từ các phương tiện ra vào khu vực dự án, gia tăng nước 

thải, rác thải ra môi trường, vấn đề an ninh trật tự. 

2.1.1. Đánh giá dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải 

2.1.1.1. Bụi, Khí thải 

Sau khi dự án đi vào hoạt động, dân cư được lấp đầy sẽ làm gia tăng số lượng 

các phương tiện giao thông lưu thông tại khu vực. Trong giai đoạn này sẽ có 15 CBCNV 

sinh sống tại dự án thì lượng xe máy là 15 xe, ô tô khoảng 10 xe – di chuyển trong và 

qua khu vực dự án (Theo cơ cấu tham gia giao thông đô thị ở Việt Nam, các số liệu cho 

biết: xe máy chiếm tỉ lệ khoảng 61% tổng các phương tiện giao thông, ô tô chiếm 36%, 

còn lại là các phương tiện khác như xe đạp). 

Các phương tiện giao thông sẽ phát sinh khí thải, chủ yếu là CO, SO2, NOx, bụi. 

Đây là nguồn phân tán, rất khó định lượng. Tuy nhiên, có thể dự báo được tải lượng và 



Báo cáo giấy phép môi trường  

“Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán” 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nghỉ dưỡng Pom Hán 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ Văn Bàn Page 78 

nồng độ các chất một cách tương đối trong khí thải của xe cơ giới giao thông trong khu 

vực như sau: 

Định mức sử dụng nhiên liệu của một số phương tiện giao thông điển hình được 

thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4. 20. Định mức sử dụng nhiên liệu một số phương tiện giao thông 

TT Loại phương tiện Loại nhiên liệu Định mức (lít/100km) 

1 Xe máy Xăng 1,5 - 3 

2 Xe con Xăng 6 – 10 
Nguồn : AP-42 emission factor, EPA’s Emission Estimation Guidance Materials, EPA-454/R-94-022, July 2004. 

Bảng 4. 21. Tiêu chuẩn khí thải đối với các loại xe có động cơ 

TT Chất ô nhiễm Xe máy Xe con 

1 CO (g/lit) 12,0 25,5 

2 NO2 (g/lit) 2,5 4,0 

3 HC (g/lit) 5,0 5,9 

Nguồn: Trung tâm QTMT tính toán theo chỉ dẫn của Cơ quan BVMT Mỹ 

Đoạn đường chịu ảnh hưởng là các tuyến đường trong khu vực dự án với tổng 

chiều dài 4.392,26m.Theo tính toán như trên thì lượng khí thải phát sinh từ các phương 

tiện giao thông ra tại khu vực dự án được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 4. 22. Lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông ra - vào dự án 

Loại 

phương 

tiện 

CO (g) NO2 (g) HC (g) 

Xe máy 125 ÷ 250 54 ÷ 108 119 ÷ 238 

Xe con 470 ÷ 940 350 ÷ 700 134 ÷ 268 

Tổng 496 ÷ 992 405 ÷ 900 253 ÷ 506 

(Nguồn: Tính toán theo hướng dẫn của S. arceivala, Marcel Dekker, Inc.-World Health 

organization, Geneva, 2003.) 

Nguồn gây ô nhiễm này phân bố rải rác, không cố định nên việc khống chế và 

kiểm soát là khó khăn. Tuy nhiên địa bàn khu vực khá thông thoáng nên nguồn tác động 

này không gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án và 

khu vực dân cư. 

* Mùi phát sinh từ khu tập kết rác thải sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sau một thời gian nhất định sẽ phân hủy và sinh 

ra mùi khó chịu. Mùi này làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí khu vực đó, gây khó 

chịu cho người dân sống tại dự án. Tuy nhiên, rác thải sinh hoạt được thu gom vào thùng 

rác có nắp đậy, hơn nữa tần suất thu gom thường xuyên nên ảnh hưởng của mùi rác đến 

môi trường xung quanh và các đối tượng khác là không đáng kể. 
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2.1.1.2 Nước thải 

Trong quá trình đi vào hoạt động, các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước bao gồm: 

- Nước thải sinh hoạt của nhân viên và khách đến tòa nhà, chủ yếu chứa cặn bã, 

các chất hữu cơ bị phân huỷ, các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật.  

- Nước mưa chảy tràn do mưa kéo theo cặn bẩn vào nguồn tiếp nhận. Thành phần 

nước mưa chảy tràn chủ yếu là TSS và dầu mỡ. 

- Nước tưới rửa sàn: chủ yếu là TSS và dầu mỡ, lượng nước nhỏ (< 4m3/ngày), 

được thu tại hố thu tầng hầm có kích thước 4,5 m3 để giảm TSS nên tác động đến môi 

trường là không đáng kể.  

* Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này chủ yếu phát sinh từ 15 cán bộ, công 

nhân viên quản lý, trông coi khu vực dự án, với định mức cấp nước trong giai đoạn này 

là 120 lít/người/ngày (TCXDVN 3989:2012/BXD). Vậy lượng nước cấp cho sinh hoạt 

CBCNV trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng là: 15 x 120 = 1.800 (lít/ngày). TheoMục a, 

khoản 1, điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP, lượng nước thải chiếm 80% lượng 

nước cấp. Vậy lượng nước thải phát sinh từ giai đoạn chuẩn bị mặt bằng của dự án là: 

1.440 lít/ngày. 

Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này chứa các chất lơ lửng (TSS), chất hữu cơ 

(BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật gây bệnh. 

Dựa vào tính toán thống kê của nhiều Quốc gia đang phát triển, tải lượng chất ô 

nhiễm và lưu lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động vận hành của dự án, 

tính được nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt chưa xử lý như sau: 

Bảng 4. 23. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng* 

(g/người/ngày) 

Tải 

lượng 

(g/ngày) 

Lưu lượng 

thải(l/ngày) 

Nồng độ 

trung 

bình(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT(Cột 

B) 

BOD5 45 – 54 675 – 810 

1.440 

84 - 101 50 

COD 72 – 103 
1.080 – 

1.545 
135 – 193 - 

TSS 70 – 145 
1.050 – 

2.175 
131 – 272 100 

NO3
- (Nitrat) 6 – 12 90 - 180 11 – 23 50 

PO4
3-(Photphat) 0,6 - 4,5 9–67,5 1 – 8 10 

Amoni 3,6 - 7,2 54 - 108 7 - 14 10 

(*Nguồn: WHO - Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí - Tập 1 – Generva 1993) 
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Ghi chú: (-): Không xác định. 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Nhận xét:Từ kết quả trên thấy: nước sinh hoạt của công nhân có các chỉ tiêu ô 

nhiễm vượt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Bên cạnh đó trong nước thải sinh hoạt thường có một lượng lớn vi sinh vật trong 

đó có vi sinh vật gây bệnh. Theo nhiều nghiên cứu, trong nước thải sinh hoạt tổng số 

Coliform từ 106 – 109 MPN/100ml, Fecal coliform từ 104 – 107 MPN/100 ml. Lượng 

nước thải này nếu không được xử lý trước khi thải ra môi trường bên ngoài sẽ gây ô 

nhiễm nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là thuỷ vực xung quanh. Các chất ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt sẽ làm gia tăng các chất ô nhiễm có trong nguồn nước mặt, tác 

động đến đời sống sinh vật thủy sinh. Ngoài ra, nước thải sinh hoạt không được thu gom, 

xử lý đúng quy định sẽ phát sinh mùi hôi, thối tác động trực tiếp đến 15 CBCNV làm 

việc tại dự án và các hộ dân sống lân cận khu vực này. 

* Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án trong giai đoạn hoạt động tính theo diện 

tích tương tự như với giai đoạn thi công. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, phần lớn đã 

được xây dựng hạ tầng kỹ thuật và bê tông hóa nên các chất lơ lửng trong nước mưa 

chảy tràn có nồng độ thấp, phụ thuộc vào cường độ mưa và tình hình vệ sinh môi trường 

của khu vực dự án. 

 Vì vậy, khi dự án đi vào hoạt động, đơn vị quản lý trực tiếp sẽ có giám sát, kiểm 

tra thường xuyên công tác vệ sinh môi trường. Đối với hệ thống thoát nước cũng sẽ bố 

các lưới, song chắn rác trên đường thoát nước để tách các loại rác và các chất lắng đọng 

khác trong nước mưa chảy tràn trước khi thoát về nguồn tiếp nhận. 

2.1.1.3. Chất thải rắn 

* Nguồn phát sinh CTR chủ yếu 

Trong giai đoạn này, chủ dự án sử dụng 15 CBCNV tham gia quản lý và trong 

coi khu vực dự án, nên nguồn phát sinh CTR chủ yếu từ CBCNV hoạt động trong dự 

án. CTR sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại khu vực thi công gồm chất hữu cơ, 

giấy vụn các loại, nylon, nhựa, kim loại, các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bị hư hỏng,… 

định mức thải rác là 0,5 kg/nguời/ngày (Nguồn: Lê Anh Dũng, Môi trường trong xây 

dựng, NXB Xây dựng, 2006). Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này 

ước tính khoảng 7,5 kg/ngày.  

Lượng chất thải này tuy không nhiều nhưng nếu không tiến hành thu gom và xử 

lý đúng quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường, làm giảm mỹ quan khu vực và ảnh hưởng 
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đến sức khỏe của 15 CBCN trực tiếp quản lý và trông coi dự án, và người dân xung 

quanh khu vực dự án. 

Ngoài ra, CTR sinh hoạt vứt bừa bãi trên đất, các thành phần hữu cơ trong đó 

phân hủy làm ô nhiễm môi trường đất, nước, mùi hôi thối làm ô nhiễm môi trường không 

khí. 

* Nguồn phát sinh CTR chủ yếu 

Trong quá trình hoạt động (vận hành), lượng CTNH phát sinh chủ yếu từ 15 

CVCNV quản lý trông coi dự án bao gồm: bóng đèn có chứa thủy ngân, giẻ lau dính 

dầu…, dự kiến lượng CTNH phát sinh khoảng 0,5 - 1 kg. 

Ngoài ra, còn có CTNH là dầu mỡ thải hoặc giẻ lau dính dầu phát sinh từ các 

phương tiện di chuyển trong khu vực dự án. Tuy nhiên, các phương tiện định kỳ được 

đem đến gara chuyên dụng để bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ, do vậy lượng CTNH phát 

sinh là không lớn. 

Tác động do CTNH: Khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn này là nhỏ. 

Tuy nhiên, nếu lượng CTNH này không được thu gom, xử lý sẽ gây ảnh hưởng tới môi 

trường.Nếu nồng độ thủy ngân trong môi trường đủ lớn (≥ 5mg – Theo Cơ quan bảo vệ 

môi trường Hoa Kỳ-EPA) sẽ gây hại cho môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe con người, nhất là các CBCN trực tiếp quản lý dự án. Ngoài tác động đến hệ thần 

kinh, thủy ngân còn có thể làm hại thận, gan, gây suy hô hấp cấp, và gây tử vong. 

2.1.2. Tác động xấu đến môi trường không do chất thải trong quá trình hoạt 

động của Dự án.  

2.1.2.1 Tiếng ồn và độ rung 

Trong giai đoạn hoạt động của dự án, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ các 

phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án. Mức ồn từ các nguồn nàyphụ thuộc và 

tình trạng kỹ thuật của các phương tiện và ý thức của người dân tham gia giao thông. 

Mức ồn của các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án đến môi trường xung 

quanh ở khoảng cách 50m, 100m và 200m được trình bày dưới đây: 

Bảng 2.8. Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ các phương tiện giao thông 

TT Loại xe 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe ô tô 60,5 54,5 46,5 40,5 34,5 

2 Xe mini bus 67,5 61,5 53,5 47,5 41,5 

3 Xe mô tô  53,5 47,5 39,5 33,5 27,5 

QCVN 26:2010/BTNMT 

(6h-21h) 
70 dBA 

Tiếng ồn gây tác động đến tinh thần, giấc ngủ của người dân khu vực, đặc biệt là đối 

với người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các kết quả tính toán cho thấy: Tại vị trí cách nguồn 



Báo cáo giấy phép môi trường  

“Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán” 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nghỉ dưỡng Pom Hán 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ Văn Bàn Page 82 

điểm từ 20m trở lên thì mức độ ồn đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT (trong khoảng thời gian từ 6h-21h) nên tác động đánh giá là không đáng 

kể. 

2.1.2.2. Các rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra 

* Các sự cố, rủi ro do cháy nổ 

Khi dự án đi vào hoạt động, sự cố cháy nổ có thể xảy ra do: 

- Các thiết bị về điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt, hệ thống điều hòa bị quá 

tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy. Các trường hợp như đóng 

ngắt cầu dao, cháy cầu chì, mối nối dây dẫn không chặt cũng là những nguồn dễ phát 

sinh ra tia lửa điện.  

- Tồn trữ chất đốt như dầu Diezen, mỡ, các loại rác, bao bì giấy, nilon, vật liệu 

dễ cháy trong các khu vực có lửa hay nhiệt độ cao. 

- Cháy nổ do sự cố sét đánh. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của người 

dân khu vực và môi trường xung quanh, cụ thể: 

- Thiệt hại về con người: cháy, nổ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý hoang 

mang đối với người bị tác động bởi sự cố. Ở mức độ nhẹ sẽ gây các thương tật có thể 

khắc phục hoặc thương tật vĩnh viễn, ở mức độ nặng có thể thiệt hại về tính mạng. 

- Thiệt hại về kinh tế: kinh phí sửa chữa, khắc phục sau cháy nổ. 

- Ảnh hưởng tới môi trường, hệ sinh thái: tác động trực tiếp của các đám cháy là 

khói bụi, ảnh hưởng đến khả năng điều hòa không khí; nước thải do công tác chữa cháy 

mang theo các hóa chất do quá trình cháy, hóa chất lưu giữ trong công trình, ngoài ra 

còn mang theo tro bụi, đất cát. Nước chảy tràn xuống các thủy vực xung quanh gây ô 

nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, các tác động này thường ngắn hạn và tác động không 

lớn. 

* Sự cố do công trình xuống cấp 

Trong giai đoạn hoạt động, các công trình như đường giao thông, hệ thống cấp 

thoát nước, cấp điện của dự án có thể bị xuống cấp theo thời gian sử dụng. 

+ Mặt đường bị rạn nứt, sụt lún có thể do hoạt động của các phương tiện giao thông 

quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường. Khi xảy ra sụt lún, hỏng mặt đường sẽ làm 

tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, tốn kém kinh phí cải tạo, nâng cấp tuyến đường. 

+ Hệ thống thoát nước hai bên đường có thể bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc thoát 

nước khi mùa mưa tới. Ngoài ra, hệ thống thoát nước có thể bị tắc do bùn đất, rác rơi 

vào hệ thống thoát nước ảnh hưởng đến việc thoát nước sau cơn mưa, từ đó có thể gây 

ngập úng, tác động trực tiếp tới đời sống người dân khu vực.  
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+ Hệ thống cấp nước của Dự án có thể bị hư hỏng, vỡ đường ống nước làm ảnh 

hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực. 

+ Hệ thống cấp điện trong quá trình sử dụng có thể xảy ra đứt đường dây, chập 

cháy trạm biến áp. Đối với các sự cố này sẽ gây thiệt hại về kinh tế cho Chủ dự án, ảnh 

hưởng tới sinh hoạt, sản xuất của người dân do việc cấp điện bị gián đoạn. 

* Sự cố do thiên tai 

Các sự cố do thiên tai như bão lũ, mưa lớn kéo dài xảy ra có thể gây nên các tác động 

như: 

+ Gây sụt lún, sạt lở công trình do khu vực có cao độ thiết kế thấp hơn so với cao 

độ địa hình tự nhiên của khu vực xung quanh. 

+ Ngập úng do lưu lượng nước lớn, hệ thống tiêu thoát nước không đáp ứng được kịp 

thời. 

+ Mưa to kèm theo giông lốc, sấm sét sẽ đe dọa tới an toàn của người dân và các 

công trình của dự án, đặc biệt là đối với các công trình và thiết bị điện. 

Khi xảy ra các sự cố trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trong khu vực dự 

án về đời sống sinh hoạt, tâm tinh thần, sức khỏe và kinh tế. Vì vậy, để hạn chế đến mức 

thấp nhất các tác động trên 

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

2.2.1. Công trình và biện pháp xử lý nước thải 

(1) Hệ thống thoát nước mưa 

* Đối với nước thải phần hạ tầng kỹ thuật 

- Thường xuyên dọn dẹp rác thải trên các tuyến đường, đảm bảo khu phố văn 

minh, sạch sẽ hạn chế được lượng rác thải theo nước mưa chảy tràn xuống hệ thống 

thoát nước của khu vực. Định kỳ nạo vét hệ thống hố ga, rãnh thoát nước, khơi thông 

dòng chảy tránh ngập úng do nước mưa chảy tràn. 

Phối hợp với chính quyền địa phương và các khu dân cư lân cận thực hiện nạo 

vét hệ thống thoát nước phía hạ lưu để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước và giảm thiểu 

nguy cơ ngập úng. 

Ngoài ra, để đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của các hộ gia 

đình, sẽ thực hiện các biện pháp: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng nước của người dân trong khu vực dự án, 

thực hành tiết kiệm nước tránh gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Tái sử dụng nhà vệ sinh 3 buồng từ giai đoạn trước. 

* Đề xuất hệ thống xử lý khi toàn bộ dự án đi vào hoạt động 
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Sau khi dự án hoạt động công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các hạng mục 

công trình còn lại. Dự kiến sau khi hoàn thành các hạng mục công trình và đưa toàn bộ 

dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán chính thức đi vào hoạt động, 

công ty dự kiến đón khoảng 1.294 lượt khách với lưu lượng nước thải dự kiến là 194 

m3/ng.ngđ.Do đó báo cáo này đề xuất thực hiện thu gom nước thải sinh hoạt và hệ thống 

xử lý nước thải với 2 hệ thống công suất của mỗi hệ thống là 100 m3/ngày đêm (toàn bộ 

các hệ thống này được đánh giá chi tiết và thực hiện trong Báo cáo đánh giá tác động ở 

giai đoạn sau, vì vậy trong báo cáo giấy phép môi trường này chỉ đưa ra đề xuất phần 

hệ thống).  

(2) Công trình xử lý nước thải: 

* Biện pháp xử lý nước tại các khu nhà: 

Nước thải sinh hoạt từ các khu nhà biệt thự, căn hộ du lịch, nước thải từ các dịch 

vụ công cộng được thu gom xử lý cục bộ trực tiếp ngay tại chân các công trình vệ sinh 

của từng khu nhà chức năng. Phương án xử lý nước thải sinh hoạt của các khu nhà biệt 

thự là sử dụng bể tự hoại 3 ngăn xử lý sơ bộ và qua hệ thống xử lý nước thải trước khi 

xả ra hệ thống xử lý nước thải chung của khu vực, được thiết kế theo mẫu của Viện Tiêu 

chuẩn hóa học- Bộ Xây dựng. 

Thuyết minh hệ thống bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải sinh hoạt có nồng độ chất bẩn lớn: xí, tiểu, ... được xử lý làm sạch cục 

bộ bằng bể tự hoại trước khi cùng với các loại nước thải từ: tắm, rửa, giặt... (có nồng độ 

bẩn thấp hơn) đưa vào các tuyến thoát nước chung của khu vực.  

Nước thải qua bể tự hoại được lắng cặn và lên men cặn lắng (chủ yếu là chất hữu 

cơ không tan). Cặn lắng dưới tác động của vi khuẩn yếm khí, cặn được phân hủy thành 

các chất khí và khoáng hòa tan. Bùn cặn lên men sẽ định kỳ được chuyển đi bằng xe hút 

bể phốt chuyên dụng. Hiệu quả xử lý làm sạch của bể tự hoại đạt 30 - 35% theo BOD 

và 50 - 55% đối với cặn lơ lửng.  

 

Hình  5. Nguyên tắc cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. 

Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ được 
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phân huỷ, một phần tạo các chất khí và một phần tạo ra các chất vô cơ hòa tan. Nước 

thải khi qua ngăn 1 sẽ tiếp tục qua ngăn 2 và ngăn 3 trước khi đổ vào hệ thống xử lý, 

đảm bảo hiệu quả giảm thiểu các chất ô nhiễm trong quá trình xử lý. Sau khi xử lý qua 

bể tự hoại, các thông số hữu cơ như tổng N, tổng P, dầu mỡ, coliform,…được xử lý một 

phần sau đó dẫn về 2 hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/hệ thống để chất lượng 

nước sau xử lý đảm bảo tiêu chuẩn xả thải mức B theo QCVN14:2008/BTNMT. Quy 

trình hệ thống được đề xuất như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  6. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung 

- Công suất xử lý: 100 m3/ngày đêm. 

- Các hạng mục đầu tư của hệ thống xử lý nước thải tập trung gồm: 

+ Hố gom tập trung  

+ Bể điều hòa (bao gồm máy thổi khí và dàn ống phân phối khí) 

+ Bể thiếu khí 

+ Bể hiếu khí. 

+ Bể lắng. 

+ Bể khử trùng. 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Bể thiếu khí 

Khí nén 

Hoá chất 

NaOCl 

Nước thải vào 

Khí nén 

Hố thu gom 

Bể Điều hòa 

Thải ra nguồn tiếp nhận 

Cột B QCVN14:2008/BTNMT 

 Bể hiếu khí 

Bể Lắng  

Bể khử trùng 

Bùn 

Bể chứa bùn 

Nước trong 
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+ Bể chứa bùn. 

* Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh của dự án sẽ thu gom, bơm cưỡng bức về hố gom 

tập trung, Nước thải từ hố gom tập trung được bơm cưỡng bức vào bể điều hòa của hệ 

thống, trước khi vào bể điều hoà nước thải chảy qua hệ thống song chắn rác nhằm tách 

toàn bộ các vật rắn có kích thước lớn cuốn theo dòng thải. Trong bể điều hòa, nước thải 

được làm đồng đều bằng cách sục khí thông qua máy thổi khí công nghiệp.  

Nước thải sau bể điều hòa được hệ thống bơm đẩy sang hệ thống xử lý sinh học, 

quá trình xử lý sinh học được sử dụng là xử lý thiếu khí và hiếu khí (có sử dụng đệm 

sinh học). Để giữ cho đệm sinh học trong bể, bể được lắp sàng đỡ đệm phía dưới đáy bể 

và tấm chặn đệm phía trên mặt. Vi sinh vật sẽ bám vào bề mặt đệm nhựa và tạo thành 

lớp màng sinh học với mật độ vi sinh vật lớn và chúng sẽ phân huỷ chất hữu cơ có trong 

nước thải. Thiết bị cấp ôxi là máy thổi khí dạng blower đưa vào đáy thiết bị xử lý hiếu 

khí.  

Sau quá trình xử lý sinh học, nước thải được tiếp tục đưa sang quá trình lắng. Bể 

lắng được sử dụng là lắng đứng. Nước được đưa vào ống lắng trung tâm, bùn rơi xuống 

đáy và được đưa ra ngoài nhờ bơm bùn thả chìm, nước trong đi ra qua máng thu vào 

công đoạn xử lý tiếp theo. Trước khi được thải ra ngoài môi trường, nước thải được đưa 

qua hệ thống khử trùng bằng dung dịch chứa clo hoạt tính, lọc cát để tách nốt phần cặn 

rắn lơ lửng phát sinh của nước thải. Nước thải ra khỏi hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn Việt 

Nam theo QCVN14:2008/BTNMT (Cột B). 

Các hóa chất được pha sẵn trong các cụm thiết bị pha chế hóa chất cấp vào hệ 

thống các thiết bị phản ứng nhờ hệ thống các bơm hoá chất chịu ăn mòn.  

Bùn thải từ bể lắng được dẫn về bể chứa bùn. Nước róc ra từ bể bùn được tuần 

hoàn trở lại bể điều hoà. Bùn được phơi khô để loại bỏ nước, sau đóng bao đem đi quản 

lý theo quy định chung về quản lý chất thải rắn. 

Bảng 4. 24. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ng.đ 

STT Tên bể Kích thước (mm) Thể tích 

1 Hố thu gom tập trung L x R x H = 1400x1400x2700 V = 5,3 m3 

2 Bể điều hòa L x R x H = 3200x 3500x3500 V = 39,2 m3 

3 Bể thiếu khí L x R x H = 3000 x 3500x3500 V = 36,75 m3 

4 Bể hiếu khí  L x R x H = 4500x3500x3500 V = 55,25 m3 

5 Bể lắng L x R x H = 3200x3500x3500 V = 39,2 m3 

6 Bể khử trùng L x R x H = 1000x3500x3500 V = 12,25 m3 

7 Bể chứa bùn L x R x H = 2000x3500x3500 V = 24,5 m3 
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(3) Giảm thiểu nước mưa chảy tràn: 

- Xây dựng hệ thống thoát nước chung hoàn chỉnh và đồng bộ cho toàn bộ khu 

vực dự án, cống được thiết kế là loại cống hộp có bản đậy và cống tròn có đường kính 

D60cm, D75cm, D100cm. 

+ Thân cống hộp sử dụng BTXM M150, bản đậy sử dụng BTCT M200. 

+ Thân cống tròn D60cm, D75cm, D100cm là cống định hình đúc sẵn. 

- Dọc theo các tuyến rãnh hộp, cống tròn xây dựng các hố thu được bố trí trung 

bình 35m ÷ 45m/ 1 hố để thu nước. Toàn bộ hệ thống cống thoát nước được tập trung 

về 3 cửa xả ra suối Ngòi Đường. 

2.2.2. Công trình và biện pháp xử lý bụi khí thải 

 * Đối với hoạt động giao thông 

+ Bố trí các làn đường hợp lý, phương tiện hoạt động trong dự án tuân thủ các 

quy định về tốc độ, an toàn giao thông. 

+ Quét dọn, vệ sinh sạch sẽ các tuyến đường, hành lang trong khu vực dự án. 

+ Trồng và chăm sóc hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường. Đây là một trong 

những biện pháp giảm thiểu tác động tích cực đến môi trường hiệu quả lại ít tốn kém. 

Cây xanh vừa có tác dụng che nắng, giảm nhiệt độ không khí và tạo cảm giác mát mẻ 

cho cộng đồng dân cư, vừa có tác dụng điều hòa điều kiện vi khí hậu trong khu vực. 

Ngoài ra cây xanh còn có khả năng cải thiện môi trường không khí, hạn chế khả năng 

phát tán bụi và tiếng ồn rất hiệu quả. 

* Mùi hôi, khí thải từ các điểm tập kết rác và hệ thống thoát nước 

- Thường xuyên dọn dẹp hệ thống cống rãnh thoát nước, định kỳ nạo vét hệ thống 

cống rãnh thoát nước 3 – 6 tháng/lần. 

- Quy định thời gian thu gom rác thải và tần suất 2 lần/ngày, tập kết đúng giờ, tránh 

lưu giữ lâu gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe và mỹ quan khu vực. 

e) Đối với khí thải từ hệ thống thu gom, lưu giữ CTR và hệ thống xử lý nước 

thải. 

Trong giai đoạn vận hành khu vực dự án, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do 

CTR và CTNH được thực hiện như sau: 

- Để đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực dân cư, dự án không bố 

trí điểm tập kết rác tập trung trong phạm vi khu đất. Hợp đồng thuê Công ty môi trường 

đô thị Lào Cai sử dụng các xe đẩy để thu gom rác tần suất thu gom 02 lần/ngày, sau đó 

đưa về vị trí tập kết chung của khu vực do Công ty môi trường đô thị Lào Cai phối hợp 

với UBND phường Pom Hán thỏa thuận và bố trí. Vị trí tập kết rác đảm bảo cách xa 

nguồn nước, xa khu dân cư. Mỗi ngày xe chở rác chuyên dụng sẽ đến vị trí tập kết rác 

để vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 
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- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người dân về các tác hại của 

CTNH và hướng dẫn người dân thực hiện thu gom, phân loại tại nguồn và xử. 

2.2.3. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy 

chuẩn kỹ thuật về môi trường 

- Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực Dự án. 

Các biện pháp trên đều nhằm giảm độ ồn xuống dưới mức quy định tại QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tuy nhiên trong điều kiện 

hoạt động thực tế thì các giải pháp liên quan đến cơ giới chỉ mang tính chất tương đối. 

Quan trọng nhất là sự điều phối, sắp xếp hợp lý thời gian hoạt động nhằm hạn chế gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong các giờ cao điểm, giờ nghỉ ngơi. 

2.2.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Các sự cố, rủi ro do cháy nổ 

Để đảm bảo an toàn về PCCC cho công trình, Chủ đầu tư thực hiện xây dựng và 

thực tập phương án PCCC, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo các yêu cầu và nội dung cụ thể 

sau: 

+ Nêu được tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên 

quan đến hoạt động chữa cháy. 

+ Đề ra tình huống cháy lớn phức tạp nhất và tình huống cháy đặc trưng khác có 

thể xảy ra, khả năng phát triển của đám cháy theo các mức độ khác nhau. 

+ Đề ra kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy, 

biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và các công việc phục vụ chữa cháy phù hợp 

với từng giai đoạn của từng tình huống cháy. 

- Kiểm tra việc bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy khi có những thay đổi về 

tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc, các điều kiện liên quan đến hoạt động 

chữa cháy. Tổ chức tổ chức thực tập định kỳ mồi năm 1 lần và thực tập đột xuất khi có 

yêu cầu. 

- Phương án PCCC cho dự án được lập và trình các cấp có thẩm quyền thẩm định 

và phê duyệt theo các quy định hiện hành. 

- Trong mạng lưới cấp nước bố trí các họng cứu hỏa trên các tuyến đường và 

công cộng với khoảng cách trung bình 200m/họng. 

- Đối với nguy cơ xảy ra cháy nổ liên quan đến hoạt động của cây xăng: Thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu tương tự như trong giai đoạn thi công. 

* Hệ thống bình chữa cháy 
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- Bình khí dùng chữa tất cả các đám cháy chất rắn, lỏng, khí hoá chất và chữa 

cháy các thiết bị điện có điện thế dưới 50KV. 

- Lắp đặt các Nội quy, tiêu lệnh PCCC ở trên tường nơi bố trí họng nước chữa cháy 

vách tường và nơi đặt bình chữa cháy để mọi người biết và tuân thủ các yêu cầu an toàn 

PCCC. 

b. Sự cố do công trình xuống cấp 

- Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng đường, sửa chữa mặt đường, nền đường 

và hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước. Công tác này được thực hiện thường 

xuyên trong suốt thời kỳ khai thác nhằm khắc phục nhanh những hư hỏng, đảm bảo 

tuyến đường hoạt động tốt. 

- Thường xuyên chăm sóc hệ thống cây xanh, hệ thống các cống, mương thoát 

nước. Khi sự cố xảy ra sẽ có biện pháp thay thế, chăm sóc, bảo dưỡng kịp thời. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống cấp và thoát nước dọc tuyến Dự án 

và tại các vị trí khớp nối. 

- Khi có sự cố như vỡ đường ống dẫn cấp nước sẽ tiến hành bịt ngăn chặn nước 

chảy tràn ra khu vực. 

- Khi có sự cố như dứt dây cáp, chập cháy,... thì kịp thời ngắt điện, tránh ảnh 

hưởng ra phạm vi rộng. 

- Thông báo tới đơn vị thi công trực tiếp các tuyến đường, cơ sở hạ tầng và đơn 

vị cung cấp điện cho khu vực. 

- Bố trí cán bộ kỹ thuật chuyên môn tiến hành sửa chữa. 

c. Sự cố do thiên tai 

Tập huấn, phổ biến kiến thức cho người dân về biện pháp phòng ngừa ứng phó 

khi gặp sự cố, thiên tai. 

Khơi thông dòng chảy, hệ thống tiêu thoát nước để tránh xảy ra ngập úng vào 

mùa mưa lũ. 

Khi xảy ra hiện tượng bão lũ, sấm sét, ngập úng trong khu vực dự án phải nhanh 

chóng ngắt nguồn điện của khu vực. 

+ Sử dụng bơm cưỡng bức để tiêu thoát nước trong khu vực. 

+ Chỉ đóng điện sau khi đã rà soát kiểm tra toàn bộ hệ thống thiết bị.  

+ Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình ứng phó sự cố. 

Đối với sự cố động đất, công tác phòng ngừa và ứng phó được thực hiện như đã 

nêu trong giai đoạn xây dựng. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường  

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí  
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Trong giai đoạn thi công đầu tư xây dựng công trình Ban quản lý dự án sẽ yêu 

cầu đơn vị thi công tuân thủ các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, khống chế giảm 

thiểu tác động và phòng ngừa các sự cố về môi trường. Dự kiến kinh phí cho các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường được tổng hợp trong bảng 4.26 dưới đây.  

Bảng 4. 25. Danh mục các công trình thu gom, xử lý chất thải 

TT Tên công trình 
Khối 

lượng 

Kinh phí dự 

trù(đồng) 

1 Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước mưa và các hố ga 01 HT 

Nằm trong 

kinh phí xây 

dựng hạ tầng 

kỹ thuật của 

dự án 

2 Hệ thống đường ống thu gom nước thải sinh hoạt 01 HT 

3 Nhà vệ sinh di động 02 cái 

3 
Tấm tôn quây xung quanh công trình tránh bụi, ồn 

phát tán 
450 m 

4 
Xe tưới nước làm ẩm khu vực thi công và đường giao 

thông 
01 xe 

5 Cầu rửa xe ô tô ra vào công trường  

6 Thùng đựng chất thải nguy hại 01 cái 

7 
Thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt tại khu nhà bảo vệ 

công trường thi công 
01 cái 

8 Trồng cây xanh trong khuân viên khu nhà ở đô thị. - 

9 Chi phí khác - 

Kinh phí trên được dự toán dựa vào giá thành thực tế trên địa bàn tỉnh và một số 

các công trình có quy mô tương tự Dự án. 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

a. Các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng: 

- Các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng dự kiến được triển khai 

xây dựng và lắp đặt trong Quý I/2023. 

b. Các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành: 

- Các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự kiến được đầu tư 

vào Quý III/2023. 

3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

* Đánh giá tác động đến môi trường không khí: Đây là đối tượng dễ bị tác động 

mạnh nhất. Nhìn chung việc đánh giá tác động đến môi trường không khí trong báo cáo 

giấy phép môi trường là khá đầy đủ và cụ thể cho từng nguồn gây tác động trong các 

giai đoạn thực hiện của dự án. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong phương pháp tính toán 
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nồng độ bụi tại các nguồn phát sinh chưa đảm bảo tính chính xác cao do các nguồn thải 

đơn lập, phân tán và thiếu tài liệu đánh giá tải lượng chính xác. 

* Đánh giá tác động đến môi trường nước: Đã xác định được các nguồn thải từ 

dự án có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước tiếp nhận. Đã xác định nguyên nhân chính có 

thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt là từ nước thải sinh hoạt, nước thải thi công và rác thải 

sinh hoạt. Nước thải từ dự án không làm gia tăng nhiều các chất ô nhiễm của nguồn tiếp 

nhận mà chỉ làm gia tăng lưu lượng, góp phần pha loãng.  

* Tác động đến giao thông vận tải: Đánh giá đã nhận ra các đối tượng bị ảnh 

hưởng chính là dân cư sống dọc 2 bên đường thị trấn và khu vực xung quanh. Mức độ 

ảnh hưởng ở mức cao do dựa vào số lượt xe dự tính ra vào phục vụ dự án khi hoạt động 

và hiện trạng theo khảo sát thực địa. 

* Tác động đến môi trường cảnh quan: Đánh giá ở mức độ tin cậy do đã liên kết 

với tổng quan phát triển chung của khu vực, đánh giá được tham khảo từ đề án đã được 

phê duyệt. 

* Các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra: Đã liệt kê được các rủi ro, sự 

cố môi trường và tai nạn xảy ra trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 
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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 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

Nguồn nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên quản lý, trông coi khu vực dự án. 

1.2. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải  

- Nguồn tiếp nhận: suối Ngòi Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải:  

+ vị trí cửa xả 1 (X= 2480021.15; Y= 424993.96) 

+ vị trí cửa xả 2 (X= 2480004.92; Y= 425035.68) 

- Phương thức xả nước thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục (24h/24h). 

- Lưu lượng xả lớn nhất:  1.4m3/ngày.đêm 

- Khi hoàn thiện toàn bộ dự án, lưu lượng nước thải: 194 m3/ngày. đêm 

1.3. Chất lượng nước thải:  

Nước thải của dự án khi đi vào hoạt động chứa các chất ô nhiễm chủ yếu là: TSS, 

BOD5, COD, Nitơ, tổng Coliform sẽ được xử lý thông qua hệ thống xử lý nước thải sơ 

bộ để đảm bảo không vượt quá giới hạn các thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép 

xả nước thải đảm bảo yêu cầu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT, giá trị C, cột A trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

Bảng 5. 1. Thông số chất lượng đầu ra nước thải 

TT 
Chỉ tiêu 

thử nghiệm 
Đơn vị 

Nồng độ sau 

xử lý dự kiến 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT 

(Cột B) 

1 pH - 6,5-7,5 5-9 

2 BOD5 (200C) mg/l < 30 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l < 50 100 

4 Amoni (tính theo N) mg/l < 4,8 10 

5 PO4
3- (tính theo P) mg/l < 1,98 10 

6 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100 ml 
< 3000 5000 

 

1.4. Thời gian đề nghị cấp phép: 10 năm 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

1.1. Thời hạn dự kiến vận hành thử nghiệm 

Các hạng mục chính của Dự án được triển khai theo các mốc thời gian sau:  

Bảng 6. 1. Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình BVMT 

STT Tên bể Kích thước (mm) Thể tích 

Thời gian 

dự kiến vận 

hành thử 

nghiệm 

1 
Hố thu gom 

tập trung 
L x R x H = 1400x1400x2700 V = 5,3 m3 

2023 

2 Bể điều hòa L x R x H = 3200x 3500x3500 V = 39,2 m3 2023 

3 Bể thiếu khí L x R x H = 3000 x 3500x3500 V = 36,75 m3 2023 

4 Bể hiếu khí  L x R x H = 4500x3500x3500 V = 55,25 m3 2023 

5 Bể lắng L x R x H = 3200x3500x3500 V = 39,2 m3 2023 

6 Bể khử trùng L x R x H = 1000x3500x3500 V = 12,25 m3 2023 

7 Bể chứa bùn L x R x H = 2000x3500x3500 V = 24,5 m3 2023 

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện lắp đặt đồng bộ các công trình, thiết bị xử 

lý môi trường trước khi đưa khu du lịch vận hành thương mại để đảm bảo đạt tiêu chuẩn 

môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh và cam kết chịu trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại khi xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải  

 Đối với mẫu nước thải từng công đoạn, mẫu đơn được lấy theo thời gian thực. Chủ 

dự án sẽ phối hợp với đơn vị thực hiện quan trắc môi trường là Viện kỹ thuật và công 

nghệ môi trường để tiến hành lấy mẫu phân tích. 

 Thông số quan trắc của từng công đoạn xử lý là thông số ô nhiễm chính được sử 

dụng để tính toán thiết kế cho từng công đoạn xử lý. 
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Bảng 6. 2. Tần suất và thời gian lấy mẫu nước thải từng công đoạn giai đoạn hiệu 

chỉnh hệ thống 

TT Vị trí lấy mẫu Thông số 
Tần 

suất lấy 
Quy chuẩn so sánh 

1.  NT1: Nước thải trước khi 

đưa vào hệ thống xử lý 

pH, TSS, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3- H2S, 

dầu mỡ động 

thực vật, 

tổng 

Coliform 

15 ngày 

/lần 

(trong 

75 ngày 

đầu) 

QVCN 

14:2008/BTNMT (cột 

B) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt. 

2.  NT2: Nước thải tại đầu ra 

bể điều hòa 

3.  NT3: Nước thải tại đầu ra 

bể thiếu khí 

4.  NT4: Nước thải tại đầu ra 

bể hiếu khí 

5.  NT5: Nước thải tại đầu ra 

của bể lắng 

6.  NT6: Nước thải tại đầu ra 

của bể khử trùng 

Bảng 6. 3. Tần suất và thời gian lấy mẫu nước thải từng công đoạn giai đoạn vận 

hành ổn định 

TT 
Vị trí 

lấy mẫu 
Thông số 

Số 

mẫu 

(mẫu 

đơn) 

Tần suất 

lấy 

Ngày 

lấy 

Quy chuẩn so 

sánh 

1.  

NT7: 

NT 

trước khi 

đưa vào 

hệ thống 

xử lý 

pH, TSS, 

BOD5, NH4
+, 

PO4
3- H2S, 

dầu mỡ động 

thực vật, tổng 

Coliform 

01 

mẫu  
01 lần  

 

2023 

 

QVCN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) 

2.  

NT8: 

Nước 

thải tại 

đầu ra 

của bể 

khử 

trùng 

01 mẫu  

1 

ngày/lần 

(trong 07 

ngày kế 

tiếp) 

2023 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Giám sát môi trường nước thải 
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Theo quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và điểm a 

khoản 1 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Hoạt 

động của cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc môi trường nước thải. Do đó, Chủ cơ 

sở không đề xuất chương trình giám sát môi trường nước thải ở chương này. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở sẽ thực hiện việc quan trắc nước 

thải khi cần thiết để tự theo dõi, giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm 

bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép đối với nước thải trước 

khi thải ra môi trường (theo quy định tại khoản 6 Điều 111 Luật Bảo vệ Môi trường 

2020). 

2.2. Giám sát môi trường khí thải 

Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 112 Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và điểm 

a, b khoản 1 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: 

Hoạt động của cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc môi trường khí thải. Do đó, Chủ 

cơ sở không đề xuất chương trình giám sát đối với dự án này. 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở sẽ thực hiện việc quan trắc khí 

thải khi cần thiết để tự theo dõi, giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm 

bảo khí thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép (theo quy định tại khoản 6 

Điều 112 Luật Bảo vệ Môi trường 2020). 

2.3. Giám sát khác 

- Giám sát an toàn PCCC: Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, 

thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Giám sát sự trượt, sụt, lở: Cử cán bộ theo dõi nguy cơ xảy ra các sự cố trượt, 

sụt, lở đất đá. Quá trình này được ghi trong sổ nhật ký theo dõi của bộ phận quản lý dự 

án để theo dõi sự biến động theo không gian và thời gian để chủ đầu tư có biện pháp, 

khắc phục các tác động do sự cố gây ra. Tần suất thực hiện: hàng ngày 

- Giám sát công tác quản lý CTR, CTNH. Tần suất thực hiện: hàng ngày 

- Giám sát kiểm tra công tác thực hiện vệ sinh và an toàn lao động. Tần suất thực 

hiện: hàng ngày. 

- Giám sát các hệ thống cấp thoát nước. Tần suất thực hiện: 1 tháng/lần. 

- Thực hiện kiểm toán về hiệu quả của hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường của 

khách sạn. Có kế hoạch, giải pháp khắc phục theo từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo tiết 

kiệm cho Chủ đầu tư. 

- Giám sát tiến độ thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, nhanh chóng giảm 

thiểu tình trạng ô nhiễm và nguy cơ xảy ra các sự cố môi trường (nếu có), đảm bảo hiệu 

quả đầu tư.  
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

- Về nước thải: Chủ dự án cam kết: Lắp đặt và vận hành thiết bị xử lý nước thải 

như đã trình bày khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác, vận hành dự kiến trong 

Quý III/2023. Cam kết sẽ thu gom và xử lý nước thải tòa nhà đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Về chất thải rắn thông thường: được thu gom và quản lý đúng quy định tại Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và 

phế liệu; Chất thải rắn thông thường phát sinh hàng ngày tại tòa nhà sẽ được đơn vị có 

chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý hàng ngày.  

- Về chất thải nguy hại: được thu gom vào nơi quy định và ký hợp đồng với đơn 

vị có đủ chức năng được phép thu gom và xử lý chất thải theo quy định của quản lý chất 

thải nguy hại. Chủ dự án sẽ bố trí kho lưu trữ chất thải nguy hại cùng quá trình thu 

gom/lưu giữ, vận chuyển CTNH của cơ sở theo đúng quy chế quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản 

lý chất thải nguy hại. 

2. Cam kết thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường 

Trong quá trình thực hiện dự án, chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các văn bản 

pháp luật về bảo vệ môi trường:  

- Cam kết thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 01/07/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải. 

- Cam kết các công trình xử lý được xây dựng và hoàn thành đồng thời với việc 

xây dựng dự án. 

3. Cam kết đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường 

Trong quá trình thực hiện dự án, cam kết thực hiện quy chuẩn, quy định về môi 

trường bắt buộc như sau:  

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột B) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường 

tiếp nhận. 

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận hành Dự án phải có các biện pháp 

giảm thiểu, đảm bảo tuân thủ quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 
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- Tiếng ồn trong quá trình vận hành dự án phải có biện pháp giảm thiểu, đảm bảo 

tuân thủ quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng 

ồn. 

- Chất thải rắn thông thường trong quá trình thực hiện Dự án phải được thu gom 

và xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

chi tiê một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án phải được phân 

loại, thu gom, lưu trữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy 

hại.  

- Đảm bảo vận hành liên tục, đúng quy trình và hiệu quả các công trình xử lý chất 

thải và bảo vệ môi trường.  

- Giấy phép vệ môi trường này chỉ phục vụ cho công tác quản lý môi trường của 

dự án, không sử dụng cho các mục đích khác.  

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 

công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường và để xảy ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trường. 

 Chúng tôi gửi kèm theo đây các văn bản có liên quan đến dự án (tại phần Phụ 

lục). 

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản 

kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

các giấy tờ tương đương; 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở các công trình bảo vệ môi trường 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường qua 03 đợt khảo sát 

 


