
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:   2583  /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày  08   tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông 

Lũy tại huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

Xét Công văn số 3670/STNMT-CCBVMT ngày 08 tháng 9 năm 2022 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử 

dụng nước hồ Sông Lũy tại huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận; 

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Hoàn 

thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy tại huyện Hàm Thuận 

Bắc và huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm 

theo nội dung giải trình tại Công văn số 809/BQLDA-KTTĐ ngày 31 tháng 10 

năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 

số 372/TTr-STNMT ngày 09 tháng 11 năm 2022, Công văn số 5041/STNMT-

CCBVMT ngày 30 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy 

(sau đây gọi là Dự án) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi là Chủ dự 
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án) thực hiện tại huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết 

định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật 

Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH  
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh – Nguyễn Văn Phong; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND huyện Bắc Bình; 

- UBND huyện Hàm Thuận Bắc; 

- UBND các xã: Bình An, Sông Lũy, Sông Bình, Bình Tân, 

   huyện Bắc Bình; 

- UBND các xã: Hồng Liêm, Thuận Hòa,                                                 Nguyễn Văn Phong 

   huyện Hàm Thuận Bắc;                                                           
- BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình  

 nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;      
- Lưu: VT, TTTT, KT. Vương.                                                    



PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy tại huyện Hàm 

Thuận Bắc và huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

(Kèm theo Quyết định số: 2583 /QĐ-UBND ngày 08   tháng  12  năm 2022  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận). 

1. Thông tin về dự án: 

1.1. Thông tin chung: 

- Tên dự án: Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy. 

- Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận. 

- Địa chỉ liên hệ: Khu dân cư Bắc Xuân An, phường Xuân An, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Người đại diện: Ông Phan Thanh Hoàng             Chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ thực hiện dự án: Huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất:  

- Diện tích đất thu hồi là 73,35 ha, có tọa độ như sau: 

TT TÊN CÔNG TRÌNH 

Tọa độ VN2000, KTT 108030’, múi chiếu 30 

Đầu tuyến Cuối tuyến 

X Y X Y 

I KHU TƯỚI 812 - CHÂU TÁ - SÔNG QUAO 

I.1 Kênh chính 812 - Châu Tá - Sông Quao (Nâng cấp, kiên cố hóa) 

1 Đoạn 1 1235641 466859 1236095 467856 

2 Đoạn 2 1236721 468517 1237705 469090 

3 Đoạn 3 1240402 471368 1241453 472011 

4 Đoạn 4 1242413 472091 1243715 472518 

I.2 Kênh cấp 1 hiện trạng N2, N4 (Nâng cấp, kiên cố hóa) 

1 Tuyến kênh N2 1235176 465244 1231416 466060 

2 Tuyến kênh N4 1235583 466900 1232295 468144 

I.3 Kênh cấp 1 xây mới (07 tuyến) 

1 Tuyến kênh N1 1248765 476276 1245574 476968 

2 Tuyến kênh N3 1248238 474929 1246289 476388 

3 Tuyến kênh N5 1246585 473176 1246003 476663 

4 Tuyến kênh N7 1245134 473699 1242803 478503 

5 Tuyến kênh N9 1242815 472287 1241059 473871 

6 Tuyến kênh N11 1240273 471222 1239440 472543 

7 Tuyến kênh N13 1238403 470535 1237901 474507 
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TT TÊN CÔNG TRÌNH 

Tọa độ VN2000, KTT 108030’, múi chiếu 30 

Đầu tuyến Cuối tuyến 

X Y X Y 

II KHU TƯỚI CÀ GIÂY - CÂY CÀ 

II.1 Kênh cấp 1 xây mới (07 tuyến) 

1 Tuyến kênh N2 1255230 491589 1253706 491364 

2 Tuyến kênh N4 1255294 492141 1253493 492313 

3 Tuyến kênh N6 1255732 492834 1254515 492996 

4 Tuyến kênh N8 1255973 492990 1253130 493407 

5 Tuyến kênh N10 1253989 494632 1251376 494127 

6 Tuyến kênh N12 1253866 494684 1251801 495041 

7 Tuyến kênh N14 1252120 496357 1250113 495801 

- Quy mô:  

+ Nâng cấp, kiên cố hóa một số đoạn xung yếu kênh chính 812 - Châu 

Tá - Sông Quao với chiều dài khoảng 5,3 km và 02 tuyến kênh cấp 1 hiện hữu 

N2, N4 thuộc kênh chính Châu Tá - Sông Quao với chiều dài khoảng 2,0 km. 

+ Đầu tư xây dựng mới 14 tuyến kênh cấp 1 (gồm 07 tuyến thuộc kênh 

chính 812 - Châu Tá và 07 tuyến thuộc kênh chính Cà Giây - Cây Cà) với 

tổng chiều dài khoảng 50 km. 

+ Đầu tư các công trình phụ trợ phục vụ công tác quản lý, vận hành. 

- Công suất: 

+ Đối với tuyến kênh 812 - Châu Tá - Sông Quao: Đảm bảo cấp nước 

tưới chủ động, ổn định cho khoảng 9.500 ha đất nông nghiệp và cấp nước bổ 

sung cho khoảng 12.000 ha đất nông nghiệp;  

+ Đối với hệ thống kênh cấp 1: Tưới chủ động, ổn định cho diện tích 

6.275 ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích tưới phát triển mới (tăng thêm) là 

5.120 ha (07 tuyến kênh cấp 1 thuộc kênh 812- Châu Tá – sông Quao là 4.120 

ha và 07 tuyến kênh cấp 1 thuộc kênh Cà Giây – Cây Cà là 1.000 ha) và tưới 

chủ động, ổn định cho 1.155 ha diện tích thuộc khu tưới hiện trạng của 02 

tuyến kênh nâng cấp N2 và N4. 

1.3. Công nghệ sản xuất vận hành: 

- Hệ thống kênh 812 - Châu Tá - Sông Quao: Nước xả của nhà máy 

thủy điện Đại Ninh → Thủy điện Bắc Bình → Hồ chứa nước Sông Lũy → 

Đập 812 → Kênh chính 812 – Châu Tá – Sông Quao → Hệ thống kênh nhánh 

(02 tuyến kênh cấp 1 nâng cấp N2, N4 và 07 tuyến kênh cấp 1 xây mới). 

- Hệ thống tưới Cà Giây - Cây Cà: Nước xả của nhà máy thủy điện Đại 

Ninh → Thủy điện Bắc Bình → Hồ chứa nước Sông Lũy → Đập sông Lũy → 

Kênh tiếp nước Sông Lũy – hồ Cà Giây → Kênh Cà Giây – Cây Cà (đoạn Cà 
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Giây – Tà Mú) → Hệ thống kênh nhánh Cà Giây - Cây Cà (07 tuyến 

kênh cấp 1 xây mới). 

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư: 

a) Các hạng mục công trình chính  

- Nâng cấp, kiên cố 04 đoạn thuộc kênh 812 - Châu Tá - Sông Quao: 

+ Đoạn 1 (Từ K12+175 đến K13+612): Chiều dài gia cố là 1.437 m, 

thuộc địa bàn xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình. 

+ Đoạn 2 (Từ K14+575 đến K15+897): Chiều dài gia cố là 1.322 m, 

thuộc địa bàn xã Bình Tân, huyện Bắc Bình. 

+ Đoạn 3 (Từ K19+920 đến K21+161): Chiều dài gia cố là 1.241 m, 

thuộc địa bàn xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. 

+ Đoạn 4 (Từ K22+216 đến K23+516): Chiều dài gia cố là 1.300 m, 

thuộc địa bàn xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. 

- Gia cố, nâng cấp tuyến kênh cấp 1 hiện hữu N2 và N4 thuộc kênh 812 

- Châu Tá - Sông Quao: 

+ Kênh hiện hữu N2-NC (Từ K0 đến K1+100): Chiều dài gia cố, nâng 

cấp là 1.100 m; Thuộc địa bàn xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Bình Thuận. 

+ Kênh hiện hữu N4-NC (Từ K0+0.0 đến K0+807): Chiều dài gia cố, 

nâng cấp là 807 m; Thuộc địa bàn xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận. 

- Xây mới 07 tuyến kênh cấp 1 thuộc kênh 812 - Châu Tá - Sông Quao: 

Tổng chiều dài 33.627,41 m; kênh hình chữ nhật; chiều rộng kênh dao động 

từ 0,5 m đến 2,4 m; chiều sâu dao động từ 0,5 m đến 1,5 m; trên tuyến bố trí 

241 công trình trên kênh.  

- Xây mới 07 tuyến kênh cấp 1 thuộc kênh Cà Giây - Cây Cà: Tổng 

chiều dài 16.372,82 m; kênh hình chữ nhật; chiều rộng kênh dao động từ 0,5 

m đến 1,1 m; chiều sâu dao động từ 0,5 m đến 1,1 m; trên tuyến bố trí 195 

công trình trên kênh.  

b) Các hạng mục công trình phụ trợ  

- Bờ kênh kết hợp giao thông: Đường quản lý vận hành các tuyến kênh 

cấp I, gồm: 08 tuyến chiều rộng bờ B=5,0 m (tương đương khổ nền đường 

GTNT loại B) và 06 tuyến có chiều rộng bờ B=4,0 m (tương đương khổ nền 

đường GTNT loại C). 
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- Các công trình khác và công trình phục vụ công tác quản lý vận hành 

gồm: Bến rửa dân sinh; Cọc tiêu hoặc đậy nắp kênh; Cột Km và mốc cao độ; 

Công trình đo nước; Bể lắng bùn cát. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

- Dự án có quy mô thu hồi đất 73,35 ha nằm trong quy mô sử dụng đất 

trung bình từ 50 ha đến 100 ha quy định tại khoản 5, mục II, Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Dự án có quy mô yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 

6,99 ha (dưới 10 ha thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐND cấp tỉnh theo 

quy định của pháp luật về đất đai) quy định tại khoản 6, mục II, Phụ lục IV 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng 

tác động xấu đến môi trường: 

- Các hạng mục công trình chính: Nâng cấp, kiên cố 04 đoạn thuộc 

kênh 812 - Châu Tá - Sông Quao; Gia cố, nâng cấp tuyến kênh cấp 1 hiện hữu 

N2 và N4 thuộc kênh 812 - Châu Tá - Sông Quao; Xây mới 07 tuyến kênh 

cấp 1 thuộc kênh 812 - Châu Tá - Sông Quao; Xây mới 07 tuyến kênh cấp 1 

thuộc kênh Cà Giây - Cây Cà.  

- Các hạng mục công trình phụ trợ: Bờ kênh kết hợp giao thông, các 

công trình khác và công trình phục vụ công tác quản lý vận hành. 

- Các tác động môi trường chính của dự án chủ yếu trong giai đoạn thi 

công xây dựng, bao gồm: tác động từ nước thải sinh hoạt; nước thải xây dựng; 

chất thải rắn; khí thải, bụi phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng dự án. 

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

các giai đoạn của dự án đầu tư: 

3.1. Nước thải, khí thải: 

- Nước thải: Lưu lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng 

khoảng 7,76 m3/ngày. Tính chất nước thải chứa các thành phần chất cặn bã, 

các chất rắn lơ lửng (SS) và bốc mùi khó chịu (H2S), chất hữu cơ dễ phân hủy 

sinh học (BOD5, Amoni, Nitrat, Photphat), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi 

sinh vật gây bệnh (Coliform, E.Coli). Nước thải từ hoạt động thi công hầu 

như không phát sinh hoặc phát sinh với lưu lượng rất nhỏ và không đáng kể 

do hoạt động dự án thực hiện biện pháp vệ sinh khô nhằm hạn chế thấp nhất 

lượng nước thải phát sinh. Dự án không có phát sinh nước thải trong giai đoạn 

hoạt động. 
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- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng như phát 

quang, giải phóng mặt bằng; hoạt động đào đắp các tuyến kênh và đường dọc 

tuyến kênh; từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết 

bị thi công, vận chuyển đất thải đến địa điểm thỏa thuận đổ thải, từ các 

phương tiện vận chuyển, thi công cơ giới; quá trình bốc dỡ và tập kết vật liệu 

xây dựng; quá trình hàn, cắt cơ khí… Tính chất khí thải: Chứa nhiều thành 

phần ô nhiễm như bụi tổng, SO2, NOX, CO, VOC, … 

3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

trong giai đoạn xây dựng khoảng 48,5 kg/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt chứa 

các thành phần chủ yếu là chất thải hữu cơ, chất thải vô cơ phát sinh từ hoạt 

động sinh hoạt của công nhân. Dự án không phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

trong giai đoạn hoạt động. 

- Chất thải rắn thông thường: Khối lượng phát sinh trong giai đoạn xây 

dựng khoảng 1.786 tấn. Thành phần chủ yếu là thân, cành cây, thảm thực vật, 

các loại phế thải phát sinh trong quá trình xây dựng,... Ngoài ra khối lượng 

đất thải vận chuyển đi đổ thải là 146.138,85 tấn. Tính chất đặc trưng chất thải 

là các loại phế thải phát sinh trong quá trình xây dựng, gây tác động đến môi 

trường xung quanh khu vực. Dự án không phát sinh chất thải rắn thông 

thường trong giai đoạn hoạt động. 

- Chất thải nguy hại: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai 

đoạn xây dựng khoảng 1.953,12 kg/tổng thời gian thi công, tương đương 40,7 

kg/tháng. Chất thải nguy hại chủ yếu là giẻ lau dính dầu, cặn sơn, bao bì dính 

sơn, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại,… Dự án không phát 

sinh chất thải nguy hại trong giai đoạn hoạt động. 

3.3. Tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện vận chuyển vật liệu xây 

dựng và thiết bị thi công như khoan, xe lu, xe tải, máy trộn bê tông…; hoạt 

động đào đắp, công tác gia cố nền móng, thi công xây dựng,... Mức ồn phát 

sinh sẽ ảnh hưởng đáng kể đến công nhân tham gia tại công trường, các đối 

tượng nhạy cảm trong khu vực dự án và người dân sinh sống xung quanh khu 

vực dự án. 

3.4. Các tác động khác: 

Nước mưa chảy tràn: Khi chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, 

nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều 

kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. Tính chất: Nước mưa rơi xuống khu 

đất dự án sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm có trong khí thải, nước thải, chất thải 

rắn phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư: 
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4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

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

Dự án không có công trình xử lý nước thải để vận hành thử nghiệm. 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: Chủ dự án trang bị nhà vệ sinh di 

động có bể tự hoại đúng quy cách để thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo đúng quy định.  

Chủ dự án và đơn vị nhà thầu thi công cam kết thực hiện biện pháp vệ 

sinh các dụng cụ, thiết bị phục vụ thi công xây dựng dự án bằng biện pháp vệ 

sinh khô, không rửa xe, vệ sinh các phương tiện vận chuyển nhằm hạn chế 

thấp nhất lượng nước thải phát sinh từ hoạt động thi công, lượng nước phát 

sinh nếu có với lưu lượng rất nhỏ và không đáng kể. Chủ dự án cam kết có 

biện pháp thu gom nước thải không để chảy tràn ra môi trường xung quanh.  

- Trong giai đoạn hoạt động: Không phát sinh nước thải. 

4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải: 

Dự án không có công trình xử lý bụi, khí thải để vận hành thử nghiệm. 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng:  

+ Giảm thiểu tác động do bụi từ hoạt động phát quang, giải phóng mặt 

bằng và các hoạt động đào đắp đất: Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến; 

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi thi công; Công nhân làm việc 

tại công trường được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động như khẩu trang, 

kính phòng hộ mắt; Che khu vực tập kết xà bần phát sinh trong quá trình phát 

quang, giải phóng mặt bằng. 

+ Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải, bụi phát sinh trong quá trình vận 

chuyển: Không sử dụng các phương tiện vận tải quá cũ (trên 20 năm) và 

không chở quá trọng tải quy định; các xe vận chuyển vật liệu xây dựng không 

chở quá 90% thể tích của thùng xe. Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các xe 

vận tải phải được phủ bạt kín, làm sạch bùn đất ở gầm xe và bánh xe trước khi 

lăn bánh ra tuyến đường giao thông để tránh rơi vãi đất cát, phát tán bụi trên 

đường vận chuyển, tránh tình trạng rơi vãi xi măng, cát ra đường; khi xảy ra 

hiện tượng rơi vãi, phải thu dọn đoạn đường ngay trong ngày. Các phương 

tiện đi vào khu vực dự án phải đậu đúng vị trí, tắt máy xe và sau khi bốc dỡ 

các loại nguyên vật liệu xây dựng xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực. 

Phân bố mật độ xe chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp. Quy định chế độ xe 

ra vào khu vực hợp lý. Tài xế lái xe tuân thủ các quy định luật giao thông 

nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển. Các phương tiện sử dụng trong quá 

trình vận chuyển và thi công xây dựng phải đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng 

kiểm Việt Nam về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được 
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phép hoạt động phục vụ cho công tác triển khai thực hiện dự án. Để hạn chế 

gây hư hỏng tuyến đường vận chuyển, phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu được lựa chọn là xe ô tô vận tải và xe ô tô tự đổ với trọng tải từ 5 - 7 tấn. 

Trong quá trình vận chuyển nếu gây hư hỏng tuyến đường thì chủ dự án phải 

thực hiện sửa chữa, hoàn trả lại tuyến đường như hiện trạng ban đầu.  

+ Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải, bụi từ quá trình tập kết vật liệu: Che 

chắn bằng bạt và tôn khu vực tập kết vật liệu với khu vực xung quanh; 

Phương tiêṇ vận chuyển phải tắt máy trong thời gian tập kết vật liệu; Trang bị 

các thiết bị bảo hộ cho công nhân bốc dỡ vật liệu xây dựng từ xe vận chuyển 

về bãi tập kết vật liệu. 

+ Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải, bụi từ quá trình thi công xây dựng: 

Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình 

thi công ở mức tối đa; Các máy móc thi công cơ giới phải sử dụng đúng với 

thiết kế của động cơ, không hoạt động quá công suất thiết kế. Hạn chế các 

nguồn ô nhiễm do bụi, khí thải từ quá trình hàn, cắt cơ khí và các hoạt động 

của phương tiện thi công cơ giới bằng các biện pháp sau: Thực hiện biện pháp 

che chắn khu vực hàn, cắt nhằm ngăn ngừa bụi và khí thải phát tán ra môi 

trường xung quanh; Dùng quạt để phân tán khí thải từ khu vực gia công hàn, 

cắt (nếu hàn, cắt trong nhà) hoặc lựa chọn khu vực thông thoáng bên ngoài 

nhằm tránh khí thải tập trung ảnh hưởng đến công nhân hàn; Trang bị các 

phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp như: nón bảo hộ, mặt nạ hàn, mắt kính 

nhằm hạn chế các ảnh hưởng xấu đối với công nhân hàn. 

- Trong giai đoạn hoạt động: Không phát sinh bụi, khí thải. 

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

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

Dự án không có công trình xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường để vận hành thử nghiệm. 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: Thực hiện thu gom, quản lý và 

phân loại chất thải tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ  môi trường; Thông tư số 

02/2022/TTBTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Đối với chất thải sinh hoạt: Yêu cầu các công nhân không xả rác bừa 

bãi sau các bữa ăn. Phối hợp với đơn vị thi công bố trí các thùng chứa rác đặt 

tại khu vực lán trại và các khu vực thi công xây dựng để thuận lợi cho việc thu 

gom hàng ngày. Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phương đến thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt.  
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+ Đối với chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng: Chất thải rắn do 

phát quang, giải phóng mặt bằng thuộc nhóm gỗ cây sẽ được chủ dự án, đơn vị 

thi công thu gom tập trung tại một khu vực cố định, sau đó bán hoặc cho người 

dân tận dụng làm củi đốt, hoặc làm các vật dụng trong nhà. Các loại phế thải 

phát sinh từ quá trình thi công xây dựng có khả năng tái chế, tái sử dụng như: 

Sắt thép vụn, gỗ vụn, vỏ bao xi măng, đinh ốc hư hỏng và chất thải từ quá trình 

tháo dỡ lán trại có khả năng tái sử dụng được thu gom, phân loại bán cho các 

cơ sở thu mua phế liệu hoặc cho người dân có nhu cầu sử dụng. 

+ Đối với chất thải rắn không có khả năng tái chế, tái sử dụng: Chất 

thải rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dựng không có khả năng tái chế, 

tái sử dụng như: Xà bần, bêtông, gạch vỡ,… và chất thải phát sinh từ quá 

trình tháo dỡ lán trại không có khả năng tái chế, tái sử dụng được thu gom, 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. Chất thải rắn 

không có khả năng tái sử dụng từ hoạt động phát quang, giải phóng mặt bằng, 

đất thải từ quá trình bóc tách lớp hữu cơ, đất phong hóa sẽ được đơn vị thi 

công thu gom vận chuyển đi đổ thải tại bãi đổ thải đã thỏa thuận trong giai 

đoạn chuẩn bị thi công xây dựng. Việc vận chuyển đất thải từ dự án đến các 

vị trí tiếp nhận bên ngoài dự án phải tuân thủ quy định về giao thông, đảm bảo 

tải trọng, không phát tán bụi, rơi vãi đất đá trên đường vận chuyển. Chủ dự án 

cam kết thực hiện việc thỏa thuận với địa phương để xác định vị trí bãi đổ thải 

trong giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng dự án. 

- Trong giai đoạn hoạt động: Không phát sinh chất thải sinh hoạt và 

chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

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

hại: Dự án không có công trình xử lý chất thải nguy hại để vận hành thử nghiệm. 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: Thực hiện thu gom, phân loại, 

quản lý và xử lý chất thải theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ  môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. Phổ biến quy định về việc phân loại chất 

thải nguy hại cho nhà thầu xây dựng trước khi vào làm việc. Có bảng hướng 

dẫn việc phân loại tại nguồn, dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại. Thu gom 

100% lượng chất thải nguy hại phát sinh về kho chứa chất thải nguy hại. 

Không thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện cơ giới tại công trình thi 

công. Kiểm soát nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng, không được thải 

bỏ dầu nhớt (nếu có) vào hệ thống đường cống hay mương thoát nước của 

khu vực. Bố trí một kho chứa chất thải nguy hại dạng di động, có thể dịch 

chuyển theo các tuyến kênh trong quá trình thi công. Kho chứa chất thải nguy 

hại di động có diện tích 9 m2, kho chứa có dạng hình chữ nhật kết cấu dạng 
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nhôm thép bao kín. Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định. 

- Trong giai đoạn hoạt động: Không phát sinh chất thải nguy hại. 

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

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: Tổ chức thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung như: Trang bị nút bịt tai cho những 

công nhân làm việc trực tiếp tại công trường; Thường xuyên khám sức khỏe 

định kỳ cho công nhân lao động; Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị nhằm hạn 

chế tiếng ồn do phương tiện thi công tạo ra theo đúng tiêu chuẩn môi trường 

quy định; Không sử dụng các máy móc, phương tiện quá cũ gây tiếng ồn lớn 

vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép; Đối với các thiết bị, máy móc có phát sinh 

độ ồn lớn thường xuyên kiểm tra các khớp nối, bôi trơn định kỳ, vận hành 

theo đúng hồ sơ hướng dẫn kỹ thuật để hạn chế tiếng ồn; Đơn vị thi công sử 

dụng các phương pháp thi công hiện đại để rút ngắn thời gian thi công, hạn 

chế độ ồn trong quá trình thi công; Định kỳ giám sát mức độ tiếng ồn để có 

biện pháp quản lý và xử lý kịp thời. 

- Trong giai đoạn hoạt động: Không có. 

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

4.4.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: Không có. 

4.4.2. Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: Không có. 

4.4.3. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: Khi gây ra 

sự cố môi trường, Chủ dự án phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo 

đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời thông 

báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi 

trường nơi xảy ra sự cố. Chủ dự án có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do sự cố 

môi trường gây ra được thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

hiện hành và quy định của pháp luật có liên quan. 

4.4.4. Các công trình, biện pháp khác: Khi thi công xây dựng trong mùa 

mưa, lũ, Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau:  

- Thực hiện đắp đê quây thượng lưu, lắp đặt cống dẫn dòng thi công để 

tránh ảnh hưởng của nước mưa trong quá trình thi công đập dâng, đập tràn, 

cống lấy nước, kênh tưới,…  

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác 

động đến kênh mương, dòng chảy hoặc nước mặt khỏi bị ảnh hưởng bởi xà bần, 

cặn rác hoặc vật liệu khác hoặc do vận hành thiết bị và vận chuyển vật liệu.  

- Thi công xây dựng theo dạng cuốn chiếu, thực hiện xây dựng từ hạ lưu 

lên thượng lưu, xây dựng các hạng mục đê quây, cống dẫn dòng, nhằm giảm ảnh 

hưởng của nước mưa do không tiêu thoát gây ngập úng cục bộ, sình lầy.  
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- Có biện pháp thi công hợp lý, làm đến đâu xong đến đó, tránh tình 

trạng thi công dàn trải.  

- Bố trí thi công hợp lý để giảm xói mòn và lan truyền ô nhiễm.  

- Thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc.  

- Thu gom rác thải, chất thải nguy hại đúng theo hướng dẫn về thu 

gom, phân loại, lưu trữ chất thải nhằm tránh tình trạng nước mưa kéo theo các 

chất ô nhiễm. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án đầu tư: 

5.1. Giai đoạn thi công xây dựng: 

Giám sát chất thải rắn: Chủ dự án có trách nhiệm quản lý, theo dõi, thống 

kê số lượng, chủng loại và thành phần chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải nguy hại tại khu vực xây dựng của dự án theo 

quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

5.2. Giai đoạn vận hành: Không có. 

5.3. Thực hiện quản lý, báo cáo định kỳ: 

Chủ dự án tổ chức thực hiện quản lý và thực hiện báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường định kỳ hàng năm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác. 

6.1. Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ 

môi trường, an ninh trật tự đối với đội ngũ cán bộ, công nhân viên tham gia 

xây dựng; đảm bảo an toàn giao thông và các quy phạm kỹ thuật khác có liên 

quan trong quá trình thực hiện Dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro đến 

môi trường; duy tu đường vận chuyển và thường xuyên kiểm tra để có kế 

hoạch xử lý, ứng phó tức thời nhằm hạn chế tối đa tác động phát sinh đến giao 

thông tại địa phương,... 

6.2. Thực hiện biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến đời sống, 

kinh tế, xã hội như: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực 

lượng dân quân để quản lý công nhân, đảm bảo tốt an ninh trật tự trong khu 

vực; nghiêm cấm công nhân uống rượu, đánh bài, để xảy ra các tệ nạn… tại 

khu vực dự án. 

6.3. Thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp để kiểm soát chặt chẽ các 

nguồn chất thải ở các khâu tiếp nhận, lưu giữ và xử lý, đảm bảo không ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh trong quá trình hoạt động của Dự án. 

6.4. Thực hiện các biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ do các cơ 

quan chức năng quy định./. 
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