
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư 

xây dựng Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Căn cứ kết quả phiên họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn của Hội đồng thẩm định tại Thông báo số 663/TB-STNMT 

ngày 16/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây 

dựng công trình Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm theo Văn bản số 384A/BQLDA-PQLDA2 

ngày 18/5/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn; 

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

220/TTr-STNMT ngày 22/6/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn (sau đây gọi là Dự án) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

(sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại thôn Bản Pịt, xã Đông Quan, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chính tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 
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Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm 

1. Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án theo quy định pháp luật. 

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát 

việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

  
Nơi nhận: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (04b); 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB, TT.PVHCC; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- UBND xã Đông Quan, huyện Lộc Bình; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

của dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư  

xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng 6 năm 2020 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 
 

 

1. Thông tin về dự án 

1.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Bản Pịt, xã Đông Quan, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

- Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa chỉ liên hệ: Khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Điện thoại: 0205.3811.586;  - Fax:0205.3811.586. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ của dự án: 

- Dự án được xây dựng trong địa bàn thôn Bản Pịt, xã Đông Quan, huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn với diện tích đất sử dụng đất là 75 ha. Trong đó đất 

dành cho khu tái định cư (sau đây gọi tắt là TĐC) là 10,544 ha, đất sản xuất là 

62,106 ha, còn lại 2,35 ha là đất phi nông nghiệp khác và khu dân cư hiện trạng. 

- Dự án bố trí tái định cư cho 130 hộ, với 650 người, được phân kỳ đầu tư 

thành 02 giai đoạn: 

+ Giai đoạn I: Bố trí tái định cư cho 38 hộ (trong đó 17 hộ sản xuất nông 

nghiệp, 21 hộ sản xuất phi nông nghiệp). 

+ Giai đoạn II: Bố trí tái định cư cho 92 hộ (trong đó 33 hộ sản xuất nông 

nghiệp, 59 hộ sản xuất phi nông nghiệp). 

1.3. Các hạng mục, công trình của dự án 

- Khu trung tâm gồm các hạng mục công trình sau: 

+ Phân lô: Tổng số lô đất ở của dự án là 130 lô (diện tích 53.054 m2). 

+ Nhà văn hóa: Cao 01 tầng, diện tích xây dựng 183 m2, có nhà vệ sinh, 

sân bê tông và tường rào bao quanh.  

+ Lớp học mầm non: Cao 01 tầng, diện tích xây dựng 105,2 m2, có nhà vệ 

sinh, bếp nấu ăn, sân bê tông và tường rào bao quanh.  

+ Đường giao thông được kết cấu bằng bê tông xi măng gồm có: Đường 

dẫn từ tỉnh lộ ĐT.237 vào khu TĐC có chiều dài 791,71 m. Đường giao thông 

trong khu TĐC có chiều dài là 2.348,89 m (trong đó giai đoạn I là 982,50 m, giai 

đoạn II là 1.366,39m).  
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+ Hệ thống cấp nước: Đầu tư hệ thống cấp nước cho 130 hộ (giai đoạn I là 

38 hộ, giai đoạn II là 92 hộ) gồm hệ thống cấp nước khu trung tâm và đường ống 

cấp nước đấu nối. Nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước của thị trấn Na 

Dương, điểm đấu nối tại ngã ba đường tỉnh lộ 237 giao nhau với quốc lộ 4B (thị 

trấn Na Dương). 

+ Hệ thống cấp điện: Xây dựng mới 02 trạm biến áp treo. Trong đó  giai 

đoạn I xây dựng  trạm 160kVA - 22/0,4kV, giai đoạn II xây dựng trạm 320kVA - 

22/0,4KV. Nguồn điện cấp cho khu tái định cư được lấy từ đường dây trung thế 

chạy qua gần khu tái định cư. 

- Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường khu trung 

tâm bao gồm: Hệ thống thoát nước mưa, nước thải; khu thu gom rác thải sinh 

hoạt; hệ thống cây xanh, thảm cỏ. 

2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án 

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án: 

- Tác động do chiếm dụng đất. 

- Tác động đến môi trường nước: Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất 

phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng, nước mưa chảy tràn.  

- Tác động đến môi trường không khí: Hoạt động của phương tiện vận 

chuyển, hoạt động bốc xúc san nền, hoạt động của các máy thi công trong quá 

trình thi công xây dựng Dự án; hoạt động xây dựng nhà tái định cư của các hộ 

dân. 

- Tác động của chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy 

hại. 

- Tác động đến sức khỏe người lao động và sức khỏe cộng đồng. 

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt: Phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt của của 

công nhân làm việc tại công trường trong quá trình xây dựng dự án và nước thải 

sinh hoạt của các hộ dân khi chuyển về khu tái định cư. Tính chất của nước thải: 

chủ yếu chứa cặn bã, các chất hữu cơ bị phân hủy, các chất dinh dưỡng (N,P), 

chất rắn lơ lửng và vi sinh vật. 

- Nước thải sản xuất: Phát sinh chủ yếu từ quá trình trộn bê tông, rửa các 

máy móc, thiết bị... trong quá trình thi công, xây dựng dự án. Tính chất: hàm 

lượng chất lơ lửng cao, có khả năng nhiễm dầu, mỡ. 

- Nước mưa chảy tràn: Phát sinh trên toàn bộ khu vực thực hiện Dự án. 

Tính chất: Hàm lượng chất lở lửng cao, không chứa các thành phần nguy hại. 

2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải: 

Bụi, khí thải, mùi: Phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, hoạt động bốc xúc san nền, hoạt động của các máy thi công 

trong quá trình thi công xây dựng dự án; hoạt động xây dựng nhà tái định cư của 
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các hộ dân. Thành phần, tính chất chất thải bao gồm: Bụi, CO, NOx, SO2, ... 

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Chất thải rắn thông thường: Phát sinh từ tất cả các hoạt động thi công, 

tập kết nguyên vật liệu,… trong quá trình triển khai xây dựng dự án. Thành phần 

bao gồm: đất, đá, cát rơi vãi trong quá trình thi công, sắt thép vụn, các loại vỏ 

bao xi măng, mảnh gỗ vụn, gạch vỡ,... Tải lượng các nguồn rác thải này khó định 

lượng, tải lượng tùy thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay 

nghề của công nhân và biện pháp thu gom tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào 

các mục đích khác. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên làm việc tại dự án trong quá trình xây dựng và rác thải sinh hoạt của 

các hộ dân khi chuyển về khu tái định cư. Thành phần chính của chất thải là các 

chất hữu cơ dễ phân hủy (gồm: rau, củ quả, thức ăn thừa,…), các chất vô cơ hoặc 

hữu cơ khó phân hủy như: giấy, bìa caton, chai nhựa… 

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

Phát sinh từ hoạt động hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc, thiết 

bị thi công, từ hoạt động hàn, sơn trong quá trình xây dựng. Thành phần chủ yếu 

là dầu thải, giẻ lau, găng tay dính dầu, vỏ thùng sơn, chổi sơn, cặn sơn, sơn thừa, 

que hàn thải, bóng đèn huỳnh quang thải bỏ, pin, ắc quy hỏng... 

3. Các công trình và biện pháp bảo về môi trường của dự án  

3.1. Về thu gom và xử lý nước thải:  

a) Nước thải sinh hoạt: 

- Biện pháp thu gom và giảm thiểu nước thải sinh hoạt trong quá trình thi 

công xây dựng dự án: Trong giai đoạn thi công, dự án sẽ huy động nhiều nhất là 

20 cán bộ, công nhân với lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 2 m3/ngày. 

Lượng nước thải này được chủ đầu tư bố trí các nhà vệ sinh di động để tại khu 

vực thi công công trình. Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng tại tỉnh để 

hút, vận chuyển và xử lý định kỳ lượng chất thải này.  

- Biện pháp thu gom và giảm thiểu nước thải sinh hoạt trong quá trình dự 

án đi vào hoạt động: Nước thải sinh hoạt tại khu vực lớp học mầm non và nhà 

văn hóa được bố trí xây dựng nhà vệ sinh với hệ thống xử lý nước thải bằng bể 

phốt ba ngăn. Đối với nước thải sinh hoạt của các hộ tái định cư thì Chủ đầu sẽ 

phối hợp với UBND xã Đông Quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân thiết kế 

và xây dựng nhà vệ sinh hợp chuẩn để có thể xử lý được tối đa nước thải sinh 

hoạt.  

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh 

hoạt, nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B) trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

b) Nước thải trong quá trình thi công xây dựng: 

Toàn bộ nước thải được thu gom theo rãnh thu nước tạm vào bể lắng cát 
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tạm thời nhằm loại bỏ tạp chất, bụi bẩn chứa trong nguồn thải này trước khi đấu 

nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. Việc chủ dự án đưa ra phương 

án thu gom nước thải bằng các công trình tạm thời này sẽ góp phần giảm thiểu 

thành phần ô nhiễm chứa trong đó, giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn hệ thống 

thoát nước chung khu vực. Khi dự án đi vào vận hành ổn định, khối công trình 

này sẽ được cải tạo thành hệ thống tiêu thoát nước mưa. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Nước sau xử lý đảm bảo QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B) trước 

khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

c) Nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa chảy tràn được thu gom theo rãnh thu nước và bể lắng cát tạm 

thời, dung tích 1m3 nhằm loại bỏ tạp chất thô, kích thước lớn, bụi bẩn đất cát, 

trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước mặt chung của khu vực. Các công 

trình tiêu thoát nước mưa tạm này sẽ được cải tạo thành hệ thống tiêu thoát nước 

mưa chảy tràn khi dự án đi vào vận hành chính thức. 

3.2. Về xử lý bụi, khí thải: 

- Biện pháp giảm thiểu trong quá trình triển khai xây dựng dự án: Thường 

xuyên làm vệ sinh, thu gom rác, quét bụi, phun nước rửa đường, sân bãi để giảm 

lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe cộ ra vào khu vực. Sử dụng ô 

tô tưới nước 5m3 để tưới nước làm ẩm đường gần khu vực dự án với tần suất 1 

ngày/lần và 2 ngày/lần vào những ngày hanh khô; xây dựng nội quy ra vào khu 

vực xây dựng dự án, cắm biển báo khu vực cấm, nội quy an toàn phòng cháy 

chữa cháy; trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tham gia thi công trên công 

trường xây dựng... 

- Biện pháp giảm thiểu trong quá trình dự án đi vào vận hành: 

+ Làm vệ sinh mặt đường trên đường ĐT 237 vào khu TĐC, tuyến đường 

trục nội bộ khu TĐC; thu gom đất đá rơi vãi, đất bẩn; phun nước rửa đường bằng 

thiết bị chuyên dụng theo kế hoạch chung;  

+ Đặt các biển báo về hạn chế tốc độ và cấm dùng còi (còi hơi) khi đi qua 

các vị trí nhạy cảm cao với tiếng ồn và rung động tại tuyến đường trục nội bộ 

khu TĐC; tiến hành nâng cấp mặt đường, trải nhựa giảm ồn gây ra do ma sát, hạ 

độ dốc tại những vùng này để giảm tiếng ồn khi tăng hoặc giảm tốc. Giảm thiểu 

tác động bởi nước thải nước mưa chảy tràn;  

+ Trồng cây xanh tạo cảnh quan và giảm bụi, ồn trên toàn tuyến đường ĐT 

237 vào khu TĐC, tuyến đường trục nội bộ khu TĐC; bảo dưỡng thường xuyên 

chất lượng mặt đường, các dải cây xanh. 

+ Thường xuyên kiểm tra cống tiêu, rãnh thoát nước chung, đảm bảo thoát 

nước mưa hiệu quả, dọc theo các cống thoát nước dọc theo tuyến đường đường 

ĐT 237 vào khu TĐC, tuyến đường trục nội bộ khu TĐC; định kỳ thu gom chất 

thải rắn trên bề mặt đường ĐT 237 vào khu TĐC, tuyến đường trục nội bộ khu 

TĐC, bằng phương pháp cơ học/thủ công, tránh các chất thải này chảy tràn theo 
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nước mưa xuống hệ thống thoát nước.  

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường hiện hành. 

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

thông thường:  

a) Đối với chất thải rắn thông thường: 

- Biện pháp thu gom và xử lý đối với chất thải rắn thông thường trong qua 

trình xây dựng: 

+ Đối với chất thải thi công thông thường: Thực hiện phân loại, tái sử 

dụng các loại như sắt vụn, gỗ, gạch vỡ… để bán phế liệu, san lấp mặt bằng bãi. 

Các loại chất thải rắn không tái sử dụng được sẽ được lưu giữ tại một vị trí hợp 

vệ sinh trong khu vực bãi.  

+ Đối với đất đá đổ thải, quá trình tham vấn và khảo sát cho thấy người 

dân khu vực dự án có nhu cầu san lấp mặt bằng rất lớn do đó lượng đất đá này sẽ 

cho người dân sử dụng để san lấp mặt bằng. Trong trường hợp còn dư thừa thì 

dự án có thể sử dụng để san lấp mặt bằng trong phạm vi bán kính < 1km, thuộc 

khu đất của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình.  

- Biện pháp thu gom và xử lý đối với chất thải rắn thông thường khi dự án 

đi vào hoạt động:  

+ Đối với chất thải rắn xây dựng nhà tái định cư: Lượng chất thải rắn xây 

dựng phát sinh tại mỗi hộ gia đình không nhiều, các hộ đều tự mua vật liệu, tự 

xây dựng. Thành phần chất thải không đa dạng như chất thải xây dựng của toàn 

khu tái định cư. Thời gian thi công khác nhau giữa các hộ. Vì vậy, chất thải xây 

dựng này được thu gom chung với chất thải sinh hoạt. 

+ Đối với chất thải rắn sản xuất nông nghiệp: Chất thải từ trồng trọt (chủ 

yếu từ trồng lúa), 1 phần rơm rạ thải sẽ được sử dụng để ủ với chế phẩm vi sinh 

để làm phân hoặc ủ làm thức ăn cho gia súc, 1 phần sẽ được bán cho các cơ sở 

sản xuất nấm làm nguyên liệu sản xuất nấm; chất thải từ hoạt động chăn nuôi sử 

dụng chế phẩm vi sinh để xử lý phân chuồng hoặc sử dụng các hầm biogas đối 

với các hộ chăn nuôi nhiều. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý chất thải rắn sản xuất 

phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ 

sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 

4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường. 

b) Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Biện pháp thu gom và giảm thiểu trong quá trình xây dựng: Bố trí các 

thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực có phát sinh để thu gom rác 
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thải sinh hoạt; chất thải sinh hoạt được ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức 

năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

- Biện pháp thu gom và giảm thiểu trong quá trình dự án đi vào hoạt động: 

Rác thải sinh hoạt phát sinh tại mỗi hộ gia đình được thu gom riêng và chuyển 

đến các điểm thu gom rác tập trung đặt tại từng tuyến đường. Các hộ gia đình sẽ 

chi trả phí vệ sinh môi trường theo quy định. Rác thải sinh hoạt sẽ được đơn vị 

có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định của pháp 

luật hiện hành 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt phát 

sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 

môi trường theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 

năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường. 

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

- Biện pháp thu gom và giảm thiểu trong quá trình xây dựng: Hạn chế việc 

sửa chữa máy móc, thiết bị tại khu vực thi công; thuê các đơn vị sửa chữa bảo 

dưỡng chuyên nghiệp thực hiện bảo dưỡng các thiết bị thi công trước khi đưa 

đến công trường, tận dụng và giảm thiểu tối đa chất thải nguy hại phát sinh; chất 

thải nguy hại phát sinh tại công trường được thu gom vào thùng chứa đặt tại 

công trường, mỗi mã chất thải sẽ được thu gom vào một loại thùng. Chủ đầu tư 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Biện pháp thu gom và giảm thiểu trong quá trình dự án đi vào hoạt động: 

Chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Đông Quan và hội phụ nữ tuyên truyền, 

hướng dẫn và khuyến khích người dân khu tái định cư phân loại rác, đặc biệt là 

rác thải nguy hại. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát 

sinh trong quá trình thực hiện dự án theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về quản lý chất thải nguy hại. 

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác: 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn thi công xây 

dựng: Thiết lập lịch trình hoạt động hợp lý của các thiết bị gây ra tiếng ồn, sử 

dụng máy móc và thiết bị thi công đủ điều kiện hoạt động; hạn chế sử dụng thiết 

bị gây ra nhiều tiếng ồn cùng một lúc cho các hoạt động xây dựng; thường xuyên 

bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các phương tiện thi công, thay thế các bộ phận bị 

truyền động do rão, 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... 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn dự án di vào hoạt 

động: Chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Đông Quan tuyên truyền người dân 
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phải định kỳ bảo dưỡng thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất phương tiện; 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông; quy 

hoạch bố trí hợp lý các công trình, trồng cây xanh. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn hiện hành khác có liên quan, đảm 

bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành dự án. 

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

- Phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định về nội quy an toàn lao 

động cho công nhân; bố trí đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cho công nhân... 

- Trang bị các thiết bị, phương tiện để phòng cháy, chữa cháy theo quy 

định. 

- Thực hiện công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường khác theo 

quy định. 

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án 

Danh mục các công trình bảo vệ môi trường chính được thống kê trong 

Bảng sau: 

TT Danh mục công trình/ Hạng mục bảo vệ môi trường Đơn vị Số lượng 

I Phục vụ giai đoạn thi công xây dựng dự án   

1 Xử lý bụi, khí thải    

- Bố trí bạt che phủ nguyên vật liệu trong thi công   

- Bố trí xe phun nước tưới đường   

2 Xử lý nước thải   

- Nhà vệ sinh di động Cái 01 

- Hệ thống thoát và lắng nước thải Hệ thống 01 

3 Xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại   

- Thùng chứa chất thải rắn 60 lít Cái 02 

- 

Thùng phuy chứa chất thải nguy hại dung tích 120 lít 

(trong đó 01 thùng để chứa dầu thải từ máy móc, 01 

thùng chứa giẻ lau dính dầu, sơn, dung môi) 

Cái 02 

II Phục vụ giai đoạn vận hành dự án   

 Hệ thống thoát nước  Hệ thống 1 

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

5.1. Giám sát môi trường không khí trong giai đoạn thi công xây dựng: 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí trên tuyến đường trục chính, 03 vị trí trong khu 

tái định cư. 

- Thông số giám sát: Vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, 



 

 

10 

tiếng ồn, độ rung, tổng bụi lơ lửng (TSP), CO, SO2, NO2. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

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

quốc gia về độ rung. 

5.2. Quan trắc nước thải trong giai đoạn thi công xây dựng: 

- Thông số giám sát: pH, Nitrat (NO3
-) (tính theo N), TSS, BOD5, COD, 

Amoni (NH4
+) (tính theo N), dầu mỡ, Coliform. 

- Vị trí: 04 vị trí (01 vị trí tại đầu nguồn nước thải sinh hoạt, 01 vị trí tại 

khu vực thi công và 02 vị trí tại ao, mương tiếp nhận nước thải). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt 

5.3. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại trong giai 

đoạn thi công xây dựng: 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây 

dựng và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. 

- Tần suất giám sát: Khi có khối lượng bàn giao chất thải sinh hoạt, chất 

thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao 

nhận chất thải. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 

2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường 

- Chỉ được phép triển khai Dự án sau khi đã thực hiện các thủ tục về đất 

đai theo đúng các quy định của pháp luật. 

- Thiết kế cơ sở của dự án, bao gồm các công trình bảo vệ môi trường phải 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; chủ dự án phải chịu trách 

nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai 

thực hiện dự án. 

- Thực hiện Chương trình giám sát môi trường và gửi báo cáo kết quả 

quan trắc môi trường định kỳ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt 

quan trắc (quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 43/2015/TT-

BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) về Chi 

cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn./. 
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