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NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông 

thương phẩm và các vật liệu xây dựng bằng bê tông 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

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

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 của dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông 

thương phẩm và các vật liệu xây dựng bằng bê tông của Hội đồng thẩm định 

tỉnh thành lập theo Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 8/7/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, họp ngày 26/7/2020; 

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy 

sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương phẩm và các vật liệu 

xây dựng bằng bê tông đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm theo Văn bản số 218 

ngày 21/8/2020 của Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn; 

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

325/TTr-STNMT ngày 15/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

của dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương 
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phẩm và các vật liệu xây dựng bằng bê tông (sau đây gọi là Dự án) của Công ty 

cổ phần Bê tông Lạng Sơn (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại Khu công 

nghiệp Đồng Bành, thôn Cây Hồng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn với các nội dung chính tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

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 theo quy định pháp luật. 

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

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 (02b); 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB, TT.PVHCC; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- UBND thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng; 

- Chủ dự án; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

của dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất 

bê tông thương phẩm và các vật liệu xây dựng bằng bê tông 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng 9 năm 2020 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

1. Thông tin về dự án:  

1.1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê 

tông thương phẩm và các vật liệu xây dựng bằng bê tông. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu công nghiệp Đồng Bành, thôn Cây Hồng, 

thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Chủ dự án: Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn. 

- Địa chỉ liên hệ: Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn. 

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

1.2.1. Quy mô sử dụng đất của dự án là: 11.057 m2.  

1.2.2. Công suất thiết kế như bảng sau: 
 

Bê tông thương phẩm:  134.760 m3/năm 

Cống  600: 14.760 m/năm; Cống  1.250: 4.984 m/năm; 

Cống  800: 9.760 m/năm; Cống  1.500: 3.027 m/năm; 

Cống  1.000: 7.480 m/năm; Cống  1.800: 2.488 m/năm; 

Cống  1.200: 4.984 m/năm; Cống  2.000: 2.488 m/năm. 
 

1.2.3. Quy trình công nghệ của dự án: 

* Quy trình công nghệ sản xuất bê tông thương phẩm:  

- Bước 1. Nhập và kiểm tra nguyên liệu: Nguyên liệu đầu vào sản xuất bê 

tông thương phẩm là cát vàng, đá 1x2 và xi măng với tỷ lệ đã được định sẵn. 

Trước khi nhận hàng, cán bộ kỹ thuật của Công ty tiến hành kiểm tra thông tin 

hàng hoá. Những nguyên liệu không đạt yêu cầu sẽ được trả lại đơn vị cung cấp 

hoặc thải bỏ. 

+ Đối với xi măng: Xi măng sử dụng cho dự án phải có giấy chứng nhận 

chất lượng của nhà máy sản xuất, sản phẩm xi măng phải có nhãn mác; Xi măng 

để quá 45 ngày thì phải lấy mẫu thử lại; Xi măng phải đảm bảo đúng mác yêu 

cầu, mịn nhỏ, không vón cục; 

+ Đối với nước: Có thể sử dụng nước mặt để trộn và bảo dưỡng bê tông 

nhưng không được lẫn tạp chất như có chất dầu, mỡ,…; 

+ Đối với cát vàng: Loại cát sử dụng cho dự án là loại cát vàng có đường 

kính dưới 5mm, không được dùng cát đen hoặc cát vàng loại hạt mịn nhỏ. Trong 

cát không được lẫn những hạt sỏi và đá dăm có kích thước lớn hơn 10mm. 
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Những hạt có kích thước từ 5 - 10 mm cho phép lẫn trong cát không quá 3% 

khối lượng cát nguyên liệu; 

+ Đối với đá 1x2: Kích cỡ hạt phải đạt từ 5 - 20mm. Những hòn dẹt và 

hình thoi trong đá không được lớn hơn 15% khối lượng đá nguyên liệu. Lượng 

hạt của nham thạch yếu, xấu trong đá không được vượt quá 5% khối lượng đá 

nguyên liệu. Hàm lượng bụi bùn đất sét không được lớn hơn 0,5% khối lượng đá 

nguyên liệu; 

- Bước 2. Lưu trữ nguyên liệu: Nguyên liệu sau khi được kiểm tra kỹ 

được vận chuyển đến bãi chứa vật liệu trước khi tiến hành sản xuất và phải được 

phân lô, phân loại riêng biệt. Cụ thể, đối với xi măng phải đựng riêng biệt trong 

silô theo từng chủng loại, từng nhà sản xuất; cát, đá phải được phân loại theo các 

cỡ hạt, theo nguồn cung cấp; phụ gia khô, phụ gia nước phải sắp xếp nơi thoáng 

mát, gọn gàng dễ lấy, dễ phân loại. Riêng đối với cát sau khi nhập về phải được 

tập kết riêng, rửa sạch và tập kết gần chỗ trạm trộn. Bãi chứa cát, đá phải được 

đổ bê tông nền, láng xi măng, không được đổ trên nền đất. 

- Bước 3. Thiết kế cấp phối và kiểm tra độ ẩm: Để phục vụ sản xuất bê 

tông thương phẩm hàng ngày hoặc khi có yêu cầu của khách hàng về việc thiết 

kế cấp phối bê tông có các yêu cầu kỹ thuật cho từng công trình, nhân viên vận 

hành trạm, nhân viên phòng kỹ thuật và phòng phân tích kết hợp để lựa chọn cấp 

phối bê tông thích hợp, cụ thể như sau: 

+ Lấy mẫu các loại vật liệu theo yêu cầu, nhân viên phòng thí nghiệm tiến 

hành làm thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý nhằm cung cấp số liệu đầu vào 

khi tính toán thiết kế cấp phối bê tông đồng thời đánh giá chất lượng vật liệu có 

thoã mãn yêu cầu kỹ thuật hay không. 

+ Thực hiện tính toán và tiến hành phối trộn cấp phối đã tính toán, làm 

các thí nghiệm (độ sụt, khối lượng, thể tích,…) đồng thời đúc mẫu để kiểm tra 

cường độ nén tại phòng thí nghiệm hoặc đúc mẫu để kiểm tra cường độ nén tại 

trạm bê tông dưới sự chứng kiến của các bên liên quan. 

(Đá, cát) định kỳ theo từng thời gian trong ngày, điều chỉnh tỷ lệ thành 

phần trong cấp phối bê tông sản xuất. Kiểm soát chất lượng bê tông trong khi 

sản xuất: Trước mỗi ca sản xuất và định kỳ 1 giờ một lần khi sản xuất bê tông, 

phòng kỹ thuật và phòng thí nghiệm tiến hành lấy mẫu làm thí nghiệm xác định 

độ ẩm của cốt liệu (cát, đá). Dựa vào kết quả thí nghiệm sẽ điều chỉnh cấp phối 

cung cấp cho vận hành trạm và vô hiệu hóa cấp phối cũ. 

- Bước 4. Cân định lượng và vận chuyển đến trạm trộn: Ngoài cốt liệu và 

xi măng, nguyên liệu đầu vào của sản xuất bê tông thương phẩm còn có nước 

sạch và phụ gia bê tông được kiểm tra và đảm bảo chất lượng theo TCVN 

4506:2012 và TCVN 8826:2011. Sau khi thiết kế cấp phối và kiểm tra độ ẩm, 

nguyên liệu sẽ được cân định lượng với tỷ lệ theo mác bê tông như sau: Cốt liệu 

được cân độc lập từng thành phần bởi các phễu cân riêng biệt, đến khi đạt đủ 

khối lượng định mức cho phép theo mẻ trộn, sau đó xả xuống theo thứ tự từng 

thành phần qua băng tải ngang chuyển cốt liệu lên băng tải xiên và vận chuyển 
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lên phễu chứa cốt liệu trung gian trên cối trộn, bắt đầu mẻ trộn. Chế độ làm việc 

của băng tải xiên và cối trộn độc lập với phần mềm của trạm, được điều khiển 

bằng tay chạy liên tục khi trạm bắt đầu hoạt động. Xi măng rời được vận chuyển 

bằng xe bồn chở vật liệu bơm lên Silo chứa qua hệ thống ống dẫn, nhờ có hệ 

thống thu bụi thiết kế linh hoạt dễ thao tác, sửa chữa, đảm bảo hạn chế lượng bụi 

thải ra môi trường. Xi măng chứa trong các Silo, vận chuyển lên thùng cân định 

lượng trên cối trộn nhờ các vít tải SC200. Theo chu kỳ trộn của mẻ trộn, xi 

măng sau khi định lượng xong được xả xuống cối trộn qua cửa xả đóng mở bằng 

xi lanh khí nén. 

- Bước 5. Trộn bê tông: Các nguyên liệu sau khi được cân định lượng 

được vận chuyển đến trạm trộn bê tông công suất 60m3/h thông qua hệ thống 

băng tải tiến hành trộn bê tông. Đây là giai đoạn tạo sự đồng nhất cho hỗn hợp 

bê tông thương phẩm, thời gian trộn không quá lâu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng 

và năng lượng, nhưng cũng không được quá ngắn sẽ ảnh hưởng đến độ đồng đều 

của bê tông ảnh hưởng đến chất lượng bê tông.  

- Bước 6. Kiểm tra chất lượng: Bê tông sau khi trộn và trước khi vận 

chuyển đến công trình phải được nhân viên phòng thí nghiệm kiểm tra về độ sụt, 

nhiệt độ đạt yêu cầu mới được vận chuyển đến công trình, nếu không đạt yêu 

cầu của khách hàng và Tiêu chuẩn Việt Nam sẽ được điều chỉnh lại. Trong công 

đoạn này, chất thải phát sinh chủ yếu là bụi, khí thải và chất thải rắn. 

- Bước 7. Vận chuyển đến công trình: Bê tông sau khi được kiểm tra đảm 

bảo chất lượng theo yêu cầu khách hàng và tiêu chuẩn Việt Nam sẽ được vận 

chuyển đến công trình thi công bằng xe bom chuyên chở bê tông và sẽ được 

kiểm tra độ sụt cho từng xe và những thí nghiệm khác theo hợp đồng cung cấp. 

Trong quá trình vận chuyển phải để xe trộn bê tông liên tục để tránh phân tầng 

bê tông, dẫn đến không đồng đều, giảm đi độ sụt theo yêu cầu. 

- Bước 8. Đổ bê tông: Khi xe bê tông vận chuyển đến công trình, nhân 

viên thí nghiệm kết hợp với các bên liên quan kiểm tra bê tông trước khi đổ. Tại 

công trình bê tông được trút xuống trực tiếp nếu là làm đường, sân, nền hoặc 

được trung chuyển tiếp đến vị trí đổ bằng bơm, cẩu, tời hoặc bằng xe nhỏ, thủ 

công,…; đây cũng là công đoạn quan trọng; vì nếu đổ không đúng cách sẽ dẫn 

đến bê tông không lấp đầy hết cốt liệu làm giảm cường độ. 

- Bước 9. Bảo dưỡng: Bê tông sau khi đổ phải được bảo quản, bảo dưỡng 

nơi thoáng mát, không bị các vật xung quanh gây chấn động; đây là giai đoạn 

cực kỳ quan trọng nó quyết định đến cường độ, chất lượng bê tông; tránh đi các 

vết nứt làm giảm cường độ. 

* Quy trình sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn 

- Bước 1. Kiểm tra nguyên vật liệu và nhập kho: Nguyên liệu đầu vào của 

quá trình sản xuất cống bê tông là xi măng PC40, cát vàng, đá 1x2, nước, phụ 

gia và cốt thép. Nguyên liệu khi được nhập về phải được kiểm tra đảm bảo chất 

lượng trước khi lưu kho. Từng loại nguyên liệu sẽ kiểm tra và có cách bảo quản 

khác nhau. Tại công đoạn này, những vật liệu không đảm bảo yêu cầu sẽ được 
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trả lại cơ sở cung cấp. 

+ Đối với xi măng: Phải có giấy tờ chứng nhận chất lượng xi măng và 

nhãn mác của nhà sản xuất. đặc biệt, xi măng để quá 45 ngày phải lấy mẫu thử 

lại và không được để vón cục; 

+ Đối với nước: Chỉ được dùng nước sinh hoạt cho trộn bê tông. Nhưng 

có thể sử dụng nước mặt để bảo dưỡng; 

+ Cát vàng: Loại cát được sử dụng là loại cát vàng sông Lô có đường kính 

dưới 5mm, không được dùng cát đen hoặc cát vàng loại hạt mịn nhỏ. Trong cát 

không được lẫn những hạt sỏi hoặc đá dăm có kích thước lớn hơn 10mm. Những 

hạt có kích thước từ 3 - 5mm không được lẫn quá 3% khối lượng cát sử dụng. 

Cát sau khi trở về phải được tập kết riêng, rửa sạch và tập kết tại sân đổ bê tông 

gạch vỡ láng xi măng (không được đổ trên nền đất); 

+ Đá 1x2: Kích cỡ hạt phải đạt từ 5 - 20mm. Những hòn dẹt và hình thoi 

không được lớn hơn 15% khối lượng đá sử dụng; lượng hạt của nham thạch yếu, 

xấu không được vượt quá 5% khối lượng đá sử dụng; hàm lượng bụi bùn đất sét 

không được lớn hơn 0,5% khối lượng đá sử dụng. 

+ Cốt thép: Phải dùng đúng chủng loại theo bản vẽ thiết kế, mặt sạch 

(không có bùn, đất, dầu, mỡ, sơn bám vào), không có vảy sắt, gỉ rơi ra khi gõ 

búa. Các thanh thép phải được uốn thẳng trước khi gia công theo hình dạng yêu 

cầu của thiết kế, độ cong vênh còn lại không được vượt quá độ sai lệch cho phép 

của chiều dày lớp bảo vệ. Cốt thép phải xếp thành đống theo mác đường kính 

ghi phù hiệu để tiện sử dụng. Nên kê cao hơn mặt nền ít nhất 30cm, chiều cao 

không quá 1,2m và không rộng quá 2m. Đặc biệt, không được xếp lẫn lộn giữa 

thép không gỉ và thép bị gỉ; phải được che mưa nắng. 

- Bước 2. Thiết kế cấp phối, coffa, cốt thép và kết cấu thép 

+ Gia công cốt thép: Cốt thép chủ được bố trí thành các lớp, thanh thép 

dọc là các thanh cấu tạo. Cốt thép có thể được bố trí thành một hoặc hai lớp. 

Liên kết giữa các thanh được thực hiện bằng máy hàn hoặc buộc bằng các dây 

thép mảnh; Thép thanh sau khi được kiểm tra, bảo quản đúng quy định được đưa 

đến máy cắt để cắt thành từng thanh có chiều dài thích hợp với độ chính xác cao 

và uốn theo đúng bản vẽ dưới sự kiểm tra, hướng dẫn của các kỹ thuật viên. 

Thép vòng phải được gia công chính xác và dải đều theo khoảng cách kích 

thước thiết kế, sai số từng khoảng cho vòng định vị là  4mm. Sau đó tiến hành 

buộc hoặc hàn thành lồng thép sao cho đảm bảo đúng khoảng cách và lớp bê 

tông bảo vệ theo quy định. Công tác hàn sử dụng phương pháp hàn hồ quang 

điện bằng máy hàn thép (không sử dụng que hàn có phấn để hàn với cốt thép 

chịu lực). Khi hàn nhiều lớn thì lớp hàn trước phải được đánh sạch xỉ hàn và các 

vảy kim loại. Mặt các mối hàn phải nhẵn hoặc có vảy nhỏ và đều, không phồng 

bọt, đóng cục, cháy, đứt quãng và không bị thon hẹp cục bộ. 

+ Gia công ván khuôn: Các bộ ván khuôn thép trước khi lắp đặt cốp pha phải 

được bảo dưỡng vệ sinh sạch sẽ, được bôi dầu đều lên trên bề mặt khuôn với mục 

đích tháo khuôn dễ dàng, không bị sứt mẻ. Trước khi đổ bê tông, kích thước ván 
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khuôn được đo và kiểm tra chính xác theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại sản phẩm. 

+ Trộn bê tông: Bê tông được trộn tại trạm trộn 60m3/h và quy trình được 

trình bày chi tiết tại quy trình trộn bê tông thương phẩm. Bê tông trộn phải đảm 

bảo độ sụt theo yêu cầu. Nếu thời gian ngừng trộn quá một giờ, trước khi ngừng 

trộn phải rửa thùng trộn bằng nước và các cốt liệu lớn vào máy và quay đến khi 

mặt trong của thùng sạch hoàn thoàn. 

- Bước 3. Lắp đặt cốt thép và lắp ván khuôn: Khuôn lõi có cấu tạo gồm vỏ 

khuôn và lõi khuôn, cấu trúc hình trụ có khớp nối để dễ dàng tháo lắp, máng 

vách khuôn được nối với các đầm rung vận hành bằng khí nén. Khuôn sau khi 

vệ sinh và thoa dầu đều trên bề mặt khuôn với mục đích tháo khuôn dễ dàng, 

không bị sứt mẻ, được đặt vào hố đúc theo trình tự: đưa vỏ khuôn vào palet đã 

có lồng thép, sau đó chốt định vị rồi khóa chặt giữa palet và vỏ khuôn, cuối cùng 

đưa vỏ khuôn đã khóa chặt với palet vào lõi khuôn. Khuôn được tạo hình thẳng 

đứng được đồng trục với cột rung ở vị trí trung tâm. 

- Bước 4. Cấp liệu vào rung:  

+ Khuôn chuẩn bị đổ bê tông phải ở trạng thái sẵn sàng: vệ sinh sạch sẽ, 

lau chất chống dính khuôn, các đầu chặn được vệ sinh và ráp đúng tiêu chuẩn. 

+ Bê tông được trộn theo đúng tỷ lệ cấp phối và đảm bảo độ sụt, độ sụt 

kiểm tra lần đầu tại máy bằng độ sụt thiết kế được vận chuyển đến vị trí máy 

rung và tiến hành cấp liệu. Trước tiên, cấp liệu 1/3 chiều cao của khuôn rồi bắt 

đầu rung. Sau đó, tiếp tục vừa cấp liệu vừa rung cho tới khi bê tông cao gần 

bằng mặt khuôn thì dừng cấp liệu và rung cho tới khi bề mặt bê tông xuất hiện 

bọt khí. Quá trình cấp liệu được thực hiện hoàn toàn tự động bằng băng tải cấp 

liệu. 

+ Sau khi đã cấp liệu xong, tiến hành đưa spaipot vào ép để tạo hình mặt 

cống. Quá trình này vẫn được thực hiện song song với quá trình rung.  

- Bước 5. Tháo khuôn và bảo dưỡng sản phẩm 

+ Sau khi tạo lợi đầu cống, khuôn vỏ và pallet được đưa ra khỏi hầm và 

vỏ khuôn sẽ được rút ra. Khuôn vỏ sau khi được rút ra sẽ được kẹp vào pallet có 

sẵn cho các sản phẩm tiếp theo. 

+ Quá trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông được phân ra làm 2 gian 

đoạn (Bảo dưỡng ban đầu và bảo dưỡng tiếp theo). Hai giai đoạn này là liên tục 

kế tiếp nhau, không có bước gián đoạn; bảo dưỡng ban đầu: Phủ bề mặt cống 

bằng bạt đã được làm ẩm để giữ cho sản phẩm không bị  mất nước dưới  tác 

động của các yếu tố khí  hậu (như:  nắng, gió, nhiệt độ, độ ẩm không khí), tránh 

xây xước miệng và nứt bề mặt cống; bảo dưỡng tiếp theo: Tiến hành kế tiếp 

ngay sau khi giai đoạn bảo dưỡng ban đầu cho tới khi ngừng bảo dưỡng. Trong 

thời gian này phải thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho mọi bề mặt của kết cấu 

bê tông. Số lần tưới trong ngày tuỳ thuộc vào mức độ cần thiết của từng vùng để 

đảm bảo cho bề mặt bê tông luôn ẩm ướt. Vào ban đêm do độ ẩm không khí cao 

hơn nên có thể không cần tưới nước. Riêng đối với mùa khô ở thì cần tưới nước 

cả ban đêm. Việc tưới nước giữ ẩm ở giai đoạn này được kéo dài khoảng 2 - 3 
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ngày tùy theo điều kiện thời tiết. 

- Bước 6. Kiểm tra sản phẩm, kê xếp kho và xuất hàng: Sản phẩm sau 

tháo khuôn được kiểm tra kích thước, đóng dấu nhận dạng và bàn giao cho bộ 

phận kho để xếp theo từng khu vực chủng loại và từng lô riêng biệt. Sản phẩm 

được xếp theo hàng và chồng lên nhau theo quy định. Sản phẩm khi xuất hàng 

được kiểm tra lần cuối trước khi xếp lên xe. Mỗi cống đều được kê xếp chằng 

buộc và xếp theo hàng theo đúng quy định của từng chuyến. 

1.3. Các hạng mục, công trình của dự án: 

- Các hạng mục công trình chính: Nhà văn phòng (bao gồm cả nhà ăn và 

nhà vệ sinh, diện tích xây dựng 450 m2, 02 tầng, chiều cao 10,6 m); Nhà xưởng 

sản xuất (diện tích xây dựng 2.443 m2, 01 tầng, chiều cao 12,5 m); Trạm trộn bê 

tông (diện tích 260 m2); Khu vực tập kết cấu kiện (tổng diện tích 1.400 m2 ); 

Khu vực tập kết cốt liệu (diện tích 395 m2). 

- Các hạng mục công trình phụ trợ: Nhà bảo vệ (diện tích xây dựng 19 

m2, 01 tầng, chiều cao 3 m); Nhà nghỉ công nhân (diện tích xây dựng 350 m2, 01 

tầng, chiều cao 3,6 m); Nhà ăn (nằm trong phần diện tích của nhà văn phòng, 

diện tích xây dựng 55 m2); Nhà vệ sinh (nằm trong phần diện tích của nhà văn 

phòng, tổng diện tích 85,4 m2); Trạm cấp nước sinh hoạt và sản xuất (diện tích 8 

m2); Trạm biến áp 800 KVA (5 m2); Nhà để xe (diện tích 50 m2); Giao thông nội 

bộ, sân bãi, cây xanh (diện tích 5.657 m2). 

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: Bể tự hoại 5 ngăn cải tiến 

(thể tích 20m3); Hệ thống các bể xử lý nước thải sản xuất (xây ngầm dưới đường 

nội bộ khu vực lắp đặt trạm trộn bê tông thể tích 100 m3); Bể tách dầu mỡ (02 

ngăn, thể tích 2,5 m3 lắp đặt tại khu nhà ăn); Hố ga thu nước mưa (thể tích 

0,75m x 0,5m x 0,4m = 0,15 m3); Nhà kho chứa chất thải sinh hoạt (diện tích 10 

m2); Nhà kho chứa chất thải nguy hại (diện tích 10 m2); Hệ thống phòng cháy 

chữa cháy. 

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 đến môi trường nước: nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, 

nước mưa chảy tràn;  

- Tác động đến môi trường không khí: Bụi, khí thải từ hoạt động của 

phương tiện vận chuyển, hoạt động xúc móng san nền, hoạt động của các máy 

thi công trong quá trình thi công xây dựng nhà máy, hoạt động của phương tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt động từ quá trình xúc và đổ nguyên vật liệu 

vào phễu thu; khí thải từ quá trình hàn, khí thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn 

(khí thải nhà bếp); bụi phát sinh từ quá trình lưu trữ nguyên vật liệu; 

- Tác động của chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy 

hại; 

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

- Các tác động do rủi ro, sự cố.  
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2.2. Quy mô, tính chất của nước thải 

- Đối với giai đoạn xây dựng: 

+ Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của các cán bộ, công nhân 

thực hiện thi công xây dựng các hạng mục của dự án, lưu lượng khoảng 1,6 

m3/ngày đêm. Đặc trưng của nước thải này chủ yếu chứa các chất cặn bã, các 

chất lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD5), các chất dinh dưỡng (N, P), và vi 

sinh vật (Coliform, fecal coliform).  

+ Nước thải sản xuất: Phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục công 

trình của dự án (từ khâu làm vữa, đúc bê tông, ngoài ra còn có nước phun ẩm 

chống bụi). Ước tính lưu lượng khoảng 15,35 m3/ngày. Thành phần ô nhiễm 

chính trong nước thải thi công chủ yếu là đất, cát,… thuộc loại ít độc hại, dễ 

lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời. 

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

(diện tích 11,057 m2). Lưu lượng là 0,077 m3/s. Thành phần trong nước mưa 

thường chứa một lượng lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề mặt như dầu, mỡ, bụi, 

rác,... được tích lũy từ những ngày không mưa trên bề mặt dự án. Lưu lượng 

nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt dự án là 0,077 m3/s. 

- Đối với giai đoạn vận hành: 

+ Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của các cán bộ, công nhân 

viên phục vụ quá trình sản xuất của dự án, lưu lượng khoảng 3,2 m3/ngày đêm. 

Đặc trưng của nước thải này chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), 

các chất hữu cơ (BOD5), các chất dinh dưỡng (N, P), và vi sinh vật (Coliform, 

fecal coliform). 

+ Nước thải sản xuất: Phát sinh gồm nước thải trộn bê tông, nước thải rửa 

bồn xe, vệ sinh trạm trộn bê tông, nước thải dưỡng hộ bê tông… Lưu lượng 

khoảng 19,4 m3/ngày đêm. Thành phần chứa nhiều chất rắn lơ lửng như bùn, 

đất, cát, xi măng… 

+ Nước mưa chảy tràn: Lưu lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề 

mặt dự án là 0,231 m3/s. Thành phần trong nước mưa thường chứa một lượng 

lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề mặt như dầu, mỡ, bụi, rác,... được tích lũy từ 

những ngày không mưa trên bề mặt dự án.  

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

- Đối với giai đoạn xây dựng: Bụi tác động từ quá trình đào, đắp, xây 

dựng các hạng mục (khối lượng khoảng 0,116 kg/ngày); Bụi từ quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị (Nồng độ các chất ô nhiễm không khí 

với các thông số đặc trưng sau); Khí thải từ phương tiện vận chuyển (Nồng độ 

các chất ô nhiễm không khí với các thông số đặc trưng sau: SO2 
 = 2,88 x 10-

3mg/s; NO2 = 2,00 mg/s; CO = 4,03 mg/s và VOCs = 1,11 mg/s); Khí thải từ 

máy móc thi công (Nồng độ các chất ô nhiễm không khí với các thông số đặc 

trưng sau: Bụi 10,51 mg/m3 vượt 35,03 lần QCCP; SO2 0,38 mg/m3 vượt 1,09 

lần QCCP); NOx 26,64 mg/m3 vượt 133,2 lần QCCP; CO 106,41 mg/m3 vượt 

3,55 lần QCCP) và VOCs 1,31 mg/m3 nằm trong QCCP; So sánh với QCVN 



8 

 

 

05:2013/BTNMT); Khí thải phát sinh từ quá trình hàn (Nồng độ các chất ô 

nhiễm không khí với các thông số đặc trưng sau: CO 3,53 m/m3; NOx 4,24 

g/m3; Khói hàn 99,77 g/m3. Tất cả các chất ô nhiễm đều có nồng độ nằm 

trong quy chuẩn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT). 

- Đối với giai đoạn vận hành thương mại: Bụi, khí thải phát sinh từ các 

phương tiện giao thông đi lại trong khu vực và trên các tuyến đường của dự án. 

(Nồng độ các chất ô nhiễm không khí với các thông số đặc trưng sau: Bụi = 

3,53 mg/s; SO2 = 8,83 x 10-3 mg/s; NO2 = 5,65 mg/s; CO = 11,39 mg/s và VOCs 

= 3,14 mg/s); Bụi phát sinh từ quá trình xúc và đổ nguyên vật liệu vào phễu thu 

(khối lượng khoảng 6.803,48 mg/s); Khí thải phát sinh từ quá trình hàn (nồng độ 

các chất ô nhiễm không khí với các thông số đặc trưng sau: CO 200 mg/giờ; 

NOx 240 mg/giờ; khói hàn 5.648 mg/giờ); Khí thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn 

(nồng độ các chất ô nhiễm không khí với các thông số đặc trưng sau: Bụi = 

0,0073 mg/s bụi; SO2 = 8,569 x 10-4 mg/s; NOx = 0,352 mg/s; CO  = 0,086 mg/s 

và VOC = 0,015 mg/s). 

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

- Đối với giai đoạn xây dựng: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của các cán bộ, công 

nhân viên phục vụ quá trình sản xuất của dự án. Khối lượng phát sinh khoảng 18 

kg/ngày. Thành phần chủ yếu bao gồm thùng chứa, bao bì, chai lọ, túi nilon, đất, 

đá,…và các vật dụng sinh hoạt khác không thuộc chất thải nguy hại 

+ Chất thải rắn sản xuất: Thành phần của chất thải rắn phát sinh từ quá 

trình thi công xây dựng bao gồm: đá, gạch vỡ, mẩu sắt, bao bì xi măng,... với 

lượng phát sinh không lớn khoảng 0,35 kg/ngày. 

- Đối với giai đoạn vận hành: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động của các cán bộ, công 

nhân thực hiện thi công xây dựng các hạng mục của dự án. Khối lượng phát sinh 

khoảng 36 kg/ngày. Thành phần chủ yếu bao gồm thùng chứa, bao bì, chai lọ, 

túi nilon, đất, đá,…và các vật dụng sinh hoạt khác không thuộc chất thải nguy 

hại. Ngoài ra, tại giai đoạn này còn phát sinh lượng bùi thải từ quá trình xử lý sơ 

bộ nước thải sinh hoạt thông qua hệ thống bể phốt 5 ngăn với lượng chất thải 

phát sinh khoảng 1,6 m3/năm. 

+ Chất thải rắn sản xuất: Thành phần của chất thải rắn phát sinh quá trình 

sản xuất bê tông thương phẩm và các cấu kiện bê tông đúc sẵn có phát sinh các 

chất thải rắn bao gồm bê tông rơi vãi trong quá trình sản xuất, vận chuyển, đầu 

mẩu thép thải bỏ với tổng khối lượng khoảng 510 kg/tháng. 

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

- Đối với giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động chiếu sáng, hoạt 

động bảo dưỡng máy móc, thiết bị … với tổng khối lượng phát sinh khoảng 

51,57 kg/tháng. Thành phần chủ yếu gồm: bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau, 

găng tay dính dầu mỡ, hộp đựng dầu mỡ, dầu mỡ thải… 
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- Đối với giai đoạn vận hành: Nguồn phát sinh từ hoạt động duy tu, bảo 

dưỡng, sửa chữa máy móc, thay thế bóng đèn chiếu sáng, mực in thải, que hàn… 

từ hoạt động sinh hoạt và làm việc của công nhân tại khu vực nhà máy với tổng 

khối lượng phát sinh khoảng 45,72 kg/tháng.  

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) Đối với giai đoạn xây dựng: 

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công được 

xử lý bằng hệ thống các nhà vệ sinh lưu động (loại tự hoại bằng vật liệu 

composite). Trong quá trình sử dụng, để hạn chế phát sinh mùi hôi thối, có thể 

bổ sung các chế phẩm E.M để tăng cường hiệu quả xử lý. Sau khi bể chứa thải 

của các nhà vệ sinh đầy, đơn vị sẽ thuê vận chuyển đi xử lý hợp vệ sinh. tăng 

cường tuyển dụng nhân công xây dựng tại địa phương có điều kiện tự túc ăn ở 

để giảm thiểu lượng nước thải phát sinh. Đồng thời tổ chức nhân lực hợp lý 

trong các giai đoạn thi công. 

- Nước thải xây dựng: Nước thải phát sinh từ dự án (nước thải xây dựng, 

nước rửa thiết bị, nước rửa xe tại cầu rửa xe...) tạm thời sẽ được tập hợp tại hố 

thu nước (đặt ngay gần khu cầu rửa xe) để lắng, tách dầu mỡ sau đó được tuần 

hoàn sử dụng lại phục vụ quá trình rửa xe, máy móc hoặc làm nước tưới đường 

dập bụi. Không tập trung các loại vật liệu gần các tuyến thoát nước để ngăn 

ngừa thất thoát, rò rỉ vào hệ thống thoát nước. Tái sử dụng đối với nước thải rửa 

cốt liệu bê tông cho các mục đích khác như trộn vữa, phun ẩm... 

- Nước mưa chảy tràn: Được thu gom bằng cách bố trí đường rãnh thoát 

nước mưa tạm thời có kích thước 0,4×0,4×0,4 m quanh khu vực Dự án và lắng 

tại hố lắng tạm thời trước khi cho chảy vào hệ thống đường thoát nước của khu 

vực. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét và khơi thông cống thải, hố lắng đảm bảo 

không có các loại đất đá cản trở dòng chảy. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: 

- Nước thải sinh hoạt: Đối với nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý bằng 

bể tự hoại 5 ngăn cải tiến Bastaf; đối với nước thải sinh hoạt từ hoạt động nấu ăn 

được xử lý bằng bể tách dầu mỡ 2 ngăn trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

- Nước thải sản xuất: Được xử lý bằng hệ thống bể xử lý có dung tích 

100m3 gồm 4 bể: bể điều hòa , bể lắng sơ cấp 1, bể lắng sơ cấp 2 và bể lắng cát. 

Khi cặn lắng chiếm khoảng ¼ dung tích bể thì Công ty sẽ thuê đơn vị có đủ 

chức năng đến nạo vét, hút bùn đem đi xử lý để không làm ảnh hưởng đến hiệu 

quả xử lý của bể. Vào những ngày mưa lớn kéo dài lưu lượng nước mưa lớn có 

thể gây tràn bể xử lý, làm giảm hiệu quả xử lý nước thải. Do vậy, Công ty dự 

kiến lắp đặt mái che cho 04 bể xử lý nước thải sản xuất. Hiện tại KCN Đồng 

Bành chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung nên nước thải sau khi xử lý 

được dẫn đến hệ thống thoát nước của KCN trước khi đổ ra nguồn tiếp nhận. 

Trong thời gian tới, nếu KCN Đồng Bành đầu tư hệ thống xử lý nước thải, Chủ 

dự án sẽ xin đấu nối theo đúng quy định. 
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- Nước mưa chảy tràn: Được xử lý nước mưa chảy tràn bằng hệ thống 

rãnh thoát nước xung quanh khu vực thực hiện dự án. Kiểm soát chặt chẽ các 

nguồn rác thải dầu mỡ không để mưa kéo theo gây ô nhiễm nguồn nước bằng 

các biện pháp giảm thiểu tại nguồn. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là 

tuyến mương nằm ở phía Đông Bắc của dự án. 

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

gia về môi trường hiện hành (QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp; QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt). 

3.2. Về xử lý bụi, khí thải 

a) Đối với giai đoạn xây dựng: 

- Biện pháp giảm thiểu bụi đất phát sinh trong quá trình đào móng, đắp 

nền công trình: Thực hiện hình thức cuốn chiếu làm nền đến đâu thì tiến hành 

đầm nền tới đó để tăng độ kết dính của các hạt đất, nhằm hạn chế lượng bụi phát 

tán; Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động (găng tay, nón bảo hộ, 

kính bảo vệ mắt, khẩu trang…) cho công nhân làm việc tại công trường; Chất 

thải rắn phát sinh từ quá trình đào nền là đất đào sẽ được tận dụng để san nền 

cũng như để trồng cây xanh trong khuôn viên dự án, không đổ thải; Thực hiện 

nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ di chuyển trong khu vực công trường. 

- Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển: 

Đoạn đường từ cổng dự án đến đoạn giao cắt với Quốc lộ 1A, Chủ dự án dự kiến 

tiến hành đổ đá mạt, lu lèn và định kỳ quét dọn bụi trên đường (đối với lớp bụi 

dày) trước khi phun nước để tránh bị sình lầy gây khó khăn cho các phương tiện 

giao thông đi lại. Đồng thời sẽ tiến hành bố trí đường ống dẫn nước và vòi phun 

nước tự động nhằm giảm thiểu tối đa lượng bụi phát sinh từ quá trình vận 

chuyển; các ô tô vận tải phải thực hiện đúng các quy định giao thông chung: có 

bạt che phủ, không làm rơi vãi đất đá, vật liệu thải bỏ để hạn chế tối đa sự phát 

thải bụi ra môi trường; Chủ dự án đảm bảo không làm hư hỏng nền đường và 

ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông phương tiện, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân 

dân trong khu vực; bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại; ưu tiên chọn 

nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng đường vận chuyển. 

- Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải do máy móc, thiết bị thi công trên 

công trường: Phân bố kế hoạch thi công hợp lý, hạn chế tối đa việc tập trung 

nhiều máy móc, thiết bị thi công hoạt động cùng lúc; thường xuyên kiểm tra, 

bảo dưỡng thiết bị các loại máy móc đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa 

vào vận hành; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công tại công 

trường như quần áo bảo hộ, mũ bảo hộ, ủng bảo hộ,... 

- Biện pháp giảm thiểu tác động khí thải từ quá trình hàn: Trang bị đầy đủ 

bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp hàn: quần áo bảo hộ, mặt nạ hàn, găng 

tay hành,… 

b) Đối với giai đoạn vận hành: 

- Biện pháp giảm thiểu và khống chế bụi khu vực bãi vật liệu và đường 
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vận chuyển: Đối với những xe vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào về khu vực 

dự án, khi di chuyển có vải bạt che chắn cẩn thận, cát phải được tưới ẩm để 

tránh phát sinh bụi dọc tuyến đường vận chuyển; đặc biệt tại thời điểm hiện tại, 

tuyến đường từ cổng số 2 của dự án đến đoạn giao cắt với Quốc lộ 1A chưa 

được bê tông hóa. Vì vậy, từ thời điểm dự án đi vào hoạt động đến khi hạ tầng 

giao thông Khu công nghiệp được quy hoạch đồng bộ, chủ dự án sẽ tiếp tục sử 

dụng đường ống nước và vòi phụ nước tự động dọc tuyến đường và được bảo trì 

định kỳ tránh để xảy ra trường hợp vỡ đường ống nước gây sình lầy. 

- Biện pháp giảm giảm thiểu và khống chế bụi tại khu vực chế biến: Tại 

bãi chứa nguyên vật liệu đầu vào, sử dụng nước để phun trực tiếp vào cát và đá 

nhằm giảm thiểu bụi phát sinh. 

- Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ quá trình hàn: Trang bị 

bảo hộ lao động cho công nhân làm việc bao gồm quần áo bảo hộ, mặt nạ hàn, 

găng tay hàn, mặt nạ phòng độc,… 

- Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ khu vực nhà bếp: Chủ dự án 

dự kiến lắp hệ thống thu hút khói nhà bếp. Cấu tạo hệ thống thu hút khói nhà 

bếp gồm: Phễu chụp thu khói, đường ống dẫn khói bằng inox, quạt hút khói. 

Trong quá trình khói thải được thu hút vào hệ thống, hơi dầu mỡ trong khói thải 

sẽ đọng lại tại phễu chụp thu khói, phần khói thoát ra ngoài môi trường chủ yếu 

là hơi nước và một phần hơi dầu mỡ không đáng kể. Vệ sinh trung bình 1 

lần/tuần bộ phận phễu chụp thu khói nhà bếp nhằm loại bỏ hơi dầu mỡ lắng 

đọng, đảm bảo hoạt động của hệ thống thu hút khói thải nhà bếp. 

c) 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 giai đoạn xây dựng 

- Chất thải rắn sản xuất: Đất thải phát sinh từ quá trình đào đắp được tận 

dụng để san lấp mặt bằng, trồng cây xanh trong khuôn viên dự án góp phần làm 

giảm tác động do bụi, khí thải và tiếng ồn gây ra; các loại rác thải bỏ đi như vữa 

xây dựng rơi vãi, gạch vụn,… được công ty tận dụng dùng để đầm nền; các loại 

phế liệu có thể thu gom tái chế hoặc tái sử dụng như: bao xi măng, chai lọ, thùng 

sơn, sắt thép nhỏ dư thừa,… để bán  lại cho người mua phế liệu; Các loại chất 

rắn không sử dụng được chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận 

chuyển đưa đi xử lý; đối với các loại vật liệu tháo dỡ, thu hồi: gỗ ván, dàn 

giáo,… được Công ty thầu xây dựng tiến hành vận chuyển đi xây dựng tại các 

công trình khác. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thành lập tổ vệ sinh gồm 2 người, trong thời 

gian thi công xây dựng cuối ngày tổ vệ sinh có chức năng thu gom tất cả các loại 

chất thải rắn phát sinh và lưu trữ tại kho chứa chất thải. Thực hiện việc phân loại 

tại nguồn thải theo từng loại bao gồm: Chất rắn có khả năng tái sử dụng; chất 

rắn không tái chế được và tập trung tại nơi quy định rồi thuê đơn vị có chức 
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năng tới vận chuyển và xử lý. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: 

- Chất thải rắn sản xuất: Đối với chất thải là đầu mẩu thép có khả năng tái 

chế sẽ được thu gom và bán cho người thu mua phế liệu; đối với chất thải là túi 

nilon không chứa thành phần nguy hại, không có khả năng tái sử dụng được thu 

gom và xử lý cùng với chất thải rắn sinh hoạt; đối với bùn đất phát sinh từ quá 

trình rửa xe và vật liệu rơi vãi thường xuyên được gom để xúc đi tận dụng san 

mặt bằng khu vực dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Sử dụng các thùng rác có nắp đậy đặt ngay tại 

những nơi phát sinh như: nhà văn phòng, nhà bếp, nhà vệ sinh và xung quanh 

khu vực dự án; chất thải rắn sinh hoạt sau khi được thu gom sẽ được lưu trữ tại 

kho chứa chất thải sinh hoạt được đặt bên ngoài khu vực nhà xưởng và khu vực 

văn phòng, cạnh cổng ra vào số 3 của nhà máy; kho chứa rác thải sinh hoạt được 

bịt kín bằng các tấm panel EPS ba lớp (tôn-xốp-tôn), có cửa khóa, diện tích 10 

m2; đối với thức ăn thừa sẽ được thu gom tại thùng chứa riêng biệt, khi kết thúc 

giờ làm việc, lao công làm việc tại dự án sẽ mang đi và làm thức ăn cho hoạt 

động chăn nuôi; đối với bùn thải của bể tự hoại được công ty định kì thuê các cơ 

quan có chức năng đem đi xử lý. 

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

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 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu 

và 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. 

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

a) Đối với giai đoạn xây dựng: Hạn chế việc sửa chữa máy móc, xe cộ tại 

công trường; Thu gom tối đa lượng dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dính dầu mỡ…vào 

các thùng chứa riêng biệt có nắp đậy đặt trong dự án; trang bị 06 thùng phuy loại 

100 lít được đặt trong kho có mái che, nền xi măng, diện tích 10 m2, có biển 

cảnh báo; Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển 

chất thải nguy hại để xử lý. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại với 

diện tích 10m2, được đặt cạnh kho chứa chất thải rắn sinh hoạt; kho lưu giữ chất 

thải nguy hại bảo đảm sàn kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy 

tràn từ bên ngoài vào. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ kho lưu giữ chất 

thải nguy hại. Bên ngoài kho có dán cảnh báo chất thải nguy hại theo đúng quy 

định; tại kho lưu giữ chất thải nguy hại bố trí 01 thùng phuy chứa bóng đèn 

huỳnh quang thải, 01 thùng chứa găng tay giẻ lau dính dầu mỡ, 01 thùng chứa 

hộp mực in thải chứa thành phần nguy hại, 01 thùng chứa dầu bôi trơn tổng hợp 

thải. Trên các thùng chứa có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã chất thải nguy hại, kí 

hiệu và tên từng loại chất thải nguy hại; Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có 
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đủ chức năng về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh 

khi dự án đi vào hoạt động. 

c) 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 30/6/2015 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:  

a) Đối với giai đoạn xây dựng: 

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung: Kiểm soát mức ồn, 

rung từ hoạt động vận chuyển trong thi công: phương tiện sử dụng không chở 

vượt quá danh định, tắt máy khi không cần thiết và tránh những hành động gây 

ồn không đáng có khi điều khiển phương tiện; lựa chọn máy móc thiết bị có mức 

ồn nguồn thấp khi thi công gần các khu dân cư xung quanh khu vực thực hiện 

dự án.   

- Biện pháp giảm thiểu tác động do ùn tắc giao thông: Bố trí lịch thi công 

phù hợp, tránh tình trạng tập trung xe chuyên chở với mật độ lớn; Chủ dự án 

đảm bảo không làm hư hỏng nền đường và ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông 

phương tiện, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: 

- Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: Lắp đặt máy móc, thiết bị đúng yêu cầu kỹ 

thuật nhằm làm giảm chấn động khi hoạt động; lắp đặt đệm cao su và lò xo 

chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn; thường xuyên bảo dưỡng máy 

móc, thiết bị để đảm bảo máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt; Trang bị cho 

công nhân vận hành các trang thiết bị chống ồn như nút bịt tai, quần áo bảo hộ… 

- Giảm thiểu tác động về kinh tế - xã hội: Xử lý nghiêm khắc các trường 

hợp cố tình vi phạm nội quy đã đề ra; phổ biến quán triệt công nhân lao động 

nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự không gây mất đoàn kết với người dân xung 

quanh. Chủ đầu tư cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường 

cán bộ quản lý an ninh, trật tự tại địa phương. Thường xuyên giáo dục nâng cao 

nhận thức cho công nhân hướng tới lối sống lành mạnh. 

- Giảm thiểu tác động do ùn tắc giao thông: Chủ dự án sẽ bố trí thời gian 

vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm đầu ra của dự án hợp lý, tránh tình 

trạng tập trung xe chuyên chở với mật độ lớn tuân thủ tuyệt đối quy định về tốc 

độ khi lưu hành trên các tuyến đường, đặc biệt là đi qua các khu dân cư. Chủ dự 

án đảm bảo không làm hư hỏng nền đường và ảnh hưởng đến tốc độ lưu thông 

phương tiện, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực. 

c) 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  
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a) Đối với giai đoạn xây dựng: 

- Các biện pháp an toàn lao động: Trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng 

hộ cá nhân như mũ bảo hộ, găng tay, khẩu trang, kính mắt,… cho công nhân 

đang thi công đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng 

trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.  

- Sự cố cháy nổ: Trước khi thi công, đơn vị thi công có kế hoạch làm việc 

với chủ đầu tư để triển khai công tác bảo vệ vật tư, thiết bị và công tác an toàn 

chữa cháy; trong xây dựng vấn đề phòng cháy, phòng nổ luôn được quan tâm 

hàng đầu, không được mang chất dễ cháy, chất nổ vào công trường; việc sử 

dụng các thiết bị, máy thi công dùng điện phải theo đúng các quy định về an 

toàn điện; các loại vật tư dễ cháy để riêng, sắp xếp theo đúng quy định; mọi cán 

bộ, công nhân trong khu vực công trường phải luôn nêu cao ý thức phòng cháy, 

nếu phát hiện cháy phải kịp thời báo động cho mọi người biết, kịp thời báo lãnh 

đạo đồng thời nhanh chóng sử dụng phương tiện hiện có để chữa cháy. 

- Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: Khi dự án tiến hành triển khai thi 

công xây dựng, Chủ dự án sẽ lên lịch vận chuyển nguyên vật liệu, đất đắp và đất 

đá đổ thải hợp lý, tránh vận chuyển vào giờ cao điểm như từ 6 - 8h (buổi sáng), 

từ 11 - 12h (buổi trưa) và từ 16 - 18h (buổi chiều), đồng thời không vận chuyển 

vào ban đêm; phân luồng giao thông, hạn chế tối đa sự tập trung quá đông các 

phương tiện giao thông cùng lúc; vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng 

ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng mặt bằng được phê duyệt. 

- Biện pháp giảm thiểu sự cố do chất thải gây ra: Đối với sự cố tắc nghẽn 

hệ thống thoát nước mưa; thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông dòng 

chảy, đặc biệt là thời điểm trước và sau cơn mưa. 

- Đối với sự cố do chất thải nguy hại: Dự án giao cho người chịu trách 

nhiệm thu gom chất thải phải thống kê lượng chất thải phát sinh hàng ngày; đối 

với sự cố thùng chứa chất thải lỏng bị rò rỉ, tràn đổ, khi phát hiện sự cố phải báo 

ngay cho cán bộ quản lý công trường và tiến hành xử lý sự cố bằng các biện 

pháp thích hợp cho từng loại chất thải như sử dụng cát khô, bột, các dụng cụ báo 

gói để ngăn cản sự phát tán của chất thải ở khu vực. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: 

- Các biện pháp an toàn lao động: Trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng 

hộ cá nhân như quần áo, giầy dép, găng tay, khẩu trang… cho công nhân làm 

việc tại dự án đồng thời thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng 

trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.  

- Sự cố cháy nổ: Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ 

biến kiến thức, huấn luyện thực hành định kỳ hàng năm cho các cán bộ công 

nhân viên tại nhà máy về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi có sự cố 

xảy ra; Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí 

lắp đặt tại các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nới cần thiết. 

- Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông: Trên các tuyến đường 

vận chuyển phục vụ dự án như Quốc lộ 1A, tuyến đường từ cổng dự án đến 
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điểm giao cắt với Quốc lộ 1A, các chủ phương tiện tuân thủ các quy định về an 

toàn giao thông (tốc độ, che chắn thùng xe...); Chủ dự án sẽ lên lịch vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và sản phẩm đầu ra của dự án, tránh vận 

chuyển vào giờ cao điểm như từ 6 - 8h (buổi sáng), từ 11 - 12h (buổi trưa) và từ 

16 - 18h (buổi chiều), đồng thời không vận chuyển vào ban đêm; vật tư, vật liệu 

phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Vật liệu thải được dọn sạch, đổ đúng nơi 

quy định. 

+ Biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm: Thực phẩm cung cấp cho quá 

trình hoạt động của dự án đảm bảo chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng. Chủ dự 

án cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về an toàn thực 

phẩm: Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 và các Nghị 

định, Thông tư về an toàn thực phẩm. Đồng thời, chịu trách nhiệm liên đới nếu 

sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra. 

+ Biện pháp an toàn trong quá trình sử dụng xe nâng hạ: Chỉ người có 

chứng chỉ điều khiển xe nâng mới được phép vận hành xe nâng; Không chở quá 

tải trọng cho phép; quy định đường đi riêng của xe nâng, tốc độ cho phép của xe 

nâng khi không chở hàng không vượt quá 10km/h; khi chở hàng tốc độ không 

vượt quá 5 km/h; định kỳ bảo dưỡng xe nâng để đảm bảo an toàn trong quá trình 

sử dụng; quản lý sử dụng an toàn xe nâng hàng theo đúng quy định tại QCVN 

25:2015/BLĐTB&XH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối 

với xe nâng hàng sử dụng động cơ. 

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

Danh mục các công trình bảo vệ môi trường chính sẽ được kiểm tra trước 

khi cho phép vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành được thống kê trong 

Bảng sau: 

TT 
Công trình/ hạng 

mục BVMT 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

1 
Bể tự hoại 5 ngăn cải tiến Bastaf Bể xử lý nước thải sinh 

hoạt từ nhà vệ sinh (20 m3) 
01 bể 

Trong giai đoạn 

Xây dựng 

1.1 Ngăn chứa L×B×H = 2x1,5x2m = 6 m3 01  

1.2 Ngăn lắng 1 L×B×H = 1x1,5x2m = 3 m3 01 

1.3 Ngăn lắng 2 L×B×H = 1x1,5x2m = 3 m3 01 

1.4 Ngăn lọc 1 L×B×H = 1x1,5x2m = 3 m3 01 

1.5 Ngăn lọc 2 L×B×H = 1x1,5x2m = 3 m3 01 

2 
Bể tách dầu mỡ 2 ngăn xử lý nước thải từ hoạt động nấu 

ăn (02 m3) 
01 bể 

Trong giai đoạn 

Xây dựng 

3 Hệ thống chụp hút khí thải nhà bếp 01 HT  

4 Hệ thống bể xử lý nước thải sản xuất (100 m3)  01 HT 

Trong giai đoạn 

Xây dựng 

4.1 Phần xây dựng  

- Bể điều hòa 
L×B×H = 6,2×3,5×3m = 61,5 

m3 
01 bể 

- Bể lắng 1 L×B×H = 2×2×3m = 12 m3 01 bể 

- Bể lắng 2 L×B×H = 2×2×3m = 12 m3 01 bể 

- Bể lắng cát L×B×H = 2×2×3m = 12 m3 01 bể 
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TT 
Công trình/ hạng 

mục BVMT 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

4.2 

Phần thiết bị (Song chắn rác bể điều điều hòa, bơm bể 

điều hòa, máng răng cưa thu nước bể lắng; cụm pha chế 

và định lượng hóa chất bể lắng; hệ thống đường ống công 

nghệ) 

 

5 
Hệ thống xử lý nước 

mưa chảy tràn 

- Hố ga: 0,75m x 0,4m x 

0,5m 

- Cống, rãnh khoảng 1.500m; 

01 HT 
Trong giai đoạn 

Xây dựng 

6 Xử lý chất thải sinh hoạt  

Trong giai đoạn 

xây dựng 

- Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt (10 m2)  

- 
Thùng thu gom chất thải rắn sinh hoạt (04 thùng 40 lít + 

02 thùng 20 lít) 
 

7 Xử lý chất thải nguy hại  

Trong giai đoạn 

xây dựng 
- Kho chứa chất thải nguy hại 10 m2.  

- Thùng chứa chất thải nguy hại: 04 thùng.  

8 

Phòng chống cháy nổ, chập điện (01 hệ thống phòng 

chống cháy nổ theo đúng quy định phòng cháy, chữa 

cháy cho nhà cửa và các công trình theo TCVN 2622-

1995) 

01 HT 

Trong giai đoạn 

vận hành thử 

nghiệm, vận hành 

thương mại 

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

5.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

5.1.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí làm việc 

- Các chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, tổng bụi lơ 

lửng (TSP), CO, SO2, NO2. 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại vị trí trung tâm khu vực thực hiện dự án.  

- Tần suất giám sát: 3 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 02: 2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT; 

QCVN 26:2016/BYT; QCVN 24/2016/BYT. 

5.1.2. Giám sát môi trường nước thải xây dựng 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, nhiệt độ, BOD5, Chất rắn lơ lửng, Amoni, 

Sunfua, Tổng N, tổng P, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform. 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại điểm xả sau bể tách dầu 02 ngăn; 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp. 

5.1.3. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt và kho chứa chất thải 

nguy hại. 

- Các chỉ tiêu giám sát: Nguồn thải, số lượng (kg/tháng), chủng loại và 

thành phần chất thải phát sinh, số lượng chất thải được thu gom, xử lý. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong suốt quá trình xây dựng. 
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- Việc quản lý chất thải phải được thực hiện theo Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu 

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

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

5.1.4. Sự cố rủi ro. 

- Các chỉ tiêu giám sát: Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn 

lao động, an toàn PCCC trong suốt quá trình xây dựng dự án. 

- Vị trí giám sát: Khu vực nhà máy; 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong suốt quá trình xây dựng. 

5.2. Giai đoạn vận hành thử nghiệm, vận hành thương mại 

5.2.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí làm việc 

- Các chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, tổng bụi lơ 

lửng (TSP), CO, SO2, NO2. 

- Vị trí giám sát: 03 vị trí (Khu vực văn phong; khu vực gia công cốt thép; 

Khu vực trạm trộn bê tông) 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 02: 2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT; 

QCVN 26:2016/BYT; QCVN 24/2016/BYT. 

5.2.2. Giám sát môi trường nước 

a) Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, Nhiệt độ, BOD5, TSS, Nitrat (NO3
-), Amoni 

(NH4
+), Sunfua (S2-), PO4

3-, Tổng Coliforms. 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại điểm xả sau xử lý trước khi thải ra ngoài môi 

trường. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

b) Đối với nước thải sản xuất: 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, nhiệt độ, BOD5, Chất rắn lơ lửng, Amoni, 

Sunfua, Tổng N, tổng P, Tổng dầu mỡ khoáng, Coliform. 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại Điểm xả sau xử lý nước thải sản xuất trước 

khi thải ra ngoài môi trường. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/01 lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp. 

5.2.3. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 
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- Vị trí giám sát: Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt và kho chứa CTNH. 

- Các chỉ tiêu giám sát: Nguồn thải, số lượng (kg/tháng), chủng loại và 

thành phần chất thải phát sinh, số lượng chất thải được thu gom, xử lý. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong suốt quá trình xây dựng. 

Việc quản lý chất thải phải được thực hiện theo 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. 

5.2.4. Sự cố rủi ro 

- Các chỉ tiêu giám sát: Tất cả các sự cố, rủi ro. 

- Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực nhà máy. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày trong suốt quá trình hoạt động. 

Đối với giai đoạn vận hành nghiệm: Số lượng mẫu giám sát, tần suất 

giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm thực hiện theo mẫu 

số 13 Phụ lục IV 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. 

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. 

- Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự 

án gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trước ít nhất 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm theo các quy định của pháp 

luật hiện hành về bảo vệ môi trường. 

- 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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