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QUYẾT ĐỊNH 

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

Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

 

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 Nghi ̣ điṇh số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

quy điṇh về quy hoac̣h bảo vê ̣môi trường, đánh giá môi trường chiến lươc̣, đánh 

giá tác đôṇg môi trường và kế hoac̣h bảo vê ̣môi trường; 

Căn cứ Nghi ̣điṇh 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 Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn của Hội đồng thẩm định tỉnh thành lập theo Quyết định số 1146/QĐ-

UBND ngày 19/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, họp ngày 08/7/2020;  

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị 

phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã được chỉnh 

sửa, bổ sung gửi kèm theo Báo cáo số 236/BC-MD/DA1 ngày 30/12/2020, Công 

văn số 32/2011/CV-MD ngày 09/3/2021 và Công văn số 59/2011/CV-MD ngày 

06/4/2021 của Công ty cổ phần May Diêm Sài Gòn; 

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

139/TTr-STNMT ngày 04/5/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (sau 

đây gọi là Dự án) của Công ty cổ phần May Diêm Sài Gòn (sau đây gọi là Chủ 

dự án) thực hiện tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn với các nội 
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dung chính tại Phụ lục ban hành 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; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở TN&MT(3b); 

- UBND huyện Chi Lăng 

- UBND TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; 

- Chủ dự án; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  các Trung tâm: THCB; PVHCC 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 

 

 



Phụ lục: 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

của Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ,  

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn” 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     tháng 5 năm 2021 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Thông tin về dự án 

- Tên dự án: Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Đồng Mỏ và xã Quang Lang, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (nay là thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng). 

- Chủ dự án: Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn. 

- Địa chỉ liên hệ: số 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

1.1. Phạm vị, quy mô của dự án 

Dự án được thực hiện tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn. Quy mô sử dụng đất của dự án là 48,1 ha. Quy mô dân số của dự án là 5.044 

người. 

1.2. Công nghệ, loại hình dự án 

Đầu tư xây dựng hình thành khu dân cư mới, khu hành chính có hạ tầng 

kỹ thuật, xã hội đồng bộ hiện đại theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; 

đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở và trụ sở cơ quan trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

1.3. Các hạng mục, công trình của dự án 

- Các hạng mục công trình chính của dự án được thể hiện như bảng sau: 

TT Tên 
Diện tích 

(m2) 

I Đất ở  163.900 

1 Đất ở đô thị xen cấy cải tạo 39.171 

2 Đất ở nhà liền kề phát triển mới 124.729 

II Đất chuyên dùng 317.100 

1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 27.317 

2 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 14.580 

3 Đất có mục đích công cộng 275.203 

- Đất hạ tầng kỹ thuật 200.284 

- Đất văn hóa    10.484 

- Đất giáo dục    29.866 

- Đất cây xanh 53.045 

 Tổng cộng 481.000 
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- Các hạng mục công trình phụ trợ: san nền (Khối lượng đào 4.216.222,60 

m3, khối lượng đắp 678.333,85 m3); hệ thống đường giao thông (Đầu tư các 

tuyến đường trục chính đô thị, nâng cấp, cải tạo đường Đại Huề); hệ thống cấp 

nước; hệ thống cấp điện và chiếu sáng; hệ thống thông tin liên lạc. 

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: hệ thống thoát nước mưa; 

hệ thống thu gom và xử lý nước thải; công trình lưu trữ, xử lý chất thải rắn, chất 

thải nguy hại. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

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 của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng các 

hạng mục công trình, làm thu hẹp diện tích đất sản xuất, canh tác của người dân 

gia tăng diện tích đất khu đô thị. 

- Ô nhiễm môi trường không khí do bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động 

đào đắp, san lấp, máy móc, thiết bị tham gia thi công xây dựng, phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu và khói hàn từ quá trình hàn trong quá trình thi công các 

hạng mục công trình. 

- Ô nhiễm tiếng ồn và độ rung do quá trình thi công. 

- Chất thải gồm chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải 

nguy hại, nước thải sinh hoạt, nước thải thi công, nước mưa chảy tràn…, phát 

sinh trong quá trình thi công xây dựng. Tác động đến sức khỏe người lao động 

và sức khỏe cộng đồng. 

- Chất thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động gồm khí thải từ phương 

tiện giao thông, máy phát điện dự phòng, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy 

tràn, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại…, ảnh hưởng đến môi trường 

nước mặt tiếp nhận nước thải. 

- Tác động tiêu cực và tích cực đến kinh tế - xã hội khu vực:  

- Các tác động do rủi ro, sự cố.  

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải 

- Đối với giai đoạn xây dựng: nước thải xây dựng gồm nước vệ sinh máy 

móc thiết bị thi công, rửa nguyên vật liệu... với lưu lượng phát sinh khoảng 5 

m3/ngày; nước thải sinh hoạt phát sinh với lưu lượng khoảng 6,72 m3/ngày. 

Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, Amoni, Clorua, dầu mỡ, 

Coliform và chất hoạt động bề mặt; nước mưa chảy tràn phát sinh trên toàn bộ 

khu vực thực hiện dự án, thành phần bao gồm chất rắn lơ lửng và một số chất 

khác như các loại rác sinh hoạt, đất cát rơi vãi. 

- Đối với giai đoạn vận hành: nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ dân, 

khu cơ quan, khu trung tâm thương mại, dịch vụ, trường mầm non, nhà văn hóa 

với tổng lưu lượng nước thải khoảng Q = 866,79 m3/ngày.đêm (Qmax = Qx1,2 = 

1.040,15 m3/ngày.đêm). Thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng (SS), BOD5, 

Amoni, Cl-, dầu mỡ, Coliform và chất hoạt động bề mặt; nước mưa chảy tràn phát 

sinh trên toàn bộ khu vực thực hiện dự án, thành phần bao gồm chất rắn lơ lửng 

và một số chất khác như các loại rác sinh hoạt, đất cát rơi vãi. 
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2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

- Đối với giai đoạn xây dựng: phát sinh bụi và khí thải từ hoạt động vận 

chuyển nguyên vật liệu, hoạt động thi công xây dựng, hoạt động của các phương 

tiện tham gia thi công xây dựng và vận chuyển. Thành phần các chất ô nhiễm có 

khả năng phát sinh gồm: bụi xi măng, bụi đất, bụi cát, muôị khói hàn, CO2,
 SO2, 

NOx... 

- Đối với giai đoạn vận hành: phát sinh bụi và khí thải từ hoạt động của 

các phương tiện giao thông. Thành phần các chất ô nhiễm có trong khí thải phát 

sinh gồm muôị khói, buị, CO, SO2, NO2…  

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

- Chất thải rắn xây dựng chất thải từ quá trình phá dỡ tại các khu nhà ở, 

phát quang thực vật; bùn đất bóc hữu cơ, bùn nạo vét ao, ruộng và đất đào từ 

hoạt động san nền; chất thải xây dựng gồm vỏ bao xi măng, sắt thép thừa, gạch 

vỡ… 

- Chất thải rắn sinh hoạt gồm bao bì, vỏ hộp, thức ăn thừa… phát sinh 

trong giai đoạn xây dựng và trong giai đoạn vận hành. 

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

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động xây dựng dự án và giai đoạn 

vận hành của dự án gồm: dầu thải, găng tay, giẻ lau, bóng đèn huỳnh quang thải, 

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) Đối với giai đoạn xây dựng: 

- Nước thải xây dựng: phát sinh từ các hoạt động: rửa bánh xe vận tải, vệ 

sinh thiết bị thi công/máy thi công, xử lý làm sạch nguyên vật liệu… Theo ước 

tính lượng nước thải xây dựng phát sinh khoảng 5 m3/ngày. Toàn bộ nước thải 

này, sẽ được thu gom lắng, lọc trong suốt thời gian thi công thông qua hệ thống 

thoát nước xây dựng tạm (vạch tuyến thoát nước để rãnh thoát nước tự nhiên 

theo vị trị đặt cống hộp sau này tại vị trí giữa dự án với chiều dài 500 m chiều 

rông 1m và sâu 1m). Nước thải thi công sau khi thu gom, lắng đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B trước khi thải vào nguồn tiếp nhận (sông Thương gần 

khu vực dự án). Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải 

xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây ứ đọng, tắc nghẽn và nước mưa 

chảy tràn phải được định hướng dòng chảy và được lắng cặn trước khi thoát ra 

Sông) 

- Nước thải sinh hoạt: nhà đầu tư và đơn vị thi công sẽ ưu tiên tuyển dụng 

công nhân lao động trực tiếp tại địa phương (ưu tiên lao động từ những hộ dân 

bị ảnh hưởng bởi dự án), có điều kiện tự túc chỗ ăn ở, sinh hoạt nhằm hạn chế 

việc phát sinh các loại chất thải sinh hoạt trên công trường. Đồng thời tổ chức 

hợp lý nhân lực trong các giai đoạn thi công. Theo tính toán lượng nước thải 

phát sinh lớn nhất là 6,72 m3/ngày, nên đơn vị thi công sẽ bố trí 04 nhà vệ sinh 

lưu động có tích hợp sẵn hệ thống xử lý theo nguyên lý bể tự hoại (quy trình xử 
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lý: gom nước thải  xử lý kỵ khí  xử lý hiếu khí  lọc  thải ra ngoài môi 

trường), đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vệ sinh của cán bộ, công nhân làm việc 

trên công trường. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải vào nguồn tiếp 

nhận. Định kỳ, 6 tháng/lần thuê đơn vị có chức năng hút bùn, vận chuyển và 

đem đi xử lý theo đúng quy định. 

- Nước mưa chảy tràn: hệ thống tiêu thoát nước mưa của dự án sẽ được 

xây dựng ngay từ giai đoạn san lấp mặt bằng dự án. Hệ thống tiêu thoát nước 

mưa được xây dựng là hệ thống rãnh chìm đậy tấm đan B400 nằm dưới lớp 

đường giao thông nội bộ có thiết kế tấm ghi gang để thu nước. Các rãnh bên 

ngoài được liên kết bằng các hố ga tại các góc ngoặt, chuyển hướng dẫn đến hố 

ga gom sau cùng. Tại tuyến cuối của công trình, để đảm bảo cao độ thoát nước 

tại điểm cuối, thiết kế tuyến rãnh thoát nước B600mm. Hệ thống thoát nước mưa 

của công trình được đấu nối với hệ thống bên ngoài, tại phía Bắc công trình 

bằng tuyến cống BTCT D600. Khu vực dự án nước mưa được thoát ra sông 

Thương qua 7 cửa xả và điểm đấu nối vào tuyến mương hiện trên đường Đại 

Huề. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: 

- Nước thải sinh hoạt: hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt được thiết kế 

riêng biệt với nước mưa, Chủ đầu tư chỉ xây dựng các ống chờ khi nào có các hộ 

gia đình đến xây dựng thì người dân tự xây bể tự hoại theo kích thước từng hộ 

gia đình; nhà đầu tư sẽ tiến hành xây dựng 02 hệ Trạm xử lý nước thải tập trung 

để thu gom xử lý nước thải sinh hoạt cho toàn bộ Dự án. Tổng công suất thiết kế 

là 1.050 m3/ngày đêm (Trạm xử lý số 1, Q = 310 m3/ngày đêm; Trạm xử lý số 2, 

Q = 310 m3/ngày đêm). Quy trình công nghệ xử lý như sau: Hố bơm nước thải 

 Bể tách dầu mỡ  Bể điều hòa  Bể thiếu khí  Bể hiếu khí  Bể lắng 

sinh học  khử trùng  thải ra ngoài môi trường). Nước thải đầu ra đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B1) trước khi thải vào nguồn nước tiếp nhận. 

- Nước mưa chảy tràn: đối với hệ thống đường ống thoát nước chung của 

Dự án sẽ xây dựng phương án nạo vét các hố ga lắng đất, cát, rác thải định kỳ 

nằm trong kế hoạch quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường của Ban 

quản lý dự án để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước 

trong khu vực Dự án.  

+ Nước mưa tại các lưu vực sau khi được thu gom bằng các tuyến ống 

nhánh D600 sẽ được gom vào tuyến cống thoát trước khi thoát ra hướng thoát 

nước chính. 

+ Ống nước mưa được bố trí trên hè đối với hè lớn hơn hoặc bằng 5m và 

được bố trí dưới đường đối với tuyến đường có hè nhỏ hơn 5m (Các ống thoát 

nước mưa trên hè được chôn sâu tối thiểu 0,3m. Các đoạn ống thoát nước mưa 

dưới đường chôn sâu tối thiểu 0,5m). Trên tuyến ống bố trí các hố ga thu nước 

mưa với khoảng cách từ 30-50m một hố có nhiệm vụ thu gom nước mưa đồng 

thời phục vụ công tác vận hành mạng lưới sau này. 

+ Các đoạn cống được thiết kế với độ dốc tối thiểu 1/D. Cống sử dụng là 
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cống bê tông cốt thép tuân thủ theo TCVN 5574:2012 Tiêu chuẩn Quốc gia Ống 

bê tông cốt thép thoát nước. Ga thu thăm của hệ thống thoát nước mưa là ga xây 

gạch và có nắp đan bằng bê tông cốt thép. 

c. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: đáp ứng QCVN 40:2011/BTNMT (Cột 

B1) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp; QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B1) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

3.2. Về xử lý bụi, khí thải 

- Đối với giai đoạn xây dựng: tại cửa ra trong khuôn viên dự án (02 cửa), 

Chủ đầu tư sẽ bố trí một hào nước có độ sâu chừng 30cm nước và rộng chùng 3 

- 5m dọc theo tuyến đường di chuyển làm sạch lốp xe vận chuyển, để hạn chế 

phát tán bụi và làm bẩn nền đường Đại Huề gây khó khăn trong di chuyển của 

dân cư xung quanh; sử dụng các loại máy móc, thiết bị thi công, phương tiện 

vận chuyển được kiểm định, còn niên hạn sử dụng và được định kỳ bảo dưỡng; 

các phương tiện vận chuyển phải có thùng đóng kín hoặc bạt phủ kín thùng xe, 

không chở quá tải so với trọng tải quy định nhằm tránh phát tán bụi, rơi vãi phế 

thải ra ngoài môi trường; bố trí thời gian làm việc hợp lý tránh làm việc vào giờ 

nghỉ của người dân. Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại, hạn chế vận 

chuyển đi ngang qua khu đông dân cư, hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có 

mật độ người đi lại cao; giám sát chặt chẽ các hoạt động trong quá trình thi 

công, thực hiện các biện pháp phụ trợ như phun nước tại các đoạn đường dễ phát 

sinh bụi, như khu vực dân cư đầu đường dẫn vào khu xây dựng Dự án (đặc biệt 

vào mùa hanh khô), công tác tưới nước được thực hiện với tần suất 2 lần/ngày 

và bố trí nhân viên quét dọn sau mỗi ngày thi công; Chủ dự án trang bị đầy đủ 

các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân như: khẩu trang, mũ, 

ủng, quần áo bảo hộ lao động cho công nhân trong khi làm việc. 

- Trong quá hoạt động: Chủ đầu tư trồng cây xanh tập trung đảm bảo độ 

che phủ cây xanh đạt tối đa trên khu đất của dự án khoảng 35 - 40%. Tổ chức 

thu gom và xử lý triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày từ đường sá, 

cống rãnh và điểm chứa rác thải của khu trung tâm đều được xử lý để phòng 

ngừa khả năng phân huỷ hữu cơ phát sinh các khí thải có mùi hôi gây ô nhiễm 

môi trường chung. 

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 sinh hoạt: Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu thi công và các 

đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm quản lý vật liệu và chất thải phát sinh 

trong quá trình thi công theo một Kế hoạch quản lý chất thải và yêu cầu cán bộ, 

công nhân tuân thủ theo nội quy đề ra. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, giáo dục 

ý thức của công nhân trong vấn đề vệ sinh môi trường, đổ thải đúng nơi quy 

định. Tại khu lán trại của công nhân sẽ đặt ít nhất 2 thùng rác loại 250 lít để thu 

gom rác thải. Đơn vị thi công phải ký hợp đồng đơn vị làm công tác vệ sinh trên 

địa bàn thị trấn Đồng Mỏ hoặc một đơn vị khác có chức năng hàng ngày hoặc 
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định kỳ 2 ngày đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải xây dựng (phế thải từ hoạt động phá 

dỡ GPMB, từ hoạt động đào đắp và từ thi công có thành phần chủ yếu là đất đá 

loại, vữa bê tông thừa, đất hữu cơ), đây là những loại không độc nên dự án sẽ 

tận dụng toàn bộ các chất thải này để san lấp vào các vị trí cần san lấp trong khu 

vực dự án. Đối với lượng chất thải rắn xây dựng thông thường dư thừa không 

được tái sử dụng sẽ được vận chuyển về khu vực bãi tập kết nằm trong khuôn 

viên Dự án ở phía Đông Bắc đã bố trí sau đổ vận chuyển đến vị trí đổ thải của 

dự án. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: đối với các trục đường phố hoặc nơi công cộng 

đặt các thùng rác nhỏ đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, cách nhau 

khoảng 60 - 80m để nhân dân thuận tiện bỏ rác và chuyển về ga thu rác. Số 

lượng thùng rác 70 cái (sử dụng loại thùng dung tích 50 lít, có nắp đậy; dùng 

chất liệu Composite). Đặt tại các trục đường phố và nơi công cộng để thuận tiện 

cho người dân thải bỏ và thuận tiện cho công nhân vệ sinh môi trường đến thu 

rác của các khu vực trong khu dân cư về ga thu rác; xây dựng trạm trung chuyển 

rác với diện tích 50 m2 tại vị trí thích hợp (01 vị trí), đảm bảo tập kết và trung 

chuyển chất thải rắn cho toàn khu dân cư. Chủ đầu tư sẽ thuê cơ quan có chức 

năng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: lượng bùn phát 

sinh từ hệ thống xử lý nước thải và lượng bùn phát sinh từ quá trình nạo vét 

cống rãnh được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 3 tháng 

hoặc 6 tháng đến nạo vét, thu gom và xử lý theo đúng qui định. 

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: tuyên truyền tới toàn thể công nhân tham 

gia thi công nhận biết về chủng loại, tác hại của các chất thải nguy hại cũng như 

cách phân loại, thu gom và quản lý các chất thải nguy hại tại khu vực công 

trường; Bố trí đặt các thùng chứa chất thải nguy hại tại các vị trí như khu lán 

trại, khu công trường thi công để thu gom các chất thải nguy hại khi phát sinh, 

sau đó sẽ được tập kết về kho chứa chờ đơn vị chức năng đến thu gom và xử lý. 

Mỗi vị trí này bố trí ít nhất một thùng chứa loại 500 lít và bên ngoài có dán nhãn 

để mọi người được biết. Định kỳ cuối ngày hoặc khi thùng chứa đầy, các chất 

thải nguy hại sẽ được tập kết về kho chứa; Xây dựng 1 một kho chứa tạm thời 

với diện tích khoảng 15m2 tại một góc của dự án để lưu giữ tạm thời các chất 

thải nguy hại. Kho chứa này được xây dựng đảm bảo không để các chất thải 
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nguy hại phát tán vào môi trường xung quanh. Cụ thể, nền kho chứa phải được 

bê tông hóa đảm bảo không cho các chất nguy hại ngấm xuống đất, kho chứa 

phải được xây kín, có mái che và phía ngoài cửa phải có biển báo chỉ rõ kho 

chứa chất thải nguy hại cũng như các quy định quản lý chất thải nguy hại; Ký 

hợp đồng với đơn vị đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNTM ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Tần suất thu gom 

tùy thuộc vào lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh và được thu gom khi kho 

chứa đầy. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: Chủ dự án có trách nhiệm vận động người 

dân phân loại chất thải và đối với mỗi loại chất thải nguy hại sẽ đựng vào một 

thùng có nắp đậy riêng, đồng thời sẽ dán nhãn mác đối với từng loại chất thải 

nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đem đi xử lý theo 

đúng quy định hiện hành. Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 

10m2 (kết cấu: nền đổ bê tông, tường xây gạch, mái lợp Fibroximang để lưu giữ 

chất thải nguy hại phát sinh). Vị trí kho chứa chất thải nguy hại được xây dựng 

tại khu đất công cộng của Khu đô thị. 

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:  

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung: các phương tiện, máy 

móc tham gia thi công sử dụng phải còn niên hạn sử dụng, độ rung nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 27:2016/BYT và định kỳ bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất; bố trí thời gian làm việc của các máy 

móc, thiết bị hợp lý tránh gây tiếng ồn, độ rung cục bộ; không thực hiện thi công 

vào giờ nghỉ đêm và nghỉ trưa; trang bị bảo hộ lao động cho các cán bộ công 

nhân viên làm việc tại công trường.  

- Biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế và xã hội khu vực do sự tập 

trung công nhân trên công trường 

+ Ưu tiên thu nhận lao động tại chỗ vào làm việc tại dự án: sử dụng lao 

động tại địa phương được coi là một biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu những 

tác động tới các điều kiện kinh tế xã hội khu vực, đồng thời giảm thiểu những 

tác động tới môi trường do quá trình sinh hoạt của công nhân tạo ra.  

+ Để giảm thiểu các tác động xấu đối với các vấn đề xã hội: Chủ dự án 

kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức 

các chương trình giáo dục, tuyên truyền ý thức đối với công nhân tham gia thi 

công tại khu vực Dự án. Giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương và dân 

cư trong vùng để được thông báo và kết hợp giải quyết các vấn đề phát sinh 

xung đột trong quá trình thực hiện Dự án; ban quản lý công trình có biện pháp 

quản lý cũng như tuyên truyền, giáo dục ý thức của công nhân nhằm tránh phát 

sinh mâu thuẫn, xung đột với người dân địa phương, đảm bảo an ninh trật tự 
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trong khu vực. Thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng nội quy cho 

công nhân xây dựng của Dự án; phối hợp với chính quyền địa phương để quản 

lý, ngăn ngừa, đấu tranh và phòng chống các tệ nạn xã hội có thể nảy sinh do sự 

tập trung của các công nhân; với các công nhân từ địa phương khác đến tham 

gia thi công tại công trường phải được nhà thầu phối hợp với chính quyền địa 

phương để đăng ký tạm trú, tạm vắng theo đúng quy định. 

- Biện pháp hoàn thổ và phục hồi môi trường trước khi dự án đi vào vận 

hành: khi kết thúc quá trình thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu sẽ phải tiến 

hành hoàn thổ và phục hồi môi trường tại các vị trí như: cảnh quan xung quanh 

môi trường đô thị; tiến hành vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực công trường, 

các chất thải sẽ được đưa phân loại và đưa đi xử lý cùng các chất thải rắn khác; 

hoàn thổ và phục hồi các tuyến đường giao thông bị hư hại xuống cấp do sự lưu 

hành của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu để đảm bảo sự đi lại được 

an toàn cho người dân khu vực.  

- Giảm thiểu các tác động của đường sắt: Chủ đầu tư sẽ tuân thủ tất cả 

các quy định về an toàn đường sắt để đảm bảo an toàn tốt nhất cho công nhân và 

người dân trong khu vực dự án.  

+ Áp dụng các biện pháp truyền truyền cho công nhân: tập huấn thường 

xuyên về an toàn lao động và hành lang an toàn đường sắt cho công nhân; thông 

báo giờ tầu chạy cho công nhân biết để chủ động hơn; để biển cảnh báo gần 

đường tầu; đến giờ tầu chạy qua khu vực dự án cử 02 người đứng gác và cảnh 

báo cho công nhân để đảm bảo an toàn.  

+ Đối với quá trình san lấp tạo mặt bằng cần đi qua đường tầu: Chủ đầu tư 

cho xây dựng cầu qua đường sắt có chiều dài 141 m, rộng 7,5 m, chênh cốt giữa 

mặt đường sắt và mặt cầu là 10 m, tất cả quá trình vận chuyển đất để san lấp mặt 

bằng và việc di chuyển của kỹ sư xây dựng và công nhân đều đi qua cầu nên 

không ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của đường sắt.  

+ Đối với khu 2, phạm vi tiếp giáp với tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng 

Sơn, do một số đoan mái ta luy đắp lấn vào phạm vi bảo vệ đường sắt (tính từ 

mép ngoài của ray ngoài cùng trở ra là 5,4m đối với đường sắt trong đô thị). Do 

đó để dự án không ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ đường sắt chủ dự án xây 

tường chắn ta luy đắp toàn bộ khu vực này. 

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  

a) Đối với giai đoạn xây dựng: 

- Tai nạn lao động khi thi công: 

+ Thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm đảm bảo tuyệt đối an 

toàn cho người, máy móc, thiết bị,... phải thực hiện theo các quy định, Thông tư 

hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 
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+ Quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết 

bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

và các quy định khác có liên quan. 

+ Phối hợp với các cơ quan y tế tại địa phương để có thể cứu thương kịp 

thời các ca tại nạn có thể xảy ra. 

- Các giải pháp phòng chống cháy nổ: 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các qui định hiện hành về vận chuyển, lưu giữ và 

Quản lý tốt các vật liệu dễ cháy nổ trên công trường xây dựng Xây dựng và ban 

hành nội quy phòng cháy, chữa cháy; 

+ Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở an toàn về điện trong thi công và sự 

tiếp đất của hệ thống, các thiết bị dùng điện; 

+ Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra công tác phòng chống cháy nổ 

tại các kho, lán trại của các đơn vị thi công sản xuất; 

+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện; 

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn 

điện; 

+ Sự cố cháy nổ do hoạt động nổ mìn. 

- Tắc nghẽn giao thông và nguy cơ tai nạn tiềm ẩn: 

+ Phân luồng giao thông hợp lý, vận chuyển nguyên vật liệu tránh đi vào 

giờ cao điểm, bố trí lắp đặt các biển báo cho phù hợp. 

+ Quản lý an toàn giao thông như: bố trí người thường xuyên phối hợp 

với cảnh sát giao thông khu vực để điều tiết giao thông khu vực dự án tránh hiện 

tượng ùn tắc và gây tai nạn giao thông. 

+ Bố trí người theo dõi thường xuyên và kịp thời thu gom vật liệu rơi vãi 

và sửa chữa đường khi bị hư hỏng. 

+ Xây dựng kế hoạch vận chuyển vật liệu hợp lý: bố trí vào ngoài giờ cao 

điểm và thông báo cho khu dân cư xung quanh. 

- Giảm thiểu sự cố về điện: 

+ Các thiết bị điện và dây dẫn điện được đảm bảo theo đúng quy chuẩn; 

+ Tuân thủ các quy định của công trường; 

+ Ngắt nguồn điện khi thời tiết xảy ra mưa bão; 

+ Ngắt nguồn điện đang sử dụng trong khu vực xảy ra sự cố và các khu 

vực xung quanh liên quan; 

+ Ứng cứu ngay các đối tượng trong khu vực nguy hiểm. 

- Khắc phục sự cố tạm ngưng các dịch vụ tiện ích trong khu vực dự án: 

+ Trước khi kết nối mỗi loại công trình hạ tầng, chủ đầu tư, nhà thầu thi 

công sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan thông báo cho người 

dân được biết để người dân có thể bố trí công việc của mình. Thông báo sẽ chỉ 

rõ loại cơ sở hạ tầng bị gián đoạn, thời gian gián đoạn và phạm vi gián đoạn: 

+ Quá trình kết nối phải đảm bảo nhanh, chính xác và hiệu quả, đáp ứng 

các quy chuẩn Việt Nam nhằm hạn chế mức thấp nhất những sự cố phát sinh. 

+ Phối hợp với nhà cung cấp các dịch vụ công cộng liên quan để thiết lập 

lịch trình xây dựng phù hợp. 
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+ Báo cáo bất kỳ hư hại đến các hệ thống cáp công cộng cho chính quyền 

và sửa chữa càng sớm càng tốt. 

- Biện pháp giảm thiểu sụt lún các công trình do thi công: 

+ Sụt lún các công trình do thi công chủ yếu do quá trình thi công không 

đảm bảo kỹ thuật. Để giảm thiểu tác động đến sụt lún các công trình trong quá 

trình thi công tầng hầm chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu thi công áp dụng chặt 

chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật về qui trình đào móng, đổ bê tông tại chỗ,... 

+ Làm mương và hố thu thoát nước cho đế móng: đào rộng ra xung quanh 

đế móng mỗi bên tối thiểu 30cm rồi làm mương và 1 hố thu nước sâu hơn đế 

móng khoảng 20cm. Đưa họng hút của bơm vào hố thu bơm liên tục đến khi thi 

công móng xong lấp đất luôn giảm thiểu của sự cố ngập úng, sạt lở hố móng do 

mưa. 

+ Trong quá trình thi công Chủ dự án phối hợp với nhà thầu thi công thực 

hiện các biện pháp như: thi công đúng theo thiết kế đã được phê duyệt; nhà thầu 

có trách nhiệm nghiên cứu bản vẽ thi công, thực địa kết hợp với kết quả khảo sát 

để có phương án lắp đặt thiết bị quan trắc lún phù hợp với thực tế thi công.  

- Các biện pháp giảm thiểu đến chế độ thủy văn, công trình đảm bảo dòng 

chảy tối thiểu chống ngập úng: 

+ Vào những ngày mưa lớn chủ đầu tư bố trí cán bộ kiểm tra hệ thống 

thoát nước mưa của toàn bộ khu vực thi công. 

+ Ưu tiên bố trí các phương tiện thi công, máy móc ở khu vực cao nhất 

trên công trường. 

- Khơi thông, nạo vét kênh, mương nơi tiếp nhận nước mưa chảy tràn của 

toàn bộ dự án. 

+ Dùng máy xúc di chuyển toàn bộ vật liệu đất, cát, sỏi ra khỏi khu vực 

dòng chảy của nước mưa. 

b) Đối với giai đoạn vận hành: 

- Các biện pháp biện pháp phòng cháy chữa cháy: dự án xây dựng mạng 

lưới cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bao gồm: ống dẫn nước cứu hỏa và các trụ 

cứu hỏa. Nước phục vụ chữa cháy được dự trữ trong bể chứa nước sạch của trạm 

cấp nước; áp lực tại điểm bất lợi nhất tối thiểu 10m; họng cứu hoả được đặt cách 

nhau trung bình 100-150m, cách mép vỉa hè không quá 2,5m, cách móng công 

trình tối thiểu 5m; đường ống được đặt dưới vỉa hè có độ sâu 0,7 m, qua đường 

là 0,8m; mạng lưới thiết kế đảm bảo cung cấp đủ lưu lượng, áp lực chữa cháy 

đối với hệ thống chữa cháy ngoài nhà. Còn trong bản thân các khu nhà, khu 

thương mại cần bố trí hệ thống chữa cháy riêng.  

- Phòng chống sét: hệ thống chống sét tại công trình sử dụng tiêu chuẩn 

bảo vệ cấp công trình, chống sét đánh thẳng, đánh ngang, chống sét lan truyền 

trên các đường nguồn và tín hiệu. Hệ thống chống sét cho công trình sẽ được 

dùng hệ thống chống sét tiên tiến nhất; hệ thống cáp thoát sét được dẫn xuống hệ 

thống cọc tiếp đất dưới chân công trình. Cáp thoát sét được đi ngầm tường để 

đảm bảo kiến trúc của toà nhà và được sử dụng loại cáp chống nhiễu, có độ bền 
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cao. 

- Sự cố hệ thống xử lý nước thải bị hư hỏng ngừng hoạt động: 

+ Kiểm tra định kỳ thường xuyên hệ thống chạy trơn chu. Có lịch bảo 

dưỡng định kỳ, và có thông báo; 

+ Rác thải ở Song chắn rác được thu gom hàng ngày; Khơi thông, không 

để ứ đọng tuyến cống chứa nước thải sau khi xử lý chảy ra hệ thống thoát nước 

chung vào hệ thống xử lý nước thải chung khu vực; 

+ Thuê đơn vị thu gom bùn thải của bể tự hoại xử lý theo đúng quy định, 

... 

+ Trong trường hợp không may sự cố xảy ra, ban quản lý dự án cần thuê 

đơn vị môi trường khu vực có đủ năng lực đến xử lý sự cố ngay; 

+ Module bị trục trặc hỏng hóc phải có kỹ thuật chuyên môn xử lý khắc 

phục nhanh, không để nước thải chưa được xử lý thải ra môi trường. 

- Các biện pháp giảm thiểu đến chế độ thủy văn, công trình đảm bảo dòng 

chảy tối thiểu chống ngập úng:  

+ Khu vực phía Tây Bắc từ hành lang tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn 

đến giáp bờ sông Thương chủ yếu là đất nông nghiệp và một phần đất ở, cốt địa 

nền tương đối thấp (từ 56,00 ÷ 63,00m), để đảm bảo an toàn khu vực dự án chủ 

đầu tư san nền trong phạm vi các lô đất đạt độ chặt K85. 

+ Tùy theo đặc điểm hình thái lòng dẫn, đất đá cấu tạo bờ và chế độ thủy 

văn - thủy lực của từng đoạn sông, có thể lựa chọn và triển khai các giải pháp 

cứng bảo vệ bờ bằng cách sử dụng các loại đê kè kiên cố: phía tiếp giáp của dự 

án với sông Thương thì toàn bộ khu vực sẽ được xây kè do địa phương đã có 

phương án thực hiện thuộc một một dự án khác. 

- Biện pháp khắc phục tác động của đường sắt trong giai đoạn dự án đi 

vào vận hành: Chủ đầu tư sẽ áp dụng đúng các quy định về an toàn đường sắt 

như: phạm vi giới hạn an toàn của nền đường sắt là 5m, kể từ chân nền đường đối 

với đường đất đắp, hay kể từ mép đỉnh đối với đường đất đát đào hoặc là 3 m kể 

từ chân rãnh dọc hay chân rãnh đỉnh của đường. Đảm bảo giải pháp an toàn 

đường sắt cho người dân sống tại dự  án như: tuyên truyền, tập huấn cho người 

dân các quy định về an toàn đường sắt; cắm biển cảnh báo gần đường tầu.  

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

- 01 hệ thống thoát nước mưa; 

- 01 hệ thống thu gom, thoát nước thải; 

- 02 Trạm xử lý nước thải tập trung tổng công suất thiết kế là 1.050 

m3/ngày đêm (Trạm xử lý số 1, Q = 310 m3/ngày đêm; Trạm xử lý số 1, Q = 310 

m3/ngày đêm); 

- 01 Kho lưu giữ chất thải nguy hại; 

- 01 Khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

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

5.1. Giai đoạn thi công xây dựng 
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5.1.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí 

- Các chỉ tiêu giám sát: tiếng ồn, độ rung, bụi lơ lửng, nhiệt độ, độ ẩm, tốc 

độ gió, hướng gió, SO2, CO, NO2. 

- Vị trí giám sát: 05 vị trí (04 vị trí rrong khu vực triển khai dự án giáp 

ranh với vạch giới đỏ xây dựng (phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc); 01 

vị trí  tại khu vực dân cư phía Tây Bắc dự án))  

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

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2016/BYT; QCVN 05:2013/BTNMT; 

QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT; QCVN 02:2019/BYT; 

QCVN 24:2016/BYT; QCVN 27:2016/BYT. 

5.1.2. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt 

- Thông số giám sát:  pH, BOD5, TSS, tổng chất rắn hòa tan, sunfua, 

amoni, nitrat, phốt phát, dầu mỡ ĐTV, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng 

coliform. 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại điểm xả vào công thoát nước chung của thị 

trấn. 

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

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/ BTNMT (cột B và K=1,0). 

5.1.3. Giám sát chất lượng nước mặt 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, DO, TDS, TSS, BOD5, COD, NH4
+, NO2

-, 

NO3
-, SO4

2-, PO4
3-, Fe, Zn,  Pb, coliform. 

- Vị trí giám sát: 02 (Nước mặt sông Thương trước và sau khi chảy qua 

khu vực thực hiện Dự án). 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/ 01 lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08-MT:2015/BTNMT(cột B). 

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

a) Giám sát chất thải rắn (CTR) xây dựng 

- Vị trí giám sát: tại những địa điểm xây dựng các hạng mục công trình. 

- Nội dung giám sát: giám sát việc thu gom, phân loại và xử lý CTR xây 

dựng. 

- Tần số giám sát: Giám sát thường xuyên trong ngày. 

b) Giám sát chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của công nhân 

- Vị trí giám sát: tại lán trại công nhân và những nơi đặt thùng chứa CTRSH. 

- Nội dung giám sát:  

+ Giám sát ý thức phân loại rác và để rác đúng nơi quy định của công 

nhân. 

+ Giám sát công tác thu gom và vận chuyển của công ty môi trường đô thị 

địa phương. 

- Tần số giám sát: giám sát thường xuyên và giám sát qua các lần thu gom 
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rác của công ty môi trường đô thị địa phương tại công trường. 

c) Giám sát chất thải nguy hại (CTNH) 

- Vị trí giám sát: tại các điểm tập trung các phương tiện thi công và tại các 

điểm lưu chứa dầu mỡ thải.  

- Nội dung giám sát:  

+ Các loại chất thải nguy hại. 

+ Khối lượng và thành phần các loại chất thải nguy hại. 

+ Công tác lưu giữ và quản lý chất thải nguy hại. 

- Tần số giám sát: giám sát thường xuyên qua sổ theo dõi. 

* 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. 

5.2. Giai đoạn vận hành 

5.2.1. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại 02 Trạm xử lý nước 

thải tập trung 

- Vị trí: 02 vị trí tại 2 điểm đầu ra của mỗi trạm xử lý nước thải. 

- Thông số giám sát:  pH, BOD5, TSS, tổng chất rắn hòa tan, sunfua, 

amoni, nitrat, phốt phát, dầu mỡ ĐTV, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng 

coliform. 

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

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/ BTNMT (cột B và K=1,0). 

5.2.2. Giám sát chất lượng nước mặt 

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, DO, TDS, TSS, BOD5, COD, NH4
+, NO2

-, 

NO3
-, SO4

2-, PO4
3-, Fe, Zn,  Pb, coliform. 

- Vị trí giám sát: 02 (Nước mặt sông Thương trước và sau khi chảy qua 

khu vực thực hiện Dự án). 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/ 01 lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08-MT:2015/BTNMT(cột B). 

5.2.3. Giám sát chất thải rắn (CTR) và chất thải nguy hại (CTNH) 

a) Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Mục tiêu chương trình giám sát CTR: đảm bảo quá trình thu gom và thải 

bỏ cuối cùng các chất thải của Dự án tuân thủ đúng các quy định đối với quá 

trình thu gom và xử lý chất thải rắn hiện hành. 

- Các nội dung giám sát chính: giám sát tình trạng thu gom, quy trình tạm 

chứa chất thải. Kiểm kê lại thành phần, khối lượng chất thải rắn đã được hợp 

đồng với các cơ quan chức năng thu gom và xử lý. 
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- Tần suất giám sát: giám sát thường xuyên và giám sát qua các lần thu gom 

rác. 

- Phương pháp giám sát: theo quy định hiện hành của Việt Nam về quản 

lý và xử lý chất thải rắn, bao gồm thu gom, lưu trữ, xử lý sơ bộ, vận chuyển... 

đối với chất thải rắn thông thường. 

b. Giám sát chất thải rắn nguy hại 

- Vị trí giám sát: tại kho lưu giữ CTNH tạm thời của dự án trong giai đoạn 

thi công xây dựng. 

- Nội dung giám sát: 

+ Các loại chất thải nguy hại. 

+ Khối lượng và thành phần các loại chất thải nguy hại. 

+ Công tác lưu giữ và quản lý chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Giám sát thường xuyên qua sổ theo dõi của ban quản 

lý tòa nhà. 

- Tiêu chuẩn giám sát: Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. 

- Thời gian: thực hiện chương trình báo cáo định kỳ chất thải nguy hại 01 

lần/năm theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, ngày 24/04/2015 của 

Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và hướng dẫn của Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

  5.2.4. Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

- Vị trí giám sát: tại bể chứa bùn thải của hệ thống xử lý nước thải 

- Thông số giám sát: pH, Cr, tổng dầu, tổng N, tổng P 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/ 01 lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường 

- Chỉ được phép triển khai xây dựng các hạng mục công trình của Dự án 

sau khi đã thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan (đất đai, xây 

dựng,...) theo đúng các quy định của pháp luật. 

- Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đối với các hạng mục công trình 

xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của Dự án theo quy định. 

- Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường của Dự án theo đúng nội 

dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và phải được bàn 

giao, nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, Chủ dự án chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ hoàn công công trình xử lý chất thải của 

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. 
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- Thực hiện đúng Chương trình giám sát môi trường trong báo cáo ĐTM 

được phê duyệt, 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. 

- Trong quá trình hoạt động chủ dự án phải thực hiện nghiêm các nội dung 

được phê duyệt tại phụ lục này và các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt, đồng thời phải kịp thời báo cáo những thay đổi so với 

nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định./. 
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