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QUYẾT ĐỊNH 

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

dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

 

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 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 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 "Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi" của Hội đồng thẩm định 

thành lập theo Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn; 

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Trung tâm 

chăm sóc sức khỏe người cao tuổi" đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm theo Công 

văn số 20/CTCQ ngày 27/10/2021 của Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp 

Cường Quốc; 

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

447/TTr-STNMT ngày 11/11/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (sau đây gọi là Dự án) của Công ty 

Cổ phần thương mại tổng hợp Cường Quốc (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện 
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tại thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với các nội 

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 từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở TN&MT (3b); 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- UBND xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc; 

- 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 
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Phụ lục: 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

của Dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày        tháng 11 năm 2021 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 
 

 

1. Thông tin về dự án 

- Tên dự án: Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 

- Địa điểm thực hiện dự án: thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn.  

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Cường Quốc. 

- Địa chỉ liên hệ: khối 1, Quốc lộ 1A, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn. 

1.1. Quy mô, công suất, công nghệ, loại hình của dự án: 

- Quy mô sử dụng đất của dự án là: 30.116,6 m2. 

- Mục tiêu của dự án: xây dựng mới hoàn thiện, đồng bộ 01 trung tâm chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi với số lượng người chăm sóc là 240 người tương 

đương với 240 giường chăm sóc. 

- Loại hình dự án: dự án mới. 

1.2. Các hạng mục, công trình của dự án 

- Các hạng mục công trình chính của dự án gồm: Khu hành chính diện tích 

445,74 m2; Khu phục hồi chức năng 1 diện tích 551,54 m2; Khu phục hồi chức 

năng 2 diện tích 184,93 m2; Nhà đa năng diện tích 696,54 m2; Khu nội trú với 80 

phòng lưu trú (diện tích mỗi phòng: 35,52 m2); Trạm xá diện tích 40 m2. 

- Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án gồm: Nhà ăn diện tích 322,53 

m2; 02 Nhà xe (diện tích mỗi nhà xe 146,4m2); Nhà bảo vệ 24,2m2; Giao thông nội 

bộ 19.983,19m2; Khuôn viên cây xanh: 7.726m2; Trạm biến áp; Bể chứa nước sinh 

hoạt (bể ngầm); Bể chứa nước PCCC (bể ngầm). 

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường gồm: 04 bể tự hoại (thể tích 

mỗi bể là 50 m3); 01 bể tách dầu mỡ thể tích 12 m3; 01 hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 50 m3/ngày đêm; 01 kho chứa chất thải rắn diện tích 20 m2; 01 kho 

chứa CTNH diện tích 20 m2. 

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 trong quá trình xây dựng; nước 

thải sinh hoạt; nước mưa chảy tràn; nước thải từ khu nhà ăn. 

- Tác động đến môi trường không khí: bụi phát sinh từ quá trình đào móng, 

đắp nền công trình, từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị; khí 

thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện thi công; bụi và khí thải phát sinh từ 
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các phương tiện giao thông đi lại; khí thải từ máy phát điện dự phòng, từ hoạt động 

nấu ăn. 

- Tác động của chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công xây dựng; đất đá 

thải từ quá trình đào đắp, san nền; chất thải rắn sinh hoạt; bùn thải từ bể tự hoại; bùn 

thải từ quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung (trong trường hợp kết 

quả phân tích bùn thải không phải là chất thải nguy hại). 

- Tác động của chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động chiếu sáng, sinh hoạt; 

từ hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị; từ hoạt động văn phòng; chất thải rắn y 

tế; bùn thải từ quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung (trong trường 

hợp kết quả phân tích bùn thải là chất thải nguy hại) 

- Ô nhiễm tiếng ồn và độ rung do quá trình thi công xây dựng; từ các 

phương tiện giao thông ra vào dự án.  

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

đến kinh tế xã hội của khu vực. 

- Các tác động do rủi ro, sự cố trong quá trình hoạt động của dự án.  

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải 

- Giai đoạn xây dựng: (1) Nước thải sinh hoạt của công nhân trong quá trình 

thi công xây dựng phát sinh khoảng 4 m3/ngày đêm. Thành phần chủ yếu là các 

chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh 

dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli). (2) Nước thải từ các hoạt 

động thi công xây dựng phát sinh trong quá trình rửa nguyên vật liệu, vệ sinh máy 

móc thiết bị, bảo dưỡng thiết bị khoảng 11m3/ngày đêm. Thành phần nước thải bao 

gồm các hàm lượng chất lơ lửng, các chất hữu cơ (BOD/COD), vô cơ. (3) Nước 

mưa chảy tràn ngày lớn nhất trên 1 giây là 0,001 m3/s. Đặc trưng thành phần các 

chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công của dự án bao gồm 

các khoáng vật kích thước nhỏ, dầu mỡ, cặn lơ lửng.  

- Giai đoạn vận hành: (1) Nước mưa chảy tràn ngày lớn nhất trên 1 giây là 

0,001 m3/s. Thành phần gồm các chất hòa tan lắng đọng trên toàn bộ mặt bằng dự 

án và các chất lơ lửng. (2) Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vệ sinh, khu nhà 

ăn, tại khu nhà đa năng, nhà nội trú, nhà phục hồi chức năng khoảng 40,25m3/ngày 

đêm. Thành phần nước thải chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), 

BOD, COD, các hợp chất dinh dưỡng (N, P), vi khuẩn, các vi sinh vật. 

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

- Giai đoạn xây dựng: bụi do hoạt động đào đắp, san gạt mặt bằng dự án; 

bụi, khí thải phát sinh từ  quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, từ hoạt động của 

máy móc, thiết bị; khí thải từ quá trình hàn. Thành phần các chất ô nhiễm có khả 

năng phát sinh gồm: bụi xi măng, bụi đất, bụi cát, muội khói hàn; các khí như: 

CO2,
 SO2, NOx... 

- Giai đoạn vận hành: bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao 

thông; bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng. Thành phần, tính chất chất thải chủ 

yếu bao gồm: CO, NOx, SO2, bụi… Mùi hôi từ các khu vực chứa chất thải rắn, khu 
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xử lý nước thải của dự án chủ yếu là do các khí: NH3, H2S. 

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

- Giai đoạn xây dựng:  

+ Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ việc xây dựng các hạng mục, công 

trình của dự án. Bao gồm: gạch vỡ, đất đá, cốt pha, vỏ bao xi măng, cát sỏi rơi vãi, 

thép, xà gỗ, ván khuôn, vụn nguyên liệu, bao bì đựng vật liệu xây dựng, đầu thừa 

sắt, thép… phát sinh khoảng 36,9 kg/ngày. Chất thải rắn từ quá trình đào, đắp chủ 

yếu là đất san gạt mặt bằng ước tính khoảng 363.892,27m3 đất. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân làm việc 

tại công trường xây dựng dự án phát sinh khoảng 20 kg/ngày. Thành phần chính của 

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

cơ hoặc hữu cơ khó phân hủy như: bao gói nilon, vỏ chai nhựa, đồ hộp. 

- Giai đoạn vận hành: chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt hàng 

ngày của người cao tuổi tại các phòng, khu và công nhân viên đang làm việc tại 

các khoa, phòng chức năng của Trung tâm (khoảng 161kg/ngày). Thành phần 

chính của chất thải gồm các chất hữu cơ như vỏ trái cây, thực phẩm dư thừa và các 

chất vô cơ như bao bì, nilong, giấy, vỏ lon... 

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

- Giai đoạn xây dựng: chất thải nguy hại phát sinh bao gồm: giẻ lau phát 

sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị hoặc lau dầu rò rỉ với khối lượng phát 

sinh khoảng 3 kg/lần bảo trì; que hàn thải khoảng 0,5 kg/tháng; bao bì cứng thải 

bằng các vật liệu khác (Vỏ thùng sơn...) phát sinh khoảng 8,33 kg/tháng. Bóng đèn 

huỳnh quang thải phát sinh khoảng 0,3 kg/tháng. 

- Giai đoạn vận hành: chất thải nguy hại phát sinh bao gồm: hộp mực in 

thải, pin thải, ác quy thải, bóng đèn huỳnh quang thải, găng tay, giẻ lau dính dầu 

trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy móc phát sinh khoảng 1,5 

kg/tháng; chất thải rắn y tế phát sinh từ quá trình khám, cấp cứu người bệnh tại khu 

vực trạm xá (bông, băng gạc y tế, bơm kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, vỏ 

chai thuốc, hộp đựng thuốc, các dụng cụ đựng bệnh phẩm…...) phát sinh khoảng 1 

kg/ngày. 

2.6. Bùn thải từ quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung phát sinh khoảng 5 kg/ngày. 

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. Giai đoạn xây dựng: 

- Nước thải sinh hoạt: chủ dự án dự kiến sẽ trang bị 02 nhà vệ sinh lưu động 

để phục vụ cho công nhân trong quá trình thi công xây dựng dự án. Mỗi nhà vệ 

sinh lưu động có dung tích thùng chứa 400 lít để lưu chứa nước thải trước khi đem 

xử lý và đặt tại khu vực lán trại cho một số công nhân trông coi thiết bị và trên 

công trường thi công. Trong quá trình sử dụng, để hạn chế phát sinh mùi hôi thối, 
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và tăng cường quá trình phân hủy, chủ dự án sẽ bổ sung thêm chế phẩm E.M mỗi 

ngày 2 lần theo công thức 50 ml/1 m3 nước thải.  

- Nước thải thi công xây dựng: 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 kích thước 2,5m x 

2m x 2m (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. 

 - Nước mưa chảy tràn: nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng khu vực 

xưởng sẽ được thu gom về hệ thống mương thu của khu vực, đồng thời dự án sẽ 

vạch thêm đường dẫn thu nước riêng (0,5m x 0,5m x 0,8m) với tổng chiều mương 

thu khoảng 800m xung quanh công trình. Nước mưa từ tuyến thoát nước sẽ được 

xử lý qua các hố lắng cặn tạm thời trước khi thoát ra môi trường. Chủ dự án dự 

kiến đào khoảng 5 hố lắng có dung tích là 2m3 (2 x 1 x 1m), khoảng cách giữa các 

hố lắng là 150m. Các hố lắng này đặt dọc theo các tuyến thoát nước mưa để lắng 

cặn toàn bộ chất lơ lửng cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn trên bề mặt và giảm 

thiểu bùn đất, các chất ô nhiễm khác trước khi thoát ra ống cống chung của khu 

vực. Các tuyến thoát nước đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong 

suốt quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát  nước thải của 

các khu vực bên ngoài dự án.  

b. Giai đoạn vận hành: 

 - Nước thải sinh hoạt:  

+ Nước thải từ nhà vệ sinh, từ khu vực rửa tay, khu vệ sinh cá nhân sẽ được 

xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn thể tích 50 m3 xây bằng gạch, bêtông cốt thép 

sau đó sẽ theo đường dẫn thoát nước bằng  ống nhựa uPVC D300 dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung (HTXLNTTT).  

 + Nước thải từ khu nhà ăn sẽ được đưa qua hố ga qua bể tách dầu mỡ, kích 

thước là 3 x 2 x 2 (m) với kết cấu bê tông cốt thép, để loại bỏ bớt phần chất rắn lơ 

lửng có kích thước lớn (rau quả, thực phẩm thừa…) và dầu mỡ ra khỏi nước thải. 

Phần rác bị giữ lại là các chất nổi trên mặt nước được vớt thủ công định kỳ thu 

gom và hợp đồng với các đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định. Phần nước 

thải sẽ theo đường ống nhựa uPVC D200 được đấu nối với HTXLNTTT của dự án 

để xử lý. 

 - Hệ thống xử lý nước thải tập trung: chủ đầu tư sẽ xây dựng HTXLNTTT 

công suất 50m3/ngày đêm được bố trí tại phía Đông Nam của dự án. Quy trình 

công nghệ xử lý của HTXLNTTT như sau:  

+ Bước 1. Bể thu gom – Bể xử lý số 1: dùng song chắn rác thủ công để tách 

rác, giảm tổng cặn lơ lửng vào các quy trình xử lý sau đó đạt yêu cầu SS < 100-

150ppm. Với kích thước song chắn: Bậc 1 (5cm), bậc 2 (1cm), sẽ bị loại khỏi các 

vật rắn và rác có kích thước lớn hơn hoặc bằng 1cm trong nước thải. Tại đây đặt  01 

bể thu gom có thể tích 48m3 (4m x 4m x 3m) được đặt ngầm dưới đất nhằm thu gom 

toàn bộ nước thải từ các hố ga. Tại bể được bố trí 01 máy bơm chìm phân phối để bơm 

nước lên ngăn điều hòa của cụm thiết bị. 
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+ Bước 2. Điều hòa lưu lượng (Bể cân bằng) – Bể xử lý số 2: bể điều hòa có 

thể tích 48m3 (4m x 4m x 3m) có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ dòng 

nước để ổn định hơn về tính chất tránh làm sốc tải đối với các hệ thống xử lý sinh 

học tiếp theo. Bể điều hòa sẽ có dung tích để lưu được nước thải trong 6 giờ theo 

công suất trung bình 

+ Bước 3. Xử lý sinh học thiếu khí (Bể thiếu khí) (Anoxic) – Bể xử lý số 3: bể 

thiếu khí có dung tích 36m3 (4m x 3m x 3m) nước thải sang bể xử lý số 2 tiếp tục 

được xử lý. Trong bể được trang bị máy khuấy chìm ở dưới đáy bể có nhiệm vụ 

khuấy trộn dòng nước, liên tục với tốc độ rất ổn định. Để tạo một bể Anoxic thiếu 

khí, như vậy sẽ rất dễ tạo ra môi trường thiếu oxi, để giúp các sinh vật thiếu khí có 

thể phát triển mạnh mẽ, dễ dàng. Tại bể anoxic diễn ra quá trình nitrat hóa và 

Photphorit để xử lý N, P. Nước thải sau khi qua bể Anoxic sẽ được đưa sang bể xử 

lý số 4 (Bể sinh học hiếu khí). 

+ Bước 4. Xử lý sinh học Bể xử lý số 4- Bể hiếu khí – Aerotank: bể sinh học 

hiếu khí có thể tích 36m3 (4m x 3m x 3m) nước thải sau khi qua hai bể xử lý tiếp 

tục được xử lý trong bể sinh học hiếu khí Aerotank. Tại đây, phần lớn lượng BOD 

được oxi hóa thành sản phẩm H2O, CO2;  amôni được oxi hóa thành nitrat (NO3
-) 

nhờ quá trình lên men hiếu khí của bùn hoạt tính với điều kiện oxy hòa tan. Oxi 

được cấp thông qua hệ thống phân phối khí bằng hệ thống 02 máy thổi khí chạy 

luân phiên nhau. Xúc tiến quá trình hòa tan oxy vào nước thải nhờ các ống phối 

khí. Sau khi nước thải được khử toàn bộ các thành phần ô nhiễm thì nước thải 

được dẫn qua bể xử lý số 5 (bể lắng sinh học). 

+ Bước 5. Bể xử lý số 5 - Bể lắng: bể lắng có thể tích 36m3 (4m x 3m x 3m)  

có nhiệm vụ lắng bùn, cặn vi sinh của cụm bể xử lý sinh học phía trước. Bùn lắng 

được hút liên tục sang bể chứa bùn. Nước thải sau đó được đưa về bể chứa nước 

sau xử lý và thải ra ao sinh học. 

+ Bước 6. Bể xử lý số 6 - Bể trung gian: bể có thể tích 16m3 (4m x 2m x 2m) 

Nước trong từ bể lắng tự chảy về chứa nước thải sau xử lý. Nước sau khi xử lý đạt 

QCVN 28:2010/BTNMT cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. 

+ Bước 7. Bể xử lý số 7 - Bể khử trùng: Sau khi lắng, nước thải tiếp tục tự 

chảy đến bể khử trùng có thể tích 24m3 (4m x 3m x 2m). Tại đây dung dịch 

Chlorine được châm vào nhờ bơm định lượng (3mg/1m3 nước thải, Clorine là chất 

oxy hóa các chất hưu cơ hòa tan mà quá trình xử lý sinh học chưa xử lý hết đồng 

thời tiêu diệt Coliforms.  

+ Bước 8. Bể chứa bùn: bể chứa bùn có thể tích 15m3 (3m x 2,5m x 2m) 

Bùn được bơm từ bể lắng bằng máy bơm bùn tuần hoàn sang bể chứa bùn. Bùn tại 

đây sẽ được ô tô chuyên dụng chở đi khi đầy (Hợp đồng với đơn vị có đủ chức 

năng thu gom xử lý). 

- Nước mưa chảy tràn: xây dựng các tuyến thu nước mưa xung quanh tại các 

hạng mục công trình của dự án với tổng chiều dài tuyến thoát nước là 800m. Nước 

mưa từ tuyến thoát nước sẽ được xử lý qua các song chắn rác, cứ cách 20m bố trí 

01 hố ga thể tích 2m3 (2x1x1m), giữ lại các chất thải rắn có kích thước lớn, sau đó 

chảy vào hố ga để lắng cặn trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu 
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vực. Thường xuyên kiểm tra, tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước 

mưa và hố ga với tần suất 6 tháng/lần để đảm bảo công tác thoát nước. 

c. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: nước thải khi xử lý qua HTXLNTTT với 

công suất xử lý là 50m3/ngày đêm rồi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu 

vực đảm bảo đáp ứng 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. Giai đoạn xây dựng: 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; định kỳ dùng vòi 

phun nước 02 lần/ngày giữ ẩm đối với đầm nền trong quá trình làm móng vào 

những ngày khô nắng nóng; thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ di 

chuyển trong khu vực công trường; xung quanh công trường thi công sẽ dựng hàng 

rào chắn có chiều cao đảm bảo tối thiểu 2m cách ly với khu vực xung quanh và có 

cửa ra vào; không vận chuyển quá tải nhằm hạn chế rơi vãi, vượt quá tải trọng của 

xe và dùng bạt che phủ thùng xe để không làm nguyên vật liệu rơi vãi trong quá 

trình vận chuyển; bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại; kiểm tra các 

phương tiện giao thông nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở điều kiện tốt 

nhất về mặt kỹ thuật; ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án; thực 

hiện thu gom quét dọn sạch sẽ đất cát bị lôi kéo, rơi vãi; sử dụng các loại máy móc, 

thiết bị tiêu thụ ít nhiên liệu trong quá trình vận hành nhằm hạn chế phát sinh khí 

thải độc hại; 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; 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; 

che chắn khu vực hàn bằng các việt liệu không cháy. 

b. Giai đoạn vận hành:  

 - Đường giao thông nội bộ trong dự án được làm nền bê tông và vệ sinh 

thường xuyên; phun nước đường giao thông nội bộ trong thời gian mùa khô kéo 

dài tần suất 1 lần/1 ngày; quy định các phương tiện giao thông không được chở quá 

trọng tải và chạy quá vận tốc quy định; không để xe máy nổ lâu trong khuôn viên 

dự án; trồng nhiều cây xanh có tán trong khuôn viên dự án để chắn bụi, điều hòa vi 

khí hậu và tạo cảnh quan. 

 - Sử dụng loại máy phát điện mới, hiện đại, có lắp đặt hệ thống giảm thiểu ô 

nhiễm khí thải; Sử dụng loại dầu có tỷ lệ %S thấp (dầu DO có 2,5%S); chỉ sử dụng 

máy phát điện dự phòng khi bị mất điện hoặc xảy ra sự cố liên quan đến lưới điện. 

- Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh tại các khu vực tập trung rác thải, bố trí 

nhà chứa rác tại vị trí cuối hướng gió, xung quanh có vùng đệm cây xanh. Nhà 

chứa rác được xây kín, các bao chứa rác thải được cột kín miệng hoặc đóng gói 

trong các thùng kín, các thùng chứa rác tập trung kín, có nắp đậy và được thu gom 

hằng ngày đưa đi xử lý đồng thời sử dụng chất khử mùi xung quanh khu vực này; 

vệ sinh định kỳ hệ thống điều hòa trung tâm để diệt vi khuẩn phát sinh trong hệ 

thống, khử mùi trong không khí; tổ chức phân loại, thu gom rác thải liên tục không 

để tồn trữ trong các phòng, khu; thường xuyên vệ sinh sạch sẽ tại khu vực 

HTXLNTTT, tại song chắn rác phải được cào rác liên tục tránh ứ rác gây tắc dòng 
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chảy tạo mùi hôi. 

c. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường không khí hiện hành. 

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

thông thường 

a. Giai đoạn xây dựng: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: tất cả rác thải phát sinh từ công trường đều được 

thu gom, tập kết đúng nơi quy định; bố trí 04 thùng chứa rác có nắp đậy 50 lít trên 

mặt bằng khu vực để chứa chất thải rắn sinh hoạt của công nhân và tại khu văn 

phòng. Tiến hành phân loại nguồn thải thành 2 loại ngay tại các vị trí thu gom bằng 

cách đặt tại mỗi vị trí thu gom 2 loại thùng đựng rác khác nhau. 

- Chất thải rắn xây dựng: tiến hành thu gom, phân loại và xử lý tại chỗ cụ 

thể như sau: Loại 1: bao gồm sắt, thép vụn, bao bì ni lông, catton, …được thu gom 

hàng ngày và bán cho cơ sở tái chế và thuê cơ quan có chức năng vận chuyển đi xử 

lý cùng rác thải sinh hoạt. Loại 2: bao gồm gạch vụn, đá rơi vãi, loại bỏ,… sẽ thu 

gom tại bãi thải tạm và chuyển dần về bãi tập kết nguyên liệu san lấp để làm 

nguyên liệu đắp nền, móng nhà, đường giao thông. Đối với chất thải rắn từ quá 

trình đào, đắp san gạt mặt bằng chủ đầu tư Hợp đồng và vận chuyển lượng đất này 

đến Công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Lạng Sơn có địa chỉ tại Mỏ đá Bản 

Lỏng, đường Trần Quang Khải 2, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cách dự 

án khoảng 6km để san lấp chỗ trũng thấp.  

b. Giai đoạn vận hành: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom chứa vào 

thùng màu xanh có nắp đậy đặt tại các phòng. Thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu 

nhân viên và người cao tuổi bỏ rác vào thùng chứa không vãi rác thải trong khuôn 

viên dự án. Ngoài ra, ở trong khuôn viên dự án cũng sẽ bố trí các thùng đựng rác 

tại các vị trí thích hợp để thu gom rác từ người ra vào dự án. Thành lập đội vệ sinh 

hàng ngày vệ sinh khuôn viên dự án, thu gom tất cả các loại chất thải rắn phát sinh 

và tập trung về điểm chứa rác thải tạm thời tại khu vực phía Đông của Trung tâm 

sau đó Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý. 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động hành chính: chất thải phát sinh từ các 

hoạt động hành chính như giấy, báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, thùng bìa carton, túi 

nilon sẽ được thu gom đựng, lưu trữ tại khu vực chứa rác thải, sau đó hợp đồng với 

đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý định kỳ theo quy định. 

 - Vị trí nhà chứa rác tập trung nằm ở phía Đông dự án, cách HTXLNT tập 

trung 200m với diện tích 20m2. Kết cấu của nhà chứa là nền bê tông, tường gạch 

chịu nhiệt, mái tôn; có 2 cửa, 1 cửa phía trong dành cho nhân viên vệ sinh của dự 

án đưa rác đã phân loại vào, 1 cửa phía ngoài đường dành cho nhân viên vệ sinh đô 

thị đến lấy rác. Xung quanh có mương thoát nước bao quanh để thu gom nước và 

các dịch rò rỉ ra từ rác, mương này sẽ nối với hệ thống thoát nước bẩn đến 

HTXLNT tập trung của dự án. Nhà chứa rác tập trung được tổ chức thông thoáng 

tốt, phải có mái che, có hàng rào bảo vệ, có cửa và có khóa. Không để súc vật, các 



8 

 

 

loại gặm nhấm và người không có nhiệm vụ tự do xâm nhập vào. Có hệ thống 

cống thoát nước, nền không thấm và thông khí tốt để tránh tích tụ mùi hôi. Thường 

xuyên phun các loại thuốc chống ruồi, muỗi với liều lượng thích họp vào khu vực 

này để ngăn chặn không cho chúng phát triển. để tránh tích tụ mùi hôi thối. Nhà 

chứa rác tập trung được xây dựng cách xa nhà ăn, lối đi công cộng và khu vực tập 

trung đông người khoảng cách tối thiểu là 10m. Có đường để xe chuyên chở chất 

thải từ bên ngoài đến. Có phương tiện rửa tay, bảo hộ cho nhân viên, có dụng cụ 

hóa chất làm vệ sinh. 

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. Giai đoạn xây dựng:  

- Hạn chế tối đa việc sửa chữa máy móc, thiết bị thi công trong khu vực Dự 

án. Các xe vận chuyển được đưa đến các Gara để rửa, sửa chữa và bảo dưỡng để 

hạn chế phát sinh chất thải. Đối với giẻ lau do sửa chữa và lau chùi máy bị nhiễm 

dầu nhớt sẽ thu gom chứa vào thùng nhựa có nắp đậy; đối với các bình ác quy cũ 

sẽ được tập trung tại kho; dầu mỡ, dầu nhớt thải không được chôn lấp, sẽ thu gom 

vào 02 phuy tôn chứa 200 lít có nắp đậy được bố trí ở khu vực riêng biệt. Chủ dự 

án thực hiện lưu giữ tạm thời và quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông 

tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy 

định về quản lý chất thải nguy hại sau đó sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng 

vận chuyển xử lý chất thải nguy hại đúng quy định.  

b. Giai đoạn vận hành:  

- CTNH phát sinh từ dự án như hộp mực in thải, pin thải, giẻ lau dính dầu, 

bóng đèn huỳnh quang thải sẽ được thu gom và chứa vào thùng chứa riêng và kho 

chứa riêng có mái che và dán nhãn cảnh báo theo đúng quy định của Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 quy định về quản lý chất thải nguy hại. Việc 

dán nhãn CTNH bao gồm các thông tin sau: Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục 

CTNH; mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra (dễ cháy, dễ nổ, dễ bị oxi hóa); 

ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản. Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo 

từng loại CTNH theo từng mã CTNH đã được xác định, chất thải được chứa trong 

các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại chất thải và được tập trung chứa 

trong kho chứa CTNH của dự án với diện tích kho 20m2 có mái che, tường bao 

quanh và nền đổ bê tông đặt tại phía Đông của HTXLNT cách HTXLNT khoảng 

200m. Kho có phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải. Sau đó 

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

theo đúng quy định hiện hành.  
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 - Chất thải y tế phát sinh từ các hoạt động của trạm xá như các loại chất 

thải có chứa các tác nhân gây lây nhiễm (kim tiêm đã sử dụng, dây truyền dịch, 

bông băng) được thu gom, phân loại, đóng gói theo từng chủng loại trong các bao 

bì thích hợp, đáp ứng các nhu cầu về an toàn kỹ thuật, ký hiệu phải rõ ràng, được 

chứa vào thùng chứa có nắp đậy và dán nhãn cảnh báo theo đúng quy định sau đó 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 

c. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: thu gom, xử lý CTNH phát sinh trong 

quá trình thực hiện dự án theo quy định tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-

BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về quản lý chất thải y tế; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại. 

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

a. Giai đoạn xây dựng: 

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung: khống chế số lượng thiết 

bị thi công trong giới hạn tiếng ồn cho phép theo quy định; bố trí thời gian làm 

việc hợp lý, tránh làm việc vào giờ nghỉ của dân cư, hạn chế vận chuyển vật liệu 

trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, quy định tốc độ hợp lý cho các loại xe 

để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc biệt khi đi qua khu dân cư hoặc vào giờ nghỉ; 

trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tai khu vực có độ ồn cao; 

thường xuyên bảo dưỡng thiết bị, máy móc, đồng thời không sử dụng các loại xe 

đã cũ; bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng. Nhà thầu 

xây dựng sẽ xây dựng tấm che bằng tôn cao 3 m, tận dụng dải cây xanh xung 

quanh dự án. 

- Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn lao động: trang bị đủ các 

phương tiện bảo hộ lao động như: mũ cứng bảo hiểm trên công trường, khẩu trang, 

đèn tín hiệu, cờ báo, phòng hộ cá nhân trong các công việc xây dựng nguy hiểm dễ 

gây thương tích. Quan tâm vấn đề cấp nước sạch cho sinh hoạt trong quá trình thi 

công nhà xưởng. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội: sử dụng nguồn 

lao động tại chỗ; thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự; giảm tốc độ xe khi vận 

chuyển qua khu dân cư để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến dân cư như 

vấn đề tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường; thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng 

cho các lao động từ các địa phương khác đến nhằm quản lý các hoạt động của họ 

tại địa phương; thành lập tổ công tác đời sống, thường xuyên quan tâm tới đời sống 

tinh thần cho những công nhân từ các địa phương khác tới cũng như các công nhân 

tại địa phương. Đồng thời kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan 

chức năng có vai trò hoà giải những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công 

nhân với nhau cũng như với dân địa phương; xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi 

phạm đến nội quy, gây mất an ninh; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, 

giám sát khu vực lán trại và khu vực xung quanh; kết hợp với chính quyền địa 

phương trong việc quản lý công nhân lao động. 

b. Giai đoạn vận hành: 
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- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:  

+ Tiếng ồn do hoạt động của con người: phổ biến quy định thăm bệnh của 

thân nhân. Dán biển báo nhắc nhở, hạn chế tiếng ồn trong các khu nội trú và khu 

phục hồi chức năng của dự án. 

+ Tiếng ồn, rung động từ máy phát điện dự phòng: sử dụng máy phát điện 

mới và hiện đại, ít gây ồn, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. 

Thiết kế bộ phận giảm âm, lắp đệm cao su chống ồn cho máy phát điện dự phòng. 

Máy phát điện đặt tại vị trí thích hợp, cách biệt với khu vực văn phòng và các khu 

vực nhạy cảm của dự án như khu nội trú, khu phục hồi chức năng. 

+ Tiếng ồn do các phương tiện giao thông: xây tường bao quanh khuôn viên 

dự án để giảm thiểu tiếng ồn từ khu vực xung quanh ảnh hưởng đến dự án. Quy 

định vận tốc tối đa ra vào dự án. Hạn chế, cấm các phương tiện giao thông ra vào 

khu vực cần sự yên tĩnh. Tăng diện tích cây xanh dùng chung cho cả dự án (chiếm 

20% tổng diện tích mặt bằng). Thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời các 

phương tiện giao thông phục vụ dự án. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt: lắp đặt hệ thống điều hòa không 

khí cho các phòng, ban, khu phục hồi chức năng và khu nội trú. Trồng nhiều cây 

xanh để tạo mỹ quan, điều hòa vi khí hậu, hạn chế ô nhiễm môi trường. 

- Biện pháp khống chế ô nhiễm đất: xử lý nước thải sinh hoạt của dự án theo 

đúng phương án đã đề xuất ở trên. Kiểm soát, quản lý chất thải rắn thông thường 

và CTNH của dự án theo phương án đề nghị. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội: Ưu tiên tuyển dụng lao 

động tại địa phương khi có đủ các điều kiện tuyển dụng nhằm hạn chế mâu thuẫn 

xã hội. Tổ chức thành lập, chỉ đạo hoạt động của lực lượng bảo vệ, xây dựng 

phong trào quần chúng bảo vệ trật tự xã hội. Tuyên truyền, vận động công nhân 

viên không được uống rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham 

gia giao thông để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Tổ chức và khuyến khích 

công nhân viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí lành 

mạnh, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Đảm bảo các cán bộ - công 

nhân viên đều được phổ biến và cam kết tuân thủ nội quy trung tâm. Phối hợp với 

chính quyền địa phương tổ chức công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, công tác kiểm 

tra nhân khẩu, hộ khẩu thường trú. Xây dựng chế độ khen thưởng, kỷ luật. Tổ chức 

các buổi giao lưu, phổ biến kiến thức pháp luật, các quy định mới của chính quyền 

địa phương để cập nhật thông tin. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nếu 

cần thiết có thể đuổi việc để tránh tình trạng gây rối làm ảnh hưởng tới trật tự 

chung. 

- Công tác phòng chống dịch bệnh:  

+ Chống nhiễm khuẩn: xác điều kiện thực hiện công tác chống nhiễm khuẩn 

bao gồm: nước sạch, dụng cụ, phương tiện, hóa chất khử khuẩn…Khi có dịch bệnh 

xảy ra thì biện pháp chống nhiễm khuẩn của dự án là phun thuốc khử khuẩn trong 

toàn khuôn viên dự án, các khu vực có mầm bệnh cao như khu nhà trạm xá, khu 
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chứa chất thải rắn… được thực hiện theo quy định hiện hành và không được phun 

trực tiếp lên người. 

+ Trật tự vệ sinh ngoại cảnh:  xác lối đi sẽ được dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày.  

Có vườn hoa cây cảnh, cây xanh bóng mát, không trồng cây ăn quả. Có nơi để xe 

tập trung cho nhân viên và nhân thân. Không để hàng quán, người bán rong bán 

hàng rải rác trong dự án. 

+ Trật tự, vệ sinh các khu, các phòng: xác phòng sẽ được cấp đủ điện, nước, 

găng tay vệ sinh, chổi, xô, chậu, … Các thiết bị, dụng cụ y tế được bố trí, sắp xếp 

thuận tiện cho việc phục vụ. Có đủ thùng rác có nắp đậy, trên hành lang, đủ để sử 

dụng cho người cao tuổi và nhân viên. Trần, tường, bệ cửa, cánh cửa sẽ được giữ 

gìn luôn sạch, không có mạng nhện. Nền các phòng được lót gạch men hoặc vật 

liệu tương đối nhẵn, khô, không thấm nước, luôn sạch. Tường được lát gạch men 

kín toàn bộ đến sát trần nhà. 

+ Khống chế ô nhiễm gần khu dân cư: xây dựng hàng rào xunh quanh dự án 

để làm giảm tác động các loại rác thải của dự án. Thường xuyên tổ chức phun 

thuốc diệt muỗi và côn trùng trung gian truyền bệnh của dự án, đồng thời duy trì 

tốt chế độ kiểm tra vệ sinh môi trường hàng tuần xung quanh dự án. 

c. Yêu cầu về bảo vệ môi trường: tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt 

Nam hiện hành về tiếng ồn, 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 giảm thiểu rủi ro  

a. Giai đoạn xây dựng: 

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động: quy định về nội quy làm việc tại 

công  trường; đảm bảo cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động; yêu cầu 

công nhân vận hành máy móc tuyệt đối tuân theo quy trình thao tác và an toàn hiện 

hành; đảm bảo điều kiện môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn do bộ y tế quy định 

nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động; trang bị tủ thuốc tại công trường và 

kết với phòng y tế xã chữa bệnh và sơ cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn lao động. 

- Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: thực hiện các quy định về an toàn 

giao thông; bố trí lịch thi công phù hợp, tránh tình trạng tập trung xe chuyên chở 

với mật độ lớn; giới hạn tốc độ xe tại khu vực dự án; có người trực để điều tiết giao 

thông; phối hợp với cơ quan có chức năng của địa phương điều tiết dòng xe trên 

đường; nâng cao ý thức của người lái xe, yêu cầu các lái xe chấp hành nghiêm 

chỉnh luật lệ an toàn giao thông và có chế tài xử lý nghiêm ngặt nếu vi phạm. 

- Biện pháp đảm bảo sự cố về điện: hệ thống lưới điện động lực và lưới điện 

chiếu sáng trên công trường phải riêng rẽ; có cầu dao tổng, cầu dao phân đoạn có 

khả năng cắt điện một phần hay toàn bộ khu vực thi công; người lao động, máy và 

thiết bị thi công trên công trường phải được bảo đảm an toàn về điện. Các thiết bị 

điện phải được cách điện an toàn trong quá trình thi công xây dựng; những người 

tham gia thi công xây dựng phải được hướng dẫn về kỹ thuật an toàn điện, biết sơ 

cứu người bị điện giật khi xảy ra tai nạn về điện. 



12 

 

 

- Biện pháp đảm bảo sự cố cháy nổ: trên công trường sẽ bố trí các thiết bị 

chữa cháy cục bộ. Tại các vị trí dễ xảy ra cháy sẽ có biển báo cấm lửa và lắp đặt 

các thiết bị chữa cháy và thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát 

hiện để ứng phó. Trang bị một số dụng cụ phòng chữa cháy tại vị trí thuận tiện. Bố 

trí khu vực chứa nhiên, vật liệu dễ cháy nổ tách biệt với khu vực sinh hoạt của 

công nhân. Ban hành nội quy cấm công nhân không được hút thuốc, không gây 

phát lửa tại các khu vực gây cháy. Trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng cháy nổ 

theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

- Biện pháp giảm thiểu sự cố sụt lún công trình: chủ đầu tư thực hiện gia cố 

nền móng các hạng mục công trình vững chắc. Các công trình sẽ tính tới hệ số an 

toàn cao, theo quy định của Bộ xây dựng. Chủ đầu tư sẽ căn cứ vào địa chất cũng 

như khối lượng công trình để đưa ra phương án thi công phù hợp. Các công nghệ 

thi công được thẩm định và kèm theo các phương án ứng phó sự cố. Để hạn chế tác 

động xảy ra trong quá trình thi công đóng cọc sẽ gây ảnh hưởng đến các công trình 

xung quanh dự án, chủ dự án sẽ tiến hành phương pháp móng cọc khoan nhồi 

bêtông cốt thép. Phương pháp này sẽ khắc phục được một số tác động như tiếng 

ồn, bụi, sạt lở đất. 

b. Giai đoạn vận hành: 

- Biện pháp đảm bảo sự cố cháy nổ, chập điện: hệ thống PCCC được lắp đặt 

tại tất cả các khu trong dự án gồm các thiết bị báo cháy như: tủ điều khiển báo 

cháy, tủ hiển thị báo cháy, hệ thống đèn thoát hiểm. Hệ thống chữa cháy gồm: bể 

nước ngầm, bơm nước chữa cháy, hộp chữa cháy, họng tiếp nước chữa cháy, trụ 

nước chữa cháy ngoài trời…. Có qui định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc 

biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính 

chất hoạt động của cơ sở. Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, 

nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 

Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ 

phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu 

chữa cháy tại chỗ; có phương án chữa cháy, thoát nạn và đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy 

theo quy định. 

- Biện pháp phòng chống sự cố sét đánh: lắp đặt hệ thống chống sét chung 

bao gồm: hệ thống chống sét tập trung được bố trí trên đỉnh các hạng mục được 

xây dựng cao nhất của công trình; hệ thống chống sét lan truyền được bố trí tại các 

tủ điện tổng và tủ điện tầng của công trình; hệ thống nối đất an toàn được thiết kế 

chung cho nối đất làm việc và nối đất thiết bị. Hệ thống chống sét bảo vệ công 

trình sử dụng các thiết bị công nghệ mới, hiện đại đang được sử dụng phổ biến ở 

Việt Nam. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của Việt Nam. 

- Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải tập trung: khi công 

trình bị quá tải thường xuyên do tăng lưu lượng và nồng độ của nước thải thì phải 

báo cáo với cấp trên và cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, điều chỉnh chế 

độ bơm cho phù hợp với công suất của trạm xử lý. Định kỳ theo dõi và kiểm tra hệ 

thống xử lý nước thải và chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. 



13 

 

 

Trạm xử lý phải được vận hành thường xuyên, không để hệ thống xử lý gián 

đoạn, ngững vận hành sẽ tạo điều kiện cho các quá trình phân hủy nước thải 

sinh khí H2S gây ra ô nhiễm mùi khu vực trạm xử lý. Khu vực xử lý phải có hệ 

thống đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ thống xử lý. 

Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy, thiết bị vật tư, tình 

trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. Vệ sinh 

đường ống dẫn nước tránh tắc nghẽn, hạn chế phát sinh mùi hôi trong môi trường 

yếm khí. Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng kiên cố, có người trực vận hành 

hệ thống. Hệ thống xử lý được xây dựng với công suất lớn hơn lượng nước thải ra 

tránh trường hợp tràn nước thải ra ngoài môi trường. 

Trong trường hợp gặp sự cố, yêu cầu cán bộ vận hành: phải lập tức báo cấp 

trên khi có sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc 

phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp. 

Nếu đã thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì 

được phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- đảm bảo an toàn về con người, 2- an toàn 

tài sản, 3- an toàn công việc. 

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

- 04 bể tự hoại (thể tích mỗi bể là 50 m3);  

- Tuyến thu nước mưa bao gồm 15 hố ga (thể tích 2 m3/hố), mỗi hố ga cách 

nhau 20m. 

- 01 bể tách dầu mỡ xử lý nước thải từ khu vực nhà ăn thể tích 12 m3;   

- 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 50 m3/ngày đêm bao gồm 

08 bể với diện tích kích thước từng bể như sau: bể thu gom: 48m3 (4m x 4m x 3m); 

bể cân bằng (bể điều hòa): 48m3 (4m x 4m x 3m); bể sinh học thiếu khí (Axonic): 

36m3 (4m x 3m x 3m); bể sinh học hiếu khí (aerotank) 36m3 (4m x 3m x 3m); bể 

lắng 36m3 (4m x 3m x 3m); bể trung gian 16m3 (4m x 2m x 2m); bể khử trùng 

24m3 (4m x 3m x 2m) và bể chứa bùn 15m3 (3m x 2,5m x 2m);  

- Công trình quản lý chất thải rắn bao gồm 30 thùng chứa lại 50 lít, 01 kho 

chứa chất thải rắn diện tích 20 m2;  

- Công trình quản lý chất thải nguy hại bao gồm 05 thùng chứa chất thải 

nguy hại loại 20 lít, 03 thùng chứa chất thải rắn y tế loại 10 lít, 01 kho chứa CTNH 

diện tích 20 m2. 

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 

- Thông số giám sát: nhiệt độ, tiếng ồn, độ ẩm, tốc độ gió, bụi lơ lửng, SO2, 

NO2, CO. 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí (Tại vị trí cổng ra vào dự án và khu vực công 

trường thi công) 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 
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- Quy chuẩn áp dụng: TCVSLĐ số 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 

24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

vi khí hậu. 

5.1.2. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, amoni (tính theo N), tổng 

Coliforms. 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí (Tại hệ thống sau bể phốt khu nhà ở công nhân).  

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

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

thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt. 

5.1.3. Giám sát chất thải rắn xây dựng 

- Vị trí giám sát: tại bãi chứa tạm chất thải rắn xây dựng. 

- Nội dung giám sát: số lượng thùng chứa, thành phần, tổng lượng thải. 

- Tần suất giám sát: giám sát thường xuyên và giám sát qua các lần thu gom 

rác. 

5.1.4. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: tại các vị trí thùng rác. 

- Nội dung giám sát: số lượng thùng chứa rác, thành phần, tổng lượng thải. 

- Tần suất giám sát: giám sát thường xuyên và giám sát qua các lần thu gom 

rác. 

5.1.5. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: tại những điểm phát sinh chất thải. 

- Nội dung giám sát: giám sát khối lượng phát sinh, thu gom, lưu trữ. 

- Tần suất giám sát: giám sát thường xuyên trong suốt thời gian hoạt động. 

5.1.6. Giám sát sụt lún, sạt lở đất 

- Vị trí giám sát: các công trình lân cận xung quanh dự án (4 phía dự án). 

- Hình thức giám sát: giám sát bằng mắt thường. 

- Tần suất giám sát: giám sát theo dõi, quan sát bằng mắt thường hàng ngày, 

đặc biệt trong quá trình thi công phần ngầm.  

5.2. Giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Chủ dự án sẽ thực hiện quan chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm 

của dự án theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư số 

25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết một số điều của 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 quy định quản lý 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 
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5.3. Giai đoạn vận hành thương mại 

5.3.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí 

- Thông số giám sát: SO2, CO, NO2, tổng bụi lơ lửng, tiếng ồn. 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí (Tại sân nội bộ trong trung tâm dự án). 

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

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

gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn. 

5.3.2. Giám sát chất lượng nước thải  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, sunfua (tính theo H2S), amoni (tính 

theo N), nitrat (tính theo N), phosphat (tính theo P), dầu mỡ động thực vật, Tổng 

chất hoạt động bề mặt, Tổng Coliforms. 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí: tại vị trí đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung (NT1) và tại vị trí đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực 

(NT2). 

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

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B), Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

5.3.3. Giám sát chất thải rắn thông thường 

- Vị trí giám sát: tại kho chứa chất thải rắn thông thường. 

- Nội dung giám sát: số lượng thùng chứa rác, thành phần, tổng lượng thải. 

- Tần suất giám sát: giám sát thường xuyên và giám sát qua các lần thu gom 

rác. 

5.3.4. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: tại các vị trí thùng rác chứa CTNH và tại kho chứa CTNH. 

- Nội dung giám sát: số lượng thùng chứa rác, thành phần, tổng lượng thải, 

sổ sách theo dõi việc phân loại chất thải. 

- Tần suất giám sát: giám sát thường xuyên trong ngày trong suốt thời gian 

hoạt động. 

5.3.5. Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Bùn thải khi đầy sẽ 

thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.  

Đối với việc giám sát bùn thải tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự 

án theo các thông số đặc trưng của Quy chuẩn số 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, Chủ 

dự án dự kiến chỉ thực hiện giám sát năm đầu tiên khi dự án đi vào hoạt động, nếu 

thấy phát sinh thành phần gây ô nhiễm trong bùn thải thì sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

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 
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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. 

- Thực hiện đúng Chương trình giám sát môi trường trong báo cáo đánh giá 

tác động môi trường được phê duyệt. 

- 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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