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1. Thông tin về dự án 

Tên dự án: Kè bờ phải sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, đoạn từ 

trường THPT Chu Văn An đến cầu 17/10. 

Địa điểm thực hiện dự án: phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, khu Liên Cơ, Đường Hoàng Văn Thụ, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

1.1. Phạm vị, quy mô của dự án  

Khu vực đất có diện tích 40.000m2 

Chiều dài tuyến kè là 1.563 m 

1.2. Công nghệ dự án 

Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng, phát quang 

Bước 2: Tiến hành làm đường thi công 

Bước 3: Thi công thân đê, đắp đất mái đê 

Bước 4: Thi công láng nhựa mặt đường 

Bước 5: Hoàn thiện công trình 

1.3. Các hạng mục, công trình của dự án 

Các hạng mục công trình chính của dự án: Công trình kè lát mái gồm có 2 

phần: Phần đỉnh kè, phần thân kè.  

Các hạng mục công trình phụ trợ: nhà tạm tận dụng làm nơi nghỉ ngơi cho 

công nhân, phần đất sử dụng tạm thời làm mặt bằng công trường dự kiến là 

2.000m2. 

Các hạng mục bảo vệ môi trường: Kho chất thải nguy hại: Lắp đặt 01 kho 

chất thải nguy hại tạm thời tại công trường khoảng 8 m2. Nhà vệ sinh: lắp đặt 01 

nhà vệ sinh di động tại công trường và khu lán trại tạm cho công nhân. Thùng 

chứa rác: được bố trí mỗi khu vực với 2 thùng rác khác màu cho 2 loại (chất thải 

sinh hoạt thông thường và chất thải nguy hại) có dung tích 150-240 lít. Thiết bị 

PCCC: Bình cứu hỏa được bố trí tại khu vực văn phòng/phòng điều hành,  khu 

kho chứa vật liệu/ dụng cụ/ máy móc thi công dạng bình cầm tay. Các loại khác: 

Rào chắn di động, bảng biểu chỉ dẫn, bảng nội quy, bảng cảnh báo, rào chắn cố 

định, đèn chiếu sáng ban đêm, vôi, bạt phủ... được lắp đặt xung quanh công 
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trường và các vị trí cần thiết, nhằm hướng dẫn công nhân và người dân. 

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 mưa chảy 

tràn, nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn trên tuyến. 

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

đất, san lấp mặt bằng, từ hoạt động vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu, đất đá 

đổ thải, hoạt động của các thiết bị, máy móc thi công, các phương tiện giao 

thông tham gia hoạt động trên các tuyến đường. 

- Tác động của chất thải rắn như: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây 

dựng, chất thải nguy hại, rác thải của người dân tham gia giao thông trên tuyến. 

- Tác động do tiếng ồn, độ rung từ hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu 

xây dựng, đất đá đổ thải, hoạt động thi công các hạng mục công trình, hoạt động 

của trang thiết bị thi công tại công trường. 

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải 

2.2.1. Đối với giai đoạn xây dựng:  

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của công nhân khoảng 4,5 

m3/ngày tại mỗi khu vực thi công. Thông số ô nhiễm chính: TSS, BOD, COD, 

N, P, coliform. 

 - Nước thải xây dựng: Chủ yếu phát sinh từ các hoạt động rửa xe, bảo 

dưỡng trang thiết bị máy móc và phương tiện vận tải, xử lý làm sạch nguyên vật 

liệu,… lượng nước phát sinh tương đối nhỏ. Thông số ô nhiễm chính: chất rắn lơ 

lửng, các chất vô cơ, đất cát xây dựng thuộc loại ít độc.  

- Nước mưa chảy tràn: tối đa 0,03336m3/s trên toàn bộ khu vực dự án. 

Thông số ô nhiễm chính: TSS, COD, P, N 

2.2.2. Đối với giai đoạn đi vào vận hành: 

Nước mưa chảy tràn: 0,03336 m3/s. Thông số ô nhiễm chính: TSS, COD, 

P, N 

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

2.3.1. Đối với giai đoạn xây dựng: Nguồn phát sinh từ các phương tiện 

vận chuyển vật liệu, hoạt động của máy móc thi công, quá trình hàn. Thành phần 

ô nhiễm chính: Bụi, CO, CO2, SO2, NOx. Vùng ảnh hưởng là công nhân thi 

công,  người dân sống cạnh khu vực dự án, người dân sống dọc tuyến đường vận 

chuyển. 

2.3.2. Đối với giai đoạn vận hành: Nguồn phát sinh từ các phương tiện 

tham gia giao thông. Thành phần ô nhiễm chính: Bụi, CO, CO2, SO2, NOx. 

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn  

2.4.1. Đối với giai đoạn xây dựng:  
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- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: tối đa khoảng 50kg/ngày. Thành 

phần chất thải rắn sinh hoạt của công nhân chủ yếu là các loại bao bì như túi 

nylon, hộp cơm, thức ăn thừa, rau củ,... 

- Chất thải rắn từ hoạt động thi công xây lắp được tính bằng 0,1% khối 

lượng nguyên vật liệu xây dựng: 1,012053 tấn/thời gian thi công. Thành phần: 

đất đá, xi măng rơi vãi, nhựa đường dư,... 

- Chất thải nguy hại: 25,5 kg/tháng. Thành phần: dầu thải, giẻ lau dầu, 

bóng đèn huỳnh quang,…. 

2.4.2. Đối với giai đoạn vận hành: 

Nguồn phát sinh: người tham gia giao thông. Thành phần: đất đá, giấy, 

nilon đựng thức ăn. 

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

3.1. Về thu gom và xử lý nước thải  

3.1.1. Đối với giai đoạn xây dựng: 

Nước thải sinh hoạt: Chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân thi 

công, dự án sẽ ưu tiên sử dụng lao động địa phương, chỉ sử dụng nước trong 

nhưng giờ giải lao và nghỉ trưa còn khi hết giờ làm công nhân sẽ không sinh 

hoạt tắm giặt ở công trường. Lượng nước thải phát sinh tại mỗi công trường dao 

động từ 2 - 3 m3/ngày. Lắp đặt tối thiểu 01 nhà vệ sinh tự hoại di động tại mỗi 

công trường thi công và định kỳ 1 đến 2 tháng thuê đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý theo quy định. 

Nước thải thi công: Nước thải thi công xây dựng ước tính phát sinh 

khoảng 1 - 3 m3/ngày tại mỗi khu vực thi công. Để ngăn không cho nước thải thi 

công chảy vào nguồn nước mặt, khu vực bảo dưỡng và khu rửa công cụ/dụng cụ 

thi công phải được thu gom vào hố lắng cặn và tách dầu mỡ trước khi chảy ra 

nguồn tiếp nhận trong khuôn viên dự án. Tiết kiệm nước tối đa cho việc phục vụ 

thi công, tận dụng lại nước thải phát sinh để phục vụ cho thi công nếu có thể. 

Quá trình thi công xây dựng đến đâu gọn đến đấy, không dàn trải trên toàn bộ 

diện tích nhằm hạn chế lượng lượng mưa kéo theo chất bẩn, nhất là vào mùa 

mưa lũ. Các phương tiện hoạt động thi công khi đến hạn bảo dưỡng hoặc thay 

dầu được đưa tới các gara chuyên nghiệp để xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ 

thuật. Không thực hiện thay dầu, sửa chữa tại khu vực để hạn chế tới mức thấp 

nhất sự rơi vãi hoặc đổ tuỳ tiện các loại dầu máy có chứa thành phần độc hại ra 

môi trường. Lượng nước thải thi công xây dựng có thể phát sinh do nước rò rỉ từ 

quá trình phối trộn vật liệu xây dựng. Lượng này thường rất nhỏ ảnh hưởng 

không đáng kể đến môi trường. Tuy nhiên để giảm khả năng phát sinh và tác 

động của lượng nước thải này chủ dự án có các biện pháp: Quy hoạch  thành  một 

khu chứa và trộn nguyên vật liệu trong suốt quá trình thi công. Yêu cầu nhà thầu thi 

công gọn, giữ vệ sinh mặt bằng sau mỗi ca làm việc. Sử dụng tỷ lệ nước phối 

trộn vật liệu vừa đủ, hạn chế rò rỉ nước ra ngoài môi trường, đồng thời tiết kiệm 

nguồn nước. Yêu cầu nhà thầu xây dựng không thi công vào ngày có mưa to, 

bão lũ. 



4 

Nước mưa chảy tràn: 

Trong giai đoạn thi công, còn phát sinh khoảng 1 - 3 m3/ngày nước thải tại 

mỗi khu vực thi công từ hoạt động bảo dưỡng thiết bị, xe tải … hoặc rửa các 

công cụ/dụng cụ thi công với thành phần chủ yếu là dầu mỡ, chất rắn lơ lửng và 

một số chất khác. Để ngăn không cho nước thải thi công chảy vào nguồn nước 

mặt không bố trí các bãi chứa VLXD tạm thời ở vùng đất gần bờ sông, khu tập 

kết vật liệu phải được che chắn kĩ càng bằng vải địa kỹ thuật hoặc sử dụng các 

vách ngăn tạm thời bằng bao tải đất/cát nếu cần thiết để giảm thiểu nước mưa 

chảy tràn trên bề mặt công trường xuống sông trong khu vực dự án; Hạn chế 

hoặc không thực hiện các hoạt động đào đắp vào những ngày mưa để tránh hiện 

tượng rửa trôi chất ô nhiễm trên bề mặt, ảnh hưởng đến môi trường nước và gây 

mất mỹ quan khu vực; Sau khi san gạt tạo mặt bằng cho dự án, tiến hành định 

hướng dòng chảy ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thi công xây dựng để đảm 

bảo vấn đề tiêu thoát nước bề mặt, không gây nên tình trạng ngập úng cục bộ, 

đồng thời để hạn chế lượng nước mưa chảy tràn kéo theo các chất bẩn trong khu 

vực gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Ngoài ra, để hạn chế các tác nhân ô nhiễm đến 

nước mưa chảy tràn chủ dự án cũng áp dụng các biện pháp như: Quá trình thi 

công đến đâu gọn đến đấy, không dàn trải trên toàn bộ diện tích nhằm hạn chế 

lượng lượng mưa kéo theo chất bẩn, nhất là vào mùa mưa lũ. Bảo dưỡng, thay 

dầu các phương tiện máy móc thi công được đưa tới các gara chuyên nghiệp để 

xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Không thực hiện thay dầu, sửa chữa tại 

khu vực để hạn chế tới mức thấp nhất sự rơi vãi các loại dầu máy có chứa thành 

phần độc hại ra môi trường. Vệ sinh mặt bằng thi công cuối ngày làm việc, thu 

gom rác thải, không để rò rỉ xăng dầu nhằm giảm thiểu sự xâm nhập các tác 

nhân ô nhiễm đến nước mưa chảy tràn 

3.1.2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình thi công, xây 

dựng, vận hành đạt giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT; QCVN 

14:2008/BTNMT. Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa 

đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường. 

3.1.3. Đối với giai đoạn vận hành: 

Thường xuyên kiểm tra cống tiêu, rãnh thoát nước chung, cống lấy 

nước.... Định kỳ thu gom chất thải rắn trên bề mặt đường, cầu, kè bằng phương 

pháp cơ học/thủ công, tránh các chất thải này chảy tràn theo nước mưa xuống hệ 

thống thoát nước. 

3.2. Về xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Đối với giai đoạn xây dựng: Quá trình thi công xây dựng sẽ phát 

sinh bụi và khí thải với khối lượng đáng kể, các nguồn gây ô nhiễm không khí 

do bụi  từ hoạt động đào đắp, san ủi thi công các công trình; Từ quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu và chất thải bỏ; Từ hoạt động tập kết, bốc dỡ nguyên vật 

liệu; Từ quá trình thi công nền đường. Ô nhiễm không khí do khí thải, thành 

phần khí thải chủ yếu là bụi, CO, SO2, NOx, hydrocacbon, ... các nguồn phát 

sinh khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công (máy ủi, máy xúc,.); Từ 



5 

hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải bỏ. 

Trong quá trình thi công, hàng ngày sẽ tổ chức phun nước bằng xe tưới nước tối 

thiểu 3 lần mỗi ngày vào buổi sáng, chiều khi thời tiết khô, nhiệt độ trên 25oC 

hoặc có gió trên công trường và các tuyến vận chuyển chính. Phương tiện sử 

dụng phun nước giảm bụi do nhà thầu thi công bố trí. Tập kết vật liệu và chất 

thải gọn gàng, có che chắn bằng tôn cao 2,5 m hoặc bằng vải bạt chuyên dùng. 

Chỉ được sử dụng các phương tiện vận chuyển còn thời hạn đăng kiểm đáp ứng 

Giới hạn tối đa cho phép về phát thải khí. Phân luồng cho các phương tiện vận 

chuyển vật liệu xây dựng theo đúng quy định để tránh ô nhiễm bụi cục bộ trong 

khu vực Dự án; Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, các phương tiện 

vận tải không được chở quá tải trọng quy định, đồng thời phải được che chắn, 

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

bụi ra môi trường,giảm thiểu ô nhiễm do bụi, đất bám theo bánh xe rơi vãi ra 

đường. Để đảm bảo an toàn nền đường và tốc độ lưu thông phương tiện, đảm 

bảo nhu cầu đi lại của nhân dân khu vực, các xe vận tải không được chở quá tải 

trọng cho phép đối với từng loại xe và với tính chất cơ lý của nền đường. Trong 

trường hợp đất đá bị lôi kéo, rơi vãi xuống đường giao thông do xe vận chuyển 

vật tư chạy qua từ công trường đến nơi khác và ngược lại, chủ đầu tư có các quy 

định yêu cầu đơn vị thi công thực hiện thu gom quét dọn sạch sẽ với biện pháp 

thu gom như sau:  Ngay khi phát hiện hoặc có thông báo đất cát bị rơi vãi trên 

đường, nếu gần khu vực dự án chủ đầu tư cử ngay đội vệ sinh (4 – 6 người) 

đang làm việc cho công trình đến thu gom. Lượng đất đá bị rơi vãi sẽ được thu 

gom và tận dụng để san lấp; Hạn chế thu gom vào giờ cao điểm để tránh gây kẹt 

xe. Đặt biển báo tại khu vực quét dọn giúp người lưu thông giảm tốc độ, tránh 

xảy ra tai nạn. Rửa xe trước khi ra khỏi khu vực thi công để giảm thiểu việc phát 

tán bụi, chất bẩn cho các khu vực xung quanh. Duy trì tổ vệ sinh môi trường tối 

thiểu gồm 2 - 3 người để quản lý và thu gom chất thải, vật liệu san lấp rơi vãi 

trên công trường và tuyến vận chuyển chính. 

3.2.2. Đối với giai đoạn vận hành: Các hạng mục của dự án khi đi vào 

hoạt động không có những ảnh hưởng lớn đến môi trường và dân cư xung 

quanh. Tuy nhiên, khi công trình này đi vào hoạt động có đưa đường vào vận 

hành nên có thể phát sinh ra một số khí thải, tiếng ồn, rung từ các phương tiện 

tham gia giao thông. Bụi, khói thải từ các phương tiện giao thông di chuyển trên 

các tuyến kè, đường chứa các chất độc hại như SO2, NO2, CO, CO2, bụi… gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe những người tham gia giao thông và một số hộ dân 

sống gần khu vực nhưng tải lượng không lớn lắm và khu vực này thông thoáng 

nên tác động là không đáng kể. Các biện pháp là làm vệ sinh mặt đường trên kè, 

các tuyến đường quản lý vận hành, đường cứu hộ. Phun nước rửa đường bằng 

thiết bị chuyên dụng theo kế hoạch chung. Đặt các biển báo về hạn chế tốc độ và 

cấm dùng còi (còi hơi) khi đi qua các vị trí nhạy cảm cao với tiếng ồn và rung 

động. 

3.3. Biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn  

3.3.1. Đối với giai đoạn xây dựng: 

 Chất thải rắn sinh hoạt: 
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Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng phát sinh khoảng 50 

kg/ngày (tính theo định mức phát thải 0,5 kg/người.ngày). Thành phần của loại 

rác sinh hoạt này chứa nhiều các chất hữu cơ dễ phân huỷ, bên cạnh đó còn có 

các bao gói nilon, vỏ chai nhựa, đồ hộp…Các loại chất thải này ít có khả năng 

gây các sự cố về môi trường, tuy nhiên nếu không được thu gom, chôn lấp hợp 

vệ sinh thì đây là môi trường thuận lợi cho các loại côn trùng có hại sinh sôi và 

phát triển, tạo điều kiện cho việc phát tán lây lan bệnh dịch, mất mỹ quan khu 

vực. Rác thải hữu cơ khi phân huỷ sinh ra mùi hôi; các loại rác hữu cơ làm ô 

nhiễm đất, rác thải sinh hoạt là môi trường sống và phát triển của các loài ruồi 

muỗi, chuột, bọ và vi khuẩn gây bệnh. Các biện pháp là  bố trí đặt các thùng rác 

loại dung tích 150 – 240 lít có nắp đậy và bánh xe di chuyển tại khu vực lán trại 

của công nhân và công trường thi. Xây dựng nội quy sinh hoạt, tuyên truyền 

nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường cho công nhân làm việc trên 

công trường. Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được tập kết đúng nơi quy định và hợp 

đồng với các đơn vị chức năng tại địa phương để thu gom, vận chuyển theo 

đúng quy định. 

Chất thải rắn xây dựng: Là các chất thải của vật liệu thừa, đất đá do xây 

dựng, nguyên vật liệu rơi vãi, phế thải, vỏ bao bì, thùng gỗ. Tuy nhiên loại chất 

thải này có thể tận dụng, thu gom trong quá trình xây dựng tuỳ theo từng chủng 

loại. Lượng phế thải xây dựng ước tính bằng 0,5% khối lượng nguyên vật liệu 

xây dựng. Chất thải rắn từ hoạt động thi công xây lắp được tính bằng 0,1% khối 

lượng nguyên vật liệu xây dựng: 1,012053 tấn/thời gian thi công. Thành phần: 

đất đá, xi măng rơi vãi, nhựa đường dư...Các biện pháp bảo vệ môi trường: Các 

xe chở vật liệu phải có bạt phủ kín để tránh rơi vãi dọc đường. Tái sử dụng đất 

đá, gỗ, gạch cho các mục đích hữu ích như san lấp mặt bằng, có thể tận dụng gỗ 

vụn để đun nấu,… Đưa tôn, sắt thép, bao bì và các vật liệu khác có thể tái chế về 

các cơ sở thu mua phế liệu. Dọn dẹp, thu gom toàn bộ chất thải vào cuối ngày/ca 

làm việc và vận chuyển chất thải đi khỏi công trường trong thời gian sớm nhất. 

Nếu vật liệu không thể tái sử dụng được trữ tạm thì phải áp dụng các biện pháp 

cần thiết để kiểm soát ô nhiễm như quây, che phủ, làm gờ bao và phải cắm biển 

cảnh báo. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng phục vụ chính hoạt động 

xây dựng của dự án. Sử dụng vật liệu xây dựng đúng quy cách, đúng tiêu chuẩn 

tránh gây lãng phí. Với lượng đất đào (bóc lớp đất hữu cơ khi xây dựng các công 

trình của dự án) sẽ tận dụng một phần để san nền cho các khu đất trũng... trong 

chính khuôn viên dự án, một phần là lớp đất hữu cơ sẽ được dùng cho đắp lên 

khu vực trồng cây xanh.  

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

và chất thải rắn xây dựng 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. 
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Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ hoạt động bảo 

dưỡng, sửa chữa và thay thế thiết bị. Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh 

khoảng 25,5 kg/tháng. Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh được bố trí các 

thùng chứa chất thải nguy hại tại kho lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời 8 m2. 

Kho CTNH xây dựng phục vụ giai đoạn xây dựng sau khi dự án hoàn thiện sẽ 

được dỡ bỏ. Kho được bắn vách tôn, có mái che; phân loại tại các thùng chứa 

riêng đối với từng loại chất thải nguy hại; Lắp đặt biển cảnh báo chất thải nguy 

hại, bảng mã chất thải nguy hại theo đúng quy định. Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy 

định.  

+ Yêu cầu về bảo vệ môi trường: thu gom, xử lý chất thải nguy hại 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 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3.3.3. Đối với giai đoạn vận hành: 

Khi dự án đi vào hoạt động, chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này 

thường là những rác thải của người dân tham gia giao thông trên tuyến đường và 

chất thải rắn từ quá trình bảo dưỡng, duy tu các hạng mục công trình của dự án. 

Các chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này có khối lượng nhỏ. Các biện 

pháp bảo vệ môi trường: Thường xuyên kiểm tra cống tiêu, rãnh thoát nước 

chung dọc theo bờ kè, đường, đường quản lý vận hành. Bố trí đơn vị thu gom 

rác thải định kỳ. Tuyên truyền và cấm người dân về bảo vệ môi trường là sự 

nghiệp của quần chúng, nhất là các hoạt động kinh doanh thương mại trên tuyến 

kè, không xả rác bừa bãi dọc tuyến kè. Bố trí các thùng rác dọc theo tuyến kè. 

Có biển, bảng nội quy vận hành trên các tuyến kè. 

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

3.4.1. Đối với giai đoạn xây dựng: Tiếng ồn trong giai đoạn xây lắp chủ 

yếu phát sinh do hoạt động của máy móc, thiết bị xây dựng. Rung động gây ra 

bởi máy móc và phương tiện như xe tải, máy ủi, máy đầm, máy khoan, máy 

rung ... trong quá trình đào đất, vận chuyển, san lấp mặt bằng, đầm lu và xây 

dựng có thể ảnh hưởng đến các công trình lân cận, công nhân và người dân địa 

phương. Rung động xảy ra trong một thời gian ngắn, với độ rung 63 - 99 dBA ở 

khoảng cách 10m từ nguồn tại khu vực thi công kè, đường bộ và nhà cửa.Các 

biện pháp bảo vệ môi trường bố trí mặt bằng và lắp đặt thiết bị hợp lý; sắp xếp 

thời gian làm việc thích hợp, hạn chế hoạt động tất cả các máy móc cùng lúc...; 

Tất cả các phương tiện, thiết bị và máy móc xây dựng đều đã được kiểm tra và 

đáp ứng yêu cầu liên quan đến việc tạo ra tiếng ồn và độ rung theo tiêu chuẩn. 

Ưu tiên huy động máy móc và thiết bị có tiếng ồn thấp hơn hoặc cung cấp các 

thiết bị giảm tiếng ồn và bảo dưỡng thiết bị đúng cách; Trang bị các thiết bị 

chống ồn cho công nhân làm việc tại các vị trí phát sinh tiếng ồn lớn (nút bịt tai, 

bao ốp tai, mũ bảo hộ…); Đối với việc xử lý vận chuyển nguyên vật liệu và chất 

thải đó là giới hạn tốc độ xe của các phương tiện cá nhân, xe tải chở vật liệu xây 

dựng khi hoạt động trong khu vực đang thi công, với vận tốc không quá 40 
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km/giờ khi qua nút giao với đường tiếp cận khu vực dự án. Tài xế xe tải phải 

hạn chế bóp còi khi gần khu vực dân cư trên tuyến đường vận chuyển chính và 

khu dân cư đoạn nút giao với đường tiếp cận khu vực dự án. 

3.4.2. Đối với giai đoạn vận hành: Phát sinh do tăng lưu lượng và tần suất 

vận chuyển trên các tuyến đường kè, đường giao thông, sau khi hoàn thành, đi 

vào sử dụng..Tuy nhiên, thời gian đầu của quá trình vận hành các tuyến đường 

giao thông và quản lý vận hành có lưu lượng vận tải vẫn thấp nên mức ồn được 

xem là không đáng kể. Nhằm giảm thiểu tiếng ồn, rung khu vực dự án bằng các 

biện pháp trồng cây xanh đoạn qua khu dân cư tạo cảnh quan và giảm bụi, ồn; 

Bảo dưỡng thường xuyên chất lượng mặt đường quản lý vận hành, kè, bai, cầu, 

các dải cây xanh. Tiến hành nâng cấp mặt đường, trải nhựa giảm ồn gây ra do 

ma sát, hạ độ dốc tại những vùng này để giảm tiếng ồn khi tăng hoặc giảm tốc. 

3.4.3.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 môi trường hiện hành khác có 

liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận 

hành Dự án. 

3.5. Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông 

3.5.1. Đối với giai đoạn xây dựng: Quá trình xây dựng các hạng mục công 

trình, số lượng xe vận chuyển chất thải và nguyên vật liệu là tương đối cao (đặc 

biệt vào thời gian thi công cao điểm). Phần lớn là xe hạng nặng và các khu vực 

dự án có nhiều tuyến đường dân cư, có thể có tác động đến cơ sở hạ tầng và hoạt 

động giao thông trong khu vực. Số lượng xe ngày càng tăng có thể ảnh hưởng 

đến sự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông trên tuyến đường vận chuyển 

chính và gia tăng nguy cơ ô nhiễm do bụi, ồn, rung chấn và tai nạn giao thông, 

ách tắc giao thông không mong muốn. Để giảm thiểu chủ dự án và nhà thầu có 

kế hoạch xây dựng hợp lý, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc điều 

tiết lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông và có chế tài pháp lý và kinh 

tế trong hoạt động vận chuyển. Tại các công trường thi công lắp đặt, duy trì các 

biển báo hướng dẫn giao thông, cảnh báo đảm bảo an toàn cho người và các 

phương tiện giao thông trong quá trình thi công; Cắm biển hạn chế tốc độ trong 

phạm vi 200 m kể từ công trường; Che chắn kín, không chất vật liệu cao quá 

10cm so với thành xe trước khi vận chuyển. Thu gom đất, vật liệu rơi vãi hàng 

ngày tại khu vực thi công; Tránh để phương tiện máy móc thi công, nguyên vật 

liệu lấn chiếm lòng đường;  Đảm bảo chiếu sáng cho tất cả các công trường vào 

ban đêm.  Bốc dỡ vật liệu một cách tuần tự và trật tự theo tiến độ thi công xây 

dựng; Hoàn trả lại mặt đường nếu trong thời gian thi công có hỏng bề mặt 

đường. Trên các tuyến vận chuyển chính làm sạch phương tiện vận chuyển trước 

khi rời khỏi công trình xây dựng. Xe không được chở quá tải để đảm bảo rằng 

các loại vật liệu không bị rơi vãi trên đường, gây bụi và ảnh hưởng đến người 

tham gia giao thông; Trong quá trình thi công xây dựng, không vận chuyển vật 

liệu xây dựng vào những thời gian cao điểm giao thông, cụ thể như sau: Giờ cao 

điểm sáng từ 6giờ 00 phút đến 8 giờ 00 phút, giờ cao điểm chiều từ 16 giờ 00 

phút đến 18 giờ 00 phút ngày hàng. Không đỗ xe trên đường lâu hơn mức quy 
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định;  Không cho phép xe chở nguyên vật liệu và chất thải xâm lấn vỉa hè. Định 

kỳ bảo dưỡng đảm bảo các tiêu chuẩn về khí thải theo các quy định của chính 

phủ; Tuân thủ luật lệ giao thông khi tham gia giao thông; Làm sạch chất thải 

hoặc nguyên vật liệu rơi vãi trên đường; Chỉ định cán bộ điều khiển giao thông 

khi thực hiện chuyên chở vật liệu xây dựng và chất đổ thải. 

3.5.2. Đối với giai đoạn vận hành: Khi tuyến đường được hoàn thành, mật 

độ giao thông khá cao và có thể có nguy cơ kẹt xe vào giờ cao điểm. Tăng mật 

độ giao thông sẽ dẫn đến tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Rủi ro tai nạn giao 

thông khi đường được đưa vào sử dụng là do: Người tham gia giao thông không 

tuân thủ luật giao thông như: tốc độ cao, bất cẩn, ...Tai nạn giao thông thường 

xảy ra ở đoạn đường hẹp, đoạn rẽ, chỗ giao cắt, đặc biệt là tại khu vực có sự kết 

hợp giữa các loại giao thông. Không hoặc thiếu biển báo giao thông.Các biện 

pháp đó là có đầy đủ bảng, biểu chỉ dẫn trên các tuyến kè, đường sau khi đi vào 

sử dụng. Phân luồng và bố trí chỉ giới, vạch sơn kẻ đường... Hướng dẫn, truyền 

thông mạnh mẽ về quy định giao thông trên tuyến. Công khai các hình ảnh về tai 

nạn giao thông điển hình tại các vị trí công khai thông tin nhất định để răn đe 

người dân. 

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

- 01 nhà vệ sinh di động. 

- 01 kho lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời. 

- 02 thùng đựng rác dung tích 150 - 240 lít. 

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

5.1. Chương trình quản lý môi trường. 

Chương trình quản lý môi trường bao gồm quan điểm về những nghiên 

cứu môi trường cần thiết và các hoạt động thực hiện trong suốt giai đoạn chuẩn 

bị đầu tư, thiết kế, thi công và sử dụng công trình, bao gồm các nội dung chính 

như sau: 

Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn đầu tư xây dựng dự án. 

Phối hợp với cơ quan quản lý môi trường địa phương, các đơn vị chuyên 

môn tiến hành giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình hoạt động của 

dự án. 

Xây dựng các chương trình kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì toàn bộ dự án. 

Xây dựng chương trình bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, kế hoạch 

phòng chống sự cố môi trường. 

5.1.1. Đối với giai đoạn xây dựng: Quản lý môi trường xung quanh, 

phòng chống sự cố môi trường, tổ chức thực hiện giám sát môi trường trong quá 

trình thi công; Tổ chức tưới nước dọc đường, khu vực thi công công trình và các 

biện pháp giảm thiểu tác động môi trường theo quy định của báo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt; Tiếp nhận thông tin phản hồi và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu, xử lý, khắc phục đối với các vấn đề môi trường và trật tự an ninh xã hội 

trong quá trình thi công xây dựng dự án; Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư 
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xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn xử 

lý kịp thời những sự cố môi trường. 

5.1.2. Đối với giai đoạn vận hành: Theo dõi, kiểm tra và giám sát công tác 

quản lý môi trường tại Dự án, bao gồm các công tác sau: Tuân thủ quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường;Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu 

trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và tuân thủ tiêu chuẩn môi trường;Tuyên 

truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân nhà máy; 

Xây dựng các chương trình bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, kế hoạch 

phòng chống sự cố môi trường xây dựng các chương trình kiểm tra, bảo dưỡng 

và bảo trì toàn bộ Dự án. 

5.2. Giám sát môi trường  

5.2.1.Chương trình giám sát chất thải 

Loại 

mẫu 
Vị trí 

Số 

lượng 

Tần 

suất 
Thông số 

Tiêu chuẩn so 

sánh 

Giai đoạn xây dựng cơ bản 

KLV 

Trên công 

trường tuyến 

kè đang thi 

công 

01 
3 tháng/ 

lần 

Điều kiện vi khí hậu 

(nhiệt độ, độ ẩm, tốc 

độ gió, hướng gió); 

Tiếng ồn; Rung; Bụi 

TSP; CO; SO2; NO2 

QCVN 02: 

2019/BYT; QCVN 

03:2019/BYT; 

QCVN 

26:2016/BYT; 

QCVN 

24/2016/BYT 

NM 

- NM01: Tại 

sông Kỳ Cùng 

về phía thượng 

lưu trước khi 

chảy qua dự án 

- NM02: Tại 

sông Kỳ Cùng 

về phía hạ lưu 

sau khi chảy 

qua dự án 

02 
3 tháng/ 

lần 

pH; BOD5; COD; 

Oxy hòa tan (DO); 

Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS); Amoni (NH4
+ 

tỉnh theo N); 

Phosphat ( PO4
3- tính 

theo P); Coliform. 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, 

cột B 

5.2.2. Giám sát chất thải xây dựng : Vị trí giám sát: Tại những địa điểm 

xây dựng các hạng mục công trình. Giám sát khối lượng, việc thu gom, phân 

loại và xử lý chất thải rắn xây dựng. Thời điểm giám sát: Trong suốt thời gian 

thi công (Chủ dự án tự giám sát).Thực hiện giám sát theo: Nghị định 

38/2015/NĐ-CP; Nghị định 40/2019/NĐ-CP. 

5.2.3. Giám sát khác:Giám sát trượt, sụt, lở, lún, xói lở bồi lắng, sự thay 

đổi mực nước mặt, giám sát chế độ thủy văn. 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường 

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 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 
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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. 

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

tác động môi trường được phê duyệt và báo cáo kết quả theo quy định. 

Thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường được phê duyệt theo quy định hiện hành. 

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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