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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Nước sạch rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Sức khỏe và đời 

sống con người, năng suất lao động có được cải thiện hay không, phụ thuộc nhiều 

vào tình hình sử dụng nước sinh hoạt. Khi nền kinh tế phát triển, các hoạt động 

sản xuất tăng thì chất lượng nguồn nước mặt và nước ngầm ngày càng có nguy cơ 

bị ô nhiễm bởi các nguồn chất thải từ sinh hoạt và sản xuất. Việc cung cấp nguồn 

nước sạch an toàn cho sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác của người dân là 

cần thiết. 

Trạm cấp nước xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đã được 

UBND huyện Thạnh Trị cấp Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn 

giản tại số 1025/UBND ngày 23/12/2016 với công suất khai thác nước là 480 

m3/ngày đêm, chiều dài đường ống mạng 8.280m, cấp nước sạch cho 218 hộ dân. 

Trạm cấp nước được Chủ tịch UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước 

dưới đất theo Quyết định số 06/GP-UBND ngày 16/02/2022 với công suất 

khai thác 600 m3/ngày đêm (đã tăng quy mô, công suất khai thác). 

Trong thời gian qua, tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán đang xảy ra dẫn đến 

tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng của người dân, ảnh hưởng đến sức 

khỏe, đời sống người dân tại xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

Đồng thời, nhằm góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, ổn định cuộc sống của nhân dân, thúc 

đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng thực hiện đầu tư dự án Mở rộng đường ống cấp 

nước tập trung xã Châu Hưng (gọi tắt là dự án). Dự án thực hiện mở rộng đường 

ống cấp nước với chiều dài 14.195m, dự kiến cấp nước cho 296 hộ dân (trong đó 

108 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số); nâng tổng số hộ được cung cấp nước sạch 

tại khu vực dự án lên 514 hộ dân. Dự án đáp ứng được mục tiêu đã được đề ra 

theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Dự án thuộc loại hình nâng quy mô công suất khai thác, đầu tư mở rộng 

tuyến đường ống cấp nước và thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trường theo quy định  tại  mục  9  và  mục  11  Phụ  lục  IV  Nghị  định  số  

08/2022/NĐ-CP  ngày10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng đường ống cấp 

nước tập trung xã Châu Hưng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê duyệt. 
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1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và 

quy định khác của pháp luật có liên quan 

Hiện tại, chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng 

và quy hoạch tỉnh Sóc Trăng đang trong quá trình xây dựng. Bên cạnh đó, đối với 

dự án là cấp nước với quy mô nhỏ qua đánh giá phù hợp với các quy hoạch, quy 

định cụ thể như sau:  

- Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025; 

- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/03/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2022 – 2025 thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (ngân sách trung ương). 

1.4. Mối quan hệ của dự án với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp  

Dự án Mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Châu Hưng không nằm 

trong khu công nghiệp. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện báo cáo đánh giá 

tác động môi trường (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 

về môi trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a. Luật, nghị định, thông tư và quyết định 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về 

thoát nước và xử lý nước thải; 
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- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ: Sửa đổi 

một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ: Quy định 

về hạn chế khai thác nước dưới đất; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ 

cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; 

- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất; 

- Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh 

khu vực lấy nước sinh hoạt; 

- Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước; 

- Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về việc xử lý, trám lắp giếng không sử dụng; 

- Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, 

thăm dò, khai thác nước dưới đất; 

- Thông tư số 17/2021/TT- BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 59/2015/TT-BTNMT ngày 14/12/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất. 

- Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới 

đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

- Báo cáo quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất 

tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng. 

b. Các quy chuẩn môi trường và các tiêu chuẩn khác 

* Các QCVN về môi trường 

STT Tên quy chuẩn Mã hiệu 

1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 
QCVN 

01:2021/BXD 

https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=94504&Keyword=
https://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=94504&Keyword=
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STT Tên quy chuẩn Mã hiệu 

2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 
QCVN 

14:2008/BTNMT 

3 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh 

QCVN 

06:2009/BTNMT 

4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 
QCVN 

26:2010/BTNMT 

5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
QCVN 

27:2010/BTNMT 

6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 
QCVN 

40:2011/BTNMT 

7 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  về  chất lượng  không khí 

xung quanh 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 
QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

9 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất 
QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 

10 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt 

QCVN 01-

1:2018/BYT 

11 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với 

bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

QCVN 

50:2013/BTNMT 

 * Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn khác 

STT Tên tiêu chuẩn/quy chuẩn Mã hiệu 

1 
Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình, Tiêu 

chuẩn thiết kế 
TCXDVN 33:2006 

2 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ 

thuật Công trình cấp nước 

QCVN 07-

1:2016/BXD 

3 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ 

thuật Công trình thoát nước 

QCVN 07-

2:2016/BXD 

4 
Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp nước và thoát 

nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công 
TCVN 3989:2012 

5 
Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước – Mạng lưới và công trình 

bên ngoài 
TCVN 7957:2008 

6 Cốt liệu cho bê tông và vữa –Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các 

cấp có thẩm quyền về dự án 

- Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021 – 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 
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- Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2022 – 2025 thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (ngân sách trung ương). 

2.3. Tài liệu, dữ liệu sử dụng trong quá trình lập ĐTM 

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Mở rộng đường ống cấp 

nước tập trung xã Châu Hưng. 

- Các bản vẽ kỹ thuật của dự án: Sơ đồ tuyến ống mạng, sơ đồ mặt bằng 

tổng thể. 

- Đề án bảo vệ môi trường Trạm cấp nước xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

♦ Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng. 

- Địa chỉ: Số 08, đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Người đại diện: Ông Huỳnh Ngọc Nhã; - Chức vụ: Giám đốc.                 

- Điện thoại: 0299.3821913    - Fax: 0299.3826086. 

♦ Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc 

Trăng. 

- Địa chỉ: Số 18, đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Người đại diện: Ông Diệp Tuấn Anh  - Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717. 
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Bảng 0.1. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo 

TT Thành viên Học vị 
Chuyên 

ngành 
Chức vụ 

Nội dung 

thực hiện 
Chữ ký 

A Chủ dự án  

1 Lê Văn Đáng - - 

Phó giám 

đốc – Sở 

Nông nghiệp 

và PTNT 

Quản lý dự 

án, ký văn 

bản, trang 

phụ bìa báo 

cáo 

 

2 Nguyễn Thành Dũng - - 

Giám đốc – 

Trung tâm 

nước sạch 

và 

VSMTNT 

Cung cấp 

các tài liệu 

liên quan 

đến dự án 

 

3 Trần Ninh Bình - - 

Trưởng 

phòng– 

Trung tâm 

nước sạch 

và 

VSMTNT 

Cung cấp 

các bản vẽ 

liên quan 

đến dự án 

 

B Đơn vị tư vấn  

1 Diệp Tuấn Anh Thạc sỹ 

Công 

nghệ  

sinh học 

Giám đốc 
Quản lý 

chung 
 

2 Dương Ngọc Thuý Thạc sỹ 

Công 

nghệ  

sinh học 

Phó giám 

đốc 

Quản lý trực 

tiếp, góp ý 

báo cáo 

 

3 Đặng Hoàng Minh Kỹ sư 

Khoa 

học môi 

trường 

Phó trưởng 

phòng Kỹ 

thuật 

Góp ý nội 

dung báo 

cáo 

 

4 Tiết Như Ý Kỹ sư 

Công 

nghệ 

môi 

trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Viết báo 

cáo, chỉnh 

sửa theo 

góp ý, hoàn 

chỉnh nội 

dung báo 

cáo 

 

5 Đỗ Tuyết Huệ Thạc sỹ 

Quản lý 

môi 

trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Xử lý bản 

vẽ 
 

6 
Trịnh Diệp Phương 

Danh 
Thạc sỹ 

Khoa 

học môi 

trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 
Thu mẫu  
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TT Thành viên Học vị 
Chuyên 

ngành 
Chức vụ 

Nội dung 

thực hiện 
Chữ ký 

7 Huỳnh Trần Lan Vi Kỹ sư 

Khoa 

học môi 

trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Tham vấn 

cộng đồng 
 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

4.1. Phương pháp ĐTM 

a. Phương pháp so sánh 

Phương pháp này được áp dụng tại chương 2, chương 3. Đây là phương 

pháp thường xuyên sử dụng trong công tác ĐTM. Phương pháp này được sử dụng 

trong việc so sánh giá trị hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực dự án với 

các giá trị quy định trong quy chuẩn Việt Nam hiện hành như sau: QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, QCVN 14:2008/BTNMT,  QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 

09-MT:2015/BTNMT QCVN 40:2011/BTNMT,… nhằm đánh giá chất lượng 

thành phần nước mặt, nước thải, chất lượng không khí xung quanh tại khu vực dự 

án và khu vực lân cận dự án hoặc so sánh với số liệu tham khảo từ các dự án tương 

đồng với loại hình của dự án. 

b. Phương pháp đánh giá nhanh 

Phương pháp này được áp dụng chủ yếu tại chương 3. Đây là một trong 

những phương pháp phổ biến được sử dụng trong công tác ĐTM, phương pháp 

này rất hữu dụng để xác định nhanh và dự báo tải lượng thải và thành phần các 

chất ô nhiễm (không khí, nước, chất thải rắn,…) dựa trên số liệu có được từ dự 

án. Mặt khác, phương pháp này sử dụng các hệ số phát thải đã được thống kê bởi 

các cơ quan, tổ chức và chương trình có uy tín lớn trên thế giới như Tổ chức Y tế 

thế giới (WHO), Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ (USEPA). 

c. Phương pháp thống kê 

Phương pháp này được áp dụng tại chương 1, chương 2, chương 3. Đây là 

phương pháp được sử dụng trong công tác ĐTM, phương pháp này rất hữu dụng 

để xác định nguồn thải và thành phần các chất ô nhiễm. Phương pháp này nhằm 

xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở khu vực thực hiện dự án 

thông qua các số liệu, thông tin thu thập được từ các nguồn khác nhau như các 

thông tin cơ bản về địa bàn có dự án triển khai về điều kiện khí tượng thủy văn, 

kinh tế - xã hội tại khu vực xây dựng dự án, tổng hợp trong niên giám thống kê. 

Ngoài ra, việc thống kê các máy móc, trang thiết bị hoạt động giúp đánh giá chính 

xác nguồn tác động, loại chất thải phát sinh để đề xuất giải pháp giảm thiểu phù 

hợp. 

4.2. Phương pháp khác 

a. Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường 

Phương pháp này được áp dụng tại chương 1, chương 2. Phương pháp trong 

điều tra, khảo sát hiện trường được thực hiện trong báo cáo bao gồm: điều tra, 
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khảo sát hiện trạng khu vực dự án, điều tra, khảo sát các yếu tố môi trường xung 

quanh, các đối tượng KTXH xung quanh. Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc 

khi thực hiện công tác ĐTM để xác định hiện trạng khu vực thực hiện dự án nhằm 

làm cơ sở cho việc nhận định các đối tượng tự nhiên có thể bị tác động bởi các 

hoạt động của dự án, đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, chương trình quản 

lý và giám sát môi trường,… Xác định vị trí của dự án tiếp giáp với các đối tượng 

xung quanh. Do vậy, quá trình khảo sát hiện trường càng tiến hành chính xác và 

đầy đủ thì quá trình nhận dạng các đối tượng bị tác động cũng như đề xuất các 

biện pháp giảm thiểu các tác động càng chính xác, thực tế và khả thi tại chương 

3. 

b. Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu 

Phương pháp này được áp dụng tại chương 2, chương 3, chương 5. Kế thừa 

các nghiên cứu, các tài liệu tham khảo và báo cáo ĐTM của các dự án cùng loại 

đã được thẩm định để làm căn cứ xác định nguồn thải, thành phần, tính chất của 

nguồn thải, cũng như các biện pháp giảm thiểu có hiệu quả trong việc xử lý các 

chất thải phát sinh. 

Tham khảo tài liệu, đặc biệt là tài liệu chuyên ngành liên quan đến dự án, 

có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan 

đến hoạt động của dự án. Áp dụng nhiều nhất tại chương 3 trong việc xác định 

nồng độ, tải lượng các chất ô nhiễm: khí thải, nước thải. 

c. Phương pháp tham vấn 

Tham vấn cộng đồng là phương pháp này được áp dụng tại chương 6. Tham 

vấn là quá trình trao đổi, chia sẻ, hỗ trợ giúp người cần tham vấn hiểu rõ bản chất 

vấn đề, nắm vững những cách giải quyết và đưa ra phương án giải quyết tối ưu. 

Tham vấn cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường là hoạt động của chủ dự 

án, theo đó chủ dự án tiến hành trao đổi thông tin, lắng nghe trao đỏi, tham khảo 

ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư trong khu vực dự án có tác động 

trực tiếp về báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tham vấn cộng đồng dân cư 

là hoạt động không thể thiếu trong quá trình đánh giá tác động môi trường. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung:  

- Tên dự án: Mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Châu Hưng 

- Địa điểm thực hiện: Dự án được triển khai xây dựng trên địa bàn thuộc xã 

Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

- Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng. 

- Địa chỉ: Số 08, đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Người đại diện: Ông Huỳnh Ngọc Nhã; - Chức vụ: Giám đốc. 
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- Điện thoại: 0299.3821913    - Fax: 0299.3826086. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất: 

  Hiện tại, Trạm cấp nước xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

cấp nước cho 217 hộ với chiều dài tuyến ống là 8.280m, công suất khai thác là 

153 m3/ngày.đêm. Do chất lượng nguồn nước bị suy giảm, nguồn nước từ các 

sông, ao hồ đã không còn an toàn vệ sinh và sức khỏe cho người dân sử dụng. 

Tình hình xâm nhập mặn diễn ra ngày càng sâu vào đất liền, dẫn tới nguồn nước 

bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nặng không sử dụng cho sinh hoạt được. 

  Căn cứ vào nhu cầu bức xúc của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc 

thiểu số được tiếp cận, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt nhằm đảm bảo an toàn 

sức khỏe cho gia đình. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Công trình Mở rộng đường 

ống cấp nước tập trung xã Châu Hưng là một trong những nhu cầu cần thiết và 

cấp bách hiện nay. 

  Dự án Công trình Mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Châu Hưng, 

có thiết kế cấp cho 296 hộ dân với chiều dài đường ống là 14.385m, công suất 

khai thác là 296 m3/ngày.đêm. 

 Như vậy sau khi Công trình Mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã 

Châu Hưng hoàn thành, tổng số hộ được cấp nước sạch là 513 hộ với tổng chiều 

dài đường ống là 22.665m, lưu lượng khai thác là 449 m3/ngày.đêm. 

5.1.3. Công nghệ sản xuất: 

Dự án khai thác nước dưới đất thực hiện cung cấp nước sạch cho người dân 

theo tuyến ống mạng với công suất 449 m3/ngày.đêm. 

5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

a. Công trình hiện hữu 

Trạm cấp nước được Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình 

Trạm cấp nước xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng tại quyết định số 

1096/QĐHC-CTUBND ngày 24/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Trạm 

cấp nước hoạt động 01 giếng khoan khai thác, chiều sâu của giếng là 250m, thuộc 

tầng Pleistocen giữa (n2
2). Hệ thống xử lý nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt. 

Tổng diện tích của cơ sở là 880 m2, gồm các hạng mục như sau: 
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Bảng 1: Các hạng mục của công trình của cơ sở 

TT Tên hạng mục Đơn vị tính Quy mô 

A. Hạng mục công trình chính m2 117,74 

1 Nhà quản lý - Trạm bơm cấp 2 m2 78,5 

2 Bể chứa - Cụm xử lý m2 30,24 

3 Hố van m2 9 

4 Tuyến đường ống cấp nước hiện hữu m 8.280 

B. Hạng mục công trình phụ trợ m2 747,26 

1 Nền đất để trống m2 445 

2 Nền sân bê tông m2 302,26 

C. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường m2 15 

1 Nhà vệ sinh m2 3 

2 Khu vực chứa chất thải nguy hại m2 6 

3 Khu vực chứa chất thải rắn thông thường m2 6 

4 Hệ thống thoát nước thải Hệ thống 1 

5 Hệ thống thoát nước mưa Hệ thống 1 

* Các hạng mục công trình chính:  

- Nhà Quản lý và Trạm bơm cấp II là Nhà trệt cấp IV với tường được xây 

gạch, nền láng xi măng, mái lợp tole có diện tích xây dựng là: 78,50 m2. 

- Bể chứa nước sạch 80 m3 kết cấu bê tông cốt thép M250 trên nền gia cố 

cừ tràm, mật độ 25 cây/m2. 

- Hàng rào dùng móng, cột BTCT kết hợp khung song sắt và xây gạch ống: 

san lấp mặt bằng lên cao từ 0,8 – 1,2m so với tự nhiên, đường nội bộ lát tấm đan. 

- Hố Van có diện tích: 9 m2. 

- Giếng khoan tầng sâu: 250 m có công suất 20 m3/h. 

* Các hạng mục công trình phụ trợ: 

- Nền đất để trống: khu vực đất dự phòng cho dự án với diện tích 445 m2. 

- Nền sân bê tông: Bê tông hóa toàn bộ sân nền với diện tích 302,26 m2, sử 

dụng đan BTCT đá 1x2, M200, dày 13cm, Láng nền vữa XM M75, dày 2cm trên 

nền cát san lấp đầm chặt K = 0,9 đã lót ni lon chống thấm.  
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* Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

- Khu vực chứa chất thải rắn thông thường: Diện tích khu vực chứa là 6 

m2. Dự án bố trí 03 thùng (01 thùng thể tích 250 lít, 02 thùng 120 lít) chứa chất 

thải sinh hoạt có nắp đậy tại nhà vệ sinh và khu vực làm việc. 

- Khu vực chứa chất thải nguy hại: Diện tích khu vực chứa là 6 m2. Dự án 

bố trí 03 thùng (thể tích 250 lít) có nắp đậy, nhãn cảnh báo. Khi khối lượng phát 

sinh lớn sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định theo 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết nội dung một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

- Nhà vệ sinh: Tổng diện tích 3 m2, được xây dựng theo cấu trúc nền tráng 

xi măng, lót gạch; có lắp đặt bể tự hoại 3m3.  

- Hệ thống thoát nước thải: 

+ Xây mương thoát nước thải B300 dài 7m, xây gạch ống 4x8x18 dày 

10cm, trát 2 mặt trong & ngoài vữa XM M75, mương láng vữa M75 dày 3cm dốc 

về hố ga thu nước. 

+ Lắp đặt đường ống D300 x 9,2mm dài 16m.  

+ Xây tường hố ga kỹ thuật bằng gạch ống 4x8x18 dày 20cm, trát 2 mặt 

trong & ngoài dày 2,0cm vữa XM M75, láng nền vữa M75 dày 2cm. 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

Xây mương thoát nước mưa (DxRxC =  xây gạch ống 4x8x18) dày 10cm, 

trát 2 mặt trong & ngoài vữa XM M75, mương láng vữa M75 dày 3cm dốc về hố 

ga thu nước 

b. Công trình mở rộng đầu tư đường ống cấp nước 

Dự án đảm bảo cung cấp nước sạch tới 296 hộ gia đình, trong đó có 108 hộ 

là đồng bào dân tộc thiểu số.  

* Quy mô xây dựng tuyến ống 

Diện tích đất mặt phục vụ xây dụng tuyến ống là 4.315,5 m2, chiều dài tuyến 

ống là 14.385m. Tuyến ống nâng cấp, mở rộng gồm loại ống có đường kính là D 

= 140mm.  

 Mặt cắt đại diện đào đắp tuyến ống dạng hình thang có Bm =0,3m; Bđ 

=0,2m, chiều sâu đào h=0,6m so với mặt đất tự nhiên. 

  * Kết cấu mặt cắt đào đắp tuyến ống: 

- Phần tuyến ống đi qua sân đất: 

o Đào đất tuyến ống theo mặt cắt thiết kế; 

o Lắp đặt tuyến ống cấp nước; 

o Đắp trả đất, đầm chặt. 

- Phần tuyến ống đi qua sân xi măng: 
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o Phá dỡ nền sân đal; 

o Đào đất tuyến ống theo mặt cắt thiết kế; 

o Lắp đặt tuyến ống cấp nước; 

o Đắp trả đất, đầm chặt; 

o Láng trả sân bằng vữa xi măng M100, dày 3cm. 

- Phần tuyến ống đi qua cầu: 

o Lắp đặt tuyến ống dọc theo thành cầu; 

o Neo giữ ống bằng dây cáp Inox D=6mm, khoảng cách 2m/neo. 

- Phần lắp đặt tuyến ống đi đường lộ nhựa, lộ đan: 

o Đào hố kỹ thuật phục vụ thi công khoan ống; 

o Khoan đường ống ngang lộ nhựa, lộ đan; 

o Lắp đặt tuyến ống cấp nước; 

o Đắp trả đất sau khi lắp đặt ống. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 

xấu đến môi trường 

Các hạng mục công trình dự án như sau: 

Bảng 0.2. Các hạng mục công trình và hoạt động có tác động đến môi trường 

Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác 

động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

1 2 3 4 

Thi công 

xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Sử dụng nhà vệ sinh của 

người dân gần khu vực hoạt động dự án. 

- Nước thải xây dựng: phát sinh từ việc rửa đường 

ống cấp nước sau khi lấp đặt tuyến ống, nước rửa 

sẽ thoát ra đất trong gần khu vực lấp đặt. 

Bụi, khí thải 

Che chắn những khu vực phát sinh bụi trong quá 

trình thi công; không được chở quá tải trọng, tốc độ 

vận chuyển đảm bảo theo đúng quy định; che chắn 

đối với phương tiện vận chuyển vật liệu nhằm hạn 

chế rơi vãi vật liệu, cũng như hạn chế bụi phát sinh; 

trang bị bảo hộ lao động cho công nhân;  

Chất thải 

rắn sinh 

hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 01 thùng, thể tích 250 

lít/thùng và thu gom về trạm cấp nước xã Châu 

Hưng với tần suất 01 lần/ngày. 

Chất thải 

rắn thông 

thường 

- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn được thu 

gom và chuyển giao cho đơn vị chức năng theo quy 

định. Tần suất thu gom là 01 lần/ngày. 

- Chất thải rắn rơi vãi từ vận chuyển vật liệu: Sử 

dụng phương tiện chuyên dụng và thực hiện che 

chắn phương tiện trong quá trình vận chuyển vật 

liệu. 
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Hoạt động thi 

công xây dựng 

Chất thải 

nguy hại 

Bố trí thu gom vào 01 thùng nhựa thể tích 250 lít 

có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh cáo và hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy 

định.  

Tiếng ồn và 

độ rung 

Đào tạo kỹ thuật viên, nhiên viên, công nhân; Thời 

gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu tránh giờ 

nghỉ ngơi của những người dân sống gần khu vực 

dự án.  

Tai nạn lao 

động 

Quy định các nội quy làm việc tại dự án, bao gồm 

nội quy ra, vào nơi làm việc; nội quy về trang phục 

bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết bị về an 

toàn điện. 

Tai nạn giao 

thông 

Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thường 

xuyên; Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công nhắc 

nhở người điều khiển phương tiện không chuyên 

chở quá tải, ra vào khu vực dự án phải luôn tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phương tiện. 

Sự cố chập 

điện, cháy 

nổ 

Nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm các quy định 

về phòng chống cháy nổ; Xử lý nghiêm công nhân 

vi phạm;  

Ảnh hưởng 

đến cụm dân 

cư 

Giảm thiểu tối đa các phương tiện vận chuyển đậu 

trên đường; Bố trí biển cảnh báo, màng che chắn 

khu vực thi công.  

An ninh trật 

tự 

Xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết; Tích cực 

phối hợp với chính quyền địa phương quản lý công 

nhân; Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường. 

 

 

 

 

Vận hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình hoạt 

động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Nhà vệ sinh với tổng thể tích 

bể tự hoại là 3 m3 để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

phát sinh. Sau khi được xử lý tại bể tự hoại sẽ được 

thải ra nguồn tiếp nhận (kênh Tràm Kiến) bằng ống 

nhựa PVC Ø90mm. 

- Nước thải sản xuất: Nước thải sau khi rửa lọc sẽ 

được thoát vào đường ống thoát nước của khu vực 

(kênh Tràm Kiến). 

- Nước mưa chảy tràn: Thu gom tại rãnh thoát nước 

(0,5m x 0,5m x 0,5m) bố trí chung quanh khu vực 

dự án và thoát vào cống D300 ra nguồn tiếp nhận 

là kênh Tràm Kiến. 

Bụi, khí thải 

- Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường và sân 

bãi, đặc biệt là những ngày nắng nóng nhằm hạn 

chế lượng bụi phát sinh vào không khí. 

- Bố trí khu vực chứa rác cách xa các hạng mục 

khác ở khu vực ít người qua lại và thường xuyên vệ 

sinh để hạn chế mùi hôi. 
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Quá trình hoạt 

động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất thải 

rắn sinh 

hoạt 

Bố trí 02 thùng (01 thùng thể tích 250 lít, 01 thùng 

120 lít) chứa chất thải sinh hoạt có nắp đậy và lót 

túi đựng rác phân hủy sinh hoạt bên trong tại nhà 

vệ sinh và khu vực làm việc. Hằng ngày, nhân viên 

thu gom rác từ các thùng chứa về khu vực tập kết 

(phía trước cổng trạm) tạo sự thuận tiện cho công 

tác thu gom, xử lý. Chủ dự án thực hiện ký hợp 

đồng định kỳ 01 năm/lần với đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu 

gom: 01 lần/ngày. 

Chất thải 

rắn thông 

thường 

Các thùng chứa Clorine, các vật liệu lọc được thu 

gom và đơn vị cung cấp các mặt hàng này sẽ thu 

hồi về Công ty.  

Chất thải 

nguy hại 

Diện tích kho khoảng 6 m2, trang bị dụng cụ lưu 

chứa chất thải (03 thùng nhựa, thể tích 250 

lít/thùng). Chủ dự án sẽ hợp đồng định kỳ 01 

năm/lần với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

theo quy định. Tần suất thu gom là 03 tháng/lần. 

Tiếng ồn và 

độ rung 

Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy móc, 

độ mài mòn các chi tiết, kiểm tra dầu mỡ và thay 

thế các thiết bị mài mòn; Thường xuyên kiểm tra và 

theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo 

hộ lao động của công nhân. 

Giảm thiểu 

tác động của 

việc khai 

thác nước 

ngầm  

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn 

biến lưu lượng, mực nước chất lượng tại giếng khai 

thác; Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục 

đích; Xử lý, trám lấp giếng theo quy định đối với 

trường hợp giếng khoan phải trám lấp; Quản lý, vận 

hành hệ thống cấp nước phải tuân thủ quy chuẩn kỹ 

thuật và vận hành hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng 

yêu cầu cung cấp nước ổn định, an toàn, liên tục và 

giảm thiểu thất thoát, lãng phí nước. 

Giảm thiểu 

tác động đến 

mực nước 

dưới đất 

Thực hiện việc vệ sinh thu gom rác nước thải; Kiểm 

soát xin phép khai thác nước dưới đất đúng theo 

quy định hiện hành; Lập hồ sơ xin phép khai thác 

nước dưới đất theo đúng quy định; Trong quá trình 

hoạt động, chủ dự án sẽ thực hiện báo cáo tình hình 

khai thác nước dưới đất định kỳ, quan trắc chất 

lượng nước dưới đất định kỳ theo đúng quy định. 

Sự cố cháy 

nổ 

Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay, bình phải đặt tại 

những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và 

phải thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động 

tốt của bình; Niêm yết các tiêu lệnh, biển báo, quy 

định  PCCC ở nơi dễ nhìn thấy;Lắp đặt các chuông 

báo động khi phát hiện có sự cố cháy, nổ. 

Sự cố về 

hoạt động 

Quan trắc định kỳ chất lượng nguồn nước cấp cho 

các hộ dân; Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ 
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Vận hành 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình hoạt 

động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

của hệ thống 

xử lý nước 

cấp 

máy móc, thiết bị 01 tháng/lần; Vận hành đúng thao 

tác, đúng quy định không để hơi nước lọt vào trong 

đường ống; Có kế hoạch sửa chữa thay thế mua mới 

các thiết bị, máy móc, đường ống khi có sự cố; 

Trang bị bơm dự phòng, máy phát điện dự phòng. 

Giảm thiểu 

sự cố về rò 

rỉ hệ thống 

cấp khí Clo 

- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá trình 

pha chế hóa chất phục vụ công tác khử trùng. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa, cấp 

Clo, bơm định lượng, các mối nối, roăng đệm và 

thay thế kịp thời khi có dấu hiệu hư hỏng nhằm hạn 

chế rủi ro rò rỉ clo. 

Giảm thiểu 

sự cố nghẹt 

đường dẫn 

của hệ thống 

thoát nước 

- Định kỳ kiểm tra đường dẫn hệ thống thoát nước 

của dự án. 

- Lắp đặt các lược chắn rác tại đầu ống dẫn thoát 

nước của dự án. 

- Bổ sung chế phẩm vi sinh để khắc phục tình trạng 

nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước. 

Sự cố chập 

điện 

Thiết kế hệ thống lưới điện đảm bảo đúng quy định 

pháp luật hiện hành, kiểm tra định kỳ hệ thống lưới 

điện, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, tuyên truyền 

sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện; Xây dựng hệ 

thống chống sét để phòng tránh tia lửa điện ảnh 

hưởng đến thiết bị điện, hệ thống lưới điện tại; 

Trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện khi 

có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu 

tai nạn lao 

động 

Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao 

động; Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng 

công đoạn sản xuất; Tổ chức khám bệnh định kì cho 

công nhân viên 1 lần/năm. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án 

5.3.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

5.3.1.1. Nước thải xây dựng 

Phát sinh từ việc rửa đường ống cấp nước khi hoàn thành.  

5.3.1.2. Nước thải sinh hoạt 

a. Giai đoạn xây dựng: Trong quá trình xây dựng, công nhân sử dụng nhà 

vệ sinh công cộng gần khu vực xây dựng dự án.  

b. Giai đoạn vận hành: Phát sinh 0,08 m3/ngày (gồm BOD5, COD, TSS, 

Amoni, Nitơ, Photpho, dầu mỡ, Tổng coliforms). 

5.3.1.3. Nước thải sản xuất 
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Phát sinh do quá trình rửa lọc cụm xử lý khoảng 1,14 m3/ngày với tần suất 

rửa lọc là 01 lần/tuần. 

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

a. Giai đoạn xây dựng:  

- Hoạt động xây dựng: Phát sinh từ quá trình đào đất, vận chuyển vật liệu 

xây dựng, quá trình hàn sắt thép (khí thải phát sinh chủ yếu là bụi, SO2, NO2, CO). 

b. Giai đoạn vận hành:  

Khí thải từ quá trình phân hủy chất hữu cơ có trong chất thải rắn, bụi và khí 

thải từ phương tiện giao thông ra vào dự án. 

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

a. Giai đoạn xây dựng 

- Chất thải rắn xây dựng: xà bần, vữa, gạch, vỏ đựng các vật liệu bị vỡ 

vụn,… khoảng 3,19 kg/ngày. 

b. Giai đoạn vận hành:  

Phát sinh từ bao bì đựng hóa chất, từ quá trình rửa lọc, vệ sinh bể bao gồm 

bao bì chlorine ước tính khối lượng phát sinh là 2 kg/ngày.  

5.3.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại (CTNH) 

a. Giai đoạn xây dựng: Trong giai đoạn xây dựng không sử dụng máy móc 

thiết bị chủ yếu là sử dụng sức lao động của công nhân nên không phát sinh chất 

thải nguy hại. 

b. Giai đoạn vận hành: Khối lượng phát sinh chất thải nguy hại trong giai 

đoạn này khoảng 12 kg/tháng (trong đó, bóng đèn huỳnh quang thải khoảng 2 

kg/tháng; dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải khoảng 10 kg/tháng).   

5.3.5. Các tác động môi trường khác 

5.3.5.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ sinh hoạt của công nhân khoảng 13 

kg/ngày gồm vỏ đồ hộp, bao bì, chai nhựa, thức ăn thừa, vỏ trái cây, giấy, lá gói 

thực phẩm. 

b. Giai đoạn vận hành: Phát sinh từ sinh hoạt của nhân viên của dự án 

khoảng 0,65 kg/ngày; Thành phần chính là chất hữu cơ dễ phân hủy (rau, củ, quả 

hư hỏng, thức ăn thừa, xác cà phê,…), phần còn lại là bọc nylon, chai nhựa,… 

5.3.5.2. Nước mưa 

a. Giai đoạn xây dựng: Nước mưa trong giai đoạn xây dựng sẽ được thoát 

vào khu vực thoát nước chung.  

b. Giai đoạn vận hành: Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích 

của dự án là 12,99 m3/ngày (tính theo lượng mưa cao nhất trong tháng Q = 

0,317m). 
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5.3.5.3. Tiếng ồn, độ rung 

a. Giai đoạn xây dựng: Phát sinh từ hoạt động đào mương lắp ống, hoạt 

động khoan nền nhà của các hộ dân. 

b. Giai đoạn vận hành: Phát sinh từ hoạt động của máy bơm nước; Phát 

sinh từ các phương tiện vận chuyển, hoạt động của công nhân làm việc tại dự án. 

5.3.5.4. Các sự cố, rủi ro liên quan 

- Tác động của việc khai thác nước ngầm tại khu vực: Xảy ra các hiện 

tượng sụt lún mặt đất; suy giảm lưu lượng, mực nước và suy giảm chất lượng 

nước dưới đất trong các lỗ khoan khai thác. Lượng nước khai thác càng nhiều thì 

mực nước hạ thấp càng lớn, thời gian khai thác càng lâu thì phạm vi hạ thấp mực 

nước càng lớn. 

- Tác động đến mực nước dưới đất: Làm sự suy giảm mực nước, trữ 

lượng nguồn nước dưới đất trong khu vực khai thác; Gây sụt lún mặt đất; Gia tăng 

ô nhiễm, xâm nhập mặn vào các tầng nước. 

- Sự cố cháy nổ: Các nguyên nhân có khả năng gây ra cháy nổ bao gồm: 

Hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi; Vận chuyển các chất dễ cháy qua những nơi 

có nguồn phát sinh nhiệt hay qua gần những tia lửa; Các nhà kho không đảm bảo 

điều kiện thông thoáng tốt; Lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với 

cường độ dòng điện, không trang bị các thiết chống quá tải; Điều kiện thời tiết 

như mưa gió, sấm sét, chớp; Tồn trữ các loại rác thải, bao bì giấy, nilong trong 

các lớp bọc hay khu vực có lửa hoặc nhiệt độ cao. 

- Sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp: Các bơm bị sự cố như 

bơm chính bị hư hỏng, các bơm nước rửa ngược không hoạt động, các bơm cung 

cấp nước bị hư, trục trặc kỹ thuật; Các ống và hệ thống châm Clo bị hư, nghẹt 

đường ống dẫn Clo; Hệ thống điện trung thế, hạ thế hưu hỏng sẽ làm cho dự án 

không có điện sản xuất; Vật liệu lọc không còn hiệu quả; Bề mặt bể bị bong tróc. 

- Rò rỉ hệ thống cấp khí Clo: việc sử dụng lâu ngày có thể xảy ra rò rỉ do 

một vài sự cố sau: Rò rỉ từ thiết bị châm Clo; Rò rỉ từ các mối nối; Rò rỉ từ các 

roăng đệm; Rò rỉ từ thao tác; Rò rỉ từ hỏa hoạn. 

- Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước: Xảy ra do quá trình 

thoát nước chậm hoặc tắc nghẽn, mùi hôi phát sinh từ cống,… gây nhiều phiền 

toái cho người dân tại khu vực dự án. 

- Sự cố chập điện: Bảo quản nhiên liệu không đúng cách, hệ thống điện để 

cung cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công, vận hành thử nghiệm hệ thống 

có thể gây sự cố giật, chập, cháy nổ… 

- Tai nạn lao động: Do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ 

lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động 

của công nhân thi công và vận hành máy móc thiết bị. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 
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5.4.1. Về thu gom và xử lý nước thải 

5.4.1.1. Nước thải xây dựng: hoạt động chủ yếu trong xây dựng là đào và 

lấp đường ống cấp nước nên không phát sinh nước thải. 

5.4.1.2. Nước thải sinh hoạt 

a. Giai đoạn xây dựng: Quá trình thi công xây dựng dự án sẽ ưu tiên tuyển 

dụng lao động là người tại địa phương để giảm công nhân lưu trú tại nhằm hạn 

chế khối lượng nước thải sinh hoạt. Đồng thời, dự án sử dụng nhà vệ sinh công 

cộng tại khu vực thực hiện dự án. 

b. Giai đoạn vận hành: Trạm cấp nước hiện tại đã có 01 nhà vệ sinh hiện 

hữu (bể tự hoại 3 ngăn) với tổng thể tích bể tự hoại là 3 m3 để đảm bảo xử lý toàn 

bộ nước thải sinh hoạt phát sinh. Sau khi được xử lý tại bể tự hoại sẽ được thải ra 

nguồn tiếp nhận (kênh Tràm Kiến) bằng ống nhựa PVC Ø90mm. 

5.4.1.3. Nước thải sản xuất 

Giai đoạn vận hành: Nước sau khi rửa lọc sẽ thoát ra nguồn tiếp nhận là 

kênh Tràm Kiến. Chất lượng nước thải phải nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

5.4.2. Về xử lý bụi, khí thải: 

a. Giai đoạn xây dựng: Che chắn những khu vực phát sinh bụi trong quá 

trình thi công; không được chở quá tải trọng, tốc độ vận chuyển đảm bảo theo 

đúng quy định. 

b. Giai đoạn vận hành: 

- Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường và sân bãi, đặc biệt là những 

ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào không khí. 

- Bố trí khu vực chứa rác cách xa các hạng mục khác ở khu vực ít người 

qua lại và thường xuyên vệ sinh để hạn chế mùi hôi. 

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

rắn công nghiệp thông thường  

a. Giai đoạn xây dựng 

- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng được thu gom, xử 

lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lưu chứa, biện pháp xử lý như sau: 

Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ được thu gom, tận dụng để san lấp mặt 

bằng.  

- Chất thải rắn rơi vãi từ vận chuyển vật liệu: Yêu cầu công nhân thu gom 

chất thải phát sinh để tránh tình trạng chất thải bị nước mưa cuốn vào, cũng như 

đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông trên tuyến đường có các 

phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng của dự án. Sử dụng phương tiện chuyên 

dụng và thực hiện che chắn phương tiện trong quá trình vận chuyển vật liệu. 
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b. Giai đoạn vận hành 

Các bao bì, thùng chứa Clorine, các vật liệu lọc được thu gom vào 03 thùng 

(thể tích 250 lít) và lưu giữ tại khu vực chứa chất thải thông thường có diện tích 

6 m2 (3m x 2m) sau đó đơn vị cung cấp các mặt hàng này sẽ thu hồi về Công ty. 

Tần suất thu gom: 06 tháng/lần. 

5.4.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý, xử lý chất thải nguy 

hại 

a. Giai đoạn xây dựng: Trong giai đoạn xây dựng không sử dụng máy móc 

thiết bị chủ yếu là sử dụng sức lao động của công nhân nên không phát sinh chất 

thải nguy hại. 

b. Giai đoạn vận hành  

Thực hiện quản lý, xử lý theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết 

nội dung một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Biện pháp quản lý, xử lý CTNH cụ thể như sau: Diện tích kho khoảng 6 m2 

(dài 3m x rộng 2m), nền kho được trãi bê tông cao hơn mặt nền hoàn thiện của dự 

án. Đồng thời, trang bị dụng cụ lưu chứa (03 thùng nhựa có nắp đậy kín, thể tích 

250 lít/thùng) và hướng dẫn công nhân bỏ CTNH vào thùng chứa đúng quy định. 

Hợp đồng định kỳ 01 năm/lần với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy 

định. Tần suát thu gom: 06 tháng/lần. 

5.4.5. Công trình, biện pháp lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác  

5.4.5.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

a. Giai đoạn xây dựng: Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh; Xử lý nghiêm 

đối với các hành vi vứt rác không đúng quy định; Bố trí 01 thùng chứa rác có thể 

tích 250 lít có nắp đậy để thu gom và vận chuyển về trạm cấp nước với tuần suất 

01 lần/ngày.  

b. Giai đoạn vận hành: Bố trí 02 thùng (01 thùng thể tích 250 lít, 01 thùng 

120 lít) chứa chất thải sinh hoạt có nắp đậy và lót túi đựng rác phân hủy sinh hoạt 

bên trong tại nhà vệ sinh và khu vực làm việc. Hằng ngày, nhân viên thu gom rác 

từ các thùng chứa về khu vực tập kết (phía trước cổng trạm) tạo sự thuận tiện cho 

công tác thu gom, xử lý. Chủ dự án thực hiện ký hợp đồng định kỳ 01 năm/lần 

với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom: 01 

lần/ngày. 

5.4.5.2. Nước mưa chảy tràn 

a. Giai đoạn xây dựng: Nước mưa sẽ thoát vào hệ thống thoát nước tại 

khu vực nơi thực hiện dự án. 

b. Giai đoạn vận hành:  

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải. 
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- Nước mưa được thu gom tại rãnh thoát nước (0,5m x 0,5m x 0,5m)  bố trí 

chung quanh khu vực dự án và thoát vào cống D300 ra nguồn tiếp nhận là kênh 

Tràm Kiến. 

5.4.6. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

a. Giai đoạn xây dựng:  

- Cách ly nguồn ồn bằng cách tăng cường các lớp che xung quanh công 

trình, bố trí các bộ phận phát ra tiếng ồn ở cuối gió và tuân theo khoảng cách qui 

định hoặc trồng cây xanh quanh khu vực có nguồn gây ồn. 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng như sinh hoạt 

của những người dân sống gần khu vực dự án. 

b. Giai đoạn vận hành:  

Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy móc, độ mài mòn các chi tiết, 

kiểm tra dầu mỡ và thay thế các thiết bị mài mòn. 

- Thường xuyên kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện 

bảo hộ lao động của công nhân.  

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

a. Giai đoạn xây dựng 

Tai nạn lao động 

- Các thiết bị thi công được kiểm định, bảo trì thường xuyên. 

- Quy định các nội quy làm việc tại dự án, bao gồm nội quy ra, vào nơi làm 

việc; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết bị về an 

toàn điện,.... 

Tai nạn giao thông 

- Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thường xuyên trong quá trình thi 

công các hạng mục công trình cho các phương tiện lưu thông tại khu vực dự án 

nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

- Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở người điều khiển phương 

tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực dự án phải luôn tuân thủ chấp hành 

các quy định về điều khiển phương tiện. 

Sự cố chập điện, cháy nổ 

- Nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy 

nổ. Xử lý nghiêm công nhân vi phạm để góp phần làm giảm thiểu khả năng xảy 

ra cháy nổ. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện được bố trí theo đúng 

quy định nhằm hạn chế sự cố chập điện có thể xảy ra. 
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- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử 

dụng, các phương tiện chữa cháy sẽ luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo trong 

tình trạng sẵn sàng. 

- Tích cực cứu người gặp nạn và thông báo với cơ quan chức năng thực 

hiện công tác phòng cháy chữa cháy và ứng phó sự cố. 

Ảnh hưởng đến cụm dân cư 

- Giảm thiểu tối đa các phương tiện vận chuyển đậu trên đường trong quá 

trình thi công xây dựng. 

- Quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu xây dựng và máy móc sử dụng cho dự 

án. 

- Bố trí các biển báo trên các khu vực thi công. 

- Sau khi hoàn tất công trình, dọn dẹp làm vệ sinh sạch sẽ, không còn để 

đất cát, vật tư rơi vãi, rác thải rơi vãi trên khu vực dự án. 

An ninh trật tự  

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại khu 

vực dự án. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương quản lý công nhân làm 

việc tại dự án. Đồng thời, chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ công nhân đảm bảo không 

ảnh hưởng đến đời sống người dân gần khu vực gần dự án. Đảm bảo thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường để không ảnh hưởng đến đời sống của dân cư 

hiện hữu xung quanh dự án. 

b. Giai đoạn vận hành 

Giảm thiểu tác động của việc khai thác nước ngầm tại khu vực 

- Chủ động gìn giữ vệ sinh xung quanh giếng khai thác và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước dưới đất qua giếng khoan 

khai thác, xác định và bảo vệ vùng bảo hộ vệ sinh cho giếng khoan khai thác theo 

quy định tại Điều 6 Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo 

hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn biến lưu lượng, mực nước 

chất lượng tại giếng khai thác; Thực hiện việc quan trắc theo quy định tại Thông 

tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Giảm thiểu tác động đến mực nước dưới đất 

- Thực hiện việc vệ sinh thu gom rác nước thải để tránh gây ô nhiễm đế 

tránh thấm xuống nước đất, làm suy giảm chất lượng nước dưới đất.  

- Kiểm soát xin phép khai thác nước dưới đất đúng theo quy định hiện hành; 

- Lập hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất theo đúng quy định; Trong 

quá trình hoạt động, chủ dự án sẽ thực hiện báo cáo tình hình khai thác nước dưới 
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đất định kỳ, quan trắc chất lượng nước dưới đất định kỳ theo đúng quy định. 

Sự cố cháy nổ 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa sẽ 

được bố trí thật an toàn. 

- Tất cả các hạng mục công trình trong dự án đều phải bố trí các bình cứu 

hỏa cầm tay, bình phải đặt tại những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và 

phải thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình; 

- Niêm yết các tiêu lệnh, biển báo, quy định  PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

- Lắp đặt các chuông báo động khi phát hiện có sự cố cháy, nổ. 

Giảm thiểu sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp 

- Quan trắc định kỳ chất lượng nguồn nước cấp cho các hộ dân. 

- Trang bị bơm dự phòng, máy phát điện dự phòng; Thường xuyên định kỳ 

vệ sinh bể chứa. 

- Định kỳ kiểm tra giám sát, theo dõi chất lượng, độ mặn của các tầng chứa 

nước khai thác; Trường hợp phát hiện giếng khai thác có chất lượng suy giảm, độ 

mặn quá cao không xử lý được để cấp nước thì chủ dự án sẽ có biện pháp trám 

lắp giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lắp giếng không 

sử dụng. 

Giảm thiểu sự cố về rò rỉ hệ thống cấp khí Clo 

- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá trình pha chế hóa chất phục 

vụ công tác khử trùng. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa, cấp Clo, bơm định lượng, các 

mối nối, roăng đệm và thay thế kịp thời khi có dấu hiệu hư hỏng nhằm hạn chế 

rủi ro rò rỉ clo. 

Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước 

- Định kỳ kiểm tra đường dẫn hệ thống thoát nước của dự án. 

- Lắp đặt các lược chắn rác tại đầu ống dẫn thoát nước của dự án. 

- Bổ sung chế phẩm vi sinh để khắc phục tình trạng nghẹt đường dẫn của 

hệ thống thoát nước. 

Giảm thiểu sự cố chập điện 

- Hệ thống đường dây tải điện trong khu vực dự án phải được bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lưới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lưới điện, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, tuyên truyền 

sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Xây dựng hệ thống chống sét để phòng tránh tia lửa điện ảnh hưởng đến 

thiết bị điện, hệ thống lưới điện. 
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- Không trồng các cây đại thụ gần đường dây điện, các khu nhà nhằm tránh 

hiện tượng cây ngã gây thiệt hại về người và tài sản, hư hỏng đường dây điện. 

- Trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tai nạn lao động 

-  Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động; 

-  Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất; 

- Tổ chức khám bệnh định kì cho công nhân viên 1 lần/năm. 

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

5.5.1. Giai đoạn xây dựng 

Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, chất thải nguy hại 

phát sinh. 

Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

5.5.2. Giai đoạn vận hành 

a. Giám sát nước dưới đất 

- Thông số: pH, chỉ số pemanganat, TDS, độ cứng tổng (CaCO3), N-NH4
+, 

N-NO2
-, N-NO3

-, Cl-, SO4
2-, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, tổng Coliform, E.Coli. 

- Vị trí giám sát: 01 giếng khoan tại khu vực dự án. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09-MT:2015/BTNMT 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

b. Giám sát nước thải 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Mangan, Sắt, Amoni (tính theo 

N),  tổng Photpho (tính theo P), Clorua, Coliform. 

- Vị trí giám sát: Tại hố ga thoát nước thải của dự án, trước khi thoát vào 

kênh Trầm Kiến. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước thải công nghiệp. 

c. Giám sát tiếng ồn 

- Thông số: tiếng ồn. 

- Vị trí giám sát: Phía trước dự án 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 
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d. Giám sát tình hình phát sinh chất thải nguy hại 

Nội dung thực hiện: Theo dõi, thống kê số lượng chất thải nguy hại phát 

sinh tại dự án. Báo cáo khối lượng phát sinh của từng loại CTNH tại dự án đến Sở 

Tài nguyên & Môi trường tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy định. 

Vị trí giám sát: Khu vực chứa chất thải nguy hại. 

Tần suất báo cáo: 1 lần/năm. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1. Tên dự án:  

Tên dự án là dự án Mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Châu Hưng. 

1.1.2. Chủ dự án và tiến độ thực hiện dự án. 

a. Chủ dự án 

- Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng. 

- Địa chỉ: Số 08, đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Người đại diện: Ông Huỳnh Ngọc Nhã; - Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0299.3821 913    - Fax: 0299.3826 086 

b. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án thuộc loại hình đầu tư mở rộng quy mô, dự kiến thời gian thực hiện 

dự án như sau: 

Bảng 1.1. Tiến độ thực hiện dự án 

STT Hạng mục Thời gian 

1 Triển khai thi công dự án 
Từ tháng 11/2022 – 

tháng 12/2022 

2 
Hoàn thiện công trình và nghiệm thu hoàn thành đưa 

vào sử dụng 
Từ tháng 12/2022 

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng, 2022) 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

Dự án Mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Châu Hưng được triển 

khai thực hiện trên địa bàn xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. 

Trong đó, hạng mục Trạm cấp nước xã Châu Hưng hoàn thành đưa vào vận hành 

từ năm 2014. Vị trí xây dựng Trạm tại ấp Tràm Kiến, xã Châu Hưng, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng, diện tích đất thực hiện xây dựng là 880 m2. 

- Vị trí tiếp giáp của cơ sở: 

+ Phía Đông : Giáp phần đất hộ gia đình ông Thạch Say. 

+ Phía Tây : Giáp phần đất hộ gia đình ông Sơn Dung. 

+ Phía Nam : Giáp phần đất hộ gia đình ông Sơn Dung. 

+ Phía Bắc : Giáp phần đất hộ gia đình ông Sơn Dung. 
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 - Vị trí tọa độ của khu đất (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trực 105030’ múi 

chiếu 60) 

+ Vị trí 1: X = 516596;  Y = 1040214; 

+ Vị trí 2: X = 516591;  Y = 1040220; 

+ Vị trí 3: X = 516588;  Y = 1040218; 

+ Vị trí 4: X = 516593;  Y = 1040212. 

 

Hình 1: Vị trí tọa độ các điểm khống chế và tứ cận của cơ sở 

Ghi chú:        Vị trí tọa độ khống chế của cơ sở. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Trạm cấp nước xây dựng trên phần đất có diện tích 880 m2, tọa lạc tại ấp 

Tràm Kiến, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, thuộc quyền sở hữu 

của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng. Đối 

với tuyến đường ống sẽ đi qua nền đất, mương, cầu, sân xi măng,… thuộc sở hữu 

của người dân, cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh dọc theo tuyến đường ống phía 

đông dân cư. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án đến khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy 

cảm về môi trường 

Các đối tượng tự nhiên: Trạm cấp nước cách kênh Ngang 210m, cách kênh 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Mở rộng đường ống 

cấp nước tập trung xã Châu Hưng 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 27 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

Chín Niên 550m. 

Các đối tượng kinh tế - xã hội Trạm cấp nước cách trạm y tế xã Châu Hưng 

880m, cách Trường tiểu học Châu Hưng khoảng 1,3 km, cách Ủy ban nhân dân 

xã Châu Hưng khoảng 900m. 

Các đối tượng xung quanh có khả năng bị tác động bởi dự án: Khu vực 

Trạm cấp nước dân cư thưa thớt. 

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của 

dự án 

a.  Mục tiêu của dự án 

Dự án Mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Châu Hưng, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng đóng vai trò quan trọng về mặt phát triển kinh tế - xã hội, đáp 

ứng nguyện vọng của người dân sinh sống trong khu vực: 

- Giải quyết việc thiếu nước sạch, thực hiện cung cấp nước sạch đáp ứng 

quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã Châu 

Hưng. Nâng cao đời sống, sức khỏe của nhân dân trong toàn xã, đặc biệt là hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. 

- Dự án góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, hướng đến mục tiêu 100% nhân dân được 

sử dụng nước sạch, đáp ứng các tiêu chí điện, đường, trường, trạm…trong xây 

dựng nông thôn mới. Dự án đi vào hoạt động góp phần ổn định cuộc sống của 

nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương. 

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất, công cộng... của các 

đơn vị đóng trên địa bàn xã. 

- Nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về bảo vệ môi trường sống, 

từng bước xây dựng nếp sống văn minh cộng đồng. Góp phần sử dụng nguồn 

nước một cách khoa học, tiết kiệm và hợp lý, quản lý bảo vệ tài nguyên nước và 

giảm thiểu việc ô nhiễm nguồn nước. 

- Nâng cao công tác quản lý, vận hành hệ thống cấp nước đảm bảm bền 

vững, hiệu quả trong dịch vụ cung cấp nước sạch. Sử dụng công nghệ xử lý nước 

phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

b. Loại hình dự án 

Dự án thuộc loại hình nâng quy mô công suất khai thác, đầu tư mở rộng 

tuyến đường ống cấp nước. 

c. Quy mô, công suất 

Trạm cấp nước xã Châu Hưng có công suất khai thác nước là 600 m3/ngày 

đêm, chiều dài đường ống mạng 8.280m, cấp nước sạch cho 218 hộ dân. Dự án 

thực hiện mở rộng đường ống cấp nước với chiều dài 14.195m, dự kiến cấp nước 
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cho 296 hộ dân (trong đó 108 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số); nâng tổng số hộ 

được cung cấp nước sạch tại khu vực dự án lên 514 hộ dân. 

d. Công nghệ 

Công nghệ xử lý nước dưới đất tại dự án là hệ thống lọc tinh, công suất xử 

lý là 600 m3/ngày.đêm. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

a. Công trình hiện hữu 

Hạng mục Trạm cấp nước được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 

1096/QĐHC-CTUBND ngày 24/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Trạm 

cấp nước hoạt động 01 giếng khoan khai thác, chiều sâu của giếng là 250m, thuộc 

tầng Pleistocen giữa (n2
2). Hệ thống xử lý nước đạt QCVN 01-1:2018/BYT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt. Tổng 

diện tích của cơ sở là 880 m2, gồm các hạng mục như sau: 

Bảng 2: Các hạng mục của công trình của cơ sở 

TT Tên hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Quy mô Ghi chú  

A. Hạng mục công trình chính 
m2 

117,74 - 

1 Nhà quản lý - Trạm bơm cấp 2 m2 78,5  

2 Bể chứa - Cụm xử lý m2 30,24  

3 Hố van m2 9  

4 Tuyến đường ống cấp nước hiện hữu m 8.280  

5 Tuyến đường ống cấp nước mở rộng m 14.385 

Chưa 

xây 

dựng 

B. Hạng mục công trình phụ trợ 
m2 747,26  

1 Đất chưa sử dụng m2 445  

2 Sân, đường nội bộ m2 302,26  

C. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường m2 15 - 

1 Nhà vệ sinh m2 3  

2 Khu vực chứa chất thải nguy hại m2 6  

3 Khu vực chứa chất thải rắn thông thường m2 6   



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Mở rộng đường ống 

cấp nước tập trung xã Châu Hưng 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 29 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

TT Tên hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Quy mô Ghi chú  

4 Hệ thống thoát nước thải 
Hệ 

thống 
1 

 

5 Hệ thống thoát nước mưa 
Hệ 

thống 
1 

 

* Các hạng mục công trình chính:  

- Nhà Quản lý và Trạm bơm cấp II là Nhà trệt cấp IV với tường được xây 

gạch, nền láng xi măng, mái lợp tole có diện tích xây dựng là: 78,50 m2. 

- Bể chứa nước sạch 80 m3 kết cấu bê tông cốt thép M250 trên nền gia cố 

cừ tràm, mật độ 25 cây/m2. 

- Hàng rào dùng móng, cột BTCT kết hợp khung song sắt và xây gạch ống: 

san lấp mặt bằng lên cao từ 0,8 – 1,2m so với tự nhiên, đường nội bộ lát tấm đan. 

- Hố Van có diện tích: 9 m2. 

- Giếng khoan tầng sâu: 250 m có công suất 20 m3/h. 

* Các hạng mục công trình phụ trợ: 

- Nền đất để trống: khu vực đất dự phòng cho dự án với diện tích 445 m2. 

- Nền sân bê tông: Bê tông hóa toàn bộ sân nền với diện tích 302,26 m2, sử 

dụng đan BTCT đá 1x2, M200, dày 13cm, Láng nền vữa XM M75, dày 2cm trên 

nền cát san lấp đầm chặt K = 0,9 đã lót ni lon chống thấm.  

* Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

- Khu vực chứa chất thải rắn thông thường: Diện tích khu vực chứa là 6 

m2. Dự án bố trí 03 thùng (01 thùng thể tích 250 lít, 02 thùng 120 lít) chứa chất 

thải sinh hoạt có nắp đậy tại nhà vệ sinh và khu vực làm việc. 

- Khu vực chứa chất thải nguy hại: Diện tích khu vực chứa là 6 m2. Dự án 

bố trí 03 thùng (thể tích 250 lít) có nắp đậy, nhãn cảnh báo. Khi khối lượng phát 

sinh lớn sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định theo 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết nội dung một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

- Nhà vệ sinh: Tổng diện tích 3 m2, được xây dựng theo cấu trúc nền tráng 

xi măng, lót gạch; có lắp đặt bể tự hoại 3m3.  

- Hệ thống thoát nước thải: 

+ Xây mương thoát nước thải B300 dài 7m, xây gạch ống 4x8x18 dày 

10cm, trát 2 mặt trong & ngoài vữa XM M75, mương láng vữa M75 dày 3cm dốc 

về hố ga thu nước. 

+ Lắp đặt đường ống D300 x 9,2mm dài 16m.  
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+ Xây tường hố ga kỹ thuật bằng gạch ống 4x8x18 dày 20cm, trát 2 mặt 

trong & ngoài dày 2,0cm vữa XM M75, láng nền vữa M75 dày 2cm. 

- Hệ thống thoát nước mưa: 

Xây mương thoát nước mưa (DxRxC =  xây gạch ống 4x8x18 dày 10cm, 

trát 2 mặt trong & ngoài vữa XM M75, mương láng vữa M75 dày 3cm dốc về hố 

ga thu nước 

 * Danh mục máy móc, thiết bị 

Các máy móc thiết bị của cơ sở, được nêu trong bảng sau:  

Bảng 3: Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

TT Tên thiết bị Đặc điểm kỹ thuật – xuất xứ 

1 Bơm giếng 

- Xuất xứ: Grundfos – Đan Mạch. 

- Loại: Bơm chìm. 

- Lưu lượng: 20 m3/h, H = 30m. 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 3,0 kWh 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Guồng: Gang. 

+ Cánh quạt: Đồng. 

+ Trục: Thép không gỉ. 

- Số lượng: 01 cái. 

- Tình trạng đưa vào sử dụng: Mới 100%.  

2 Quạt gió 

- Xuất xứ: Đài Loan. 

- Loại: Ly tâm trục ngang, áp trung bình. 

- Lưu lượng: Q = 16 m3/phút 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 0,75 kWh 

- Vật liệu chế tạo: bằng Gang. 

- Số lượng: 01 cái. 

- Tình trạng đưa vào sử dụng: Mới 100%. 

3 
Bơm cấp nước sử 

dụng 

- Xuất xứ: Grundfos – Đan Mạch. 

- Loại: Bơm trục ngang. 

- Lưu lượng: 20 m3/h, H = 30m. 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 3,0 kWh 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Guồng: Gang. 

+ Cánh quạt: Đồng. 

+ Trục: Thép không gỉ. 

- Số lượng: 03 cái. 

- Tình trạng đưa vào sử dụng: Mới 100%. 

4 Bơm rửa lọc 

- Xuất xứ: Grundfos – Đan Mạch. 

- Loại: Bơm trục ngang. 

- Lưu lượng: 20 m3/h, H = 30m. 

- Điện: 03pha, 380V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 3,0 kWh 
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TT Tên thiết bị Đặc điểm kỹ thuật – xuất xứ 

- Vật liệu chế tạo: 

+ Guồng: Gang. 

+ Cánh quạt: Đồng. 

+ Trục: Thép không gỉ. 

- Số lượng: 01 cái. 

- Tình trạng đưa vào sử dụng: Mới 100%. 

5 
Bơm định lượng 

Clorine 

- Xuất xứ: OBL - Italy. 

- Loại: Piston. 

- Lưu lượng: 15 l/h, H = 30. 

- Điện: 01 pha, 220V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 0,2 kWh 

- Vật liệu chế tạo: Đầu bơm Inox 316. 

- Số lượng: 01 cái. 

- Tình trạng đưa vào sử dụng: Mới 100%. 

6 Động cơ khuấy 

- Xuất xứ: Việt Nam. 

- Hình dáng: Trụ đứng. 

- Lưu lượng: 150 s/l, H = 200 s/l. 

- Điện: 01 pha, 220V, 50 Hz. 

- Điện năng tiêu thụ: 0,4 kWh 

- Số lượng: 01 cái. 

- Tình trạng đưa vào sử dụng: Mới 100%. 

(Nguồn: Trạm cấp nước xã Châu Hưng, 2022) 

b. Công trình mở rộng đầu tư đường ống cấp nước  

Dự án đảm bảo cung cấp nước sạch tới 296 hộ gia đình, trong đó có 108 hộ 

là đồng bào dân tộc thiểu số.  

* Quy mô xây dựng tuyến ống 

Diện tích đất mặt phục vụ xây dụng tuyến ống là 4.315,5 m2, chiều dài tuyến 

ống là 14.385m. Tuyến ống nâng cấp, mở rộng gồm loại ống có đường kính là D 

= 140mm.  

 Mặt cắt đại diện đào đắp tuyến ống dạng hình thang có Bm =0,3m; Bđ 

=0,2m, chiều sâu đào h=0,6m so với mặt đất tự nhiên. 

  * Kết cấu mặt cắt đào đắp tuyến ống: 

- Phần tuyến ống đi qua sân đất: 

o Đào đất tuyến ống theo mặt cắt thiết kế; 

o Lắp đặt tuyến ống cấp nước; 

o Đắp trả đất, đầm chặt. 

- Phần tuyến ống đi qua sân xi măng: 

o Phá dỡ nền sân đal; 

o Đào đất tuyến ống theo mặt cắt thiết kế; 
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o Lắp đặt tuyến ống cấp nước; 

o Đắp trả đất, đầm chặt; 

o Láng trả sân bằng vữa xi măng M100, dày 3cm. 

- Phần tuyến ống đi qua cầu: 

o Lắp đặt tuyến ống dọc theo thành cầu; 

o Neo giữ ống bằng dây cáp Inox D=6mm, khoảng cách 2m/neo. 

- Phần lắp đặt tuyến ống đi đường lộ nhựa, lộ đan: 

o Đào hố kỹ thuật phục vụ thi công khoan ống; 

o Khoan đường ống ngang lộ nhựa, lộ đan; 

o Lắp đặt tuyến ống cấp nước; 

o Đắp trả đất sau khi lắp đặt ống. 

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động 

của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường 

+ Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình: Hạng mục Trạm 

cấp nước đi vào hoạt động từ năm 2014, đến thời điểm hiện tại công trình hoạt 

động ổn định, dễ vận hành, chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn về nước sạch 

cấp cho sinh hoạt theo tiêu chuẩn nước sạch quốc gia theo QCVN 01-

1:2018/BYT. 

+ Các hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường: Hoạt 

động sinh hoạt của nhân viên làm việc tại dự án; Hoạt động từ quá trình rửa lọc; 

Hoạt động của phương tiện vận chuyển; Hoạt động bảo trì các máy móc, thiết bị 

và bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước dưới đất. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung 

cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án. 

a. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng cho hoạt động xây dựng dự án 

Các nguyên, nhiên, vật liệu chính phục vụ cho hoạt động xây dựng như sau: 

Bảng 1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu của dự án 

 trong giai đoạn xây dựng 

TT Nguyên - vật liệu Đơn vị tính Số lượng 

1 Băng tan m 22,28 

2 Cát mịn ML=1,5÷2,0 m3 47,36 

3 Co lơi nhựa PVC D114mm cái 64 

4 Co vuông nhựa PVC D140mm cái 32 

5 Tê nhựa PVC D114mm cái 5 

6 Co lơi nhựa PVC D140mm cái 8 

7 Co vuông nhựa PVC D140mm cái 4 

8 Giảm nhựa PVC D140/114mm cái 2 
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TT Nguyên - vật liệu Đơn vị tính Số lượng 

9 Giảm nhựa PVC D168/114mm cái 2 

10 Tê nhựa PVC D140mm cái 1 

11 Giảm nhựa PVC D168/140mm cái 1 

12 Tê nhựa PVC D168mm cái 3 

13 Keo dán kg 2,26 

14 Nhựa dán kg 18,57 

15 Nước lít 10.943,63 

16 Ống nhựa PVC, D114mm, L=6m, dày 3,5mm m 13.417,34 

17 Ống nhựa PVC D140mm, L=6m, dày 4,1mm m 1.241,40 

18 Van nhựa PVC D114mm cái 10 

19 Van nhựa PVC D140mm cái 1 

20 Xi măng PCB40 kg 10.505,88 

21 Cáp inox 6ly mét 648 

22 Khoan luồn ngang lộ đan 2m (VT+NC) lần 12 

23 Ốc siết cáp con 216 

(Nguồn: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án, 2022) 

Đối với vật liệu xây dựng: Để đảm bảo chất lượng công trình, đơn vị thi 

công ưu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng có uy tín tại địa 

phương. Khi vật liệu không đạt yêu cầu sẽ trả về đơn vị cung ứng và yêu cầu nhà 

cung ứng thay thế vật liệu khác đạt tiêu chuẩn.  

Vật liệu xây dựng vận chuyển đến dự án bằng xe chuyên dụng. Sử dụng bạt 

che chắn khu vực tập kết nguyên vật liệu. Khu vực tập kết bố trí theo khu vực thi 

công, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế tập kết nguyên vật liệu tại dự án, yêu cầu 

nhà cung ứng vật liệu vận chuyển đủ nhu cầu sử dụng tránh trình trạng tập kết quá 

nhiều gây ra các tác động tiêu cực. 

b. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động của dự án:  

* Nhu cầu cấp nước: Nguồn nước cấp cho công trình sử dụng mạng cấp 

nước địa phương. 

- Nước cấp cho sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD chỉ tiêu cấp nước 

sạch dùng cho sinh hoạt của khu nông thôn nhưng tối thiểu là 80 lít/người/ngày 

đêm. Số người làm việc tại trạm là 1 người. Lượng nước tiêu thụ bằng 1 (người) 

x 80 lít/người/ngày.đêm = 80 lít/ngày.đêm = 0,08 m3/ngày.đêm. 

- Nước cấp cho việc rửa lọc: Bể lọc thuộc hệ thống xử lý nước tại trạm thực 

hiện rửa lọc 1 lần/tuần với lượng nước rửa lọc khoảng 8 m3/tuần. 
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Bảng 4: Lượng nước sử dụng cho cơ sở 

TT Nhu cầu sử dụng nước Đơn vị tính Số lượng 

1 Cấp nước sinh hoạt m3/ngày.đêm 0,08 

2 Nước cấp cho việc rửa lọc m3/tuần 8 

(nguồn: Trạm cấp nước xã Châu Hưng, 2022) 

* Cung cấp điện:  

Nguồn điện lấy từ điện lưới quốc gia tại khu vực, lượng điện năng tiêu thụ 

khoảng 1.434 KWh/tháng.  

* Nhu cầu về hóa chất 

- Clorine dùng khử trùng nước khoảng 0,3kg /ngày. 

* Nhu cầu về vật liệu lọc 

- Cát lọc 1,2 m3. Định kỳ 6 tháng dự án sẽ thay 1 lần. 

d. Các sản phẩm của dự án 

Dự án thực hiện cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của người 

dân tại khu vực với quy mô 600 m3/ngày.đêm, đường ống cấp nước với chiều 

dài 14.195m, tổng số hộ dân được cung cấp nước sạch là 513 hộ dân. 
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1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Cơ sở cung cấp nước đến 513 hộ dân, với công nghệ xử lý như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Công nghệ xử lý nước 

Thuyết minh quy trình: 

Nước thô từ giếng nước ngầm sẽ được bơm lên tháp làm thoáng cưỡng bức, 

tại đây chúng được trộn với Oxy và khử CO2, H2S nhờ không khí cung cấp từ quạt 

gió thổi từ dưới lên. Ngoài ra, để hạn chế vi sinh phát sinh trong quá trình xử lý, 

khử amoni, một lượng Clorine sẽ được châm vào bể phản ứng. Quá trình châm 

hóa chất Clorine vào nước sẽ được điều khiển tự động bởi các thiết bị Clorine. 

Tại bồn phản ứng, các ion Fe2+ trong nước bị oxy hóa và thủy phân, keo tụ thành 

các keo sắt. Nước sau đó được dẫn sang bồn chứa nước trung gian 1, từ đây chúng 

được dẫn qua các bồn lọc tinh bằng cát thạch anh. 

Bồn lọc tinh sử dụng cát thạch anh đã được lựa chọn chuyên dụng. Nguyên 

lý lọc tinh bao gồm cơ chế lọc hấp thu, hút tĩnh điện trên bề mặt hạt cát, lọc cơ 

học và lọc lắng trong. Nhờ vậy, các hạt keo mịn lơ lửng, các chất mang màu, mùi, 

vị có ảnh hưởng không tốt tới các chỉ tiêu và chất lượng nước sẽ được giữ lại nhờ 

các cơ chế lọc trên. 

Bồn lọc được rửa ngược định kỳ bằng nước trong bể chứa được bơm từ hệ 

thống bơm rửa lọc để loại bỏ cặn bám trong tầng lọc, khôi phục khả năng lọc nước 

của chúng. Bùn cặn trong quá trình rửa ngược và xả vệ sinh các bể, bồn chứa sẽ 

được dẫn vào rãnh thoát nước trong trạm thoát ra kênh hiện hữu. 

Nước thô 

Tháp làm thoáng 

 

Bồn chứa nước trung 

gian 

 

Bồn lọc tinh 

 

Bể chứa nước sạch 

 

Mạng lưới cấp nước 

 

Châm Clorine 
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Nước sau xử lý sẽ được trộn với Clorine và duy trì hàm lượng clorine dư 

trong khoảng từ 0,3 – 0,5mg/l để khử trùng. 

Các thiết bị đo Clorine sẽ được lắp đặt trong bể chứa để giám sát chất lượng 

nước trong bể chứa. 

Từ Bể chứa, nước sẽ được bơm trực tiếp vào mạng lưới đường ống tiêu thụ 

thông quá hệ thống bơm biến tần. 

Toàn bộ hệ thống sẽ được điều khiển bằng tay hay bán tự động. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. Biện pháp tổ chức nhân sự thi công: 

- Quản lý chung: Tất cả mọi hoạt động trình thi công xây dựng các hạng 

mục công trình tại công trường được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của 

Chủ dự án.  

- Nhân sự cho thi công: 

+ Chỉ huy trưởng công trường: Đại diện cho nhà thầu ở công trường, có 

trách nhiệm điều hành toàn bộ Dự án - điều tiết các đơn vị thi công về tiến độ, 

quan hệ trực tiếp với chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thi 

công.  

+ Bộ phận vật tư: Bộ phận này đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ vật tư 

cho công trường, không được làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công.  

+ Đội ngũ cán bộ kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến 

việc thi công như: Thay đổi thiết kế, phát sinh công việc, thay đổi vật tư, vật liệu 

đưa vào thi công, tổ chức kiểm tra kỹ thuật v.v... nghiệm thu, bàn giao với Chủ 

Dự án. 

+ Đội ngũ công nhân: Các đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề có tay 

nghề cao, đủ số lượng tham gia thi công xây dựng. 

- Kiểm soát chất lượng: Các vật tư đưa vào phải có nguồn gốc rõ ràng, có 

nhãn mác và trong thời hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và TCXDVN.  

- Biện pháp giám sát, bảo vệ môi trường: Ngoài những biện pháp trong việc 

tổ chức thực hiện, giám sát xây dựng thì chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thi công, 

tư vấn giám sát thực hiện tốt công tác giám sát chất lượng môi trường trong giai 

đoạn này. Trong quá trình xây dựng phải áp dụng các biện pháp bảo vệ, hạn chế 

ô nhiễm đối với môi trường tự nhiên và khu vực xung quanh. Bố trí thu gom chất 

thải và xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

1.5.2. Bố trí mặt bằng thi công 

- Bố trí mặt bằng thi công: Dựa trên tổng mặt bằng xây dựng bản vẽ thiết 

kế kỹ thuật thi công, trình tự thi công các hạng mục đề ra, có chú ý đến các yêu 

cầu và các quy định về an toàn thi công, vệ sinh môi trường, chống bụi, chống ồn, 

chống cháy, an ninh, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các khu 
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vực xung quanh. 

- Vị trí đặt máy móc thiết bị: Vị trí đặt các loại thiết bị, máy trộn vữa, máy 

cắt thép cây cầm tay phải phù hợp, nhằm tận dụng tối đa khả năng máy móc thiết 

bị, dễ dàng tiếp nhận vật liệu, dễ di chuyển. 

- Bãi tập kết cát đá, sỏi, gạch, trộn bêtông: Vị trí các bãi cát, đá, sỏi, trộn bê 

tông là cơ động trong quá trình thi công nhằm giảm khoảng cách tới các máy trộn, 

máy vận chuyển. 

1.5.3.  Phương án vận chuyển vật tư, thiết bị thi công 

Phương án vận chuyển vật tư, thiết bị thi công bằng đường bộ bằng phương 

tiện chuyên dụng có thiết bị bao che an toàn tránh gây ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh trong quá trình vận chuyển và được kiểm định định kỳ của các cơ 

quan chức năng. Nghiêm cấm các phương tiện không đảm bảo an toàn thực hiện 

vận chuyển vật liệu xây dựng. 

1.5.4. Thi công đường ống cấp nước:  

- Chuẩn bị mặt bằng thi công 

- Xác định tim mốc tuyến. 

- Bố trí biển báo công trình đang thi công 

- Dùng xe cuốc đào kết hợp đào thủ công, đất được tập kết 2 bên mương 

đào. Đáy mương đào phải được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng. Tại các vị trí đấu 

nối ống, mối nối, phải đào sâu hơn đáy mương 0,1m để toàn bộ thân ống được 

tiếp xúc trên đáy mương Kiểm tra tâm ống cao độ theo thiết kế;   

- Lắp đặt ống (vát đầu ống, làm sạch đầu ống, lắp gioang cao su…)  

- Lấp mương đào sau khi lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống, mương đào phải 

được lấp lại bằng cát hoặc một phần cát bao phủ ống và một phần đất đào tùy theo 

thiết kế. 

- Làm sạch đường ống: 

+ Đối với tuyến ống ngoài mạng cấp nước cho hộ dân: nước rửa đường ống 

được xả trực tiếp vào mạng thoát nước của khu dân cư, do nước rửa này không 

phải là chất thải nguy hại, chỉ có bụi bẩn của đường ống nên bùn sẽ được lắng lại 

trong hố ga và được nạo vét định kỳ theo lịch của mạng thoát nước.  

+ Đối với đường ống công nghệ trong nhà máy: nước rửa đường ống được 

gom và đưa về bể lắng trong trạm để xử lý. 

Kết cấu mặt cắt đào đắp tuyến ống: 

 - Phần tuyến ống đi qua sân đất: 

 + Đào đất tuyến ống theo mặt cắt thiết kế; 

 + Lắp đặt tuyến ống cấp nước; 

 + Đắp trả đất, đầm chặt. 
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 - Phần tuyến ống đi qua sân xi măng: 

 + Phá dỡ nền sân đal; 

 + Đào đất tuyến ống theo mặt cắt thiết kế; 

 + Lắp đặt tuyến ống cấp nước; 

 + Đắp trả đất, đầm chặt; 

 + Láng trả sân bằng vữa xi măng M100, dày 3cm. 

 - Phần tuyến ống đi qua cầu: 

 + Lắp đặt tuyến ống dọc theo thành cầu; 

 + Neo giữ ống bằng dây cáp Inox D=6mm, khoảng cách 2m/neo. 

 - Phần lắp đặt tuyến ống đi đường lộ nhựa, lộ đan: 

 + Đào hố kỹ thuật phục vụ thi công khoan ống; 

 + Khoan đường ống ngang lộ nhựa, lộ đan; 

 + Lắp đặt tuyến ống cấp nước; 

 + Đắp trả đất sau khi lắp đặt ống. 

1.5.5. Công tác kiểm tra, giám sát và bàn giao công trình: 

- Trong quá trình thi công dự án, chủ dự án sẽ chỉ huy công trình, giám sát, 

đôn đốc đơn vị thi công, đơn vị giám sát thực hiện đúng hợp đồng được ký kết. 

- Sau khi hoàn thành giai đoạn xây dựng, chủ dự án cùng đơn vị thi công, 

đơn vị giám sát sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình. 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản 

xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ như sau: 

STT Hạng mục Thời gian 

1 Triển khai thi công dự án 
Từ tháng 11/2022 – 

tháng 12/2022 

2 
Hoàn thiện công trình và nghiệm thu hoàn thành đưa 

vào sử dụng 
Từ tháng 12/2022 

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng, 2022) 

1.6.2. Vốn đầu tư 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. 

- Tổng số vốn đầu tư: 3.319.009.904 đồng (bằng chữ: Ba tỷ ba tram mười 

chin triệu không tram lẻ chin ngàn chin tram lẻ bốn đồng). Trong đó gồm các chi 

phí như sau: 
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Bảng 1.2. Chi phí thực hiện dự án 

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ  KÍ HIỆU THÀNH TIỀN 

I CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GXD 2.956.745.398 

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN GQLDA 79.421.467 

III CHI PHÍ TƯ VẤN GTV 224.844.608 

IV CHI PHÍ KHÁC GK 57.998.431 

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG GDP 0 

  TỔNG CỘNG GXDCT 3.319.009.904 

(Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Mở rộng đường ống cấp nước tập trung xã Châu 

Hưng, 2022) 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Tổ chức quản lý và thực hiện dự án như sau: Chủ dự án là Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý và điều hành dự án. Số 

lượng công nhân lao động cho hoạt động xây dựng là 20 người. Sau khi công trình 

được xây dựng hoàn chỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc 

Trăng thực hiện bàn giao công trình cho đơn vị quản lý vận hành công trình là 

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng. 

- Giai đoạn vận hành sản xuất: 01 người. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Mở rộng đường ống 

cấp nước tập trung xã Châu Hưng 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 40 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý, địa chất 

Huyện Thạnh Trị nằm ở phía Tây của tỉnh Sóc Trăng, cách Thành phố Sóc 

Trăng 32 km. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 284 km2, phía Bắc huyện giáp 

với huyện Mỹ Tú; phía Nam giáp với huyện Hồng Dân – tỉnh Bạc Liêu; phía Đông 

giáp với huyện Mỹ Xuyên và phía Tây giáp với thị xã Ngã Năm. 

Hình 2.1. Bản đồ hành chính huyện Thạnh Trị 

Xã Châu Hưng là đơn vị hành chính của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Có 

vị trí tiếp giáp với Thị trấn Hưng Lợi, xã  Vĩnh Thành, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng và huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu. 

a1. Địa chất khu vực dự án 

Huyện Thạnh Trị có địa hình tương đối bằng phẳng, không có chênh lệch 

lớn về độ cao (độ cao trung bình từ 1,2 – 1,5 m). Tuy nhiên, có thể chia địa hình 

của huyện thành 04 tiểu vùng: 

Một là, vùng cao có diện tích 4.149 ha, chiếm 14,61% tổng diện tích tự 

nhiên, gồm các xã Lâm Tân, Tuân Tức, Thạnh Trị và một phần của Thị trấn Phú 

Lộc. 
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Hai là, Tiểu vùng cao trung bình có diện tích 7.253 ha, chiếm 25,54% tổng 

diện tích tự nhiên, gồm có một phần Thị trấn Phú Lộc và một phần của 02 xã Châu 

Hưng và Thạnh Trị. 

Ba là, Tiểu vùng trũng phèn trung bình có diện tích 5.745 ha, chiếm 20,23% 

tổng diện tích tự nhiên, gồm xã Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành và một phần của các xã 

Tuân Tức, Lâm Tân. 

Bốn là, Tiểu vùng trũng phèn đặc biệt khó khăn có diện tích 4.507 ha, chiếm 

15,87% tổng diện tích tự nhiên, gồm các xã Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành và một phần 

của các xã Thạnh Tân, Thạnh Trị. 

Thạnh Trị có điều kiện để phát triển nền nông nghiệp bền vững. Do giữa 

các tiểu vùng được giới hạn bởi các kênh rạch chính và kênh nhánh cho nên trong 

từng tiểu vùng địa hình tương đối bằng phẳng, độ chênh lệch chỉ từ 30 – 50 cm, 

điều kiện thủy văn rất ổn định. Đặc biệt với hệ thống kênh ngọt hóa Quản Lộ - 

Phụng Hiệp, Thạnh Trị rất có điều kiện phát triển nông nghiệp của huyện Thạnh 

Trị với sản phẩm chủ đạo là cây lúa và một số cây công nghiệp ngắn ngày, cây 

lâu năm. Song song đó, nuôi trồng và khai thác thủy sản nước ngọt cũng đang 

được phát triển nhanh tại huyện. 

a2. Đặc điểm nguồn nước dưới đất: 

a2.1. Tầng chứa chứa nước 

Theo Báo cáo Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước 

dưới đất tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, cho thấy trong huyện Thạnh Trị tồn tại 

tổng cộng 5 tầng chứa nước từ trên xuống như sau: 

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pleistocen giữa - trên (qp2-3) 

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pleistocen dưới (qp1) 

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pliocen giữa (n2
2) 

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pliocen dưới (n2
1) 

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Miocen trên (n1
3) 

* Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pleistocen giữa - trên (qp2-3) 

Tầng chứa nước trầm tích Pleistocen giữa - trên (sẽ được gọi tắt là tầng 

chứa nước qp2-3) được thành tạo từ các thành phần hạt thô nền dưới của hệ tầng 

Long Toàn. Trong phạm vi tỉnh Sóc Trăng tầng chứa nước qp2-3 có diện phân bố 

rộng khắp toàn vùng, chúng không lộ ra trên mặt mà bị các thành tạo rất nghèo 

nước mQ1
2-3lt phủ trực tiếp lên và phủ trực tiếp lên thành tạo rất nghèo nước 

m,amQ1
1nc. Chiều sâu mái thường gặp ở độ sâu 54,0m đến 137,0m (trung bình là 

82,63) và đáy của tầng chứa nước này kết thúc ở độ sâu 92,0m đến 175,0m (trung 

bình là 131,47). Bề dày của tầng thay đổi từ khoảng 7,00m đến 81,00m (trung 

bình là 49,75). Thành phần đất đá chủ yếu là cát nhiều cỡ hạt lẫn sạn sỏi chứa 

nước xen kẹp các thấu kính mỏng bột sét.  
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- Độ giàu nước: Kết quả hút nước thí nghiệm cho thấy đây là tầng chứa 

nước rất giàu, lưu lượng Q = 9,05 ÷ 19,10l/s (trung bình là 14,57 l/s); mực nước 

hạ thấp S = 2,51 ÷ 18,81m (trung bình là 18,81m) và tỷ lưu lượng q = 0,300 ÷ 

4,260 l/sm (trung bình là 2,063l/sm). 

- Động thái nước dưới đất: Nguồn cung cấp cho tầng chứa nước qp2-3 chủ 

yếu từ chung quanh chảy đến và một phần thấm xuyên giữa qua các tầng chứa 

nước nằm kề. Trong điều kiện tự nhiên mực nước có xu hướng dao động theo mùa 

với biên độ dao động trung bình khoảng xấp xỉ 0,45m. Ngoài ra, trong từng ngày 

mực nước còn dao động theo chế độ của thủy triều của biển Đông. Từ năm 1991 

đến nay mực nước suy giảm tổng cộng 6,0m (trung bình 0,40 m/năm). Sự suy 

giảm này liên quan chung đến quá trình suy giảm mực nước của hệ thống nước 

dưới đất toàn Đồng bằng Nam bộ và đặc biệt do khai thác tại chỗ. Đây là tầng 

chứa nước chứa nước có diện phân bố rộng, bề dày lớn và chất lượng khá tốt nên 

khả năng khai thác sử dụng cao. Tầng chứa nước này đang được khai thác nhiều 

và phổ biến nhất ở Sóc Trăng. 

- Đặc điểm chất lượng nước: Theo bản đồ địa chất thủy văn, nước nhạt 

phân bố trên 2/3 tỉnh Sóc Trăng với diện tích tổng cộng là 2.388,1 km2. Thành 

phần hóa học của nước nhạt trong tầng chứa nước này có tổng độ khoáng hóa thay 

đổi trong khoảng 0,25 ÷ 0,99 g/l (trung bình là 0,70 g/l). Nước thường mềm đến 

rất cứng với độ cứng thay đổi trong khoảng 0,370 ÷ 30,360 mgdl/l (trung bình 

7,180 mgdl/l), thuộc loại nước acid đến base yếu với pH = 4,7 ÷ 9,0 (trung bình 

là 7,5). Loại nước phổ biến Bicacbonat - Natri (Natri+kali) magne, Bicacbonat 

chlorua - Magne (Calci), Chlorua bicacbonat Chlorua - Natri. Đặc biệt, huyện 

Châu Thành là một trong những nơi có hàm lượng sulfat cao đáng kể,  tại các lỗ 

khoan quan trắc G18, G19, QTS36A và QTS37A hàm lượng sulfat có giá trị trong 

khoảng 102,15 - 436,05 mg/l, nước chuyển sang loại Bicacbonat sulfat - Magne 

thậm chí trở thành Sulfat - Magne (Calci) hoặc Sulfat - Magne (Calci). 

Nước lợ mặn trong tầng chứa nước này có tổng độ khoáng hóa thay đổi 

trong khoảng 1,00 ÷ 32,17 g/l (trung bình là 3,35 g/l). Nước thường hơi cứng đến 

rất cứng với độ cứng thay đổi trong khoảng 1,400 ÷ 277,209 mgdl/l (trung bình 

25,414 mgdl/l), thuộc loại nước acid đến base yếu với pH = 3,2 ÷ 8,7 (trung bình 

là 7,3). Loại nước phổ biến Chlorua - Natri hoặc Natri+Kali, Chlorua - Magne, 

Chlorua sulfat - Magne calci, Bicacbonat sulfat - Magne (Calci), Bicacbonat 

chlorua -Magne, Sulfat bicacbonat - Magne calci và Sulfat chlorua (bicacboant) - 

Magne (Calci). 

* Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pleistocen dưới (qp1) 

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pleistocen dưới (sẽ được gọi 

tắt là tầng chứa nước qp1), được thành tạo từ các đất đá hạt thô phần dưới cùng 

của hệ tầng Bình Minh (m,amQ1
1bm). Thành phần chủ yết cát từ mịn đến thô phân 

nhịp khá rõ, lẫn ít sạn sỏi. Trên mặt cắt thường hiện diện một vài thấu kính cách 

nước khá dày. Trong phạm vi tỉnh Sóc Trăng có diện phân bố rộng khắp toàn 

vùng, không lộ ra trên mặt mái thường gặp ở độ sâu từ 110,50 m đến 192,0 m 
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(ltrung bình 145,29 m) và đáy thường gặp ở độ sâu 146,00 m đến 250,0 m (trung 

bình 187,40 m). Bề dày của tầng từ 6,00 m đến 79,50m (trung bình 40,29m). 

Thành phần chủ yếu cát mịn đến trung, thô chứa sạn sỏi màu xám vàng chứa nước 

tốt, xen kẹp trong đó là các thấu kính mỏng sét, sét bột, cát bột.  

- Độ giàu nước: Mực nước tĩnh thay đổi trong khoảng từ 0,50m đến 8,78m 

(trung bình là 1,78m). Kết quả hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan cho thấy đây 

là tầng chứa nước rất giàu với lưu lượng: Q = 12,26 ÷ 33,90 l/s (trung bình là 

17,92 l/s), mực nước hạ thấp: S = 2,571 ÷ 13,55m (trung bình là 8,48m) và tỉ lưu 

lượng: q = 0,905 ÷ 6,323 l/sm (trung bình là 2,726 l/sm). 

- Động thái nước dưới đất: Nguồn cung cấp cho tầng chứa nước qp1 chủ 

yếu từ chung quanh chảy đến và một phần thấm xuyên giữa qua các tầng chứa 

nước nằm kề. Trong điều kiện tự nhiên mực nước có xu hướng dao độ theo mùa 

với biên độ dạo động trung bình khoảng xấp xỉ 0,37m. Ngoài ra, trong từng ngày 

mực nước còn dao động theo chế độ của thủy triều của biển Đông. Từ năm 1991 

đến nay mực nước suy giảm tổng cộng 7,0m (trung bình 0,50 m/năm). Sự suy 

giảm này liên quan chung đến quá trình suy giảm mực nước của hệ thống nước 

dưới đất toàn Đồng bằng Nam bộ và đặc biệt do khai thác tại chỗ. Đây là tầng 

chứa nước chứa nước có diện phân bố rộng, bề dày lớn và chất lượng khá tốt nên 

khả năng khai thác sử dụng cao. Tầng chứa nước này đang được khai thác nhiều 

và phổ biến nhất ở Sóc Trăng. 

- Đặc điểm chất lượng nước: Theo bản đồ ĐCTV, nước nhạt phân bố gần 

2/3 tỉnh Sóc Trăng với diện tích tổng cộng là 2.001,7 km2 và thành phần hóa học 

nước nhạt trong tầng chứa nước này có tổng độ khoáng hóa thay đổi trong khoảng 

0,36 ÷ 0,92 g/l (trung bình là 0,53 g/l). Nước thường mềm đến cứng với độ cứng 

thay đổi trong khoảng 0,380 ÷ 7,084 mgdl/l (trung bình 3,220 mgdl/l), thuộc loại 

nước trung tính đến base yếu với pH = 7,0 ÷ 8,5 (trung bình là 7,6). Loại nước 

phổ biến Bicacbonat - Natri (Natri+kali), Chlorua bicacbonat - Natri (Natri+Kali) 

- Magne. Một số nơi (lỗ khoan 905 và 902) hàm lượng sulfat cao 118,63 ÷ 

170,51mg/l nước chuyển sang loại Chlorua sulfat - Natri (Natri+Kali) - Magne 

hoặc Sulfat bicacbonat - Natri magne. 

Phần diện tích lại khoảng 1.310km2 là vùng phân bố nước lợ mặn. Nước lợ 

mặn trong tầng chứa nước qp1 có tổng độ khoáng hóa thay đổi trong khoảng 5,89 

÷ 25,15 g/l (trung bình là 12,04 g/l). Nước thường rất cứng với độ cứng thay đổi 

trong khoảng 24,000 ÷ 61,000 mgdl/l (trung bình 41,833 mgdl/l), thuộc loại nước 

acid yếu đến base yếu với pH = 5,7 ÷ 7,5 (trung bình là 6,7). Loại nước phổ biến 

Chlorua - Natri (Natri+Kali). 

* Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pliocen giữa (n2
2) 

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pliocen trên (sẽ được gọi tắt là 

tầng chứa nước n2
2), được thành tạo từ các đất đá hạt thô phần dưới cùng của hệ 

tầng Năm Căn (a,amN2
2nc). Phía trên bị phủ bởi thành tạo rất nghèo nước Pliocen 

trên (N2
2nc) và phủ trực tiếp trên thành tạo rất nghèo nước Pliocen dưới (N2

1ct). 

Diện phân bố rộng khắp vùng, không lộ ra trên mặt, mái của tầng chứa nước phân 
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bố ở độ sâu từ 156,0m đến 273,0m (trung bình 201,4m) và đáy của tầng chứa 

nước kết thúc ở độ sâu 236,0m đến 355,0 (trung bình 297,62m). Thành phần chủ 

yết cát từ mịn đến thô phân nhịp khá rõ, lẫn ít sạn sỏi. Trên mặt cắt thường hiện 

diện một vài thấu kính cách nước khá dày. Bề dày tầng chứa nước thay đổi trong 

khoảng từ 20,0m đến 147,0m (trung bình là 96,22m).  

- Độ giàu nước: Mực nước tĩnh thay đổi trong khoảng từ 0,46m đến 7,25m 

(trung bình là 3,46m). Kết quả hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan cho thấy đây 

là tầng chứa nước giàu trung bình với lưu lượng: Q = 1,07 ÷ 3,83 l/s (trung bình 

là 2,63 l/s), mực nước hạ thấp: S = 27,00 ÷ 34,90m (trung bình là 30,95m) và tỉ 

lưu lượng: q = 0,031 ÷ 0,142 l/sm (trung bình 0,086 l/sm). 

- Động thái nước dưới đất: Nguồn cung cấp cho tầng chứa nước n2
2 chủ 

yếu từ chung quanh chảy đến và một phần thấm xuyên giữa qua các tầng chứa 

nước nằm kề. Trong điều kiện tự nhiên mực nước có xu hướng dao độ theo mùa 

với biên độ dạo động trung bình khoảng xấp xỉ 0,53m. Ngoài ra, trong từng ngày 

mực nước còn dao động theo chế độ của thủy triều của biển Đông. Từ năm 1991 

đến nay mực nước suy giảm tổng cộng 5,2m (trung bình 0,30 m/năm). Sự suy 

giảm này liên quan chung đến quá trình suy giảm mực nước của hệ thống nước 

dưới đất toàn Đồng bằng Nam bộ. Đây là tầng chứa nước chứa nước có diện phân 

bố rộng, bề dày lớn và nước nhạt phân bố hạn chế nên khả năng khai thác sử dụng 

không cao. Mặc khác do phân bố sâu và trong khu vực nước nhạt thường có những 

tầng chứa nước nông hơn có chất lượng tốt nên tầng chứa nước này ít được khai 

thác ở Sóc Trăng. 

- Đặc điểm chất lượng nước: Theo bản đồ địa chất thủy văn, nước nhạt 

của tầng chứa nước n2
2 phân bố rất hạn chế trong tỉnh Sóc Trăng với diện tích 

tổng cộng là 688,73 km2. Vùng phân bố nước nhạt được xác định chủ yếu theo 

kết quả địa vật lý trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng (đo sâu điện và carota lỗ khoan). 

Kết quả đã xác định được hai khu vực phân bố nước nhạt: 

+ Khu vực nước nhạt phía đông (Kế Sách - Long Phú): khu vực này được 

xác định dựa theo tiền đề nước nhạt tại lỗ khoan 213-III (TT. Kế Sách), kết quả 

xác định giá trị điện trở suất >15 Ωm (kể cả ngoài phạm vi tỉnh Sóc Trăng) và liên 

kết với các lỗ khoan sâu ven sông Hậu thuộc phạm vi tỉnh Trà Vinh (TV1, TV2, 

Q021050 và TV5) và lỗ khoan 17-II (Cái Tắc - Hậu Giang). Diện tích nhạt được 

khoanh định dựa khoảng 644,7km2. 

+ Khu vực nước nhạt phía tây (Thạnh Trị): khu vực này được xác định theo 

tiền đề lỗ khoan Q059704T (TX. Bạc Liêu) và kết quả xác định giá trị điện trở 

suất >15 Ωm (kể cả ngoài phạm vi tỉnh Sóc Trăng). Diện tích được khoanh định 

khoảng 44,03 km2. 

+ Nước nhạt trong tầng chứa nước này có tổng độ khoáng hóa thay đổi 

trong khoảng 0,69 ÷ 0,90 g/l (trung bình là 0,79 g/l). Nước thường cứng với độ 

cứng thay đổi trong khoảng 3,100 ÷ 4,640 mgdl/l (trung bình 3,973 mgdl/l), thuộc 

loại nước base yếu với pH = 7,2 ÷ 7,8 (trung bình là 7,6). Loại hình nước là 

Bicacbonat - Natri magne và Bicacbonat sulfat - magne. 
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+ Phần lớn diện tích còn lại của tỉnh Sóc Trăng khoảng 2.633,1 km2 là vùng 

phân bố nước lợ mặn. Thành phần hóa học được nghiên cứu chi tiết tại 2 điểm 

quan trắc của Mạng quan trắc quốc gia Q409040 và Q59804T. 

+ Nước lợ mặn trong tầng chứa nước này có tổng độ khoáng hóa thay đổi 

trong khoảng 9,44 ÷ 15,51 g/l (trung bình là 11,51 g/l). Nước thường mềm đến 

cứng với độ cứng thay đổi trong khoảng 0,080 ÷ 5,930 mgdl/l (trung bình 2,515 

mgdl/l), thuộc loại nước acid yếu đế base yếu với pH = 5,4 ÷ 8,4 (trung bình là 

7,3). Loại hình nước là Chlorua - Natri hoặc Natri+kali. 

* Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Pliocen dưới (n2
1)   

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Pliocen dưới (sẽ được gọi tắt 

là tầng chứa nước n2
1), được thành tạo từ các đất đá hạt thô phần dưới cùng của 

hệ tầng Cần Thơ (a,amN2
1ct). Tầng chứa nước Pliocen dưới có diện phân bố rộng 

khắp tỉnh Sóc Trăng, thường bị phủ bởi thành tạo rất nghèo nước N2
1ct và phủ 

trực tiếp lên thành tạo rất nghèo nước N1
3ph. Độ sâu mái phân bố từ 262,00m đến 

khoảng 390,00m (trung bình là 320,15m) và độ sâu đáy phân bố trong khoảng từ 

298,0m đến 450,90m (trung bình là 388,44m).  

Thành phần thạch học của tầng chứa nước n2
1 chủ yếu là cát hạt mịn đến 

trung đôi chỗ lẫn bột màu xám xanh, nâu đỏ, thỉnh thoảng xen kẹp các thấu kính 

mỏng sét, cát bột chứa carbonat. Bề dày thay đổi từ 35,00m đến 98,00m (trung 

bình là 65,38m). 

- Độ giàu nước: Kết quả bơm nước thí nghiệm cho thấy tầng này có độ 

giàu nước từ trung bình đến giàu. Tại các lỗ khoan nghiên cứu, kết quả hút nước 

thí nghiệm cho thông số như sau: lưu lượng: Q = 3,69 ÷ 9,56  l/s (trung bình là 

7,02 l/s) mực nước hạ thấp: S = 17,22 ÷ 26,46m (trung bình là 20,83m) và tỷ lưu 

lượng: q = 0,139 ÷ 0,555 l/sm (trung bình là 0,361m). 

- Động thái nước dưới đất: Nguồn cung cấp cho tầng chứa nước n2
1 chủ 

yếu từ chung quanh chảy đến và một phần thấm xuyên giữa qua các tầng chứa 

nước nằm kề. Trong điều kiện tự nhiên mực nước có xu hướng dao động theo mùa 

với biên độ dao động trung bình khoảng xấp xỉ 0,42m. Ngoài ra, trong từng ngày 

mực nước còn dao động theo chế độ của thủy triều của biển Đông. Từ năm 1991 

đến nay mực nước suy giảm tổng cộng 1,2m (trung bình 0,10m/năm). Sự suy giảm 

liên quan chung đến quá trình suy giảm mực nước của hệ thống nước dưới đất 

toàn Đồng bằng Nam bộ.  

Đây là tầng chứa nước chứa nước có diện phân bố rộng, bề dày lớn và nước 

nhạt phân bố hạn chế nên khả năng khai thác sử dụng không cao. Mặc khác do 

phân bố sâu và trong khu vực nước nhạt thường có những tầng chứa nước nông 

hơn có chất lượng tốt nên tầng chứa nước này ít được khai thác ở Sóc Trăng. 

- Đặc điểm chất lượng nước: Theo bản đồ địa chất thủy văn, nước nhạt 

của tầng chứa nước n2
1 phân bố rất hạn chế trong tỉnh Sóc Trăng với diện tích 

tổng cộng là 748,60 km2. Vùng phân bố nước nhạt được xác định chủ yếu theo 
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kết qua địa vật lý trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng (đo sâu điện và carota lỗ khoan). 

Kết quả đã xác định được hai khu vực phân bố nước nhạt: 

+ Khu vực nước nhạt phía bắc theo tiền đề nước nhạt tại lỗ khoan ngoài 

vùng và kết quả xác định giá trị điện trở suất >15 Ωm (kể cả ngoài phạm vi tỉnh 

Sóc Trăng). Diện tích nhạt được khoanh định khoảng 103,9km2.  

+ Khu vực nước nhạt phía tây (Thạnh Trị - Ngã Năm): khu vực này được 

xác định theo tiền đề lỗ khoan Q059704T (TX. Bạc Liêu) và LM8 (Long Mỹ - 

Hậu Giang) và kết quả xác định giá trị điện trở suất >15 Ωm (kể cả ngoài phạm 

vi tỉnh Sóc Trăng). Diện tích được khoanh định khoảng 644,7 km2. 

+ Không có mẫu nước nhạt nghiên cứu trong tầng chứa nước trong phạm 

vi tỉnh Sóc Trăng. Theo kết quả phân tích mẫu nước tại lỗ khoan quan trắc 

Q59704T (TX. Bạc Liêu), nước nhạt có tổng độ khoáng hóa 0,83 g/l và loại hình 

hóa học nước là Bicacbonat chlorua - Natri. 

+ Phần diện tích còn lại khoảng 2.562,3 km2 là vùng phân bố nước lợ mặn. 

Thành phần hóa học được nghiên cứu chi tiết tại 2 điểm quan trắc của Mạng quan 

trắc quốc gia Q409040 và Q59804T. Nước lợ mặn trong tầng chứa nước này có 

tổng độ khoáng hóa thay đổi trong khoảng 12,33 ÷ 24,98 g/l (trung bình là 20,51 

g/l). Nước thường rất cứng với độ cứng thay đổi trong khoảng 93,000 ÷ 

113,018mgdl/l (trung bình 101,716 mgdl/l), thuộc loại nước acid yếu đế base yếu 

với pH = 5,8 ÷ 8,8 (trung bình là 7,3).Loại hình nước là Chlorua - Natri hoặc 

Natri+kali. 

* Tầng chứa nước lỗ hổng tuổi Miocen trên (n1
3)   

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các trầm tích Miocen trên (sẽ được gọi tắt là 

tầng chứa nước n1
3), được thành tạo từ các đất đá hạt thô phần dưới cùng của hệ 

tầng Phụng Hiệp (a,amN2
1ct). Chiều sâu mái của tầng phân bố ở độ sâu khoảng 

307,00m đến 485,00m (trung bình là 403,72m), đáy tầng thường ở độ sâu trên 

500m. Thành phần thạch học của tầng chứa nước n1
3 chủ yếu là cát hạt mịn đến 

trung thô, xen kẹp các thấu kính mỏng sét - bột. Bề dày trung bình khoảng 96,28m. 

- Độ giàu nước: Kết quả hút nước thí nghiệm trước đây tại một số giếng 

khoan như sau: Mực nước tĩnh từ +0,60m đến 5,8m (trung bình là 2,68), lưu 

lượng: Q = 6,14 ÷ 20,28 l/s (trung bình là 10,70 l/s), mực nước hạ thấp: S = 4,00 

÷ 18,70m (turng bình là 11,20m) và tỷ lưu lượng: q = 0,251 ÷ 5,070 l/sm (trung 

bình là 1,827l/sm). 

Đây là tầng chứa nước nằm sâu trước đây ít được nghiên cứu, tuy nhiên 

trong những năm gần đây nhiều nơi ở Sóc Trăng đã tiến hành khai thác trong tầng 

này. Đáng kể nhất là hệ thống lỗ khoan khai thác của 2 nhà máy nước Sóc Trăng. 

- Động thái nước dưới đất: Nguồn cung cấp cho tầng chứa nước n1
3 chủ 

yếu từ chung quanh chảy đến và một phần thấm xuyên giữa qua các tầng chứa 

nước nằm kề. Trong điều kiện tự nhiên mực nước có xu hướng dao động theo mùa 

với biên độ dao động trung bình khoảng xấp xỉ 0,27m. Ngoài ra, trong từng ngày 

mực nước còn dao động theo chế độ của thủy triều của biển Đông. Từ năm 2007 
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đến nay mực nước suy giảm tổng cộng 1,2m (trung bình 0,4m/năm). Sự suy giảm 

này liên quan chung đến quá trình suy giảm mực nước của hệ thống nước dưới 

đất toàn Đồng bằng Nam bộ và đặc biệt là khai thác tại chỗ (khu vực TP. Sóc 

Trăng. 

 Đây là tầng chứa nước chứa nước có diện phân bố rộng, bề dày lớn và nước 

nhạt chiếm diện tích khá lớn nên rất có giá trị trong khai thác sử dụng. Tuy nhiên, 

do phân bố sâu và trong khu vực nước nhạt thường có những tầng chứa nước nông 

hơn có chất lượng tốt nên tầng chứa nước này ít được khai thác ngoại trừ ở Sóc 

Trăng và Mỹ Xuyên. Đáng quan tâm trong thành phần hóa học của nước hàm 

lượng HCO3
- cao nên mặc dù tổng khoáng hóa cao cấp xỉ 1,00 - 1,25 g/l nhưng 

vẫn khai thác sử dụng được nhiều nơi. 

- Đặc điểm chất lượng nước: Theo bản đồ địa chất thủy văn, nước nhạt 

phân bố gần 2/3 tỉnh Sóc Trăng với diện tích tổng cộng là 1.076,4 km2 và thành 

phần hóa học nước nhạt trong tầng chứa nước này có tổng độ khoáng hóa thay đổi 

trong khoảng 0,76 ÷ 0,97 g/l (trung bình là 0,83 g/l). Nước thường mềm đến hơi 

cứng với độ cứng thay đổi trong khoảng 0,600 ÷ 2,810 mgdl/l (trung bình 1,285 

mgdl/l), thuộc loại nước acid yếu đến base yếu với pH = 6,7 ÷ 8,5 (trung bình là 

8,0). Loại nước phổ biến Bicacbonat - natri (Natri+kali), Bicacbonat chlorua - 

Natri (Natri+kali), Chlorua - Natri (Natri+Kali) - Magne. 

Phần diện tích còn lại khoảng 2.235,4 km2 là vùng phân bố nước lợ mặn. 

Nước lợ mặn trong tầng chứa nước n1
3 có tổng độ khoáng hóa thay đổi trong 

khoảng 1,07 ÷ 13,88 g/l (trung bình là 2,29 g/l). Nước thường mềm đến rất cứng 

với độ cứng thay đổi trong khoảng 0,550 ÷ 22,400 mgdl/l (trung bình 2,490 

mgdl/l), thuộc loại nước acid đến base yếu với pH = 3,5 ÷ 8,9 (trung bình là 8,1). 

Loại nước phổ biến Chlorua - Natri (Natri+kali), Bicacbonat - natri (Natri+kali), 

Bicacbonat chlorua - Natri (Natri+kali), Chlorua - Natri (Natri+Kali) - Magne. 

a2.2. Đặc điểm của các tầng cách nước 

Căn cứ vào diện tích phân bố, chiều sâu thế nằm, thành phần thạch học, bề 

dày các lớp đất đá trong các lỗ khoan đã nghiên cứu trong khu vực, các thành tạo 

rất nghèo nước đóng vai trò lớp cách nước như sau: 

Thành tạo rất nghèo nước Pleistocen giữa - trên (amQ1
2-3): 

 Thành tạo địa chất rất nghèo nước các trầm tích Pleistocen giữa - trên 

(amQ1
2-3) đóng vai trò là lớp ngăn cách giữa tầng chứa nước qp3 nằm trên và tầng 

chứa nước qp2-3 nằm dưới. Trên mặt cắt chúng phân bố liên tục tạo thành một mái 

thấm nước yếu cho tầng chứa nước qp2-3. Thành phần thạch học là bột, bột sét, cát 

bột nằm kề ngay dưới tầng chứa nước qp3, đôi chỗ xen kẹp một vài thấu kính cát 

hạt mịn với chiều dày mỏng sâu phân bố từ 52,0 - 91,0m. Bề dày của lớp 39,0m.  

Thành phần trầm tích bao gồm các trầm tích có nguồn gốc sông biển 

(amQ1
2-3) chủ yếu là sét, bột sét, nốt cát mùa xám xanh, xám trắng, tím, vàng nhạt. 

Chúng nằm phủ trên tầng chứa nước qp2-3
 và bị tầng chứa nước qp3 phủ lên trên. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Mở rộng đường ống 

cấp nước tập trung xã Châu Hưng 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 48 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

Thành tạo nghèo nước tạo nghèo nước amQ1
2-3 đóng vai trò là lớp thấm nước yếu, 

ngăn cách giữa tầng chứa nước qp3 và qp2-3.  

Thành tạo rất nghèo nước Pleistocen dưới (amQ1
1): 

Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pleistocen dưới (amQ1
1) đóng vai trò là 

lớp ngăn cách giữa tầng chứa nước qp2-3 nằm trên và tầng chứa nước qp1 nằm 

dưới. Trên mặt cắt chúng phân bố liên tục tạp thành một mái thấm nước yếu cho 

tầng chứa nước qp1. Chiều sâu phân bố 154,0 - 191,0m. Chiều dày của lớp 37,0m.  

Thành phần thạch học: sét, bột đôi chỗ xen kẹp một vài thấu kính cát bột 

với chiều dày mỏng hoặc bị mất hẳn. Chúng nằm phủ trên tầng chứa nước qp1 và 

bị tầng chứa nước qp2-3 phủ lên trên. 

Thành tạo nước nghèo là nước amQ1
1 đóng vai trò là lớp thấm nước yếu, 

ngăn cách giữa tầng chứa nước qp1 và qp2-3. 

Thành tạo rất nghèo nước Pliocen giữa  (a,amN2
2nc): 

Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pliocen giữa đóng vai trò là lớp ngăn 

cách giữa tầng chứa nước qp1 nằm trên và tầng chứa nước n2
2 nằm dưới. Chiều 

sâu bắt gặp mái lớp 191,0m đáy lớp 221,0m. Bề dày vào khoảng 30m. Trên mặt 

cắt chúng phân bố liên tục tạo thành một mái thấm nước yếu cho tầng chứa nước 

n2
2. 

Thành phần trầm tích bao gồm các trầm tích có nguồn gốc sông, sông - biển 

(a,amN2
2) chủ yếu là sét bột, bột sét, bột, bột cát, xen kẹp lớp cát mịn mỏng. 

Thành tạo rất nghèo nước Pliocen dưới (a,amN2
1ct): 

Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pliocen dưới đóng vai trò là lớp ngăn 

cách giữa tầng chứa nước n2
2 nằm trên và tầng chứa nước n2

1 nằm dưới. Trên mặt 

cắt chúng phân bố liên tục tạo thành một mái thấm nước yếu cho tầng chứa nước 

n2
1. Chiều sâu bắt gặp mái trong khoảng 304,0 - 314,0m. Bề dày khoảng 10,0m. 

Thành phần trầm tích bao gồm các trầm tích có nguồn gốc sông, sông - biển 

(a,amN2
1). Thành phần thạch học chủ yếu là sét, sét bột, bột cát màu xám, xám 

nâu, chứa sạn sỏi laterit. 

Thành tạo rất nghèo nước Miocen trên (a,amN1
3ph): 

Thành tạo địa chất rất nghèo nước Miocen trên phân bố rộng rãi trên toàn 

bộ vùng nghiên cứu, bị tầng chứa nước Pliocen dưới phủ trực tiếp lên và nằm trên 

tầng chứa nước (n1
3). Mái lớp phân bố độ sâu 366,0m, đáy lớp phân bố độ sâu 

426,0m. Bề dày khoảng 60,0m. 

Thành phần trầm tích bao gồm các trầm tích có nguồn gốc sông, sông - biển 

(a,amN1
3ph). Thành phần chủ yếu là sét, sét bột chứa sạn sỏi laterit. 

b. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

- Nhiệt độ 
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Giai đoạn từ năm 2016 – 2021, nhiệt độ trung bình năm biến động trong 

khoảng 27,4 - 27,9oC; nhiệt độ cao nhất là 30,3oC, nhiệt độ thấp nhất là 25,3oC. 

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm 2016 – 2021 

Đơn vị: oC 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 27,1 26,8 27,4 29,5 29,4 28,0 28,0 27,7 27,5 27,1 27,7 26,5 

2017 26,7 26,7 27,5 29,0 28,4 28,2 27,1 27,5 28,0 27,5 27,5 26,0 

2018 26,3 25,8 27,5 28,5 28,6 27,9 27,2 27,2 27,1 27,9 27,7 27,4 

2019 26,4 26,6 27,9 29,5 29,1 28,0 27,6 27,3 27,6 28,0 27,4 25,9 

2020 26,7 26,8 28,2 29,6 30,3 28,1 28,2 28,0 27,6 26,9 27,7 26,6 

2021 25,3 25,6 27,8 28,4 28,7 28,6 27,7 27,8 27,0 27,6 27,5 26,5 

                                           (Nguồn: Niên giám thống kê Sóc Trăng 2021) 

Nhiệt độ không khí là yếu tố tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc 

phát tán và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong không khí. Trong quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ, nhiệt độ càng cao thì sẽ thúc đẩy tốc độ phản ứng các chất ô 

nhiễm càng mạnh. Do nằm trong khu vực nhiệt đới nên nhiệt độ không khí luôn 

ở mức cao, đây là điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy các chất hữu cơ có 

trong chất thải. 

- Lượng mưa 

Khu vực mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt. 

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, khí hậu chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. 

Mùa nắng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông 

Bắc. Giai đoạn từ năm 2017 - 2021, tổng lượng mưa trong năm biến động trong 

khoảng 1.446,8 - 2.246,8 mm. 

Bảng 2.2. Lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2016 – 2021 

Đơn vị: mm 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 0,0 0,4 - - 270,4 263,3 266,4 181,8 160,6 306,7 201,3 66,8 

2017 34,4 33 3,9 2,7 225,3 243,8 388,6 253,2 319,1 391,4 217,1 134,3 

2018 6,6 0,2 - - 110,0 179,5 323,6 240,1 278,2 86,8 183,2 161,0 

2019 31,2 0,3 0,3 9,2 231,4 237,6 160,7 261,0 218,4 158,5 138,2 - 

2020 - - - 24,8 8,6 375,1 210,5 240,4 349,7 416,8 137,8 16,3 

2021 7,2 1,8 - 124,2 129,4 135,1 317,8 208,9 256,6 187,9 210,8 1,6 

                                   (Nguồn: Niên giám thống kê Sóc Trăng 2021) 

Chế độ mưa cũng là nhân tố làm ảnh hưởng đến môi trường, khi mưa rơi 

xuống đất sẽ mang theo các chất ô nhiễm trong không khí vào môi trường đất, 

nước, trường hợp các chất ô nhiễm trong không khí như SO2, NO2 có nồng độ cao 

có thể gây ô nhiễm đất, nước. Khi nước mưa chảy tràn trên mặt đất có thể cuốn 

theo các chất ô nhiễm gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 
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- Độ ẩm  

Giai đoạn từ năm 2017 - 2021, độ ẩm không khí trung bình năm biến động 

trong khoảng 79 - 83%; Độ ẩm cao nhất là 88%, độ ẩm thấp nhất là 71%. 

Bảng 2.3. Độ ẩm không khí ở các tháng trong năm 2016 – 2021 

Đơn vị: % 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 79 78 78 77 79 86 84 86 87 85 82 79 

2017 79 77 76 77 84 84 87 86 84 86 83 81 

2018 82 76 76 77 82 83 86 86 85 81 82 80 

2019 76 77 77 76 82 86 85 85 83 81 81 75 

2020 73 71 75 73 75 84 82 82 84 88 80 79 

2021 78 77 75 82 84 85 87 86 88 86 85 81 

                                           (Nguồn: Niên giám thống kê Sóc Trăng, 2021) 

Độ ẩm cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến các quá trình chuyển 

hóa và phân hủy các chất ô nhiễm. Ngoài ra, môi trường có độ ẩm không khí cao 

cũng là một nhân tố làm lan truyền các dịch bệnh cũng như phát sinh các loại côn 

trùng gây bệnh như: ruồi, gián, muỗi,... 

- Cường độ gió bão: Có 2 hướng gió chính tương ứng với hai mùa trong 

năm. Gió Đông Bắc vào mùa khô. Gió Tây Nam vào mùa mưa. Tốc độ gió trung 

bình 3,9 m/s. Tuy nhiên, trong cơn giông gió giật lên đến 20 m/s hoặc 30 m/s tức 

là từ 70 km/h đến 100 km/h. Cường độ gió cũng ảnh hưởng đến sự phát tán các 

chất ô nhiễm không khí, cường độ gió càng mạnh sẽ làm phát tán rộng các chất ô 

nhiễm vào không khí xung quanh. Việc xác định cường độ gió và hướng gió giúp 

đánh giá mức độ phát tán các chất ô nhiễm và xác định vị trí đầu tư lắp đặt các 

công trình xử lý chất thải phù hợp. 

- Điều kiện thủy văn/hải văn:  

Huyện Thạnh Trị chịu ảnh hưởng chủ yếu của chế độ bán nhật triều không 

đều, trong một ngày - đêm có hai lần mực nước lên và hai lần mực nước xuống, 

trong môt tháng cao độ mực nước của hai đỉnh triều và hai chân triều không bằng 

nhau. Đỉnh triều cao nhất thường xuất hiện vào tháng 10, 11 và thấp nhất là vào 

tháng 5, 8. Chân triều cao nhất là vào tháng 11, thấp nhất là vào tháng 6, biên độ 

triều trung bình từ 194 - 220 cm.  

Chế độ thủy văn của xã chịu ảnh hưởng lớn bởi hệ thống kênh đào Quản Lộ - 

Phụng Hiệp, kênh Xáng Ngã Năm – Phú Lộc, kênh Chàng Ré, thông qua hệ thống 

kênh trục và kênh nội đồng như kênh Bào Lớn, rạch Nàng Rền, kênh Xáng, kênh Tư 

Hạnh và các kênh thủy lợi. Từ khi hệ thống ngọt hóa Quản Lộ - Phụng Hiệp, Ngã 

Năm – Phú Lộc hoàn thành, toàn bộ diện tích đất trên địa bàn xã đều có nước ngọt 

quanh năm, sự thay đổi môi trường sinh thái ngập mặn snag sinh thái được ngọt hóa 

làm chuyển biến đáng kể ngành nông nghiệp của xã trong những năm qua. 
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2.1.2. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án  

Nguồn nước tiếp nhận nước thải của dự án là kênh Tràm Kiến chủ yếu được 

sử dụng cho mục đích thoát nước. Người dân không sử dụng nguồn nước này cho 

sinh hoạt, chỉ dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi và giao thông thủy. 

Chế độ thủy văn của xã chịu ảnh hưởng lớn bởi hệ thống kênh đào Quản Lộ - 

Phụng Hiệp, kênh Xáng Ngã Năm – Phú Lộc, kênh Chàng Ré, thông qua hệ thống 

kênh trục và kênh nội đồng như kênh Bào Lớn, rạch Nàng Rền, kênh Xáng, kênh Tư 

Hạnh và các kênh thủy lợi. Từ khi hệ thống ngọt hóa Quản Lộ - Phụng Hiệp, Ngã 

Năm – Phú Lộc hoàn thành, toàn bộ diện tích đất trên địa bàn xã đều có nước ngọt 

quanh năm, sự thay đổi môi trường sinh thái ngập mặn snag sinh thái được ngọt hóa 

làm chuyển biến đáng kể ngành nông nghiệp của xã trong những năm qua. 

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.3.1. Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Thạnh Trị 

a. Điều kiện kinh tế  

Theo báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Thạnh Trị : 

- Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 

đạt 150 triệu đồng – đạt 100%. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 3.037 tỷ đồng 

(giá so sánh 2010 (đạt 100%). 

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống covid 19 quan tâm, 

kịp thời. 

- Đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. 

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn 

định. 

- Về cây lúa: Tính theo năm lương thực, năm 2021 huyện đã gieo trồng 

được 55.314 ha lúa (trong đó, có 44.324 ha lúa đặc sản, chiếm 80,13% diện tích 

sản xuất) - đạt 100,25%, năng suất bình quân 6,93 tấn/ha (tăng 0,14 tấn/ha so cùng 

kỳ) - đạt 101,91%; tổng sản lượng lúa cả năm đạt 383.326 tấn - đạt 102,17%) 

(trong đó, sản lượng lúa đặc sản đạt 307.165 tấn, chiếm 80,13% - đạt 100,16%). 

Có 31.477 ha liên kết bao tiêu sản phẩm, chiếm 56,91% so diện tích sản xuất. Lợi 

nhuận bình quân từ 20 - 25 triệu đồng/ha, lúa đặc sản từ 25 - 30 triệu đồng/ha. 

- Về cây màu: Diện tích trồng màu 11.145 ha (tăng 403 ha so cùng kỳ) - 

đạt 103,19% (Màu xuống ruộng 920 ha), năng suất đạt 16 tấn/ha, sản lượng đạt 

178.320 tấn - đạt 103,19%). Triển khai thực hiện 40 ha/84 hộ màu xuống ruộng, 

hiệu quả mang lại khá cao như: mô hình dưa hấu lợi nhuận bình quân từ 25 - 30 

triệu đồng/ha, mô hình dưa lê lợi nhuận từ 15 - 20 triệu đồng/ha, mô hình các loại 

đậu bắp, rau cải các loại lợi nhuận từ 60 - 65 triệu đồng/ha. 
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- Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Trong năm, phát triển mới 08 cơ 

sở sản xuất công nghiệp - TTCN, lũy kế 343 cơ sở với 984 lao động. Nhìn chung, 

các cơ sở hoạt động tương đối ổn định; giá trị CN - TTCN của huyện ước đạt 550 

tỷ đồng (tăng 250 tỷ so cùng kỳ) - đạt 80,88%. Toàn huyện có 4.024 cơ sở sản 

xuất kinh doanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 

ước đạt 4.350 tỷ đồng (tăng 150 tỷ so cùng kỳ) - đạt 103,57%). Tham gia Hội chợ 

Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tỉnh Sóc Trăng năm 

2020 với 18 sản phẩm, trong đó có 02 sản phẩm OCOP (gạo và khô trâu). 

Tổ chức kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh về đăng ký và kê khai, niêm 

yết giá các mặt hàng, nhu yếu phẩm. Qua đó, nhắc nhở 12 trường hợp mắc điện 

chưa đảm bảo an toàn và 15 cơ sở mua bán chưa thực hiện niêm yết giá đầy đủ 

các mặt hàng trưng bày theo quy định; đến nay, các cơ sở đã khắc phục tốt. 

Lắp đặt kéo điện mới cho 551 hộ (Khmer 106 hộ). Tuyên truyền, vận động 

doanh nghiệp, người dân sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ 

hành lang an toàn lưới điện. Hưởng ứng các hoạt động Giờ Trái đất năm 2020. 

Cấp 60 giấy phép xây dựng với tổng diện tích 6.570 m2. Kiểm tra, phát 

hiện xử lý 05 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng (lấn chiếm 

hành lang đường bộ) với số tiền xử phạt 92,5 triệu đồng; đã có 04 trường hợp thực 

hiện quyết định xử phạt, với số tiền 75 triệu đồng. Xây dựng Đồ án Điều chỉnh 

quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị đến năm 2030 

trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa các công trình giao thông, chỉnh 

trang đô thị trung tâm thị trấn Phú Lộc, Hưng Lợi, sắp xếp trật tự bến bãi, phân 

luồng, tuyến phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền, 

khuyến cáo người dân tham gia giao thông an toàn, chấp hành tốt pháp luật về 

giao thông. 

- Về chăn nuôi: Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, chủ động phòng 

chống dịch bệnh, đảm bảo ngăn ngừa các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không 

có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn huyện. Tổng đàn gia súc trên địa bàn 

51.274 con, trong đó: đàn heo 39.330 con (giảm 15.300 con so cùng kỳ) - đạt 

98,33%, đàn trâu, bò 11.944 con (tăng 179 con so cùng kỳ) - đạt 101,22% (trong 

đó đàn bò 8.718 con - đạt 105,04%); đàn gia cầm 1.351 triệu con (tăng 22 ngàn 

con so cùng kỳ) - đạt 103,91%. Diện tích nuôi trồng thủy sản 4.445 ha (tăng 422 

ha so cùng kỳ) - đạt 103,37%; sản lượng 12.686 tấn - đạt 101,49%). 

- Về giao thông thủy lợi: Triển khai 22 công trình giao thông thủy lợi mùa 

khô và 27 công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Thành lập mới 02 HTX Nông 

nghiệp (HTX Trồng màu ấp Xóm Tro 2, xã Châu Hưng; HTX Trồng lúa ấp Tân 

Nghĩa, xã Lâm Tân) - đạt 100%), lũy kế 17 hợp tác xã; 08 tổ hợp tác, lũy kế 339 

tổ kinh tế hợp tác và 16 kinh tế trang trại hoạt động tương đối ổn định. Tổ chức 

163 lớp tập huấn, 09 cuộc hội thảo với 4.375 nông dân tham dự, nội dung chủ yếu 

về kỹ thuật trồng rau màu trên đất lúa, các biện pháp phòng trị sâu bệnh trên rau 

màu và cây lúa.... 
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Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quan tâm triển 

khai thực hiện tốt, hỗ trợ kịp thời cho các hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng mưa lớn 

kèm gió giật mạnh (33 căn nhà) với tổng kinh phí 276 triệu đồng từ nguồn quỹ 

phòng chống thiên tai tỉnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng mưa lớn, triều cường của ấp 

thâp nhiệt đới và các con bão, trên địa bàn huyện có 1.322,04 ha/1.789 hộ bị thiệt 

hại diện tích lúa và màu bị ngập úng, tại 09 xã, thị trấn (trong đó: diện tích lúa 

1.210,97 ha/1.502 hộ; diện tích màu 54,71 ha/217 hộ). 

b. Văn hóa – xã hội 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc 

biệt tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc; bên cạnh đó, thông tin, phản ánh kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo ANQP trên địa bàn huyện. 

Các phong trào thể dục, thể thao trong nhân dân tiếp tục duy trì và phát 

triển; hoạt động văn hóa tuyến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy hiệu 

quả các thiết chế văn hóa địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục, 

thể thao trên địa bàn và tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức, đạt nhiều thành 

tích. Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên 

địa bàn huyện; tổ chức tốt ngày hội đoàn kết toàn dân tộc (ngày 18/11) ở các ấp. 

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm. Tổ chức thành công kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020, kết quả đỗ tốt nghiệp đạt 100%; xét tuyển lớp 6 trường 

THCS DTNT huyện Thạnh Trị với 70 chỉ tiêu đạt 100% so kế hoạch. Thực hiện 

sắp xếp mạng lưới trường lớp, sáp nhập 06 trường thành 03 trường, tổng số trường 

trên địa bàn huyện hiện nay là 39 trường. Trong năm, có 04 trường được công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia - đạt 100%, nâng tổng số trường đạt chuẩn 36/39 

trường, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 92,31% - đạt 107,7%. Công tác huy 

động học sinh ra lớp đạt 100,42%, (cụ thể: Nhà trẻ 102,50%; Mau giáo 92,80%; 

Tiểu học 101,91%; THCS 101,17%; THPT 103,86%). Thành lập Ban Chỉ đạo và 

chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông (lớp 1) 

theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch Covid l9, UBND huyện đã chủ động triển khai kịp thời các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác 

phòng, chống dịch; thành lập các Ban Chỉ đạo, các Tổ, Đội phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn; bố trí cơ sở cách ly tập trung, sẵn sàng vận hành khi có 

tình huống xảy ra; quản lý chặt đối với người nhập cảnh từ các quốc gia và vùng 

lãnh thổ có dịch Covid-19, công dân Việt Nam, Việt kiều từ vùng dịch về địa bàn 

huyện; tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc di chuyển đến 

vùng có dịch, nếu trở về từ vùng có dịch phải theo dõi sức khỏe, khai báo với cơ 

quan y tế để có biện pháp xử lý kịp thời; thực hiện cách ly tại Trung tâm Y tế 

huyện 12 người về từ vùng dịch trên địa bàn huyện, qua xét nghiệm 02 lần không 

có trường hợp dương tính với chủng virus SAR-COV-2. Triển khai thực hiện hỗ 
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trợ các đối tượng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện theo Nghị 

quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ, đã hỗ trợ cho 18.320 người, 

với tổng kinh phí là 16,389 tỷ đồng. 

Công tác khám, chữa bệnh được quan tâm, trong năm đã khám và điều trị 

cho 121.585 lượt bệnh. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là 

bệnh Sôt xuât huyêt và Tay chân miệng, trong năm ghi nhận 19 ca, 11 ổ dịch Sốt 

xuất huyết (giảm 49 ca, 21 ổ dịch so cùng kỳ), 27 ca bệnh Tay - Chân - Miệng 

(giảm 95 ca, 13 ổ dịch so cùng kỳ); triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng bệnh 

Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt trên địa bàn huyện năm 2020. Xây dựng kế hoạch và 

tổ chức giám sát việc thực hiện 10 tiêu chí Quốc gia về Y tế xã và công tác BHYT 

trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở kinh 

doanh thực phẩm với 154 lượt, phát hiện 23 cơ sở chưa đủ điều kiện về ATTP cho 

các cơ sở cam kết và buộc khắc phục, số người tham gia BHYT 97.148 người - tỷ 

lệ 98,19% - đạt 100,19%), trong đó: BHYT hộ gia đình - tỷ lệ 80,60% - đạt 

100%; BHYT bắt buộc - tỷ lệ 93,19% - đạt 95,48%. Tính đến ngày 25/11/2020, 

số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.148 người - đạt 97,95% chỉ tiêu tỉnh 

giao. 

Triến khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, trợ cấp thường xuyên, 

thăm viếng, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tiêu 

biểu, người có công nhân các dịp Lễ, Tết... với tổng số tiền hơn 17.850 triệu đồng; 

tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Mẹ Việt Nam anh 

hùng" cho 03 mẹ (phong tặng 01 Mẹ, truy tặng 02 Mẹ). Triển khai 20 lớp dạy bơi 

từ Dự án Phòng, chống đuối nước trẻ em; tặng 800 phần quà cho trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn với số tiền hơn 400 triệu đồng; cấp phát hơn 3.400 phần quà cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân các dịp Lễ, tết với số tiền hơn 1.200 triệu đồng. Đề 

nghị Tòa án nhân dân huyện áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc 33 trường hợp; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, có hơn 600 người tham dự.  

Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều 

năm 2020 trên địa bàn huyện: Hộ nghèo: thoát nghèo 654 hộ, phát sinh 14 hộ 

nghèo (giảm 2,88% - đạt 96%); hộ nghèo cuối năm còn 848 hộ - chiếm 3,81%. 

Hộ cận nghèo: thoát cận nghèo 831 hộ và phát sinh 277 hộ, chiếm 7,28% (giảm 

2,49% - đạt 124,50%); hộ cận nghèo cuối năm còn 1.620 hộ; trong đó, có 775 hộ 

dân tộc Khmer - chiếm 10,27%.  

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm: dạy nghề 3.519 người - đạt 

100,54%; lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài 20 người 

- đạt 66,67% (tại các thị trường Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan). Giải 

quyết việc làm mới 3.534 người - đạt 100,97%. Phối hợp với Trường Cao đẳng 

nghề, Trường Cao đẳng cộng đồng tổ chức tư vấn phân luồng học sinh sau THCS 

với 675 người tham dự. 

Thực hiện tốt công tác nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc và các điểm 

chùa phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn huyện, hỗ trợ nước sinh hoạt phân 
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tán cho 263 hộ nghèo với tổng kinh phí là 394,5 triệu đồng và hỗ trợ vay vốn 

chuyển đổi ngành nghề cho 18 hộ nghèo với tổng số tiền 534 triệu đồng theo 

Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thành lập Đoàn thăm 

viếng tặng quà các điểm chùa phật giáo Nam tông Khmer, cán bộ hưu trí tiêu biểu 

là dân tộc Khmer và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây và Lễ Sene Đôl - ta cổ truyền, với tổng 

số tiền trên 72 triệu đồng. 

Cấp 2.335 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất (146 giấy đăng ký ban đầu); lũy kế từ trước đến nay cấp 

được 63.865 giấy (35.543 giấy đăng ký ban đầu) với 26.459,04 ha đạt 99,99% 

diện tích đất phải cấp. Hoàn thành công tác lập kế hoạch, thông báo công khai kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020. 

Quản lý tốt hoạt động khai thác khoáng sản, đất làm vật liệu xây dựng thông 

thường trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra 28 lượt, phát hiện và lập biên bản 06 trường 

hợp (nhắc nhở 5 trường hợp vận chuyển đất từ nơi khác, 01 trường hợp khai thác 

không giấy phép). 

Công tác bảo vệ môi trường luôn được quan tâm, tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng các ngày lễ lớn như: Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020, ngày 

Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, tổ chức Mittinh hưởng ứng ngày Môi trường thế 

giới tại xã Vĩnh Lợi, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn ở xã Vĩnh 

Thành và Lâm Tân. Trong năm, huyện đã cấp 17 giấy xác nhận đăng ký kế hoạch 

bảo vệ môi trường, lũy kế đã cấp 790 giấy. Kiểm tra 88 cơ sở và 09 bãi rác; qua 

kiểm tra, phát hiện 02 trường hợp vi phạm về xử lý nước thải gây ô nhiễm môi 

trường (01 trường hợp ở ấp Trà Do, xã Lâm Kiết, 01 trường họp ở ấp trương Hiền, 

xã Thạnh Trị), đoàn kiểm tra lập biên bản đề nghị khắc phục sửa chữa.  

2.1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Châu Hưng 

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 xã Châu Hưng, huyện 

Thạnh Trị về kinh tế - xã hội đạt được nhiều thành tựu: 

a. Điều kiện kinh tế  

Xác định sản xuất nông nghiệp là thế mạnh của thị trấn, UBND xã tập trung 

chỉ đạo các ngành, Ban nhân dân các ấp thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp toàn diện, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, tăng diện tích lúa chất lượng 

cao, nâng giá trị trên một đơn vị sản xuất 

Kết quả 9 tháng đầu năm diện tích lúa thu hoạch là 5.333 ha. Tổng sản 

lượng 09 tháng đầu năm là 37.137,26 tấn. Gieo trồng màu được 1.010 ha, chủ 

yếu là đậu bắp, khổ qua, dưa leo, ớt, mướp...  

Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Đàn heo 4.605 con, đàn trâu, 

bò 573 con; đàn gia cầm 123.561 con; Thả nuôi 555 ha với sản lượng thuỷ sản thu 

được 1.441 tấn. 
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Thành lập mới 7 tổ KTHT, nâng tổng số KTHT trên địa bàn xã lên 49 tổ 

với 823 thành viên, diện tích hợp tác 999 ha. Duy trì và củng cố chất lượng hoạt 

động của 02 kinh tế trang trại và 02 hợp tác xã. 

Toàn xã hiện có các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động chủ yếu như: 

xay xát, sữa chữa cơ khí, may mặc, cưa xẻ gỗ…  

b. Văn hóa - xã hội 

- Về giáo dục: Công tác giáo dục – đào tạo tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt 

hơn nhu cầu học tập của nhân dân, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, chất 

lượng giảng dạy và học tập được đổi mới, hiệu quả mang lại ngày càng cao, công 

tác phổ cập giáo dục ở các cấp học được quan tâm thực hiện đạt.  

- Về y tế: Chất lượng khám và điều trị bệnh được nâng lên, các chính sách 

chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, trẻ em, đối tượng chính sách được quan tâm 

thực hiện.  

2.1.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm 

- Các đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến người dân; môi trường 

không khí xung quanh; môi trường nước và hệ sinh thái tại khu vực. 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án với loại hình khai thác nước 

dưới đất xử lý nước cấp với lưu lượng khai thác là 600 m3/ngày đêm phục vụ cho 

mục đích sinh hoạt; không sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, đất rừng, đất 

lúa 02 vụ hay đất của di tích - lịch sử, danh lam thắng cảnh; không có nhu cầu 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước, khu bảo tồn thiên nhiên,...; không 

có yêu cầu về di dân tái định cư. Công trình khai thác của dự án không nằm trong 

vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày 

10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Vì vậy, dự án không có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường. 

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

a. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

a1. Môi trường đất 

Địa điểm thực hiện dự án tại xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng. Tham khảo Mạng lưới quan trắc tỉnh Sóc Trăng năm 2021 kết quả chất 

lượng môi trường đất tại xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 2.4. Kết quả phân tích chất lượng đất tại xã Thạnh Trị, 

 huyện Thạnh Trị 

STT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Cu mg/kg 23,6 21,7 19,4 100 
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STT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

2 Zn mg/kg 68,1 75,2 73,2 200 

3 Pb mg/kg KPH KPH KPH 70 

4 Cd mg/kg KPH KPH KPH 1,5 

(Nguồn: Báo cáo mạng lưới quan trắc tỉnh Sóc Trăng  năm 2021) 

Qua kết quả phân tích thành phần đất tại huyện Thạnh Trị cho thấy các 

thông số quan trắc qua 03 đợt đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT – Cột đất nông nghiệp. Nhìn chung, chất lượng đất trên địa 

bàn chưa bị ô nhiễm kim loại nặng cũng như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

a2. Môi trường nước 

Đối với xã Châu Hưng, nguồn nước mặt chịu sự tác động bởi các nguồn 

thải do các chất ô nhiễm từ hoạt động sinh hoạt, dịch vụ, nông nghiệp,... Tham 

khảo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 xã Châu Hưng, kết quả phân 

tích chất lượng nước mặt Kênh Xáng Nàng Rền – kênh Ngay 1 như sau: 

Bảng 2. Kết quả phân tích nước mặt tại Kênh Xáng Nàng Rền – Kênh 

Ngay 1 (xã Châu Hưng)  

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

Cột B1 Đợt 1 Đợt 2 

1 pH - 7,35 7,05 5,5 – 9 

2 DO mg/L 2,55 2,26 ≥ 4 

3 BOD5 mg/L 7,8 2,88 15 

4 COD mg/L 42,8 32,40 30 

5 TSS mg/L 57,9 62,2 50 

6 N-NO2
- mg/L 0,018 0,042 0,05 

7 N-NO3
- mg/L 0,115 0,321 10 

8 P-PO4
3- mg/L 0,125 0,069 0,3 

9 Coliforms MPN/100ml 700 9.300 7.500 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 xã Châu Hưng) 

Chất lượng nước mặt được đánh giá theo giới hạn cho phép quy định tại 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt, cột B1 - Nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích 

sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng 

khác với yêu cầu chất lượng nước thấp. Qua kết quả phân tích chất lượng nước 

mặt tại Kênh Xáng Nàng Rền – kênh Ngay 1cho thấy: 
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Đợt 1 có 6/9 thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). Tuy nhiên, thông số DO nằm dưới mức giới hạn cho 

phép của QCVN 08 – MT:2015/BTNMT (cột B1), các thông số COD, TSS và 

Coliforms đều vượt giới hạn cho phép của Quy chuẩn. 

Đợt 2 có 5/9 thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1). Tuy nhiên, thông số DO nằm dưới mức giới hạn cho 

phép của QCVN 08 – MT:2015/BTNMT (cột B1), các thông số COD, TSS và 

Coliforms đều vượt giới hạn cho phép của Quy chuẩn. 

Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại Kênh Xáng Nàng Rền – kênh 

Ngay 1 cho thấy nguồn nước mặt tại đây đang có dấu hiệu ô  nhiễm hữu cơ và vi 

sinh.  

b. Hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận các loại chất thải của dự án 

b.1. Chất lượng nước mặt 

Nước mặt khu vực dự án được lấy tại kênh Tràm Kiến gần khu vực dự án. 

Kênh Tràm Kiến có vai trò phục vụ tưới tiêu cho khu vực và thoát nước thải sinh 

hoạt của các hộ dân xung quanh. Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường nước 

mặt ở khu vực dự án, chủ dự án kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và 

Môi trường Sóc Trăng tiến hành lấy mẫu 03 lần tại kênh Tràm Kiến gần khu vực 

dự án, cụ thể:  

- Lần 1: Lấy 01 mẫu nước mặt tại kênh Tràm Kiến vị trí cách dự án 05m, 

vào lúc 13h10 – 13h40 ngày 15/09/2022, đặc điểm thời tiết: trời nhiều mây. 

- Lần 2: Lấy 01 mẫu nước mặt tại kênh Tràm Kiến cách vị trí thu mẫu lần 

1 là 05 m, vào lúc 9h00 – 9h30 phút ngày 18/09/2022, đặc điểm thời tiết: trời 

nắng. 

- Lần 3: Lấy 01 mẫu nước mặt tại kênh Tràm Kiến cách vị trí thu mẫu lần 

1 là 05 m vào lúc 10h ngày 21/09/2022, đặc điểm thời tiết: trời nắng.  

Kết quả phân tích được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 2.5. Chất lượng nước mặt tại khu vực dự án 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08 

MT:2015/ 

BTNMT 

(cột B1) 

Lần 1 

15/09/2022 

Lần 2 

18/09/2022 

Lần 3 

21/09/2022 

1 pH - 6,90 7,10 7,05 5,5 - 9 

2 Oxy hòa tan (DO) mg/L 2,95 3,05 3,15 4 

3 
Nhu cầu oxy sinh học 

(BOD5) 
mg/L 4,75 4,85 4,83 15 

4 
Nhu cầu oxy hóa học 

(COD) 
mg/L 32,4 31,2 32,4 30 

5 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L 86,4 85,9 86,1 50 

6 
Amoni (NH4

+ tính theo 

N) 
mg/L 0,325 0,359 0,330 0,9 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08 

MT:2015/ 

BTNMT 

(cột B1) 

Lần 1 

15/09/2022 

Lần 2 

18/09/2022 

Lần 3 

21/09/2022 

7 Clorua (Cl-) mg/L 26,2 30,8 36,2 350 

8 Nitrit (NO2
- tính theo N) mg/L 0,004 0,005 0,016 0,05 

9 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/L 0,128 0,107 0,137 10 

10 
Phosphat (PO4

3- tính theo 

P) 
mg/L 0,247 0,315 0,247 0,3 

11 Sắt (Fe) mg/L 6,33 6,31 6,32 1,5 

12 Đồng (Cu) mg/L 

KPH 

(MDL= 

0,015) 

KPH 

(MDL= 

0,015) 

KPH (MDL= 

0,015) 
0,5 

13 Kẽm (Zn) mg/L 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

KPH (MDL= 

0,03) 
1,5 

14 Chì (Pb) mg/L 

KPH 

(MDL= 

0,0005) 

KPH 

(MDL= 

0,0005) 

KPH (MDL= 

0,0005) 
0,05 

15 Cadimi (Cd) mg/L 

KPH 

(MDL= 

0,0002) 

KPH 

(MDL= 

0,0002 

KPH (MDL= 

0,0002) 
0,01 

16 Tổng dầu, mỡ mg/L 0,383 0,383 0,400 1 

17 Florua (F-) mg/L 0,305 0,305 0,313 1,5 

18 Coliforms  
MPN/ 

100ml 
4,3 x 103 4,3 x 103 9,3 x 103 7.500 

19 E.Coli 
MPN/ 

100ml 
2,3 x 103 2,3 x 103 2,3 x 103 100 

                (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng, 2022) 

Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại bảng trên, cho thấy đa số các 

thông số phân tích đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Cột B1; trừ thông số DO 

thấp hơn so với quy chuẩn (3 lần); thông số COD cao hơn so với quy chuẩn trong 

cả 3 lần thu mẫu lần lượt là 1,08 lần, 1,04 lần và 1,08 lần; thông số TSS vượt 1,7 

lần so với quy chuẩn trong cả 03 lần thu mẫu; thông số Fe vượt 4,2 lần so với quy 

chuẩn trong cả 03 lần thu mẫu; thông số Coliforms lần 2 vượt 1,24 lần so với quy 

chuẩn và thông số E.Coli vượt 23 lần so với quy chuẩn trong cả 3 lần thu mẫu . 

Nguyên nhân là do nguồn nước mặt tiếp nhận nước thải từ hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nước thải sinh hoạt của người dân… Từ đó ảnh 

hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt tại khu vực dự án. Hoạt động chăn nuôi 

đã làm phát sinh khối lượng lớn nước thải gây ô nhiễm môi trường nước mặt. Do 

hầu hết các Trung tâm chăn nuôi đều nhỏ lẻ, chưa đầu tư hệ thống xử lý chất thải, 

nên đã tác động và gây ô nhiễm cục bộ đến nguồn nước mặt. Mặt khác, hiệu quả 

của hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi (hầm ủ hoặc túi ủ biogas) chưa cao nên 

nước thải ra môi trường chưa đạt quy chuẩn. 

b.2. Chất lượng nước dưới đất 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường nước dưới đất ở khu vực dự án, 

chủ dự án kết hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng 

tiến hành lấy mẫu tại hộ dân sinh sống gần khu vực dự án, cụ thể: lấy 01 mẫu 
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nước ngầm được bơm lên từ giếng khoan tại hộ dân sinh sống gần khu vực dự án 

vào lúc 13h10 – 13h40 ngày 15/09/2022, đặc điểm thời tiết: trời nhiều mây. 

Kết quả phân tích được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 2.6. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất tại khu vực dự án 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 

QCVN 09-MT:2015/ 

BTNMT 

(cột B1) 

1 pH - 7,05 5,5 – 8,5  

2 
Tổng chất rắn 

hòa tan (TDS) 
mg/L 560,0 1.500 

3 
Chỉ số 

pemanganat 
mg/L 0,743 4 

4 
Độ cứng tổng 

(CaCO3) 
mg/L 319,6 500 

5 
Amoni (NH4

+ 

tính theo N) 
mg/L 0,555 1 

6 
Nitrit (NO2

- tính 

theo N) 
mg/L 

KPH  

(MDL = 0,004) 
1 

7 
Nitrat (NO3

- tính 

theo N) 
mg/L 0,262 15 

8 Sunphat (SO4
2-) mg/L 101,0 400 

9 Florua (F-) mg/L 0,305 1 

10 Sắt (Fe) mg/L 0,190 5 

11 Coliforms MPN/100 ml < 3 3 

                             (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng, 2022) 

Qua bảng kết quả phân tích tại bảng trên, cho thấy tất cả các thông số phân 

tích thu mẫu đều đạt QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước dưới đất. Chất lượng môi trường nước đất tại khu vực dự án 

khá tốt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng trước khi sử dụng. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Hiện trạng tài nguyên sinh vật tại khu vực thực hiện dự án chỉ bao gồm hệ 

động vật và hệ thực vật trên cạn, cụ thể như sau: 

- Hệ động vật trên cạn: Hệ động vật trên cạn trong khu vực dự án có một 

số loài chim, rắn, chuột,.... Những loài động vật này là những loài phổ biến tại địa 

phương và không nằm trong danh mục động vật hoang dã cấm săn bắt, mua bán 

hay vận chuyển.  

- Hệ thực vật trên cạn: chủ yếu là cây lúa, còn lại là hoa màu và cây bụi, 

cây cỏ dại,...    

Gần khu vực thực hiện Dự án không quy hoạch các khu bảo tồn hệ sinh thái 

nhạy cảm (như: đất ngập nước, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, 

khu di sản thiên nhiên thế giới...). 
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Ngoài ra, khu vực thực hiện Dự án không tiếp giáp với các vùng sinh thái 

nhạy cảm như khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, .... nên quá trình 

hoạt động của Dự án không tác động đến các đối tượng trên. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi 

trường khu vực thực hiện dự án 

- Các đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp chất lượng của các thành 

phần môi trường như môi trường không khí tiếp nhận nguồn khí thải của dự án, 

môi trường nưới dưới đất, môi trường nước mặt, môi trường đất tiếp nhận nước 

thải của dự án và tác động đến hệ sinh thái tại khu vực. 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án với loại hình nâng công suất 

của Trạm cấp nước tập trung Châu Hưng với lưu lượng khai thác là 600 m3/ngày 

đêm và mở rộng đường ống cấp nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt; không sử 

dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, đất rừng, đất lúa 02 vụ hay đất của di tích - 

lịch sử, danh lam thắng cảnh; không có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

trồng lúa nước, khu bảo tồn thiên nhiên,...; không có yêu cầu về di dân tái định 

cư. Bên cạnh đó, công trình khai thác của dự án không nằm trong vùng hạn chế 

khai thác nước dưới đất theo Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Vì vậy, dự án không có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

Hiện tại, chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng 

và quy hoạch tỉnh Sóc Trăng đang trong quá trình xây dựng. Bên cạnh đó, đối với 

dự án là cấp nước với quy mô nhỏ qua đánh giá phù hợp với các quy hoạch, quy 

định cụ thể như sau:  

- Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025; 

- Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/03/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 

2021 – 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 
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- Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2022 – 2025 thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (ngân sách trung ương). 

Việc thực hiện dự án là hết sức cần thiết, mang lại nhiều lợi ích to lớn trong 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ kết quả khảo sát, đo đạc phân tích 

về điều kiện tự nhiên khu vực thực hiện dự án cho thấy chất lượng nước mặt là 

nơi tiếp nhận nước thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, nước thải sinh hoạt 

của người dân từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Chất lượng môi 

trường đất tại khu vực dự án chưa bị ô nhiễm kim loại nặng cũng như dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật. Chất lượng môi trường không khí tại dự án còn khá tốt. Do 

đó, khi thực hiện dự án, Chủ dự án sẽ cam kết thực hiện trong quá trình triển khai 

thực hiện dự án tạm thời sẽ xử lý nước thải phát sinh đảm bảo đạt QCVN 

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

cho phép trước khi thải ra môi trường và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 

giảm thiểu tác động của dự án đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh dự án theo quy định và tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường 

nên sẽ không gây tác động nhiều đối với chất lượng nguồn nước tiếp nhận.  

Đồng thời, Chủ dự án phối hợp với đơn vị có chức năng để xử lý tất cả các 

nguồn phát sinh chất thải đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi 

trường khu vực xung quanh. Vì vậy, địa điểm lựa chọn thực hiện dự án phù hợp 

với đặc điểm môi trường tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực. 
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CHƯƠNG 3.  ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn thi công, xây dựng  

Trong giai đoạn xây dựng dự án sẽ có các hoạt động ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh dự án. Chi tiết về các hoạt động có khả năng ảnh hưởng và 

các nguồn chính gây ô nhiễm môi trường được liệt kê theo bảng sau:  

Bảng 3.1. Các tác động của dự án trong giai đoạn xây dựng 

TT Hoạt động Nguồn tác động 

1 
Thi công tuyến đường 

ống cấp nước  

- Bụi, khí thải từ quá trình thi công phải đào và để đất nên 

phát tán bụi bám nhà cửa, cây xanh, vật kiến trúc, gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe người dân. 

- Ô nhiễm bùn đất trên đường vận chuyển vật liệu: ảnh 

hưởng cảnh quan trong thời gian nhất định. 

- Chất thải rắn và nước thải: trong xây dựng, lượng rác thải 

đáng kể từ vật liệu xây dựng, lấn chiếm không gian, cản trở 

giao thông và họat động công trường. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

2 

Hoạt động vận 

chuyển, tập kết, lưu 

giữ nguyên vật liệu, 

thiết bị 

- Bụi và khí thải của các xe tải vận chuyển nhiên, nguyên, 

vật liệu. 

3 
Sinh hoạt của công 

nhân. 

- Chất thải rắn sinh hoạt và nước thải sinh hoạt của công 

nhân thi công dự án. 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Các tác động từ chiếm dụng đất, giải phóng mặt bằng:  

a. Tác động của việc chiếm dụng đất 

Chiều dài tuyến ống xây dựng là 14.385 m, diện tích đất phục vụ xây dựng 

tuyến ống là 4.315,5 m2. Khu vực thực hiện dự án thuộc xã Châu Hưng, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Tuyến ống đi dọc theo tuyến đường hiện trạng, đi qua 

nền đất, ao mương, cầu, sân xi măng… bên phía đông dân cư. Chủ dự án sẽ đắp 

trả đất sau khi lắp đặt ống. Vì vậy hoạt động của dự án không chiếm dụng đất của 

người dân.  

b. Giải phóng mặt bằng 

Đây là tuyến ống đi ngầm, chủ dự án thực hiện phá dỡ nền sân dal, đào hố 

kỹ thuật phục vụ quá trình lấp ống. Do đó, không thực hiện giải phóng mặt bằng 

dân cư, chỉ thực hiện công tác chuẩn bị mặt bằng để thi công dự án. 
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c. Khai thác, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

Chủ dự án không thực hiện khai thác vật liệu xây dựng tại khu vực triển 

khai dự án, nguồn vật liệu xây dựng được đơn vị thi công mua từ nhà cung cấp 

vật liệu xây dựng tại địa phương có uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm, chuyên 

chở về dự án bằng các phương tiện chuyên dụng.  

* Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, thiết bị 

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng: 

Nguyên vật liệu (cát, đá, xi-măng,…) có thể rơi vãi và sẽ bị gió cuốn đi gây bụi. 

Quá trình đốt nhiên liệu vận hành thi công phát sinh ra khí thải có chứa bụi, CO, 

SO2,...  

Quá trình vận chuyển nguyên liệu xây dựng sẽ phát sinh chất thải rắn rơi 

vãi nguyên vật liệu nếu xe chở không được che phủ tốt, ảnh hưởng đến hoạt động 

lưu thông của các phương tiện giao thông trên tuyến đường vận chuyển nguyên 

vật liệu của dự án. 

Quá trình tập kết vật liệu xây dựng sẽ phát tán bụi vào trong môi trường 

không khí tại khu vực dự án nếu không được lót bạt và che chắn tốt phần vật liệu 

ngoài trời. 

- Tác động: 

Bụi tác động trực tiếp đến những người công nhân xây dựng. Các loại bụi 

này tồn tại ở trạng thái lơ lửng trong không khí, có khả năng gây các bệnh về 

đường hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có khả 

năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp. 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh bụi, rơi vãi 

nguyên vật liệu nếu các xe chở không được che phủ tốt. Mặt khác, các quá trình 

đổ, bốc xúc nguyên vật liệu xây dựng,… không chỉ phát sinh bụi ngay tại công 

trường mà còn gây bụi cho khu vực xung quanh dự án. 

Khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển góp phần gia tăng nồng độ 

các chất ô nhiễm có trong không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người khi 

tiếp xúc. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Công nhân trực tiếp tham gia làm việc tại dự án 

và  người dân xung quanh. 

d. Thi công các hạng mục công trình của dự án 

d.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

d.1.1. Tác động do nước thải 
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- Nguồn phát sinh: Nước thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm 

nước mưa chảy tràn; nước thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nước thải 

xây dựng; nước súc rửa đường ống. 

+ Nước mưa chảy tràn: Căn cứ trên diện tích khu vực dự án và lượng mưa 

trung bình của tháng cao nhất trong năm (Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng năm 

2021), lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích của dự án được tính như 

sau:  

V = Q/30 x (1- ψ) x S 

 Q: lượng mưa cao nhất trong tháng năm 2021 (Q = 0,317 m). 

 S: diện tích (S: 880 m2). 

 ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

          =>  V = 0,317/30 x (1 - 0,2) x 880 = 7,4 m3. 

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án khoảng 7,4 m3/ngày. 

(khi có mưa) 

+ Nước thải xây dựng: Phát sinh từ các máy móc trộn bê tông, nước thải dư 

thừa từ quá trình trộn vữa và làm ẩm nguyên vật liệu, nước thải từ hoạt động rửa 

dụng cụ, thiết bị và bảo dưỡng công trình, nước thải từ vệ sinh máy móc phương 

tiện vận chuyển vận liệu xây dựng ra vào dự án,…  Theo kinh nghiệm thực tế của 

đơn vị thi công thì lượng phát sinh khoảng 1 m3/ngày. 

+ Nước thải sinh hoạt: Phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân. Vào thời gian cao điểm nhất, số lượng công nhân tập trung 

khoảng 20 người. Theo QCVN 01:2021/BXD thì định mức cấp nước cho nhu cầu 

sinh hoạt của 01 người là 80 lít/người.ngày và mục a khoản 1 Điều 39 của Nghị 

định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý 

nước thải lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp. Như vậy, lượng 

nước sử dụng chủ yếu phục vụ sinh hoạt cho công nhân là 1,6 m3/ngày. (80 

lít/người.ngày x 20 người = 1,6 m3/ngày) 

- Tác động 

+ Nước mưa chảy tràn: Theo WHO thì nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước mưa chảy tràn thông thường khá thấp dao động trong khoảng 0,5 -1,5 mg 

N/L, 0,004-0,03 mg P/L, 10-20 mg COD/L, 10-20 mg TSS/L. Mức độ ô nhiễm 

của nước mưa sẽ phụ thuộc vào thành phần, khối lượng chất ô nhiễm trong khu 

vực nước mưa chảy qua.  

+ Nước thải xây dựng có hàm lượng chất rắn cao, làm gia tăng độ đục và 

góp phần tăng phù sa bồi lắng tại nguồn nước tiếp nhận.  
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Bảng 3.1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải trộn bê tông 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Kết quả 

QCVN 

40:2011/BTNMT – 

Cột B 

1 pH - 11,08 5,5 - 9 

2 Nhu cầu oxy hóa học (COD) mg/L 16,3 150 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 29,5 100 

4 Sắt tổng (Fe) mg/L 0,057 5 

5 Hàm lượng Clorua (Cl-) mg/L 612 1.000 

6 Sulphate (SO4 
2-) mg/L 202,5 - 

(Nguồn: Báo cáo ĐTM Đường 19/5, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, 2019) 

Kết quả cho thấy, đa số các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B, riêng chỉ tiêu pH không nằm trong 

giới hạn của quy chuẩn do tính chất nước thải có hàm lượng vôi cao. Khi nước 

thải vào nguồn nước sẽ ảnh hưởng cục bộ đến nồng độ pH tại khu vực tiếp nhận 

nước thải. Như vậy, nước thải xây dựng chứa nhiều chất lơ lửng, khi không được 

quan tâm xử lý tốt sẽ làm gia tăng lượng cặn lắng trong hệ thống thoát nước. Tuy 

nhiên, lượng nước rỉ này tương đối ít, do đó tác động của nguồn thải này được 

xem là không đáng kể. 

+ Nước thải sinh hoạt: Thành phần chứa nhiều chất hữu cơ và vi sinh vật, 

không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến môi trường và công nhân làm việc tại khu vực 

dự án. Tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn 

thi công xây dựng: 2,3 – 2,7 kg BOD5/ngày; 3,6 – 5,1 kg COD/ngày; 3,5 – 7,3 kg 

TSS/ngày; 0,12 – 0,24 kg amoni/ngày; 0,3 – 0,6 kg tổng N/ngày; 0,04 – 0,2 kg 

tổng P/ngày (Nguồn: Hệ số tải lượng của WHO – 1993, tính toán của đơn vị tư 

vấn, 2021). Thành phần nước thải sinh hoạt gồm 2 loại: Nước thải nhiễm bẩn do 

chất bài tiết trong quá trình trao đổi chất của con người từ các phòng vệ sinh; 

Nước thải nhiễm bẩn do các chất thải sinh hoạt: cặn bã, dầu mỡ, các chất tẩy rửa, 

chất hoạt động bề mặt từ các hoạt động tắm, giặt, nước rửa vệ sinh,… Thành phần 

ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi không được xử lý sẽ vượt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) rất nhiều lần. Do vậy, nước thải sinh hoạt cần phải được 

xử lý trước khi thải ra môi trường. Một yếu tố gây ô nhiễm quan trọng trong nước 

thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh được lây truyền bởi các vi sinh vật có trong 

phân. Vi sinh vật gây bệnh cho người bao gồm các nhóm chính là virus, vi khuẩn, 

nguyên sinh bào và giun sán gây ra các bệnh lan truyền bằng đường nước như tiêu 

chảy, ngộ độc thức ăn, vàng da,… 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Công nhân trực tiếp tham gia làm việc tại dự án 

và người dân xung quanh. 
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d.1.2. Tác động do bụi, khí thải 

- Nguồn phát sinh: Bụi từ quá trình thi công xây dựng; Khí thải từ quá 

trình hàn sắt thép trong quá trình xây dựng. Thành phần khí thải phát sinh chủ yếu 

là SO2, NO2, CO, bụi,… 

 (1) Bụi trong quá trình thi công xây dựng: Trong quá trình thi công sẽ làm 

phát sinh bụi từ các hoạt động như: đào đắp, trộn vữa, vận chuyển vật liệu, các 

đóng vật liệu tập kết trên công trường,… Bụi phát sinh trong suốt quá trình xây 

dựng nhưng chỉ tác động cục bộ tại khu vực dự án. 

Bụi phát sinh từ hoạt động đào, lấp, đắp phát tán trên diện tích rộng nên 

có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để xác định nồng độ.  

Theo Phạm Ngọc Đăng, 2003 công thức tính nồng độ bụi như sau: 

C=
𝐸𝑠.𝐿

𝑢.𝐻
(1 − 𝑒−

𝑢𝑡

𝐿 ) 

Trong đó: 

- C: Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ (mg/m3); 

- Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es   = 

Mbụi/(L*W) (mg/m2.s); 

- Mbụi: tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 500 mg/s; 

- u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí 

(m/s), lấy u = 2,7 m/s; 

- H: Chiều cao xáo trộn (m); 

- L, W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Kết quả tính toán nồng độ bụi do hoạt động đào đắp được trình bày ở bảng 

sau: 

Bảng 3.2. Nồng độ bụi do quá trình đào, lấp, đắp thi công dự án 
 

L=W (m) 

Nồng độ bụi (mg/m3)  

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

H=1,5 

(m) 

H=3 

(m) 

H=6 

(m) 

H=9 

(m) 

H=12 

(m) 

H=15 

(m) 

H=18 

(m) 

5 4,286 2,143 1,071 0,714 0,536 0,429 0,357 
0,3 

10 1,215 0,608 0,304 0,203 0,152 0,122 0,101 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2003)  

So sánh kết quả tính toán với QCVN 05:2013/BTNMT cho thấy: Nồng 

độ bụi phát tán trong không khí xung quanh tại khu vực thi công vượt giới hạn 

cho phép của quy chuẩn trong phạm vi L=W= 5m; trường hợp L=W=10 thì bụi 

nằm trong giới hạn cho phép ở độ cao trên 9m.. 

Lượng bụi phát sinh còn tùy thuộc vào tính chất của nguồn phát tán, do vật 
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liệu đào đắp tại đây là đất có ẩm cao nên khả năng phát sinh bụi phát tán vào 

không khí sẽ thấp hơn nhiều so với dự báo. Bên cạnh đó phạm vi tác động hẹp và 

có thể khống chế nguồn phát sinh này dễ dàng, do đó tác động này là không lớn. 

 (2) Bụi từ quá trình tập kết nguyên, nhiên, vật liệu: Bụi phát sinh chủ yếu 

là từ các loại nguyên liệu có khả năng phát sinh bụi như: đất, đá, cát, xi măng,… 

Tùy theo phương thức bốc dỡ và tập kết nguyên liệu mà ô nhiễm phát sinh nhiều 

hay ít. Nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày khô, nắng gió. Bụi do nguyên 

liệu rơi vãi hoặc từ các bãi chứa cuốn theo gió phát tán vào không khí gây nên ô 

nhiễm cho các khu vực xung quanh. 

- Tác động: Việc đốt cháy nhiên liệu của động cơ sẽ thải ra môi trường một 

lượng khí thải chứa nhiều chất ô nhiễm: bụi than và các chất khí SO2, NO2, CO,... 

làm gia tăng nồng độ và thành phần các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, 

ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án. 

Khi hàm lượng bụi tăng sẽ làm giảm chất lượng không khí, giảm độ trong 

suốt của khí quyển, làm giảm năng suất cây trồng, đồng thời còn gây tổn thương 

đến hệ hô hấp, mắt, da,… của con người và động vật như: khô da, viêm da, tấy 

đỏ, ngứa, viêm mũi,...Trong quá trình tập kết nguyên vật liệu và thi công xây dựng 

cũng làm phát sinh bụi. Tác hại đến mắt: Gây viêm màng tiếp hợp, viêm giác mạc 

làm giảm thị lực. Bụi kiềm, acid gây bỏng giác mạc...; Tác hại lên da: bụi chứa 

asen và hợp chất asen gây ung thư da. Bụi mang tính phóng xạ (coban, crom, uran, 

nhực đường...) cũng gây ung thư da. Bụi bít lỗ chân lông gây khô da, ghẻ, hắc 

lào... (bụi xi măng, đất sét, cao lanh). Một số loại bụi gây kích thích da, viêm da, 

chàm da (bụi crôm, bụi vôi, bụi thiếc, bụi than...); Tác hại lên đường hô hấp: Tùy 

theo nguồn gốc các loại bụi mà gây ra các bệnh như viêm mũi, họng, khí phế 

quản. Bụi hữu cơ (bông, sợi, gai, lanh...) gây viêm phù thũng, bụi cao lanh về lâu 

dài gây viêm loét lòng khí phế quản. Bụi vô cơ rắn, sắc nhọn gây phì đại niêm 

mạc mũi, về sau gây thành viêm mũi teo, giảm chức năng lọc giữ bụi, dẫn tới phát 

sinh bệnh phổi. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Công nhân trực tiếp tham gia làm việc tại dự án 

và  người dân xung quanh. 

d.1.3. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công 

như bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lượng công nhân làm việc tại dự 

án cao nhất là là 20 người, tuy nhiên công nhân là người dân địa phương, hàng 

ngày khi kết thúc thời gian làm việc công nhân sẽ trở về nhà, sinh hoạt ăn uống 

tại gia đình. Theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy hoạch 

xây dựng thì lượng chất thải rắn phát sinh của đô thị loại V là 0,8 kg/người/ngày. 

Vậy nên khối lượng phát sinh khoảng 16 kg/ngày (20 người x 0,8 kg/ngày = 13 

kg/ngày).  
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- Tác động: 

 Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ khá cao. Không quản 

lý và xử lý tốt, thải bừa bãi vào các khu đất trống trong khu vực thi công, thải vào 

nguồn nước sẽ phân hủy gây mất vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để 

các sinh vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như: ruồi, muỗi, chuột, gián,… 

Các sinh vật gây bệnh này tồn tại và phát triển gây ra các dịch bệnh.  

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Công nhân trực tiếp tham gia làm việc tại dự án 

và  người dân xung quanh. 

d.1.4. Tác động do chất thải rắn thông thường 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động xây dựng của công trình dự án. 

+ Chất thải rắn xây dựng: Trong thời gian thi công của dự án, các vật liệu 

xây dựng như kim loại như sắt, đinh, vữa, gạch, vỏ đựng các vật liệu bị vỡ vụn 

hoặc rơi vãi sẽ phát sinh lượng chất thải rắn trên đường thi công đường ống. Theo 

số liệu tham khảo tại Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn, Nguyễn Văn Phước, 

NXB Xây dựng năm 2008 và số liệu tham khảo từ các công trình xây dựng tương 

tự, khối lượng CTR xây dựng phát sinh tại công trường ước tính khoảng 0,5 kg/m2. 

Với tổng diện tích xây dựng mới 4.315,5 m2 thì khối lượng chất thải rắn xây dựng 

phát sinh ước tính khoảng 2157,75 kg (thời gian xây dựng công trình mới khoảng 

04 tháng tương đương 4,5 kg/ngày). 

+ Chất thải rắn rơi vãi từ vận chuyển vật liệu: Phát sinh trong quá trình 

vận chuyển vật liệu, chủ yếu là cát, đá,… rơi vãi từ phương tiện xuống đường. 

Tùy theo điều kiện chất lượng đường xá, phương thức vận chuyển mà nồng độ ô 

nhiễm phát sinh nhiều hay ít. Nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày trời nắng, 

khô và có gió. Bụi phát sinh sẽ được gió phát tán vào không khí gây ô nhiễm cho 

các khu vực xung quanh, đặc biệt là dọc hai bên tuyến đường xe lưu thông. Kết 

quả tính toán tải lượng bụi trong quá trình vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu xây 

dựng (Theo giáo trình thiết kế mỏ - Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội), như 

sau: 
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Trong đó: 

 L: Tải lượng bụi (kg/km/lượt xe) 

 k: Kích thước hạt: 0,2 

 s: Lượng đất trên đường: 3% (đường nhựa) 

 S: Tốc độ trung bình của xe: 20km/h 

 W: Trọng lượng có tải của xe: 10 tấn 

 w: Số bánh xe: 6 bánh 
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Thay các giá trị trên vào biểu thức (1), tải lượng bụi phát sinh trong năm 

2022 như sau: 
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 Dự định sử dụng xe 15 tấn để chuyên chở các loại đất, đá, nguyên vật liệu 

phục vụ xây dựng vào thời điểm cao nhất khoảng 10 lượt/ngày (thời gian thi công 

02 tháng). Dự tính dự án sẽ mua vật liệu tại khu vực xã Châu Hưng nên ước tính 

quãng đường vận chuyển cao nhất khoảng 10 km. Như vậy với số lượng 10 lượt 

xe/ngày và quãng đường vận chuyển là 10km thì lượng thải rắn rơi vãi từ vận 

chuyển vật liệu phát sinh trên tuyến đường vận chuyển cao nhất là: 

0,14 kg/km/lượt xe * 10 km * 10 lượt = 14 kg/ngày. 

- Tác động: 

Gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông (đặc biệt là xe máy) 

trên tuyến đường vận chuyển đến dự án, có thể gây nên tai nạn giao thông khi 

người điiều khiển không tập trng, né tránh kịp các vật liệu rơi vãi,… Việc tập kết 

vật liệu xây dựng bừa bãi sẽ làm vật liệu dễ dàng phát tán vào môi trường, ảnh 

hưởng đến chất lượng không khí do gió thổi vào đất, cát làm phát sinh bụi, vào 

thời điểm trời mưa, nước mưa sẽ cuốn trôi đất, cát vào hệ thống thoát nước, ảnh 

hưởng dòng chảy hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, tác động của chất thải rắn trong 

giai đoạn xây dựng của dự án chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, mang tính chất tạm 

thời và sẽ mất đi khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Công nhân trực tiếp tham gia làm việc tại dự án 

và  người dân xung quanh. 

d.1.5. Tác động do chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ máy phát điện dự phòng, thành phần chủ 

yếu là nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt. Lượng phát sinh tùy thuộc vào đợt thay 

nhớt định kỳ của máy phát điện. Trong giai đoạn này, dự kiến thay nhớt 1 lần, 

lượng nhớt phát sinh khoảng 16 lít/máy (tương đương 12,8 kg), khối lượng giẻ 

lau dính dầu nhớt khoảng 1 kg. Khối lượng phát sinh chất thải nguy hại trong giai 

đoạn này khoảng 13,8 kg/tháng tương đương 0,46 kg/ngày. 

- Tác động 

Các CTNH sẽ tác động tới môi trường trong thời gian dài, vì thời gian cần 

để loại chất thải này tự phân hủy là rất lâu, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Sự 

hiện diện của các chất độc sẽ ảnh hưởng đến con người qua nhiều cách theo tuổi, 

giới tính, cấu trúc gen, bệnh hoặc stress, dinh dưỡng, lối sống, tương tác giữa các 

chất độc hóa học. Từ đó, có thể gây ra các tác động cấp tính đến sức khỏe như 

thương tích nặng, tử vong hoặc các tác động mãn tính. Tuy nhiên, lượng CTNH 
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phát sinh trong giai đoạn xây dựng của dự án được thu gom, xử lý nên hạn chế 

được các tác động xấu đến con người và sinh vật tại khu vực dự án. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Công nhân trực tiếp tham gia làm việc tại dự án 

và  người dân xung quanh. 

d.2. Tiếng ồn và độ rung 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động các 

phương tiện vận tải và máy móc thi công tham gia trong quá trình xây dựng, quá 

trình khoan bê tông, đào lấp đất. 

- Tác động: Mức ồn các nguồn cách nguồn của các phương tiện vận 

chuyển và thi công được tính toán theo công thức sau: Lp(X) = Lp(X0) +20 

log10(X0/X)  

Trong đó: 

- Lp(X0): mức ồn cách nguồn 1m (dBA). 

- Lp(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán. 

- X: vị trí cần tính toán. - X0 = 1m. 

Mức ồn do máy móc thi công gây ra được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.3. Mức ồn tối đa từ hoạt động của máy cơ giới 

TT 
Loại máy 

móc 

Mức ồn ứng với 

khoảng cách 1m 
Mức ồn ứng với khoảng cách 

Khoảng TB 5m 10m 20m 50m 100m 200m 

1 Xe tải 82-94 88 74,0 68,0 62,0 54,0 48 42 

QCVN 26:2010/BTNMT: 70dBA (6-21h) 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Mức ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của 

người lao động như gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao còn 

làm giảm năng suất lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ lớn trong thời 

gian dài sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 

Bảng 3.4. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và 

thi công 

STT Tên máy móc, thiết bị 

Mức ồn cách nguồn 1m 

(dBA) 
Mức ồn 

cách nguồn 

20m (dBA) 

Mức ồn 

cách nguồn 

50m (dBA) Khoảng Trung bình 

1 Máy trộn vữa 250 lít 75,0 ÷ 88,0 81,5 55,5 47,5 

2 Máy khoan 75,0 ÷ 87,0 81,5 57,0 49,5 

QCVN 26:2010/BTNMT 

(khu vực thông thường) 
70 dBA 
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QCVN 24:2016/BYT (thời 

gian tiếp xúc là 8 giờ) 
≤85 dBA 

(Nguồn:Bolt et al., 1971, 1987; Western Highway Institute, 1971; WSDOT, 1991; LSA Associates, 

2002)  

Mức ồn tối đa do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thi công tại 

vị trí cách nguồn 20m nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 

26:2010/BTNMT và QCVN 24:2016/BYT. Tác động này chỉ kéo dài trong 

khoảng thời gian thi công. Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp để kiểm soát. 

Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người ở các dải tần khác nhau 

được thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Bảng 3.5. Tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe con người 

TT Mức ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

1 0 Ngưỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Ngưỡng chói tai 

5 130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

6 140 Đau chói tay, gây bệnh mất trí, điên 

7 145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

8 150 Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ 

9 160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

10 190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học kỹ thuật, 2003)  

Để đánh giá tác động của độ rung theo khoảng cách ảnh hưởng có thể dự 

báo thông qua công thức sau: 

Lv(D) = Lv(1m) - 30*log10(D)    [Hiệp hội xây dựng cầu đường Thụy Sĩ] 

Trong đó: 

- Lv(D): Mức rung của thiết bị tính theo đơn vị VdB ở khoảng cách D m; 

- Lv(1m): Mức rung của thiết bị tính theo đơn vị VdB tại khoảng cách 1m; 

- D: khoảng cách tính bằng m từ nguồn gây rung; 

Kết quả dự báo độ rung tại các khoảng cách khác nhau từ nguồn do ảnh 

hưởng từ hoạt động thi công xây dựng dự án được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 3.6. Dự báo độ rung do hoạt động thi công xây dựng 

TT Máy móc, thiết bị 
Độ rung theo khoảng cách (Lv - VdB) 

3,0m 5,0m 8,0m 10,0m 

1 Xe tải 25T 71,7 65,0 58,9 56,0 

 QCVN 27:2010/BTNMT 75,0 
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   (Nguồn: Hiệp hội xây dựng cầu đường Thụy Sĩ, 2019) 

Nhận xét: Tại khoảng cách 3m so với nguồn phát sinh, độ rung đạt quy 

chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT. Do đó, tác động của độ rung phát sinh từ các 

máy móc, thiết bị trong quá trình thi công xây dựng dự án được nhận diện là không 

đáng kể. 

Độ rung ảnh hưởng hầu hết đến các bộ phận trong cơ thể con người như: 

Hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ tim mạch,… Khi đồng thời chịu tác động của cả 

tiếng ồn và độ rung, thì tác hại của tiếng ồn và độ rung đối với cơ thể càng lớn. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Công nhân trực tiếp tham gia làm việc tại dự án 

và  người dân xung quanh. 

d.3. Tác động đến đa dạng sinh học, yếu tố nhạy cảm 

Dự án với loại hình khai thác nước dưới đất xử lý nước cấp với lưu lượng 

khai thác là 600 m3/ngày đêm phục vụ cho mục đích sinh hoạt; không sử dụng đất 

của khu bảo tồn thiên nhiên, đất rừng, đất lúa 02 vụ hay đất của di tích - lịch sử, 

danh lam thắng cảnh; không có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng 

lúa nước, khu bảo tồn thiên nhiên,...; không có yêu cầu về di dân tái định cư. Do 

đó, dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

d.4. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra 

d.4.1. Tai nạn lao động 

Xảy ra do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc 

do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động. Thời gian làm 

việc liên tục và lâu dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến khoẻ của công nhân, gây 

tình trạng mệt mỏi, choáng váng hay ngất xỉu cho công nhân tại công trường. Sự 

cố đổ sập các bức tường, cột trong quá trình xây dựng có khả năng đè chèn lên 

công nhân đang thi công. 

Như vậy nếu các rủi ro về tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn 

đến sức khỏe cũng như tính mạng của công nhân, gây tổn thất lớn về tinh thần 

cho các gia đình có người gặp nạn. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng. 

d.4.2. Tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông có thể xảy ra khi công nhân băng qua đường giao thông 

để đến dự án, dạng tai nạn này cũng có thể xảy ra ngay trên công trường do các 

phương tiện thi công và vận chuyển nguyên vật liệu gây ra. Ngoài ra, trong quá 
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trình thi công thì xe vận chuyển vật liệu xây dựng ra vào có thể gây tai nạn giao 

thông trên tuyến đường vận chuyển.  

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng. 

d.4.3. Sự cố chập điện, cháy nổ 

Trong quá trình thi công, để đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, đủ nhiên 

liệu, đơn vị thi công sẽ dự trữ một lượng nhiên liệu tại lán trại. Khi công tác quản 

lý không thực hiện tốt sẽ dễ dàng xảy ra tình trạng cháy nổ. Đồng thời, hệ thống 

cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố chập, 

cháy nổ,... gây thiệt hại về sức khỏe và tài sản của con người; Việc sử dụng các 

thiết bị gia nhiệt trong thi công như: hàn, đun, đốt các vật liệu trong xây dựng 

cũng có thể gây ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động nếu không có các biện pháp 

phòng ngừa thích hợp. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng. 

d.4.4. Ảnh hưởng đến cụm dân cư  

Khi xây dựng những hạng mục công trình của dự án sẽ phát sinh các chất 

ô nhiễm như đối với môi trường không khí: Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

và rác thải xây dựng ra vào dự án, hoạt động của các máy móc trên công trường 

sẽ phát sinh lượng bụi, khí thải và tiếng ồn tương đối lớn làm ảnh hưởng đến hoạt 

động sinh hoạt của người dân như ảnh hưởng đến hệ hô hấp, mắt, các bệnh về da 

hoặc lượng amiăng trong các vật liệu xây dựng thâm nhập vào phổi, tích tụ có thể 

gây các bệnh bụi phổi–Amiăng, ung thư phổi, ung thư trung biểu mô ác tính (màng 

phổi, màng bụng, màng tim), mảng màng phổi, tràn dịch và dày màng phổi, ung 

thư thực quản, buồng trứng. Như vậy, bụi và khí thải sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe 

của đến người dân và khu vực lân cận dự án.  

Mặt khác, mật độ xe cộ và người qua lại đây khá lớn, việc đi lại của các 

phương tiện vận chuyển ra vào dự án có thể gây cản trở giao thông của người dân 

sống xung quanh khu vực dự án, nhất là tuyến đường bộ tiếp giáp với dự án vì 

mật độ lưu thông trên tuyến đường này cũng khá cao do cụm dân cư sinh sống ở 

khu vực khá đông vì vậy, có thể tiềm ẩn những sự cố giao thông xảy ra. Tuy nhiên, 

công tác xây dựng dự án chỉ thực hiện trong khoảng thời gian nhất định nên khả 

năng tác động đến tình hình kinh tế xã hội trong khu vực không nhiều và chỉ mang 

tính tạm thời. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án. 

+ Đối tượng bị tác động: Cụm dân cư tại khu vực dự án. 
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d.4.5. An ninh trật tự 

Nguồn phát sinh: Quá trình thi công xây dựng sẽ ảnh hưởng đến an ninh 

trật tự tại khu vực do tập trung đông công nhân trong thời gian thi công, mâu thuẫn 

giữa công nhân với dân cư xung quanh dự án. 

Tác động: Trong quá trình thi xây dựng sẽ tập trung một lượng lớn công 

nhân nên có thể gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, làm xáo trộn đời sống người 

dân trong khu vực dự án nếu không có biện pháp quản lý tốt; ảnh hưởng đến tình 

hình an ninh trật tự xã hội tại khu vực bởi các mâu thuẫn giữa công nhân với nhau 

hoặc giữa công nhân với dân cư xung quanh dự án. Các mâu thuẫn phát sinh có 

thể ở sự cãi vã hoặc có thể đánh nhau gây thiệt hại sức khỏe, tính mạng con người. 

Do đó, chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ vấn đề an ninh trật tự tại dự án. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của công nhân 

xây dựng, công nhân viên làm việc gần dự án. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

a. Khai thác, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển vật liệu 

xây dựng, che bạt vật liệu trong quá trình vận chuyển để hạn chế bụi phát tán vào 

không khí và nguồn nước. 

- Phương tiện vận chuyển vật liệu được kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng; Không 

chở quá tải và tắt động cơ phương tiện vận chuyển trong thời gian công nhân vận 

chuyển vận chuyển vật liệu từ phương tiện vận chuyển xuống khu vực thi công 

của dự án. 

- Vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường vận chuyển khi phát sinh sẽ được 

công nhân tiến hành thu gom ngay để hạn chế gió phát tán bụi, cát vào môi trường 

không khí, cũng như để phòng trời mưa cuốn trôi các chất rắn vào hệ thống thoát 

nước, gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. 

- Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thường xuyên trong quá trình triển 

khai dự án cho các phương tiện lưu thông tại dự án, để phòng sự cố tai nạn giao 

thông có thể xảy ra. 

- Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở người điều khiển phương 

tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực dự án phải luôn tuân thủ chấp hành 

các quy định về điều khiển phương tiện. 

- Sử dụng bạt lót và che chắn khu vực tập kết nguyên, nhiên, vật liệu. Khu 

vực tập kết bố trí tại vị trí trong khu vực dự án, tuy nhiên đơn vị thi công hạn chế 

tập kết nguyên vật liệu tại dự án để tránh phát sinh chất thải gây ảnh hưởng đến 
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môi trường xung quanh, thi công đến phân đoạn nào yêu cầu nhà cung cấp vật 

liệu cung ứng và vận chuyển đủ nhu cầu sử dụng. 

c. Thi công các hạng mục công trình của dự án  

♦ Giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải: 

c.1. Giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải 

- Đối với nước mưa chảy tràn: Thực hiện các giải pháp như sau: 

+ Để nước mưa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp dọc khu vực thi công và 

thoát ra kênh thoát nước chung của khu vực (kênh Tràm Kiến). 

+ Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao nhằm tránh nước mưa cuốn 

vật liệu, làm gia tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nguồn nước tiếp nhận.  

- Đối với nước thải xây dựng: Sử dụng máy trộn vữa để hạn chế nước thải 

phát sinh; Tăng cường nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm sử dụng nước và tuân 

thủ nội quy thi công xây dựng; nước thải từ trộn vữa, nước rửa máy móc, thiết bị 

trộn,… thu gom vào rãnh thoát nước chung tại khu vực, thường xuyên nạo vét 

rãnh thoát nước để tăng cường khả năng tiêu thoát nước tại dự án. Chủ dự án và 

đơn vị thi công thực hiện thu gom, xử lý nước thải đảm bảo phù hợp với các quy 

định về bảo vệ môi trường. 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Quá trình thi công xây dựng dự án sẽ ưu tiên 

tuyển dụng lao động là người tại địa phương để giảm công nhân lưu trú tại công 

trường nhằm hạn chế khối lượng nước thải sinh hoạt. Đồng thời, dự án sử dụng 

nhà vệ sinh công cộng gần khu vực dự án để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh, 

hạn chế tác động xấu đến môi trường tại khu vực. 

c.2. Giảm thiểu tác động từ bụi, khí thải 

Để giảm thiểu tác động từ bụi và khí thải trong giai đoạn xây dựng Chủ dự án 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Bụi, khí thải từ các thiết bị thi công tại dự án: Phương tiện vận chuyển vật 

liệu được kiểm tra định kỳ, bão dưỡng; không chở quá tải và tắt động cơ phương tiện 

vận chuyển trong thời gian công nhân vận chuyển vật liệu từ phương tiện xuống khu 

vực thi công dự án. Lựa chọn các phương tiện máy móc trang thiết bị chuẩn bị cho 

hoạt động xây dựng đảm bảo tình trạng mới và đạt những yêu cầu về phát sinh khí 

thải. 

- Bụi trong quá trình thi công xây dựng: Che chắn những khu vực phát sinh 

bụi trong quá trình thi công; Không được chở quá tải trọng, tốc độ vận chuyển đảm 

bảo theo đúng quy định; Che chắn đối với phương tiện vận chuyển vật liệu nhằm hạn 

chế rơi vãi vật liệu, cũng như hạn chế bụi phát sinh; Cát và đá được làm ẩm trước 

khi trộn; Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. Che chắn hàng rào xung quanh 

công trình để che chắn bụi và bố trí lực lượng từ 4 - 5 người thường xuyên quét dọn, 

tưới nước trong công trường và các tuyến đường xung quanh. 
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- Bụi từ quá trình tập kết nguyên, nhiên, vật liệu: Khu vực xây dựng được che 

chắn để hạn chế phát tán bụi; Che bạt các điểm tập kết nguyên vật liệu xây dựng để 

hạn chế phát tán bụi ra môi trường xung quanh, cũng như đề phòng trời mưa cuốn 

trôi các chất rắn vào hệ thống thoát nước, gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. 

Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp, hạn chế việc tập kết vật tư vào 

cùng một thời điểm. Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần dự án để giảm quãng 

đường vận chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất 

thải phát sinh. 

c.3. Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải rắn sinh hoạt 

Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh; Xử lý nghiêm đối với các hành vi vứt 

rác không đúng quy định; Bố trí 01 thùng chứa rác có thể tích 250 lít có nắp đậy 

tại trạm cấp nước hiện hữu để thu gom. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý theo quy định. Tần suất thu gom: 01 lần/ngày. 

c.4. Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn sau khi xây dựng được thu gom, xử 

lý để không gây mất mỹ quan, tốn diện tích lưu chứa, biện pháp xử lý như sau: 

Đối với xà bần, gạch vụn, đất đá,… sẽ được thu gom, tận dụng để san lấp mặt 

bằng thi công. Các loại chất thải rắn khác như bao giấy (bao xi măng), thùng nhựa, 

dây nhựa,… chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo quy định, với tần suất thu 

gom, xử lý là hàng ngày. 

- Chất thải rắn rơi vãi từ vận chuyển vật liệu: Yêu cầu công nhân thu gom 

chất thải phát sinh để tránh tình trạng chất thải bị nước mưa cuốn vào, cũng như 

đảm bảo an toàn giao thông cho người dân lưu thông trên tuyến đường có các 

phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng của dự án.  

+ Sử dụng phương tiện chuyên dụng và thực hiện che chắn phương tiện 

trong quá trình vận chuyển vật liệu. 

+ Bố trí nhân viên phụ trách công tác an toàn lao động và vệ sinh môi 

trường, phân công công nhân thu gom vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường vận 

chuyển: thu gom, làm sạch đường ngay khi phát sinh chất thải,.... 

- Đơn vị thi công sẽ thực hiện các giải pháp thu gom chất thải xây dựng 

trước khi bàn giao lại chủ dự án như sau: 

 + Đối với các chất thải còn sót lại như đất, đá, bê tông vụn, vỏ bao xi 

măng,... sẽ được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý đúng quy 

định. 

 + Thực hiện tổng vệ sinh xung quanh dự án, thu gom các chất thải còn lại. 

 + Thực hiện giám sát nghiêm túc đối với quá trình tổng vệ sinh trước khi 

bàn giao lại cho chủ đầu tư. Khi ký hợp đồng thực hiện xây dựng công trình dự 

án, Chủ dự án có điều khoản ràng buộc nhà thầu thi công có trách nhiệm thu gom 

và ký hợp đồng xử lý các chất thải trong quá trình xây dựng trước khi bàn giao 

công trình. 
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c.5. Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lưu chứa vào 03 thùng nhựa có nắp đậy kín có dán 

nhãn cảnh báo CTNH, mỗi thùng có thể tích 250 lít/thùng. Đồng thời, chủ dự án 

sẽ thuê đơn vị có chức năng để xử lý lượng CTNH phát sinh theo đúng quy định 

của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

Ngoài ra, các phương tiện, thiết bị thi công sẽ được định kỳ thay nhớt, bảo 

dưỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 

♦ Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải: 

c.6. Giảm thiểu tác động từ tiếng ồn và độ rung 

- Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp bảo trì bảo dưỡng định kỳ cho 

các máy móc, thiết bị thi công để hạn chế tiếng ồn do máy móc, thiết bị cũ hỏng 

gây ra 

- Cách ly nguồn ồn bằng cách tăng cường các lớp che xung quanh công 

trình, bố trí các bộ phận phát ra tiếng ồn ở cuối gió và tuân theo khoảng cách qui 

định. 

- Tạo các rào chắn quanh công trường bằng các vật liệu như ván ép, các 

tấm lót từ vật liệu hấp thụ âm thanh nhằm đạt hiệu quả cách âm tối đa. 

- Đào tạo kỹ thuật viên, nhiên viên, công nhân công trình nâng cao ý thức 

trong quá trình thi công để hạn chế các thao tác gây tiếng ồn lớn 

- Kiểm tra mức độ ồn, rung trong quá trình xây dựng và đặt ra lịch thi công 

phù hợp với lịch sinh hoạt của cư dân xung quanh để hạn chế đến mức thấp nhất 

các tác động của tiếng ồn gây ra 

- Thời gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu buổi sáng 7 giờ đến 11 

giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ để tránh giờ nghỉ ngơi, cũng như sinh hoạt 

của những người dân sống gần khu vực dự án. 

- Trường hợp máy móc, thiết bị gây tiếng ồn lớn: Chủ đầu tư yêu cầu nhà 

thầu thay thế thiết bị thi công; máy móc thiết bị hoạt động giữ khoảng cách để 

trách hiện tượng cộng hưởng âm; thay thế các thiết bị hư hỏng,… 

- Kiểm tra thay thế hoặc bổ sung các đệm cao su và lò xo chống rung cho 

chân đế các thiết bị để giảm độ rung. 

- Yêu cầu nhà thầu bắt buộc các đối tác cung ứng vật liệu xây dựng không 

chuyên chở quá tải; xử lý nghiêm các tài xế có hành vi chở quá tải. 

c.7. Tai nạn lao động 

Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Các thiết bị thi công được kiểm tra, bảo trì thường xuyên. 
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- Quy định các nội quy làm việc tại dự án, bao gồm nội quy ra, vào nơi làm 

việc; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết bị về an 

toàn điện,.... 

- Lắp đặt các biển cấm người qua lại tại khu vực nguy hiểm.  

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây ra tia lửa 

điện phải được thiết kế đúng theo quy định về an toàn điện. 

- Bố trí, lắp đặt các biển báo, báo hiệu khu vực đang thi công để hạn chế tối 

đa người không phận sự tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có thể 

xảy ra. 

- Có chế độ nghỉ ngơi cho công nhân trong thời gian làm việc. 

- Nhắc nhở công nhân tuân thủ các biện pháp thi công, xử lý nghiêm khác 

các hành vi phạm. Tích cực cấp cứu các trường hợp bị tai nạn lao động. 

c.8. Tai nạn giao thông 

Chủ dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thường xuyên trong quá trình thi 

công các hạng mục công trình cho các phương tiện lưu thông tại khu vực dự án 

nhận biết, đề phòng sự cố tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

- Vệ sinh mặt đường hàng ngày; phục hồi như hiện trạng ban đầu, để đảm 

bảo an toàn giao thông. 

- Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công nhắc nhở người điều khiển phương 

tiện không chuyên chở quá tải, ra vào khu vực dự án phải luôn tuân thủ chấp hành 

các quy định về điều khiển phương tiện. 

c.9. Sự cố chập điện, cháy nổ 

Trong quá trình xây dựng các hạng mục của dự án thì chủ dự án thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy 

nổ. Xử lý nghiêm công nhân vi phạm để góp phần làm giảm thiểu khả năng xảy 

ra cháy nổ. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện được bố trí theo đúng 

quy định nhằm hạn chế sự cố chập điện có thể xảy ra. 

- Bố trí các bình cứu hoả cầm tay ở những vị trí thích hợp nhất để tiện sử 

dụng, các phương tiện chữa cháy sẽ luôn kiểm tra thường xuyên và đảm bảo trong 

tình trạng sẵn sàng. 

- Tích cực cứu người gặp nạn và thông báo với cơ quan chức năng thực 

hiện công tác phòng cháy chữa cháy và ứng phó sự cố. 

c.10. Ảnh hưởng đến cụm dân cư  

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 
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- Giảm thiểu tối đa các phương tiện vận chuyển đậu trên đường trong quá 

trình thi công xây dựng. 

- Khi tập trung mật độ cao các phương tiện vận chuyển, bố trí người điều 

phối giao thông tại khu vực dự án nhằm tránh tình trạng tắt nghẽn giao thông.  

- Tuân thủ xây dựng dự án theo đúng quy hoạch và thiết kế. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí 

các thiết bị, máy móc thi công…) để phòng ngừa tai nạn và sự cố cháy nổ. 

- Quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu xây dựng và máy móc sử dụng cho dự 

án. 

- Thi công đúng theo tính toán, thiết kế nhằm hạn chế tác hại do sự cố sụt 

lún, sạt lở. 

- Các tài liệu chỉ dẫn của các thiết bị và các máy móc xây dựng luôn phải 

đi kèm thiết bị, các thông số kỹ thuật cần phải được kiểm tra thường kỳ. 

- Bố trí các biển báo trên các khu vực thi công. 

- Sau khi hoàn tất công trình, dọn dẹp làm vệ sinh sạch sẽ, không còn để 

đất cát, vật tư rơi vãi, rác thải rơi vãi trên khu vực dự án. 

- Sắp xếp thời gian ra – vào dự án thích hợp, không trùng với thời gian cao 

điểm (10 – 12h). 

- Yêu cầu các phương tiện vận chuyển phải đậu đỗ đúng nơi quy định, 

không để phương tiện chạy không tải để hạn chế bụi và khí thải phát sinh; 

- Bố trí biển cảnh báo, màng che chắn khu vực lắp đặt máy móc, thiết bị để 

hạn chế các sự cố đáng tiếc có xảy ra cho người dân xung quanh khu vực dự án. 

- Trên đường vận chuyển các máy móc thiết bị và chú ý không vận chuyển 

quá tải, máy móc, thiết bị được sắp xếp lên phương tiện vận chuyển một cách 

ngăn nắp, gọn gàng, không để quá cao, quá tải để tránh sự cố trên đường vận 

chuyển. 

c.11. An ninh trật tự  

Xây dựng nội quy làm việc, xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết tại khu 

vực dự án. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương quản lý công nhân làm 

việc tại dự án. Đồng thời, chủ dự án sẽ quản lý chặt chẽ công nhân đảm bảo không 

ảnh hưởng đến đời sống người dân gần khu vực gần dự án. Đảm bảo thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường để không ảnh hưởng đến đời sống của dân cư 

hiện hữu xung quanh dự án. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 
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a. Tác động do nước thải 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nước mưa chảy tràn: Căn cứ trên diện tích khu vực dự án và lượng mưa 

trung bình của tháng cao nhất trong năm (Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng năm 

2021), lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích của dự án được tính như 

sau:  

V = Q/30 x (1- ψ) x S (1) 

 Q: lượng mưa cao nhất trong tháng năm 2021 (Q = 0,317 m). 

 S: diện tích (S: 880 m2).  

 ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

          =>  V = 0,317/30 x (1 - 0,2) x 880 = 7,43 m3. 

Tổng lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án khoảng 7,43 

m3/ngày. (khi có mưa) 

Bảng 3.7. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

Thành phần Đô thị (mg/l) Công nghiệp (mg/l) Khu dân cư (mg/l) 

BOD 20 9,6 3,6 - 20 

Oil & Grease 2,6 -- -- 

TSS 150 94 18 - 140 

TN 2 1,8 1,1 -2,8 

TP 0,36 0,31 0,05 – 0,40 

Cadmium 0,0015 -- -- 

Chromium 0,034 -- -- 

Lead 0,14 0,2 0,07 – 0,21 

Nickel 0,022 -- -- 

Zinc 0,2 0,12 0,046 – 0,170 
Note: -- indicates data not available. 

(Nguồn: Data reported as seen in Kadlec and Knight, 1996; Horner and Skupien, 1994) 

+ Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận 

hành chủ yếu từ sinh hoạt của nhân viên. Số lượng nhân viên là 01 người, theo 

QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, chỉ 

tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/ngày/người và lượng nước 

thải sinh hoạt tương đương 100% định mức nước sử dụng (Theo mục a khoản 1 

Điều 39 của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ). 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh ước tính như sau: 

01 người x 80 lít/người/ngày *100% = 0,08 m3/ngày. 

+ Nước thải sản xuất: Trong quá trình vận hành của Trạm xử lý nước Châu 

Hưng lượng nước rửa lọc cụm xử lý là 8 m3/lần với tần suất rửa lọc 01 lần/tuần. 

Đặc trưng loại nước thải này chứa nhiều bông cặn nhỏ được tách ra từ các hạt cát 

lọc, đây là lượng nước thải có chứa hàm lượng sắt và mangan nên cần có biện 

pháp giảm thiểu tác động này. 
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- Tác động:  

+ Nước mưa chảy tràn: Nước mưa sẽ bị nhiễm bẩn do khi chảy tràn trên 

mặt đất cuốn theo các chất bẩn như: đất, cát, thức ăn thừa, rác,... gây ô nhiễm cho 

nguồn tiếp nhận. Ngoài ra, khi không có đường thoát nước thì nước mưa chảy tràn 

bị ứ đọng, gây hiện tượng ngập cục bộ gây mất mỹ quan khu vực. 

+ Nước thải sinh hoạt: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường 

thấy ở nước thải sinh hoạt là BOD, COD, Nitơ và Photpho. Một yếu tố gây ô 

nhiễm quan trọng trong nước thải sinh hoạt đó là các loại mầm bệnh được lây 

truyền bởi các vi sinh vật có trong phân. Vi sinh vật gây bệnh cho người bao gồm 

các nhóm chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán gây ra các bệnh 

lan truyền bằng đường nước như tiêu chảy, ngộ độc thức ăn, vàng da,… 

• COD, BOD: Sự khoáng hoá, ổn định chất hữu cơ sẽ tiêu thụ một lượng 

lớn và gây thiếu hụt oxy của nguồn tiếp nhận ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi 

trường nước. Nếu ô nhiễm quá mức, điều kiện yếm khí có thể hình thành. Trong 

quá trình phân huỷ yếm khí sinh ra các sản phẩm như H2S, NH3, CH4,... làm cho 

nước có mùi hôi thối và làm giảm pH của môi trường. 

• Amonia, Photpho: Đây là những nguyên tố dinh dưỡng đa lượng. Nếu 

nồng độ trong nước quá cao dẫn đến sự phát triển bùng phát của các loại tảo, làm 

cho nồng độ oxy trong nước rất thấp vào ban đêm gây ngạt thở và diệt vong các 

sinh vật. 

• Màu của nước thải: Màu của nước thải thường có màu đen hoặc những 

màu tối khác gây mất mỹ quan. 

• Dầu mỡ: gây mùi, ngăn cản khuếch tán oxy trên bề mặt. Nước thải sinh 

hoạt luôn gây ra những mùi khó chịu, nếu lâu ngày không được xử lý hoặc không 

được thoát ra môi trường bên ngoài thì mùi càng trở nên nồng nặc hơn. 

Bảng 3.8. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

Chất ô nhiễm Đơn vị 

Nồng độ QCVN 

14:2008/BTN

MT 

Cột B 
Nhẹ 

Trung 

bình 
Nặng 

1. Chất rắn tổng cộng mg/L 350 720 1200 - 

- Hoà tan mg/L 250 500 850 1000 

- Lơ lửng mg/L 100 220 350 100 

- Chất rắn lắng được mg/L 5 10 20 - 

2. BOD5 (20oC) mg/L 110 220 400 50 

3. COD mg/L 250 350 500 - 

4. Tổng lượng Cacbon hữu cơ mg/L 80 160 290 - 

5. Tổng N (tính theo N) mg/L 20 40 85 - 

- Hữu cơ mg/L 8 15 35 - 

- Amoni tự do mg/L 12 25 50 10 
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Chất ô nhiễm Đơn vị 

Nồng độ QCVN 

14:2008/BTN

MT 

Cột B 
Nhẹ 

Trung 

bình 
Nặng 

- Nitrit mg/L 0 0 0 - 

- Nitrat mg/L 0 0 0 50 

6. Tổng P (tính theo P) mg/L 4 8 15 10 

- Hữu cơ mg/L 1 3 5 - 

- Vô cơ mg/L 3 5 10 - 

7. Coliforms MPN/ 

100ml 

106 -

107 
107-108 

108 -

109 
5.000 

8. Cacbon hữu cơ bay hơi g/L <100 100-400 >400 - 

 (Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp, Lâm Minh Triết, 2008 ) 

Qua bảng số liệu trên cho thấy nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có hàm 

lượng chất hữu cơ và vi sinh cao. Các thông số ô nhiễm vượt quá giới hạn cho 

phép hàng chục lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

(QCVN 14:2008/BTNMT). Cụ thể như: BOD5 (vượt 2,2 – 8 lần), Amoni (vượt 

1,2 – 5 lần), Coliforms (vượt 200 – 200.000 lần). Vì vậy, nước thải sinh hoạt cần 

được xử lý trước khi thải vào môi trường tiếp nhận. 

Nước thải từ căn tin giàu chất hữu cơ, nếu không được xử lý sẽ ảnh hưởng 

đến môi trường, sinh vật,... nên nước thải cần phải được xử lý trước khi thải ra 

môi trường. 

+ Nước thải sản xuất: Nước sau khi xử lý bằng công nghệ thì các chất rắn 

lơ lửng, các kim loại bị giữ lại ở màng lọc. Chỉ có nước thải từ quá trình rửa ngược 

chứa một ít các thành phần ô nhiễm như chất rắn lơ lững cao, clorua cao. Nếu 

không được thu gom và xử lý và thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận thì sẽ ảnh hưởng 

đến nguồn nước mặt tại khu vực, có khả năng ăn mòn kim loại, gây hại cho cây 

trồng, giảm tuổi thọ của các công trình bằng bê tông,... Nhìn chung Clorua không 

gây hại cho sức khỏe con người, nhưng Clorua có thể gây ra vị mặn của nước do 

đó ít nhiều ảnh hưởng đến mục đích ăn uống và sinh hoạt. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Khi dự án đi vào hoạt động có phát sinh nước thải, 

chất thải rắn,… sẽ tác động đến môi trường đất, môi trường nước mặt tại kênh nội 

đồng và ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người dân. 

b. Tác động do bụi, khí thải 

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh một số tác nhân 

gây ô nhiễm môi trường không khí như sau: Khí thải từ quá trình phân hủy chất 

hữu cơ có trong chất thải rắn, mùi hôi từ quá trình xử lý bùn; Bụi và khí thải từ 

các phương tiện giao thông ra vào dự án.  
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- Tác động: 

Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO, hệ số ô nhiễm do các phương tiện 

giao thông như bảng sau: 

Bảng 3.9. Hệ số ô nhiễm do các phương tiện giao thông 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm (Kg/tấn dầu) 

Động cơ < 1.400 cc Động cơ 1.400 -2.000 cc Động cơ > 2.000 cc 

Bụi 1,10 0,86 0,76 

SO2 20 x S 20S 20S 

NO2 23,65                                                22,02 27,11 

CO 248,3 194,7 169,7 

VOC 35,25 27,65 24,09 

(Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993 với 0,1S%]) 

Theo tài liệu đánh giá nhanh tải lượng ô nhiễm của WHO, đối với loại xe 

động cơ 1400 – 2000 cc sẽ tiêu hao nhiên liệu khoảng 3,5 kg dầu/h. Do đó thải 

lượng ô nhiễm đối với loại xe này là: 

Bảng 3.10. Thải lượng ô nhiễm không khí 

Chất ô nhiễm Bụi SO2 NOx CO VOC 

Hàm lượng [kg/tấn dầu] 0,86 2 22,02 194,7 27,65 

Tải lượng [g/h] 60,2 140 1540 13629 1935,5 

(Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993 với 0,1S%]) 

Các phương tiện vận chuyển sẽ thải ra một lượng khói thải chứa các chất ô 

nhiễm không khí. Nguồn ô nhiễm này khó kiểm soát và phân tán trên tuyến đường 

vận chuyển. Diện tích khu vực dự án tương đối lớn, môi trường không khí xung 

quanh rộng, thông thoáng, vì vậy mức độ ảnh hưởng của khí thải này là không 

lớn, có thể kiểm soát được. Lượng khí thải phát sinh ra tùy thuộc vào tính năng 

kỹ thuật của các phương tiện, chế độ vận hành, 

Bảng 3.11. Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô 

Thành phần 

khí độc hại 

(%) 

Chế độ làm việc của động cơ 

Chạy chậm Tăng tốc độ Ổn định Giảm tốc độ 

Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen 

Khí CO 7,0 Vết 2,5 0,1 1,8 Vết 2,0 Vết 

Hydrocarbon 0,5 0,04 0,2 0,02 0,1 0,01 1,0 0,03 

NOx(ppm) 30 60 1050 850 650 250 20 30 

Aldehyde 30 10 20 20 10 10 300 30 

    (Nguồn: Ô nhiễm không khí, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003) 

Tác động từ các chất thải khí tùy thuộc vào nồng độ các chất ô nhiễm mà 

tác động đến sức khỏe con người, sinh vật, các công trình tài sản, nhất là các công 

trình ngoài trời do các khí thải (NO2, SO2,...) gặp điều kiện ẩm ướt sẽ tạo nên các 

axit gây ăn mòn kết cấu công trình, thiết bị máy móc, làm giảm tuổi thọ của các 

thiết bị. 
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Ảnh hưởng của bụi vào sức khỏe phụ thuộc vào tính chất, nồng độ và kích 

thước hạt: Bụi có đường kính dưới 10 µm dễ dàng xuyên qua khẩu trang, thâm 

nhập vào đường hô hấp của con người; các hạt bụi có đường kính từ 5-10 µm  xâm 

nhập và lắng đọng ở đường hô hấp giữa. Bụi có đường kính dưới 5 µm có thể xâm 

nhập sâu đến tận các phế nang của phổi. Bụi sẽ gây ra những ảnh hưởng đến sức 

khỏe của công nhân trong quá trình lao động sản xuất của nhà máy. Ngoài ra, bụi 

còn tác động đến hệ thực vật, các công ty, doanh nghiệp xung quanh dự án, gây 

mất mỹ quan. 

Bảng 3.12. Một số hợp chất gây mùi 

Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH Mùi tỏi, cà phê 

mạnh 

0,00005 

Amyl mercaptan CH-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

Crotyl mercaptan CH3-CH=CH-CH2-SH Mùi chồn 0,000029 

Dimethy sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

Hydrogen sufide H2S Trứng thối 0,00047 

Methyl mercaptan CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

Tert – butyl mercaptan (CH3)3C-SH Mùi chồn, khó chịu 0,00008 

Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – Ermoupolis. Odor 

emission in a small wasterwater treatment plant, 2001) 

Mùi hôi từ sự phân hủy yếm khí các hợp chất hữu cơ có trong chất thải rắn 

sinh hoạt do chất thải rắn sinh hoạt không được thu gom, xử lý theo đúng quy 

định.  Ngoài ra mùi hôi còn phát sinh từ quá trình xử lý bùn. Mùi hôi này sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến các nhân viên làm việc tại dự án và người dân xung quanh, 

ảnh hưởng đến mỹ quan môi trường.  

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người dân; 

ảnh hưởng đến môi trường không khí. 

c. Tác động do chất thải rắn 

c.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt hàng ngày của công nhân 

viên làm việc tại dự án. Chất thải rắn chứa thành phần chính là chất hữu cơ dễ 

phân hủy như: thức ăn thừa, rau củ, bọc nylon, chai nhựa,... Theo QCVN 

01:2021/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng thì lượng 

chất thải rắn phát sinh của đô thị loại V là 0,65 kg/người/ngày. Tổng số lượng 
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công nhân viên làm việc tại dự án là 01 người. Do vậy khối lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh tại dự án là 0,65 kg/ngày. 

- Tác động:  

Tuy khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án là không 

lớn, nhưng nếu không được thu gom và xử lý tốt sẽ gây ô nhiễm môi trường, nhất 

là nguồn nước mặt tại khu vực dự án, ảnh hưởng xấu đến đời sống của các giống 

loài thủy sinh. Ngoài ra, trong quá trình phân hủy chất thải hữu cơ trong rác thải 

phát sinh các chất độc hại (CH4, H2S,…), tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây 

bệnh phát triển, nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh, ảnh hưởng đến sức 

khỏe của công nhân làm việc.  

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người dân và 

mỹ quan khu vực dự án; ảnh hưởng đến nguồn nước mặt. 

c.2. Chất thải rắn thông thường 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ bao bì đựng hóa chất, từ quá trình rửa lọc, 

vệ sinh bể. Chủ yếu là bao bì PAC, chứa chlorine ước tính khối lượng phát sinh 

là 2 kg/ngày và lượng cặn (bùn thải) thu được sau khi xử lý bể lọc 20mg/lít, tương 

đương 20g/m3 × công suất tối đa 500m3/ngày đêm =10 kg/ngày. 

- Tác động:  

Các loại chất thải này có thể tái chế, tái sử dụng, dễ thu gom và vận chuyển 

nên ít gây tác động trực tiếp đến môi trường. Nếu không được quản lý tốt sẽ làm 

phát sinh mùi hôi, gây mất vẽ mỹ quan môi trường xung quanh, làm tắc nghẽn 

đường thoát nước. Ngoài ra bùn thải không được thu gom sẽ làm phát sinh mùi 

hôi ảnh hưởng đến chất lượng không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên làm 

việc tại dự án và người dân xung quanh.  

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người dân và 

mỹ quan khu vực dự án; ảnh hưởng đến nguồn nước mặt. 

c.3. Chất thải nguy hại  

- Nguồn phát sinh: Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình 

hoạt động của dự án chủ yếu là dầu nhớt thải phục vụ cho hoạt động bôi trơn máy 

móc, thiết bị; Giẻ lau dính dầu nhớt từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị; Bóng 

đèn huỳnh quang thải. Cụ thể chủ dự án ước tính các loại CTNH phát sinh được 

trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3.13. Chất thải nguy hại dự kiến phát sinh trong giai đoạn vận hành  

TT Tên CTNH Mã CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/tháng) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 2 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 10 

Tổng 12 

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Sóc Trăng, 2022) 

- Tác động: 

CTNH nếu không được quản lý và xử lý theo đúng quy định sẽ gây ra những 

tác động tiêu cực lên các thành phần môi trường đất, nước, không khí, cũng như 

ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp lên sức khỏe con người. Cơ chế tác động và tích 

lũy của CTNH lên sinh vật sẽ khác nhau phụ thuộc vào loài, thể trạng, điều kiện 

tiếp xúc. Các tác động tiêu cực của CTNH đối với môi trường và sức khỏe con 

người được biểu hiện cụ thể ở tính chất của CTNH như sau: 

+ Chất dễ cháy: Các chất thải ở thể rắn hoặc lỏng mà bản thân chúng có thể 

nổ do kết quả của phản ứng hóa học (khi tiếp xúc với ngọn lửa, bị va đập hoặc ma 

sát) hoặc tạo ra các loại khí ở nhiệt độ, áp suất và tốc độ gây thiệt hại cho môi 

trường xung quanh. Gây tổn thương da, bỏng và có thể dẫn đến tử vong, phá hủy 

vật liệu, phá hủy công trình. Từ quá trình cháy nổ, các chất dễ cháy nổ hay sản 

phẩm của chúng cũng có đặc tính nguy hại, phát tán ra môi trường, gây ô nhiễm 

môi trường đất, nước và không khí. 

+ Có độc tính:  

Độc tính nguy hại: Do hóa chất có thể gây ngộ độc qua da, niêm mạc, hít 

hay ăn phải hoặc gây thương tích như bỏng. Ảnh hưởng gián tiếp các yếu tố nguy 

hại này xảy ra do nhiễm độc nước ngầm khi các chất này được quản lý và xử lý 

không tốt.  

Độc di truyền: Các chất độc có đặc tính gây đột biến gen, gây hư hại ADN, 

gây quái thai hoặc gây ung thư. 

+ Độc tính sinh thái: Các chất thải có thành phần nguy hại gây tác hại 

nhanh chóng hoặc từ từ đối với môi trường và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 

+ Ăn mòn: Các chất thải thông qua phản ứng hóa học gây tổn thương 

nghiêm trọng đến các mô sống hoặc phá hủy các loại vật liệu, hàng hóa và phương 

tiện vận chuyển. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người dân; hệ 

sinh thái tại khu vực. 
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♦ Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: 

d. Tiếng ồn và độ rung 

- Nguồn phát sinh: 

Các nguồn gây ồn điển hình nhất trong hoạt động của dự án là: Phát sinh từ 

hoạt động của máy bơm nước; Phát sinh từ các phương tiện vận chuyển, hoạt động 

của công nhân làm việc tại dự án. 

- Tác động: 

+ Tiếng ồn ảnh hưởng đến cơ thể chủ yếu là cơ quan thính giác, ngoài ra 

còn ảnh hưởng các bộ phận khác của cơ thể. Theo nghiên cứu của Bộ Y tế và Viện 

nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của Tổng Liên Đoàn Lao động 

Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con 

người. Sự ảnh hưởng của tiếng ồn được miêu tả theo hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Tác động của tiếng ồn lên cơ thể con người 

Ảnh hưởng của tiếng ồn đến cơ quan thính giác: Cơ quan thính giác của 

con người có một khả năng chịu đựng sự tác động của tiếng ồn và có khả năng 

phục hồi lại độ nhạy cảm rất nhanh. Sự thích nghi của tai người cũng có một giới 

hạn nhất định. Khi tiếng ồn được lặp lại nhiều lần, thính giác không có khả năng 

phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thường. Sau một thời gian dài sẽ sinh ra các 

bệnh lý như bệnh nặng tai và điếc. 

Hệ hô hấp 

Tăng nhịp 

thở, mệt cơ 

bắp 

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Các cơ quan của cơ thể 

Gây mệt mỏi thính giác, giảm thị lực, điếc nghề 

nghiệp. 

Gây nên những biến đổi sinh lý, sinh hóa, 

điện sinh ở não. 

Thị giác 
Hệ tiêu 

hóa 

Hệ tuần 

hoàn 

Hệ vận 

động 

Rối loạn 

tiền đình 

- Giảm khả năng 

phân biệt màu sắc. 

- Giảm độ rõ 

- Viêm dạ dày 

- Giảm dịch vị 

- Tăng nhịp 

tim. 

- Rối loạn tuần 

hoàn. 

Phản xạ 

chậm 

Rối loạn 

tuần hoàn 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Mở rộng đường ống 

cấp nước tập trung xã Châu Hưng 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 89 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

Ảnh hưởng của tiếng ồn đến các cơ quan khác: Gây ra những thay đổi trong 

hệ thống tim mạch; làm giảm sự tiết dịch và sự co bóp bình thường của dạ dày bị 

ảnh hưởng gây bệnh viêm dạ dày; ngoài ra tiếng ồn còn gây tăng huyết áp, làm 

giảm sự tập trung, mệt mỏi và giảm năng suất lao động.  

+ Độ rung: Khi cường độ rung lớn và thời gian tiếp xúc lâu sẽ gây khó chịu 

cho cơ thể. Những rung động có tần số thấp nhưng biên độ lớn thường gây ra sự 

lắc xóc, nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể: 

• Làm thay đổi hoạt động của tim. Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có 

thể làm rối loạn chức năng giữ thăng bằng của cơ thể. 

• Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xương khớp, làm viêm các hệ 

thống xương khớp. 

• Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá 

mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

- Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

+ Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

+ Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân viên làm việc 

tại dự án. 

e. Tác động của việc khai thác nước ngầm tại khu vực 

Theo báo cáo Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới 

đất tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 thì trữ lượng khai thác nước dưới đất tại huyện 

Thạnh Trị cụ thể như sau: 

NDĐ nhạt được hình thành từ 05 tầng chứa nước qp2-3, qp1, n2
2, n2

1 và n1
3 

và có diện tích phân bố không giống nhau. Trữ lượng khai thác tiềm năng là 

492.163 m3/ngày, trong đó trữ lượng động được xem là trữ lượng khai thác an 

toàn là 30.750 m3/ngày. Trong đó, trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa 

nước qp2-3 là 109.112 m3/ngày; tầng chứa nước qp1 là 49.816 m3/ngày; tầng chứa 

nước n2
2 là 38.268 m3/ngày; tầng chứa nước n2

1 là 156.827 m3/ngày; tầng chứa 

nước n1
3 là 138.140 m3/ngày. 

NDĐ mặn được hình thành 7 tầng chứa nước qh, qp3, qp2-3, qp1, n2
2, n2

1 và 

n1
3 với trữ lượng khai thác tiềm năng NDĐ tổng cộng là 409.836 m3/ngày. Trong 

đó, trữ lượng khai thác tiềm năng của tầng chứa nước qh là 14.861 m3/ngày tầng 

chứa nước qp3 là 35.563 m3/ngày tầng chứa nước qp2-3 là 16.110 m3/ngày; tầng 

chứa nước qp1 là 103.545 m3/ngày; tầng chứa nước n2
2 là 211.693 m3/ngày; tầng 

chứa nước n2
1 là 6.651 m3/ngày; tầng chứa nước n1

3 là 21.414 m3/ngày. 
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Bảng 3.14. Trữ lượng khai thác tiềm năng NDĐ nhạt, NDĐ mặn của huyện 

Thạnh Trị 

TT 

Huyện, 

thị, 

thành 

phố 

Trữ lượng tiềm năng (m3/ngày) 

qh qp3 qp2-3 qp1 n2
2 n2

1 n1
3 Tổng 

1 

Huyện 

Thạnh 

Trị 

- - 109.112 49.816 38.268 156.827 138.140 492.163 

14.861 35.563 16.110 103.545 211.693 6.651 21.414 409.836 

(Nguồn: báo cáo Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sóc 

Trăng đến năm 2020) 

Trong quá trình khai thác lượng lớn nước ngầm sẽ tạo ra các phễu hạ thấp 

mực nước cục bộ quanh giếng. Các phễu này sẽ phát triển to ra khi lưu lượng khai 

thác vượt quá sự bổ cập cho nước dưới đất khi các phễu này giao nhau sẽ gây ra 

hạ thấp trên vùng rộng lớn. Việc hạ thấp mực nước ngầm làm đất nền giảm độ 

ẩm, đất thay đổi trạng thái, các chỉ tiêu cơ lý của đất ở phạm vi phễu sẽ thay đổi. 

Lượng nước khai thác càng nhiều thì mực nước hạ thấp càng lớn, thời gian khai 

thác càng lâu thì phạm vi hạ thấp mực nước càng lớn. 

- Hiện tượng sụt lún mặt đất: Hạ thấp mực nước ngầm là nguyên nhân gây 

ra các hiện tượng sụt lún mặt đất và suy giảm chất lượng nước ngầm. Hạ thấp 

nước ngầm gây nên hiện tượng sắp xếp lại cấu trúc của đất, làm các hạt cấu tạo 

nên tầng chứa nước sít lại gần nhau hơn và do đó thể tích của tầng chứa nước 

giảm; đồng thời quá trình hạ thấp mực nước dưới đất có thể phát sinh các tác dụng 

thay đổi trạng thái ứng suất khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm địa chất thủy văn 

của khu vực gây lún mặt đất, gây hư hỏng các công trình thiết kế móng nông. Đối 

với các công trình thiết kế móng cọc, có thể phát sinh hiện tượng ma sát âm, làm 

giảm sức chịu tải của cọc. Ngoài ra, hiện tượng lún mặt đất do khai thác nước 

dưới đất có thể làm biến dạng nền đường giao thông, gây úng ngập,… 

- Hiện tượng suy giảm lưu lượng và mực nước trong các lỗ khoan khai thác: 

Khi số lượng lỗ khoan khai thác tăng lên nhưng không được bố trí thích hợp và 

không quản lý được lưu lượng khai thác. Hiện tượng này làm hạ thấp mực nước 

ở các lỗ khoan đang khai thác. 

- Hiện tượng suy giảm chất lượng nước dưới đất từ các công trình khai thác: 

Khai thác nước dưới đất tràn lan sẽ làm suy giảm chất lượng  nước khai thác. 

- Tác động của việc khai thác nước dưới đất đến môi trường nước: 

+ Hạ thấp mực nước do hút ra một lượng nước từ lòng đất nên đã tạo ra 

phễu hạ thấp mực nước quanh vùng khai thác. Lượng nước khai thác càng nhiều 

thì mực nước mặt hạ thấp càng lớn, thời gian khai thác càng lâu thì phạm vi hạ 

thấp mực nước càng lớn. 

+ Dẫn đến nhiễm mặn trong tầng chứa nước: Trong trường hợp khai thác 

nước dưới đất quá mức gần các biên mặn nước dưới  đất có thể bị mặn do nước 

mặn ở xung quanh thâm nhập vào. 
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+ Gây ô nhiễm nước của tầng chứa nước: Nước ở tầng chứa nước bị ô nhiễm 

do lôi cuốn nước bẩn từ nơi khác đến, từ các tầng chứa nước bị ô nhiễm đến tầng 

khai thác qua các lỗ khoan không được xử lý, trám lấp đúng quy trình kỹ thuật. 

Nước ô nhiễm có thể vận chuyển bệnh tật và mang hoá chất độc hại gây ảnh hưởng 

đến sức khoẻ con người. 

f. Tác động đến mực nước dưới đất 

Hoạt động của Dự án sử dụng nguồn nước cấp từ giếng khoan, khai thác tại 

chỗ. Việc khai thác quá mức nước dưới đất, sẽ có tác động làm ô nhiễm và sụt 

giảm mực nước dưới đất cũng như hiện tượng xâm mặn, trạng thái đất đá bị thay 

đổi dẫn đến hiện tượng sụt lún bề mặt đất. 

Tổng lượng nước dưới đất khai thác hàng ngày khoảng 600 m3/ngày. Lượng 

nước khai thác phục vụ cho dự án sẽ làm giảm lượng nước dưới đất trong khu 

vực.  

f.1. Sự suy giảm mực nước, trữ lượng nguồn nước dưới đất trong khu 

vực khai thác 

Về mực nước khai thác, hiện nay mức suy giảm mực nước tĩnh trung bình 

là 0,25 m/năm, thấp hơn mức suy giảm chung của khu vực. Tuy nhiên sự suy giảm 

sẽ ngày càng gia tăng theo xu thế chung của toàn vùng khai thác do khai thác.  

f.2. Sụt lún mặt đất 

Nền địa chất của khu vực có cấu tạo từ các trầm tích bùn, sét, cát nên khả 

năng lún đất khi xây dựng công trình là có xảy ra. Đối với việc khai thác nước 

dưới đất lún đất sẽ xảy ra khi khai thác quá mức, mức áp lực thấp hơn mái tầng 

chứa nước gây ra hiện tượng tháo khô tầng chứa nước. Ngoài ra trong quá trình 

khai thác nước dưới đất, mức áp lực của tầng chứa nước khai thác sẽ giảm gây ra 

lún đất. 

Để dự báo trị số lún đất khi mực nước trong tầng chứa nước bị hạ thấp 

chúng tôi sử dụng công thức tính lún của Lohman 1961: 

∆m=∆p×(
S

γ
-θ×m×β) (1) 

Trong đó:  

m: Trị số lún mặt đất (m) 

p: Mức giảm áp trong quá trình khai thác (kg/cm2); Lấy p =1,09 kg/cm2 

S: Hệ số nhả nước đàn hồi; (5x10-4 kg/cm2.m) 

: Trọng lượng riêng của nước;  = 0,1 kg/cm2.m 

: Hệ số rỗng của đá chứa nước;  = 0,2 

m: Chiều dày của tầng chứa nước (m); Đối với tầng chứa nước lỗ hỏng 

Pliocen giữa (n2
2) có m= 68,29m.. 

: Hệ số nép ép của nước, =1.10-6- 
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Thay các số vào công thức (1), ta có trị số lún đất tại khu vực công trình 

khai thác đối với giếng khoan của trạm Lâm Tân, như sau: 

→∆m=1,09× (
5×10-4

0,1
-0,2×68,29×10-6) 

↔∆m=0,0054m  

Vì vậy, trong điều kiện khai thác tối đa của Trạm cấp nước với lưu lượng 

600 m3/ngày.đêm có trị số lún đất ∆𝑚 = 0,0054 cho thấy mức độ lún đất do công 

trình khai thác gây ra là rất nhỏ không ảnh hưởng đến môi trường, công trình xung 

quanh.  

f.3. Gia tăng ô nhiễm, xâm nhập mặn vào các tầng nước 

Xâm nhập mặn và ô nhiễm vào các tầng chứa nước do quá trình khai thác 

nước gây ra xảy ra theo phương thẳng đứng và nằm ngang. 

Xâm nhập mặn, ô nhiễm theo phương thẳng đứng xảy ra do sự thẩm xuyên 

của chất ô nhiễm từ trên mặt theo lỗ khoan và tầng chứa nước hoặc nước mặn từ 

các tầng chứa nước liền kề thấm nhiễm vào tầng chứa nước thông qua cửa sổ thủy 

văn, thành lỗ khoan. Hai yếu tố này có thể loại trừ tại công trình của trạm cấp 

nước tập trung vì giếng khoan được xây dựng đảm bảo kỹ thuật, thành ống chống 

được trám bằng xi măng, xung quanh xây bệ, láng nền có khả năng cách ly chống 

nhiễm bẩn tốt. Ngoài ra như đã nói, đới phòng hộ vệ sinh xung quanh giếng khoan 

được đảm bảo, không có nguồn nhiễm bẩn. 

f.4. Tính toán dự báo hạ thấp mực nước 

* Điều kiện địa chất thủy văn 

Theo kết quả nghiên cứu điều kiện địa chất thủy văn khu vực thì tầng chứa 

nước n2
2 là tầng chứa nước có áp lực, diện tích phân bố rộng khắp toàn vùng 

nghiên cứu, chiều dày các tầng chứa nước khá ổn định, thành phần thạch học 

tương đối đồng nhất. Vì thế có thể coi tầng chứa nước n2
2 là tầng chứa nước có 

áp, 1 lớp chứa nước, biên vô hạn và đồng nhất về tính thấm. Để tính toán dự báo 

hạ thấp mực nước sẽ sử dụng phương pháp thủy động lực. Trong phương pháp 

này cần xác định các đại lượng và thông số địa chất thủy văn của tầng chứa nước. 

* Điều kiện địa chất thủy văn 

Các thông số địa chất thủy văn được sử dụng để tính toán được tham khảo 

báo cáo Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh 

Sóc Trăng đến năm 2020. Các thông số bao gồm:  

- Km: Hệ số dẫn nước của tầng chứa nước n2
2 = 1.750 m2/ngày. 

- a: Hệ số truyền áp lực của tầng chứa nước n2
2 = 8,46 x 105 m2/ngày. 

- K: Hệ số thấm của tầng chứa nước n2
2 = 19,5 m/ngày. 

- Hệ số nhả nước đàn hồi của tầng chứa nước n2
2 có µ*=2,07 x 10-3 
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- Hệ số nhả nước trọng lực của tầng chứa nước n2
2 có µ= 0,179. 

- Chiều dày trung bình của tầng chứa nước n2
2 có mtb = 89,7 m. 

- Dự tính thời gian dự báo mực nước hạ thấp T = 1.826 ngày 

- Mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước Scp = 30 m. 

Khi tính toán dự báo hạ thấp sẽ tính trong điều kiện công trình hoạt động 

với công suất tối đa 500 m3/ngày.đêm 

Công thức tính toán mực nước hạ thấp tại lỗ khoan khai thác:   

𝑆𝑜 =
𝑄

4𝜋𝐾𝑚
𝑙𝑛

2,25𝑎𝑡

𝑟𝑜
2

 

Trong đó: 

- Q: Lưu lượng giếng khai thác tính toán  

- ro: Bán kính lỗ khoan tính toán (ro = 0,25m) 

- t: Thời gian tính toán khai thác = 1.826 ngày. 

- Km: Hệ số dẫn nước của tầng chứa nước n2
2 = 1.750 m2/ngày. 

- a: Hệ số truyền áp lực của tầng chứa nước n2
2 = 8,46 x 105 m2/ngày 

* Hạ thấp mực nước do lượng khai thác của giếng khai thác sau 05 

năm: 

𝑺𝑳𝑻 =
500

4 x π x 1750 
ln

2,25 𝑥 8,46 𝑥 105 𝑥 1826

0,252
= 0,56 𝑚 

Độ hạ thấp mực nước do khai thác tại các giếng khoan sau 05 năm thác là: 

0,56 m.  

Hiện nay, chưa có số liệu chính xác về trữ lượng nước dưới đất khu vực dự 

án nên không thể đánh giá chính xác việc khai thác nước dưới đất có ảnh hưởng 

tới mực nước dưới đất khu vực hay không. Hiện tại, Trạm cấp nước tập trung 

Châu Hưng đã được  cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất tại quyết 

định số 06/GP-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng. 

g. Tác động đến đa dạng sinh học, yếu tố nhạy cảm 

Dự án với loại hình khai thác nước dưới đất xử lý nước cấp với lưu lượng 

khai thác là 600 m3/ngày đêm phục vụ cho mục đích sinh hoạt; không sử dụng đất 

của khu bảo tồn thiên nhiên, đất rừng, đất lúa 02 vụ hay đất của di tích - lịch sử, 

danh lam thắng cảnh; không có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng 

lúa nước, khu bảo tồn thiên nhiên,...; không có yêu cầu về di dân tái định cư. Do 

đó, dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

h. Rủi ro, sự cố môi trường: 

h.1. Sự cố cháy nổ 
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- Nguồn phát sinh: Các nguyên nhân có khả năng gây ra cháy nổ bao gồm: 

+ Hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi; 

+ Vận chuyển các chất dễ cháy qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay 

qua gần những tia lửa; 

+ Các nhà kho không đảm bảo điều kiện thông thoáng tốt; 

+ Lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với cường độ dòng 

điện, không trang bị các thiết chống quá tải,… 

+ Điều kiện thời tiết như mưa gió, sấm sét, chớp,… 

+ Tồn trữ các loại rác thải, bao bì giấy, nilong trong các lớp bọc hay khu 

vực có lửa hoặc nhiệt độ cao. 

- Tác động: Trong trường hợp sự cố cháy nổ xảy ra sẽ gây thiệt hại nặng 

nề về tài sản và nhất là tính mạng của nhân viên làm việc tại Dự án và các hộ dân 

sinh sống xung quanh. Phạm vi bán kính ảnh hưởng từ nguồn tác động này rất lớn 

(có thể khoảng 500m), do khu vực Dự án chứa chủ yếu các thành phần dễ cháy 

nổ và hiện trạng môi trường xung quanh khu vực Dự án là các vườn cây tạp, có 

khả năng bắt cháy cao. Do đó, cần có các kế hoạch phòng ngừa, kiểm soát chặt 

chẽ và biện pháp khắc phục khi sự cố có thể xảy ra. 

h.2. Sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp 

- Nguồn phát sinh: Hệ thống xử lý nước cấp gặp sự cố do các nguyên nhân 

như sau: 

+ Các bơm bị sự cố như bơm chính bị hư hỏng, các bơm nước rửa ngược 

không hoạt động, các bơm cung cấp nước bị hư, trục trặc kỹ thuật. 

+ Các ống và hệ thống châm Clo bị hư, nghẹt đường ống dẫn Clo. 

+ Hệ thống điện trung thế, hạ thế hưu hỏng sẽ làm cho dự án không có điện 

sản xuất. 

+ Vật liệu lọc không còn hiệu quả. 

+ Bề mặt bể bị bong tróc 

- Tác động: Hệ thống xử lý nước cấp gặp sự cố sẽ làm ảnh hưởng đến việc 

cung cấp nước, không đủ lượng nước cung cấp cho người dân, cung như làm ảnh 

hưởng đến chất lượng nước cung cấp. Ngoài ra, bề mặt bể bị bong tróc sẽ làm 

rong rêu và cặn lâu ngày đóng thành các mảng cứng bám trên thành bể, bong tróc, 

theo dòng nước trôi vào miệt hút của bơm gây nghet và hỏng bơm. 

h.3. Rò rỉ hệ thống cấp khí Clo 

- Nguồn phát sinh: Clo nhập về trạm dưới dạng Clo rắn với khối lượng 

khoảng 35,7 kg/tháng. Liều lượng Clo dùng để khử trùng nước là 1 mg/l. Từ hệ 

thống bình chứa và cấp Clo, qua hệ thống khí hóa Clo, bơm định lượng đều bằng 

hệ thống đường ống kỹ thuật chuyên dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng lâu ngày có 

thể xảy ra rò rỉ do một vài sự cố sau: 
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 + Rò rỉ từ thiết bị châm Clo: Việc bơm châm Clo cấp cho hệ thống xử lý 

nước cấp được thực hiện bằng hệ thống bơm định lượng, do vậy trong trường hợp 

hệ thống bơm châm Clo bị hỏng có thể xảy ra rò rỉ khí Clo ra môi trường bên 

ngoài. 

 + Rò rỉ từ các mối nối: Sau thời gian sử dụng, nếu không được kiểm tra, 

xử lý và thay thế định kỳ các mối nối có thể bị hở, lớp keo non bị bong tróc gây 

rò rỉ khí Clo ra ngoài môi trường. 

 + Rò rỉ từ các roăng đệm: Do lâu ngày sử dụng các roăng đệm chì có thể 

bị lão hóa; do đó mỗi lần thay bình là nên thay kèm cả roăng đệm chì. Điều này 

sẽ giúp thiết bị hoạt động tốt và an toàn. 

 + Rò rỉ từ thao tác: Các thao tác tháo lắp thiết bị có thể gây rò rỉ khí Clo ra 

ngoài môi trường; nhân viên kỹ thuật nên sử dụng thiết bị bảo hộ chuyên dụng để 

ứng phó với các tình huống nhanh. Trong tình huống rò rỉ Clo bộ thiết bị chuyên 

dụng có thể bảo vệ người vận hành trong thời gian tối đa là 10 phút để thao tác xử 

lý. 

 + Rò rỉ từ hỏa hoạn: Trong các nguyên nhân thì đây là nguyên nhân nguy 

hiểm hơn cả bởi khi hỏa hoạn xảy ra nhiệt độ trong nhà trạm Clo vượt qua 71oC 

sẽ xảy ra rò rỉ mạnh do các van đầu bình dễ bị hỏng. 

- Tác động: Khí Clo gây ngứa, ngạt thở, đau rát xương ức, ho, ngứa mắt và 

miệng, chảy nước mắt, tiết nhiều nước bọt. Nếu bị nhiễm nặng có thể đau đầu, 

đau thượng vị, nôn mửa, vàng da, thậm chí phù nề phổi.  

h.4. Sự cố bể lắng bùn và sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát 

nước 

- Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước 

Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước có thể xảy ra. Nguyên nhân 

là do dầu mỡ, tóc, cặn bẩn,… tích tụ trong đường ống, lâu ngày sẽ gây ra tình 

trạng ứ đọng và sẽ cản trở việc thoát nước trong đường ống.  Sự cố này sẽ dẫn đến 

quá trình thoát nước chậm hoặc tắc nghẽn, mùi hôi phát sinh từ cống,… gây nhiều 

phiền toái cho người dân tại khu vực dự án. 

h.5. Sự cố chập điện 

- Nguồn phát sinh: Sự cố cháy nổ có thể sẽ nảy sinh do nhiều nguyên nhân 

như: Bảo quản nhiên liệu không đúng cách, hệ thống điện để cung cấp điện cho 

các máy móc, thiết bị thi công, vận hành thử nghiệm hệ thống có thể gây sự cố 

giật, chập, cháy nổ… 

- Tác động: Sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại to lớn về kinh tế và làm ô nhiễm 

cả 3 hệ sinh thái đất, nước, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa nó còn 

ảnh hưởng đến hoạt động của dự án, đe dọa đến tính mạng con người và tài sản. 

Khi xảy ra cháy nổ tùy theo mức độ mà gây thiệt hại về tính mạng con 

người và tài sản. Do vậy chủ dự án đặc biệt chú ý đến các công tác phòng cháy 
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chữa cháy để đảm bảo an toàn cho con người và hạn chế những mất mát, tổn thất 

có thể xảy ra. 

h.6. Tai nạn lao động 

Tai nạn lao động xảy ra do tính bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo 

hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao 

động của công nhân thi công và vận hành máy móc thiết bị. Tai nạn lao động xảy 

ra làm suy giảm sức khỏe, gây thương tật và có thể bị mất khả năng lao động. 

Nhiều trường hợp có thể dẫn đến chết người. 

h.7. Tác động đến kinh tế - xã hội  

Tài nguyên nước mặt là thành phần chủ yếu và quan trọng nhất, được sử 

dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất, là một trong những yếu tố quyết định sự 

phát triển kinh tế xã hội của một vùng lãnh thổ hay một quốc gia. Do đó, việc cạn 

kiệt nguồn tài nguyên nước dưới đất sẽ làm cho việc sử dụng nước trong quá trình 

sinh hoạt, các ngành sản xuất, dịch vụ trong khu vực bị hạn chế ảnh hưởng đến 

nền kinh tế trong khu vực. Dự án đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được nhu cầu dùng 

nước trong khu vực xã Lâm Tân, cung cấp nước sạch, góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân trong khu vực, giảm tỷ lệ bệnh tật do bị nhiễm 

bẩn nguồn nước gây ra. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữa, xử lý chất thải và 

biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

♦ Giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động từ nước thải 

a1. Nước mưa chảy tràn 

- Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng hệ thống rãnh thoát nước nội bộ, 

kích thước 0,5m x 0,5m, có hố ga lắng cặn. Hệ thống được bố trí xây dựng dọc 

theo hàng rào Trạm, nước mưa và nước rửa lọc sau khi được thu gom chung vào 

hệ thống sẽ được dẫn ra công thoát nước của khu vực. Hệ thống thoát nước mưa 

được thiết kế đảm bảo thoát nước tốt với lượng mưa lớn hay sự cố hư hỏng đường 

ống bên trong Trạm. 

a.2. Nước thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt được xử 

lý bằng bể tự hoại có thể tích 3 m3. Bể tự hoại được tính toán như sau:  

Bể tự hoại được tính toán như sau:  

Thể tích bể tự hoại :  VBể = VNước + VBùn  

Trong đó: VNước = k x Q 

(k : hệ số lưu lượng, chọn k = 2; Q : lưu lượng nước thải (Q =0,08 m3). 

      Vnước = 2 x 0,08 = 0,16 m3 
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Thể tích bùn được tính theo công thức sau: 

 

                     Vbùn = 

 

Trong đó: 

+ m: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người (0,4  - 0,5 l/người.ngày.đêm) chọn  m 

= 0,45; 

+ N: số người= 1 người; 

+ t : thời gian tích lũy cặn lắng trong bể tự hoại (180 – 365 ngày.đêm) chọn 

t = 180; 

+ 0,7 : Hệ số tính đến 30% cặn để phân giải;  

+ 1,2 : Hệ số tính đến 20 % cặn giữ lại; 

+ P1 : độ ẩm trung bình của cặn tươi = 95% ; 

+ P2 : độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại = 90%. 

 

         Vbùn =                                                                                         ≈ 1,4 m3. 

 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại là:   VBể = 0,16 + 1,4= 1,56 m3. 

Với thể tích 3 m3, bể tự hoại được xây dựng  theo mô hình như sau: 

 

Hình 3.2. Mô hình xây dựng bể tự hoại 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại:  

Bể tự hoại có 3 ngăn xử lý chất thải để đảm bảo chứa đủ quy trình chứa, 

lắng, lọc. Nước thải từ ngăn chứa sẽ chảy sang ngăn lắng nhưng không để chảy 

trực tiếp mà dẫn nước qua một ống. Trong quá trình lắp đặt ống đường vào bể cao 

hơn đường ra khoảng 10 cm để ngăn không cho nước tự chảy ngược lại của nước 

thải sau đó nước thải sẽ được chảy sang ngăn lọc để tách nước và bã bùn. Nước 

thải trong bể tự hoại sẽ được xử lý bởi vi sinh yếm khí, cặn có trong nước thải 

được lên men sẽ lắng đọng xuống đáy bể và nước sẽ được tách chảy ra sang hố 

100.000 

0,45 x 1  x180 x (100 - 95) x 0,7 x1,2 x (100 - 90) 

  
100.000 

m.N.t.(100 – P1) .0,7.1,2.(100-P2) 
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ga, những chất vẫn còn theo nước ra tích tụ lại thành bùn tại bể tự hoại đầy sẽ hút 

để tránh cặn bã dồn ứ sang bể hố ga gây ra tắc cống nước. Nước thải sinh hoạt sau 

khi được xử lý tại bể tự hoại sẽ được thải ra nguồn tiếp nhận (kênh Tràm Kiến) 

bằng ống nhựa PVC Ø90mm. 

a.3. Nước thải sản xuất  

- Nước thải rửa lọc: 

Hình 3.3. Quy trình xử lý nước thải rửa lọc 

Nước thải từ quá trình rửa lọc sẽ được thu gom dẫn vào mương B300 (chiều 

dài 7m, độ sâu 0,5m và độ dốc i = 1%)  đến 01 hố ga HG1 (1,3m x 1,3m x 0,58m) 

và dẫn về cống thoát nước D300 (chiều dài 11,8m, độ sâu 0,6m) sau đó tự chảy 

theo độ dốc i = 4% vào bể lắng bùn (11,6m x 11,1m x 2,3m). Bể lắng gồm có 4 

ngăn, có tác dụng chứa nước thải. Lượng nước thải sẽ luân chuyển zíc zắc qua 4 

ngăn, các lớp cặn sẽ được giữ lại bể lắng. Phần nước trong sau lắng sẽ được luân 

chuyển lên bể lắng để tái sử dụng một phần khoảng 80% lượng nước trong bể lắng 

và sẽ được tiếp tục dẫn vào cống D300 (chiều dài 4,2m, độ sâu 0,6m và độ dốc i 

= 1%) và thoát ra nguồn tiếp nhận là kênh nội đồng.  

Vị trí xả nước thải: Kênh Tràm Kiến có địa chỉ tại ấp Tràm Kiến, xã Châu 

Hưng, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’ múi chiếu 6o): X = 522457; Y=1052028. Lưu lượng xả nước thải lớn 

nhất: 5 m3/ngày.đêm. Chất lượng nước thải phải nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

b. Giảm thiểu tác động từ bụi, khí thải 

- Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường và sân bãi, đặc biệt là những 

ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào không khí. 
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- Bố trí khu vực chứa rác cách xa các hạng mục khác ở khu vực ít người 

qua lại và thường xuyên vệ sinh để hạn chế mùi hôi. 

c. Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn sinh hoạt  

Tại trạm xử lý nước Châu Hưng bố trí 1 thùng chứa rác thông thường để 

chứa rác thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên tại dự án. Đồng thời, hợp đồng đơn 

vị có chức năng để thu gom rác và xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom 1 

ngày/lần. 

d. Chất thải rắn thông thường 

Chủ dự án sẽ thực hiện thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết nôi dụng một số điều của Luật bảo vệ môi trường: 

Phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường; Chuyển giao chất thải rắn công 

nghiệp thông thường cho chủ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường có 

chức năng phù hợp; sử dụng biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông 

thường cho mỗi lần chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

- Bao bì đựng chlorine sẽ được thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý theo quy định. 

e. Chất thải nguy hại 

Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của chất thải 

nguy hại đến môi trường phải được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình 

quản lý quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nội dung một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường, cụ thể như sau: 

- Chất thải nguy hại từ quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, hoặc 

khi có sự cố xảy ra sẽ được thu gom vào khu vực chứa CTNH.  

- Kho chứa chất thải nguy hại: 

+ Diện tích kho 8 m2 (dài 4m x rộng 2m), nền kho được trãi bê tông cao 

hơn mặt nền hoàn thiện của dự án để tránh nước mưa chảy tràn, đảm bảo kín khít, 

không rạn nứt, không bị ăn mòn; Tường kho xây gạch, mái kho bằng tole đảm 

bảo độ cao thông thoáng, che kín cho toàn bộ khu vực kho chứa. 

+ Bên trong kho chứa được trang bị dụng cụ lưu chứa chất thải (03 thùng 

nhựa, thể tích 250 lít/thùng), Chủ dự án hợp đồng định kỳ 01 năm/lần với đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Tần suất thu gom là 03 tháng/lần. 

♦ Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

f. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung 

- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy móc, độ mài mòn các chi 

tiết, kiểm tra dầu mỡ và thay thế các thiết bị mài mòn. 
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- Thường xuyên kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện 

bảo hộ lao động của công nhân.  

g. Biện pháp phòng ngừa các sự cố, rủi ro môi trường 

g.1. Giảm thiểu tác động của việc khai thác nước ngầm tại khu vực 

Chủ động gìn giữ vệ sinh xung quanh giếng khai thác và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước dưới đất qua giếng khoan 

khai thác, xác định và bảo vệ vùng bảo hộ vệ sinh cho giếng khoan khai thác theo 

quy định tại Điều 6 Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo 

hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn biến lưu lượng, mực nước 

chất lượng tại giếng khai thác; Thực hiện việc quan trắc theo quy định tại Thông 

tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Phát hiện, xử lý, khắc phục các hiện tượng, sự cố bất thường về chất lượng 

nước, mực nước trong giếng khai thác về các sự cố môi trường do hoạt động khai 

thác của mình gây ra đồng thời báo cáo kịp thời tới chính quyền địa phương, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Trị nơi xảy ra sự cố và cơ quan 

cấp phép đối với trường hợp đã được cấp giấy phép. 

Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích; Xử lý, trám lấp giếng 

theo quy định đối với trường hợp giếng khoan phải trám lấp. 

Quản lý, vận hành hệ thống cấp nước phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và 

vận hành hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nước ổn định, an 

toàn, liên tục và giảm thiểu thất thoát, lãng phí nước. 

Khai thác nước dưới đất phải thực hiện theo các biện pháp quy định trong 

giấy phép, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn kỹ thuật đảm bảo 

không gây sụt, lún đất. Trường hợp xảy ra sụt, lún đất thì phải dừng việc khai 

thác, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục và báo ngay cho chính quyền 

địa phương nơi gần nhất.  

* Biện pháp khắc phục sự cố sụt lún do khai thác nước dưới đất tại dự án: 

Báo cáo kịp thời tới chính quyền địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Thạnh Trị nơi xảy ra sự cố và tới cơ quan cấp phép đối với trường 

hợp đã được cấp giấy phép. 

Tạm ngừng hoạt động khai thác nước dưới đất tại dự án. 

Thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng sụt lún tại dự án. 

g.2. Giảm thiểu tác động đến mực nước dưới đất  

Việc khai thác, sử dụng chưa hợp lý, thậm chí là khai thác quá mức lại chưa 

đi đôi với bảo vệ trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển mạnh đang làm nguồn 

nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, có nơi trở nên nghiêm trọng và đang có xu 
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hướng ngày một nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng sâu sắc hơn đến đời sống và sản 

xuất.  

Thiết lập các vùng phòng hộ vệ sinh của vùng khai thác: Đối với phòng hộ 

vệ sinh xung quanh giếng khoan: Trong bán kính khuôn viên dự án kể từ miệng 

từng giếng sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, tuyệt đối không thực hiện các hoạt động 

phát sinh ra nguồn gây ô nhiễm bằng cách đổ nền bê tông, xây bệ giếng khoan. 

- Thực hiện việc vệ sinh thu gom rác nước thải để tránh gây ô nhiễm đế 

tránh thấm xuống nước đất, làm suy giảm chất lượng nước dưới đất.  

- Kiểm soát xin phép khai thác nước dưới đất đúng theo quy định hiện hành; 

- Lập hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất theo đúng quy định; Trong 

quá trình hoạt động, chủ dự án sẽ thực hiện báo cáo tình hình khai thác nước dưới 

đất định kỳ, quan trắc chất lượng nước dưới đất định kỳ theo đúng quy định. 

g.3. Biện pháp giám thiểu sự cố cháy nổ 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại khu vực thực hiện lắp đặt máy 

móc, thiết bị (bình CO2, cát...); Hướng dẫn, tập huấn công nhân các giải pháp khắc 

phục khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Luôn giữ khoảng cách an toàn với hệ thống điện theo quy định hiện hành. 

Thi công thao tác đúng quy trình quy phạm trong công tác an toàn điện. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa sẽ 

được bố trí thật an toàn. 

- Tất cả các hạng mục công trình trong dự án đều phải bố trí các bình cứu 

hỏa cầm tay, bình phải đặt tại những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và 

phải thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình; 

- Niêm yết các tiêu lệnh, biển báo, quy định  PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

- Lắp đặt các chuông báo động khi phát hiện có sự cố cháy, nổ. 

* Biện pháp ứng phó khi có sự cố cháy nổ: 

Khi phát hiện ra đám cháy phải báo động cho tất cả mọi người trong dự án. 

Cảnh giác cao độ, tuyệt đối không được chủ quan. 

Đồng thời, sử dụng các bình chữa cháy nhỏ được trang bị sẵn trong từng bộ 

phận của dự án để chữa cháy (nếu là đám cháy nhỏ). 

Trong trường hợp đám cháy không được dập tắt mà có chiều hướng phát triển 

thêm thì dự án sẽ báo ngay cho cơ quan chức năng. Đồng thời, sử dụng tất cả các 

công cụ chữa cháy có thể sử dụng được tại dự án để chữa cháy. 

g.4. Giảm thiểu sự cố về hoạt động của hệ thống xử lý nước cấp 

- Quan trắc định kỳ chất lượng nguồn nước cấp cho các hộ dân. 

- Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị 01 tháng/lần 
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- Vận hành đúng thao tác, đúng quy định không để hơi nước lọt vào trong 

đường ống. 

- Có kế hoạch sửa chữa thay thế mua mới các thiết bị, máy móc, đường ống 

khi có sự cố. 

- Trang bị bơm dự phòng, máy phát điện dự phòng. 

- Thường xuyên định kỳ vệ sinh bể chứa. 

- Định kỳ kiểm tra giám sát, theo dõi chất lượng, độ mặn của các tầng chứa 

nước khai thác. 

- Trường hợp phát hiện giếng khai thác có chất lượng suy giảm, độ mặn 

quá cao không xử lý được để cấp nước thì chủ dự án sẽ có biện pháp trám lấp 

giếng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lắp giếng không sử 

dụng. 

g.5. Giảm thiểu sự cố về rò rỉ hệ thống cấp khí Clo 

 - Sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá trình pha chế hóa chất phục vụ 

công tác khử trùng. 

 - Thường xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa, cấp Clo, bơm định lượng, các 

mối nối, roăng đệm và thay thế kịp thời khi có dấu hiệu hư hỏng nhằm hạn chế 

rủi ro rò rỉ clo. 

g.6. Giảm thiểu sự cố bể lắng bùn và sự cố nghẹt đường dẫn của hệ 

thống thoát nước 

* Sự cố bể lắng bùn 

- Thường xuyên định kỳ kiểm tra tình trạng tại bể lắng bùn của dự án. 

- Định kỳ hút bùn tại bể lắng. 

* Sự cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước 

- Định kỳ kiểm tra đường dẫn hệ thống thoát nước của dự án. 

- Lắp đặt các lược chắn rác tại đầu ống dẫn thoát nước của dự án. 

- Bổ sung chế phẩm vi sinh để khắc phục tình trạng nghẹt đường dẫn của 

hệ thống thoát nước. 

g.7. Giảm thiểu sự cố chập điện 

- Hệ thống đường dây tải điện trong khu vực dự án phải được bảo vệ an 

toàn. Thiết kế hệ thống lưới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, 

kiểm tra định kỳ hệ thống lưới điện, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, tuyên truyền 

sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện. 

- Xây dựng hệ thống chống sét để phòng tránh tia lửa điện ảnh hưởng đến 

thiết bị điện, hệ thống lưới điện. 
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- Không trồng các cây đại thụ gần đường dây điện, các khu nhà nhằm tránh 

hiện tượng cây ngã gây thiệt hại về người và tài sản, hư hỏng đường dây điện. 

- Trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện khi có sự cố xảy ra. 

Khi có sự cố điện giật xảy ra: Khi phát hiện trường hợp bị điện giật, người 

phát hiện bình tĩnh và ngay lập tức xử lý (nếu có thể) và gọi người đến giúp. 

Cúp cầu dao điện; người cứu phải đứng trên bàn, ghế hoặc tấm gỗ khô, đi 

dép hoặc ủng cao su, đeo găng cao su để kéo nạn nhân tách ra khỏi mạch điện; 

Nếu không có các phương tiện trên có thể dùng gậy gỗ, tre khô gạt dây điện hoặc 

đẩy nạn nhân để tách ra; Tuyệt đối không được chạm trực tiếp vào người nạn 

nhân vì như vậy người đi cứu cũng bị điện giật. 

Xác định tình trạng của nạn nhân: chưa mất tri giác, mất tri giác hay ngừng 

thở và thực hiện theo các bước bên dưới. (Tri giác: nhận biết rõ ràng, cụ thể. Ví 

dụ: gần lửa thì biết nóng, gần nước biết lạnh). 

- Khi người bị điện giật chưa mất tri giác, chỉ bị hôn mê trong giây lát, tim 

còn đập, thở yếu thì phải để nạn nhân ra chỗ thoáng khí yên tĩnh chăm sóc cho 

hồi tĩnh. Thực hiện theo dõi, chăm sóc. 

- Khi người bị nạn mất tri giác nhưng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu thì đặt 

nạn nhân nơi thoáng khí, yên tĩnh; Nới rộng quần, áo, thắt lưng, moi rớt rãi trong 

mồm nạn nhân ra (nếu có), cho nạn nhân ngửi amoniac, nước tiểu, massage toàn 

thân cho nóng lên; Thực hiện theo dõi, chăm sóc. 

- Nếu người bị nạn không còn thở, tim ngưng đập, toàn thân co giật giống 

như chết thì phải đưa nạn nhân ra chỗ thoáng khí, nới rộng quần áo, thắt lưng, moi 

rớt rãi trong mồm nạn nhân ra; Nếu lưỡi bị thụt vào thì  kéo ra; Tiến hành làm hô 

hấp nhận tạo và hà hơi thổi ngạt ngay; Phải làm liên tục, kiên trì và theo dõi tình 

trạng của nạn nhân; Thực hiện cấp cứu, theo dõi, chăm sóc người gặp tai nạn. 

Dự án sử dụng điện từ lưới điện quốc gia, đồng thời trang bị thêm máy phát 

điện dự phòng đảm bảo có điện liên tục 24/24h để phục vụ cho các hoạt động của 

dự án. 

g.8. Tai nạn lao động 

Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, Chủ dự án sẽ tiếp tục thực hiện 

các biện pháp sau: 

-  Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động; 

 - Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo 

hộ lao động trước khi nhận công tác; 

-  Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất; 

- Tổ chức khám bệnh định kì cho công nhân viên 1 lần/năm. 
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3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Các biện pháp trình bày trong báo cáo được áp dụng sẽ giảm thiểu được 

các tác động tiêu cực đến môi trường khu vực dự án. Các biện pháp dễ thực hiện, 

tính khả thi cao. Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

của dự án như sau: 

Bảng 3.15. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Các nguồn 

chất thải 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kế hoạch xây lắp 

các công trình 

BVMT 

Tổ chức quản lý 

và vận hành 

 

Bụi và khí thải 

từ hoạt động 

của phương tiện 

giao thông và 

khí thải từ quá 

trình phân hủy 

chất hữu cơ có 

trong chất thải 

rắn, mùi hôi từ 

quá trình xử lý 

bùn 

- Thường xuyên quét dọn, tưới 

nước đường và sân bãi, đặc 

biệt là những ngày nắng nóng 

nhằm hạn chế lượng bụi phát 

sinh vào không khí. 

- Bố trí khu vực chứa rác cách 

xa các hạng mục khác ở khu 

vực ít người qua lại và thường 

xuyên vệ sinh để hạn chế mùi 

hôi. 

- Định kỳ thu gom bùn và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng 

để thu gom và xử lý theo quy 

định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình vận 

hành dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất thải rắn 

sinh hoạt 

Bố trí 03 thùng (01 thùng thể 

tích 250 lít, 02 thùng 120 lít) 

chứa chất thải sinh hoạt có nắp 

đậy và lót túi đựng rác phân 

hủy sinh hoạt bên trong tại nhà 

vệ sinh và khu vực làm việc. 

Hằng ngày, nhân viên thu gom 

rác từ các thùng chứa về khu 

vực tập kết (phía trước cổng 

trạm) tạo sự thuận tiện cho 

công tác thu gom, xử lý. Chủ 

dự án thực hiện ký hợp đồng 

định kỳ 01 năm/lần với đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý 

theo đúng quy định. Tần suất 

thu gom: 01 lần/ngày.. 

Chất thải rắn 

công nghiệp 

thông thường 

Các bao bì Clorine, các vật 

liệu lọc được thu gom và đơn 

vị cung cấp sẽ thu hồi về Công 

ty. Bùn thải sẽ được thu gom 

thu gom vào bao 25kg và lưu 

chứa trong khu vực chứa chất 

thải thông thường với diện tích 

4 m2 và hợp đồng với đơn vị 

có chức năng xử lý theo quy 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Mở rộng đường ống 

cấp nước tập trung xã Châu Hưng 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng 105 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

Các nguồn 

chất thải 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kế hoạch xây lắp 

các công trình 

BVMT 

Tổ chức quản lý 

và vận hành 

 

định. Tần suất thu gom: 06 

tháng/lần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình vận 

hành dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất thải nguy 

hại 

Diện tích kho khoảng 4 m2, 

trang bị dụng cụ lưu chứa chất 

thải (03 thùng nhựa, thể tích 

250 lít/thùng). Chủ dự án sẽ 

hợp đồng định kỳ 01 năm/lần 

với đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý theo quy định. Tần 

suất thu gom là 03 tháng/lần. 

Nước thải sinh 

hoạt 

Xây dựng 01 nhà vệ sinh với 

tổng thể tích bể tự hoại là 3 m3 

để xử lý sơ bộ nước thải sinh 

hoạt phát sinh. Sau khi được 

xử lý tại bể tự hoại sẽ được thải 

ra nguồn tiếp nhận (kênh nội 

đồng) bằng ống nhựa PVC 

Ø90mm. 

Nước thải sản 

xuất 

Thu gom dẫn vào mương 

B300 độ dốc i = 1%  đến 01 hố 

ga HG1 và dẫn về cống thoát 

nước D300 độ dốc i = 4% sau 

đó tự chảy vào bể lắng bùn. 

Phần nước trong sau khi qua 

bể lắng bùn sẽ được tiếp tục 

dẫn vào cống D300 độ dốc i = 

1% và thoát ra nguồn tiếp nhận 

là kênh nội đồng. Chất lượng 

nước thải nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B).  

Nước mưa 

chảy tràn 

Nước mưa được thu gom tại 

rãnh thoát nước (0,5m x 0,5m 

x 0,5m)  bố trí chung quanh 

khu vực dự án và thoát vào 

cống D300 ra nguồn tiếp nhận 

là kênh nội đồng. 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Báo cáo sử dụng các phương pháp phổ biến trong đánh giá tác động môi 

trường hiện nay, có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết được các 

nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến môi trường. Các 

công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các giáo trình, nghiên cứu khoa học đã 

được công nhận. 
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CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI 

TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Để thực hiện giảm thiểu ô nhiễm, các công trình sau đây sẽ được đầu tư xây 

dựng khi dự án đi vào hoạt động ổn định. 

Bảng 4.1. Các công trình xử lý ô nhiễm môi trường 

Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Thi 

công 

xây 

dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước 

thải 

- Nước thải sinh hoạt: Sử dụng nhà vệ sinh của 

người dân gần khu vực hoạt động dự án. 

- Nước thải xây dựng: phát sinh từ việc rửa đường 

ống cấp nước sau khi lấp đặt tuyến ống, nước rửa 

sẽ thoát ra đất trong gần khu vực lấp đặt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong suốt 

quá trình 

xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bụi, khí 

thải 

Che chắn những khu vực phát sinh bụi trong quá 

trình thi công; không được chở quá tải trọng, tốc độ 

vận chuyển đảm bảo theo đúng quy định; che chắn 

đối với phương tiện vận chuyển vật liệu nhằm hạn 

chế rơi vãi vật liệu, cũng như hạn chế bụi phát sinh; 

trang bị bảo hộ lao động cho công nhân;  

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 01 thùng, thể tích 250 

lít/thùng và thu gom về trạm cấp nước xã Châu 

Hưng với tần suất 01 lần/ngày. 

Chất 

thải rắn 

thông 

thường 

- Chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn được thu 

gom và chuyển giao cho đơn vị chức năng theo quy 

định. Tần suất thu gom là 01 lần/ngày. 

- Chất thải rắn rơi vãi từ vận chuyển vật liệu: Sử 

dụng phương tiện chuyên dụng và thực hiện che 

chắn phương tiện trong quá trình vận chuyển vật 

liệu. 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Bố trí thu gom vào 01 thùng nhựa thể tích 250 lít 

có nắp đậy kín có dán nhãn cảnh cáo và hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy 

định.  

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

Đào tạo kỹ thuật viên, nhiên viên, công nhân; Thời 

gian thi công, vận chuyển nguyên vật liệu tránh giờ 

nghỉ ngơi của những người dân sống gần khu vực 

dự án.  

Tai nạn 

lao 

động 

Quy định các nội quy làm việc tại dự án, bao gồm 

nội quy ra, vào nơi làm việc; nội quy về trang phục 

bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết bị về an 

toàn điện. 
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Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

thi công 

xây dựng 

Tai nạn 

giao 

thông 

Lắp đặt biển báo để báo hiệu xe ra vào thường 

xuyên; Chủ dự án phối hợp với đơn vị thi công nhắc 

nhở người điều khiển phương tiện không chuyên 

chở quá tải, ra vào khu vực dự án phải luôn tuân thủ 

chấp hành các quy định về điều khiển phương tiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong suốt 

quá trình 

xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự cố 

chập 

điện, 

cháy nổ 

Nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm các quy định 

về phòng chống cháy nổ; Xử lý nghiêm công nhân 

vi phạm;  

Ảnh 

hưởng 

đến 

cụm 

dân cư 

Giảm thiểu tối đa các phương tiện vận chuyển đậu 

trên đường; Bố trí biển cảnh báo, màng che chắn 

khu vực thi công.  

An ninh 

trật tự 

Xử lý nghiêm hành vi gây mất đoàn kết; Tích cực 

phối hợp với chính quyền địa phương quản lý công 

nhân; Đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường. 

 

 

 

 

Vận 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình 

hoạt động 

 

 

 

 

Nước 

thải 

- Nước thải sinh hoạt: Nhà vệ sinh với tổng thể tích 

bể tự hoại là 3 m3 để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

phát sinh. Sau khi được xử lý tại bể tự hoại sẽ được 

thải ra nguồn tiếp nhận (kênh Tràm Kiến) bằng ống 

nhựa PVC Ø90mm. 

- Nước thải sản xuất: Nước thải sau khi rửa lọc sẽ 

được thoát vào đường ống thoát nước của khu vực 

(kênh Tràm Kiến). 

- Nước mưa chảy tràn: Thu gom tại rãnh thoát nước 

(0,5m x 0,5m x 0,5m) bố trí chung quanh khu vực 

 

 

 

Trong suốt 

quá trình 

vận hành 

dự án 
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Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình 

hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dự án và thoát vào cống D300 ra nguồn tiếp nhận 

là kênh Tràm Kiến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong suốt 

quá trình 

vận hành 

dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bụi, khí 

thải 

- Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường và sân 

bãi, đặc biệt là những ngày nắng nóng nhằm hạn 

chế lượng bụi phát sinh vào không khí. 

- Bố trí khu vực chứa rác cách xa các hạng mục 

khác ở khu vực ít người qua lại và thường xuyên vệ 

sinh để hạn chế mùi hôi. 

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí 02 thùng (01 thùng thể tích 250 lít, 01 thùng 

120 lít) chứa chất thải sinh hoạt có nắp đậy và lót 

túi đựng rác phân hủy sinh hoạt bên trong tại nhà 

vệ sinh và khu vực làm việc. Hằng ngày, nhân viên 

thu gom rác từ các thùng chứa về khu vực tập kết 

(phía trước cổng trạm) tạo sự thuận tiện cho công 

tác thu gom, xử lý. Chủ dự án thực hiện ký hợp 

đồng định kỳ 01 năm/lần với đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu 

gom: 01 lần/ngày. 

Chất 

thải rắn 

thông 

thường 

Các thùng chứa Clorine, các vật liệu lọc được thu 

gom và đơn vị cung cấp các mặt hàng này sẽ thu 

hồi về Công ty.  

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Diện tích kho khoảng 6 m2, trang bị dụng cụ lưu 

chứa chất thải (03 thùng nhựa, thể tích 250 

lít/thùng). Chủ dự án sẽ hợp đồng định kỳ 01 

năm/lần với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

theo quy định. Tần suất thu gom là 03 tháng/lần. 

Tiếng 

ồn và 

độ rung 

Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy móc, 

độ mài mòn các chi tiết, kiểm tra dầu mỡ và thay 

thế các thiết bị mài mòn; Thường xuyên kiểm tra và 

theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo 

hộ lao động của công nhân. 

Giảm 

thiểu 

tác 

động 

của 

việc 

khai 

thác 

nước 

ngầm  

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn 

biến lưu lượng, mực nước chất lượng tại giếng khai 

thác; Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục 

đích; Xử lý, trám lấp giếng theo quy định đối với 

trường hợp giếng khoan phải trám lấp; Quản lý, vận 

hành hệ thống cấp nước phải tuân thủ quy chuẩn kỹ 

thuật và vận hành hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng 

yêu cầu cung cấp nước ổn định, an toàn, liên tục và 

giảm thiểu thất thoát, lãng phí nước. 

Giảm 

thiểu 

Thực hiện việc vệ sinh thu gom rác nước thải; 

Kiểm soát xin phép khai thác nước dưới đất đúng 
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Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận 

hành 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình 

hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tác 

động 

đến 

mực 

nước 

dưới 

đất 

theo quy định hiện hành; Lập hồ sơ xin phép khai 

thác nước dưới đất theo đúng quy định; Trong quá 

trình hoạt động, chủ dự án sẽ thực hiện báo cáo 

tình hình khai thác nước dưới đất định kỳ, quan 

trắc chất lượng nước dưới đất định kỳ theo đúng 

quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong suốt 

quá trình 

vận hành 

dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự cố 

cháy nổ 

Bố trí các bình cứu hỏa cầm tay, bình phải đặt tại 

những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và 

phải thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động 

tốt của bình; Niêm yết các tiêu lệnh, biển báo, quy 

định  PCCC ở nơi dễ nhìn thấy;Lắp đặt các chuông 

báo động khi phát hiện có sự cố cháy, nổ. 

Sự cố 

về hoạt 

động 

của hệ 

thống 

xử lý 

nước 

cấp 

Quan trắc định kỳ chất lượng nguồn nước cấp cho 

các hộ dân; Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ 

máy móc, thiết bị 01 tháng/lần; Vận hành đúng thao 

tác, đúng quy định không để hơi nước lọt vào trong 

đường ống; Có kế hoạch sửa chữa thay thế mua mới 

các thiết bị, máy móc, đường ống khi có sự cố; 

Trang bị bơm dự phòng, máy phát điện dự phòng. 

Giảm 

thiểu sự 

cố về rò 

rỉ hệ 

thống 

cấp khí 

Clo 

- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá trình 

pha chế hóa chất phục vụ công tác khử trùng. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa, cấp 

Clo, bơm định lượng, các mối nối, roăng đệm và 

thay thế kịp thời khi có dấu hiệu hư hỏng nhằm hạn 

chế rủi ro rò rỉ clo. 

Giảm 

thiểu sự 

cố 

nghẹt 

đường 

dẫn của 

hệ 

thống 

thoát 

nước 

- Định kỳ kiểm tra đường dẫn hệ thống thoát nước 

của dự án. 

- Lắp đặt các lược chắn rác tại đầu ống dẫn thoát 

nước của dự án. 

- Bổ sung chế phẩm vi sinh để khắc phục tình 

trạng nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước. 

Sự cố 

chập 

điện 

Thiết kế hệ thống lưới điện đảm bảo đúng quy định 

pháp luật hiện hành, kiểm tra định kỳ hệ thống lưới 

điện, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, tuyên truyền 

sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện; Xây dựng hệ 

thống chống sét để phòng tránh tia lửa điện ảnh 

hưởng đến thiết bị điện, hệ thống lưới điện tại; 
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Các 

giai 

đoạn 

của 

dự án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động 

môi 

trường 

Các công trình, biện pháp BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Trang bị cầu dao tự động để tự động ngắt điện khi 

có sự cố xảy ra. 

Giảm 

thiểu 

tai nạn 

lao 

động 

Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao 

động; Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng 

công đoạn sản xuất; Tổ chức khám bệnh định kì cho 

công nhân viên 1 lần/năm. 

4.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án 

4.2.1. Giai đoạn xây dựng 

Thực hiện giám sát khối lượng thành phần chất thải rắn, chất thải nguy hại 

phát sinh. 

Tần suất giám sát: Hàng ngày trong quá trình thi công. 

Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

4.2.2. Giai đoạn vận hành 

a. Giám sát nước dưới đất 

- Thông số: pH, chỉ số pemanganat, TDS, độ cứng tổng (CaCO3), N-NH4
+, 

N-NO2
-, N-NO3

-, Cl-, SO4
2-, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, tổng Coliform, E.Coli. 

- Vị trí giám sát: 01 giếng khoan tại khu vực dự án. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09-MT:2015/BTNMT 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

b. Giám sát nước thải 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Mangan, Sắt, Amoni (tính theo 

N),  tổng Photpho (tính theo P), Clorua, Coliform. 

- Vị trí giám sát: Tại hố ga thoát nước thải của dự án, trước khi thoát vào 

kênh nội đồng. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước thải công nghiệp. 

c. Giám sát tiếng ồn 

- Thông số: tiếng ồn. 

- Vị trí giám sát: Phía trước dự án 
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- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

d. Giám sát tình hình phát sinh chất thải nguy hại 

Nội dung thực hiện: Theo dõi, thống kê số lượng chất thải nguy hại phát 

sinh tại dự án. Báo cáo khối lượng phát sinh của từng loại CTNH tại dự án đến Sở 

Tài nguyên & Môi trường tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy định. 

Vị trí giám sát: Khu vực chứa chất thải nguy hại. 

Tần suất báo cáo: 1 lần/năm. 
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CHƯƠNG 5  

KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC 

CHUYÊN MÔN  

(Chỉ yếu cầu đối với các dự án tại khoản 4, Điều 26, Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường, không thuộc tính chất của dự án do đó báo cáo không 

thực hiện phần này). 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Dự án đi vào hoạt động góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa 

phương, thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà phát triển. Qua quá trình khảo sát, phân tích 

và đánh giá tác động môi trường của dự án có thể kết luận các vấn đề sau: 

 Hoạt động của dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh Sóc Trăng, đem lại những lợi ích thiết thực về mặt kinh tế xã hội, thúc đẩy nền 

kinh tế khu vực phát triển, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. 

 Hoạt động của dự án có thể phát sinh các nguồn ô nhiễm: khí thải, chất thải 

rắn, mùi, bụi, tiếng ồn, nước thải,… Các nguồn ô nhiễm này được quản lý và khắc 

phục bằng các giải pháp khoa học đã được nêu trong báo cáo đảm bảo đạt quy 

chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận như:  

- Thu gom xử lý lượng nước thải đạt quy chuẩn về chất lượng nước thải 

hiện hành trước khi xả thải ra nguồn nước tiếp nhận. 

- Thu gom, quản lý và xử lý tốt chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản 

xuất và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. 

- Giảm thiểu, xử lý khí thải, mùi hôi từ quá trình hoạt động của dự án.   

- Thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy theo đúng yêu cầu của cơ 

quan chức năng. 

2. Kiến nghị 

Trên cơ sở đánh giá các mặt tích cực và tiêu cực của dự án trong quá trình 

hoạt động cùng các biện pháp giảm thiểu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Sóc Trăng kính đề nghị các Cơ quan ban ngành có chức năng có thẩm quyền 

xem xét và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Từ những nhận định, phân tích và đánh giá các tác động xấu có thể xảy ra 

làm ảnh hưởng đến môi trường khi dự án được triển khai và đi vào hoạt động, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng cam kết thực hiện những nội 

dung về công tác bảo vệ môi trường nhằm hạn chế tối đa những tác động xấu đến 

cộng đồng và môi trường, bao gồm: 

- Thực hiện và kiểm soát chặt chẽ các biện pháp giảm thiểu được trình bày 

trên. Nồng độ các chất thải sau khi xử lý phải đảm bảo quy chuẩn cho phép trước 

khi cho thải vào nguồn tiếp nhận. Cụ thể như nước thải đạt QCVN 

40:2010/BTNMT; nước dưới đất đạt QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung quy định về phòng chống cháy nổ 

theo quy định hiện hành. 

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ và trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công 

nhân theo đúng quy định về vệ sinh an toàn lao động. 
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- Thực hiện chương trình giám sát môi trường được trình bày trong báo cáo 

này để có kế hoạch xử lý kịp thời các sự cố xảy ra khi dự án hoạt động. 

- Trong quá trình hoạt động không sử dụng các loại hóa chất, chủng loại vi 

sinh vật trong danh mục cấm sử dụng của Việt Nam và các công ước quốc tế mà 

Việt Nam đã ký kết. 

- Cam kết thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã 

nêu trong báo cáo ĐTM của dự án, đảm bảo trong quá trình hoạt động không ảnh 

hưởng đến bà con sinh sống khu vực lân cận dự án.  

- Cam kết xử lý nước thải, chất thải, đền bù và khắc phục ô nhiễm môi 

trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Mở rộng đường ống 

cấp nước tập trung xã Châu Hưng 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng  116 

Địa chỉ: Số 18 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827819 

PHỤ LỤC 

Phụ lục I. 

- Bản sao các văn bản pháp lý khác liên quan đến dự án 

- Bản sao các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện. 

Phụ lục III. Bản sao của các hồ sơ sau: 

- Các văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn. 

- Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được xin ý kiến. 

- Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân. 

 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k














































































TÊN BẢN VẼ KÝ HIỆUTHIẾT KẾCHỦ TRÌGIÁM ĐỐCBẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNGĐƠN VỊ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH TVXD

ĐC: 108, Ấp Trà Canh A2, Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TRÌNH:

TỶ LỆ XEM BV
H.THÀNH

THÀNH LỢI HẠNG MỤC:

ĐĐXD: XÃ CHÂU HƯNG - H. THẠNH TRỊ - ST
2022

CHỦ ĐẦU TƯ: SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH SÓC TRĂNG

MÔÛ ROÄNG ÑÖÔØNG OÁNG CAÁP NÖÔÙC TAÄP TRUNG XAÕ CHAÂU HÖNG

VOÕ MINH KEÁT VOÕ THÒ THANH THAÛO NGUYEÃN HUY

SƠ ĐỒ TUYẾN ỐNG MẠNG
TUYẾN ỐNG MẠNG

S1 1 -

:LOAÏI OÁNG PVC HIEÄN HÖÕU Þ168MM, Þ114MM

: CAÀU BEÂ TOÂNG

GHI CHUÙ:

:LOAÏI OÁNG PVC MÔÛ MAÏNG Þ140MM, DAØY 4.1MM;

 Þ114MM, DAØY 3.5MM

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

 TR
AÏM CAÁP NÖÔÙC

 CHAÂU HÖNG

UBND XAÕ

 CHAÂU HÖNG

30M

35M

25M

30M

30M

30M

35M

35M

12M

12M

25M

30M

25M

35M

35M

35M

30M

CAÀU QUANG VINH

CAÀU XOÙM TRO 2

CAÀU SAÙU A

CAÀU HAI NGUYEÄT

CAÀU OÂNG LONG

CAÀU NOÂNG THOÂN

CAÀU KEÂNH RANH

ÑI TT HÖNG LÔÏI

ÑI MYÕ QUÔÙI

OÁNG Þ168 HIEÄN HÖÕU

OÁNG Þ114 HIEÄN HÖÕU

NUÙT 1-2 L = 1200m
14 HOÄ

NUÙT 2-3 L = 800m
12 HOÄ

NUÙT 6-8-9 L = 2285m
30 HOÄ

NUÙT 9-10 L = 800m
22 HOÄ

NUÙT 11-12 L = 2600m

NUÙT 2-4 L = 4600m

137 HOÄ

N
UÙT 5-6-7 L = 2100m

49 H
OÄ

ÑÖÔØNG HUYEÄN 68

ÑÖÔØNG HUYEÄN 68

ÑÖÔØNG HUYEÄN 68

LOÄ ÑAN

LOÄ Ñ
AN

LOÄ ÑAN

LOÄ ÑAN

LOÄ ÑAN

LOÄ ÑAN

LOÄ ÑAN

LOÄ Ñ
AN

LOÄ ÑAN

LOÄ ÑAN

LO
Ä Ñ

AN

LOÄ Ñ
AN

32 HOÄ

GHI CHUÙ:
- TIM ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC CÁCH MÉP LỘ NHỰA TỪ 3M ĐẾN 5M, CÁCH MÉP LỘ ĐAN TỪ 1.5M ĐẾN 3M TÙY VÀO ĐỊA

HÌNH TẠI VỊ TRÍ MÀ ỐNG ĐI QUA.

- NHỮNG VỊ TRÍ ỐNG QUA CẦU ĐƯỢC NEO BẰNG DÂY CÁP INOX Þ 6MM, L=1,5M, KHOẢNG CÁCH 2M/NEO.

- CUỐI MỖI TUYẾN ĐỀU BỐ TRÍ VAN ĐỂ XẢ CẶN.

- KHI THI COÂNG ĐÀO TUYẾN ỐNG ĐƠN VỊ THI CÔNG LIÊN HỆ VỚI UBND XÃ ĐỂ THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN TUYẾN

ĐÀO ĐỂ TRÁNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH NẰM TRONG QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI.

OÁNG Þ168 HIEÄN HÖÕU
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