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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

BOD5 Nhu cầu oxy sinh hóa 5 ngày 

BTNMT Bộ Tài nguyên và môi trường 

BVMT Bảo vệ môi trường 

BXD Bộ xây dựng 

CH4 Khí mêtan 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

CO Cacbon monoxit 

CTNH Chất thải nguy hại 

DO Nồng độ oxy hòa tan 

H2S Hyđro sunfua 

NĐ-CP Nghị định chính phủ 

NH3 Khí amoniac 

NO2 Nitơ đioxit 

pH Chỉ số đo hoạt động của ion hyđro 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

QCXDVN Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 

QĐ Quyết định 

SO2 Lưu huỳnh đioxit 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCXD Tiêu chuẩn xây dựng 

TN&MT Tài nguyên và môi trường 

TSS Tổng chất rắn lơ lửng 

TT Thông tư 

UBND Ủy ban nhân dân 

XLNT Xử lý nước thải 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Sóc Trăng có bờ biển chạy dài 72 km với 03 cửa sông chính là cửa Định 

An, cửa Trần Đề và cửa Mỹ Thanh là nơi trú ngụ của nhiều loài thủy, hải sản 

nước lợ và nước mặn có giá trị kinh tế cao. Do vậy ngành Thủy sản là thế mạnh 

đặc thù của tỉnh Sóc Trăng, là ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của 

tỉnh.   

Hiện nay, thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản ngày càng khó tính, đòi 

hỏi cao hơn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như các rào cản 

thương mại. Tình trạng nhiễm vi sinh, kháng sinh trong cá nguyên liệu đang gây 

nhiều khó khăn cho các nhà máy chế biến. Xuất phát từ những thực tế trên và 

định hướng phát triển trong tương lai, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy 

sản Cần Thơ tiến hành đầu tư dự án Đầu tư nuôi trồng thủy sản nhằm tạo ra 

nguồn cá nguyên liệu sạch phục vụ nội địa và xuất khẩu.  

Khu đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu thủy sản Cần Thơ thuê đất theo hợp đồng thuê đất số 01/HĐTĐ ngày 

17/01/2022. Hiện trạng khu đất này trước kia là nuôi thủy sản. Tuy nhiên theo 

kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thì Công ty sẽ đào các ao nuôi, ao xử 

lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước,... nhằm đáp ứng và phù hợp với tiêu 

chuẩn và quy trình nuôi của Công ty. 

Loại hình dự án: Nuôi cá tra.  

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ 

(đối với dự án phải có quyết định chủ trƣơng đầu tƣ), báo cáo nghiên cứu 

khả thi hoặc tài liệu tƣơng đƣơng với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 

Dự án đầu tư Nuôi trồng thủy sản được Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Thủy sản Cần Thơ phê duyệt. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng 

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

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

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Dự án phù hợp với Quy hoạch thủy sản tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt bởi Quyết định số 690/QĐHC-

CTUBND ngày 01/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 

1.4. Mối quan hệ của dự án với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 

công nghệ cao, cụm công nghiệp 

Dự án Đầu tư nuôi trồng thủy sản không nằm trong khu công nghiệp, khu 
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chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

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

thuật về môi trƣờng 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 ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

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

về thoát nước và xử lý nước thải; 

- 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 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 17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng chống dịch bệnh cho 

động vật thủy sản nuôi; 

- Thông tư số 22/2014/TT-BNTPTNT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về điều kiện nuôi thủy sản; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

thủy sản 

- Quyết định số 690/QĐHC-CTUBND ngày 01/7/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch thủy sản tỉnh Sóc Trăng đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020; 

- Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

- Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 
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b. Các quy chuẩn môi trường và các tiêu chuẩn khác 

* Các QCVN về môi trường 

STT Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn Mã hiệu 

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

01:2021/BXD 

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 

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

các cấp có thẩm quyền về dự án 

Hợp đồng thuê đất số 01/HĐTĐ ngày 17/01/2022 về việc cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần 

Thơ thuê đất. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ đầu tƣ tự tạo lập đƣợc sử dụng trong 

quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 

- Dự án đầu tư Nuôi trồng thủy sản. 

- Các bản vẽ kỹ thuật của dự án. 

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

♦ Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ. 

- Địa chỉ: Lô 2.12 Khu công  nghiệp Trà Nóc 2, Quận Ô Môn, Thành phố 

Cần Thơ. 

- Người đại diện: Ông Võ Đông Đức; - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 
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- Điện thoại: 0292.3841819   - Fax: 0292.3841116. 

♦ 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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Danh sách những ngƣời trực tiếp tham gia lập báo cáo 

TT Thành viên Học vị 
Chuyên 

ngành 
Chức vụ 

Nội dung 

thực hiện 
Chữ ký 

A. Chủ đầu tư 

1 Võ Đông Đức - - Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ 

phần Xuất 

nhập khẩu 

Thủy sản 

Cần Thơ 

 

2 
Nguyễn Chánh 

Vương 
Kỹ sư 

Nuôi trồng 

thủy sản 
Nhân viên 

Cung cấp 

các tài liệu, 

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 - 

Điều hành 

 

2 
Dương Ngọc 

Thúy 
Thạc sỹ 

Công nghệ 

sinh học 
Phó Giám đốc 

Quản lý kỹ 

thuật 

 

3 
Đặng Hoàng 

Minh 
Kỹ sư 

Khoa học 

môi trường 

Phó trưởng 

phòng kỹ thuật 

Kiểm tra 

báo cáo 

 

4 Đỗ Tuyết Huệ Thạc sỹ 
Quản lý 

môi trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Tổng hợp 

báo cáo 

 

5 
Quách Diệp 

Thùy Dương 

Cử 

nhân 

Công nghệ 

kỹ thuật 

môi trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Chương 1, 

xử lý bản 

vẽ 

 

6 
Nguyễn Thị 

Hồng Nguyên 
Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 
Chương 2 

 

7 
Lâm Ngọc Trúc 

Ly  
Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 
Chương 3,4 

 

8 
Trịnh Thanh 

Quang 
Kỹ sư 

Khoa học 

môi trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Chương 5, 

Lấy mẫu, 

khảo sát 
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4. Phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng 

4.1. Phƣơng 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,… 

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. 

d. Phương pháp đo đạc, khảo sát chất lượng môi trường:  

Áp dụng để thu thập và phân tích các mẫu nước (nước thải, nước mặt, 

nước ngầm); mẫu không khí, tiếng ồn, độ rung và đất/trầm tích. Các quá trình 

quan trắc môi trường được thực hiện theo quy chuẩn Việt Nam để đánh giá hiện 

trạng môi trường của vùng dự án. Kết quả thực hiện phương pháp này được sử 

dụng tại Chương 2, phần Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật 

lý và cung cấp trong phần phụ lục của báo cáo 
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4.2. Phƣơng pháp khác 

a. Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường 

Phương pháp này được áp dụng tại chương 1, chương 2, chương 3. 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 4. 

b. Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu 

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

chương 4. 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. 

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: Dự án Đầu tư Nuôi trồng thủy sản. 

- Địa điểm thực hiện: Tại Cồn Nổi số 2, xã Song Phụng, huyện Long Phú 

tỉnh Sóc Trăng. 

- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ. 

- Địa chỉ: Lô 2.12 Khu công  nghiệp Trà Nóc 2, Quận Ô Môn, Thành phố 

Cần Thơ. 

- Người đại diện: Ông Võ Đông Đức; - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 0292.3841819   - Fax: 0292.3841116. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

Dự án Đầu tư Nuôi trồng thủy sản có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 

214.762,6 m
2
. 
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5.1.3. Công nghệ sản xuất  

Dự án có tổng cộng 18 ao nuôi với tổng diện tích là 161.120 m
2
. Số lượng 

cá giống thả nuôi khoảng 150 – 170 tấn/năm. Trong đó tỷ lệ hao hụt trong quá 

trình nuôi cá chiếm 30 - 35%. Do đó số lượng cá còn lại đến khi thu hoạch là 

3.950 tấn/năm.  

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

Tổng diện tích thực hiện dự án dự kiến là 214.762,6 m
2
. Phương án bố trí 

mặt bằng được trình bày như sau: 

- Hạng mục công trình chính: 

Ao nuôi: Dự án có tổng cộng 18 ao nuôi với tổng diện tích là 161.120 m
2
. 

Diện tích ao nuôi từ 5000 m
2
 trở lên. Mỗi ao nuôi có 02 cống lấy nước và 01 

cống xả, cống có đường kính 1000mm. Bờ ao phải đảm bảo chắc chắn, không rò 

rỉ, cao hơn mực nước cao nhất trong ao ít nhất 0,5 m. 

- Hạng mục công trình phụ trợ: 

Kho thức ăn, nhà ở công nhân, văn phòng: Có thiết kế dạng nhà trệt, tiêu 

chuẩn cấp 4, lót gạch, trần tấm nhựa khung nhôm chìm, tường bao che, ngăn 

cách xây gạch ống, sơn nước, mái lợp tole. 

Cống cấp nước: Cống làm bằng BTCT có đường kính 1.000 mm để dễ 

dàng cấp nước từ Sông Hậu vào ao nuôi.  

- Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  

Kênh thải: Đây là kênh đào nhân tạo, kênh được trải bạt đáy, có tổng diện 

tích là 15.760 m
2
. Nước thải sau khi xử lý tại kênh thải sẽ bơm ra nguồn tiếp 

nhận (Sông Hậu). Đối với nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại, 

thoát vào hệ thống xử lý nước thải của dự án, trước khi thải vào nguồn tiếp nhận 

(Sông Hậu). 
Kênh chứa bùn, ao chứa bùn: Dự án có 02 kênh chứa bùn với tổng diện 

tích là 7.020 m
2
 và 01 ao chứa bùn có diện tích 3.000 m

2
. Kênh chứa bùn và ao 

chứa bùn với chức năng lắng các chất hữu cơ hòa tan, chất dinh dưỡng còn sót 

lại trong nước thải. Ao được lót bạt HDPE nhằm đảm bảo chống thấm, chống 

tràn (theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Tài nguyên nước). 

Cống thoát nước: Cống làm bằng BTCT có đường kính 1.000 mm để dễ 

dàng thoát  nước từ ao nuôi ra Sông Hậu. 

Bờ kè: Có chiều dài khoảng 2.746 m. Bờ kè được làm bằng cừ dừa, tràm, 

bê tông, nhằm để chống xói lỡ khu đất. 
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5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác 

động xấu đến môi trƣờng: 

TT Hoạt động Nguồn tác động 

I. Giai đoạn xây dựng 

1 
Xây dựng cơ sở hạ 

tầng.  

- Bụi, khí thải từ các máy móc phục vụ thi công xây dựng: 

máy đào, máy ủi,… 

- Bụi, khí thải từ các quá trình thi công có gia nhiệt như 

cắt, hàn, đốt. 

- Nước mưa chảy tràn qua toàn bộ khu vực dự án cuốn 

theo chất thải xuống nguồn nước. 

- Nước thải xây dựng. 

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình xây dựng. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

2 

Hoạt động vận 

chuyển, tập kết, lưu 

giữ nguyên vật liệu, 

thiết bị. 

- Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu 

xây dựng, cát, đất, đá, sắt, thép, thiết bị máy móc,… 

- Bụi và khí thải của các xe tải vận chuyển nhiên, nguyên, 

vật liệu. 

- Chất thải nguy hại bao gồm giẻ lau dính dầu nhớt, nhớt 

thải. 

3 
Sinh hoạt của công 

nhân. 

- Chất thải rắn sinh hoạt và nước thải sinh hoạt của công 

nhân thi công dự án. 

II. Giai đoạn sản xuất 

1 Hoạt động nuôi cá tra. 

- Khí thải từ hoạt động máy phát điện dự phòng. 

- Mùi hôi từ quá trình nạo vét, thu gom, xử lý bùn thải, từ 

khu vực bãi chứa rác thải sinh hoạt, xác cá chết. 

- Nước thải từ ao nuôi ca. 

- Chất thải rắn công nghiệp bao gồm xác cá chết trong quá 

trình nuôi, bao bì đựng thức ăn, cá giống, bùn đáy ao 

nuôi. 

- Chất thải nguy hại bao gồm giẻ lau dính dầu nhớt, bóng 

đèn huỳnh quang thải. 

2 
Sinh hoạt của công 

nhân. 

- Chất thải rắn sinh hoạt và nước thải sinh hoạt của công 

nhân thi công dự án. 
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5.3. Dự báo các tác động môi trƣờng chính, chất thải phát sinh theo 

các giai đoạn của dự án: 

5.3.1. Quy mô, tính chất của nƣớc thải 

a. Giai đoạn xây dựng: 

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 thải xây dựng: Trong giai đoạn xây dựng, chủ yếu sử dụng máy trộn 

bê tông. Trong quá trình thi công dự án, đơn vị thi công sử dụng 2 máy trộn bê 

tông, vữa (mỗi loại 500 l). Sau mỗi ngày, máy trộn bê tông, vữa sẽ được rửa 

sạch, với lượng nước dùng để rửa khoảng 1 m
3
/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 15 người/ngày. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 1,2 m
3
/ngày (15 

người x 80 lít/người/ngày).  

Nước mưa chảy tràn: Đây là lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện 

tích của dự án khi có mưa. Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự 

án khoảng 1.820 m
3
/ngày (khi có mưa). 

b. Giai đoạn vận hành: 

Chất thải lỏng trong quá trình hoạt động nuôi cá của dự án phát sinh chủ 

yếu từ hoạt động sinh hoạt và hoạt động nuôi cá tra tại dự án. 

Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày là: 

40 người x 80 lít/người/ngày x 100% = 3,2 m
3
/ngày 

Nước thải sản xuất: Trong hoạt động nuôi cá nước thải phát sinh chủ yếu 

từ quá trình thay nước định kỳ, quá trình thu hoạch và xử lý ao nuôi. Nước từ 

các ao nuôi sau khi thu hoạch sẽ được thải ra ngoài để chuẩn bị cho hoạt động 

cải tạo ao nuôi. Theo tính toán lượng nước cấp cho hoạt động nuôi cá của dự án 

là 483.600 m
3
/năm (Bảng 1.6. Nhu cầu cấp nước cho dự án). Đến khi thu hoạch 

cá, lượng nước xả ra khoảng 30% nước trong ao tương đương lượng nước thải 

phát sinh khoảng 145.080 m
3
. Dự án gồm 18 ao nuôi, mỗi ngày thu hoạch 1 ao 

cá nên lượng nước thải xả ra mỗi ngày là 8.060 m
3
/ngày/lần.  

Nước mưa chảy tràn: Đây là lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện 

tích của dự án khi có mưa. Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự 

án khoảng 1.820 m
3
/ngày (khi có mưa) 

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

a. Giai đoạn xây dựng: Các nguồn phát sinh bụi và khí thải trong quá 

trình xây dựng của dự án bao gồm: Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

và máy móc, thiết bị thi công; Bụi từ quá trình đào đắp, thi công xây dựng; Khí 
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thải từ quá trình hàn sắt thép trong quá trình xây dựng. 

b. Giai đoạn vận hành: Khí thải từ phương tiện vận chuyển thức ăn và cá 

thu hoạch, phương tiện giao thông; Khí thải từ máy phát điện dự phòng. Quá 

trình nạo vét cải tạo ao nuôi, bùn thải và khu vực chứa rác thải sinh hoạt, xác cá 

chết sẽ phát sinh mùi hôi do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ, thành phần 

ô nhiễm chủ yếu là H2S, NH3. 

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

a. Giai đoạn xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt: của công nhân khi làm việc: Khối lượng phát 

sinh khoảng 12 kg/ngày (15 người x 0,8 kg/ngày – QCVN 01:2021/BXD). 

- Chất thải rắn xây dựng (đất, cát rơi rớt trên công trình xây dựng, từ vận 

chuyển vật liệu, xà bần, bao bì xi măng, sắt thép vụn,....) thải ra trong quá trình 

thi công các hạng mục công trình. Theo ước tính của đơn vị thi công lượng chất 

thải rắn xây dựng phát sinh khoảng 1tấn/tháng.  

Ngoài ra, các ao nuôi được đắp và cải tạo và đào mới ao xử lý nước thải,... 

tại phạm vi khu đất thực hiện dự án . Lượng đất này tương đương khoảng 

389.560 m
3
.  

b. Giai đoạn vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại 

dự án là 32 kg/ngày, với thành phần gồm bọc nilong, thực phẩm thừa, chai 

nhựa,... 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Chủ yếu là bùn đáy ao, bao bì 

đựng cá giống và thức ăn, chai lọ đựng hóa chất, trang thiết bị đã qua sử dụng bị 

hư hỏng,... 

Bùn đáy ao: Dự kiến lượng bùn phát sinh là 5.800,32 m
3
/năm (161.120 

m
2
 x 0,12 x 30%). Bùn đáy ao bao gồm lớp đất nền tự nhiên chất cặn lắng và 

lượng bùn nhão lỏng do thức ăn dư thừa, chất hữu cơ và phân cá. Theo Viện 

Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản thì chất thải có thể chứa đến 45% Nitơ và 22% 

là các thành phần khác 

Chất thải rắn công nghiệp khác: Gồm bao bì đựng cá giống và thức ăn, 

chai lọ đựng hóa chất, trang thiết bị đã qua sử dụng bị hư hỏng: bạt nhựa, thùng 

nhựa chứa cá sau thu hoạch,… Tổng lượng chất thải rắn khác phát sinh khoảng 

là 351 kg/năm.  

- Xác Cá chết (dịch bệnh) trong quá trình nuôi: Với tỷ lệ hao hụt trong 

quá trình nuôi khoảng 25%. Lượng cá giống thả nuôi khoảng 170 tấn/năm. Do 

đó số lượng cá chết trong năm khoảng 42,5 tấn/năm.  
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5.3.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại (CTNH) 

a. Giai đoạn xây dựng: Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng 

que hàn để liên kết các vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công được 

định kỳ bảo dưỡng nên trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau 

dính dầu nhớt từ quá trình bảo dưỡng thiết bị, đầu que hàn, nhựa đường rơi 

vãi,… Lượng chất thải này phát sinh trong quá trình thi công như sau: Đầu que 

hàn khoảng 25 kg (ước tính đầu que hàn thải khoảng 5% khối lượng que hàn, 

khối lượng que sử dụng là 250 kg (100 hộp); trung bình 1 lần thay nhớt của 

phương tiện là 16 lít/xe, chu kỳ thay nhớt từ 3 – 6 tháng tùy thuộc vào cường độ 

hoạt động của máy móc, thiết bị.  

Giai đoạn vận hành: 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; Bao bì đựng hóa chất. Tổng lượng CTNH phát sinh 

tại dự án ước tính khoảng 28 kg/năm. 

5.3.5. Tác động môi trƣờng từ tiếng ồn, độ rung 

- Giai đoạn xây dựng: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động các 

phương tiện vận tải và máy móc thi công tại công trường tham gia trong quá 

trình xây dựng.  

- Giai đoạn vận hành: Các nguồn gây ồn điển hình nhất trong hoạt động 

của dự án là: Các phương tiện lưu thông tại dự án (xe công nhân viên, xe chở 

hàng hoá vào kho,…); tiếng ồn từ hoạt động của máy phát điện dự phòng, máy 

bơm nước,... 

5.3.6. Các rủi ro, sự cố 

a. Sự cố 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. 

b. Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

- Giai đoạn xây dựng: 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. 

c. Tai nạn đuối nước:  
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- Giai đoạn xây dựng: Trong quá trình thi công, do sự chủ quan của người 

lớn, thiếu quan sát đến các trẻ nhỏ, có thể xảy ra các tai nạn đuối nước do trẻ em 

té ngã vào khu vực các ao chứa nước, đùa giỡn tại khu vực thi công. Sự cố xảy 

ra sẽ mang đến những hậu quả to lớn.  

Trong quá trình thi công, không có đèn tín hiệu tại khu vực các ao chứa 

nước vào ban đêm để công nhân nhận biết, không trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

Kiến thức phòng tránh và sơ cứu khi đuối nước của công nhân còn hạn 

chế. 

d. Sự cố sạt lở, sụt lún 

- Giai đoạn xây dựng: Khi thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ 

gây ra tai nạn lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao 

động, các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ sạt lở các bờ ao sẽ gây ra 

các sự cố cho người và các máy  móc, thiết bị thi công,... 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án: 

5.4.1. Về thu gom và xử lý nƣớc thải 

a. Giai đoạn xây dựng 

- Nước mưa chảy tràn: Thực hiện các giải pháp như sau: 

+ Để nước mưa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và sử dụng rãnh thoát nước 

tạm (dài 4 m, rộng 1 m, sâu 1 m) dọc khu vực thi công để thoát nước mưa ra 

kênh thải chảy vào nguồn tiếp nhận (Sông Hậu). 

+ 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.  

- Nước thải xây dựng: Sử dụng máy trộn bê tông 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 bê tông, nước rửa máy móc, thiết bị 

trộn bê tông,… thu gom vào rãnh thoát nước tạm có thể tích 4m
3
 (4m (dài) x 1m 

(rộng) x 1m (sâu)) dọc theo tuyến thi công, thực hiện ngăn dòng chảy tạo thời 

gian lắng, sau thời gian lắng phần nước trong sẽ thoát ra kênh thải chảy vào 

nguồn tiếp nhận (Sông Hậu). 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. 

- Nước thải sinh hoạt: Quá trình thi công xây dựng 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. Sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu tại 

dự án để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh. Định kỳ (1 năm/lần) thuê đơn vị 
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hút bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất thải của nhà vệ 

sinh. 

b. Giai đoạn vận hành 

- Nước mưa chảy tràn 

Đối với nước mưa chảy tràn tại khu vực ao nuôi: Theo độ dốc thoát vào 

ao nuôi, kênh thải, kênh cấp nước,… theo hướng từ nơi cao đến nơi thấp, nước 

mưa theo kênh thải chảy vào nguồn tiếp nhận (Sông Hậu). 

Đối với nước mưa chảy tràn khu vực nhà kho, văn phòng: Lắp đặt máng 

xối thu gom nước mưa trên mái nhà và bố trí ống nhựa ɸ120 để dẫn nước từ 

máng xối xuống đất vào hố gas. Nước mưa chảy tràn trên sân được thu gom vào 

hố gas và cống thoát nước mưa, sau đó thoát vào kênh thải để thải ra nguồn tiếp 

nhận là Sông Hậu. 

Ngoài ra, trước mùa mưa thực hiện nạo vét đường thoát nước mưa, tạo 

dòng chảy thông thoáng; Thu gom rác thải sau mỗi ngày làm việc để hạn chế 

việc nước mưa chảy tràn làm cuốn trôi lượng rác thải này. 

- 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 9,0 m
3
. Nước thải sinh 

hoạt sau khi được xử lý tại bể tự hoại sẽ được đưa vào ao xử lý nước thải trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận (sông Hậu). 

- Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình thu hoạch 

cá sẽ được dẫn về kênh xử lý nước thải. Cụ thể như sau: 

Nước thải của các ao nuôi số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sẽ được bơm vào kênh thải 

số 1 để lưu chứa và xử lý.  

Nước thải của các ao nuôi số 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sẽ được bơm vào 

kênh thải số 2 để lưu chứa và xử lý. 

Nước thải của các ao nuôi số 15, 16, 17, 18 sẽ được bơm vào kênh thải số 

3 để lưu chứa và xử lý. 

Tại các kênh xử lý thải nước thải được xử lý bằng chlorine 30 ppm và để 

lắng khoảng 24 giờ. Sau đó được thải ra Sông Hậu bằng cống bê tông có đường 

kính 500mm. 

5.4.2. Về xử lý bụi, khí thải: 

a. Giai đoạn xây dựng: 

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 đề phòng trời mưa cuốn trôi các chất rắn vào hệ thống 

thoát nước, gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. 
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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 khu vực 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. 

Không được chở quá tải trọng, tốc độ vận chuyển đảm bảo theo quy định, 

phun xịt nước khu vực thi công để hạn chế bụi phát sinh; che chắn phương tiện 

trong quá trình vận chuyển; cát và đá được làm ẩm trước khi trộn bê tông để 

giảm thiểu bụi. 

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 vật liệu từ phương tiện vận chuyển xuống 

khu vực thi công của dự án. Sử dụng phương tiện đúng tải trọng cho phép của 

tuyến đường trong khu vực. 

Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thường xuyên với khói hàn, do đó sẽ trang 

bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

b. Giai đoạn vận hành: 

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

rắn công nghiệp thông thƣờng  

a. Giai đoạn xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (05 thùng, thể 

tích 250 lít) để thu gom. Hàng ngày lượng rác được đốt tại khu đất trống của dự 

án. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực thi công; xử lý 

nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

- Các 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 tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực dự án; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày.  

- Đối với lượng đất đào, nạo vét: Lượng đất này tương đương với khối 

lượng đất tận dụng đắp bờ ao và đê bao là 389.560 m
3
. Do đó, lượng đất đào tại 

dự án sẽ tái sử dụng cho dự án. 

b. Giai đoạn vận hành 
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- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 06 thùng chứa rác có nắp đậy (thể tích 

250 lít/thùng) để chứa chất thải. Hàng ngày lượng rác được đốt tại khu đất trống 

của dự án. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực dự án; xử lý 

nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Bùn đáy ao: Lượng bùn hút lên sẽ được phơi khô tự nhiên tại kênh chứa 

bùn. Sau đó chủ dự án thực hiện lấy mẫu phân tích bùn. Trường hợp sau phân 

tích mẫu, nếu kết quả phân tích cho thấy bùn thải thuộc chất thải nguy hại thì 

chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. Nếu bùn thải không thuộc chất thải nguy hại thì sẽ hợp đồng 

chuyển giao cho đơn vị thu gom có chức năng xử lý theo đúng quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Tần suất thu gom, xử lý là sau mỗi vụ thu 

hoạch cá. 

Bao bì đựng cá giống, thức ăn, rác thải thông thường phát sinh trong quá 

trình nuôi cá, thu hoạch cá sẽ được thu gom hàng ngày. Dự án bố trí 01 kho lưu 

chứa khoảng 30 m
2
 (dài 10m, rộng 3m) để lưu chứa các chất thải rắn phát sinh 

từ quá trình hoạt động của dự án. Đồng thời hợp đồng chuyển giao cho đơn vị 

thu gom có chức năng xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT 

Xác cá chết: Thu gom vào thùng nhựa để lưu chứa và được đặt ở vị trí khô 

ráo, cách khu vực nuôi, nguồn nước cấp, nhà ở và nguồn nước sinh hoạt. Phun 

chế phẩm sinh học probiotics để khử mùi. Các thùng chứa xác cá chết có nắp 

đậy và kín đáy, không để rò rĩ. Đồng thời xác cá chết sẽ cho các hộ dân lận cận 

để bón cây. 

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

nguy hại:  

a. Giai đoạn xây dựng: 

Thu gom hàng ngày và lưu chứa vào 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. 

b. Giai đoạn vận hành 

Chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu chứa, riêng biệt vào 

khu vực chứa chất thải nguy hại, diện tích 30 m
2
 (dài10 x rộng 3m). Xây tường, 
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sàn lót gạch, có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH, dán 

nhãn cảnh báo, với từng loại CTNH được lưu giữ. Chủ dự án hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu gom, quản lý và xử lý đúng theo quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

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

a. Giai đoạn xây dựng 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phương tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tượng cộng 

hưởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực dự án. 

Tắt động cơ phương tiện trong trường hợp không sử dụng phương tiện. 

- 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. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

- Áp dụng công nghệ thi công mới, giảm chấn động do sóng lan truyền 

trong nền đất, phối hợp với đơn vị thi công và chính quyền địa phương giải 

quyết vấn đề phát sinh do tác động của dự án gây ra. 

b. Giai đoạn vận hành 

- Có chế độ bảo trì định kỳ như: bôi trơn, sửa chữa hoặc thay thế các thiết 

bị hư hỏng của xe nâng đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình làm việc 

và hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

- Nhắc nhở công nhân giữ gìn trật tự để hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

- Bố trí máy phát điện dự phòng, máy bơm nước cách xa nơi làm việc của 

công nhân và xây tường cách âm khu vực đặt máy. 

- Máy phát điện phải được đặt trên các bệ đúc có móng chắc chắn bảo 

đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, lắp đặt các đệm cao su hoặc lò xo chống rung và kiểm 

tra kỹ độ cân bằng khi lắp đặt. 

5.4.6. Các rủi ro, sự cố 

a. Sự cố tai nạn lao động 

- Giai đoạn xây dựng:  

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

Quy định các nội quy làm việc tại dự án, bao gồm nội quy ra, vào công 
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trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết bị về 

an toàn điện,.... 

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 biển báo, hàng rào khu vực thi công để hạn chế tối đa người không 

phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc 

có thể xảy ra. 

Bảo vệ sức khỏe cho công nhân tại công trường trong thời gian thi công 

công trình: Cung cấp nước sạch hàng ngày cho công nhân; Tập huấn cho công 

nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên nguyên tắc phòng ngừa tai 

nạn lao động là chính, nhưng thực tế trong trường hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trường, sau đó nhanh chóng đưa người bị tai nạn 

đến cơ sở y tế để điều trị, lưu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để gọi xe cứu 

thương. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để sơ cứu. 

- Giai đoạn vận hành: Xây dựng nội quy và quy trình làm việc, trang bị 

đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên khi làm việc tại những 

khâu đòi hỏi độ an toàn cao. Thường xuyên bảo trì các thiết bị, máy móc nhằm 

hạn chế tai nạn lao động do sự cố hư hỏng của thiết bị, máy móc. Các trang thiết 

bị bảo hộ lao động như: kính phòng hộ mắt, găng tay, khẩu trang, giầy bảo hộ, 

quần áo bảo hộ lao động,... Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho công nhân theo 

quy định. 

b. Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

- Giai đoạn xây dựng:  

Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy được đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thường xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Giai đoạn vận hành: 

Hệ thống đường dây tải điện trong khu vực dự án được bảo vệ an toàn. 

Thiết kế theo đúng quy định, kiểm tra định kỳ hệ thống lưới điện. Đồng thời, 

bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm 
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điện. 

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

thiết bị điện, hệ thống lưới điện tại dự án. 

Không trồng các cây đại thụ gần đường dây điện 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. 

c. Tai nạn đuối nước:  

- Giai đoạn xây dựng: Bố trí biển báo, hàng rào khu vực tại các ao chứa 

nước để hạn chế tối đa người không phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu 

vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. 

Sử dụng đèn cảnh báo tại khu vực các ao chứa nước để công nhân nhận biết 

và trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh theo quy định. 

Tập huấn cho công nhân xây dựng các biện pháp phòng ngừa đuối nước. 

Trên nguyên tắc phòng ngừa đuối nước là chính, nhưng thực tế trong trường hợp 

có xảy ra tai nạn đuối nước, tổ chức sơ cứu tại hiện trường, sau đó nhanh chóng 

đưa người bị tai nạn đến cơ sở y tế để điều trị, lưu giữ số điện thoại bệnh viện 

gần nhất để gọi xe cứu thương.  

d. Sự cố sạt lở, sụt lún 

- Giai đoạn xây dựng: Dự án không tiến hành việc cải tạo khi điều kiện 

thời tiết bất lợi. Đồng thời dự án không sử dụng các thiết bị cơ giới lớn nên 

không gây sạt lở bờ ao tại khu vực dự án trong quá trình cải tạo. 

e. Sự cố dịch bệnh 

Việc nuôi thả cá có nguồn gốc nhân tạo, nếu công tác kiểm dịch giống và 

quá trình nuôi không được kiểm soát chặt chẽ, rất dễ gây dịch bệnh, khả năng 

lây lan và nhiễm khuẩn toàn vùng rất lớn. 

Ngăn ngừa bệnh từ bên ngoài vào trại nuôi 

Ngăn ngừa bệnh từ trại nuôi ra bên ngoài 

Ngăn ngừa sự nhiễm chéo giữa các ao nuôi với nhau 

Ứng phó sự cố cá bị dịch bệnh, cá chết hàng loạt : Thực hiện các biện 

pháp xử lý nước theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 

10/5/2016 của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật thủy sản và Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 

16/10/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi 

trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 
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f. Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải  

Trong trường hợp xảy ra sự cố chủ dự án sẽ thông báo đến cơ quan chức 

năng. Thực hiện kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân, khắc phục, sự cố và lưu chứa 

nước thải trong ao nuôi. Khi khắc phục xong sự cố, nước thải sẽ được đưa về hệ 

thống xử lý nước thải để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Đối 

với lượng nước thải phát sinh hàng ngày khi xảy ra sự cố sẽ được lưu chứa tại bể 

tự hoại. Khi sự cố được khắc phục sẽ đưa lượng nước thải về hệ thống xử lý 

nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là Sông Hậu.  

5.5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng 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 thải 

- Vị trí giám sát: kênh thải (đính kèm sơ đồ vị trí giám sát). 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng (TSS), tổng N, 

tổng P, Amoni (theo Nitơ), sắt (Fe), kẽm (Zn), đồng (Cu) và tổng Coliform.  

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: Thông số pH, COD, BOD5, TSS và Coliform áp 

dụng QCVN 02-20:2014/BNNPTNT. Đối với nhóm chất dinh dưỡng (tổng N, 

tổng P, Amoni theo Nitơ) và nhóm kim loại nặng (sắt (Fe), kẽm (Zn), đồng (Cu) 

áp dụng quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột A). 

b. Giám sát chất thải rắn 

* Giám sát bùn thải: 02 vị trí tại ao chứa bùn 

+ Thông số giám sát: Cadimi, Chì, Kẽm, Crom VI.  

+ Tần suất: 1 mẫu/ao. 

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

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

* Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường (bao gồm chất thải rắn 

thông thường phát sinh trong quá trình nuôi cá): giám sát tổng lượng thải (khi có 

chất thải phát sinh) tại vị trí lưu giữ tạm thời. 

Tần suất: thường xuyên, liên tục. 
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c. 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. 

 

  



Báo cáo ĐTM của Dự án Đầu tư nuôi trồng thủy sản 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng 22 

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

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Chƣơng 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án:  

Dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản. 

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

a. Chủ đầu tư 

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ. 

- Địa chỉ: Lô 2.12 Khu công  nghiệp Trà Nóc 2, Quận Ô Môn, Thành phố 

Cần Thơ. 

- Người đại diện: Ông Võ Đông Đức; - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 0292.3841819   - Fax: 0292.3841116. 

b. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án thuộc loại hình đầu tư mở rộng ao nuôi. Dự kiến thời gian thực 

hiện dự án cụ thể như sau: 

Bảng 1.1. Tiến độ thực hiện dự án 

TT Hạng mục Thời gian 

1 Triển khai thi công dự án 
Từ tháng 01/2022 – 

tháng 06/2023 

2 
Hoàn thiện công trình và nghiệm thu hoàn thành đưa 

vào sử dụng 
Từ tháng 07/2023 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ) 

1.1.3. Vị trí địa lý  

a. Vị trí dự án: 

Dự án thực hiện tại Cồn nổi số 2 thuộc ấp Phụng Tường 2, xã Song 

Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Dự án thuộc thửa đất số 1243, tờ bản 

đồ số 4, tọa lạc tại Cồn nổi số 2. Dự án thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 

214.762,6 m
2
. Khu đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho Công ty Cổ 

phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ thuê đất theo hợp đồng thuê đất số 

01/HĐTĐ ngày 17/01/2022.  

Vị trí tứ cận của dự án như sau: 

Phía Bác: giáp sông Hậu. 

Phía Đông: giáp Cồn số 1.  
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Phía Tây: giáp Vàm Đại Ngãi. 

Phía Nam: giáp Sông Hậu. 

 

Hình 1.1. Mô tả vị trí dự án 

b. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án: 

Khu đất được UBND tỉnh Sóc Trăng cho Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu thủy sản Cần Thơ thuê đất theo hợp đồng thuê đất số 01/HĐTĐ ngày 

17/01/2022. Hiện trạng khu đất này trước kia là nuôi thủy sản. Tuy nhiên theo 

kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thì Công ty sẽ đào các ao nuôi, ao xử 

lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước,... nhằm đáp ứng và phù hợp với tiêu 

chuẩn và quy trình nuôi của Công ty. 

c. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm 

về môi trường: 

Dự án cách Cồn số 1 khoảng 350 m, cách Trường Tiểu học An Thạnh 1A 

khoảng 2 km. 

Dự án cách bến phà Đại Ngãi khoảng 380 m, cách đường Nam Sông Hậu 

khoảng 700 m, cách Trường THCS Đại Ngãi khoảng 950 m, cách Đình thần 

Phụng Tường khoảng 1,5 km. 

d. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự 

án: 

d1. Mục tiêu của dự án:  

Cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, chất lượng tốt, đáp ứng nhu 

cầu gia tăng năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu, gia tăng năng lực cạnh tranh 
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của Công ty trên thị trường. 

Góp phần thúc đẩy vào sự phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản của 

địa phương. 

Tạo thêm việc làm cho xã hội và đóng góp vào ngân sách nhà nước. 

d2. Loại hình dự án: Nuôi cá tra thương phẩm. 

d3. Quy mô, công suất: 

Dự án có tổng cộng 18 ao nuôi với tổng diện tích là 161.120 m
2
. Số lượng 

cá giống thả nuôi khoảng 150 – 170 tấn/năm. Trong đó, tỷ lệ hao hụt trong quá 

trình nuôi cá chiếm 30 - 35%. Do đó số lượng cá còn lại đến khi thu hoạch là 

3.950 tấn/năm.  

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

Tổng diện tích thực hiện dự án dự kiến là 214.762,6 m
2
. Phương án bố trí 

mặt bằng được trình bày như sau: 

TT Hạng mục Đơn vị Số lƣợng 

I Hạng mục công trình chính m2
  

1 Ao nuôi (18 ao) m2
 161.120 

II Hạng mục công trình phụ trợ m2
  

1 Kho thức ăn (10 nhà kho) m2
 288 

2 Nhà ở công nhân ( 4 nhà) m2
 72 

3 Văn phòng m2
 90 

4 Cống cấp nước Cái 35 

III Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường m2
  

1 Kênh thải (3 kênh thải) m2
 15.760 

2 Kênh chứa bùn (2 kênh) m2
 7.020 

3 Ao chứa bùn m2
 3.000 

4 Cống thoát nước (đường kính 1000 mm) Cái 18 

5 Bờ kè m 27.412,6 

 Tổng m2
 214.762,6 



Báo cáo ĐTM của Dự án Đầu tư nuôi trồng thủy sản 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng 25 

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

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, 2022) 

- Hạng mục công trình chính: 

Ao nuôi: Dự án có tổng cộng 18 ao nuôi với tổng diện tích là 161.120 m
2
. 

Diện tích ao nuôi từ 5000 m
2
 trở lên. Mỗi ao nuôi có 02 cống lấy nước và 01 

cống xả, cống có đường kính 1000mm. Bờ ao phải đảm bảo chắc chắn, không rò 

rỉ, cao hơn mực nước cao nhất trong ao ít nhất 0,5 m. 

- Hạng mục công trình phụ trợ: 

Kho thức ăn, nhà ở công nhân, văn phòng: Có thiết kế dạng nhà trệt, tiêu 

chuẩn cấp 4, lót gạch, trần tấm nhựa khung nhôm chìm, tường bao che, ngăn 

cách xây gạch ống, sơn nước, mái lợp tole. 

Cống cấp nước: Cống làm bằng BTCT có đường kính 1.000 mm để dễ 

dàng cấp nước từ Sông Hậu vào ao nuôi.  

- Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  

Kênh thải: Đây là kênh đào nhân tạo, kênh được trải bạt đáy, có tổng diện 

tích là 15.760 m
2
. Nước thải sau khi xử lý tại kênh thải sẽ bơm ra nguồn tiếp 

nhận (Sông Hậu). Đối với nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại, 

thoát vào hệ thống xử lý nước thải của dự án, trước khi thải vào nguồn tiếp nhận 

(Sông Hậu). 
Kênh chứa bùn, ao chứa bùn: Dự án có 02 kênh chứa bùn với tổng diện 

tích là 7.020 m
2
 và 01 ao chứa bùn có diện tích 3.000 m

2
. Kênh chứa bùn và ao 

chứa bùn với chức năng lắng các chất hữu cơ hòa tan, chất dinh dưỡng còn sót 

lại trong nước thải. Ao được lót bạt HDPE nhằm đảm bảo chống thấm, chống 

tràn (theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Tài nguyên nước). 

Cống thoát nước: Cống làm bằng BTCT có đường kính 1.000 mm để dễ 

dàng thoát  nước từ ao nuôi ra Sông Hậu. 

Bờ kè: Có chiều dài khoảng 2.746 m. Bờ kè được làm bằng cừ dừa, tràm, 

bê tông, nhằm để chống xói lỡ khu đất. 

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

cấp điện, nƣớc và các sản phẩm của dự án 

a. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng cho dự án 

a1. Trong giai đoạn xây dựng 

Từ kinh nghiệm thực tế của đơn vị thi công đã sử dụng nguyên vật liệu 

chính phục vụ cho hoạt động xây dựng như sau: 
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Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên liệu cho giai đoạn thi công của dự án 

TT Nguyên - vật liệu Đơn vị tính Số lƣợng 

1 Cát m
3 

65.115,53 

2 Đá m
3 

27,6 

3 Gạch ống (~ 2,1 kg/viên) Viên 967.978 

4 Gạch lát (~ 972 kg/thùng) Thùng 200 

5 Xi măng Tấn 50 

6 Sắt, thép Kg 2.135,215 

7 Sơn Lít 200 

8 Que hàn Kg 250 

- Đối với vật liệu xây dựng: Chủ dự án sử dụng vật liệu xây dựng từ các 

nhà cung cấp có uy tín tại địa phương. Để đảm bảo chất lượng công trình, chủ 

đầu tư bắt buộc đơn vị thi công ưu tiên lựa chọn các đơn vị cung ứng vật liệu 

xây dựng có uy tín tại địa phương, nguyên - vật - liệu chở đến công trường được 

cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công kiểm tra chất lượng. 

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. Khi chất lượng của nguyên vật 

liệu đầu vào được kiểm soát thì chất lượng công trình được đảm bảo đúng tiêu 

chuẩn xây dựng, công tác nghiệm thu hoàn thành đạt yêu cầu. 

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 tình trạng 

tập kết quá nhiều gây ra các tác động tiêu cực. 

- Đối với nhiên liệu:  

Giai đoạn xây dựng: Nhiên liệu sử dụng cho giai đoạn xây dựng chủ yếu 

là dầu DO cho các phương tiện thi công. Khối lượng sử dụng khoảng 30 

lít/ngày. 

- Giai đoạn hoạt động: Trung bình 01 lần thay nhớt của phương tiện là 16 

lít/xe, chu kỳ thay nhớt từ 3 – 6 tháng tùy thuộc vào cường độ hoạt động của 

máy móc, thiết bị; dầu sử dụng khoảng 985.525 lít. 
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a2. Trong giai đoạn hoạt động 

Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất phục vụ cho hoạt động 

của dự án như sau: 

Bảng 1.3. Nguyên - nhiên - vật liệu phục vụ cho hoạt động của dự án 

TT Nguyên - nhiên liệu, hóa chất 
Đơn vị tính (tấn/năm 

hoặc lít/năm) 

Khối lƣợng sử 

dụng 

1 Vôi tấn/năm 8 

2 Bitech yucca tấn/năm 2 

3 Vitamin C antistress kg/năm 270 

4 Prozyme for fish kg/năm 110 

5 Sorphenol comcentrade kg/ năm 130 

6 Vime - fenfish lít/ năm 15 

7 OTC 5000 kg/năm 30 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, 2022) 

Nhu cầu sử dụng cá tra giống của dự án như sau: 150- 170 tấn/năm. 

b. Nguồn cung cấp điện, nước 

Dự án sử dụng điện từ lưới điện quốc gia và trang bị thêm máy phát điện 

dự phòng với công suất 1.000 kVA đảm bảo có điện liên tục 24/24h để phục vụ 

cho các hoạt động của dự án. 

Nhu cầu sử dụng điện cho mục đích sản xuất như vận hành máy bơm, 

máy thổi khí, thắp sáng tại khu vực ao nuôi,... và sinh hoạt của công nhân ước 

tính khoảng 100.000 kWh/tháng. 

c. Nguồn cung cấp nước 

c1. Trong giai đoạn xây dựng 

Nguồn nước sử dụng cho công nhân trong giai đoạn xây dựng là giếng 

khoan. Vào thời gian cao điểm nhất số lượng công nhân tập trung khoảng 15 

người. Nước cấp phục vụ cho sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn xây dựng 

là 1,2 m
3
/ngày (15 người x 80 lít/người/ngày). Ngoài ra, theo ước tính của đơn 

vị thi công thì lượng nước cấp sử dụng cho giai đoạn xây dựng,.... khoảng 2 

m
3
/ngày. 

c2. Trong giai đoạn hoạt động 

- Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt: Nguồn nước phục vụ cho hoạt động 

sinh hoạt của công nhân tại dự án được lấy từ giếng khoan. Theo QCVN 

01:2021/BXD thì định mức cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt  ≥ 80 lít/người/ngày. 

Tổng số lao động tại dự án là 40 người nên lượng nước cấp cho mục đích sinh 
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hoạt tại dự án là 3,2 m
3
/ngày.đêm (80 lít/ngày đêm x 40 người = 3,2 

m
3
/ngày.đêm), tương đương 1.168 m

3
/năm. 

- Nước cấp cho hoạt động nuôi cá: Dự án có 18 ao nuôi với tổng diện tích 

mặt nước là 161.120 m
2
.  Đến vụ thả nuôi tiến hành lấy nước vào ngày nước lớn, 

nước được bơm từ sông Hậu vào các ao nuôi để xử lý và lắng. Mỗi năm dự án 

tiến hành nuôi 1 vụ/năm, thời gian nuôi từ 7 – 12 tháng. Mỗi vụ thả theo mô 

hình cuốn chiếu lần lượt từ ao đầu tiên đến ao cuối cùng. Tổng lượng nước cấp 

phục vụ cho nuôi cá được tính như sau: 

+ Nhu cầu cấp nước ao nuôi: 161.200 m
2
 x 3 m = 483.600 m

3
/năm. 

+ Ngoài ra còn, lượng nước bổ sung cho các ao trong quá trình nuôi. 

Lượng nước được bổ sung cho các ao nuôi trong suốt quá trình nuôi là: 

11.969.100 m
3
/năm. Cụ thể như sau: 

Giai đoạn cá nhỏ từ 1 đến 6 tháng sẽ thay nước 4 ngày/lần, tương đương 

số lần thay nước trong giai đoạn này là 45 lần. Lượng nước bổ sung cho các ao 

trong 1 lần khoảng 15% lượng nước trong ao. Vì vậy lượng nước được bổ sung 

cho các ao nuôi trong quá trình nuôi tại giai đoạn này là: 3.264.300 m
3
 (483.600 

m
3
 x 15% x 45 lần)  

Giai đoạn cá từ 7 tháng đến khi thu hoạch (cá khoảng 12 tháng) sẽ thay 2- 

3 ngày 1 lần, tương đương 90 lần. Lượng nước bổ sung cho các ao trong 1 lần 

khoảng 20% lượng nước trong ao. Vì vậy lượng nước được bổ sung cho các ao 

nuôi trong quá trình nuôi tại giai đoạn này là 8.704.800 m
3
 (483.600 m

3
 x 20% x 

90 lần) 

Vậy tổng lượng nước cấp cho hoạt động nuôi cá tại dự án là: 483.600 + 

11.969.100 = 12.452.700 m
3
/năm. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước tại dự án trong giai đoạn hoạt động được liệt 

kê dưới bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu cấp nƣớc cho dự án 

TT 
Mục đích sử 

dụng 

Lƣu lƣợng 

(m
3
/năm) 

Nguồn cung cấp Thời gian sử dụng 

1 Sinh hoạt 1.168 Nước dưới đất Xuyên suốt trong năm 

2 Nuôi cá 12.452.700 Sông Hậu 
Trong suốt quá trình 

nuôi 

Tổng 65.381.044 - - 

d. Các sản phẩm của dự án 

Số lượng cá giống thả nuôi khoảng 170 tấn/năm. Trong đó tỷ lệ hao hụt 
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trong quá trình nuôi cá chiếm 25%. Do đó số lượng cá còn lại đến khi thu hoạch 

là 127,5 tấn/năm.  

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Công nghệ nuôi cá: Áp dụng công nghệ nuôi cá thâm canh do Bộ Thủy 

sản ban hành nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Tổng số lượng ao nuôi tại dự án là 18 ao, với quy trình nuôi cá tại dự án 

cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trinh nuôi cá tra tại dự án: 

- Chuẩn bị ao nuôi: 

Ao nuôi có diện tích từ 5.000 m
2
 trở lên; độ sâu từ 2,5 – 3 m trở lên, bờ ao 

chắc chắn và cao hơn mực nước cao nhất trong năm. Cần thiết kế cống để chủ 

động cấp thoát nước dễ dàng cho ao. Trước khi thả cá phải thực hiện các bước 

chuẩn bị sau: 

Tháo cạn hoặc tát cạn ao, bắt hết cá trong ao. Dọn sạch rong, cỏ dưới đáy 

ao và bờ ao. 

Chuẩn bị ao nuôi 

Cấp nước 

Thả giống 

Chăm sóc 

Hóa chất 

diệt khuẩn 

Nước mặt 

Thu hoạch 

Cá tra 

giống 

- Thức ăn 

- Thuốc 

thủy sản 

- Chất thải rắn. 

- Nước thải 

- Chất thải rắn. 

- Nước thải sinh hoạt 

của công nhân 

- Chất thải rắn. 

- Nước thải. 

- CTNH. 

- Chất thải rắn. 

- Nước thải sinh hoạt 

của công nhân. 

Hình 1.2. Quy trình nuôi cá tra tại dự án 
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Vét bớt bùn lỏng đáy ao, chỉ  để lại lớp bùn đáy dày 0,2-0,3 m. 

Lấp hết hang hốc, lỗ mọi và tu sửa lại bờ, mái bờ ao. 

Dùng vôi bột rải khắp đáy ao va bờ ao, 7-10 kg/100m
2
. 

Ngâm ao khoảng 2-3 ngày. 

- Cấp  nƣớc: Ngâm ao 2 – 3 ngày thì tiến hành cấp nước vào ao nuôi qua 

cống có chắn lưới lọc để ngăn cá dữ và dịch hại lọt vào ao đến khi ao nuôi đạt 

độ sâu cần thiết. 

- Thả cá giống: Đối tượng nuôi chính là cá tra. Cá thả nuôi phải mạnh 

khoẻ, đều cỡ, không bị sây sát, nhiều nhớt, bơi lội nhanh nhẹn. Mật độ thả nuôi: 

30-50 con/m
2
. 

- Chăm sóc:  

Thức ăn: Sử dụng 100% thức ăn công nghiệp có độ đạm từ 22 – 28%, thì 

hệ số tiêu tốn thức ăn cho cá là 1,58 kg/kg cá. 

Cách cho ăn: Thời gian cho cá ăn ngày 2 lần sáng và chiều tối. Lượng 

thức ăn bình quân trong ngày chiếm 1 – 3% trọng lượng cá nuôi, thường xuyên 

theo dõi tốc độ tăng trưởng của cá, tính toán nhu cầu thức ăn cho cá trong ao 

nuoi để không lãng phú thức ăn và gây ô  nhiễm nguồn nước. 

Quản lý chăm sóc: Theo dõi mức độ ăn của cá để điều chỉnh tăng giảm 

cho phù hợp. Khi bắt đầu cho ăn vì cá đói nên tập trung để giành ăn. Khi ăn no 

thì cá tản ra xa, không ở lại nữa. Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của 

cá lúc sang sớm để kịp thời xử lý nếu có phát sinh dịch bệnh. 

Mặc dù cá tra chịu rất tốt trong điều kiện nuôi mật độ cao và nước ao ít 

thay đổi, nhưng định kỳ thay bỏ nước cũ và cấp nước mới để môi trường ao luôn 

sạch, phòng cho cá không bị nhiễm bệnh.  

- Thu hoạch: Thời gian nuôi trung bình 7 - 12 tháng, cá đạt trọng lượng 

thương phâm (0,8-2 kg/con) sẽ thu hoạch và được vận chuyển về nhà máy chế 

biến thủy sản xuất khẩu để đảm bảo vòng quay sản xuất, tăng hiệu quả đầu tư.  

Tùy theo sản lượng ca strong ao và tùy thuộc vào sản lượng cần thu hoạch 

trong ngày mà thời gian thu hoạch có thể từ 2 – 5 ngày. Cá thu hoạch sẽ được 

vận chuyển đến nhà máy bằng ghe. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

Các ao nuôi được cải tạo lại để phục vụ nuôi cá. Để cải tạo lại các ao này, 

chủ dự án nạo vét, chỉnh sửa các ao theo kích thước phù hợp với nhu cầu nuôi 

cá. Lượng đất dùng để san lấp được sử dụng trong khuôn viên dự án, đối với 

lượng đất dư thừa do nạo vét sẽ được dùng để đắp bờ, gia cố bờ bao tại dự án. 

Văn phòng và nhà ở công nhân: Có thiết kế dạng nhà trệt, tiêu chuẩn cấp 
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4; khối văn phòng lót gạch ceramic; khu vệ sinh lót gạch men nhám; trần tấm 

nhựa khung nhôm chìm; hệ mái vì kèo thép hình, xà gồ C15x50x15, lợp tole; kết 

cấu hệ khung BTCT chịu lực, tường bao che, ngăn cách xây gạch ống, sơn nước. 

Hệ thống đê bao: Bề rộng mặt đường 5m, chân đê rộng 10, hệ số mái 1,5. 

Hệ thống kênh cấp nước: Tận dụng sông Hậu sát dự án. 

Hệ thống kênh thoát nước: Cho toàn khu liên thông và thoát ra sông Hậu. 

Hệ thống ao cấp nước: Cho toàn khu liên thông ở đầu các dãy ao. 

Hệ thống ao nuôi: 18 ao nuôi, mỗi ao rộng trung bình 5.000 m
2
. 

Các giải pháp kết cấu: Công trình nhà văn phòng xử lý nền móng gia cố 

cừ tràm L = 5m mật độ 25 cây/m
2
, khung cột, móng BTCT; các công trình phụ 

xử lý nền móng gia cố cừ tràm, khung cột, móng BTCT. 

Cây xanh: Bố trí trồng cây xanh, vừa tạo cảnh quan, góp phần giảm thiểu 

ô nhiễm không khí. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án thuộc loại hình đầu tư mở rộng ao nuôi. Dự kiến thời gian thực 

hiện dự án cụ thể như sau: 

TT Hạng mục Thời gian 

1 Triển khai thi công dự án 
Từ tháng 01/2022 – 

tháng 06/2023 

2 
Hoàn thiện công trình và nghiệm thu hoàn thành đưa 

vào sử dụng 
Từ tháng 07/2023 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ) 

1.6.2. Nguồn vốn triển khai dự án 

Tổng vốn đầu tư của dự án là 125.027.000.000 đồng bao gồm vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản và vốn lưu động. Trong đó: 

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 40.045.000.000 đồng. 

Vốn lưu động:   84.982.000.000 đồng. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Giai đoạn thi công xây dựng: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản 

Cần Thơ là chủ dự án, lựa chọn đơn vị thi công đủ năng lực thi công công trình. 

- Giai đoạn vận hành công trình: Sau khi hoàn thành công tác xây dựng, 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ vận hành nuôi cá tra chính 

thức.  
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CHƢƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƢỜNG 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 

Xã Song Phụng nằm ở phía Bắc của huyện Long Phú, gồm 04 ấp: ấp 

Phụng Tường 1, ấp Phụng Tường 2, ấp Phụng An và ấp Phụng Sơn. Địa giới 

hành chính tiếp giáp với các đơn vị hành chính sau: 

- Phía Đông : Giáp Sông Hậu. 

- Phía Tây : Giáp xã An Mỹ, huyện Kế Sách. 

- Phía Nam : Giáp thị trấn Đại Ngãi. 

- Phía Bắc : Giáp xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách. 

Xã Song Phụng nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, đặc trưng của Đồng 

bằng sông Cửu Long với nền nhiệt cao, với 2 mùa khí hậu tương phản rõ rệt. 

Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 

năm sau. Lượng mưa nhiều nhất tập trung vào các tháng 8, 9, 10. Nhiệt độ tương 

đối cao và ổn định, trung bình từ 25 - 28
0
C. 

* Địa hình 

Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng, cao độ mặt đất tự nhiên thay đổi 

trong khoảng (0,5-1,9) mét, phổ biến (0,8-1,2) mét. 

Nằm trong vùng đồng bằng, xã Song Phụng có địa hình tương đối bằng 

phẳng, chênh lệch cao độ giữa vùng thấp nhất và vùng cao nhất khoảng 0,7 - 

1,5m. Với hệ thống sông Hậu nằm trải dài ở phía Đông toàn xã và hệ thống kênh 

mương chằng chịt, xã Song Phụng có nguồn nước dồi dào quanh năm, đảm bảo 

cho việc tưới tiêu, thoát, dẫn nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp 

của người dân địa phương. 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng 

được hình thành bởi các loại trầm tích nằm trên nền đá gốc Mezoic xuất hiện từ 

độ sâu gần mặt đất ở phía Bắc đồng bằng cho đến độ sâu khoảng 1.000 m ở gần 

bờ biển. Các dạng trầm tích có thể chia thành những tầng chính sau: 

- Tầng Holocene: nằm trên mặt, thuộc loại trầm tích trẻ, bao gồm sét và 

cát. Thành phần hạt từ mịn tới trung bình. 

- Tầng Pleistocene: có chứa cát sỏi lẫn sét, bùn với trầm tích biển. 

- Tầng Pliocene: có chứa sét lẫn cát hạt trung bình. 
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- Tầng Miocene: có chứa sét và cát hạt trung bình. 

Theo hồ sơ địa chất công trình thì đặc điểm địa chất của khu vực dự án 

như sau: 

Lớp K: sét rất dẻo, màu xám nâu, trạng thái dẻo mềm. Có độ dày lớp từ 

mặt đất tự nhiên đến độ sâu 2,5m. 

Lớp 1: Sét rất dẻo xen kẹp cát, màu xám nâu, xám đen, trạng thái dẻo 

chảy-chảy, Nằm dưới lớp đất mặt đến độ sâu trung bình 17,6m. 

Lớp 2: Sét từ rất dẻo đến ít dẻo, đôi chỗ lẫn cát sỏi sạn laterit, màu nâu 

vàng, xám xanh, trạng thái dẻo cứng. Nằm dưới lớp 1 đến đến độ sâu trung bình 

45m 

Lớp 3: Sét ít dẻo xen kẹp cát, màu xám nâu, xám xanh, trạng thái nửa 

cứng. Nằm dưới lớp 2 đến độ sâu trung bình 58m. 

Nhìn chung khu vực đoạn tuyến nghiên cứu có những đặc điểm chính sau 

đây:  

+ Các lớp đất yếu: Khu vực nghiên cứu xuất hiện lớp đất yếu với thành 

phần chủ yếu là sét rất dẻo, sét ít dẻo, bụi rất dẻo, trạng thái dẻo chảy đến chảy. 

Lớp đất yếu này có chiều dày khoảng 15-25m, phân bố phía dưới lớp đất mặt. 

Lớp đất yếu này có hệ số rỗng lớn có giá trị ~1,35 và có sức chịu tải qui ước R0 

< 1kG/cm2;   

+ Các lớp có khả năng chịu tải cao: Các lớp có sức chịu tải cao với thành 

phần chủ yếu là cát sét, cát cấp phối kém lẫn bụi, kết cấu rất chặt, đôi chỗ chặt. 

Chiều dày lớp >10,0m và mặt lớp xuất hiện ở độ sâu từ 60,0÷70,0m. Xuống 

dưới sâu dưới hơn 80 là lớp cát chặt, với giá trị N>50 và độ dày khoảng 

40÷50m. 

b. Điều kiện về khí hậu, khí tƣợng 

b1. Nhiệt độ 

Giai đoạn từ năm 2017 - 2021, nhiệt độ trung bình năm biến động trong 

khoảng 27,4 - 27,9
0
C; nhiệt độ cao nhất là 30,3

0
C, nhiệt độ thấp nhất là 25,3

0
C.  

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm 2017 – 2021 

Đơn vị: 
0
C 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 
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Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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: Ni n giám th ng k    c Tr ng 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. 

b2. 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. Lƣợng mƣa trung bình các tháng trong năm 2017 – 2021 

Đơn vị: mm 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 34,4 33,0 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: Ni n giám th ng k    c Tr ng 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 



Báo cáo ĐTM của Dự án Đầu tư nuôi trồng thủy sản 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng 35 

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

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

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. 

b3. 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 2017 – 2021 

Đơn vị: % 

Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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: Ni n giám th ng k    c Tr ng 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,... 

b4. Cường độ gió - bão 

Sóc Trăng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của gió mùa, có hai hướng gió 

chính trong năm, Đông – Bắc và Tây – Nam. 

+ Hướng gió Đông – Bắc xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, với 

hướng gió Đông xen kẽ gió Đông Bắc. Chính gió Đông đã góp phần đưa nước 

mặn từ biển Đông xâm nhập sâu vào các sông rạch trong các tháng mùa khô, 

cũng như tác động thẳng vào bờ biển làm vùng này bị sạt lở mạnh. 

+ Hướng gió Tây – Nam từ tháng 5 đến tháng 10, sự đến sớm hay muộn 

của gió Tây - Tây Nam góp phần quan trọng trong việc đến sớm hay muộn của 

những cơn mưa đầu mùa. 

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 - 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 
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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. 

b5. Điều kiện thủy văn/hải văn 

* Đặc điểm thủy văn 

Các sông rạch trong tỉnh thuộc vùng ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều 

không đều của biển Đông và nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về. 

Cao độ mực nước của hai đỉnh triều và hai chân triều không bằng nhau. Các 

sông chính và hệ thống kênh đào trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: 

- Sông Hậu: là sông chính cung cấp nguồn nước ngọt và phù sa bồi đắp 

cho đồng ruộng. Hệ thống sông Hậu chi phối sâu sắc đến chế độ thủy văn của 

tỉnh. 

- Sông Mỹ Thanh: chảy qua các huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh 

Châu, chủ yếu tiêu nước vào mùa mưa, nhưng xâm nhập mặn đồng ruộng trong 

mùa khô. 

- Hệ thống kênh đào: Quản Lộ – Phụng Hiệp, Ba Rinh – Tà Liêm, Cái 

Côn, Rạch Vọp, Tiếp Nhật,... làm nhiệm vụ dẫn ngọt, rửa phèn, mặn. Hầu hết hệ 

thống kênh đào này được hình thành từ lâu đời và ngày càng được quan tâm 

phát triển với nhiều chương trình lớn như: Chương trình Ngọt hóa Bán đảo Cà 

Mau, Chương trình ven biển Đông, trong đó có các dự án như Ba Rinh – Tà 

Liêm, Tiếp Nhật – Long Phú, Kế Sách, Thạnh Mỹ,... Nhìn chung, hệ thống sông 

rạch của tỉnh được nối với nhau thành một mạng lưới chằng chịt, đổ ra biển 

Đông. Do đó dao động mực nước trên hệ thống sông rạch chủ yếu do sự truyền 

triều từ biển Đông vào và một phần do lượng nước trên thượng nguồn của sông 

Hậu đổ về vào mùa mưa. 

* Đặc điểm hải văn 

- Đặc điểm chế độ triều: Chế độ triều của biển Đông mang đặc tính bán 

nhật triều không đều gồm 2 dao động, dao động lớn tính bình quân cho cả chu 

kỳ khoảng 2,3 - 2,7m, cực đại có thể đạt tới là 4,0m, dao động nhỏ tính bình 

quân cho cả chu kỳ khoảng 0,9 - 1,0m, cực đại có thể đạt tới 1,5m. Vào thời kỳ 

triều cường, dao động lớn có thể lớn hơn 3 lần dao động nhỏ, thời kỳ nước kém 

khoảng 1,5 lần. Thời gian triều lên và triều xuống xấp xỉ bằng nhau. Độ lớn biên 

độ triều cực đại trong chu kỳ 19 năm là 4,1±0,1m. 

 - Đặc điểm dòng chảy tổng hợp: Vùng biển Sóc Trăng nằm trong khu 

vực khí hậu nhiệt đới gió mùa nên chế độ dòng chảy hàng năm bị chi phối bởi 

gió mùa với các hướng chính là Đông Bắc và Tây Nam.  

+ Dòng chảy gió mùa Đông Bắc từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 4 năm 

sau, khoảng thời gian này trùng với thời điểm mùa khô, dòng chảy từ sông Mê 
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Công đổ về nhỏ và giảm dần, ngược lại ảnh hưởng của biển Đông sẽ tăng dần, 

nước mặn từ biển sẽ xâm nhập sâu vào các nhánh kênh rạch nội đồng, đỉnh điểm 

là vào tháng 4, gây nên sự biến động lớn bờ biển Sóc Trăng. 

+ Dòng chảy gió mùa Tây Nam từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 10, khoảng 

thời gian này trùng với mùa mưa, dòng chảy từ sông đổ ra biển với lưu lượng rất 

lớn mang theo một lượng lớn phù sa bồi lấp cho vùng bờ biển Sóc Trăng. 

2.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội 

a. Điều kiện kinh tế 

Xây dựng nông thôn mới: được quan tâm thực hiện tốt,xây dựng, triển 

khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021, kế hoạch tổ chức hội thi 

“Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” đã triển khai 4/4 ấp đăng ký, kết quả đã 

huy động được 6 tỷ 345 triệu đồng, trong đó, người dân tự chỉnh trang, nhà cửa 

68 căn, sữa chữa các tuyến lộ giao thông nông thôn với chiều dài 765m, xây 

dựng tuyến đường thắp sáng đường quê ấp Phụng Tường 2 (cặp Sông Hậu) với 

chiều dài 2,3km với kinh phí 54 triệu đồng và 15 ngày công lao động; về thuỷ 

lợi xã được trên đầu tư nạo vét 04 tuyến kênh với tổng chiều dài 7.155 m với 

kinh phí 553 triêu đồng, ngoài ra, vận động nhân dân phát quang, dọn cỏ các 

tuyến kênh khác, khai thông dòng chảy, phục vụ tưới tiêu cho sản xuất. Thực 

hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xã có 01 sản phẩm đạt 03 sao 

(Tương hột thầy giáo Phương). Lập hồ sơ đề nghị về trên 05 sản phẩm (mắm cá 

cơm, Chanh leo ngọt, nấm đông trùng hạ thảo 3 sản phẩm). 

 Công tác phòng, ch ng thi n tai và tìm kiếm cứu nạn: được quan tâm thực 

hiện, xã xây dựng, bổ sung phương án, kế hoạch PCTT&TKCN năm 2021 phù 

hợp tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ huy PCTT&TKCN được kiện toàn, 

thường xuyên kiểm tra các tuyến đê xung yếu, nhất là khu vực Cồn Lý Quyên. 

Tuy nhiên, do tác động của triều cường, mưa đã gây sạt lỡ 06 đoạn với chiều dài 

194m, sâu vô từ 5-15m gây ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của bà con. Chuẩn 

bị, hoàn chỉnh văn kiện va tổ chức diễn tập PCLB-TKCN năm 2021. 

 Xây dựng cơ bản: Phối hợp các ngành có liên quan cấp trên nghiệm thu cầu 

Trường Tiền và cầu Rạch Bần ấp Phụng An, bờ kè vàm ấp Phụng Tường 1 đưa 

vào sử dụng; bàn giao mặt bằng cho  đơn vị thi công xây dựng trụ sở Đảng uỷ - 

HĐND- UBND xã; xây dựng cầu 2 chệch ấp Phụng Sơn. 

Công tác thu ngân sách: tổng thu ngân sách cuối năm 

153.000.000/153.000.000 đồng, đạt 100% chỉ tiêu. Các khoản chi ngân sách 

đảm bảo theo quy định, tiết kiệm chi. 

b. Điều kiện xã hội 

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền phản ánh kịp thời các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất 
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nước; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, 

vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng, chống thiên tai, an 

toàn giao thông và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới 

và đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư”. Tổ chức đăng ký cho 1.779/1.844 hộ xây dựng gia đình 

văn hóa, đạt tỷ lệ 96,47%, 4/4 ấp đăng ký giữ vững ấp văn hóa, 2/4 ấp giữ vững 

ấp văn hóa NTM, 1/4 đăng ký đạt ấp văn hóa NTM (ấp Phụng An). Vận động 

nhân dân xây dựng cổng văn hóa ấp Phụng An với kinh phí 16.000.000 đồng. 

 Các trường duy trì sỉ số học sinh,triển khai các hình thức học theo sự chỉ 

đạo của trên, tổng kết năm học 2020 - 2021. Chỉ đạo các trường tổng vệ sinh 

trong thời gian học sinh nghỉ hè. Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, đạt 

100% chỉ tiêu, phổ cập giáo dục THCS 20/20 người, đạt 100% chỉ tiêu, có 2/2 

trường đạt chuẩn Quốc gia. Trong đó, trường Mẫu giáo Song Phụng đạt chuẩn 

mức độ 2, trường TH&THCS đạt chuẩn mức độ 1. Xã chỉ đạo các trường phối 

hợp các ấp rà soát, nắm danh sách các học sinh trong độ tuổi đến trường, tổng vệ 

sinh các trường, dự kiến năm học 2021-2022 huy động 635/673 học sinh, đạt 

94,3%. Trong đó, 20/20 cháu nhà trẻ, đạt 100% chỉ tiêu; Mẫu giáo 155/200 

cháu, đạt 77,5% chỉ tiêu; tiểu học 290/303 học sinh, đạt 95,71% chỉ tiêu; THCS 

170/150 học sinh, đạt 113,33% chỉ tiêu. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm thực hiện tốt, 

đã khám và điều trị cho 3.926 lượt người, công tác phòng, chống dịch bệnh ở 

người được đảm bảo; Tiêm chủng miễn dịch đầy đủ cho trẻ theo quy định, tổ 

chức chiến dịch uống Vitamin A đạt 99%, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng 9,24% 

(trong đó thấp còi 11,64%), đạt kế hoạch chỉ tiêu trên giao; Công tác tuyên 

truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế được quan tâm thực hiện; kết 

quả đến nay đã vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế có 5.166 người (trong 

đó tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện 89,66% chỉ tiêu; tỷ lệ tham gia bảo 

hiểm y tế bắt buộc đạt 100% chỉ tiêu; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình 

đạt 106,20% chỉ tiêu).Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo 

hiểm y tế tự nguyện được quan tâm thực hiện, kết quả đã vận động tham gia 

BHXH tự nguyện ước tổng số 60/60 người, đạt 100% chỉ tiêu. 

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy 

định;Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, phối hợp các đoàn huyện, 

tỉnh và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng 776 phần quà cho gia đình 

chính sách, cán bộ hưu trí, thanh niên tại ngũ, thanh niên chuẩn bị lên đường 

nhập ngũ năm 2021, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình neo đơn, cao tuổi, gia đình 

khó khăn... với số tiền 230.760.000 đồng. Phát tiền mừng thọ cho các cụ Cao 

Tuổi có 107 cụ với số tiền 34.800.000 đồng.Dịp 27/7 huyện phát 5 phần quà với 

giá trị 5 triệu đồng, phát 127 phần quà với giá trị 38.100.000 đồng; Rà soát, lập 
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danh sách và chi hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 theo 

quy định. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề được tập 

trung triển khai thực hiện kết quả đến nay đã hướng dẫn, giải quyết việc làm 

cho175/173 người, đạt 101,16% chỉ tiêu; lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài 2/2 người, đạt 100% chỉ tiêu, so với cùng kỳ không thay đổi; Dạy 

nghề tư nhân (kèm cặp) tổng số 32/30 người, đạt 106,67% chỉ tiêu. Tổ chức tổng 

điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 và xác định hộ làm nông, lâm, 

ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.  

2.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng và đa dạng sinh học khu vực 

thực hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

a. Môi trường  nước mặt 

Để đánh giá chất lượng nước mặt khu vực dự án, đơn vị tư vấn thực hiện 

lấy mẫu nước mặt tại Sông Hậu (giáp với dự án) và kết quả như sau: 

Bảng 2.4. Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt  

khu vực dự án 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 08-MT:2015/ BTNMT 

(cột B1) 

1 pH - 7,10 5,5 – 9 

2 DO mg/L 3,65 ≥4 

3 BOD5 mg/L 6,68 15 

4 COD mg/L 24,8 30 

5 TSS mg/L 134,8 50 

6 NH4
+
 tính theo N mg/L 0,124 0,9 

7 NO2-N mg/L 0,011 0,05 

8 NO3-N mg/L 0,230 10 

9 PO4-P mg/L 0,058 0,3 

10 Cl
-
 mg/L 622,8 350 

11 Coliform MPN/100ml <3 7.500 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh   c Tr ng, 2022) 

Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy, chất lượng nước mặt tại điểm quan 

trắc như sau: có 2/11 thông số là TSS và Coliform vượt mức quy định của  

QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1) và 01 thông số DO nằm dưới mức quy 

định của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). 
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b. Môi trường đất 

Chất lượng môi trường đất đã được lấy mẫu và phân tích tại vị trí dự án. 

Theo kết quả quan trắc môi trường đất khu vực dự án có kết quả như sau:  

Bảng 2.5. Kết quả phân tích chất lƣợng đất tại khu vực dự án 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 03-MT:2015/ BTNMT 

(đất nông nghiệp) 

1 Cd mg/kg 0,045 1,5 

2 Pb mg/kg 19,2 70 

3 Cr mg/kg 42,3 150 

4 Cu mg/kg 33,3 100 

5 Zn mg/kg 64,8 200 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh   c Tr ng, 2021) 

Qua kết quả phân tích thành phần đất cho thấy các thông số quan trắc 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. 

2.3. Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi 

trƣờng khu vực thực hiện dự án 

Khu vực thực hiện dự án là khu đất tại Cồn số 2 thuốc ấp Phụng Tường, 

xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Khu đất này trước đây dùng 

để nuôi nuôi cá tra, căn cứ vào kết quả đánh giá về chất lượng môi trường khu 

vực dự án cho thấy: Nguồn nước mặt tại khu  vực dự án 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 đất tại khu vực dự án 

chưa bị ô nhiễm kim loại nặng cũng như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; Do đó, 

việc triển khai dự án sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự đa dạng sinh học trên địa 

bàn. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Khu vực thực hiện dự án là khu đất tại Cồn số 2 thuốc ấp Phụng Tường, 

xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Khu đất này trước đây dùng 

để nuôi nuôi cá tra nên việc triển khai dự án tại địa điểm này là một lực chọn 

phù hợp. 

Khu đất này không có dân cư sinh sống nên khi triển khai dự án hầu như 

không có xung đột về lợi ích giữa dự án và người dân xung quanh. 

Chủ dự án cam kết, trong quá trình triển khai thực hiện dự án sẽ xử lý chất 

thải phát sinh đảm bảo đạt QCVN cho phép trước khi thải ra môi trường và thực 
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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. 
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Chƣơng 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ 

ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ 

môi trƣờng 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 
Xây dựng cơ sở hạ 

tầng  

- Bụi, khí thải từ các máy móc phục vụ thi công xây dựng: 

máy đào, máy ủi,… 

- Bụi, khí thải từ các quá trình thi công có gia nhiệt như 

cắt, hàn, đốt. 

- Nước mưa chảy tràn qua toàn bộ khu vực dự án cuốn 

theo chất thải xuống nguồn nước. 

- Nước thải xây dựng. 

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình xây dựng. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

2 

Hoạt động vận 

chuyển, tập kết, lưu 

giữ nguyên vật liệu, 

thiết bị 

- Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu 

xây dựng, cát, đất, đá, sắt, thép, thiết bị máy móc,… 

- Bụi và khí thải của các xe tải vận chuyển nhiên, nguyên, 

vật liệu. 

- Chất thải nguy hại bao gồm giẻ lau dính dầu nhớt, nhớt 

thải. 

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. Dự báo tác động 

Tác động của việc chiếm dụng đất, di dân tái định cư và giải ph ng mặt 

bằng: Diện tích đất thực hiện dự án là 214.762,6 m
2
. Hiện trạng khu đất này 

trước kia đã nuôi cá tra, tuy nhiên quá trình hoạt động nuôi không hiệu quả nên 

chủ dự án cũ đã trả lại khu đất. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần 

Thơ đã thuê lại khu đất của UBND tỉnh Sóc Trăng theo hợp đồng thuê đất số 

01/HĐTĐ ngày 17/01/2022 để thực hiện dự án. Vì vậy hoạt động của dự án 

không chiếm dụng đất của người dân. Hiện trạng khu đất này trước kia là nuôi 
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thủy sản. Tuy nhiên theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thì Công ty 

sẽ đào các ao nuôi, ao xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước,... nhằm đáp ứng 

và phù hợp với tiêu chuẩn và quy trình nuôi của Công ty. Nên Công ty sẽ trực 

tiếp thực hiện xây dựng không thực hiện giải phóng mặt bằng. 

a. Vật liệu xây dựng phục vụ dự án 

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 ứng 

tại địa phương có uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm, chuyên chở về dự án 

bằng các phương tiện chuyên dụng. 

b. Vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc 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 các phương tiện vận chuyển, các máy móc, 

thiết bị thi công phát sinh ra khí thải có chứa bụi, CO, SO2,... Theo WHO khi xe 

có tải trọng từ 3,5 - 16 tấn, sử dụng 1 tấn nhiên liệu dầu diesel thì hệ số phát thải 

như sau: 

Bảng 3.2. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí từ xe tải 

Thiết bị 
Khí phát thải (kg/tấn dầu diesel) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Hệ số phát thải xe 3,5 – 16 tấn 4,3 28 1 55 12 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Trong quá trình xây dựng, các vật liệu xây dựng được vận chuyển đến 

công trường bằng xe tải. Khi ước tính lượng vật liệu dự án sử dụng là 

67.570,4838 tấn, sử dụng xe có tải trọng 10 tấn, số lượt xe vận chuyển là 6.758 

lượt. Khi tính lượt xe không tải quy về có tải (02 xe không tải tương đương 01 

xe có tải) thì tổng số lượt xe quy về có tải là 10.137 lượt xe. Quãng đường vận 

chuyển của xe khoảng 10 km, nhiên liệu tiêu thụ 0,3 lít/km. Như vậy, lượng 

nhiên liệu dự án tiêu thụ 30,41 tấn nhiên liệu. 

Thiết bị 

Khí phát thải (kg) 

Bụi CO SO2 NOx VOC 

Tải lượng các chất ô 

nhiễm 
130,76 851,48 30,41 1672,6 364,92 

 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh   c Tr ng tính toán, 2021) 

Tác động 

Bụi tác động trực tiếp đến những người công nhân xây dựng. Các loại bụi 
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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, đào móng,… không những phát sinh bụi 

ngay tại công trường mà còn gây bụi cho khu vực xung quanh dự án. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động:  

- Đối tượng bị tác động: Công nhân, người dân sinh sống trên tuyến 

đường vận chuyển vật liệu.  

- Quy mô tác động: Khu vực dự án. 

c. Thi công các hạng mục công trình của dự án 

c1. Các tác động liên quan đến chất thải 

c1.1. Chất thải rắn 

Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và hoạt 

động xây dựng các hạng mục công trình dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân khi làm việc: Thành phần chủ yếu 

là bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa,... Số lượng công nhân làm việc tại dự 

án là 15 người, khối lượng phát sinh khoảng 12 kg/ngày (15 người x 0,8 kg/ngày 

– QCVN 01:2021/BXD). 

- Chất thải rắn xây dựng (đất, cát rơi rớt trên công trình xây dựng, từ vận 

chuyển vật liệu, xà bần, bao bì xi măng, sắt thép vụn,....) thải ra trong quá trình 

thi công các hạng mục công trình. Theo ước tính của đơn vị thi công lượng chất 

thải rắn xây dựng phát sinh khoảng 1tấn/tháng.  

Hiện trạng khu đất này trước kia là nuôi thủy sản. Tuy nhiên theo kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thì Công ty sẽ đào các ao nuôi, ao xử lý 

nước thải, hệ thống cấp thoát nước,... nhằm đáp ứng và phù hợp với tiêu chuẩn 

và quy trình nuôi của Công ty. 

Ngoài ra, hoạt động đào các ao nuôi, ao xử lý nước thải, hệ thống cấp 

thoát nước tại phạm vi khu đất thực hiện dự án . Theo tính toán của đơn vị thi 

công và chủ dự án  lượng đất đào phát sinh khoảng 389.560 m
3
. Trong đó, lượng 

đất đào từ thi công tại kênh thải là 47.280 m
3
 (tổng diện tích kênh thải là 15.760 

m
2
 x đào sâu 3m), tại ao nuôi là 322.240 m

3
 (tổng diện tích các ao nuôi 161.120 

m
2
 x đào sâu 2 m), tại ao bùn là 20.040 m

3
 (tổng diện tích ao bùn 10.020 m

2
 x 

đào sâu 2 m). Lượng đất này tương đương với khối lượng đất đắp bờ ao và đê 

bao là 389.560 m
3
. Do đó, lượng đất đào tại dự án sẽ tái sử dụng cho dự án. 

Tác động 
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Chất thải rắn sinh hoạt có chứa nhiều thành phần hữu cơ nên trong quá 

trình phân hủy sẽ phát sinh mùi rất nhanh, thời gian phân hủy và sinh mùi của 

rác bắt đầu sau 24 giờ tính từ thời điểm thải rác. Mùi phát sinh, chủ yếu là các 

khí H2S, CH4, NH3, CO2, CO, SO2, NOx và Mercaptane, trong đó H2S và 

Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, mùi hôi của rác được tạo thành khi 

rác được lưu trữ khá lâu và mùi đặc biệt tăng mạnh vào những ngày có nhiệt độ 

cao. Còn CH4 là khí có thể gây cháy nổ nếu tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Bảng 3.3. Một số hợp chất gây mùi 

Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát hiện 

(ppm) 

Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH Mùi tỏi, cà phê mạnh 0,00005 

Amyl mercaptan CH-(CH2)3-CH2-SH Khóchịu, 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: 7
th

 International Conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis. Odor emission in a small wasterwater treatment plant, 2001) 

Mùi hôi phát sinh dễ dàng ảnh hưởng đến khứu giác người tiếp xúc. Tùy 

theo thể trạng con người, mà tác động của mùi hôi khác nhau. 

Chất thải rắn xây dựng không được thu gom sẽ gây mất vẻ mỹ quan tại 

khu vực, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân khi vô tình va chạm với sắt 

thép phế liệu. Tác động của chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng tại dự án chỉ 

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:  

- Đối tượng bị tác động: Công nhân làm việc tại dự án. 

- Quy mô tác động: Khu vực dự án. 

 c1.2. Chất thải lỏng 

Nguồn phát sinh: Nước thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm 
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nước mưa chảy tràn; nước thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân, nước thải 

xây dựng. 

Nước mưa chảy tràn: Đây là lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện 

tích của dự án khi có mưa. Căn cứ trên diện tích khu vực dự án và lượng mưa 

trung bình của tháng cao nhất trong năm (Ni n giám th ng k  tỉnh   c Tr ng 

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 (Q = 0,3178m). 

 S: diện tích (S: 214.762,6 m
2
). 

 ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,3178/30 x (1-0,2) x 214.762,6 = 1.820m
3
. 

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án khoảng 1.820 

m
3
/ngày (khi có mưa). 

Nước thải xây dựng: Trong giai đoạn xây dựng, chủ yếu sử dụng máy trộn 

bê tông. Trong quá trình thi công dự án, đơn vị thi công sử dụng 2 máy trộn bê 

tông, vữa (mỗi loại 500 l). Sau mỗi ngày, máy trộn bê tông, vữa sẽ được rửa 

sạch, với lượng nước dùng để rửa khoảng 1.000 l tương đương 1 m
3
/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 15 người/ngày. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 1,2 m
3
/ngày (15 

người x 80 lít/người/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. Đồng thời, khi hệ thống thoát nước không được nạo vét 

sẽ làm cản trở dòng chảy của nước mưa gây ngập úng, tạo điều kiện cho các 

sinh vật gây hại phát triển.  

Nước thải từ xây dựng: Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình 

vệ sinh, bảo dưỡng máy móc, thiết bị ở khu vực công trường như sau: 
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Bảng 3.4. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình vệ sinh, bảo 

dƣỡng máy móc, thiết bị ở khu vực công trƣờng 

Quá trình phát sinh 
Nồng độ các chất gây ô nhiễm (mg/L) 

COD Dầu SS 

Bảo dưỡng máy móc 20 - 30 - 50 - 80 

Vệ sinh máy móc 50 - 80 1,0 - 2,0 150 - 200 

Làm mát máy 10 - 20 0,5 - 1,0 10 - 50 

QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B 150 10 100 

 (Nguồn: PECC3, 2015) 

Qua bảng trên cho thấy nồng độ TSS phát sinh từ quá trình vệ sinh, máy 

móc, thiết bị ở khu vực công trường khá cao, thông số COD và dầu nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Như vậy, nước thải xây dựng chứa nhiều chất rất lơ lửng, khi không được 

quan tâm xử lý tốt sẽ làm gia tăng lượng cặn lắng trong hệ thống thoát nước. 

Đồng thời, không nạo vét hệ thống cống sẽ ảnh hưởng đến quá trình thoát nước 

của dự án.  

Nước thải sinh hoạt 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. 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,… Nước thải sinh hoạt chứa 

nhiều chất hữu cơ dễ bị phân huỷ sinh học, ngoài ra còn có cả các thành phần vô 

cơ, vi sinh vật và vi trùng gây bệnh rất nguy hiểm. Lượng nước thải khá lớn và 

cần được xử lý sơ bộ trước khi thải ra bên ngoài. 

Bảng 3.5. Tải lƣợng, nồng độ nƣớc thải sinh hoạt trong quá trình xây 

dựng 

S

TT 
Chất ô nhiễm 

Hệ số phát thải 

(g/ngƣời/ngày) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 
QCVN 14:2008/ 

BTNMT (Cột B) 

mg/L 

1 BOD5 45,0 34.650 562,5 50 

2 COD 72,0 55.440 900,0 - 
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S

TT 
Chất ô nhiễm 

Hệ số phát thải 

(g/ngƣời/ngày) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(g/ngày) 

Nồng độ 
QCVN 14:2008/ 

BTNMT (Cột B) 

mg/L 

3 Chất rắn lơ lửng 70,0 53.900 875,0 100 

4 Dầu mỡ ĐTV 10,0 7.700 125,0 20 

5 Tổng nitơ 6,0 4.620 75,0 - 

6 Amoni 2,4 1.848 30,0 10 

7 Tổng photpho 0,8 616 10,0 - 

8 Coliforms - - 
10

6
-10

9
 

MPN/100ml 
5.000 

 (Nguồn: “*” WHO,1993; Trung tâm Quan trắc TN&MT   c Tr ng tính toán, 

2021) 

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 giới hạn cho phép 

so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14: 

2008/BTNMT – cột B). Do đó, nước thải sẽ được xử lý trước khi thải vào nguồn 

nước tiếp nhận. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tượng bị tác động: Công nhân tại dự án. 

- Quy mô tác động: Khu vực dự án. 

c1.3. Chất thải khí, bụi 

Nguồn phát sinh: Các nguồn phát sinh bụi và khí thải trong quá trình xây 

dựng của dự án bao gồm: Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển và máy 

móc, thiết bị thi công; Bụi từ quá trình đào đắp, thi công xây dựng; Khí thải từ 

quá trình hàn sắt thép trong quá trình xây dựng. 

Bảng 3.6. Lƣợng sử dụng nhiên liệu/ca làm việc 

TT Tên thiết bị 

Mức tiêu 

hao lít dầu 

DO/ca 

Mức tiêu 

hao năng 

lƣợng 

kWh/ca 

Số 

lƣợng 

Nhiêu liệu/năng 

lƣợng sử dụng cho 

trang thiết bị của 

dự án/ca 

1 Máy đào gầu  83 - 5 415 

2 Máy ủi 46 - 5 230 



Báo cáo ĐTM của Dự án Đầu tư nuôi trồng thủy sản 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng 49 

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

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

TT Tên thiết bị 

Mức tiêu 

hao lít dầu 

DO/ca 

Mức tiêu 

hao năng 

lƣợng 

kWh/ca 

Số 

lƣợng 

Nhiêu liệu/năng 

lƣợng sử dụng cho 

trang thiết bị của 

dự án/ca 

3 Máy san 39 - 5 195 

4 Xe tưới nhựa 57 - 3 171 

5 Xe lu 40 - 5 200 

6 Ôtô tự đổ 5 – 10 tấn 57 - 25 1425 

7 Ôtô tưới nước 24 - 5 120 

8 Cần cẩu (25 - 40)T 64  6 256 

(Nguồn: Quyết định s  1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng) 

 Hệ số phát thải và tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, 

thiết bị như sau: 

Bảng 3.7. Tải lƣợng khí thải phát sinh từ máy móc 

TT Thông số 
Hệ số phát thải 

(kg/tấn) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 SO2 2,8 0,19 

2 NO2 12,3 0,84 

3 CO 0,05 0,003 

(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution - WHO, 1993) 

Khí thải từ các hoạt động cơ khí, trong quá trình hàn các kết cấu thép, các 

loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, 

có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí.  

Bảng 3.8. Nồng độ các chất khí đo đƣợc trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 

2003)  
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Khí thải từ khói hàn chứa các thành phần độc hại sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến những người thợ hàn. Với các phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp, sẽ hạn 

chế được các ảnh hưởng xấu đối với công nhân lao động. 

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,... 

Bức xạ nhiệt, khói hàn sinh ra từ các quá trình thi công có gia nhiệt (như 

quá trình cắt, hàn), mùi hôi từ nước thải, rác thải sinh hoạt của công nhân tại 

công trường tác động lên công nhân trực tiếp làm việc tại công trường nếu 

không có giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường hữu hiệu. Khi hít phải khí 

hàn có những hạt bụi nhỏ có kích thước lớn hơn 0,1 - 10 micromet, bụi sẽ lắng 

đọng lâu trong phổi, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến phế quản. Những hạt bụi có 

đường kính lớn hơn 10 micromet sẽ gây viêm đường hô hấp, đặc biệt là ở mũi 

và họng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng tỉ lệ viêm mũi dị 

ứng. Những phân tử khói hàn nhỏ ngưng tụ trên phổi theo thời gian sẽ ảnh 

hưởng tới máu. Nhiễm độc khói hàn lâu dài sẽ có thể gây nguy cơ ung thư phổi. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tượng bị tác động: Công nhân làm việc trên công trường, môi trường 

không khí là các đối tượng bị tác động từ hoạt động xây dựng của dự án. 

- Quy mô tác động: Khu vực dự án 

c1.4. Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công sử dụng que 

hàn để liên kết các vật liệu kim loại với nhau, các máy móc thi công được định 

kỳ bảo dưỡng nên trong giai đoạn này CTNH phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính 

dầu nhớt từ quá trình bảo dưỡng thiết bị, đầu que hàn, nhựa đường rơi vãi,… 

Lượng chất thải này phát sinh trong quá trình thi công như sau: Đầu que hàn 

khoảng 25 kg (ước tính đầu que hàn thải khoảng 5% khối lượng que hàn, khối 

lượng que sử dụng là 250 kg (100 hộp); trung bình 1 lần thay nhớt của phương 

tiện là 16 lít/xe, chu kỳ thay nhớt từ 3 – 6 tháng tùy thuộc vào cường độ hoạt 

động của máy móc, thiết bị.  

Tác động: CTNH 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, 
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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: 

- C  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. 

Tuy nhiên, lượng CTNH 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:  

- Đối tượng bị tác động: Công nhân làm việc tại dự án. 

- Quy mô tác động: Khu vực dự án. 

c2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

c2.1. 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 tại công trường tham gia trong quá trình xây 

dựng.  

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: 
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Bảng 3.9. Mức ồn tối đa từ hoạt động của máy cơ giới 

STT 
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 

2 Máy trộn 

bê tông 
75-88 81,5 67,5 61,5 55,5 47,5 41,5 35,5 

3 Máy đào 

đất 
75-98 86,5 72,5 66,5 60,5 52,5 46,5 40,5 

4 Máy xúc 75-86 80,5 66,5 60,5 54,5 46,5 40,5 34,5 

5 Máy đầm 

nén 
75-90 82,5 68,5 62,5 56,5 48,5 42,5 36,5 

QCVN 26:2010/BTNMT: 70dBA (6-21h) 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, 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. 

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 3.10. Tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe con ngƣời 

TT Mức ồn (dBA) Tác động đến ngƣời 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 
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TT Mức ồn (dBA) Tác động đến ngƣời nghe 

10 190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 

(Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đ ng, NXB Khoa học kỹ thuật, 

2003)  

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,… Đối với thực vật sẽ ảnh hưởng đến sự 

ổn định của bộ rễ làm chậm phát triển cây. Bệnh xương khớp cũng liên quan đến 

rung động. 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. 

Hoạt động thi công xây dựng công trình xây dựng như đóng cọc,… gây 

sóng lan truyền trong nền đất tác động lên công trình và con người sống xung 

quanh khu vực thi công. Biên độ sóng lan truyền lớn có thể làm hư hỏng công 

trình lân cận gây ra những tranh chấp giữa cộng đồng dân cư khu vực xây dựng 

và chủ dự án. Các loại sóng cơ bản truyền từ nguồn rung vào nền đất cách nguồn 

rung một khoảng cách bao gồm: Sóng Rayleigh (R); sóng cắt (S) và sóng nén 

(P). Nhìn chung, có thể chia thành hai loại sóng: Sóng khối - lan truyền trong 

khối đất và sóng mặt - lan truyền trong phần trên mặt đất. Các loại sóng tạo ra sự 

chuyển động các hạt đất khác nhau khi chúng đi qua, do đó kết cấu sẽ bị biến 

dạng khác nhau ứng với từng loại sóng. Sóng P, sóng S và sóng R di chuyển với 

tốc độ khác nhau. Sóng P đi nhanh nhất, sau đó là sóng S và sóng R. Dọc theo 

mặt đất, sóng P và sóng S tiêu tán nhanh hơn sóng R. Do đó, sóng R gây xáo 

trộn lớn nhất ở mặt nền và có thể nhận biết rõ ràng từ một khoảng cách xa nguồn 

rung. 

Nhận thức và phản ứng với rung động mặt đất con người rất khác nhau. 

Nó phụ thuộc vào độ nhạy cảm cá nhân, tần số, vận tốc đỉnh chất điểm, thời gian 

và nhiều yếu tố khác. 

Bảng 3.11. Đánh giá ảnh hƣởng dao động nền đất lên công trình 

Loại kết cấu 

Ngƣỡng vận tốc dao động làm hƣ hỏng kết cấu, vận 

tốc đỉnh chất điểm (mm/s) 

Nguồn rung ngắn hạn 
Nguồn rung 

dài hạn 

Ở m ng 
Ở mặt 

trên sàn 

Ở mặt tr n 

sàn 

0 - 10  Hz 
10 - 50 

Hz 

50 - 

100 Hz 

Tất cả 

các tần 

số 

Tất cả các 

tần số 

Trung tâm thương mại/ 

công nghiệp 
20 20 - 40 40 - 50 40 10 
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Loại kết cấu 

Ngƣỡng vận tốc dao động làm hƣ hỏng kết cấu, vận 

tốc đỉnh chất điểm (mm/s) 

Nguồn rung ngắn hạn 
Nguồn rung 

dài hạn 

Ở m ng 
Ở mặt 

trên sàn 

Ở mặt tr n 

sàn 

0 - 10  Hz 
10 - 50 

Hz 

50 - 

100 Hz 

Tất cả 

các tần 

số 

Tất cả các 

tần số 

Nhà ở 5 5 - 15 15 - 20 15 5 

Công trình lịch sử/ nhạy 

cảm với dao động 
3 3 - 8 8 - 10 8 2.5 

(Nguồn: T . Nguyễn Lan, 2016) 

Do đó, cần áp dụng các biện pháp giảm rung bằng cách lựa chọn công 

nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do 

sóng lan truyền trong nền đất. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động:  

- Đối tượng bị tác động: Tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh 

thần của công nhân và hoạt động nuôi cá xung quanh khu vực dự án.  

- Quy mô tác động: Khu vực dự án. 

c.2.2. Các rủi ro, sự cố 

 Sự cố tai nạn lao động 

Các rủi ro tai nạn lao động khi thi công xây dựng có thể xảy ra thường 

liên quan tới việc không trang bị thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ (nón, găng tay, 

áo bảo hộ,…), các máy móc có tải trọng lớn, cần cẩu hoặc do bất cẩn khi đứng 

gần hố đào. 

Tai nạn lao động xảy ra do việc không vận hành đúng quy trình kỹ thuật 

máy móc thiết bị, bất cẩn trong lao động, không thực hiện các biện pháp an 

toàn khi thi công xây dựng, vận hành máy móc. Khi sự cố xảy ra ngoài ảnh 

hưởng mạnh về kinh tế, nó còn ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của cán bộ 

công nhân viên trong khu vực dự án. 

Ngoài ra, tai nạn lao động còn có thể xảy ra tại dự án do sự bất cẩn về 

điện hay các thiết bị chạy xăng dầu hay do sự không tuân thủ nghiêm ngặt 

những quy định khi vận hành máy móc. Xác suất xảy ra các sự cố này tùy 

thuộc vào việc chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của công nhân. 

Mức độ tác động có thể gây ra thương tật hay thiệt hại tính mạng người lao 
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động. Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể do làm việc quá sức, gây choáng váng, 

mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần được cấp cứu kịp thời. 

Trong quá trình thi công, do sự chủ quan của người lớn, thiếu quan sát 

đến các trẻ nhỏ, có thể xảy ra các tai nạn nguy hiểm do trẻ em té ngã vào vị trí 

đào nền công trình, đùa giỡn tại khu vực thi công. Sự cố xảy ra sẽ mang đến 

những hậu quả to lớn.  

 Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

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. 

 Tai nạn đuối nước 

Trong quá trình thi công, do sự chủ quan của người lớn, thiếu quan sát 

đến các trẻ nhỏ, có thể xảy ra các tai nạn đuối nước do trẻ em té ngã vào khu 

vực các ao chứa nước, đùa giỡn tại khu vực thi công. Sự cố xảy ra sẽ mang đến 

những hậu quả to lớn.  

Trong quá trình thi công, không có đèn tín hiệu tại khu vực các ao chứa 

nước vào ban đêm để công nhân nhận biết, không trang bị đầy đủ áo phao, phao 

cứu sinh theo quy định. 

Kiến thức phòng tránh và sơ cứu khi đuối nước của công nhân còn hạn 

chế. 

 Sự cố sạt lở, sụt lún 

Khi thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động có 

thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động, các sự cố về điện 

dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ sạt lở các bờ ao sẽ gây ra các sự cố cho người và 

các máy  móc, thiết bị thi công,... 

3.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

a. Giảm thiểu tác động của các hoạt động vận chuyển vật liệu 

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, bão dưỡng; không 
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chở quá tải và tắt động cơ phương tiện vận chuyển trong thời gian công nhân 

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 đề 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 khu vực 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. 

b. Thi công các hạng mục công trình của dự án 

b1. Giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải 

b1.1. Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (05 thùng, thể 

tích 250 lít) để thu gom. Hàng ngày lượng rác được đốt tại khu đất trống của dự 

án. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực thi công; xử lý 

nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

- Các 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 tận dụng cho việc san lắp mặt 

bằng khu vực dự án; Chất thải sắt vụn, bao bì,… chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng theo quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày.  

- Đối với lượng đất đào, nạo vét: Lượng đất này tương đương với khối 

lượng đất tận dụng đắp bờ ao và đê bao là 389.560 m
3
. Do đó, lượng đất đào tại 

dự án sẽ tái sử dụng cho dự án. 

b1.2. Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải lỏng 

- Nước mưa chảy tràn: Thực hiện các giải pháp như sau: 

+ Để nước mưa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và sử dụng rãnh thoát 

nước tạm (dài 4 m, rộng 1 m, sâu 1 m) dọc khu vực thi công để thoát nước mưa 

ra kênh thải chảy vào nguồn tiếp nhận (Sông Hậu). 

+ 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.  

- Nước thải xây dựng: Sử dụng máy trộn bê tông để hạn chế nước thải 
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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 bê tông, nước rửa máy 

móc, thiết bị trộn bê tông,… thu gom vào rãnh thoát nước tạm có thể tích 4m
3
 

(4m (dài) x 1m (rộng) x 1m (sâu)) dọc theo tuyến thi công, thực hiện ngăn dòng 

chảy tạo thời gian lắng, sau thời gian lắng phần nước trong sẽ thoát ra kênh thải 

chảy vào nguồn tiếp nhận (Sông Hậu). 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. 

- Nước thải sinh hoạt: Quá trình thi công xây dựng 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. Sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu tại 

dự án để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh. Định kỳ (1 năm/lần) thuê đơn vị 

hút bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả chất thải của nhà vệ 

sinh. 

b1.3. Giảm thiểu ô nhiễm từ chất thải khí 

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: 

- Không được chở quá tải trọng, tốc độ vận chuyển đảm bảo theo quy 

định, phun xịt nước khu vực thi công để hạn chế bụi phát sinh; che chắn phương 

tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá được làm ẩm trước khi trộn bê tông để 

giảm thiểu bụi. 

- 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 vật liệu từ phương tiện vận 

chuyển xuống khu vực thi công của dự án. Sử dụng phương tiện đúng tải trọng 

cho phép của tuyến đường trong khu vực. 

- Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thường xuyên với khói hàn, do đó sẽ 

trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

b1.4. Chất thải nguy hại 

Thu gom hàng ngày và lưu chứa vào 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 
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dưỡng tại các cửa hàng sửa chữa chuyên dụng. 

b2. Giảm thiểu tác động không  liên quan đến chất thải 

b2.1. Giảm thiểu tác động từ tiếng ồn và độ rung  

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi công. Các thiết bị thi công 

và phương tiện vận chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện tượng cộng 

hưởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những khoảng cách hợp lý, không 

chuyên chở quá tải và hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực dự án. 

Tắt động cơ phương tiện trong trường hợp không sử dụng phương tiện. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc trực tiếp với các loại 

máy, thiết bị phát sinh ồn. 

- Áp dụng công nghệ thi công mới, giảm chấn động do sóng lan truyền 

trong nền đất, phối hợp với đơn vị thi công và chính quyền địa phương giải 

quyết vấn đề phát sinh do tác động của dự án gây ra. 

b2.2. Giảm thiểu các sự cố, rủi ro  

 Tai nạn lao động 

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

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

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

an toàn điện,.... 

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. 

Tập huấn cho công nhân xây dựng các biện pháp an toàn lao động. Trên 

nguyên tắc phòng ngừa tai nạn lao động là chính, nhưng thực tế trong trường 

hợp có xảy ra tai nạn lao động, tổ chức sơ cứu tại hiện trường, sau đó nhanh 

chóng đưa người bị tai nạn đến cơ sở y tế để điều trị, lưu giữ số điện thoại bệnh 

viện gần nhất để gọi xe cứu thương. Ngoài ra, phải trang bị tủ thuốc cá nhân để 

sơ cứu. 

 Sự cố cháy nổ, an toàn điện 

Các nguyên, nhiên liệu dễ cháy được đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy; 

Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong khu vực dễ 

cháy nổ; Thường xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự rò rỉ và thiết 

bị điện, dây điện tránh tình trạng chập điện. 

Thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện. 

Niêm yết các tiêu lệnh: báo động khi xảy ra cháy, cúp cầu dao điện nơi 

xảy ra cháy, dùng bình chữa cháy để dập cháy, điện thoại thông báo cháy cho 
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đội chữa cháy chuyên nghiệp; bố trí biển báo, nội quy PCCC ở nơi dễ nhìn thấy. 

Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở các vị trí thích hợp nhằm 

giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

 Tai nạn đuối nước 

Bố trí biển báo, hàng rào khu vực tại các ao chứa nước để hạn chế tối đa 

người không phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận khu vực thi công để tránh hậu 

quả đáng tiếc có thể xảy ra. 

Sử dụng đèn cảnh báo tại khu vực các ao chứa nước để công nhân nhận 

biết và trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh theo quy định. 

Tập huấn cho công nhân xây dựng các biện pháp phòng ngừa đuối nước. 

Trên nguyên tắc phòng ngừa đuối nước là chính, nhưng thực tế trong trường hợp 

có xảy ra tai nạn đuối nước, tổ chức sơ cứu tại hiện trường, sau đó nhanh chóng 

đưa người bị tai nạn đến cơ sở y tế để điều trị, lưu giữ số điện thoại bệnh viện 

gần nhất để gọi xe cứu thương.  

 Sự cố sạt lở, sụt lún 

Dự án không tiến hành việc cải tạo khi điều kiện thời tiết bất lợi. Đồng 

thời dự án không sử dụng các thiết bị cơ giới lớn nên không gây sạt lở bờ ao tại 

khu vực dự án trong quá trình cải tạo. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ 

môi trƣờng trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành 

3.2.1.1. Tác động có liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn:  

* Nguồn phát sinh: Chất thải rắn trong quá trình nuôi cá của dự án phát 

sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt và hoạt động nuôi cá tra tại dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Tổng số lượng công nhân viên làm việc tại dự 

án là 40 người. Theo QCVN 01:2021/BXD thì lượng rác thải sinh hoạt mỗi 

người ở khu vực nông thôn thải ra là 0,8 kg/người/ngày. Do vậy khối lượng chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án là 32 kg/ngày, với thành phần gồm bọc 

nilong, thực phẩm thừa, chai nhựa,... 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Chủ yếu là bùn đáy ao, bao bì 

đựng cá giống và thức ăn, chai lọ đựng hóa chất, trang thiết bị đã qua sử dụng bị 

hư hỏng,... 

Bùn đáy ao: Lớp bùn đáy ao sau mỗi vụ nuôi dày khoảng 0,12 m ở 30% 

diện tích đáy ao nuôi (khu vực trung tâm ao). Tại dự án, do thường xuyên được 

xi phông đáy để thoát chất bẩn và thu lượng xác cá chết nên lượng bùn này được 
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thoát ra các ao xử lý nước thải. Với tổng diện tích các ao nuôi là 161.120 m
2
, dự 

án thả nuôi với số lượng 01 vụ/năm. Dự kiến lượng bùn phát sinh là 5.800,32 

m
3
/năm (161.120 m

2
 x 0,12 x 30%). Bùn đáy ao bao gồm lớp đất nền tự nhiên 

chất cặn lắng và lượng bùn nhão lỏng do thức ăn dư thừa, chất hữu cơ và phân 

cá. Theo Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản thì chất thải có thể chứa đến 45% 

Nitơ và 22% là các thành phần khác 

Chất thải rắn công nghiệp khác: Gồm bao bì đựng cá giống và thức ăn, 

chai lọ đựng hóa chất, trang thiết bị đã qua sử dụng bị hư hỏng: bạt nhựa, thùng 

nhựa chứa cá sau thu hoạch,… Tổng lượng chất thải rắn khác phát sinh khoảng 

là 351 kg/năm. Đối với từng loại chất thải rắn có khối lượng phát sinh khác 

nhau. Cụ thể như sau:  

Bọc đựng cá giống: 1 kg/ao/năm x 18 ao = 18 kg/năm 

Bao đựng thức ăn: 12 kg/ao/năm x 18 ao = 216 kg/năm. 

Bao đựng vôi: 1,5 kg/ao/năm x 18 ao = 27 kg/năm. 

Các loại rác thải khác như: thùng, chai nhựa, men vi sinh, chlorine và phụ 

tùng máy móc hư hỏng khoảng 90 kg/năm (5 kg/ao/năm x 18 ao). 

- Xác Cá chết (dịch bệnh) trong quá trình nuôi: Với tỷ lệ hao hụt trong 

quá trình nuôi khoảng 25%. Lượng cá giống thả nuôi khoảng 170 tấn/năm. Do 

đó số lượng cá chết trong năm khoảng 42,5 tấn/năm.  

* Tác động 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt có hàm lượng chất hữu 

cơ khá cao. Nếu không quản lý và xử lý tốt, thải bừa bãi 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,… Đồng thời, thành phần hữu cơ 

trong chất thải rắn phân hủy tạo ra mùi và các khí độc hại như CH4, CO2, NH3,... 

gây ô nhiễm môi trường không khí, gây mất mỹ quan khu vực dự án, ảnh hưởng 

đến sức khỏe của hộ dân sinh sống tại cơ sở, gây mất mỹ quan. Ngoài ra, chất 

thải rắn có thể gây tắt nghẽn đường thoát nước. 

Đ i với bùn đáy ao: Lượng bùn thải phát sinh sau mỗi vụ nuôi cá là rất 

lớn. Trong quá trình nuôi cá phần lớn lượng thức ăn cung cấp cho cá rất giàu 

phần đạm, trong quá trình chuyển hóa một phần được thải ra từ phân, còn một 

phần thức ăn dư thừa bị phân hủy là nguyên nhân gây nhiễm bẩn nguồn nước 

trong ao nuôi, đây là điều kiện rất thuận lợi cho các loài tảo độc, các loài kí sinh 

cũng như các loài vi sinh vật gây hại cho cá phát triển, từ đó hình thành các dịch 

bệnh nguy hiểm, làm giảm năng suất và chất lượng ao cá hay gây thất thu toàn 

bộ ao cá nếu không khống chế kịp thời. Thêm vào đó, một số nhóm sinh vật đáy 

sống cố định có thể bị chết do hàm lượng oxy trong tầng đáy bị suy giảm do quá 

trình phân hủy của vi sinh vật đã tiêu hao một lượng lớn oxy hòa tan trong nước. 
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Điều này làm cho hàm lượng các chất dinh dưỡng trong nước cao hơn mức bình 

thường gây ra hiện tượng nở hoa của các loài tảo. Sự phát triển quá mức của một 

số loài tảo giáp có gai có thể cản trở quá trình lọc của một số loài cá. Mặc dù 

một số loài tảo phát triển tốt khi hàm lượng chất dinh dưỡng trong nước cao, tuy 

nhiên một số loài tảo độc hại khi nở hoa có thể gây độc cho các sinh vật khác. 

Do đó, lượng bùn thải phát sinh trong quá trình nuôi cá nếu không có biện pháp 

quản lý và xử lý tốt sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường nước, đất.  

Bao bì chứa thức ăn, cá giống, hóa chất; bạt nhựa, sọt nhựa chứa cá sau 

thu hoạch,.... hư hỏng: Là các chất thải khó phân hủy trong điều kiện môi trường 

tự nhiên, nếu không quản lý tốt gây mất vẻ mỹ quan, lâu dài gây ô nhiễm môi 

trường đất.  

Xác cá chết rất dễ bị phân hủy sinh học nếu không có biện pháp thu gom, 

xử lý theo đúng quy định sẽ gây lây lan dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản và 

phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên và mỹ quan 

khu vực dự án; ảnh hưởng đến nguồn nước mặt. 

- Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

b. Chất thải lỏng 

* Nguồn phát sinh: Chất thải lỏng trong quá trình hoạt động nuôi cá của 

dự án phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt và hoạt động nuôi cá tra tại dự 

án. 

b.1. Nước thải sinh hoạt  

Nguồn phát sinh, khối lượng và thành phần 

Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành chủ yếu từ sinh 

hoạt của công nhân. Số lượng công nhân khoảng 40 người/ngày, theo QCVN 

01:2021/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn 

cấp nước cho điểm dân cư nông thôn và đô thị loại V là ≥ 80 lít/ngày/người và 

theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 

100% lượng nước cấp. Do đó, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày là: 

40 người x 80 lít/người/ngày x 100% = 3,2 m
3
/ngày. 

Bảng 3.12. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Thông số Tải lƣợng (g/ngƣời.ngày) 

1 BOD5 45 – 54 

2 COD 72 – 102 
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TT Thông số Tải lƣợng (g/ngƣời.ngày) 

3 SS 70 – 145 

4 Dầu mỡ 10 – 30 

5 Tổng nitơ 6 – 12 

6 Tổng phốt pho 0,8 - 4,0 

7 Amoni 3,6 - 7,2 

8 Tổng coliforms 10
6
 - 10

9
 

(Nguồn: Ts. L  Anh Dũng, Môi trường trong xây dựng, 2006) 

Theo tải lượng ô nhiễm tại bảng trên thì nồng độ ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động như sau: 

Bảng 3.13. Nồng độ chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt chƣa xử lý 

Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 
QCVN 

14:2008/BTNMT Cột B 

pH - 7,10 5,5 – 9 

BOD5 mg/L 50,9 50 

COD mg/L 107,2 - 

TSS mg/L 25,5 100 

Tổng Coliform
 

MPN/100 mL 2,4 x 10
5
 5.000 

                         (Nguồn: Nhà máy xử lý nước thải thành ph    c Tr ng, 9/2020) 

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 như BOD5 và Coliforms 

vượt quy chuẩn cho phép (QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt). Vì vậy, nước thải sinh hoạt cần được xử lý trước khi 

thải vào môi trường tiếp nhận. 

Tác động 

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 
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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 ảnh 

hưởng đến hoạt động của các sinh vật. 

b.2. Nước thải sản xuất 

Nguồn phát sinh 

Trong hoạt động nuôi cá nước thải phát sinh chủ yếu từ quá trình thay 

nước định kỳ, quá trình thu hoạch và xử lý ao nuôi. Nước từ các ao nuôi sau khi 

thu hoạch sẽ được thải ra ngoài để chuẩn bị cho hoạt động cải tạo ao nuôi. Theo 

tính toán lượng nước cấp cho hoạt động nuôi cá của dự án là 483.600 m
3
/năm 

(Bảng 1.6. Nhu cầu cấp nước cho dự án). Đến khi thu hoạch cá, lượng nước xả 

ra khoảng 20% nước trong ao tương đương lượng nước thải phát sinh khoảng 

96.720 m
3
. Dự án gồm 18 ao nuôi, mỗi ngày thu hoạch 1 ao cá nên lượng nước 

thải xả ra mỗi ngày là 5.373 m
3
/ngày/lần.  

Thành phần: Chất ô nhiễm trong nước thải từ các ao nuôi cá là do thức 

ăn cá không tiêu thụ, chất thải của quá trình trao đổi chất và các loại vi sinh vật 

khác. Nước xả từ các ao nuôi cá thường có mùi do sự phân hủy chất hữu cơ và 

có màu do tảo và các loại chất hữu cơ khác. Các hợp chất hóa học khác như 

kháng sinh và chất chống nấm, các loại chất khử trùng nước; hóa chất hấp thụ 

chất độc hại (NH3, H2S…); vitamin, thuốc chữa bệnh cá, hóa chất vệ sinh,... có 

tác động tích cực tới quá trình nuôi cá nhưng lại không có khả năng tự phân hủy 

và làm tăng hàm lượng kim loại trong nước. 

Bảng 3.14. Tải lƣợng ô nhiễm ƣớc tính trên 1 ha  

STT Thông số Tải lƣợng/1 ha (kg) Tải lƣợng/ao (kg) 

1 BOD5 1.373 274,6 

2 COD 4.077 815,4 

3 TSS 6.201 1.240,2 

4 Nitơ tổng 159 31,8 

5 Phốtpho tổng 20 4 
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(Nguồn: Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược dự án Quy hoạch tổng thể thủy sản 

Việt Nam đến n m 2020 tầm nhìn đến n m 2030) 

Tác động 

Trong quá trình nuôi cá phần lớn lượng thức ăn dùng để cho cá ăn rất giàu 

thành phần đạm, trong quá trình chuyển hóa một phần được thải ra từ phân, còn 

một phần thức ăn dư thừa bị phân hủy là nguyên nhân gây nhiễm bẩn nguồn 

nước trong ao nuôi, gây hiện tượng phú dưỡng. Đây là điều kiện rất thuận lợi 

cho các loài tảo độc, các loài kí sinh cũng như các loài vi sinh vật gây hại cho cá 

phát triển, từ đó hình thành các dịch bệnh nguy hiểm như bệnh vi khuẩn phát 

sáng, bệnh đốm trắng, bệnh co thân, bệnh vỏ trắng,… làm giảm năng suất và 

chất lượng ao cá hay gây thất thu toàn bộ ao cá nếu không khống chế kịp thời. 

Chất thải bắt nguồn từ thức ăn không ăn hết, phân và chuyển hoá dinh dưỡng là 

nguồn gốc chủ yếu của các chất gây ô nhiễm ở các trại nuôi cá quản lý kém. 

Nước thải từ nuôi cá mang theo một lượng lớn hợp chất nitơ, photpho và 

các chất dinh dưỡng khác, gây nên sự phú dưỡng, kèm theo sự tăng sức sản xuất 

ban đầu và nở rộ của vi khuẩn. Sự có mặt của các hợp chất carbonic và chất hữu 

cơ sẽ làm giảm oxy hoà tan và tăng BOD5, COD, H2S, NH3 và hàm lượng CH4 

trong vực nước tự nhiên. Sự tích tụ chất hữu cơ nặng đến cuối vụ nuôi cũng đã 

gây nên sự tự ô nhiễm chính trong ao, làm ảnh hưởng ngược lại đối với cá do 

thiếu ôxy và tắc nghẽn mang cá. Bệnh nguyên tăng lên, gây sức ép đối với ký 

chủ. Lượng nước thải ra từ các ao nuôi cá tiềm ẩn rất nhiều rủi ro của dịch bệnh 

có thể lan truyền cho cả khu vực do nước thải không được xử lý trước khi thải ra 

môi trường. Do đó, nước thải sau khi thu hoạch cá phải được xử lý triệt để trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

b3. Nước mưa chảy tràn 

Nguồn phát sinh: Nước mưa chảy tràn là lượng nước mưa chảy tràn trên 

bề mặt diện tích của dự án khi có mưa. Căn cứ trên diện tích khu vực dự án và 

lượng mưa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Ni n giám th ng k  tỉnh 

  c Tr ng 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 (Q = 0,3178m). 

 S: diện tích (S: 214.762,6 m
2
). 

 ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

V = 0,3178/30 x (1-0,2) x 214.762,6 = 1.820m
3
. 

Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án khoảng 1.820 

m
3
/ngày (khi có mưa). 
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Tác động 

Nước mưa có thể coi là nước sạch, tuy nhiên nước mưa chảy tràn qua khu 

vực thi công dự án cuốn theo đất, cát và các chất hữu cơ rơi vãi,... xuống nguồn 

nước gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt làm cho hàm lượng cặn tăng cao 

trong môi trường nước. Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án có thể sẽ kéo 

theo dầu mỡ rơi vãi trên mặt đất và làm cho hàm lượng dầu mỡ thải tăng cao 

trong môi trường nước. Nước mưa chảy tràn làm ứ đọng, ngập úng gây mất vệ 

sinh tại khu vực nếu không có đường thoát nước; bồi lắng làm tắc nghẽn đường 

thoát nước,… 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. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người dân; 

ảnh hưởng đến nguồn nước mặt. 

- Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

c. Chất thải khí 

 Khí thải từ phương tiện vận chuyển, khí thải từ máy phát điện dự 

phòng 

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 phương tiện vận chuyển thức ăn và cá thu 

hoạch, phương tiện giao thông; Khí thải từ máy phát điện dự phòng. 

- Khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm, khí thải từ 

phương tiện giao thông: Phương tiện giao thông ra vào dự án bao gồm phương 

tiện của công nhân viên, của khách hàng, phương tiện vận chuyển nguyên liệu, 

hàng hóa,… làm phát sinh khí thải như: CO, NOx, SO2, bụi,…  

- Khí thải từ máy phát điện dự phòng: Trong trường hợp mạng lưới điện 

gặp sự cố, chủ dự án sẽ vận hành máy phát điện dự phòng. Máy phát điện sử 

dụng nhiên liệu dầu diesel nên phát sinh khí thải như: khói bụi, SO2, CO,… 

Tác động 

Các phương tiện giao thông 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 khu vực rộng, thông thoáng, vì vậy mức độ ảnh hưởng của khí 

thải phương tiện vận chuyển 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,… 
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Bảng 3.15. 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 Qu c gia TP. Hồ Chí Minh, 

2003) 

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. 

Máy phát điện dự phòng sử dụng nguồn nguyên liệu là dầu diesel nên các 

tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu là các sản phẩm cháy từ 

quá trình đốt nhiên liệu diesel. Dự án sử dụng máy phát điện có công suất 1500 

kVA, tiêu thụ nhiên liệu 200 lít/giờ, chiều cao ống khói 5m. Thời gian mất điện 

do đơn vị cung cấp điện quản lý. Do đó, chủ dự án không có thông tin chính xác. 

Tuy nhiên, nếu giả định thời gian mất điện trong năm khoảng 100 giờ thì lượng 

nhiên liệu sử dụng là 20.000 lít dầu. Hệ số ô nhiễm của quá trình vận hành máy 

phát điện theo WHO như sau: 

Bảng 3.16. Tải lƣợng và nồng độ chất ô nhiễm khi chạy máy phát điện 

STT Chất ô nhiễm 

Hệ số 

ô nhiễm 

(g/lít dầu) 

Tải lƣợng 

ô nhiễm 

(g/giờ) 

Nồng độ 

ô nhiễm 

(mg/m
3
) 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Cột B) 

01 Bụi 0,71 287 18,4 200 

02 SO2 20*S 40,4 2,6 500 

03 NOx 9,62 3.886 253 850 

04 CO 2,19 885 57,6 1.000 
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(Nguồn: Assesment of sources of air, water, and land polution,1993) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh c  trong dầu, thông thường là 0,05%. 

Nồng độ phát thải chất ô nhiễm của máy phát điện dự phòng đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT. Khi thời gian hoạt động 

của máy phát điện kéo dài thì nồng độ các chất thải tăng lên, tuy nhiên, máy 

phát điện chỉ hoạt động khi gặp sự cố mất điện và chiều cao ống khói 5m, khí 

thải phát sinh dễ dàng phát tán vào môi trường không khí nên hạn chế được các 

tác động của khí thải máy phát điện. 

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. 

 Mùi hôi từ quá trình nạo vét, thu gom, xử lý bùn thải, từ khu vực bãi 

chứa rác thải sinh hoạt, xác cá chết 

Nguồn phát sinh: Quá trình nạo vét cải tạo ao nuôi, bùn thải và khu vực 

chứa rác thải sinh hoạt, xác cá chết sẽ phát sinh mùi hôi do quá trình phân hủy 

các hợp chất hữu cơ, thành phần ô nhiễm chủ yếu là H2S, NH3. 

Tác động: 

Khí NH3: Khi hít phải NH3 với nồng độ cao sẽ gây khó thở, ho, hắt hơi cổ 

họng bị rát, mắt, môi và mũi bị phỏng, tầm nhìn bị hạn chế, mạch máu bị giảm 

áp nhanh chóng, trong một số trường hợp nếu hít phải NH3 nồng độ đậm đặc có 

thể bị ngất, thậm chí bị tử vong. Nồng độ khí NH3 trên 100 mg/m
3
 gây kích ứng 

đường hô hấp rõ rệt. Trị số giới hạn cho phép làm việc với đủ phương tiện 

phòng hộ trong một giờ là từ 210 - 350 mg/m
3
. 

Khí H2S (hidro sunfua) là khí không màu, mùi trứng thối, H2S dễ bay hơi 

hơn so với nước. Khí H2S ít tan trong nước (S H2S (200c, 1at) = 0,38 g/100 g 

nước). Khí H2S rất độc, chỉ cần 0,05 mg H2S trong 1 lít không khí đã gây ngộ 

độc, chóng mặt, nhức đầu thậm chí chết nếu thở lâu trong H2S. 

Bảng 3.17. Tác động của khí NH3 và H2S đối với con ngƣời 

Nồng độ tiếp xúc Ảnh hƣởng 

Khí NH3 

6 - 20 ppm trở lên Ngứa mắt, khó chịu đường hô hấp 

100 ppm trong 1 giờ Ngứa ở bề mặt niêm mạc 

700 ppm Ngứa mắt, mũi, cổ họng ngay lập tức 
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Nồng độ tiếp xúc Ảnh hƣởng 

1720 ppm (dưới 60 phút) Ho co giật, có thể tử vong 

5.000 ppm Khó thở và nhanh ngạt thở 

10.000 ppm trở lên Tử vong 

50 ppm 
Giảm năng sức và sức khỏe, tiếp xúc lâu dễ viêm 

phổi và các bệnh đường hô hấp 

Khí H2S 

10 ppm Ngứa mắt 

20 ppm trong 20 phút Ngứa mắt, mũi họng 

50 -100 ppm Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy 

200 ppm/ 1 giờ phút 
Choáng váng, thần kinh suy nhược, dễ gây viêm 

phổi 

300 ppm/30 phút Nôn mửa, có trạng thái hưng phấn và bất tỉnh 

Trên 600 ppm Nhanh tử vong 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người dân; 

ảnh hưởng đến môi trường không khí. 

- Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

d. 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; Bao bì đựng hóa chất. 

Bảng 3.18. Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Các loại chất thải Đơn vị Khối lƣợng (năm) 

1 
Dầu nhớt thải phục vụ cho hoạt động bôi 

trơn máy móc, thiết bị 
kg 9 

2 
Giẻ lau dính dầu nhớt từ quá trình vệ sinh 

máy móc, thiết bị 
kg 2 
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STT Các loại chất thải Đơn vị Khối lƣợng (năm) 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải kg 2 

4 Nhớt thải lít 15 

Tác động 

CTNH khi 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. 

- C  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. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động 

- Đối tượng bị tác động: Ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên, người dân; 

hệ sinh thái tại khu vực. 

- Quy mô tác động: Khu vực dự án và vùng lân cận. 

3.2.1.2. Tác động có liên quan đến chất thải 

 a. Tiếng ồn và độ rung 

Nguồn phát sinh: Các nguồn gây ồn điển hình nhất trong hoạt động của 

dự án là: Các phương tiện lưu thông tại dự án (xe công nhân viên, xe chở hàng 
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hoá vào kho,…); tiếng ồn từ hoạt động của máy phát điện dự phòng, máy bơm 

nước,... 

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.  

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. 

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.  

Bảng 3.19. Cƣờng độ ồn khi vận hành máy phát điện 

STT Khoảng cách Mức độ ồn (dB) 

1 Tại trung tâm nguồn phát 96 – 99 

2 Cách nguồn phát 30 m 70 – 80 

3 Cách nguồn phát 500 m 68 – 76 

4 Cách nguồn phát 1.000 m 60 – 62 

(Nguồn: Bài giảng tiếng ồn, Đại học Tôn Đức Thắng, 2009) 

Tại trung tâm nguồn phát tiếng ồn có cường độ cao, khoảng cách càng xa 

nguồn phát tiếng ồn thì cường độ ồn càng giảm. 

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 
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mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

Đối tượng bị tác động và phạm vi tác động:  

- Đối tượng bị tác động: Công nhân làm việc tại dự án. 

- Quy mô tác động: Môi trường không khí tại khu vực dự án và khu vực 

lân cận. 

b. Tác động đến tầng sinh phèn 

Hoạt động cải tạo ao theo định kỳ làm xáo trộn lớp đất đáy ao và bờ trong 

của ao gây ảnh hưởng tới đặc tính lý hóa cũng như cấu trúc đất, làm phóng thích 

phèn sẽ làm ô nhiễm nguồn nước tại dự án. 

Quá trình chuyển hóa phèn tiềm tàng pyrite (FeS2) và phèn hoạt động 

Jarosite (K/Na.Fe3/Al3.(SO4)2.(OH)6) do tác động của quá trình oxy hóa làm di 

chuyển các thành phần hóa học Fe
3+

, Fe
2+

, SO4
2-

, Cl
-
, H

+
,... gây biến đổi đất suy 

thoái đất và tạo ra quá trình lan truyền ô nhiễm phèn. 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt ngấm vào đất và hoà tan các vật liệu sinh 

phèn như (FeS2) và K/Na.Fe3/Al3.(SO4)2.(OH)6), sẽ bị rửa trôi trong đất và thoát 

xuống nguồn nước làm gia tăng độ phèn trong nước. 

c. Tác động do sử dụng hoá chất không theo quy định  

Trong ao nuôi cá còn có chứa một ít dư lượng của các hóa chất vôi, chất 

kháng sinh, thuốc trị liệu trong quá trình phòng ngừa và điều trị bệnh cá,… đặc 

biệt khi dùng quá nhiều hóa chất sẽ tiêu diệt phần lớn các vi khuẩn có lợi trong 

nước ao, chứ không chỉ các vi khuẩn gây bệnh. Các kháng sinh và hoá chất 

không thể sử dụng để phục hồi sự suy giảm chất lượng nước và môi trường sinh 

thái. Lượng hóa chất mà người đã sử dụng để bón phân gây màu cho nước, điều 

chỉnh pH, nhiệt độ…  

Việc sử dụng thuốc điều trị và hoá chất gây tác động bất lợi đối với sinh 

vật phù du và sinh vật đáy do ảnh hưởng độc tố sinh thái học của chúng. Bón vôi 

quá nhiều làm tăng pH, tăng độ kiềm trong ao, từ đó làm tăng tính độc của NH3.  

d. Tác động của bùn đáy ao và thức ăn dư thừa đến môi trường 

Sau mỗi vụ nuôi do lượng thức ăn dư thừa, chất thải của cá tích tụ ở đáy 

ao sẽ tạo thành một lớp mùn bã hữu cơ. Đây chính là nơi chứa nhiều tác nhân 

gây bệnh và sản sinh ra một số khí độc. Chính những tác nhân trên không những 

làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cá mà còn tác động làm suy thoái lớp 

đất ở đáy ao nuôi cá. Lớp bùn đáy ao này thiếu ôxy và chứa nhiều chất nguy 

hiểm như amonia, nitrite, hydrogen sulfide… làm cá ăn ít, mức tăng trưởng 

giảm, dễ bị mắc bệnh do vi khuẩn và dẫn đến việc cá chết hàng loạt.  

e. Rủi ro, sự cố 
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 Sự cố dịch bệnh 

Đây thực sự là vấn đề nhức nhối, không những gây thiệt hại về kinh tế mà 

còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường đặc biệt là môi trường 

nước. Sự cố xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân: 

- Chất lượng môi trường nước cung cấp vào ao nuôi bị ô nhiễm. 

- Ðặc tính của môi trường đất không phù hợp (đây cũng là một chỉ tiêu 

quan trọng để lựa chọn địa điểm, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình khoáng 

hoá và phân huỷ chất hữu cơ. Ðất đối với nghề nuôi thuỷ sản vùng ven biển phải 

là phù sa - sét - mùn hoặc cát - sét - mùn, không chua phèn). 

- Chất lượng con giống và mật độ thả con giống trên diện tích ao nuôi. 

-  Bệnh truyền nhiễm do virut, vi khuẩn, nấm;   

-  Bệnh kí sinh trùng; bệnh do dinh dưỡng;   

-  Bệnh do môi trường;   

-  Sinh vật hại cá.  

 Sự cố cháy nổ 

Các thiết bị máy móc được dùng trong dự án phần lớn là sử dụng điện 

năng để phục vụ cho quá trình hoạt động. Do đó, sự cố hỏa hoạn có thể do 

những nguyên nhân sau: 

- Cháy do dùng điện quá tải: Quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức 

tải của dây dẫn do mắc điện vào nhiều thiết bị điện sử dụng cùng một lúc. 

- Cháy do sét đánh: Trong mùa mưa thường có tình trạng sấm sét đi kèm 

mưa lớn. Do đó, khả năng bị sét đánh xuống khu vực dự án cũng có thể xảy ra. 

Đây là nguyên nhân gián tiếp làm chập mạch điện gây nên cháy nổ tại dự án. 

Xác suất xảy ra sự cố tùy theo ý thức chấp hành nội quy và quy tắc an 

toàn phòng cháy chữa cháy của công ty trong từng trường hợp cụ thể. Do đó, 

chủ dự án cần trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy và các kiến thức 

an toàn phòng cháy chữa cháy; củng cố ý thức; trách nhiệm cho tất cả công nhân 

viên - những người hoạt động trong dự án để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. 

 Sự cố chập điện 

 Các sự cố về điện có thể xảy ra nếu hệ thống điện không được lắp đặt 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc do sự bất cẩn của nhân viên, sự cố từ dây chuyền 

sản xuất. Do các thiết bị điện quá tải, cũ không được kiểm tra và thay mới 

thường xuyên. 

Khi sự cố chập điện xảy ra sẽ cháy dây dẫn điện, phát sinh tia lửa điện 

gây cháy thiết bị điện và nếu gặp vật liệu dễ cháy sẽ sinh gây ra cháy nổ. 
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 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. 

 Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải:  

Trong trường hợp ao xử lý nước thải gặp sự cố (chết vi sinh), nước thải 

không được xử lý đạt quy chuẩn khi thải vào nguồn nước sẽ ảnh hưởng xấu đến 

chất lượng nguồn nước tiếp nhận, các chất hữu cơ trong nước thải bị phân hủy 

yếm khí tạo thành khí độc gây mùi hôi ảnh hưởng đến chất lượng không khí 

xung quanh khu vực dự án, nước thải phát tán vi sinh vật độc hại ra môi trường 

xung quanh,…  

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Các tác động có liên quan đến chất thải 

a. Chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 06 thùng chứa rác có nắp đậy (thể tích 

250 lít/thùng) để chứa chất thải. Hàng ngày lượng rác được đốt tại khu đất trống 

của dự án. Nhắc nhở công nhân giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực dự án; xử lý 

nghiêm hành vi vứt rác không đúng quy định. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Bùn đáy ao: Lượng bùn hút lên sẽ được phơi khô tự nhiên tại kênh chứa 

bùn. Sau đó chủ dự án thực hiện lấy mẫu phân tích bùn. Trường hợp sau phân 

tích mẫu, nếu kết quả phân tích cho thấy bùn thải thuộc chất thải nguy hại thì 

chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. Nếu bùn thải không thuộc chất thải nguy hại thì sẽ hợp đồng 

chuyển giao cho đơn vị thu gom có chức năng xử lý theo đúng quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Tần suất thu gom, xử lý là sau mỗi vụ thu 

hoạch cá. 

Bao bì đựng cá giống, thức ăn, rác thải thông thường phát sinh trong quá 

trình nuôi cá, thu hoạch cá sẽ được thu gom hàng ngày. Dự án bố trí 01 kho lưu 

chứa khoảng 30 m
2
 (dài 10m, rộng 3m) để lưu chứa các chất thải rắn phát sinh 

từ quá trình hoạt động của dự án. Đồng thời hợp đồng chuyển giao cho đơn vị 

thu gom có chức năng xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT 

Xác cá chết: Thu gom vào thùng nhựa để lưu chứa và được đặt ở vị trí khô 
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ráo, cách khu vực nuôi, nguồn nước cấp, nhà ở và nguồn nước sinh hoạt. Rải vôi 

để khử mùi. Các thùng chứa xác cá chết có nắp đậy và kín đáy, không để rò rĩ. 

Đồng thời, xác cá chết sẽ cho các hộ dân lân cận để bón cây trồng. 

b. Chất thải lỏng  

- 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 9,0 m
3
. 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  

Vnước = 2 x 3,2 = 6,4 m
3
 

Thể tích bùn được tính theo công thức sau: 

 

                          Vbùn =     

Trong đó: 

+ m: tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người (0,4 - 0,5l/người.ngày.đêm) chọn  

m = 0,45; 

+ N: số người = 40 người; 

+ t: thời gian tích luỹ 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 giử 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 m
3
. 

Vậy tổng thể tích bể tự hoại là:   VBể = 6,4 + 2,3 = 7,8 m
3
. 

Chủ đầu tư xây bể tự hoại theo mô hình sau: 

  
100.000 

m.N.t.(100 – P1) .0,7.1,2.(100-P2) 
 

0,45 x 40 x 180 x (100 - 95) x 0,7 x 1,2 x (100 - 90)   

100.000 
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Hình 3.1.  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 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 đưa vào ao 

xử lý nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình thu hoạch 

cá sẽ được dẫn về kênh xử lý nước thải. Cụ thể như sau: 

Nước thải của các ao nuôi số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sẽ được bơm vào kênh thải 

số 1 để lưu chứa và xử lý.  

Nước thải của các ao nuôi số 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sẽ được bơm vào 

kênh thải số 2 để lưu chứa và xử lý. 

Nước thải của các ao nuôi số 15, 16, 17, 18 sẽ được bơm vào kênh thải số 

3 để lưu chứa và xử lý. 

Tại các kênh xử lý thải nước thải được xử lý bằng chlorine 30 ppm và để 

lắng khoảng 24 giờ. Sau đó được thải ra Sông Hậu bằng cống bê tông có đường 

kính 500mm. 

- Nước mưa chảy tràn 

Đối với nước mưa chảy tràn tại khu vực ao nuôi: Theo độ dốc thoát vào 

ao nuôi, kênh thải, kênh cấp nước,… theo hướng từ nơi cao đến nơi thấp, nước 

mưa theo kênh thải chảy vào nguồn tiếp nhận (Sông Hậu). 

Đối với nước mưa chảy tràn khu vực nhà kho, văn phòng: Lắp đặt máng 

xối thu gom nước mưa trên mái nhà và bố trí ống nhựa ɸ120 để dẫn nước từ 

máng xối xuống đất vào hố gas. Nước mưa chảy tràn trên sân được thu gom vào 

hố gas và cống thoát nước mưa, sau đó thoát vào kênh thải để thải ra nguồn tiếp 

nhận là Sông Hậu. 

Ngoài ra, trước mùa mưa thực hiện nạo vét đường thoát nước mưa, tạo 

dòng chảy thông thoáng; Thu gom rác thải sau mỗi ngày làm việc để hạn chế 

việc nước mưa chảy tràn làm cuốn trôi lượng rác thải này. 
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c. Chất thải khí 

- Khí thải từ hoạt động của phương tiện giao thông 

Quy định chế độ vận hành của phương tiện vận chuyển thức ăn, hóa chất 

hợp lý.  

Không sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng, không chở quá 

tải. Sử dụng xe chuyên dụng; kiểm tra, bảo hành xe đúng theo quy định của nhà 

sản xuất.  

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ của các phương tiện. Sử dụng 

dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế 

của động cơ để giảm thiểu ô nhiễm. 

Trồng một số loại cây xanh phù hợp với loại đất của dự án để làm giảm 

hàm lượng bụi trong không khí, vừa tạo môi trường trong lành, thoáng mát vừa 

góp phần làm tăng hiệu quả làm việc. 

- Khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Bố trí khu vực đặt máy phát điện dự phòng cách xa khu vực nhà văn 

phòng, nhà công nhân. 

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ của các phương tiện. Sử dụng 

dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế 

của động cơ để giảm thiểu ô nhiễm. 

- Mùi hôi từ quá trình nạo vét, thu gom, xử lý bùn thải, từ khu vực bãi 

chứa rác thải sinh hoạt, xác cá chết 

Bùn thải được phơi khô tại ao xử lý chất thải rắn khi ao không có nước để 

tránh gây mùi hôi. 

Rác thải sinh hoạt được thu gom và đốt hàng ngày tại khu đất trống của 

dự án. 

Mùi hôi từ khu tập kết cá chết: Thu gom vào thùng nhựa để lưu chứa và 

được đặt ở vị trí khô ráo, cách khu vực nuôi, nguồn nước cấp, nhà ở và nguồn 

nước sinh hoạt. Phun chế phẩm sinh học probiotics để khử mùi. Các thùng chứa 

xác cá chết có nắp đậy và kín đáy, không để rò rĩ. Rãi vôi khử khuẩn trên tuyến 

đường vận chuyển. 

Thực hiện đúng quy trình xử lý xác cá chết để hạn chế thấp nhất mùi hôi 

phát sinh từ xác cá chết. 

d. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh sẽ được thu gom, lưu chứa, riêng biệt vào 

khu vực chứa chất thải nguy hại, diện tích 30 m
2
 (dài10 x rộng 3m). Xây tường, 

sàn lót gạch, có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH, dán 
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nhãn cảnh báo, với từng loại CTNH được lưu giữ. Chủ dự án hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu gom, quản lý và xử lý đúng theo quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3.2.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn và độ rung 

- Có chế độ bảo trì định kỳ như: bôi trơn, sửa chữa hoặc thay thế các thiết 

bị hư hỏng của xe nâng đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình làm việc 

và hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

- Nhắc nhở công nhân giữ gìn trật tự để hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

- Bố trí máy phát điện dự phòng, máy bơm nước cách xa nơi làm việc của 

công nhân và xây tường cách âm khu vực đặt máy. 

- Máy phát điện phải được đặt trên các bệ đúc có móng chắc chắn bảo 

đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, lắp đặt các đệm cao su hoặc lò xo chống rung và kiểm 

tra kỹ độ cân bằng khi lắp đặt. 

b. Giảm thiểu tác động đến tầng sinh phèn 

Để giảm thiểu tác động từ phèn tiềm tàng chủ dự án sẽ áp dụng một số 

biện pháp như sau: 

- Không phơi đáy ao nứt nẻ, tránh trường hợp đất phèn tiếp xúc với không 

khí (đất đào ao bị phơi khô). Trước những cơn mưa đầu mùa cần bón vôi xung 

quanh bờ ao (đối với ao nuôi mới đào). 

- Ao mới đào nên trao đổi nước nhiều, bón vôi (CaCO3 hay Dolomite) và 

bón phân, thay nước, cấp nước khi pH giảm thấp. 

c. Tác động do sử dụng hoá chất không theo quy định 

Để thực hiện được mục tiêu dự án và đảm bảo an toàn cho môi trường chủ 

dự án cam kết không sử dụng các hoá chất, dược phẩm, kháng sinh,... nằm trong 

danh mục cấm sử dụng (V n bản hợp nhất s  08/VBHN-BNNPTNT ngày 25 

tháng 2 n m 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục 

thu c, h a chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng) của pháp luật Việt Nam 

trong nuôi thuỷ sản. 

Đối với các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án. Chủ dự án sẽ 

xử lý triệt để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường và ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất của dự án và hệ sinh thái trong khu vực. 

d. Tác động của bùn đáy ao và thức ăn dư thừa đến môi trường 

Có chế độ cho ăn hợp lý, tránh cho ăn dư thừa thức ăn; Kiểm soát tốt các 

yếu tố lý hóa trong ao, tránh để tảo tàn lụi. 

Sử dụng quy trình nuôi cá an toàn sinh học bằng cách sử dụng các chế 
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phẩm sinh học, hạn chế thấp nhất việc sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh 

trong nuôi cá, để giảm bớt chất thải do phân, thức ăn dư thừa, dư lượng các loại 

hóa chất, kháng sinh trong ao cá, từ đó, giảm lượng chất thải ra môi trường tự 

nhiên khi cải tạo ao nuôi. Thường xuyên theo dõi, quản lý tốt lượng thức ăn 

hàng ngày của thủy sản nuôi, tránh tình trạng sử dụng thức ăn dư thừa, làm tăng 

lượng chất thải trong ao nuôi, bởi lượng thức ăn dư thừa sẽ tích tụ xuống đáy ao 

làm ô nhiễm môi trường ao nuôi. 

Lượng bùn thải phát sinh trong hoạt động nuôi cá tại dự án sẽ được thu 

gom và xử lý tại kênh chứa bùn. Lượng bùn sẽ được phơi khô tự nhiên tại ao 

chứa bùn. Sau đó chủ dự án thực hiện lấy mẫu phân tích bùn. Trường hợp sau 

phân tích mẫu, nếu kết quả phân tích cho thấy bùn thải thuộc chất thải nguy hại 

thì sẽ được 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. Nếu bùn thải không thuộc 

chất thải nguy hại thì sẽ hợp đồng chuyển giao cho đơn vị thu gom có chức năng 

xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

e.  Các rủi ro, sự cố 

 Sự cố dịch bệnh 

Việc nuôi thả cá có nguồn gốc nhân tạo, nếu công tác kiểm dịch giống và 

quá trình nuôi không được kiểm soát chặt chẽ, rất dễ gây dịch bệnh, khả năng 

lây lan và nhiễm khuẩn toàn vùng rất lớn. 

- Ng n ngừa bệnh từ b n ngoài vào trại nuôi 

Tất cả phương tiện vận chuyển, công nhân hoặc khách đi bộ từ bên ngoài 

vào dự án phải đi qua khu vực sát trùng. 

Không được phép vào trang trại hoặc tiếp xúc với thủy sản nuôi nếu trước 

đó có tiếp xúc với trại nuôi khác bị bệnh truyền nhiễm.   

Phải khai báo với nhân viên được phân công về việc có hay không có 

thăm trại nuôi khác hoặc khu vực thu gom chất thải trong 48 giờ trước đó.  

Thông báo cho khách tham quan, các cá nhân hoặc nhà thầu phụ có hoạt 

động tại trang trại về thủ tục an ninh sinh học và giám sát việc tuân thủ.  

Khi cần thiết tiếp xúc với cá nuôi phải tuân thủ đúng quy định về trang bị 

bảo hộ lao động như mang ủng, mang găng tay.   

Dụng cụ, thiết bị vệ sinh ao và thu hoạch cá phải được khử trùng trước khi 

sử dụng.  

Chỉ sử dụng chất khử trùng có tên trong danh sách được phép sử dụng của 

dự án. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ, phiếu an toàn các chất khử trùng này. Tuân thủ các 

cảnh báo an toàn và thải bỏ vật chứa rỗng, cảnh báo sử dụng chất khử trùng 

không theo hướng dẫn. 
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Quy định cụ thể đối với việc sàng lọc bệnh con đường nước cấp: Ghi chi 

tiết quá trình lấy nước và xử lý nước cấp trước khi đưa vào trang trại sử dụng. 

Kiểm soát chất lượng con giống: Con giống post trước khi nhập vào trang 

trại phải được kiểm tra tình trạng sức khỏe, sạch bệnh, nếu đạt yêu cầu thì mới 

được nhập vào. 

Cá bố mẹ sản sinh ra đàn post phải có hồ sơ nguồn gốc rõ ràng, có giấy 

chứng nhận sạch bệnh. 

Các loại thức ăn nhập vào trại phải có hồ sơ công bố chất lượng hoặc 

đăng ký lưu hành theo quy định hiện hành của pháp luật, kết quả kiểm tra định 

kỳ các chỉ tiêu kháng sinh cấm, nấm mốc, kim loại nặng theo quy định của 

BNNPTNT. Kiểm tra tình trạng vệ sinh phương tiện vận chuyển, bao gói, côn 

trùng trước khi nhập vào trang trại. 

- Ng n ngừa bệnh từ trại nuôi ra b n ngoài 

Khi ao nuôi xảy ra dịch bệnh cần xử lý triệt để: dùng hóa chất tiêu hủy. 

Tiến hành cô lập ao bệnh, khử trùng bằng chlorine 30 ppm và gom cá tại 

rún ao, chuyển cá chết đến khu vực bãi rác. Bãi rác cách xa khu vực nuôi nên 

đảm bảo không bị lây nhiễm chéo, thẩm thấu ra nguồn nước sinh hoạt, nước cấp 

cho trại nuôi. 

Nước sau khi xử lý chlorine được lưu lại trong ao 1 tháng để giải phóng 

hết dư lượng chlorine. Sau đó tiến hành kiểm tra lại virus, đảm bảo không còn 

mầm bệnh mới tháo nước ra kênh xử lý chung. 

- Ng n ngừa sự nhiễm chéo giữa các ao nuôi với nhau 

Các ao nuôi có dụng cụ riêng được đánh mã số nhận diện, trước và sau 

khi sử dụng phải được vệ sinh, khử trùng sạch sẽ, bảo quản đúng nơi quy định. 

Dụng cụ, thiết bị sử dụng cho ao cá bệnh được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng 

bằng chlorine nồng độ 100ppm, phơi khô và bảo quản đúng nơi quy định. 

Nếu một công nhân phụ trách nhiều ao: khi ao bị bệnh thì chỉ được chăm 

sóc, xử lý cho ao bệnh, các ao còn lại sẽ giao cho người khác phụ trách. Trang 

phục của công nhân chăm sóc ao cá bị bệnh được giặt, phơi riêng, khi khô sẽ 

được xịt cồn 70
o
C. 

- Ứng ph  sự c  cá bị dịch bệnh, cá chết hàng loạt  

Thực hiện các biện pháp xử lý nước theo quy định tại Thông tư số 

04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và các quy 

định khác có liên quan như: Báo cho nhân viên thú y xã hoặc cơ quan thú y nơi 

gần nhất; đồng thời báo ngay cho các tổ chức, cá nhân nuôi, sản xuất cá xung 

quanh biết để có biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; Khử trùng bằng 
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Chlorine nồng độ 30 ppm; Tuyệt đối không xả nước, chất thải từ ổ dịch ra ngoài 

môi trường; Không thay nước, không thả giống bổ sung vào ao nuôi trong thời 

gian có dịch bệnh; Tuyệt đối không bán cá bệnh ra bên ngoài trong thời gian 

dịch bệnh bùng phát. 

Tiến hành xử lý nước thải ao nuôi bị dịch bệnh (tương tự phương pháp xử 

lý nước thải nuôi cá khi có sự cố dịch bệnh). 

- Đối với trường hợp cá bị dịch bệnh thông thường: Để đảm bảo không 

gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh cho các ao nuôi trong khu vực và 

lân cận: 

+ Tiến hành cô lập ao nuôi bị nhiễm bệnh; 

+ Khử trùng bằng Chlorine nồng độ 30 ppm. Giữ nước trong ao 1 tháng. 

Sau đó kiểm tra lại virus gây bệnh với nước và đất, đảm bảo không còn mầm 

bệnh mới tháo nước vào hệ thống kênh thoát chung. 

Trường hợp đối với cá đã đạt kích cỡ cá thương phẩm mà bị bệnh: Tiến 

hành thu hoạch nhanh. Khi thu hoạch tuyệt đối không tháo nước. Cá phải được 

vận chuyển bằng các loại xe chuyên dụng, đảm bảo không làm rơi vãi nước trên 

đường đi; phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước 

khi rời khỏi cơ sở nuôi bán cho các thương lái thu mua. 

- Đối với trường hợp cá bị dịch bệnh chết hàng loạt: 

+ Báo cho nhân viên thú y xã hoặc cơ quan thú y nơi gần nhất; đồng thời 

báo ngay cho các tổ chức, cá nhân nuôi, sản xuất cá xung quanh biết để có biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh động. 

+ Khử trùng bằng Chlorine nồng độ 30 ppm. 

+ Tuyệt đối không xả nước, chất thải từ ổ dịch ra ngoài môi trường. 

+ Không thay nước, không thả giống bổ sung vào ao nuôi trong thời gian 

có dịch bệnh. 

+ Tuyệt đối không bán cá bệnh ra bên ngoài trong thời gian dịch bệnh 

bùng phát. 

+ Các ao nuôi được tiêu hủy phải khử trùng nước trong ao; sát trùng, sát 

khuẩn, xử lý nền đáy, diệt giáp xác và các vật chủ trung gian truyền bệnh trong 

ao. Những người tham gia quá trình xử lý, tiêu hủy phải thực hiện việc vệ sinh 

cá nhân để tiêu diệt mầm bệnh, tránh làm phát tán mầm bệnh ra các địa điểm 

khác. 

Các ao nuôi sau khi thu hoạch hoặc tiêu hủy phải khử trùng nước trong 

ao; sát trùng, sát khuẩn, xử lý nền đáy, diệt giáp xác và các vật chủ trung gian 

truyền bệnh trong ao. Những người tham gia quá trình xử lý, tiêu hủy phải thực 

hiện việc vệ sinh cá nhân để tiêu diệt mầm bệnh, tránh làm phát tán mầm bệnh 
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ra các địa điểm khác. 

 Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

Để phòng chống cháy nổ tại dự án, chủ dự án sẽ áp dụng đồng bộ các biện 

pháp về kỹ thuật, huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế. Về các biện 

pháp kỹ thuật, sẽ thực hiện các biện pháp: 

- Nghiêm cấm công nhân mang các thành phần dễ phát sinh cháy nổ vào 

khu vực dự án. Tập huấn cho công nhân để giúp họ nâng cao ý thức, sự hiểu biết 

về các khả năng gây cháy nổ và các ảnh hưởng khi xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy tại dự án. 

- Thường xuyên theo dõi tình trạng làm việc của máy móc thiết bị và hệ 

thống điện, kịp thời sửa chữa hư hỏng đảm bảo cho việc phòng chống cháy nổ. 

Các đường dây điện được thiết kế an toàn, chống chập gây cháy, kiểm tra định 

kỳ các đường dây điện, các đầu mối nối. 

- Tuyên truyền rộng rãi ý thức phòng chống các sự cố môi trường, đặc 

biệt là vấn đề cháy nổ.  

- Trường hợp cháy nghiêm trọng cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng 

phòng cháy chữa cháy địa phương. 

- Thực hiện đúng các quy định của luật phòng cháy chữa cháy và các quy 

định về phòng cháy chữa cháy của tỉnh Sóc Trăng. 

 Giảm thiểu sự cố chập điện 

Chủ dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

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

Thiết kế theo đúng quy định, kiểm tra định kỳ hệ thống lưới điện. Đồng thời, 

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 dự án. 

- Không trồng các cây đại thụ gần đường dây điện 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 

Xây dựng nội quy và quy trình làm việc, trang bị đầy đủ các trang thiết bị 

bảo hộ lao động cho nhân viên khi làm việc tại những khâu đòi hỏi độ an toàn 

cao. Thường xuyên bảo trì các thiết bị, máy móc nhằm hạn chế tai nạn lao động 

do sự cố hư hỏng của thiết bị, máy móc. Các trang thiết bị bảo hộ lao động như: 

kính phòng hộ mắt, găng tay, khẩu trang, giầy bảo hộ, quần áo bảo hộ lao 
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động,... Định kỳ tổ chức khám sức khỏe cho công nhân theo quy định. 

 Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải  

Trong trường hợp xảy ra sự cố chủ dự án sẽ thông báo đến cơ quan chức 

năng. Thực hiện kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân, khắc phục, sự cố và lưu chứa 

nước thải trong ao nuôi. Khi khắc phục xong sự cố, nước thải sẽ được đưa về hệ 

thống xử lý nước thải để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Đối 

với lượng nước thải phát sinh hàng ngày khi xảy ra sự cố sẽ được lưu chứa tại bể 

tự hoại. Khi sự cố được khắc phục sẽ đưa lượng nước thải về hệ thống xử lý 

nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là Sông Hậu.  

 Sạt lở bờ sông: 

Thường xuyên kiểm tra khu vực các ao nuôi tiêp sgiasp với kênh, sông để 

có kế hoạch gia cố tránh hiện tượng sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến tính mạng, 

tfai sản và bồi lắng dòng sông, kênh. 

Xây dựng bờ kè bảo vệ bờ đê tiếp giáp sông Hậu với chiều dài 2.746 m, 

cao trình chân kè + 0,5m; cao trình đỉnh kè + 6m với bờ được phủ bạt từ cốt 

+4,6 đến chân bờ và kéo dài ra thêm 3m, bạt được cố định bằng hệ giằng bằng 

dây kẽm 4 mm đan thành các o lưới 2 m, dây kẽm được buộc cố định vào các 

tram có ghi ngọn 5 cm dài 3,5 m đóng ngập trong mái đe 3,3 m khoảng cách 

giữa các cọc theo hai phương mái bờ là 2 m. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

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: 
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Bảng 3.20. Thực hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng  

Các giai 

đoạn hoạt 

động dự 

án 

Các nguồn chất 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT (triệu 

đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Giai đoạn 

xây dựng 

Chất thải rắn xây 

dựng 

Chất thải rắn được thu gom chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng theo quy 

định. 

500 

Trong suốt 

quá trình xây 

dựng dự án 

Đơn vị thi 

công 

Chủ đầu 

tư 

Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (05 

thùng, thể tích 250 lít) để thu gom. 

Hàng ngày lượng rác được đốt tại khu 

đất trống của dự án. 

Nước thải xây 

dựng 

Thu gom, tạo thời gian lắng (04 giờ). 

Nước trong thoát vào nguồn tiếp nhận 

Nước thải sinh 

hoạt 

Sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu tại dự án 

để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh. 

Định kỳ (1 năm/lần) thuê đơn vị hút 

bồn cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng 

xử lý hiệu quả chất thải của nhà vệ 

sinh. 

Nước mưa chảy 

tràn 

Bố trí tập kết nguyên vật liệu ở khu 

vực cao, che bạt; Thu gom và thoát 

vào nguồn tiếp nhận. 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động dự 

án 

Các nguồn chất 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT (triệu 

đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

Khí thải 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển 

chuyên dùng, che bạt trong quá trình 

vận chuyển; không chở quá tải.  

- Che bạt các điểm tập kết nguyên vật 

liệu xây dựng; Trang bị bảo hộ lao động 

cho công nhân. 

Chất thải nguy hại  

Bố trí khu vực chứa chất thải có diện 

tích 6 m
2
 (3m x 2m), nền bê tông, vách 

tole, mái tole. Đồng thời, trang bị dụng 

cụ lưu chứa (02 thùng nhựa có nắp 

đậy kín, thể tích 250 lít/thùng). Thuê 

đơn vị có chức năng để xử lý lượng 

CTNH phát sinh. 

Tiếng ồn 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì 

thiết bị thi công. 

- Thời gian thi công, vận chuyển 

nguyên vật liệu buổi sáng 7 - 11 giờ, 

buổi chiều từ 13 - 17 giờ; Không chở 

quá tải. 

Giai đoạn Chất thải rắn sinh Bố trí 06 thùng chứa rác có nắp đậy     
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Các giai 

đoạn hoạt 

động dự 

án 

Các nguồn chất 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT (triệu 

đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

hoạt động hoạt (thể tích 250 lít/thùng) để chứa chất 

thải. Hàng ngày lượng rác được đốt tại 

khu đất trống của dự án. 

Chất thải rắn 

thông thường 

- Bao bì đựng cá giống, thức ăn, rác 

thải thông thường phát sinh trong quá 

trình nuôi cá, thu hoạch cá sẽ được thu 

gom hàng ngày. 

- Xác cá chết: Thu gom vào thùng 

nhựa để lưu chứa và được đặt ở vị trí 

khô ráo, cách khu vực nuôi, nguồn 

nước cấp, nhà ở và nguồn nước sinh 

hoạt. Rải vôi để khử mùi. Các thùng 

chứa xác cá chết có nắp đậy và kín 

đáy, không để rò rĩ. Đồng thời xác cá 

chết sẽ cho các hộ dân lân cận để trồng 

trồng cây. 

 - Bùn đáy ao: Lượng bùn hút lên sẽ 

được phơi khô tự nhiên tại kênh chứa 

bùn. Sau đó chủ dự án thực hiện lấy 

mẫu phân tích bùn. Trường hợp sau 

phân tích mẫu, nếu kết quả phân tích 

200 

Trong suốt 

quá trình hoạt 

độc của dự án 

Chủ đầu 

tư 

Chủ đầu 

tư 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động dự 

án 

Các nguồn chất 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT (triệu 

đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

cho thấy bùn thải thuộc chất thải nguy 

hại thì chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu gom, xử lý theo 

đúng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Nếu bùn thải không thuộc chất thải 

nguy hại thì sẽ hợp đồng chuyển giao 

cho đơn vị thu gom có chức năng xử 

lý theo đúng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. Tần suất thu 

gom, xử lý là sau mỗi vụ thu hoạch cá. 

Nước thải sinh 

hoạt  

Sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu tại dự án 

để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh.  

Nước thải sản 

xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh từ quá 

trình thu hoạch cá sẽ được dẫn về kênh 

xử lý nước thải. Tại các kênh xử lý 

thải nước thải được xử lý bằng 

chlorine 30 ppm và để lắng khoảng 24 

giờ. Sau đó được thải ra Sông Hậu. 

Nước mưa chảy Định kỳ kiểm tra hệ thống thoát nước 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động dự 

án 

Các nguồn chất 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT (triệu 

đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

tràn dọc theo tuyến đường; thực hiện nạo 

vét hệ thống cống để đảm bảo sự lưu 

thông dòng chảy. 

 

Chất thải khí, bụi 

- Quá trình vận hành đường, vận 

hành, bảo trì bảo dưỡng theo đúng 

quy định của pháp luật. Thường 

xuyên kiểm tra tình trạng thoát nước 

và ngập úng trên toàn tuyến đường 

nhằm kịp thời phát hiện và có 

phương án ứng phó phù hợp. Tránh 

tình trạng ngập úng kéo dài gây ảnh 

hưởng đến chất lượng công trình và 

an toàn của người dân lưu thông, ô 

nhiễm không khí cục bộ. Nghiêm 

cấm phương tiện vận chuyển quá tải 

lưu thông. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên 

trong trong quản lý cây xanh đô thị, 

trồng và chăm sóc cây xanh trên vỉa 

hè vừa góp phần cải thiện cảnh quan, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
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Các giai 

đoạn hoạt 

động dự 

án 

Các nguồn chất 

thải 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ 

môi trƣờng 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT (triệu 

đồng) 

Tiến độ thực 

hiện 

Tổ chức 

vận hành 

Tổ chức 

quản lý 

 

Tiếng ồn, độ rung 

Thường xuyên kiểm tra, bảo trì biển 

báo giao thông, kiểm tra tải trọng xe, 

tránh tình trạng xe có tải trọng vượt 

công suất thiết kế lưu thông trên tuyến 

đường nhằm hạn chế tiếng ồn, độ rung 

phát sinh và vận hành tốt tuyến đường. 
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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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Chƣơng 4. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

4.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng 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 trƣờng 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động 

môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Giai 

đoạn 

xây 

dựng 

Xây 

dựng các 

hạng mục 

công 

trình dự 

án 

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 tận dụng cho việc san lắp 

mặt bằng khu vực dự án; Chất thải sắt vụn, bao 

bì,… chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo 

quy định, với tần suất thu gom, xử lý là hàng ngày.  

- Đối với lượng đất đào, nạo vét: Lượng đất này 

tương đương với khối lượng đất tận dụng đắp bờ 

ao và đê bao là 389.560 m
3
. Do đó, lượng đất đào 

tại dự án sẽ tái sử dụng cho dự án. 

Trong 

quá 

trình 

thi 

công 

xây 

dựng 

dự án 

  

Chất 

thải rắn 

sinh 

hoạt 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy (05 thùng, thể 

tích 250 lít) để thu gom. Hàng ngày lượng rác 

được đốt tại khu đất trống của dự án. Nhắc nhở 

công nhân giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực thi 

công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng 

quy định. 

 

  

Nước 

mưa 

chảy 

tràn 

Nước mưa tự chảy từ nơi cao đến nơi thấp và sử 

dụng rãnh thoát nước tạm (dài 4 m, rộng 1 m, sâu 

1 m) dọc khu vực thi công để thoát nước mưa ra 

kênh thải chảy vào nguồn tiếp nhận (Sông Hậu). 

+ 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.  

 

  
Nước 

thải xây 

dựng 

Sử dụng máy trộn bê tông 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 bê tông, nước rửa 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động 

môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

máy móc, thiết bị trộn bê tông,… thu gom vào 

rãnh thoát nước tạm có thể tích 4 m
3
 (4m (dài) x 

1m (rộng) x 1m (sâu)) dọc theo tuyến thi công, 

thực hiện ngăn dòng chảy tạo thời gian lắng, sau 

thời gian lắng phần nước trong sẽ thoát ra kênh 

thải chảy vào nguồn tiếp nhận (Sông Hậu). 

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. 

  

Nước 

thải sinh 

hoạt 

Quá trình thi công xây dựng 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. Sử dụng nhà vệ sinh 

hiện hữu tại dự án để xử lý nước thải sinh hoạt 

phát sinh. Định kỳ (1 năm/lần) thuê đơn vị hút bồn 

cầu xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý hiệu quả 

chất thải của nhà vệ sinh. 

 

  

Khí thải 

- Không được chở quá tải trọng, tốc độ vận chuyển 

đảm bảo theo quy định, phun xịt nước khu vực thi 

công để hạn chế bụi phát sinh; che chắn phương 

tiện trong quá trình vận chuyển; cát và đá được 

làm ẩm trước khi trộn bê tông để giảm thiểu bụi. 

- 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 vật liệu từ phương tiện vận chuyển 

xuống khu vực thi công của dự án. Sử dụng 

phương tiện đúng tải trọng cho phép của tuyến 

đường trong khu vực. 

- Công nhân hàn sẽ phải tiếp xúc thường xuyên 

với khói hàn, do đó sẽ trang bị bảo hộ lao động 
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Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động 

môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

cho công nhân. 

  

Chất 

thải 

nguy 

hại 

- Thu gom hàng ngày và lưu chứa vào 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. 

 

  

Tiếng 

ồn và độ 

rung 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì thiết bị thi 

công. Các thiết bị thi công và phương tiện vận 

chuyển hạn chế hoạt động cùng lúc để tránh hiện 

tượng cộng hưởng âm. 

- Bố trí máy móc, thiết bị làm việc ở những 

khoảng cách hợp lý, không chuyên chở quá tải và 

hạn chế bóp còi khi không cần thiết trong khu vực 

dự án. Tắt động cơ phương tiện trong trường hợp 

không sử dụng phương tiện. 

- 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. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân tiếp xúc 

trực tiếp với các loại máy, thiết bị phát sinh ồn. 

- Áp dụng công nghệ thi công mới, giảm chấn 

động do sóng lan truyền trong nền đất, phối hợp 

với đơn vị thi công và chính quyền địa phương 

giải quyết vấn đề phát sinh do tác động của dự án 

gây ra. 

 

  

Rủi ro, 

sự cố 

- Tai nạn lao động: Các thiết bị thi công được 

kiểm tra, bảo trì thường xuyên; Quy định các nội 

quy làm việc tại dự án, bao gồm nội quy ra, vào 

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

điện,.... Trong trường hợp có xảy ra tai nạn lao 

động, tổ chức sơ cứu tại hiện trường, sau đó nhanh 

chóng đưa người bị tai nạn đến cơ sở y tế để điều 

trị, lưu giữ số điện thoại bệnh viện gần nhất để 

gọi xe cứu thương. Ngoài ra, phải trang bị tủ 

thuốc cá nhân để sơ cứu. 

-  ự c  cháy nổ, an toàn điện: Các nguyên, nhiên 

liệu dễ cháy được đặt cách ly xa khu vực dễ gây 

cháy; Cấm công nhân hút thuốc hoặc sử dụng các 

thiết bị phát lửa trong khu vực dễ cháy nổ; Thường 

xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu tránh sự 

rò rỉ và thiết bị điện, dây điện tránh tình trạng chập 

điện. Trang bị thiết bị PCCC (bình CO2) tại chỗ ở 

các vị trí thích hợp nhằm giảm thiểu đến mức thấp 

nhất các thiệt hại đến sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Tai nạn đuối nước: Bố trí biển báo, hàng rào 

khu vực tại các ao chứa nước để hạn chế tối đa 

người không phận sự (đặc biệt là trẻ em) tiếp cận 

khu vực thi công để tránh hậu quả đáng tiếc có thể 

xảy ra; Sử dụng đèn cảnh báo tại khu vực các ao 

chứa nước để công nhân nhận biết và trang bị đầy 

đủ áo phao, phao cứu sinh theo quy định; Tập 

huấn cho công nhân xây dựng các biện pháp 

phòng ngừa đuối nước. Trên nguyên tắc phòng 

ngừa đuối nước là chính, nhưng thực tế trong 

trường hợp có xảy ra tai nạn đuối nước, tổ chức sơ 

cứu tại hiện trường, sau đó nhanh chóng đưa người 

bị tai nạn đến cơ sở y tế để điều trị, lưu giữ số điện 

thoại bệnh viện gần nhất để gọi xe cứu thương.  

- Sự cố sạt lở, sụt lún: Dự án không tiến hành việc 

cải tạo khi điều kiện thời tiết bất lợi. Đồng thời dự 

án không sử dụng các thiết bị cơ giới lớn nên 

không gây sạt lở bờ ao tại khu vực dự án trong quá 

trình cải tạo. 

Giai 

đoạn 

Quá trình 

vận hành 

Chất 

thải rắn 

Bố trí 06 thùng chứa rác có nắp đậy (thể tích 250 

lít/thùng) để chứa chất thải. Hàng ngày lượng rác 

Trong 

suốt 
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vận 

hành 

dự án sinh 

hoạt 

được đốt tại khu đất trống của dự án. Nhắc nhở 

công nhân giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực thi 

công; xử lý nghiêm hành vi vứt rác không đúng 

quy định. 

quá 

trình 

vận 

hành 

Chất 

thải rắn 

thông 

thường 

- Bùn đáy ao: Lượng bùn hút lên sẽ được phơi khô 

tự nhiên tại kênh chứa bùn. Sau đó chủ dự án thực 

hiện lấy mẫu phân tích bùn. Trường hợp sau phân 

tích mẫu, nếu kết quả phân tích cho thấy bùn thải 

thuộc chất thải nguy hại thì chủ dự án sẽ hợp đồng 

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

quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Nếu bùn thải không thuộc chất thải nguy 

hại thì sẽ hợp đồng chuyển giao cho đơn vị thu 

gom có chức năng xử lý theo đúng quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Tần suất thu 

gom, xử lý là sau mỗi vụ thu hoạch cá. 

- Chất thải rắn công nghiệp khác: Bao bì đựng cá 

giống, thức ăn, rác thải thông thường phát sinh 

trong quá trình nuôi cá, thu hoạch cá sẽ được thu 

gom hàng ngày. Dự án bố trí 01 kho lưu chứa 

khoảng 30 m
2
 (dài 10m, rộng 3m) để lưu chứa các 

chất thải rắn phát sinh từ quá trình hoạt động của 

dự án. Đồng thời hợp đồng chuyển giao cho đơn vị 

thu gom có chức năng xử lý theo đúng quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

- Xác cá chết: Thu gom vào thùng nhựa để lưu 

chứa và được đặt ở vị trí khô ráo, cách khu vực 

nuôi, nguồn nước cấp, nhà ở và nguồn nước sinh 

hoạt. Rải vôi để khử mùi. Các thùng chứa xác cá 

chết có nắp đậy và kín đáy, không để rò rĩ. Đồng 

thời xác cá chết sẽ cho các hộ dân lân cận để trồng 

cây. 

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 9,0 m
3
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Nước 

thải sản 

xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình thu 

hoạch cá sẽ được dẫn về kênh xử lý nước thải. Tại 

các kênh xử lý thải nước thải được xử lý bằng 

chlorine 30 ppm và để lắng khoảng 24 giờ. Sau đó 

được thải ra Sông Hậu. 

Nước 

mưa 

chảy 

tràn 

Định kỳ kiểm tra hệ thống thoát nước dọc theo 

tuyến đường; thực hiện nạo vét hệ thống cống để 

đảm bảo sự lưu thông dòng chảy. 

Chất 

thải khí 

- Khí thải từ hoạt động của phương tiện giao 

thông 

Quy định chế độ vận hành của phương tiện vận 

chuyển thức ăn, hóa chất hợp lý. Không sử dụng 

các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng, không 

chở quá tải. Sử dụng xe chuyên dụng; kiểm tra, 

bảo hành xe đúng theo quy định của nhà sản xuất.  

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ của 

các phương tiện. Sử dụng dầu diesel có hàm lượng 

lưu huỳnh thấp, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết 

kế của động cơ để giảm thiểu ô nhiễm. 

Trồng một số loại cây xanh phù hợp với loại đất 

của dự án để làm giảm hàm lượng bụi trong không 

khí, vừa tạo môi trường trong lành, thoáng mát 

vừa góp phần làm tăng hiệu quả làm việc. 

- Khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự 

phòng 

Bố trí khu vực đặt máy phát điện dự phòng cách 

xa khu vực nhà văn phòng, nhà công nhân. 

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ của 

các phương tiện. Sử dụng dầu diesel có hàm lượng 

lưu huỳnh thấp, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết 

kế của động cơ để giảm thiểu ô nhiễm. 

- Mùi hôi từ quá trình nạo vét, thu gom, xử lý bùn 

thải, từ khu vực bãi chứa rác thải sinh hoạt, xác cá 

chết 



Báo cáo ĐTM của Dự án Đầu tư nuôi trồng thủy sản 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng 96 

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

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Giai 

đoạn 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các hoạt 

động của 

dự án 

Các tác 

động 

môi 

trƣờng 

Các công trình, biện pháp  bảo vệ môi trƣờng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

và 

hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Bùn thải được phơi khô tại ao xử lý chất thải rắn 

khi ao không có nước để tránh gây mùi hôi. 

Rác thải sinh hoạt được thu gom và đốt hàng ngày 

tại khu đất trống của dự án. 

Thực hiện đúng quy trình xử lý xác cá chết để hạn 

chế thấp nhất mùi hôi phát sinh từ xác cá chết. 

Tiếng 

ồn và độ 

rung 

- Có chế độ bảo trì định kỳ như: bôi trơn, sửa chữa 

hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng của xe nâng 

đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình 

làm việc và hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

- Bố trí máy phát điện dự phòng, máy bơm nước 

cách xa nơi làm việc của công nhân và xây tường 

cách âm khu vực đặt máy. 

- Máy phát điện phải được đặt trên các bệ đúc có 

móng chắc chắn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, lắp 

đặt các đệm cao su hoặc lò xo chống rung và kiểm 

tra kỹ độ cân bằng khi lắp đặt. 

  
Tác 

động 

đến tầng 

sinh 

phèn 

 

- Không phơi đáy ao nứt nẻ, tránh trường hợp đất 

phèn tiếp xúc với không khí (đất đào ao bị phơi 

khô). Trước những cơn mưa đầu mùa cần bón vôi 

xung quanh bờ ao (đối với ao nuôi mới đào). 

- Ao mới đào nên trao đổi nước nhiều, bón vôi 

(CaCO3 hay Dolomite) và bón phân, thay nước, 

cấp nước khi pH giảm thấp. 

 

  

Rủi ro, 

sự cố 

- Sự cố dịch bệnh:  

+ Ng n ngừa bệnh từ b n ngoài vào trại nuôi: Tất 

cả phương tiện vận chuyển, công nhân hoặc khách 

đi bộ từ bên ngoài vào dự án phải đi qua khu vực 

sát trùng; Không được phép vào trang trại hoặc 

tiếp xúc với thủy sản nuôi nếu trước đó có tiếp xúc 

với trại nuôi khác bị bệnh truyền nhiễm.   

+ Ng n ngừa bệnh từ trại nuôi ra b n ngoài: Khi 

ao nuôi xảy ra dịch bệnh cần xử lý triệt để: dùng 

hóa chất tiêu hủy; Tiến hành cô lập ao bệnh, khử 
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trùng bằng chlorine 30 ppm và gom cá tại rún ao, 

chuyển cá chết đến khu vực bãi rác. Bãi rác cách 

xa khu vực nuôi nên đảm bảo không bị lây nhiễm 

chéo, thẩm thấu ra nguồn nước sinh hoạt, nước cấp 

cho trại nuôi; Nước sau khi xử lý chlorine được 

lưu lại trong ao 1 tháng để giải phóng hết dư lượng 

chlorine. Sau đó tiến hành kiểm tra lại virus, đảm 

bảo không còn mầm bệnh mới tháo nước ra kênh 

xử lý chung. 

+ Ng n ngừa sự nhiễm chéo giữa các ao nuôi với 

nhau: Các ao nuôi có dụng cụ riêng được đánh mã 

số nhận diện, trước và sau khi sử dụng phải được 

vệ sinh, khử trùng sạch sẽ, bảo quản đúng nơi quy 

định; Dụng cụ, thiết bị sử dụng cho ao cá bệnh 

được vệ sinh sạch sẽ, khử trùng bằng chlorine 

nồng độ 100ppm, phơi khô và bảo quản đúng nơi 

quy định; Nếu một công nhân phụ trách nhiều ao: 

khi ao bị bệnh thì chỉ được chăm sóc, xử lý cho ao 

bệnh, các ao còn lại sẽ giao cho người khác phụ 

trách. Trang phục của công nhân chăm sóc ao cá bị 

bệnh được giặt, phơi riêng, khi khô sẽ được xịt cồn 

70
o
C. 

- Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải: Trong trường 

hợp xảy ra sự cố chủ dự án sẽ thông báo đến cơ 

quan chức năng. Thực hiện kiểm tra, tìm hiểu 

nguyên nhân, khắc phục, sự cố và lưu chứa nước 

thải trong ao nuôi. Khi khắc phục xong sự cố, 

nước thải sẽ được đưa về hệ thống xử lý nước thải 

để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi 

trường. Đối với lượng nước thải phát sinh hàng 

ngày khi xảy ra sự cố sẽ được lưu chứa tại bể tự 

hoại. Khi sự cố được khắc phục sẽ đưa lượng nước 

thải về hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn 

trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là Sông Hậu.  
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4.2. Chƣơng trình quan trắc, giám sát môi trƣờng 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 thải 

- Vị trí giám sát: kênh thải (đính kèm sơ đồ vị trí giám sát). 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, Chất rắn lơ lửng (TSS), tổng N, 

tổng P, Amoni (theo Nitơ), sắt (Fe), kẽm (Zn), đồng (Cu) và tổng Coliform.  

(Thông số quan trắc nước thải đối với loại hình nuôi tôm nước lợ theo 

QCVN 02-19:2014/BNNPTNT chỉ có 5 chỉ tiêu pH, COD, BOD5, TSS và tổng 

Coliform. Đối với giám sát nước thải của dự án đã bổ sung thêm nhóm chất dinh 

dưỡng (tổng N, tổng P, Amoni theo Nitơ) và nhóm kim loại nặng (sắt (Fe), kẽm 

(Zn), đồng (Cu)) nhằm đáp ứng theo quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT) 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: Thông số pH, COD, BOD5, TSS và tổng Coliform 

áp dụng so sánh QCVN 02-19:2014/BNNPTNT. Đối với thông số tổng N, tổng 

P, Amoni theo Nitơ) và nhóm kim loại nặng (sắt (Fe), kẽm (Zn), đồng (Cu) áp 

dụng so sánh QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) 

b. Giám sát chất thải rắn 

* Giám sát bùn thải: 02 vị trí tại ao chứa bùn 

+ Thông số giám sát: Cadimi, Chì, Kẽm, Crom VI.  

+ Tần suất: 1 mẫu/ao. 

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

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

* Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường (bao gồm chất thải rắn 

thông thường phát sinh trong quá trình nuôi cá): giám sát tổng lượng thải (khi có 

chất thải phát sinh) tại vị trí lưu giữ tạm thời. 

Tần suất: thường xuyên, liên tục. 

c. 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 
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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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Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng 100 

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

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

Chƣơng 5. KẾT QUẢ THAM VẤN 

 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử. 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến.  

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định. 

 

  



Báo cáo ĐTM của Dự án Đầu tư nuôi trồng thủy sản 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Sóc Trăng 101 

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

Điện thoại: 0299.3629212 - 0299.3827717 

 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. Kết luận 

Chủ đầu tư đã nhận dạng được các dòng chất thải và tính toán được hết các 

loại chất thải, nhận dạng và mô tả được hết các vấn đề về môi trường và xã hội 

không liên quan đến chất thải. 

Các loại chất thải, các vấn đề về môi trường do dự án tạo ra được xử lý đạt 

yêu cầu quy định. 

Dự án có đủ khả năng để ứng phó hiệu quả với tình trạng ô nhiễm môi 

trường khi các sự cố xảy ra.  

2. Kiến nghị 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án sớm được triển khai. Đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường và các ngành chức năng xem xét, thẩm định và trình 

UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án. 

3. Cam kết của chủ dự án đầu tƣ 

Qua phân tích, đánh giá các tác động có ảnh hưởng đến môi trường từ quá 

trình hoạt động của dự án. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ 

môi trường, Chủ đầu tư cam kết thực hiện đúng các nội dung về bảo vệ môi 

trường sau: 

- Cam kết thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường đã nêu trong báo 

cáo, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải, xử lý các vấn đề môi trường, kế 

hoạch quản lý môi trường. 

- Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quyết định phê duyệt báo 

cáo.  

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên 

quan đến dự án, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để 

xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của dự án. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đã nêu 

trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Chủ dự án sẽ thực hiện đúng theo những cam kết trong bản báo cáo đánh 

giá tác động môi trường đã được phê duyệt và thực hiện đầy đủ các chương trình 

giám sát môi trường. 

- Chủ dự án cam kết triển khai thi công tuyến đường, các cầu, cống theo 

đúng vị trí, kỹ thuật, quy mô xây dựng được phê duyệt. 
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Keânh t
haûi 1

Keânh chöùa buøn 1 Keânh thaûi 2

Keânh chöùa buøn 2

Keânh thaûi 3

3000 m3

ao chöùa buøn
Ao 18

5000 m2
Ao 17

9975 m2
Ao 16

6587 m2
Ao 15

10.305 m2

Ao 14
9327 m2

Ao 13
8478 m2

Ao 12
9762 m2

Ao 11
9405 m2

Ao 10
10.820 m2

Ao 09
10.848 m2

Ao 08
10.669 m 2

Ao 07
9702 m2

Ao 06
9765 m2

Ao 05
9174 m2

Ao 04
8277 m2

Ao 03
7920 m2

Ao 02
7452 m2

Ao 01
7654 m2

SÔ ÑOÀ TRAÏI CAÙ ÑAÏI NGAÕI
(Coàn noåi soá 2 - Phuïng Töôøng - Song Phuï - Long Phuù - Soùc Traêng

GHI CHUÙ:

Nhaø ôû coâng nhaân

Kho thöùc aên

Nhaø veä sinh

Vaên phoøng

- Nöôùc thaûi:

Ao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thaûi vaøo keânh thaûi 1

Ao 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 thaûi vaøo keânh thaûi 2

Ao 15, 16, 17, 18 thaûi vaøo keânh thaûi 3

- Buøn thaûi:

Ao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bôm vaøo keânh chöùa buøn 1

Ao 12, 13, 14, 15, 16 bôm vaøo keânh chöùa buøn 2

Ao 17, 18 bôm vaøo keânh chöùa buøn

Toång dieän tích: 214.762,6 m2:

+ Toång dieän tích maët nöôùc nuoâi: 161.120 m2

+ Toång dieän tích keânh laéng thaûi: 15.760 m2

+ Toång dieän tích khu chöùa buøn: 10.020 m2

50504065708510
0

12
9

13
7

15
0

15
5

15
9

17
0

18
520

021
8

21
821
5

22
6

22
623
0

22
4

22
4

21
7

21
7

21
721
7

20
020
0

18
5

17
0

16
014
8

12
8

10
0

78

86

54
48

43
44

4445
47 48 50

45

55

54
65

90

85
190 100 60


