
TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ SÔNG HẬU 

 

1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. Vị trí Dự án 

Vị trí cụ thể các hạng mục của Dự án như sau: 

a) Nhà máy điện gió 

Nhà máy điện gió Sông Hậu nằm tại địa bàn xã Đại Ân 2, xã Liêu Tú, thị trấn  

Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

 

Hình 1: Vị trí địa lý khu vực Dự án 

Vị trí khu vực thực hiện Dự án giáp ranh: 

- Phía Đông: Giáp kênh thủy lợi. 

- Phía Tây: Giáp với đường Tỉnh lộ 933C. 

- Phía Nam: Giáp đường tỉnh lộ 934. 

- Phía Bắc: Giáp tỉnh lộ 934B. 



Bảng 1: Tọa độ mốc ranh khu vực Dự án 

Tên 

điểm  

Hệ tọa độ phẳng: WGS-84 Hệ tọa độ phẳng: VN 2000 

Kinh tuyến trục 105° 30'  

Múi chiếu 3° 

Kinh tuyến trục 105° 30'  

Múi chiếu 3° 

X(0) Y(0) X(m) Y(m) 

SH1 9029’29,47’’N 10607’43,12’’E 1049683,287 568827,344 

SH2 9033’56,10’’N 10607’31,11’’E 1057874,079 568446,235 

SH3 9033’57,68’’N 10608’15,88’’E 1057925,121 569811,346 

SH4 9035’27,89’’N 10608’14,19’’E 1060696,487 569754,681 

SH5 9035’33,27’’N 10609’33,55’’E 1060866,337 572174,167 

SH6 9033’9,96’’N 106010’11,90’’E 1056465,755 573352,076 

SH7 9033’17,42’’N 10607’58,34’’E 1056687,257 569278,757 

SH8 9029’29,53’’N 10608’11,46’’E 1049686,704 569691,717 

(Nguồn: Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 22/04/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng v/v bổ sung Dự án Nhà 

máy điện gió Sông Hậu vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2025 có xét đến 

năm 2035) 

Tọa độ vị trí các tuabin gió của Dự án được thống kê tại Bảng 1.Error! Reference 

source not found. 

Bảng 1: Tọa độ vị trí các tuabin gió của Dự án 

STT Tuabin 

Hệ tọa độ phẳng: VN-2000  

Kinh tuyến trục 105° 30' Múi chiếu 3° 

X Y 

1 SH-WT1 1054176,502 568807,430 

2 SH-WT2 1053846,479 568880,926 

3 SH-WT3 1053515,919 568925,570 

4 SH-WT4 1053186,345 569004,524 

5 SH-WT5 1052856,420 569063,293 

6 SH-WT6 1052526,756 569133,089 

7 SH-WT7 1052198,742 569199,488 

8 SH-WT8 1051849,826 569276,185 

9 SH-WT9 1051507,655 569346,782 

10 SH-WT10 1051163,755 569415,424 



(Nguồn: Thuyết minh chung Dự án do PECC4 lập tháng 5/2022) 

b) TBA 35/110kV NMĐG Sông Hậu kết hợp Trạm cắt 110kV Trần Đề và Nhà 

quản lý vận hành 

- Trạm biến áp 35/110kV kết hợp Trạm cắt 110kV Trần Đề đặt tại xã Liêu Tú, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.   

- Nhà quản lý vận hành đặt tại xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

c) Tuyến đường dây 110kV đấu nối   

-  Xây dựng mới 02 tuyến đường dây 110kV mạch kép đấu từ thanh cái trạm cắt 

110kV Trần Đề đến đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Trần Đề - TBA 

220kV Sóc Trăng, chiều dài khoảng 0,44km, sử dụng dây dẫn ACSR/Mz 240/39. 

- Tuyến đường dây đi qua xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

1.2. Quy mô, công suất của Dự án 

- Loại công trình: Công nghiệp và năng lượng. 

- Cấp công trình: Cấp II. 

- Nhóm công trình: Nhóm B. 

- Xây dựng nhà máy điện gió sử dụng công nghệ tuabin gió trục ngang, công suất 

lắp đặt 50MW. 

- Xây dựng TBA 35/110kV NMĐG Sông Hậu lắp mới 01 MBA 110kV – 63MVA. 

- Xây dựng 01 ngăn xuất tuyến 110kV tại Trạm biến áp 110kV Trần Đề. 

- Xây dựng mới đường dây 110kV mạch đơn đấu từ thanh cái trạm biến áp 110kV 

NMĐG Sông Hậu đến thanh cái TBA 110kV NMĐG Trần Đề. 

2. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

a) Các tác động môi trường chính trong giai đoạn xây dựng 

 Các hoạt động, tác động môi trường chính của Dự án trong giai đoạn xây dựng được 

liệt kê như sau: 

Bảng 3: Tóm tắt các tác động môi trường chính trong giai đoạn xây dựng 

STT Các hoạt động Các tác động 
Đối tượng có thể bị tác 

động trực tiếp/gián tiếp 

1 Hoạt động 

giải phóng mặt 

bằng 

- Làm thay đổi mục đích sử 

dụng đất 

- Ảnh hưởng đến sinh kế của 

các hộ gia đình có đất bị thu 

hồi 

- Cơ cấu đất đai của địa 

phương 

- Người dân có đất bị thu 

hồi 

2 Rà phá bom 

mìn vật nổ  

- Mất an toàn trong quá trình thi 

công xây dựng Dự án 

- Cán bộ, công nhân xây 

dựng Dự án 

- Người dân  



STT Các hoạt động Các tác động 
Đối tượng có thể bị tác 

động trực tiếp/gián tiếp 

3 Hoạt động làm 

đường phục vụ 

công tác thi 

công, xây dựng 

móng tuabin; 

lắp dựng cột và 

tuabin gió; lắp 

đặt cáp ngầm; 

xây dựng lắp 

đặt TBA, 

đường dây đấu 

nối  

- Nước thải: 

+ Nước thải xây dựng trong 

quá trình bảo dưỡng, rửa 

thiết bị máy móc 

- Chất thải rắn thông thường: 

+ Bao bì, bìa, túi nilong thải, 

ván khuân hư hỏng, vật liệu 

xây dựng dư thừa 

+ Đất trong quá trình đào, 

đắp 

- Chất thải nguy hại: 

+ Phát sinh từ quá trình vệ 

sinh máy móc, thiết bị,.... 

Bao gồm: Giẻ lau dính dầu 

mỡ, hộp thùng đựng dầu 

mỡ thải,... 

- Tiếng ồn: Phát sinh từ việc 

vận hành máy móc thi công tại 

công trường 

- Tai nạn lao động trong quá 

trình thi công 

- Môi trường đất, nước 

không khí khu vực 

- Ảnh hưởng đến người 

lao động thi công trực 

tiếp, người dân địa 

phương 

4 Hoạt động vận 

chuyển thiết bị, 

nguyên vật 

liệu, đất trong 

quá trình  thi 

công  

- Chất thảỉ rắn rơi vãi trong quá 

trình vận chuyển 

- Khí thải và bụi trong quá trình 

vận chuyển 

- Tăng mật độ phương tiện lên 

hệ thống giao thông đường bộ 

và đường thủy 

- Nguy cơ gây ra hỏng, lún sụt 

mặt đường,... (khi chuyên chở 

các thiết bị, máy móc có tải 

trọng lớn và chở nguyên, vật 

liệu quá tải, quá khổ,...) 

 

- Môi trường không khí 

khu vực Dự án 

- Công nhân xây dựng 

- Người dân và người 

tham gia giao thông 

trên tuyến đường khu 

vực thi công Dự án 

5 Tập trung công 

nhân để xây 

dựng Dự án 

- Nước thải sinh hoạt 

- Rác thải sinh hoạt 

- Lây lan bệnh dịch 

- Môi trường đất, nước 

thải khu vực Dự án 

- An ninh trật tự xã hội 

khu vực 



STT Các hoạt động Các tác động 
Đối tượng có thể bị tác 

động trực tiếp/gián tiếp 

- Mâu thuẫn giữa các cán bộ 

công nhân; giữa cán bộ công 

nhân và người dân địa phương 

b) Các tác động môi trường chính trong giai đoạn vận hành 

Các hoạt động, tác động môi trường chính của Dự án trong giai đoạn vận hành được 

liệt kê như sau: 

Bảng 4: Tóm tắt các tác động môi trường chính trong giai đoạn vận hành 

STT Các hoạt động Các tác động 
Đối tượng có thể bị tác 

động trực tiếp/gián tiếp 

1 
Hoạt động của công nhân 

vận hành 

- Nước thải sinh 

hoạt 

- Rác thải sinh hoạt 

 

- Môi trường nước 

- Môi trường đất 

- Công nhân 

2 
Tác động do dầu từ 

MBA 

- Cháy, nổ, tràn dầu 

MBA 

- Công nhân bảo dưỡng 

- Người dân 

3 

Hiện tượng thời tiết cực 

đoan  

- Hỏng hóc tuabin 

gió, MBA 

- Nghiêng, đổ 

Tuabin gió 

- Công nhân bảo dưỡng 

- Người dân 

4 

Hoạt động bảo dưỡng, sửa 

chữa các thiết bị của nhà 

máy  

- CTNH - Môi trường đất 

- Môi trường nước 

- Công nhân vận hành 

5 
Tác động do hoạt động 

của các tuabin gió 

- Tiếng ồn  

- Tác động đến 

chim và dơi 

- Tác động của 

nhấp nháy bóng 

- Công nhân vận hành, 

người dân gần tuabin gió 

- Chim và dơi 

3. QUY MÔ, TÍNH CHẤT CỦA CÁC LOẠI CHẤT THẢI PHÁT SINH TỪ DỰ ÁN 

3.1. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

a) Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng: Tổng số công nhân tại thời kỳ cao 

điểm là 75 người. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh dự kiến 75 người x 

100lít/ngày = 7,5 m3/ngày. thành phần nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn 

bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), các hợp chất 

dinh dưỡng (N,P) và các vi sinh; 



- Nước thải xây dựng: Đối với nước thải từ quá trình thi công xây dựng như nước 

trong quá trình trộn bê tông, nước bảo dưỡng bê tông, nước vệ sinh máy móc thiết 

bị, có hàm lượng chất lơ lửng và các chất hữu cơ cao. Căn cứ vào quy mô xây 

dựng Dự án và kinh nghiệm từ công trình tương tự, dự báo lượng nước thải thi 

công khoảng 2,5 m3/ngày. 

 

b) Chất thải rắn  

- Rác thải sinh hoạt: Với số lượng công nhân xây dựng lớn nhất trên công trường 

dự kiến khoảng 75 người; khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của mỗi 

công nhân ước tính bình quân khoảng 0,65kg/người.ngày thì lượng chất thải rắn 

sinh hoạt của công nhân thi công khoảng 48,75kg/ngày.đêm, thành phần của rác 

thải sinh hoạt chủ yếu gồm: túi nilon và một số đồ ăn thừa, chất thải, vỏ đồ hộp. 

- Chất thải rắn xây dưng: Phát sinh khác trong quá trình xây dựng bao gồm: lớp đất 

đá bề mặt bóc bỏ, vật liệu rơi vãi, dư thừa, các thùng đựng thiết bị, vỏ bao xi 

măng,… nhìn chung có khối lượng không lớn. 

c) Chất thải nguy hại  

Các CTNH như: Dầu mỡ từ quá trình vệ sinh máy móc thiết bị khi vào môi trường 

đất, nước sẽ gây tác động lớn đối với hệ sinh vật đất, nước. Do tính chất khó thấm và khó 

phân hủy, dầu mỡ ngăn cản sự hô hấp của động vật và vi sinh vật, làm giảm khả năng hút 

nước và chất dinh dưỡng của rễ cây. Do đó làm kiềm chế sự tăng trưởng của cây 

trồng…Hơn nữa, các CTNH khi vào nguồn nước sẽ làm thay đổi chất lượng nước. Do đó, 

các loại chất thải này sẽ được Chủ Dự án chú trọng quan tâm quản lý, xử lý theo quy định. 

d) Bụi, khí thải và vùng có thể bị tác động do bụi, khí thải 

- Bụi: Trong quá trình thi công xây dựng, một số thiết bị máy móc có thể gây ra ô 

nhiễm không khí như thiết bị đầm, máy khoan, búa khoan, máy xúc, cần cẩu. Do 

hầu hết các máy móc thiết bị này sử dụng xăng dầu làm nhiên liệu, chúng sinh ra 

hàm lượng các chất gây ô nhiễm không khí như SOx, NOx, hydrocacbon thải vào 

không khí. 

- Khí thải: Hoạt động của các thiết bị thi công phát sinh các khí thải ô nhiễm từ quá 

trình đốt nhiên liệu của các động cơ. Thành phần khí thải chủ yếu là NOx, SO2, 

CO, CO2, VOC (chất hữu cơ bay hơi). 

3.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn vận hành 

a) Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân vận hành: Theo TCXDVN 33-2006 của Bộ 

Xây dựng, lượng nước sử dụng cho sinh hoạt của một công nhân trung bình là 

100 lít/người/ngày, lượng nước thải phát sinh tính bằng 100% lượng nước cấp: 

24người x 100 lít/ngày.người = 2,44m3/ngày. 

- Nước thải phát sinh do hoạt động PCCC: Khi xảy ra hỏa hoạn, quá trình chữa 

cháy sẽ tạo ra một lượng nước thải. Đây là nguồn thải không thường xuyên, hiếm 

khi xảy ra. 

b) Rác thải sinh hoạt của công nhân vận hành  



Tổng số công nhân vận hành là 40 người. Với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh của mỗi công nhân ước tính bình quân khoảng 0,65kg/người.ngày thì lượng chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh do sinh hoạt của công nhân vận hành Dự án khoảng 26kg/ngày.đêm. 

c) Chất thải nguy hại  

Trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tuabin gió, máy biến áp và các thiết bị có thể 

làm phát sinh giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải, do rò rỉ hoặc sự cố máy biến áp. Với lượng 

phát sinh không nhiều, trung bình 10 - 15 năm sẽ bảo dưỡng 1 lần, tuỳ vào chất lượng dầu 

làm mát mà thể lọc hoặc hút ra thay dầu mới. Khối lượng phát sinh trong mỗi kỳ bảo dưỡng 

thay dầu khoảng 350 lít tương đương với 300kg. Đối với giẻ lau dính dầu trong quá trình 

bảo dưỡng để thấm hút lượng dầu rơi vãi, rò rỉ ra ngoài, ước tính khoảng 02 kg/lần. 

d) Rủi ro, sự cố môi trường 

- Sự cố đổ, gẫy tuabin, văng cánh quạt: Do bão, gió, động đất, sóng thần có khả 

năng bị gãy, đổ tuabin gió, văng cánh quạt làm ảnh hưởng đến an toàn của người 

dân khu vực xung quanh, công nhân vận hành, gây thiệt hại tài sản cho Chủ Dự 

án.  

- Sự cố tràn dầu máy biến áp: Sự cố tràn dầu máy biến áp xảy ra khi có cháy nổ 

máy biến áp, nếu không được thu gom sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nước 

trong khu vực. 

4. CÁC CÔNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

4.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng 

a) Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng:  

+ Ưu tiên tuyển dụng nhân công ở địa phương, có điều kiện ăn nghỉ tại gia đình. 

Tổ chức hợp lý nhân lực trong các giai đoạn thi công; 

+ Để giảm thiểu tác động tới môi trường do nước thải sinh hoạt, Chủ đầu tư và 

nhà thầu thi công xây dựng nhà vệ sinh có hệ thống bể tự hoại tại khu vực lán 

trại. 

- Nước thải xây dựng: Nước thải từ hố móng (nếu có), nước rửa các phương tiện 

vận chuyển có khối lượng không nhiều, thành phần chủ yếu là chất lơ lửng nên 

được thu về hố lắng tại kho, bãi sau đó thoát ra môi trường xung quanh. 

b) Chất thải rắn  

- Rác thải sinh hoạt: 

Tuyên truyền nâng cao ý thức cho công nhân về giữ gìn vệ sinh môi trường chung 

trong khu vực. Yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi. Tại nơi thuê nhà người dân 

để ở, hàng ngày chất thải rắn sinh hoạt phát sinh không được thu gom vào nơi tập kết rác 

thải của nhà người dân nơi công nhân thuê. 

Tại công trường thi công, nhà thầu xây lắp, đơn vị thi công bố trí các thùng chứa chất 

thải rắn sinh hoạt ở vị trí thi công và tại khu vực lán trại. Tùy thuộc vào lượng rác phát sinh 

trên công trường, hàng ngày hoặc cách ngày, nhà thầu xây lắp hoặc thuê đơn vị tại địa 

phương thu gom, vận chuyển đến bãi rác địa phương để xử lý. 

- Chất thải rắn xây dựng: 



Thực hiện công việc phân loại chất thải rắn xây dựng và tận dụng triệt để các loại phế 

liệu xây dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng Dự án. Đối với chất thải như cát, sỏi, 

gạch vỡ thừa,... thường xuyên được thu gom đưa về nơi tập kết vật liệu tại các kho, bãi tạm 

của khu thi công, được tận dụng làm nguyên liệu san lấp mặt bằng trong phạm vi xây dựng 

Dự án (trong ngày). 

Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường của địa phương để thu gom, 

vận chuyển và mang đi xử lý theo quy định. 

 

c) Chất thải nguy hại  

Chủ Dự án bố trí 01 thùng chứa dầu mỡ thải loại 100 lít, 01 thùng chứa giẻ lau dính 

dầu và 01 thùng chứa các CTNH rắn tại khu vực kho của Dự án. Chủ Dự án sẽ thuê đơn vị 

có chức năng để chuyển giao đúng quy định. 

d) Bụi, khí thải  

Chọn tuyến đường giao thông phục vụ đi lại, vận chuyển vật liệu xây dựng tối ưu. 

Sử dụng  xe vận chuyển còn niên hạn sử dụng. Yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện chế 

độ bảo dưỡng định kỳ các phương tiện vận tải, máy móc và thiết bị thi công. Che phủ thùng 

xe. Tưới nước các đoạn đường khi có điều kiện khô hanh, gió và gần khu dân cư, vời tần 

suất 02 lần/ngày. Yêu cầu xe chở đúng tải trọng thiết kế, không cơi nới thùng xe. Các kho 

bãi chứa vật liệu hở phải được che chắn, tránh gió xoáy, vị trí đặt kho bãi đảm bảo không 

ảnh hưởng bụi đến khu dân cư. 

4.2. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành 

a) Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ khu nhà vệ sinh sẽ được xử lý qua hệ thống bể 

tự hoại. 

- Nước thải phát sinh do hoạt động PCCC: Nước thải cứu hoả phát sinh trong quá 

trình cứu hoả sự cố cháy, nổ hiếm khi xảy ra. Nước thải trong khu vực móng máy 

biến áp được thu gom vào các hố thu nước trong trạm, sau đó Chủ Dự án hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định. Nước thải cứu hỏa bên 

ngoài khu vực móng máy biến áp không chứa thành phần độc hại nên được chảy 

tràn theo độ dốc mặt bằng Trạm vào hệ thống hố thu, rãnh, mương thoát nước dọc 

các tuyến đường, sau đó chảy thoát ra bên ngoài theo hệ thống thoát nước chung 

của Trạm. 

b) Rác thải sinh hoạt  

Bố trí 3 thùng đựng rác thải sinh hoạt: 02 thùng tại trong khu vực Nhà quản lý vận 

hành, 01 thùng tại Nhà điều khiển TBA. Đơn vị vận hành tự thu gom, vận chuyển hoặc 

thuê công ty môi trường tại địa phương (nếu có) và xử lý phù hợp, đồng bộ với rác thải 

sinh hoạt của cư dân gần khu vực Dự án. 

c) Chất thải nguy hại  

Chủ Dự án tiến hành thu gom, phân loại và lưu trữ CTNH phát sinh tại kho chứa chất 

thải và định kỳ hàng năm sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. 

d) Biện pháp phòng chống sự cố đổ, gẫy tuabin 



- Chủ Dự án tuân thủ theo đúng quy chuẩn thiết kế và quy định về bán kính an toàn 

theo Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công thương ngày 

15/1/2019 quy định cụ thể như sau: 

+ Hành lang an toàn của tuabin gió là hình tròn, có tâm là chân cột tháp gió, bán 

kính tối thiểu bằng chiều cao cột tháp cộng với bán kính cánh quạt tuabin. Trên 

thực tế việc thiết kế mặt bằng bố trí tuabin của Dự án thì khoảng cách giữa 2 

tuabin hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về hành lang an toàn theo quy định; 

+ Công trình điện gió cách xa khu dân cư (đảm bảo khoảng cách ít nhất 300m). 

- Khảo sát địa chất khu vực đầy đủ và đúng yêu cầu kỹ thuật trước khi xây dựng 

công trình. Thiết kế móng, cột trên cơ sở kết quả khảo sát địa chất có tham khảo 

tài liệu địa chất của khu vực Dự án và các vị trí xung quanh. 

- Định kỳ kiểm tra chất lượng công trình, kịp tàm khắc phục các sự cố sụt lún xảy 

ra. 

- Khi có sự cố các rơle tự động ngắt điện và hệ thống báo động sẽ làm việc. Khi đó, 

công nhân vận hành nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết. 

e) Biện pháp phòng chống sự cố máy biến áp 

Dầu làm mát máy biến áp được sử dụng cho Dự án là loại không chứa chất PCBs. Để 

thu gom dầu do sự cố máy biến áp, Dự án thiết kế bể chứa dầu sự cố. 

- Cách thức thu dầu từ các máy biến áp: Trong trườmg hợp máy biến áp có sự cố, 

dầu tràn được dẫn vào bể thu dầu và được giữ lại trong các ngăn chứa. Bể thu dầu 

có thể tích 60m3 đủ khả năng chứa hết dầu tràn khi có sự cố, bể thu dầu được thiết 

kế có các vách ngăn để xử lý tách dầu và nước. Vì có bể thu nên dầu tràn không 

phát tán ra môi trường xung quanh. Thời gian khắc phục sự cố còn tùy thuộc vào 

mức độ tràn dầu. Tuy nhiên, sự cố gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Dự 

án nên sẽ khắc phục sớm nhất có thể. 

- Kích thước, kết cấu bể: Bể dầu sự cố có đáy và vách bằng bê tông cốt thép mác 

200 đổ tại chỗ, nắp lát đan bê tông cốt thép đúc sẵn. Dung tích chứa của bể là 

60m3, tính từ đáy bể đến mép trên miệng ống Ø200 tại vị trí vào bể. Bên cạnh bể 

có bố trí 1 bơm nước chạy bằng điện có công suất 1,5HP để bơm thoát nước. 

5. DANH MỤC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

Bảng 5: Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án  

STT Công trình xử lý môi trường 

I Giai đoạn xây dựng 

1 Trang bị và bố trí thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt  

2 Trang bị và bố trí thùng chứa dầu dầu thải 

3 Xây dựng nhà vệ sinh  

4 Tưới nước đường để giảm bụi từ quá trình thực hiện Dự án 

5 Trang bị phòng chống sự cố cháy nổ và an toàn lao động 



STT Công trình xử lý môi trường 

II Giai đoạn vận hành 

1 Trang bị và bố trí thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt  

2 Hệ thống cây xanh 

3 Công trình xử lý chất thải nguy hại (Kho tạm chứa chất thải nguy hại) 

4 Bể dầu sự cố 

6. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

a) Chương trình giám sát chất lượng môi trường giai đoạn thi công 

Bảng 6: Tóm tắt chương trình giám sát chất lượng môi trường giai đoạn thi công 

ST

T 
Loại 

Vị trí 

và số lượng 

mẫu 

Thông số 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần suất 

1 Tiếng ồn 

- 01 vị trí tại 

tuabin đang 

thi công 

trong thời 

điểm quan 

trắc 

- 01 vị trí tại 

khu dân cư 

gần với 

tuabin đang 

thi công 

Tiếng ồn 

- Trong khu vực thi 

công (tại vị trí 

tuabin gió đang 

thi công) so sánh 

với QCVN 

24:2016/BYT. 

- Ngoài ranh giới 

khu vực thi công 

(vị trí tại nhà dân 

gần với tuabin 

đang được thi 

công) so sánh với 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

06 

tháng/lần 

2 

Chất thải rắn 

thông 

thường 

Giám sát tại vị 

trí lưu giữ tạm 

thời 
Nguồn, lượng, 

thành phần, biện 

pháp thu gom, 

xử lý 

- 
03 

tháng/lần 

3 
Chất thải 

nguy hại 

Giám sát tại vị 

trí lưu giữ tạm 

thời 

- 
03 

tháng/lần 

4 

Nước thải 

sinh hoạt 

 

01 vị trí tại 

đầu ra của bể 

tự hoại nhà vệ 

sinh lưu động 

Độ đục, pH, 

TSS, Amoni, 

dầu mỡ động, 

thực vật, 

Coliform 

QCVN 

14:2008/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước 

thải sinh hoạt 

03 

tháng/lần 



b) Chương trình giám sát chất lượng môi trường giai đoạn vận hành 

Bảng 7: Tóm tắt chương trình giám sát chất lượng môi trường giai đoạn vận hành  

ST

T 
Loại 

Vị trí và số 

lượng mẫu 
Thông số 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn áp 

dụng 

Tần suất 

1 Tiếng ồn 

01 vị trí tại 

tuabin gần 

khu dân cư 

nhất 

Tiếng ồn 

QCVN 

26:2010/BTN

MT 

12 

tháng/lần 

2 
Chất thải rắn 

thông thường 

Tại khu vực 

tập kết rác thải Nguồn, lượng, 

thành phần, biện 

pháp thu gom, xử lý 

- 
06 

tháng/lần 

3 
Chất thải 

nguy hại 

Tại vị trí lưu 

giữ tạm thời 
- 

06 

tháng/lần 

 


