
THÔNG TIN TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN DOANH TRẠI BAN CHQS HUYỆN MỸ XUYÊN 

BỘ CHQS TỈNH SÓC TRĂNG/QUÂN KHU 9 

 

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1. Tên dự án:  

Doanh trại Ban CHQS huyện Mỹ Xuyên Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng/Quân khu 9 

2. Địa điểm xây dựng: Ấp Hòa Nhờ A, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng. 

+ Phía Đông giáp: Đất của dân. 

+ Phía Tây giáp: Đường Tỉnh lộ 940. 

+ Phía Nam giáp: Đất của dân. 

+ Phía Bắc giáp: Đất của dân. 

Tọa độ giới hạn vị trí công trình: 

 

3. Phạm vi, quy mô, công suất: Dự án thực hiện trong phạm vi địa bàn xã Hòa 

Tú 2 

Nhóm dự án: Nhóm B. 

Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng nhà cấp III và hạ tầng kỹ thuật cấp 

IV. 

+ Hiện trạng sử dụng đất: Hiện trạng sử dụng đất của khu vực thực hiện dự án 

là đất trồng lúa tuy nhiên được phép chuyển đổi sang đất quốc phòng theo Nghị 



quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng và 

Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh. 

+ Quy mô sử dụng đất: Quy mô tổng diện tích khu đất là 48.763,1 m2 trong đó 

diện tích đất phạm lộ giới 2.660,4 m2 và phần diện tích đất xây dựng còn lại 46.102,7 

m2. Khu đất Ban CHQS huyện Mỹ Xuyên/Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng/Quân khu 9 

chia làm 6 phân khu chức năng chính và hệ thống đường nội: Khu trung tâm; khu 

sinh hoạt; khu thể thao; thao trường bãi tập; khu tăng gia sản xuất; đường giao 

thông. Cụ thể: 

BẢNG. PHÂN KHU CHỨC NĂNG 

STT PHÂN KHU CHỨC NĂNG 
DIỆN TÍCH 

(m2) 
(%) 

I Tổng diện tích khu đất 48.763,10  

II Diện tích đất phạm lộ giới 2.660,40  

III Tổng diện tích đất quy hoạch xây dựng 46.102,70 100 

1 Khu trung tâm 2.500,0 5,42 

2 Khu sinh hoạt 14.202,70 30,81 

3 Khu thể thao 5.300,00 11,50 

4 Thao trường bãi tập 7.200,00 15,62 

5 Khu tăng gia sản xuất 12.200,00 26,46 

6 Đường giao thông 4.700,00 10,19 

 

4. Tổng mức đầu tư: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng) 

5. Công nghệ sản xuất: Dự án sau khi hoàn thành không sử dụng công nghệ 

sản xuất vận hành 

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

- Các hạng mục công trình 

+ Nhà Chỉ huy (03 tầng) 

Diện tích sàn tầng 1, S1= (41,6x10,7) + (16,64x4,5)  = 520,0 m2. 

Diện tích sàn tầng 2, S2= 41,6x10,7 = 445 m2. 

Diện tích sàn tầng 3, S3= 41,6x10,7 = 445 m2. 

Diện tích sàn tầng áp mái, S3= 175 m2. 

Diện tích xây dựng: 650,0 m2. 

Tổng diện tích sử dụng: 1.585 m2. 



Công trình cấp: Cấp III. 

+ Nhà ăn (01 tầng) 

Diện tích sàn, S= 18,2x14,3 +15 = 275 m2. 

Diện tích xây dựng: 335 m². 

Công trình cấp: Cấp IV. 

+ Nhà trực ban + tiếp dân (01 tầng) 

Diện tích sàn, S= 7,4x7,4 = 56 m2. 

Diện tích xây dựng: 84 m². 

Công trình cấp: Cấp IV. 

+ Nhà xe máy (01 tầng) 

Diện tích sàn, S= 20,2x5,5 = 111 m2. 

Diện tích xây dựng: 130 m². 

Công trình cấp: Cấp IV. 

+ Kho quân khí (01 tầng) 

Diện tích sàn, S= 11,0x7,7 = 85,0 m2. 

Diện tích xây dựng: 117,0 m². 

Công trình cấp: Cấp IV. 

+ Hệ thống sân đường, cột cờ 

Đường bê tông dày 180mm: Tổng diện tích là 4.250 m2. 

Sân bê tông dày 70mm: Tổng diện tích là 1.600 m2. 

Sân lát gạch vỉa hè: Tổng diện tích là 1.050 m2. 

Cột cờ (01 cây): Diện tích cột cờ 2,56 m2. 

+ Hệ thống điện (điện ngoại vi + điện chiếu sáng): 01 hệ thống. 

+ Hệ thống cấp - thoát nước: 01 hệ thống. 

+ Cổng, hàng rào 

Cổng chính, bốt gác: Cổng chính có 2 lối đi bộ rộng 1,6m, có làn xe ô tô 

rộng 5,4m. Bốt gác có diện tích 4,0 m2. 

Hàng rào thoáng: 188md 

+ Ụ chắn nổ kho quân khí: Tổng chiều dài 160md. 

+ San lấp mặt bằng: Tổng khối lượng cát san lấp 52.500 m3. 



+ Chống mối: Nhà Chỉ huy (3 tầng); Nhà ăn (1 tầng); Kho quân khí (01 tầng). 

II. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

1. Các tác động chính trong giai đoạn xây dựng 

Các tác động chính trong quá trình chuẩn bị và thi công xây dựng chủ yếu gồm: 

- Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái. 

- Tác động do hoạt động giải phóng mặt bằng. 

- Tác động từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết 

bị thi công. 

- Tác động trong thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án gồm các 

tác động đến môi trường không khí; môi trường nước; chất thải rắn; chất thải nguy 

hại; hoạt động hoàn trả mặt bằng thi công; Ô nhiễm nhiệt; Tiềng ồn và độ rung; giao 

thông bộ và an ninh trật tự tại địa phương; hệ sinh thái khu vực; sinh hoạt và sản 

xuất của người dân. Các tác động do rủi ro sự cố như: Sự cố kỹ thuật thi công, tai 

nạn lao động và giao thông; Sự cố cháy nổ, an toàn điện; sự cố sạt lở, sụt lún,... 

2. Các tác động môi trường chính trong giai đoạn hoạt động 

Sau khi dự án hoàn thành nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng, dự báo 

chất lượng môi trường sẽ được phục hồi. Trong giai đoạn này, các tác động môi 

trường chính trong quá trình vận hành dự án chủ yếu là các tác động do sinh hoạt và 

huấn luyện của cán bộ chiến sĩ đơn vị.  

3. Tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án 

a) Giai đoạn chuẩn bị 

a1) Nước thải: 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân, nước 

thải do hoạt động bơm cát, nước mưa chảy tràn. 

- Khối lượng phát sinh: 

+ Nước thải sinh hoạt: 0,8 m3/ngày 

+ Nước thải thi công xây dựng: 0,4 m3/ngày. 

- Tính chất ô nhiễm, tác động: 

+ Nước thải sinh hoạt: Thành phần và tính chất của nước thải sinh hoạt 

gồm chất lơ lửng, dầu mỡ, nồng độ các chất hữu cơ cao, các chất cặn bã, chất hữu 

cơ hòa tan. Qua phân tích cho thấy thành phần các chất ô nhiễm có trong nước thải 

sinh hoạt vượt giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT). Do đó, nước thải sinh hoạt nếu 



không qua xử lý mà thải trực tiếp vào nguồn nước sẽ làm ô nhiễm và là nguồn lây 

lan dịch bệnh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người khi tiếp xúc, gây hại 

cho các giống loài thủy sinh và gây mất vệ sinh môi trường tại khu vực công trình. 

+ Nước thải bơm cát: Thành phần chủ yếu trong nước thải bơm cát chủ 

yếu là các chất rắn lơ lững, nếu không được xử lý lắng cặn, khi chảy vào nguồn nước 

mặt sẽ gây nên hiện tượng vẩn đục nguồn nước ảnh hưởng đến sản xuất của người 

dân trong khu vực. 

+ Nước mưa chảy tràn: Tính chất của nước mưa chảy tràn qua khu vực 

xây dựng cuốn theo các chất bẩn, cát, đá, xi măng, lá cây….. làm cho hàm lượng 

chất ô nhiễm trong nguồn nước tăng cao. Nếu không quản lý tốt, lượng nước mưa 

chảy tràn sẽ gây ra tình trạng bồi lấp và ô nhiễm nước kênh rạch, ảnh hưởng đến hệ 

thủy sinh và chất lượng nước mặt khu vực. Môi trường nước mặt là đối tượng bị tác 

động trực tiếp bởi nguồn nước thải từ dự án. 

a2) Khí thải 

- Nguồn phát sinh: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình phát hoang tạo mặt 

bằng thi công, đào đắp lòng đường, khí thải từ máy bơm cát. 

- Tính chất: Thành phần chủ yếu là bụi, khí SO2, NOx, CO, VOC,... 

- Tác động: Hàm lượng bụi, khí thải sẽ tác động trực tiếp đến công nhân thi 

công tại dự án 

a3) Chất thải rắn 

- Nguồn phát sinh:  

+ Phát sinh do quá trình phát hoang tạo mặt bằng thi công 

+ Phát do sinh hoạt của công nhân 

+ Phát sinh do đào đắp lòng đường 

- Khối lượng phát sinh 

+ Chất thải rắn phát sinh do phát hoang: 6.581,2 m3 

+ Chất thải phát sinh do sinh hoạt của công nhân: 7,5kg/ngày 

- Tính chất, tác động 

+ Đối với các chất thải rắn phát sinh do hoạt động phát hoang chủ yếu là 

cây cối, cỏ dại,...nếu không được thu gom xử lý sẽ gây mất vẻ mỹ quan cảnh quan 

khu vực, mặt khác khi rơi xuống sông có thể gây cản trở giao thông và dòng chảy 

của sông. 



+ Đối với chất thải sinh hoạt của công nhân: Tính chất của chất thải rắn 

sinh hoạt bao gồm rác không có khả năng phân huỷ sinh học như vỏ đồ hộp, vỏ lon 

bia, bao bì, chai nhựa, thủy tinh...; rác có khả năng phân huỷ sinh học là rác có hàm 

lượng chất hữu cơ cao như thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau quả, giấy, lá gói thực 

phẩm...v.v. Chất thải rắn sinh hoạt chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, không kéo dài 

và sẽ mất đi khi giai đoạn thi công kết thúc. Do vậy, nếu được sự quan tâm và quản 

lý đúng mức thì tác động từ chất thải rắn sinh hoạt sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến 

môi trường tự nhiên tại khu vực. 

+ Đối với chất thải do quá trình đào đắp lòng đường: thành phần chủ yếu 

là đất, đá,... Các chất thải rắn này nếu không quản lý tốt sẽ gây ô nhiễm không khí 

do phát tán bụi hoặc ô nhiễm nước khi có dòng nước chảy qua cuốn theo đất, cát, 

gạch vụn,…, các tác động kể trên chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, mang tính chất 

tạm thời, không thường xuyên, không kéo dài và sẽ mất đi khi kết thúc giai đoạn 

chuẩn bị mặt bằng. 

a4) Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: phát sinh từ quá trình vệ sinh, bảo dưỡng máy móc, thiết 

bị, phương tiện thi công. Thành phần chủ yếu là dầu nhớt thải và giẻ lao dính nhớt 

từ quá trình vệ sinh. 

- Khối lượng: 10kg 

- Tính chất, tác động: Tính chất của chất thải nguy hại là những chất khó 

phân hủy trong môi trường tự nhiên. Nếu không có biện pháp quản lý phù hợp sau 

thời gian lâu dài sẽ phân hủy ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của con người. 

b) Giai đoạn thi công xây dựng 

b1) Nước thải 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân, nước 

thải do hoạt động thi công, nước mưa chảy tràn. 

- Khối lượng phát sinh: 

+ Nước thải sinh hoạt: 8 m3/ngày 

+ Nước thải bơm cát: 1.750 m3/ngày. 

+ Nước mưa chảy tràn: 348,7 m3/ngày 

- Tính chất ô nhiễm, tác động: 

+ Nước thải sinh hoạt: Thành phần và tính chất của nước thải sinh hoạt 

gồm chất lơ lửng, dầu mỡ, nồng độ các chất hữu cơ cao, các chất cặn bã, chất hữu 

cơ hòa tan. Qua phân tích cho thấy thành phần các chất ô nhiễm có trong nước thải 



sinh hoạt vượt giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT). Do đó, nước thải sinh hoạt nếu 

không qua xử lý mà thải trực tiếp vào nguồn nước sẽ làm ô nhiễm và là nguồn lây 

lan dịch bệnh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người khi tiếp xúc, gây hại 

cho các giống loài thủy sinh và gây mất vệ sinh môi trường tại khu vực công trình. 

+ Nước thải do hoạt động thi công xây dựng: Nước thải phát sinh từ các 

máy móc trộn bê tông, nước thải dư thừa từ quá trình trộn vữa và nước thải từ hoạt 

động rửa dụng cụ, thiết bị và bảo dưỡng công trình. Ngoài ra, còn lượng nước thải 

do quá trình nạo vét, đào đất và nước thải vệ sinh xà lan,... 

+ Nước mưa chảy tràn: Tính chất của nước mưa chảy tràn qua khu vực 

xây dựng cuốn theo các chất bẩn, cát, đá, xi măng, lá cây….. làm cho hàm lượng 

chất ô nhiễm trong nguồn nước tăng cao. Nếu không quản lý tốt, lượng nước mưa 

chảy tràn sẽ gây ra tình trạng bồi lấp và ô nhiễm nước kênh rạch, ảnh hưởng đến hệ 

thủy sinh và chất lượng nước mặt khu vực. Môi trường nước mặt là đối tượng bị tác 

động trực tiếp bởi nguồn nước thải từ dự án. 

b2) Khí thải 

- Nguồn phát sinh: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thi công các hạng 

mục công trình, khí thải từ các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng 

- Tính chất: Thành phần chủ yếu là bụi, khí SO2, NOx, CO, VOC,... 

- Tác động: Hàm lượng bụi, khí thải sẽ tác động trực tiếp đến công nhân thi 

công tại dự án và người khu vực dọc các tuyến đường vận chuyển. 

c3) Chất thải rắn 

- Nguồn phát sinh:  

+ Phát sinh do sinh hoạt của công nhân 

+ Phát sinh do hoạt động thi công xây dựng 

- Khối lượng phát sinh 

+ Chất thải phát sinh do sinh hoạt của công nhân: 90 kg/ngày 

+ Chất thải rắn phát sinh do hoạt động thi công xây dựng: 150 kg/ngày 

- Tính chất, tác động 

+ Đối với chất thải sinh hoạt của công nhân: Tính chất của chất thải rắn 

sinh hoạt bao gồm rác không có khả năng phân huỷ sinh học như vỏ đồ hộp, vỏ lon 

bia, bao bì, chai nhựa, thủy tinh...; rác có khả năng phân huỷ sinh học là rác có hàm 

lượng chất hữu cơ cao như thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau quả, giấy, lá gói thực 

phẩm...v.v. Chất thải rắn sinh hoạt chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, không kéo dài 



và sẽ mất đi khi giai đoạn thi công kết thúc. Do vậy, nếu được sự quan tâm và quản 

lý đúng mức thì tác động từ chất thải rắn sinh hoạt sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến 

môi trường tự nhiên tại khu vực. 

+ Đối với chất thải do quá trình thi công các hạng mục công trình: Tính 

chất chất thải rắn phát sinh chủ yếu gồm các loại vật liệu như sắt vụn, bao bì chứa 

vật liệu, xà bần bê tông,...Tuy nhiên, các loại chất thải này hầu như không thải ra 

môi trường mà sẽ được tái sử dụng để san lắp mặt bằng đối với chất thải là gạch vụn, 

xà bần bê tông, đất hoặc thu gom xử lý đúng quy định đối với chất thải là bao bì, sắt 

vụn,...v.v. Ngoài ra, trong quá trình thi công có thể phát sinh các loại cọc bê tông 

hỏng, bê tông hỏng sẽ rơi vãi tại khu vực. Các chất thải rắn trong xây dựng nếu 

không quản lý tốt sẽ gây ô nhiễm không khí do phát tán bụi hoặc ô nhiễm nước khi 

có dòng nước chảy qua cuốn theo đất, cát, gạch vụn, xi măng,…, các tác động kể 

trên chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, mang tính chất tạm thời, không thường xuyên, 

không kéo dài và sẽ mất đi khi kết thúc giai đoạn xây dựng hoàn thành. Nếu được 

quan tâm quản lý chặt chẽ thì các tác động lên môi trường tự nhiên sẽ không đáng 

kể. 

b4) Chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh: phát sinh từ quá trình vệ sinh, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, 

phương tiện thi công. Thành phần chủ yếu là dầu nhớt thải và giẻ lao dính nhớt từ 

quá trình vệ sinh. 

- Khối lượng: 35 kg 

- Tính chất, tác động: Tính chất của chất thải nguy hại là những chất khó 

phân hủy trong môi trường tự nhiên. Nếu không có biện pháp quản lý phù hợp sau 

thời gian lâu dài sẽ phân hủy ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của con người. 

b5) Tiếng ồn và độ rung 

➢ Tiếng ồn 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh từ động cơ của các thiết bị thi công 

như máy đóng cọc, thiết bị đào ủi và vận chuyển đất, máy trộn bê tông, phương tiện 

vận chuyển thiết bị, vật liệu, tiếng ồn phát ra từ máy khoan, máy hàn, máy trộn bê 

tông,… gây ra riếng ồn và độ rung. 

- Đánh giá tác động: Tham khảo tài liệu về mức ồn phát sinh từ các thiết bị 

trong quá trình thi công của tổ chức Y tế Thế giới, mức ồn theo bảng sau: 

Bảng 3. Mức ồn phát sinh từ các thiết bị thi công công trình 

STT Thiết bị Mức ồn (dBA) QCVN 26 :2010/BTNMT 



1 Xe trộn bê tông 75,0 – 88,0  

70 dBA 

(Áp dụng cho khu vực thông 

thường từ 6h sáng đến 9h tối) 

2 Búa chèn và khoan 76,0 – 99,0 

3 Máy đóng cọc 90,0 – 104,0 

4 Máy phát điện dự phòng  82,0 – 92 

5 Máy kéo (126CV) 95,0 - 120  

(Nguồn: WHO, 1993). 

Qua số liệu trên cho thấy tiếng ồn trong quá trình xây dựng dao động từ 75–

104 dBA. Tiếng ồn phát ra từ động cơ của các thiết bị, máy móc thi công tương đối 

lớn. Mức độ tác động có thể phân chia theo 3 cấp đối với các đối tượng chịu tác động 

như: 

- Nặng: công nhân trực tiếp thi công và các đối tượng khác ở cự ly gần (trong 

vùng bán kính chịu ảnh hưởng < l00m); 

- Trung bình: Tất cả các đối tượng chịu tác động ở cự ly xa (từ l00 đến 500m); 

- Nhẹ: Người đi đường và hệ động vật nuôi ở xung quanh. 

➢ Độ rung 

- Nguồn phát sinh: Quá trình thi công có thể gây ra rung động nền đất do 

các phương tiện thi công và các thiết bị, đặc biệt là việc thi công đóng móng cầu, 

cống. Hoạt động đồng loạt của các thiết bị thi công có thể gây ra hiện tượng chấn 

động nền đất lan truyền theo môi trường đất, tuy nhiên sẽ bị giảm mạnh theo khoảng 

cách. Các công trình nằm trong các khu đất gần khu xây dựng có thể bị ảnh hưởng 

bởi các chấn động. 

- Đánh giá tác động: Chấn động trong quá trình thi công có thể được xem 

xét trong trường hợp nó có khả năng gây ra các tác động nguy hiểm tiềm tàng. Các 

hoạt động có thể được lưu ý là các hoạt động của máy đóng cọc, khoan, đào trong 

quá trình thi công cầu. 

Tiếng ồn và độ rung chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân lao động trong công 

trình, người dân xung quanh và người tham gia giao thông tại khu vực thi công dự 

án. Tiếng ồn và độ rung có thể gây ra một số tác động cho con người như gây mất 

ngủ, ảnh hưởng thính giác, gây mất tập trung làm giảm hiệu quả công việc.  

b6) Các tác động khác 

- Tác động đến hoạt động sinh hoạt và sản xuất tại địa phương 



+ Thi công các hạng mục sẽ làm ảnh hưởng giao thông tại khu vực thi công, 

gây khó khăn trong công tác lưu thông và vận chuyển hàng hóa của người dân trong 

khu vực.  

+ Quá trình thi công do tập trung lực lượng lao động đông tại công trình sẽ 

tác động đến an ninh trật tự tại địa phương, có thể phát sinh mâu thuẫn giữa công 

nhân với công nhân và giữa công nhân với người dân địa phương do tập quán sinh 

hoạt, lối sống và trình độ học vấn khác nhau. Tuy nhiên, quá trình thi công xây dựng 

ưu tiên chọn lao động tại địa phương và thi công theo hình thức cuốn chiếu nên tác 

động này nhìn chung không đáng kể. 

Nhìn chung các tác động nêu trên chỉ gây ảnh hưởng trong thời gian thi 

công, sau khi công trình thi công hoàn chỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người 

dân lưu thông. Vì vậy, trong quá trình thi công cần phải có biện pháp quản lý, bố trí 

đường tạm cho người dân lưu thông được thuận tiện. 

- Tác động do trượt lở đất, lún đất và xói mòn 

Việc đào hố móng thi công công trình cũng có thể gây ra tình trạng sạt lở 

và tràn lượng đất này lại các hố móng và tràn ra khu vực xung quanh vào những 

ngày mưa gây ảnh hưởng đến việc thi công và sản xuất sinh hoạt của người dân. 

- Tác động đến cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái 

Việc thi công công trình sẽ làm mất đi hệ sinh thái trên khu vực đất hiện 

hữu, tuy nhiên, diện tích khu vực nhỏ nên nhìn chung tác động đến hệ sinh thái là 

không đáng kể. 

- Các tác động do rủi ro, sự cố môi trường 

Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

Sự cố cháy nổ. 

Sự cố vỡ đường ống bơm cát 

c) Giai đoạn vận hành  

c1) Nước thải 

Theo QCVN 01:2021/BXD của Bộ xây dựng về quy hoạch xây dựng thì 

định mức nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt tại khu vực dự án là 80 

lít/người/ngàyđêm, số cán bộ, công chức, viên chức trong trong dự án này 32 

người. Căn cứ vào Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về 

thoát nước và xử lý nước thải thì lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước 

sử dụng. Nên, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của nhân viên trong giai đoạn 

này (QNTSHTM1) là: 



QNTSHTM1 = 32 người * 80 lít/người/ngày * 100% = 2,56 m3/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. 

a) Rác thải sinh hoạt của công nhân vận hành 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án, chủ 

yếu là hoạt động sinh hoạt và chất thải từ các nhà ăn phục vụ cán bộ chiến sĩ là 542 

người. Theo QCVN 01:2021/BXD của Bộ xây dựng về quy hoạch xây dựng thì định 

mức chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực dự án là 0,9 kg/người/ngày. Nên, 

lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của nhân viên trong giai đoạn này 

(NRTSHTM) là:  

NRTSHTM = 32 người * 0,9 kg/người/ngày = 28,8 kg/ngày 

b) Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại giai đoạn vận hành của dự án đều được thể hiện 

cụ thể như sau: 

STT Tên chất thải nguy hại 
Trạng 

thái 

Số lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 
Hộp mực in thải có các thành phần 

nguy hại 
Rắn 70 08 03 12 

2 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải. 
Rắn 330 16 01 06 

4 Pin, ắc quy thải. Rắn 60 16 01 12 

5 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 30 18 02 01 

Tổng cộng - 490 - 

c) Rủi ro, sự cố môi trường 

Sự cố cháy nổ   

Sự cố gây cháy nổ, hỏa hoạn tại dự án trong giai đoạn hoạt động do các nguyên 

nhân như:  

- Sự cố chập điện có thể xảy ra vì hầu hết khu nhà được cung cấp điện để sử 

dụng cho sinh hoạt. Đây là đầu mối nguy cơ cháy nổ do sự cố chập điện nếu không 

có lắp các thiết bị an toàn và phòng chống cháy nổ tốt cũng như có các biện pháp 

quản lý hiệu quả.  



- Sự cố chập điện do sét đánh cũng có thể xảy ra. Khi bị sét đánh sẽ gây ra phản 

ứng dây chuyền về chập điện và tạo nguy cơ cháy nổ cao.  

- Sự cố do sử dụng các loại nhiên liệu trong quá trình đun nấu: dầu DO, gas… 

- Sự cố cháy nổ tại kho quân khí của đơn vị. 

 Xác suất xảy ra sự cố tùy theo ý thức chấp hành nội quy và quy tắc an toàn 

PCCC của dự án trong từng trường hợp cụ thể. Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn 

tới các thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và làm ô nhiễm cả môi trường đất, nước và 

không khí một cách nghiêm trọng. Sự cố cháy nổ còn ảnh hưởng tới tính mạng con 

người. Do đó, chủ đầu tư cần trang bị các phương tiện PCCC và các kiến thức an 

toàn PCCC. 

4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

a) Trong giai đoạn chuẩn bị và xây dựng 

a1) Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân:  

+ 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 từ hoạt động bơm cát: 

+ Đắp đê bao xung quanh công trình cần san lấp với cao độ +3,0 m so với 

mốc cao độ đường tỉnh 940 mặt đê rộng 2,0 m; taluy mặt ngoài rộng 0,5 m và taluy 

mặt trong rộng 0,5 m để hạn chế nước thải chảy tràn ra khu vực lân cận. Lượng đất 

sử dụng để đắp đê được nạo vét trong ô tại khu vực, không khai thác đất khu vực 

xung quanh dự án. 

+ Toàn bộ khu vực san lấp phải được phát quang, dọn dẹp mặt bằng 100% 

trước khi tiến hành san lấp. 

+ Thực hiện san lấp bằng hình thức cuốn chiếu. Cụ thể là quay ô, mỗi ô 

khoảng 900 m2. Khi san lấp ô thứ nhất, nước bơm cát một phần được ngấm tự nhiên 

xuống đất, phần còn lại chảy tràn trên phần diện tích khu đất dự án, tránh tuyệt đối 

không cho chảy tràn xuống các kênh rạch tiếp giáp. Khi ô thứ nhất san lấp xong thì 

tiến hành đến ô thứ hai và cho đến ô cuối cùng. 

+ Cách thức phân chia các ô san lấp như sau: Bố trí san lấp trước các ô từ 

hướng giáp với đường tỉnh 940 ra hướng giáp với đất dân sắp xếp các ô cuối cùng 



nằm giữa khu đất dự án để đảm bảo nước bơm cát tại ô cuối cùng không làm ảnh 

hưởng đến nước mặt. 

- Nước mưa chảy tràn 

+ Vệ sinh mặt bằng sau mỗi ngày làm vệc, hạn chế vật liệu thi công rơi vãi 

trên bề mặt. 

+ Trong quá trình san lấp, cho san lấp từng khu vực và tạo độ dốc về hướng 

xung quanh có hệ thống thoát nước. Nước mưa chảy tràn về khu vực này sẽ được 

lắng cặn qua các ao lắng nhỏ trước chảy ra nguồn tiếp nhận. 

a2) Chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn thi công phát sinh 

khoảng 45 kg/ngày được thu gom vào các thùng chứa rác, nhà thầu hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý rác tại khu vực mang đi xử lý thích hợp. 

Thùng chứa rác được bố trí ở các điểm thi công để thuận tiện cho việc thu gom 

và vận chuyển rác, số lượng ước tính khoảng 04 thùng, dung tích 240 lít/thùng. 

Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom, tập kết ra trục đường 

chính (hướng ra trục đường tỉnh 940), hằng ngày xe thu gom rác của địa phương thu 

gom vận chuyển. 

Nhà thầu đóng phí thu gom rác cho đơn vị thu gom rác. 

- Chất thải rắn xây dựng 

 Chất thải rắn xây dựng gồm các loại vật liệu như: cừ tràm vụn, sắt - thép vụn, 

cốp pha hỏng, bao giấy (bao xi măng), thùng nhựa,… Chất thải sẽ được tập trung 

lại, phân loại ra thành các nhóm chất thải như gỗ, cốp pha, sắt thép, bao bì,…Chủ 

đầu tư sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý đúng quy định. 

Thực hiện quản lý chất thải rắn xây dựng theo quy định tại Điều 11 Thông tư 

số 08/2017/TT-BXD, nhà thầu thi công có trách nhiệm: 

+ Lập kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng theo quy định, trình chủ đầu tư 

chấp thuận. 

+ Thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển CTRXD theo đúng kế 

hoạch quản lý CTRXD. Các phế liệu và chất trơ không gây độc như: Xà bần, gạch 

vỡ, đất cát dư được tận dụng cho san lấp mặt bằng, các loại coffa bằng gỗ được bán 

để làm nhiên liệu đốt. Các loại sắt, thép vụn được thu gom lại và bán cho các cơ sở 

phế liệu; Các loại rác khác như bao giấy (bao xi măng), thùng nhựa,... thu gom, phân 

loại và tập trung tại nơi quy định và bán cho nguời thu mua, đảm bảo thi công đúng 



thiết kế, tiết kiệm nguyên vật liệu là biện pháp tốt nhất hạn chế các phế thải trong thi 

công. 

+ Bố trí cán bộ phụ trách an toàn, vệ sinh ghi chép nhật ký về khối lượng, 

thành phần CTRXD thu gom vận chuyển đến cơ sở xử lý. 

+ Ký hợp đồng thu gom, báo cáo thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ, vận 

chuyển CTRXD cho chủ đầu tư. 

- Chất thải nguy hại 

 Lưu giữ vào thùng chứa thể tích 120 lít/thùng, chất liệu bằng nhựa, nắp đậy 

kín và có dán chữ và biểu tượng nguy hại theo đúng quy định của pháp luật; 

Bố trí 01 kho chứa tạm chất thải nguy hại diện tích 10 m2 tại bên trái khu vực 

nhà xe, đặt bên trong 05 thùng (có nắp đậy kín và có dán chữ và biểu tượng nguy 

hại theo đúng quy định) chứa chất thải nguy hại phát sinh nêu trên 

Chất thải nguy hại được thu gom, lưu trữ, hợp đồng vận chuyển với đơn vị có 

chức năng xử lý lượng chất thải này đúng như quy định hiện hành. 

Ngoài ra, chất thải nguy hại là dầu nhớt phát sinh từ thiết bị, máy móc thi công 

sẽ được nhà thầu thu gom, cần có biện pháp quản lý, hợp đồng xử lý theo đúng quy 

định hiện hành. 

a3) 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 khu vực trộn nguyên liệu 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. 

b) Trong giai đoạn vận hành 

b1) Nước thải 

- Giảm thiểu ô nhiễm đối với nước mưa chảy tràn 

Hình thức thoát nước mưa tự chảy. Nước mưa được thu vào hệ thống thoát 

nước mưa, đấu nối vào hệ thống cống dọc đường và xả thẳng xuống kênh thoát nước 

ra kênh nội đồng. 

Đường ống thoát nước được đặt dưới vỉa hè của các tuyến giao thông. 

Sử dụng cống thoát nước bằng bê tông cốt thép D400, D600, D1000 



Riêng những đoạn cống qua lộ giao thông sử dụng cống tròn bê tông cốt thép 

định hình lắp đặt đảm bảo lưng cống sâu hơn nền đường tối thiểu là 50 cm và khi 

xuyên qua những tuyến đường có trọng tải xe nặng, nền địa chất yếu có thể phải gia 

cố bằng móc betong hay đá xây dựng và xử lý nền móng. 

 Nước mưa tại khu vực gồm nước mưa trên mái của công trình nhà, nước tại 

các mái đón ở phía dưới. Nước mưa được thu gom bằng các ống đứng thoát nước 

sau đó đưa trực tiếp ra hệ thống thoát nước mưa của khu vực. 

- Giảm thiểu ô nhiễm đối với nước thải sinh hoạt 

Nước thải phát sinh từ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, từ các hoạt động ăn 

uống, tắm giặt, vệ sinh của các chiến sĩ. Nước thải gây ra ô nhiễm bởi các chất hữu 

cơ dạng lơ lửng và hòa tan có chứa các vi trùng gây bệnh (E.coli, Coliform), thành 

phần hữu cơ cao (BOD5, COD), dầu mỡ động thực vật, thành phần dinh dưỡng (Ntổng, 

Ptổng). Biện pháp giảm thiểu nước thải sinh hoạt tác động đến môi trường nước trong 

giai đoạn hoạt động với công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt được sử dụng là hầm 

tự hoại 03 ngăn, đây là phương pháp rất hiệu quả và tiết kiệm cho việc xử lý nước 

thải sinh hoạt hiện nay. 

Dự án bố trí 04 khu nhà vệ sinh với diện tích 262 m2/mỗi khu với việc thiết kế 

và xây dựng hầm vệ sinh được tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng. Hầm vệ sinh tự 

hoại xây dựng là dạng hầm 3 ngăn đảm bảo khả năng xử lý nước thải sinh hoạt trước 

khi thải ra môi trường. 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng gồm: lắng và phân huỷ 

cặn lắng. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi 

sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại 03 ngăn 

❖ Kết cấu hệ thống thoát nước được thiết kế như sau: 

* Tiêu chuẩn và lưu lượng thoát nước bẩn: 

- Tiêu chuẩn thoát nước: 13,5lít/người/ngày. 

- Hệ số không điều hòa: k=1,45. 



- Độ dốc đặt ống: />/min
 = 1/D (D là đường kính ống tính bằng mm). 

- Căn cứ theo Điều 5.17 Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn qui phạm hiện hành. 

* Tiêu chuẩn thoát nước mưa: 

- Cường độ mưa: 450lít/s.ha. 

- Hệ số dòng chảy của các mặt phủ tự nhiên: tb = 0,9. 

- Vận tốc tối thiểu chảy không lắng động trong ống: V = 0,5m/s. 

- Căn cứ theo Điều 5.17 Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn qui phạm hiện hành. 

* Phương án thiết kế: 

- Hệ thống thoát nước cho công trình là hệ thống thoát nước riêng biệt bao gồm:  

+ Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa và nước mặt được thu vào hệ thống 

rãnh thoát nước xung quanh nhà, sau đó dẫn ra hệ thống thoát nước chung của 

công trình và thoát ra tuyến cống thoát nước chung. 

+ Hệ thống thoát nước bẩn: Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được thoát 

vào hầm tự hoại bố trí trong từng khối nhà, sau đó dẫn ra hệ thống rãnh thoát nước 

xung quanh nhà và thoát vào hệ thống cống thoát nước chung của công trình. 

- Sơ đồ nguyên lý thoát nước: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ thoát nước 

Nước thải sau xử lý tại hầm tự hoại tại các khu nhà vệ sinh tiếp tục theo đường 

ống thoát nước vào hệ thống xử lý nước thải yếm khí 5 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử 

lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B trước khi thoát ra ngoài qua kênh chế Hứng. 

Vị trí hệ thống xử lý yếm khí đặt phía sau nhà ăn. 

Quy trình xử lý nước thải tại hệ thống xử lý yến khí như sau:  
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Quy trình xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Sơ đồ xử lý nước thải yếm khí 

Nguyên tắc hoạt động 

Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh khu vực bếp ăn, vệ sinh nền sàn và 

nước rửa thực phẩm được thu gom qua song chắn rác để loại các chất rắn có kích 

thước khác nhau trước khi đưa vào Bể thu gom. Tại bể thu gom nước thải được điều 

hòa lưu lượng, nồng độ ô nhiễm và tách dầu mỡ để tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình xử lý tiếp theo. Nước thải được bơm vào bể hiếu khí dựa trên nguyên lý của 

quá trình hoạt động của vi sinh vật trong bể hiếu khí, oxi hóa chất bẩn hữu cơ có 

trong nước, vi sinh vật tăng trưởng lơ lửng và dính bám trong nước và tiếp xúc với 

chất thải và tiêu thụ cơ chất (chất hữu cơ, dinh dưỡng, khoáng chất) làm sạch nước. 

Nước thải tiếp tục chảy qua bể lắng để tách các sinh khối (bùn) ra khỏi dòng nước, 

nước thải sau khi lắng sẽ được khử trùng trên đường ống trước khi thải vào nguồn 

tiếp nhận. Một phần bùn sẽ được bơm hoàn lưu về bể hiếu khí để tiếp tục chu trình 

xử lý. 

b2) Chất thải rắn 

- Giảm thiểu ô nhiễm đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Tống số lượng theo quy mô phát sinh 28,8 kg/ngày. 

Chủ dự án sẽ cho đặt các thùng chứa rác 240 lít tại các khu vực công viên, sân 

đường nội bộ, đường giao thông,… để chiến sĩ tham gia sinh hoạt tại các khu vực 

Hoàn lưu bùn 

Máy thổi khí 
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Nước thải 

 đầu ra 

Song chắn rác 

Nước thải 

 đầu vào 
  Bể thu gom Bể bùn 

hoạt tính 

   Bể lắng 

Chú thích:  

     Nước thải 

      Bùn 

                Bơm 



này có nơi để bỏ rác vào. Lượng thùng đầu tư ước tính khoảng 20 thùng (bố trí theo 

thiết kế khuôn viên, phân tán vị trí các thùng cho phù hợp). 

Ngoài ra, chủ dự án bố trí điểm tập kết rác tại khu vực riêng biệt với diện tích 

50 m2, có mái che để tập kết rác trong trường hợp công ty thu gom rác không kịp thu 

gom trong ngày, tránh rác ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.  

- Giảm thiểu ô nhiễm đối với bùn thải 

Định kỳ 06 tháng hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý đúng 

quy định. 

- Giảm thiểu ô nhiễm đối với chất thải nguy hại 

Rác thải có tính chất là CTNH (cụ thế chủ dự án sẽ liệt kê một số dạng CTNH 

có thể phát sinh tại đơn vị như dầu nhớt, giẻ lau nhiễm dầu, bóng đèn neon, pin,...) 

phát sinh tại đơn vị được thu gom, phân loại, lưu trữ tập trung và có biện pháp hợp 

đồng xử lý. 

Chủ dự án bố trí khu vực để chất thải nguy hại, xây dựng một nhà kho để lưu 

chứa các thùng đựng chất thải nguy hại, nhà kho xây dựng có mái che, nền bêtông 

cao, có rãnh bao ngăn nước mưa tràn vào. Phía trong để các thùng 240L đựng chất 

thải nguy hại. Thực hiện thu gom và xử lý đúng quy định hiện hành. 

Kho CTNH: Diện tích 10 m2. 

5. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

- Các công trình và biện pháp thu gom và xử lý nước thải: 

+ Nước thải từ hoạt động bơm cát: Thi công đắp đất bờ bao xung quanh công 

trình, tạo các rãnh lắng cặn dọc theo tuyến bơm lắng cặn trước khi chảy tràn ra môi 

trường. 

 + Nước thải từ hoạt động xây dựng: Thu gom qua rãnh thoát nước, một phần 

nước thải sẽ tự thấm vào đất, một phần sẽ thoát ra khu vực xung quanh trong phạm 

vi dự án. Nhà thầu thi công sẽ quản lý, tuyệt đối không để nước thải chảy tràn gây 

ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. 

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân: Lắp đặt 01 nhà vệ sinh tự hoại với thể 

tích khoảng 6m3 tại lán trại để xử lý nước thải sinh hoạt. Nhà vệ sinh tự hoại được 

thiết kế theo mô hình bể xử lý tự hoại. Khi các nhà vệ sinh đầy sẽ thuê Đơn vị hút 

bùn để hút xử lý nhằm đảm bảo khả năng xử lý của hệ thống.  

Hệ thống xử lý yếm khí  

+ Nước mưa chảy tràn: Thiết kế các rãnh thoát nước mưa tại khu vực lán trại 

công trình. 



- Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải, các biện pháp giảm thiểu 

Lập kế hoạch để vận chuyển nguyên vật liệu; kế hoạch thi công hợp lý.  

Sử dụng phương tiện cơ giới; Máy móc, thiết bị thi công được kiểm định theo 

đúng quy định. 

Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị 

thi công. 

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: Bố trí 02 thùng chứa rác thể tích 

120 lit kín đặt tại lán trại của công trình để thu gom và hợp đồng với Đơn vị thu gom 

rác tại địa phương để xử lý theo quy định. 

+ Chất thải rắn xây dựng: Thu gom phân loại, tái sử dụng và xử lý phù hợp 

với điều kiện tại công trình. 

+ Chất thải nguy hại: Bố trí 01 thùng chứa 240 lit tại láng trại để thu gom, lưu 

chứa vào thùng chứa riêng biệt, hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý đúng theo 

qui định hiện hành. 

- Biện pháp giảm thiểu các rủi ro, sự cố 

+ Tổ chức quản lý, giám sát thi công đảm bảo theo quy định; công nhân tham 

gia thi công phải được đào tạo, chỉ dẫn về kỹ thuật thi công và an toàn lao động trong 

thi công. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động: mặt nạ, khẩu trang và các bảo hộ lao động 

theo đúng quy định cho công nhân. 

+ Người điều khiển phương tiện thực hiện đúng qui định về việc sử dụng còi 

xe, tốc độ trên các tuyến đường vận chuyển. 

+ Công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án trong giai đoạn vận 

hành: Dự án sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho địa phương và đơn vị quan 

chuyên ngành để quản lý, khai thác công trình; Công tác bảo vệ môi trường sẽ được 

thực hiện theo quy định của địa phương. 

6. Chương trình giám sát môi trường 

Do yêu cầu của dự án nên hoạt động giám sát môi trường được Chủ dự án thực 

hiện trong giai đoạn xây dựng như sau:  

a. Giám sát chất thải 

Thực hiện giám sát khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng 

và chất thải rắn nguy hại phát sinh. 



Tầng suất giám sát là hàng ngày. 

b. Giám sát sạt lở, sụt lún trong quá trình thi công 

Thực hiện giám sát sự cố sạt lở, sụt lún 

Kiểm tra chặt chẽ khu vực đào đất 

Tầng suất giám sát: theo tiến độ và vị trí thi công 

c. Giám sát tuân thủ biện pháp giảm thiểu 

Thực hiện mở sổ lập nhật ký thi công công trình; 

Theo dõi, giám sát tình hình quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

theo quy định. 

Giám sát tuân thủ về an toàn lao động, an toàn giao thông tại công trình;  

Tầng suất giám sát là hàng ngày. 

 

 

 


