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MỞ ĐẦU 

 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung dự án 

Ninh Thuận là một tỉnh thuộc vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, là vùng kinh tế 

tổng hợp, là cửa ngõ hƣớng biển của các tỉnh vùng Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào, 

Đông Bắc Campuchia, Thái Lan, là vùng chuyển tiếp giữa vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nằm cuối của dãy Trƣờng Sơn 

với nhiều dãy núi đâm ra biển Đông, có địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông 

Nam. Khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình với đặc trƣng khô nóng, gió nhiều, bốc hơi 

mạnh. Tỉnh Ninh Thuận nằm trên các trục giao thông quan trọng nhƣ Quốc lộ 1A, 

đƣờng sắt Bắc Nam nối liền với các tỉnh phía Bắc và phía Nam của cả nƣớc, có Quốc 

lộ 27 nối với các tỉnh Tây Nguyên; đồng thời gần hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế 

Cam Ranh tạo thuận lợi cho tỉnh Ninh Thuận trong việc giao lƣu trong nƣớc và quốc 

tế.   

Theo định hƣớng phát triển tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận, khu vực 

phía Nam của huyện Thuận Nam đƣợc xác định là vùng phát triển công nghiệp gắn 

với cảng biển nƣớc sâu Cà Ná, đồng thời là trung tâm điện quốc gia. Hiện nay đã có 

Nhà đầu tƣ quan tâm, thực hiện các dự án đầu tƣ khu công nghiệp và tổ hợp điện 

khí... Việc hình thành các dự án quan trọng này sẽ thu hút một lƣợng lớn lao động, 

chuyên gia và hình thành các khu ở, dịch vụ phụ trợ công nghiệp, cảng biển…Cùng 

với các khu dân cƣ hiện hữu, các khu du lịch sinh thái ven biển và sẽ trở thành một đô 

thị tổng hợp rất năng động của tỉnh Ninh Thuận. 

Khu vực thực hiện dự án thuộc xã Phƣớc Diêm, hiện tại hầu hết là mặt nƣớc và 

các đồng muối, đây là khu vực có giá trị trong đô thị Cà Ná, tiếp giáp trục đƣờng ven 

biển, giáp khu dân cƣ hiện hữu, hiện trạng phần lớn là đất sạch… thuận lợi phát triển 

thƣơng mại góp phần làm tăng giá trị đất đai. Việc phát triển đô thị tại đây sẽ bổ sung 

thêm hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho khu dân cƣ hiện hữu; giải quyết 

vấn đề nhà ở, dãn dân xã Cà Ná, xã Phƣớc Diêm, một phần nhu cầu làm việc trong 

khu công nghiệp, cảng biển và khu điện khí. Do đó, việc hình thành dự án là hết sức 

cần thiết.  

Căn cứ Mục 6 Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, dự án “Khu Đô thị mới Đầm Cà Ná” có quy mô 

diện tích là 64,46 ha thuộc nhóm phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

(ĐTM) và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thẩm định và phê duyệt. 

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

“Khu đô thị mới Đầm Cà Ná” 

Chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná đƣợc UBND tỉnh Ninh 

Thuận phê duyệt tại Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 30/9/2021. 
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1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển 

trong vùng 

Địa điểm xây dựng Dự án Khu Đô thị mới Đầm Cà Ná thuộc xã Phƣớc Diêm, 

huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, phù hợp với Quyết định số 480/QĐ-UBND, 

ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch 

chung xây dựng đô thị Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035; 

Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc 

phê duyệt Khu vực phát triển đô thị đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Khu vực thực hiện dự án đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt 

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) tại Quyết định số 169/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2021. 

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

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

thuật về môi trƣờng làm căn cứ 

a. Văn bản pháp luật: 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng ngày 17/11/2020. 

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009. 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013. 

- Luật xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi ngày 17/6/2020. 

- Luật Nhà ở ngày 25/11/2014. 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ. 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nƣớc và xử 

lý nƣớc thải. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trƣờng ngày 17/11/2010. 

- Thông tƣ số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng. 

- Thông tƣ số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng. 

- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng ngày 17/11/2020. 
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- Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 22/05/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận về việc ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Quyết định số 480/QĐ-UBND, ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035. 

- Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận về 

việc phê duyệt Khu vực phát triển đô thị đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  

b. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật áp dụng 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc dƣới đất. 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không 

khí xung quanh. 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc mặt. 

- QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc biển ven bờ. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của cấp có thẩm quyền về dự án 

- Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô 

thị mới Đầm Cà Ná, xã Phƣớc Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

- Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về 

việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đầm 

Cà Ná thuộc xã Phƣớc Diêm, huyện Thuận Nam. 

- Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về 

việc Quyết định chấp thuận Chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná. 

- Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

về việc chấp thuận nhà đầu tƣ dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná. 

2.3. Các tài liệu do chủ dự án tự tạo lập sử dụng trong quá trình đánh giá 

tác động môi trƣờng 

- Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đầm Cà Ná, xã 

Phƣớc Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

http://www.diachatnuockhoang.org/phap-luat/133-thong-tu-so-66-2015-tt-btnmt-ban-hanh-quyng-nuoc-duoi-dat
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- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tƣ xây dựng Khu đô thị mới 

Đầm Cà Ná, xã Phƣớc Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

- Báo cáo khảo sát địa chất, thủy văn khu vực dự án. 

- Các kết quả khảo sát hiện trạng và tham vấn UBND, UBMTTQ xã Phƣớc 

Diêm, các tổ chức liên quan, tham vấn cộng đồng dân cƣ thực hiện tháng 4 năm 2022. 

- Các kết quả phân tích mẫu môi trƣờng tại khu vực dự án. 

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

3.1. Tóm tắt các bƣớc lập báo cáo đtm của dự án 

Để xây dựng báo cáo, chúng tôi đã tiến hành qua các bƣớc sau: 

- Bƣớc 1: Nghiên cứu nội dung Dự án “Khu đô thị mới Đầm Cà Ná”.  

- Bƣớc 2: Khảo sát thực địa, điều tra thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội khu vực triển khai dự án. 

- Bƣớc 3: Lấy mẫu, phân tích các thông số môi trƣờng nền để đánh giá hiện trạng 

môi trƣờng khu vực thực hiện dự án. 

- Bƣớc 4: Xác định các nguồn gây tác động, đối tƣợng, quy mô bị tác động, phân 

tích và đánh giá các tác động của dự án tới môi trƣờng. 

- Bƣớc 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và 

ứng phó sự cố môi trƣờng có thể xảy ra của dự án. 

- Bƣớc 6: Xây dựng các công trình xử lý môi trƣờng, chƣơng trình quản lý và 

giám sát môi trƣờng. 

- Bƣớc 7: Lập dự toán kinh phí cho công trình xử lý môi trƣờng. 

- Bƣớc 8: Xây dựng báo cáo ĐTM của dự án. 

- Bƣớc 9: Trình và thẩm định báo cáo ĐTM của dự án. 

Báo cáo đƣợc xây dựng theo phƣơng pháp chọn lọc các số liệu tin cậy, sử dụng 

phƣơng pháp hợp lý, đồng bộ để tiến hành sàng lọc tác động đến môi trƣờng, từ đó 

đƣa ra những giải pháp giảm thiểu phù hợp. 

3.2. Điều kiện về nhân lực thực hiện 
Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) Dự án “Khu đô thị mới Đầm Cà 

Ná” do Công ty Cổ Phần ACT Holdings phối hợp với đơn vị tƣ vấn môi trƣờng tạo 

lập.  

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự 

án còn có sự giúp đỡ của các cán bộ quản lý thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Ninh 

Thuận; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận; Phòng tài nguyên và Môi 

trƣờng huyện Thuận Nam; Đài khí tƣợng thủy văn Ninh Thuận; UBND, UBMTTQ và 

nhân dân xã Phƣớc Diêm và UBND xã Cà Ná; Đồn biên phòng Phƣớc Diêm; Công ty 

CP Muối Ninh Thuận và các cá nhân, tổ chức liên quan. 
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4. Phƣơng pháp đánh giá tác động môi trƣờng. 

Nội dung và các bƣớc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng này tuân 

thủ theo hƣớng dẫn Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. Các phƣơng pháp đánh giá tác động áp dụng chủ yếu trong báo cáo gồm: 

a. Các phương pháp ĐTM: 

- Phƣơng pháp ma trận: Phƣơng pháp này nhằm đối chiếu các hoạt động của dự 

án với các thành phần môi trƣờng để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân - hậu quả. 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại Chƣơng 3. 

- Phƣơng pháp đánh giá nhanh: Trên cơ sở hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO): Đƣợc sử dụng trong tính toán tải lƣợng ô nhiễm do hoạt động của dự án. 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại Chƣơng 3. 

- Phƣơng pháp chuyên gia: Sử dụng kinh nghiệm của các cá nhân có kinh 

nghiệm trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trƣờng. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng 

tại Chƣơng 2 và Chƣơng 3. 

- Phƣơng pháp so sánh: So sánh các kết quả đo đạc, phân tích, tính toán dự báo 

nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của dự án với các QCVN, TCVN về môi 

trƣờng và Tiêu chuẩn ngành (TCN) của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng. Phƣơng pháp này 

đƣợc áp dụng tại Chƣơng 2 và Chƣơng 3.  

- Phƣơng pháp liệt kê: Phƣơng pháp này nhằm liệt kê các vấn đề môi trƣờng liên 

quan đến dự án có kèm theo các thông tin về phƣơng pháp đánh giá, dự báo các tác 

động của các vấn đề môi trƣờng. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại Chƣơng 3. 

b. Các phương pháp khác 

Trong quá trình lập báo cáo, các phƣơng pháp sau đƣợc tham khảo và nghiên 

cứu sử dụng: 

- Phƣơng pháp tính toán thực nghiệm: sử dụng các phƣơng trình thực nghiệm 

của các tác giả trong nƣớc, cũng nhƣ nƣớc ngoài để tính toán độ phát thải tiếng ồn, dự 

báo lƣợng khí thải, rác thải phát sinh, phƣơng pháp này áp dụng trong chƣơng 3. 

- Phƣơng pháp khảo sát thực địa: khảo sát hiện trạng môi trƣờng tự nhiên, kinh 

tế xã hội. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 2, đánh giá hiện trạng môi 

trƣờng dự án. 

- Phƣơng pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả nghiên cứu báo cáo ĐTM của dự án 

cùng loại. 

- Phƣơng pháp thu thập mẫu ngoài thực địa: Đo đạc, thu thập mẫu nƣớc, không 

khí. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 2, đánh giá hiện trạng môi trƣờng nền 

của dự án. 

- Phƣơng pháp thống kê: Sử dụng phƣơng pháp thống kê xử lý số liệu về điều 

kiện tự nhiên (khí tƣợng, thủy văn, địa hình, địa chất…) và số liệu điều tra kinh tế xã 

hội trong quá trình điều tra phỏng vấn chính quyền và ngƣời dân địa phƣơng khu vực 
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dự án (Tham vấn cộng đồng). Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng tại chƣơng 2, chƣơng 

5. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án: 

a. Thông tin chung:  

- Tên dự án: Khu đô thị mới Đầm Cà Ná. 

- Địa điểm thực hiện: Xã Phƣớc Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

* Chủ dự án:  

Thực hiện quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ thực hiện dự án Khu đô thị Đầm Cà 

Ná tại Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 17/12/2021; các thành viên Liên doanh 

thống nhất Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thƣơng mại Tuấn Dung thành lập 

Công ty Cổ phần ACT Holdings là Doanh nghiệp thực hiện dự án Khu đô thị mới 

Đầm Cà Ná (tại Biên bản họp các nhà đầu tư số 05/BB ngày 18/12/2021; Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp số 4500653011, đăng ký lần 

đầu ngày 23 tháng 12 năm 2021, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp). 

Thông tin về Chủ dự án nhƣ sau:    

- Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần ACT Holdings. 

- Địa chỉ trụ sở: 79 đƣờng 16 tháng 4, phƣờng Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. 

- Điện thoại: 0969838383;   Email:  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty:  

Ông Nguyễn Tuấn Anh;    Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị. 

- Ngƣời đƣợc ủy quyền pháp lý: 

Ông Kiều Anh Tuấn;    Chức danh: Tổng Giám Đốc. 

b. Phạm vi, quy mô, công suất: 

- Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná có tổng diện tích khu đất khoảng 64,46ha. 

Quy mô dân số: 9.956 ngƣời. 

- Quy mô đầu tƣ dự án:  

+ Đầu tƣ đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: Đƣờng giao 
thông; hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng đô thị, hệ thống cấp, thoát nƣớc; hệ 
thống ngầm; khu công viên - cây xanh, … 

+ Đầu tƣ xây dựng các công trình trên đất bao gồm: Nhà đầu tƣ thực hiện 
việc phát triển dự án đầu tƣ xây dựng tại mặt tiền các lô đất tiếp giáp trục đƣờng 
cảnh quan, trục đƣờng là điểm nhấn của đô thị Cà Ná để xây dựng kinh doanh 
nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê trƣớc khi đƣợc chuyển nhƣợng (bao 
gồm đất ở hỗn hợp 1.218 lô và đất ở liền kề 265 lô, các nội dung về diện tích 
phân lô, số tầng theo đề xuất dự án tại văn bản số 928/BQLDA-QLDA ngày 27 
tháng 9 năm 2021). 
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+ Đầu tƣ các công trình hạ tầng xã hội: Nhà đầu tƣ thực hiện xây dựng 
hoàn thành các công trình xã hội (Trƣờng mẫu giáo, Trƣờng tiểu học, Trƣờng 
trung học cơ sở, Trạm y tế, Khu công viên cây xanh, hồ Thiên Nga, công trình 
văn hóa, bãi xe) và bàn giao các công trình dân dụng này (trừ nhà liên kế, nhà ở 
kết hợp thƣơng mại dịch vụ, nhà biệt thự, công trình hỗn hợp) cho Nhà nƣớc để 
khai thác và quản lý sử dụng, phục vụ nhu cầu của dân sinh. 

+ Quy mô kiến trúc xây dựng: Đầu tƣ xây dựng phần thô các công trình trên đất 

bao gồm nhà ở thƣơng mại và nhà phân lô liền kề với quy mô và kiến trúc xây dựng 

theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 

1600/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 và Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 

của UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 

- Các hạng mục công trình chi tiết và hoạt động của dự án: 

Diện tích xây dựng, diện tích sàn, mật độ xây dựng, chiều cao tầng và quy mô sử 

dụng đất đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 0.1: Quy mô hạng mục các công trình 

Stt Loại đất 
Diện tích  

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 

HSSDĐ 

(lần) 

MDXD 

(%) 

Tầng 

cao 

(tầng) 

Dân số 

(ngƣời) 

Chỉ tiêu 

(m
2
/ngƣời) 

A ĐẤT ĐƠN VỊ Ở 549.923 85,31 
     

I ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở 38.108 5,87 
    

3,83 

1  TRƢỜNG MẪU GIÁO 8.987 1,38 0,8 40 2 - 0,90 

2 TRƢỜNG TIỂU HỌC 9.391 1,45 1,2 40 3 - 0,94 

3 TRƢỜNG THCS 7.481 1,15 1,6 40 4 - 0,75 

4 THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÓM Ở 8.308 1,28 1,2 80 3 - 0,84 

5 TRẠM Y TẾ 2.075 0,32 0,8 40 2 - 0,21 

6 ĐẤT VĂN HÓA 1.866 0,29 0,8 40 2 - 0,19 

II ĐẤT CÂY XANH ĐƠN VỊ Ở 56.115 8,65 0,05 5 1 - 5,64 

III ĐẤT Ở 313.644 48,98 
   

9.956 31,92 

1 ĐẤT Ở HỖN HỢP 75.228 11,75 5,39-7,2 68-70 9-30 3.655 
 

2 ĐẤT Ở LIÊN KẾ 164.180 25,64 2,4 80 3 4.371 
 

3 ĐẤT Ở NHÀ BIỆT THỰ 25.745 4,02 1,5 50 3 321 
 

4 ĐẤT NHÀ Ở XÃ HỘI 29.620 4,63 2 40 5 1.037 
 

5 ĐẤT BỐ TRÍ TĐC 6.417 0,1 2,4 80 3 192  

6 ĐẤT Ở HIỆN HỮU CHỈNH TRANG 12.454 2,84 2,4 80 3 380 
 

IV BÃI XE 5.500 0,85 
     

V ĐẤT GIAO THÔNG 136.553 21,05 
     

B ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở 94.722 14,69 
     

I ĐẤT CÂY XANH ĐÔ THỊ 63.546 9,85 0,05 5 1 
  

1 BÃI CÁT 8.102 1,25 - - - 
  

2 CÂY XANH ĐÔ THỊ 55.444 8,6 0,05 5 1 
  

II ĐẤT GIAO THÔNG 31.176 4,84 
     

C TỔNG CỘNG 644.645 100,00 
   

9.956 
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* Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng:  

Bảng 0.2: Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng 

STT Hạng mục công trình Diện tích Đơn vị 

01 Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa - Hệ thống 

02 Hê thống thu gom,  - Hệ thống 

03 Hệ thống thùng rác 50 lít thu gom chất thải rắn. - Hệ thống 

04 Kho chứa CTNH (giai đoạn xây dựng) 4 m
2
 m

2
 

05 Kho chứa CTNH (giai đoạn hoạt động) 20 m
2
 m

2
 

* Các hoạt động của dự án. 

- Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; khu công viên, vƣờn hoa, TDTT; các 

công trình công cộng, phúc lợi xã hội. 

- Giải quyết các vấn đề phúc lợi xã hội cũng nhƣ tạo lập hiệu quả đầu tƣ cao. 

- Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực, cải thiện môi 

trƣờng và điều kiện sống của ngƣời dân với các công trình công cộng. 

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

đến môi trƣờng: 

Bảng 0 3: Các hạng mục công trình và hoạt động kèm theo các tác động xấu đến 

môi trƣờng theo các giai đoạn của dự án 

Stt Hạng mục công trình Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 

Hoạt động chuẩn bị và 

Xây dựng các công 

trình hạ tầng, công 

trình trên đất 

-Vận chuyển nguyên 

vật liệu, thiết bị phục 

vụ dự án. 

- Đào đất, san ủi để thi 

công các hạng mục 

- Quá trình xây dựng 

công trình cao tầng 

- Bụi, khí thải 

- Nƣớc thải 

- Chất thải rắn 

Hoạt động của máy 

móc thiết bị thi công 
Chất thải nguy hại 

Hoạt động của máy 

móc thiết bị thi công 
Tiếng ồn, độ rung 

2 Hoạt động dự án 

Sinh hoạt của công 

nhân 

- Nƣớc thải 

- Chất thải rắn 

Hoạt động khu DVTM 
- Nƣớc thải 

- Chất thải rắn 

Hoạt động của phƣơng 

tiện giao thông 

- Chất thải nguy hại 

- Tiếng ồn, độ rung 

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

đoạn của dự án: 

5.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng: 

a. Nước thải, khí thải: 
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* Khí thải, bụi: 

- Nguồn phát sinh:  

+ Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị phục vụ dự 

án. 

+ Khí thải từ các máy móc thiết bị tại công trƣờng 

+ Bụi từ hoạt động san ủi mặt bằng. 

+ Khí thải từ quá trình ép cọc. 

- Quy mô: 

+ Tải lƣợng ô nhiễm bụi do vận chuyển trong suốt quá trình xây dựng: 0,336 

kg/km/lƣợt xe × 38 lƣợt xe. Lƣợng bụi đƣợc dự báo từ hoạt động này là 3,548 mg 

bụi/m.s. 

+ Lƣợng bụi phát sinh từ mỗi lần bốc dỡ là 10 g, lƣợng bụi phát sinh trong quá 

trình bốc dỡ là 10 g/30 phút = 10 g/1800 s = 0,0056 g/s. 

+ Thời gian san ủi mặt bằng trung bình khoảng 42 tháng, làm việc 01 ca/ngày (8 

giờ), từ đó tính đƣợc tải lƣợng bụi do đào và đắp 1.671.320,14  m
3
 là 1,45 g/s. 

+ Trong quá trình ép cọc, dự án sử dụng điện để phục vụ thi công, cho nên 

không phát sinh bụi và khí thải. 

+ Bụi từ trong quá trình xây thƣờng là bụi xi măng. Bụi xi măng có kích thƣớc 

nằm trong khoảng từ 1,5 – 100 µm và những hạt bụi có kích thƣớc nhỏ hơn 3 µm tác 

hại đối với đƣờng hô hấp. 

- Tính chất:  

Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình xây dựng và thi công các tầng cao tƣơng 

đối thấp. Qua các số liệu tham khảo cho thấy đều đạt quy chuẩn cho phép của không 

khí xung quanh. Bụi, khí thải phát sinh từ nguồn này lại tác động trực tiếp đến công 

nhân. Tuy nhiên, nguồn ô nhiễm này không tác động lâu dài, sẽ giảm tối đa khi kết 

thúc thời gian thi công xây dựng dự án.  

* Nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt: 

+ Nguồn phát sinh: Việc tập trung công nhân ở khu vực thi công sẽ kéo theo các 

hoạt động sinh hoạt hàng ngày của công nhân xây dựng tại công trƣờng sẽ phát sinh 

ra nƣớc thải sinh hoạt 

+ Quy mô phát thải: Theo tính toán của chúng tôi, số lƣợng công nhân thi công 

công trình lúc cao điểm nhất khoảng 100 ngƣời (tuy nhiên thời điểm này không kéo 

dài). Đa số công nhân là lao động địa phƣơng không ăn nghỉ tại công trƣờng. Chỉ có 

khoảng 05 ngƣời ăn nghỉ ở lại tại công trƣờng. Nhƣ vậy, nƣớc thải sinh hoạt của dự 

án giai đoạn này chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt của 05 ngƣời ăn nghỉ tại công trƣờng. 

Căn cứ vào tiêu chuẩn cấp nƣớc tại TCXD 33:2006 Cấp nƣớc - mạng lƣới đƣờng ống 

và công trình tiêu chuẩn thiết kế (120 lít/ngƣời/ngày đối với 05 công nhân ở lại công 
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trƣờng và 15 lít/ngƣời đối với công nhân về nhà), chúng tôi tính đƣợc tổng lƣợng 

nƣớc thải sinh hoạt giai đoạn này thải ra khoảng 2m
3
/ngày. 

+ Tính chất nước thải: Thành phần nƣớc thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, 

các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các hợp chất dinh dƣỡng 

(N,P) và các vi sinh.  

- Nước thải xây dựng: 

Phát sinh trong quá trình xây dựng các hạng mục và nƣớc xả thừa trong quá trình 

trộn bê tông, nƣớc xả bảo dƣỡng bê tông. Lƣu lƣợng hàng ngày tƣơng đối ít, không 

chứa các thành phần gây tác động xấu tới môi trƣờng nƣớc nên không gây tác động 

xấu tới môi trƣờng. 

b. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

* Chất thải rắn:  

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn trong giai đoạn này chủ yếu là chất thải rắn xây 

dựng và chất thải rắn sinh hoạt của công nhân. 

- Quy mô và tính chất nguồn thải: 

+ Chất thải rắn xây dựng:  

Chất thải rắn xây dựng chủ yếu là các nguyên vật liệu dƣ thừa bỏ đi nhƣ sắt, gỗ 

vụn, bao bì nguyên vật liệu,… với lƣợng thải đƣợc ƣớc tính khoảng 20 kg/ngày. Tuy 

nhiên, đây là loại chất thải rắn có giá trị sử dụng nên chủ dự án sẽ cho tận thu để sử 

dụng lại hoặc bán cho các đơn vị có nhu cầu thu mua. Vì vậy các loại chất thải rắn 

này ít có khả năng phát thải ra môi trƣờng. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là hộp đựng thức ăn, thức ăn dƣ thừa của công 

nhân. Tổng số công nhân tham gia xây dựng trong giai đoạn này khoảng 100 ngƣời. 

Trung bình lƣợng xả thải khoảng 0,9kg/ngƣời/ngày. Tổng khối lƣợng rác thải sinh 

hoạt khoảng 90 kg/ngày. 

* Chất thải nguy hại:  

- Nguồn phát sinh: chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ (giẻ lau, cặn 

dầu...) và dầu mỡ thải phát sinh từ hoạt động sửa chữa, bảo dƣỡng máy móc, thiết bị 

thi công cơ giới và vận chuyển. 

- Quy mô và tính chất: Theo nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công 

nghệ Quân sự (2002), lƣợng dầu mỡ do mỗi xe tải, máy móc thiết bị xây dựng thải ra 

mỗi lần thay dầu vào khoảng 07 lít/lần. Thời gian thay dầu mỡ và bảo dƣỡng máy 

móc thiết bị thi công trung bình từ 3-6 tháng phụ thuộc vào cƣờng độ hoạt động của 

các máy móc, thiết bị này. Tổng số lƣợng phƣơng tiện vận chuyển và thi công cơ giới 

của dự án khoảng 18 phƣơng tiện (ô tô, máy xúc, máy ủi,…). Khi đó ƣớc tính tổng 

lƣợng dầu nhớt thải thải bỏ trong suốt quá trình thực hiện dự án khoảng: 504 lít (trong 

đó khoảng 196 lít là dầu nhớt thải từ các ô tô vận chuyển sẽ đƣợc thải bỏ tại các 

garage; 308 lít của các xe lu, xe ủi, máy xúc… đƣợc thải ra tại công trƣờng) và 8 kg 

giẻ lau dính dầu, nhớt.   
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c. Tiếng ồn, độ rung: 

* Tiếng ồn: 

- Nguồn phát sinh: Ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động của các phƣơng tiện vận tải 

và các máy móc thi công, xe tải,… 

- Quy chuẩn áp dụng: So sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

QCVN 26:2010/BTNMT, giới hạn tiếng ồn cho phép từ 6 giờ đến 21 giờ là 70 dBA 

thì vòng bán kính ngoài 120m từ ranh giới dự án mức ồn của các phƣơng tiện và máy 

móc nói trên đều đạt quy chuẩn. Xung quanh khu vực dự án phần lớn là đƣờng giao 

thông, đát trống và dự án không thi công vào giờ nghỉ của dân nhằm giảm thiểu thấp 

nhất các tác động đến ngƣời dân. 

* Độ rung: 

- Nguồn tác đông: phát sinh hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt động 

đào đất, san ủi (máy xúc, máy ủi, xe lu), hoạt động ép cọc. 

- Quy chuẩn áp dụng: So sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

QCVN 27:2010/BTNMT.  

5.3.2. Giai đoạn hoạt động: 

a. Nước thải, khí thải: 

* Nước thải: 

- Nguồn phát sinh: bao gồm nƣớc thải sinh hoạt từ khu dân cƣ của Dự án và 

nƣớc thải từ các khu thƣơng mại dịch vụ, khu nhà ở xã hội, trƣờng học, trạm y tế….. 

- Quy mô và tính chất: 

+ Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án là 2656,5 m
3
/ngày 

+ Tính chất nƣớc thải phát sinh từ dự án có hàm lƣợng N và P rất lớn, nếu không 

đƣợc loại bỏ thì sẽ làm cho nguồn tiếp nhận nƣớc thải bị phú dƣỡng - một hiện tƣợng 

thƣờng xảy ra ở nguồn nƣớc có hàm lƣợng N và P cao, trong đó các loài thực vật thủy 

sinh phát triển mạnh rồi chết đi, thối rữa, làm cho nguồn nƣớc trở nên ô nhiễm. 

* Khí thải: 

- Từ hoạt động lƣu thông các dòng xe ra vào: 

Khi dự án đi vào hoạt động thì quy mô phục vụ tối đa của Dự án là 9.956 ngƣời. 

Để dự báo thải lƣợng các chất ô nhiễm không khí do giao thông gây ra, dựa trên  định 

hƣớng quy hoạch chung của khu vực, tính chất khu đô thị, các khu vực quy hoạch lân 

cận, ƣớc tính cƣờng độ dòng xe lớn nhất trên các tuyến đƣờng phố chính trong khu 

vực dự án trong tƣơng lai khoảng 40% là xe ô tô con, xe khách, xe tải và 60  là xe 

máy. Quãng đƣờng di chuyển trung bình là 5km. 

- Mùi từ hệ thống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải, khu vực tập trung rác thải sinh 

hoạt: 

Mùi thƣờng phát sinh vào các ngày nắng kéo dài do lƣợng nƣớc thải, bùn tồn 

đọng trong đáy các hố ga, từ hầm tự hoại, hệ thống thoát, cống thoát nƣớc mƣa, khu 
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vực tập trung rác thải sinh hoạt. Khí sinh ra ở đây chủ yếu từ quá trình phân huỷ nƣớc 

bẩn tồn đọng bởi vi sinh yếm khí hoặc tuỳ nghi không đƣợc kiểm soát nhƣ H2S, NH3, 

CH4… gây mùi hôi ảnh hƣởng tới sức khoẻ, chất lƣợng cuộc sống cộng đồng dân cƣ. 

Khi tiếp xúc với hỗn hợp các khí trên ở nồng độ cao có nguy cơ gây khó thở, suy hô 

hấp ảnh hƣởng sức khỏe. Vì vậy cần có biện pháp giảm thiểu thích hợp. 

b. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: hoạt động của khu dân cƣ đất ở, khu văn phòng, khu thƣơng 

mại…. làm phát sinh nguồn chất thải rắn chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. 

-  uy mô và tính chất nguồn thải: 

+ Tổng số ngƣời toàn dự án khi đi vào hoạt động tối đa 9956 ngƣời. Chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt tại Dự án tính theo hệ số phát thải là 

0,9 kg/ngƣời. Ƣớc tính lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 8960,4 

kg/ngày. Lƣợng rác thải từ lá cây rụng ƣớc tính khoảng 20 kg/ngày. Nhƣ vậy, tổng 

lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 8980,4 kg/ngày. 

+ Thành phần chất thải: Chủ yếu là giấy, túi nilon, thức phẩm thừa, chai lọ, bao 

bì, lá cây… 

* Bùn từ bể tự hoại: 

Căn cứ thông tƣ 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 quy định: Khối lƣợng phân 

bùn phát sinh đƣợc xác định dựa trên mức độ hoàn thiện của hệ thống công trình vệ 

sinh tại chỗ hoặc theo các tiêu chuẩn đƣợc lựa chọn áp dụng nhƣng phải ≥ 0,04 

m
3
/ngƣời/năm. Lƣợng bùn phát sinh từ bể tự hoại cao nhất của dự án là: 9.956 x 0,04 

= 398,24 m
3
/ngƣời/năm. 

* Chất thải nguy hại 

Đƣợc xác định gồm bóng đèn neon hỏng, pin, bình ắc quy, hộp mực in, giẻ lau 

dính dầu nhớt,... Lƣợng thải khoảng 30 kg/ 6 tháng. 

c. Tiếng ồn: 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông; hoạt động 

khách ra vào khu thƣơng mại, trƣờng học 

- Quy chuẩn áp dụng: So sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

QCVN 26:2010/BTNMT. 

5.3.3. Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án: 

a. Sự cố cháy, nổ  

Trong quá trình hoạt động của Dự án, có thể xảy ra cháy nổ do các nguyên nhân: 

- Lƣu giữ các nguyên, nhiên vật liệu dễ bắt lửa tại nơi có nguồn nhiệt phát sinh, 

gần lửa, điện; 

- Do ý thức của khách ra vào sử dụng dịch vụ: hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa 

bãi… gây ra cháy nổ; 
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- Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấm lửa, phòng cháy chữa cháy; 

- Cháy nổ do sự cố sét đánh. 

b. Sự cố về điện: 

Khi dự án đi vào hoạt động sự cố về điện có thể xảy nhƣ sau: 

- Các thiết bị về điện không đảm bảo an toàn kỹ thuật. 

- Sơ suất trong quá trình vận hành, kiểm tra. 

- Nhân viên quản lý, vận hành hệ thống điện chƣa đủ trình độ chuyên môn. 

Gió bão, sấm sét cũng gây ra các sự cố về điện: chập điện, cháy nổ... 

c. Sự cố vỡ đƣờng ống cấp nƣớc 

Nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đƣờng ống cấp nƣớc do đƣờng ống cấp nƣớc đƣợc 

lắp đặt không đúng theo quy phạm độ sâu lắp đặt của đƣờng ống hoặc độ bền và độ 

ổn định của đƣờng ống không đảm bảo tiêu chuẩn. Khi sự cố này xảy ra sẽ ảnh hƣởng 

đến quá trình cấp nƣớc cho dự án, gây thất thoát một lƣợng nƣớc đáng kể và làm mất 

vẻ mỹ quan chung của dự án. . 

d. Sự cố rò rỉ đƣờng ống thoát nƣớc 

Sự cố thƣờng gặp ở hệ thống thoát nƣớc của dự án là sự rò rỉ nƣớc thải từ hệ 

thống thoát nƣớc. Sự cố trên xảy ra nếu không có hƣớng khắc phục kịp thời thì xem 

nhƣ toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nƣớc thải phát thải vào môi trƣờng 

với nồng độ chƣa đạt giới hạn quy chuẩn cho phép. Theo đó, chất lƣợng môi trƣờng 

sẽ bị tác động bởi sự cố này. 

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

5.4.1. Giai đoạn xây dựng: 

a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

* Đối với xử lý bụi, khí thải: 

- Đối với bụi từ quá trình đào đất và quá trình bốc dở nguyên vật liệu xây 

dựng  

+ Dùng xe bồn (dung tích 5 m
3
) thƣờng xuyên phun nƣớc tạo độ ẩm trên toàn bộ 

bề mặt thi công, đặc biệt là đoạn giáp cá khu dân cƣ hiện hữu. Tần suất phun tối thiểu 

04 lần/ngày với định mức phun 02 lít/m
2
. 

+ Thƣờng xuyên quét dọn khu vực bốc dỡ nguyên vật liệu. 

+ Đào đắp, san ủi theo phƣơng pháp cuốn chiếu, dứt điểm từng khu vực một, 

không san ủi tràn lan trên toàn bề mặt dự án. 

+ Áp dụng các biện pháp thi công xây dựng tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và 

quá trình thi công ở mức tối đa. 

+ Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo giữa 

các công đoạn thi công: phát quang mặt bằng, đào đắp đất vào những ngày nắng ráo 

tránh ngập úng xung quanh khu vực do nƣớc mƣa. 
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- Đối với bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu, đất dư, 

máy móc thiết bị: 

Trong giai đoạn thi công, khí thải sinh ra do hoạt động của các động cơ bao gồm: 

Bụi, CO, NO2, SO2, VOC. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào chất lƣợng đƣờng giao 

thông, chủng loại xe và chế độ hoạt động của động cơ. Các giải pháp chủ yếu để giảm 

thiểu các tác động này là: 

+ Xe vận chuyển phải có bạt che phủ bên trên nhằm hạn chế bụi phát tán. 

+ Thƣờng xuyên bảo dƣỡng các loại xe và thiết bị xây dựng để giảm tối đa lƣợng 

khí thải ra. 

+ Thay đổi nhiên liệu, dùng loại có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp hơn. 

+ Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của các động cơ. 

+ Không đƣợc chở quá trọng tải qui định. 

+ Trang bị các thiết bị an toàn lao động cá nhân cho công nhân nhƣ mũ, mặt nạ, 

quần áo bảo hộ lao động… 

+ Khi lập hồ sơ mời thầu chúng tôi quy định bắt buộc nhà thầu tham gia thực 

hiện công tác vận chuyển nguyên vật liệu đặc biệt là đất, cát phải cam kết: Phƣơng 

tiện vận chuyển phải vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lƣợt vận chuyển; nguyên vật liệu đƣợc 

che đậy cẩn thận, chắc chắn trong suốt quá trình lƣu thông; điều chỉnh vận tốc hợp lý 

khi qua các khu dân cƣ.  

- Đối với bụi sinh ra từ quá trình xây dựng các công trình cao tầng: 

+ Dùng bạt lƣới che chắn tại vị trí đang xây dựng ở các tầng để hạn chế lƣợng 

bụi phát tán ra môi trƣờng ảnh hƣởng trực tiếp đến khu vực xung quanh công trình. 

Lƣới xây dựng màu xanh, có hình dạng vảy cá, có lỗ lƣới rất nhỏ và khối lƣợng từ 

50g-120g/m
2
.  Lỗ lƣới nhỏ chỉ tầm 3mm-5mm. Tính ra, 1cm

2
 thì có đến 32-64 mắt 

lƣới. Lƣới thƣờng đƣợc để bao che những công trình tòa nhà cao tầng vì khối lƣợng 

rất nhẹ nhàng, dễ sử dụng và có xuất xứ từ Nhật Bản. Với lỗ lƣới cực nhỏ này, có thể 

che chắn cả cát, thậm chí bụi bay từ công trình ra khu vực xung quanh. 

+ Khi bốc xếp vật liệu xây dựng, công nhân đƣợc trang bị bảo hộ lao động cá 

nhân để giảm thiểu ảnh hƣởng của bụi tới sức khoẻ. 

+ Dùng máy hút bụi xử lý ngay bụi thải ra trong quá trình tô trát, chà nhám để 

tránh gây ảnh hƣởng ra xung quanh. 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ khẩu trang, kính… 

+ Lựa chọn vị trí hợp lý để tiến hành hàn, cắt kim loại. 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân hàn cắt kim loại (mũ, kính, khẩu 

trang,…). 

*  Đối với thu gom và xử lý nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt: 
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+ Ƣu tiên lựa chọn những nhà thầu có nguồn nhân lực là ngƣời dân tại địa 

phƣơng chiếm tỷ lệ lớn để giảm thiểu số ngƣời lƣu trú tại công trình. 

+ Do diện tích thi công Dự án lớn nên Chủ đầu tƣ sẽ chọn phƣơng án sử dụng 

nhà vệ sinh di dộng để dễ di chuyển trong quá trình thi công theo tiến độ công trình. 

Tại khu vực lán trại bố trí 01 nhà vệ sinh di động để phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá 

nhân đại tiện và tiểu tiện. Nhà vệ sinh có hầm thu gom bằng nhựa PE, đƣờng kính 1,7 

m, chiều cao 1,76 m. Khi hầm đầy, Công ty sẽ thuê đơn vị hút thu gom vận chuyển xử 

lý đúng quy định. 

- Nước mưa chảy tràn: 

+ Bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao để tránh ngập úng. 

+ Phân bổ lƣợng nguyên vật liệu đủ theo từng giai đoạn thi công. 

+ Các loại dầu, nhớt thải phải đƣợc thu gom triệt để, nghiêm cấm việc vứt, đổ 

bừa bãi nhằm tránh gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

+ Lập kế hoạch thi công hợp lý và có biện pháp bảo vệ công trình trong mùa 

mƣa. Thực hiện tốt việc giảm thiểu chất thải rắn và nƣớc thải trong giai đoạn thi công 

xây dựng. 

b. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

* Chất thải rắn: 

- Chất thải rắn từ hoạt động thi công xây dựng: 

+ Đối với chất thải rắn vô cơ là kim loại, nhựa, giấy, bao bì đƣợc thu gom, phân 

loại bán phế liệu. Đối với chất thải rắn hữu cơ nhƣ lá cây sẽ đƣợc thu gom chuyển cho 

Công ty TNHH-XD-TMSX Nam Thành xử lý. 

+ Chất thải rắn xây dựng: Nhƣ gạch vỡ vụn, cát sỏi, bê tông... sẽ đƣợc đơn vị thi 

công tận dụng gia cố nền tại các khu vực sân đƣờng nội bộ trong khuôn viên dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Việc thu gom tập trung rác thải sinh hoạt chúng tôi sẽ 

quy định tại hồ sơ mời thầu: Nhà thầu xây dựng phải bố trí 04 thùng chứa rác thải 

sinh hoạt loại 120 lít tại khu vực lán trại và khu vực thi công; xây dựng, niêm yết 

công khai bản nội qui sinh hoạt tại công trƣờng, đồng thời gửi chủ đầu tƣ và chính 

quyền địa phƣơng để giám sát. Lƣợng thải hàng ngày đƣợc đội vệ sinh địa phƣơng thu 

gom và vận chuyển, xử lý chung với rác thải sinh hoạt của địa phƣơng.  

* Chất thải nguy hại: 

- Chủ dự án thực hiện việc quản lý, đăng ký chủ nguồn thải và xử lý CTNH theo 

đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng. 

- Xây dựng 01 kho lƣu giữ tạm thời chất thải nguy hại có diện tích 4m
2
 (2m x 

2m) tại sát khu lán trại; Kết cấu: tƣờng gạch, nền xi măng, mái tôn.  

- Thu gom toàn bộ dầu, nhớt thải phát sinh tại Dự án vào các can nhựa 50lít và 

giẻ lau dính dầu mỡ đƣợc thu gom vào thùng chứa rác 50lít có nắp đậy; lƣu giữ ở kho 

lƣu giữ CTNH nói trên.  
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- Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom vận chuyển CTNH đi 

xử lý. 

- Phân bổ lƣợng nhiên liệu đủ theo từng giai đoạn hoạt động. 

- Quá trình nạp nhiên liệu sẽ đƣợc chúng tôi tiến hành cẩn thận tránh rơi vãi ra 

môi trƣờng xung quanh. 

c. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh làm việc vào giờ nghỉ của dân cƣ, hạn 

chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, quy định tốc độ 

hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh. 

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng thiết bị máy móc, xe, đồng thời hạn chế sử dụng các 

loại đã cũ. 

- Hạn chế tập trung các thiết bị làm việc cùng một lúc tại công trƣờng. 

- Đơn vị thi công sẽ xây dựng tấm che bằng tôn cao trên 3 m bao xung quanh 

khu vực dự án. Ngoài tác dụng bảo vệ, các tƣờng bao này sẽ giảm thiểu phát thải bụi 

và tiếng ồn ra các khu vực xung quanh. 

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc 

phục nhƣ: Kê cân bằng máy, lắp các bộ giảm chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim 

loại, … 

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm 

chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…), sử dụng các dụng cụ 

cá nhân chống rung,… 

- Bố trí cự ly và phân bổ thời gian hoạt động hợp lý của các thiết bị có cùng độ 

rung để tránh cộng hƣởng. 

Công ty cam kết mức ồn, rung gây ra do các hoạt động liên quan đến dự án sẽ 

đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.4.2. Giai đoạn hoạt động: 

a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

* Nước thải: 

+ Đối với nƣớc thải từ hoạt động tắm giặt, rửa sàn chứa các chất tẩy rửa, cặn bẩn, 

nƣớc thải từ nhà bếp nấu ăn chứa các chất dầu mỡ, cặn bẩn … sẽ đƣợc dẫn theo đƣờng 

ống nhựa PVC riêng biệt tới trạm xử lý nƣớc thải tập trung xử lý. 

+ Đối với nƣớc thải xí tiểu từ bệ xí, sẽ đƣợc dẫn theo đƣờng ống nhựa PVC tới 

các bể tự hoại để xử lý sơ bộ sau đó qua trạm xử lý nƣớc thải tập trung của Đô thị Cà 

Ná để xử lý. 
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Toàn bộ nƣớc thải sẽ đƣợc dẫn về trạm xử lý nƣớc thải tập trung của Đô thị Cà 

Ná nằm ở phía Nam Dự án với công suất Q2020= 10.000 m3/ngđ và Q2030= 20.000 

m3/ngđ. Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý đạt quy chuẩn xả ra biển. 

* Nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa của dự án đƣợc tách riêng với hệ thống thoát nƣớc 

thải. thu gom bằng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép ly tâm D400-D1500. Và 2 

tuyến cống hộp BxH=2.5x2.5m và BxH=3,5x3,5m. 

Cống thoát nƣớc mƣa đƣợc bố trí một bên đƣờng, bên đối diện bố trí giếng thu 

và cống ngang đƣờng D400. 

Các đoạn cống đặt vỉa hè dùng cống bê tông ly tâm H10, các đoạn cống băng 

đƣờng và các đoạn cống dƣới lòng đƣờng sử dụng cống bê tông ly tâm H30 chịu tải 

trọng cao để hạn chế ảnh hƣởng của xe cộ lƣu thông bên bên trên. 

- Nƣớc mƣa đƣợc thu gom thông qua hệ thống cửa thu và cống dọc trong phạm 

vi dự án, đổ về các vị trí nhƣ sau: 

+ Nƣớc mƣa thoát ra hồ nhân tạo ở trong khu sau đó sẽ thoát ra cảng Cà Ná bằng 

2 tuyến cống hộp BxH=3,5x3,5m trƣớc khi đổ ra biển Đông. 

+ Nƣớc mƣa đổ ra biển Đông tại vị trí cửa xả 4. 

+ Nƣớc mƣa đổ vào kênh hở hiện trạng ở phía Đông Nam trƣớc khi đổ ra biển 

Đông. 

* Khí thải: 

- Từ hoạt động lưu thông các dòng xe ra vào: 

+ Bố trí cây xanh theo đúng quy hoạch đƣợc duyệt nhằm giảm thiểu ô nhiễm bụi, 

khí thải. 

+ Thƣờng xuyên phun nƣớc trên các tuyến đƣờng giao thông nội bộ, lắp đặt hệ 

thống phun nƣớc dạng tia tại các bãi cỏ, vƣờn hoa vừa tƣới cây vừa đảm bảo độ ẩm và 

cải thiện khí hậu. 

+ Nghiêm cấm các loại xe tải chuyên chở đất đá và các dạng vật liệu khác có khả 

năng phát tán bụi ra môi trƣờng mà không có bạt hoặc các thiết bị che chắn cẩn thận. 

- Từ các hố ga thu nước:  

+ Nạo vét hố ga định kỳ. 

+ Thƣờng xuyên bổ xung chế phẩm vi sinh vào trong hầm cầu nhằm mục đích 

thúc đẩy quá trình phân hủy. Đặc biệt giảm lƣợng khí phát sinh ra môi trƣờng. 

b. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

* Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn trong khu quy hoạch đạt 100%. 

- Hình thức thu gom: Việc thu gom rác đƣợc thực hiện từ nhà ở các hộ gia đình. 
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- Thu gom rác tại các khu nhà ở: Bố trí các thùng chứa rác nhỏ dung tích khoảng 

10 lít. Mỗi hộ gia đình sẽ tự thu gom và đổ rác vào thùng rác của nhà mình. Sau đó 

đƣợc các công nhân vệ sinh thu gom vào các xe vận chuyển rác. 

- Thu gom rác tại các khu công cộng: Bố trí các thùng chứa rác nhỏ dung tích 

khoảng 70 lít tại các lề đƣờng, khu vực công viên, vƣờn hoa để ngƣời đi đƣờng, ngƣời 

dân tham gia sinh hoạt tại các khu vực này có nơi xả rác vào. Khoảng cách các thùng 

rác đƣợc bố trí linh hoạt, phù hợp theo từng tuyến đƣờng. 

- Đối với khu thƣơng mại: ngoài việc đặt các thùng rác công cộng còn bố trí các 

thùng rác nhỏ có nắp đậy tại các khu vực phát sinh rác thải. Mỗi ngày nhân viên vệ 

sinh đều phải quét dọn, thu gom rác đƣa về bãi vệ sinh tạm thời của từng khu để đội 

vệ sinh của khu đô thị đến thu gom theo giờ cố định.  

- Vận chuyển rác: Dùng xe chuyên dùng để thu gom và vận chuyển rác từ các hộ 

dân cƣ đến khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh. Việc thu gom và vận chuyển rác từ 

các hộ gia đình đến nơi xử lý do đơn vị chuyên trách thực hiện. 

*  iện pháp giảm thiếu tác động chất thải nguy hại: 

- Chủ dự án thực hiện việc quản lý, đăng ký chủ nguồn thải và xử lý CTNH theo 

đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi 

trƣờng. 

- Xây dựng 01 kho lƣu giữ tạm thời chất thải nguy hại có diện tích 20m
2
 (4m x 

5m); Kết cấu: tƣờng gạch, nền xi măng, mái tôn.  

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom vận chuyển CTNH đi 

xử lý. 

c. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 

- Tất cả các xe vận tải và máy móc, thiết bị cơ giới đƣa vào sử dụng phải đạt tiêu 

chuẩn kỹ thuật quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn và tiếng ồn, độ rung, 

- Áp dụng các biện pháp phòng chống ồn rung cần thiết cho nền của trạm bơm 

nƣớc thải. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra định kỳ, đảm bảo các máy bơm luôn trong tình trạng 

hoạt động tốt, tra dầu nhớt đầy đủ theo đúng hƣớng dẫn sử dụng của thiết bị.  

- Quy định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc 

biệt khi đi qua khu dân cƣ hoặc vào giờ nghỉ.  

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng thiết bị máy móc, xe, đồng thời hạn chế sử dụng các 

loại xe cũ. 

- Thực hiện việc cách âm đối với khu vực thƣờng xuyên có tiếng động lớn.. 

5.4.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

a.  Chống cháy nổ: 

Khu thƣơng mại cần chú ý thực hiện: 
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- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy phạm, quy định về phòng cháy 

chữa cháy PCCC trong quá trình xây dựng công trình từ khâu thiết kế, thi công đến 

nghiệm thu đƣa công trình vào sử dụng. 

- Hệ thống dẫn điện, chiếu sáng đƣợc thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công 

trình khác nhằm dễ dàng sửa chữa, chống chập mạch cháy, nổ. 

- Đặt các biển cảnh báo dễ cháy, yêu cầu khách vào dự án tuân thủ các quy định 

về PCCC. 

- Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho công trình bao gồm: hệ thống báo 

cháy tự động, hệ thống chữa cháy nƣớc vách tƣờng, hệ thống chữa cháy bằng các bình 

chữa cháy xách tay. 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC), phòng chống sự cố đƣợc cơ quan 

PCCC của tỉnh thẩm định và cho phép. 

- Thành lập đội phòng cháy chữa cháy của Công ty, đƣợc huấn luyện để xử lý 

nhanh khi còi báo động vang lên, đồng thời hợp đồng liên kết với Công an PCCC khi 

sự cố xảy ra, lực lƣợng này sẽ đến ngay. 

b. Chống sét: 

- Toàn bộ công trình đƣợc thiết kế chống sét đánh thẳng. Kim thu sét loại 1 kim 

có bán kính bảo vệ cấp I là 32 m. Dây dẫn sét và dây tiếp đất là loai dây đồng có tiết 

diện 100 mm
2
, dây dẫn sét từ kim thu sét đến hộp kiểm tra điện trở đƣợc luồn vào ống 

nhựa PVC , hộp kiểm tra điện trở đặt cách mặt đất 1,5 m, cọc tiếp tiếp địa loại sắt mạ 

đồng D16, L = 2,4 m. Hệ thống  tiếp địa có điện trở  R≤ 10Ω, kết hợp chống sét lan 

truyền. 

- Kiểm tra định kỳ 2 lần 1 năm trƣớc và sau mùa mƣa. 

c. Sự cố về điện: 

Khi dự án đi vào hoạt động, hệ thống điện sẽ do bộ phận quản lý điện của tòa 

nhà quản lý sẽ thƣờng xuyên: 

- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn. 

- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 

- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện. 

d. Sự cố vỡ đường ống cấp, thoát nước: 

- Đƣờng ống thiết kế đặt sâu tối thiểu 0,5 - 0,7 m tính từ mặt đất đến đỉnh ống. 

Cách chỉ giới xây dựng tối thiểu 0,5 m, trên các ngã ba, ngã tƣ bố trí các van khóa phục vụ 

công tác lắp đặt và duy tu, bảo dƣỡng trong quá trình hoạt động của mạng lƣới cấp nƣớc, các 

ống cấp nƣớc vị trí băng ngang qua đƣờng đƣợc bố trí đan BTCT vữa xi măng M200 dày 

100 đặt bên trên để bảo vệ ống. 

- Đƣờng ống nƣớc dẫn đến mỗi hộ dân cách mép tƣờng công trình 0,5 m. Thực hiện 

đồng bộ với hệ thống hạ tầng và giao thông nội bộ. 
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- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đƣợc 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đƣờng ống dẫn nƣớc. 

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

5.5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Việc giám sát và quản lý môi trƣờng là công việc thƣờng xuyên trong quá trình 

xây dựng và họat động của dự án. Quản lý môi trƣờng tốt góp phần hạn chế tác động 

tiêu cực đến môi trƣờng, vừa kiểm soát đƣợc các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm, vừa 

đem lại hiệu quả kinh tế cho cho dự án và xã hội. 

Từ các kết quả quan trắc có thể đánh giá đƣợc hiệu quả xử lý của các công trình 

xử lý chất thải, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung hợp lý hơn. Phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn về môi trƣờng để quản lý và giám sát chất lƣợng môi trƣờng là yêu 

cầu cần thiết cho dự án họat động bền vững. 

Chƣơng trình quản lý môi trƣờng đƣợc thực hiện trong cả 02 giai đoạn: Giai 

đoạn chuẩn bị, xây dựng và giai đoạn hoạt động, bao gồm các nội dung chủ yếu: 

- Chƣơng trình kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi trƣờng trong giai đoạn 

chuẩn bị, xây dựng. 

- Chƣơng trình kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi trƣờng trong giai đoạn 

hoạt động (Chi tiết tại bảng 4.1 của báo cáo). 

5.5.2. Chƣơng trình quan trắc, giám sát môi trƣờng của dự án: 

a. Giai đoạn thi công xây dựng: 

* Quan trắc môi trƣờng không khí và tiếng ồn: 

 - Vị trí quan trắc: 

+ Vị trí 1: Trên hƣớng gió tại khu vực đang thi công xây dựng. 

+ Vị trí 2: Cuối hƣớng gió tại khu vực đang thi công xây dựng. 

- Chỉ tiêu quan trắc: Bụi, NO2, SO2 và tiếng ồn. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

Ghi chú: Các vị trí này thay đổi theo hướng gió và tiến độ thi công dự án. 

* Kinh phí thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng theo quy định hiện hành 

năm thực hiện giám sát. 

b. Giai đoạn hoạt động. 

Giám sát chất thải rắn thông thƣờng, chất thải nguy hại: Báo cáo giám sát 

khối lƣợng phát sinh; phân định, phân loại các loại chất thải phát sinh về cơ quan 

quản lý định kỳ theo quy định. 
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Chƣơng 1 

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

 

1.1 Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án:  

KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẦM CÀ NÁ 

1.1.2. Chủ dự án: 

Thực hiện quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ thực hiện dự án Khu đô thị Đầm Cà 

Ná tại Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 17/12/2021; các thành viên Liên doanh 

thống nhất Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thƣơng mại Tuấn Dung thành lập 

Công ty Cổ phần ACT Holdings là Doanh nghiệp thực hiện dự án Khu đô thị mới 

Đầm Cà Ná (tại Biên bản họp các nhà đầu tư số 05/BB ngày 18/12/2021; Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp số 4500653011, đăng ký lần 

đầu ngày 23 tháng 12 năm 2021, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp). 

Thông tin về Chủ dự án nhƣ sau:    

- Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần ACT Holdings. 

- Địa chỉ trụ sở: 79 đƣờng 16 tháng 4, phƣờng Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – 

Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. 

- Điện thoại: 0969838383;   Email:  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty:  

Ông Nguyễn Tuấn Anh;    Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị. 

- Ngƣời đƣợc ủy quyền pháp lý: 

Ông Kiều Anh Tuấn;    Chức danh: Tổng Giám Đốc. 

1.1.3. Tiến độ thực hiện dự án: 

Thời gian thực hiện dự án 6,0 năm kể từ ngày đƣợc lựa chọn nhà đầu tƣ (căn cứ 

tại Quyết định số: 549/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 Quyết định chấp thuận nhà đầu 

tƣ), trong đó tiến độ cụ thể nhƣ sau: 

- Công tác chuẩn bị đầu tƣ: 1,0 năm. 

- Công tác giải phóng mặt bằng: 1,5 năm. 

- Công tác đầu tƣ xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (đƣờng giao 

thông, hệ thống cấp nƣớc, thoát nƣớc, cấp điện, điện chiếu sáng đô thị, khu công 

viên - cây xanh, hồ nƣớc) thời gian hoàn thành trong 2,0 năm. Ƣu tiên đầu tƣ xây 

dựng đồng bộ Hạ tầng kỹ thuật tại khu đất bố trí tái định cƣ để sớm giải quyết việc bố 

trí đất ở tái định cƣ cho ngƣời dân bị ảnh hƣởng bởi dự án. 

- Công tác đầu tƣ xây dựng các công trình kiến trúc trên đất thời gian 

hoàn thành trong 1,5 năm, đầu tƣ xây dựng toàn bộ các công trình Nhà ở xã hội, 

Trƣờng Mẫu giáo, Trƣờng Tiểu học, Trƣờng Trung học cơ sở, Trạm Y tế, Công 

viên, cây xanh, hồ nƣớc (hồ Thiên Nga), công trình văn hóa, công trình siêu thị, 
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bãi xe và nhà liên kế, nhà ở kết hợp thƣơng mại dịch vụ, công trình hỗn hợp sau 

khi đầu tƣ hoàn chỉnh các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất. 

1.1.4. Vị trí địa lý của dự án 

Vị trí dự án thuộc địa phận xã Phƣớc Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận; Có quy mô diện tích 64,46 ha. Tứ cận của khu vực dự án nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp đƣờng ĐT 701; 

+ Phía Tây giáp cảng cá Cà Ná; 

+ Phía Đông giáp kênh dẫn nƣớc đồng muối Cà Ná; 

+ Phía Nam giáp khu dân cƣ xã Phƣớc Diêm hiện hữu. 

Bảng 1.1: Tọa độ các điểm mốc giới hạn Dự án 

Stt 
Tọa độ (VN 2000) 

Stt 
Tọa độ (VN 2000) 

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

1 1255170,59 568779,46 17 1253850,29 570176,51 

2 1255175,24 569080,83 18 1253892,34 570021,17 

3 1255170,43 569131,48 19 1253972,39 569814,50 

4 1255144,22 569230,38 20 1253985,25 569793,25 

5 1255109,66 569304,13 21 1254031,57 569761,31 

6 1255047,47 569385,83 22 1254049,08 569756,72 

7 1253560,18 570845,14 23 1254251,29 569772,35 

8 1253532,88 570866,42 24 1254380,97 569640,17 

9 1253500,05 570887,42 25 1254412,90 569630,09 

10 1253464,92 570839,28 26 1255020,34 569342,53 

11 1253331,15 570788,64 27 1255073,41 569306,94 

12 1253103,61 570576,89 28 1255101,58 569260,18 

13 1253291,84 570522,50 29 1255110,04 569194,67 

14 1253411,62 570499,80 30 1255064,86 569049,54 

15 1253817,61 570404,60 31 1255062,53 568966,77 

16 1253825,99 570303,91 32 1255090,03 568896,97 
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Hình 1.1: Vị trí dự án và các đối tƣợng xuang quanh.  

QL1A 

BIỂN ĐÔNG 

VỊ TRÍ DỰ ÁN 

CẢNG CÁ CÀ NÁ 

TL701 

Cánh Đồng Muối - Xí Nghiệp Muối Cà Ná 

Đồn 

Biên 

Phòng 

UBND xã 

Cà Ná 

UBND xã 

Phƣớc Diêm 

KDC xã 

Cà Ná 

KDC xã 

Phƣớc Diêm 

KDC xã 

Cà Ná 
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1.1.5. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án: 

Tổng diện tích khu vực dự án là 64,46 ha. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực 

cụ thể nhƣ sau: 

- Đất ở hiện trạng: Diện tích 2,46 ha, chiếm 3,82  tổng diện tích khu đất. 

- Đất thể dục thể thao (sân bóng đá mini): Diện tích 0,37 ha chiếm 0,57  tổng 

diện tích. 

- Đất làm muối chiếm tỷ lệ cao nhất (82,28 ) trong cơ cấu sử dụng đất của 

khu vực dự án, với diện tích 53,04 ha. 

- Đất trống chƣa sử dụng: Diện tích 6,59 ha, chiếm 10,22  tổng diện tích khu 

đất. 

- Mặt nƣớc: Diện tích 1,39 ha, chiếm 2,16  tổng diện tích khu đất. 

- Đất giao thông: Diện tích 0,61 ha, chiếm 0,95  tổng diện tích khu đất, bao 

gồm các tuyến đƣờng nhựa, đƣờng đất.  

Các công trình kiến trúc trong khu đất thực hiện dự án: Ngoài khu vực chỉnh 

trang, các phần còn lại chủ yếu là nhà ở cấp 4 kiên cố, nhà tạm, nhà kho, với quy 

mô trung bình và nhỏ. 

Bảng 1.2 Bảng thống kê số liệu hiện trạng sử dụng đất 

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH (HA) TỶ LỆ (%) 

1 Đất ở hiện trạng 2,46 3,82 

2 Đất thể dục thể thao 0,37 0,57 

3 Đất làm muối 53,04 82,28 

4 Đất trống chƣa sử dụng 6,59 10,22 

5 Mặt nƣớc 1,39 2,16 

6 Giao thông 0,61 0,95 

  TỔNG CỘNG 64,46 100,00 

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

về môi trường: 

* Các đối tượng Dân cư, kinh tế - xã hội: 

- Dân cƣ: Dân cƣ trong khu vực dự án chủ yếu nằm ở phía Đông Nam; khu 

vực thu hồi đất hiện có 11 hộ làm muối; 01 hộ sân bóng đá mini; 05 hộ làm cá hấp; 

01 hộ nuôi trồng thủy sản; 26 hộ đất trống; 124 hộ sinh sống dọc ruộng muối của 

Xí nghiệp muối Cà Ná; khoảng 80 hộ nằm trong khu vực đƣợc quy hoạch khoanh 

vùng chỉnh trang (có nhà ở hiện hữu); khoảng 40 hộ có nhà ở bị thu hồi một phần; 

khoảng 62 hộ có nhà ở bị thu hồi 100%. Ngƣời dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề 

buôn bán, lao động đi biển đánh bắt cá, lao động tự do, làm muối.... Ngoài ranh 

giới dự án về phía Nam và Tây Nam là các khu dân cƣ đã hình thành lâu đời của 

xã Phƣớc Diêm, xã Cà Ná. 

- Các đối tƣợng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tôn giáo, lịch sử:   

+ Dự án giáp các cơ sở, doanh nghiệp trong Cảng cá Cà Ná mở rộng (cảng 

mới) về hƣớng Đông; Cách Dự án khoảng 450m và 500m về hƣớng Tây Bắc là 

Trƣờng THCS-THPT Đặng Chí Thanh và UBND xã Cà Ná;  
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+ Cách dự án khoảng 50m, 200 m, 300m, 350m về phía Tây lần lƣợt là 

UBND xã Phƣớc Diêm, Trƣờng tiểu học Lạc Nghiệp, Chùa Phƣớc Diêm và Đình 

Cà Ná.  

+ Cách dự án khoảng 200m về phía Nam là Trƣờng THCS Trƣơng Văn Ly. 

Cách dự án khoảng 150 và dọc ranh giới phía Nam và Đông Nam của dự án là 

Trạm bơm nƣớc biển và tuyến kênh dẫn nƣớc biển, các ô ruộng muối của Dự án 

Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ và xí nghiệp muối Cà Ná.  

+ Cách dự án khoảng 50 về phía Đông là Đồn biên phòng Phƣớc Diêm và các 

ô ruộng muối của Xí nghiệp muối Cà Ná. 

Ngoài ra còn có các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ xã Phƣớc Diêm và xã 

Cà Ná gần khu vực dự án.  

- Các đối tượng tự nhiên, hạ tầng giao thông: 

+ Hệ thống đƣờng giao thông: Dự án tiếp giáp và kết nối với các tuyến đƣờng 

hiện hữu nhƣ đƣờng TL701, đƣờng dọc Cảng Cà Ná mở rộng và các tuyến đƣờng 

dân cƣ hiện hữu. Ngoài ra xung quanh dự án còn có nhiều tuyến đƣờng chính, 

quan trọng nhƣ: Đƣờng QL1A, đƣờng sắt Bắc Nam... và các tuyến đƣờng quy 

hoạch trong tƣơng lai kết nối với Cảng tổng hợp Cà Ná.  

 + Hệ thống sông suối, ao, hồ và các nguồn nƣớc khác: Dự án cách Suối Quán 

Thẻ  100 về hƣớng Đông; Dự án cách vùng nƣớc mặt của cảng cá Cà Ná khoảng 

300m về phía Đông và đƣợc liên kết với nhau bằng 1 lạch nƣớc. Điểm gần nhất 

của dự án về phía Nam cách Biển Đông khoảng 50m. 

Xung quanh khu vực dự án không có rừng, khu dự trữ sinh quyển, vƣờn quốc 

gia, khu bảo tồn thiên nhiên. 

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

án. 

a. Mục tiêu của dự án: 

- Hình thành hệ thống Hạ tầng kỹ thuật và Hạ tầng xã hội, tạo lập một Khu đô 

thị mới hiện đại, phát triển hạ tầng đồng bộ kết nối với khu dân cƣ hiện hữu, mở 

rộng không gian kiến trúc, tạo diện mạo khang trang, kiến trúc công trình hài hòa 

với cảnh quan, sinh động hấp dẫn, giải quyết tốt nhu cầu nhà ở của các tầng lớp 

nhân dân. Hỗ trợ chức năng, dịch vụ cho khu Cảng tổng hợp Cà Ná, khu Công 

nghiệp, Cảng biển và khu Điện khí LNG. 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nƣớc…); đảm 

bảo thoát nƣớc, xử lý nƣớc thải, vệ sinh môi trƣờng; thực hiện phát triển bền vững, 

nâng cao chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân nông thôn. 

- Khai thác tối đa lợi thế về bất động sản, thu hút đầu tƣ, hình thành trong 

chuỗi kinh tế đô thị, góp phần tạo động lực thu hút, phát triển khu vực dân dụng, 

khu kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh nói chung và huyện nói riêng theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 

 b. Loại hình dự án: Dự án đầu tƣ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. 

c. Quy mô, công suất và công nghệ của dự án: 
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- Quy mô sử dụng đất: Theo Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ số 

549/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, dự án có 

tổng diện tích khu là 64,46 ha. 

(Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 08/04/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận 

về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) Khu đô thị mới 

Đầm Cà Ná thuộc xã Phƣớc Diêm, huyện Thuận Nam diện tích của dự án là 64,87 

ha trong đó phần diện tích đất ở phân lô đã đƣợc đầu tƣ cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại 

vị trí đất giải quyết tái định cƣ cho các hộ dân thuộc dự án Cảng biển tổng hợp Cà 

Ná – Giai đoạn 1 là 0,41ha, diện tích đầu tƣ còn lại là 64,46 ha). 

- Quy mô dân số: Dự kiến quy mô dân số đến năm 2035 là khoảng 9.956 

ngƣời. 

- Quy mô đầu tƣ xây dựng: 

+ Đầu tƣ đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: Đƣờng giao 

thông; hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng đô thị, hệ thống cấp, thoát nƣớc; hệ 

thống ngầm; khu công viên - cây xanh, …  

+ Đầu tƣ xây dựng các công trình trên đất bao gồm: Nhà đầu tƣ thực hiện việc 

phát triển dự án đầu tƣ xây dựng tại mặt tiền các lô đất tiếp giáp trục đƣờng cảnh 

quan, trục đƣờng là điểm nhấn của đô thị Cà Ná để xây dựng kinh doanh nhà ở để 

bán hoặc để bán kết hợp cho thuê (bao gồm đất ở hỗn hợp 1.218 lô và đất ở liền kề 

265 lô). 

+ Đầu tƣ các công trình hạ tầng xã hội: Nhà đầu tƣ thực hiện xây dựng hoàn 

thành các công trình xã hội (Trƣờng mẫu giáo, Trƣờng tiểu học, Trƣờng trung học 

cơ sở, Trạm y tế, Khu công viên cây xanh, hồ Thiên Nga, công trình văn hóa, bãi 

xe) và bàn giao các công trình dân dụng này cho Nhà nƣớc để khai thác và quản lý 

sử dụng, phục vụ nhu cầu của dân sinh. 

Bảng 1.3: tổng hợp quy mô dự án 

Stt Loại đất 
Diện tích  

(m
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 

HSSDĐ 

(lần) 

MDXD 

(%) 

Tầng 

cao 

Dân số 

(ngƣời) 

Chỉ tiêu 

(m
2
/ngƣời) 

A ĐẤT ĐƠN VỊ Ở 549.923 85,31 
     

I ĐẤT CÔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở 38.108 5,87 
    

3,83 

1  TRƢỜNG MẪU GIÁO 8.987 1,38 0,8 40 2 - 0,90 

2 TRƢỜNG TIỂU HỌC 9.391 1,45 1,2 40 3 - 0,94 

3 TRƢỜNG THCS 7.481 1,15 1,6 40 4 - 0,75 

4 THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÓM Ở 8.308 1,28 1,2 80 3 - 0,84 

5 TRẠM Y TẾ 2.075 0,32 0,8 40 2 - 0,21 

6 ĐẤT VĂN HÓA 1.866 0,29 0,8 40 2 - 0,19 

II ĐẤT CÂY XANH ĐƠN VỊ Ở 56.115 8,65 0,05 5 1 - 5,64 

III ĐẤT Ở 313.644 48,98 
   

9.956 31,92 

1 ĐẤT Ở HỖN HỢP 75.228 11,75 5,39-7,2 68-70 9-30 3.655 
 

2 ĐẤT Ở LIÊN KẾ 164.180 25,64 2,4 80 3 4.371 
 

3 ĐẤT Ở NHÀ BIỆT THỰ 25.745 4,02 1,5 50 3 321 
 

4 ĐẤT NHÀ Ở XÃ HỘI 29.620 4,63 2 40 5 1.037 
 

5 ĐẤT BỐ TRÍ TĐC 6.417 0,1 2,4 80 3 192  

6 ĐẤT Ở HIỆN HỮU CHỈNH TRANG 12.454 2,84 2,4 80 3 380 
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IV BÃI XE 5.500 0,85 
     

V ĐẤT GIAO THÔNG 136.553 21,05 
     

B ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở 94.722 14,69 
     

I ĐẤT CÂY XANH ĐÔ THỊ 63.546 9,85 0,05 5 1 
  

1 BÃI CÁT 8.102 1,25 - - - 
  

2 CÂY XANH ĐÔ THỊ 55.444 8,6 0,05 5 1 
  

II ĐẤT GIAO THÔNG 31.176 4,84 
     

C TỔNG CỘNG 644.645 100,00 
   

9.956 
 

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

* Loại công trình của dự án: 

Căn cứ Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/06/2020; Phụ lục I – Phân loại công 

trình theo công năng sử dụng, của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lƣợng, thi công 

xây dựng và Bảo trì công trình xây dựng. Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná chia 

loại nhƣ sau:  

Loại công trình Hạ tầng kỹ thuật: Bao gồm các hạng mục San nền; cấp thoát 

nƣớc; điện chiếu sáng; hào kỹ thuật; công viên cây xanh; các hạng mục đƣờng giao 

thông; hạng mục điện. 

Loại công trình dân dụng: Bao gồm công trình xây dựng trên đất Liền kề; 

Thƣơng mại và Hỗn hợp. 

Loại công trình Công cộng: Bao gồm công trình xây dựng trên đất Trƣờng 

học, trạm y tế, công trình văn hóa.  

* Nhóm công trình: Căn cứ khoản 4, Điều 8, Luật đầu tƣ công ngày 

13/6/2019, Dự án Khu Đô thị mới Đầm Cà Ná thuộc Dự án nhóm A.  

* Cấp công trình: Căn cứ Phụ lục I và Phụ lục II, thông tƣ số 06/2021/TT-

BXD, ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng, Quy định về phân cấp Công trình Xây 

dựng và Hƣớng dẫn áp dụng trong Quản lý hoạt động Đầu tƣ xây dựng. Cấp các 

hạng mục công trình đƣợc xác định nhƣ sau:  

Công trình Hạ tầng kỹ thuật:  Công trình cấp III;   

Công trình Dân dụng:   Công trình cấp III. 

Công trình Công cộng:   Công trình cấp IV. 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính:  

a. Hạng mục hạ tầng kỹ thuât: 

* Hạng mục san nền: San nền tạo mặt bằng xây dựng các khu vực xây dựng 

công trình với hệ đầm chặt K≥0,90. Cao độ san nền thiết kế thay đổi từ 2,0 – 2,7m. 

Khối lƣợng cụ thể nhƣ sau: 

- Tổng diện tích san nền   : 550.098,92 m
2
; 

- Tổng khối lƣợng đắp  : 1.671.320,14 m
3
; 

 

 

Bảng 1.4: Thống kê khối lượng san nền 
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TT Tên lô 
Diện tích đào đắp Khối lƣợng 

S đào (m
2
) S đắp (m

2
) V đào (m

3
) V đắp (m

3
) 

1 Toàn dự án 0,00 550.098,92 0,00 1671320,14 

Tổng 0,00 550.098,92 0,00 1671320,14 

* Hạng mục giao thông: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống mặt đƣờng, vỉa hè 

các tuyến đƣờng trong phạm vi dự án. 

- Đường đối ngoại: Đƣờng ĐT701 là tuyến đƣờng ven biển, dự kiến nâng 

cấp, mở rộng để phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa trong khu vực cảng quốc tế và 

khu công nghiệp với quy mô nhƣ sau: Lộ giới: 54m; Dải phân cách giữa: 3m; Phần 

đƣờng giữa phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa và đối ngoại mở rộng: 2x13,5m; Dải 

phân cách bên: 2x1m; Phần đƣờng tiếp cận hai bên phục vụ giao thông đô thị và 

tiếp cận: 6m x 2; Vỉa hè: 5m x 2. 

- Đường đối nội: 

+ Đường phố chính: Các đƣờng D1, D2, N3, N8 và N18; Cấp đƣờng: đƣờng 

phố gom; tốc độ thiết kế: 40km/h. 

+ Đường phân khu vực, nhóm nhà ở: tất cả các trục đƣờng còn lại; Cấp 

đƣờng: đƣờng phố nội bộ; tốc độ thiết kế: 30km/h. 

Bảng 1.5: Tổng hợp thông số các tuyến đường 

Stt Tên đƣờng 
Mặt  

cắt 

Chiều 

dài  

(m) 

Lộ 

giới  

(m) 

Chiều rộng 

đƣờng (m) 
Tổng diện 

 tích (m2) 
Mặt đƣờng Vỉa hè 

I Đƣờng khu vực   3.560       56.965 

1 Đƣờng D1 2 - 2 1.826 16 10 3 x 2 29.217 

2 Đƣờng D2 2 - 2 1.236 16 10 3 x 2 19.773 

3 Đƣờng N3 2 - 2 108 16 10 3 x 2 1.732 

4 Đƣờng N8 2 - 2 278 16 10 3 x 2 4.444 

5 Đƣờng N18 2 - 2 112 16 10 3 x 2 1.799 

II Đƣờng phân khu vực   8.749       113.739 

1 Đƣờng D3 3 - 3 640 13 7 3 x 2 8.317 

2 Đƣờng D4 3 - 3 198 13 7 3 x 2 2.570 

3 Đƣờng D5 3 - 3 243 13 7 3 x 2 3.154 

4 Đƣờng D6 3 - 3 299 13 7 3 x 2 3.882 

5 Đƣờng D7 3 - 3 317 13 7 3 x 2 4.122 

6 Đƣờng D8 3 - 3 81 13 7 3 x 2 1.058 

7 Đƣờng D9 3 - 3 882 13 7 3 x 2 11.472 

8 Đƣờng D10 3 - 3 445 13 7 3 x 2 5.784 

9 Đƣờng D11 3 - 3 266 13 7 3 x 2 3.455 

10 Đƣờng D12 3 - 3 543 13 7 3 x 2 7.058 

11 Đƣờng D13 3 - 3 543 13 7 3 x 2 7.061 

12 Đƣờng D14 3 - 3 378 13 7 3 x 2 4.913 

13 Đƣờng D15 3 - 3 124 13 7 3 x 2 1.613 

14 Đƣờng D16 3 - 3 91 13 7 3 x 2 1.184 

15 Đƣờng D17 3 - 3 89 13 7 3 x 2 1.152 

16 Đƣờng N1 3 - 3 305 13 7 3 x 2 3.965 

17 Đƣờng N2 3 - 3 56 13 7 3 x 2 733 
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18 Đƣờng N4 3 - 3 76 13 7 3 x 2 994 

19 Đƣờng N5 3 - 3 95 13 7 3 x 2 1.234 

20 Đƣờng N6 3 - 3 161 13 7 3 x 2 2.098 

21 Đƣờng N7 3 - 3 117 13 7 3 x 2 1.519 

22 Đƣờng N9 3 - 3 133 13 7 3 x 2 1.730 

23 Đƣờng N10 3 - 3 141 13 7 3 x 2 1.838 

24 Đƣờng N11 3 - 3 100 13 7 3 x 2 1.294 

25 Đƣờng N12 3 - 3 155 13 7 3 x 2 2.016 

26 Đƣờng N13 3 - 3 155 13 7 3 x 2 2.016 

27 Đƣờng N14 3 - 3 100 13 7 3 x 2 1.294 

28 Đƣờng N15 3 - 3 129 13 7 3 x 2 1.673 

29 Đƣờng N16 3 - 3 149 13 7 3 x 2 1.933 

30 Đƣờng N17 3 - 3 100 13 7 3 x 2 1.294 

31 Đƣờng N19 3 - 3 221 13 7 3 x 2 2.869 

32 Đƣờng N20 3 - 3 286 13 7 3 x 2 3.712 

33 Đƣờng N21 3 - 3 359 13 7 3 x 2 4.667 

34 Đƣờng N22 3 - 3 281 13 7 3 x 2 3.655 

35 Đƣờng N23 3 - 3 493 13 7 3 x 2 6.411 

III Đƣờng nhóm nhà ở   84       2.207 

1 Đƣờng D1A 4 - 4 28 10 6 2 x 2 281 

2 Đƣờng D2A 4 - 4 28 10 6 2 x 2 278 

3 Đƣờng N16A 4 - 4 28 10 6 2 x 2 283 

4 Đƣờng D15 5 - 5 124 11 7 2 x 2 1.365 

+ Độ dốc ngang mặt đƣờng: imặt = 2%  

+ Độ dốc ngang vỉa hè:      ivỉa hè = 1,5%  

- Kết cấu đƣờng:  

+ Nền đường: Bóc bỏ lớp đất không thích hợp trƣớc khi thi công đắp đất nền 

đƣờng bằng đất thiên nhiên chọn lọc lu lèn đạt độ chặt K ≥ 0,98.  

+ Mặt đường:  

. Kết cấu mặt đƣờng loại 1: modul đàn hồi yêu cầu Eyc = 155 Mpa; từ trên 

xuống gồm các lớp:  

Bê tông nhựa chặt hạt mịn C12.5 dày 5cm; tƣới nhựa dính bám tiêu chuẩn 

0,5kg/m2;  

Bê tông nhựa chặt hạt trung C19 dày 7cm; tƣới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 

1,0kg/m2; 

Cấp phối đá dăm loại I dày 18cm;  

Cấp phối đá dăm loại II dày 35cm;  

Đắp đất nền 30cm, đầm chặt K = 0,98;  

Nền đƣờng lu lèn chặt K = 0,95 dày 50cm. 

Nền đƣờng đầm chặt K=0,90 

. Kết cấu mặt đƣờng loại 2, modul đàn hồi yêu cầu Eyc = 120Mpa; từ trên 

xuống gồm các lớp: 
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Bê tông nhựa chặt hạt mịn C12.5 dày 4cm; tƣới nhựa dính bám tiêu chuẩn 

0,5kg/m2;  

Bê tông nhựa chặt hạt trung 19 dày 6cm; tƣới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 

1,0kg/m2; 

Cấp phối đá dăm loại I dày 18cm; 

Cấp phối đá dăm loại II dày 18cm; 

Đắp đất nền dày 50cm, đầm chặt K = 0,98;  

Nền đƣờng lu lèn chặt K = 0,95 dày 30cm; 

Nền đƣờng đầm chặt K=0,90; 

+ Vỉa hè: Lát vỉa hè bằng đá tự nhiên. Kết cấu vỉa hè, từ trên xuống gồm các 

lớp: Lát đá tự nhiên dày 3cm theo quy định kiến trúc cảnh quan; vữa đệm xi măng, 

dày 2cm; bê tông xi măng đá 1x2cm dày 8cm; lớp nilon lót hoặc giấy dầu ngăn 

cách; Nền đầm chặt K = 0,90.  

+ Cây xanh trên vỉa hè: Bó gốc cây bằng đá granit KT(10x15x20)cm, đƣợc 

đặt trên lớp bê tông đá 1x2 M200, bên dƣới lót lớp nilon trƣớc khi đổ bê tông, 

khoảng cách trung bình giữa các hố 10m. Tuân thủ theo Quy hoạch cây xanh sử 

dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế : TCVN 9257 - 2012; Cây 

trồng có chiều cao > 4m, với đƣờng kính thân tại chiều cao tiêu chuẩn (1,3m tính 

từ cổ rễ) D> 8cm. 

* Hạng mục cấp nước: Xây dựng hệ thống đƣờng ống, hố van đấu nối, hố 

van nguồn từ  tuyến ống cấp chính đến các vị trí đấu vào nhà dân.  

- Nguồn cấp nƣớc:  

+ Giai đoạn 1: Nguồn cấp nƣớc đƣợc đấu nối với tuyến ống cấp nƣớc D280 

hiện có trên đƣờng hiện trạng giáp ranh phía tây (Đƣờng D1 theo hồ sơ quy 

hoạch). 

+ Giai đoạn 2: Nguồn cấp nƣớc đƣợc đấu nối với tuyến ống cấp nƣớc D300 

trên Đƣờng Ven Biển Ninh Thuận sau khi đƣờng ống này đƣợc đầu tƣ xậy dựng 

theo quy hoạch chi tiết. 

- Mạng lƣới cấp nƣớc của dự án đƣợc thiết kế dạng mạng lƣới vòng kết hợp 

với mạng lƣới cụt. Đƣờng ống sử dụng ống HDPE đƣờng kính từ D63 đến D250. 

- Đƣờng ống chính cấp nƣớc sử dụng ống HDPE đƣờng kính HPDE D110, 

D160, D200 và D250, đƣờng ống nhánh cấp nƣớc sử dụng ống HDPE đƣờng kính 

D63. 

- Các đoạn ống qua đƣờng thiết kế đặt trong ống lồng thép có đƣờng kính 

D≥1,5 lần đƣờng kính ống (áp dụng với các đƣờng ống HDPE ≤D110mm). Với 

các đƣờng ống cấp nƣớc HDPE D>110mm thì dùng đan giảm tải BTCT để bảo vệ 

ống cấp nƣớc. 

- Dựa vào mạng lƣới cấp nƣớc, bố trí các trụ cứu hỏa tại ngã ba, ngã tƣ hoặc 

tại những nơi tập trung đông dân, khoảng cách giữa hai trụ từ 100-150 m. Tổng số 

trụ cứu hỏa của khu vực quy hoạch 67 trụ. Các trụ cứu hỏa có đƣờng kính 

D100mm, D150mm, trụ cứu hỏa đƣợc bố trí trên vỉa hè, cách mép lòng đƣờng 

2,5m. 
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* Hạng mục Cấp điện – Chiếu sáng:  

Xây dựng hệ thống tuyến cáp ngầm trung, hạ áp, Trạm biến áp, hệ thống điện 

chiếu sáng, hệ thống ống ngầm thông tin liên lạc. 

- Cấp điện: 

+ Nguồn cung cấp điện cho khu quy hoạch là nguồn lấy từ lƣới điện hiện hữu 

22kV đi nổi trên đƣờng Ven biển Ninh Thuận từ Trạm biến áp 110/22kV Ninh 

Phƣớc 2x25MVA. Dùng trụ bê tông ly tâm để hạ ngầm dây trung thế, sau đó dẫn 

đến các trạm biến áp 22/0.4kV. 

+ Xây dựng: Bố trí 20 trạm biến áp công suất trạm loại 250-320-400-560-

630-750-800-1250-1500-2000kVA/22/0,4kV để cung cấp nhu cầu dùng điện cho 

dự án. Trạm hạ áp sử dụng loại trạm kios hoặc trạm trong nhà. 

- Chiếu sáng:  

+ Nguồn cung cấp: Toàn khu quy hoạch đƣợc điều khiển bằng 06 tủ chiếu 

sáng lấy điện từ các trạm biến áp TBA 02-400kVA, TBA 04-750kVA, TBA 06-

560kVA, TBA 12-560kVA, TBA 16-400kVA và TBA 19-320kVA. Vị trí đặt tủ 

gần trạm biến áp. 

Bảng 1.6: Tổng hợp thông số hạng mục cấp điện- chiếu sáng 

STT TÊN THIẾT BỊ - VẬT TƢ ĐƠN VỊ SỐ LƢỢNG 

I Phần trung thế     

1 Cáp ngầm trung thế 22kV  m 6631 

II Phần trạm biến áp     

1 Máy biến áp 2000kVA + phụ kiện Cái 2 

2 Máy biến áp 1500kVA + phụ kiện Cái 2 

3 Máy biến áp 1250kVA + phụ kiện Cái 2 

4 Máy biến áp 800kVA + phụ kiện Cái 1 

5 Máy biến áp 750kVA + phụ kiện Cái 4 

6 Máy biến áp 630kVA + phụ kiện Cái 1 

7 Máy biến áp 560kVA + phụ kiện Cái 2 

8 Máy biến áp 400kVA + phụ kiện Cái 3 

9 Máy biến áp 320kVA + phụ kiện Cái 1 

10 Máy biến áp 250kVA + phụ kiện Cái 2 

III Phần hạ thế     

1 Cáp ngầm hạ thế 0,4kV m 12246 

2 Tủ phân phối điện hạ thế Composite Bộ 241 

I Phần chiếu sáng     

1 Cáp ngầm CXV/DSTA 4x16mm2 m 12325 

2 Cao áp 01 bóng Led 100W(cả cần đèn) cái 446 

3 Tủ điều khiển chiếu sáng cái 6 

b. Hạng mục công trình trên đất: 

* Đầu tƣ xây dựng các công trình trên đất bao gồm: Nhà đầu tƣ thực hiện 
việc phát triển dự án đầu tƣ xây dựng tại mặt tiền các lô đất tiếp giáp trục đƣờng 
cảnh quan, trục đƣờng là điểm nhấn của đô thị Cà Ná để xây dựng kinh doanh 
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nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê trƣớc khi đƣợc chuyển nhƣợng (bao 
gồm đất ở hỗn hợp 1.218 lô và đất ở liền kề 265 lô. Cụ thể tại bảng sau: 

Bảng 1.7:Diện tích xây dựng, số lô, chiều cao tầng của cá công trình thƣơng 

mại trên đất: 

Stt Sản phẩm các loại nhà Diện tích (m
2
) Số lô Tầng cao 

I Đất ở hỗn hợp 75.228 1.218  

1 OHH.01 11.085  174  9 

2 OHH.02 5.701 93 9 

3 OHH.03 5.748 97 15 

4 OHH.04 11.566 186 30 

5 OHH.05 11.540 185 30 

6 OHH.06 8.366 141 15 

7 OHH.07 6.689 109 9 

8 OHH.08 14.532 233 20 

II Đất ở liền kề 32.468,77 265  

1 OLK.04 2.197,57 20 3 

2 OLK.05 1.891,28 17 3 

3 OLK.06 2.893,17 22 3 

4 OLK.09 2.793,24 21 3 

5 OLK.10 1.002,2 10 3 

6 OLK.11 1.173,7 11 3 

7 OLK.12 1.324,6 12 3 

8 OLK.13 733,92 7 3 

9 OLK.14 856,82 7 3 

10 OLK.15 782,13 6 3 

11 OLK.17 3.547,43 32 3 

12 OLK.19 1.771,9 11 3 

13 OLK.28 2.332,3 22 3 

14 OLK.29 776,41 6 3 

15 OLK.30 1.789,5 12 3 

16 OLK.46 2.131,9 16 3 

17 OLK.48 2.150,5 16 3 

18 OLK.50 2.320,2 17 3 

* Đầu tư các công trình hạ tầng xã hội: Nhà đầu tƣ thực hiện xây dựng 
hoàn thành các công trình xã hội (Trƣờng mẫu giáo, Trƣờng tiểu học, Trƣờng 
trung học cơ sở, Trạm y tế, Khu công viên cây xanh, hồ Thiên Nga, công trình 
văn hóa, bãi xe) và bàn giao các công trình dân dụng này (trừ nhà liên kế, nhà ở 
kết hợp thƣơng mại dịch vụ, nhà biệt thự, công trình hỗn hợp) cho Nhà nƣớc để 
khai thác và quản lý sử dụng, phục vụ nhu cầu của dân sinh. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án. 

* Hạng mục Cây xanh: Xây dựng hệ thống cây xanh đƣờng phố, cây xanh 

tập trung, cây xanh thảm cỏ cho công viên... 

- Ƣu tiên trồng cây bóng mát, tán lớn, cây có hoa duy trì ấn tƣợng và giá trị 

cảnh quan sinh thái, tạo điểm nhấn. Cây bóng mát gắn với các quảng trƣờng, sân 

chơi để tối đa khả năng che bóng cho các không gian này. Cây bụi và hoa cỏ trang 
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trí đƣợc sử dụng để tăng mức độ phong phú cho cảnh quan và phân chia các không 

gian, sử dụng với số lƣợng phù hợp để không chiếm hữu quá nhiều diện tích, gây 

cản trở cho các hoạt động vui chơi, giao lƣu công cộng. 

- Các loại cây trồng đƣợc lựa chọn phù hợp với khí hậu địa phƣơng, theo các 

tiêu chí là cây bản địa, có sức sống tốt, cây gỗ là các cây cho bóng mát nhanh, có 

hoa đẹp; cây bụi và phủ đất là các cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc. 

Bảng 1.8: Các hạng mục cây xanh 

Stt Loại đất Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) HSSDĐ (lần) MDXD (%) 

1 Đất cây xanh đơn vị ở 56.115 8,65 0,05 5 

2 Cây xanh đô thị 55.444 8,6 0,05 5 

* Hạng mục Thông tin liên lạc: Xây dựng hệ thống ngầm hào kỹ thuật bố trí 

cho thông tin liên lạc, mạng lƣới thông tin kỹ thuật số nhƣ điện thoại, internet, 

tuyền hình kỹ thuật số…đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành. 

Bảng 1.9: Các hạng mục thông tin liên lạc 

STT TÊN THIẾT BỊ-VẬT TƢ ĐƠN VỊ KHỐI LƢỢNG 

1 Tuyến cáp chính đi ngầm M 4.309 

2 Tuyến cáp phân phối đi ngầm M 12.176 

3 Tủ phối cáp trung tâm MDF CÁI 1 

4 Tủ phối cáp khu vực ODF 24FO CÁI 4 

5 Tủ phối cáp khu vực ODF 48FO CÁI 13 

6 Hộp phối cáp thuê bao CÁI 221 

7 Ống luồn UPVC D65 M 12.176 

8 Ống luồn UPVC D110 M 4.309 

1.2.3. Các hoạt động của dự án: 

- Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của một khu đô thị, cải 

thiện môi trƣờng và điều kiện sống của ngƣời dân trong và xung quanh khu vực 

với các công trình công cộng. 

- Xây dựng các công trình trên đất, đáp ứng nhu cầu công cộng, nhà ở, kinh 

doanh của ngƣời dân trong và ngoài tỉnh, đáp ứng đầy đủ tiện ích xã hội của một 

khu đô thị. 

1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng: 

* Hạng mục thoát nước mưa: Xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa dọc các 

tuyến đƣờng dự án. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa của dự án đƣợc tách riêng với hệ thống thoát nƣớc 

thải. thu gom bằng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép ly tâm D400-D1500. Và 2 

tuyến cống hộp BxH=2.5x2.5m và BxH=3,5x3,5m. Cống thoát nƣớc mƣa đƣợc bố 

trí một bên đƣờng, bên đối diện bố trí giếng thu và cống ngang đƣờng D400. 

- Các đoạn cống đặt vỉa hè dùng cống bê tông ly tâm H10, các đoạn cống 

băng đƣờng và các đoạn cống dƣới lòng đƣờng sử dụng cống bê tông ly tâm H30 

chịu tải trọng cao để hạn chế ảnh hƣởng của xe cộ lƣu thông bên trên. 

- Nƣớc mƣa đƣợc thu gom thông qua hệ thống cửa thu và cống dọc trong 

phạm vi dự án, đổ về các vị trí nhƣ sau: 
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+ Nƣớc mƣa thoát ra hồ nhân tạo ở trong khu sau đó sẽ thoát ra cảng Cà Ná 

bằng 2 tuyến cống hộp BxH=3,5x3,5m trƣớc khi đổ ra biển Đông. 

+ Nƣớc mƣa đổ ra biển Đông tại vị trí cửa xả 4. 

+ Nƣớc mƣa đổ vào kênh hở hiện trạng ở phía Đông Nam trƣớc khi đổ ra biển 

Đông. 

(Đính kèm phụ lục sơ đồ hướng thoát nước mưa) 

Bảng 1.10: Thống kê khối lƣợng hệ thống thoát nƣớc mƣa: 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ  KHỐI LƢỢNG  

1 Cống D400 (HL93) m 2495 

2 Cống D600 (VH) m 1683 

3 Cống D600 (HL93) m 5932 

4 Cống D800 (VH) m 360 

5 Cống D800 (HL93) m 1557 

6 Cống D1000 (VH) m 184 

7 Cống D1000 (HL93) m 856 

8 Cống D1200 (VH) m 172 

9 Cống D1200 (HL93) m 431 

10 Cống D1500 (VH) m 33 

11 Cống D1500 (HL93) m 859 

12 Gối cống D400 cái 1872 

13 Gối cống D600 cái 5291 

14 Gối cống D800 cái 1347 

15 Gối cống D1000 cái 734 

16 Gối cống D1200 cái 409 

17 Gối cống D1500 cái 661 

18 Cống hộp 2(BxH)m=2(2.5x2.5)m m 21 

19 Cống hộp 2(BxH)m=2(3.5x3.5)m m 18 

20 Giếng thu D400 (700x800) dƣới đƣờng cái 418 

21 Hố ga D600 cái 354 

22 Hố ga D800 cái 96 

23 Hố ga D1000 cái 53 

24 Hố ga D1200 cái 30 

25 Hố ga D1500 cái 34 

21 Cửa xả D600 cái 1 

22 Cửa xả D1200 cái 4 

23 Cửa xả D1500 cái 2 

* Giải pháp hoàn trả cống cấp nƣớc muối cho ruộng muối Cà Ná 

Xây dựng hoàn trả tuyến cống cấp nƣớc muối cho ruộng muối Cà Ná bằng 

tuyến 5 cống hộp đơn bê tông cốt thép BxH= 2,5x2,5m chiều dài 661m kết nối từ 

kênh hở cấp nƣớc muối hiện trạng ở phía Đông Nam và tuyến cống băng đƣờng 

hiện trạng. 

Bảng 1.11. Khối lƣợng hoàn trả tuyến cống cấp nƣớc muối 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ  KHỐI LƢỢNG  

1 Cống hộp 5(BxH)m=5(2,5x2,5)m m 661 
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2 Hố ga cống hộp KT: 16,5m x 2,5m cái 8 

3 Hố ga cống hộp KT: 16,5m x 16,5m cái 1 

* Hạng mục thoát nƣớc thải:  

- Nƣớc thải sinh hoạt trƣớc khi đổ vào hệ thống đƣờng cống gom phải đƣợc 

xử lý cục bộ trong từng công trình. Tất cả các khu vệ sinh đều phải có bể tự hoại 3 

ngăn, xây đúng quy cách, để xử lý sơ bộ tránh ô nhiễm môi trƣờng và làm tắc 

nghẽn hệ thống cống dẫn. 

- Toàn bộ nƣớc thải của khu vực quy hoạch thu gom bằng các hố ga thu nƣớc 

thải đƣợc bố trí dọc theo vỉa hè, nƣớc thải của khu đô thị theo hệ thống cống tròn 

D300-600 nằm dƣới vỉa hè dọc theo đƣờng, đối với các vị trí cống có độ sâu chôn 

lớn hơn 4m sẽ dừng bơm chuyển bậc và dẫn về trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt ở 

phía Nam khu quy hoạch đô thị Cà Ná đã đƣợc UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt 

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận đến năm 2035 tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. 

Toàn bộ nƣớc thải của dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná sẽ đƣợc dẫn về trạm 

xử lý nƣớc thải tập trung của Đô thị Cà Ná nằm ở phía Nam Dự án với công suất 

Q2020= 10.000 m
3
/ngđ và Q2030= 20.000 m

3
/ngđ. Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý 

đạt quy chuẩn cột... QCVN... sau đó thoát ra biển. 

(Đính kèm hướng thoát nước thải và vị trí trạm xử lý nước thải Đô thị Cà Ná) 

Trong khu đô thị bố trí 2 trạm bơm tăng áp tại các vị trí mạng lƣới thoát nƣớc 

thải đi qua mặt nƣớc. 

Bảng 1.12: Khối lƣợng hạng mục thoát nƣớc thải 

STT Hạng Mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Ống HDPE D300 m 9.064 

2 Ống HDPE D400 m 1.198 

3 Ống HDPE D600 m 1.852 

4 Hố ga cái 404 

* Hệ thống thu gom chất thải rắn 

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn trong khu quy hoạch đạt 100%. 

- Hình thức thu gom: Việc thu gom rác đƣợc thực hiện từ nhà ở các hộ gia 

đình. 

- Thu gom rác tại các khu nhà ở: Mỗi hộ gia đình sẽ tự thu gom và đổ rác vào 

thùng rác của nhà mình. Sau đó đƣợc các công nhân vệ sinh thu gom vào các xe 

vận chuyển rác. 

- Vận chuyển rác: Dùng xe chuyên dùng để thu gom và vận chuyển rác từ các 

hộ dân cƣ đến khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh. Việc thu gom và vận chuyển 

rác từ các hộ gia đình đến nơi xử lý do đơn vị chuyên trách thực hiện. 

* Kho chứa chất thải nguy hại: 

- Giai đoạn xây dựng: Xây dựng 01 kho lƣu giữ tạm thời chất thải nguy hại 

có diện tích 4m
2
 (2m x 2m) tại sát khu lán trại; Kết cấu: tƣờng gạch, nền xi măng, 

mái tôn. Quy cách xây dựng theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 
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- Giai đoạn hoạt động: Xây dựng 01 kho lƣu giữ chất thải nguy hại có diện 

tích 20m
2
 (4m x 5m); Kết cấu: tƣờng gạch, nền xi măng, mái tôn. Quy cách xây 

dựng theo hướng dẫn tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

Bảng 1.13: Tổng hợp các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng 

STT Hạng mục công trình Diện tích Đơn vị 

01 Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa - Hệ thống 

02 Hê thống thu gom, thoát nƣớc thải - Hệ thống 

03 Hệ thống thùng rác 50 lít thu gom chất thải rắn. - Hệ thống 

04 Kho chứa CTNH (giai đoạn xây dựng) 4 m
2
 m

2
 

05 Kho chứa CTNH (giai đoạn hoạt động) 20 m
2
 m

2
 

1.2.5. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt 

động của dự án đầu tƣ có khả năng tác động xấu đến môi trƣờng. 

Về mặt lựa chọn Quy hoạch, kỹ thuật thiết kế, tổ chức không gian kiến trúc 

cảnh quan đáp ứng theo Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khu Đô thị mới Đầm Cà Ná đã đƣợc UBND tỉnh Ninh 

Thuận phê duyệt. 

Việc lựa chọn giải pháp thiết kế, xây dựng dự án giúp cải tạo môi trƣờng sinh 

thái khu vực, tạo điểm nhấn cảnh quan kiến trúc, tạo công ăn việc làm cho ngƣời 

dân và các hoạt động dịch vụ xung quanh khi dự án xây dựng xong đi vào khai 

thác, sử dụng.  

Dự án sẽ đem lại cho khu vực môi trƣờng sống tốt hơn, hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội đƣợc cải thiện. Việc hình thành dự án sẽ làm tăng quy mô 

dân số cơ học của khu vực, kéo theo các nguồn chất thải mới phát sinh nhƣ: Nƣớc 

thải, rác thải và các vấn đề an ninh trật tự xã hội.... 

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. Giai đoạn xây dựng: 

Bảng 1.14: Nhu cầu nguyên vật liệu chính 

Stt Tên vật tƣ Đơn vị Khối lƣợng Nguồn cung cấp 

A Hạng mục hạ tầng, kỹ thuật 

1 Bê tông nhựa các loại tấn 11.060,00 Công ty Sơn Long Thuận 

2 Cát các loại m
3
 53.800,95 Các công ty VLXD trên địa 

bàn huyện Thuận Nam 

3 Đất đắp nền khu vực m
3
 1.671.320,00 Các  mỏ khu vực Xã Phƣớc 

Minh, huyện Thuận Nam. 

Nạo vét Cảng cá Cà Ná 
4 Đá dăm các loại m

3
 48.850,00 

5 Đá hộc m
3
 14.791,00 

6 Gạch đất sét nung 4x8x19 viên 148.827,00 Công ty, xí nghiệp trên địa 

bàn thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm và các huyện 

lân cận 

  

7 Que hàn kg 1.166,82 

8 Sơn dẻo nhiệt kg 15.233,73 

9 Sơn lót kg 1.222,85 

10 Thép các loại kg 272.886,21 

11 Xi măng các loại kg 3.950.838,24 

12 Đá hoa cƣơng <= 0,25m
2
 m

2
 74.194,00 
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13 Đá hoa cƣơng dày 5cm m
2
 0,00 

14 Điện kW/tháng 7.325,00 Công ty Điện lực Ninh Thuận 

15 Nƣớc m
3
 13.580,00 

Xí nghiệp cấp nƣớc huyện 

Thuận Nam 

B Hạng mục công trình trên đất 

1 Bột bả kg 7.950,00 Công ty, xí nghiệp trên địa 

bàn thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm và các huyện 

lân cận 

2 Cát vàng m
3
 11.322,50 

3 Cọc bê tông dự ứng lực 

ɸ300mm 

m 63.600,00 

4 Cột chống thép ống kg 49.343,00 

5 Đá dăm các loại m
3
 20.203,00 

6 Đá chẻ 20x20x25 viên 696.080,00 

7 Đá granite dày 20mm m
2
 958,00 

8 Đá granite m
2
 9.672,00 

9 Gạch đặc nung 4x8x18 viên 337.930,00 

10 Gạch không nung 4 lỗ 

8x8x18 

viên 8.088.200,00 

11 Gạch không nung 4x8x18 viên 10.300,00 

12 Gạch lá nem 300x300x25mm m
2
 71.975,00 

13 Gạch lát Ceramic 300x300 m
2
 172.128,00 

14 Gạch nung 4 lỗ 8x8x18 viên 255.614,00 

15 Gỗ ván các loại m
3
 275,40 

16 Sơn các loại lít 20.292,00 

17 Ván ép phủ phim m
2
 2.385,00 

18 Vữa  xây tô các loại m
3
 5.032,00 

19 Xi măng các loại kg 18.860.569,00 

(Nguồn: Dự toán công trình) 

b. Giai đoạn hoạt động: 

- Nhu cầu sử dụng điện: 16.643 kW/ngày; Nguồn cung cấp: Công ty Điện lực 

Ninh Thuận. 

- Nhu cầu sử dụng nƣớc:  

Bảng 1.15 Tính toán nhu cầu sử dụng nƣớc của dự án 

Stt Đối tƣợng  
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị Quy mô 

Nhu cầu 
Ghi chú 

(m
3
/ng.đ) 

1 Nƣớc sinh hoạt  150 l/ngƣời/ng.đ 9.956 1.717,4 
Kng.max  

= 1.15 

2 Đất thƣơng mại - văn phòng 2 l/m
2
 sàn 298.402 596,8   

3 Đất giáo dục 10 l/m
2
 sàn 33.433 334,3   

4 Đất công trình công cộng 2 l/m
2
 sàn 3.990 8,0   

5 Đất giao thông 0,5 l/m
2
 136.553 68,3   

6 Công viên-Cây xanh 3 l/m2 56.115 168,3   

7 Nƣớc chữa cháy 1 đám cháy 15l/s 162,0   

5 Nƣớc rò rỉ, dự phòng 10% x (1+...+7)  265,7   

  Tổng nhu cầu cấp nƣớc (1) +...+ (7)  3.320,8   

c. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến: 
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Nhu cầu về máy móc thiết bị chính trong xây dựng đƣợc liệt kê trong bảng 

sau: 

Bảng 1.16: Nhu cầu về máy móc, thiết bị chính 

STT Tên máy móc Đặc tính kỹ thuật Số lƣợng 

A Phục vụ thi công hạ tầng kỹ thuật 

1 Máy rãi cấp phối đá dăm Năng suất 60 m
3
/h 3 

2 Máy phun nhựa đƣờng Công suất 90 CV 2 

3 Máy đào một gầu, bánh xích Dung tích gầu 0,8 m
3
 10 

4 Cần trục bánh hơi Sức nâng 6T 3 

5 Đầm bánh hơi tự hành Trọng lƣợng 16T 2 

6 Đầm bánh hơi tự hành Trọng lƣợng 9T 3 

7 Đầm bánh thép tự hành Trọng lƣợng 10T 3 

8 Máy đầm rung tự hành Trọng lƣợng 25T 1 

9 Máy nén khí, động cơ diezel Năng suất 600 m
3
/h 1 

10 Máy san tự hành Công suất 108CV 2 

11 Máy ủi Công suất 108CV 5 

12 Máy trộn bê tông Dung tích 250 lít 32 

13 Máy trộn vữa Dung tích 150 lí 24 

14 Ô tô tƣới nƣớc Dung tích 5,0 m
3
 2 

15 Ô tô vận tải thùng Trọng tải 2,5T 5 

16 Ô tô tự đổ Trọng tải 10T 20 

17 Ô tô tự đổ Trọng tải 7T 20 

B Phục vụ thi công các công trình trên đất 

1 Đầm bàn 1Kw 15 

2 Cần trục ôtô Sức nâng 6T 1 

3 Cần trục tháp Sức nâng 25T 1 

4 Cần trục bánh xích 50T Sức nâng 50T 1 

5 Máy cắt gạch đá 1,7kW 1,7kW 25 

6 Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành Trong lực 860T 1 

7 Máy trộn bê tông Dung tích 250 lít 40 

8 Máy trộn vữa Dung tích 150 lí 15 

9 Máy bơm bê tông Công suất 50m
3
/ h 1 

10 Máy cắt uốn 5kW 10 

11 Máy đầm dùi 1,5 KW 12 

12 Máy hàn 23 KW 5 

13 Máy khoan 2,5kw 20 

14 Máy mài 2,7 Kw 25 

15 Ô tô tự đổ Trọng tải 7T 20 

16 Ô tô tự đổ Trọng tải 10T 15 

17 Vận thăng Sức nâng 0,8T 10 

18 Vận thăng lồng Sức nâng 3T 3 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

- Hình thức chuyển giao công trình:  
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+ Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị khi hoàn thành, chủ đầu tƣ 

chuyển giao toàn bộ cho cơ quan chuyên ngành của tỉnh để quản lý, khai thác theo 

đúng quy định hiện hành. 

+ Đối với các diện tích đất công trình công cộng, đất cây xanh thể dục thể 

thao, đất nhà ở xã hội (thực hiện theo dự án riêng)... sẽ do các cơ quan đƣợc 

UBND tỉnh giao quản lý theo quy định của pháp luật. 

+ Đối với các công trình hạ tầng không chuyển giao, hoặc chƣa chuyển giao 

thì chủ đầu tƣ quản lý và đảm bảo vận hành. 

- Hình thức chuyển giao quản lý hành chính:  

+ Trong giai đoạn chƣa chuyển giao: Chủ đầu tƣ cùng các nhà thầu trong khu 

vực Dự án phối hợp với chính quyền địa phƣơng trong công tác quản lý hành 

chính. 

+ Khi hoàn thành xây dựng công trình và đƣa vào khai thác sử dụng từng 

phân khu: Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp với đơn vị quản lý hành chính địa phƣơng để 

giải quyết các thủ tục hành chính cho các hộ dân cƣ chuyển đến Khu đô thị. 

+ Khi hoàn thành toàn bộ dự án: Chủ đầu tƣ thực hiện việc chuyển giao quản 

lý hành chính cho chính quyền địa phƣơng theo quy định. 

- Việc kinh doanh các sản phẩm của dự án đƣợc tuân thủ theo pháp luật về 

đầu tƣ phát triển đô thị, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở 

và các văn bản khác có liên quan. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1 Chuẩn bị thi công:  

Công tác nhận bàn giao mặt bằng và tim mốc công trình: 

- Địa điểm: Khu vực thực hiện dự án tại xã Phƣớc Diêm, huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận. 

- Thành phần tham gia bàn giao: Chủ đầu tƣ, Đơn vị thiết kế và Đơn vị thi 

công.  

- Nội dung bàn giao: Đơn vị thi công phối hợp với các cơ quan chức năng để 

nhận bàn giao khu vực triển khai công trình, xác nhận bàn giao trên thiết kế và trên 

hiện trƣờng, các mốc tọa độ, cao độ thiết kế cơ sở, lập biên bản bàn giao, trình tự 

bàn giao mặt bằng, tim, mốc.  

Phân luồng giao thông ra vào dự án: 

- Lối vào và ra khỏi dự án: có 2 cổng chính trƣớc khu đất dự án giáp với 

đƣờng ĐT 701, tại điểm đầu và cuối dự án. 

- Trên công trƣờng bố trí các biển báo để hƣớng dẫn hƣớng lƣu thông xe tại 

một số vị trí phù hợp, dễ nhìn. 

- Xung quanh công trƣờng đƣợc che chắn bằng tole cao 3 m.  

Công tác tổ chức kho bãi, khu văn phòng: Nhà thầu lựa chọn vị trí thích hợp 

cho việc điều hành thi công, tập kết vật tƣ, thiết bị, dụng cụ thi công bố trí trên 

công trƣờng nhƣ văn phòng điều hành, bãi tập kết vật liệu, cổng ra vào công 

trƣờng, nhà vệ sinh, kho chứa chất thải,… thuận tiện cho việc thi công dự án.  
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Công tác vận chuyển vật tư, thiết bị: 

- Vật tƣ, thiết bị phục vụ thi công sẽ đƣợc chuyển đến công trƣờng theo lịch 

thi công đƣợc phê duyệt (trước khi tiến hành lắp đặt tối thiểu 5 ngày). 

- Mọi thiết bị, vật tƣ phải đƣợc kiểm tra kỹ càng, đúng kỹ thuật của nhà sản 

xuất để đảm bảo không bị hƣ hỏng. 

- Khi xe ra vào sẽ đƣợc bảo vệ hƣớng dẫn giám sát, đồng thời tạo luồng di 

chuyển tránh các hoạt động khác ảnh hƣởng đến quá trình xuất nhập vật liệu. 

- Điều phối các xe chở vật liệu xây dựng tránh tập trung một lƣợng lớn các xe 

trên đƣờng cùng một thời điểm. Bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, không chồng 

chéo để nhiều xe chờ đợi nhau gây cản trở bên ngoài công trình. 

- Các thiết bị khi lắp đặt cẩu và thiết bị chuyên dùng phải có giấy đăng kiểm 

trƣớc khi thực hiện công tác, tránh xảy ra tai nạn làm hƣ hỏng thiết bị hay ảnh 

hƣởng tới công nhân, làm chậm trễ tiến độ thi công. 

1.5.2. Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình: 

a. Thi công hạ tầng, đường giao thông: 

- Định vị công trình: 

+ Trƣớc khi thi công xây dựng công trình, yêu cầu đơn vị tƣ vấn giao mốc, 

tim chính của tuyến công trình. 

+ Xác định vị trí, cao độ của các chi tiết cũng nhƣ cao trình nền. Trên cơ sở 

các số liệu ta tiến hành khống chế và thi công xây dựng. 

- Công tác nền: 

+ Tiến hành vạch tuyến cắm mốc các tuyến đƣờng theo bản đồ quy hoạch.  

+ Vật liệu san nền sử dụng là cát đầm chặt K=0,90. Khi thi công tiến hành san 

nền theo từng lớp <=30cm, tƣới nƣớc đầm chặt đạt K=0,90 sau đó mới tiến hành 

san nền lớp tiếp theo. 

+ Cao độ san nền = Cao độ tim đƣờng thiết kế - độ dốc ngang đƣờng (2%) x 

bề rộng đƣờng (Bđ) + chiều cao bó vỉa (13cm) + độ dốc hè (1.5%) x bề rộng hè 

(Bh) + chênh cao 5cm giữa các đƣờng đồng mức. Đảm bảo thoát nƣớc mặt thuận 

lợi. 

+ Kiểm tra hình dạng, kết cấu, kích thƣớc của tuyến đƣờng đúng so với thiết 

kế. Tiến hành nghiệm thu để chuyển các bƣớc tiếp theo. 

- Công tác cốt thép: 

+ Thép trƣớc khi đƣa vào công trình phải đƣợc kiểm tra dƣói sự giám sát của 

chủ đầu tƣ. 

+ Trƣớc khi gia công thép phải đƣợc làm sạch, cát uốn đúng quy định. 

+ Lắp dựng cốt thép tiến hành kiểm tra độ chính xác và xử lý. 

+ Đảm bảo khoảng cách bảo vệ, nối buộc theo quy phạm. 

- Công tác bê tông: 

+ Bê tông thƣơng phẩm mác M150-300 đƣợc xe bơm đƣa đến công trƣờng 

phải bảo đảm thời gian. 
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+ Trƣớc khi đổ bê tông: Kiểm tra lại hình dáng, kích thƣớc, khe hở của ván 

khuôn. Kiểm tra độ sụt bê tông và chỉ đƣợc đổ bê tông khi giám sát chủ đầu tƣ 

đồng ý. 

+ Đổ bê tông xi măng dày 20-25 cm và tiến hành đầm tránh mất nƣớc xi 

măng, tránh rổ. 

+ Khi đổ bê tông phải đổ theo trình tự đã định, đổ từ xa đến gần, từ trong ra 

ngoài, bắt đầu từ chỗ thấp trƣớc, đổ theo từng lớp, xong lớp nào đầm lớp ấy. 

+ Dùng đầm bàn cho sàn, đầm dùi cho cột, dầm, tƣờng. 

+ Chiều dày lớp đổ bê tông tuân theo bảng 16 TCVN4453: 1995 để phù hợp 

với bán kính tác dụng của đầm. 

+ Bê tông phải đổ liên tục không ngừng nghỉ tùy tiện, trong mỗi kết cấu mạch 

ngừng phải bố trí ở những vị trí có lực cắt và mô men uốn nhỏ. 

+ Khi trời mƣa phải che chắn, không để nƣớc mƣa rơi vào bê tông. Trong 

trƣờng hợp ngừng đổ bê tông quá thời hạn qui định ở bảng 18 TCVN 4453:1995. 

+ Sau khi đổ bê tông xong tiến hành bảo dƣỡng bê tông theo đúng quy định 

hiện hành. 

- Công tác nghiệm thu đánh giác các hạng mục công trình:Công trình đƣợc 

nghiệm thu theo các quy định hiện hành của nhà nƣớc trƣớc khi đƣa vào sử dụng. 

b. Thi công các công trình trên đất: 

* Thi công phần móng:  

- Công trình sử dụng móng cọc bê tông ly tâm ứng lực trƣớc PC-A-D300. 

Chiều dài, sức chịu tải của cọc đƣợc tính toán cụ thể giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi 

công. Phƣơng án ép cọc bằng phƣơng pháp ép tĩnh, sử dụng máy ép thủy lực để 

hạn chế tiếng ồn và độ rung và hạn chế sụt lún tại khu vực. 

- Tiến hành dọn dẹp mặt bằng để tiện di chuyển thiết bị ép, sau đó tiến hành 

ép cọc theo yêu cầu. Các đoạn cọc dẫn bằng bê tông cốt thép có chiều dài và kích 

thƣớc phù hợp để cọc ép đƣợc tới chiều sâu thiết kế.  

- Quy trình thi công ép cọc: 

Phƣơng pháp thi công ép cọc bằng kích ép có ƣu điểm: êm, không gây ra 

tiếng ồn, không gây ra chấn động cho các công trình khác, khả năng kiểm tra chất 

lƣợng tốt hơn: từng đoạn cọc đƣợc ép thử dƣới lực ép và ta xác định đƣợc sức chịu 

tải của cọc qua lực ép cuối cùng. Các bƣớc thi công ép cọc: 

+ Chuẩn bị mặt bằng thi công: Phải tập kết cọc trƣớc ngày ép từ 1 - 2 ngày. 

Khu xếp cọc phải đặt ngoài khu vực ép cọc, đƣờng đi vận chuyển cọc phải bằng 

phẳng, không gồ ghề lồi lõm. Cọc phải vạch sẵn trục để thuận tiện cho việc sử 

dụng máy kinh vĩ cân chỉnh. Trƣớc khi đem cọc đi ép đại trà, phải ép thí nghiệm 1 

- 2  số lƣợng cọc. Phải có đầy đủ các báo cáo khảo sát địa chất công trình, kết quả 

xuyên tĩnh. 

+ Vị trí ép cọc: Vị trí ép cọc đƣợc xác định đúng theo bản vẽ thiết kế: phải 

đầy đủ khoảng cách, sự phân bố các cọc trong đài móng với điểm giao nhau giữa 

các trục. 
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+ Phƣơng án thi công ép cọc: Tiến hành san phẳng mặt bằng để tiện di chuyển 

thiết bị ép và vận chuyển sau đó tiến hành ép cọc theo yêu cầu. Nhƣ vậy, để đạt 

đƣợc cao trình đỉnh cọc cần phải ép âm. Cần phải chuẩn bị các đoạn cọc dẫn bằng 

thép hoặc bằng bê tông cốt thép để cọc ép đƣợc tới chiều sâu thiết kế. Sau khi ép 

cọc xong ta sẽ tiến hành đào đất để thi công phần đài, hệ giằng đài cọc. 

+ Các yêu cầu kỹ thuật đối với đoạn cọc ép:  Cốt thép dọc của đoạn cọc phải 

hàn vào vành thép nối theo cả 2 bên của thép dọc và trên suốt chiều cao vành. 

Vành thép nối phải phẳng, không đƣợc vênh, nếu vênh thì độ vênh của vành nối 

nhỏ hơn 1 . Bề mặt ở đầu hai đoạn cọc nối phải tiếp xúc khít với nhau. Kích 

thƣớc các bản mã đúng với thiết kế và phải ≥ 4mm. Trục của đoạn cọc đƣợc nối 

trùng với phƣơng nén. Kiểm tra kích thƣớc đƣờng hàn so với thiết kế, đƣờng hàn 

nối cọc phải có trên cả 4 mặt của cọc. Trên mỗi mặt cọc, chiều dài đƣờng hàn 

không nhỏ hơn 10cm. 

+ Yêu cầu kỹ thuật với thiết bị ép cọc: Lực ép danh định lớn nhất của thiết bị 

không nhỏ hơn 1,4 lần lực ép lớn nhất. Ép max yêu cầu theo quy định thiết kế. Lực 

nén của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc khi ép đỉnh, không gây lực ngang 

khi ép. Chuyển động của pittông kích phải đều, và khống chế đƣợc tốc độ ép.  

Đồng hồ đo áp lực phải tƣơng xứng với khoảng lực đo. Thiết bị ép cọc phải đảm 

bảo điều kiện để vận hành theo đúng quy định về an toàn lao động khi thi công. 

Giá trị đo áp lực lớn nhất của đồng hồ không vƣợt quá 2 lần áp lực đo khi ép cọc. 

Chỉ huy động từ (0,7 ÷ 0,8) khả năng tối đa của thiết bị ép cọc. Trong quá trình ép 

cọc phải làm chủ đƣợc tốc độ ép để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. 

+ Phƣơng pháp ép cọc đỉnh: Lực ép đƣợc tác dụng từ đỉnh cọc để ấn cọc 

xuống. Ƣu điểm: Toàn bộ lực ép do kích thủy lực tạo ra đƣợc truyền trực tiếp lên 

đầu cọc chuyển thành hiệu quả ép. Khi ép qua các lớp đất có ma sát nội tƣơng đối 

cao nhƣ á cát, sét dẻo cứng… lực ép có thể thắng lực cản do ma sát để hạ cọc 

xuống sâu dễ dàng. 

+ Nguyên lý làm việc máy ép cọc: Dàn máy đƣợc lắp ráp với bệ máy bằng 2 

chốt nhƣ vậy có thể di chuyển ép một số cọc khi bệ máy cố định tại một chỗ, giảm 

số lần cẩu đối trọng. Ống thả cọc đƣợc 2 xilanh nâng lên hạ xuống, năng lƣợng 

thủy lực truyền đi từ trạm bơm qua xilanh qua ống thả cọc và qua gối đầu cọc 

truyền sang cọc, với đối trọng năng lƣợng sẽ biến thành lực dọc trục ép cọc xuống 

đất. 

* Thi công phần thân:  

- Thi công hệ thống khung và vách bê tông cốt thép đổ tại chỗ đƣợc tính toán, 

thiết kế để chịu đồng thời chịu tải trọng đứng và tải trọng ngang.   

- Thi công cốt thép tầng 1 bao gồm các bƣớc: Lắp đặt cốt thép và cốt pha;  

Nghiệm thu cốt thép và cốp pha; Đổ bê tông và bảo dƣỡng; Tháo ván khuôn; Xử lý 

khiếm khuyết; Xây bậc cầu thang và nghiệm thu; Tiến hành đo đạc kiểm tra 

nghiệm thu kỹ thuật khối lƣợng phần thô tầng 1. 

- Thi công cốt pha: Cốt pha, đà giáo đƣợc sử dụng cho quá trình thi công là 

dạng ván khuôn kim loại và đà giáo bằng thép. Quá trình lắp dựng copha và đà 

giáo phải đảm bảo đƣợc độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp trong quá trình thi công.  
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- Thi công cốt thép: Các kết cấu cốt thép sẽ đƣợc gia công trƣớc tại công trình 

để đảm bảo tiến độ thi công. Các kết cấu cốt thép đƣợc liên kết với nhau bằng 

phƣơng pháp hàn hoặc nối buộc.  

- Công tác bê tông: Phần lớn bê tông sử dụng cho quá trình thi công các khối 

nhà là bê tông thƣơng phẩm, đƣợc mua từ các đơn vị sản xuất trên địa bàn. Bê tông 

bơm sẽ đƣợc vận chuyển bằng xe tải trộn từ nơi sản xuất đến vị trí bơm, đồng thời 

điều chỉnh tốc độ quay của thùng xe sao cho phù hợp với tính năng kỹ thuật của 

loại xe sử dụng. 

- Xây tƣờng: gạch và vữa đƣợc chuyển lên cao bằng vận thăng và vận chuyển 

ngang dùng các phƣơng tiện thủ công (xe cải tiến) vận chuyển đến vị trí xây. Để 

đảm bảo liên kết giữa khung bê tông cốt thép và tƣờng, phải thi công đầy đủ thép 

liên kết (thép chờ sẵn ở khung cột) và câu vào mạch vữa tƣờng chèn, mạch vữa 

phải đảm bảo đặc chắc theo đúng yêu cầu thiết kế. Hàng gạch trên cùng sát với đáy 

dầm sẽ đƣợc xây nghiêng.  

Quá trình thi công từ tầng 2 trở lên thực hiện nhƣ các bƣớc thi công Tầng 1. 

* Thi công mái:  Đổ bê tông chống thấm tầng mái. Lắp các hạng mục nhƣ bồn 

nƣớc, thi công lớp cách nhiệt, xử lý chống thấm tầng mái. 

* Thi công hoàn thiện mái và hoàn thiện công trình bao gồm lát nền, sàn, ốp 

tƣờng, làm trần, sơn chống thấm, sơn phủ bề mặt, thi công điện nƣớc.  

* Nghicông hoàn thiện má Công trình đƣợc nghiệm thu theo các quy định 

hiện hành của nhà nƣớc trƣớc khi đƣa vào sử dụng. 

c. Kiểm tra chất lượng thi công: Ban quản lý dự án sẽ kiểm tra chất lƣợng 

công trình theo các yêu cầu sau: 

- Kiểm tra phải theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của Nhà nƣớc, 

của ngành. 

- Kiểm tra theo đúng các chỉ tiêu thiết kế đã đƣợc ghi trong đồ án đƣợc phê 

duyệt. Trong trƣờng hợp có sự thay đổi các chỉ tiêu thiết kế ở những hạng mục 

hoặc bộ phận công trình đã đƣợc Ban QLDA chấp nhận thì kiểm tra theo đúng các 

chỉ tiêu đã thay đổi.  

- Các số liệu đo đạc kiểm tra phải đƣợc ghi chép và báo cáo trung thực, không 

đƣợc tự ý thay đổi, chỉnh lý. Các phƣơng pháp đo đạc, thí nghiệm phải đúng theo 

tiêu chuẩn, quy định hiện hành và sự hƣớng dẫn của các cơ quan chuyên môn.   

- Tất cả các số liệu kiểm tra phải có chữ ký của ngƣời kiểm tra và Trƣởng ban 

chỉ huy công trƣờng. 

 

 

 

 

 

 

 

SAN LẮP 

MẶT BẰNG 
Đào đắp nền móng 

San ủi mặt bằng 

(máy ủi) 

Lu lèn, đầm nền (xe lu 

rung, xe lu ) 

Vận chuyển đất, đá 

ĐỀN BÙ, GIẢI 

PHÓNG MẶT 

BẰNG 

Đo đạc kiểm đếm, đền 

bù đất và tài sản gắn 

liền trên đất 

Rà phá bom mìn và vật 

liệu nổ sau chiến tranh 

còn sót lại trên đất. 

Tình hình an ninh trật tự tại 

địa phƣơng. Nguy hiểm từ các 

vật liệu nổ còn sót lại. 

Mất đất canh tác (theo bảng 

1.2 thống kê số liệu hiện trạng 

sử dụng không có đất canh tác 

viết lại cho phù hợp), , khiếu 
GIAI 

ĐOẠN 

CHUẨN 

BỊ 
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Hình 1. 2: Sơ đồ biện pháp, công nghệ thi công của dự án. 

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

a. Tiến độ thực hiện dự án:  

Thời gian thực hiện dự án 6,0 năm kể từ ngày đƣợc lựa chọn nhà đầu tƣ (căn 

cứ tại Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 Quyết định chấp thuận nhà 

đầu tƣ), trong đó tiến độ cụ thể nhƣ sau: 

- Công tác chuẩn bị đầu tƣ: 1,0 năm. 

- Công tác giải phóng mặt bằng: 1,5 năm. 

- Công tác đầu tƣ xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (đƣờng giao 
thông, hệ thống cấp nƣớc, thoát nƣớc, cấp điện, điện chiếu sáng đô thị, khu công 
viên - cây xanh, hồ nƣớc) thời gian hoàn thành trong 2,0 năm. Ƣu tiên đầu tƣ xây 

dựng đồng bộ Hạ tầng kỹ thuật tại khu đất bố trí tái định cƣ để sớm giải quyết việc 

bố trí đất ở tái định cƣ cho ngƣời dân bị ảnh hƣởng bởi dự án. 

- Công tác đầu tƣ xây dựng các công trình kiến trúc trên đất thời gian 
hoàn thành trong 1,5 năm, đầu tƣ xây dựng toàn bộ các công trình Nhà ở xã hội, 
Trƣờng Mẫu giáo, Trƣờng Tiểu học, Trƣờng Trung học cơ sở, Trạm Y tế, Công 
viên, cây xanh, hồ nƣớc (hồ Thiên Nga), công trình văn hóa, công trình siêu thị, 
bãi xe và nhà liên kế, nhà ở kết hợp thƣơng mại dịch vụ, công trình hỗn hợp sau 
khi đầu tƣ hoàn chỉnh các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất. 

b.  Tổng mức đầu tư:  

Dự kiến khoảng 4.490.849.703.080 đồng (Bằng chữ: bốn nghìn bốn trăm chín 

mươi tỷ tắm trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm linh ba nghìn không trăm tám 

mươi đồng). Trong đó: 
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- Chi phí thực hiện dự án (đã bao gồm thuế): 3.843.198.486.053 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 271.934.771.040 đồng; 

- Chi phí lãi vay: 304.123.706.887 đồng; 

- Tổng chi phí giải phóng mặt bằng (m2): 71.592.739.100 đồng. 

c. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án. 

- Chủ đầu tƣ thực hiện quản lý đầu tƣ xây dựng công trình này theo Nghị định 

số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về việc quản lý đầu tƣ phát 

triển đô thị. 

- Để thực hiện dự án, Chủ dự án sẽ tiến hành các công tác sau: Quyết định 

thành lập Ban Quản lý dự án để thực hiện dự án theo quy định; Các phòng, ban 

chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý cũng nhƣ với các Phòng, Ban chức 

năng có liên quan của địa phƣơng trong suốt quá trình thực hiện dự án. Tiến độ 

thực hiện đƣợc báo cáo từng theo từng tuần, từng tháng về Ban Giám đốc để kịp 

thời giải quyết; Lập quy chế quản lý khu dân cƣ để thực hiện việc quản lý trong 

quá trình thi công xây dựng và vận hành khai thác sau này; Lựa chọn đơn vị Tƣ 

vấn thiết kế kỹ thuật của dự án, nhà thầu thi công và đơn vị tƣ vấn Giám sát theo 

các quy định của pháp luật xây dựng. Quản lý và nhân sự cho Dự án nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ tổ chức quản lý và thực hiện dự án. 

* Nhu cầu lao động: Căn cứ vào quy mô, tiến độ thi công dự án, nhu cầu lực 

lƣợng lao động của nhà thầu thi công dự án ƣớc tính khoảng 100 ngƣời. Việc ăn ở 

của công nhân lao động đƣợc bố trí tại khu vực lán trại. Vị trí khu vực lán trại dự 

kiến bố tại khu vực góc của dự án. 

  

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐẦU TƢ DỰ ÁN MAKETING  TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Chƣơng 2 

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 

KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên: 

a. Điều kiện địa lý: 

- Dự án Khu đô thị mới Đâm Cà Ná có tổng diện tích khoảng 64,46 ha nằm 

trong địa giới hành chính xã Phƣớc Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.  

Xung quanh khu đất thực hiện dự án có các công trình công cộng, công trình kinh 

tế, kinh doanh, dân cƣ sinh sống lâu đời, do đó bảo đảm về trật tự an toàn, an ninh 

và thuận lợi giao thông, đi lại. 

Dự án có vị trí địa lý thuận lợi khi nằm trong vùng động lực kinh tế biển, 

công nghiệp, dịch vụ, có nhiều thuận lợi: Cực phát triển phía Nam của tỉnh Ninh 

Thuận; Vị trí cửa ngõ giao thƣơng phía Nam của tỉnh, nằm trên các hành lang kinh 

tế quốc gia nhƣ QL1A, đƣờng sắt Bắc-Nam, đƣờng thủy, nối kết giữa TP. Phan 

Rang – Tháp Chàm và TP. Phan Thiết. 

 

Hình 2.1 vị trí dự án tƣơng quan với các dự án quy hoạch tƣơng lai 

b. Điều kiện địa chất: 

Qua tài liệu khảo sát địa chất do đơn vị tƣ vấn (Công ty CP Liên doanh tƣ vấn 

và xây dựng - COFEC) thực hiện:  

Khu vực xây dựng dự án có cấu trúc địa tầng nhƣ sau:  
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- Lớp 1: Sét pha, cát, gạch vỡ, đá dăm, nền đất tƣơng đối xốp, độ chặt không 

ổn định.  

+ Lớp này gặp ở HKCH1; HKCH2; HKC1; HKC2. Phân bố từ bề mặt 0,0m  

đến độ sâu 1,9m, chiều dày lớp trung bình từ 1,4-1,9m. 

- Lớp 2: Cát thô vừa, lẫn vỏ sò ốc, san hô, bụi sét; màu xám, xám đen.  

+ Lớp này gặp ở tất cả các hố khoan HKD1, HKD2, HKD3, HKD6, HKD7, 

HKD8, HKD9, HKK1, HKK2, HKK3, HKCH3, HKC2. Phân bố từ độ sâu 0,0m 

đến độ sâu 3,8m tùy vị trí hố khoan; chiều dày lớp trung bình từ 0,5-3,8m. 

+ Giá trị SPT thay đổi 5 đến 16 búa.  

+ Trạng thái: xốp đến vừa chặt. 

+ Sức chịu tải quy ƣớc Ro = 0,71 (KG/cm2) (TCVN 9362-2012) 

- Lớp 3: Bùn sét pha lẫn san hô, vỏ sò ốc; Màu xám xanh, xám đen. 

+ Lớp này gặp ở tất cả các hố khoan (ngoại trừ hố khoan HKD3). Phân bố từ 

độ sâu 0,0m đến độ sâu 8,9m tùy vị trí hố khoan; chiều dày lớp trung bình từ 2,4-

8,4m. 

+ Giá trị SPT thay đổi 1,0 đến 11 búa.  

+ Trạng thái:  Nhão. 

+ Sức chịu tải quy ƣớc Ro = 0,62 (KG/cm2) (TCVN 9362-2012) 

- Lớp 4: Sét pha lẫn ít sạn sỏi; Màu xám xanh, xám vàng, xám trắng. 

+ Lớp này gặp ở tất cả các hố khoan. Phân bố từ độ sâu 3,6m đến độ sâu 17,6m 

tùy vị trí hố khoan; chiều dày lớp trung bình từ 1,1-9,1m. 

+ Giá trị SPT thay đổi 7 đến 65 búa. 

+ Trạng thái:  Dẻo mềm đến cứng 

+ Sức chịu tải quy ƣớc Ro = 1,81 (KG/cm2) (TCVN 9362-2012). 

- Lớp 5: Đá granite, phong hóa nứt nẻ mạnh; Màu xám trắng, xám vàng, lốm 

đốm đen. 

+ Lớp này gặp ở các hố khoan HKK1, HKK2, HKK3, HKCH1, HKCH2, 

HKCH 3; HKC1, HKC2. Phân bố từ độ sâu 6,9m đến độ sâu 18,7m tùy vị trí hố 

khoan; chiều dày lớp trung bình từ 1,1-5,5m. 

+ Giá trị SPT >50 búa. 

+ Trạng thái:  Cứng 

+ Sức chịu tải quy ƣớc Ro >3,0 (KG/cm2) (TCVN 9362-2012). 

- Lớp 6: Nền đá gốc granite; Màu xám trắng, kiến trúc hạt thô, cấu tạo khối. 

+ Lớp này gặp ở các hố khoan HKCH1, HKCH2, HKCH 3; HKC1, HKC2. 

Phân bố từ độ sâu 10,5m đến độ sâu 18,7m tùy vị trí hố khoan; chiều dày lớp trung 

bình từ 1,3-7,0m. 

+ Trạng thái:  Cứng. 

+ Chỉ số TCR: 60,0–76,4%. Chỉ số RQD: 20,0–61,4% 

Kết luận: Qua các tài liệu địa chất công trình cho thấy: Tại khu vực địa tầng 

cấu trúc các lớp đất tƣơng đối đồng nhất theo 2 phƣơng chủ yếu gồm các lớp: cát 
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thô vừa, sét pha, cát và đát phong hóa, đá granite, chiều dày có thay đổi tuỳ theo 

từng khu vực. Nhìn chung thuận lợi cho xây dựng, trong quá trình thiết kế, tính 

toán nền móng, cần lƣu ý đến lớp 3, nền đất tƣơng đối yếu đến yếu. 

c. Điều kiện về khí hậu, khí tượng: 

Tỉnh Ninh Thuận nằm trong vùng khô hạn nhất cả nƣớc, khí hậu nhiệt đới gió 

mùa điển hình với đặc trƣng là khô nóng gió nhiều, bốc hơi mạnh 670 - 1.827 mm. 

Nhiệt độ trung bình trong năm là 27
o
C. Khí hậu có 2 mùa rõ rệt: mùa mƣa từ tháng 

9 - 11; mùa khô từ tháng 12 - 8 năm sau. Lƣợng mƣa trung bình 700 - 1.000 mm ở 

Phan Rang và tăng dần theo độ cao trên 1100 mm ở vùng miền núi. Độ ẩm không 

khí từ 75 - 77 . Năng lƣợng bức xạ lớn 160 Kcal/m2. Tổng nhiệt lƣợng 9.500 - 

10.000
o
C. Chế độ gió theo hai hƣớng chính là Đông Bắc và Tây Nam với tốc độ 

trung bình năm tƣơng đối lớn dao động từ 2,8-3,6 m/s. Khu vực thực hiện dự án 

thuộc địa phận xã Phƣớc Diêm, huyện Thuận Nam đây là một trong những khu 

vực thƣờng xuyên khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.  

Ninh Thuận có 13 trạm quan trắc khí hậu, khí tƣợng. Đối với các số liệu về 

khí hậu, khí tƣợng chỉ có trạm quan trắc Phan Rang là có đầy đủ chuỗi số liệu quan 

trắc qua nhiều năm. Vì vậy, các số liệu về khí hậu, khí tƣợng chúng tôi tham khảo 

số liệu qua nhiều năm của trạm quan trắc Phan Rang, cũng là trạm dự báo thời tiết 

đại diện cho toàn tỉnh Ninh Thuận.  

* Lượng mưa: 

- Mùa khô: Tình hình thời tiết, thủy văn trong 8 tháng đầu năm 2021, các 

thời kỳ từ tháng 01 đến tháng 3 chủ yếu không mƣa, tháng 4-8 có mƣa nhiều nơi, 

mƣa nhiều chủ yếu xảy ra ở vùng núi, tuy nhiên ít có ngày mƣa lớn diện rộng. 

Tổng lƣợng mƣa tháng 5-8 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN cùng thời kỳ, mƣa 

xảy ra chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển. Dòng chảy trong các sông suối ở mức 

xấp xỉ TBNN; tổng dung tích hồ chứa trong tỉnh ở mức thấp hơn so với cùng kỳ 

năm trƣớc. 

- Mùa mưa: Mùa mƣa năm 2021 kéo dài từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 12. 

Tuy nhiên mùa mƣa năm 2021 có ít ngày mƣa to. Tổng lƣợng mƣa mùa mƣa ở mức 

xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, vùng đồng bằng ven biển tại trạm Phan Rang: 754mm 

(TBNN là 658mm) đặt 115% so với TBNN, vùng núi tại trạm Tân Mỹ đạt 867mm 

(TBNN là 660mm) đặt 130 , cao hơn so với TBNN), riêng khu vực giáp tỉnh Lâm 

Đồng và Khánh Hòa mƣa từ 1000-1300mm, với 65 - 75 ngày mƣa. 

Bảng 2.1. Phân phối tổng lƣợng mƣa hàng tháng qua các năm tại trạm quan 

trắc Phan Rang (mm). 

         năm                      

Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 

01 73,4 0,6 32,4 - - 

02 15,5 4,8 0,3 - - 

03 3,6 16,7 13,3 - - 

04 49,1 2,7 6,1 - 28,9 

05 208,6 20,2 14,6 2,6 99,8 

06 21,7 79,1 65,3 148,0 14,3 

 07 75,3 33,3 80,3 24,9 34,3 
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         năm                      

Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 

08 37,8 21,5 43,3 82,5 71,9 

09 116,1 68,5 206,5 147,3 55 

10 133,2 35,7 50,2 252,3 165,9 

11 150,3 413 111,6 263,6 492,9 

12 98,4 148,6 - 94,0 59,0 

TB năm 983 844,7 623,9 1.015,2 1.022,0 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận năm 2017-2020, Đài Khí tượng thủy 

văn tỉnh Ninh Thuận năm 2021). 

- Mưa trung bình nhiều năm: 

Từ số liệu thực đo của các trạm đo mƣa trong tỉnh và lân cận cho thấy: Mƣa 

bình quân nhiều năm trên toàn tỉnh: Xo = 1.071 mm. Lƣợng mƣa biến đổi không 

đều theo không gian và thời gian. Theo không gian lƣợng mƣa có xu thế tăng dần 

từ đồng bằng lên miền núi. 

Theo thời gian lƣợng mƣa trong các tháng mùa mƣa chiếm 87 , còn mùa khô 

chỉ 13 . Bảng phân phối lƣợng mƣa trung bình nhiều năm của một số trạm đại 

diện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: 

Bảng 2.2. Phân phối lƣợng mƣa trung bình nhiều năm tại các trạm 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

Trạm Sông Pha 

X (mm) 8,15 3,35 37,65 44,74 264,19 184,55 164,78 143,86 324,60 286,59 153,70 111,64 1.727,80 

  0,3 0,11 1,57 2,99 9,76 9,21 8,57 10,3 18,82 19,3 13,02 6,04 100 

Trạm Tân Mỹ 

X (mm) 4,98 2,03 21,01 41,23 117,34 98,88 97,28 114,68 216,04 218,82 153,20 74,59 1.160,08 

  0,3 0,11 1,57 2,99 9,76 9,21 8,57 10,3 18,82 19,3 13,02 6,04 100 

Trạm Nha Hố 

X (mm) 5,47 2,26 13,88 22,02 83,88 63,63 71,23 60,85 145,12 146,38 126,81 62,79 804,33 

  0,68 0,28 1,73 2,74 10,43 7,91 8,86 7,56 18,04 18,20 15,77 7,81 100,00 

Trạm Phan Rang 

X (mm) 7,26 1,86 7,67 15,52 58,55 51,86 40,62 46,08 129,75 169,15 152,96 66,71 748,00 

  0,97 0,25 1,03 2,08 7,83 6,93 5,43 6,16 17,35 22,61 20,45 8,92 100,00 

Trạm Nhị hà 

X (mm) 6,44 1,93 12,57 29,05 90,93 64,31 74,49 67,51 194,26 164,19 119,06 54,20 878,93 

  0,73 0,22 1,43 3,30 10,35 7,32 8,48 7,68 22,10 18,68 13,55 6,17 100,00 

Trạm Cà Ná 

X (mm) 0,42 0,75 10,96 15,17 81,45 82,79 40,54 56,07 126,73 141,92 102,24 45,97 705,01 

  0,06 0,11 1,56 2,15 11,55 11,74 5,75 7,95 17,98 20,13 14,50 6,52 100,00 

Trạm Ba tháp 

X (mm) 1,46 1,32 15,16 10,00 48,10 53,30 54,12 53,10 134,32 160,31 160,52 79,98 771,70 

  0,19 0,17 1,97 1,30 6,23 6,91 7,01 6,88 17,41 20,77 20,80 10,36 100,00 

=> Qua bảng ta thấy mùa mƣa tách ra làm hai thời kỳ. Thời kì I là thời kỳ 

mƣa tiểu mãn từ tháng 5 đến tháng 7, có khi sang cả tháng 8. Thời kỳ mùa mƣa 

chính vụ từ tháng 9 đến tháng 11.  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná 

                                                                                                                                                59                                            

- Mưa gây lũ: Lƣợng mƣa gây lũ thƣờng do bão, áp thấp nhiệt đới, đôi khi kết 

hợp giữa bão và áp thấp nhiệt đới gây nên. Lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất lớn hơn 

300 mm. Thống kê lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất trong vùng ghi tại bảng sau 

Bảng 2.3. Bảng lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất trong khu vực 

Trạm Phan Rang Nha Hố Nhị Hà Tân Mỹ 

X 1 ngày (mm) 321 323,3 288 325 

Năm xảy ra 2010 1979 2003 2010 

Trƣớc đây, lƣợng mƣa lũ >300 mm chỉ xảy ra trong 1 ngày, nhƣng trận mƣa 

lũ năm 2010 kéo dài tới 4 ngày trải dài trên khắp các tỉnh miền trung.  

Tại Phan Rang, lƣợng mƣa 4 ngày đo đƣợc 754 mm, tƣơng đƣơng lƣợng mƣa 

trung bình năm. Lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất đo đƣợc 321 mm. Mƣa lớn, kéo dài, 

trên các triền sông suối xuất hiện lũ chồng lũ gây ngập úng nặng nề cho tỉnh Ninh 

Thuận và các tỉnh nam Trung bộ. 

Bảng 2.4. Bảng lƣợng mƣa lũ Phan Rang năm 2010 (mm) 

Ngày 30/10 31/10 1/11 2/11 Cộng 

X Phan Rang 150,2 217,7 321,7 64 753,6 

Thời gian xảy ra lũ: Theo tài liệu thống kê mực nƣớc lũ hàng năm trong 34 

năm (từ 1978 đến 2012) của 2 trạm Tân Mỹ và Đạo Long trên Sông Cái Phan Rang 

thì mực nƣớc lũ lớn nhất tại Đạo Long xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 12 trong đó 

tháng 10 và tháng 11 có tỉ lệ cao hơn. Cụ thể là: 

Tháng 9 có 4 năm chiếm 14,9 ;  Tháng 10 có 11 năm chiếm 40,7 ; Tháng 

11 có 9 năm chiếm 33,3 ; Tháng 12 có 3 năm chiếm 11,1 . 

* Nhiệt độ:  Khu vực Ninh Thuận có nhiệt độ cao, ít biến động. Nhiệt độ 

trung bình năm từ 2017-2021 khoảng 27,4
0
C; chênh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng 

nhất và tháng lạnh nhất từ 4-60C. Nhiệt độ trung bình tháng có giá trị cao nhất 

thƣờng là 30,5
0
C, thấp nhất là 24,4

0
C. 

Bảng 2.5. Diễn biến nhiệt độ hàng tháng qua các năm tại trạm quan trắc Phan 

Rang (
0
C). 

             Năm                 

 Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 

01 25,4 25,8 25,4 25,7 24,4 

02 25,1 24,6 25,8 25,6 24,9 

03 26,2 26,4 27,1 27,1 26,9 

04 27,3 27,6 28,6 28,7 28,2 

05 28,2 28,8 29,5 30,2 28,7 

06 28,8 29,3 30,5 29,3 29,5 

 07 28,0 29,2 28,8 28,7 29,1 

08 28,2 29,3 29,2 28,6 28,9 

09 27,9 27,8 28,0 28,3 26,8 

10 26,4 27,6 27,8 26,8 27,4 

11 26,6 26,6 26,4 26,6 26,2 

12 25,2 26,5 25,2 25,5 25,4 

TB năm 26,9 27,5 27,7 27,6 27,2 
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(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận năm 2017-2020, Đài Khí tượng thủy 

văn tỉnh Ninh Thuận năm 2021). 

*Độ ẩm: Do hoàn lƣu, quanh năm đều có gió hƣớng biển thổi vào nên mặc dù 

gặp không khí cực đới hay tín phong Bắc bán cầu thì độ ẩm trong không khí đều ở 

mức cao. Độ ẩm không khí tƣơng đối trung bình hàng năm trong khu vực từ năm 

2017-2021 là 77 - 80%. 

Bảng 2.6. Độ ẩm tƣơng đối hàng tháng qua các năm tại trạm quan trắc Phan 

Rang Utb (%). 

        Năm                 

 Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 

01 76 67 93 71 69 

02 75 92 76 69 70 

03 78 91 78 76 73 

04 80 99 76 74 77 

05 83 87 76 74 81 

06 79 62 74 77 73 

 07 81 79 76 78 74 

08 81 70 75 79 76 

09 83 74 78 80 78 

10 83 80 79 86 84 

11 84 70 79 79 84 

12 75 55 70 76 74 

TB năm 80 77 77 77 76 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận năm 2017-2020, Đài Khí tượng thủy 

văn tỉnh Ninh Thuận năm 2021). 

* Nắng: Tỉnh Ninh Thuận nằm ở vĩ độ thấp, quanh năm có thời gian chiếu 

sáng dài. Hơn nữa, mùa khô lại kéo dài 8-9 tháng, trời thƣờng quang mây nên số 

giờ nắng trung bình hàng năm từ 2016-2020 tại khu vực đạt từ 2.500-3.100 giờ. 

Tháng nắng nhiều nhất là tháng 3, 4 trung bình một ngày có trên 10 giờ nắng. 

Tháng nắng ít nhất là tháng 10-12, trung bình một ngày cũng có trên 7 giờ nắng. 

Bảng 2.7. Số giờ nắng tháng qua các năm tại trạm quan trắc Phan Rang (giờ). 

                Năm                 

 Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 

01 152 207 234 288 229 

02 195 258 275 251 255 

03 261 283 291 309 301 

04 243 297 304 277 270 

05 217 260 277 304 255 

06 262 189 270 230 279 

 07 188 245 222 263 230 

08 250 217 254 230 266 

09 248 221 178 108 183 

10 158 248 238 120 154 

11 163 209 201 188 80 

12 181 170 291 126 182 
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                Năm                 

 Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 

TB năm 2.518 2.804 3.035 2.655 2.684 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận năm 2017-2020, Đài Khí tượng thủy 

văn tỉnh Ninh Thuận năm 2021). 

* Gió và hướng gió: 

Gió có ảnh hƣởng rất lớn đến quá trình phát tán các chất ô nhiễm không khí. 

Tốc độ gió càng nhỏ thì mức độ ô nhiễm xung quanh nguồn ô nhiễm càng lớn. Gió 

chịu ảnh hƣởng của chế độ gió mùa.  

Tốc độ gió và hƣớng gió thay đổi theo mùa. Các hƣớng gió chính của khu vực 

nhƣ sau: 

Tỉnh Ninh Thuận nằm trong khu vực có chế độ gió theo hai hƣớng chính là 

Đông Bắc và Tây Nam với tốc độ trung bình năm dao động từ 2,8-3,6 m/s. Từ 

tháng 11 đến tháng 3 có tốc độ gió cao, đạt giá trị trung bình lớn nhất vào khoảng 

tháng 12, tháng 01 và 02 với tốc độ 5,0 m/s. Trong những tháng này, ngoài gió 

Đông-Bắc thổi về ban ngày, thƣờng xuất hiện gió thung lũng về ban đêm theo 

hƣớng Tây- Bắc. Từ tháng 3 trở đi, về ban ngày gió Đông-Nam dần thay thế cho 

gió Đông-Bắc, về ban đêm gió thung lũng vẫn chế ngự theo hƣớng Tây-Bắc. Vận 

tốc gió thấp nhất trung bình đạt 2,0 m/s vào tháng 9. 

d. Điều kiện thủy văn, hải văn khu vực dự án:  

- Khu vực thực hiện dự án chủ yếu trên phần diện tích mặt nƣớc đầm Cà Ná, 

thông với vùng nƣớc của cảng cá Cà Ná; Đa phần diện tích có địa hình thấp trũng 

so với hạ tầng xung quanh, chịu ảnh hƣởng thủy văn chính của cảng cá Cà Ná và 

biển Cà Ná phía Tây Nam dự án.  

- Theo Báo cáo dự án “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh 

Thuận đến năm 2020, tầm nhìn 2030 thích ứng biển đổi khí hậu” năm 2015, vùng 

biển Cà Ná chịu ảnh hƣởng của chế độ thủy triều; Thủy triều tại cảng Cà Ná có 

tính chất phức tạp, vừa có nhật triều vừa có bán nhật triều. Cảng Cà Ná có thủy 

triều thấp, biên độ giao động từ 0,7 - 2,3m nên không gây ảnh hƣởng cho sản xuất 

nông nghiệp mà có điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản và làm muối. Chế 

độ nhật triều không đều, hàng tháng có khoảng 16 đến 20 ngày là nhật triều. Các 

ngày còn lại trong tháng có chế độ bán nhật triều không đều. Biên độ dao động 

mực nƣớc của những ngày xảy ra bán nhật triều thƣờng nhỏ hơn những ngày nhật 

triều. 

- Ngoài ra, phía Tây Dự án còn có khu vực hạ lƣu của suối Quán Thẻ chảy 

vào cảng Cà Ná và đổ ra biển. Suối Quán Thẻ có nhiệm vụ chủ yếu là tiêu thoát 

nƣớc cho khu vực đồng muối Quán Thẻ và các vùng lân cận, không phục vụ mục 

đích cấp nƣớc tƣới tiêu cho nông nghiệp. Theo Báo cáo dự án “Rà soát, điều chỉnh 

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn 2030 thích ứng biển 

đổi khí hậu” năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Suối Quán 

Thẻ có tổng chiều dài khoảng 15 km, chạy trên địa bàn 2 huyện là Ninh Phƣớc và 

Thuận Nam. Tổng diện tích lƣu vực khoảng 116 km
2
. Suối có dạng hình thang, bờ 

mái 2 bên chủ yếu là bờ đất. Đoạn suối từ cánh đồng muối Quán Thẻ đến khi đổ 
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vào cảng Cà Ná có bề rộng tƣơng đối đồng đều từ 13 -18 m, riêng đoạn hạ lƣu 

trƣớc khi đổ vào cảng Cà Ná có bề rộng dao động từ 50 - 100 m.  

2.1.2. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy 

văn, hải văn của nguồn tiếp nhận nước thải này. 

a. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa: Theo Quy hoạch chi tiết 1/500 đã đƣợc phê 

duyệt của dự án và Hồ sơ Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án, nguồn tiếp nhận nƣớc 

mƣa chính của dự án là hồ nƣớc mặn nhân tạo trong dự án (hồ thông với vùng 

nước cảng cá Cà Ná) và một phần trực tiếp chảy ra vùng biển Cà Ná. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải sinh hoạt: Theo Hồ sơ thiết kế dự án, nguồn tiếp 

nhận nƣớc thải của dự án là: Toàn bộ nƣớc thải của dự án sau khi đƣợc xử lý sơ bộ 

bằng các bể tự hoại 3 ngăn tại mỗi công trình, sẽ đƣợc thu gom bằng hệ thống 

cống, dẫn về trạm xử lý nƣớc thải tập trung của Đô thị Cà Ná nằm ở phía Nam Dự 

án với công suất Q2020= 10.000 m
3
/ngđ và nâng wuy mô lên Q2030= 20.000 

m
3
/ngđ. Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý đạt cột....quy chuẩn ..... sau đó  thoát ra biển. 

Nhìn chung, toàn bộ các nguồn nƣớc thải của dự án sau khi đƣợc thu gom, xử 

lý đều có nguồn tiếp nhận chung là vùng nƣớc biển ven bờ khu vực Cà Ná. Vì vậy, 

chịu tác động chung của chế độ hải văn của vùng biển khu vực Cà Ná. 

b. Đặc điểm hải văn của nguồn tiếp nhận nước thải: 

* Chế độ triều: 

Vùng biển Ninh Thuận nói chung, cảng Cà Ná nói riêng nằm trong khu vực 

nƣớc trồi mạnh nhất. Hệ sinh thái nƣớc trồi năng suất sinh học cao, giàu có và 

phong phú sinh vật phù du, thực vật và động vật làm thức ăn cho nhuyễn thể, động 

vật cấp thấp, cấp cao có giá trị kinh tế. Vì vậy, vùng nƣớc trồi thƣờng có ngƣ 

trƣờng lớn với nhiều đối tƣợng nguồn lợi hải sản khai thác có giá trị kinh tế cao. 

Theo Báo cáo dự án “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận 

đến năm 2020, tầm nhìn 2030 thích ứng biển đổi khí hậu” năm 2015, vùng vịnh Cà 

Ná chịu ảnh hƣởng của chế độ thủy triều, thủy triều tại cảng Cà Ná có tính chất 

phức tạp, vừa có nhật triều vừa có bán nhật triều. Cảng Cà Ná có thủy triều thấp, 

biên độ giao động từ 0,7 - 2,3m nên không gây ảnh hƣởng cho sản xuất nông 

nghiệp mà có điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản và làm muối. 

Có chế độ nhật triều không đều. Hàng tháng có khoảng 16 đến 20 ngày là 

nhật triều. Các ngày còn lại trong tháng có chế độ bán nhật triều không đều. Biên 

độ dao động mực nƣớc của những ngày xảy ra bán nhật triều thƣờng nhỏ hơn 

những ngày nhật triều. 

Bảng 2.8: Diễn biến mực nƣớc triều cƣờng tại khu vực theo lịch thủy triều 

Quy Nhơn từ năm 2017 đến năm 2021. 

Tháng 

Mực nƣớc cao/thấp nhất theo chế độ thủy triều (m) 

Nƣớc lớn Nƣớc ròng 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 

2 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 

3 1,9 2,1 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 
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4 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

5 2,2 2,2 2,1 2,2 2,3 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 

6 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 

7 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

8 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 

9 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 

10 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 

11 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 

12 2,6 2,5 2,5 2,6 2,7 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

(Nguồn: Lịch thủy triều Quy Nhơn từ năm 2017-2021) 

* Sóng khu vực ngoài khơi biển Cà Ná: 

Tham khảo theo số liệu sóng tại “Báo cáo Mô hình nghiên cứu thủy động lực 

và mô phỏng chạy tàu tại Dự án Khu bến Cảng Cà Ná giai đoạn 1- Cảng biển tổng 

hợp Cà Ná” nhƣ sau: 

- Số liệu sóng ngoài khơi biển Cà Ná đƣợc thu thập từ NOAA (Cục quản lý 

khí tƣợng và đại dƣơng Hoa Kỳ) tại tọa độ (N 11.00, E 109.00) trong 12 năm từ 

năm 2005 đến 2017. Vị trí thu thập số liệu cách khu vực dự án khoảng 37 km và 

đƣợc thể hiện trong hình dƣới đây: 

 
Hình 2.2: Vị trí thu thập số liệu sóng ngoài khơi biển Cà Ná 

Hoa sóng khu vực ngoài khơi và phân bố chiều cao sóng, hƣớng sóng trong 

các hình sau: 
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Hình 2.3: Hoa sóng ngoài khơi (NOAA, 2005-2017) 

 

Hình 2.4: Chiều cao sóng ngoài khơi (NOAA, 2005-2017) 
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Hình 2.5: Chu kỳ sóng ngoài khơi (NOAA, 2005-2017) 

Phân tích tổng hợp chế độ sóng trong 12 năm (từ năm 2005 đến năm 2017) 

cho thấy: Các hƣớng sóng chủ đạo bao gồm: Hƣớng sóng chiếm tỉ lệ cao nhất là 

hƣớng Đông Bắc (40,88 ), độ cao sóng trung bình 1,12m, độ cao sóng cực đại là 

5,5m; tiếp đến là hƣớng Tây (21,99 ), độ cao sóng trung bình 1,85m, độ cao sóng 

cực đại là 5m; và hƣớng Tây Nam (12,07 ), độ cao sóng trung bình là 1,45m, độ 

cao sóng cực đại là 5m. Các hƣớng sóng còn lại có tần suất không đáng kể.  

2.1.3. Điều kiện về kinh tế - xã hội: 

a. Điều kiện tình hình kinh tế xã hội của xã Phước Diêm 

Theo Báo cáo số 1868 /BC-UBND, ngày 25 tháng 11 năm 2021 của UBND 

xã Phƣớc Diêm về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh năm 2021 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2022 của UBND. Tình hình kinh 

tế xã hội của địa phƣơng có đặc điểm nhƣ sau: 

* Các hoạt động kinh tế: 

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: 

+ Chăn nuôi: Số lƣợng đàn gia súc duy trì ổn định; Công tác phòng chống 

dịch bệnh đƣợc quan tâm, kịp thời triển khai các văn bản thực hiện các nội dung 

yêu cầu của các cơ quan về phòng chống dịch bệnh, đến nay trên địa bàn chƣa 

phát hiện dịch bệnh. Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tổ chức phun 

thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại với tổng số 120 lít; tiêm vắc xin lở mồm 

long móng 1.085 liều; cúm gia cầm 980 liều, viêm da nổi cục  300 liều. Thông 

báo ngƣời dân kê khai gia súc.  

+ Lâm nghiệp: Triển khai Kế hoạch bảo vệ và phòng chống phá rừng; 

phƣơng án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021. Tăng cƣờng công tác tuyên 

truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, thƣờng xuyên phối hợp Hạt kiểm Lâm 

huyện tổ chức tuần tra truy quét. Trong năm chƣa xảy ra phá rừng và cháy rừng. 

Phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện xử lý các vấn đề phát sinh. 
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+ Thủy sản: Tổng sản lƣợng trong năm đạt 35.000/30.080 đạt 116% chỉ 

tiêu huyện giao. 

- Xây dựng nông thôn mới:
 

+ Lãnh đạo có hiệu quả Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới nâng cao; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tƣ trên địa bàn xã, 

công trình sửa chữa đƣờng bê tông thôn Lạc Tân 1; hệ thống thoát nƣớc thôn Lạc Tân 

2.  

+ Vận động nhân dân tham gia làm vệ sinh môi trƣờng; tham gia giữ gìn an ninh 

trật tự; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm toàn dân 

trên địa bàn xã; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ tham gia BHYT 

toàn dân đạt 74%.  

+ Tổ chức rà soát đánh giá các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tiêu chuẩn 

các tiêu chí xây dựng xã Đô thị loại 5. 

* Đặc điểm xã hội: 

- Giáo dục và đào tạo: Chỉ đạo các trƣờng tổng kết năm học 2020 - 2021; 

triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở trƣờng học, 

điểm nhóm giữ trẻ tƣ nhân trên địa bàn xã; làm tốt công tác vệ sinh môi trƣờng 

và kiểm tra lại các công việc chuẩn bị cho năm học 2021-2022, nhất là việc 

hƣớng dẫn giảng dạy trực tuyến đối với học sinh các cấp trong thời gian diễn ra 

dịch bệnh. 

- Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 

năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch 

bệnh tiếp tục quan tâm, tổ chức khám chữa bệnh cho 8.172 lƣợt bệnh nhân. 

- Chính sách xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo: 

+ Tổ chức cho gia đình chính sách viếng nghĩa trang Bình Thuận - Ninh 

Thuận; tổ chức cho gia đình cán bộ và nhân dân viếng đài đầu năm đảm bảo 

trang trọng, sạch đẹp; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho các đối tƣợng 

trong dịp Tết kịp thời và đầy đủ. 

+ Tổ chức chi trả chế độ, chính sách và bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng 

đối tƣợng quy định. Hỗ trợ gạo cứu đói cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021 cho 17 hộ/58 khẩu/ 870 kg gạo và tổ chức tiếp nhận và cấp 

phát sau khi có kế hoạch cụ thể của cấp có thẩm quyền. Xây dựng kế hoạch, 

chƣơng trình và tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tƣợng chính sách, ngƣời có 

công cách mạng nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. 

+ Trong năm các công tác chính sách xã hội đƣợc quan tâm và thực hiện nhƣ: 

xác nhận hồ sơ xin việc trong và ngoài tỉnh; cấp phát thẻ BHYT cho các đối tƣợng 

trẻ em dƣới 6 tuổi, ngƣời có công, đối tƣợng Bảo trợ xã hội, ngƣời cao tuổi trên 80 

tuổi, ngƣời thuộc hộ nghèo, 353 ngƣời thuộc hộ cận nghèo... 

+ Trong năm, Hội liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã phối hợp với 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam giải ngân vay vốn 320 hộ từ 

Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, nƣớc sạch vệ sinh môi trƣờng, 

học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm. 
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+ Chi trả chế độ ngƣời lao động bị ảnh hƣởng gặp khó khăn do dịch Covid-

19 trên địa bàn xã theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg. 

+ Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 (hộ nghèo: 17 hộ, 

đạt tỷ lệ 0,60%, hộ cận nghèo: 133 hộ, đạt 4,67%. 

- Văn hóa, truyền thanh và thể dục, thể thao: 

+ Tuyên truyền các hoạt động vui xuân đón tết cho nhân dân bảo đảm vui 

tƣơi, lành mạnh, tiết kiệm; tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) và mừng Đảng mừng Xuân Tân 

Sửu năm 2021, các ngày lễ lớn của đất nƣớc; tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác.  

+ Tập trung tuyên truyền: Chƣơng trình Xây dựng nông thôn mới; tuyên 

truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ năm 2022; các quy định làm Căn cƣớc công dân; tuyên truyền biện 

pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để nhân dân biết và chủ động phòng 

ngừa; phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin kiểm tra các cơ sở kinh doanh 

karaoke. 

- Tình hình tôn giáo – dân tộc: Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn 

cơ bản ổn định, các nhu cầu chính đáng của tôn giáo đƣợc quan tâm giải quyết 

kịp thời, nhìn chung các tín đồ và chức sắc tôn giáo đều chấp hành tốt chủ 

trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. Tổ chức thăm, tặng quà 

cho các cơ sở thờ tự trên địa bàn xã nhân dịp Tết Tân Sửu, Lễ Phật Đản năm 

2021; triển khai Văn bản của Huyện về việc không tổ chức Lễ Phật Đản tập 

trung đông ngƣời do dịch bệnh coviD-19. 

- Công tác phòng chống dịch Covid-19 

Triển khai các Văn bản chỉ đạo của Trung ƣơng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh 

Thuận, huyện ủy Thuận Nam, về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống 

Covid-19 thực hiện Công điện số 5758/CĐ-UBND ngày 21/11/2021 của UBND 

tỉnh; Công văn số 62-CV/BCĐ ngày 19/10/2021 của Ban chỉ đạo Covid-19 huyện 

Thuận Nam về việc áp dụng một số biện pháp cấp bách  phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn xã Cà Ná và Phƣớc Diêm. Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo công tác chống dịch covid-19; thành lập lại BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; 

chỉ đạo thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19; duy trì chốt 

kiểm soát dịch của xã và các Chốt vùng xanh tại thôn; chỉ đạo Tổ nhân dân tự quản 

phối hợp với Tổ giám sát cộng đồng thực hiện tốt công tác giám sát ngƣời đi/đến 

về từ vùng dịch và ngƣời cách ly tại nhà theo quy định. Triển khai cho ngƣời dân 

trên địa bàn xã Phƣớc Diêm đi chợ luân phiên vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trong 

tuần đảm bảo công tác phòng chống dịch. Phối hợp với Trạm y tế theo dõi những 

ngƣời hoàn thành cách ly, những ngƣời theo dõi sức khỏe tại nhà. Chỉ đạo tổ chức 

tiêm vaccine covid-19; tầm soát, truy vết đối với ca nghi nhiễm trong cộng đồng 

b. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện 

dự án: 
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- Khu vực đất thu hồi để thực hiện dự án là đất làm muối, đất trống chƣa sử 

dụng, đất ở hiện trạng, đất mặt nƣớc, đất giao thông và đất thể thao...  

-  Hiện trạng dân cƣ trong khu vực: khu vực thu hồi đất hiện có 11 hộ làm 

muối; 01 hộ sân bóng đá mini; 05 hộ làm cá hấp; 01 hộ nuôi trồng thủy sản; 26 hộ 

đất trống; 124 hộ sinh sống dọc bờ đầm Xí nghiệp muối Cà Ná; khoảng 80 hộ nằm 

trong khu vực đƣợc quy hoạch khoanh vùng chỉnh trang (có nhà ở hiện hữu); 

khoảng 40 hộ có nhà ở bị thu hồi một phần; khoảng 62 hộ có nhà ở bị thu hồi 

100%.  

Ngƣời dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề buôn bán, lao động đi biển đánh bắt 

cá, lao động tự do, làm muối... 

2.1.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 

khu vực thực hiện dự án. 

a. Nhận dạng các đối tượng bị tác động khu vực thực hiện dự án: 

Khi thực hiện dự án, trong quá trình giải phóng mặt bằng, chuẩn bị và xây 

dựng củng nhƣ khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng các tác động tới môi 

trƣờng, tác động tới dân cƣ và xã hội xung quanh khu vực dự án nhƣ: tăng dân số 

cơ học, tăng mật độ giao thông, tăng các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc, 

không khí... Các đối tƣợng bị tác động khi thực hiện dự án đƣợc chúng tôi nhận 

dạng nhƣ sau: 

- Dân cư: Dự án tiếp giáp trực tiếp với khu dân cƣ xã Phƣớc Diêm. Dân cƣ 

xung quanh dự án đã hình thành và sinh sống lâu đời, đời sống ngƣời dân chủ yếu 

là các hộ lao động tự do, kinh doanh nhỏ lẻ và lao động đi biển đánh bắt thủy hải 

sản. Thành phần dân số chủ yếu là ngƣời dân tộc Kinh và dân tộc Chăm. 

- Các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tôn giáo, lịch sử:   

+ Dự án giáp các cơ sở, doanh nghiệp trong Cảng cá Cà Ná mở rộng (cảng 

mới) về hƣớng Đông; Cách Dự án khoảng 450m và 500m về hƣớng Tây Bắc là 

Trƣờng THCS-THPT Đặng Chí Thanh và UBND xã Cà Ná;  

+ Cách dự án khoảng 50m, 200 m, 300m, 350m về phía Tây lần lƣợt là 

UBND xã Phƣớc Diêm, Trƣờng tiểu học Lạc Nghiệp, Chùa Phƣớc Diêm và Đình 

Cà Ná .  

+ Cách dự án khoảng 200m về phía Nam là Trƣờng THCS Trƣơng Văn Ly. 

Cách dự án khoảng 150 và dọc ranh giới phía Nam và Đông Nam của dự án là 

Trạm bơm nƣớc biển và tuyến kênh dẫn nƣớc biển, các ô ruộng muối của Dự án 

Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ và xí nghiệp muối Cà Ná.  

+ Cách dự án khoảng 50 về phía Đông là Đồn biên phòng Phƣớc Diêm và các 

ô ruộng muối của Xí nghiệp muối Cà Ná. 

Ngoài ra còn rất nhiều các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ xã Phƣớc Diêm 

và xã Cà Ná gần khu vực dự án.  

- Các đối tượng tự nhiên, hạ tầng giao thông: 

+ Hệ thống đƣờng giao thông: Dự án tiếp giáp và kết nối với các tuyến đƣờng 

hiện hữu nhƣ đƣờng TL701, đƣờng dọc Cảng Cà Ná mở rộng và các tuyến đƣờng 

dân cƣ hiện hữu. Ngoài ra xung quanh dự án còn có nhiều tuyến đƣờng chính, 
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quan trọng nhƣ: Đƣờng QL1A, đƣờng sắt Bắc Nam... và các tuyến đƣờng quy 

hoạch trong tƣơng lai kết nối với Cảng tổng hợp Cà Ná.  

 + Hệ thống sông suối, ao, hồ và các nguồn nƣớc khác: Dự án cách Suối Quán 

Thẻ  100 về hƣớng Đông; Dự án cách vùng nƣớc mặt của cảng cá Cà Ná khoảng 

300m về phía Đông và đƣợc liên kết với nhau bằng 1 lạch nƣớc. Điểm gần nhất 

của dự án về phía Nam cách Biển Đông khoảng 50m. 

Xung quanh khu vực dự án không có rừng, khu dự trữ sinh quyển, vƣờn quốc 

gia, khu bảo tồn thiên nhiên. 

b. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án: 

- Dự án thuộc loại hình đầu tƣ cơ sở hạ tầng và xây dựng khu dân cƣ, không 

thuộc đối tƣợng có nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng quy định tại phụ lục II Nghị định 

số 08/2022 NĐ-CP ngày 10/01/2020. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự án không phải là nguồn nƣớc mặt dùng 

cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

- Hệ thống sông suối, ao, hồ và các nguồn nƣớc khác: Dự án cách vùng nƣớc 

mặt của cảng cá Cà Ná khoảng 300m về phía Đông và đƣợc liên kết với nhau bằng 

1 lạch nƣớc. Khi dự án hình thành, lạch nƣớc này là điểm nối giữa hồ nƣớc mặn 

trong dự án với vùng nƣớc mặt của cảng cá Cà Ná. Điểm gần nhất của dự án về 

phía Nam cách Biển Đông khoảng 50m. 

+ Xung quanh khu vực dự án không có rừng, khu dự trữ sinh quyển, vƣờn 

quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. 

+ Phần đất thực hiện dự án chủ yếu là đất quy hoạch làm muối, đất mặt nƣớc, 

đất, đất ở nông thôn....Công tác thu hồi, bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng sẽ tác 

động đáng kể đến đời sống ngƣời dân. Vì vậy, khi thực hiện dự án cần quan tâm 

công tác đền bù, bồi thƣờng phù hợp, đúng quy định pháp luật cho các hộ dân, tổ 

chức có đất bị thu hồi. 

Bảng 2.9: Các đối tƣợng bị tác động khi thực hiện dự án. 

Stt Các hoạt động Yếu tố tác động đến môi trƣờng Đối tƣợng bị tác động 

1 

Vận chuyển nguyên 

vật liệu, thiết bị phục 

vụ dự án. 

Bụi, khí thải từ xe tải vận chuyển 

vật liệu XD, đất, cát, đá,… 

Ngƣời dân hai bên 

đƣờng vận chuyển 

2 
Đào đất, san ủi để thi 

công các hạng mục 

Bụi, khí thải, tiếng ồn của các 

máy móc thi công nhƣ máy đào, 

xe ủi; Bụi từ quá trình đào đất, 

chất thải rắn xây dựng. 

Xung quanh và Khu 

vực thực hiện dự án 

3 

Xây dựng các hạng 

mục trên đất, lắp đặt 

hệ thống cấp thoát 

nƣớc, chiếu sáng, cây 

xanh... 

Bụi, khí thải từ hoạt động của máy 

móc thi công, trộn bêtông,... 

Nƣớc mƣa chảy tràn. 

Xung quanh và Khu 

vực thực hiện dự án 

4 
Sinh hoạt của công 

nhân tại công trƣờng 

Nƣớc thải, chất thải rắn sinh hoạt 

của công nhân viên trên công 

trƣờng 

Xung quanh và Khu 

vực thực hiện dự án 

5 Hoạt động của dự án Nƣớc thải, chất thải rắn sinh hoạt, Xung quanh và Khu 
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Stt Các hoạt động Yếu tố tác động đến môi trƣờng Đối tƣợng bị tác động 

nƣớc mƣa chảy tràn, bụi, khí thải 

từ các phƣơng tiện giao thông. 

vực thực hiện dự án 

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. Dữ liệu về hiện trạng môi trường: 

Khu vực dự án nằm trên địa bàn huyện Thuận Nam. Vì vậy, dữ liệu hiện trạng 

môi trƣờng khu vực dự án đƣợc thu thập và liệt kê theo dữ liệu quan trắc các thành 

phần môi trƣờng định kỳ của các Dự án, cở sở sản xuất kinh doanh gần kề và kết 

quả quan trắc môi trƣờng định kỳ của mạng lƣới quan trắc môi trƣờng tỉnh Ninh 

Thuận. Chi tiết nhƣ sau: 

* Dữ liệu về đặc điểm môi trường không khí: 

Dữ liệu về đặc điểm môi trƣờng không khí theo chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng định kỳ từ mạng lƣới quan trắc môi trƣờng tỉnh Ninh Thuận nhƣ sau: 

- Vị trí quan trắc: Làng nghề chế biến cá cơm khô hấp ở Cà Ná tại Cảng cá Cà 

Ná mở rộng (cảng mới); cách dự án khoảng 60 m về phía Nam. 

- Tọa độ vị trí: x = 1255036; y = 0569133. 

- Ký hiệu vị trí: KK-LN01. 

- Thời gian, tần suất lấy mẫu: 2 tháng/đợt. 

Đợt quan trắc Thời gian quan trắc Đợt quan trắc Thời gian quan trắc 

Đợt 1 02/2021 Đợt 4 7/2021 

Đợt 2 3/2021 Đợt 5 9/2021 

Đợt 3 5/2021 Đợt 6 11/2021 

- Kết quả quan trắc: 

Bảng 2.10: Kết quả quan trắc môi trƣờng khí tác động theo chƣơng trình quan 

trắc định kỳ của tỉnh Ninh Thuận tại vị trí tham khảo. 

Thông 

số 

Kết quả phân tích năm 2021 

Tiếng 

ồn(dBA) 

Bụi lơ lửng 

(TSP)(µg/m
3
) 

NO2 

(µg/m
3
) 

SO2 

(µg/m
3
) 

CO 

(µg/m
3
) 

O3  

(µg/m
3
) 

Đợt 1 56,0 < 20 KPH KPH 11.166 32 

Đợt 2 52,0 68 11 KPH 9.951 32 

Đợt 3 53,2 130 54 58 <6.000 <18 

Đợt 4 52,7 130 55 61 <6.000 <18 

Đợt 5 54,0 75,4 81,1 67 5.340 < 6,0 

Đợt 6 56,3 67,96 < 20 < 44,1 < 4.500 < 6,0 

QCVN 70 
(a)

 300 200 350 30.000 200 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường) 

Ghi ch : Kết quả phân tích tại bảng được so sánh với cột 1 giờ của QCVN 

05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh. 

Ký hiệu: -“KPH”: Không phát hiện. 
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- (a): Kết quả đo tiếng ồn tại  bảng trên được so sánh với cột từ 6 giờ đến 21 

giờ - khu vực thông thường của QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: Kết quả phân tích tại bảng trên cho thấy kết quả đo tiếng ồn và kết 

quả phân tích các giá trị các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép. 

* Dữ liệu về đặc điểm môi trường nước biển ven bờ khu vực dự án: 

Dữ liệu về đặc điểm môi trƣờng nƣớc biển ven bờ theo chƣơng trình quan trắc 

môi trƣờng định kỳ từ mạng lƣới quan trắc môi trƣờng tỉnh Ninh Thuận nhƣ sau: 

- Vị trí lấy mẫu: 

Stt Vị trí lấy mẫu Tọa độ (Hệ VN 2000) Ký hiệu 

01 Cửa biển thuộc khu vực cảng cá Cà Ná x = 1253417; y = 0569547 
3L 

3R 

- Thời gian lấy mẫu: Các quý trong năm 2021:  

Bảng 2.11: Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ nƣớc biển ven bờ theo 

chƣơng trình quan trắc định kỳ của tỉnh Ninh Thuận tại vị trí tham khảo. 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích năm 2021 

QCVN Quý I Quý II Quý III Quý IV 

3L 3R 3L 3R 3L 3R 3L 3R 

01 pH - 7,7
 

7,6
 

8
 

7,9
 

7,95
 

7,7
 

7,4
 

7,43
 

6,5 - 8,5
 

02 DO mg/L 5,5 5,8 5,6 5,5 6,6 6,1 7,1 7 - 

03 TSS mg/L 11,6 13,2 15 17 16 8 10 18 - 

04 Amoni (N-NH4
+
) mg/L 0,28 0,15 0,15 0,11 0,134 0,072 0,06 0,06 0,5 

05 Phosphat(P-PO4
3-

) mg/L 0,01 0,01 0,02 0,02 0,085 0,03 0,061 0,12 0,5 

06 Fe mg/L 0,2 0,2 0,01 0,01 0,371 0,099 0,45 0,55 0,5 

07 Coliform 
MPN/ 

100mL 
230 2.400 240 240 40 40 150 430 1.000 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường) 

Ghi ch : Kết quả phân tích tại bảng được so sánh với cột giá trị giới hạn Các 

nơi khác của QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước biển;  

Nhận xét:  Kết quả phân tích tại bảng trên cho thấy hầu hết giá trị các thông 

số đạt giới hạn cho phép. Riêng thông số sắt (Fe) vƣợt giới hạn cho phép vào quý 

IV của vị trí 3R vƣợt quy chuẩn không đáng kể.  

b. Hiện trạng môi trường  

* Môi trường không khí: 

- Vị trí:  

Stt Vị trí lấy mẫu Tọa độ (Hệ VN 2000) Ký hiệu 

01 Trên đƣờng ĐT 701 (Đầu dự án) x = 1255201; y = 0568762 KK- KĐT01 

02 Trƣớc chợ Cà Ná (Khu vực giữa dự án) x = 1254430; y = 0569611 KK- KĐT02 

03 Trên đƣờng kè ven biển (Cuối dự án) x = 1253087; y = 0570543 KK- KĐT03 

- Thời gian lấy mẫu: 01/3/2022 

- Kết quả phân tích: 

Bảng 2.12: Kết quả hiện trạng môi trƣờng không khí 
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STT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích 

QCVN 
KK-KĐT01 KK-KĐT 02 KK-KĐT 03 

01  Tiếng ồn  dBA 63 60 58 70 

02 TSP  µg/m
3
 61 <30 95 300 

03 SO2 µg/m
3
 13 15 17 350 

04 NO2  µg/m
3
 KPH 19 16 200 

05 CO  µg/m
3
 <4.500 <4.500 <4.500 30.000 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) 

Ghi ch : - Kết quả đo tiếng ồn tại bảng trên được so sánh với cột từ 6 giờ 

đến 21 giờ - khu vực thông thường của QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Kết quả phân tích thông số TSP, SO2, NO2 và CO tại bảng trên được so sánh 

với cột 1 giờ của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh; 

- Ký hiệu “KPH”: Không phát hiện. 

Nhận x t: Kết quả đo tiếng ồn và phân tích các thông số ô nhiễm đều nằm 

trong giới hạn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT. 

* Hiện trạng môi trường nước biển: 

- Vị trí:  

Stt Vị trí lấy mẫu Tọa độ  (Hệ VN 2000) Ký hiệu 

01 
Tại Lạch nƣớc thông giữa Đầm Cà Ná 

với Cảng Cá 
x = 1254367; y = 0569484 NB-KĐT01 

02 
Tại vùng Biển trƣớc cống lấy nƣớc của 

Xí nghiệp Muối 
x = 1252958; y = 0570574 NB- KĐT02 

- Thời gian lấy mẫu: 01/3/2022. 

- Kết quả phân tích: 

Bảng 2.13: Kết quả phân tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc biển 

Stt Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN 10-

MT:2015/BTNMT NB-KĐT01 NB-KĐT02 

01 pH - 7,7 7,8 6,5 - 8,5 

02 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 
 

mg/L 50 23,6 - 

03 Amoni (NH4
+
 tính theo N)

 
 mg/L 0,75 0,28 0,5 

04 Photphat (PO4
3-

 tính theo P)
 

mg/L KPH KPH 0,5 

05 Tổng dầu mỡ khoáng 
 

mg/L KPH KPH 0,5 

06 Coliform 
 MPN/ 

100mL 
9.400 9.400 1.000 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) 

Ghi chú: - Kết quả phân tích tại bảng trên được so sánh với cột giá trị giới 

hạn Các nơi khác QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước biển. 

- Ký hiệu “KPH”: không phát hiện. 

Nhận xét: Kết quả phân tích hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho 

phép. Riêng Thông số Amoni tại vị trí NB-KĐT01vƣợt quy chuẩn 1,5 lần. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná 

                                                                                                                                                73                                            

* Hiện trạng môi trường nước dưới đất: 

- Vị trí: Hộ nhà ông Trƣơng Hữu Thanh, thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná (cách 

dự án khoảng 280m về phía Tây). 

- Ký hiệu mẫu: NDD-KĐT; Tọa độ: x=1254290; y=0569360 (hệ VN 2000). 

- Thời gian lấy mẫu: 01/3/2022. Kết quả phân tích nhƣ sau: 

Bảng 2.14: Kết quả quan trắc hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả  

phân tích 

QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 

1 pH
 

- 7,6 5,5-8,5 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/L 636 1.500 

3 Chỉ số permanganat mg/L 2,5 4,0 

4 Amoni  (tính theo N) mg/L 0,2 1,0 

5 Sunfat
 
(SO4

2-
) mg/L 43 400 

6 Clorua (Cl
-
) mg/L 85,9 250 

7 Coliform MPN/100mL 46.000 3 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường) 

Ghi chú: Kết quả phân tích tại bảng trên được so sánh với QCVN 09-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

Nhận x t:  Kết quả phân tích có hầu hết các thông số đạt quy chuẩn cho phép, 

riêng chỉ số Coliforms vƣợt quy chuẩn 15.333lần. 

Nguyên nhân: Hiện trạng giếng chỉ phục vụ tƣới cây trong vƣờn nhà, không 

phục vụ ăn uống và chăn nuôi. Chỉ số Coliforms vƣợt quy chuẩn có thể do giếng 

nƣớc không đƣợc che đậy, lâu ngày không đƣợc nạo vét. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học: 

* Dữ liệu thông tin chung về tính đa dang sinh học dưới nước 

- Tính đa dạng sinh học ghi nhận tại khu vực biển Cà Ná là đặc trƣng hệ sinh 

thái vùng biển ven bờ. 

- Thực vật nổi khu vực biển Cà Ná có 139 loài thuộc 4 ngành tảo; trong đó, 

tập trung chủ yếu vào tải Silic với 76 loài (chiếm 54,7 ), tiếp theo là tảo Giáp với 

59 loài (chiếm 42,4 ). Các ngành tải Lam và tảo Vàng ánh đều có số loài thấp, chỉ 

đạt 2 loài, chiếm tƣơng ứng là 1,4 . 

- Hệ động vật nổi tại khu vực biển Cà Ná có tổng số 66 loài thuộc 9 nhóm bao 

gồm: Protozoa (Động vật nguyên sinh), Hydrozoa (Sứa), Copepoda (giáp xác Chân 

chèo), Ostracoda (giáp xác Có vỏ), Decapoda (giáp xác Mƣời Chân), Pteropoda 

(Chân cánh), Tunicata (Có bao), Chaetognatha (Hàm tơ) và Larva (Ấu trùng); 

trong đó Giáp xác Chân chèo có thành phần loài phong phú nhất với hơn 2/3 tổng 

số loài ghi nhận đƣợc (46 loài, chiếm 69,7  tổng số loài), tiếp theo là nhóm Ấu 

trùng ghi nhận đƣợc 7 loài (chiếm 10,6 ), các nhóm còn lại có số loài ít chỉ từ 1-3 

loài/nhóm. Thành phần và cấu trúc thành phần loài Động vật nổi tại khu vực dự án 

là đa dạng và đặc trƣng của khu hệ Động vật nổi ở biển với sự chiếm ƣu thế vƣợt 

trội của nhóm Giáp xác Chân chèo. Tuy nhiên, tại khi vực dự án không ghi nhận 

đƣợc sự có mặt của nhóm Giáp xác Râu ngành (Cladocera). 
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- Hệ động đáy tại khu vực Dự án ghi nhận đƣợc 56 loài, thuộc 6 lớp, 3 ngành. 

Trong đó, lớp Giun nhiều tơ (Polychaeta) đa dạng nhất với 29 loài (chiếm 51,8 ); 

tiếp đến là lớp Giáp xác (Crustacea) ghi nhận 15 loài (chiếm 26,8 ); lớp Chân 

bụng (Gastropoda) ghi nhận 6 loài (chiếm 10,7 ), lớp Hai mảnh vỏ (Bivalvia) ghi 

nhận 4 loài (chiếm 7,1 ), kém đa dạng nhất là lớp Chân dầu (Cephalopoda) và lớp 

Chân rìu (Scaphopoda) cùng ghi nhận 1 loài (chiếm 1,8 ). Nhìn chung, thành 

phần loài động vật đáy phân bố tại khu vực dự án khá đa dạng, thời điểm triều ròng 

đa dạng hơn so với triều lớn và đặc trƣng bởi các loài phân bố trong môi trƣờng 

nƣớc mặn. 

- Về san hô tại khu vực từ Mũi Dinh - Hòn Cò vịnh Cà Ná có diện tích 

khoảng 361,4 ha hệ sinh thái san hô có chiều rộng san hô phân bố cách bờ từ trong 

ra ngoài 100-450m và dọc theo 19 km chiều dài bờ biển từ mũi Sừng Trâu về đến 

Mũi Dinh. Khu vực quanh Hòn Cò chiếm khoảng 46,9 ha. 

* Động, thực vật trên cạn: 

-  Xung quanh dự án khu vực không có các loại chim thú quý hiếm thuộc 

danh mục cần bảo vệ. Động vật xung quanh và trong khu vực dự án không đa dạng 

về loài cũng nhƣ số lƣợng rất nhỏ. Chủ yếu là các loài gặm nhấm nhƣ chuột, các 

loại chim nhƣ: cu đất, chao chảo...; Động vật lƣỡng cƣ: Bò sát, rắn… tuy nhiên số 

lƣợng không đáng kể. 

- Về thực vật: Thực vật trong khu vực dự án không đa dạng về loài cũng nhƣ 

số lƣợng rất nhỏ, chủ yếu là các loại cỏ dại và cây ăn trái của ngƣời dân.... 

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

khu vực thực hiện dự án 

Các đối tƣợng bị tác động, các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng xung quanh 

khu vực thực hiện dự án nhƣ sau: 

- Dân cư: Dân cƣ trong khu vực dự án chủ yếu nằm ở phía Đông Nam; khu 

vực thu hồi đất hiện có 11 hộ làm muối; 01 hộ sân bóng đá mini; 05 hộ làm cá hấp; 

01 hộ nuôi trồng thủy sản; 26 hộ đất trống; 124 hộ sinh sống dọc bờ đầm Xí nghiệp 

muối Cà Ná; khoảng 80 hộ nằm trong khu vực đƣợc quy hoạch khoanh vùng chỉnh 

trang (có nhà ở hiện hữu); khoảng 40 hộ có nhà ở bị thu hồi một phần; khoảng 62 

hộ có nhà ở bị thu hồi 100%. Ngƣời dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề buôn bán, 

lao động đi biển đánh bắt cá, lao động tự do, làm muối.... Ngoài ranh giới dự án về 

phía Nam và Tây Nam là các khu dân cƣ đã hình thành lâu đời của xã Phƣớc Diêm 

và xã Cà Ná. 

- Các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tôn giáo, lịch sử:   

+ Dự án giáp các cơ sở, doanh nghiệp trong Cảng cá Cà Ná mở rộng (cảng 

mới) về hƣớng Đông; Cách Dự án khoảng 450m và 500m về hƣớng Tây Bắc là 

Trƣờng THCS-THPT Đặng Chí Thanh và UBND xã Cà Ná;  

+ Cách dự án khoảng 50m, 200 m, 300m, 350m về phía Tây lần lƣợt là 

UBND xã Phƣớc Diêm, Trƣờng tiểu học Lạc Nghiệp, Chùa Phƣớc Diêm và Đình 

Cà Ná .  

+ Cách dự án khoảng 200m về phía Nam là Trƣờng THCS Trƣơng Văn Ly. 

Cách dự án khoảng 150 và dọc ranh giới phía Nam và Đông Nam của dự án là 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná 

                                                                                                                                                75                                            

Trạm bơm nƣớc biển và tuyến kênh dẫn nƣớc biển, các ô ruộng muối của Dự án 

Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ và xí nghiệp muối Cà Ná.  

+ Cách dự án khoảng 50 về phía Đông là Đồn biên phòng Phƣớc Diêm và các 

ô ruộng muối của Xí nghiệp muối Cà Ná. 

Ngoài ra còn rất nhiều các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ xã Phƣớc Diêm 

và xã Cà Ná gần khu vực dự án.  

- Các đối tượng tự nhiên, hạ tầng giao thông: 

+ Hệ thống đƣờng giao thông: Dự án tiếp giáp và kết nối với các tuyến đƣờng 

hiện hữu nhƣ đƣờng TL701, đƣờng dọc Cảng Cà Ná mở rộng và các tuyến đƣờng 

dân cƣ hiện hữu. Ngoài ra xung quanh dự án còn có nhiều tuyến đƣờng chính, 

quan trọng nhƣ: Đƣờng QL1A, đƣờng sắt Bắc Nam... và các tuyến đƣờng quy 

hoạch trong tƣơng lai kết nối với Cảng tổng hợp Cà Ná.  

 + Hệ thống sông suối, ao, hồ và các nguồn nƣớc khác: Dự án cách Suối Quán 

Thẻ  100 về hƣớng Đông; Dự án cách vùng nƣớc mặt của cảng cá Cà Ná khoảng 

300m về phía Đông và đƣợc liên kết với nhau bằng 1 lạch nƣớc. Điểm gần nhất 

của dự án về phía Nam cách Biển Đông khoảng 50m. 

- Xung quanh khu vực dự án không có rừng, khu dự trữ sinh quyển, vƣờn 

quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên... 

=> Từ các điều kiện trên, nhìn chung khu vực dự án có những khó khăn và 

thuận lợi nhƣ sau: 

* Thuận lợi:  

- Dự án nằm trong khu vực quy hoạch phát triển đô thị của UBND huyện 

Thuận Nam và UBND tỉnh Ninh Thuận. 

- Dự án gần các trục đƣờng giao thông chính nhƣ đƣờng giao thông đƣờng bộ, 

đƣờng sắt và cảng biển nên thuận lợi cho vận chuyển nguyên vật liệu trong quá 

trình thi công và thuận tiện di chuyển và lƣu thông chu dân cƣ khi dự án hình 

thành.  

- Xung quanh dự án trong vòng bán kính 2km không có các khu trữ sinh 

quyển, vƣờn quốc gia. 

- Xung quanh khu vực thực hiện dự án đã có nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

đƣợc đầu tƣ đồng bộ và các dự án hạ tầng kỹ thuật đã đƣợc định hình phát triển 

trong thời gian sắp tới. Vì vậy, việc hình thành và phát triển dự án tƣơng đối thuận 

lợi và đồng bộ với các khu vực xung quanh. 

* Khó khăn:  

- Tuyến đƣờng vận chuyển chính trong giai đoạn xây dựng của dự án là 

đƣờng tỉnh lộ và đƣờng dọc cảng Cà Ná. Khi Công ty hoạt động xây dựng thì mật 

độ giao thông trên các tuyến đƣờng này tăng cao. Do vậy, trong quá trình triển khai 

xây dựng chủ dự án sẽ cần lƣu ý đến an toàn trong quá trình vận chuyển. 

- Hiện trạng khu vực dự án tƣơng đối thấp trũng so với địa hình khu vực xung 

quanh, khi hình thành hạ tầng dự án cần khối lƣợng nguyên vật liệu san lấp lớn, 

hơn nữa nền địa chất yếu củng gây khó khăn cho công tác thi công móng các công 

trình trên đất sau này. 
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2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

- Địa điểm thực hiện dự án “Khu đô thị mới Đầm Cà Ná” tại xã Phƣớc Diêm, 

huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận phù hợp với quy hoạch phát triển của UBND 

tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà 

Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035. Phù hợp với Quyết định 

số 330/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc 

Phê duyệt khu vực phát triển đô thị đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Hiện trạng, tại khu vực của dự án, điều kiện về chỗ ở của đa số ngƣời dân 

không đƣợc cải thiện theo sự phát triển của khu vực, mà ngƣợc lại ngày càng giảm 

sút. Nhà ở đƣợc xây dựng không có quy hoạch dẫn tới lộn xộn, lãng phí đất làm 

mất không gian, cảnh quan. Mạng lƣới giao thông chƣa đồng bộ, chƣa đáp ứng 

đƣợc yêu cầu đi lại sinh hoạt và phát triển sản xuất. Nguồn nƣớc sinh hoạt thiếu và 

không đảm bảo vệ sinh.... Khi Dự án hình thành góp phần từng bƣớc hình thành bộ 

mặt kiến trúc đô thị, cảnh quan, môi trƣờng hiện đại và phù hợp với xu thế phát 

triển của tỉnh Ninh Thuận.  

- Với các yếu tố về kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên, điều kiện khí hậu, thủy 

văn theo đánh giá là phù hợp và thuận lợi cho việc hình thành và phát triển dự án. 

- Kết quả phân tích chất lƣợng không khí xung quanh, chất lƣợng nƣớc mặt và 

chất lƣợng đất tại các vị trí lấy mẫu hiện trạng thành phần môi trƣờng trong và 

xung quanh khu vực dự án thì nhìn chung các thông số quan trắc đều nằm trong 

giới hạn cho phép. 

- Tại khu vực dự án địa chất ổn định, đồng nhất. Nhìn chung thuận lợi cho 

xây dựng, một số khu vực trũng thấp, tầng trên đất bùn có cƣờng độ chịu tải kém, 

phải gia cố móng khi xây dựng công trình. 

=> Từ tất cả các yếu tố trên, cho thấy vị trí thực hiện dự án hoàn toàn phù hợp 

cho việc hình thành một Khu đô thị mới góp phần từng bƣớc hình thành bộ mặt 

kiến trúc đô thị, cảnh quan, môi trƣờng hiện đại và phù hợp với xu thế phát triển 

của tỉnh Ninh Thuận. 
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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 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá tác động đến môi trƣờng của việc chiếm dụng đất, giải 

phóng mặt bằng, di dân, tái định cƣ  

a. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, giải phóng mặt bằng: 

Khi thực hiện Dự án này với diện tích 64,87 ha tuy nhiên, chúng tôi chỉ tiến 

hành đánh giá trên phần diện tích 64,46 ha vì đã trừ phần diện tích đất ở phân lô đã 

được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại vị trí đất giải quyết tái định cư cho các 

hộ dân thuộc dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná - Giai đoạn 1) là xác định theo 

Công văn số 1390/SXD-QLQHKT&NƠ ngày 29/4/2021 của Sở Xây dựng, cụ thể: 

64,87 ha - 0,41 ha = 64,46 ha.  

Trong 64,46 ha có 2,46 ha là đất ở hiện trạng với tổng số hộ ảnh hƣởng bởi dự 

án khoảng 350 hộ, gồm: 11 hộ làm muối; 01 hộ sân bóng đá mini; 05 hộ làm cá 

hấp; 01 hộ nuôi trồng thủy sản; 26 hộ có đất nhƣng chƣa sửa dụng; 124 hộ sinh 

sống dọc ruộng muối của Xí nghiệp muối Cà Ná; khoảng 80 hộ nằm trong khu vực 

đƣợc quy hoạch khoanh vùng chỉnh trang (có nhà ở hiện hữu); khoảng 40 hộ có 

nhà ở bị thu hồi một phần; khoảng 62 hộ có nhà ở bị thu hồi 100%. 

 Đối với việc thu hồi đất ở và đất làm muối, đất sản xuất...: Việc thu hồi đất 

trƣớc hết sẽ gây thiệt hại về kinh tế cho các hộ dân có đất bị thu hồi, gây xáo trộn 

tâm lý của ngƣời dân khu vực. Đây là công việc hết sức nhạy cảm vì vậy trong quá 

trình thực hiện không tốt sẽ gây ảnh hƣởng xấu đến tình hình kinh tế xã hội khu 

vực, làm chậm tiến độ dự án... Đối với hộ bị thu hồi đất ở: Đất ở bị mất vĩnh viễn, 

việc tái định cƣ đến nơi ở mới nếu không phù hợp với điều kiện sinh sống cũ của 

ngƣời dân sẽ để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng và sẽ là gánh nặng cho xã hội.  

Vì vậy, để giảm thiểu tác động này chủ đầu tƣ cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền cho ngƣời dân hiểu mục tiêu của dự án và 

thực hiện việc bồi thƣờng, tái định cƣ, chuyển đổi nghề một cách thỏa đáng và theo 

đúng quy định.   

b. Đánh giá tác động của việc di dân, tái định cƣ: 

Di dân là sự thay đổi, di dời chỗ ở của ngƣời dân. Tái định cƣ là một khái 

niệm khá rộng dùng để chỉ chính sách ổn định cuộc sống cho ngƣời dân bị thu hồi 

đất, mất tài sản và nguồn thu nhập từ nhà đất đó theo quy định của pháp luật. 

Tái định cƣ không chỉ tác động đến cuộc sống và sinh kế của các hộ phải di 

chuyển nơi ở, mà còn ảnh hƣởng đến cộng đồng dân cƣ cạnh nơi thu hồi đất và cả 

nơi tiếp nhận ngƣời tái định cƣ, do các xáo trộn về xã hội, tài sản, thu nhập, sinh kế 

và cả về cung ứng các dịch vụ cơ bản. Đánh giá tác động từ hoạt động này là rất 
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lớn, nếu không có biện pháp thỏa thuận giải quyết tái định cƣ không thỏa đáng có 

thể làm nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi giữa Chủ đầu tƣ và ngƣời dân trong quá trình 

thực hiện dự án, gây ảnh hƣởng đến đời sống của các hộ dân trực tiếp bị thu hồi đất 

cũng nhƣ tình hình xã hội tại khu vực Dự án. 

Vì vậy, cần có các biện pháp giảm thiểu tối đa các tác động việc di dân, tái 

định cƣ để tránh ảnh hƣởng đến đời sống của các hộ dân trực tiếp bị thu hồi đất 

cũng nhƣ tình hình xã hội tại khu vực Dự án. 

3.1.1.2. Đánh giá tác động đến môi trƣờng của hoạt động giải phóng mặt 

bằng: 

Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực dự án: Trong khu đất có các con đƣờng 

bê tông, sân thể thao, đƣờng đất, ruộng muối, đầm, mƣơng nƣớc và cả đất 

trống...Các công trình kiến trúc trong khu đất: ngoài khu vực chỉnh trang chủ yếu 

là nhà ở cấp 4 với quy mô trung bình và nhỏ. 

Bảng 3.1: Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 

STT LOẠI ĐẤT DIỆN TÍCH (HA) TỶ LỆ (%) 

1 Đất ở hiện trạng 2,46 3,82 

2 Đất thể dục thể thao 0,37 0,57 

3 Đất làm muối 53,04 82,28 

4 Đất trống chƣa sử dụng 6,59 10,22 

5 Mặt nƣớc 1,39 2,16 

6 Giao thông 0,61 0,95 

  TỔNG CỘNG 64,46 100,00 

a. Tác động bụi và khí thải:  

a.1.Bụi phát sinh từ quá trình tháo dỡ, phá bỏ các công trình hiện hữu.  

- Thành phần: Bụi xi măng có kích thƣớc nằm trong khoảng từ 1,5 - 100 µm 

và những hạt bụi có kích thƣớc nhỏ hơn 3 µm. 

- Lƣợng phát thải bụi:  

Bụi khuếch tán đƣợc tính toán dựa theo hệ số ô nhiễm. Dựa theo tài liệu 

hƣớng dẫn đánh giá tác động môi trƣờng của Ngân hàng Thế giới (Enviromental 

assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, enviroment, World Bank, 

Washington DC, 8/1991), hệ số ô nhiễm đƣợc xác định theo công thức: 

  3,1

4,1

2

2,2
0016,0

M

U

kE









 
Trong đó: 

E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) 

k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35 

u: Tốc độ gió trung bình vào mùa gió Đông Bắc tại khu vực, u = 5 m/s; vào 

mùa gió Tây Nam tại khu vực, u = 3,6 m/s. 

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu là 24 % 
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Sử dụng công thức trên ta tính đƣợc hệ số ô nhiễm E = 0,018 kg/tấn khi 

u=3,6m/s; và E = 0,03 kg/tấn khi u = 5m/s. 

Theo tài liệu tham khảo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 1993, hệ số phát 

thải bụi khoảng 1-100g/m
3
. Kết quả tính toán trên là phù hợp. 

- Đánh giá tác động: Bụi xi măng có kích thƣớc nằm trong khoảng từ 1,5 - 

100 µm và những hạt bụi có kích thƣớc nhỏ hơn 3 µm sẽ có tác hại đối với đƣờng 

hô hấp của ngƣời tiếp xúc. Do đó, khi thực hiện phá bỏ nếu không có biện pháp 

che chắn thì bụi sẽ phát tán và gây ảnh hƣởng đến các đối tƣợng xung quanh. Tuy 

nhiên, quá trình này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. 

a.2. Bụi, khí thải từ máy móc thiết bị trong quá trình tháo dỡ, phá bỏ các 

công trình hiện hữu: 

* Nguồn phát sinh:  

Khí thải phát sinh từ các máy móc, phƣơng tiện phá dỡ các công trình trên 

đất. 

* Thành phần và lượng thải: 

Chủ dự án sử dụng chủ yếu là máy móc cơ giới để thực hiện, các loại máy 

móc sử dụng nhiên liệu là dầu DO. Khí thải phát sinh khi đốt nhiên liệu chủ yếu là: 

SO2, NOx, CO, bụi… làm phát sinh vào môi trƣờng không khí và làm ảnh hƣởng 

đến sức khỏe của công nhân. 

- Lƣợng phát thải: Máy, thiết bị chuyên dùng nhƣ máy xúc gầu, lƣợng dầu 

DO tiêu thụ là 80 lít/ca. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số ô nhiễm khi đốt 

cháy 1 tấn dầu DO thải ra: 

Bảng 3.2. Hệ số ô nhiễm khi đốt cháy 1 tấn dầu DO thải ra 

Stt Chất ô nhiễm Tải lƣợng (Kg/tấn DO) 

1 Bụi 0,71 

2 SO2 20S 

3 NOx 9,62 

4 CO 2,19 

5 THC 0,791 

6 Andehyt 0,71 

 (Nguồn: WHO, 1993) 

Ghi chú: S là hàm lƣợng lƣu huỳnh trong dầu DO (0,05%) 

Căn cứ hệ số ô nhiễm khi đốt cháy 1 tấn dầu DO thải ra, chúng tôi tính toán 

tải lƣợng ô nhiễm khí thải trong một ca làm việc: 

Bảng 3.3: Tải lƣợng ô nhiễm khí thải trung bình do máy móc gây ra 

Stt Chất ô nhiễm Tải lƣợng (kg/ngày) Tải lƣợng (mg/s) 

1 Bụi 0,197664 54,907 

2 SO2 0,2784 77,333 

3 NOx 2,678208 743,947 

4 CO 0,609696 169,360 

5 THC 0,219936 61,093 

6 Andehyt 0,197664 54,907 

- Đánh giá tác động  
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Tác động trong quá trình chỉ mang tính chất tạm thời, thời gian ngắn. Tuy 

nhiên, Dự án có tiếp giáp với khu vực dân cƣ và các ruộng muối. Do đó bụi trong 

quá trình phá bỏ các công trình nếu nhƣ không có biện pháp giảm thiểu sẽ gây ảnh 

hƣởng đến sức khỏe ngƣời dân và hoạt động kinh doanh lân cận. Vì vậy, chủ dự án 

sẽ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu hiệu quả để 

không ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

b. Tác động nƣớc thải: 

Đối với nƣớc thải sinh hoạt: 

- Lƣợng thải: Số lƣợng công nhân thi công công trình khoảng 100 ngƣời. Đa 

số ngƣời dân là lao động địa phƣơng không ăn nghỉ tại công trƣờng. Chỉ có khoảng 

05 ngƣời ăn nghỉ ở lại tại công trƣờng và 95 ngƣời về nhà. Nhƣ vậy, nƣớc thải sinh 

hoạt của dự án giai đoạn này chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt của 05 ngƣời ăn nghỉ 

tại công trƣờng. Căn cứ vào tiêu chuẩn cấp nƣớc tại TCXD 33:2006 Cấp nƣớc - 

mạng lƣới đƣờng ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế (120 lít/ngƣời/ngày đối với 

5 công nhân ở lại công trƣờng và 15 lít/ngƣời đối với công nhân về nhà), chúng tôi 

tính đƣợc tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt giai đoạn này thải ra khoảng 2 m
3
/ngày. 

- Thành phần ô nhiễm: 

Bảng 3.4: Nồng độ các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt đầu vào 

Thông số Đơn vị 
Nồng độ chất ô nhiễm 

chƣa xử lý 

QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột B) 

pH - 6-7,5 5-9 

BOD5 mg/l 200-250 50 

TSS mg/l 180-210 100 

Nitrat (NO3
-
) mg/l 50-70 50 

Tổng coliform mg/l 10
6
-10

7
 5.000 

(Nguồn: Xử lý nước thải sinh hoạt, Trần Đức Hạ, 2006). 

- Đánh giá tác động: Tải lƣợng chất gây ô nhiễm của nƣớc thải sinh hoạt 

tƣơng đối lớn, nếu không đƣợc thu gom sẽ gây ra những tác động xấu đối với 

nguồn tiếp nhận nƣớc thải chung của khu vực dự án. Để đảm bảo vệ sinh môi 

trƣờng, chủ đầu tƣ sẽ có biện pháp thu gom và xử lý triệt để nguồn thải này. 

c. Tác động chất thải rắn: 

Chất thải rắn từ quá trình đập phá, tháo dỡ công trình hiện hữu: 

+ Thành phần: chủ yếu là gạch vỡ, vữa xây, bê tông, tôn, sắt thép.  

+ Lƣợng thải: Trong khu vực dự án có khoảng 62 căn nhà bị tháo bỏ hoàn 

toàn và 40 căn bị tháo bỏ 1 phần (ƣớc tính khoảng 5%), với chiều cao trung bình 

của mỗi căn khoảng 3,5 m. Ƣớc tính đƣợc lƣợng xà bần (bê tông gạch vỡ) phát 

sinh khoảng 1680 m
3
 tƣơng đƣơng 2.688 tấn (trọng lượng riêng của bê tông gạch 

vỡ 1,6 tấn/m
3
). Tôn, sắt thép khoảng 26,8 tấn. 

+ Đánh giá tác động: Từ kết quả tính toán trên cho thấy, lƣợng xà bần phát 

sinh trong giai đoạn giải phóng mặt bằng tƣơng đối lớn. Tuy nhiên, nếu không 

đƣợc thu gom, vận chuyển xử lý sẽ gây mất cảnh quan khu vực, chiếm dụng diện 

tích đất lƣu trữ của dự án, gây ách tắc dòng chảy trong những ngày mƣa lớn.  
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 Chất thải rắn từ quá trình phát quang khu vực Dự án:  

Thời tiết tại địa phƣơng chủ yếu là nắng nóng và  hanh khô. Nên hệ thực vật 

trong khu vực thƣa thớt chủ yếu là một số cây chịu hạn nhƣ:, bồn bồn, xƣơng rồng 

và một số cây bụi, ... ngoài ra, còn có một số cây đƣợc trồng trong các hộ gia đình 

nhƣ mít, xoài, chuối, dứa,.. Nhìn chung hệ thực vật ở đây mang những nét đặc 

trƣng của vùng khô hạn. Theo quan sát của chúng tôi trên toàn bộ diện tích đất của 

dự án khi phát quang hết sẽ phát sinh khoảng 50 m
3
.  

Đánh giá tác động: Lƣợng sinh khối phát sinh từ việc phát quang tuy nhỏ 

nhƣng nếu không đƣợc thu gom, vận chuyển, dƣới tác dụng của thời tiết và vi 

khuẩn, lá cây phân hủy sinh ra mùi hôi gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng không khí 

xung quanh, trong trƣờng hợp gió lớn sẽ thổi bay các cây bụi khô. 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân:  

+ Thành phần: chủ yếu là hộp đựng thức ăn, thức ăn dƣ thừa của công nhân. 

+ Lƣợng thải: Tổng số công nhân khoảng 100 ngƣời. Trung bình lƣợng xả 

thải khoảng 0,9 kg/ngƣời/ngày. Tổng khối lƣợng rác thải sinh hoạt khoảng 90 

kg/ngày. 

+ Đánh giá tác động: Chất thải sinh hoạt này nhìn chung là những loại chứa 

nhiều chất hữu cơ dễ phân huỷ (trừ bao bì, ny lon). Mặc dù khối lƣợng rác thải rắn 

sinh hoạt phát sinh nhƣ trên tại dự án là không nhiều nhƣng nếu không có biện 

pháp thu gom tập trung hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian phá bỏ, tháo 

dỡngày càng nhiều và gây tác động đến chất lƣợng không khí do phân hủy chất 

thải hữu cơ cũng nhƣ tác động đến sức khỏe công nhân do việc gia tăng ruồi muỗi, 

lây lan dịch bệnh từ quá trình phân hủy chất hữu cơ. 

d. An toàn lao động trong đập phá công trình 

- Ngƣời lao động có thể bị các vật rơi hoặc văng vào ngƣời nhƣ bê tông, gạch, 

thép hoặc gỗ,… trong quá trình phá, dỡ công trình. 

- Sơ đồ kết cấu, tải trọng trên các kết cấu nhƣ cột, dầm hoặc sàn và khả năng 

chịu tải của chúng bị thay đổi trong quá trình tháo dỡ công trình, có thể gây nên sự 

sụp đổ bất ngờ và gây tai nạn lao động. 

- Việc chuyển các phế thải và sản phẩm của việc phá, dỡ công trình nhƣ: 

gạch, bê tông vụn hoặc sắt thép,… ra khỏi công trƣờng không kịp thời có thể gây 

nguy hiểm cho ngƣời đi lại do dẫm hoặc va quệt phải những chỗ sắc nhọn. 

- Việc quản lý ngƣời ra, vào công trƣờng không nghiêm ngặt dẫn tới họ có thể 

tự do ra vào công trình và bị tai nạn bất ngờ do gạch, gỗ vụn, hay sắt thép văng 

phải, hoặc bị máy thi công va chạm vào. 

3.1.1.3. Đánh giá tác động đến môi trƣờng của hoạt động thi công xây 

dựng: 

* Tác động liên quan đến chất thải 

Các tác động từ họat động xây dựng đƣợc dự báo nhƣ sau: 

Bảng 3.5: Bảng tổng hợp các hoạt động và nguồn gây tác động môi trƣờng 

trong giai đoạn xây dựng. 

Stt Các hoạt động Nguồn gây tác động Thời gian tác 
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động 

1  

Bụi, khí thải 

-Vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ 

dự án. 

- Đào đất, san ủi để thi công các hạng mục 

- Quá trình xây dựng các công trình trân đất 

 

 

 

 

 

60 tháng 
2 Nƣớc thải - Sinh hoạt của công nhân 

- Nƣớc mƣa 

3 Chất thải rắn - Sinh hoạt của công nhân 

- Chất thải rắn xây dựng 

4 Chất thải nguy hại Hoạt động của máy móc thiết bị thi công 

5 Tiếng ồn, độ rung Hoạt động của máy móc thiết bị thi công 

a. Tác động do bụi, khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng, máy móc thiết bị và san ủi mặt bằng: 

- Nguồn phát sinh:  

+ Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị phục vụ 

dự án. 

+ Khí thải từ các máy móc thiết bị tại công trƣờng 

+ Bụi từ hoạt động san ủi mặt bằng 

- Quy mô và tính chất nguồn thải: 

a1. Bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng  

Khối lƣợng nguyên vật liệu phục vụ cho công trình dự án này ƣớc tính nhƣ 

bảng sau:  

Bảng 3.6: Hạng mục hạ tầng, kỹ thuật 

Stt Tên vật tƣ 
Đơn 

vị 

Nhu cầu      

sử dụng 

Khối lƣợng 

riêng (tấn/m
3
, 

kg/viên, kg/m
2
) 

Khối lƣợng 

(tấn) 

1 Bê tông nhựa các loại tấn 11.060 - 11.060 

2 Cát các loại m
3
 53.800,95 1,4 75.321,33 

3 Đất đắp nền khu vực m
3
 1.671.320 1,4 2.339.848 

4 Đá dăm các loại m
3
 48.850 1,6 78.160 

5 Đá hộc m
3
 14.791 1,5 22.186,5 

6 Gạch đất sét nung 4x8x19 viên 148.827 1,6 kg/viên 238,12 

7 Que hàn kg 1.166,82 - 1,167 

8 Sơn dẻo nhiệt kg 15.233,73 - 15,23 

9 Sơn lót kg 1.222,85 - 1,22 

10 Thép các loại kg 272.886,21 - 272,89 

11 Xi măng các loại kg 3.950.838,24 - 3.950,84 

12 Đá hoa cƣơng <= 0,25m
2
 m

2
 74.194 74 5.490,356 

Tổng cộng 2.536.546,14 

Bảng 3.7:Hạng mục công trình trên đất 

Stt Tên vật tƣ 
Đơn 

vị 

Nhu cầu      

sử dụng 

Khối lƣợng 

riêng (tấn/m
3
, 

kg/viên, kg/m
2
) 

Khối lƣợng 

Đơn vị? 

1 Bột bả kg 7.950 - 7,95 

2 Cát vàng m
3
 11.322,50 1,4 15851,5 
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3 
Cọc bê tông dự ứng lực 

ɸ300mm 
m 63.600 0,118 7504,8 

4 Cột chống thép ống kg 49.343 
 

49,343 

5 Đá dăm các loại m
3
 20.203 1,6 32324,8 

6 Đá chẻ 20x20x25 viên 696.080 10kg/viên 6.960,8 

7 Đá granite dày 20mm m
2
 958 59,2 56,7 

8 Đá granite m
2
 9.672 74 715,73 

9 Gạch đặc nung 4x8x18 viên 337.930 1,6 540,7 

10 
Gạch không nung 4 lỗ 

8x8x18 
viên 8.088.200 1,5 12.131,3 

11 
Gạch không nung đặc 

4x8x18 
viên 10.300 1,6 16,48 

12 
Gạch lá nem 

300x300x25mm 
viên 791725 1,6kg/viên 1.266,8 

13 
Gạch lát Ceramic 

300x300 
viên 1.893.400 1kg/viên 1.893,4 

14 Gạch nung 4 lỗ 8x8x18 viên 255.614 1,6 409 

15 Gỗ ván các loại m
3
 275,40 0,65 179,01 

16 Sơn các loại lít 20.292 1,5 30,44 

17 Ván ép phủ phim m
2
 2.385 30 71,6 

18 Vữa  xây tô các loại m
3
 5.032 2,35 11825,2 

19 Xi măng các loại kg 18.860.569  18860,6 

Tổng cộng 110.696,2 

               (Nguồn: Bảng tổng hợp vật liệu dự án). 

Tổng khối lƣợng cần vận chuyển là: 2647242,3 tấn. Sử dụng xe ô tô có trọng 

tải 16 tấn, thời gian vận chuyển xây dựng khoảng 3,5 năm (42 tháng) nhƣ vậy số 

chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công xây dựng dự án trong vòng 

42 tháng tƣơng đƣơng 304 lƣợt xe/ngày, tƣơng đƣơng 38 lƣợt xe/h. 

Tính tải lƣợng bụi trong quá trình vận chuyển (Theo WHO, 1993) nhƣ sau: 

Tính tải lƣợng bụi trong quá trình vận chuyển (Theo WHO, 1993) nhƣ sau: 

 
 

Trong đó:  

- L: Tải lƣợng bụi (kg/km/lƣợt xe); 

- k: Hệ số để nén kích thƣớc hạt bụi, k = 0,2; 

- s: Lƣợng đất trên đƣờng, s = 6,4%; 

- S: Tốc độ trung bình của xe tải, S = 20 km/h; 

- W: trọng lƣợng có tải của xe; W = 45 tấn; 

- w: Số bánh xe, w = 6 bánh; 

- P: Số ngày mƣa trung bình trong năm , P = 180 ngày; 

Từ công thức trên thay số tính toán ta đƣợc L = 0,336 kg/km/lƣợt xe.  
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Vậy, tải lƣợng ô nhiễm bụi do vận chuyển trong quá trình vận chuyển từ khu 

nạo vét lên khu vực bãi trung chuyển là: E= L × lƣợt xe/h, tƣơng đƣơng 0,336 x 38  

Suy ra, lƣợng bụi đƣợc dự báo từ hoạt động này là = 3,548 mg/m.s. 

Và để đánh giá mức độ tác động của nguồn thải này, chúng tôi sử dụng công 

thức Sutton (Giáo trình Đánh giá tác động môi trƣờng của Trần Đông Phong và 

Nguyễn Thị Quỳnh Hƣơng - Viện khoa học và kỹ thuật môi trƣờng năm 2008) tính 

toán nồng độ bụi theo khoảng cách tính từ nguồn phát thải nhƣ sau: 

 C =  (mg/m
3
); 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m
3
) theo từng khoảng cách. 

E: Tải lƣợng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s).  

z: Độ cao của điểm tính toán (m) = 1,6 m. 

h: Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m), h = 0 m. 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực, u = 3,6 m/s vào mùa gió Tây Nam; u= 

5m/s vào mùa gió Đông Bắc. 

 = 0,53. x
0,73

: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phƣơng z (m). 

 x: là khoảng cách tính toán so với nguồn thải (m) 

       Bảng 3.8 : Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển từ khu vực nạo 

bãi trữ tạm thời đến chổ đỗ thải theo hai hƣớng gió Đông Bắc và Tây Nam: 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

Nồng độ theo khoảng cách (m) QCVN 05:2013/ 

BTNMT 10 m 15 m 20 m 25m 30m 

Phát sinh 

(mg/m
3
) 

u=5m u=3,6 u=5m u=3,6 u=5m u=3,6 u=5m u=3,6 u=5m u=3,6 
0,30 

0,4 0,57 0,29 0,39 0,23 0,31 0,19 0,26 0,16 0,23 

Đánh giá tác động: Với tốc độ gió 5m/s vào mùa gió Đông Bắc thì các đối 

tƣợng dọc 2 bên đƣờng vận chuyển trong bán kính <10 m tính từ mép đƣờng vận 

chuyển sẽ ảnh hƣởng. Với tốc độ gió 3,6m/s vào mùa gió Tây Nam thì các đối 

tƣợng dọc 2 bên đƣờng vận chuyển trong bán kính <10-20 m tính từ mép đƣờng 

vận chuyển sẽ ảnh hƣởng. 

Dọc đƣờng vận chuyển này khoảng 1km từ Quốc lộ 1A vào tới dự án thì có 

dân cƣ và các cơ sở làm muối nên đối tƣợng bị tác động tƣơng đối ít. Tuy nhiên 

trên tuyến này có đi ngang qua UBND xã Cà Ná và trƣờng học nên đơn vị thi công 

phải chú ý hơn về các biện pháp giảm thiểu bụi.  

a2. Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ chủ yếu từ các loại vật liệu xây dựng: 

Dự án sử dụng xe có tải trọng là 16 tấn, khối lƣợng bốc dỡ trung bình mỗi lần 

là 10 m
3
, thời gian trung bình là 30 phút/lần bốc dỡ. Theo đánh giá nhanh của tổ 

chức Y tế thế giới thì hệ số phát thải bụi do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi 

măng, đất, cát, đá...), máy móc, thiết bị là 0,1 - 1 g/m
3
(Theo WHO). Vậy, lƣợng bụi 

phát sinh từ mỗi lần bốc dỡ này là: 10 g, lƣợng bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ 

là 10 g/30 phút = 10 g/1800 s = 0,0056 g/s. 
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- Mức độ tác động: Mức độ tác động thấp vì hoạt động này diễn ra không 

liên tục, thời gian diễn ra ngắn và lƣợng ngƣời bị tác động ít (số ngƣời bốc xếp). 

a3. Khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng: 

Theo các kết quả tính toán ở trên, trung bình có 38 lƣợt xe/h tham gia vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng phục vụ thi công công trình. Dựa vào hệ số ô 

nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các loại xe vận tải sử 

dụng dầu DO có trọng tải ≥ 16 tấn, quãng đƣờng di chuyển bị ảnh hƣởng xung 

quanh khu trung bình khoảng 5 km, nhiên liệu sử dụng là dầu DO. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các 

loại xe vận tải sử dụng dầu DO có trọng tải 3,5 - 16 tấn. 

Bảng 3.9: Hệ số ô nhiễm của các phƣơng tiện giao thông (kg/1.000km) 

Trọng lƣợng xe Bụi SO2 NOx CO VOC 

3,5 - 16 tấn 0,90 4,29S 11,8 6,00 2,60 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993) 

Từ đó ta có thể ƣớc tính đƣợc tải lƣợng đơn vị của  bụi (TSP) và các chất ô 

nhiễm trong khí thải (CO, SO2, NO2) phƣơng tiện vận chuyển nhƣ dƣới đây: 

Bảng 3.10: Ƣớc tính tải lƣợng đơn vị của các chất ô nhiễm trong khí thải của 

các phƣơng tiện vận chuyển. 

Stt Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng 

(kg/1.000km) 

Tổng chiều dài 

(km/ngày) 

Tải lƣợng 

kg/ngày mg/s 

01 Bụi 0,9 

1.520 

1368 47500 

02 SO2 4,29S 3,260 113,21 

03 NOX 11,8 17936 622777,78 

04 CO 6,0 9120 316666,67 

05 VOC 2,60 3952 137222,22 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (0,05%) 

a4. Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển máy móc thiết bị 

- Giai đoạn thi công, các máy móc phục vụ thi công công trình là máy ủi, máy 

xúc, xe lu; nhiên liệu sử dụng là dầu DO để vận hành và phát sinh khí thải. 

- Các hạng mục thi công của Dự án chủ yếu là san ủi mặt bằng và thi công các 

hạng mục hạ tầng nhƣ làm đƣờng, lắp đặt hệ thống cấp thoát nƣớc. Do đó máy 

móc trong quá trình thi công bao gồm máy trộn bê tông, xe bơm bê tông, máy xúc, 

máy đào, xe lu,… Đây là các loại máy móc xây dựng rất phổ biện trên địa bàn tỉnh. 

Tải lƣợng nhƣ sau: 

Bảng 3.11: Lƣợng nhiên liệu (dầu DO) sử dụng của máy móc thi công 

Stt Tên máy móc 

 

Đặc tính kỹ thuật 

 

Số 

lƣợng 

Định 

mức 

(lít/ca) 

Mức sử 

dụng nhiên 

liệu (lít/ca) 

A Phục vụ thi công hạ tầng kỹ thuật  

1 Máy rãi cấp phối đá dăm Năng suất 60 m
3
/h 3 30 90 

2 Máy phun nhựa đƣờng Công suất 190 CV 2 57 114 

3 Máy đào một gầu, bánh 

xích 0,8 m
3
 

Dung tích gầu 0,8 m
3
 10 65 650 
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4 Cần trục bánh hơi Sức nâng 6T 3 25  75 

5 Đầm bánh hơi tự hành Trọng lƣợng 16T 2  38 76 

6 Đầm bánh hơi tự hành Trọng lƣợng 9T 3 34  102 

7 Đầm bánh thép tự hành Trọng lƣợng 10T 3 26  78 

8 Máy đầm rung tự hành Trọng lƣợng 25T 1  67 67 

9 Máy nén khí, động cơ 

diezel 

Năng suất 600 m
3
/h 

1 47 47 

10 Máy san tự hành Công suất 108CV 2  39 78 

11 Máy ủi Công suất 108CV 5  44 220 

12 Ô tô tƣới nƣớc Dung tích 5,0 m
3
 2  25 50 

13 Ô tô vận tải thùng Trọng tải 2,5T 5  13 65 

14 Ô tô tự đổ Trọng tải 10T 20  57 1140 

15 Ô tô tự đổ Trọng tải 15T 20 73 1460 

B Phục vụ thi công các công trình trên đất 

1 Cần trục ôtô Sức nâng 6T 1 33  33 

2 Cần trục bánh xích 50T Sức nâng 50T 1 54  54 

3 Máy bơm bê tông Công suất 50m
3
/h 1  53 53 

4 Ô tô tự đổ Trọng tải 15T 20 73  1460 

5 Ô tô tự đổ Trọng tải 10T 15 57  1140 

Tổng 7052  

Ghi chú: (*): Quyết định số 3882/QĐ-BXD ngày 13/10/2021 về việc công bố 

định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng). 

Lƣợng khí tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO ở điều kiện chuẩn 

(25
0
C, 1 atm) khoảng 22 - 25 m

3
/kgNL. Tỷ trọng dầu DO là 0,864 g/cm

3
. Ƣớc tính 

1 ngày các máy móc hoạt động trung bình 8 giờ/ngày. Vậy lƣu lƣợng khí thải do 

đốt (1 lít dầu DO = 0,864 kg) dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc tại công 

trƣờng là: 

   
                 

 
                       

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải do đốt dầu DO 

của WHO (1993), tiến hành tính toán tải lƣợng và nồng độ ô nhiễm của các chất 

này nhƣ sau: 

Bảng 3. 12: Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải khi đốt dầu DO 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/tấn NL)  

Tải lƣợng ô nhiễm Nồng độ ô 

nhiễm 

(mg/m
3
) 

Nồng độ ô 

nhiễm 

(mg/Nm
3
) 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT cột B 

(mg/Nm
3
) 

kg/ngày mg/s 

1 Bụi 0.71 0.545 151.25 47.14 47.14 200 

2 SO2 1 0.767 213.03 66.40 66.40 500 

3 NOX 9.62 7.38 2049.34 638.77 638.77 850 

4 CO 14.87 11.40 3167.74 987.37 987.37 1.000 

5 VOC 0.79 0.61 168.29 52.46 52.46 - 

Ghi chú: - (*): Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land 

Pollution, WHO, 1993. 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
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nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B; Kv = 1; Kp = 1). 

- S: phần trăm lượng sunfua trong nhiên liệu dầu: S = 0,05%. 

- Đánh giá tác động: 

Bụi cùng với các khí NO2, SO2, CO, THC và VOC từ các phƣơng tiện giao 

thông sẽ làm ô nhiễm không khí xung quanh và ảnh hƣởng đến các hộ dân hai bên 

đƣờng vận chuyển.  

Đối với khí thải phát sinh từ các máy móc thiết bị tại công trƣờng chủ yếu gây 

tác động lên công nhân làm việc trực tiếp tại công trƣờng với phạm vi khá hẹp, bên 

trong khu vực xây dựng của Dự án. Trong quá trình thực hiện chúng tôi sẽ áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu cụ thể và hiệu quả. Do đó, mức độ ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng không lớn. 

a5. Tác động trong quá trình đào đắp, san ủi giải phóng mặt bằng: 

- Do dự án là vùng trũng, thấp hơn cao độ trung bình của khu vực. Vì vậy dự 

án hầu nhƣ đắp đất san nền, không có hạng mục đào đất thải bỏ mà chỉ phát sinh 

quá trình đắp đất. Quá trình này sẽ làm phát sinh bụi trong không khí. Lƣợng đất 

cát cần san nền cho dự án là 1.671.320,14 m³. (Nguồn: Thuyết minh dự án) 

Dựa theo tài liệu hƣớng dẫn đánh giá tác động môi trƣờng của Ngân hàng Thế 

giới (Enviromental assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, 

enviroment, World Bank, Washington DC, 8/1991), hệ số ô nhiễm đƣợc xác định 

theo công thức: 

  3,1

4,1

2

2,2
0016,0

M

U

kE









 
Trong đó: 

E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn). 

k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình (k = 0,35 với bụi có kích thƣớc <10m – 

Bảng cấu trúc hạt (k) trang 13.2.4-4 AP 42, Fifth Edition Compilation of Air 

Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources); 

U: Tốc độ gió trung bình của khu vực theo mùa gió: Đông Bắc tại khu vực, u 

= 5 m/s; Tây Nam tại khu vực, u = 3,6 m/s. 

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu là 35,5%. 

Với khối lƣợng riêng trung bình của đất, cát là 1,4 tấn/m³. 

Sử dụng công thức trên ta tính đƣợc hệ số ô nhiễm khi tốc độ gió u = 3,6 m/s, 

ta có E = 0,01 kg/tấn = 14,8 g/m
3
; khi u= 5 m/s, tƣơng đƣơng  E = 0,017 kg/tấn = 

24,42 g/m
3
. 

Theo tài liệu tham khảo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 1993, hệ số phát 

thải bụi do quá trình bốc xúc khoảng 1-100 g/m
3
. Kết quả tính toán trên là phù hợp. 

Chúng tôi tính toán đƣợc tải lƣợng ô nhiễm từ hoạt động đào đắp nhƣ sau: 

Stt Hạng mục 
Khối lƣợng Lƣợng bụi 

phát sinh (kg) 

Tải lƣợng bụi 

(mg/s) m
3
 tấn 

1 Khối lƣợng đào 1.671.320,14 2.339.848,2 39.136,69 1.451,83 
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Ghi chú:  Mỗi ngày dự án hoạt động 8 giờ. 

Bảng 3.13: Kết quả dự báo nồng độ bụi khuyếch tán do hoạt động bốc xúc tại 

khu vực vào mùa gió Đông Bắc tại khu vực, u = 5 m/s; Tây Nam tại khu vực, u = 

3,6 m/s 

Stt 
Nguồn 

thải 

Phạm vi 

phát thải 

Tải lƣợng 

Es (mg/s) 

Khoảng cách 

tới nguồn (m) 

Nồng độ ô nhiễm tính 

toán (mg/m
3
) 

QCVN 

05:2013/BTN

MT (mg/m
3
)  Mùa gió ĐB Mùa gió TN 

1 
Bụi do 

đắp 

Toàn dự 

án 
1451,83 

50 1.16 1.62 

0,3 
100 0.41 0.57 

120 0.30 0.42 

130 0.26 0.3 

- Đánh giá ảnh hƣởng bụi phát sinh từ quá trình đắp: 

Với khoảng cách tính toán, nguồn gây bụi chủ yếu phát sinh từ quá trình đắp 

đất của dự án. Các đối tƣợng ngoài phạm vi 120 m - 130 m kể từ nguồn phát sinh 

bụi đều đạt quy chuẩn. Trong phạm vi 50 - 100 m từ khu vực dự án có đối tƣợng bị 

tác động chủ yếu đối với khu vực chợ Cà Ná, Khu dân cƣ thôn Lạc Tân; Đồn biên 

phòng xã Phƣớc Diêm, các ruộng muối trong khu vực….Vì vậy, bụi từ quá trình 

san lấp sẽ ảnh hƣởng đến hoạt động sinh hoạt của các đối tƣợng trên. Do đó, Chủ 

dự án sẽ cùng đơn vị thi công áp dụng các biện pháp giảm thiểu phù hợp để không 

làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng và các đối tƣợng kinh tế xã hội xung quanh dự án, 

đặc biệt các biện pháp giảm thiểu đến các khi vực trong vòng bán kính 50 -100 m 

vào mùa gió Đông Bắc và Tây Nam. 

Ngoài ra, Chúng tôi còn tham khảo Dự án có loại hình tƣơng tự trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận đó là Dự án khu đô thị biển Bình Sơn (K2) có cùng tính chất. Kết 

quả giám sát môi trƣờng định kỳ trong giai đoạn xây dựng của Dự án khu đô thị 

biển Bình Sơn (K2) cho thấy các thông số ô nhiễm không khí đều đạt quy chuẩn 

cho phép. Cụ thể nhƣ sau: 

Vị trí lấy mẫu: 

Stt Vị trí 
Tọa độ 

(Hệ VN 2000) 
Ký hiệu 

01 
Tại ranh giới đầu hƣớng gió về hƣớng Tây Nam 

tại khu vực đang thi công xây dựng 

x = 1279158 

y = 0583158 
KK-HH01 

02 
Tại ranh giới cuối hƣớng gió hƣớng Đông Bắc của 

khu vực đang thi công xây dựng 

x = 1279471 

y = 0584039 
KK-HH02 

Tham khảo kết quả phân tích giám sát môi trƣờng định kỳ trong giai đoạn xây 

dựng của Dự án khu đô thị biển Bình Sơn (K2) vào thời điểm năm 2020, đây là 

giai đoạn thi công ổn định và không bị ảnh hƣởng bởi dịch bệnh Covid-19  năm 

2021. 

Stt 
Thông 

số 
Đơn vị  

Kết quả 

phân tích 

Quý I/2020 

Kết quả 

phân tích 

Quý II/2020 

Kết quả phân 

tích Quý 

III/2020 

Kết quả 

phân tích 

Quý IV/2020 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT KK- 

HH01 

KK- 

HH02 

KK- 

HH01 

KK- 

HH02 

KK- 

HH01 

KK- 

HH02 

KK- 

HH01 

KK- 

HH02 

01 TSP  µg/m
3
 27 48 48 137 28 35 74 40 300 

02 SO2 µg/m
3
 15 16 KPH KPH KPH 37 KPH KPH 350 
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Stt 
Thông 

số 
Đơn vị  

Kết quả 

phân tích 

Quý I/2020 

Kết quả 

phân tích 

Quý II/2020 

Kết quả phân 

tích Quý 

III/2020 

Kết quả 

phân tích 

Quý IV/2020 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT KK- 

HH01 

KK- 

HH02 

KK- 

HH01 

KK- 

HH02 

KK- 

HH01 

KK- 

HH02 

KK- 

HH01 

KK- 

HH02 

02 NO2 
 

µg/m
3
 KPH KPH 15 10 9 15 10 5 200 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lƣợng không khí xung quanh tại các vị trí 

qua các kỳ giám sát tại Dự án có giá trị các thông số: Tổng bụi lơ lửng, SO2 và 

NO2  đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Kết quả phân tích không khí xung quanh thực tế tại một Dự án khác khi đang 

diễn ra các hoạt động san ủi và thi công các hạng mục hạ tầng tƣơng tự với Dự án 

này và có quy mô lớn hơn cho thấy tại các vị trí đầu và cuối hƣớng gió đều đạt quy 

chuẩn cho phép. Do đó, với loại hình tƣơng tự thì Dự án này có các thông số ô 

nhiễm cũng đạt quy chuẩn cho phép nếu thực hiện tốt và đầy đủ các biện pháp 

giảm thiểu tác động môi trƣờng. 

a6. Tác động bụi, khí thải trong quá trình xây dựng công trình trên đất: 

Các hạng mục công trình trên đất bao gồm: 

* Khí thải từ quá trình ép cọc:  

Căn cứ vào cấu tạo địa chất tại khu vực và các ƣu điểm của các phƣơng án thi 

công ép cọc, chủ đầu tƣ lựa chọn phƣơng án ép cọc ly tâm.  

Trong quá trình ép cọc, nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu từ quá trình sử 

dụng nhiên liệu dầu DO để vận hành thiết bị quay ly tâm cọc ép. Tuy nhiên, dự án 

đã có nguồn điện lƣới để phục vụ thi công, cho nên nhà thầu sẽ không sử dụng 

thiết bị dùng dầu DO, do đó sẽ hạn chế đƣợc nguồn gây ô nhiễm này. 

* Bụi từ trong quá trình xây dựng: 

Nguồn phát sinh: trong quá trình thi công xây dựng công trình 

Quy mô và tính chất nguồn thải: 

+ Bụi từ trong quá trình xây thƣờng là bụi xi măng. Bụi xi măng có kích 

thƣớc nằm trong khoảng từ 1,5 – 100 µm và những hạt bụi có kích thƣớc nhỏ hơn 

3 µm tác hại đối với đƣờng hô hấp. 

Tham khảo kết quả giám sát môi trƣờng không khí (Quý IV/2021) trong quá 

trình xây dựng của Dự án Sunbay Park Hotel & Resort, khu đô thị du lịch biển 

Bình Sơn, đƣờng Yên Ninh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

tại ví trí ranh giới của Dự án: 

Stt Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

(Hệ VN 2000) 
Ký hiệu 

01 Tại ranh giới dự án đầu hƣớng gió (hƣớng Đông Bắc) 
x = 1279801 

y = 0584287 
KK-SB01 

+ Trƣờng mẫu giáo; + Công trình văn hóa, bãi xe; 

+ Trạm y tế; + Nhà liên kề;                            

+ Trƣờng tiểu học;                  + Nhà ở kết hợp thƣơng mại dịch vụ; 

+ Trƣờng trung học cơ sở;       + Nhà biệt thự;                      

+ Khu công viên cây xanh; +  Công trình hỗn hợp. 
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Stt Vị trí lấy mẫu 
Tọa độ 

(Hệ VN 2000) 
Ký hiệu 

02 Tại ranh giới dự án cuối hƣớng gió (hƣớng Tây Nam)  
x = 1279531 

y = 0584080 
KK-SB02 

03 Tại ranh giới dự án giáp với khách sạn Lan Anh 
x = 1279830 

y = 0584223 
KK-SB03 

04 Tại ranh giới dự án giáp với khách sạn Quang Nga 
x = 1279842 

y = 0584282 
KK-SB04 

05 Tại ranh giới dự án giáp với khách sạn Hồng Đức 
x = 1279757 

y = 0584159 
KK-SB05 

Bảng 3.14: Kết quả giám sát môi trƣờng không khí trong quá trình xây dựng 

của Dự án Sunbay Park Hotel & Resort  

Stt Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 

05:2013/BTNMT 
KK-

SB01 

KK-

SB02 

KK-

SB03 

KK-

SB04 

KK-

SB05 

01 Tổng bụi lơ lửng µg/m
3
 80 40 40 34 60 300 

02 SO2 µg/m
3
 KPH KPH KPH KPH KPH 350 

03 NO2 µg/m
3
 5 21 KPH KPH 14 200 

04 CO µg/m
3
 8.590 8.925 8.192 12.878 13.610 300.000 

Nhận xét: Kết quả phân tích tiếng ồn và độ rung nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và  QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Kết quả phân tích 

không khí xung quanh tại các vị trí giám sát có các thông số nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lƣợng không khí xung quanh.  

* Bụi trong quá trình hoàn thiện công trình: 

- Nguồn phát sinh:  

Trong quá trình hoàn thiện có hoạt động cắt gạch men để ốp nền, tƣờng, ngoài 

ra còn phát sinh bụi trong quá trình sơn tƣờng, đóng laphong thạch cao.  

- Quy mô và tính chất nguồn thải 

Lƣợng bụi này phát sinh cục bộ trong nhà, lƣợng bụi này chủ yếu có đƣờng 

kính lớn hơn 10 µm. Lƣợng bụi này phát tán xung quanh vị trí chà nhám. Do đó, 

nó ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân lao động. 

Tham khảo kết quả quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh trong giai 

đoạn xây dựng năm 2019 của Dự án Khách sạn Sunrise của Công ty TNHH thƣơng 

mại dịch vụ và du lịch Phúc Thuận Thảo nằm trên đƣờng Yên Ninh, thị trấn Khánh 

Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuậnđã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

phê duyệt tại Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 có quy mô xây dựng 

tƣơng tự với chiếu cao công trình 11 tầng. Tại thời điểm lấy mẫu dự án có hoạt 

động chà nhám, bả bột matits và sơn tƣờng. Kết quả nhƣ sau: 

Bảng 3.15: Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh trong giai 

đoạn xây dựng năm 2019 của Dự án Khách sạn Sunrise 

Stt Thông số Đơn vị Kết quả phân tích QCVN 
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KK- SR01 KK- SR02 05:2013/BTNMT 

01 Tiếng ồn dBA 62 66 70 

02 Tổng bụi lơ lửng µg/m
3
 50 148 300 

03 SO2 µg/m
3
 15 15 350 

04 NO2 µg/m
3
 9 KPH 200 

05 CO µg/m
3
 7.197 8.114 30.000 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường) 

Nhận xét: Tất cả các thông số ô nhiễm đều đạt quy chuẩn. 

- Đánh giá tác động: 

Bụi phát sinh trong quá trình xây dựng và thi công các tầng cao tƣơng đối 

thấp. Qua các số liệu tham khảo cho thấy đều đạt quy chuẩn cho phép của không 

khí xung quanh. Bụi phát sinh từ nguồn này lại tác động trực tiếp đến công nhân, 

có tác hại đối với đƣờng hô hấp. Tuy nhiên, nguồn bụi này không tác động lâu dài, 

sẽ giảm tối đa khi kết thúc thời gian thi công xây dựng dự án. Chủ đầu tƣ sẽ có 

những biện pháp giảm thiểu để hạn chế nguồn gây tác động này và trang bị đầy đủ 

bảo hộ cho công nhân xây dựng.   

b.Tác động do nƣớc thải:  

b1. Nƣớc thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Việc tập trung công nhân ở khu vực thi công sẽ kéo theo 

các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của công nhân xây dựng tại công trƣờng sẽ phát 

sinh ra nƣớc thải sinh hoạt: 

- Quy mô phát thải: Theo tính toán của chúng tôi, số lƣợng công nhân thi 

công công trình lúc cao điểm nhất khoảng 100 ngƣời (tuy nhiên thời điểm này 

không kéo dài). Đa số công nhân là lao động địa phƣơng không ăn nghỉ tại công 

trƣờng. Chỉ có khoảng 05 ngƣời ăn nghỉ ở lại tại công trƣờng. Nhƣ vậy, nƣớc thải 

sinh hoạt của dự án giai đoạn này chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt của 05 ngƣời ăn 

nghỉ tại công trƣờng. Căn cứ vào tiêu chuẩn cấp nƣớc tại TCXD 33:2006 Cấp nƣớc 

- mạng lƣới đƣờng ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế (120 lít/ngƣời/ngày đối 

với 05 công nhân ở lại công trƣờng và 15 lít/ngƣời đối với công nhân về nhà), 

chúng tôi tính đƣợc tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt giai đoạn này thải ra khoảng 2 

m
3
/ngày. 

- Tính chất nƣớc thải: Thành phần nƣớc thải sinh hoạt có chứa các chất cặn 

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

dƣỡng (N,P) và các vi sinh.  

Bảng 3.16: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Thông số Đơn vị Nồng độ 
QCVN 14:2008/BTNMT 

cột B, k = 1 

1 pH - 7,2 5 - 9 

2 BOD5 mg/l 244 50 

3 TSS  mg/l 201 100 

4 TDS  mg/l 550 1000 

5 Sunfua
 

mg/l 0,8 4.0 

6 Amoni mg/l 32,5 10 
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TT Thông số Đơn vị Nồng độ 
QCVN 14:2008/BTNMT 

cột B, k = 1 

7 Dầu mỡ động thực vật  mg/l 0,5 20 

8 PO4
3-

 mg/l 6,5 10 

9 Coliform MPN/100ml 1,1x10
5 5.000 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường) 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích trên cho thấy, so với quy chuẩn cột B của 

QCVN 14:2008/BTNMT, nồng độ các chất ô nhiễm nguồn nƣớc thải này vƣợt quy 

chuẩn cho phép từ 2 đến 22 lần và nếu không xử lý thải đổ trực tiếp ra bên ngoài sẽ 

gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Đánh giá tác động: 

Tải lƣợng chất gây ô nhiễm của nƣớc thải sinh hoạt lớn nếu không đƣợc thu 

gom sẽ gây suy giảm chất lƣợng nguồn nƣớc xung quanh: Tăng độ đục, phát sinh 

phú dƣỡng và đặc biệt là phát tán vi khuẩn, trong đó có những vi khuẩn gây bệnh. 

Đối tƣợng bị tác động là sức khỏe con ngƣời sống và làm việc tại khu vực dự án.  

Mức độ tác động: Với lƣợng thải ít và đối tƣợng, phạm vi tác động chủ yếu là 

số lƣợng ngƣời làm việc và sinh hoạt tại khu vực dự án, nên chúng tôi đánh giá tác 

động này ở mức độ thấp. Nhƣng nếu không đƣợc thu gom, xử lý triệt để sẽ gây ô 

nhiễm môi trƣờng. Để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng cũng nhƣ bảo vệ sức khoẻ 

ngƣời lao động chúng tôi vẫn có biện pháp thu gom và xử lý triệt để nguồn thải 

này. 

b2. Nƣớc thải xây dựng: 

Phát sinh trong quá trình xây dựng các hạng mục và nƣớc xả thừa trong quá 

trình trộn bê tông, nƣớc xả bảo dƣỡng bê tông. Lƣu lƣợng hàng ngày tƣơng đối ít, 

không chứa các thành phần gây tác động xấu tới môi trƣờng nƣớc nên không gây 

tác động xấu tới môi trƣờng. 

b3. Nƣớc mƣa chảy tràn: 

Nguồn phát sinh: Tại khu vực thi công xây dựng Dự án, chất lƣợng nguồn 

thải nƣớc mƣa chảy tràn phụ thuộc vào bề mặt mặt bằng khu vực thi công.  

Quy mô tác động: Tính toán lƣu lƣợng cực đại của nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc 

tính theo công thức sau:  

Q = 0,278 KIA 

(Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS. Trần Đức Hạ 

và các cộng sự), Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2010). 

Trong đó: 

Q: lƣu lƣợng cực đại (m
3
/s). 

K: hệ số chảy tràn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất (Hiện nay khu vực dự 

án có mái nhà, mặt phủ bê tông, diện tích lớn bãi cỏ cây xanh; chọn hệ số chảy tràn 

K = 0,32).  

I: cƣờng độ mƣa ngày lớn nhất (mm/h). Lƣợng mƣa ngày lớn nhất tại trạm 

khí tƣợng Quán Thẻ năm 2010: I=272,6 mm/ngày ,trận mƣa kéo dài liên tục trong 

5 giờ ≈ 54,52 mm/h = 0,05452m/h 
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A: diện tích khu vực A = 64,64 ha = 646.400 m
2
 

Ƣớc tính lƣợng mƣa chảy tràn lớn nhất tại khu vực dự án sẽ là: 

Q = 0,278 x 0,32 x 0,05452 x 646400 = 0,01 l/s 

- Tính chất: Thành phần ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn ở giai đoạn thi 

công xây dựng chủ yếu gồm các chất lơ lửng bị nƣớc mƣa cuốn trôi, dầu mỡ. Đặc 

biệt, trong giai đoạn này bề mặt mặt bằng thi công chƣa hoàn thiện, dễ bị rửa trôi và 

xói bề mặt.   

- Đánh giá tác động:  

Lƣợng nƣớc mƣa này có thể bị nhiễm bẩn bởi dầu, mỡ, vụn vật liệu xây dựng 

trong thời gian xây dựng nếu không có phƣơng án quản lý tốt. Việc tập kết vật liệu 

xây dựng và phƣơng tiện thi công đến hiện trƣờng khu vực dự án cũng có nhiều 

khả năng gây ô nhiễm và tác động đến môi trƣờng nƣớc.  

Nƣớc mƣa với cƣờng độ lớn có thể gây tình trạng ngập úng cục bộ các công 

trình trong dự án. Ngoài ra tình trạng hạ tầng không đồng bộ cũng là nguyên nhân 

làm cho nƣớc mƣa không tiêu thoát kịp gây nên tình trạng ngập úng cục bộ đối với 

các khu vực xung quanh.  

Việc thi công các hạng mục cần đảm bảo đúng kế hoạch, không thi công tràn 

lan, có giải pháp cụ thể thoát nƣớc mƣa và tình trạng ngập úng. Vì vậy, chúng tôi 

sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguồn tác động này. 

c. Tác động do chất thải rắn 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn trong giai đoạn này chủ yếu là chất thải rắn 

xây dựng và chất thải rắn sinh hoạt của công nhân. 

- Quy mô và tính chất nguồn thải: 

+ Chất thải rắn xây dựng: Chất thải rắn xây dựng chủ yếu là các nguyên vật 

liệu dƣ thừa bỏ đi nhƣ sắt, gỗ vụn, bao bì nguyên vật liệu,… với lƣợng thải đƣợc 

ƣớc tính khoảng 20 kg/ngày. Tuy nhiên, đây là loại chất thải rắn có giá trị sử dụng 

nên chủ dự án sẽ cho tận thu để sử dụng lại hoặc bán cho các đơn vị có nhu cầu thu 

mua. Vì vậy các loại chất thải rắn này ít có khả năng phát thải ra môi trƣờng. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là hộp đựng thức 

ăn, thức ăn dƣ thừa của công nhân. Tổng số công nhân tham gia xây dựng trong 

giai đoạn này khoảng100 ngƣời. Trung bình lƣợng xả thải khoảng 0,9 

kg/ngƣời/ngày. Tổng khối lƣợng rác thải sinh hoạt khoảng 90 kg/ngày. 

- Đánh giá tác động: 

+ Chất thải rắn xây dựng: Rác thải này chủ yếu ảnh hƣởng tới mức độ an 

toàn của ngƣời lao động tại công trƣờng dự án. Lƣợng phát thải này có mức độ tác 

động nhỏ nhƣng cần phải hạn chế thấp nhất lƣợng phát thải hoặc thu gom gọn gàng 

để tránh sự cố đáng tiếc tới an toàn lao động. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải sinh hoạt này nhìn chung là những loại 

chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân huỷ (trừ bao bì, ny lon) tạo thành các khí độc nhƣ 

NH3, H2S… gây mùi hôi thối khó chịu, ô nhiễm môi trƣờng không khí, môi trƣờng 

đất, môi trƣờng nƣớc dƣới đất; là môi trƣờng thuận lợi cho các sinh vật có hại sinh 

trƣởng, phát sinh dịch bệnh, ảnh hƣởng trực tiếp tới sức khoẻ công nhân và ngƣời 
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dân sinh sống xung quanh dự án. Nếu không có biện pháp thu gom tập trung hợp lý 

thì khả năng tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng nhiều và gây tác động đến 

chất lƣợng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ cũng nhƣ tác động đến sức 

khỏe công nhân do việc gia tăng ruồi muỗi, lây lan dịch bệnh từ quá trình phân hủy 

chất hữu cơ. 

d. Tác động do chất thải nguy hại: 

- Nguồn tác động: Trong giai đoạn này các loại chất thải khác của dự án 

đƣợc xác định chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ (giẻ lau, cặn dầu...) và 

dầu mỡ thải phát sinh từ hoạt động sửa chữa, bảo dƣỡng máy móc, thiết bị thi công 

cơ giới và vận chuyển. 

- Quy mô và tính chất nguồn thải: Theo nghiên cứu của Trung tâm Khoa 

học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự (2002), lƣợng dầu mỡ do mỗi xe tải, máy móc 

thiết bị xây dựng thải ra mỗi lần thay dầu vào khoảng 07 lít/lần. Thời gian thay dầu 

mỡ và bảo dƣỡng máy móc thiết bị thi công trung bình từ 3-6 tháng phụ thuộc vào 

cƣờng độ hoạt động của các máy móc, thiết bị này. Tổng số lƣợng phƣơng tiện vận 

chuyển và thi công cơ giới của dự án khoảng 18 phƣơng tiện (ô tô, máy xúc, máy 

ủi,…). Khi đó ƣớc tính tổng lƣợng dầu nhớt thải thải bỏ trong suốt quá trình thực 

hiện dự án khoảng: 504 lít (trong đó khoảng 196 lít là dầu nhớt thải từ các ô tô vận 

chuyển sẽ đƣợc thải bỏ tại các garage; 308 lít của các xe lu, xe ủi, máy xúc… đƣợc 

thải ra tại công trƣờng) và 8 kg giẻ lau dính dầu, nhớt.   

- Đánh giá tác động: Các chất thải này phát sinh với lƣợng không nhiều, 

song đây là loại chất thải nguy hại vì vậy cần có biện pháp thu gom và xử lý thích 

hợp, tránh gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng khu vực.   

* Tác động không liên quan đến chất thải: 

a. Tác động do tiếng ồn: 

- Nguồn phát sinh: Ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động của các phƣơng tiện vận 

tải và các máy móc thi công, xe tải,… 

- Độ ồn:  

+ Kết quả dự báo tiếng ồn trên cơ sở lý thuyết: 

Tiếng ồn do hoạt động của các phƣơng tiện vận tải và các máy móc thi công 

đƣợc thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.17: Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các thiết bị thi công. 

Stt Thiết bị 
Mức ồn (dBA), cách nguồn 15m 

Tài liệu (1) Tài liệu (2) 

1 Máy ủi 73,0 - 

2 Máy đào  72,0 - 93,0 

3 Xe tải  82,0 - 94,0 

4 Máy trộn Bê tông 75,0 - 

(Nguồn: Tài liệu (1): Nguyễn Đình Tuấn và cộng sự, 2000; Tài liệu (2): 

Mackernize, L.da.1985); (*): Nguyễn Hải, Âm học và kiểm tra tiếng ồn, Nhà xuất 

bản giáo dục 1997). 
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Để đánh giá mức độ ảnh hƣởng của tiếng ồn tại dự án này, chúng tôi sử dụng 

công thức Mackerminze, 1985 để tính toán mức ồn theo các khoảng cách khác 

nhau tính từ nguồn. 

Lp(X) = Lp(X0) + 20lg(X0/X)            (1) 

Trong đó: 

Lp(X0): Mức ồn cách nguồn ồn 15 m (dBA); 

X0: 15 m. 

Lp(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA). 

X(m): Vị trí cần tính toán. 

Chúng tôi tính toán đƣợc tiếng ồn dự báo cho từng loại thiết bị tại các vị trí 

khác nhau cho khu vực Dự án nhƣ sau: 

Bảng 3.18: Kết quả tính toán và dự báo độ ồn cho khu vực dự án. 

Stt 
Loại máy 

móc 

Mức ồn (dBA) ứng với khoảng cách (m) 

TB 15 20 40 60 80 100 120 140 150 270 

01 Máy ủi 73 70,5 64,5 61,0 58,5 56,52 54,94 53,60 53 - 

02 Máy đào 82,5 80,0 74,0 70,5 68,0 66,02 64,44 63,1 62.5 - 

03 Xe tải 88 85,5 79,5 76,0 73,5 71,52 69,94 68,6 68 - 

04 
Máy trộn 

Bê tông 
81,5 79,0 73,0 69,5 67,0 65,02 63,44 62,1 61.5 - 

QCVN 26:2010/BTNMT: Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cƣ: 70 dBA (6 - 21h) 

Đối tượng bị tác động: Sức khoẻ đời sống của ngƣời lao động tại khu vực dự 

án, các hộ dân sống gần khu vực Dự án. 

-  Mức ồn cộng hưởng do các thiết bị có độ ồn cùng hoạt động đồng thời gây 

ra: 

Trong trƣờng hợp các thiết bị này đƣợc vận hành đồng thời, mức ồn cộng 

hƣởng sẽ thay đổi. Trong trƣờng hợp các thiết bị gây cùng mức ồn hoạt động đồng 

thời, trong đó các thiết bị gây mức ồn cao nhất gồm máy ủi (khoảng 73,0 dBA), xe 

tải (khoảng 88,0 dBA) để thuận tiện cho việc ƣớc tính, giả sử 2 thiết bị này cùng 

gây mức ồn cao nhất là 88 dBA (bằng mức ồn của máy ủi), mức ồn cộng hƣởng do 

2 thiết bị này gây ra sẽ là (Phạm Đức Nguyên, 2000): 

     
L∑= L1 + 2 x (n-1)= 88 + 2 × (2 - 1) = 90 dBA 

Nhƣ vậy khi các máy có cùng mức gây ồn hoạt động (ví dụ trong trƣờng hợp 

ƣớc tính này là 2 máy), mức ồn cộng hƣởng có thể lên đến 75 dBA tính ở vị trí 

cách nơi đặt các thiết bị này 15 m. Mức ồn cộng hƣởng này sẽ giảm dần theo 

khoảng cách. Sử dụng công thức Mackerminze, 1985 để tính toán mức ồn theo các 

khoảng cách khác nhau tính từ nguồn nhƣ sau:  

Nếu cách vị trí đặt thiết bị 100 m, mức ồn này sẽ giảm xuống còn 71,52 dBA; 

cách vị trí đặt thiết bị 120 m, mức ồn này sẽ giảm xuống còn 69,94 dBA.  

+ Tham khảo kết quả đo tiếng ồn thực tế: 

Tham khảo Dự án có loại hình tƣơng tự là Dự án khu đô thị biển Bình Sơn 

(K2) có cùng tính chất và quy mô lớn hơn. Kết quả giám sát môi trƣờng định kỳ 
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trong giai đoạn xây dựng của Dự án khu đô thị biển Bình Sơn (K2). Kết quả nhƣ 

sau: 

Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả phân 

tích Quý  

I/2020 

Kết quả 

phân tích 

Quý II/2020 

Kết quả 

phân tích 

Quý III/2020 

Kết quả phân 

tích Quý 

IV/2020 

QCVN 

26:2010/

BTNMT KK- 

HH01 

KK- 

HH02 

KK- 

HH01 

KK- 

HH02 

KK- 

HH01 

KK- 

HH02 

KK- 

HH01 

KK- 

HH02 

Tiếng ồn
 

dBA 62 63 61 59 58 61 59 59 70 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường) 

Ghi chú:  

- KK- HH01: Tiếng ồn đo tại ranh giới đầu hƣớng gió tại khu vực đang thi 

công xây dựng.  

- KK- HH02: Tiếng ồn đo tại ranh giới cuối hƣớng gió của khu vực đang thi 

công xây dựng. 

Nhận xét: Kết quả đo tiếng ồn tại các vị trí qua các kỳ giám sát tại Dự án đều 

nằm trong giới hạn cho phép. 

- Đánh giá tác động: 

So sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 

26:2010/BTNMT, giới hạn tiếng ồn cho phép từ 6 giờ đến 21 giờ là 70 dBA thì 

ngoài phạm vi dự án hầu hết mức ồn của các phƣơng tiện và máy móc nói trên đều 

đạt quy chuẩn và dự án không thi công vào giờ nghỉ của dân nhằm giảm thiểu thấp 

nhất các tác động đến ngƣời dân. 

b. Tác động do độ rung: 

- Nguồn tác đông: phát sinh hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt 

động đào đất, san ủi (máy xúc, máy ủi, xe lu), hoạt động ép cọc. 

- Quy mô và tính chất nguồn phát sinh: 

Bảng 3.19: Mức rung động của các phƣơng tiện thi công. 

STT Thiết bị thi công 

Mức rung động(dB) theo phƣơng thẳng đứng 

Cách nguồn rung 

động 10 m 

Cách nguồn rung 

động 30 m 

Cách nguồn 

rung động 60 m 

1 Máy san ủi 79 69 59 

2 Máy đầm, lu 82 72 62 

3 Xe tải 74 64 54 

4 Máy ép cọc 98 83 73 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 dB 

(Nguồn: Ủy ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy 

móc xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1971). 

Nhƣ vậy, ở vị trí cách nguồn rung động 60 m thì độ rung đều đạt quy chuẩn.  

- Đánh giá tác động: 

+ Ảnh hƣởng của rung động đối với công nhân vận hành các thiết bị nhƣ máy 

đầm, lu,… chủ yếu là ảnh hƣởng rung toàn thân, do các rung động sinh ra trong 

quá trình làm việc của thiết bị và lan truyền tới các vị trí sàn cũng nhƣ ghế ngồi 

điều khiển của công nhân vận hành, làm cho toàn bộ cơ thể bị rung động.  
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+ Rung động sinh ra trong quá trình hoạt động làm việc của các thiết bị thi 

công (lu rung, ,..) không những chỉ gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng lao động tới sức 

khỏe ngƣời công nhân vận hành, thao tác máy, mà còn lan truyền dƣới dạng sóng 

mặt trên nền đất gây những tác động nhất định tới môi trƣờng xung quanh.   

c. Đánh giá tác động đến môi trƣờng đến đa dạng sinh học, di sản thiên 

nhiên, di tích lịch sử - văn hóa: 

Dự án nằm trong khu vực phát triển hạ tầng của tỉnh, xung quanh khu vực dự 

án là các công trình đã và đang đƣợc xây dựng, đƣờng xá. Hệ sinh thái thực vật 

khá nghèo nàn nhƣ cây bụi, cây thấp,… các phần diện tích đất chủ yếu là đất đầm 

ngập nƣớc và đất làm muối. Tài nguyên động vật nghèo nàn với số lƣợng không 

nhiều chủ yếu thƣờng thấy nhƣ chuột và các loại côn trùng…  

Xung quanh khu vực Dự án không có các công trình di sản thiên nhiên, di tích 

lịch sử - văn hóa do đó không gây tác động. 

Nhƣ vậy, qua khảo sát hệ sinh thái sinh vật tại khu vực Dự án cho thấy các 

hoạt động triển khai xây dựng Dự án không gây tác động đáng kể đến hệ sinh thái 

xung quanh khu vực Dự án. Quá trình triển khai xây dựng nếu không có các biện 

pháp thi công hợp lý sẽ gây ảnh hƣởng đến cảnh quan xung quanh. Tuy nhiên, khi 

Dự án hoàn tất quá trình xây dựng thì hạ tầng sẽ đƣợc hình thành và góp phần tác 

động tích cực đến cảnh quan khu vực. 

d. Tác động đến tình hình xã hội: 

Bên cạnh tác động tích cực rõ ràng từ dự án, với lƣợng du khách và nhân viên 

tƣơng đối lớn, sẽ: 

+ Tạo cơ hội việc làm cho dân cƣ địa phƣơng: Khi dự án đi vào hoạt động sẽ 

tạo cơ hội việc làm ổn định cho rất nhiều nhân viên làm việc thƣờng xuyên tại dự 

án. 

+ Việc xây dựng Dự án góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật, giao thông trên địa bàn huyện Thuận Nam nói riêng và tỉnh Ninh Thuận 

nói chung góp phần nâng cao hình ảnh đô thị của tỉnh, nâng cao chất lƣợng cuộc 

sống cho ngƣời dân. 

Vì vậy, Công ty sẽ phối hợp chặc chẽ với chính quyền địa phƣơng để kiểm 

soát và xử lý pháp luật chính đáng đối với các đối tƣợng gây mất an ninh trật tự 

khu vực dự án và thực hiện nghiệm túc các biện pháp giảm thiểu tác động môi 

trƣờng tự nhiên. 

đ. Tập trung đông lực lƣợng lao động: 

Việc tập trung số lƣợng lớn lao động trong khu vực khi không quản lý chặt 

chẽ rất dễ phát sinh những tệ nạn xã hội nhƣ cờ bạc, mại dâm, trộm cắp, ma 

túy...hoặc gây mâu thuẫn xung đột với nhân dân địa phƣơng, làm mất an ninh trật 

tự cho khu vực. 

Đối với vệ sinh sinh hoạt và an toàn thực phẩm khi thực hiện không tốt sẽ làm 

phát sinh và lan truyền dịch bệnh gây áp lực cho các cơ sở y tế, cơ quan chính 

quyền; gây thiệt hại về kinh tế và sức khoẻ của con ngƣời. 

e. Tác động đến hoạt động giao thông trong khu vực:  
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Nguồn gây tác động đến an toàn giao thông trong giai đoạn này đƣợc xác định 

do hoạt động vận chuyển: Làm gia tăng mật độ giao thông sẽ gây tác động khó 

khăn hơn cho ngƣời và phƣơng tiện cùng tham gia lƣu thông, đồng thời sẽ làm 

tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt là tại các vị trí giao nhau giữa các đƣờng vận 

chuyển.  

3.1.1.4. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

giai đoạn xây dựng: 

Quá trình xây dựng có nguy cơ phát sinh sự cố ảnh hƣởng tiêu cực đến môi 

trƣờng nhƣ cháy nổ, tai nạn lao động,… 

a. Sự cố cháy nổ: 

Trong quá trình thi công của dự án, sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong giai 

đoạn này là do sự bất cẩn (hút thuốc, đốt lửa, chập điện…) của công nhân thi công 

trên công trƣờng. 

Sự cố cháy nổ xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và làm 

ô nhiễm cả ba hệ sinh thái: đất, nƣớc và không khí trong khu vực.  

b. Sự cố tai nạn lao động: 

Cũng nhƣ bất cứ các công trƣờng xây dựng nào, công tác an toàn lao động là 

vấn đề đặc biệt quan tâm từ nhà đầu tƣ cho đến ngƣời lao động trực tiếp thi công 

trên công trƣờng. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động bao gồm: 

- Một vài tác nhân ô nhiễm tùy thuộc vào thời gian và mức độ tác động tại 

công trƣờng có khả năng làm ảnh hƣởng xấu đến ngƣời lao động, gây choáng 

váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần đƣợc cấp cứu kịp thời. 

- Nhiều phƣơng tiện vận chuyển ra vào công trƣờng thi công có thể dẫn đến 

tai nạn giao thông do xe cộ vận chuyển nguyên vật liệu gây ra gây ra. 

- Quá trình sử dụng các loại phƣơng tiện, thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây 

dựng chất cao có thể rơi vỡ. 

- Việc thi công các công trình ở độ cao sẽ làm tăng khả năng gây ra tai nạn lao 

động do trƣợt té trên các giàn giáo, do vận chuyển vật liệu xây dựng (xi măng, cát, 

sắt, thép…) lên các độ cao của công trình. 

- Việc thi công các công trình ở đƣờng hào, cống sẽ làm tăng khả năng gây ra 

tai nạn lao động do trƣợt té, đất sạt lở. 

- Khi thi công trên các tầng cao thì yêu cầu ngƣời công nhân phải có sức khỏe 

tốt, vấn đề về áp suất không khí thay đổi sẽ làm cho hiệu quả lao động giảm nên 

chủ đầu tƣ cần bố trí đội y tế ngay hiện trƣờng để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy 

ra. Ngoài ra chủ đầu tƣ phải bố trí xe cẩu hoặc thang máy để vận chuyển công nhân 

lên các tầng cao một cách an toàn và tiện lợi nhất. 

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện nhƣ công tác thi công 

hệ thống điện, va chạm vào các đƣờng dây điện dẫn ngang qua đƣờng, gió bão gây 

đứt dây điện,… 

c. Tai nạn do yếu tố thời tiết:  
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- Những ngày thi công công trình vào mùa mƣa, nguy cơ tai nạn lao động trên 

công trƣờng tăng cao do đất trơn, dễ trƣợt té, dễ gây sự cố cho con ngƣời, máy 

móc thiết bị thi công. 

- Vào những ngày nắng nóng, công nhân làm việc ngoài trời liên tục có nguy 

cơ bị ngất xỉu do nắng nóng. Vì vậy, cần có các biện pháp quản lý, bảo hộ và thành 

lập ban an toàn lao động trên công trƣờng để đảm bảo sức khỏe chô công nhân xây 

dựng. 

- Ngày gió mạnh,công nhân lao động trên cao có nguy cơ tai nạn lao động do 

gió thổi làm té, ngã ảnh hƣởng đến tính mạng và tiến độ thi công, cũng nhƣ an toàn 

lao động. 

d. Sự cố do biến đổi khí hậu, thiên tai:  

Vị trí của Dự án nằm ven biển do đó có thể dễ bị tác động bởi các sự cố do biến 

đổi khí hậu, thiên tai gây ra, các hiện tƣợng thiên tai xảy ra với cƣờng độ lớn và tần 

suất cao nhƣ gió lốc, bão, lũ lụt, sóng thần tàn phá khu vực. Điều này sẽ gây ảnh 

hƣởng đến tài sản, cơ sở vật chất của Dự án mà còn cả tính mạng của công nhân. 

Do đó, chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa sự cố rủi ro 

này. 

e. Rủi ro sự cố sụt lún công trình: 

Trong quá trình thi công, nhà thầu nếu không thực hiện đúng các quy trình 

quy phạm kỹ thuật đã đƣợc thẩm định có thể là nguyên nhân dẫn đến sự cố công 

trình xây dựng: Không kiểm tra chất lƣợng, quy cách vật liệu trƣớc khi thi công. 

Không thực hiện đúng trình tự các bƣớc thi công. Vi phạm các quy định về tổ 

chức, quản lý, kỹ thuật thi công. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng: 

3.1.2.1. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và 

biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của việc chiếm dụng đất, giải phóng 

mặt bằng, di dân, tái định cƣ: 

 Công ty cam kết thực hiện việc bồi thƣờng về đất đai và tài sản trên đất với 

nguyên tắc đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tính công 

bằng. Cụ thể: 

- Chủ dự án sẽ thực hiện việc bồi thƣờng về đất đai và tài sản trên đất theo 

đúng phƣơng án giá đất cụ thể để bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án 

đƣợc phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

- Phối hợp chặt chẽ với UBND xã Phƣớc Diêm và các tổ chức đoàn thể trong 

suốt quá trình thực hiện kiểm kê, áp giá bồi thƣờng. Tổ chức họp dân, tuyên truyền 

cho ngƣời dân thấu hiểu chủ trƣơng của nhà nƣớc trong việc thực hiện dự án; 

những quyền lợi và nghĩa vụ của ngƣời dân bị thu hồi đất... Nắm bắt kịp thời 

những suy nghĩ, tâm tƣ và nguyện vọng của ngƣời dân để có biện pháp giải quyết 

kịp thời, hiệu quả, tránh không để những phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo kích động 

làm ảnh hƣởng tới dự án và đặc biệt là an ninh, chính trị, trật tự xã hội.  

- Niêm yết danh sách đền bù, hỗ trợ tại trụ sở UBND xã Phƣớc Diêm. Song 

song với việc đền bù thiệt hại, chúng tôi sẽ cùng chính quyền địa phƣơng và các 
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ban ngành, đoàn thể tại xã thực hiện việc định hƣớng, tƣ vấn cho ngƣời dân trong 

việc sử dụng hiệu quả nguồn tài chính nhận đƣợc từ đền bù nhƣ mở rộng kinh tế 

chăn nuôi, đầu tƣ công nghệ cho sản xuất hoặc gửi tiết kiệm... 

- Hỗ trợ, động viên bằng hình thức khen thƣởng đối với những hộ thực hiện 

tốt chủ trƣơng của Nhà nƣớc về việc thu hồi đất để thực hiện dự án này. Khi hộ gia 

đình bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định thì đƣợc khen thƣởng theo mức 

quy định hiện hành của Nhà nƣớc và tỉnh Ninh Thuận.  

- Các cơ quan chức năng cần phối hợp với UBND, UBMTTQ xã đến từng hộ 

dân giải thích cặn kẽ các quy phạm, quy định về thu hồi đất, tài sản trên đất cho 

ngƣời dân thấu hiểu và vận động ngƣời dân nhận tiền bồi thƣờng, bàn giao mặt 

bằng để thực hiện dự án. 

- Thành lập tổ thƣờng trực bảo vệ dự án trong suốt quá trình chuẩn bị và triển 

khai xây dựng nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi chống phá, cản trở quá trình 

thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ hoàn thành và an ninh trật tự địa phƣơng. 

- Đối với các hộ bị thu hồi đất ở thuộc diện tái định cƣ tại chỗ cần bố trí nơi ở 

tạm thời hoặc hỗ trợ tiền thuê mƣớn nhà… trong thời gian xây dựng hoàn thiện cơ 

sở hạ tầng khu đô thị. 

3.1.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và 

biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng: 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động bụi, khí thải: 

- Làm hàng rào, dựng tôn cao trên 2 m bao quanh khu vực dự án để hạn chế 

bụi phát tán ra các môi trƣờng xung quanh. 

- Dùng xe bồn (dung tích 5 m
3
) thƣờng xuyên phun nƣớc tạo độ ẩm trên toàn 

bộ bề mặt thi công để giảm thiểu bụi trong quá trình san nền. Tần suất phun tối 

thiểu 04 lần/ngày với mức phun 0,5 lít/m
2
/lần (theo TCVN 33:2006 của Bộ Xây 

dựng), tần suất phun và lƣợng nƣớc phun có thể điều chỉnh tăng cho phù hợp với 

điều kiện thực tế (thời tiết khô hanh, nóng, gió lớn,…). 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động nƣớc thải sinh hoạt của công nhân 

- Ƣu tiên lựa chọn những nhà thầu có nguồn nhân lực là ngƣời dân tại địa 

phƣơng chiếm tỷ lệ lớn để giảm thiểu số ngƣời lƣu trú tại công trình. 

- Tại khu vực lán trại bố trí 01 nhà vệ sinh di động để phục vụ cho nhu cầu vệ 

sinh cá nhân đại tiện và tiểu tiện. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động chất thải rắn: 

- Chất thải rắn từ quá trình đập phá, tháo dỡ công trình hiện hữu: 

+ Các nguồn chất thải này sẽ đƣợc phân loại: tôn, sắt thép sẽ đƣợc bán cho 

các cơ sở thu mua phế liệu. 

+ Đối với chất thải rắn xà bần sẽ đƣợc tận dụng để san nền phần sân đƣờng 

của Dự án. 

- Chất thải rắn từ quá trình phát quang khu vực Dự án: 

Lƣợng cỏ rác, thực vật thải từ hoạt động giải phóng mặt bằng sẽ đƣợc thu 

gom tập trung và hợp đồng với Công ty TNHH XD – TM & SX Nam Thành Ninh 

Thuận vận chuyển về nhà máy xử lý trong ngày. 
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- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong đập phá công trình: 

+ Trƣớc khi tháo dỡ công trình tiến hành khảo sát đánh giá đúng tình trạng 

của nền móng, tƣờng cột, dầm, sàn trần và các kết cấu khác của công trình. 

+ Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện nếu đảm bảo an toàn mới sử dụng. Trong 

trƣờng hợp không xử lý đƣợc phải cắt bỏ hệ thống cũ thay bằng đƣờng dây điện 

mới để phục vụ thi công. 

+ Có biện pháp chống đỡ các kết cấu có khả năng sụp đổ bất ngờ khi tháo dỡ 

công trình hoặc tháo dỡ các bộ phận có liên quan đến kết cấu đó. 

+ Khu vực tháo dỡ phải có rào ngăn và biểm cấm ngƣời và xe cộ qua lại, ban 

đêm phải có đèn đỏ báo hiệu. Khi cần thiết phải có ngƣời cảnh giới giám sát an 

toàn công việc phá dỡ. 

+ Khi cắt các kết cấu của công trình ra từng phần nhỏ phải có biện pháp đề 

phòng những bộ phận còn lại bị sập bất ngờ đồng thời phải có biện pháp phòng 

tránh các bộ phận kết cấu bị cắt rời văng vào ngƣời. 

+ Tháo dỡ ô văng hoặc các bộ phận cheo leo phải làm giàn giáo, trƣờng hợp 

đứng trên các bộ phận kết cấu khác của công trình để tháo dỡ phải có biện pháp 

đảm bảo an toàn. 

+ Tháo dỡ công trình bằng cơ giới phải cấm mọi ngƣời vào các lối đi lại của 

máy và dọc hai bên đƣờng cáp kéo. 

+ Máy hoặc thiết bị dùng để tháo dỡ công trình phải đặt ngoài phạm vi sập lở 

công trình. 

3.1.2.3. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và 

biện pháp giảm thiểu tác động của hoạt động xây dựng: 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động bụi, khí thải: 

+ Đối với bụi từ quá trình đào đất và quá trình bốc dở nguyên vật liệu xây 

dựng:  

- Dùng xe bồn (dung tích 5 m
3
) thƣờng xuyên phun nƣớc tạo độ ẩm trên toàn 

bộ bề mặt thi công, đặc biệt là đoạn giáp khu dân cƣ, khu cơ quan trụ sở. Tần suất 

phun tối thiểu 04 lần/ngày với định mức phun 02 lít/m
2
. 

- Thƣờng xuyên quét dọn khu vực bốc dỡ nguyên vật liệu. 

- Đào đắp, san ủi theo phƣơng pháp cuốn chiếu, dứt điểm từng khu vực một, 

không san ủi tràn lan trên toàn bề mặt dự án. 

- Áp dụng các biện pháp thi công xây dựng tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác 

và quá trình thi công ở mức tối đa. 

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo 

giữa các công đoạn thi công: phát quang mặt bằng, đào đắp đất vào những ngày 

nắng ráo tránh ngập úng xung quanh khu vực do nƣớc mƣa. 

+ Đối với bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu, máy 

móc thiết bị: 

Trong giai đoạn thi công, khí thải sinh ra do hoạt động của các động cơ bao 

gồm: Bụi, CO, NO2, SO2, VOC. Mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào chất lƣợng đƣờng 
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giao thông, chủng loại xe và chế độ hoạt động của động cơ. Các giải pháp chủ yếu 

để giảm thiểu các tác động này là: 

- Xe vận chuyển phải có bạt che phủ bên trên nhằm hạn chế bụi phát tán. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng các loại xe và thiết bị xây dựng để giảm tối đa 

lƣợng khí thải ra. 

- Thay đổi nhiên liệu, dùng loại có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp hơn. 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của các động cơ. 

- Không đƣợc chở quá trọng tải qui định. 

- Trang bị các thiết bị an toàn lao động cá nhân cho công nhân nhƣ mũ, mặt 

nạ, quần áo bảo hộ lao động… 

- Khi lập hồ sơ mời thầu chúng tôi quy định bắt buộc nhà thầu tham gia thực 

hiện công tác vận chuyển nguyên vật liệu đặc biệt là đất, cát phải cam kết: Phƣơng 

tiện vận chuyển phải vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lƣợt vận chuyển; nguyên vật liệu 

đƣợc che đậy cẩn thận, chắc chắn trong suốt quá trình lƣu thông; điều chỉnh vận 

tốc hợp lý khi qua các khu dân cƣ.  

* Đối với bụi sinh ra từ quá trình xây dựng tại các tầng cao của khu 

thương mại: 

- Dùng bạt lƣới che chắn tại vị trí đang xây dựng ở các tầng để hạn chế lƣợng 

bụi phát tán ra môi trƣờng ảnh hƣởng trực tiếp đến khu vực xung quanh công trình. 

Lƣới xây dựng màu xanh, có hình dạng vảy cá, có lỗ lƣới rất nhỏ và khối lƣợng từ 

50g-120g/m
2
.  Lỗ lƣới nhỏ chỉ tầm 3mm-5mm. Tính ra, 1cm

2
 thì có đến 32-64 mắt 

lƣới. Lƣới thƣờng đƣợc để bao che những công trình tòa nhà cao tầng vì khối 

lƣợng rất nhẹ nhàng, dễ sử dụng và có xuất xứ từ Nhật Bản. Với lỗ lƣới cực nhỏ 

này, có thể che chắn cả cát, thậm chí bụi bay từ công trình ra khu vực xung quanh. 

- Khi bốc xếp vật liệu xây dựng, công nhân đƣợc trang bị bảo hộ lao động cá 

nhân để giảm thiểu ảnh hƣởng của bụi tới sức khoẻ. 

- Dùng máy hút bụi xử lý ngay bụi thải ra trong quá trình tô trát, chà nhám để 

tránh gây ảnh hƣởng ra xung quanh. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân nhƣ khẩu trang, kính… 

- Lựa chọn vị trí hợp lý để tiến hành hàn, cắt kim loại. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân hàn cắt kim loại (mũ, kính, khẩu 

trang,…). 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do nƣớc thải: 

- Đối với nước thải sinh hoạt:  

+ Ƣu tiên lựa chọn những nhà thầu có nguồn nhân lực là ngƣời dân tại địa 

phƣơng chiếm tỷ lệ lớn để giảm thiểu số ngƣời lƣu trú tại công trình. 

+ Do diện tích thi công Dự án lớn nên Chủ đầu tƣ sẽ chọn phƣơng án sử dụng 

nhà vệ sinh di dộng để dễ di chuyển trong quá trình thi công theo tiến độ công 

trình. Tại khu vực lán trại bố trí 01 nhà vệ sinh di động để phục vụ cho nhu cầu vệ 

sinh cá nhân đại tiện và tiểu tiện. Nhà vệ sinh có hầm thu gom bằng nhựa PE, 
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đƣờng kính 1,7 m, chiều cao 1,76 m. Khi hầm đầy, Công ty sẽ thuê đơn vị hút thu 

gom vận chuyển xử lý đúng quy định. 

- Đối với nước mưa chảy tràn:  

+ Bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu ở khu vực cao để tránh ngập úng. 

+ Phân bổ lƣợng nguyên vật liệu đủ theo từng giai đoạn thi công. 

+ Các loại dầu, nhớt thải phải đƣợc thu gom triệt để, nghiêm cấm việc vứt, đổ 

bừa bãi nhằm tránh gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 

+ Lập kế hoạch thi công hợp lý và có biện pháp bảo vệ công trình trong mùa 

mƣa. Thực hiện tốt việc giảm thiểu chất thải rắn và nƣớc thải trong giai đoạn thi 

công xây dựng. 

- Đối với nước thải xây dựng:  

+ Nƣớc thải xây dựng trong giai đoạn này chủ yếu là nƣớc từ hoạt động rửa 

cốt liệu, nƣớc rò rỉ từ quá trình trộn bê tông có khối lƣợng nhỏ, thành phần chủ yếu 

là chất lơ lửng không chứa thành phần độc hại nên để lắng bùn cát sau tự chảy ra 

bên ngoài. 

+ Đối với dầu mỡ thải và nƣớc rửa xe máy thi công: việc sửa chữa bảo dƣỡng 

sửa chữa ở garage xe hiện có tại địa phƣơng nhằm quản lý tốt nhất nguồn chất thải 

này. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn: 

- Chất thải rắn từ hoạt động thi công xây dựng: 

+ Đối với chất thải rắn vô cơ là kim loại, nhựa, giấy, bao bì đƣợc thu gom, 

phân loại bán phế liệu. Lƣợng thải bỏ khác hàng ngày đƣợc nhà thi công thuê đơn 

vị có chức năng thu gom rác thải sinh hoạt ở địa phƣơng tiến hành thu gom, 

chuyển đến nơi xử lý đảm bảo vệ sinh môi trƣờng. 

+ Chất thải rắn xây dựng: Nhƣ gạch vỡ vụn, cát sỏi, bê tông... sẽ đƣợc đơn vị 

thi công tận dụng gia cố nền tại các khu vực sân đƣờng nội bộ trong khuôn viên dự 

án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt:  

Việc thu gom tập trung rác thải sinh hoạt chúng tôi sẽ quy định tại hồ sơ mời 

thầu: Nhà thầu xây dựng phải bố trí 04 thùng chứa rác thải sinh hoạt loại 120 lít tại 

khu vực lán trại và khu vực thi công; xây dựng, niêm yết công khai bản nội qui 

sinh hoạt tại công trƣờng, đồng thời gửi chủ đầu tƣ và chính quyền địa phƣơng để 

giám sát. Lƣợng thải hàng ngày đƣợc chủ đầu tƣ thuê đơn vị có chức năng thu gom 

rác thải sinh hoạt ở địa phƣơng tiến hành thu gom, chuyển đến nơi xử lý đảm bảo 

vệ sinh môi trƣờng. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

- Chủ dự án thực hiện việc quản lý, đăng ký chủ nguồn thải và xử lý CTNH 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ 

môi trƣờng. 

- Xây dựng 01 kho lƣu giữ tạm thời chất thải nguy hại có diện tích 4m
2
 (2m x 

2m) tại sát khu lán trại; Kết cấu: tƣờng gạch, nền xi măng, mái tôn.  
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- Thu gom toàn bộ dầu, nhớt thải phát sinh tại Dự án vào các can nhựa 50 lít 

và giẻ lau dính dầu mỡ đƣợc thu gom vào thùng chứa rác 50 lít có nắp đậy; lƣu giữ 

ở kho lƣu giữ CTNH nói trên.  

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom vận chuyển CTNH 

đi xử lý. 

- Phân bổ lƣợng nhiên liệu đủ theo từng giai đoạn hoạt động. 

- Quá trình nạp nhiên liệu sẽ đƣợc chúng tôi tiến hành cẩn thận tránh rơi vãi 

ra môi trƣờng xung quanh. 

* Biện pháp giảm thiểu đối với tác động không liên quan đến chất thải: 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung: 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh làm việc vào giờ nghỉ của dân cƣ, hạn 

chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, quy định tốc 

độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh. 

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn 

cao. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng thiết bị máy móc, xe, đồng thời hạn chế sử dụng 

các loại đã cũ. 

- Đơn vị thi công sẽ xây dựng tấm che bằng tôn cao 3 m và  dùng lƣới chuyên 

dụng bao che các tầng cao xây dựng. Ngoài tác dụng bảo vệ, các tƣờng bao này sẽ 

giảm thiểu phát thải bụi và tiếng ồn ra các khu vực xung quanh. 

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp 

khắc phục nhƣ: Kê cân bằng máy, lắp các bộ giảm chấn động lực, sử dụng vật liệu 

phi kim loại, thay đổi chế độ tải làm việc,… 

- Chống rung lan truyền: dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm 

chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…), sử dụng các dụng 

cụ cá nhân chống rung,… 

- Bố trí cự ly và phân bổ thời gian hoạt động hợp lý của các thiết bị có cùng 

độ rung để tránh cộng hƣởng. 

Công ty cam kết mức ồn, độ rung gây ra do các hoạt động liên quan đến dự án 

sẽ đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

b. Biện pháp giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội: 

* Quản lý nhân công lao động: 

- Sử dụng nguồn lao động tại chỗ: các lao động tại địa phƣơng có đầy đủ năng 

lực theo yêu cầu.  

- Bảo đảm đầy đủ các công trình vệ sinh cho công nhân xây dựng nhƣ nhà vệ 

sinh cũng nhƣ chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom và xử lý theo quy định. 

- Kết hợp với chính quyền địa phƣơng và các cơ quan chức năng có liên quan 

tổ chức các chƣơng trình: Giáo dục tuyên truyền ý thức công dân đối với công 

nhân xây dựng tại khu vực dự án. 
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- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý địa phƣơng có liên quan thực hiện 

công tác quản lý công nhân nhập cƣ lƣu trú tại địa bàn để triển khai thực hiện xây 

dựng dự án.  

- Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản lý công nhân. 

* Biện pháp giảm thiểu các vấn đề giao thông: 

- Phải có quy hoạch điểm dừng đỗ các phƣơng tiện vận chuyển cũng nhƣ máy 

móc thi công trên công trƣờng.  

- Đặt biển báo hiệu công trƣờng thi công và tốc độ quy định cho các phƣơng 

tiện lƣu thông tại các khoảng cách quy định của ngành giao thông.  

- Có bảng hƣớng dẫn, nhân viên hƣớng dẫn và nội quy quy định cho các 

phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu đậu đỗ đúng nơi quy định đảm bảo không 

làm cản trở, ách tắc giao thông trên đƣờng trong giai đoạn xây dựng. 

* Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực hệ sinh thái: 

- Thực hiện thi công theo phƣơng pháp cuốn chiếu, làm đến đâu thu dọn đến 

đó để đảm bảo cảnh quan. 

- Hệ sinh thái khu vực dự án chủ yếu là cây bụi sẽ đƣợc thu dọn sạch sẽ đảm 

bảo vệ sinh môi trƣờng. 

3.1.2.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự 

án trong giai đoạn xây dựng: 

Sự cố cháy nổ: 

- Sử dụng an toàn điện trong khu vực. 

- Các nguyên vật liệu đƣợc tập kết đúng nơi quy định và đƣợc che chắn theo 

quy định về an toàn PCCC. 

- Quy định nội quy an toàn cháy nổ cho công nhân. 

- Trang bị bình chữa cháy xách tay tại văn phòng điều hành tạm. 

Sự cố tai nạn lao động: 

- Khi dự án triển khai xây dựng, Công ty sẽ thành lập ban chỉ huy công 

trƣờng, ban an toàn lao động, xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động trên công 

trƣờng, áp dụng thực hiện bắt buộc đối với toàn bộ công nhân và quản lý hoạt động 

trên công trƣờng. 

- Nhà thầu xây dựng mua bảo hiểm công trình đúng quy định. 

- Có biển báo hiệu tại những nơi dễ xảy ra tai nạn. 

- Giáo dục công nhân tuân thủ nội quy, quy trình xây dựng. 

- Toàn bộ công nhân phải đƣợc trang bị các thiết bị bảo hộ lao động nhƣ: 

quần áo, khẩu trang, mũ nón, giầy ủng, các bảo hộ đặc biệt đối với công nhân vận 

hành máy có nguồn ồn cao… 

 Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng phải đảm bảo: 

- Đối với những công việc có yêu cầu phụ thuộc vào chất lƣợng của công việc 

trƣớc đó, thì chỉ đƣợc thi công khi công việc trƣớc đó đã đƣợc đảm bảo chất lƣợng. 
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- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải thực hiện đúng các quy trình quy 

phạm kỹ thuật đã đƣợc thẩm định để không gây ra các sự cố công trình xây dựng. 

Phải thƣờng xuyên kiểm tra chất lƣợng, quy cách vật liệu trƣớc khi thi công. Thực 

hiện đúng trình tự các bƣớc thi công. 

- Vào những ngày mƣa bão, gió mạnh không bố trí, sắp sếp công nhân làm 

việc tại các khu vực ngoài trời, trên cao, vị trí nguy hiểm. Khi thi công các khu vực 

cao tầng công nhân phải có đai bảo hiểm, có đầy đủ trang thiết bị lao động.  

- Biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn phải đƣợc xem xét định kỳ 

hoặc đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng của công trƣờng. 

- Những ngƣời điều khiển máy, thiết bị thi công và những ngƣời thực hiện các 

công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải đƣợc huấn luyện an 

toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định; 

- Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải đƣợc 

kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì mới đƣợc phép 

hoạt động trên công trƣờng. Khi hoạt động, máy và thiết bị thi công phải tuân thủ 

quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn. 

- Những ngƣời khi tham gia thi công xây dựng trên công trƣờng phải đƣợc 

khám sức khỏe, huấn luyện về an toàn và đƣợc cấp phát đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ 

cá nhân theo quy định của pháp luật về lao động. 

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. Đánh giá, dự báo các tác động: 

* Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải: 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động nƣớc thải 

a. Nƣớc thải sinh hoạt: 

Nguồn phát sinh: bao gồm nƣớc thải sinh hoạt từ khu dân cƣ của Dự án và 

nƣớc thải từ các khu thƣơng mại dịch vụ, khu nhà ở xã hội, trƣờng học, trạm y 

tế….. 

- Quy mô và tính chất: 

* Lƣợng nƣớc thải: 

Theo thuyết minh quy hoạch 1/500 đã đƣợc phê duyệt, phạm vi cấp nƣớc tính 

toán cho khu vực với chỉ tiêu cấp nƣớc đƣợc áp dụng theo TCXDVN 33-2006 nhƣ 

sau: 

Hệ số dùng nƣớc không điều hòa ngày K ngày= 1,15. Chúng tôi dự báo tổng 

lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án là 2.656,5 m
3
/ngày, cụ thể nhƣ 

sau: 

Bảng 3. 20:Tổng lƣợng nƣớc thải tại dự án 

Stt Đối tƣợng  Chỉ tiêu Đơn vị Quy mô 
Lƣợng nƣớc thải 

(m
3
/ng.đ) 

Ghi chú 

1 Nƣớc sinh hoạt  150 l/ngƣời/ng.đ 9.956 1.717,4 
Kng.max 

= 1.15 

2 Đất thƣơng mại 2 l/m
2
 sàn 298.402 596,8   
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- văn phòng 

3 Đất giáo dục 10 l/m
2
 sàn 33.433 334,3   

4 
Đất công trình 

công cộng 
2 l/m

2
 sàn 3.990 8,0   

  Tổng lƣợng nƣớc thải 2656,5   

 * Thành phần nước thải: 

Thành phần nƣớc thải sẽ gồm có nƣớc thải tắm gội, nƣớc giặt đồ, nƣớc thải từ 

xí tiểu, nƣớc thải từ nhà bếp, nƣớc thải lau sàn,....Thành phần nƣớc thải phát sinh 

này tƣơng tự nhƣ thành phần nƣớc thải phát sinh của cơ sở lƣu trú, nhà hàng, 

khách sạn.  

Qua tham khảo kết quả phân tích của các cơ sở lƣu trú, nhà hàng, khách sạn 

đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh thì thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm 

thải ra nhƣ sau: 

Bảng 3.21: Nồng độ các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải đầu vào. 

Stt Thông số 
Đơn 

vị 

Nƣớc 

giặt 

(1) 

Nhà 

hàng 

(2) 

Khách 

sạn (3) 

Tài liệu 

tham 

khảo (4) 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT– 

cột B 

1 pH - 7,4 7,3 6,7 7,5 5-9 

2 BOD5 (20
o
C) mg/L 250 657 307,2 500 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng mg/L 24 405 33 350 100 

4 Amoni (tính theo N) mg/L 6,7 6,4 46,8 50 10 

5 Nitrat (tính theo N) mg/L 3,5 - 15,0 0,4 50 

6 
Photphat (PO4

3
-tính 

theo P) 
mg/L 2,1 0,62 5,14 15 10 

7 Sunfua (tính theo H2S) mg/L 9,53 0,49 4,29 - 4 

8 Dầu mỡ động  thực vật mg/L 4,56 - 1,8 150 20 

9 
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt  
mg/L 14,6 - < 0,01 - 10 

10 Coliform 
MPN/ 

100mL 

2,3x10
7
 

2,4x10
7
 

2,4x10
7
 

106-108 5,0x10
3
 

Ghi chú:(1) Nƣớc giặt: nƣớc thải trƣớc khi xử lý của hệ thống giặt tại Khu Du 

lịch nghỉ dƣỡng Sơn Long Thuận.(2) Nhà hàng: nƣớc thải trƣớc khi xử lý của nhà 

hàng tại Nhà hàng - Khách sạn Cà Ná.(3) Khách sạn: nƣớc thải trƣớc khi xử lý của 

khách sạn tại Khu Du lịch nghỉ dƣỡng Sơn Long Thuận.(4): Lều Thọ Bách và cộng 

sự: giáo trình xử lý nƣớc thải chi phí thấp - Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội-2010. 

- Đánh giá tác động: Kết quả tham khảo nồng độ các chất ô nhiễm có trong 

nƣớc thải sinh hoạt tại một số cơ sở đang hoạt động có cùng tính chất, hàm lƣợng 

N và P rất lớn, nếu không đƣợc loại bỏ thì sẽ làm cho nguồn tiếp nhận nƣớc thải bị 

phúdƣỡng - một hiện tƣợng thƣờng xảy ra ở nguồn nƣớc có hàm lƣợng N và P cao, 

trong đó các loài thực vật thủy sinh phát triển mạnh rồi chết đi, thối rữa, làm cho 

nguồn nƣớc trở nên ô nhiễm. Nếu không xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom và xử 

lý thì hàng ngày sẽ có một lƣợng lớn chất ô nhiễm thải ra môi trƣờng, gây dịch 

bệnh và ảnh hƣởng trực tiếp tới môi trƣờng nƣớc dƣới đất, nƣớc mặt. Vì vậy chúng 
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tôi sẽ thực hiện các biện pháp xử lý nguồn nƣớc thải này đảm bảo đạt quy chuẩn 

cho phép. 

b. Nƣớc mƣa chảy tràn: 

Q = 0,278 KIA 

(Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS. Trần Đức Hạ 

và các cộng sự), Nxb Xây dựng, Hà Nội, 2010). 

Trong đó: 

Q: lƣu lƣợng cực đại (m
3
/s). 

K: hệ số chảy tràn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất (Hiện nay khu vực dự 

án có mái nhà, mặt phủ bê tông, diện tích lớn bãi cỏ cây xanh; chọn hệ số chảy tràn 

K = 0,32).  

I: cƣờng độ mƣa ngày lớn nhất (mm/h). Lƣợng mƣa ngày lớn nhất tại trạm 

khí tƣợng Quán Thẻ năm 2010: I=272,6 mm/ngày ,trận mƣa kéo dài liên tục trong 

5 giờ ≈ 54,52 mm/h = 0,05452m/h 

A: diện tích khu vực A = 64,64 ha = 646.400 m
2
 

Ƣớc tính lƣợng mƣa chảy tràn lớn nhất tại khu vực dự án sẽ là: 

Q = 0,278 x 0,32 x 0,05452 x 646400 = 0,01 l/s 

Theo Tổ chức Y tế thế giới, nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa rửa 

trôi bề mặt thông thƣờng từ 0,5÷1,5 mg N/lít; 0,004÷0,03 mg P/lít; 10÷20 mg 

COD/lít và  10÷20 mg TSS/lít. 

Thành phần ô nhiễm của nƣớc mƣa chảy tràn gồm có đất, cát, cỏ rác, các chất 

hữu cơ, dầu mỡ và những thành phần thải từ động cơ đốt trong sẽ làm ô nhiễm 

nguồn nƣớc và gây tắc nghẽn cống thoát.  

Nƣớc mƣa không làm ô nhiễm môi trƣờng nhƣng nƣớc mƣa chảy tràn trên 

mặt đất sẽ cuốn theo các chất cặn bã và đất cát xuống đƣờng thoát nƣớc, nếu 

không có biện pháp tiêu thoát nƣớc tốt sẽ gây ngập úng tại khu vực dự án và đồng 

thời kéo theo các chất cặn bã và đất cát gây ô nhiễm môi trƣờng xung quanh. 

3.2.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động do khí thải: 

a. Từ hoạt động lƣu thông các dòng xe ra vào: 

Khi dự án đi vào hoạt động thì quy mô phục vụ tối đa của dự án là 9.956 

ngƣời. Để dự báo thải lƣợng các chất ô nhiễm không khí do giao thông gây ra, dựa 

trên  định hƣớng quy hoạch chung của khu vực, tính chất khu đô thị, các khu vực 

quy hoạch lân cận, ƣớc tính cƣờng độ dòng xe lớn nhất trên các tuyến đƣờng chính 

trong khu vực dự án trong tƣơng lai khoảng 40% là xe ô tô con, xe khách, xe tải và 

60  là xe máy. Quãng đƣờng di chuyển trung bình là 5km. 

Bảng 3.22: Tổng quãng đƣờng di chuyển trong 1 ngày của các loại phƣơng tiện 

STT Loại phƣơng tiện Tổng quãng đƣờng (km) 

1 Xe máy 5974 

2 Xe ô tô 4 bánh 3982 

+ Khí thải từ xe gắn máy: Với số lƣợng xe gắn máy lƣu thông trong dự án 

lớn nhất là 5974 lƣợt ngày đêm, quãng đƣờng di chuyển trong nội thành trung bình 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná 

                                                                                                                                                109                                            

khoảng 5 km, nhiên liệu sử dụng là xăng và hệ số phát thải của Tổ chức Y tế thế 

giới (WHO) tại bảng sau: 

Bảng 3.23: Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh từ xe gắn máy. 

Stt Thông số 
Định mức  phát 

thải (kg/1000km) 

Định mức phát 

thải (g/km) 

Tải lƣợng  phát 

thải (g/ngày) 

Tải lƣợng phát 

thải (mg/s) 

1 Bụi - - - - 

2 SO2 0,76S 0,76S 14858 51,6 

3 NO2 0,3 0,3 117.300 407,3 

4 VOC 3,0 3,0 1.173.000 4073 

(Nguồn:Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993, trang 77) 

Với quãng đƣờng di chuyển là 29870 km/ngày thì lƣợng xăng tiêu thụ sẽ là 

558,6 lít/ngày = 558,6 x 0,7 = 391 kg/ngày. 

Lƣợng khí tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg xăng ở điều kiện chuẩn 

(25
0
C, 1 atm) khoảng 12,5 m

3
/kgNL. Vậy lƣu lƣợng khí thải do đốt 391 kg xăng là: 

(12,5 m
3
/kgNL x 391 kgNL)/8 giờ = 611 m

3
/giờ = 0,17 m

3
/s. 

Nồng độ của các chất ô nhiễm có trong khí thải phát sinh từ xe gắn máy nhƣ 

sau: 

Bảng 3.24: Nồng độ của các chất ô nhiễm có trong khí thải xe gắn máy 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng 

(mg/s) 

Nồng độ ô 

nhiễm (mg/m
3
) 

Nồng độ ô nhiễm 

(mg/Nm
3
) 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT cột B 

(mg/Nm
3
) 

1 Bụi - - - 200 

2 SO2 51,6 305,5 507,1 500 

3 NOX 407,3 2.396 3977,36 850 

4 VOC 4073 23.956 39767 - 

Ghi chú:  - QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B; Kv = 1; Kp = 1). 

- S: phần trăm lượng sunfua trong nhiên liệu dầu: S = 0,05% 

Nhận xét: Theo đánh giá, nồng độ các chất ô nhiễm phát thải từ xe máy đến 

dự án đều đạt vƣợt quy chuẩn cho phép khi hoạt động tất cả cùng 1 lúc. 

Đánh giá tác động: Tác động do phƣơng tiện xe máy ra vào dự án với mức 

cao nhất và cùng 1 lúc sẽ vƣợt quy chuẩn. Tuy nhiên trên thực tế không có số 

lƣợng xe nhƣ trên di chuyển cùng lúc trên 1 ngày nên tác động đến đời sống các hộ 

dân dọc theo đƣờng di chuyển và xung quanh khu vực dự án là rất ít.  

+ Khí thải từ xe ô tô: Lƣợng xe ô tô lƣu thông trong dự án lớn nhất khoảng 

3982 lƣợt/ngày đêm, quãng đƣờng di chuyển trong nội thành trung bình khoảng 5 

km, nhiên liệu sử dụng là dầu DO và hệ số phát thải của Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO) tại bảng sau: 

Bảng 3.25:Tải lƣợng các chất ô nhiễm từ ô tô ra vào dự án 

Stt Thông số 
Định mức  phát 

thải (kg/1000km) 

Định mức phát 

thải (g/km) 

Tải lƣợng  phát 

thải (g/ngày) 

Tải lƣợng phát 

thải (mg/s) 

1 Bụi 0,07 0,07 274,7 0,95 
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Stt Thông số 
Định mức  phát 

thải (kg/1000km) 

Định mức phát 

thải (g/km) 

Tải lƣợng  phát 

thải (g/ngày) 

Tải lƣợng phát 

thải (mg/s) 

2 SO2 1,62S 1,62S 3225,4 11,2 

3 NO2 1,78 1,78 7088 24,6 

4 VOC 2,23 2,23 8880 30,8 

(Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993, trang 74) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (0,5%). 

Với quãng đƣờng di chuyển là 3982 km/ngày thì lƣợng dầu DO tiêu thụ sẽ là 

3982x0,09 = 358,4 lít/ngày = 311,8 kg/ngày. 

Lƣợng khí tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg dầu DO ở điều kiện chuẩn 

(25
0
C, 1 atm) khoảng 25 m

3
/kgNL. Vậy lƣu lƣợng khí thải do đốt 311,8 kg dầu DO 

là: 

(25 m
3
/kgNL x 311,8 kgNL)/8 giờ = 974,4 m

3
/giờ = 0,27 m

3
/s. 

Nồng độ của các chất ô nhiễm có trong khí thải phát sinh từ xe ô tô nhƣ sau: 

Bảng 3.26: Nồng độ của các chất ô nhiễm có trong khí thải xe ô tô 

Stt Chất ô nhiễm 

Tải lƣợng 

phát thải 

(mg/s) 

Nồng độ ô 

nhiễm (mg/m
3
) 

Nồng độ ô 

nhiễm 

(mg/Nm
3
) 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT cột B 

(mg/Nm
3
) 

1 Bụi 0,95 3,5 5,81 200 

2 SO2 11,2 41,5 69 500 

3 NO2 24,6 91 151,1 850 

4 VOC 30,8 113,3 188,1 - 

Ghi chú: - QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B; Kv = 1; Kp = 1). 

- S: phần trăm lượng sunfua trong nhiên liệu dầu: S = 0,05% 

Nhận xét:Theo đánh giá, nồng độ các chất ô nhiễm phát thải từ xe ô tô đến dự 

án đều đạt tiêu chuẩn cho phép.  

 Đánh giá tác động:  Tác động do phƣơng tiện xe ô tô ra vào  dự án với tải 

lƣợng các chất ô nhiễm phát thải nhƣ trên và nguồn phát sinh các loại khí thải này 

là các nguồn di động trên các đoạn đƣờng nhựa, bê tông và lƣu lƣợng xe nhƣ trên 

là tối đa cùng hoạt động. Tuy nhiên trên thực tế không có số lƣợng xe nhƣ trên di 

chuyển cùng lúc trên 1 ngày nên tác động đến đời sống các hộ dân dọc theo đƣờng 

di chuyển và xung quanh khu vực dự án là rất ít.  

+ Khí thải từ hoạt động nấu nƣớng: Hoạt động nấu nƣớng từ các hộ gia 

đình, khu dịch vụ thƣơng mại, tiệc cƣới… làm phát sinh việc đốt khí gas.Việc đốt 

khí gas từ hoạt động nấu nƣớng sẽ sinh ra chất ô nhiễm nhƣ Cacbon monoxit (CO), 

hydrocacbon (HC), andehyt (R-CHO), nitơ ôxít (NO2), Sulfide dioxide (SO2), bụi 

và các chất hữu cơ.  

+ Mùi hôi từ hệ thống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải, chất thải rắn sinh 

hoạt: 

Mùi thƣờng phát sinh vào các ngày nắng kéo dài do lƣợng nƣớc thải, bùn tồn 

đọng trong đáy các hố ga, từ hầm tự hoại, hệ thống thoát nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc 
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mƣa, khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt. Khí sinh ra ở đây chủ yếu từ quá trình 

phân huỷ nƣớc bẩn tồn đọng bởi vi sinh yếm khí hoặc tuỳ nghi không đƣợc kiểm 

soát nhƣ H2S, NH3, CH4… gây mùi hôi ảnh hƣởng tới sức khoẻ, chất lƣợng cuộc 

sống cộng đồng dân cƣ. Khi tiếp xúc với hỗn hợp các khí trên ở nồng độ cao có 

nguy cơ gây khó thở, suy hô hấp ảnh hƣởng sức khỏe. Vì vậy cần có biện pháp 

giảm thiểu thích hợp. 

+ Ô nhiễm không khí do khí thải từ hoạt động của hệ thống thiết bị điều 

hòa nhiệt độ: 

Hệ thống điều hòa không khí đƣợc sử dụng cho hầu hết các hạng mục công 

trình khách sạn, nhà hàng. Hiện nay, các loại máy lạnh và làm sạch không khí đời 

mới đƣợc cho là có tính năng cải tạo không khí bên trong nhà và khá thân thiện với 

môi trƣờng. Tuy nhiên, nếu không vệ sinh đúng mức, bộ lọc này lại có thể là 

nguồn phát tán bụi ra môi trƣờng, làm không khí ô nhiễm. 

Đánh giá tác động:  

- Tác động từ khí thải hoạt động nấu nƣớng: Thực tế cho thấy lƣợng khí thải 

phát sinh từ các quá trình nấu nƣớng là không đáng kể và nguồn ô nhiễm đƣợc 

phân tán trên diện tích rộng nên mức độ tác động là rất ít. Công ty sẽ thiết kế 

đƣờng ống và quạt hút thu gom phát tán ra bên ngoài tránh ảnh hƣởng đến sinh 

hoạt của khách tới giải trí. 

- Mùi hôi từ khu tập trung rác sinh hoạt, hệ thống thu gom nƣớc mƣa và nƣớc 

thải: Mùi hôi sẽ làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân sống xung 

quanh và bên trong khu nhà ở xã hội. Vì vậy, Công ty sẽ có biện pháp thu gom, xử 

lý thích hợp hai nguồn thải này để không có mùi hôi phát sinh.  

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động do chất thải rắn: 

a. Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: hoạt động của khu dân cƣ đất ở, khu văn phòng, khu 

thƣơng mại…. làm phát sinh nguồn chất thải rắn chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. 

- Quy mô và tính chất nguồn thải: 

Tổng số ngƣời toàn dự án khi đi vào hoạt động tối đa 9956 ngƣời. Chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt tại Dự án tính theo hệ số phát 

thải là 0,9 kg/ngƣời. Ƣớc tính lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 

8960,4 kg/ngày. Lƣợng rác thải từ lá cây rụng ƣớc tính khoảng 20 kg/ngày. Nhƣ 

vậy, tổng lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 8980,4 kg/ngày. 

- Thành phần chất thải: Chủ yếu là giấy, túi nilon, thức phẩm thừa, chai lọ, 

bao bì, lá cây…  

Bảng 3.27: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại một Cơ sở có loại 

hình tƣơng tự Dự án 

Thành phần Mô tả 

Chất thải có thể phân 

hủy sinh học 

Rác hoa quả  
Chôm chôm, dƣa hấu, thanh long, vải, 

đào, vỏ măng cụt... 

Thức ăn thừa Bánh mì, cơm, thịt, rau... 

Chất thải có thể tái Kim loại  Can nhôm 
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Thành phần Mô tả 

sinh, tái sử dụng Thủy tinh  Chai, ly bia 

Nhựa có thể tái sinh  Chai, túi dẻo trong  

Giấy có thể tái sinh  Khăn giấy, bao bì giấy, giấy in, giấy báo  

Chất thải tổng hợp 

Giấy không thể tái sinh Khăn giấy ăn, khăn giấy nhà vệ sinh... 

Nhựa không thể tái 

sinh  
Túi nhựa chết  

Khác  Mảnh gỗ, cát, bụi, cao su, vải, quần áo... 

Vỏ trứng  - 

Chất thải từ đồ ăn biển  Cua, ghẹ, sò, cá 

Kim loại  Can nhôm  

Thủy tinh  Chai bia, chai lọ gia vị nấu ăn 

Nhựa có thể tái sinh  Chai, túi nhựa dẻo trong  

Rác vƣờn 

Chất thải có thể phân 

hủy sinh học 

Lá cây  Lá cây bụi, nhánh cây  

Cỏ xén - 

Tổng hợp Khác Mảnh gỗ, cát, bụi, cao su, quần áo,… 

- Đánh giá tác động: 

Chất thải sinh hoạt có các thành phần hữu cơ dễ phân hủy khi thải vào môi 

trƣờng mà không qua xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi trƣờng sống. 

Quá trình phân hủy rác hữu cơ sẽ phát sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động 

đến chất lƣợng không khí khu vực Dự án, ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

Đồng thời, các thành phần trơ trong rác sinh hoạt: bao gồm giấy các loại, nylon, 

nhựa, kim loại, thủy tinh, xà bần... nếu không có biện pháp thu gom hợp lý sẽ gây 

mất thẩm mỹ, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên của dự án. 

b. Bùn từ bể tự hoại: 

Theo thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 quy định: Khối lượng phân 

bùn phát sinh được xác định dựa trên mức độ hoàn thiện của hệ thống công trình 

vệ sinh tại chỗ hoặc theo các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng nhưng phải ≥ 0,04 

m
3
/người/năm. 

Ta có lƣợng bùn phát sinh từ bể tự hoại cao nhất của dự án là: 9956 x 0,04 = 

398,24 m
3
/ngƣời/năm. 

Ngoài ra khi dự án đi vào hoạt động còn phát sinh bùn cặn từ hệ thống cống, 

đƣờng ống thu gom nƣớc mƣa, tại các hố ga lắng cặn. Lƣợng bùn cặn này phụ 

thuộc vào chất lƣợng bề mặt công trình, công tác vệ sinh sân vƣờn định kỳ. Tuy 

nhiên lƣợng bùn cặn này đƣợc dự đoán là không lớn do chất lƣợng sân nền đều 

đƣợc lát gạch, bê tông hóa và vệ sinh thƣờng xuyên, hơn nữa định kỳ hằng năm 

đơn vị quản lý dự án tổ chức nạo vét. Vì vậy, tác động từ nguồn này là không đáng 

kể và có thể kiểm soát đƣợc. 

3.2.1.4. Đánh giá, dự báo các tác động do chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh: hoạt động của khu dân cƣ đất ở, văn phòng, thƣơng mại, 

trƣờng học,…. 

- Quy mô và tính chất nguồn thải: 
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+ Đối với khu dân cƣ đất ở, khu văn phòng 

Đƣợc xác định gồm bóng đèn neon hỏng, pin, bình ắc quy, hộp mực in, giẻ 

lau dính dầu nhớt,... Lƣợng thải khoảng 98,7 kg/6 tháng. 

+ Đối với khu thƣơng mại, dịch vụ: đƣợc dự báo phát sinh chất thải nguy hại 

với thành phần và khối lƣợng các chất thải nguy hại đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.28:Thành phần và khối lƣợng chất thải nguy hại giai đoạn vận hành 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái  

tồn tại 

Số lƣợng  

(kg/6 tháng) 

Mã số 

CTNH 

01 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 20 kg 16 01 06 

02 Dầu nhớt thải Lỏng 10 lít (8,7kg) 17 02 04 

03 Bình ắc quy thải Rắn 30 kg 19 06 01 

04 Hộp mực in Rắn 20 kg 08 02 04 

05 Pin chì thải Rắn 10 kg 19 06 01 

06 Giẻ lau dính dầu mỡ Rắn 10 kg 18 02 01 

 Tổng  98,7  

- Đánh giá tác động: Nếu không có biện pháp thu gom, quản lý đúng quy 

định có thể dẫn đến rò rỉ dầu ra môi trƣờng đất, cống thoát nƣớc mƣa gây ô nhiễm 

đất, môi trƣờng xung quanh Dự án và các đối tƣợng xung quanh. 

3.2.1.5. Đánh giá, dự báo các tác động của tiếng ồn, độ rung: 

a. Tiếng ồn: 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông; hoạt 

động của khu thƣơng mại, trƣờng học…… 

- Mức ồn: 

+ Tiếng ồn từ phƣơng tiện giao thông: Tiếng ồn do hoạt động của phƣơng tiện 

giao thông phát ra từ động cơ và do sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ 

ống xả khói,... Các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau đƣợc thể 

hiện trong bảng sau. 

Bảng 3.29: Mức ồn của các loại xe xơ giới 

STT Loại xe 
Tiếng ồn 

(dBA) 

QCVN 26:2010/BTNMT 

(Khu vực thông thƣờng) 

6 giờ đến 21 giờ (dBA) 21 giờ đến 6 giờ (dBA) 

1 Xe du lịch 77 

70 55 
2 Xe vận tải 93 

3 Xe mô tô 2 bánh 80 - 100 

4 Xe ô tô 4 bánh 94 

(Nguồn: *Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO,1993) 

+ Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động dịch vụ: Đối với các hoạt động dịch vụ 

đƣợc quy hoạch bố trí cách âm với bên ngoài, xung quanh có bố trí các vùng đệm 

cây xanh nên không ảnh lớn đến xung quanh  

- Đánh giá tác động: 

Tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hƣởng đến sức khỏe nhƣ gây mất 

ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Vì vậy, cần chú ý đến các biện pháp chống ồn 

tại các khu vực của nhà hàng, khách sạn.  
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Nhìn chung, trong vùng lân cận không có các hoạt động sản xuất công nghiệp, 

mật độ xe qua lại không quá cao, các hoạt động dịch vụ trong khu thƣơng mại ít 

gây tiếng ồn. Đánh giá đƣợc tầm ảnh hƣởng qua lại từ các đối tƣợng này, Chủ dự án 

sẽ kết hợp với các biện pháp giảm thiểu để hạn chế mức độ ảnh hƣởng của tiếng ồn 

là không đáng kể. 

b. Độ rung 

- Nguồn tác đông: phát sinh hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt 

động đào đất, san ủi (máy xúc, máy ủi, xe lu), hoạt động ép cọc. 

- Quy mô và tính chất nguồn phát sinh: 

Bảng 3. 30: Mức rung động của các phƣơng tiện thi công. 

STT Thiết bị thi công 

Mức rung động(dB) theo phƣơng thẳng đứng 

Cách nguồn rung 

động 10 m 

Cách nguồn rung 

động 30 m 

Cách nguồn 

rung động 60 m 

1 Máy san ủi 79 69 59 

2 Máy đầm, lu 82 72 62 

3 Xe tải 74 64 54 

4 Máy ép cọc 98 83 73 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 dB 

(Nguồn: Ủy ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy 

móc xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1971). 

Nhƣ vậy, ở vị trí cách nguồn rung động 60m thì độ đều đạt quy chuẩn.  

- Đánh giá tác động: 

+ Ảnh hƣởng của rung động đối với công nhân vận hành các thiết bị nhƣ máy 

đầm, lu,… chủ yếu là ảnh hƣởng rung toàn thân, do các rung động sinh ra trong 

quá trình làm việc của thiết bị và lan truyền tới các vị trí sàn cũng nhƣ ghế ngồi 

điều khiển của công nhân vận hành, làm cho toàn bộ cơ thể bị rung động.  

+ Có khả năng ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

+ Rung động sinh ra trong quá trình hoạt động làm việc của các thiết bị thi 

công (lu rung, ,..) không những chỉ gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng lao động tới sức 

khỏe ngƣời công nhân vận hành, thao tác máy, mà còn lan truyền dƣới dạng sóng 

mặt trên nền đất gây những tác động nhất định tới môi trƣờng xung quanh.   

3.2.1.6. Đánh giá, dự báo các tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên 

nhiên, di tích lịch sử - văn hóa: 

Dự án nằm trong khu đô thị nên hầu hết xung quanh là đất ở đô thị, không có 

nhiều các loài sinh vật sinh sống. Khu vực xung quanh dự án cũng không có di sản 

thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa nào. 

3.2.1.7. Đánh giá sự cố môi trƣờng có thể xảy ra của dự án: 

a. Sự cố cháy, nổ:  
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Trong quá trình hoạt động của Dự án, có thể xảy ra cháy nổ do các nguyên 

nhân: 

- Lƣu giữ các nguyên, nhiên vật liệu dễ bắt lửa tại nơi có nguồn nhiệt phát 

sinh, gần lửa, điện; 

- Do ý thức của khách ra vào sử dụng dịch vụ: hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa 

bãi… gây ra cháy nổ; 

- Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấm lửa, phòng cháy chữa 

cháy; 

- Cháy nổ do sự cố sét đánh. 

b. Sự cố về điện: 

Khi dự án đi vào hoạt động sự cố về điện có thể xảy nhƣ sau: 

- Các thiết bị về điện không đảm bảo an toàn kỹ thuật. 

- Sơ suất trong quá trình vận hành, kiểm tra. 

- Nhân viên quản lý, vận hành hệ thống điện chƣa đủ trình độ chuyên môn. 

Gió bão, sấm sét cũng gây ra các sự cố về điện: chập điện, cháy nổ... 

c. Sự cố vỡ đƣờng ống cấp nƣớc: Nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đƣờng ống 

cấp nƣớc do đƣờng ống cấp nƣớc đƣợc lắp đặt không đúng theo quy phạm độ sâu 

lắp đặt của đƣờng ống hoặc độ bền và độ ổn định của đƣờng ống không đảm bảo 

tiêu chuẩn. Khi sự cố này xảy ra sẽ ảnh hƣởng đến quá trình cấp nƣớc cho dự án, 

gây thất thoát một lƣợng nƣớc đáng kể và làm mất vẻ mỹ quan chung của dự án. 

d. Sự cố rò rỉ đƣờng ống thoát nƣớc: Sự cố thƣờng gặp ở hệ thống thoát 

nƣớc của dự án là sự rò rỉ nƣớc thải từ hệ thống thoát nƣớc. Sự cố trên xảy ra nếu 

không có hƣớng khắc phục kịp thời thì xem nhƣ toàn bộ các chất ô nhiễm và vi 

sinh vật trong nƣớc thải phát thải vào môi trƣờng với nồng độ chƣa đạt giới hạn 

quy chuẩn cho phép. Theo đó, chất lƣợng môi trƣờng sẽ bị tác động bởi sự cố này. 

e. Sự cố thang máy: 

Những sự cố thang máy thƣờng gặp: 

- Sự cố mất điện thang máy là sự cố có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, có thể do 

điều kiện khách quan hoặc chủ quan. Tuy nhiên gần đây các thang máy thƣờng có 

máy phát điện dự phòng để tránh dừng đột ngột. 

- Thang máy chạy vƣợt tốc độ: thang máy chạy với tốc độ nhanh hơn bình 

thƣờng, một số ngƣời nhầm tƣởng là thang máy rơi nhƣng thực ra trƣờng hợp này 

chỉ là chạy vƣợt tốc thôi. 

- Sự cố rơi tự do khi bị đứt cáp hoặc phanh bị hỏng …. 

- Sự cố ngừng hoạt động: mỗi chiếc thang máy đƣợc cấu thành từ hàng trăm 

các loại thiết bị khác nhau, nếu một trong số các thiết bị hỏng thì sẽ dẫn tới tình 

trạng thang máy ngừng hoạt động. 

f. Rủi ro sự cố sụt lún công trình: Trong quá trình hoạt động, nếu xảy ra 

những tác động có chấn động mạnh và trọng lực lớn đến địa tầng của khu vực dự 

án có thể gây sụt lún, hƣ hỏng các công trình hạ tầng. Vì vậy, cần có các biện pháp 

cảnh báo, quản lý kịp thời để không gây nguy hiểm đến hạ tầng các công trình. 
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Ngoài ra còn xảy ra sự cố sụt lún công trình khi xảy ra các hiện tƣợng bất khả 

kháng nhƣ: động đất, đứt gãy địa tầng… 

g. Vấn đề ngập úng:  

Trong quá trình đi vào hoạt động, các nguyên nhân có thể dẫn đến quá trình 

ngập úng gồm: Hệ thống thoát nƣớc mƣa làm việc không hiệu quả do tắt nghẽn hệ 

thống cống rãnh, độ dốc trên sân đƣờng không đảm bảo khả năng thoát nƣớc gây 

ngập úng cục bộ từ đó làm xấu mỹ quan đô thị, gây mất an toàn giao thông, ảnh 

hƣởng đời sống sinh hoạt trong khu đô thị.  

Riêng đối với phần chiều cao san nền gây ngập úng khu vực xung quanh đƣợc 

dự báo khó xảy ra vì: Chiều cao san nền xây dựng khu vực đƣợc không chế bằng 

với chiều cao vỉa hè các tuyến đƣờng hiện trạng và quy hoạch trong tƣơng lai, bao 

quanh khu đô thị và khu tái định là các tuyến đƣờng giao thông đƣợc đầu tƣ hệ 

thống thoát nƣớc đồng bộ. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng: 

3.2.2.1. Biện pháp xử lý đối với công trình xử lý nƣớc thải:  

a. Đối với nƣớc thải sinh hoạt: 

Nguyên tắc thu gom và thoát nƣớc thải: 

- Phân loại nguồn thu gom 

+ Đối với nƣớc thải từ hoạt động tắm giặt, rửa sàn chứa các chất tẩy rửa, cặn 

bẩn, nƣớc thải từ nhà bếp nấu ăn chứa các chất dầu mỡ, cặn bẩn … sẽ đƣợc dẫn theo 

đƣờng ống nhựa PVC riêng biệt tới trạm xử lý nƣớc thải tập trung của Đô thị Cà Ná 

để xử lý. 

+ Đối với nƣớc thải xí tiểu từ bệ xí, sẽ đƣợc dẫn theo đƣờng ống nhựa PVC 

tới các bể tự hoại để xử lý sơ bộ sau đó qua trạm xử lý nƣớc thải tập trung của Đô 

thị Cà Ná để xử lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Sơ đồ thu gom nƣớc thải sinh hoạt 

- Toàn bộ nƣớc thải của khu vực quy hoạch thu gom bằng các hố ga thu nƣớc 

thải đƣợc bố trí dọc theo vỉa hè, nƣớc thải của khu đô thị sẽ đƣợc đấu nối vào 

tuyến cống gom bao gồm: 

+ Tuyến cống D600 trên đƣờng ĐT 701 theo định hƣớng QHC và dẫn về trạm 

xử lý nƣớc thải sinh hoạt ở phía Nam khu quy hoạch 

Nƣớc thải tắm giặt, 

rửa sàn, nƣớc thải từ 

nhà bếp 

 

Nƣớc thải xí tiểu Bể tự hoại 

Trạm xử lý nƣớc thải tập 

trung của Đô thị Cà Ná 

Thoát ra biển  
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+ Tuyến cống gom trên đƣờng D1 đi từ phía Bắc đến phía Nam khu quy 

hoạch 

Toàn bộ nƣớc thải sẽ đƣợc dẫn về trạm xử lý nƣớc thải tập trung của Đô thị 

Cà Ná nằm ở phía Nam Dự án với công suất Q2020= 10.000 m
3
/ngđ và Q2030= 

20.000 m
3
/ngđ. Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý đạt quy chuẩn xả ra biển. 

* Bể tự hoại: 

Nguyên tắc: Nƣớc thải đƣợc đƣa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm 

ngăn lắng lên men kỵ khí, đồng thời điều hoà lƣu lƣợng và nồng độ chất bẩn trong 

dòng nƣớc thải vào mô hình. Nhờ các vách ngăn hƣớng dòng, ở những ngăn tiếp 

theo, nƣớc thải chuyển động theo chiều dƣới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật 

kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất hữu cơ 

đƣợc các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hoá, làm nguồn dinh dƣỡng cho sự phát 

triển của chúng. Cũng nhờ có các ngăn này, công trình trở thành một dãy bể phản 

ứng kỵ khí đƣợc bố trí nối tiếp, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men 

kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát triển 

thuận lợi. ở những ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axit sẽ chiếm ƣu thế, trong khi ở 

những ngăn sau, các vi khuẩn tạo mêtan sẽ là chủ yếu. 

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

cặn lắng. Cặn lắng đƣợc giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi 

sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ từ từ. Các số liệu thống kê thực tế 

cho thấy mỗi ngƣời cần khoảng 0,2 - 0,3 m
3 
bể tự hoại. 

- Vật liệu xây dựng bể tự hoại: Bể tự hoại 03 ngăn có kết cấu bê tông cốt thép 

hoặc xây bằng gạch thẻ tô trát vữa xi măng xây dựng toàn bộ đáy và thành hồ, mặt 

trên đƣợc đậy bằng tấm đan đúc bê tông cốt thép.  

 

Hình 3.1. Sơ đồ công nghệ bể tự hoại xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

Áp dụng hƣớng dẫn thiết kế bể tự hoại theo hƣớng dẫn tại Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 10334:2014 để tính toán thể tích cho các bể tự hoại của dự án nhƣ sau: 

- Tính toán dung tích và số lượng bể tự hoại 03 ngăn: 

Dung tích bể tự hoại đƣợc tính theo công thức: Wbth = Wn + Wc  

Trong đó:  

Wn: thể tích nƣớc của bể (m³) 
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Wc: thể tích chứa cặn của bể (m³). 

Wc = {a x T x (100-W1) x b x c} x N/{(100-W2) x 1000} 

a: lƣợng cặn trung bình của 1 ngƣời thải ra trong ngày, a = 0, 5-0,8l/ngđ 

b: hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men, b = 0,7  

c: hệ số kể đến để lại 1 phần cặn đã lên men, c = 1,2 

T: thời gian giữa 2 lần lấy cặn, T = 180 ngày. 

W1: độ ẩm cặn tƣơi vào bể, 95% 

W2: độ ẩm của cặn khi lên men, 90% 

N: tổng số ngƣời mà bể phục vụ (9956 ngƣời). 

Vậy: Dung tích bể tự hoại đƣợc tính theo công thức: Wbth = Wn + Wc =  

2656,5 + 1198 = 3854,5 m
3
. 

Dự kiến thể tích mỗi bể 5 m
3
. Số lƣợng bể tự hoại 03 ngăn của dự án là 771 

bể. 

b. Nƣớc mƣa chảy tràn: 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa của dự án đƣợc tách riêng với hệ thống thoát nƣớc 

thải. thu gom bằng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép ly tâm D400-D1500. Và 2 

tuyến cống hộp BxH=2.5x2.5m và BxH=3,5x3,5m. 

Cống thoát nƣớc mƣa đƣợc bố trí một bên đƣờng, bên đối diện bố trí giếng 

thu và cống ngang đƣờng D400. 

Các đoạn cống đặt vỉa hè dùng cống bê tông ly tâm H10, các đoạn cống băng 

đƣờng và các đoạn cống dƣới lòng đƣờng sử dụng cống bê tông ly tâm H30 chịu 

tải trọng cao để hạn chế ảnh hƣởng của xe cộ lƣu thông bên trên. 

* Nguồn tiếp nhận:  

Nƣớc mƣa đƣợc thu gom thông qua hệ thống cửa thu và cống dọc trong phạm 

vi dự án, đổ về các vị trí nhƣ sau: 

- Nƣớc mƣa thoát ra hồ nhân tạo ở trong khu sau đó sẽ thoát ra cảng Cà Ná 

bằng 2 tuyến cống hộp BxH=3,5x3,5m trƣớc khi đổ ra biển . 

- Nƣớc mƣa đổ ra biển tại vị trí cửa xả 4. 

- Nƣớc mƣa đổ vào kênh hở hiện trạng ở phía Đông Nam trƣớc khi đổ ra biển 

. 

* Quy mô thiết kế: 

Đường cống: sử dụng cống bê tông ly tâm. Chiều dài mỗi đốt cống 4,0m, với 

đầu ống có dạng âm dƣơng hoặc 2 đầu âm (trơn). Cống dƣới đƣờng ô tô sử dụng 

cống BTLT chịu tải trọng H30. Cống dƣới vỉa hè sử dụng loại cống BTLT chịu tải 

trọng H10.  

+ Cống đƣợc chôn sâu để đảm bảo chiều cao đất đắp lƣng cống không nhỏ 

hơn 0,7m. 

+ Gối cống bằng BTCT đá (1x2) M200, đoạn giữa cống đệm cát dày 20cm;     

Hố ga thăm: bằng bê tông đá (1x2) M250, đan hố ga bằng bê tông cốt thép đá 

(1x2) M250, đáy hố thu đệm đá (4x6) kẹp VXM M50. 
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Hố thu nước: bằng bê tông đá (1x2) M250, đáy hố thu đệm đá (4x6) kẹp 

VXM M50. Thu nƣớc qua tấm gang chắn rác, chảy vào hố ngăn mùi qua ống 2 ống 

PVC. 

Bảng 3.31: Bảng thống kê khối lƣợng thoát nƣớc mƣa 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ  KHỐI LƢỢNG  

1 Cống D400 (HL93) m 2495 

2 Cống D600 (VH) m 1683 

3 Cống D600 (HL93) m 5932 

4 Cống D800 (VH) m 360 

5 Cống D800 (HL93) m 1557 

6 Cống D1000 (VH) m 184 

7 Cống D1000 (HL93) m 856 

8 Cống D1200 (VH) m 172 

9 Cống D1200 (HL93) m 431 

10 Cống D1500 (VH) m 33 

11 Cống D1500 (HL93) m 859 

12 Gối cống D400 cái 1872 

13 Gối cống D600 cái 5291 

14 Gối cống D800 cái 1347 

15 Gối cống D1000 cái 734 

16 Gối cống D1200 cái 409 

17 Gối cống D1500 cái 661 

18 Cống hộp 2(BxH)m=2(2.5x2.5)m m 21 

19 Cống hộp 2(BxH)m=2(3.5x3.5)m m 18 

20 Giếng thu D400 (700x800) dƣới đƣờng cái 418 

21 Hố ga D600 cái 354 

22 Hố ga D800 cái 96 

23 Hố ga D1000 cái 53 

24 Hố ga D1200 cái 30 

25 Hố ga D1500 cái 34 

21 Cửa xả D600 cái 1 

22 Cửa xả D1200 cái 4 

23 Cửa xả D1500 cái 2 

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiếu bụi, khí thải: 

a. Từ hoạt động lƣu thông các dòng xe ra vào: 

- Bố trí cây xanh theo đúng quy hoạch đƣợc duyệt nhằm giảm thiểu ô nhiễm 

bụi, khí thải. 

- Thƣờng xuyên phun nƣớc trên các tuyến đƣờng giao thông nội bộ, lắp đặt hệ 

thống phun nƣớc dạng tia tại các bãi cỏ, vƣờn hoa vừa tƣới cây vừa đảm bảo độ ẩm 

và cải thiện khí hậu. 

- Nghiêm cấm các loại xe tải chuyên chở đất đá và các dạng vật liệu khác có 

khả năng phát tán bụi ra môi trƣờng mà không có bạt hoặc các thiết bị che chắn 

cẩn thận. 

3.2.2.3. Biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn: 
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- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn trong khu quy hoạch đạt 100%. 

- Hình thức thu gom: Việc thu gom rác đƣợc thực hiện từ nhà ở các hộ gia 

đình. 

- Thu gom rác tại các khu nhà ở: Bố trí các thùng chứa rác nhỏ dung tích 

khoảng 10 lít. Mỗi hộ gia đình sẽ tự thu gom và đổ rác vào thùng rác của nhà mình. 

Sau đó đƣợc các công nhân vệ sinh thu gom vào các xe vận chuyển rác. 

- Thu gom rác tại các khu công cộng: Bố trí các thùng chứa rác nhỏ dung tích 

khoảng 70 lít tại các lề đƣờng, khu vực công viên, vƣờn hoa để ngƣời đi đƣờng, 

ngƣời dân tham gia sinh hoạt tại các khu vực này có nơi xả rác vào. Khoảng cách 

các thùng rác đƣợc bố trí linh hoạt, phù hợp theo từng tuyến đƣờng. 

- Đối với khu thƣơng mại: ngoài việc đặt các thùng rác công cộng còn bố trí 

các thùng rác nhỏ có nắp đậy tại các khu vực phát sinh rác thải. Mỗi ngày nhân 

viên vệ sinh đều phải quét dọn, thu gom rác đƣa về bãi vệ sinh tạm thời của từng 

khu để đội vệ sinh của khu đô thị đến thu gom theo giờ cố định.  

- Vận chuyển rác: Dùng xe chuyên dùng để thu gom và vận chuyển rác từ các 

hộ dân cƣ đến khu xử lý rác thải tập trung của tỉnh. Việc thu gom và vận chuyển 

rác từ các hộ gia đình đến nơi xử lý do đơn vị chuyên trách thực hiện. 

3.2.2.4. Biện pháp giảm thiếu tác động chất thải nguy hại: 

- Chủ dự án thực hiện việc quản lý, đăng ký chủ nguồn thải và xử lý CTNH 

theo đúng quy định của Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ 

môi trƣờng. 

- Xây dựng 01 kho lƣu giữ tạm thời chất thải nguy hại có diện tích 20m
2
 (4m 

x 5m); Kết cấu: tƣờng gạch, nền xi măng, mái tôn.  

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom vận chuyển CTNH 

đi xử lý. 

3.2.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 

- Tất cả các xe vận tải và máy móc, thiết bị cơ giới đƣa vào sử dụng phải đạt 

tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn và tiếng ồn, độ 

rung, 

- Áp dụng các biện pháp phòng chống ồn rung cần thiết cho nền của trạm 

bơm nƣớc thải. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra định kỳ, đảm bảo các máy bơm luôn trong tình trạng 

hoạt động tốt, tra dầu nhớt đầy đủ theo đúng hƣớng dẫn sử dụng của thiết bị.  

- Quy định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc 

biệt khi đi qua khu dân cƣ hoặc vào giờ nghỉ.  

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng thiết bị máy móc, xe, đồng thời hạn chế sử dụng 

các loại xe cũ. 

- Thực hiện việc cách âm đối với khu vực thƣờng xuyên có tiếng động lớn.. 

3.2.2.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng: 

a. Sự cố cháy nổ: 
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- Thiết kế và lắp đặt hệ thống cảnh báo và thiết bị chữa cháy đảm bảo kỹ 

thuật, tiêu chuẩn theo sự hƣớng dẫn của cơ quan công an PCCC. 

- Trên công trình công cộng đƣợc trang bị các bình chữa cháy di động, xách 

tay phục vụ dập tắt đám cháy mới phát sinh chƣa đủ thông số để hệ thống chữa 

cháy tự động làm việc. 

+ Chất cứu hoả trong công trình là nƣớc và bình bột.  

+ Khi xảy ra cháy, nƣớc cứu hỏa lấy từ nguồn nƣớc cấp cho Dự án. Ngoài ra, 

khi cần thiết cũng có thể nhận nƣớc từ xe của lực lƣợng PCCC cấp qua trụ bổ sung 

nƣớc cứu hoả. 

- Xây dựng các trụ cứu hỏa. Trụ đƣợc bố trí tại các góc giao ngã ba hoặc ngã 

tƣ đƣờng, khoảng cách tim trụ lắp đặt trụ cách mép ngoài viên bó vỉa 0,80 m.  

+ Kết cấu trụ bằng gang cầu sơn đỏ, loại trụ 3 cửa lấy nƣớc. Chiều cao từ đỉnh trụ 

đến cos vỉa hè 110 cm. Trụ đƣợc cố định trên các bệ đỡ bằng bêtông đá (4x6) M200. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các hệ thống thiết bị điện, kho 

chứa nguyên, nhiên liệu dễ cháy và hệ thống thiết bị PCCC. 

b. Sự cố vỡ đƣờng ống cấp nƣớc: 

- Đƣờng ống thiết kế đặt sâu tối thiểu 0,5 - 0,7 m tính từ mặt đất đến đỉnh 

ống. Cách chỉ giới xây dựng tối thiểu 0,5 m, trên các ngã ba, ngã tƣ bố trí các van khóa 

phục vụ công tác lắp đặt và duy tu, bảo dƣỡng trong quá trình hoạt động của mạng lƣới cấp 

nƣớc, các ống cấp nƣớc vị trí băng ngang qua đƣờng đƣợc bố trí đan BTCT vữa xi măng 

M200 dày 100 đặt bên trên để bảo vệ ống. 

- Đƣờng ống nƣớc dẫn đến mỗi hộ dân cách mép tƣờng công trình 0,5 m. Thực hiện 

đồng bộ với hệ thống hạ tầng và giao thông nội bộ. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 

đƣợc ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn 

nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đƣờng ống dẫn nƣớc. 

c. Sự cố hƣ hỏng, rò rỉ hệ thống thu gom và thoát nƣớc: 

- Lựa chọn các đơn vị tƣ vấn khảo sát, thiết kế, tƣ vấn thẩm định kỹ thuật, tƣ 

vấn giám sát và thi công có năng lực và kinh nghiệm ở những công trình tƣơng tự; 

- Tổ chức công tác kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống mƣơng cống, hố ga…thƣờng 

xuyên, đặc biệt là trƣớc mùa mƣa. 

- Bố trí tổ chuyên trách chuyên thực hiện việc kiểm tra, bảo dƣỡng mạng lƣới 

thoát nƣớc. 

- Định kỳ tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy, đảm bảo hệ thống không bị 

tắc nghẽn. 

- Báo ngay cho cơ quan có chức năng về các sự cố để có biện pháp khắc phục 

kịp thời. 

d. Sự cố lún, sập công trình:  

- Công tác khảo sát địa chất, gia cố móng công trình phải đảm đúng theo thiết 

kế kỹ thuật. 
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- Lựa chọn các đơn vị tƣ vấn khảo sát, thiết kế, tƣ vấn thẩm định kỹ thuật, tƣ 

vấn giám sát và thi công có năng lực và kinh nghiệm ở những công trình tƣơng tự. 

- Công tác trắc địa đƣợc thực hiện chặt chẽ (hợp đồng với đơn vị có năng lực 

và kinh nghiệm) trong suốt quá trình từ khi khởi công công trình gồm các khâu: 

khảo sát, định vị và xây dựng phần móng công trình; công tác trắc địa; quan trắc 

độ lún công trình; đo vẽ hoàn công công trình. Thông qua kết quả quan trắc, khi 

thấy có dấu hiệu lún, chúng tôi sẽ thực hiện dừng ngay việc thi công công trình để 

xác định nguyên nhân và tìm biện pháp xử lý khắc phục.  

e. Giảm thiểu tác động do ngập úng cục bộ. 

- Thực hiện việc san nền, độ dốc và kích thƣớc cống thoát nƣớc đúng theo hồ 

sơ thiết kế đã đƣợc các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Lập chƣơng trình công tác nạo vét bùn cặn, vớt rác và khơi thông cống rãnh 

định kỳ. 

- Tổ chức công tác kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống mƣơng cống, hố ga…thƣờng 

xuyên, đặc biệt là trƣớc mùa mƣa. 

- Bố trí tổ chuyên trách chuyên thực hiện việc kiểm tra, bảo dƣỡng mạng lƣới 

thoát nƣớc. 

- Đào tạo kỹ năng cho tổ chuyên trách về cách khắc phục và sửa chữa sự cố 

hƣ hỏng trên toàn mạng lƣới thoát nƣớc. 

- Khi có dấu hiệu tắc nghẽn hoặc hƣ hỏng hố ga… trên mạng lƣới thoát nƣớc 

phải báo ngay cho các bên liên quan và khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. 

g. Sự cố thang máy: 

- Vận hành và bảo trì thang máy thƣờng xuyên theo đúng hƣớng dẫn kỹ thuật 

của nhà cung cấp. 

- Phải có đội kỹ thuật bảo trì sữa chữa hoạt động thang máy thƣờng xuyên tại 

khu nhà, nhằm đảm bảo an toàn, kịp thời khi có sự cố về thang máy xảy ra. 

Thƣờng xuyên bảo trì hệ thống nhằm đảm bảo an toàn. 

- Khi gặp sự cố thực hiện các bƣớc sau: 

+ Thử nút mở cửa. 

+ Sử dụng các thiết bị cứu hộ trong thang máy. 

+ Liên lạc với ngƣời bên ngoài. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Bảng 3.32: Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án và 

kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng 

Stt 

Danh mục công trình, biện 

pháp 

bảo vệ môi trƣờng 

Kinh phí 

(1.000đ) 

Tổ chức 

thực hiện, 

vận hành 

Thời gian thực 

hiện các công 

trình bảo vệ 

môi trƣờng 

Tổ chức 

quản lý 

GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 

01 Lắp hàng rào tole, lƣới bảo vệ 500.000 
Đơn vị xây 

dựng 

Trƣớc khi thi 

công 

Đơn vị 

xây 

dựng; 

02 Sử dụng nhà vệ di động 80.000 

03 Thùng chứa chất thải rắn 4.000 Trong quá trình 
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Stt 

Danh mục công trình, biện 

pháp 

bảo vệ môi trƣờng 

Kinh phí 

(1.000đ) 

Tổ chức 

thực hiện, 

vận hành 

Thời gian thực 

hiện các công 

trình bảo vệ 

môi trƣờng 

Tổ chức 

quản lý 

04 Bơm nƣớc dập bụi 20.000 thi công Chủ dự 

án 05 Giảm thiểu rủi ro, sự cố 50.000 

06 Kho chứa CTNH 30.000 

GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG 

07 Nhà vệ sinh với hầm tự hoại 
Tính trong 

chi phí xây 

dựng 
Bộ phận Kế 

hoạch - Kỹ 

thuật 

Trƣớc khi dự án 

đi vào hoạt 

động 

Chủ dự 

án 

08 Hệ thống cấp thoát nƣớc 

09 Trồng và chăm sóc cây xanh 

10 Hệ thống PCCC 

12 Thùng chứa chất thải rắn 350.000 

13 Giảm thiểu rủi ro, sự cố 2.200.000 

 tổng     

Tổng chi phí cho các công trình bảo vệ môi trƣờng là khoảng 3.234.000.000 

đồng.  

Nguồn kinh phí thực hiện các công trình bảo vệ môi trƣờng đƣợc lấy từ kinh 

phí dự phòng trong tổng mức đầu tƣ và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

* Tổ chức, bộ máy quản lý các công trình bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn 

xây dựng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong sơ đồ tổ chức quản lý môi trƣờng thì Trƣởng ban quản lý dự án sẽ đảm 

nhiệm vai trò lảnh đạo tổ môi trƣờng thực hiện đôn đốc, giám sát tổ môi trƣờng thi 

công các công việc bảo vệ môi trƣờng đã đề ra. Tổ trƣởng tổ môi trƣờng có nhiệm 

vụ lên kế hoạch, đề ra tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm báo cáo nội dung công 

việc với cơ quan lý nhà nƣớc về công việc thực hiện. 

* Tổ chức, bộ máy quản lý các công trình bảo vệ môi trƣờng trong giai 

đoạn hoạt động: 

Trƣởng ban quản lý dự án 

Tổ quản lý ATLĐ & môi trƣờng 

01 cán bộ phụ 

trách ATLĐ 

01 cán bộ phụ 

trách môi trƣờng 
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Trong giai đoạn hoạt động công ty sẽ bố trí 02 nhân viên môi trƣờng trực tiếp 

quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng. Sơ đồ tổ chức nhƣ sau: 

 

Hình 3.3: Sơ đồ tổ chứ quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

3.4. Nhận x t về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, 

đánh giá, dự báo 

Theo các tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật, giáo trình về ngành khoa học và kỹ 

thuật môi trƣờng hiện có, để thực hiện công tác lập báo cáo ĐTM cho các cơ sở 

đang hoạt động hoặc các loại dự án đầu tƣ mới, dự án nâng cấp mở rộng, có thể áp 

dụng nhiều kiểu phƣơng pháp kỹ thuật ĐTM khác nhau. Dự án đã chọn lọc và sử 

dụng các phƣơng pháp ĐTM phổ cập nhất sau đây: 

+ Phƣơng pháp khảo sát thực địa: thu thập các số liệu về vị trí địa lý, điều 

kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực thực hiện dự án và hoạt động 

thực tế của Dự án. Lấy mẫu khí ngoài hiện trƣờng và phân tích trong phòng thí 

nghiệm nhằm xác định các thông số kỹ thuật về hiện trạng chất lƣợng không khí, 

nƣớc, độ ồn tại khu vực dự án. 

+ Phƣơng pháp liệt kê, ma trận, phƣơng pháp này cho thấy sự tƣơng tác giữa 

danh sách những hoạt động của Dự án với danh sách của những thành phần môi 

trƣờng bị tác động. 

+ Phƣơng pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm theo WHO thiết lập nhằm 

ƣớc tính tải lƣợng và nồng độ của các chất ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động của 

dự án. 

+ Phƣơng pháp thống kê, so sánh, kế thừa và xử lý số liệu: thu thập số liệu 

thống kê các nguồn số liệu tài liệu để đánh giá các nguồn số liệu đầu vào để xác 

định các dòng số liệu đầu ra; so sánh dùng để đánh giá các tác động môi trƣờng 

của dự án trên cơ sở so sánh với các mức quy định trong các tiêu chuẩn môi trƣờng 

Việt Nam; tính toán, sử dụng các lý thuyết của các tác giả trong và ngoài nƣớc để 

xác định, tính toán các tải lƣợng ô nhiễm môi trƣờng; kế thừa các kết quả nghiên 

cứu báo cáo ĐTM các dự án cùng loại đã đƣợc bổ sung và chỉnh sửa theo ý kiến 

của Hội đồng Thẩm định. 

Độ tin cậy của các phƣơng pháp ĐTM đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.33: Mức độ tin cậy của các phƣơng pháp ĐTM. 

Stt Phƣơng pháp  Mục đích sử dụng Độ tin cậy 

Giám đốc 

Bộ phận phụ trách về môi trƣờng 

Vận hành hệ thống 

xử lý nƣớc thải 

Giám sát thu gom 

và xử lý chất thải 

Quản lý chất thải nguy 

hại tại các kho chứa  
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1 
Phƣơng pháp liệt kê, 

ma trận 

Liệt kê đồng thời các hoạt động của dự án 

với danh mục các nhân tố môi trƣờng có thể 

bị tác động 

Cao 

2 
Phƣơng pháp đánh giá 

nhanh  

Đánh giá nhanh các tải lƣợng ô nhiễm trên cơ 

sở theo hệ số ô nhiễm do tổ chức Y tế Thế 

giới, so sánh các Tiêu chuẩn môi trƣờng Việt 

Nam. 

Trung 

bình 

3 
Phƣơng pháp thống kê 

 

Sử dụng các tài liệu thống kê thu thập đƣợc 

của địa phƣơng, cũng nhƣ các tài liệu nghiên 

cứu đã đƣợc thực hiện từ trƣớc tới nay của 

các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực môi 

trƣờng tự nhiên và kinh tế - xã hội giúp xác 

định hiện trạng môi trƣờng, cũng nhƣ xu thế 

biến đổi môi trƣờng trong khu vực dự án, 

làm cơ sở cho việc dự báo tác động môi 

trƣờng khi thực hiện dự án, cũng nhƣ đánh 

giá mức độ của tác động đó. 

Cao 

4 
Phƣơng pháp đối 

chứng - so sánh  

Sử dụng các kết quả đo đạc thực tế từ các Dự 

án đang hoạt động cùng loại hình nhằm so 

sánh và xác định giới hạn nồng độ phát thải 

Cao 

5 Phƣơng pháp tính toán 

Sử dụng các lý thuyết của các tác giả trong và 

ngoài nƣớc để xác định, tính toán các tải 

lƣợng ô nhiễm môi trƣờng. 

Cao 

6 
Phƣơng pháp khảo sát 

thực địa 

Thu thập các số liệu về vị trí địa lý, điều kiện 

tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của khu 

vực thực hiện dự án. Lấy mẫu hiện trạng môi 

trƣờng ngoài hiện trƣờng và phân tích trong 

phòng thí nghiệm nhằm xác định các thông số 

kỹ thuật về hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng 

của dự án. 

Cao 

 

  

http://quyhoachbds.com/tag/moi-truong/
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Chƣơng 4 

CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

 

 

4.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của dự án 

Việc giám sát và quản lý môi trƣờng là công việc thƣờng xuyên trong quá 

trình xây dựng và họat động của dự án. Quản lý môi trƣờng tốt góp phần hạn chế 

tác động tiêu cực đến môi trƣờng, vừa kiểm soát đƣợc các hoạt động giảm thiểu ô 

nhiễm, vừa đem lại hiệu quả kinh tế cho cho dự án và xã hội. 

Từ các kết quả quan trắc có thể đánh giá đƣợc hiệu quả xử lý của các công 

trình xử lý chất thải, từ đó có những điều chỉnh, bổ sung hợp lý hơn. Phối hợp với 

các cơ quan chuyên môn về môi trƣờng để quản lý và giám sát chất lƣợng môi 

trƣờng là yêu cầu cần thiết cho dự án họat động bền vững. 

Chƣơng trình quản lý môi trƣờng đƣợc thực hiện trong cả 02 giai đoạn: Giai 

đoạn chuẩn bị, xây dựng và giai đoạn hoạt động, bao gồm các nội dung chủ yếu: 

- Chƣơng trình kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi trƣờng trong giai 

đoạn chuẩn bị, xây dựng. 

- Chƣơng trình kiểm soát và giảm thiểu các tác động môi trƣờng trong giai 

đoạn hoạt động.  

Chƣơng trình quản lý môi trƣờng cụ thể tại bảng sau: 
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Bảng 4.1. Nội dung bảng tóm tắt xây dựng chƣơng trình quản lý môi trƣờng 

Các giai đoạn 

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 

Chuẩn bị và Thi 

công, xây dựng 

- Thu hồi đất, đền bủ đất 

và tài sản trên đất. 

Tác động đến đời sống 

kinh tế và tâm lý của các 

hộ dân bị thu hồi 

- Thực hiện việc bồi thƣờng về đất đai và tài 

sản trên đất với nguyên tắc đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật và đảm bảo tính công bằng 

- Tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính và động 

viên bằng hình thức khen thƣởng đối với 

những hộ thực hiện tốt chủ trƣơng của Nhà 

nƣớc về việc thu hồi đất để thực hiện dự án 

này. 

Trƣớc khi triển khai thi 

công xây dựng dự án 

- Giải phóng mặt bằng 

-Tác động bụi và khí thải 

-Tác động chất thải rắn 

 

- Làm hàng rào, dựng tôn cao trên 3 m bao 

quanh khu vực dự án. 

- Dùng xe bồn (dung tích 5 m
3
) thƣờng 

xuyên phun nƣớc tạo độ ẩm 

- Các nguồn chất thải này sẽ đƣợc phân loại: 

tôn, sắt thép sẽ đƣợc bán cho các cơ sở thu 

mua phế liệu. 

- Đối với chất thải rắn xà bần sẽ đƣợc tận 

dụng để san nền phần sân đƣờng của Dự án. 

- Lƣợng cỏ rác, thực vật thải từ hoạt động 

giải phóng mặt bằng sẽ đƣợc thu gom tập trung 

và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

xử lý đúng quy định. 

Trƣớc khi triển khai thi 

công xây dựng dự án 

- Hoạt động vận chuyển, 

đắp đất, san ủi, thi công 

các hạng mục công trình. 

- Tác động do bụi, khí 

thải trong quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng, máy móc 

thiết bị và san ủi mặt 

- Dùng xe bồn (dung tích 5 m
3
) thƣờng 

xuyên phun nƣớc tạo độ ẩm 

- Thƣờng xuyên quét dọn khu vực bốc dỡ 

nguyên vật liệu. 

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực 

Trƣớc khi triển khai thi 

công xây dựng dự án 
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Các giai đoạn 

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 

bằng 

- Tác động bụi, khí 

thải trong quá trình xây 

dựng công trình  

- Nƣớc mƣa chảy tràn 

- Chất thải rắn xây 

dựng 

- Tác động do chất 

thải nguy hại 

- Tiếng ồn, độ rung. 

hợp lý 

- Xe vận chuyển phải có bạt che phủ 

- Dùng bạt lƣới che chắn tại vị trí đang xây 

dựng 

- Các loại dầu, nhớt thải phải đƣợc thu gom 

triệt để 

- Đối với chất thải rắn hữu cơ nhƣ lá cây sẽ 

đƣợc thu gom chuyển cho đội vệ sinh xã thu 

gom. 

- Gạch vỡ vụn, cát sỏi, bê tông... sẽ đƣợc 

đơn vị thi công tận dụng gia cố nền tại các khu 

vực sân đƣờng nội bộ trong khuôn viên dự án. 

- Xây dựng 01 kho lƣu giữ tạm thời chất 

thải nguy hại có diện tích 4m
2
 (2m x 2m) tại 

sát khu lán trại; Kết cấu: tƣờng gạch, nền xi 

măng, mái tôn.  

- Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có 

biện pháp khắc phục nhƣ: Kê cân bằng máy, lắp 

các bộ giảm chấn động lực, sử dụng vật liệu phi 

kim loại, .. 

- Sinh hoạt của công 

nhân. 

- Nƣớc thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh 

hoạt 

- Bố trí 01 nhà vệ sinh di động để phục vụ 

cho nhu cầu vệ sinh cá nhân đại tiện và tiểu 

tiện. Khi hầm đầy, Công ty sẽ thuê đơn vị hút 

thu gom vận chuyển xử lý đúng quy định. 

- Lƣợng thải hàng ngày đƣợc đội vệ sinh xã 

Phƣớc Diêm thu gom và vận chuyển, xử lý 

chung với rác thải sinh hoạt của địa phƣơng.  

Trƣớc khi triển khai thi 

công xây dựng dự án 
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Các giai đoạn 

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 

Vận hành 

- Sinh hoạt của các hộ 

dân 

 

- Bụi, khí thải 

- Nƣớc thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh 

hoạt 

- Chất thải nguy hại 

- Nƣớc mƣa chảy tràn 

- Đối với nƣớc thải xí tiểu từ bệ xí, sẽ đƣợc 

dẫn theo đƣờng ống nhựa PVC tới các bể tự 

hoại để xử lý sơ bộ sau đó dẫn về trạm xử lý 

nƣớc thải tập trung của Đô thị Cà Ná phía Nam 

dự án để xử lý. 

- Nƣớc mƣa từ các khu nhà và công trình 

công cộng, các tuyến đƣờng đƣợc thu vào hố 

ga rồi theo cống hoặc mƣơng có khẩu độ nhỏ 

dẫn về hệ thống thoát nƣớc chính trong khu 

dân cƣ  

- Hàng ngày toàn bộ xe đẩy thu gom rác 

đƣợc tập trung về các khu vực trong khu đô thị 

để xe ép rác của Công ty Nam thành đến thu 

gom và vận chuyển về nhà máy xử lý 

-Kho lƣu chứa CTNH có diện tích 20 m
2
, 

trong kho có chứa CTNH sẽ bố trí các thùng có 

nắp đậy, dãn nhãn và thực hiện việc thu gom, 

lƣu trữ, vận chuyển, xử lý theo đúng quy tại tại 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

Trƣớc và trong khi dự 

án đi vào vận hành 
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4.2. Chƣơng trình quan trắc, giám sát môi trƣờng của chủ dự án: 

Để đảm bảo cho dự án khi xây dựng và đi vào hoạt động không gây tác động đến 

môi trƣờng xung quanh và để đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm, 

chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng đƣợc đề xuất sau đây sẽ đƣợc áp dụng 

trong suốt thời gian thi công xây dựng và hoạt động của dự án, đƣợc thực hiện dƣới 

sự giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Ninh Thuận, chƣơng trình giám sát 

môi trƣờng nhƣ sau: 

4.2.1. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường cho giai đoạn thi công xây 

dựng. 

* Quan trắc môi trƣờng không khí và tiếng ồn: 

 - Vị trí quan trắc: 

+ Vị trí 1: Trên hƣớng gió tại khu vực đang thi công xây dựng. 

+ Vị trí 2: Cuối hƣớng gió tại khu vực đang thi công xây dựng. 

- Chỉ tiêu quan trắc: Bụi, NO2, SO2 và tiếng ồn. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

Ghi chú: Các vị trí này thay đổi theo hướng gió và tiến độ thi công dự án. 

* Kinh phí thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng theo quy định hiện hành 

năm thực hiện giám sát. 

4.2.1. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường cho giai đoạn hoạt động. 

Giám sát chất thải rắn thông thƣờng, chất thải nguy hại: Báo cáo giám sát 

khối lƣợng phát sinh; phân định, phân loại các loại chất thải phát sinh về cơ quan 

quản lý định kỳ theo quy định. 

  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná 

                                                                                                                                                131                                            

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. Kết luận: 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná đƣợc 

lập theo đúng quy định và hƣớng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.  

Trong quá trình đầu tƣ xây dựng, hoạt động sẽ có những tác động tiêu cực đến 

môi trƣờng xung quanh dự án. Qua báo cáo ĐTM đã đƣa ra một cách tổng quát và chi 

tiết các hoạt động của dự án gây ra một số tác động có hại đối với môi trƣờng tự nhiên 

nhƣ sau: 

- Ô nhiễm do bụi, khí thải và tiếng ồn từ các thiết bị và các phƣơng tiện, máy 

móc thi công và giao thông vận chuyển tại khu vực dự án… 

- Ô nhiễm do bụi, tiếng ồn từ quá trình thi công xây dựng các hạng mục của dự 

án. 

- Ô nhiễm do nƣớc thải, chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình xây dựng . 

- Ô nhiễm do nƣớc thải, chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình hoạt động. 

- Ô nhiễm do chất thải nguy hại: giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải và các chi tiết 

máy hƣ hỏng.... 

- Các sự cố môi trƣờng nhƣ tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ... 

Mức độ, quy mô của những tác động xấu đã đƣợc xác định trong báo cáo nhìn 

chung là không lớn và hoàn toàn có thể giảm thiểu, khắc phục. 

Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trƣờng của dự án đã đƣợc xác định trong báo cáo ĐTM này có tính khả thi cao và nằm 

trong khả năng tài chính của Công ty. 

Sự đầu tƣ xây dựng và đi vào hoạt động của dự án hoàn toàn phù hợp với 

phƣơng hƣớng phát triển của tỉnh Ninh Thuận hiện nay. 

2. Kiến nghị: 

Công ty Cổ phần ACT Holdings chủ đầu tƣ dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná, 

tại xã Phƣớc Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận rất mong nhận đƣợc sự quan 

tâm giúp đỡ và tạo đều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền, các ngành chức năng 

trong quá trình triển khai và thực hiện dự án, nhất là phối hợp và hỗ trợ trong công tác 

phòng ngừa và ứng phó các sự cố, rủi ro môi trƣờng. 

3. Cam kết: 

- Công ty Cổ phần ACT Holdings cam kết về độ chính xác, trung thực của các 

thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 

- Cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án; Thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá 

trình tham vấn; Chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thƣờng thiệt hại nếu để xảy ra sự 

cố môi trƣờng trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 
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- Thƣờng xuyên giám sát, kiểm tra đơn vị thi công thực hiện những biện pháp 

giảm thiểu tác động môi trƣờng của dự án; thực hiện đầy đủ yêu cầu quan trắc các 

thông số môi trƣờng. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả bằng văn bản cho Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng; 

- Cảm kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án đầu tƣ 

sau khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng theo quy định của Pháp luật. 

 

 


