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CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư:  

BÀ NGUYỄN NGỌC HÂN 

- Địa chỉ văn phòng: 1276 Kha Vạn Cân, Khu phố 2, phường Linh Trung, TP. Thủ 

Đức, TP.HCM.   

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Nguyễn Ngọc Hân 

- Điện thoại: 0907600325; Fax: ......................; E-mail: .......................  

- Căn cước công dân số 079194031455 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp ngày 09/8/2021. 

1.2. Tên dự án đầu tư: 

NHÀ Ở RIÊNG LẺ KẾT HỢP DỊCH VỤ 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: 1274 đường Kha Vạn Cân, Khu phố 2, Phường 

Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư:  

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư: 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Dự án có tổng mức đầu tư: 125.255.615.272 đồng. Theo tiêu chí quy 

định của pháp luật về đầu tư công thì dự án thuộc nhóm B. 

Vị trí khu đất đầu tư dự án thuộc thửa đất số 32, 584, tờ bản đồ số 63, phường Linh 

Trung, Thành phố Thủ Đức (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01683 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức 

cấp ngày 09 tháng 7 năm 2013 cho bà Nguyễn Thị Hường, cập nhật biến động ngày 20 

tháng 10 năm 2016 cho Bà Nguyễn Ngọc Hân; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02876 do Ủy ban nhân dân 

quận Thủ Đức cấp ngày 29 tháng 11 năm 2016). 

Khu đất được giới hạn bởi: 

- Phía Tây: giáp đường Kha Vạn Cân. 

- Phía Bắc: giáp nhà dân. 

- Phía Đông: giáp nhà dân 

- Phía Nam: giáp nhà dân. 
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Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí khu đất thực hiện Dự án 
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Tọa độ địa lý khu đất dự án (VN2000):  

Bảng 1.1. Tọa độ địa lý khu đất dự án 

Số 

hiệu 

mốc 

Tọa độ 
Số hiệu 

mốc 

Tọa độ 

Bắc - X (m) Nam - Y (m) Bắc - X (m) Nam - Y (m) 

1 1201782,85 610456,54 7 1201750,90 610496,36 

2 1201782,49 610458,30 8 1201753,83 610479,68 

3 1201782,14 610461,63 9 1201768,53 610482,69 

4 12011781,49 610465,57 10 1201772,02 610462,82 

5 1201773,03 610516,89 11 1201773,59 610453,88 

6 1201748,25 610511,96 12 1201778,43 610455,27 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

 Dự án bố trí 191 phòng khách sạn phục vụ nhu cầu thuê phòng của khách hàng 

trong và ngoài nước. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư: 

Dự án đầu tư “Nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ” bố trí 191 phòng khách sạn phục 

vụ nhu cầu thuê phòng của khách hàng trong và ngoài nước. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: 

Dự án đầu tư “Nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ” bố trí 191 phòng khách sạn phục 

vụ nhu cầu thuê phòng của khách hàng trong và ngoài nước. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

❖ Danh mục các loại nguyên, vật liệu giai đoạn xây dựng 

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên,nhiên, vật liệu, hóa chất giai đoạn xây dựng 

Stt Tên loại vật tư Đơn vị Khối lượng  

1 Bê tông  tấn 740 

2 Gạch Tấn 7.600 

3 Xi măng Tấn 6.500 

4 Cát, đá Tấn 4.500 

5 Sắt, thép Tấn 2.000 

6 Cống thoát nước Tấn 200 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án đầu tư “Nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ” 

Trang 4 

Stt Tên loại vật tư Đơn vị Khối lượng  

7 Ống cấp nước Tấn 25 

8 Sơn Tấn 1 

9 Coffa, giàn giáo Tấn 15 

10 
Nguyên vật liệu khác (cọc bê tông, que 

hàn,…) 
Tấn 1.500 

Tổng Tấn 23.080 

Nguồn cung cấp bê tông tươi, bê tông nhựa nóng: từ các trạm trộn tại khu vực dự án 

của Thành phố và các tỉnh lân cận. 

❖ Danh mục các loại nguyên, vật liệu, hóa chất giai đoạn vận hành 

Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên,nhiên, vật liệu, hóa chất giai đoạn vận hành 

Stt Tên loại vật tư Đơn vị Khối lượng  

1 Dầu DO (chạy máy phát điện) Lít/năm 1.600 

2 Clorin (xử lý nước thải) Kg/tháng 15 

❖ Nguồn cung cấp điện, nước 

Nguồn điện được cấp từ lưới điện 22kV, trực tiếp nhận điện từ trạm biến thế 

110/22 kV khu vực. 

Nguồn cấp nước cho khu quy hoạch dự kiến lấy từ nguồn cấp nước Thành phố 

trên đường Kha Vạn Cân. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

1.5.1. Hiện trạng khu đất dự án 

Hiện trạng khu đất là đất trống thuộc tờ bản đồ số 32 và 584, tờ bản đồ số 63, 

phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức. 

 

Hình 1. 2. Hình ảnh khu đất thực hiện Dự án 
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1.5.2. Các hạng mục công trình chính 

Công trình bao gồm 18 tầng nổi và 02 tầng hầm. Không gian chức năng cụ thể 

như sau: 

- Tầng hầm: Hầm bố trí để xe khách và nhân viên, phòng thiết bị, kỹ thuật điện 

nước: 

+ Hầm 1: diện tích để xe khoảng 624,09 m²; 

+ Sàn lửng cơ khí (Hầm 1): diện tích để xe khoảng 418,60 m²; 

+ Hầm 2: diện tích để xe khoảng 526,57 m²; 

- Tầng 1: bố trí không gian đón tiếp, không gian dịch vụ kinh doanh, khu coffee, 

nhà vệ sinh và phòng FCC; 

- Tầng 2: bố trí 12 phòng lưu trú và khu vực sân; 

- Tầng 3 đến tầng 5 (3 tầng): mỗi tầng bố trí 12 phòng lưu trú; 

- Tầng 6: bố trí 11 phòng ngủ lưu trú và khu vực sân; 

- Tầng 7 đến tầng 18 (12 tầng): mỗi tầng bố trí 11 phòng lưu trú; 

- Tầng tum (Sân thượng): kỹ thuật thang. 

❖ Quy mô công trình 

Loại và cấp công trình được xác định căn cứ theo Thông tư 06:2021/TT-BXD 

ngày 30/06/2021 về việc Quy định phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp 

dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/03/2021 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, như sau: 

- Loại công trình: Dịch vụ công cộng. 

- Cấp công trình: Cấp I 

- Số tầng: 02 tầng hầm và 18 tầng nổi 

- Số phòng: 191 phòng. 

❖ Các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch 

- Diện tích khu đất: 1.106,10 m² 

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 1.018,10 m² 

- Diện tích xây dựng công trình: 551,18 m² 

- Mật độ xây dựng: 54,10 % 

- Hệ số sử dụng đất: 8,0 lần 

- Chiều cao tối đa công trình: 80,0 m 

- Số tầng cao: 18 tầng 

- Số tầng hầm (để xe, phòng kỹ thuật): 02 tầng + sàn lửng cơ khí 

- Khoảng lùi từ đường Kha Vạn Cân tối thiểu: 6,0 m 

- Khoảng lùi cách ranh đất xung quanh phía trước: xây sát ranh đất 

- Khoảng lùi cách ranh đất xung quanh phía sau: 3,0 m 
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- Tổng diện tích sàn xây dựng (không gồm tầng hầm, mái): 8.189,64 m² 

- Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm tầng hầm, mái): 11.658,45 m² 

❖ Các thông số khác: 

- Diện tích hầm 1: 978,80 m² 

- Diện tích sàn lửng cơ khí: 418,60 m 

- Diện tích hầm 2: 978,80 m² 

- Diện tích tầng 1: 551,18 m² 

- Diện tích tầng 2:  

+ Diện tích khu vực lưu trú: 472,66 m² 

+ Diện tích khu vực sân trước: 78,52 m² 

- Diện tích tầng 3 đến tầng 5 (472,66 m² x 3): 1417,98 m² 

- Diện tích tầng 6: 

+ Diện tích khu vực ngủ lưu trú: 442,14 m² 

+ Diện tích khu vực sân: 30,52 m² 

- Diện tích tầng 7 đến tầng 18 (442,14 m² x 12): 5.305,68 m² 

- Diện tích tầng tum: 63,20 m² 

- Diện tích sân thượng: 378,94 m² 

- Diện tích mái che tum: 82,50 m² 

- Diện tích sân, đường xung quanh nhà: 466,92 m². 

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

a. Hệ thống giao thông 

Giao thông tiếp cận tòa nhà là đường Kha Vạn Cân, thuận tiện có chỗ quay xe và 

lối tiếp cận xuống hầm. Có bố trí đường dốc cho người khuyết tật ở tầng 1. Có đường 

tiếp cận quanh tòa nhà cho việc thoát nạn và chữa cháy.. 

- Các Ram dốc xuống tầng hầm với độ dốc 18% 

- Giao thông đứng Tòa nhà được thiết kế gồm : 

+ Thang máy: có 2 thang máy từ hầm lên tầng 18 phục vụ PCCC xuyên suốt 

các tầng của Tòa nhà . 

+ Thang thoát hiểm: Bố trí phân tán, đảm bảo khoảng cách di chuyển từ vị trí 

xa nhất đến cửa thoát hiểm không quá 20m đối với các tầng phòng nghỉ lưu trú. 

+ Từ tầng hầm lên tầng 1: bố trí 02 thang bộ đảm bảo bán kính thoát hiểm 

không nhỏ hơn 20m. 

+ Từ tầng 18 xuống tầng 1: bố trí 2 thang thoát hiểm. 

b. Hệ thống cấp nước  

Nguồn cấp nước: được lấy từ ống cấp nước thủy cục của Thành phố trên đường 

Kha Vạn Cân. 
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Nhu cầu dùng nước 

Các căn cứ tính toán: 

- TCXDVN 33:2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế. 

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – quy hoạch xây dựng. 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước 

STT 
Mục đích dùng 

nước 
Tiêu chuẩn Quy mô 

Nhu cầu 

cấp nước 

(m3/ngày) 

Cơ sở ước 

tính 

1 Phòng khách sạn 200 lít/người 
191 phòng 

(2 người/phòng) 
76,4 

QCVN 

01:2021/BX

D 

2 Nhà bếp 25 lít/suất ăn 191 suất ăn 4,8  

3 Nhân viên 45 lít/người 20 người 0,9 
TCXDVN 

33:2006 

4 
Nước tưới cây, rửa 

đường 

8% 

[(1)+(2)+(3] - 6,6 QCVN 

01:2021/BX

D 5 
Nước rò rỉ, dự 

phòng 

5%[(1)+(2)+ 

(3)+(4)] 
    4,4 

Tổng nhu cầu dùng nước: [(1)+(2) +(3)+(4)+(5)] x k; k=1,2: hệ 

số không điều hòa 
112 

 

Chọn nhu cầu dùng nước lớn nhất ngày đêm: Q = 112 m3/ngày.đêm. 

Chủ đầu tư bố trí bể nước sinh hoạt có thể tích : V=80m3 đặt nổi trên sàn 

hầm 2 của tòa nhà và bể nước tầng mái có thể tích  V= 40m3 

Quy hoạch mạng lưới cấp nước: 

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế riêng cho cấp nước sinh hoạt và chữa cháy áp 

lực cao. 

- Nước sinh hoạt và chữa cháy cục bộ sẽ cấp cho bể chứa ngầm vả bể đặt trên mái 

từng tháp của công trình trong dự án, hệ bơm tăng áp sẽ được sử dụng để cấp cho 

nhu cầu sinh hoạt và chữa cháy của các công trình này. 

- Bố trí các trụ nước cứu hoả ngoài nhà D100-D150 để cung cấp nước chữa cháy; 

Trụ cứu hoả đặt cách nhau từ 120-150 m, đặt tại các vị trí thuận lợi cho việc cấp 

nước chữa cháy. 

- Ở đầu các điểm dùng nước, lắp đặt các hố van chờ đấu nối sau này. 

- Cuối hệ thống, bố trí van xả cặn, xúc rửa hệ thống. 

- Các tuyến ống nhánh phân phối nước có kích thước D100 đến D20, đi trong hộp 

gen kỹ thuật trong công trình, trên trần giả dọc hành lang, đây là hệ thống đường 

ống trực tiếp phân phối nước đến nơi tiêu thụ; Vận tốc nước chảy trong ống 

Vmin=0,3 m/s đến Vmax=2,5  m/s. 
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- Vật liệu sử dụng của đường ống: Sử dụng ống PP-R đường kính từ D150 đến D20. 

c. Hệ thống cấp điện 

 Nguồn điện:  

 Nguồn điện phục vụ hoạt động và sinh hoạt của công trình lấy từ nguồn điện 

lực Tp. HCM .Nguồn điện đầu vào của hệ thống là nguồn trung thế 3 pha 

15(22)KV/50Hz trên đường Kha Vạn Cân hiện  hữu. 

 Tổng số nhu cầu điện ước tính cho công trình 1.045KVA. 

 Giải pháp cấp điện: 

Nguồn trung thế từ mạng lưới điện thành phố cấp đến tủ máy cắt trung thế sau đó 

được phân phối đến các máy biến thế cung cấp điện cho từng khối của tòa nhà (có vị 

trí được mô tả trên). Các máy biến thế được tính toán đảm bảo cung cấp đủ tải cho 

công trình và có dự phòng 20%. Máy phát điện dự phòng hoạt động cấp nguồn cho hệ 

thống bị mất điện lưới phục vụ cho khu vực  công cộng và cấp nguồn cho các tải khẩn 

cấp khi có sự cố cháy (có công suất và vị trí được mô tả trên) . Máy phát điện sẽ khởi 

động sau 15 giây khi có tín hiệu báo có sự cố. 

Phương án lắp đặt đồng hồ điện và trạm biến áp sẽ được xác nhận với công ty 

cấp điện.  

Hệ thống cung cấp điện sẽ là 380/220V 3 pha, 4 dây 50Hz. Các tủ chuyển mạch 

hạ thế chính được lắp đặt trong phòng tủ điện chính tại tầng hầm.Tủ điện chuyển mạch 

hạ thế sẽ nhận điện từ máy biến thế và máy phát qua cơ cấu chuyển mạch tự động ATS 

phân phối cho tất cả các trung tâm phụ tải điện và các phụ tải điện tiêu thụ ở các tầng.  

Các bộ ngắt mạch (MCCB) sẽ được sử dụng để cách ly an toàn cho các bộ phận 

cấp điện. Tất cả các MCCB đầu vào và đầu ra sẽ được bảo vệ chống quá tải và lỗi nối 

đất thông các rơ-le điện kiểu IDMT. Các bộ ngắt mạch dạng hộp đúc (MCCB) và ngắt 

mạch cầu chì sẽ được sử dụng để bảo vệ các mạch nhánh và thiết bị phục vụ chữa cháy 

tương ứng.  

Các bộ phận hiệu chỉnh hệ số công suất tự động sẽ được cung cấp cho các bộ 

phận bảng điện của hệ thống điện phục vụ toà nhà. 

Dự án sử dụng 02 máy phát điện dự phòng: có công suất 320KVA/máy được bố 

trí tại tầng 1. 

❖ Chiếu sáng 

 Mạng điện chiếu sáng cho công trình được cấp từ các tủ điều khiển hạ thế 

0,4kV nằm trong các trục kỹ thuật điện tầng, bằng tuyến cáp điện đi trong trục kỹ 

thuật điện, trunking, ống luồn điện trên trần để chiếu sáng cho khu công cộng hành 

lang các tầng. 

d. Hệ thống thông tin liên lạc: 

 Xây dựng hệ thống thông tin, cáp quang đi ngầm đi vào Phòng kỹ thuật điện 

thông tin của tòa nhà ở tầng hầm, sau đó phân phối đến các tầng đi theo các trục kỹ 

thuật điện thông tin xuyên tầng. 

e. Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm toàn bộ các hệ thống sau : 
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- Hệ thống báo cháy tự động. 

- Hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler). 

- Hệ thống họng khô. 

- Hệ thống chữa cháy vách tường và cuộn vòi bằng nước (Hydrant và Hose reel 

system). 

- Hệ thống chữa cháy bình xách tay CO2 , ABC treo tường. 

Nguồn điện cấp cho bơm chữa cháy là nguồn ưu tiên được lấy sau tủ điện phân phối hạ 

thế chính và được cấp nguồn bằng máy phát dự phòng khi nguồn điện lưới bị mất. Dây 

cấp nguồn cho bơm chữa cháy là dây chống cháy ít nhất hai giờ. 

Bể nước chữa cháy: Được lấy từ bể nước PCCC V= 310m3 được dự trữ cho chữa 

cháy 3h liên tục. Bể nước đặt ở tầng hầm của tòa nhà.   

f. Hệ thống điều hòa không khí và thông gió 

Hệ thống điều hòa không khí cục bộ gồm hai mảnh dàn nóng và dàn lạnh. Dàn 

nóng đặt ở bên ngoài và dàn lạnh đặt ở trong môi trường cần điều hòa. Môi chất lạnh 

R401A hoặc R32 không ảnh hưởng môi trường. Hiệu suất lạnh COP, đáp ứng QCVN 

09: 2017/ BXD. Được sử dụng cho toàn bộ dự án. 

❖ Thông gió thông thường. 

Thông gió cho khu vực công cộng, văn phòng: Gió tươi cung cấp cho các khu 

vực công cộng và văn phòng sẽ lấy ngang tại tầng. Gió tươi trước khi đưa vào khu vực 

làm việc sẽ được đưa vào dàn lạnh (IDU) lọc và làm mát. 

Nhà vệ sinh công cộng, phòng nghỉ: Quạt âm trần nối ống gió với bộ điều khiển 

bật/tắt độc lập sẽ được cung cấp cho nhà vệ sinh không tiếp xúc bên ngoài, khí thải sẽ 

được thoát ra ngoài thông qua hệ thống ống dẫn, miệng thải và louver. Các nhà vệ sinh 

có tiếp xúc bên ngoài sẽ được thông gió tự nhiên. 

Phòng xử lý nước thải: Thiết kế quạt hút kết nối ống gió, gió thải được dẫn lên 

thải tại tháp gió (nằm ở vị trí khuôn viên cách xa khu vực sinh hoạt) ở tầng 1. 

Các phòng kỹ thuật khác: Các phòng thiết bị M&E quan trọng khác, bao gồm 

các phòng máy biến thế, tủ MSB, tủ điện tầng và các phòng bơm nước chính, sẽ được 

cung cấp với thiết bị thông gió cơ học để giới hạn nhiệt độ phòng không quá 40 C 

trong điều kiện môi trường xung quanh ở đỉnh điểm khắc nghiệt. Với những phòng 

thiết bị nhỏ, như phòng thiết bị điện, phòng đồng hồ đo, v..v..., tại đó không có nguồn 

nhiệt lớn được tạo ra, hệ thống thông gió tự nhiên. Điều này đảm bảo rằng điều kiện 

vận hành thiết bị trong giới hạn cho phép. Các bộ cảm biến nhiệt độ sẽ được lắp trong 

các phòng thiết bị một cách thích hợp.  

Tất cả quạt thông gió công suất trên 0.56kW được trang bị điều khiển tự động 

đóng mở theo thời gian, tuân thủ QCVN 07:2016/BXD.  

❖ Thông gió cho bãi đỗ xe: 

Hệ thống cấp gió tươi và hút gió thải thông qua quạt và đường ống gió với 

miệng gió hút và cấp được phân bố đồng đều trên toàn bộ diện tích cần thông gió. 

Thông thường được thiết kế cho những tầng hầm có cao độ lớn, có không gian đi 
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đường ống. Phương án này phân bố lưu lượng khí tươi điều trên toàn tầng hầm thông 

qua hệ thống miệng gió. 

Nguyên lý hoạt động phương án thông gió hút gió thải bẳng ống gió: 

- Hệ thống thông gió bao gồm: Quạt hút và quạt cấp gió. Quạt hút là loại quạt 2 

tốc độ. 

- Tại các tầng hầm được bố trí cảm biến khí CO mục đích kiểm soát nồng độ 

CO trong không khí. Nồng độ CO sẽ điều chỉnh chế độ hoạt động của quạt. Chế độ 

hoạt động của quạt như sau:  

+ Khi nồng độ CO nhỏ hơn 9 PPM các quạt đều tắt.  

+ Khi nồng độ CO => 9PPM và <=25PPM thì các quạt chạy tốc độ thấp.  

+ Khi nồng độ CO > 25PPM thì các quạt chạy tốc độ cao. 

+ Khi có cháy: các quạt thải chạy tốc độ cao, quạt cấp tắt. 

❖ Thông gió sự cố 

Hệ thống hút khói hành lang. 

- Nhằm tránh hiện tượng khói tụ tại đường thoát hiểm, đảm bảo cho việc thoát 

nạn của cư dân cũng như việc tiếp cận đám cháy của nhân viên cứu hỏa, phải thiết kế 

hệ thống hút khói cho khu vực hành lang này. Khói được hút bởi một (01) quạt hút 

chính theo trục gen đứng xây lên tầng thượng. 

- Hành lang được hút khói thông qua hệ thống đường ống gió, miệng gió chống 

cháy tại mỗi tầng và thải gió vào ống chính bằng tường kết cấu, các van gió ngăn cháy 

điều khiển bằng động cơ, và các quạt hút khói là loại quạt chống cháy được 2 giờ trong 

điều kiện 300°C được bố trí ở trên tầng sân thượng hoặc mái. 

- Khi có cháy ở 1 tầng bất kỳ của tòa nhà, tín hiệu cháy sẽ được đưa đến tủ báo 

cháy. Tủ báo cháy sẽ điều khiển kích hoạt quạt hút khói ở tầng tum và kích hoạt mở 

van gió ngăn cháy gắn động cơ ở tầng có cháy, các van gió của các tầng khác thì vẫn ở 

trạng thái đóng, đảm bảo cho việc di tản người trong tầng cháy ra khỏi tòa nhà. 

Hệ thống cấp gió điều áp. 

- Thiết kế hệ thống tạo áp cho các buồng thang bộ thoát hiểm, phòng đệm trước 

lối vào cầu thang bộ, sảnh thang máy tầng hầm, sảnh thang máy chữa cháy, phòng đệm 

ram dốc tầng hầm, giếng thang máy phục vụ chữa cháy, giếng thang máy dịch vụ để 

duy trì độ chênh lệch áp suất không khí giữa bên trong các khu vực này so với bên 

ngoài từ 20Pa đến 50Pa nhằm không cho khói lan sang các khu vực khác khi có cháy 

theo QCVN 06:2021/BXD Phụ lục D.12. Các cửa vào buồng thang, sảnh thang máy 

tầng hầm và phòng đệm là cửa chống cháy, tự động đóng, có đệm kín. 

Mô tả và nguyên lý hoạt động: 

- Thang máy phục vụ chữa cháy: Gồm quạt cấp gió tạo áp đặt ở tầng mái và đi 

ống gió cấp gió vào đỉnh giếng thang máy. Khi có tín hiệu báo cháy quạt tạo áp chạy 

cấp gió vào giếng thang máy. Để duy trì áp suất từ 20Pa đến 50Pa sử dụng van xả áp 

động cơ đặt trên tầng mái thông qua các van cảm biến áp suất. 

- Sảnh thang máy phục vụ chữa cháy: Gồm quạt cấp gió tạo áp đặt ở tầng mái 

cấp gió vào trục gen để cấp gió xuống các tầng, mỗi sảnh đệm bố trí 1 miệng gió kèm 
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với OBD để cân chỉnh gió. Khi có tín hiệu báo cháy quạt tạo áp chạy cấp gió thông 

qua đường ống gió và trục gen để đến các phòng đệm của các tầng. Để duy trì áp suất 

từ 20Pa đến 50Pa dùng cảm biến áp suất tại mỗi sảnh đệm để lấy tín hiệu xả áp thông 

qua van xả áp động cơ đặt trên mái. 

- Thang máy dịch vụ: Gồm quạt cấp gió tạo áp đặt ở tầng tum và đi ống gió cấp 

gió vào đỉnh giếng thang máy. Khi có tín hiệu báo cháy quạt tạo áp chạy cấp gió vào 

phần đỉnh giếng thang máy thông qua đường ống gió. Để duy trì áp suất từ 20Pa đến 

50Pa sử dụng van xả áp động cơ đặt trên tầng tum. 

- Tạo áp sảnh đệm ram xe: Gồm quạt cấp gió tạo áp đặt ở tầng hầm 2 và đi ống 

gió cấp gió vào phòng đệm ram xe, tại mỗi sảnh đệm ram xe có bố trí miệng gió kèm 

van chỉnh gió. Khi có tín hiệu báo cháy quạt tạo áp chạy cấp gió đến miệng gió ở sảnh 

đệm ram xe. 

- Tạo áp sảnh thang máy, phòng đệm thang bộ tầng hầm: Gồm quạt cấp gió tạo 

áp đặt ở tầng hầm 1 và đi ống gió cấp gió vào trục gen đến các miệng gió có kèm OBD 

bố trí trong sảnh thang máy hoặc phòng đệm thang bộ. Khi có tín hiệu báo cháy quạt 

tạo áp chạy cấp gió đến miệng gió ở các sảnh đệm, phòng đệm. Để duy trì áp suất từ 

20Pa đến 50Pa sử dụng cảm biến áp suất để điều khiển van xả động cơ đặt ở tầng hầm. 

1.5.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

a. Thu gom và thoát nước mưa 

Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với nước thải sinh hoạt. 

Hệ thống thoát nước mưa trên mái được đưa xuống bằng các hệ thống ống gom 

đứng (DN50, DN80, DN100, DN200), đi vào các ga thu ngoài DN250 rồi mới đấu nối 

vào hệ thống ngoài nhà, đảm bảo thoát nhanh không để ngập úng. 

Sử dụng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép đặt ngầm để tổ chức thoát nước mưa 

triệt để, tránh ngập úng cục bộ. Bố trí tuyến cống xung quanh công trình để thu gom 

nước mưa từ công trình, sau đó thoát ra ngoài dự án.  

Hệ thống thoát nước của dự án sử dụng cống ly tâm có đường kính D300m đấu 

nối vào cống thoát nước trên đường Kha Vạn Cân. 

Nối cống theo nguyên tắc ngang đỉnh và có độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,70m. 

b. Thu gom và thoát nước thải 

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

nước và xử lý nước thải, lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước sinh hoạt. 

Lượng nước thải phát sinh tại dự án:  

 (76,4 + 4,8 + 0,9) x 1,2 = 98,5 m3/ngày.đêm.  

Với:  + Lượng nước cấp sinh hoạt phòng khách sạn là 76,4 m3/ngày.đêm. 

+Lượng nước cấp nhà bếp là :4,8 m3/ngày.đêm. 

+ Nước cấp nhân viên khách sạn: 0,9 m3/ngày. 

+ K = 1,2: hệ số không điều hòa. 

Chọn công suất thiết kế Trạm XLNT là 100 m3/ngày.đêm. 

Nước thải phân tiểu từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại; Nước 

thải từ nhà bếp sẽ được xử lý qua bể tách dầu trước khi đấu nối vào hệ thống thoát 

nước thải của dự án dẫn về Trạm XLNT. 
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Nước thải sinh hoạt từ các thiết bị vệ sinh khác sẽ trực tiếp dẫn về hệ thống thoát 

nước thải.  

Thu gom nước thải từ các tầng trên cao xuống bằng các tuyến ống thoát nước: 

DN50, DN80, DN100 → DN200, DN250. 

c . Xử lý nước thải: 

Chủ đầu tư bố trí Trạm XLNT công suất 100 m3/ngày.đêm để xử lý toàn bộ nước 

thải phát sinh tại dự án. Vị trí trạm đặt tại tại tầng hầm 1. 

Quy trình công nghệ: Nước thải (Nước thải từ WC, chậu tiểu → bể tự hoại; Nước 

thải từ lavabo, phễu thu sàn; Nước thải từ nhà bếp → bể tách mỡ) → Bể điều hòa → Bể 

thiếu khí (anoxic) → Bể hiếu khí (Aerotank) → Bể khử trùng → Nguồn tiếp nhận (Hố 

ga trên đường Kha Vạn Cân).  

Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (K=1,0). 

d. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Chủ đầu tư bố trí khu vực tập trung chất thải sinh hoạt tại tầng hầm 1 có diện tích 

7m2. Bố trí khu vực chứa CTNH có diện tích 4,8m2. 

CTR được phân loại tại nguồn, thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng xử 

lý theo đúng quy định. 

e. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải, khí thải; 

ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ và các công trình bảo vệ môi trường khác 

❖ Ứng phó sự cố bể tự hoại: 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, 

tránh các sự cố có thể xảy ra như: 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước 

tiểu.  

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

❖ Đối với Trạm XLNT: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử 

lý nước thải. 

- Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, máy thổi 

khí, …  

- Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

❖ Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu chất thải rắn, chất thải 

nguy hại:  
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- Khu lưu giữ chất thải được chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau với 

khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến 

xảy ra sự cố cháy nổ. 

- Các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo theo quy định. 

❖ Ứng phó sự cố PCCC  

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

phù hợp với tính chất, đặc điểm của dự án nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ, đảm bảo chất 

lượng và hoạt động theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn 

về phòng cháy và chữa cháy. 

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho nhân viên. 

- Tổ chức phương án PCCC theo đúng quy định. 

- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ các thiết bị PCCC. Bố trí các thiết bị phục vụ 

PCCC. 

❖ Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước  

- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

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 đường ống dẫn nước. 

1.5.5. Danh mục máy móc thiết bị 

❖ Danh mục máy móc thiết bị trong quá trình xây dựng 

Danh mục các máy móc thiết bị trong giai đoạn  xây dựng của dự án như sau: 

Bảng 1.5. Danh mục các máy móc thiết bị giai đoạn xây dựng của dự án 

Stt Loại thiết bị Số lượng 

(chiếc) 

Xuất xứ Nhiên liệu 

sử dụng 

Tình trạng sử 

dụng 

1 Máy ủi 02 Nhật Bản Dầu DO 90% 

2 Máy xúc 02 Việt Nam Dầu DO 85% 

3 Cần trục 01 Việt Nam Điện năng 90% 

4 Máy trộn bê tông 03 Việt Nam Dầu DO 95% 

5 Máy đầm bê tông 02 Nhật Bản Dầu DO 90% 

6 Máy hàn 04 Nhật Bản Điện năng 90% 

7 Máy cắt 04 Trung Quốc Điện năng 90% 

8 Vận thăng lồng 01 Việt Nam Dầu DO 85% 

9 Vận thăng tải 01 Việt Nam Dầu DO 85% 

10 Vận thăng nâng 01 Việt Nam Dầu DO 85% 

11 Xe tải 02 Việt Nam Dầu DO 85% 

12 Máy bơm betong 15 01 Việt Nam Dầu DO 85% 
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Stt Loại thiết bị Số lượng 

(chiếc) 

Xuất xứ Nhiên liệu 

sử dụng 

Tình trạng sử 

dụng 

m3/h 

❖ Danh mục máy móc thiết bị trong giai đoạn vận hành 

Danh mục các máy móc thiết bị trong giai đoạn vận hành của dự án như sau: 

Bảng 1.6. Danh mục các máy móc thiết bị giai đoạn vận hành 

Stt Loại máy móc thiết bị 
Số lượng 

(chiếc) 
Tình trạng sử dụng 

1 Máy phát điện 320kVA 02 Mới, chưa sử dụng 

2 Máy bơm nước thải 02 Mới, chưa sử dụng 

3 Máy khuấy chìm 02 Mới, chưa sử dụng 

4 Máy thổi khí 02 Mới, chưa sử dụng 

5 Bơm bùn 02 Mới, chưa sử dụng 

6 Mô tơ khuấy 02 Mới, chưa sử dụng 

7 Bơm định lượng hóa chất 02 Mới, chưa sử dụng 

1.5.6. Tổng mức đầu tư 

 Tổng mức đầu tư xây dựng: 125.255.615.272 đồng. 

 Trong đó: chi phí cho công trình bảo vệ môi trường là 1.998.950.000 đồng. 

1.5.7. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án Nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ trong thời 

gian 24 tháng (08/2022 - 08/2024): Cụ thể như sau: 

- Thi công phần hầm: 08/2022 – 02/2023. 

- Thi công phần thô, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin 

liên lạc, xử lý nước thải,...): 03/2023 – 02/2024). 

- Thi công hoàn thiện công trình, hoàn thành công tác nghiệm thu công trình, lắp đặt 

máy móc thiết bị và đưa công trình vào hoạt động: 03/2024-08/2024. 

- Thi công, lắp đặt thiết bị công trình bảo vệ môi trường: 01/2024 – 06/2024. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): 

Ngày 05 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

1216/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030. Theo đó, tầm nhìn đến năm 2030: Ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô 

nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng 

môi trường sống; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hình thành các điều kiện cơ bản 

cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, các-bon thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững 

đất nước. 

Dự án Nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Dự án bố trí xây dựng, vận hành các công 

trình bảo vệ môi trường theo đúng quy đinh trước khi dự án đi vào hoạt động nên việc đầu 

tư dự án không gây suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học, phù hợp với quy 

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

Theo Đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị) 

1/2000 Khu dân cư phía Đông đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức 

(nay là Thành phố Thủ Đức được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 

1500/QĐ-UBND ngày 06/5/2020, vị trí khu đất dự án đầu tư thuộc các ô phố có chức năng 

quy hoạch như sau: 

- Một phần diện tích đất khoảng 88m2 có chức năng quy hoạch đất, giao thông 

(đường Kha Vạn Cân lộ giới 30m); 

- Phần diện tích đất còn lại khoảng 1.018,1m2 thuộc ô phố ký hiệu 2.1.1 có chức năng 

quy hoạch đất nhóm nhà ở hiện trạng (đất nhóm nhà ở hiện hữu) với các chỉ tiêu quy hoạch 

kiến trúc toàn ô phố như sau: Diện tích 11.600m2, dân số 81 người, tầng cao 20 tầng, mật 

độ xây dựng 65%, hệ số sử dụng đất: tối đa 5,0. 

Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị tại khu đất như sau: 

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: khoảng 1.018,1m2; 

- Mục đích sử dụng công trình: Nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ (khách sạn). 

- Mật độ xây dựng (tính trên diện tích đất phù hợp quy hoạch): 55-60%; 

- Tầng cao xây dựng công trình: 18-20 tầng (theo QCVN 03:2012/BXD). 

- Hệ số sử dụng đất (tính trên diện tích đất phù hợp quy hoạch): tối đa 8,0; 

- Chiều cao xây dựng công trình: 80m (tính từ cốt lề đường ổn định đến đỉnh mái 

công trình). 

Do đó, dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 
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2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có): 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B được thoát ra cống thoát nước thành phố trên đường Kha Vạn 

Cân. 

Nguồn tiếp nhận khí thải: Không khí xung quanh đạt QCVN 05:2013/BTNMT. 

Tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT, khí thải máy phát điện đạt QCVN 

19:2009/BTNMT thoát ra ngoài môi trường. 

Dự án bố trí xây dựng, vận hành các công trình bảo vệ môi trường theo đúng quy 

đinh trước khi dự án đi vào hoạt động nên việc đầu tư dự án đảm bảo khả năng chịu tải của 

môi trường. 
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CHƯƠNG III  

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG  

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án 

Theo khảo sát của đơn vị tư vấn lập báo cáo, vị trí dự án có địa hình tương đối 

bằng phẳng, nằm tiếp giáp đường Kha Vạn Cân có thể dễ dàng kết nối đầy đủ hạ tầng 

kỹ thuật. Chất lượng thành phần môi trường khu vực dự án còn tốt, đủ khả năng chịu 

tải khi dự án triển khai xây dựng và đi vào hoạt động. 

Hiện nay, khu đất là đất trống, đã được san lấp mặt bằng, mặt đất trong khu đất 

của dự án chủ yếu là cỏ dại; hệ sinh thái, động thực vật sống trong khu vực này không 

có giá trị bảo tồn. Vì vậy, nên việc triển khai thi công xây dựng dự án sẽ không tác 

động, ảnh hưởng đến tài nguyên sinh học trên cạn và dưới nước. 

 Khu vực dự án không có các đối tượng nhạy cảm về môi trường và các loài thực 

vật, động vật hoang dã, các loài đặc hữu có thể bị tác động do dự án. 

3.2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: 

3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: 

 Tuyến cống thoát nước đường Kha Vạn Cân đoạn đi qua dự án được thiết kế 

dốc đảm bảo việc thoát nước cho khu vực dự án. 

 Hệ thống cống thoát nước trên dường Kha Vạn Cân thoát ra các kênh rạch (rạch 

Gò Dưa, rạch Thủ Đức, rạch Ông Dầu, Rạch Đá, rạch Cầu Đúc Nhỏ) và thoát ra Sông 

Sài Gòn. 

 Về thủy văn, các sông rạch Thành phố đều chịu ảnh hưởng dao động triều bán 

nhật của biển Ðông. Mỗi ngày, nước lên xuống hai lần, theo đó thủy triều thâm nhập 

sâu vào các kênh rạch trong thành phố. Hệ thống các chi lưu của sông Sài Gòn rất 

nhiều và có lưu lượng trung bình vào khoảng 54 m3/s. Bề rộng của sông Sài Gòn tại 

Thành phố thay đổi từ 225m đến 370m và độ sâu tới 20m. 

 Mực nước triều bình quân cao nhất là 1,10m. Tháng có mực nước cao nhất là 

tháng 10-11, thấp nhất là các tháng 6-7. 

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải: 

 Nước thải sinh hoạt phát sinh của dự án sau khi xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B được đấu nối vào cống thoát nước trên đường Võ Văn Ngân, 

thoát ra các kênh rạch (rạch Gò Dưa, rạch Thủ Đức, rạch Ông Dầu, Rạch Đá, rạch Cầu 

Đúc Nhỏ) và thoát ra Sông Sài Gòn (Theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì Sông Sài Gòn 

đoạn từ cầu Bình Phước đến hợp lưu sông Đồng Nai, nước thải phát sinh của các dự 

án phải xử lý đạt cột B của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải). 

Chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải Sông Sài Gòn trong năm 2020-2021 như 

sau: 
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Bảng 3. 1. Kết quả đo và phân tích chất lượng môi trường nước mặt  

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(cột B1) 2020 2021 

1  pH - 6,86 7,88 5,5 – 9 

2 TSS mg/l 29 46 50 

3 DO mg/l 0,95 2,79 ≥4 

4 COD mg/l 20 18 30 

5 BOD5 mg/l 4 6 15 

6 NH4
+ mg/l 0,09 0,53 0,9 

7 NO2
- mg/l 0,038 0,033 0,05 

8 NO3
- mg/l 0,11 0,09 10 

9 PO4
3- mg/l 0,09 0,13 0,3 

10 Dầu mỡ mg/l KPH 0,75 1 

11 Chất hoạt động bề mặt mg/l <0,06 <0,06  

12 Coliform MPN/100ml 2,4 x 105 5,8 x 104 7.500 

Ghi chú: 

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

nước mặt (cột B1: áp dụng cho nguồn nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi). 

 Nhận xét: 

 Qua kết quả phân tích mẫu nước mặt tại sông Sài Gòn cho thấy hầu hết các 

thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. Như vậy có thể kết luận rằng tại khu vực 

dự án chưa bị ảnh hưởng nhiều từ các nguồn ô nhiễm nước mặt tại thời điểm khảo sát. 

Khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là khá tốt. 

- Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải: 

Sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Phước đến hợp lưu sông Đồng Nai được dùng cho 

mục đích giao thông, tưới tiêu. 

- Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải: 

+ Công ty  Dệt Lưới đánh cá Nam Yang (91m): phát sinh nước thải sinh hoạt 

với các thông số ô nhiễm như: BOD5, TSS, Amoni, Nitrat, phosphate và Coliform,... 

+ Các hộ dân, Công ty kinh doanh nhỏ lẻ trên tuyến đường Kha Vạn Cân: phát 

sinh nước thải sinh hoạt với các thông số ô nhiễm như: BOD5, TSS, Amoni, Nitrat, 

phosphate và Coliform,... 

+ Công Ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket (520m): phát 

sinh nước thải công nghiệp với các thông số ô nhiễm như: COD, BOD5, TSS, Amoni, 

Tổng N, Tổng P và Coliform,... 
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3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án: 

3.3.1. Môi trường không khí xung quanh 

❖ Vị trí và thời điểm lấy mẫu:  

- 01 vị trí: Tiếp giáp với đường Kha Vạn Cân. 

- Vào thời điểm lấy mẫu khu đất dự án là trời nắng, gió nhẹ. 

❖ Kết quả đo đạc: 

Bảng 3. 2. Kết quả đo đạc tiếng ồn – bụi và hơi, khí xung quanh dự án 

Vị trí 
Thời gian lấy 

mẫu 

Độ ồn 

dBA 

Bụi 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3

) 

Tiếp giáp 

đường Kha 

Vạn Cân 

9h, 21/02/2022 72-74 0,36 0,113 0,120 9,86 

14h, 21/02/2022 72-76 0,38 0,114 0,123 9,47 

22/02/2022 71-74 0,33 0,105 0,132 9,38 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn 

(QCVN 26:2010/BTNMT) 

70 - - - - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng không khí xung 

quanh (QCVN 

05:2013/BTNMT) 

- 0,3 0,35 0,2 30 

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn môi trường - REC, 2022 

** Nhận xét: 

Theo kết quả phân tích mẫu môi trường không khí tại bảng trên cho thấy: Ngoài chỉ 

tiêu tiếng ồn, bụi vượt chuẩn (do nằm giáp đường Kha Vạn Cân) thì các chỉ tiêu ô 

nhiễm còn lại nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn (QCVN 26:2010/BTNMT), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT). 

3.3.2. Hiện trạng chất lượng môi trường đất 

- Vị trí lấy mẫu: Đất lấy ở độ sâu khoảng 30cm so với mặt đất hiện hữu, vị trí lấy 

mẫu chất lượng môi trường đất tại khu vực dự án được thực hiện với 1 vị trí được trình 

bày trong Bảng sau: 
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Bảng 3. 3. Vị trí lấy mẫu đất 

Stt 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ Thời điểm lấy mẫu 

X Y 

1 Đ1 
Khu đất xây dựng dự 

án 
1201773,45 610475,84 

9h30, 21/02/2022 

2 Đ2 14h30, 21/02/2022 

3 Đ3 14h, 22/02/2022 

- Kết quả đo đạc & phân tích: Kết quả chất lượng đất tại khu vực thực hiện dự án 

được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 3. 4. Kết quả chất lượng môi trường đất tại khu vực thực hiện dự án 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

(đất dân sinh) 
Đ1 Đ2 Đ3 

1 Asen (As) mg/kg KPH KPH KPH 70 

2 Cadimi (Cd) mg/kg KPH KPH KPH 2 

3 Đồng (Cu) mg/kg 12,4 11,9 11,5 100 

4 Chì (Pb) mg/kg KPH KPH KPH 70 

5 Kẽm (Zn) mg/kg 9,6 8,3 8,9 200 

6 Crom (Cr) mg/kg KPH KPH KPH 200 

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn môi trường - REC, 2022 

Ghi chú: KPH: Không phát hiện. 

Nhận xét: Kết quả lấy mẫu phân tích đất tại khu vực dự án cho thấy chất lượng đất tại 

khu vực còn khá tốt, tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép và thấp hơn so 

với quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 
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CHƯƠNG IV  

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

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

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án được 

trình bày tóm tắt trong Bảng 4.1. 

Bảng 4. 1. Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn xây 

dựng 

Stt Các hoạt động Nguồn gây tác động 

01. Vận chuyển, tập 

kết, lưu giữ nguyên 

vật liệu 

- Khí thải, tiếng ồn của phương tiện vận chuyển nguyên, 

vật liệu như: vật liệu xây dựng, cát, đá, sơn,… 

- Dung môi hữu cơ bay hơi từ các thùng chứa sơn. 

- Nguyên vật liệu rơi vãi. 

02. Xây dựng cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật (giao 

thông nội bộ; cấp 

điện; cấp nước, 

thoát nước và xử lý 

nước thải) 

Bụi, khí thải của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây 

dựng, cát, đá, sắt thép, ống cống, cột điện, đường dây, trạm 

biến điện, thiết bị máy móc… 

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

xe tải, máy xúc, máy đầm bê tông… 

Bụi, khí thải, nhiệt dư của quá trình thi công có gia nhiệt: 

cắt, hàn, đốt nóng chảy 

Chất thải rắn xây dựng (Xà bần, gỗ copha, sắt thép phế liệu 

…), chất thải nguy hại. 

03. Xây dựng nhà ở 

riêng lẻ kết hợp 

dịch vụ 

Bụi, tiếng ồn, khí thải từ các xe vận chuyển nguyên vật liệu 

như: bêtông, sắt thép,... 

Bụi, tiếng ồn, khí thải độc hại: NOx, SO2, CO, VOC phát 

sinh từ các phương tiện giao thông vận chuyển vật liệu xây 

dựng và từ hoạt động của các thiết bị thi công hoạt động,… 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động xây dựng: thùng 

sơn, giẻ lau dầu nhớt, phụ gia,… 

04. Sinh hoạt của công 

nhân tại công 

trường. 

Nước thải, rác thải rắn sinh hoạt, mùi hôi, khí thải phát sinh 

từ các hoạt động của các công nhân trên công trường. 

4.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

Khu đất thuộc quyền sở hữu của Bà Nguyễn Ngọc Hân. Hiện trạng khu đất là 

đất trống thuộc tờ bản đồ số 32 và 584, tờ bản đồ số 63, phường Linh Trung, thành 

phố Thủ Đức (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số CH01683 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp ngày 09 

tháng 7 năm 2013 cho bà Nguyễn Thị Hường, cập nhật biến động ngày 20 tháng 10 

năm 2016 cho Bà Nguyễn Ngọc Hân; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở 
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hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02876 do Ủy ban nhân dân quận Thủ 

Đức cấp ngày 29 tháng 11 năm 2016). 

Do vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ không ảnh hưởng 

tới chiếm dụng đất. 

4.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

 Khu đất hiện tại là đất trống nên chủ đầu tư dự án không phải thực hiện giải 

phóng mặt bằng. 

4.1.1.3. Đánh giá tác động của việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc thiết bị 

(1). Bụi do quá trình tập kết vật liệu xây dựng  

Theo AIR CHIEF Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ (U.S Environmental Protection 

Agency) tài liệu Emission Inventories, năm 1995 thì hệ số phát thải do các đống vật 

liệu (chủ yếu là cát) được tính theo công thức sau:  

3,1

4,1

2

2,2
0016,0




















=
M

U
K

E  

Trong đó: 

E: Hệ số phát thải bụi cho 1 tấn vật liệu (kg/tấn); 

k: hệ số không thứ nguyên cho kích thước bụi (k = 0,74 cho các hạt bụi có kích thước 

<30 micron);  

U: Tốc độ gió trung bình (m/s); 

M: Độ ẩm của vật liệu (cát = 3%);  

Với khu vực thi công của Dự án tốc độ gió trung bình lấy vào mùa hè là 3,6 m/s;  

Theo tính toán như trên thì hệ số ô nhiễm bụi: E = 0,0164 kg/tấn 

Tổng khối lượng vật liệu xây dựng phục vụ thi công tập kết được ước tính 23.080 tấn 

(Theo bảng 1.2 - Chương 1 của báo cáo). Theo dự kiến thời gian xây dựng dự án chủ 

yếu trong 02 năm (624 ngày). Như vậy dựa theo công thức trên, tổng lượng bụi phát 

sinh từ hoạt động tập kết vật liệu trung bình là 36,987 kg/ngày. 

Nồng độ bụi phát tán được tính theo công thức: 

C = b +  ,mg/m3  

(trang 282, Bảo vệ Môi trường không khí, NXB Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, 2010) 

Trong đó: 

C: là nồng độ trung bình của bụi phát tán trong khu vực tập kết nguyên vật liệu 

(mg/m3) 
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b: là nồng độ nền của bụi trong khu vực, lấy bằng nồng độ bụi lớn nhất đo đạc 

được tại đây. C = 0,38 mg/m3 

q: Tải lượng bụi phát sinh từ nguồn mặt (mg/s.m2). (=tổng lượng bụi/chiều dài x 

chiều rộng) 

l: chiều dài lớn nhất của khu vực thi công, l = 57m. 

H: độ cao hòa trộn của bụi, chọn H = 10m. 

U: vận tốc gió, tính với các trường hợp tốc độ gió trung bình tại khu vực 

(=3,6m/s). 

Vậy nồng độ bụi phát sinh từ khu vực tập kết nguyên vật liệu theo công thức trên là: 

C = 0,75 mg/m3 

 Nồng độ bụi gây ra vượt mức tiêu chuẩn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ). Do đó chủ đầu tư sẽ trang bị dụng cụ bảo hộ lao 

động cho công nhân và có biện pháp giảm thiểu nguồn bụi này. 

4.1.1.4. Đánh giá tác động của việc thi công các hạng mục công trình của dự án 

Các hoạt động trong quá trình thi công xây dựng dự án là: 

- Các hoạt động đào đất. 

- Xây dựng nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật toàn 

khu dự án (giao thông nội bộ; cấp điện; thoát nước mưa và thu gom, xử lý nước thải, 

xây dựng hệ thống cấp nước, trồng cây xanh). 

- Sinh hoạt của công nhân xây dựng tại công trường (ước tính trung bình mỗi ngày có 

khoảng 100 người làm việc trên công trường). 

a. Tác động tới chất lượng không khí 

(1). Ô nhiễm bụi từ quá trình đào đất 

Đất đào tầng hầm: Dự án xây dựng 02 tầng hầm. Với diện tích hầm là 978,8m2, 

chiều cao 02 hầm khoảng 8,47m nên khối lượng đất cần đào hầm là 978,8m2 x 8,47m 

= 8.290m3. Ước tính 1m3 đất = 1,5 tân đất thì khối lượng đất đào hầm là 12.435 tấn. 

Đất đào Trạm XLNT: khoảng 103,83 m3 tương đương 156 tấn (Theo Thuyết minh 

TKCS dự án). 

Ngoài ra, lượng đất đào phát sinh trong quá trình thi công hệ thống giao thông, cấp 

thoát nước, … ước tính 1.551 tấn. 

→ Tổng lường đất đào phát sinh lả 14.142 tấn 

Quá trình đào diễn ra khoảng 2 tháng (52 ngày), khối lượng đất đào mỗi ngày 

khoảng 272 tấn/ngày. Lượng bụi khuếch tán vào môi trường không khí trong quá trình 

đào đất được tính toán dựa theo hệ số ô nhiễm và khối lượng đào cụ thể như sau: 

Hệ số ô nhiễm bụi: 

Theo AIR CHIEF Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ (U.S Environmental Protection 

Agency) tài liệu Emission Inventories, năm 1995 thì hệ số ô nhiễm được tính bằng 

công thức sau: 
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Trong đó:  

- E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn); 

- K:  Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35 (đối với bụi PM10); k = 0,74 (đối 

với bụi TSP). Trong trường hợp này đánh giá bụi TSP nên lấy k = 0,74. 

- U:  Tốc độ gió trung bình, U = 3,6 m/s 

- M:  Độ ẩm trung bình của đất, M = 45%. 

Thay các số liệu vào công thức (3-1), ta tính toán được hệ số ô nhiễm bụi: 

E = 0,0164 kg/tấn 

Khối lượng bụi 

Khối lượng bụi phát sinh trong giai đoạn đào đắp đất, san ủi mặt bằng cho dự án 

được tính toán theo công thức sau: 

W = E × Q (3-2) 

Trong đó:  

W: Lượng bụi phát sinh bình quân (g). 

E: Hệ số ô nhiễm (g bụi/tấn đất). 

Q: Tổng lượng đất đào (tấn). 

Thay các số liệu vào công thức (3-2), ta tính toán được khối lượng bụi phát sinh từ quá 

trình đào đắp cho dự án là: 

W = 4,461 kg/ngày 

Nồng độ bụi khuếch tán 

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có thể 

áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí tại 

khu vực thi công được hình dung như một hình hộp với các kích thước chiều dài L 

(m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí song 

song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại 

khu vực vào thời điểm chưa khai thác là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình 

trong 01 giờ được tính theo công thức: 

C = )1( / Luts e
Hu

LE −−



    (3-3) 

Trong đó:  

- C - Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây (mg/m3); 

- Es - Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es = Mbụi/(L  W) 

(mg/m2.s); 
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- T: thời gian bụi phát tán, t = 1s; 

- Mbụi - tải lượng bụi (mg/s);  Mbụi = 4,460kg/ngày 

- u - Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), 

lấy u = 3,6 m/s; 

- H - Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m; 

- L, W - Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m); 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp 

không khí được trình bày trong Bảng 4.2 

Bảng 4. 2. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào đất (đã cộng 

môi trường nền) 

L 

(m) 
W (m)  

Es 

(mg/m2.s) 

Nồng độ (mg/m3) 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

Nền Bao gồm nền  

10 10 0,302 2,818 0,28 0,58 

0,3 

20 20 0,165 0,705 0,28 0,40 

30 30 0,113 0,313 0,28 0,33 

45 45 0,077 0,139 0,28 0,28 

50 50 0,069 0,113 0,28 0,28 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

Nhận xét: Theo như kết quả tính toán được trình bày trong bảng trên cho thấy nồng độ 

bụi phát tán trong môi trường không khí trong vòng bán kính từ <30m từ vị trí đào 

vượt mức cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh đến 1,93 lần, trong khoảng bán kính từ >30m thì 

nồng độ bụi và các chất ô nhiễm có giảm, càng ở khoảng cách xa thì càng thấp hơn so 

với giá trị cho phép.  

Quá trình vận chuyển đất đào có thể làm rơi vãi dọc đường nếu xe không chở đúng 

tải trong, không được che chắn cẩn thận. Đất rơi vãi trên đường có thể làm ảnh hưởng 

đến hoạt động giao thông tại tuyến đường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân ven 

đường và gây mất mỹ quan khu vực. 

Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi gây nên 

những bệnh hô hấp: viêm phổi, khí thủng phổi, ung thư phổi… Đối với thực vật, bụi 

lắng trên lá làm giảm khả năng quang hợp của cây, làm giảm sức sống và cản trở khả 

năng thụ phấn của cây. 

(2). Ô nhiễm bụi và khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển đất đào và vật liệu 

thi công 

Hoạt động thi công xây dựng dự án cần một số lượng phương tiện vận chuyển để 

chuyên chở vật liệu xây dựng và đất đào ra khỏi công trường. Theo dự kiến của chủ 
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đầu tư thì việc cung cấp nguyên vật liệu vào công trường được sử dụng bằng hướng 

đường bộ. Kế hoạch các nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho công trình với các cự ly 

vận chuyển như sau: 

- Đá sắt, thép, xi măng lấy tại các khu vực lận cận (Bình Dương, Đồng Nai, 

TP.HCM,...). Cự ly vận chuyển đường bộ khoảng 25 km (Căn cứ vào đo khoảng cách 

trên Google Map). 

Tổng khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình thi công xây dựng là 

23.080 tấn. Và khối lượng đất đào ra khỏi công trình 14.142 tấn. 

Khối lượng nguyên vật liệu, đất đào này sẽ được vận chuyển bằng xe vận tải nặng với 

tải trọng trung bình 15 tấn, nguyên liệu sử dụng là dầu DO. 

Tổng số lượt xe cần thiết để vận chuyển đất ra và nguyên vật liệu xây dựng vào công 

trình là khoảng 2.481 lượt. Số lượt xe ra không tải (xe không tải có tải trọng < 3,5 tấn) 

quy đổi thành loại xe có trọng tải 15 tấn sẽ là (2.481 x 3,5/15) = 579 lượt xe. Tổng số 

lượt xe có tải và không tải sẽ ra vào công trường trong giai đoạn xây dựng là 3.060 

lượt. 

Như vậy, trên cơ sở đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập đối với 

loại xe vận tải sử dụng dầu DO có tải trọng 3,5 – 16 tấn, thì tổng tải lượng các chất ô 

nhiễm trong khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu thi công được ước 

tính như trong Bảng 4.3. 

Bảng 4. 3. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải sinh ra từ các phương tiện 

vận chuyển vật liệu thi công 

Stt 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/1.000 km) 

Tổng chiều dài 

tính toán 

(1.000 km) 

Tải lượng 

trung bình 

ngày (kg/ngày) 

Tải lượng 

trung bình 

(mg/s) 

1 Bụi 0,9(*) 76,5 0,938 10,857 

2 SO2 4,15 S(*) 76,5 4,325 50,066 

3 NOx 14,4(*) 76,5 15,01 173,724 

4 CO 2,9(*) 76,5 3,023 34,985 

5 THC 0,8(*) 76,5 0,834 9,651 

Ghi chú: (*): Theo WHO, 1993 

- S là hàm lượng lưu huỳnh (%) trong dầu DO, với S = 0,05. 

- Thời gian vận chuyển khoảng là 624 ngày; 

- Chiều dài quãng đường vận chuyển khoảng 25km. 

Lượng phát thải liên quan đến xe vận chuyển đất được phân bố liên tục trên toàn 

tuyến. Do đó có thể xem nguồn phát thải là nguồn đường để đánh giá sự lan truyền của 

chất ô nhiễm trong không khí theo chiều gió. 

Nồng độ bụi hô hấp và các chất ô nhiễm tại khoảng cách x cuối hướng gió từ nguồn 
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đường được đánh giá theo mô hình cải biên của Sutton như sau: 

( ) ( )
2 2

2 2

0,8
exp exp

2 2
x

z z

z h z hE
C

VU U U

    − + − −
    = +

        

 

Trong đó: 

C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí ở khoảng cách x (mg/m3); 

E: Nguồn thải (mg/m/s); 

z: Độ cao điểm tính (z = 1,5m) 

UZ: Hệ số khuếch tán theo trục Z; với nguồn đường, độ ổn định khí quyển B chọn UZ 

= 0,53 x0,73 

V: Tốc độ gió trung bình (V = 3,6 m/s) 

h: Độ cao mặt đường so với xung quanh (h = 2,5m) 

Kết quả nồng độ bụi vá các chất ô nhiễm trong không khí cuối hướng gió được đánh 

giá theo mô hình trên được trình bày trong Bảng 4.4 

Bảng 4. 4. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận tải 

nguyên liệu trong giai đoạn xây dựng theo khoảng cách (mg/m3) 

Khoảng cách (m) 

Môi 

trường 

nền 

10 20 40 QCVN 

05:2013/BTNMT 

Gồm môi trường nền 

Bụi 0,28 0,434 0,391 0,38 0,3 

SO2 0,124 1,651 1,281 0,114 0,35 

NOx 0,140 1,098 0,264 0,132 0,2 

CO 6,47 9,968 9,911 9,860 30 

THC - 0,309 0,227 0,155 - 

Nhận xét: Theo Bảng trên có thể nhận thấy rằng, nồng độ các chất ô nhiễm gây ra bởi 

các phương tiện vận tải hầu hết vượt mức tiêu chuẩn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ). Do đây là nguồn di động nên lượng chất ô nhiễm 

sẽ trải đều trên toàn bộ tuyến đường vận chuyển và phân bổ theo ngày cũng như thời 

gian vận chuyển. 

Tuy nhiên, do tình trạng che chắn, bao phủ không kỹ của các phương tiện vận chuyển 

nên trong quá trình di chuyển trên đường bị rơi rớt xuống đường và bị gió cuốn, 

khuếch tán lên làm ảnh hưởng trực tiếp đến người đi đường và nhà dân sống hai bên 

đường vận chuyển, công nhân thi công trên công trường. Do đó Chủ đầu tư sẽ áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu bụi và bảo đảm đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe và năng lực làm việc của công nhân thi công, thực 

hiện phun nước tưới đường vào những ngày nắng. 

Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng bởi hai hướng gió chính và chủ yếu là 
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gió mùa Tây - Tây Nam và Bắc - Ðông Bắc. Gió Tây -Tây Nam từ Ấn Ðộ Dương thổi 

vào trong mùa mưa, khoảng từ tháng 6 đến tháng 10, tốc độ trung bình 3,6m/s và gió 

thổi mạnh nhất vào tháng 8, tốc độ trung bình 4,5 m/s. Gió Bắc- Ðông Bắc từ biển 

Đông thổi vào trong mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 2, tốc độ trung bình 2,4 

m/s. Ngoài ra có gió tín phong, hướng Nam - Ðông Nam, khoảng từ tháng 3 đến tháng 

5 tốc độ trung bình 3,7 m/s. Về cơ bản TPHCM thuộc vùng không có gió bão. 

Như vậy: 

- Từ tháng 3 đến tháng 5: các hoạt động của dự án tác động đến các đối tượng nằm 

ở hướng Nam - Đông Nam trên tuyến đường vận chuyển. 

- Từ tháng 6 đến tháng 10: các hoạt động của dự án tác động đến các đối tượng 

nằm ở hướng Tây - Tây Nam trên tuyến đường vận chuyển. 

- Từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau: các hoạt động của dự án tác động đến các đối 

tượng nằm ở hướng Bắc- Ðông Bắc trên tuyến đường vận chuyển. 

(3). Ô nhiễm bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện thi công dự án 

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu như, đá, xi măng, 

sắt, thép,… sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm chứa sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của 

các động cơ như NOx, SO2, CO, VOC gây tác động trực tiếp đến công nhân thi công 

và môi trường không khí xung quanh. 

Tác động do khí thải từ các phương tiện giao thông, vận chuyển nguyên vật 

liệu, máy móc thiết bị trong quá trình thi công được đánh giá trên cơ sở tổng khối 

lượng nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc cần vận chuyển, quãng đường vận chuyển và 

công suất tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện thi công cơ giới trong quá trình xây 

dựng dự án. Tuy nhiên, mỗi loại phương tiện và thiết bị thi công hoạt động theo từng 

giai đoạn xây dựng sẽ khác nhau, nên khó có thể xác định số phương tiện vận chuyển 

và thiết bị thi công tại khu vực dự án.  

Trong quá trình thi công sẽ tập trung một lượng các phương tiện và thiết bị thi 

công như máy ủi, máy xúc, xe bồn trộn bê tông, … Số lượng các phương tiện thi công 

chính tham khảo từ những dự án có diện tích tương đương thì có khoảng 23 phương 

tiện trong một ngày, trong đó: 

- Máy ủi    : 3 chiếc 

- Máy xúc gầu trước : 2 chiếc 

- Máy trộn bê tông     : 3 chiếc 

- Máy đầm bê tông : 2 chiếc 

Lượng nhiên liệu (dầu DO) tiêu thụ của các phương tiện khác nhau, nhưng theo 

thực tế vận hành của các thiết bị thi công thì bình quân lượng dầu tiêu thụ trung bình 

một ngày làm việc 12 tiếng của một phương tiện thi công khoảng 70 lít/ngày 

 Tính toán lượng dầu tiêu thụ  

Lượng dầu tiêu thụ một ngày của các thiết bị là:  

10 phương tiện x 70 lít/ngày = 700 lít/ngày = 87,5 lít/giờ 
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Như vậy, khối lượng dầu DO sử dụng trong một ngày là: 

   M = 87,5 lít/giờ x 0,86 tấn/m3 = 75,25 kg/giờ 

(Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng nhiên liệu – dầu – mỡ của Nhà xuất bản Khoa học 

và Kỹ thuật, 2000 thì tỷ trọng của dầu là 0,86 tấn/m3).  

Hệ số và tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO được trình bày trong Bảng 4.5 

Bảng 4. 5. Hệ số và tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO của các phương tiện thi 

công trên công trường 

Khí thải Bụi SO2 NOX CO VOC 

Hệ số ô nhiễm (Kg/tấn) (*) 0,28 20S 2,84 0,71 0,035 

Tải lượng ô nhiễm (g/h) 32 115,4 327,7 81,9 4 

(*)Nguồn: Assessment of sources of air, water, anh land pollution – WHO, 1993 

Trong đó: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO: S = 0,05%; 

Lượng phát thải liên quan đến phương tiện thi công được phân bố trên toàn diện 

tích khu đất xây dựng dự án. Do đó có thể xem nguồn phát thải là nguồn đường để 

đánh giá sự lan truyền của chất ô nhiễm trong không khí theo chiều gió. 

Nồng độ bụi hô hấp và các chất ô nhiễm tại khoảng cách x cuối hướng gió từ nguồn 

đường được đánh giá theo mô hình cải biên của Sutton (Nguồn: Bùi Tá Long (2008), 

Mô hình hóa Môi trường, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM) như sau: 
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Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí ở khoảng cách x (mg/m3); 

M: Công suất nguồn thải (mg/m/s); 

x: khoảng cách từ tâm đường đến điểm tính nồng độ ô nhiễm (m); 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (h = 2,5m); 

z: Độ cao điểm tính nồng độ chất ô nhiễm (z = 1,5m) 

z: Hệ số khuếch tán theo phương x (m); với nguồn đường, độ ổn định khí quyển B 

chọn z= 0,53 x0,73 

u: Tốc độ gió trung bình (V = 3,6 m/s) 

 Từ đó tính toán ra được nồng độ các chất ô nhiễm phát thải được trình bày như 

sau: 

Kết quả nồng độ bụi vá các chất ô nhiễm trong không khí cuối hướng gió được đánh 

giá theo mô hình trên được trình bày trong Bảng 4.6 
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Bảng 4. 6. Nồng độ các chất ô nhiễm của các phương tiện thi công (mg/m3) 

Khoảng cách 

(m) 

Môi 

trường 

nền 

5 10 20 
QCVN 

05:2013/BTNMT 

QĐ 

3733/2002/QĐ-

BYT Gồm môi trường nền 

Bụi 0,28 0,333 0,283 0,280 0,3 8 

SO2 0,124 0,304 0,134 0,124 0,35 5 

NOx 0,140 0,683 0,156 0,140 0,2 5 

CO 6,47 4,836 4,707 4,700 30 20 

THC - 0,096 0,089 - - - 

Nhận xét: Theo Bảng 4.6 có thể nhận thấy rằng, nồng độ các chất ô nhiễm gây ra bởi 

các phương tiện thi công ở khoảng cách 10m tiêu chuẩn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ). Do đây là nguồn di động nên lượng chất ô nhiễm 

sẽ trải đều trên toàn bộ phần diện tich khu vực thi công. 

Phép tính trên chỉ giả sử nguồn thải là một nguồn điểm, tất cả các máy móc đều 

tập trung tại một chỗ. Trên thực tế, nồng độ các chất ô nhiễm sẽ thấp hơn rất nhiều do 

khu vực thi công có diện tích rộng, các máy móc thiết bị không bố trí tập trung cùng 

một vị trí. Mặt khác, trong điều kiện có gió pha loãng và phát tán khí thải giao thông, 

thì tác động của khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải là nhỏ không đáng kể. 

 (4). Ô nhiễm do khói hàn cắt kim loại 

Quá trình lắp đặt thiết bị sử dụng các máy khoan, máy cắt, máy hàn gây phát sinh bụi, 

hơi khí hàn khá nhiều. Các máy khoan, máy cắt khi hoạt động làm phát sinh bụi (bụi 

kim loại, bụi ximang). Các loại bụi này thường khá mịn và rất dễ bắn vào công nhân 

khi thao tác.Các máy hàn khi hoạt động phát sinh khói hàn và ánh sáng hồ quang hàn. 

Các khói hàn chứa một lượng rất lớn oxyt của các kim loại Mangan, niken, magie, 

thép, và một số nguyên tố khác. Ngoài ra còn có bụi silic. Những phân tử khói hàn đủ 

nhỏ để đi vào và ngưng tụ trên phổi. theo thời gian các phân tử này sẽ ảnh hưởng tới 

dòng máu. Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: Viêm 

phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt, về da… 

Dự án sử dụng que hàn có đường kính 3,25mm. Tính toán cho đối tượng chịu tác động 

trực tiếp nhất là công nhân hàn, khoảng không gian bao quanh 1 công nhân hàn 

khoảng 12m3 (2mx2mx3m).  

Để máy hàn điện tử làm việc hiệu quả thì theo yêu cầu của nhà sản xuất nên cho máy 

làm việc ở 60% chu kỳ (chu kỳ làm việc của máy hàn tính trong khoảng thời gian 10 

phút), tương đương với việc đốt liên tục tối đa 5 que hàn 3,25mm. Sau đó, máy hàn sẽ 

ngưng hoạt động lại để giải nhiệt. 

Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm từ quá trình hàn của 1 công nhân hàn tính toán và 

trình bày trong Bảng 4.7 
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Bảng 4. 7. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn sử dụng que hàn 3,25mm 

Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm 

(mg/1 que hàn) 

(*) 

Tải lượng 

(mg/h) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

TCVSLĐ theo QĐ 

3733/2002/QĐ-BYT 

(mg/m3) 

Khói hàn  508 2.540 211,67 5 

CO  15 75 6,25 20 

NOx  20 100 8,33 10 

(*) Nguồn : Phạm Ngọc Đăng, Môi trường Không khí, NXB KH và Kỹ Thuật, 2003 

Nhận xét: Nồng độ khí CO và NOx tính toán trong phạm vi không gian hẹp bao quanh 

công nhân hàn vẫn nằm trong giới hạn cho phép của TCVSLĐ theo QĐ 

3733/2002/QĐ-BYT. Tuy nhiên lượng khói hàn lại cao hơn tiêu chuẩn nhiều lần. Do 

vậy cần có các phương tiện bảo hộ cho công nhân hàn sẽ hạn chế được mức độ ô 

nhiễm ảnh hưởng đến công nhân từ khói hàn. 

(5). Ô nhiễm do các hoạt động chà nhám tường và sơn nhà 

Đối với hoạt động chà nhám tường:  

Lượng bụi này phát sinh cục bộ trong nhà, lượng bụi này chủ yếu có đường 

kính lớn hơn 10 micromet. Lượng bụi này phát tán xung quanh vị trí chà nhám. Do đó, 

nó ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động. 

Trước khi sơn tường, tường sẽ được trét bột. Bột trét được trộn bột với nước 

theo tỷ lệ thích hợp. Khuấy trộn thật đều cho tới khi các thành phần bột liên kết lại với 

nhau thành bột dẻo. Trét 01 lớp lên tường bằng dụng cụ thích hợp, sau đó để khô 1- 2 

giờ và dùng giấy nhám làm bẳng bề mặt. Bụi phát sinh từ công đoạn thi công này 

thường phát sinh lượng bụi cục bộ rất cao và bụi nhẹ dễ phát tán đi xa. Tải lượng bụi 

được tính toán như sau: 

+ Theo WHO, 1993, hệ số ô nhiễm do quá trình chà nhám các bề mặt là 0,05 kg 

bụi/m2. Với bề mặt cần chà nhám ước tính khoảng 7.040 m2 thì tải lượng ô nhiễm phát 

sinh từ hoạt động chà nhám bề mặt là 352 kg/toàn thời gian thi công. 

+ Thời gian thi công chà nhám trong vòng 02 tháng (1 ca/ngày, 8h/ca), khi đó 

tải lượng ô nhiễm bụi là 0,815 kg/giờ = 0,226 mg/s. 

Khối không khí tại khu vực công trường được hình dung như một hình hộp với các 

kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của 

hình hộp, không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không 

ô nhiễm và không khí tại khu vực vào thời điểm chưa khai thác là sạch thì nồng độ bụi 

phát sinh trung bình trong 01 giờ được tính theo công thức: 

C = )1( / Luts e
Hu

LE −−



    

Trong đó:  

- C - Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây (mg/m3); 

- Es - Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es = Mbụi/(L  W) 

(mg/m2.s); 
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- T: thời gian bụi phát tán, t = 1s; 

- Mbụi - tải lượng bụi (mg/s);  Mbụi = 0,226 mg/s 

- u - Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), 

lấy u = 3,6 m/s; 

- H - Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10 m; 

- L, W - Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m); 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của hộp 

không khí được trình bày trong Bảng 4.8 

Bảng 4. 8. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động chà nhám (đã 

cộng môi trường nền) 

L 

(m) 
W (m)  

Es 

(mg/m2.s) 

Môi 

trường 

nền 

(mg/m3) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

Gồm môi 

trường nền 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

10 10 0,302 3,381 0,38 0,70 

0,3 20 20 0,165 0,846 0,38 0,48 

30 30 0,113 0,2756 0,38 0,38 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

Nhận xét: Theo như kết quả tính toán được trình bày trong bảng trên cho thấy 

nồng độ bụi phát tán trong môi trường không khí trong vòng bán kính từ <30m từ vị trí 

đào vượt mức cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh đến 2,2 lần, trong khoảng bán kính từ >30m thì do 

nồng độ bụi nền cao nên vượt mức cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Khi thi 

công trên các tầng cao, lượng bụi này sẽ phát tán theo hướng gió chủ đạo ra cộng đồng 

dân cư xung quanh khu vực dự án, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người 

dân. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa tác động chủ đầu tư sẽ trang bị máy móc có ngăn thu 

bụi, xung quanh có bố trí lưới chắn. 

Đối với quá trình sơn nhà: 

Dự án sử dụng sơn dầu để sơn các cấu kiện bằng kim loại và sử dụng sơn nước 

để sơn tường xây gạch/BTCT. 

Sơn nước khá thân thiện với môi trường so với sơn dầu. Vì vậy hoạt động sử 

dụng sơn nước phát sinh khí thải, mùi, bụi không đáng kể. Sơn nước ít độc hại, tuy 

nhiên sơn dầu có nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) có trong thành phần của 

dung môi, chúng rất dễ bay hơi vào trong không khí khi sơn. VOCs  có thể gây nhiễm 

độc cho con người, có thể gây kích thích các cơ quan hô hấp và có thể gây ung thư đột 

biến. Dưới ánh sáng mặt trời chúng có thể kết hợp với NOx tạo thành ôzôn hay những 

chất ôxy hoá khác mạnh hơn. Các chất này có thể gây rối loạn hô hấp, đau đầu, nhức 

mắt và gây tác hại cho các loại thực vật. 
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Lượng sơn dầu dự án sử dụng khoảng 0,5 tấn, trong đó dung môi pha sơn là xăng 

chiếm khoảng 50%, ước tính khoảng 0,5 tấn xăng. Khoảng 70% dung môi sẽ bay hơi 

trong khoảng 1h ngay sau khi sơn, phần còn lại sẽ bay hơi dần trong quá trình sử dụng. 

Như vậy lượng dung môi bay hơi sau khi sơn là 175 kg. 

Thời gian sơn ước tính khoảng 100 ngày, như vậy tải lượng dung môi sơn bay 

hơi khoảng 175kg/(100 ngày x 8h/ngày) = 0,22 kg/h. 

Dung môi pha sơn là xăng là hỗn hợp của các chất hydrocarbon không thơm 

(aliphatic hydrocarbon), là nhóm hợp chất hữu cơ có công thức phân tử CnH2n+2 gồm 

mạch carbon thẳng chứa  từ 7 – 11 nguyên tử C, và các nguyên tử hydrogen. Tuy 

nhiên trong xăng còn chứa một số thành phần độc hại như benzene, ethylbenzene, 

toluene. Hơi dung môi trong sơn khi tiếp xúc có thể gây chóng mặt, nhức đầu, kích 

ứng mắt, tuy nhiên với lượng phát sinh không nhiều và vị trí sơn phân bố rải rác nên 

chủ yếu tác dụng đối với công nhân sơn. 

b. Tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 

Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn xây dựng dự án là: 

- Nước do thi công tầng hầm. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân. 

- Nước thải trong quá trình xây dựng. 

- Nước mưa chảy tràn qua toàn bộ khu đất dự án cuốn theo bụi, đất, cát, đá, nguyên 

nhiên vật liệu như: xi măng, cặn xăng dầu, sơn,… rơi vãi xuống nguồn nước. 

(1). Ô nhiễm nước do thi công móng tầng hầm 

 Quá trình thi công xây dựng tầng hầm sẽ phát sinh lượng nước ngầm. Nước 

ngầm từ quá trình xây dựng chủ yếu có thành phần là cặn đất cát sét và có chứa thành 

phần bentonite từ quá trình khoan, mức độ ô nhiễm là không đáng kể. Tuy nhiên việc 

thải bỏ trực tiếp lượng nước này vào cống thoát nước thải thành phố sẽ làm gia tăng độ 

đục, nghẹt đường cống.  

 Lượng nước ngầm này có thể gây ngập úng tại khu vực nếu không có biện pháp 

tiêu thoát vào hệ thống thoát nước của thành phố. Do đó, chủ đầu tư sẽ có những biện 

pháp nhằm hạn chế các tác động này. 

(2). Tác động do nước thải từ hoạt động xây dựng 

Nước thải xây dựng chủ yếu là nước rửa dụng cụ máy móc thiết bị phục vụ cho 

thi công và quá trình đào đất xây dựng tầng hầm. Thành phần nước thải chủ yếu là xi 

măng, cát, chất rắn lơ lửng… Nước thải này nếu không có biện pháp kiểm soát và xử 

lý thích hợp sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt tại khu vực. Do đó, toàn bộ  lượng nước 

thải sẽ được xử lý sơ bộ bằng hố lắng tạm thời trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Vì 

vậy, mức độ tác động đến môi trường nước tại khu vực sẽ không đáng kể. 

- Nước rửa phương tiện: nước xịt rửa xe tải định mức khoảng 300 lít/xe theo TCVN 

4513:1988. Trong thời gian thi công thời điểm nhiều xe ra vào nhất là khoảng 11 

xe/ngày (gồm xe vận chuyển thiết bị và vật liệu xây dựng). Mỗi xe sẽ được xịt rửa 

trước khi ra khỏi công trường. Lượng nước từ xịt rửa phương tiện khoảng 300 x 

11/1000 = 3,3 m3/ngày. 

- Nước vệ sinh thiết bị: Theo số liệu khảo sát từ một số công trình xây dựng có quy 
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mô và tính chất tương tự thì lượng nước thải phát sinh từ hoạt động này ước tính 1 

m3/ngày. 

Lượng nước thải xây dựng khoảng 4,3m3/ngày có nồng độ chất lơ lửng khá cao 

(có thể bị nhiễm các tạp chất như CTR, vật liệu san nền và các chất thải khác trên mặt 

đất), Tổng Phốtpho, Tổng Nitơ, dầu mỡ và các tạp chất khác . 

Ngoài ra, sau khi đổ bê tông, để bê tông đóng rắn có chất lượng tốt thì phải bổ 

sung nước tạo môi trường ẩm trong 7 ngày đầu thi công. Nước được phun đều, không 

để sót diện tích nào bị khô sẽ gây nứt nẻ rạn chân chim trên bề mặt, phun nước tia nhỏ 

liên tục đều đặn. Lượng nước sử dụng chủ yếu để làm ướt bề mặt bê tông nên phát 

sinh rất ít, lượng nước này chứa hàm lượng cặn lơ lửng cao. Do đó, chủ đầu tư sẽ sử 

dụng thiết bị phun có áp lực nhỏ giúp tiết kiệm nước và ít phát sinh lượng nước thải. 

Lượng nước thải phát sinh sẽ qua các hố ga và bể lắng cặn trước khi thoát ra môi 

trường. 

(2). Tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng 

Nguồn nước sử dụng là nước thủy cục thành phố trên đường Kha Vạn Cân. 

Tác động đến môi trường nước do quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu do 

nước thải sinh hoạt của các công nhân xây dựng. Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu 

trong nước thải sinh hoạt gồm: Các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất 

hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, 

E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa hàm lượng lớn 

các vi khuẩn Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước 

mặt và nước ngầm nếu không được xử lý.  

Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở định mức nước thải và 

số lượng công nhân.Theo tiêu chuẩn xây dựng (TCXDVN 33:2006), định mức nước 

cấp sinh hoạt cho công nhân thi công tại công trường là 45 lít/người/ca (K=2,5). Định 

mức phát sinh nước thải sinh hoạt là 112,5 lít/người/ngày.đêm (tương đương 100% 

nước cấp). Theo kinh nghiệm thực tế từ các công trình xây dựng khác, có thể ước tính 

trung bình mỗi ngày có khoảng 100 công nhân lao động trên công trường. Như vậy, 

tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là 

khoảng 11,25 m³/ngày.  

Tham khảo báo cáo giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng tại các dự án 

Sunrise Riveside (Nhà Bè), Sunrise Cityview (Quận 7), Lucky Palace (quận 6), Lucky 

Dragon (quận 9), nồng độ ô nhiễm nước thải trong giai đoạn xây dựng như sau: 

Bảng 4. 9. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Stt Chất ô nhiễm 
Nồng độ các chất ô 

nhiễm (mg/l) 

QCVN 14:2008/BTNMT 

Cột B 

01. pH 5,5 -7,5 5 – 9 

02. BOD5 200 – 260 50 

03. COD 340 – 400 - 
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Stt Chất ô nhiễm 
Nồng độ các chất ô 

nhiễm (mg/l) 

QCVN 14:2008/BTNMT 

Cột B 

04. SS 150 – 320 100 

05. Dầu mỡ 10 - 40 20 

06. Amoni (N-NH4
+) 20 - 35 10 

07. Phosphat (P-PO4
3-) 10 -15 10 

Nhận xét: Số liệu trên cho thấy nước thải chưa qua xử lý có các chỉ tiêu ô nhiễm vượt 

tiêu chuẩn hiện hành là QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B), do đó lượng nước thải này 

sẽ được xử lý trước khi thải ra môi trường ngoài. 

(3). Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án  

Nước mưa chảy tràn trên mặt đường trong khu vực thi công có nồng độ chất lơ lửng 

cao và có thể bị nhiễm các tạp chất khác như dầu mỡ, vụn vật liệu xây dựng,… Đây là 

nguồn phát sinh không thể tránh khỏi đối với bất kì dự án nào thi công xây dựng trong 

mùa mưa. Lưu lượng nước mưa sinh ra phụ thuộc vào yếu tố khí hậu trong khu vực, 

mức độ gây ô nhiễm từ lượng nước này không nhiều. Hơn nữa, nước mưa cũng không 

thể thu gom, xử lý trong giai đoạn xây dựng được nên biện pháp duy nhất có thể là hạn 

chế rơi vãi dầu nhớt và các chất thải khác trong khu vực xây dựng.  

Theo TCXDVN 51:2008/BXD, lượng nước mưa phát sinh từ khu vực dự án 

trong quá trình thi công xây dựng được ước tính theo công thức sau:    

Q = q.C.F 

Trong đó:  

  F : diện tích khu vực thi công (ha). Diện tích dự án là 1.106,1m2. 

  C : hệ số dòng chảy của các loại mặt phủ (chọn  = 0,5) 

 q : là cường độ mưa tính toán (l/s.ha) và được xác định như sau: 

 

 Với:  t - Thời gian dòng chảy mưa (phút), chọn t=60 phút. 

  P- Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm), chọn P=25 năm. 

  A, C, b, n - Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, (đối 

với khu vực thành phố Hồ Chí Minh theo phụ lục II - TCXDVN 51:2008/BXD: chọn 

A=11.650; C=0,58; b=32; n=0,95); 

 Thay vào ta có:  

0,95

11.650 (1 0,58 lg 25)
287,47 / .

(60 32)

x x
q l s ha

+
= =

+
 

Suy ra, lưu lượng nước mưa lớn nhất phát sinh tại khu vực dự án là: 

Q = 287,47 x 0,5 x 0,11061= 15,9 l/s.  
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Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt Dự án nếu không được thoát hợp lý có thể gây 

ứ đọng, cản trở quá trình thi công . 

Ngoài ra, nước mưa cuốn theo đất cát và các thành phần ô nhiễm khác từ mặt đất vào 

nguồn nước mặt gây tác động xấu đến nguồn tài nguyên nước. 

Nồng độ ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường được trình bày tại Bảng 

4.10 

Bảng 4. 10. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn 

STT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/L) 

1 Tổng Nitơ (N) 0,5 – 1,5 

2 Tổng Phospho (P) 0,004 – 0,03 

3 Nhu cầu oxy hóa học (COD) 10 – 20 

4 Chất rắn lơ lửng (SS) 10 – 20 

Nguồn: Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, Lê Văn Nãi, Nhà xuất bản 

Khoa học và kỹ thuật, 1999. 

So với nước thải sinh hoạt, nước mưa khá sạch, mức độ gây ô nhiễm từ lượng 

nước này không nhiều, hơn nữa cũng rất khó có thể thu gom, xử lý. Do đó, nước mưa 

có thể thải thẳng không qua xử lý nhưng cần có hệ thống thoát nước tránh ngập úng, 

hạn chế rơi vãi các chất thải trong khu vực xây dựng và xây dựng trước hệ thống thoát 

nước mưa tạm thời cho khu đất Dự án. 

c. Tác động do chất thải rắn 

(1). Chất thải rắn sinh hoạt 

Rác sinh hoạt gồm các loại không có khả năng phân hủy sinh học như vỏ đồ hộp, bao 

bì nhựa, thủy tinh và các loại có hàm lượng hữu cơ cao, có khả năng phân hủy sinh học 

như vỏ trái cây, phần loại bỏ của rau quả, thực phẩm thừa … Rác sinh hoạt phát sinh 

từ  sinh hoạt của công nhân lao động trực tiếp trên công trường thi công.  

Lượng rác sinh hoạt trung bình do một người tạo ra trong 1 ngày (1 ca làm việc) là 0,5 

kg. Vậy có thể ước tính lượng rác sinh hoạt của lượng công nhân (với 100 công nhân 

lao động tại công trường mỗi ngày) phát sinh trong quá trình xây dựng Dự án này như 

sau: 0,5 kg/người.ngày x 100 người = 50 kg/ngày. 

Mặc dù khối lượng rác thải sinh hoạt không quá lớn nhưng nếu không có biện pháp thu 

gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ rác ngày càng nhiều sẽ gây tác động đến chất 

lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi hôi. Rác thải sinh hoạt nếu vứt 

bỏ lung tung hay không thu gom đổ bỏ hợp lý sẽ là nơi chuột, dán và các vi sinh vật 

gây bệnh ẩn náu và phát triển. Ngoài ra, quá trình phân hủy của rác hữu cơ sẽ tạo ra 

mùi hôi thối, ảnh hưởng đến chất lượng không khí toàn khu vực hoặc nước mưa chảy 

tràn ngang qua khu vực để rác có thể kéo theo các chất ô nhiễm đưa vào hệ thống thoát 

nước gây ô nhiễm nước mặt. 

(2). Chất thải rắn xây dựng 

Các hoạt động trong quá trình xây dựng đặc biệt là hoạt động đào đường ống cấp 

nước, mương đặt cống thoát nước thải và cống thoát nước mưa sẽ sinh ra một lượng 

đất dư, phần đất này có thể sử dụng san nền trong khu vực Dự án. 
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+ Xà bần, gỗ vụn, bao bì vật liệu xây dựng, sắt thép vụn theo Phần 2: Định mức hao 

hụt vật liệu ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ 

Xây dựng về việc công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng khoảng 0,5 – 5% 

tổng lượng nguyên nhiên liệu phục vụ xây dựng dự án. Với lượng nguyên nhiên liệu 

phục vụ xây dựng dự án khoảng 23.081 tấn thì lượng chất thải phát sinh khoảng 115,4 

tấn. Phần lớn chất thải loại này được tái sử dụng hoặc bán phế liệu như: sắt thép vụn, 

bao bì đựng nguyên vật liệu như xi măng, … được thu gom và bán phế liệu; các loại 

gỗ, cốp pha được đơn vị thi công thu gom để sử dụng cho các công trình sau.. 

+ Đất đào: phát sinh chủ yếu từ hoạt động đào tầng hầm. Khối lượng đất đào phát sinh 

khoảng 14.142 tấn. 

+ Bentonite từ thi công tầng hầm:  

Dung dịch vữa bentonite được hợp thành chủ yếu bởi đất sét bentonite, nó được đặc 

trưng bởi sự tạo thành lớp màng bùn bảo vệ trên bề mặt của vách hố khoan và tính xúc 

biến của nó. Hai đặc trưng cơ bản này làm ổn định đất trong hố khoan. Hiệu quả của 

tính xúc biến của dung dịch được thể hiện qua khả năng ngăn ngừa sự nhiễm bùn 

khoan vào dung dịch và sự lắng đọng mùn khoan ở đáy hố khoan trong một thời gian 

dài sau khi khoan xong. 

Bentonite là một loại đất sét tự nhiên được nghiền thành bột và đóng thành bao tương 

tự bao xi măng, 50 kg một bao. Khi trộn với nước tạo thành chất huyền phù 

THIXOTROPIC, chất này bền vững trong nhiều tuần. 

- Thành phần khoáng: 

+ Monmorilonit: 77,3% 

+ Thạch anh: 6,0% 

+ Dolomit: 10,0% 

+ Hydromica: 6,7% 

- Công thức cấu trúc: 

- Hàm lượng cát: 0,2 - 0,7%. 

Đây cũng là loại chất thải rắn cần được chủ đầu tư lưu ý và kiểm soát trong suốt quá 

trình thi công khoan cọc nhồi. 

Bentonite thường được tái sử dụng cho đến khi hoàn thành công tác khoan và đổ bê 

tông cọc nhồi. Tuy nhiên sẽ luôn còn một lượng bentonite không thể tái sử dụng mà 

phải đổ bỏ. 

Với số lượng cọc khoảng 96 cọc (đường kính 0,8 – 1,0m, khoảng cách 02 cọc là 4,0m) 

thì lượng Bentonite còn lại cần xử lý là 96 cọc x 0,5 m3/cọc = 48 m3. 

(3) Bùn từ nhà vệ sinh di động: Bùn từ nhà vệ sinh di động cũng là nguồn phát sinh ô 

nhiễm nếu không được quản lý tốt. Khối lượng bùn phát sinh khoảng 250kg/ngày. 

(4). Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu là dầu nhớt thải; giẻ lau 

dính dầu, mỡ; bao bì đựng sơn; hắc in; dung môi thải. 

http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Bentonite
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/V%C3%A1ch
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Bentonite
http://vi.ketcau.wikia.com/wiki/Xi_m%C4%83ng
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- Theo kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu 

lỏng do Trung tâm Khoa học kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc phòng thực hiện 

vào năm 2002 cho thấy: Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi 

công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay, chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc trung 

bình từ 3 – 6 tháng thay nhớt 1 lần tuỳ thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện. 

Số lượng phương tiện chính và máy móc cơ giới phục vụ cho hoạt động thi công xây 

dựng của Dự án là 10 phương tiện là 70 lít/lần thay, khoảng 10 – 11 lít/tháng. 

- Giẻ lau phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị hoặc lau dầu rò rỉ với khối 

lượng phát sinh khoảng 3 kg/tháng. 

- Bao bì đựng sơn phát sinh từ việc sử dụng sơn: 28 kg/tháng 

- Dung môi thải phát sinh từ việc sử dụng các chất pha loãng sơn, chất tẩy rửa,...: 20 

kg/tháng 

- Hắc in phát sinh từ quá trình trải nhựa đường nội bộ khu vực dự án: 20 kg/tháng. 

- Bóng đèn huỳnh quang hỏng: 1 kg/tháng 

Bảng 4. 11. Danh sách chất thải nguy hại phát sinh trung bình trong 1 tháng 

(giai đoạn thi công xây dựng) 

STT Thành phần rác thải Khối lượng 
Tính nguy 

hại 

Mã 

CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu mỡ 3 kg/tháng Nguy hại 18 02 01 

2 Dầu nhớt thải 10 - 11 lít/tháng Nguy hại 15 01 07 

3 
Bao bì thải bằng kim loại 

(đựng sơn) 
28 kg/tháng Nguy hại 18 01 02 

4 Dung môi thải 20 kg/tháng Nguy hại 08 01 05 

5 Hắc ín 20 kg/tháng Nguy hại 11 03 02 

6 Mẩu que hàn 8 kg/tháng Nguy hại 07 04 01 

7 Giấy nhám 15 kg/tháng Nguy hại 07 03 10 

8 Bóng đèn huỳnh quang hỏng 1 kg/tháng Nguy hại 16 01 06 

 Tổng cộng 95 - 96 kg/tháng   

Nguồn: Hiện trạng thu gom CTNH một số công trình xây dựng, CITENCO, 2014 

Để kiểm soát chất thải rắn, Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng hợp lý, bán phế liệu 

các loại chất thải có thể tái chế. Đặc biệt, đối với CTNH, Chủ đầu tư sẽ đặt các thùng 

chứa trên công trình để thu gom riêng và chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom, 

vận chuyển, xử lý an toàn lượng chất thải này. 

4.1.1.5. Đánh giá tác động các nguồn khác 

a. Tác động do tiếng ồn 
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 Bên cạnh nguồn ồn do hoạt động đào đất san lấp mặt bằng, việc vận hành các 

phương tiện và thiết bị thi công như máy ủi, xe lu, máy đầm, khoan, cần trục,… cũng 

gây ồn đáng kể. Mức ồn phát sinh từ một số thiết bị thi công tham khảo như sau: 

Bảng 4. 12. Mức ồn từ các thiết bị thi công và theo khoảng cách ảnh hưởng 

Máy móc, thiết bị 
Mức ồn (dBA), cách nguồn 1,5 m 

Tài liệu (1) Tài liệu (2) 

Máy ủi 93,0 - 

Máy xúc gầu trước - 72,0 – 74,0 

Xe bồn trộn bêtông 75,0 75,0 – 88,0 

Máy đầm bêtông 85,0 - 

Máy đóng cọc 75,0 95,0 – 106,0 

Cần trục - 86,5 – 88,5 

Xe vận chuyển xà bần 93,0 93,0 

(Nguồn: tài liệu (1): Nguyễn Đinh Tuấn và cộng sự, 2000; tài liệu (2): Mackernize,1985). 

Tuy nhiên, mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng và có thể dự đoán theo 

công thức sau: 

Lp = Lp(xo) + 20 log10(x0/x) 

  Trong đó: 

- Lp(xo): mức ồn cách nguồn 1,5 m (dBA) 

- xo = 1,5 m 

- Lp(x) : mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

- x : vị trí cần tính toán (m) 

Bảng 4. 13. Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ hoạt động của thiết bị thi công 

Thiết bị, 

máy móc thi công 

Mức ồn 

cách nguồn 

1,5m (dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 100m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 200m 

(dBA) 

Máy ủi 93,0 64,9 65,3 63,1 

Máy xúc gầu trước 72,0 – 84,0 62,2 -64,0 62,0 -62,6 62 -62,2 

Xe bồn trộn bêtông 75,0 – 88,0 62,3 – 65,9 62,1 – 63,3 62,0 – 62,4 

Máy đầm bêtông 85,0 64,4 62,7 62,2 

Máy đóng cọc 75,0 – 106 62,3 – 81,6 62,1 – 75,7 62,0 – 69,5 

Cần trục 86,5 – 88,5 65,3 – 65,8 62,9 – 63,5 62,5 – 62,6 
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Thiết bị, 

máy móc thi công 

Mức ồn 

cách nguồn 

1,5m (dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 100m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 200m 

(dBA) 

Xe vận chuyển xà 

bần 

93,0 64,9 65,3 63,1 

QCVN 26-2010 (6 18h) 70 dBA 

Các kết quả tính toán ở Bảng trên cho thấy tại vị trí cách nguồn điểm 50m, mức 

ồn của hầu hết các máy móc thiết bị đều nằm trong giới hạn cho phép trong khoảng 

thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ. Ngoài ra, mức ồn của các thiết bị máy móc tại các vị trí 

cách nguồn 100m, 200m đều đạt tiêu chuẩn cho phép. 

Dự án sử dụng khoảng 10 phương tiện chính trong một ngày (Máy ủi: 3 chiếc, 

máy xúc gầu trước: 2 chiếc, máy trộn bê tông: 3 chiếc, máy đầm bê tông: 2 chiếc). Nếu 

trường hợp các phương tiện này được vận hành đồng thời, mức ồn cộng hưởng sẽ khác 

và có giá trị lớn hơn trình bày trong Bảng 3.13. Theo “Âm học kiến trúc – cơ sở lý 

thuyết và các giải pháp ứng dụng, Phạm Đức Nguyên, 2000”, mức ồn cộng hưởng từ 

nhiều thiết bị có độ ồn khác nhau có thể xác định bằng cách cộng dồn theo sơ đồ (1) 

sau: 

 

Mức ồn cộng hưởng từ 2 nguồn có độ ồn khác nhau (L1, L2 và L1 > L2) là: 

L∑ = L1 + 10lg(1+a)(2) 

 Với  L∑: Độ ồn cộng hưởng (độ ồn tổng cộng). 

  L1, L2, …, Ln: Đồ ồn của 1,2,…,n thiết bị thi công. 

  a: Hệ số biểu thị độ chênh lệch. L1 - L2 = -10lga 

Trường hợp có n độ ồn bằng nhau thì độ ồn cộng hưởng là: L∑ = L + 10lgn 

Từ sơ đồ (1), công thức (2) và Bảng 3.13 giá trị cao nhất mức ồn cách nguồn 1,5m → 

độ ồn cộng hưởng cách nguồn 1,5 m trong điều kiện tất cả các thiết bị cùng hoạt động 

là 96,07 dBA. Theo tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT giới hạn tối đa cho phép tiếng 

ồn khu vực thông thường từ 6h đến 21h là 70 dBA. Vì vậy, mức ồn cộng hưởng  của 

các thiết bị thi công trong quá trình xây dựng sẽ vượt tiêu chuẩn gấp 1,67 lần sẽ ảnh 

hưởng đến công nhân và dân cư xung quanh khu vực thực hiện dự án. 

Tiếng ồn từ quá trình đổ bê tông: 

Hoạt động đổ bê tông dùng xe bồn vận chuyển bêtông tươi đến công trường, sau đó 

dùng máy bơm bêtông để bơm lên các tầng. 

+ Tiếng ồn của xe bồn: 80-90 dBA; 

+ Tiếng ồn của máy bơm: 80 – 83 dBA. 
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Tiếng ồn vượt giới hạn cho phép của  QCVN 24:2016/BYT, do đó chủ đầu tư cần có 

biện pháp giảm thiểu phù hợp. 

Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động xây dựng là không thể tránh khỏi, tuy vậy 

nguồn ô nhiễm này chỉ có tính chất tạm thời và chỉ gây ảnh hưởng cục bộ trong thời 

gian thi công xây dựng dự án. Do đó, chủ công trình xây dựng sẽ có kế hoạch cụ thể và 

sử dụng các thiết bị thi công trong ngày một cách hợp lý, lựa chọn phương tiện tốt nhất 

có thể được để giảm bớt nguồn phát sinh tiếng ồn, tránh vận hành đồng thời nhiều thiết 

bị gây ồn. 

b. Tác động trong quá trình thi công xây dựng dự án đến các khu dân cư lân cận: 

Các tác động gây ra như sau: 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn từ các xe tải vận chuyển, máy móc, thiết bị từ quá trình xây 

dựng dự án; Bụi phát sinh từ quá trình đào đất, tập kết nguyên vật liệu; Bụi do các hoạt 

động chà nhám, sơn tường làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng, nguy hại, nước thải sinh hoạt công nhân, nước 

thải xây dựng nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định sẽ gây mùi hôi, ảnh 

hưởng đến mỹ quan khu vực, có khả năng gây ngập úng ảnh hưởng đến hoạt động sinh 

hoạt của người dân tại khu vực dự án. 

- Gia tăng mật độ phương tiện giao thông gây cản trở việc lưu thông của người dân 

làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. 

- Đường xuống cấp sẽ tạo ra những chỗ lồi lõm trên bề mặt, dễ gây tai nạn cho người 

lưu thông trên đường nhất là vào ban đêm. 

c. Tác động đến hoạt động giao thông   

- Do dự án nằm tại khu vực có mật độ giao thông khá cao nên các hoạt động vận 

chuyển nguyên vật liệu, đất đào đều phải tuân theo quy định về thời gian vận chuyển 

của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên, mọi hoạt động vận 

chuyển của các xe tải ra vào khu vực dự án phải đúng theo thời gian quy định là từ 21 

giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Do đặc thù về vị trí của dự án nên trong quá trình thi công 

xây dựng sẽ gây ra tiếng ồn cho khu vực dân cư xung quanh. Tuy nhiên, tác động này 

chỉ tạm thời và kết thúc khi xây dựng xong. 

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng 

đến chất lượng đường giao thông tại đây, gây ra tiếng ồn, bụi và thậm chí có thể gây 

hư hỏng mặt đường. Do đó yêu cầu đơn vị thi công trong quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu phải đảm bảo đúng tải trọng cho phép. Theo khảo sát thực tế, sức chịu tải của 

các tuyến đường trong khu vực thực hiện dự án (đường Kha Vạn Cân, Phạm Văn 

Đồng, Quốc Lộ 1A) lớn, chịu được tải trọng của các phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu của dự án (15 tấn). 

- Bên cạnh đó, các tuyến đường này có mật độ giao thông khá lớn nên trong giai đoạn 

xây dựng sự gia tăng đáng kể phương tiện vận chuyển nặng có thể sẽ gia tăng rủi ro 

cho người dân sử dụng tuyến đường này và có thể gây nạn kẹt xe và tai nạn tại khu 

vực. Trong giai đoạn này, hoạt động của các xe tải ra vào dự án sẽ gây cản trở giao 

thông khu vực nếu không có kế hoạch bố trí thi công hợp lý. … Vì vậy, chủ đầu tư sẽ 

phối hợp cùng đơn vị thi công lập kế hoạch điều phối xe hợp lý và thực hiện các biện 

pháp quản lý hiệu quả hơn. 

- Tăng thêm nguy cơ gây ra tai nạn giao thông do xe cộ ra vào thường xuyên. 
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- Quá trình vận chuyển đất đào, nguyên vật liệu không diễn ra vào giờ cao điểm của 

thành phố nên sẽ hạn chế đáng kể các tác động xấu tới tình hình giao thông của khu 

vực. 

e. Tác động do các rủi ro, sự cố: 

❖ Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn trữ nhiên liệu, 

hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời,... Có thể xác định các nguyên 

nhân cụ thể như sau: 

Dự án sẽ dựng tạm nhà kho chứa nguyên liệu để phục vụ giai đoạn thi công xây 

dựng dự án.Các bồn chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công (xăng, dầu) 

là các nguồn có thể gây cháy nổ. Đặc biệt là khi các kho (bãi) chứa này nằm gần các 

nơi có gia nhiệt, hoặc các nơi có nhiều người, xe cộ đi lại; 

Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố 

điện giật, chập, cháy nổ,… gây thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường; 

Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (đun, rải nhựa đường,...) có thể 

gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nên chủ đầu tư sẽ áp 

dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các tác 

động tiêu cực này. 

❖ Tai nạn lao động 

Đối với bất cứ các công trường xây dựng nào, công tác an toàn lao động cũng là 

vấn đề đặc biệt quan tâm từ nhà đầu tư cho đến người lao động trực tiếp thi công tại 

công trường. Tuy nhiên, tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất kỳ một công đoạn thi 

công xây dựng nào của dự án. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra tai nạn lao 

động trên công trường xây dựng là: 

- Sự cố ô nhiễm môi trường có khả năng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động 

trên công trường. Một số chất ô nhiễm như khói có chứa SO2, CO, NOx,... tùy thuộc 

vào thời gian và mức độ tác động có khả năng làm ảnh hưởng đến người lao động, gây 

choáng váng, mệt mỏi,...; 

- Tai nạn do bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý 

thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công; 

- Các tại nạn từ các công việc có liên quan đến điện như công tác thi công hệ thống 

điện, gió bão gây đứt dây điện,...; 

- Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến tai 

nạn; 

- Các loại phương tiện cần cẩu, 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 trượt té trên các giàn giáo, do vận chuyển vật liệu xây dựng (xi măng, cát, sắt, 

thép,…) lên các độ cao; 
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- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động 

có thể tăng cao do nền đất trơn trượt, các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ 

lún sẽ gây khó khăn cho người lao động và các máy móc, thiết bị thi công,… 

❖ Tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông có nguy cơ xảy ra trong quá trình thi công, gây thiệt hại về tài 

sản và tính mạng. Mật độ giao thông tại khu vựckhá đông nên hoạt động ra vào của 

công nhân xây dựng cũng như các phương tiện vận chuyển phải được quản lý chặt chẽ. 

Nguyên nhân gây tai nạn có thể do phương tiện vận chuyển không đảm bảo kỹ thuật 

hoặc do công nhân điều khiển không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông. Sự cố 

này hoàn toàn phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương 

tiện vận tải, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người điều 

khiển phương tiện giao thông và cho công nhân. 

❖ Sự cố khi thi công xây dựng tầng hầm 

Việc thi công hố đào có thể gây ra sự cố hoặc hư hỏng đối với các công trình lân 

cận, biểu hiện như sau : 

- Sự cố: Sập đổ công trình hoặc một bộ phân công trình; sụt nền; gãy cấu kiện chịu 

lực chính, đứt đường ống, đường cáp hoặc hệ thống thiết bị công trình; nghiêng, lún 

công trình hoặc nứt, võng kết cấu chịu lực chính quá mức cho phép; 

- Hư hỏng: nứt, tách nền; nứt tường hoặc kết cấu bao che, ngăn cách, hư hỏng cục bộ 

nhưng chưa tới mức gián đoạn hoạt động các đường ống, đường cáp hoặc hệ thống 

thiết bị công trình; nghiêng, lún công trình hoặc nứt, võng kết cấu chịu lực chính 

nhưng chưa tới mức cho phép; 

- Thiếu khí trong tầng hầm ảnh hưởng tới công nhân thi công do công trình thiếu sự 

thông thoáng khí. 

Nguyên nhân dẫn đến sự cố, hư hỏng trên có thể do các yếu tố sau:  

- Chuyển vị của đất 

+ Các chuyển vị thẳng đứng (lún hoặc trồi) và chuyển vị ngang của đất xảy ra khi thi 

công tường cừ hố đào (thường là cừ ván thép, cọc hoặc barrette), khi đào đất hố móng, 

khi hút nước ra khỏi hố đào hoặc khi thu hồi cừ ván thép.  

+ Khi rung hoặc ép tường cừ chế tạo sẵn thì bề mặt đất có xu hướng nâng lên và đất bị 

đẩy ra xa. Ngược lại, khi thi công cọc khoan nhồi hoặc barrette thì bề mặt đất  xung 

quanh bị lún xuống và đất dịch chuyển ngang hướng về vị trí khoan tạo lỗ. 

+ Khi thi công đào đất hố móng, đất nền ở khu vực xung quanh bị lún xuống và 

chuyển dịch ngang về phía hố đào. Mức độ lún và chuyển vị ngang phụ thuộc vào độ 

sâu đào, đặc điểm của đất nền, kết cấu chống đỡ và qui trình đào đất. Chuyển dịch lớn 

thường phát sinh khi thi công hố đào sâu trong đất yếu. 

+ Khi bơm hút nước để thi công hố đào, mực nước ngầm  bị hạ thấp làm tăng độ lún 

của đất nền ở khu vực xung quanh.       

+ Khi thu hồi cừ ván thép, đất chuyển dịch vào các khe rỗng do cừ để lại gây ra lún 

khu vực xung quanh tường. 

- Mất ổn định   
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Hố đào có thể bị mất ổn định do hệ thống chống đỡ không đủ khả năng chịu lực hoặc 

do hiện tượng trượt sâu. Trong trường hợp này, các công trình liền kề hố đào bị 

chuyển vị lớn và có thể bị sập đổ ngay. 

- Sụt đất  

Hiện tượng sập cục bộ thành rãnh đào và hố khoan khi thi công tường cừ và cọc bằng 

phương pháp đổ tại chỗ có thể để lại các hốc nhỏ trong đất. Các hốc với qui mô lớn 

hơn được hình thành khi đất bị cuốn trôi theo dòng chảy của nước vào hố móng qua 

khe hở giữa các tấm cừ hoặc qua các khuyết tật trên kết cấu cừ. Khi vòm đất phía trên 

các hốc này bị sập sẽ gây ra hiện tượng sụt nền hoặc sự cố của các công trình trên nó. 

Hiện tượng này có khả năng xảy ra khi hút nước hố đào để thi công móng, tầng hầm 

trong nền cát bão hòa nước. 

❖ Sự cố sạt lở, sụt lún các công trình lân cận 

 Trong giai đoạn xây dựng dự án đặc biệt là đối với việc xây dựng tầng hầm sẽ có 

khả năng xảy ra sạt lở đất do việc khoan đào tầng hầm nếu công trình không được gia 

cố trước khi tiến hành xây dựng hoặc quá trình gia cố vách không đảm bảo chất lượng. 

Ngoài ra, việc không tiến hành khảo sát kỹ địa chất khu vực dự án cũng như năng lực 

nhà thầu thi công kém thì khả năng xảy ra sụt lún là điều hoàn toàn có khả năng xảy 

ra. 

 Sự cố sụt lún công trình xảy ra sẽ ảnh hưởng đến các nhà dân xung quanh, nứt 

gãy các công trình lân cận và có thể gây nứt gãy các hạng mục đang xây dựng của dự 

án. Khi sự cố xảy ra sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng công nhân xây dựng và làm giảm 

hiệu quả kinh tế từ quá trình đầu tư xây dựng công trình. Do đó, chủ dự án sẽ có những 

biện pháp cụ thể để đối với vấn đề này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy 

ra sự cố. 

Bên cạnh đó, là khả năng gây ngập úng tại công trình nếu không có biện  pháp thi 

công và quản lý thích hợp. Trong quá trình thi công nếu không thường xuyên tiến hành 

dọn vệ sinh khu vực thi công như thu gom chất thải rắn (đất, cát…) mà để rơi vãi để 

theo nước mưa kéo theo xuống cống thoát nước chung của thành phố, làm nghẹt cống 

thoát nước chung của thành phố gây ngập úng.  

Qua khảo sát cho thấy khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, độ chênh lệch 

cao độ địa hình trong khu vực khảo sát hầu như không đáng kể, địa chất khu vực khá 

tốt. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp giảm tối đa ngập úng, sụt lún gây 

ra. 

❖ Ngập úng tạm thời 

- Việc triển khai xây dựng dự án sẽ tác dộng đến việc tiêu thoát nước của khu vực. 

Trong quá trình thi công nếu không thường xuyên tiến hành dọn dẹp vệ sinh khu vực 

thi công như thu gom chất thải rắn (đất, cất,...) mà để rơi vãi theo nước mưa kéo theo 

xuống cống thoát nước chung của khu vực, làm nghẹt cống thoát nước chung khu vực 

gây ngập úng. 

- Đồng thời, bên trong khu vực dự án có thể có ngập úng tạm thời do các chỗ trũng 

sâu khi đào bóc đất. Do vậy, chủ dự án sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp tiêu thoát 

nước trong giai đoạn xây dựng. 

- Trong quá trình thi công xây dựng dự án, tình trạng ngập úng tạm thời có thể xảy ra 

nếu không có biện pháp và phương án thi công phù hợp. 
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- Trong quá trình thi công tầng hầm khi trời mưa to thì chủ đầu tư sẽ bố trí bơm hút 

thoát nước về hệ thống cống nên có thể gây nên tình trạng ngập úng. 

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện: 

4.1.2.1. Về nước thải 

a. Đối với nước thải sinh hoạt 

- Theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban 

hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động đã 

quy định chi tiết tiêu chuẩn cơ sở vệ sinh phúc lợi tại Điều 4: 11-20 người/hố nên dự 

án sẽ bố trí 02 nhà vệ sinh lưu động (3 ngăn) (dung tích bồn nước: 1.050 lít, bồn phân: 

1.200 lít) cho công nhân sử dụng trong giai đoạn xây dựng dự án để thu gom toàn bộ 

lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. 

Trong quá trình xây dựng, khi lượng bùn tự hoại đầy bể sẽ được Chủ đầu tư thuê đơn 

vị có chức năng tại khu vực dự án đến hút đem đi xử lý theo đúng quy định. 

b. Đối với nước thải từ quá trình thi công 

- Đơn vị thi công bố trí 01 hố lắng (2,5m x 4m x 2m) tại vị trí gần cổng công trường  

có ngăn tách dầu và song chắn rác, để lắng cặn, vớt dầu nhớt lượng nước thải xây 

dựng. Sau một thời gian lắng cặn, định kỳ bơm nước thải thoát vào cống thoát nước 

trên đường Kha Vạn Cân và vệ sinh ngăn lắng. 

- Để khống chế ô nhiễm này ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận, chủ đầu tư xây đường 

rãnh, ống thu gom bể lắng sơ bộ để lắng cát. Trong bể lắng sẽ ngăn vách tách dầu bằng 

phương pháp thủ công. Nước thải vào bể lắng sẽ được chảy qua ngăn tách dầu, dầu sẽ 

nổi trên mặt nước và tiến hành vớt dầu định kỳ. Nước thải tiếp tục chảy qua ngăn lắng 

của bể, sau đó nước thải được đấu nối thoát vào cống thoát nước trên đường Kha Vạn 

Cân. Phần dầu mỡ sau khi tách được chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý theo đúng qui định. Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải xây dựng: 

-  

-  

- Trong quá trình thi công tầng hầm chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công trang bị các 

bơm nước thải tại công trường để kịp thời bơm nước từ các hố móng tránh tình trạng 

chảy tràn gây ngập úng cục bộ tại khu vực dự án. 

- Lượng nước thải xây dựng (rửa xe, từ đào hố móng): Chủ Dự án bố trí 01 hố lắng 

(2,5m x 4,0m x 2,0 m) có ngăn tách dầu và song chắn rác, để lắng cặn, vớt dầu nhớt 

trước khi thoát vào cống thoát nước trên đường Kha Vạn Cân. 

Đối với nước thải có chứa bentonite phát sinh trong quá trình thi công cọc khoan 

nhồi, các biện pháp giảm thiểu cần thực hiện như sau: 

+ Trong quá trình thi công cọc khoan nhồi, bentonite sẽ được tuần hoàn trong bể 

chứa cách ly. 

+ Bể chứa tuần hoàn sẽ được lắp đặt 1 ngăn lắng để bentonite không bị chảy tràn 

ra ngoài gây ô nhiễm nguồn nước.  

Tái sử dụng để 

tưới sân bãi 

 

Nước thải từ rửa xe và 

vệ sinh thiết bị 
Ngăn lắng + tách dầu 
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+ Lượng đất lẫn bentonite lấy từ công tác khoan cọc sẽ được hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom hoặc sử dụng để làm vật liệu san nền do Bentonite có đặc 

tính giống đất sét. 

- Vị trí bố trí cầu rửa xe là nằm trên khu đất diện tích 50 m2 tại khoảng lùi giáp đường 

Kha Vạn Cân. Các xe vận chuyển xe qua khu vực rửa trước khi ra khỏi công trường. 

Hố thu nước dưới cầu có kích thước 4,65m x 2,3 m x 1,0 m (10 m3) để thu nước và 

lắng đất cát, phần nước trong sẽ được sử dụng để tưới sân bãi giảm bụi phát tán ra khu 

vực xung quanh. Các xe vận chuyển xe qua khu vực rửa trước khi ra khỏi công trường. 

 

Hình 4. 1. Hình ảnh cầu rửa xe 

Phương án thu gom bùn lắng: Định kỳ 1 tuần/lần vệ sinh hố thu nước cầu rửa xe. Phần 

nước trong sẽ được bơm thoát vào hệ thống thoát nước khu vực. Phần bùn lắng dưới 

đáy sẽ được thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy 

định. 

c. Nước thải từ quá trình thi công móng, tầng hầm 

- Bố trí 01 hố lắng (kích thước 2,5m x 4m x 2m). Nước thải từ quá trình thi thi công 

móng, tầng hầm được lắng sơ bộ trước khi bơm thoát ra hướng thoát nước ra cống 

thoát nước trên đường Kha Vạn Cân để đảm bảo không gây ngập úng cho khu vực. 

- Định kỳ cuối mỗi ngày lượng bùn sẽ được nạo vét, cho vào thùng chứa và hợp đồng 

vận chuyển chung với đất đào từ tầng hầm. 

- Trong quá trình thi công sẽ thường xuyên tiến hành dọn vệ sinh khu vực công 

trường như thu gom chất thải rắn không để rơi vãi để theo nước mưa kéo theo vào 

cống thoát nước hiện hữu của khu vực. Các chất thải rắn thải bỏ từ quá trình thi công 

sẽ được thu gom tập kết tại địa điểm cách xa cống thoát nước nhằm hạn chế đến mức 

thấp nhất tác động từ chất thải đến cống thoát nước này. 

- Thường xuyên khai thông dòng chảy, nạo vét hệ thống thoát nước tại khu vực thực 

hiện dự án. 

4.1.2.2. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại: 

a. Rác thải sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công: ước tính khoảng 50 kg/ngày. Thực 

hiện chương trình phân loại rác tại nguồn theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND 

ngày 17/5/2019 của UBND TPHCM ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt 
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trên địa bàn TPHCM và Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của 

UBND TPHCM về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM ban hành kèm theo tại Quyết định số 

12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND TPHCM và bãi bỏ văn bản quy phạm 

pháp luật quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh và Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 14/11/2018. Chất thải rắn sinh 

hoạt được phân loai thành 02 nhóm, gồm: nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái 

chế; nhóm chất thải còn lại. 

+ Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: nhóm giấy, nhựa, kim loại, 

cao su, ni lông, thủy tinh. 

+ Nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại): nhóm thức ăn 

thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật, .v.v. 

 Chủ đầu tư sẽ bố trí tại công trường 02 thùng chứa rác dung tích 240 lít. Huấn 

luyện, tuyên truyền giáo dục ý thức của công nhân tại công trường thu gom, phân loại 

rác tại nguồn (chia làm 2 loại: chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải còn 

lại) vào các thùng rác hợp vệ sinh (thùng màu xanh để chứa chất thải còn lại, màu xám 

để chứa chất thải tái sử dụng, tái chế. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu gom về khu 

vực góc đường Kha Vạn Cân có diện tích 3m2. Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức năng đến thu gom mỗi ngày. 

b. Chất thải xây dựng 

❖ Chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng: bao gồm sắt thép, bao bì đựng 

nguyên vật liệu (xi măng, bột trét, sơn nước, gạch ceramic…), gạch đá, xà bần, sinh 

khối cây xanh từ quá trình phá dỡ mặt bằng và quá trình thi công xây dựng. 

Biện pháp thu gom, vận chuyển xà bần từ tầng cao xuống đất: Chủ dự án có thể sử 

dụng đường ống đổ xà bần hoặc sử dụng các thang tải vận chuyển thủ công xà bần từ 

các tầng cao xuống. 

Thực hiện phân loại theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ 

xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng thành các loại sau đây: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái chế được: gồm sắt thép, gỗ, giấy, bao bì, 

nhựa đường (tái chế thành vật liệu bê tông nhựa). Chủ đầu tư sẽ bán phế 

liệu hoặc đưa sang công trình khác để tái sử dụng hoặc hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu gom theo đúng quy định. 

+ Chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử 

dụng ở các công trường xây dựng khác: gồm đất, cát, đá, gạch, vữa, ngói, 

bê tông,… Chủ đầu tư sẽ tái sử dụng hoặc hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom theo đúng quy định. 

+ Chất thải không tái chế, tái sử dụng được: bentonite,... Chủ đầu tư sẽ hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

- Đối với phế liệu (Sắt thép, bao bì đựng nguyên vật liệu) trong quá trình thi công 

cơ sở hạ tầng sẽ được tập kết về bãi tập kết của mỗi công trình, bố trí gần khu 

vực tập kết nguyên vật liệu cho tiện trong việc quản lý, thuận lợi cho phương tiện 

vận chuyển ra khỏi công trường.  

- Đối với phế liệu trong quá trình thi công khu văn phòng, bãi tập kết sẽ được bố 

trí trên phần diện tích xây dựng. Sau đó sẽ tập trung thu gom, lưu chứa trong kho 
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chứa, có mái che và sẽ được bán phế liệu cho các đơn vị chức năng. 

- Bố trí khu vực lưu chứa chất thải rắn xây dựng có diện tích 5 m2 tiếp giáp đường 

Kha Vạn Cân. 

- Lượng phế liệu sẽ được thu gom và vận chuyển đi xử lý định kỳ 2-3 lần/tuần để 

đảm bảo công tác an toàn vệ sinh và an toàn lao động trên công trường. 

Quản lý chất thải phát sinh trong quá trình khoan cọc nhồi: 

Đối với chất thải là bentonite phát sinh trong quá trình thi công cọc khoan nhồi của 

các mố cầu các biện pháp giảm thiểu cần thực hiện như sau: 

- Trong quá trình thi công cọc khoan nhồi, bentonite sẽ được tuần hoàn trong bể 

chứa cách ly. 

- Bể chứa tuần hoàn sẽ được lắp đặt 1 ngăn lắng có thể tích khoảng 20m3 để 

bentonite không bị chảy tràn ra ngoài gây ô nhiễm nguồn nước.  

- Lượng đất lẫn bentonite lấy từ công tác khoan cọc sẽ được hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom hoặc sử dụng để làm vật liệu san nền do Bentonite có đặc 

tính giống đất sét. 

- Sau khi kết thúc thi công công trình, dung dịch bentonite sẽ được kiểm tra các chỉ 

tiêu theo yêu cầu kỹ thuật. Trường hợp đủ điều kiện thì sẽ được đưa qua sử dụng 

tiếp tại các công trình khác. Trường hợp không đạt yêu cầu thì chủ đầu tư sẽ hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Đối với lượng đất đào từ quá trình thi công xây dựng tầng hầm 

Một phần đất được tận dụng để làm vật liệu san lấp cho dự án, phần còn lại chủ 

đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định. 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định có liên quan . 

c. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng sẽ được thu gom, xử lý tuân 

thủ theo quy chế quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chất thải nguy hại từ 

quá trình xây dựng như sơn, chất chống thấm, dầu mỡ thải, dầu hắc ín thải, dung môi 

pha sơn, thùng đựng sơn, cọ dính sơn, bóng đèn, các loại giẻ lau dính dầu nhớt sẽ được 

quản lý như sau: 

➢ Thu gom:  

Khi có CTNH phát sinh, nhà thầu xây dựng và công nhân tham gia thi công có 

trách nhiệm đưa chất thải tới tại khu vực lưu chứa cố định trong công trường. 

Bố trí các thùng chứa riêng biệt cho từng loại chất thải nguy hại, thực hiện phân 

loại, dán nhãn thiết bị lưu chứa. 

Khu chứa chất thải nguy hại có diện tích 6 m2. Khu vực lưu chứa có mái che mưa 

nắng, nền được trán vữa chống thấm nước, có gờ chắn. CTNH phát sinh từ quá trình 

sửa chữa, bảo trì máy móc (giẻ lau dính dầu mỡ, dầu nhớt thải) được quản lý chặt chẽ 

và đúng quy định. 

+ Lưu trữ: Chủ đầu tư thực hiện dãn mã chất thải nguy hại, biển cảnh báo đối với 
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từng loại chất thải nguy hại.  

- Giẻ lau nhiễm dầu mỡ sử dụng thùng nhựa 240 lít có nắp đậy.  

- Chất thải lỏng (dầu nhớt thải, dung môi thải, cặn sơn) đựng trong các thùng 

nhựa 240 lít có nắp đậy. 

- Thùng chứa, bao bì đựng sơn chứa trong thùng nhựa 240 lít có nắp đậy.  

- Hắc ín chứa trong thùng nhựa 60 lít có nắp đậy. 

- Bóng đèn thải chứa trong thùng nhựa 60 lít có nắp đậy. 

+ Vận chuyển, xử lý: Do khối lượng phát sinh khá lớn nên khi khối lượng chất thải 

nguy hại định kỳ 2 tuần/lần sẽ được ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, 

vận chuyển, xử lý CTNH đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4.1.2.3. Về bụi, khí thải 

Để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trường xây dựng, Chủ đầu tư 

sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Che chắn khu vực xây dựng; 

- Sử dụng thiết bị chà tích hợp thu bụi để thu gom bụi từ hoạt động chà nhám 

tránh phát tán ra môi trường xung quanh 

- Thường xuyên phun nước chống bụi tại khu vực cổng, đường dẫn vào khu dự 

án với tần suất tối thiểu 02 lần/ngày. 

- Bố trí nhân sự dọn dẹp vệ sinh đường công vụ 04 lần/ca làm việc. 

- Thường xuyên tưới nước khu vực cổng, đường công vụ,... 

- Tăng cường nhân sự dọn dẹp vệ sinh thường xuyên khu vực tiếp giáp dự án. 

- Bố trí 01 nhân sự thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các Nhà thầu tại 

công trình như đã cam kết. 

- Thực hiện rửa và dọn vệ sinh đường mỗi buổi sáng trước 6 giờ sáng khu vực 

ra vào dự án 

- Để giảm thiểu ô nhiễm bụi, vật liệu xây dựng rơi vãi, tiếng ồn do hoạt động thi 

công xây dựng dự án ảnh hưởng đến công trình lân cận, khu vực thi công được xây tôn 

xung quanh để che chắn (cao 3m), cách ly công trình xây dựng với khu vực xung 

quanh. 

- Khi xây dựng lên các tầng cao, đơn vị thi công phải thực hiện các giải pháp 

che chắn toàn bộ công trình theo độ cao xây dựng không để bụi, đất cát rơi vãi và phát 

tán theo gió gây ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. 

- Công nhân sẽ được trang bị bảo hộ lao động theo đúng tiêu chuẩn được quy 

định để hạn chế ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân. 

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại 

- Áp dụng các biện pháp thi công phù hợp, cơ giới hóa, sử dụng máy móc đã 

được kiểm định và thường xuyên bảo dưỡng. 

- Các phương tiện vận chuyển được rửa bánh xe trước khi ra khỏi công trường. 

- Áp dụng các biện pháp thi công phù hợp, cơ giới hóa các thao tác trong quá 

trình thi công. 
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- Phân bố luồng xe tải ra vào công trường chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, 

tránh ùn tắc, gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực. 

- Các phương tiện giao thông vận tải và thi công cơ giới sẽ được sử dụng đúng 

với thiết kế của động cơ, tải trọng và theo chế độ chạy xe hợp lý để giảm thiểu lượng 

khí thải sinh ra. 

- Hằng ngày tổ chức vệ sinh công nghiệp trên công trường vào cuối giờ làm 

việc, bảo đảm cho công trường luôn được gọn sạch. 

 Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình vận 

chuyển: 

- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu được che phủ kín nhằm hạn chế 

rơi vãi nguyên vật liệu ảnh hưởng đến các tuyến đường Kha Vạn Cân, Quốc lộ 1A 

cũng như các tuyến đường khu dân cư xung quanh. 

- Trong trường hợp đất cát bị lôi kéo, rơi vãi xuống đường giao thông do xe 

vận chuyển vật tư chạy qua từ công trường đến nơi khác và ngược lại, chủ đầu tư có 

các quy định yêu cầu đơn vị thi công thực hiện thu gom quét dọn sạch sẽ với biện pháp 

thu gom như sau: 

+ Ngay khi phát hiện hoặc có thông báo đất cát bị rơi vãi trên đường, nếu gần 

khu vực dự án chủ đầu tư cử ngay đội vệ sinh (4 – 6 người) đang làm việc cho công 

trình đến thu gom. Lượng bùn đất bị rơi vãi sẽ được thu gom và đổ bỏ tại vị trí đúng 

theo quy định; 

+ Hạn chế thu gom vào giờ cao điểm để tránh gây kẹt xe. 

+ Đặt biển báo tại khu vực quét dọn giúp người lưu thông giảm tốc độ, tránh 

xảy ra tai nạn. 

- Tài xế lái xe tuân thủ các quy định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn 

khi di chuyển. 

4.1.2.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Đối với nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn xây dựng vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng thi công sẽ 

cuốn theo đất, cát, rác thải và đặc biệt là dầu nhớt rơi vãi... xuống hệ thống cống thoát 

nước của khu vực. Các biện pháp đề xuất nhằm hạn chế tác động tới chất lượng hệ 

thống cống thoát nước như sau: 

- Thu dọn, vệ sinh khu vực cổng và tuyến đường vào khu vực dự án hàng ngày, bảo 

đảm luôn sạch gọn tránh tình trạng ngập úng và chất thải rắn: rác sinh hoạt, cát đá,.. 

rơi vãi ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị khu vực xung quanh dự án. 

- Thu gom rác thải sinh hoạt, không đổ rác vào hệ thống thoát nước tại khu vực dự 

án. 

- Che đậy các kho bãi chất vật liệu xây dựng bằng vải nhựa hay vải dầu đề phòng 

nước mưa gây xói lở hay bồi lắng. 

- Trong quá trình sửa chữa máy móc thiết bị, dầu nhớt sẽ được thu gom triệt để, 

không để rơi vãi hoặc đổ tùy tiện trên mặt bằng khu vực. Lượng chất thải này sẽ được 

xử lý như chất thải nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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Chủ đầu tư ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa trước tiên để thu gom 

nước mưa chảy tràn, toàn bộ nước mưa được dẫn thoát ra cống thoát nước trên đường 

Kha Vạn Cân. Bùn đất lắng cặn trong các hố ga được định kỳ nạo vét, khơi thông dòng 

chảy. 

b. Khống chế tiếng ồn 

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Các loại xe chở hàng đến và đi khỏi công trường phải bảo đảm tuân thủ các quy 

định hiện hành về tình trạng kỹ thuật xe, chở đúng tải trọng thiết kế để hạn chế tối đa 

mức độ ồn và rung do việc vận chuyển gây ra. 

- Thời gian cắt thép, gia công thép sẽ được sắp xếp tránh vào thời gian nghỉ ngơi của 

người dân. 

- Bố trí các hoạt động của thiết bị thi công phù hợp; thường xuyên kiểm tra bảo trì 

thiết bị; các thiết bị thi công phải có chân đế để giảm thiểu độ rung. 

- Không được gõ gàu, dũ gàu vào thời gian nghỉ ngơi của người dân. 

- Các máy móc thiết bị thi công thường xuyên được bảo trì, tra dầu mỡ và thay thế 

kịp thời các bộ phận bị mòn vẹt để máy luôn ở tình trạng tốt khi hoạt động. 

- Nhà thầu sẽ bố trí các hoạt động của các phương tiện thi công một cách phù hợp: 

các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào … không hoạt động 

trong khoảng thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau, giờ ăn và nghỉ trưa. 

- Các máy móc thiết bị hoạt động gián đoạn trong quá trình thi công sẽ được tắt máy 

hoàn toàn trong giai đoạn nghỉ hoạt động. 

❖ Giảm thiểu tiếng ồn từ quá trình đổ bê tông và vận chuyển xà bần  

Tiếng ồn phát sinh từ quá trình đổ bê tông chủ yếu từ xe vận chuyển bê tông tươi, 

máy bơm bê tông, cần tháp phân phối bê tông. Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp 

sau để giảm thiểu tiếng ồn: 

- Hạn chế thi công đổ bê tông và vận chuyển xà bần sau 10h đêm. 

- Các máy móc sẽ được bố trí bên trong hàng rào công trình. 

- Xe bơm bê tông được đặt ở trên nền khô ráo, ổn định, bằng phẳng và không bị 

lún, bị trơn trượt để đảm bảo xe bơm hoạt động dễ dàng, ổn định và hiệu quả cao.  

Kiểm tra xe bơm bê tông trước khi sử dụng đảm bảo hiệu quả và an toàn trong quá 

trình sử dụng, cần phải kiểm tra kỹ lượng bên ngoài và bên trong xe bơm, thử vận 

hành để đảm bảo mọi bộ phận đều hoạt động trơn tru, tránh phát sinh tiếng ồn lớn. 

- Định kỳ kiểm tra, tra dầu nhớt đối với các máy móc trên. 

- Người điều khiển xe bơm bê tông, máy móc khác cần được đào tạo kỹ năng, 

kiến thức chuyên môn, có chứng chỉ bảo hộ lao động, có sức khỏe và hành vi năng lực 

tốt. 

Đối với phương tiện vận chuyển xà bần: 

- Phải chở đúng tải trọng cho phép của xe. 

- Xe phải được phủ kín trước khi ra khỏi công trường.  
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c. Các biện pháp giảm thiểu tác động tới các công trình lân cận xung quanh và hạ 

tầng khu vực thực hiện dự án 

Để hạn chế các tác động trên có thể áp dụng các biện pháp sau: 

- Thực hiện khảo sát hiện trạng công trình xung quanh dự án: chụp hình hiện trạng 

trước khi tiến hành thi công. 

- Đảm bảo phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, xà bần phải được chở đúng tải 

trọng, xe phải được phủ bạt, phải được kiểm định chất lượng theo đúng quy định. 

Người điều khiển xe phải có đầy đủ giấy phép lái xe, sức khỏe ổn định. 

- Bảo đảm khoảng cách an toàn khi thi công tầng hầm, thường xuyên kiểm tra tường 

vây để tránh nguy cơ gây sạt lở làm ảnh hưởng đến công trình xung quanh. 

- Trong trường hợp tường bị lệch vị, phải tạm ngưng thi công và báo cáo với cơ quan 

chức năng tìm hướng giải quyết. 

- Bố trí tường vây và lưới vây khi thi công lên các tầng cao của tòa nhà. 

- Thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy định. 

- Chủ đầu tư cam kết cam kết tu sửa đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, 

cấp điện nước… nhà dân nếu bị hư hỏng. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động tới tình hình giao thông tại khu vực 

- Bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, theo ca, không chồng chéo để nhiều xe chờ đợi 

nhau gây cản trở bên ngoài công trình. 

- Lắp đặt các biển báo công trình đang thi công xây dựng. 

- Tuân thủ đúng thời gian cho phép lưu thông trong nội thành thành phố đối với xe tải 

vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Các xe vận chuyển ra khỏi công trình phải được che chắn cẩn thận, tránh để nguyên 

vật liệu, đất cát rơi vãi xuống đường làm cản trở giao thông, tăng lượng bụi tại các 

tuyến đường này. 

- Có người điều khiển xe ra vào công trình trong suốt thời gian thi công, tránh gây ra 

tai nạn giao thông tại khu vực. 

e. Giảm thiểu tác động đến sụt lún đến các công trình lân cận 

- Gia cố nền đất bằng khoan cọc nhồi. 

- Khu đất là đất cứng, địa chất tương đối ổn định với lớp đất sét và sét pha nên phần 

sụt lún hầu như không xảy ra và Chủ đầu tư luôn có các phương án thi công hiệu quả 

nhằm hạn chế tối đa các tác hại có thể xảy ra. 

f. Giảm thiểu tác động đến ngập lụt cục bộ 

- Bố trí 2 bơm công suất lớn và đường ống dài để hút nước công trình dự phòng, 

nhằm hút nước và hạn chế tối đa nguy cơ ngập lụt cục bộ do công trình thi công gây 

ra. 

- Thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nước khu vực. 

- Luôn có người giám sát và điều phối tại công không có trường hợp nguồn nguyên 

liệu rơi vãi cục bộ làm tắc đường ống thoát nước. 

- Luôn bố trí bạt bao phủ xe vận chuyển nguyên vật liệu nên các vấn đề rơi vãi cũng 

được hạn chế do đó tình trạng nguồn nguyên vật liệu rơi vãi làm nghẹt cống khó xảy 

ra. 

g. Biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị thi công cơ giới 
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- Kiểm tra bằng lái của người điều khiển máy móc thiết bị cơ giới, bằng lái phải do 

cơ quan chức năng cấp; 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị thi công trước khi 

đưa vào hoạt động; 

- Lắp đặt biển hạn chế qua lại khu làm việc của thiết bị thi công cơ giới; 

- Cử nhân viên cảnh giới và chỉ huy thiết bị nâng cẩu. 

h. Biện pháp an toàn cháy nổ tại công trường 

- Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các 

phương pháp phòng chống cháy nổ; 

- Các máy móc, thiết bị thi công làm việc ở nhiệt độ, áp suất sẽ được quản lý thông 

qua hồ sơ lý lịch, được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà 

nước; 

- Các loại nguyên vật liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ tại các kho cách ly riêng biệt, tránh 

xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện; 

- Ban hành nội quy cấm công nhân không được hút thuốc, không gây phát lửa tại các 

khu vực có thể gây cháy; 

l. Biện pháp an toàn khi dùng điện 

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện; 

- 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; 

- Công nhân làm việc trong lĩnh vực điện phải có chứng chỉ do cơ quan chức năng 

cấp; 

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

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

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Tổng hợp các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn hoạt 

động của dự án được trình bày như sau: 

Bảng 4. 14. Các hoạt động và nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn 

hoạt động dự án 

Stt Nguồn tác động Nguồn phát sinh 

1 

Khí thải  

(SO2, NOx, CO, 

NH3, H2S…) 

- Khí thải từ các phương tiện giao thông 

- Khí thải từ hoạt động đun nấu 

- Mùi từ khu vực lưu giữ chất thải rắn    

2 Bụi - Hoạt động của các loại phương tiện  
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Stt Nguồn tác động Nguồn phát sinh 

3 Nước thải 
- Từ quá trình sinh hoạt của Nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ. 

- Nước mưa chảy tràn  

4 

Chất thải rắn 

Chất thải nguy 

hại 

- Từ quá trình sinh hoạt của Nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ. 

- Từ hoạt động bảo trì, chăm sóc cảnh quan khu vực 

5 Tiếng ồn  
- Từ hoạt động của dự án nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ 

- Hoạt động của các loại phương tiện 

6 Sự cố môi trường 

- Từ hoạt động của Nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ, công 

trình công cộng 

 

Để xác định mức độ ảnh hưởng của các nguồn thải đến môi trường xung quanh, 

việc tính toán tải lượng cho các dòng thải được trình bày chi tiết như sau: 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải 

a. Đánh giá tác động khí thải, bụi 

(1). Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông 

Các phương tiện giao thông, phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra 

vào dự án không chỉ gây ra sự xáo trộn, lôi cuốn bụi mặt đất mà quá trình sử dụng 

nhiên liệu để vận hành xe cũng phát sinh ra các nguồn ô nhiễm. Các phương tiện này 

thường sử dụng nhiên liệu là xăng và dầu Diezel, quá trình vận hành các phương tiện 

này sẽ thải vào môi trường không khí một lượng khói thải có chứa các chất ô nhiễm 

như: bụi, NOx, SO2, CO. Dự báo số lượt phương tiện ra vào khi hoạt động dự án: 

Ước tính mỗi ngày tại dự án sẽ có 200 lượt xe máy và 20 lượt xe ô tô (40 % sử 

dụng dầu và 60% sử dụng xăng). 

Khối lượng nhiên liệu sử dụng cho các phương tiện này được ước tính được trình 

bày trong Bảng 4.15 

Bảng 4. 15. Dự báo khối lượng nhiên liệu tiêu thụ từ các phương tiện giao thông 

Stt 
Tên phương 

tiện 

Số lượt 

phương tiện 

Mức tiêu hao nhiên 

liệu trung bình 

Lượng nhiên liệu 

sử dụng (kg/ngày) 

1 Xe máy (xăng) 200 0,025 lít/km.xe 5,0 

2 Xe ô tô 4-7 chỗ 20 0,14 lit/km.xe 2,8 

Hệ số tải lượng các chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông ra vào dự án được 

trình bày trong Bảng 4.16 
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Bảng 4. 16. Hệ số tải lượng ô nhiễm của các phương tiện giao thông 

Loại phương tiện Bụi 

(kg/tấn) 

SO2 

(kg/tấn) 

NOX 

(kg/tấn) 

CO 

(kg/tấn) 

THC 

(kg/tấn) 

Xe máy (> 50 cc) 4 1 2,7 730 500 

Xe ô tô 0,63 1 2,24 13,41 1,68 

Dựa vào khối lượng nhiên liệu sử dụng, hệ số ô nhiễm như bảng trên, tải lượng các 

chất ô nhiễm từ các phương tiện này được trình bày trong Bảng 4.17 

Bảng 4. 17. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các phương 

tiện giao thông và vận chuyển 

Loại phương tiện Bụi 

g/ngày 

SO2 

g/ngày 

NOx 

g/ngày 

CO 

g/ngày 

THC 

g/ngày 

Xe máy (> 50 cc) 47 11,75 31,72 8.577,5 5.875 

Ô tô 5,2 8,26 18,50 110,77 13,88 

Tổng 52,2 20,01 50,22 8.688,27 5.888,88 

Nồng độ các chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án như được 

tính toán trong Bảng 4.18 

Bảng 4. 18. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông 

X (m) ∂y 
Nồng độ ô nhiễm (μg/m3) 

Bụi SO2 NOX CO THC 

5 657,6 270,0 75,47 118,8 10.053,76 60,48 

10 1.222 219,0 71,70 108,6 10.051,31 45,36 

20 2.271 137,4 69,74 103,2 10.050,05 37,48 

40 4.121 110,0 65,67 92,2 10.047,41 21,16 

50 5.152 110,0 63,55 86,5 10.046,04 12,69 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(μg/m3) 
300 350 200 30.000 5.000 

Theo như tính toán ở Bảng 4.18 cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm phát tán từ hoạt 

động của các phương tiện giao thông và phương tiện vận chuyển theo các khoảng cách 

20m, 40m và 50m đều thấp hơn mức cho phép theo quy chuẩn QCVN 

05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh. Hơn nữa, 

các phương tiện này không hoạt động đồng thời, nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh sẽ 

thấp hơn so với tính toán ở trên nên hoạt động của các phương tiện giao thông, phương 

tiện vận chuyển ra vào dự án không ảnh hưởng môi trường không khí xung quanh. 

(2) Bụi và khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

Theo thuyết minh dự án đầu tư, chủ dự án sẽ trang bị 02 máy phát điện dự phòng: 

có công suất 320 kVA/ máy, máy phát điện đặt tại tầng 1, sử dụng dầu DO có hàm 

lượng lưu huỳnh 0,05%. 
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Theo số liệu quan trắc môi trường, đo đạc phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm tại ống 

khói máy phát điện có công suất 250kVA - 500 kVA tại các dự án Sunrise City – Quận 

7, Khu phức hợp Cantavil An Phú– Quận 2, Galaxy 9 – Quận 4,... thì nồng độ các chất 

ô nhiễm như sau: 

Bảng 4. 19. Nồng độ các chất ô nhiễm khí thải từ máy phát điện 

STT 

Chất ô nhiễm 
Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B 

1 Bụi 68 - 84 120 

2 NO2 61 -120 510 

3 SO2 91- 98 300 

4 CO 119 - 196 600 

Ghi chú: 

- QCVN 19:2009/BTNMT (Kp = 1, Kv = 0,6) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ hoạt động của máy phát điện 

với quy chuẩn Việt Nam về nồng độ các chất vô cơ trong khí thải, áp dụng đối với khu 

vực thành phố (QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, kp = 1; kv = 0,6) cho thấy nồng độ 

của tất cả các chất ô nhiễm trong khí thải từ máy phát điện đều nằm trong giới hạn cho 

phép. Máy phát điện hoạt động không thường xuyên nên chủ đầu tư sẽ trang bị ống 

khói tại vị trí thích hợp để không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. 

(3) Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án 

Nước thải phát sinh từ các khu vực được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung. Tại khu xử lý nước thải tập trung, các loại hơi khí độc hại cũng có điều kiện phát 

sinh từ các công trình này như bể tập trung nước thải, bể điều hòa, bể phân hủy kỵ khí, 

hiếu khí… Thành phần của các hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH3, H2S, metal… 

và các loại khí khác tùy thuộc vào thành phần nước thải. Lượng hơi khí độc hại này 

không lớn, nhưng có mùi đặc trưng nên có thể sẽ gây ảnh hưởng trong phạm vi dự án.   

Trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là chất 

gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định. Quá trình phân hủy hiếu khí phát 

sinh mùi hôi nhưng ở mức độ thấp, hầu như không đáng kể. 

(4) Khí thải và mùi phát sinh từ quá trình phân hủy rác tại vị trí tập trung rác của 

dự án 

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt. Tại 

các thùng chứa rác sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ 

khí các chất hữu cơ. Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất 

hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H2S, CO… các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S. Trong 

điều kiện thời tiết nóng ẩm, nếu chất thải rắn được lưu trữ trong thời gian dài sẽ tạo 

điều kiện cho ruồi nhặng phát triển làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm. Bên 
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cạnh đó, rác thải sinh hoạt có đặc trưng là độ ẩm cao, khi rác phân hủy sẽ làm phát 

sinh nước rỉ rác, gây mùi hôi và ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. 

Tuy nhiên, chủ đầu tư có kế hoạch thu gom hàng ngày không để chất thải rắn tràn lan 

hay bị phân hủy bởi các thành phần trong môi trường và chất thải được bảo quản cẩn 

thận trong các thùng chứa.  

(5) Khí thải từ hoạt động nấu nướng 

Hoạt động đun nấu sẽ phát sinh khói, nhiệt và mùi trong bếp. Tuy nhiên, nguồn ô 

nhiễm phát sinh trong thời gian ngắn, không đáng kể nên hoạt động này cũng ít gây 

ảnh hưởng đến môi trường. 

Hoạt động đun nấu của các hộ gia đình, nhà bếp tại khu dịch vụ sử dụng nhiên 

liệu đốt là khí hoá lỏng, và do quy mô là hộ gia đình nên khí thải thuộc dạng sạch, tải 

lượng nhỏ, ít gây tác động tiêu cực đến môi trường. 

(6) Đánh giá sự tích tụ khí thải ô nhiễm trong các tầng hầm 

Ô nhiễm không khí tại tầng hầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng có thể chia 

ra thành 2 yếu tố chính đó là đặc điểm của tầng hầm (hệ thống thông gió, kích cỡ, chế 

độ bảo dưỡng …) và yếu tố thứ hai là những phương tiện giao thông đỗ tại tầng hầm 

(nhiên liệu sử dụng, tuổi thọ của xe, chế độ bảo dưỡng xe…). Thiếu hệ thống thông 

gió, ít thông thoáng, các tầng hầm giữ xe là nơi có rất nhiều khí độc hại như: bụi, 

cacbon oxit (CO), hydrocacbon (HC), sunfua dioxit (SO2), các oxit nitơ (NO và NO2), 

benzen, toluene, xylene,... Các khí này phát sinh từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch 

của các loại xe cơ giới nói chung hay xe máy nói riêng. Các khí độc này ảnh hưởng rất 

lớn đến sức khỏe con người, đặc biệt là những người làm việc thường xuyên trong các 

tầng hầm xe. 

Theo Hoàng Thị Kiều Oanh, Tô Thị Hiền- Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa 

học Tự nhiên – ĐHQG Tp.HCM, đã thực hiện đo đạc tại một số tầng hầm tại các tòa 

nhà như Paskson, Nguyễn Kiệm, tầng hầm Đai học khoa học tự nhiên thì nồng độ CO 

và SO2 cao nhất (CO: 53,44 mg/m3, SO2: 2,78 mg/m3). 

b. Đánh giá tác động của nước thải: 

❖ Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt của các khách hàng và nhân viên chủ yếu chứa các chất cặn 

bã, các chất dinh dưỡng (N, P), các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD5, 

COD) và các vi khuẩn. Trị số BOD5 trong nước thải càng cao thì mức độ ô nhiễm hữu 

cơ càng lớn. Khi thải ra nguồn tiếp nhận, lượng nước thải này sẽ làm cho môi trường 

nước trong khu vực bị nhiễm bẩn theo, ảnh hưởng đến đời sống của các loài thủy sinh 

vật và làm cho nguồn nước không còn sử dụng được cho các mục đích sinh hoạt, ăn 

uống. Bên cạnh đó, sự có mặt của các chất dinh dưỡng như Nitơ, Phốt pho trong nước 

thải ở nồng độ cao dễ gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa đất đai và nguồn nước tiếp 

nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng của các loài tảo, gây biến 

đổi hệ sinh thái của khu vực. 

 Theo tính toán ở Chương 1 lưu lượng nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động 

tối đa của dự án là: 98,5 m3/ngày.đêm. 

Tham khảo kết quả giám sát môi trường định kỳ tại các dự án Hy Vọng hotel 
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(phường Tân Phú, Quận 9), Minh Tâm hotel (phường 12, quận 10), Khách sạn Minh 

Khang (quận 3), Khách sạn Nhật Minh Anh (phường 12, quận 10), Green star hotel 

(Quận 1) nồng độ các chất ô nhiễm được trình bày trong Bảng 4.20 

Bảng 4. 20. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt. 

Stt Chất ô nhiễm 
Nồng độ trung bình 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột 

B 

1 BOD5 180 – 220 50 

2 COD 250  - 360 100 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 210 – 320 100 

4 Dầu mỡ 18 – 50 20 

5 Amoni (N-NH4) 15 – 35 10 

6 Photphat (PO4) 9 – 20 10 

Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt với QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B cho thấy một số các thông số vượt tiêu chuẩn cho phép. Do đó 

lượng nước thải này sẽ được xử lý tại trạm xử lý nước thải của dự án trước khi xả vào 

mạng lưới thoát nước tại khu vực dự án. 

Tác động: 

Nhiệt độ giữ vai trò quan trọng đối với các quá trình sinh hóa diễn ra trong tự 

nhiên và không ở đâu nhiệt độ lại có những tác động mạnh mẽ như trong các hệ thống 

nước. Những thay đổi về nhiệt độ của nước có thể ảnh hưởng đến nhiều mặt của chất 

lượng nước. Các thành phần liên quan của các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái nước 

rất nhạy cảm với nhiệt độ. Nhiệt độ là một yếu tố quan trọng quyết định loài sinh vật 

nào tồn tại và phát triển một cách ưu thế trong hệ sinh thái nước. Điều này cũng có 

nghĩa là nhiệt độ ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học, tốc độ và dạng phân hủy các hợp 

chất hữu cơ trong nước, nồng độ ôxy hoà tan (DO) và cuối cùng là dây chuyền thức 

ăn.  

Các chất hữu cơ chủ yếu trong nước thải là carbohydrate. Đây là hợp chất dễ bị 

vi sinh vật phân huỷ bằng cơ chế sử dụng oxy hoà tan trong nước để oxy hoá các hợp 

chất hữu cơ. Việc ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ DO trong nước do vi 

sinh vật sử dụng oxy hoà tan để phân huỷ các chất hữu cơ. Oxy hoà tan giảm sẽ gây 

tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thuỷ sinh. 

Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thuỷ 

sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan (tăng độ đục nguồn nước) và gây bồi lắng 

cho nguồn nước mà nó trực tiếp thải ra.  

Các chất dinh dưỡng (N, P) gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng 

tới chất lượng nước, sự sống thuỷ sinh.  

Nước có lẫn các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các dịch bệnh 

thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Tuỳ điều kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh 

hay yếu. Các nguồn nước thiên nhiên thường có một số loài vi khuẩn thường xuyên 

sống trong nước hoặc một số vi khuẩn của đất nhiễm vào. Coliform là nhóm vi khuẩn 
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đường ruột hình que hiếu khí hoặc kỵ khí tuỳ tiện và đặc biệt là Escherichia Coli (E. 

Coli). E. Coli là một loại vi khuẩn có nhiều trong phân người, phân động vật.Ngoài ra, 

E. Coli còn được tìm thấy trong môi trường đất và nước bị nhiễm phân. Chỉ tiêu phân 

tích số lượng E.Coli là chỉ tiêu rất quan trọng trong nước cấp. 

c. Đánh giá tác động của chất thải rắn 

(1) Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn của dự án là loại rác sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của khách 

thuê phòng, phát sinh từ hoạt động nấu ăn, sinh hoạt của nhân viên khách sạn chủ yếu 

bao gồm: rác thải hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, không đạt tiêu chuẩn, giấy vụn…), 

rác thải vô cơ (bao nylon, vỏ lon, thủy tinh,…). 

Chất thải rắn sinh hoạt của khách sạn có các thành phần vô cơ như kim loại, thủy 

tinh, cao su, chất dẻo, gỗ, vải, giấy,… và thành phần hữu cơ như thực phẩm dư thừa 

hoặc quá hạn sử dụng, xương động vật, thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau củ … Các thành 

phần vô cơ trong rác thải sinh hoạt là những chất trơ hầu như không gây ô nhiễm môi 

trường, một số thành phần như giấy, kim loại, chất dẻo… có thể tái sinh. Các thành 

phần hữu cơ mang bản chất dễ bị phân hủy sinh học, quá trình phân hủy tạo ra các mùi 

hôi thối khó chịu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng và ẩm.  

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt được trình bày trong Bảng 4.21. 

Bảng 4. 21. Thành phần chủ yếu trong rác thải sinh hoạt 

TT Thành phần Tỷ lệ (%) 

1 Các chất hữu cơ dễ phân huỷ 40 - 60 

2 Các loại bao bì polyme 25 -35 

3 Các chất dễ cháy như giấy 10 - 14 

4 Kim loại 1 - 2 

5 Các chất khác 3 - 4 

Nguồn: Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn – NXB xây dựng – 2010. 

Lượng rác phòng khách sạn (191 phòng): 382 người x 1 kg/người.ngày = 382 

kg/ngày. 

Lượng rác nhân viên (0,5 kg/người): 20 người x 0,5 kg/người = 10 kg/ngày. 

Rác thải từ nhà ăn: ước tính khoảng 100 kg/ngày. 

Tổng lượng rác phát sinh tại dự án: 

382 kg/ngày + 10 kg/ngày + 100 kg/ngày = 492 kg/ngày. 

Lượng rác phát sinh từ khu dự án chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hủy, do vậy 

chúng sẽ gây ô nhiễm môi trường nếu không được thu gom, vận chuyển và xử lý hợp 

lý. 

(2). Chất thải nguy hại 

Chất thải rắn nguy hại phát sinh từ khu dự án bao gồm: bóng đèn huỳnh quang, pin, 

dầu nhớt thải,… Theo khảo sát thu gom thực tế của CITENCO tại các khách sạn trong 
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thành phố Hồ Chí Minh (Hy Vọng hotel (phường Tân Phú, Quận 9), Minh Tâm hotel 

(phường 12, quận 10), Khách sạn Minh Khang (quận 3), Khách sạn Nhật Minh Anh 

(phường 12, quận 10), Green star hotel (Quận 1)), tổng lượng chất thải rắn loại này 

ước tính khoảng 8-15 kg/tháng. Tổng hợp khối lượng từng loại chất thải nguy hại được 

trình bày cụ thể trong Bảng 4.22. 

Bảng 4. 22. Tổng hợp chất thải nguy hại phát sinh 

Stt Loại chất thải Khối lượng Mã CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu mỡ 3-5 kg/tháng 18 02 01 

2 Bóng đèn huỳnh quang hỏng 2 kg/tháng 16 01 06 

3 Pin, ắc quy thải 1 kg/tháng 16 01 12 

4 Các thiết bị, linh kiện điện tử hư hỏng 1-2 kg/tháng 16 01 13 

5 Bao bì hóa chất tẩy rửa, vệ sinh 1-5 kg/tháng 18 01 01 

 Tồng cộng 8-15 kg/tháng  

 

Các CTNH chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực tiếp và có 

thể tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. 

Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ sẽ gây 

ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.  

(3) Bùn thải từ trạm xử lý nước thải 

Bùn từ hệ thống xử lý nước thải cũng là nguồn phát sinh ô nhiễm nếu không 

được quản lý tốt. Lượng bùn sinh ra từ hệ thống xử lý nước thải được tính toán như 

sau: 

G = Q x (R1 x SS + R2 x 0,3) (kg/ngày) 

Trong đó: 

Q: lưu lượng nước thải cần xử lý (m3/ngày); 

SS: hàm lượng SS lớn nhất trong nước thải sinh hoạt là 320 mg/l; 

R1: hiệu quả khử SS của bể lắng; 

R2: hiệu quả khử BOD của bể lắng; 

Hiệu quả khử SS: 

 

 

Hiệu quả khử BOD: 
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Khối lượng cặn sinh ra từ  trạm xử lý nước thải tập trung của dự án 

G = 100 x (0,588 x 0,320 + 0,367 x 0,3) = 29,8 kg/ngày 

Lượng bùn sinh ra từ hệ thống XLNT sẽ gây ô nhiễm môi trường nếu không 

được thu gom và xử lý theo quy định. 
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Bùn sinh ra từ hệ thống XLNT là hỗn hợp nước và cặn lắng có chứa chất hữu cơ 

có khả năng phân hủy, dễ bị thối rữa và các vi khuẩn có thể gây độc hại cho môi 

trường. 

Thành phần hóa học của bùn (bùn hoạt tính): Chất ko tro: 65 -75%; N: 3 - 4%, 

P2O5:2 -3%; K2O: 0,4%; chất béo: 2,6%; HC: 4 -7 %; E.coli: 4x106 – 3x 107 

MPN/100ml 

4.2.1.2.  Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

 a. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng của khu dự án cuốn theo những chất ô nhiễm 

vương vãi trên mặt đất. Thành phần chủ yếu của nước mưa chảy tràn là đất cát, cặn, 

rác thải,.... 

Theo TCXDVN 51:2008/BXD, lượng nước mưa phát sinh từ khu vực dự án 

trong quá trình thi công xây dựng được ước tính theo công thức sau:    

Q = q.C.F 

Trong đó:  

  F : diện tích dự án (ha). Diện tích dự án là 1.106,1m2. 

  C : hệ số dòng chảy của các loại mặt phủ (chọn  = 0,85) 

 q : là cường độ mưa tính toán (l/s.ha) và được xác định như sau: 

 

 Với:  t - Thời gian dòng chảy mưa (phút), chọn t=150 phút. 

  P- Chu kỳ lập lại trận mưa tính toán (năm), chọn P=25 năm. 

  A, C, b, n - Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương, (đối 

với khu vực thành phố Hồ Chí Minh theo phụ lục II - TCXDVN 51:2008/BXD: chọn 

A=11.650; C=0,58; b=32; n=0,95); 

 Thay vào ta có:  

0,95

11.650 (1 0,58 lg 25)
287,47 / .

(60 32)

x x
q l s ha

+
= =

+
 

Suy ra, lưu lượng nước mưa lớn nhất phát sinh tại khu vực dự án là: 

Q = 287,47 x 0,85 x 0,11061= 27,03 l/s.  

Theo Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, Lê Văn Nãi, Nhà xuất bản Khoa 

học và kỹ thuật, 1999, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông 

thường khoảng 0,5 – 1,5mg N/l, 0,004 – 0,03mg P/l, 10 -20mg COD/l, 10 – 20 mg 

TSS/l. Tuy nhiên, so với tiêu chuẩn nước thải thì nước mưa chảy tràn tương đối sạch 

do đó có thể tách riêng biệt đường nước mưa ra khỏi nước thải và cho thải trực tiếp 

vào hệ thống thoát nước chung của thành phố sau khi đã qua song chắn rác và các hố 

ga. 

b.  Tác động của tiếng ồn 

Tiếng ồn gây ra chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải của chính người dân, 

nhân viên trong khu lưu trú, ngoài ra còn có một số loại phương tiện vận tải qua lại 

khác, các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau.  
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Bảng 4. 23. Mức ồn của các loại xe cơ giới 

Loại xe 

Tiếng ồn 

(dBA) cách 

nguồn khoảng 

1m 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

(QCVN 26:2010/BTNMT) 

6h – 21h (dBA) 21h – 6h (dBA) 

Xe du lịch 77 

70 55 
Xe vận tải 93 

Xe mô tô 4 thì 94 

Xe mô tô 2 thì 80 -100 

Nguồn: Tổ chức FHA (Federal Highway Administration), Mỹ, 1999 

Tuy nhiên, mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng và có thể dự đoán theo 

công thức sau: 

Lp = Lp(xo) + 20 log10(x0/x) 

  Trong đó: 

- Lp(xo): mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 

- xo = 1m 

- Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

- x : vị trí cần tính toán (m) 

Bảng 4. 24. Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ hoạt động của xe cơ giới 

Thiết bị, 

máy móc thi công 

Mức ồn cách 

nguồn 1m (dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m (dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 100m 

(dBA) 

Xe du lịch 77 62,1 62 

Xe vận tải 93 63,8 62 

Xe mô tô 4 thì 94 64,1 62 

Xe mô tô 2 thì 80 -100 62,1 – 67,5 62 

QCVN 

26 :2010/BTNMT  

70 dBA 

Nhìn vào Bảng trên ta thấy rằng hầu hết các hoạt động giao thông đều phát sinh tiếng 

ồn vượt quy chuẩn tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT) tại dự án nhà ở riêng lẻ kết hợp 

dịch vụ, chủ Dự án sẽ có phương án cụ thể nhằm giảm thiểu tối đa các tác động của 

tiếng ồn lên khu vực. 

Tuy nhiên, mức độ gây ồn từ các nguồn này là không lớn và có tính gián đoạn, nên 

mức độ tác động không lớn 

Tiếng ồn tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ương, rồi đến hệ tim 

mạch, dạ dày và các cơ quan khác, sau đó mới đến cơ quan thích giác. 

Tác động của tiếng ồn phụ thuộc vào tần số và cường độ âm, tần số lặp lại của tiếng 

ồn. 

Tác động đến cơ quan thính giác: tiếng ồn làm giảm độ nhạy cảm, tăng ngưỡng nghe, 

ảnh hưởng đến quá trình làm việc và an toàn. 
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Tác động đến các cơ quan khác: 

- Hệ thần kinh trung ương: Tiếng ồn gây kích thích hệ thần kinh trung ương, ảnh 

hưởng đến bộ não gây đau đầu, chóng mặt, sợ hãi, giận dữ vô cớ. 

- Hệ tim mạch: làm rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới sự hoạt động bình thường của 

tuần hoàn máu, làm tăng huyết áp. 

- Dạ dày: làm rối loạn quá trình tiết dịch, tăng axit trong dạ dày, làm rối loạn sự co 

bóp, gây viêm loét dạ dày 

- Tác động lâu dài của tiếng ồn đối với con người sẽ gây ra bệnh mất ngủ, suy nhược 

thần kinh, cũng như làm trầm trọng thêm các bệnh về tim mạch và huyết áp cao. 

Tác động do tiếng ồn máy phát điện: 

- Tiếng ồn máy phát điện phát sinh từ các nguồn: hoạt động của máy phát điện; cửa 

lấy gió của máy phát điện, cửa thoát khí nóng của máy phát điện. 

Bảng 4. 25. Mức ồn tối đa theo khoảng cách từ hoạt động của máy phát điện 

Máy móc  

Mức ồn 

cách nguồn 

1,5m (dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 100m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 200m 

(dBA) 

Máy phát điện 72,0 – 82,5 62,3 – 81,6 62,1 – 75,7 62,0 – 69,5 

QCVN 26-2010 (6 18h) 70 dBA 

- Tiếng ồn từ các máy phát điện hoạt động thực tế có độ ồn từ 72 – 82,5dBA tại 

khoảng cách 1,5m (Theo Mackernize, L.da, 1985). Tuy nhiên, khi thiết kế thì chủ đầu 

tư sẽ bố trí tường cách âm để giảm thiểu độ ồn phát tán ra bên ngoài tránh ảnh hưởng 

đến người dân. 

- Tiếng ồn tác động đến tai, sau đó tác động đến hệ thần kinh trung ương, rồi đến hệ 

tim mạch, dạ dày và các cơ quan khác, sau đó mới đến cơ quan thích giác. 

- Tác động của tiếng ồn phụ thuộc vào tần số và cường độ âm, tần số lặp lại tiếng ồn. 

- Tác động đến cơ quan thính giác: tiếng ồn làm giảm độ nhạy cảm, tăng ngưỡng 

nghe, ảnh hưởng đến quá trình làm việc và an toàn. 

c. Tác động của độ rung  

Trong quá trình hoạt động, độ rung phát sinh chủ yếu từ phương tiện giao thông  

Độ rung có thể gây ra những tác động có hại: 

+ Đối với các công trình xây dựng: độ rung có thể làm hư hỏng các công trình 

xây dựng: giảm độ bền vững của kết cấu, nền móng,…  

+ Đối với con người: độ rung và tiếng ồn do rung có thể gây đau đầu, chóng mặt, 

buồn nôn giống trạng thái say tàu xe do thế đứng không vững, từ đó ảnh hưởng trực 

tiếp tới sức khỏe người dân, hiệu suất làm việc cũng như lan truyền trên nền đất ra môi 

trường xung quanh. 

d. Tác động đến khu dân cư lân cận: 
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Các tác động gây ra như sau: 

- Hoạt động của dự án làm tăng sức ép lên hạ tầng kỹ thuật khu vực (cấp điện, cấp 

thoát nước, hệ thống thu gom rác) gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân 

trong khu vực. 

- Gia tăng mật độ phương tiện giao thông gây cản trở việc lưu thông của người dân, 

làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. 

- Đường xuống cấp sẽ tạo ra những chỗ lồi lõm trên bề mặt, dễ gây tai nạn cho người 

lưu thông trên đường nhất là vào ban đêm. 

e. Tác động đến hoạt động giao thông   

- Mật độ lưu thông xe trên tuyến đường Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng, Quốc Lộ 1A 

tập trung vào các giờ cao điểm khá cao nên hoạt động đi lại của người dân làm tăng 

mật độ lưu thông tại khu vực, gây tác động đến giao thông khu vực. 

- Số lượng ô tô, xe máy tăng lên, cùng với sự gia tăng chung của dân cư trong khu 

vực có thể dẫn đến hệ thống đường giao thông khu vực có thể không để đáp ứng được 

nhu cầu đi lại của người dân.  

f. Tác động ngập úng khu vực dự án 

Do cống thoát nước khu vực có thể bị bồi lắng dẫn đến cản trở việc thoát nước 

từ dự án ra bên ngoài nên tại khu vực dự án có thể bị ngập úng. Do vậy, chủ đầu tư cần 

thường xuyên thực hiện nạo vét tạo dòng chảy, đảm bảo không bị ứ đọng nước vào 

mùa mưa. 

g. Tác động do các rủi ro, sự cố giai đoạn hoạt động 

❖ Sự cố cháy nổ 

Cũng như các dự án nhà ở riêng lẻ kết hợp dịch vụ khác, hệ thống điện cùng 

nhiều thiết bị sử dụng điện được trang bị trong các phòng luôn tiềm tàng sự cố cháy 

nổ. Hệ thống bếp và các loại nhiên liệu như gas, dầu… được tích trữ trong nhà bếp 

cũng có thể gây ra cháy nổ. Ngoài ra các loại vật dụng thiết yếu trong các phòng như 

giường tủ, chăn mền, … đều là những vật liệu rất dễ bắt lửa và gây cháy. Sự cố cháy 

nổ xảy ra sẽ làm thiệt hại rất nhiều về của cải vật chất, cơ sở hạ tầng của dự án và các 

khu vực xung quanh, đôi khi còn ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, ảnh hưởng 

phần nào đến chất lượng môi trường khu vực. Mặc dù xác suất xảy ra sự cố cháy nổ 

không lớn nhưng nếu để xảy ra các sự cố này thì có thể gây thiệt hại lớn tới tài sản và 

tính mạng con người nên dự án sẽ quan tâm đến các biện pháp phòng chống cháy nổ. 

Sự cố cháy nổ khu vực để xe tại tầng hầm:  

Do đặc thù tại các khu vực lưu giữ xe luôn tập trung số lượng rất lớn các 

nguyên nhiên liệu có nguy hiểm về cháy nổ như xăng, dầu, nhựa, cao su... nếu không 

may có hỏa hoạn xảy ra đây sẽ là nguồn chất cháy dồi dào. 

Nhìn chung tại hầu hết các bãi giữ xe luôn có quy định cấm hút thuốc, tuy nhiên 

một số nơi nhân viên và khách đến liên hệ cộng tác vẫn không thực hiện đúng quy 

định này, đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn gây cháy nổ. 

Ngoài ra, các phương tiện của khách đến liên hệ công tác sẽ thường xuyên 

mang theo nhiệt độ, hơi nóng vào, vì vậy, nhiệt độ tại tầng hầm gửi xe luôn cao, nếu 

gặp hơi xăng dầu rò rỉ thì rất dễ dẫn đến cháy, nổ. 
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Hoạt động của Trạm XLNT phát sinh các khí gây cháy như Metan, CO2, … 

Về hiểm họa tiềm ẩn gây nên những tai nạn, sự cố khác: Tại tầng hầm khi nhiều 

phương tiện khởi động cùng lúc trong điều kiện không gian chật hẹp sẽ dẫn đến khí 

oxy bị loãng, thậm chí, khi xăng chưa được đốt cháy hoàn toàn sẽ sinh ra khí Carbon 

monoxide (khí CO). Loại khí này rất độc, làm giảm lượng oxy trong không khí và 

khi lượng oxy còn dưới 14% người hít phải sẽ bị hoa mắt, ngất xỉu. Thêm nữa, khi 

tiếp xúc với khí CO nồng độ thấp trong thời gian dài, con người có thể bị nhiễm độc 

CO mãn tính, gây suy nhược thần kinh và mất trí nhớ”. 

❖ Sự cố rò rỉ hóa chất, dung môi 

Các phòng được thiết kế dùng nhiều máy điều hòa không khí có công suất nhỏ, 

mỗi máy phục vụ cho diện tích từ 50 m2 đến 100 m2. 

- Môi chất lạnh sử dụng được nén trong máy lạnh là loại Gas R401A hoặc R32 

an toàn cho môi trường: 

  + Không ảnh hưởng tầng Ozone. 

  + Ít ảnh hưởng đến việc làm nóng bầu khí quyển. 

  + Có hiệu quả về nhiệt (làm lạnh) cao. 

  + Ít độc. 

  + Khả năng bắt cháy thấp. 

- Do sử dụng nhiều máy điều hòa không khí có công suất nhỏ nên khi có sự cố rò 

rỉ thì chỉ ảnh hưởng diện tích cục bộ nhỏ, hơn nữa môi chất lạnh sử dụng R401A hoặc 

R32 khá an toàn, ít độc hại nên hầu như rất ít ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử 

dụng. 

❖ Sự cố sụt lún công trình 

 Khối lượng công trình tương đối lớn gồm 2 tầng hầm và cao 18 tầng nổi nên 

nguy cơ sụt lún công trình có thể xảy ra. Sự cố sụt lún có khả năng gây ra các hậu quả 

như: phá hoại công trình dự án, ảnh hưởng đến khách hàng và nhân viên tại tòa nhà, 

đặc biệt là ảnh hưởng đến tính mạng của con người khi ra vào khu gửi xe của dự án. 

❖ Sự cố do trạm xử lý nước thải bị quá tải hoặc hư hỏng 

Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải của dự án gặp sự cố, nước thải không 

được xử lý triệt để vẫn bị ô nhiễm bởi các chất rắn lơ lửng, các cặn bã hữu cơ (thông 

qua các chỉ tiêu BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (thông qua chỉ số N và P) và rất 

nhiều vi khuẩn gây bệnh (tụ cầu, coliform…), các loại ký sinh trùng (trứng giun sán, 

nấm). Mức độ nhiễm bẩn của lượng nước thải này tùy thuộc vào mức độ quá tải hoặc 

hư hỏng của trạm xử lý. Nhìn chung trong mọi trường hợp, lượng nước thải không 

được xử lý thích đáng này sẽ gây nguy hại cho môi trường nước ngầm cũng như nước 

mặt trong khu vực, đặc biệt có khả năng gây ra dịch bệnh (thương hàn, tả, lỵ,…) cho 

cư dân trong vùng nếu lượng hóa chất khử trùng không đạt yêu cầu thiết kế. Hàm 

lượng các chất hữu cơ cao trong nước thải cũng ảnh hưởng đến đời sống của các loài 

thủy sinh vật; về lâu dài nó góp phần làm cho nguồn nước mặt bị ô nhiễm và bốc mùi 

hôi thối do quá trình phân hủy và lên men chất hữu cơ.  

Các sự cố có thể xảy ra như: 

+ Sự cố về bơm: sự cố do nguồn cung cấp điện, cánh bơm có bị chèn bởi các vật 

lạ gây ra cháy bơm,.... 

+ Sự cố máy thổi khí: do nguồn cung cấp điện, do máy hoạt động đủ công suất,... 
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+ Lớp bùn phủ bị chảy ra ngoài theo dòng thải, không còn bùn lắng: Do chất hữu 

cơ quá tải, pH thấp, sự tăng trưởng của nấm sợi (lamentous), thiếu hụt dinh dưỡng, độc 

tính hoặc thông khí quá nhiều. 

+ Bùn lắng tốt, nhưng lại nổi lên bề mặt trong thời gian ngắn: Do sự khử nitrat 

hóa, thông khí quá mức. 

+ Vi sinh vật trong bùn hoạt tính chết trong thời gian ngắn: Do dòng vào chứa các 

chất độc tính. 

+ Bề mặt của bể hiếu khí bị bao phủ bởi lớp bọt nhờn, dày: do bùn quá già, quá 

nhiều dầu và chất béo trong hệ thống, các vi khuẩn váng bám tạo bọt. 

+ Xuất hiện những đám bọt lớn trên bề mặt bể hiếu khí: do bùn hoạt tính trẻ, 

lượng bùn ít và các chất tẩy rửa. 

Như vậy trong trường hợp gặp sự cố với trạm xử lý nước thải, nước thải của Dự án 

sẽ có khả năng gây tác động xấu và sẽ góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm nguồn 

nước mặt và nước ngầm ở khu vực xung quanh. 

❖ Sự cố máy biến áp 

Máy biến áp khô không sử dụng dầu biến áp như máy biến áp ngâm dầu nên hạn 

chế được nguy cơ cháy nổ do sử dụng nhiên liệu. Máy biến áp khô có cuộn dây đúc 

bằng nhựa epoxy với đặc tính không bắt lửa, tự dập tắt lửa và chống cháy do tia lửa 

điện. 

❖ Sự cố ngập úng: do các nguyên nhân: 

- Mưa lớn kéo dài gây ngập. 

- Dự án không thiết kế công suất máy bơm hoặc không tính toán phương án thoát 

nước tràn vào với khối lượng lớn khi mưa to, đường ngập. 

- Hệ thống thoát nước mưa của dự án thiết kế chưa phù hợp với thực tế. 

Tầng hầm tòa nhà có cao độ thấp hơn so với khu vực xung quanh nên khi trời mưa 

to, nước không tiêu thoát kịp sẽ đổ dồn và chảy vào tầng hầm, có thể gây ngập úng; 

ngập do hệ thống máy bơm bị sự cố. Do vậy, chủ đầu tư cần phải trang bị tối thiểu 2 

bơm chìm chạy luân phiên nhau để bơm nước ra ngoài hệ thồng cống thoát nước mưa 

thành phố. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Về công trình xử lý bụi, khí thải: 

❖ Giảm thiểu tác động từ phương tiện giao thông  

Khi khách hành sử dụng dịch vụ của dự án sẽ làm tăng nhu cầu đi lại, kèm theo 

đó là gia tăng lượng khói bụi với thành phần gây ô nhiễm chủ yếu là các chất khí thoát 

ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu như bụi, SO2, NO2, CO,…...Dự án sẽ áp dụng các 

biện pháp sau để khắc phục nguồn ô nhiễm này: 

- Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh, dọc theo tuyến giao thông, …. Cây xanh 

có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch không 

khí, cản trở tiếng ồn phát tán.  

- Tổ vệ sinh tại dự án sẽ thường xuyên quét dọn, làm vệ sinh đường nhằm hạn chế 

thấp nhất lượng bụi đất, lá cây trên mặt đường. 

❖ Biện pháp giảm thiểu khí thải từ việc tập trung chất thải rắn 

Để giảm thiểu khí thải từ việc tập trung chất thải rắn, chủ đầu tư sẽ có kế hoạch 
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thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh, không để chất thải rắn tồn đọng qua 

ngày hôm sau và các thùng chứa chất thải rắn đều có nắp đậy. Khu vực chứa rác (CTR 

sinh hoạt và CTNH) tập trung tại tầng hầm 1 dự án. Chủ dự án sẽ hợp đồng với hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom hàng ngày; CTNH sẽ hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom với tần suất 03- 06 tháng/lần. 

Ngoài ra, nhằm hạn chế mùi phát sinh từ khu vực tập kết CTR, dự án sẽ sử dụng 

chế phẩm sinh học (EM) để phun xịt nhằm khử mùi khu vực lưu chứa rác. 

❖ Giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải 

Để khống chế ô nhiễm do mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải, Công ty sẽ áp dụng 

biện pháp sau: 

- Các ngăn bể được xây dựng kín có nắp thăm. Hệ thống quạt hút khử mùi được 

bố trí để hút ra lượng lớn khí gây mùi trong các bể (hầm bơm tiếp nhận, bể điều 

hòa, bể chứa bùn), tạo áp suất âm trong bể tránh các khí độc hại thoát ra bên 

ngoài bể. Dưới tác động của quạt hút, khí thải được hút thoát ra mái tòa nhà. 

- Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải đúng kỹ thuật. 

- Theo dõi thường xuyên chỉ số F/M. Thải bỏ lượng bùn chết và tuần hoàn bùn từ 

bể lắng về bể sinh học hiếu khí. 

- Thực hiện phun chế phẩm vi sinh tại khu vực trạm. 

Chủ đầu tư bố trí hệ thống quạt và đường ống đi lên vượt mái của công trình. Điểm 

thải mùi ở độ cao 80 m so với via hè, và cao hơn sân thượng (tầng tum) của tòa nhà 

2,5m do đó không làm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. 

Quạt hút mùi ly tâm: lưu lượng 1.200m3/h, cột áp 1.500Pa, công suất motor 

1,5kW/380V/50Hz và đường ống uPVC DN200 dẫn khí thải mùi từ trạm XLNT lên 

mái của tòa nhà. 

❖ Giảm thiểu tác động môi trường không khí từ máy phát điện dự phòng 

Vì hoạt động của máy phát điện là không thường xuyên, do đó lưu lượng khi thải phát 

sinh không nhiều và gián đoạn. Tuy nhiên để hoạt động của máy phát điện không gây 

ra các tác động đến chất lượng môi trường không khí xung quanh, chủ đầu tư sẽ bố trí 

ống khói, đưa khí thải thoát ra ngoài môi trường không khí tại vị trí thích hợp tránh 

ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. 

Tính toán chiều cao tối thiểu của ống khói: 

 

Trong đó:  

- Cmax: Nồng độ SO2 cho phép trong không khí xung quanh. Với khu dân cư: 

Cmax= 0,35 mg/m3 do lưu lượng thải không liên tục. 

- M: tải lượng ô nhiễm. 

- V: Lưu lượng khí thải.  

- F: hệ số vô thứ nguyên tính đến vận tốc lắng chất ô nhiễm trong khí quyển. Đối 

với chất ô nhiễm ở thể khí F = 1. 

- ∆T: Hiệu nhiệt độ khí thải Tk = 90oC và khí quyển Tkk = 35oC → ∆T = 65oC. 
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- m, n = 1: Các hệ số vô thứ nguyên tính đến điều kiện thoát khí thải từ cổ ống 

khói. 

- A: Hệ số phụ thuộc sự phân bố nhiệt theo chiều cao khí quyển, được chọn cho 

điều kiện khí tượng nguy hiểm. Trong tính toán chọn A =200. 

Từ công thức trên ta tính toán được chiều cao ống khói tối thiểu: H =6m. 

Tuy nhiên, để đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng khi vận hành máy phát điện, 

chủ dự án sẽ bố trí ống khói D160 đi dọc tường lên tới tầng mái cách mái 2,5m (cao 

khoảng 82,5m) và thải ra ngoài môi trường. 

Bảng 4. 26. Vị trí ống khói máy phát điện 

STT Tên máy móc 
Chiều cao 

ống khói 
Vị trí xả khói 

1 
Máy phát điện 1 công suất 320 kVA 

tại tầng 1  
82,5m 

Thoát ra phía Đông Bắc 

của dự án, ống khói D160 

đi dọc tường lên tới tầng 

mái cách mái 2,5m 

2 
Máy phát điện 2 công suất 320 kVA 

tại tầng 1  
82,5m 

Thoát ra phía Đông Bắc 

của dự án, ống khói D160 

đi dọc tường lên tới tầng 

mái cách mái 2,5m 

Cao độ ống thoát khí thải: 82,5m. 

Chủ dự án sẽ sử dụng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp là dầu DO (S<0,05) để 

chạy máy phát điện. 

Máy phát điện được kiểm tra thường xuyên, bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn 

chế tiếng ồn. Do đó tác động từ máy phát điện là không đáng kể. 

Đối với tiếng ồn: Máy phát điện đặt trong phòng cách âm, có lò xo hấp thụ rung động, 

trang bị các bộ tiêu âm nhằm tiêu âm cho máy; thường xuyên kiểm tra lượng dầu bôi 

trơn và dầu trong máy; không để máy phát điện hoạt động quá tải; trồng cây xanh xung 

quanh khu vực đặt máy phát điện để hạn chế tiếng ồn và khí thải. 

Phòng đặt máy phát điện dự phòng: Máy phát điện được đặt trong phòng cách âm, có 

lớp đế cao su dày, trang bị các họng tiêu âm nhằm tiêu âm cho máy; thường xuyên 

kiểm tra lượng dầu bôi trơn và dầu trong máy; không để máy phát điện hoạt động quá 

tải. Biện pháp giảm ồn cho máy phát điện như sau: 

- Sử dụng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp là dầu DO (S<0,05) để chạy máy phát 

điện. 

- Máy phát điện được đặt trong phòng kín, cách âm. 

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung bên dưới máy phát điện theo như thiết kế 

của các máy phát điện để giảm rung. 

- Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho các máy phát điện. 

- Toàn bộ tường bao cho phòng máy phát điện sẽ ốp thêm tấm rockwool ở phía bên 

trong phòng đặt máy để giảm âm. Bề dày của tấm rockwool từ 7-10cm. 

- Tại cửa lấy gió vào và cửa gió ra của phòng máy phát điện cũng sẽ lắp đặt các bộ 

tiêu âm sâu 150-200 cm để cách âm.  
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- Kiểm tra độ cân bằng của các máy phát điện và hiệu chỉnh nếu cần thiết. 

- Bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên, sửa chữa kịp thời các chi tiết máy bị mài mòn. 

 

Hình 4. 2. Chống ồn và rung cho máy phát điện dự phòng 

❖ Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải tại các hầm để xe  

Nhằm giải quyết về vấn đề thông thoáng cho tầng hầm trong suốt quá trình sử 

dụng, chủ đầu tư đã thiết kế hệ thống thông gió cho tầng hầm: 

+ Hệ thống hút gió tầng hầm bao gồm miệng gió hút, đường ống gió hút, miệng 

gió cấp, đường ống gió cấp. Các quạt thải hướng trục, quạt cấp hướng trục được lắp 

đặt ở tầng hầm sẽ vận hành cho toàn bộ khu vực bãi đậu xe. Gió tươi của hệ thống 

thông gió bãi đậu xe tầng hầm sẽ được đưa vào thông qua hệ thống quạt gió, hệ thống 

ống gió, hệ thống miệng gió cấp gió tươi và lối xuống tầng hầm. 

+ Các công tắc tự động phải được sắp xếp để đảm bảo hệ thống thông gió vẫn                                        

tiếp tục hoạt động trong trường hợp nguồn cấp chính bị sự cố. 

+ Các quạt thông gió tầng hầm có giới hạn chịu lửa EI120. 

+  Một công tắc điều khiển bằng tay từ xa phải được lắp đặt tại phòng điều khiển 

trung tâm khi có cháy để kích hoạt hệ thống hút khói tầng hầm. 

Các quạt hút được bố trí trong phòng quạt ở tầng hầm để thông gió và hút khói 

khi có cháy. 

Vị trí cửa xả gió: Bố trí 02 vị trí cửa xả gió, phía đường Kha Vạn Cân, cách mặt 

đất 2m, miệng thải gió hướng lên trời. 

❖ Giảm thiểu mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung bởi một số các 

biện pháp sau:  

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án được bố trí phù hợp với địa hình và 

thiết kế của dự án để thuận tiện cho việc thoát nước. Hệ thống xử lý được thiết kế kín 

và bố trí tại tầng hầm 1 tòa nhà, dự án có bố trí thiết bị thu gom và hút mùi phát sinh từ 

hệ thống xử lý nước thải để tránh ảnh hưởng đến khách hàng, nhân viên làm việc trong 

dự án. Khí thải được thoát ra trên mái tòa nhà. 

- Bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải định kỳ 1 tháng/lần được tổ chức thu gom 

và xử lý bởi đơn vị có chức năng. 

3.2.2.2. Về công trình xử lý nước thải: 

- Phương án thu gom nước thải: 
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+ Hệ thống thoát nước thải của Dự án là hệ thống thoát nước riêng biệt, độc lập 

với hệ thống thoát nước mưa. 

+ Nước thải phân và nước thải từ âu tiểu được thu gom về 1 tuyến ống dẫn về 

bể tự hoai để xử lý sơ bộ trước khi đưa vào Trạm XLNT. 

+ Nước rửa khu bếp, bồn rửa và thoát sàn được thu vào 1 tuyến ống riêng dẫn 

về bể tách mỡ trước khi đến trạm xử lý nước thải của tòa nhà. 

Vị trí hệ thống xử lý nước thải: 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ dự án được thu gom dẫn về Trạm xử lý nước 

thải tập trung công suất 100 m3/ngày.đêm, có diện tích 337,68m2 đặt tại tầng hầm 1. 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B, trước khi thoát ra 

tuyến cống thoát nước trên đường Kha Vạn Cân. 

- Thiết kế bể tự hoại: 

Bể tự hoại có cấu tạo 3 ngăn có công dụng xử lý sơ bộ phần phân và nước tiểu 

của công trình, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi thải vào HTXLNT tập 

trung của dự án. Theo sách Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong nhà và công 

trình do Bộ xây dựng xuất bản năm 2000, dung tích bể tự hoại được xác định theo 

công thức quy chuẩn Cấp thoát nước sau: 

W = 0,75Q + 4,25 (m3) 

Phần bể tự hoại chỉ xử lý phần nước xí, tiểu nên lượng nước thải qua bể tự hoại 

là 50% tổng lưu lượng nước thải. 

Dung tích bể tự hoại tối thiểu (Theo Quy chuẩn Hệ thống Cấp thoát nước trong 

nhà và Công trình). Theo thiết kế cơ sở của dự án, chủ đầu tư sẽ bố trí 01 bể tự họai 3 

ngăn có dung tích 56 m3, đặt tại hệ thống XLNT tập trung. 

 

Hình 4. 3.Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn. 

❖ Sơ đồ quy trình công nghệ của trạm XLNT  
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Nước thải từ WC, 

chậu tiểu 

Nước thải từ nhà bếp Nước thải từ lavabo, phễu thu 

sàn 

   

Bể tự hoại  Bể tách mỡ  

     

     

  Bể điều hòa   

     

  Bể thiếu khí (Anoxic)   

     

  Bể hiếu khí (Aerotank)   

     

  Bể lắng sinh học  Bể chứa bùn 

     

  Bể khử trùng  Hợp đồng với 

đơn vị chức 

năng thu gom 

và xử lý 

    

  Nguồn tiếp nhận 

(Hố ga thoát nước đường Kha 

Vạn Cân) 

  

Hình 4. 4.Quy trình công nghệ Trạm XLNT công suất 100m3/ngày.đêm 

Mô tả quy trình:  

a. Bể tách mỡ 

Dầu mỡ từ nhà bếp được tách ra nổi lên phía trên. Rác thải, dầu mỡ sẽ được thu 

gom hằng tuần và đem đi xử lý theo đúng quy định. 

b. Bể điều hòa 

Bể điều hòa được thiết kế với thời gian lưu đủ lớn để cân bằng về lưu lượng và nồng 

độ các thành phần ô nhiễm có trong nước thải.  

Trong bể điều hoà được lắp đặt các máy khuấy chìm để khuấy trộn điều hòa lưu lượng 

nước thải, tạo sự ổn định thành phần tính chất nước thải, tránh tạo điều kiện phân hủy 

sinh học kỵ khí phát sinh mùi hôi, tích tụ cặn lắng dưới đáy bể. Các ưu điểm khi thiết 

kế bể điều hòa như sau: 

- Lưu trữ nước thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho các bể xử 

lý  

phía sau; 

- Kiểm soát các dòng nước thải có nồng độ ô nhiễm cao; 

T
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- Giúp ổn định nồng độ pH; 

- Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau;  

- Đảm bảo tính liên tục cho hệ thống và các công trình tiếp theo hoạt động hiệu quả; 

- Tránh hiện tượng lắng cặn ở bể điều hoà, xử lý được phần nào hàm lượng COD, 

BOD đạt khoảng 20-30%. 

- Có vai trò là bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay bảo trì.  

Sau quá trình xử lý ở bể điều hòa, nước thải được bơm dẫn về bể thiếu khí (Anoxic) để 

bắt đầu quá trình xử lý sinh học. 

c. Bể thiếu khí (Anoxic) 

Tại bể Anoxic, diễn ra quá trình khử nitrat, nitrit giải phóng khí Nitơ ra môi trường. 

Nước thải giàu nitrat, nitrit sẽ được bổ sung vào bể nhờ có dòng tuần hoàn nước từ bể 

sinh học phía sau, bùn hoạt tính cũng được tuần hoàn từ bể lắng sinh học để bổ sung 

bùn đầy đủ trong quá trình xử lý nước thải. 

Máy khuấy chìm được lắp đặt trong bể nhằm tạo sự khuấy trộn giữa nước thải và lớp 

bùn vi sinh, giúp quá trình xử lý diễn ra hiệu quả hơn. 

Những ưu điểm ở bể Anoxic: 

- Khử được hàm lượng Nitơ có trong dòng nước thải; 

- Tăng hiệu suất xử lý BOD do các chất hưu cơ tiếp tục bị oxy hoá trong quá 

trình khử nitơrat; 

- Làm giảm được lượng bùn dư trong bể lắng, tăng khả  năng lắng và hạn chế độ 

trương nở của bùn trong hệ thống; 

- Làm tăng nồng độ pH của nước thải sau xử lý. 

Sau quá trình xử lý ở bể sinh học thiếu khí nước thải tiếp tục chảy tràn qua bể sinh học 

hiếu khí để tiếp tục xử lý. 

d. Bể hiếu khí (Aerotank) 

Tại bể Aerotank, không khí được cấp vào trong bể tạo điều kiện xáo trộn bùn hoạt tính 

và nước thải. Vi sinh vật sử dụng oxy được cấp vào để tiêu thụ các chất ô nhiễm hữu 

cơ có trong nước thải. Các quá trình diễn ra trong bể sinh học hiếu khí bao gồm: 

 Quá trình xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ – BOD, COD 

- Quá trình oxi hóa (hay dị hóa) 

(COHNS) + O2 + VK hiếu khí              CO2 + NH4 + + sản phẩm khác + năng lượng + 

chất hữu cơ 

- Quá trình tổng hợp (hay đồng hóa) 

(COHNS) + O2 + vi khuẩn hiếu khí                C5H7O2N + năng lượng 

Khi hàm lượng chất hữu cơ thấp hơn nhu cầu của vi khuẩn, vi khuẩn sẽ trải qua quá 

trình hô hấp nội bào hay là tự oxi hóa để sử dụng nguyên sinh chất của bản thân chúng 

làm cơ chất. 
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Để thực hiện được quá trình chuyển hóa này, một lượng vi sinh vật ban đầu – bùn hoạt 

tính – sẽ được cấy vào trong bể để tạo một nồng độ vi sinh tương ứng với lượng cơ 

chất đầu vào. Sự phù hợp giữa hai yếu tố này được đánh giá qua hai chỉ tiêu MLSS 

(hàm lượng sinh khối lở lửng – mg/L) và tỉ lệ F/M (lượng cơ chất/lượng vi sinh vật). 

 Quá trình chuyển hóa nitrat (nitrification process) 

Quá trình nitrat hóa : diễn ra trong bể với sự góp mặt của 2 chủng loại vi sinh vật tự 

dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter theo cơ chế sau: 

Bước 1: Ammonia được chuyển thành nitrit bởi loài Nitrosomonas (diễn ra tại lớp hiếu 

khí của lớp màng vi sinh vật) 

NH4
+ + 1,5 O2  → NO2

- + 2 H+ + H2O 

Bước 2 : Nitrite được chuyển thành nitrat bởi loài Nitrobacter 

NO2
- +0,5 O2 → NO3

- 

Tổng hợp 2 phản ứng trên được viết lại như sau: 

NH4
+ + 2 O2 → NO3

- + 2 H+ + H2O 

  Quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng dạng N, P vào trong bùn 

Một phần Nitơ, Photpho sẽ được giảm thiểu nhờ việc hấp thu vào bùn thải trong 

quá trình xử lý sinh học. 

Để tăng hiệu quả xử lý Nitơ ở bể Arotank thì dinh dưỡng được châm bổ sung 

định kỳ vào bể. 

Để giảm triệt để hàm lượng Nitơ còn tồn tại trong dòng nước thải trước khi thải 

ra ngoài môi trường thì cuối bể sinh học hiếu khí được bố trí hệ thống bơm chìm để 

tuần hoàn nước và bùn về lại đầu bể sinh học thiếu khí để tiếp tục xử lý. 

Sau khi tiến hành quá trình xử lý sinh học, phần lớn các chất hữu cơ có trong 

nước thải được loại bỏ. 

e. Bể lắng sinh học  

Hỗn hợp nước và bùn từ bể hiếu khí được dẫn qua bể lắng. Tại bể lắng dòng 

nước thải được phân phối đều nhờ hệ thống phân phối nước và được hướng dòng 

xuống dưới đáy bể lắng, hỗn hợp nước và bùn sẽ có xu hướng đi lên, bùn với tỷ trọng 

lớn hơn sẽ được lắng xuống dưới đáy bể. Bùn lắng được gom về hố thu đặt ở đáy bể 

nhờ vào dàn gạt bùn. 

Một phần bùn hoạt tính được bơm hồi lưu trở lại bể Anoxic giúp duy trì nồng độ 

bùn hoạt tính thích hợp trong bể, một phần bùn dư được đưa sang bể chứa bùn để xử 

lý.  

Nước sau bể lắng được thu phía trên sẽ theo máng tràn sẽ tự chảy vào bể xử lý 

tiếp theo. 

f. Bể khử trùng 

 Nước thải sau quá trình lắng sẽ được dẫn vào bể khử trùng. Nước thải sau khi 

xử lý bằng phương pháp sinh học còn chứa khoảng 105 – 107 vi khuẩn trong 100ml, 

hầu hết các loại vi khuẩn này tồn tại trong nước thải không phải là vi trùng gây bệnh, 

nhưng cũng không loại trừ một số loài vi khuẩn có khả năng gây bệnh. Trong bể khử 
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trùng, nước thải được xáo trộn với hoá chất khử trùng được cung cấp bởi bơm định 

lượng, các hoá chất khử trùng thường có tính oxi hoá mạnh sẽ khuếch tán xuyên qua 

vỏ tế bào vi sinh vật và gây phản ứng với men bên tỏng của tế bào vi sinh vật làm phá 

hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt.  

Nước thải xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B được bơm thoát lên hố ga 

đấu nối vào cống thoát nước chung Thành phố trên đường Kha Vạn Cân. 

g. Bể chứa bùn 

Bùn dư từ bể lắng sinh học sẽ được bơm về bể chứa bùn.Phần nước tách bùn sẽ 

về  đầu bể sinh học thiếu khí để tiếp tục xử lý. Bùn tại bể chứa bùn sẽ được hút bùn 

định kì từ 3 – 6 tháng/lần. Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và 

xử lý theo đúng quy định. 

Kết quả của quá trình chứa bùn: 

- Tăng nồng độ chất rắn trong bùn. 

- Giảm thành phần chất hữu cơ trong bùn, giúp ổn định bùn. 

- Giảm thể tích bùn. 

Công trình đơn vị của HTXLNT công suất 100m3/ngày.đêm 

 Các hạng mục công trình đơn vị của hệ thống XLNT được trình bày ở Bảng 4.27. 

Bảng 4. 27. Các hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải 

STT 
Công trình, 

hạng mục 
Thông số thiết kế 

Kích thước sử 

dụng (Diện tích 

bể x chiều cao)  

Thể tích xây dựng 

1 Bể tự hoại - 8,4m x 2,6m x 

2,6m (chiều cao 

xây dựng: 3,1m) 

56 m3 

2 Bể tách mỡ - 5,4m x 1,2m x 

2,6m (chiều cao 

xây dựng: 3,1m) 

16,8 m3 

3 Bể điều hòa Thời gian lưu 

nước: 8h. 

 

7,0m x 2,0m x 

2,6m (chiều cao 

xây dựng: 3,1m) 
36,4 m3 

4 Bể thiếu khí 

(Anoxic) 

Thời gian lưu 

nước: 4h 

Tốc độ khử nitrat: 

0,1 mg/mg bùn 

hoạt tính ngày. 

3,5m x 3,2m x 

2,6m (chiều cao 

xây dựng: 3,1m) 

29,1 m3 

5 Bể hiếu khí 

(Aerotank) 

OLR: 155mg/l 

F/M: 0,15 

5,3m x 3,2m x 

2,6m (chiều cao 

xây dựng: 3,1m) 

44,1 m3 
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STT 
Công trình, 

hạng mục 
Thông số thiết kế 

Kích thước sử 

dụng (Diện tích 

bể x chiều cao)  

Thể tích xây dựng 

MLSS: 3.000mg/l 

Thời gian lưu 

nước: 9h 

6 Bể lắng sinh học Tải trọng thủy 

lực: 20m3/m2 

ngày. 

Tải trọng chất 

rắn: 50kg/m2. 

Tải trọng máng 

tràn: 

200m3/m.ngày. 

Thời gian lưu 

nước: 3h. 

Diện tích 11,1m2 

x 2,6m (chiều 

cao xây dựng: 

3,1m) 

28,8m3 

7 Bể chứa bùn  Diện tích 5,2m2 

x 2,6m (chiều 

cao xây dựng: 

3,1m) 

13,5m3 

8 Bể khử trùng Thời gian lưu 

nước: 45 phút 

2,0m x 1,8m x 

2,6m (chiều cao 

xây dựng: 3,1m) 

9,36 m3 

 

Tính toán lượng hóa chất sử dụng: 

Hóa chất được sử dụng tại các trạm XLNT là chlorine dùng để khử trùng. 

Lượng chlorine hoạt tính cần thiết để khử trùng nước thải được tính như sau: 

V (g/h)= a.Qmax (m3/h) 

Trong đó: 

+ Qmax – lưu lượng thiết kế lớn nhất trên giờ m3/h 

+ a – liều lượng clo hoạt tính g/m3 (a = 5 g/m3 đối với nước thải sau xử lý sinh 

học hoàn toàn). 

Như vậy, lượng chlorine dùng cho Trạm XLNT công suất 100m3/ngày ước tính 

0,5kg/ngày. 

❖ Ưu điểm của công nghệ: 

- Nước thải sau xử lý đạt được yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. 
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- Vận hành đơn giản và dễ dàng. 

- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì. 

- Tiêu thụ điện năng ít, hạn chế mùi hôi. 

Hiệu quả của HTXLNT tập trung:  

Dựa vào nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của dự án (Theo Bảng 

4.20) và hiệu suất làm sạch của các công trình đơn vị, có thể ước tính được hiệu quả 

xử lý của trạm xử lý nước thải đề xuất được trình bày trong Bảng 4.28. 

Bảng 4. 28. Hiệu suất xử lý của các công trình trạm xử lý nước thải. 

Công trình COD BOD SS N-NH4
+ 

Anoxic + Aerotank 
C (mg/L) 400 260 320 35 

H (%) 90 90 - 25 90 

Bể lắng II 
C (mg/L) 40 26 400 3,5 

H (%) 0 0 85 0 

Bể khử trùng 
C (mg/L) 40 26 60 3,5 

H (%) 0 0 0 0 

Cống thoát: C (mg/L) 40 26 60 3,5 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B 100 50 100 10 

Kết quả tính toán cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm chính của nước thải dự án là BOD5 và 

SS đã giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn cho phép sau khi qua các hạng mục công trình 

của trạm XLNT. Lượng vi khuẩn trong nước thải sẽ được khử trùng triệt để tại bể khử 

trùng. 

❖ Vận hành HTXLNT 

HTXLNT tập trung của dự án được vận hành theo hai cơ chế là tự động và bán tự 

động có nhân viên vận hành. Trong điều kiện bình thường, hệ thống XLNT được vận 

hành theo cơ chế tự động, các bơm nước thải, máy thổi khí cũng như hệ thống châm 

hóa chất được đóng mở bằng các phao điện, phao thủy ngân, hệ thống tủ điện điều 

khiển, ... 

Trong điều kiện có nhân viên vận hành hay điều kiện hệ thống XLNT không ổn 

định, nhân viên vận hành sẽ sử dụng cơ chế bán tự động để vận hành hệ thống. 

HTXLNT được hoạt động 24/24 giờ. 

3.2.2.3. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn: 

Chất thải rắn phát sinh tại dự án được phân loại như sau: 
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Hình 4. 5. Sơ đồ hệ thống thu gom – vận chuyển – xử lý chất thải rắn 

a. Chất thải rắn thông thường 

Thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn theo Quyết định số 

12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND TPHCM ban hành Quy định quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM và Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2021 của UBND TPHCM về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy 

định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM ban hành kèm theo tại Quyết 

định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND TPHCM và bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 14/11/2018. Chất thải 

rắn sinh hoạt được phân loai thành 02 nhóm, gồm: nhóm chất thải có khả năng tái sử 

dụng, tái chế; nhóm chất thải còn lại. 

+ Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao 

su, ni lông, thủy tinh. 

+ Nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại): nhóm thức ăn thừa, 

lá cây, rau, củ, quả, xác động vật,... 

Cách thức  lưu chứa  chất thải sau phân loại 

Túi, thùng 

+ Túi màu đen chứa chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế. 

+ Túi màu xanh để chứa chất thải còn lại. 

Hợp đồng 

xử lý với 

đơn vị có 

chức năng 

Hợp đồng 

xử lý với 

đơn vị có 

chức năng 

CHẤT THẢI RẮN 

Chất thải 

nguy hại 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải 

còn lại 

Chất thải có khả năng 

tái sử dụng, tái chế 

 

Phân loại, 

thu gom 

 

Khu vực 

tập trung 
Thùng rác 

(màu xanh) 

Thùng rác 

(màu xám) 

Bán phế 

liệu 
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+ Sử dụng các loại túi có thể tái sử dụng nhiều lần. 

Thùng màu xanh chứa chất thải còn lại, thùng màu xám chứa chất thải có khả 

năng tái sử dụng, tái chế. 

Thùng chứa chất thải được dán nhãn bên ngoài phía trên và thân thùng rác để 

phân biệt nhóm chất thải phân loại. 

Cách thức thu gom 

 Tại từng phòng khách sạn bố trí 1 thùng chứa có dung tích 12 -24 lít, Khách 

hàng sẽ bỏ rác vào các thùng này. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh khách sạn sẽ thu gom 

về khu vực chứa chất thải tập trung của khách sạn tại tầng hầm 1, có diện tích 7m2. Tại 

đây, nhân viên vệ sinh sẽ thực hiện phân loại rác tại nguồn theo đúng quy định vào các 

thùng rác 240l. 

Khu vực tập trung chất thải sinh hoạt và xử lý 

Khu vực chứa chất thải rắn có diện tích 7 m2 đặt tại tầng hầm 1. Trong khu vực 

này có chứa các thùng khác màu: thùng màu xanh chứa chất thải còn lại, thùng màu 

xám chứa chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; thùng có dung tích 240 lít có nắp 

đậy, có bánh xe để di chuyển bằng tay. 

Khu tập kết rác phải phun các loại thuốc chống ruồi, muỗi mỗi ngày 1 lần để 

ngăn chặn không cho ruồi muỗi phát triển. 

Hằng ngày, vào mỗi buổi sáng nhân viên vệ sinh sẽ thu gom rác tại các phòng 

khách sạn, các khu vực hành lang về các khu vực chứa chất thải tạm thời. Tại đây rác 

thải được đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển về khu xử lý rác của thành phố 

mỗi ngày 1 lần. 

b. Chất thải nguy hại: 

Thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại dự án: hộp mực in và thiết bị điện tử 

hư hỏng, dầu nhớt và giẻ lau dính dầu nhớt trong việc bảo trì máy móc thiết bị, bóng 

đèn huỳnh quang hư hỏng, pin, acquy thải,…với khối lượng tham khảo từ các dự án 

khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh (CITENCO) được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 4. 29. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của dự án  

Stt Loại chất thải Khối lượng Mã CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu mỡ 3-5 kg/tháng 18 02 01 

2 Bóng đèn huỳnh quang hỏng 2 kg/tháng 16 01 06 

3 Pin, ắc quy thải 1 kg/tháng 16 01 12 

4 Các thiết bị, linh kiện điện tử hư hỏng 1-2 kg/tháng 16 01 13 

5 Bao bì hóa chất tẩy rửa, vệ sinh 1-5 kg/tháng 18 01 01 

 Tồng cộng 8-15 kg/tháng  

Thu gom 

- Hướng dẫn nhân viên bảo trì thiết bị và nhân viên vệ sinh thu gom chất thải nguy 

hại riêng biệt. 
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- Mỗi loại CTNH được lưu giữ đều phải có bao bì lưu chứa và dán nhãn trên mỗi 

thùng riêng theo quy định. 

- Bố trí 5 thùng chứa tại khu vực tập trung CTNH có thể tích từ 60l – 120l. 

Vị trí điểm tập trung CTNH và xử lý 

- Bố trí một khu chứa CTNH có diện tích 4,8m2 đặt tại tầng hầm 1. 

- Phòng chứa CTNH đảm bảo đạt các yêu cầu của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: phòng chứa đặt ở khu 

vực cao ráo, có nền bê tông chống thấm, có gờ chống tràn chất thải ra ngoài để phòng 

trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ chất thải đang lưu chứa trong phòng chứa, có mái che, 

có cửa khóa và biển báo ghi rõ Khu vực lưu chứa CTNH và các biển báo nguy hiểm 

phù hợp với các loại CTNH đang lưu trữ. 

- Bố trí 05 thùng 60l – 120l, bên ngoài thùng được dán tên, mã CTNH và ký hiệu 

cảnh báo theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

- Kê khai chất thải nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 

tuân thủ theo định kỳ 06 tháng/lần. 

c. Xử lý bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 

Lượng bùn thải phát sinh từ các bể sẽ được bơm về bể chứa bùn nhằm giảm độ ẩm của 

bùn và tách nước. Tại đây, phần nước tách khỏi bùn sẽ tuần hoàn về bể điều hòa. 

Khi bể chứa bùn đầy, công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý lượng bùn này theo đúng quy định. 

3.2.2.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Nước mưa chảy tràn 

So với tiêu chuẩn thải thì nước mưa chảy tràn tương đối sạch do đó có thể tách 

riêng biệt đường nước mưa ra khỏi nước thải và cho thải trực tiếp vào hệ thống thoát 

nước chung của khu vực dự án, sau đó xả trực tiếp vào cống thoát nước của khu vực 

không cần phải xử lý. 

Nước mưa trong khu vực dự án được thu gom vào các hố ga có song chắn rác để 

tách rác có kích thước lớn rồi- theo hệ thống cống tròn bê tông cốt thép 400 - 700 

mm chạy xung quanh khu dân cư và thoát ra cống thoát nước trên đường Kha Vạn 

Cân. Để bảo đảm hệ thống thoát nước mưa luôn hoạt động tốt, định kỳ chủ đầu tư sẽ 

chịu trách nhiệm tu sửa, bảo trì, nạo vét hệ thống nhằm khi mưa lớn có thể thoát nước 

nhanh nhất. 

Đối với tiếng ồn: Máy phát điện đặt trong phòng cách âm, có lò xo hấp thụ rung động, 

trang bị các bộ tiêu âm nhằm tiêu âm cho máy; thường xuyên kiểm tra lượng dầu bôi 

trơn và dầu trong máy; không để máy phát điện hoạt động quá tải; trồng cây xanh xung 

quanh khu vực đặt máy phát điện để hạn chế tiếng ồn và khí thải. 
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Phòng đặt máy phát điện dự phòng: Máy phát điện được đặt trong phòng cách âm, có 

lớp đế cao su dày, trang bị các họng tiêu âm nhằm tiêu âm cho máy; thường xuyên 

kiểm tra lượng dầu bôi trơn và dầu trong máy; không để máy phát điện hoạt động quá 

tải. Biện pháp giảm ồn cho máy phát điện như sau: 

- Sử dụng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp là dầu DO (S<0,05) để chạy máy. 

- Máy phát điện được đặt trong phòng kín, cách âm. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su bên dưới máy phát điện theo như thiết kế 

của các máy phát điện để giảm rung. 

- Lắp đặt bộ phận giảm thanh cho các máy phát điện. 

- Toàn bộ tường bao cho phòng máy phát điện sẽ ốp thêm tấm rockwool ở phía bên 

trong phòng đặt máy để giảm âm. Bề dày của tấm rockwool từ 7-10cm. 

- Tại cửa lấy gió vào và cửa gió ra của phòng máy phát điện cũng sẽ lắp đặt các bộ 

tiêu âm sâu 150-200 cm để cách âm. 

- Kiểm tra độ cân bằng của các máy phát điện và hiệu chỉnh nếu cần thiết. 

- Bảo dưỡng các máy phát điện định kỳ. 

 

Hình 4. 6. Chống ồn và rung cho máy phát điện dự phòng 

Giải pháp giảm âm từ thiết bị thổi khí 

Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy thổi khí. 

Máy được đặt bên trong phòng điều hành, đế cao su, cách âm với bên ngoài. 

Lắp ống giảm thanh ở đầu vào và đầu ra của máy thổi khí. 

b. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

 Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ như sau: 

- Chủ đầu tư sẽ lập hồ sơ PCCC riêng trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt 

trước khi đưa vào hoạt động. 

- Thực hiện lắp đặt hệ thống báo cháy, trang thiết bị chữa cháy theo đúng quy định; 

thường xuyên kiểm tra phương tiện phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện; tập huấn, 

hướng dẫn các phương án phòng chống cháy nổ cho người dân và nhân viên ban quản 

lý; các hạng mục dễ cháy (kho nhiên liệu, nguyên liệu, kho hàng, …) được lắp hệ 

thống cửa cách ly.  

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, diễn tập PCCC nhằm nâng cao ý thức PCCC 

cho lực lượng bảo vệ và người dân; đồng thời định kỳ bảo dưỡng các trang thiết bị, hệ 
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thống phòng cháy và chữa cháy tại tòa nhà. Cung cấp thông tin về trang thiết bị, vị trí 

hệ thống báo cháy, chữa cháy, cách vận hành hệ thống PCCC, lối thoát hiểm cho 

người dân. Phổ biến các quy định về an toàn, kỹ năng ứng phó và thoát hiểm khi có sự 

cố khẩn cấp xảy ra. Hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như: 

vòi chữa cháy, bình chữa cháy, mặt nạ chống độc ... cho người dân. 

- Hệ thống họng chữa cháy riêng: 

+ Hệ thống này sẽ được đặt dọc theo lối ra vào cho xe chữa cháy và có khoảng cách 

hợp lý so với tòa nhà. 

+ Các họng nước chữa cháy có dạng trụ đứng theo tiêu chuẩn TCVN với các miệng 

cấp nước có đường kính danh định là 63,5mm. Nước được cấp cho các trụ từ các 

đường ống riêng lẻ từ đồng hồ tổng. Nguồn nước trực tiếp từ hệ thống cấp nước chính 

của thành phố. 

- Ở mỗi khối có lắp đặt 1 đường ống đứng khô (DN80) chạy trong gen cấp nước chữa 

cháy, ống đứng này một đầu nối với bên ngoài thông qua trụ cấp nước chữa cháy 2 cửa 

DN65 (nhận nước từ xe chữa cháy) và mỗi tầng đặt 1 họng DN65 dành cho lực lượng 

chữa cháy chuyên nghiệp thao tác khi có cháy (phòng đệm thang thoát hiểm). 

- Hệ thống gen nước chữa cháy: 

+ Hệ thống gen kỹ thuật được yêu cầu cho các khu vực khách sạn Bồn chứa nước cho 

hệ thống gen kỹ thuật sẽ được đặt ở tầng hầm để chuyển nước từ bồn chuyển nước 

dưới thấp lên bồn chứa mái. Bồn chứa nước mái và các máy bơm sẽ được thiết kế để 

điều khiển áp suất ở các van điều khiển.  

+ Các máy bơm cho hệ thống gen kỹ thuật sẽ được bố trí theo cách thức vận hành 

riêng lẻ trong trạng thái dự phòng 100% cho bồn nước mái và bồn chuyển nước dưới 

thấp; gồm 01 cụm máy bơm chính, 01 cụm máy bơm dự phòng, 01 cụm máy bơm 

trung chuyển dự phòng cho hệ thống gen kỹ thuật. Máy bơm chính sẽ vận hành tự 

động khi có bất kỳ van điều khiển nào trong hệ thống được mở.  

+ Máy bơm dự phòng được bố trí vận hành tự động khi máy bơm chính gặp trục trặc. 

Máy bơm chính cho hệ thống gen kỹ thuật sẽ được cung cấp nguồn điện khẩn cấp từ 

máy phát như là một phần của việc lắp đặt hệ thống điện, máy bơm dự phòng chạy 

bằng nhiên liệu.  

+ Các van điều khiển sẽ được đặt ở mỗi tầng. Họng tiếp nước sẽ được đặt ở tầng trệt 

và không cách xa quá 18m so với lối ra vào dành cho xe chữa cháy và nối với hệ thống 

gen kỹ thuật ở tầng hầm. 

+ Bồn chứa nước mái cho hệ thống gen kỹ thuật có kích thước đạt các yêu cầu phục vụ 

cho các tầng của khu khách sạn. 

- Hệ thống vòi nước chữa cháy: 

+ Hệ thống vòi chữa cháy được lắp đặt đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam 

và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Các vòi chữa cháy được lắp đặt ở khu vực chung 

của mỗi tầng khu khách sạn và bãi đậu xe. 

+ Bơm bù áp sẽ được bố trí vận hành riêng lẻ trong trạng thái dự phòng 100%. Máy 

bơm chính vận hành tự động khi có bất kỳ vòi chữa cháy nào nối với hệ thống được 

mở. Máy bơm chính được điều khiển bởi các công tắc áp suất được gắn vào đường 
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ống cấp nước cho các vòi chữa cháy. Máy bơm dự phòng sẽ được bố trí vận hành tự 

động khi máy bơm chính gặp sự cố. Cả hai loại máy bơm đều chạy bằng điện. 

- Hệ thống chuông báo cháy tự động: Một hệ thống chuông báo cháy tự động sẽ được 

thiết lập cho phòng khách sạn và bãi đậu xe. Nói chung, sẽ có các điểm chuông báo 

cháy bằng tay đặt trong hộp kính dễ vỡ và chuông báo động đặt liền kề bên mỗi vòi 

chữa cháy. Các điểm đặt chuông báo cháy sẽ được nối với Bảng theo dõi báo cháy 

được đặt ở Trung tâm xử lý báo cháy. Ở hành lang của mỗi tầng chỉ có các điểm đặt 

chuông báo cháy và các chuông báo động được lắp đặt. 

- Hệ thống chữa cháy tự động: Hệ thống chữa cháy tự động sẽ được lắp đặt cho khu 

vực khách sạn và tầng hầm đậu xe. Hệ thống bao gồm bồn chứa BTCT, các máy bơm 

cho hệ thống chữa cháy sprinkler, bơm bù áp, ống dẫn nước và các đầu vòi phun. Các 

máy bơm của hệ thống sprinkler sẽ được bố trí theo cách thức vận hành kết hợp với hệ 

thống cuộn vòi trong trạng thái dự phòng 100%.  

- Hệ thống bình chữa cháy: Các loại bình và hiệu suất chữa cháy thích hợp sẽ được 

bố trí cho tòa nhà, bãi đậu xe và các phòng chứa thiết bị M&E. Các bình chữa cháy 

cũng được lắp đặt trong các phòng chứa thiết bị điện, dùng bình bột tổng hợp ABC 

loại >= 6kg kết hợp cả bình khí CO2 loại 5kg.  

Ứng phó sự cố cháy nổ: Đội quản lý dự án cần phải thật bình tĩnh giải quyết tình 

huống: 

-  Điện thoại số 114 để báo cho đội chữa cháy đến ngay. 

-  Ngắt điện toàn khối nhà ngay lập tức để tránh cháy nổ đường dây điện. 

-  Có phương án di tản dân cư hợp lý, tránh trường hợp quá hoảng loạn, giẫm đạp lên 

nhau sẽ càng làm tình trạng tồi tệ hơn. 

-  Phải biết sử dụng và kích hoạt hệ thống chữa cháy cầm tay cũng như hệ thống chữa 

cháy tự động. 

Biện pháp thoát hiểm khi có cháy nổ tại tòa nhà 

- Phải tìm ra lối thoát hiểm theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. 

- Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, phải dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, quần áo, 

khăn ướt chùm lên đầu và mặt. 

- Khi di chuyển cần cúi khom và men theo tường. 

- Khi mở cửa cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa tránh để lửa tạt vào người. 

- Nếu nhiệt độ quá cao phải tìm lối thoát hiểm khác. 

- Nếu không có lối thoát phải chạy ra cửa sổ, ban công ra hiệu và gọi điện cho cảnh 

sát phòng cháy chữa cháy số 114. 

- Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất. 

- Không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có sự hướng dẫn của lực 

lượng cứu hộ. 

Phương án cô lập đám cháy và hệ thống chống khói: 

- Tầng hầm: tầng hầm được xử lý ngăn cháy riêng lẻ với các hệ thống hút khói cơ khí 

được kích hoạt theo tín hiệu từ hệ thống chuông báo cháy. Điều này cho phép tòa nhà 
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được bảo vệ bởi các hệ thống phun chữa cháy tự động và nơi các bản sàn được đặt 

giữa tầng hầm và tầng trệt là sàn ngăn cháy.  

- Khu khách sạn: mỗi tầng của khu ở được xem xét bố trí chức năng cô lập đám cháy 

riêng biệt theo như yêu cầu trong tiêu chuẩn TCVN cảnh báo chống cháy trong xây 

dựng. 

Hệ thống tạo áp cầu thang và thang máy 

- Thang thoát hiểm các khối nhà: quạt tạo áp được đặt ở tầng sân thượng (khối tháp) 

và khối đế. Gió tạo áp được đưa vào trục thang được xây bằng gạch và miệng gió cấp 

vào buồng thang. Miệng cấp gió vào thang được lắp vị trí 2 tầng 01 miệng gió. 

- Nguyên tắc hoạt động của hệ thống: 

+ Khi hoả hoạn xảy ra, hệ thống báo cháy tự động sẽ gửi tín hiệu về tủ điều khiển của 

quạt.Quạt này hoạt động hoàn toàn tự động. 

+ Quạt cấp gió này có nhiệm vụ cấp gió vào trục thang để tạo áp suất trong thang 

thoát hiểm, thang máy chữa cháy cao hơn so với áp suất phía trong hành lang, ngăn 

không cho lửa và khói tràn vào khu vực thang thoát hiểm. 

+ Áp suất trong thang được điều chỉnh để có thể đóng mở cửa dễ dàng với mức chênh 

lệch áp suất trong thang và bên ngoài vào khoảng từ 20÷50 (Pa). 

+ Một van xả áp hoạt động bằng cơ lắp đặt tại tầng sân thượng sẽ mở ra để duy trì áp 

trong buồng thang luôn ở mức nhỏ hơn 50±10% (Pa). 

❖ Hệ thống hút khói hành lang 

Hệ thống thông gió, hút khói hành lang bao gồm đường ống gió và ly tâm được 

lắp đặt ở tầng mái, sẽ vận hành cho toàn bộ khu vực hành lang của các tầng. Gió tươi 

của hệ thống thông gió hành lang sẽ được đưa vào từ các khe hở của kiến trúc nhờ sự 

chênh lệch áp. 

❖ Thông gió tầng hầm 

- Hệ thống thông gió tầng hầm được thiết kế nhằm thông thoáng cho khu vực hầm 

và khu vực để xe, đồng thời được sử dụng để hút khói khi có sự cố cháy xảy ra dưới 

tầng hầm và khu để xe. 

- Hệ số trao đổi không khí trong điều kiện bình thường được tính toán 6 lần/h, và 

khi xảy ra sự cố được tính toán 9 lần/h. 

- Hệ thống sử dụng quạt hướng trục nối ống gió chạy 2 tốc độ, giới hạn chịu lửa 

EI120, nhằm đảm bảo quạt có thể hoạt động khi xảy ra sự cố cháy ở tầng hầm. 

c. Phương án phòng ngừa sự cố rò rỉ nhiên liệu: 

Nhiên liệu, hóa chất được lưu chứa trong các thiết bị chuyên dụng, bố trí vị trí 

để nhiên liệu, hóa chất đúng quy định, cách ly với các khu vực khác; thường xuyên 

kiểm tra để tránh rò rỉ, kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố. 

Phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ môi chất làm lạnh 

Thường xuyên kiểm tra thiết bị, đường ống dẫn nhằm kịp thời phát hiện những 

hư hỏng để sửa chữa thay thế tránh để hóa chất rò rỉ ra bên ngoài. 
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Khi phát hiện rò rỉ hóa chất phải tắt hệ thống nguồn phát môi chất làm lạnh, sửa 

chữa máy điều hòa, đồng thời tạo môi trường thông thoáng.  

Lưu trữ hóa chất chlorine trong trạm XLNT 

Hóa chất clorin là một sản phẩm dùng để oxy hóa khử trùng trong quá trình xử lý 

nước thải.  

Lưu trữ và bảo quản: để hóa chất clorin trong thùng nhựa đậy kín nắp, đặt ở nơi 

khô ráo, thoáng khí, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng hay nhiệt độ. 

d. Phòng ngừa, ứng phó các sự cố CTNH: 

Thường xuyên kiểm tra các thiết bị lưu chứa CTNH và kho chứa. 

Bố trí thiết bị PCCC trong kho chứa. 

Sử dụng các dụng cụ/vật liệu ứng phó sự cố khẩn cấp như giẻ lau, cát, xẻng để 

thu dọn CTNH lỏng tràn đổ. 

Nếu tràn đổ là loại hóa chất độc hại, dễ gây cháy nổ phải làm thông thoáng khu 

vực tràn đổ và tuân thủ tuyệt đối về bảo hộ lao động. 

e. Phòng ngừa sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

➢ Sự cố tại hệ thống thu gom nước thải 

- Hệ thống thoát nước cần phải được thử áp lực trước khi đưa vào sử dụng 

- Thực hiện nạo vét, khai thông hệ thống đường cống theo định kỳ, gia tăng khả 

năng tiêu thoát nước tốt hơn. 

- Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng công trình là biện pháp hữu hiệu tránh 

xuống cấp công trình nâng cao hiệu quả đầu tư.  

➢ Phòng ngừa sự cố của hệ thống xử lý nước thải 

Các phương án kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống để không xảy ra sự cố được thực 

hiện như sau: 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo dưỡng các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; kịp thời các thiết bị hư hỏng 

đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và hiệu quả. 

- Thường xuyên kiểm tra các thông số như pH, Chỉ số thể tích bùn (SVI), tỷ lệ 

thức ăn/ sinh khối (F/M), hằng số nồng độ MLSS. 

- Sử dụng nguồn phụ (máy phát điện) để duy trì hoạt động của máy thổi khí. 

- Nước thải tạm thời chứa trong bể điều hòa, bể thu gom và hệ thống đường ống 

thu gom nước thải. 

- Lập sổ theo dõi lưu lượng, chất lượng nước thải và sự ổn định của hệ thống, 

đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; không để vượt 

công suất xử lý; 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 
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- Kiểm tra quá trình thu gom nước thải của tuyến ống dẫn nhằm kịp thời khắc 

phục thay thế kịp thời các vị trí bị rò rỉ nước thải. 

➢ Các biện pháp khắc phục các sự cố hỏng hóc của hệ thống: 

- Khi lưu lượng bơm giảm, không hoạt động: kiểm tra nguồn điện, rơle nhiệt, 

kiểm tra bơm; kéo bơm lên vệ sinh, vệ sinh van 1 chiều. 

- Khi bơm bị rò rỉ hóa chất: thay phớt bơm; kiểm tra vị trí gioăng cao su, thay 

nếu cần thiết;  kiểm tra căn chỉnh các bu lông tại buồng bơm cho khít. 

- Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp trục trặc và ngưng hoạt động, 

nước thải sẽ được trữ trong bể điều hòa, cống thoát nước.  

Các sự cố về công nghệ xử lý và cách khắc phục 

Bảng 4. 30. Các sự cố về công nghệ xử lý và cách khắc phục 

Hạng 

mục 

Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

Lưới chắn 

rác 

- Mùi hôi 

Do vật chất bị lắng trước 

khi tới song chắn hoặc tích 

tụ trên song chắn, giỏ rác, 

thân và các chi tiết máy. 

Loại bỏ vật lắng/tích tụ 

- Tắc nghẽn Không làm vệ sinh sạch sẽ. 
Tăng cường nước làm vệ 

sinh 

Đầu vào 

(hố thu 

gom) 

- Mùi hôi  
Do nước thải tích tụ lâu 

trong đường ống thu gom. 

Cải thiện đường ống thu 

gom. 

- Có màu 

đen 

- Do bị phân hủy yếm khí 

trước khi đến hố thu 

- Cài đặt mức phao cho hợp 

lý 

Bể điều 

hòa 

Nước thải có 

nhiều cặn 

- Song và lưới chắn rác 

không lược được hết 

cặn thô 

- Vệ sinh song và lưới tách 

rác và xem có chỗ nào bị hư 

hỏng hay không 

 

- Quá trình phân hủy yếm 

khí xảy ra trong bể điều 

hòa 

- Kiểm tra lại hệ thống 

phân phối khí đảm bảo rằng 

khí đước phân phối đều 

trong bể tránh hiện tượng 

lắng và tạo điều kiện yếm 

khí trong bể 

Bể sinh 

học 

Sự số sốc tải 

Lượng vi sinh hoạt tính 

trong bể xử lý hiếu khí quá 

ít (dưới 10% tương đương 

MLSS <  1000 mg/lít). Do 

nồng độ chất hữu cơ trong 

bể xử lý sinh học hiếu khí 

cao (giá trị COD trong bể vi 

sinh hoạt tính vượt quá khả 

năng xử lý của vi sinh vật 

hiếu khí rất nhiều lần). 

Kiểm tra lại tính chất nước 

thải đầu vào và các công 

đoạn xử lý trước khi nước 

thải đi vào bể vi sinh hiếu 

khí. Để khắc phục hiện 

tượng bọt nổi nhiều do 

lượng vi sinh vật hoạt tính 

trong bể rất ít, cần bổ sung 

thêm lượng vi sinh vật trong 

bể. 

Sự cố thấp Bùn vi sinh hoạt tính bị mất Tăng tải lượng (lượng thức 
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Hạng 

mục 

Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

tải hoạt tính (bùn mịn) do vi 

sinh vật thiếu thức ăn (chất 

hữu cơ). Vi sinh vật thiếu 

thức ăn nên bùn vi sinh 

không phát triển, bùn rất 

mịn. 

ăn) cho vi sinh vật bằng 

cách: Tăng lưu lượng nước 

cần xử lý. Bổ sung thêm các 

chất dinh dưỡng 

- Bọt trắng 

nổi trên mặt 

- Có quá ít bùn (thể tích 

bùn thấp). 
- Dừng lấy bùn dư. 

- Nhiễm độc tính (thể tích 

bùn bình thường) 

- Tìm nguồn gốc phát sinh 

xử lý 

- Bùn có 

màu đen 

- Có lượng oxi hòa tan 

(DO) thấp (yếm khí) 
-Tăng cường sục khí. 

- Bùn có chỉ 

số thể tích 

bùn cao 

- Lượng DO trong bể thấp - Kiểm tra sự phân bổ khí  

- Có bọt khí 

ở một số chỗ 

trong bể 

- Thiết bị phân phối khí bị 

nứt 

- Thay thế thiết bị phân phối 

khí. 

- Bùn đen 

trên bề mặt 
- Thời gian lưu bùn quá lâu - Loại bỏ bùn thường xuyên. 

- Có nhiều 

bông bùn 

nổi ở dòng 

thải 

- Nước thải quá tải 

- Chia thời gian bơm nước 

hợp lý. 

- Giảm công suất xử lý. 

- Máng tràn quá ngắn -Tăng độ dài máng tràn 

- Nước thải 

không trong 

- Khả năng lắng của bùn 

kém 

- Tăng hàm lượng bùn trong 

bể  

- Tải lượng chất hữu cơ 

vượt quá 

- Giảm tải lượng chất hữu 

cơ 

- Thiếu chất dinh dưỡng - Bổ sung chất dinh dưỡng 

- Thiếu oxi - Tăng cường sục khí 

- pH không tối ưu 
- Châm hóa chất axít/kiềm. 

- Nhiệt độ không tối ưu 

Bể lắng 

Nước thải ra 

khỏi máng 

thu nước có 

nhiều cặn 

- Bể lắng hoạt động không 

hiệu quả 

- Kiểm tra chế độ phân phối 

nước vào 

Bùn nổi 

- Quá trình khử nitrat và 

phân hủy yếm khí xảy ra tại 

đáy bể lắng sinh ra khí N2, 

CH4, NH3 và sẽ bám vào 

các bông bùn hoạt tính và 

kéo theo bùn nổi lên bề mặt 

- Hút bùn tại đáy bể lắng để 

tránh gây ra hiện tượng 

phân hủy yếm khí 

- Điều chỉnh quá trình xử lý 

sinh học tại bể hiếu khí để 

giảm tới mức tối đa hàm 

lượng chất hữu cơ vì đây là 

nguồn dinh dưỡng cung cấp 
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Hạng 

mục 

Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 

cho quá trình khử nitrat hóa. 

Bể khử 

trùng 

Nước thải 

vẫn còn vi 

khuẩn 

- Tính chất nước thải đầu 

vào thay đổi do đó liều 

lượng hóa chất bình thường 

không đáp ứng nhu cầu xử 

lý 

- Cần kiểm tra để điều chỉnh 

lại liều lượng hóa chất cho 

phù hợp với điều kiện đầu 

vào 

Đầu ra 

Nước ra 

không đạt 

tiêu chuẩn 

môi trường 

- Do hiệu quả xử lý của hệ 

thống kém 

- Kiểm tra, phân tích, tìm 

nguyên nhân và khắc phục 

f. Biện pháp an toàn hóa chất: 

Trong quá trình hoạt động, hóa chất chủ yếu được sử dụng là chlorine để khử 

trùng nước thải. Lượng hóa chất này tương đối ít, Chủ dự án để bố trí khu vực khô ráo, 

thoáng khí cách xa các nguồn có thể gây cháy. Các biện pháp sơ cứu khi tiếp xúc với 

hóa chất như sau: 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Ngay lập 

tức rửa mắt thật kỹ với nước trong vòng 15 phút, giữ cho mắt mở khi rửa 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Lập tức thay y phục và tắm 

rửa ngay sau khi tiếp xúc với môi trường có khí Clo. 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy 

hiểm dạng hơi, khí): ra nơi thoáng khí, giảm các cơn ho bằng cách cho uống thuốc ho 

hoặc sữa. 

Ngoài ra, đối với các bình diệt côn trùng mà khách sạn sử dụng, Chủ đầu tư sẽ yêu 

cầu nhân viên vệ sinh đảm bảo việc bảo quản nơi an toàn, sau khi sử dụng hết sẽ thu 

gom về khu vực chứa chất thải nguy hại để xử lý. 

g. Phòng ngừa sự cố sụt lún, sạt lở 

Kiểm tra hiện trạng các công trình đã xây dựng trong khu vực để phát hiện những 

công trình có dấu hiệu mất an toàn như sau:  

− Công trình có cốt nền hạ thấp hơn so với nền các công trình xung quanh trên 8 

cm, có đường ống, cống cấp thoát nước đấu nối với công trình bị nứt gẫy do lún. Hiện 

tượng gẫy các đường ống có đấu nối vào nhà cũng là dấu hiệu rất rõ về hiện tượng 

chênh lún lớn của nhà so với khu vực xung quanh;  

−  Nền không ổn định, chuyển vị ngang lớn hơn 10 mm và vẫn có xu hướng tiếp 

tục tăng; 

−  Kết cấu khối xây chịu lực bị nứt do lún rộng hơn 10 mm và vết nứt đang phát 

triển, tường hoặc trụ bị cong, gạch hoặc vữa xây bị mủn...; 

−  Công trình khung bê tông cốt thép chịu lực có vết nứt trên dầm rộng hơn 1 mm, 

cột có vết nứt dọc theo cột hoặc có các vết nứt ngang ở một bên cột với chiều rộng lớn 

hơn 1 mm. 
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4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

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

a. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: 

Mạng lưới thoát nước thải của dự án được thiết kế các tuyến ống cống theo sơ 

đồ, ống cống đặt dọc theo các tuyến đường đã được thiết kế quy hoạch, để nước thải tự 

chảy các hố thu gom nước thải. 

Ống chôn trong phạm vi vỉa hè có chiều sâu chôn ống đến đỉnh ống tối thiểu là 

0,7m, phạm vi lòng đường xe chạy tối thiểu là 1m.  

 Khoảng cách giữa các hố ga trung bình 30m phụ thuộc vào quy hoạch bố trí các 

khu đất trong khu vực và độ dốc của các tuyến đường giao thông. 

Nước thải được thu gom tách riêng với nước mưa. 

Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn trước 

khi dẫn về Trạm XLNT  công suất 100 m3/ngày.đêm. 

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B sẽ được thoát vào 

tuyến cống thoát nước trên đường Kha Vạn Cân. 

b. Hệ thống thoát nước mưa 

Thiết kế hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. 

Trong khu vực dự án sử dụng cống tròn và cống hộp BTCT chôn ngầm nhằm 

đảm bảo tính mỹ quan đô thị. 

Tuỳ theo bề rộng lòng đường, hè đường, mái dốc của lòng đường mà cống được 

bố trí một bên, bố trí dưới hè đường hoặc dưới lòng đường. 

Khoảng cách trung bình bố trí ga thu trên các tuyến cống là 40m, đảm bảo thoát 

nước mặt nhanh và triệt để nhất. Tại các vị trí nút giao ga thu được bố trí với mật độ 

cao hơn. 

4.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, 

thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

a. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường: 

Trạm XLNT công suất 100 m3/ngày.đêm phục vụ dự án.  

Dự kiến thời gian hoàn thành: 01/2024 – 06/2024. 

b. Kế hoạch xây lắp thiết bị xử lý chất thải: 

Hoàn thành trước khi đưa công trình đi vào hoạt động (tháng 06/2024). 

c. Kế hoạch xây lắp thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Không có. 

4.3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có. 

4.3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường. 

4.3.4.1. Đối với nước thải 
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a. Chi phí phần xây dựng 

Bảng 4. 31. Khai toán kinh phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

b. Tính toán phần thiết bị (cho hệ thống xử lý nước thải) 

Bảng 4. 32. Chi phí thiết bị 

STT Thiết bị Số lượng ĐVT 
Thành tiền 

(đồng) 

1       

1.1 

Song chắn rác thô 

- Vật liệu: Inox 304, dày 2mm 

- Kích thước khe: 20mm 

- Vật liệu: SUS 304 

1 Cái - 

2 Bể điều hòa      

2.1 

Bơm nước thải 

- Lưu lượng: Q = 8-10m3/h 

- Cột áp: H = 6 m 

- Điện áp: 380V, 3phase, 50Hz. 

2 Cái - 

2.2 
Phao báo mực nước 

Kiểu: phao cơ dạng tiếp điểm 
1 Cái - 

3 Bể thiếu khí (Anoxic)    

3.1 

Máy khuấy chìm 

- Thông số kỹ thuật: 

- Công suất: 1.4kw , 1382 rpm 

- Đường kính cánh khuấy : 191 mm 

2 Cái - 

4 Bể hiếu khí (Aerotank)      

4.1 

Máy thổi khí  

- Công suất: P = 5,5kW 

- Lưu lượng: Q= 2-3 m3/phút 

- Cột áp: H= 10,0m 

- Điện áp: 3 Phase, 380v, 50Hz 

2 Cái  

4.2 

Hệ phân phối khí 

- Vật liệu: Ống SUS 304 DN150 

(SCH5) trên mặt nước. 

- Ống uPVC (PN8) dưới mặt nước. 

- Hệ đỡ: vật liệu SS 304 

1 Bộ  

4.3 Đĩa tán khí mịn 160 cái  

STT Tên công trình xây dựng 
Dự kiến chi phí 

(đồng) 

1 Trạm XLNT công suất 100 m3/ngày.đêm). 1.300.000.000 

 TỔNG CỘNG 1.300.000.000 
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STT Thiết bị Số lượng ĐVT 
Thành tiền 

(đồng) 

- Kiểu: mịn. 

- Kích thước: 9 inch (270mm) 

5 Bể lắng sinh học    

5.1 

Bơm bùn 

- Lưu lượng: Q = 1 -2m3/h 

- Cột áp: H = 6 m 

- Điện áp: 380V, 3phase, 50Hz. 

2 Cái  

5.2 
Hệ thống giàn cào bùn, ống trung 

tâm, máng răng cưa, ... 
1 Hệ thống - 

6 Bể khử trùng      

6.1 

Thùng pha chlorine 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Vật liệu: nhựa PE 

- Kiểu: đứng 

- Thể tích: 1000l 

2 Cái - 

6.2 

Motor khuấy trộn hóa chất + cánh 

khuấy 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Tốc độ: 40-100 vòng/phút 

2 Cái - 

6.3 

Bơm định lượng Chlorine 

- Xuất xứ: Ý 

- Qmax: 50-100 l/h 

- H = 10m 

- Điện áp: 380V, 3phase, 50Hz. 

2 Cái - 

7 
Hệ thống điện điều khiển và đường 

ống công nghệ 
1 Hệ thống  

Ước tính chi phí thiết bị máy móc là khoảng 600.000.000 đồng 

Tổng chi phí cho việc xây dựng và mua thiết bị máy móc vận hành hệ thống 

XLNT công suất 100m3/ngày.đêm: 

 Σchi phí =  1.300.000.000 + 600.000.000 = 1.900.000.000 đồng 

4.3.4.2. Đối với chất thải rắn 

Bảng 4. 33. Các hạng mục cần xây dựng và thiết bị để thu gom chất thải rắn 

Số 

TT 
Hạng mục xây dựng Diện tích, thể tích Số lượng 

Giá thành 

(đồng) 

1 
Khu vực chứa chất 

thải rắn sinh hoạt 
7m2 1 24.500.000 
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Số 

TT 
Hạng mục xây dựng Diện tích, thể tích Số lượng 

Giá thành 

(đồng) 

2 
Khu vực chứa chất 

thải nguy hại 
4,8m2 1 16.800.000 

3 
Thùng chứa chất thải 

rắn thông thường  

240 lít 6 4.080.000 

15 lít 382 51.570.000 

4 Thùng chứa CTNH 60-120 lít 5 2.000.000 

 Tổng   98.950.000 

Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

4.3.5. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Chủ dự án phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí 

Minh và Phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố Thủ Đức thực hiện tốt chương trình 

quản lý và bảo vệ môi trường theo các quy định hiện hành, cụ thể: 

- Bố trí đội chuyên trách về môi trường để trực tiếp phụ trách các vấn đề môi trường 

cho dự án bao gồm nước thải và chất thải rắn. 

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc tuân thủ môi 

trường của các nhà thầu trong giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở của dự án. 

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc tuân thủ các 

yêu cầu về mặt môi trường đối với dự án. 

- Vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.4.1. Danh mục các phương pháp sử dụng 

a) Phương pháp thống kê 

Các số liệu thu thập về điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực dự án 

có nguồn rõ ràng, độ tin cậy cao. Do đó, phương pháp thống kê dựa trên những số liệu 

này cũng đảm bảo được độ tin cậy cao. 

b) Phương pháp liệt kê  

Phương pháp liệt kê để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án và các tác động 

môi trường được hình thành từ kinh nghiệm của các thành viên lập hồ sơ về môi 

trường trên cơ sở tham khảo các dự án tương tự đã đi vào hoạt động. Do đó, phương 

pháp này cũng đảm bảo độ tin cậy cao. Các tác động từ các hoạt động của dự án được 

liệt kê đầy đủ, chi tiết và phù hợp với dự án. 

c) Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết 

lập 

Ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án theo các hệ số ô nhiễm 

của WHO. 
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Phương pháp này cho kết quả có độ tin cậy trung bình. Lý do như sau: Các phân tích, 

thí nghiệm, thử nghiệm, đối tượng thử nghiệm để đưa ra các hệ số ô nhiễm của WHO 

tiến hành trong điều kiện có nhiều khác biệt với Việt Nam, và đặc biệt là điều kiện tại 

khu vực thực hiện dự án (khí hậu, dân cư, phương tiện, ...). Do đó các hệ số ô nhiễm 

tính toán có sự sai lệch dẫn đến kết quả tính toán dự báo theo WHO chỉ có độ tin cậy 

trung bình. (Ví dụ hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường mà 

WHO đưa ra thực tế thường cao hơn so với mức sống của người dân Việt Nam, vì đối 

tượng thử nghiệm của WHO là các nước phát triển vồn có mức sống và lượng thải 

hàng ngày cao hơn Việt Nam, nên nồng độ ô nhiễm của nước thải tính toán có thể sẽ 

cao hơn so với nồng độ ô nhiễm thực tế sau này của dự án). 

Tuy nhiên nhìn chung các hệ số tính toán của phương pháp đánh giá nhanh do WHO 

đưa ra cho kết quả tính toán dự báo tác động tuy có sai lệch nhưng không hoàn toàn 

thay đổi bản chất tác động, kết quả tính toán có thể sử dụng được để làm căn cứ thực 

hiện các đề xuất giảm thiểu ô nhiễm và hiện vẫn được sử dụng trong các báo cáo môi 

trường. 

d) Phương pháp so sánh 

Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi trường. 

So sánh về lợi ích kỹ thuật và kinh tế, lựa chọn và đề xuất phương án giảm thiểu các 

tác động do hoạt động của dự án gây ra đối với môi trường, kinh tế và xã hội.   

Các phương án giảm thiểu tác động được đề xuất đều được tham khảo hiệu quả và chi 

phí từ nhiều dự án tương tự, được tính toán bởi các nhà chuyên môn và đã qua thực 

hiện thực tế. 

Phương pháp có độ tin cậy cao nhờ sự kết hợp của phương pháp đánh giá nhanh cũng 

như kinh nghiệm tham khảo từ thực tế của các thành viên lập báo cáo môi trường trong 

việc đưa ra các so sánh và kết luận 

e)  Phương pháp khác 

o Phương pháp khảo sát thực địa 

Khảo sát thực tế về: địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, thủy vực và nguồn nước, 

sưu tầm tài liệu về cơ sở hạ tầng khu vực, khảo sát tình hình kinh tế xã hội  

Địa chất, khí tượng thủy văn ít thay đổi nên số liệu đúng trong thời gian dài. Tuy nhiên 

tài liệu về cơ sở hạ tầng và tình hình kinh tế xã hội thì chỉ đúng với hiện tại, khó có thể 

dự báo chính xác sự phát triển của kinh tế, xã hội địa phương trong tương lai khi dự án 

đi vào vận hành dài hạn. Mặc dù vậy, vào thời điểm lập báo cáo môi trường thì 

phương pháp này cho số liệu có độ chính xác cao. 

o Phương pháp lấy mẫu, phân tích thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường 

Thu mẫu khu vực dự án để phân tích các chỉ tiêu môi trường: chất lượng không khí, 

chất lượng đất, chất lượng nước mặt. 

Phương pháp này cho số liệu chính xác cho điều kiện môi trường khu vực thực hiện dự 

án vào thời điểm hiện tại. 

Kết quả phân tích chỉ có giá trị tại thời điểm đo đạc. Sự thay đổi của chất lượng môi 

trường theo giờ trong ngày, theo mùa trong năm không thể hiện được. Tuy nhiên xét 

về độ tin cậy, thì phương pháp này cho số liệu có độ tin cậy cao. 
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4.4.2. Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp 

Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo là những phương pháp đã được áp dụng 

từ lâu, mức độ tin cậy của các phương pháp được thể hiện trong Bảng 4.34 

Bảng 4. 34. Tổng hợp mức độ tin cậy của các phương pháp thực hiện 

TT Phương pháp 
Độ tin cậy 

% 
Nguyên nhân 

1 

Phương pháp khảo sát hiện 

trường, lấy mẫu và phân tích 

trong phòng thí nghiệm 

90 

Thời gian lấy mẫu và bảo quản 

mẫu chịu ảnh hưởng của nhiều 

yếu tố môi trường 

2 Phương pháp thống kê 95 
Số liệu không được cập nhật liên 

tục. 

3 Phương pháp liệt kê 95 

Dựa theo kinh nghiệm rút ra từ 

các dự án tương tự đã đi vào hoạt 

động 

4 

Phương pháp đánh giá nhanh 

theo hệ số ô nhiễm do WHO 

thiết lập 

85 
Thời gian thiết lập không phù hợp 

với trình độ công nghệ hiện tại. 

5 
Phương pháp so sánh tiêu 

chuẩn/ quy chuẩn 
95 

Những chỉ tiêu tính toán đều được 

làm tròn để dễ dàng so sánh. 

4.4.3. Các đánh giá về nguồn tác động liên quan đến chất thải 

 Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải được 

trình bày trong Bảng 4.36 

Bảng 4. 35. Độ tin cậy các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải 

STT 
NGUỒN TÁC 

ĐỘNG 

CƠ SỞ ĐÁNH 

GIÁ 
ĐỘ TIN CẬY 

Giai đoạn xây dựng 

01 
Nước thải sinh 

hoạt từ công nhân 

Dựa theo tiêu 

chuẩn dùng nước, 

tiêu chuẩn xả thải 

rác sinh hoạt và 

ước tính lượng 

công nhân. 

 

Độ tin cậy ở mức trung bình 

02 

Rác thải sinh hoạt 

từ công nhân 

03 

Tác động đến môi 

trường không khí, 

bụi và tiếng ồn từ 

các thiết bị thi 

công và hoạt động 

xây dựng 

Tính toán dựa trên 

số lượng máy móc 

dự kiến sử dụng và 

Hệ số ô nhiễm do 

Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) thiết 

Ước tính số phương tiện sử dụng: 

theo khối lượng thực hiện và theo 

một số công trường có quy mô 

tương tự - đáng tin cậy. 

Hệ số ô nhiễm của WHO: dựa trên 

kết quả khảo sát khác nhau, WHO 
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STT 
NGUỒN TÁC 

ĐỘNG 

CƠ SỞ ĐÁNH 

GIÁ 
ĐỘ TIN CẬY 

lập. đưa ra cách đánh giá gần đúng loại, 

tải lượng của một nguồn trên cơ sở 

một số hạn chế thông số ban đầu. 

WHO đã đề nghị sử dụng phương 

pháp này và phổ biến các tài liệu 

này vào những năm đầu thập kỷ 90. 

Ở Việt Nam, phương pháp này được 

sử dụng nhiều, độ tin cậy ở mức 

trung bình. 

Giai đoạn hoạt động 

01 

- Bụi, khí thải từ 

các phương tiện 

giao thông. 

- Khí thải từ hoạt 

động nấu nướng. 

- Khí thải từ máy 

phát điện dự 

phòng 

Tính toán dựa trên 

số lượng phương 

tiện dự kiến sử 

dụng và Hệ số ô 

nhiễm do Tổ chức 

Y tế Thế giới 

(WHO) thiết lập. 

Độ tin cậy ở mức độ trung bình 

02 
Nước thải Căn cứ theo tiêu 

chuẩn dùng nước 
Độ tin cậy ở mức khá 

03 
Chất thải rắn sinh 

hoạt 

Ước tính khối 

lượng và loại phát 

sinh căn cứ vào 

QCXDVN 

01:2008/BXD – 

mục quy hoạch 

chất thải rắn 

Độ tin cậy ở mức khá 

04 

Chất thải nguy hại 

4.4.4. Các đánh giá về nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

- Đánh giá sụt lún đất, xói mòn: đánh giá, nhận xét dựa trên địa hình, địa chất, thủy 

văn, các công trình xây dựng khi dự án thực hiện. Đa số các công trình xây dựng đều 

nhỏ, khả năng xói mòn ít do đó chúng tôi chỉ giới hạn đánh giá trong mức độ nhận xét, 

đánh giá theo kinh nghiệm, độ tin cậy ở mức trung bình. 

- Đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội: dựa theo quy hoạch phát triển tại Phường 14, 

quận 8 để đánh giá nên độ tin cậy ở mức khá. 

4.4.5. Các đánh giá về rủi ro và sự cố môi trường 

  Đối với các rủi ro và sự cố môi trường khi dự án triển khai hay không triển khai 

là không khác biệt nhiều. Dựa trên những đánh giá tác động của từng nguồn gây tác 

động khi dự án triển khai đều có biện pháp khắc phục ô nhiễm. Khả năng xuất hiện các 

sự cố, rủi ro của dự án là không cao và đều được trình bày chi tiết. Khi dự án đi vào 

hoạt động cần phải thường xuyên cập nhật và hệ thống những số liệu, dữ liệu về hiện 
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trạng môi trường nhằm làm cơ sở đánh giá tác động môi trường cho dự án phát triển 

bền vững lâu dài, đảm bảo hiệu quả kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG V  

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

(Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án 

gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học) 
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CHƯƠNG VI  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải: nước thải sinh hoạt. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 100 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép là 01 (một) dòng 

nước thải sinh hoạt sau xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận (Cống thoát nước 

Thành phố trên đường Kha Vạn Cân). 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải không vượt quá QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B với hệ số K =1. Cụ thể như sau: 

Bảng 6. 1. Giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Thông số  
Đơn 

vị 

Giá trị giới hạn 

(QCVN 14:2008/BTNMT,  

Cột B, hệ số K = 1) 

1 pH -  5-9 

2 BOD5 mg/l 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 

mg/l 
10 

10 
Phosphast (PO4

3-) (tính theo 

P) 

mg/l 
10 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml  5.000 

 

- Vị trí xả thải: Cống thoát nước trên đường Kha Vạn Cân. Tọa độ vị trí xả nước 

thải (hệ tọa độ VN2000): X(m) = 1201775,57 ; Y(m) = 610449,59. 

- Phương thức xả thải: xả cưỡng bức. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống cống thoát nước chung của Thành phố 

trên đường Kha Vạn Cân. 
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6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có): 

Không có. 

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

- Không có. 
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CHƯƠNG VII  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH  

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án 

đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của dự 

án đầu tư: tối đa 06 tháng. 

- Thời gian bắt đầu: khi dự án bắt đầu các hoạt động cho thuê phòng. 

- Thời gian kết thúc. 6 tháng sau kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động. 

- Công suất dự kiến đạt được tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử 

nghiệm: hoạt động 50% số phòng khách sạn. 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

❖ Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường 

Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải ít nhất là 75 

ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Tần suất quan trắc nước thải tối thiểu là 

15 ngày/lần. 

Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải: Tần suất quan 

trắc nước thải ít nhất là 01 ngày/lần; đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu 

nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 07 ngày liên tiếp của 

công trình xử lý nước thải. 

❖ Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 7. 1. Kế hoạch lấy mẫu nước thải 

STT Vị trí lấy mẫu 
Thông số quan 

trắc 
Tần suất lấy mẫu 

I 
Đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước 

thải 

1 Đầu vào bể tách mỡ Lưu lượng, pH, 

BOD5, TSS, Tổng 

chất rắn hòa tan, 

Sunfua (tính theo 

H2S), Amoni (tính 

theo N), Nitrat (tính 

Thời gian lấy mẫu 

dự kiến chia thành 

05 đợt, Tần suất 

quan trắc nước thải 

tối thiểu là 15 

ngày/lần. 

2 
Tại hố ga đấu nối với đường 

Kha Vạn Cân 
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STT Vị trí lấy mẫu 
Thông số quan 

trắc 
Tần suất lấy mẫu 

theo N), dầu mỡ 

động, thực vật, tổng 

các chất hoạt động 

bề mặt, Phosphat 

(tính theo P), 

Coliform. 

 

II Đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định 

1 Đầu vào bể tách mỡ 
Lưu lượng, pH, 

BOD5, TSS, Tổng 

chất rắn hòa tan, 

Sunfua (tính theo 

H2S), Amoni (tính 

theo N), Nitrat (tính 

theo N), dầu mỡ 

động, thực vật, tổng 

các chất hoạt động 

bề mặt, Phosphat 

(tính theo P), 

Coliform. 

Tần suất quan trắc 

nước thải ít nhất là 

01 ngày/lần; đo 

đạc, lấy và phân 

tích mẫu đơn đối 

với 01 mẫu nước 

thải đầu vào và ít 

nhất 07 mẫu đơn 

nước thải đầu ra 

trong 07 ngày liên 

tiếp của công trình 

xử lý nước thải. 

 

2 
Tại hố ga đấu nối với đường 

Kha Vạn Cân 

 

❖ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch. 

- Tên đơn vị thực hiện lấy mẫu đo đạc, phân tích: Trung tâm nghiên cứu và tư vấn 

môi trường. 

- Trung Tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường (REC) được thành lập vào ngày 

21/05/2012 theo Giấy phép hoạt động số 276/ĐK – KHCN do Sở Khoa học và Công 

nghệ Tp. HCM cấp. 

- Trụ sở chính: 88 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM. 

- Lĩnh vực hoạt động: Phân tích và đo đạc các yếu tố môi trường: đất, nước, không 

khí. 

- Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Giám đốc Trung tâm. 

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường đã được Bộ Khoa Học và Công 

Nghệ - Văn Phòng Công Nhận Chất Lượng cấp chứng chỉ công nhận ISO/IEC 

17025:2005 – VILAS 687 ngày 03/12/2013. 

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 

cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số VIMCERTS 

101 cấp lần 4 (kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-BTNMT ngày 23/7/2021 của Bộ 
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trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử 

nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường). 

7.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật: 

7.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

a. Chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn xây dựng 

(1) Quan trắc nước thải xây dựng  

- Vị trí: tại hố ga cuối. 

- Tần suất: 06 tháng/lần (Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ). 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, tổng P, tổng N, Sunfua, dầu mỡ 

khoáng, coliforms. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (K= 1). 

(2) Quan trắc chất thải rắn 

- Vị trí: khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải 

nguy hại. 

- Tần suất: hàng ngày. 

- Thông số giám sát: lượng thải, thành phần. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ. 

 (3) Quan trắc không khí xung quanh 

- Vị trí: 01 mẫu tại khu vực giáp đường Kha Vạn Cân và 01 mẫu phía Đông Nam 

tiếp giáp khu nhà ở hiện hữu. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, SO2, NOX, CO, Bụi lơ lửng (TSP). 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 05: 2013/BTNMT. 

(4). Quan trắc đất đào 

- Vị trí: 01 mẫu tại khu vực đào hầm. 

- Tần suất: khi phát sinh.   

- Thông số giám sát: khối lượng, thành phần. 

b. Chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động 

(1) Quan trắc nước thải 

- Vị trí: 2 điểm 

+ Tại hố ga thu gom đầu vào của Trạm XLNT. 

+ Tại hố ga cuối trước khi đấu nối vào cống thoát nước trên đường Kha Vạn Cân. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 
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- Thông số giám sát: lưu lượng, pH, BOD5, TSS, tổng chất rắn hòa tan, sunfua, 

amoni, NO3
-, dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, PO4

3-, tổng 

coliforms. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. 

(2) Quan trắc chất thải rắn 

- Vị trí: Khu tập kết chất thải rắn sinh hoạt và CTNH. 

- Tần suất: hàng ngày và khi phát sinh. 

- Thông số giám sát: lượng thải, thành phần. 

7.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Không có. 

7.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

dự án: 

Không có. 

7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 

Bảng 7. 2. Dự kiến kinh phí quan trắc hàng năm 

.STT 
Các công việc 

thực hiện 
ĐVT 

Số 

lượng 

Số lần 

quan 

trắc 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng)   

A Chi phí phân tích (A=I) 14.852.000 

I Nước thải         14.852.000 

1 Lưu lượng mẫu 2 2 100.000 400.000 

2 pH mẫu 2 2 86.000 344.000 

3 BOD5 mẫu 2 2 225.000 900.000 

4 TSS mẫu 2 2 222.000 888.000 

5 

Tổng chất rắn 

hòa tan 
mẫu 

2 2 
74.000 

296.000 

6 

Sunfua (tính theo 

H2S) 
mẫu 

2 2 
280.000 

1.120.000 

7 

Amoni (tính theo 

N) 
mẫu 

2 2 
284.000 

1.136.000 

8 

Nitrat (tính theo 

N) 
 

2 2 
423.000 

1.692.000 

9 

Dầu mỡ động, 

thực vật 
 

2 2 
597.000 

2.388.000 

10 

Tổng các chất 

hoạt động bề mặt 
 

2 2 
673.000 

2.692.000 
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.STT 
Các công việc 

thực hiện 
ĐVT 

Số 

lượng 

Số lần 

quan 

trắc 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng)   

11 

Phosphat (tính 

theo P) 
 

2 2 
314.000 

1.256.000 

12 Coliform  2 2 435.000 1.740.000 

B 
Chi phí khác 

(B=1+2) 
        5.500.000 

1 
Lập báo cáo tổng 

kết nhiệm vụ  
báo cáo 1 - 5.000.000 5.000.000 

2 
Văn phòng phẩm, 

in ấn... 
        500.000 

C Tổng dự toán (C=A+B) 20.352.000 
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CHƯƠNG VII  

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Chủ dự án đầu tư cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường. 

Chủ dự án đầu tư cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

Độ ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ hoạt động sản xuất của dự án đạt Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn (theo mức âm tương đương, QCVN 26:2010/BTNMT). 

Nước thải: Toàn bộ nước thải phát sinh từ dự án được thu gom và xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Khí thải: Khí thải từ máy phát điện dự phòng đạt QCVN 19: 2009/BTNMT (cột B, Kp 

= 1; Kv = 0,6) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải Công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ. 

Chất thải rắn: 

+ Thu gom, phân loại tại nguồn và vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng yêu cầu an 

toàn vệ sinh.  

+ Cam kết việc quản lý chất thải rắn tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường 17 tháng 11 năm 

2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, 

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

Môi trường. 
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PHỤ LỤC 1  

BẢN SAO CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN; 

CÁC PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỀN ĐÃ 

THỰC HIỆN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













BO T6NG THAM MVU 
eve TAC CHIEN 

se. 6 I ITC-QC 
Viv cMp tln$l dQ cao 1inh 
khong xay d\ID8 czog trlnh 

C(>NG HOA XA H(>I CHU NGHiA VI�T NAM 
B9c l�p - Tv do - H,nh pbuc 

Ha N(ii, ngay Uthimg OJ nam 2022 

Kinh giri: Ong (ba) Nguyfui NgQC Han. 
(Dia chi: s6 J 274 duimg Kha Van Can, Kh� ph6 2, phuimg Linh Trw,g, 

Thanh ph6 Thu Due, Thanh pho Ho Chi Minh). 

Cuc Tac chi€n nhan duoc van ban s6 01/2022/CV-NH ngity 12/01/2022 
cua ong (bit) Nguy&! Ng9� Han ·db nghi chfrp thuan d(l cao tinh khong xfiy 1\ffiS 
cong trinh "Nha a ket hop dich vu (khach s<111)", tai Jia chl: Thita diil s� }2, 
584, ta ban d6 s6 63; s6 1274 dirong Kha Van Can, Khu ph6 2, phuong Linh 
Trung, thanh ph& Thu Due, Thanh ph& H6 Chi Minh. 

Can cu Nghj djnh 164/2017/Nl')-CP ngay 30/12/2017 cua Chinh phu quy 
dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co d.u t6 chirc cua BQ Quoc phong va 
Ngh] dinh s6 32/2016/Nl')-CP ngity 06/5/2016 cua Chinh phu vb quan ly di) cao 
chuong ngai v�t hang kh6ng va tran dia quan ly, bao v� vung troi tai Vi�t Nam 
(Nghi dinh 32); xet vi tri c6ng trinh, Cuc Tac chii;n coy kiSn nhu sau: 

1. vt, mat quan ly vung troi, quan ly bay va quan ly chirong ngai v�t hang 
khong: D6ng y chdp thuan di) cao tinh kh6ng xiiy dung c6ng trinh "Nha & k€t 
hop dich vu (khach san)" tai dia chi neu tren co chi8u cao t6i da 80 (tam muoi) 
met, tren c6t dfrt ur nhien; cong trinh co toa d(\ 10°51 '55.71 "N-l 06°45'44.58"E. 

2. Db bao dam an toan cho cac heat d(lng bay, cbu .tlu tu chiu trach nhiem 
lien h¢ voi co quan c§p phep xay dung dia plurong d@ duce ct\p phep xay dung 
kh6n� vuot qua chiBu cao tinh khong cho phep; li\p ct?t vit duy tri heat di)ng cua 
h� thong canh bao hang kh6ng theo quy dinh tai Phu luc 4 Nghi dinh 32. 

3. DS nghi B(\ Tu lenh Thanh ph& H6 Chi Minh chi dao co quan chirc 
nang kiem tra viec ch:l.p hitnh cac quy dinh vt, vi trf, d(\ cao duce phep xay dung 
va viec canh bao hang kh6ng cua c6ng trinh neu tren./. � 

Nui 11!,Qn: 
- Nhu tren: 
- BTL Thanh ph6 H6 Chf Minh; 
- BQ Thain muu PK-KQ; 
- Luu: VT, PQC. KOS. 
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PHỤ LỤC 2  

CÁC BẢN VẼ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 
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