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CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ DỰ ÁN 

 BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 1.1.

 Bối cảnh chung của dự án mở rộng và nâng cấp Đô thị Việt Nam (SUUP) 1.1.1.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng ven biển thuộc hạ lƣu sông Mê-Kông, đƣợc 

thiên nhiên ƣu ái ban tặng nhiều tiềm năng, lợi thế về đất đai, mặt nƣớc. Dân số toàn vùng 

khoảng 17,5 triệu ngƣời (chiếm khoảng 20 % dân số cả nƣớc), diện tích 40,5 ngàn km
2
. Đây 

là vùng trọng điểm sản xuất lƣơng thực, thủy sản, hoa quả của cả nƣớc, góp phần quan trọng 

vào an ninh lƣơng thực quốc gia, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông, thủy sản . Tuy có lợi thế 

nhƣ vậy nhƣng ĐBSCL hiện đang là khu vực có tỷ lệ đói nghèo cao, xấp xỉ 8 %, tƣơng ứng 

với tỷ lệ đói nghèo của quốc gia (8,4 %) và ĐBSCL cũng là nơi có tỷ lệ đói nghèo đa chiều 

cao nhất, nguyên nhân một phần là do thiếu hụt cơ sở hạ tầng và các dịch vụ cơ bản. 

Cũng giống nhƣ các đô thị khác trên cả nƣớc, các khu vực trong vùng ĐBSCL đang diễn ra 

quá trình đô thị hóa nhanh, với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 25 %. Bộ mặt đô thị có nhiều chuyển 

biến theo hƣớng văn minh, hiện đại, tạo dựng đƣợc những không gian đô thị mới, từng bƣớc 

đáp ứng nhu cầu về môi trƣờng sống và làm việc có chất lƣợng. Tuy nhiên, quá trình phát 

triển đô thị còn bộc lộ nhiều hạn chế nhƣ: a) Tồn tại các khu vực dân cƣ nghèo, dân cƣ thu 

nhập thấp từ lâu đời và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng dƣới tốc độ phát triển và di cƣ 

nhƣ hiện nay; b) Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật phát triển một cách ồ ạt, tự phát, không theo 

quy hoạch và kế hoạch phát triển chung; c) Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không 

đồng bộ, quá tải; d) Hệ thống thoát nƣớc của nhiều đô thị đã xuống cấp và lạc hậu, tình trạng 

ngập úng cục bộ diễn ra thƣờng xuyên; e) Tình trạng ô nhiễm môi trƣờng ngày càng nghiêm 

trọng do rác thải, nƣớc thải chƣa đƣợc xử lý. 

Ngoài ra, trong quá phát triển đô thị, ĐBSCL còn bị thách thức bởi biến đổi khí hậu: ngày 

càng nhiều những trận hạn hán khốc liệt hơn, các đợt lũ với cƣờng độ ngày càng tăng, nhiệt 

độ trung bình gia tăng qua các năm và diễn biến thời tiết bất thƣờng diễn ra thƣờng xuyên. 

Hơn nữa, quá trình đô thị hóa ở khu vực này còn đang diễn ra ở những khu vực thấp và dễ lũ 

lụt, làm tăng khả năng dễ bị tổn thƣơng của dân cƣ đô thị trƣớc rủi ro lũ lụt. 

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Việt Nam đặt ra mục tiêu rất rõ là từng bƣớc hình thành, 

phát triển hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bền vững và thích ứng với tình 

trạng biến đổi khí hậu; tăng cƣờng khả năng kết nối giữa các đô thị, bảo đảm phát triển đồng 

bộ về hạ tầng kỹ thuật, xã hội, kiến trúc cảnh quan, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, 

tạo môi trƣờng sống tốt hơn cho cƣ dân các đô thị,… tiến tới xóa dần khoảng cách giữa đô thị 

và nông thôn. Cụ thể cho mục tiêu này đối với ĐBSCL là Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 

19/7/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

xã hội (KTXH) vùng ĐBSCL đến năm 2020, theo đó định hƣớng phát triển cơ sở hạ tầng 

đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội để phát triển KTXH của vùng và 

xây dựng, phát triển vùng ĐBSCL thành động lực thúc đẩy phát triển của đất nƣớc. 

Chính phủ Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đã triển khai 2 dự án Nâng 

cấp đô thị trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2017 gồm: Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam 

(VUUP1-triển khai tại 4 thành phố Nam Định, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ), Dự án 

Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP, triển khai tại 6 thành phố Cần 

Thơ, Cao Lãnh, Mỹ Tho, Trà Vinh, Rạch Giá và Cà Mau). Các dự án trên đã và đang đem lại 

những hiệu quả rõ rệt và làm thay đổi bộ mặt đô thị, thay đổi nhận thức về quản lý đô thị, 

quản lý dự án cho các thành phố đƣợc tham gia. Theo quan điểm của Chính phủ, các thành 

phố vùng ĐBSCL  là ƣu tiêu đặc biệt do mức độ dễ tổn thƣơng tăng cao trƣớc những nguy cơ 

tự nhiên có liên quan đến nƣớc, đòi hỏi quản lý đô thị đồng bộ để đảm bảo khả năng chống 

chọi của thành phố. Do đó, việc đề xuất 7 đô thị còn lại của vùng ĐBSCL (gồm Tân An, Bến 
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Tre, Vĩnh Long, Long Xuyên, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Vị Thanh) tham gia tiếp tục vào một 

dự án nâng cấp đô thị là hoàn toàn phù hợp. Điều này sẽ giúp cho các tỉnh từng bƣớc phát 

triển đô thị một cách đồng bộ và bền vững cũng nhƣ cải thiện khả năng chống chọi của các 

thành phố thông qua hỗ trợ kỹ thuật để tăng cƣờng năng lực cho chính quyền tỉnh và địa 

phƣơng. 

Trong những năm qua, thành phố Bạc Liêu đã và đang cố gắng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật hoàn chỉnh, nhằm cải thiện điều kiện giao thông nội thị cũng nhƣ thúc đẩy phát triển 

thành phố. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tƣ còn hạn chế, thành phố chƣa thể hoàn thiện đƣợc 

cơ sở hạ tầng để phát triển đô thị, phát triển quỹ đất. Điều này ảnh hƣởng rất lớn đối với 

những mục tiêu đã đƣợc đề ra của thành phố Bạc Liêu, làm chậm quá trình phát triển của 

thành phố. 

Đồng thời, thành phố Bạc Liêu cũng rất quan tâm tới điều kiện thoát nƣớc và vệ sinh môi 

trƣờng tại các khu dân cƣ. Việc giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng tại các kênh thoát nƣớc chính 

nội thị đƣợc cải thiện thông qua vận động ngƣời dân sinh sống dọc hai bên bờ kênh vớt rác, 

gắn lƣới chặn rác để giữ cho dòng kênh luôn xanh sạch, mọi ngƣời có không khí trong lành, 

lập lại mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, hiện tại tình trạng tái ô nhiễm trên một số đoạn kênh đã 

xuất hiện trở lại. Rất nhiều chất thải, nƣớc thải từ các hộ ven kênh xả trực tiếp vào kênh khiến 

dòng nƣớc trở nên đen kịn, bập bềnh chất thải và bốc mùi hôi thối,… làm xấu bộ mặt đô thị, 

gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nƣớc kênh và làm ảnh hƣởng tới khả năng tiêu thoát nƣớc 

Những thực trạng và hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trƣờng của thành phố Bạc Liêu 

(các hệ thống hạ tầng không đồng bộ do đƣợc đầu tƣ từ lâu, thiếu sự kết nối của các tuyến 

đƣờng trục chính, hệ thống kè các kênh, rạch xuống cấp về chất lƣợng và bị ô nhiễm,  hệ 

thống thoát nƣớc chƣa giải quyết đƣợc vấn đề ngập úng, lũ lụt, các khu vực dân cƣ nghèo 

chƣa có hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là những tác động nặng nề về ngập lụt, hạn hán do tình 

trạng BĐKH) gây ảnh hƣởng tới điều kiện sống của ngƣời dân đô thị, … 

Để góp phần xây dựng và phát triển thành phố Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm 

cấp vùng, việc đầu tƣ dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – tiểu dự án thành phố Bạc 

Liêu, tỉnh Bạc Liêu” là hoàn toàn phù hợp với định hƣớng phát triển đô thị Việt Nam nói 

chung và của toàn vùng Đồng Bằng sông Cửu Long nói riêng. Dự án sẽ góp phần to lớn vào 

sự phát triển của thành phố và giúp thành phố đạt đƣợc các mục tiêu phát triển trong tƣơng 

lai.  

 Mục tiêu của dự án 1.1.2.

a. Mục tiêu tổng quát 

Cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng cơ bản tại những khu vực thu nhập thấp, tăng cƣờng 

kết nối mạng lƣới cơ sở hạ tầng đô thị, đồng thời nâng cao năng lực cho các đô thị về quy 

hoạch tích hợp ứng phó với biến đổ khí hậu.. 

b. Mục tiêu cụ thể 

Nâng cấp đô thị tại các khu dân cƣ thu nhập thấp sẽ đƣợc thực hiện thông qua một gói đầu tƣ 

đa ngành giúp xoá bỏ tình trạng nghèo, cải thiện đời sống và điều kiện vệ sinh môi trƣờng. 

Tăng cƣờng khả năng kết nối của mạng lƣới giao thông, giảm mật độ lƣu thông cho các tuyến 

đƣờng chính, tạo thêm quỹ đất đô thị. Cải thiện điều kiện thoát nƣớc, điều kiện vệ sinh môi 

trƣờng cho các tuyến kênh rạch trong thành phố. 

Thúc đẩy hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng xanh và thích ứng với biến đối khí hậu, tăng khả 

năng tiếp cận với không gian công cộng và nâng cao năng lực của các thành phố về quy hoạch 

đô thị, quản lý đất và ứng phó với biến đổi khí hậu. 
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 Các hợp phần của dự án 1.1.3.

Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam sẽ đầu tƣ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật 

tại cả 7 tiểu dự án nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng của 7 thành phố địa bàn dự án (gồm Tân An, 

Bến Tre, Vĩnh Long, Long Xuyên, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Vị Thanh) với các hợp phần nhƣ 

sau: 

 Hợp phần 1 : Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 tại các khu thu nhập thấp 

Mỗi thành phố đã xác định các Khu vực có thu nhập thấp với cơ sở hạ tầng cơ bản và các dịch 

vụ còn thiếu trong giai đoạn chuẩn bị dự án thông qua phƣơng pháp từ những dự án đầu tƣ 

trƣớc của Ngân hàng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Một con số nhỏ gồm 30 khu vực 

có thu nhập thấp rộng 624 ha với 20.625 hộ gia đình với tổng số dân là 90.377 đƣợc ƣu tiên 

đầu tƣ từ dự án này. Ở từng Khu vực có thu nhập thấp, một gói nâng cấp hạ tầng cơ sở cấp độ 

ba và các dịch vụ đa ngành sẽ đƣợc thực hiện, phƣơng pháp tiếp cận đã đƣợc thử nghiệm và 

sàng lọc ở Dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam và Dự án Nâng cấp đô thị khu vực đồng bằng 

sông Cửu Long. Các dự án đầu tƣ do các thành phố đề xuất bao gồm: (a) thi công, sửa chữa 

và nâng cấp đƣờng và các ngõ nhỏ; (b) thi công và sửa chữa đƣờng thoát nƣớc; (c) cải thiện 

vệ sinh môi trƣờng bằng cách duy tu hay xây dựng các đƣờng ống cống công cộng, xây dựng 

bể phốt, tiếp cận các dịch vụ quản lý bể phốt và kết nối các nhà với đƣờng ống cống công 

cộng; (d) cải thiện hệ thống cấp nƣớc bao gồm kết nối cấp nƣớc sinh hoạt tới hộ gia đình có 

đặt đồng hồ đo; (e) kết nối điện sinh hoạt có đặt đồng hồ đo điện và hệ thống ánh sáng công 

cộng ở các ngõ và phố ở khu dân cƣ; và (f) xây dựng và sửa chữa các cơ sở hạ tầng xã hội 

nhƣ trƣờng học, chợ, nhà cộng đồng, địa điểm công cộng và nơi trồng cây xanh. Những dự án 

đầu tƣ này sẽ áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới chống chịu 

với thiên tai và khí hậu. 

 Hợp phần 2 : Cơ sở hạ tầng ưu tiên cấp 1 và cấp 2 

Hợp phần 2 hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng ƣu tiên phù hợp với chƣơng trình phát triển thành 

phố mở rộng hơn và với quan điểm gia tăng kết nối với cơ sở hạ tầng cấp ba ở các khu vực có 

thu nhập thấp. 

 Hợp phần 3 : Các khu Tái định cư 

Hợp phần 3 sẽ hỗ trợ chuẩn bị các khu vực tái định cƣ cho những ngƣời dân bị ảnh hƣởng bao 

gồm xây dựng các cơ sở hạ tầng sơ cấp, thứ cấp và cấp độ ba và các công trình công cộng. 

 Hợp phần 4 : Hỗ trợ thực hiện và nâng cao năng lực 

Các hoạt động của Hợp phần 4 sẽ chú trọng vào hỗ trợ (i) nâng cao năng lực thực hiện dự án 

(năng lực quản lý về đảm bảo an toàn xã hội, tài chính, mua sắm, giám sát và đánh giá gồm 

kiểm toán và học tập trong và ngoài Việt Nam);  (ii) tăng cƣờng khả năng của các thành phố 

tham gia dự án trong việc quy hoạch thể chế, quản lý đất đai và sử dụng GIS (Hệ thống thông 

tin địa lý) có sự điều phối và mang tính chiến lƣợc; (iii) cải thiện năng lực quy hoạch đô thị 

với những thông tin về rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. 

 CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM 1.2.

Dự án phải tuân thủ theo các qui định pháp lý hiện hành của Việt Nam và nhà tài trợ có liên 

quan đến vấn đề bảo vệ môi trƣờng, bao gồm: 

 Văn bản pháp luật và cơ sở kỹ thuật quốc gia 1.2.1.

a) Văn bản pháp luật 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực từ ngày 

01/01/2015;  
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- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/06/2014 và có hiệu lực từ 01/01/2015; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đƣờng thủy nội địa số 

48/2014/QH13 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIII thông qua ngày 17/6/2014; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực từ ngày 01/07/2014;  

- Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2012;  

- Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/06/2012; 

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 17/06/2009; 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 13/11/2008 ; 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 7 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21/11/2007; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy số 40/2013/QH13 đã đƣợc 

Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 

22/11/2013. 

- Luật Giao thông đƣờng bộ số 23/2008/QH12 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 13/11/2008; 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn số 68/2006/QH11 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; 

- Luật giao thông đƣờng thủy nội địa số 23/2004/QH11 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 15/06/2004; 

- Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân số 21/LCT/HĐNN8 đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, thông qua ngày 30/06/1989. 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch 

bảo vệ môi trƣờng, đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và 

kế hoạch bảo vệ môi trƣờng;  

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng;  

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ ban hành về Quản lý 

chất thải và phế liệu; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử 

dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nƣớc; 

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

hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất; 
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- Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nƣớc và xử lý 

nƣớc thải;  

- Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng; 

- Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi 

trƣờng đối với nƣớc thải;  

- Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 về Phí bảo vệ môi trƣờng đối với 

chất thải rắn; 

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ ban hành về Quản lý 

chất thải rắn; 

- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 về Quy định việc cấp phép thăm dò, 

khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc, xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc. 

- Thông tƣ số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ TN&MT về đánh giá môi 

trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ môi trƣờng;  

- Thông tƣ số 32/2015/TT-BTNMT ngày 24/07/2015 của Bộ GTVT quy định về bảo vệ 

môi trƣờng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông;  

- Thông tƣ số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về việc quản lý chất thải nguy hại; 

- Thông tƣ số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ TN&MT về việc ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 21/2012/TT-BTNMT quy định việc bảo đảm chất lƣợng và kiểm soát chất 

lƣợng trong quan trắc môi trƣờng ngày 19/12/2012;  

- Thông tƣ số 19/2011/TT - BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế hƣớng dẫn 

quản lý vệ sinh lao động, sức khoẻ ngƣời lao động và bệnh nghề nghiệp; 

- Thông tƣ số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ xây dựng quy định về an toàn 

lao động trong thi công xây dựng công trình;  

- Thông tƣ số 16/2009/BTNMT và số 25/2009/BTNMT của Bộ TN MT về Ban hành 

các Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam; 

- Thông tƣ 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/03/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về 

quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn thải; 

- Thông tƣ số 10/2007/TT-BTNMT ngày 22/10/2007 về Hƣớng dẫn đảm bảo đảm chất 

lƣợng và kiểm soát chất lƣợng trong quan trắc môi trƣờng; 

- Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg của Thủ tƣớng chính phủ ngày 10/12/2015 quy 

định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho ngƣời bị thu 

hồi đất.  

- Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tƣớng chính phủ ngày 17/11/2009 

phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. 

b) Các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam được áp dụng 

Quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội đã áp dụng các Quy chuẩn Việt 

Nam (QCVN) hiện hành sau: 

 Chất lượng nước 

- QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc ăn uống. 

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

- QCVN 09:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc ngầm. 

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

hoạt. 
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- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp. 

- QCVN 25:2009/BTNMT - Nƣớc thải bãi chôn lấp: quy định nồng độ tối đa cho phép 

của các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải của bãi chôn lấp chất thải rắn khi xả vào 

nguồn tiếp nhận. 

 Chất lượng không khí 

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

chất lƣợng không khí xung quanh. 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Chất lƣợng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của các 

chất độc hại trong không khí xung quanh. 

- TCVN 6438:2001 - Phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép 

của khí thải. 

 Chất lượng đất và trầm tích 

- QCVN 03:2015/BTNMT - Chất lƣợng đất - Quy chuẩn quốc gia về giới hạn kim loại 

nặng trong đất. 

- QCVN 15:2008/BTNMT - Chất lƣợng đất - Quy chuẩn quốc gia về thuốc bảo vệ thực 

vật tồn dƣ trong đất. 

- QCVN 43:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng trầm tích trong 

khu vực nƣớc ngọt. 

 Tiếng ồn và độ rung 

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

- TCVN 5948:1999 - Âm học -Tiếng ồn phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ phát ra khi 

tăng tốc độ - Mức ồn tối đa cho phép. 

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

 Cấp và thoát nước 

- TCVN 7957:2008 - Thoát nƣớc - Mạng lƣới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết 

kế. 

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nƣớc - Mạng lƣới đƣờng ống và công trình tiêu chuẩn thiết 

kế. 

 An toàn và sức khỏe lao động 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 về ứng dụng của 21 tiêu chuẩn 

về an toàn và sức khỏe. 

c. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án 

- Quyết định số 1581/QĐ-Ttg ngày 9 tháng 10 năm 2009 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm 

vùng Đồng bằng song Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng ĐBSCL đến năm 2020;  

- Quyết định số 1810/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Thủ tƣớng CP về việc 

phê duyệt Định hƣớng, tiêu chí sử dụng vốn WB giai đoạn 2014-2018 và các năm tiếp 

theo; 
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- Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bạc Liêu đến 

năm 2020;  

- Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030;  

- Căn cứ Biên bản Ghi nhớ của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới làm việc về nhận 

diện dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam từ ngày 21/3 đến 29/3 năm 2016;  

d) Tài liệu và dữ liệu chủ dự án tự tạo lập 

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án 

Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Báo cáo do Ủy ban nhân dân Thành phố Bạc Liêu 

kết hợp với đơn vị tƣ vấn có chức năng thực hiện. 

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án Thành phố 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 

- Các văn bản pháp lý liên quan do Ủy ban nhân dân Thành phố Bạc Liêu cung cấp. 

 Các Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới 1.2.2.

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trƣờng cho dự án đƣợc thực hiện nhằm đánh giá khả năng 

đáp ứng tất cả các chính sách và hƣớng dẫn của Ngân hàng Thế giới đối với các vần đề về 

môi trƣờng và xã hội. 

Theo hƣớng dẫn thực hiện OP4.01 (http://go.worldbank.org/OSARUT0MP0), tiểu dự án 

SUUP đang đƣợc xem là tiểu dự án loại A và đòi hỏi việc hoàn thành báo cáo ESIA một cách 

chi tiết, toàn diện để đảm bảo các hoạt động thuộc tiểu dự án SUUP sẽ không gây ra những 

tác động xấu đến môi trƣờng và ngƣời dân địa phƣơng. Các tác động tiêu cực sẽ đƣợc làm 

giảm nhẹ thông qua việc áp dụng đồng bộ các biện pháp làm giảm thiểu nhƣ đƣợc nêu trong 

Kế hoạch Quản lý môi trƣờng và xã hội (ESMP) của dự án, bao gồm kế hoạch giám sát và 

thông qua việc áp dụng các yêu cầu về sức khỏe và an toàn cho công nhân tham gia thi công. 

Việc thực hiện ESMP sẽ là một yêu cầu đối với các nhà thầu thi công tham gia dự án. 

Kết quả việc sàng lọc chính sách an toàn đƣợc tiến hành đối với tiểu dự án cho thấy các chính 

sách an toàn sau đây sẽ đƣợc kích hoạt: 

- Đánh giá môi trƣờng (OP4.01) 

- Tái định cƣ không tự nguyện (OP/BP 4.12) 

- Môi trƣờng sống tự nhiên (OP/BP 4.04) 

- Tài nguyên văn hóa vật thể (OP/BP 4.11) 

- Hƣớng dẫn về môi trƣờng, sức khỏe và an toàn của Ngân hàng Thế giới (Hƣớng dẫn 

EHS) và các văn bản khác có liên quan. 

Có thể tìm thông tin mô tả toàn diện về các biện pháp an sinh xã hội và những yếu tố khởi 

phát cho việc áp dụng tại trang web chính thức của Ngân hàng Thế giới www.worldbank.org. 

Sự liên quan giữa kết quả sàng lọc các chính sách an toàn của WB với các yếu tố tác động của 

tiểu dự án đƣợc trình bày tóm tắt trong Bảng sau: 

Chính sách 
Áp dụng 

(có/không) 
Giải thích/Hành động 

OP 4.01: Đánh giá 

môi trƣờng 
Có 

Dự án đƣợc xác định và phân loại là dự án nhóm A. Theo đó, 

báo cáo đánh giá môi trƣờng và xã hội (ESIA) đầy đủ và Kế 

hoạch Quản lý môi trƣờng & Xã hội (ESMP) sẽ đƣợc chuẩn bị 

để đánh giá các tác động môi trƣờng – xã hội tiềm tàng và đề 

xuất biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do các hoạt động 

http://www.worldbank.org/
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Chính sách 
Áp dụng 

(có/không) 
Giải thích/Hành động 

của dự án gây ra, bao gồm cả thông tin liên quan đến Tiểu dự 

án và đánh giá tác động. 

Báo cáo ĐTM theo các quy định Chính phủ cũng sẽ đƣợc 

chuẩn bị và nộp cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Môi trƣờng sống tự 

nhiên (OP/BP 4.04) 
Có 

TDA sẽ thực hiện nạo vét và cải tạo rạch Kênh Xáng. Chức 

năng của các rạch này là phục vụ  thoát nƣớc và lƣu thông 

thủy cho nhu cầu của ngƣời dân xung quanh vị trí rạch nói 

riêng và thành phố Bạc Liêu nói chung. Trong môi trƣờng 

nƣớc của rạch,  có những hệ sinh thái và động vật tự nhiên 

thích nghi, phát triển. 

Rừng (OP/BP 4.36) Không 
Không có bất cứ loại rừng nào hiện diện trong khu vực đầu tƣ 

các hạng mục của tiểu dự án. 

Tài nguyên văn 

hóa vật thể (OP/BP 

4.11) 

Có 

Các hạng mục đề xuất đầu tƣ của dự án sẽ làm di dời 43 ngôi 

mộ thuộc phạm vi khu vực nhà dân. Không có chùa chiền và 

công trình khảo cổ nào trong phạm vi xây dựng dự án. Tuy 

nhiên, một thủ tục "Phát hiện tình cờ" sẽ đƣợc đƣa vào hợp 

đồng với các nhà thầu để đảm bảo rằng nếu có hiện vật đƣợc 

tìm thấy trong quá trình xây dựng, các hành động thích hợp sẽ 

đƣợc thực hiện. 

Dân tộc thiểu số 

(OP/BP 4.10) 
Có 

Phân tích tài liệu và tham vấn cộng đồng địa phƣơng đã 

khẳng định rằng có dân tộc thiểu số (dân tộc Khơ-me và dân 

tộc Hoa) hiện diện trong khu vực TDA. 

Tái định cƣ bắt 

buộc (OP/BP 4.12) 
Có 

Có 2.830 hộ bị ảnh hƣởng bởi Tiểu dự án, trong đó có 99 hộ 

phải di dời tái định cƣ đến nơi ở mới; 2.464 hộ bị ảnh hƣởng 

một phần về đất ở, nhà cửa, công trình/vật dụng kiến trúc; 267 

hộ bị ảnh hƣởng về đất nông nghiệp. 

Kế hoạch tái định cƣ chi tiết sẽ đƣợc lập cho tiểu dự án để 

giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến các hộ sẽ bị di 

dời. 

An toàn đập 

(OP/BP 4.37) 
Không Không có đập trong khu vực TDA. 

Đƣờng thủy quốc tế 

(OP/BP 7.50) 
Không Khu vực dự án không có tuyến đƣờng thủy quốc tế. 

Khu vực bị tranh 

chấp (OP/BP 7.60) 
Không Khu vực xây dựng TDA không trong khu vực tranh chấp. 

 MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 1.3.

 Vị trí địa lý của tiểu dự án thành phố Bạc Liêu 1.3.1.

Thành phố Bạc Liêu là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - 

kỹ thuật, dịch vụ, an ninh - quốc phòng của tỉnh Bạc Liêu, là đầu mối giao thƣơng với các 

tỉnh. Thành phố Bạc Liêu nằm phía Đông Nam tỉnh Bạc Liêu, ven biển Đông Duyên hải vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long, cách thành phố Hồ Chí Minh 280 km, cách thành phố Cần Thơ 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - 

Tiểu dự án Thành phố Bạc Liêu” 

 Trang 19 

110 km về phía Nam và cách thành phố Cà Mau 67 km về phía Bắc. Tọa độ địa lý của thành 

phố Bạc Liêu đƣợc xác định từ 9
0
16’5” vĩ độ Bắc và 105

o
45’6” độ kinh Đông. 

Thành phố Bạc Liêu có 8 phƣờng nội thị (phƣờng 1, 2, 3, 5, 7, 8 và phƣờng Nhà Mát) và 3 xã 

ngoại thị (xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông). Tổng diện tích tự nhiên là 

17.525,88 ha. Ranh giới hành chính thành phố Bạc Liêu nhƣ sau: 

- Phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Vĩnh Lợi. 

- Phía Tây giáp huyện Hòa Bình. 

- Phía Nam giáp biển Đông. 

- Phía Đông giáp Tỉnh Sóc Trăng. 

Các công trình đề xuất trong các hợp phần dự kiến sẽ đƣợc thực hiện tại 8 Phƣờng: 1, 2, 3, 5, 

7, 8, Nhà Mát và xã Hiệp Thành thuộc thành phố Bạc Liêu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Vị trí TP. Bạc Liêu trong vùng ĐBSCL 

 Các hợp phần của tiểu dự án thành phố Bạc Liêu 1.3.2.

Dự án bao gồm bốn hợp phần: (i) Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong khu vực 

thu nhập thấp; (ii) Hợp phần 2: Cơ sở hạ tầng cấp 1 và cấp 2 ƣu tiên; (iii) Hợp phần 3: Tái 

định cƣ; (iv) Hợp phần 4: Hỗ trợ thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật.  
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Bảng 1.1: Các hạng mục đầu tƣ chính của dự án 

STT 
Các hạng mục 

đầu tƣ 
Mô tả 

1 Hợp phần 1 
Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong 5 khu LIA (LIA 1, 2, 3, 5, 6), tổng 

diện tích  70,38 ha; 7.000 nhân khẩu 

1.1 Nâng cấp và mở rộng các hẻm trong các khu LIA 

 
 

LIA 1, 2, 3, 5, 6 

Các hạng mục thực hiện đầu tƣ chính 

bao gồm: mở rộng, nâng cấp hẻm; lắp 

đặt các tuyến ống cấp nƣớc; xây dựng hệ 

thống thoát nƣớc và chiếu sáng; cung 

cấp các thùng chứa rác. 

- Mở rộng các tuyến hẻm chính có bề 

rộng từ 3- 4m  thành hẻm bê tông có 

bề rộng tối thiểu 4m. 

- Nâng cấp, cải tạo hẻm hiện trạng có 

bề rộng 2 - 3m thành hẻm bê tông. 

- Xây dựng hệ thống thoát nƣớc với 

đƣờng kính cống thoát nƣớc từ D300 

– D600. 

- Lắp đặt các đƣờng ống cấp nƣớc 

đƣờng kính D. 

- Đầu tƣ hệ thống chiếu sáng và cung 

cấp các thùng chứa rác. 

 
LIA 1 

2 Hợp phần 2 
Nâng cấp, xây dựng các tuyến đƣờng kết nối với khu LIA; Nâng cấp, 

cải tạo các rạch trong khu đô thị 

2.1 

Nâng cấp, xây dựng các tuyến đƣờng kết nối với khu LIA, bao gồm: nâng cấp đƣờng Lò Rèn; 

đƣờng Lộ Bờ Tây; đƣờng Hƣơng lộ 6 (từ cầu Kênh Xáng đến huyện Vĩnh Lợi); xây dựng 

đƣờng kết nối nội bộ đƣờng Nguyễn Đình Chiểu với đƣờng Bà Huyện Thanh Quan; xây dựng 

đƣờng Hai Bà Trƣng nối dài. 

2.1.1 

Nâng cấp, mở 

rộng  đƣờng Lò 

Rèn 

- Nâng cấp, mở rộng đƣờng Lò Rèn 

theo các hạng mục sau: mở rộng và 

nâng cấp mặt đƣờng; xây dựng hệ 

thống thoát nƣớc và chiếu sáng; trồng 

cây xanh. 

- Đƣờng Lò Rèn hiện hữu rộng khoảng 

3m, là đƣờng nhựa xen lẫn đƣờng đất 

Tuyến đƣờng sẽ đƣợc nâng cấp, cải 

tạo thành đƣờng nhựa với bề rộng 

26,5 m, tổng chiều dài tuyến 6,1 km. 

- Xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng 

trên tuyến: hệ thống thoát nƣớc, chiếu 

sáng và cây xanh… 

 
Đƣờng Lò Rèn hiện hữu 

 

2.1.2 

Nâng cấp, mở 

rộng đƣờng Lộ 

Bờ Tây 

Nâng cấp, mở rộng đƣờng Lộ Bờ Tây 

theo các hạng mục sau: mở rộng và nâng 

cấp mặt đƣờng; xây dựng hệ thống thoát 

nƣớc và chiếu sáng; trồng cây xanh. 

- Đƣờng Lộ Bờ Tây hiện hữu rộng 

khoảng 3m, là đƣờng bê tông xen lẫn 

đƣờng đất. Tuyến đƣờng sẽ đƣợc 

nâng cấp, cải tạo thành đƣờng nhựa 

với bề rộng 15 m, tổng chiều dài 

tuyến 6,1 km. 

- Xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng 

 
Đƣờng Lộ Bờ Tây hiện hữu 
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trên tuyến: hệ thống thoát nƣớc, chiếu 

sáng và cây xanh. 

2.1.3 

Nâng cấp, mở 

rộng đƣờng 

Hƣơng lộ 6, từ 

cầu Kênh Xáng 

đến huyện Vĩnh 

Lợi 

Nâng cấp, mở rộng đƣờng Hƣơng Lộ 6 

theo các hạng mục sau: mở rộng và nâng 

cấp mặt đƣờng; xây dựng hệ thống thoát 

nƣớc và chiếu sáng; trồng cây xanh. 

- Cải tạo từ đƣờng nhựa 4 m hiện hữu 

thành đƣờng nhựa 9m, vành đai cây 

xanh 2 bên 11,5 m x 2. Tổng chiều 

dài tuyến 1,0 km. 

- Xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng 

trên tuyến: hệ thống thoát nƣớc, chiếu 

sáng và cây xanh. 

 
Hƣơng Lộ 6 

2.1.4 

Xây dựng đƣờng 

kết nối nội bộ 

đƣờng Nguyễn 

Đình Chiểu với 

đƣờng Bà Huyện 

Thanh Quan 

Xây dựng mới tuyến đƣờng và các công 

trình trên tuyến (thoát nƣớc, chiếu sáng, 

cây xanh) theo các thông số sau: 

- Tổng chiều dài 0,7 km, chiều rộng 

27 m. 

- Xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng 

trên tuyến: hệ thống thoát nƣớc, chiếu 

sáng và cây xanh… 

 
 

Đƣờng kết nối nội bộ hiện Hữu 

2.1.5 

Xây dựng đƣờng 

Hai Bà Trƣng 

nối dài 

Xây dựng mới tuyến đƣờng và các công 

trình trên tuyến (thoát nƣớc, chiếu sáng, 

cây xanh) theo các thông số sau: 

- Tổng chiều dài 100 m, chiều rộng 

34,6 m, công viên phân cách rộng 9m. 

- Xây dựng đồng bộ công trình hạ tầng 

trên tuyến: hệ thống thoát nƣớc, chiếu 

sáng và cây xanh…  
Đƣờng Hai Bà Trƣng hiện hữu 

2.2 
Nâng cấp, cải tạo kênh trong khu đô thị: nâng cấp, cải tạo kênh Xáng (đoạn từ kênh Cầu Xáng 

đến rạch Trà Kha Trà Khứa) 

2.7 

Cải tạo kênh 

Xáng, đoạn từ 

kênh Cầu Xáng 

đến rạch Trà 

Kha Trà Khứa 

Nâng cấp, cải tạo kênh Xáng với các 

công việc chính: nạo vét, mở rộng kênh; 

kè kênh; xây dựng hệ thống thoát nƣớc 

và đƣờng giao thông ở hai bên bờ kênh. 

- Một phần của kênh Xáng (1 km) đã 

đƣợc nâng cấp. 

- Nâng cấp phần còn lại của kênh Xáng 

với chiều dài 4,8 km, bao gồm: nạo 

vét mở rộng kênh từ 5m đến 9m, kè 

bê tông hai bên. 

- Xây dựng hệ thống thoát nƣớc, đƣờng 

giao thông ở hai bên bờ kênh. 

 

3 Hợp phần 3 Xây dựng khu tái định cƣ  

3.1 
Xây dựng khu tái 

định cƣ 

Xây dựng khu tái định cƣ diện tích 14,5 ha 

tại ….. với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật (đƣờng 

nội bộ, hệ thống thoát nƣớc, hệ thống cấp 

nƣớc, điện,…) và hạ tầng xã hội. 
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Hình 1.2: Bản đồ các hạng mục đầu tƣ của dự án 

  

5 

3 
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 Biện pháp tổ chức thi công 1.4.

Công tác xây dựng cơ bản của hợp phần 1, 2 và 3 tập trung chủ yếu vào việc xây dựng các 

hạng mục đƣờng và kè. Biện pháp tổ chức thi công chủ yếu của các hạng mục này đƣợc tóm 

tắt trong Sơ đồ 1.2 và sơ đồ 1.3. 

Công tác xây dựng cơ bản của hợp phần 1, 2 và 3 tập trung chủ yếu vào việc xây dựng các 

hạng mục đƣờng và kè. Biện pháp tổ chức thi công chủ yếu của các hạng mục này đƣợc tóm 

tắt dƣới đây. 

 Biện pháp thi công đường 

Biện pháp thi công đƣờng thực hiện theo các bƣớc sau: 

1. Công tác chuẩn bị 

- Định vị công trình 

- Chuẩn bị mặt bằng công trƣờng, mặt bằng thi công, xây dựng lán trại làm chỗ ở chỗ 

công nhân, cán bộ quản lý công trƣờng.  

- Tập kết máy móc, thiết bị. 

2. Thi công lớp cấp phối đá dăm 

- Trƣớc khi rải vật liệu trên nền đƣờng phải tƣới ẩm cấp phối đến độ ẩm tốt nhất để lu 

lèn. Nếu vật liệu chƣa đủ độ ẩm thì vừa rải vừa tƣới thêm nƣớc: Dùng xe Stec với vòi 

phun cầm tay đƣợc hƣớng chếch lên trời tạo mƣa tránh làm trôi các hạt nhỏ, đồng thời 

đảm bảo phun đều. Dùng bình hƣơng sen để tƣới tại những vị trí mặt bằng hẹp. 

- Trong quá trình san, rải vật liệu nếu thấy xuất hiện hiện tƣợng phân tầng, gợn sóng 

hoặc những dấu hiệu không thích hợp thì phải tìm biện pháp khắc phục ngay. Riêng 

đối với hiện tƣợng phân tầng ở khu vực nào thì phải xúc lên trộn lại bằng thủ công hay 

thay bằng vật liệu mới đảm bảo yêu cầu. 

3. Thi công lớp bê tông nhựa  

- Thi công lu lèn hỗn hợp bê tông nhựa: máy rải bê tông nhựa đi đến đâu phải cho lu lèn 

ngay đến đấy khi hỗn hợp còn trong điều kiện thích hợp và khi việc đầm lèn không 

làm nứt hoặc xô đẩy vật liệu.  

- Trình tự lu: 

 Bƣớc 1: Lu sơ bộ, dùng lu bánh sắt 6 tấn lu 2-4 lƣợt/điểm, tốc độ lu 1,5-2 km/h để 

lu ổn định vật liệu. 

 Bƣớc 2: Dùng lu bánh lốp 14 - 16 T lu chặt. Lu với tốc độ 2 - 3km/h trong 6-8 lƣợt 

đầu và tăng dần lên 4-5 km/h cho 4 lƣợt sau. 

 Bƣớc 3: Dùng lu bánh sắt nặng 10- 12 tấn lu 4-5 lƣợt/điểm, tốc độ lu 2-3 km/h cho 

đến khi không còn vệt bánh lu. 

- Để tránh không cho hỗn hợp dính vào bánh máy lu, phải giữ cho bánh xe có đủ độ ẩm 

bằng cách tƣới nƣớc trộn với một ít xà phòng bột nhƣng chú ý không đƣợc tƣới quá 

nhiều chất lỏng lên bánh xe lu. 

- Sau khi lu lèn nếu phát hiện thấy những chỗ cục bộ hƣ hỏng (rời rạc, quá nhiều nhựa, 

bong bật, nứt nẻ…) phải đào bỏ ngay khi hỗn hợp chƣa nguội hẳn, rồi quét sạch, tƣới 

lớp nhựa lỏng ở đáy và xung quanh thành mép rồi đổ hỗn hợp bê tông có chất lƣợng 

tốt vào, lu lèn lại. 

 Biện pháp thi công nâng cấp, cải tạo kè 

Nhƣ đã trình bày trong Bảng 1.1, hạng mục nâng cấp, cải tạo kè sẽ bao gồm các công việc 

chính nhƣ chuẩn bị mặt bằng, nạo vét lòng kênh, thi công kè và các công trình sau kè (đƣờng 
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quản lý vận hành 2 bên, hệ thống thoát nƣớc, chiếu sáng, cây xanh). Biện pháp thi công cho 

các công việc này đƣợc trình bày nhƣ sau: 

1. Chuẩn bị mặt bằng 

 Định vị công trình; 

 Chuẩn bị mặt bằng công trƣờng, mặt bằng thi công, xây dựng lán trại làm chỗ ở chỗ 
công nhân, cán bộ quản lý công trƣờng; 

 Tập kết máy móc, thiết bị; 

 Xác định vị trí tập kết bùn tạm thời tại công trƣờng để tập kết bùn phát sinh từ quá 

trình nạo vét. 

2. Nạo vét  

Công tác nạo vét thực hiện theo nguyên tắc “cuốn chiếu” và đƣợc tổ chức theo trình tự sau: 

- Thi công hệ thống mƣơng thoát nƣớc tạm; 

- Phân đoạn phạm vi thi công trên kênh bằng cách sử dụng cừ tràm hoặc bao tải cát 

đóng/thả xuống 2 đầu khu vực đã đƣợc giới hạn, trung bình 50-100 m cho một phân 

đoạn thực hiện;  

- Sử dụng bơm tháo khô nƣớc trong khu vực đã vây cừ/bao tải cát; 

- Sử dụng thiết bị chuyên dụng kết hợp thủ công nạo vét khô đến cốt thiết kế; 

- Bùn thải đƣợc tập kết tại vị trí tạm đã xác định trong công trƣờng. Sau khi bùn giảm 

thể tích sẽ đƣợc vận chuyển bằng ô tô về bãi chôn lấp; 

- Kè kênh theo thiết kế.  

Ghi chú: hoạt động nạo vét sẽ không đƣợc thực hiện vào các thời điểm xảy ra hiện tƣợng thời 

tiết cực đoan nhƣ mƣa lớn kéo dài, lũ, lốc xoáy,… 

3. Thi công kè và các công trình sau kè 

a. Thi công kè 

 Thi công chân khay  

- Sửa lại chân khay bằng thủ công; 

- Dùng máy đóng cọc cừ tràm dài 4 m với mật độ 25 cọc/1 m
2
; 

- Bơm nƣớc khô hố móng, đổ bê tông lót chân khay; 

- Lắp ghép ván khuôn, đổ bê tông chân khay theo đúng kích thƣớc thiết kế. 

  Thi công mái kênh 

Công tác đóng bao 

- Dùng đất tại địa điểm thi công trộn với đất màu gồm: 30 % cát (để tăng cƣờng khả 

năng thẩm thấu nƣớc, phòng ngừa đất bị cằn cỗi ảnh hƣởng đến sinh trƣởng cây trồng), 

phân bón và cho vào bao tải đầm chặt. 

- Buộc miệng túi: dùng dây buộc hoặc máy khâu cầm tay buộc, khâu miệng túi.  

- Khi đóng bao và khâu túi xong cần phải kiểm tra, nghiệm thu thành phần vật liệu, độ 

chặt bao.                   

Trình tự đặt bao sinh thái  

- Đặt bao sinh thái rồi dùng máy đầm đầm cho mặt bao bằng phẳng 
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- Đặt khóa liên kết nhằm giữ hai bao sinh thái, bôi một lƣợng keo vừa phải lên mặt tiếp 

xúc với bao sinh thái và khóa liên kết 

 

- Tiếp tục bôi keo lên mặt trên của khóa liên kết rồi đặt bao sinh thái tầng thứ 2 lên, 

dùng máy đầm chặt 

                         

- Lặp lại các bƣớc trên để tạo thành mái kè bao sinh thái. 

- Mặt tầng bao sinh thái sau khi đầm chặt phải nằm ngang với dây mốc; thi công xong 

tầng dƣới mới tiếp tục thi công tầng trên.Thi công mỗi tầng bao sinh thái thì đắp đất 

trả lại và đầm chặt một tầng đất đắp lại.  

b. Thi công các công trình sau kè 

 Thi công hệ thống thoát nƣớc (Thúy viết thiếu, đề nghị bổ sung) 

 Thi công hệ thống điện chiếu sáng 

 Trồng cây 

Nguyên tắc lựa chọn cây trồng 

- Là giống cây có sẵn ở địa phƣơng 

- Khả năng thích nghi tốt, chịu lạnh, chịu khô, chịu cằn cỗi 

- Bộ rễ phát triển, cắm sâu xuống đất, tính thích nghi cao 

Phương pháp trồng trực tiếp 

- Trồng theo phƣơng pháp nhét cây vào khe, trải thảm có hạt giống thì sau 30 ngày rễ cỏ 

có thể đâm xuyên qua vỏ bao. 

Sau khi hoàn thành công trình phải thƣờng xuyên tƣới nƣớc bảo dƣỡng bề mặt cây trồng trong 

thời gian 2 tháng. 

 Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến 1.4.2.

Do đặc tính của hoạt động thi công xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thực tế (tiến độ 

thi công thực tế của từng hạng mục công trình, nguồn kinh phí thực hiện cho từng thời điểm, 

quy mô nhà thầu thực hiện sau công tác đấu thầu, thời tiết,…) nên không thể xác định chính 

xác số lƣợng trong giai đoạn dự án. Vì vậy, danh mục máy móc thiết bị chỉ có thể liệt kê loại 

thiết bị phƣơng tiện chính cần sử dụng cho hoạt động thi công xây dựng cơ bản. 
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Bảng 1.2: Danh mục thiết bị máy móc sử dụng của dự án 

Stt Máy móc 

Hợp phần 1 Hợp phần 2 
Hợp phần 

3 

LIA 

1 

LIA 

2 

LIA 

3 

LIA 

5 

LIA 

6 

Kênh Xáng 

đến Trà Kha, 

Trà Khứa 

Đƣờng Lò 

Rèn 

Đƣờng 

Hƣơng 

Lộ 6 

Đƣờng Lộ 

Bờ Tây 

Đƣờng 

kết nối  

nội bộ  

Đƣờng Hai 

Bà Trƣng 

nối dài 

Khu tái 

định cƣ 

1.  

Máy đào một 

gầu, dung tích 

gầu 0,8m
3
 

- - - - - 3 5 3 5 2 1 3 

2.  
Máy ủi 108 

CV 
- - - - - 3 5 3 5 2 1 3 

3.  
Xáng cạp 

1,20m
3
 

- - - - - 3 - - - - - - 

4.  
Máy san tự 

hành 108CV 
- - - - - 2 4 2 4 1 1 2 

5.  
Máy xúc lật 

2m
3
 

- - - - - 2 4 2 4 1 1 2 

6.  
Máy lu rung 

10T 
- - - - - 3 6 3 7 2 1 2 

7.  
Máy đầm bánh 

hơi 16T 
- - - - - 2 3 3 3 2 1 2 

8.  
Ô tô tƣới nƣớc 

5m
3
 

- - - - - 2 4 3 4 2 1 2 

9.  Cần cẩu 130T - - - - - 2 3 2 4 2 1 2 

10.  Máy trộn vữa 4 4 4 4 4 4 6 6 6 3 2 7 

11.  Máy bơm nƣớc 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1 2 

12.  
Máy thảm bê 

tông nhựa 
- - - - - 2 3 3 3 1 1 2 

13.  Máy ép cọc - - - - - 2 2 2 2 - - 2 

14.  Máy phát điện 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15.  Xe ô tô tự đổ - - - - - 5 6 6 8 3 2 6 
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Stt Máy móc 

Hợp phần 1 Hợp phần 2 
Hợp phần 

3 

LIA 

1 

LIA 

2 

LIA 

3 

LIA 

5 

LIA 

6 

Kênh Xáng 

đến Trà Kha, 

Trà Khứa 

Đƣờng Lò 

Rèn 

Đƣờng 

Hƣơng 

Lộ 6 

Đƣờng Lộ 

Bờ Tây 

Đƣờng 

kết nối  

nội bộ  

Đƣờng Hai 

Bà Trƣng 

nối dài 

Khu tái 

định cƣ 

16.  
Máy cắt uốn 

thép 
3 3 3 3 3 10 8 8 8 4 2 6 

17.  Máy hàn điện 3 3 3 3 3 10 6 6 6 2 2 5 

18.  
Máy biến thế 

hàn 
1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 1 4 

19.  Máy đầm cóc 5 5 5 5 5 5 6 5 6 4 2 5 

20.  
Máy khoan bê 

tông 
3 3 3 3 3 4 2 2 2 1 1 2 

 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu và bãi đổ thải 1.4.3.

 Nhu cầu nguyên vật liệu 1.4.3.1.

 Khối lượng 

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu”, nhu cầu nguyên vật liệu 

sử dụng cho quá trình thi công xây dựng dự án đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.3: Danh mục và khối lƣợng các nguyên vật liệu chủ yếu sử dụng cho dự án 

STT Hạng mục công trình 

Khối lƣợng 

Xi măng (kg) 
Cát vàng 

(m
3
) 

Đá 1×2 

(m
3
) 

Nhựa đƣờng 

(kg) 

Cấp phối đá 

dăm loại 1 

(m
3
) 

Cấp phối đá 

dăm loại 2 

(m
3
) 

1.  LIA 1 549.959,08 628,19 1.209,59 - - 1.529,60 

2.  LIA 2 727.430,18 830,90 1.599,92 - - 2.023,20 

3.  LIA 3 513.141,73 586,13 1.128,61 - - 1.427,20 

4.  LIA 5 383.418,12 437,96 843,30 - - 1.066,40 
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5.  LIA 6 209.973,92 239,84 461,82 - - 584,00 

6.  
Cải tạo rạch Kênh Xáng đến Trà Kha, Trà 

Khứa 
2.761.300,80 3.154,08 6.073,25 - - 7.680,00 

7.  Đƣờng Lò Rèn 115.681,50 3.194,25 3.049,29 904.074,00 8.640 12.000,00 

8.  Đƣờng Hƣơng Lộ 6 38.560,50 623,23 615,68 169.513,88 1.620 2.250,00 

9.  Đƣờng Lộ Bờ Tây 117.031,12 4.188,68 3.953,63 1.200.440,76 11.472,3 15.933,75 

10.  Đƣờng nội bộ phía Tây Nguyễn Đình Chiểu 21.208,28 655,00 622,01 186.465,26 1782 2.475,00 

11.  Đƣờng Hai Bà Trƣng nối dài 3.856,05 119,09 113,09 33.902,78 324 450,00 

12.  Khu tái định cƣ hồ điều hòa 124.250,50 2.008,17 1.983,86 546.211,38 5.220 7.250,00 

Tổng 5.565.811,76 16.665.51 21.655.05 3.040.608.04 29.058,3 54.669,15 
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 Nguồn cung ứng 

- Đá đƣợc vận chuyển từ các mỏ thuộc tỉnh Đồng Nai, An Giang về vị trí công trình 

bằng đƣờng thủy. 

- Cát đƣợc vận chuyển từ các mỏ cát dọc sông Cổ Chiên (Vĩnh Long) về vị trí công 

trình bằng đƣờng thủy. 

- Đất đƣợc vận chuyển từ các mỏ đất trên địa bàn thành phố Bạc Liêu về vị trí công 

trình bằng đƣờng bộ. 

- Sắt, thép, xi măng,…. đƣợc mua tại các đại lý của hãng hoặc cửa hàng vật liệu xây 

dựng gần khu vực thi công.  

- Các điều kiện về nguồn cung ứng nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động thi công xây 

dựng các hạng mục của dự án đƣợc trình bày tóm tắt trong Bảng 1.4.  

Bảng 1.4: Vị trí và khoảng cách nguồn cung ứng nguyên vật liệu 

TT Thông số 
Các loại mỏ 

Mỏ đá Mỏ cát Mỏ đất 

1.  Vị trí 
Đồng Nai, An 

Giang 

Sông Cổ Chiên 

(Vĩnh Long) 

Gần tuyến thi 

công 

2.  Khoảng cách vận chuyển    

3.  Khả năng cung ứng 
2.000m

3
 đến 

5.000m
3
 

2.000m
3
 đến 

5.000m
3
 

2.000m
3
 đến 

5.000m
3
 

4.  Phƣơng thức vận chuyển  Đƣờng thủy Đƣờng thủy Đƣờng bộ 

5.  Điều kiện môi trƣờng 
Đã đƣợc cấp 

phép 

Đã đƣợc cấp 

phép 

Đã đƣợc cấp 

phép 

 Nhu cầu nhiên liệu 1.4.3.2.

 Nguồn cung cấp điện và nhiên liệu 

- Hệ thống lƣới điện quốc gia đã đƣợc phủ trên toàn bộ địa bàn Thành phố Bạc Liêu, do 

đó việc tiếp cận với các nguồn điện cho việc thi công xây dựng và quản lý hoạt động 

trong tƣơng lai là khá dễ dàng.  

- Ngoài ra, tại các khu vực thi công sẽ bố trí máy phát điện dự phòng để bảo đảm xây 

dựng và hoạt động trơn tru trong trƣờng hợp mất điện.  

- Dầu và khí đốt cho các hoạt động của máy móc thiết bị thi công xây dựng đƣợc cung 

cấp bởi các cửa hàng, doanh nghiệp địa phƣơng. 

 Nguồn cung cấp nước 

Nƣớc cấp cho hoạt động thi công xây dựng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên tại công 

trƣờng có thể đƣợc sử dụng trực tiếp từ nguồn nƣớc sinh hoạt của hộ dân lân cận hoặc đƣợc 

vận chuyển đến công trƣờng bằng các xe bồn. 

 Bãi đổ thải 1.4.3.3.

Căn cứ trên hiện trạng các bãi đổ thải hiện có trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, dự kiến vị trí tiếp 

nhận các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của TDA nhƣ sau:   

- Cân bằng đào đắp từ báo cáo nghiên cứu khả thi cho thấy không có lƣợng đất đào nào 

thải bỏ (khối lƣợng đất đào là 277.336 m
3
, khối lƣợng đất đắp 296.536 m

3
) mà sử 

dụng lƣợng đất đào từ công trình này đắp cho các vùng trũng/thấp của công trình khác 

thuộc phạm vi dự án trong công tác san lấp mặt bằng. Điều này hoàn toàn khả thi vì 

kết quả quan trắc mẫu đất cho thấy tính chất đất không mang các thành phần nguy hại 

ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng. 
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- Bùn nạo vét từ Kênh Xáng phát sinh với khối lƣợng 216.000 m
3
. Kết quả quan trắc 

chất lƣợng bùn của kênh này cho thấy, bùn tích tụ nhiều chất hữu cơ và kim loại nặng. 

Tuy nhiên, các thông số phân tích đại diện cho tính chất này không mang tính nguy 

hại. Vì vậy, lƣợng chất thải này sẽ đƣợc vận chuyển về bãi rác Tp. Bạc Liêu để xử lý. 

Trên thực tế, dọc các kênh rạch này, một số hộ dân canh tác nông nghiệp (trồng dừa, 

chuối,...) sử dụng lƣợng bùn này bón cho cây trồng nhằm tận dụng hàm lƣợng hữu cơ 

trong bùn để cung cấp dinh dƣỡng cho cây. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại công trƣờng sẽ đƣợc thu 

gom vào các thùng chứa có nắp đậy và hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển 

về xử lý tại nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu. Hiện tại, trên địa bàn TP. Bạc Liêu, 

Trung tâm dịch vụ vệ sinh môi trƣờng đô thị là đơn vị thực hiện thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt và vận chuyển đi xử lý. 

- Chất thải nguy hại sẽ đƣợc thu gom và lƣu trữ tạm thời trong các kho chứa bố trí tại 

khu vực công trƣờng. Sau đó, vận chuyển xử lý thông qua một đơn vị có chức năng 

bằng việc ký kết hợp đồng. Hiện tại, trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu chƣa có đơn vị 

nào hoạt động trong lĩnh vực thu gom chất thải nguy hại, các cơ sở phát sinh chất thải 

nguy hại trên địa bàn Thành phố đều ký hợp đồng với công ty Holcim tại Kiên Lƣơng, 

Kiên Giang (Các công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom và xử lý CTNH có đầy đủ 

các điều kiện đáp ứng quy định theo Thông tƣ 36/2015/TT-BTNMT về quy định quản 

lý chất thải nguy hại). 

Bãi chôn lấp của thành phố Bạc Liêu 

Bãi chôn lấp của TP. Bạc Liêu nằm tại ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hƣng, huyện Vĩnh Lợi, 

cách khu vực dự án từ 3,5 – 10 km. Bãi có quy mô diện tích 8,2ha, công suất 100 

tấn/ngày.đêm hoạt động vào năm 2007, có chức năng tiếp nhận và xử lý toàn bộ chất thải 

phát sinh trên địa bàn TP. Bạc Liêu, bao gồm chất thải sinh hoạt, bùn thải, chất thải xây dựng.  

 Thiết kế 

Bãi rác TP.Bạc Liêu đƣợc thiết kế là bãi rác hợp vệ sinh. Cấu trúc bãi chôn lấp chia làm 2 

khu vực, khu vực chôn lấp chất thải sinh hoạt đô thị và khu vực chôn lấp chất thải nguy hại. 

Khu vực chôn lấp chất thải sinh hoạt đô thị 

Khu vực này chia làm 3 ô chôn lấp, các ô chôn lấp không xây dựng cùng một lúc mà xây 

dựng kế tiếp nhau. Diện tích các ô chôn lấp lần lƣợt là 20.000 m
2
, 15.000 m

2
, 12.000 m

2
 với 

chiều sâu hố đào 2m so với lớp đất hiện hữu.  

Cấu tạo ô chôn lấp: Lớp đáy và thành hố là lớp đất sét tự nhiên đƣợc đầm lèn chặt dày 1,0m. 

Phía trên lớp đáy là lớp địa tổng hợp (GCL – Geosynthetic Clay Liner) có cấu tạo gồm một 

lớp mỏng bột hoặc viên bentonite khô đƣợc bao bọc bởi 2 lớp vải địa chất, lót toàn bộ mặt 

đáy của ô và cao lên một đoạn ở 4 cạnh hố. Trên lớp địa tổng hợp đáy là dàn ống PVC D150 

dạng xƣơng cá và phủ một lớp lọc ngƣợc bằng đá 1x2 dày 200 mm để thu gom nƣớc rỉ rác. 

Khu vực chôn lấp chất thải nguy hại 

Ô chôn lấp chất thải nguy hại có diện tích xây dựng L x B = 41 m x 31 m = 1.271 m
2
, chiều 

sâu hố 3m. Cấu tạo ô chôn lấp này tƣơng tự nhƣ ô chôn lấp thông thƣờng nhƣng đáy và thành 

hố có phủ thêm màng nhựa HDPE. 

Hệ thống thu gom và tuần hoàn nước rác 

Tại đầu mỗi ô chôn lấp có hố ga (0,8m x 0,8m) thu gom nƣớc rỉ chảy về. Sau đó, nƣớc rỉ rác 

theo các đƣờng ống thu gom đặt dƣới đáy các ô chôn lấp chảy về bể gom (V = 50m
3
). Bể 

gom làm nhiệm vụ điều hòa lƣu lƣợng nƣớc thải trƣớc khi vào hệ thống xử lý, lắng một phần 
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chất rắn lơ lửng và tuần hoàn nƣớc lại cho các ô chôn lấp vào mùa khô để đảm bảo đủ độ ẩm 

cho các quá trình sinh hóa diễn ra trong các ô chôn lấp.  

Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác của bãi chôn lấp có công suất 63 m
3
/ng.đ vận hành với công nghệ 

nhƣ sau: Nước rỉ rác → Bể gom (V = 50m
3
) → Ao kị khí (V = 600 m

3
) →Ao sinh học sơ 

cấp (V = 3.170 m
3
)→Ao sinh học thứ cấp (V = 1.570 m

3
)→Nguồn tiếp nhận. 

 Quy trình xử lý rác  

Rác đƣợc tiếp nhận từ các xe chở rác chuyên dùng và đổ xuống ô chôn lấp (nếu là rác nguy 

hại sẽ đƣợc chuyển vào ô chôn lấp dành cho chất thải nguy hại). Rác sẽ đƣợc ban, trải đều 

trên bề mặt ô và đƣợc đầm chặt bằng thiết bị đầm đất. Sau đó, chế phẩm sinh học sẽ đƣợc 

phun đều trên toàn bộ bề mặt trƣớc khi đắp một lớp đất lên lớp rác mới nhằm ngăn chặn chim 

chóc, côn trùng và mùi hôi phát tán.  

 Vận chuyển 

Trục đƣờng chính kết nối thành phố Bạc Liêu và vị trí bãi rác là Quốc lộ 1A. Các tuyến kết 

nối với Quốc lộ 1A đƣợc dự kiến là tuyến vận chuyển chất thải về bãi chôn lấp bao gồm: 

Quốc lộ 91C, đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai, đƣờng Trần Phú, đƣờng 23 tháng 8 và đƣờng 

đƣờng Võ Thị Sáu. Đây là các tuyến hiện hữu có bề rộng từ 16 – 30m nên khá thuận tiện cho 

các xe chuyên dụng chở rác lƣu thông. Các xe vận chuyển rác là các xe chuyên dụng nên bao 

gồm đầy đủ hệ thống bao phủ và thu gom nƣớc rỉ rác, do đó hạn chế đƣợc các ô nhiễm phát 

tán vào môi trƣờng.  

 

 

Nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu 

Nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu, công suất 245 tấn/ngày.đêm do Công ty TNHH MTV 

ANA Bạc Liêu làm chủ đầu tƣ, đƣợc xây dựng mới hoàn toàn trên diện tích 11,154 ha tại thị 

trấn Châu Hƣng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cách khu vực thực hiện dự án từ 3,5 – 10km. 

Dự án đang trong giai đoạn hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tƣ, dự kiến đi vào hoạt động 

năm 2017. 

 

 

Hiện trạng bãi chôn lấp chất thải rắn         Hiện trạng ô chứa bùn thải hầm cầu 

Hiện trạng hồ kỵ khí xử lý nƣớc thải       Hiện trạng 2 ao sinh học xử lý nƣớc thải 
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 Thiết kế 

Các hạng mục đầu tƣ của dự án bao gồm: nhà xƣởng xử lý rác thải hữu cơ thành phân vi sinh 

công suất 2.000 tấn/năm, nhà xƣởng đốt rác y tế, nhà xƣởng sản xuất nhựa tái sinh công suất 

3.600 tấn/năm, nhà xƣởng sản xuất gạch không nung công suất 12.000.000 viên/năm, nhà 

xƣởng sản xuất mốp xốp công suất 3.600 tấn/năm, trạm xử lý nƣớc thải công suất 300 

m
3
/ng.đ và các công trình phụ trợ khác. 

 Quy trình hoạt động 

Rác sau khi vận chuyển về nhà máy sẽ đƣợc phân loại theo từng chức năng tái sử dụng nhƣ: 

rác hữu cơ sử dụng sản xuất phân vi sinh, rác trơ (đất cát, sỏi đá, mảnh vỡ, vỏ sò ốc,…) sử 

dụng sản xuất vật liệu xây dựng, nhựa sản xuất bao bì nhựa. Các thành phần còn lại đƣợc 

mang đi đốt trong lò đốt chuyên dụng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và môi trƣờng về xử lý rác 

bằng phƣơng pháp đốt. Nhiệt lò đốt sinh ra đƣợc dung để cung cấp cho thiết bị nồi hơi sản 

xuất mốp xốp và một phần nhiệt sử dụng để sấy rác trong quá trình đốt rác. 

 Vận chuyển 

Vị trí nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu đặt tại khu vực bãi chôn lấp thành phố Bạc Liêu 

nên rác thải đƣợc vận chuyển về nhà máy cũng sử dụng phƣơng thức vận chuyển nhƣ đã nêu 

ở hạng mục bãi chôn lấp Thành phố Bạc Liêu. Đồng thời kết hợp với các tuyến đƣờng nội bộ 

thuộc khu vực nhà máy có bề rộng từ 14 - 19m để hoàn thành chu trình vận chuyển. 

 Vùng ảnh hƣởng của dự án 1.4.4.

Trong quá trình đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội của dự án, việc xem xét và xác định 

phạm vi vùng ảnh hƣởng từ dự án đóng vai trò rất quan trọng. Dự án “Nâng cấp đô thị Việt 

Nam – Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu” thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 

các khu LIA, xây dựng các tuyến đƣờng chính kết nối các khu vực trong địa bàn Thành phố, 

nạo vét các kênh rạch, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu tái định cƣ. Do đó, khu vực ảnh 

hƣởng của dự án không chỉ dừng lại trong ranh giới dự án mà còn mở rộng sang các lƣu vực 

xung quanh, chẳng hạn nhƣ các kênh rạch tiếp nhận nƣớc thải của các khu dân cƣ,…, các khu 

vực ảnh hƣởng cũng bao gồm các mỏ nguyên vật liệu và các tuyến đƣờng vận chuyển vật 

liệu. Cụ thể nhƣ sau: 

- Công trình nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 (Lia 1, Lia 2, Lia 3, Lia 5, Lia 6): trong quá 

trình thi công xây dựng sẽ ảnh hƣởng đến các hộ dân cƣ sinh sống trong các hẻm khu 

vực dự án thuộc phƣờng 1, phƣờng 2, phƣờng 3, phƣờng 5, phƣờng 7. 

- Công trình xây dựng đƣờng Lộ Bờ Tây, đƣờng Lò Rèn, đƣờng Nguyễn Đình Chiểu, 

đƣờng Hai Bà Trƣng, đƣờng Hƣơng Lộ 6: trong quá trình thi công xây dựng sẽ ảnh 

hƣởng đến dân cƣ khu vực dự án thuộc phƣờng 1, phƣờng 2, phƣờng 3, phƣờng 5, 

phƣờng 7, phƣờng Nhà Mát, xã Hiệp Thành. 

- Công trình cải tạo kênh Xáng: trong quá trình nạo vét, thi công xây dựng các hạng 

mục hạ tầng kỹ thuật của công trình sẽ gây ảnh hƣởng cho các hộ dân 2 bên bờ kênh 

thuộc địa bàn phƣờng 7,8. 

- Công trình cải tạo kênh Xáng: quá trình nạo vét, thi công xây dựng các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật của công trình sẽ gây ảnh hƣởng cho các hộ dân 2 bên bờ kênh thuộc địa 

bàn phƣờng 1, 7 và 8. Đồng thời, kênh Xáng kết nối với sông Bạc Liêu nên vùng 

thƣợng lƣu của sông Bạc Liêu sẽ bị ảnh hƣởng  bởi hoạt động nạo vét, thi công bờ kè 

của công trình này.  

Ngoài những khu vực trên, tuyến đƣờng dự kiến sử dụng làm tuyến vận chuyển nguyên vật 

liệu và thải bỏ chất thải (Cao Văn Lầu, Nguyễn Thị Minh Khai, 23 tháng 8, Quốc lộ 1A) cũng 
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thuộc vùng ảnh hƣởng trong phạm vi thực hiện dự án. Đối tƣợng bị ảnh hƣởng là ngƣời tham 

gia lƣu thông, dân cƣ và các công trình nhạy cảm nằm dọc theo các tuyến đƣờng này. 

Bên cạnh đó, một số dự án khác đã đƣợc thực hiện hoặc sẽ đƣợc thực hiện trên địa bàn Thành 

phố Bạc Liêu cũng có thể gây ra ảnh hƣởng gián tiếp cho dự án này. Những dự án liên quan 

bao gồm: 

a. Dự án: Đầu tƣ nhà máy xử lý nƣớc thải thành phố Bạc Liêu, công suất 45.000 m
3
/ng.đ 

Dự án đầu tƣ nhà máy xử lý nƣớc thải Thành Phố Bạc Liêu là Dự án thuộc nhóm B, công 

trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, với tổng diện tích đất dự kiến xây dựng là: 3,076ha. Tổng mức 

đầu tƣ của dự án dự kiến khoảng 504 tỷ đồng với nguồn vốn đối ứng từ phía Việt Nam và 

nguồn vốn vay từ Chính phủ Hàn Quốc thông qua ngân hàng Eximbank. Dự án gồm 02 hợp 

phần: 

 Hợp phần thu gom nƣớc thải sinh hoạt: 

 Xây dựng hệ thống đấu nối thu gom nƣớc thải sinh hoạt, từ hệ thống đƣờng cống 
thoát nƣớc dọc trên các tuyến đƣờng hiện hữu của Tp. Bạc Liêu. 

 Xây dựng các trạm bơm trung chuyển nƣớc thải kết hợp hệ thống xả tràn, hệ 
thống chống ngập úng khi mƣa lớn. 

 Xây dựng hệ thống đƣờng ống dẫn từ các trạm bơm trung chuyển đến bể thu gom 
của trạm xử lý. Đảm bảo công suất thu gom đạt công suất Q=45.000m

3
/ngày đêm. 

 Hợp phần Trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt: 

 Xây dựng các công trình phụ trợ của dự án, gồm: hàng rào, nhà bảo vệ, trạm điện, 

nƣớc, đƣờng nội bộ, cây xanh, hồ chứa nƣớc sau xử lý …. 

 Xây dựng hồ bể và hệ thống đƣờng ống công nghệ xử lý nƣớc thải. 

 Lắp đặt đầy đủ thiết bị công nghệ, vận hành hệ thống, chuyển giao công nghệ 

Trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất Q=45.000 m
3
/ngày đêm đảm bảo nƣớc 

xả thải đạt cột B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT về 

nƣớc thải sinh hoạt.  

Tình trạng: Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ.  

Mối quan hệ với dự án: Nhà máy xử lý nƣớc thải thành phố Bạc Liêu đƣợc xây dựng với 

mục đích thu gom và xử lý nƣớc thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày của Thành phố Bạc Liêu. 

Các hạng mục đầu tƣ của tiểu dự án thuộc phạm vi thành phố Bạc Liêu, bao gồm hệ thống 

thoát nƣớc trên các tuyến đƣờng và các khu LIA. Hệ thống này sẽ kết nối với hệ thống thu 

gom nƣớc thải thuộc công trình nhà máy xử lý nƣớc thải thành phố Bạc Liêu. Nhƣ vậy, toàn 

bộ nƣớc thải từ tiểu dự án sẽ đƣợc thu gom và xử lý bởi nhà máy xử lý nƣớc thải thành phố 

Bạc Liêu. 

b. Dự án: Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu, công suất 245 tấn/ng.đ 

Nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu, công suất 245 tấn/ngày.đêm dự kiến là đơn vị tiếp 

nhận và xử lý toàn bộ lƣợng rác phát thải trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Nhà máy có chức 

năng xử lý CTRSH, chất thải y tế, chất thải nguy hại và tái chế rác thành các sản phẩm phục 

vụ trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp,… Dự án đƣợc đầu tƣ bởi Công ty 

TNHH MTV ANA Bạc Liêu với tổng vốn đầu tƣ 361.601.578.000 đồng.  

Tình trạng: Dự án đang trong giai đoạn hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tƣ, dự kiến đƣa 

vào khai thác vận hành vào năm 2017. Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đang 

đƣợc chuẩn bị và sẽ trình Sở TNMT Tỉnh Bạc Liêu thẩm định. 
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Mối quan hệ với dự án SUUP: Nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu khi đi vào hoạt động 

sẽ tiếp nhận và xử lý toàn bộ lƣợng rác thải đƣợc thu gom trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu, 

trong đó bao gồm các loại rác thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng và vận hành các 

hạng mục công trình của tiều dự án. 

c. Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đƣờng Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu 

Tuyến đƣờng Cao Văn Lầu có tổng chiều dài 8.738,96m, với điểm đầu công trình tại mố B 

cầu Kim Sơn và điểm cuối công trình tại ngã tƣ Nhà Mát, nối liền TP. Bạc Liêu với khu kinh 

tế biển, du lịch và tổng hợp Nhà Mát, đây là một trong những chiến lƣợc phát triển ngành 

nghề mũi nhọn của tỉnh. Ngoài ra, tuyến đƣờng Cao Văn Lầu nối liền giữa TP. Bạc Liêu với 

Khu du lịch Vƣờn nhãn và 02 khu du lịch ngoài đê biển, tạo nên trục đƣờng đối ngoại đi cụm 

kinh tế Gành Hào và Sóc Trăng. Đây cũng là trục đƣờng quan trọng về đảm bảo an ninh 

quốc phòng cho khu vực biển của tỉnh Bạc Liêu.  

- Địa điểm xây dựng: Phƣờng 5, phƣờng 2 và phƣờng Nhà Mát – TP. Bạc Liêu, tỉnh   

Bạc Liêu. 

- Tổng mức đầu tƣ: 469.189.403.705 đồng. 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách và vốn khác. 

- Thời gian thực hiện: 2010 – 2015. 

Tình trạng: đã hoàn thành 

Mối quan hệ với tiểu dự án: Trên tuyến Cao Văn Lầu hiện hữu có sự hoạt động của doanh 

nghiệp phân phối vật liệu xây dựng Việt Trung. Đây là bãi tập kết vật liệu xây dựng khá lớn, 

dự kiến cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho các hoạt động xây dựng của SUUP. 

 Tổ chức thực hiện dự án 1.4.5.

 Tổ chức dự án 1.4.5.1.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu 

Địa chỉ: Số 05 - Đƣờng  Nguyễn Tất Thành - Phƣờng 1 - Thành phố Bạc Liêu 

Website: http://vpubnd.baclieu.gov.vn/ 

Email: ubnd@baclieu.gov.vn 

Chủ dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu 

Địa chỉ: Số 12- Đƣờng Trần Phú - Phƣờng 3 - Thành phố Bạc Liêu 

Website:  vphdndubndtp@baclieu.gov.vn 

Cơ quan đề xuất dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu 

Địa chỉ: Số 12- Đƣờng Trần Phú - Phƣờng 3 - Thành phố Bạc Liêu 

Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 

 Quản lý nhân sự và thực hiện 1.4.5.2.

 Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới 

Chính phủ Việt Nam và Nhà tài trợ là các cơ quan quản lý, theo dõi và giám sát quá trình 

triển khai Dự án thông qua các nhiệm vụ: Theo dõi, kiểm tra việc quản lý và tổ chức thực 

hiện Dự án; đôn đốc, hỗ trợ việc thực hiện dự án; Hỗ trợ giải ngân vốn ODA; Giải quyết các 

vấn dề ngoài thẩm quyền giải quyết của cơ quan chủ quản Dự án. 

 

 

http://vpubnd.angiang.gov.vn/
http://vpubnd.angiang.gov.vn/
http://vpubnd.angiang.gov.vn/
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 UBND tỉnh Bạc Liêu 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan xây 

dựng chiến lƣợc, quy hoạch thu hút và sử dụng ODA; xây dựng các chính sách, biện 

pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng ODA trên địa bàn của tỉnh, thị xã; 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ trong việc trình Chính phủ về việc ký kết  điều 

ƣớc quốc tế cụ thể về ODA cho chƣơng trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; 

- Bảo đảm chất lƣợng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA do địa phƣơng trực tiếp 

quản lý và thực hiện; 

- Chịu trách nhiệm thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách đền bù, 

tái định cƣ cho chƣơng trình, dự án trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các dự án nâng cấp đô thị thuộc Chƣơng trình 

trên địa bàn bản quản lý theo kế hoạch đƣợc phê duyệt, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng. 

- Phê duyệt các báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng hợp phần cho dự án thành phần 

tại tỉnh Bạc Liêu. 

 Chủ dự án - UBND thành phố Bạc Liêu 

- Thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu; 

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho các bên hợp đồng và tƣ vấn lập và thực hiện 

chƣơng trình, dự án; chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và độ tin cậy của các thông tin, 

tài liệu đã cung cấp; lƣu trữ hồ sơ, tài liệu về chƣơng trình, dự án theo quy định của 

pháp luật;  

- Chịu trách nhiệm toàn diện, liên tục về quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tƣ từ khi 

chuẩn bị đầu tƣ, thực hiện đầu tƣ và đƣa chƣơng trình, dự án vào khai thác sử dụng, 

thu hồi và hoàn trả vốn vay ODA (đối với trƣờng hợp cho vay lại). 

- Thực hiện giám sát, đánh giá dự án, quản lý khai thác chƣơng trình, dự án; 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về những sai phạm trong quá trình quản lý chƣơng trình, 

dự án gây ra những hậu quả có hại đến kinh tế, xã hội, môi sinh, môi trƣờng và uy tín 

quốc gia; 

- Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, có thể phải bồi thƣờng thiệt hại về kinh 

tế hoặc phải thay đổi chủ dự án, đối với việc triển khai chậm, không đúng với quyết 

định đầu tƣ và quyết định phê duyệt văn kiện chƣơng trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật, gây 

thất thoát, lãng phí và tham nhũng, ảnh hƣởng đến mục tiêu và hiệu quả chung của 

chƣơng trình, dự án; 

- Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

 Kinh phí và tiến độ thực hiện dự án 1.4.6.

Kinh phí đầu tư 

Tổng mức đầu tƣ của dự án là 966.912.834.827 VNĐ tƣơng đƣơng 43.456.757 USD, trong 

đó:  

- Vốn WB: 35.000.000 USD (tƣơng đƣơng 778.750.009.366 đồng), chiếm 80,5% tổng 

vốn đầu tƣ. 

- Vốn đối ứng: 8.456.756 USD (tƣơng đƣơng 188.162.825.462 đồng), chiếm 19,5% 

tổng vốn đầu tƣ. 

Tiến độ thực hiện dự án 

Thời gian thực hiện dự án: 6 năm (Từ năm 2016 đến năm 2021). 
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 CÁC PHƢƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH LẬP ESIA 1.5.

Trong thời gian nghiên cứu, điều tra và lập báo cáo ESIA, các phƣơng pháp sau đây đã đƣợc 

sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp trong các đánh giá. 

 Các phƣơng pháp lập ESIA 1.5.1.

Phương pháp đánh giá nhanh 

Phƣơng pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment Method) doTổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

ban hành năm 1993. Cơ sở của phƣơng pháp đánh giá nhanh là dựa vào bản chất nguyên liệu, 

công nghệ, qui luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm để định mức tải lƣợng ô 

nhiễm. 

Ở Việt Nam, phƣơng pháp này đƣợc giới thiệu và ứng dụng trong nhiều nghiên cứu ESIA, 

thực hiện tƣơng đối chính xác việc tính thải lƣợng ô nhiễm trong điều kiện hạn chế về thiết bị 

đo đạc, phân tích. Trong báo cáo này, các hệ số tải lƣợng ô nhiễm lấy theo tài liệu hƣớng dẫn 

ĐTM của WB (Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, 

Environment, World Bank, Washington D.C 8/1991) và Handbook of Emision, Non Industrial 

and Industrial source, Netherlands. 

Phương pháp mô hình hóa 

Phƣơng pháp mô hình hóa: là cách tiếp cận toán học mô phỏng diễn biến quá trình chuyển 

hóa, biến đổi (phân tán hoặc pha loãng) trong thực tế về thành phần và khối lƣợng của các 

chất ô nhiễm trong không gian và theo thời gian. Đây là một phƣơng pháp có mức độ định 

lƣợng và độ tin cậy cao cho việc mô phỏng các quá trình vật lý, sinh học trong tự nhiên và dự 

báo tác động môi trƣờng, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Sử dụng mô hình hình hộp và 

mô hình cải biên của Sutton để tính nồng độ ô nhiễm của không khí và bụi. 

 

Phương pháp xây dựng ma trận tác động 

Xây dựng mối tƣơng quan giữa ảnh hƣởng của từng hoạt động của dự án đến từng vấn đề và 

từng thành phần của môi trƣờng đƣợc thể hiện trên ma trận tác động. Trên cơ sở đó định 

hƣớng các nội dung nghiên cứu tác động chi tiết. 

Phương pháp so sánh 

Phƣơng pháp so sánh là để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng, chất lƣợng dòng thải, tải lƣợng ô 

nhiễm… trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng liên quan, các quy 

chuẩn của Bộ TNMT cũng nhƣ những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm có liên quan.  

Phương pháp nhận dạng 

Phƣơng pháp này đƣợc ứng dụng qua các bƣớc cụ thể sau: 

- Mô tả hệ thống môi trƣờng. 

- Xác định các thành phần của dự án ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

- Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trƣờng liên quan phục vụ cho công 

tác đánh giá chi tiết. 

Phương pháp liệt kê 

Đƣợc sử dụng khá phổ biến (từ khi có Cơ quan bảo vệ môi trƣờng quốc gia ra đời ở một số 

nƣớc - NEPA) và mang lại nhiều kết quả khả quan do có nhiều ƣu điểm nhƣ trình bày cách 

tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống trong suốt quá trình phân tích và đánh giá hệ thống. 

Bao gồm 2 loại chính: 
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- Bảng liệt kê mô tả: Phƣơng pháp này liệt kê các thành phần môi trƣờng cần nghiên 

cứu cùng với các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá. 

- Bảng liệt kê đơn giản: Phƣơng pháp này liệt kê các thành phần môi trƣờng cần nghiên 

cứu có khả năng bị tác động. 

Phương pháp phân tích hệ thống 

Đây là phƣơng pháp đƣợc áp dụng khá phổ biến trong môi trƣờng. Ƣu điểm của phƣơng pháp 

này là đánh giá toàn diện các tác động, rất hữu ích trong việc nhận dạng các tác động và 

nguồn thải. 

Phƣơng pháp này đƣợc ứng dụng dựa trên cơ sở xem xét các nguồn thải, nguồn gây tác động, 

đối tƣợng bị tác động, các thành phần môi trƣờng… nhƣ các phần tử trong một hệ thống có 

mỗi quan hệ mật thiết với nhau, từ đó, xác định, phân tích và đánh giá các tác động. 

 Các phƣơng pháp khác 1.5.2.

Phương pháp tham vấn cộng đồng  

Phƣơng pháp này sử dụng trong quá trình phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phƣơng tại nơi 

thực hiện Dự án để thu thập các thông tin cần thiết cho công tác ESIA/EIA của dự án. Cụ thể, 

giới thiệu cho họ những lợi ích và những ảnh hƣởng tiêu cực có thể xảy ra của dự án đối với 

môi trƣờng và đời sống của họ. Trên cơ sở đó, tổng hợp những ý kiến phản hồi về dự án và 

nguyện vọng của ngƣời dân địa phƣơng. 

Mặt khác, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp cán bộ địa phƣơng và ngƣời dân về tình hình phát 

triển KT - XH của địa phƣơng...  

Phương pháp kế thừa và tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu: 

Phƣơng pháp này nhằm xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở khu vực thực 

hiện dự án thông qua các số liệu, thông tin thu thập đƣợc từ các nguồn khác nhau nhƣ: Niên 

giám thống kê, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội khu vực, hiện trạng môi trƣờng khu vực và 

các công trình nghiên cứu có liên quan. 

Đồng thời, kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa 

đƣợc các kết quả đã đạt trƣớc đó, đồng thời, phát triển tiếp những mặt cần hạn chế. 

Phương pháp khảo sát thực địa:  

Khảo sát hiện trƣờng là điều bắt buộc khi thực hiện công tác ESIA/EIA để xác định hiện 

trạng khu đất thực hiện Dự án, các đối tƣợng lân cận có liên quan, khảo sát để chọn lựa vị trí 

lấy mẫu, khảo sát hiện trạng cấp nƣớc, thoát nƣớc, cấp điện… 

Cơ quan tƣ vấn đã tiến hành khảo sát địa hình, địa chất, thu thập tài liệu khí tƣợng thủy văn 

phục vụ thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Các kết quả khảo sát này 

đƣợc sử dụng để đánh giá điều kiện tự nhiên của khu vực dự án. 

Phương pháp chuyên gia:  

Dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm về khoa học môi trƣờng của các chuyên gia đánh giá tác 

động môi trƣờng của đơn vị tƣ vấn và các đơn vị nghiên cứu khoa học khác. 

Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm:  

Việc lấy mẫu và phân tích các mẫu của các thành phần môi trƣờng (đất, nƣớc, không khí, 

bùn, thủy sinh) là không thể thiếu trong việc xác định và đánh giá hiện trạng chất lƣợng môi 

trƣờng nền tại khu vực triển khai Dự án.  
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Sau khi khảo sát hiện trƣờng, chƣơng trình lấy mẫu và phân tích mẫu sẽ đƣợc lập ra với các 

nội dung chính nhƣ: vị trí lấy mẫu, thông số đo đạc và phân tích, nhân lực, thiết bị và dụng cụ 

cần thiết, thời gian thực hiện, kế hoạch bảo quản mẫu, kế hoạch phân tích…  

Đối với dự án này, đơn vị tƣ vấn đã tổ chức quan trắc, lấy mẫu và phân tích các mẫu không 

khí, nƣớc, đất, trầm tích và thủy sinh tại khu vực Dự án đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn Việt 

Nam hiện hành. 
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CHƢƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƢỜNG VÀ KINH 

TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 

 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TÀI NGUYÊN SINH HỌC   2.1.

 Điều kiện địa lý địa hình 2.1.1.

 Địa hình 2.1.1.1.

Địa hình của thành phố Bạc Liêu tƣơng đối bằng phẳng và thấp, hƣớng nghiêng chính từ Tây 

Bắc xuống Đông Nam, cao độ trung bình khoảng 0,2 đến 0,8 m, độ dốc trung bình 1 - 1,5 

cm/km. Trên địa bàn thành phố có nhiều ao, hồ, khu vực đất ruộng và đầm nuôi tôm có nhiều 

mƣơng rạch chia cắt, địa hình tuy thuận lợi cho thoát nƣớc nhƣng lại khó khăn trong xây dựng 

cơ bản. Nhìn chung thành phố Bạc Liêu có hai dạng địa hình chính chia thành hai khu vực 

nhƣ sau: 

- Khu vực phía Bắc Quốc lộ 1A địa hình thấp (cao trung bình 0,2 - 0,3 m). Dạng địa 

hình nhƣ trên rất thuận lợi trong việc tận dụng nƣớc thủy triều để tiêu thoát nƣớc, 

nhƣng cũng tạo thành những vùng trũng đọng nƣớc chua phèn gây khó khăn cho canh 

tác nông nghiệp.  

- Khu vực phía Nam Quốc lộ 1A có địa hình cao hơn (cao trình 0,4 - 0,8 m), do có 

những giồng cát biển không liên tục tạo nên khu vực có địa hình cao ven biển hƣớng 

nghiêng thấp dần từ biển vào nội địa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Sơ đồ phân tích hiện trạng địa hình thành phố Bạc Liêu 

Nhìn chung, đặc điểm địa hình của thành phố khá bằng phẳng, độ nghiêng thấp, nên thuận lợi 

cho phát triển sản xuất nông nghiệp.    
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 Địa chất công trình 2.1.1.2.

 Điều kiện khí hậu, thủy văn và hải văn 2.1.2.

 Đặc điểm khí hậu 2.1.2.1.

Đặc điểm khí hậu thành phố Bạc Liêu mang đặc thù chung của khí hậu gió mùa cận xích đạo 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long và những đặc trƣng riêng khu vực bán đảo Cà Mau. Các yếu 

tố khí hậu phân thành hai mùa rõ rệt trong năm là mùa mƣa và mùa khô. 

 Nhiệt độ 

Nhiệt độ bình quân cao đều trong năm, trung bình là 27,3°C. Nhiệt độ trung bình cao nhất là 

27,6°C và thấp nhất là 27,2°C. Nhiệt độ trung bình các tháng mùa khô là 24,3 – 29,7°C, các 

tháng mùa mƣa là 25,2 – 29,1°C. Biên độ nhiệt giữa các tháng không đáng kể, chỉ từ 1 - 2°C, 

nhƣng biên độ nhiệt giữa ngày và đêm khá lớn (mùa khô từ 8 - 10°C, mùa mƣa từ 6 - 7°C), 

yếu tố nhiệt độ này thuận lợi cho cây trồng sinh trƣởng và phát triển. Diễn biến nhiệt độ trung 

bình các năm đƣợc trình bày trong Bảng 2.1: 

Bảng 2.1: Diễn biến nhiệt độ trung bình các năm tại Trạm Bạc Liêu (
o
C) 

Cả năm 
2011 2012 2013 2014 2015 

27,2 27,5 27,3 27,3 27,6 

Tháng 1 25,7 26,0 25,9 24,3 24,9 

Tháng 2 25,9 26,8 26,9 25,3 25,4 

Tháng 3 27,1 27,9 27,9 27,3 27,4 

Tháng 4 27,7 28,6 28,8 29,1 28,9 

Tháng 5 28,5 28,2 29,0 29,2 29,7 

Tháng 6 27,9 28,3 27,9 27,9 27,9 

Tháng 7 27,8 27,4 26,9 27,5 28,3 

Tháng 8 27,7 27,9 27,4 27,7 28,0 

Tháng 9 27,1 26,6 27,2 27,3 27,8 

Tháng 10 27,9 27,3 27,4 27,5 28,0 

Tháng 11 27,1 27,4 27,0 27,6 28,1 

Tháng 12 25,9 27,1 25,2 26,6 27,3 

Nguồn: “Niên giám thống kê – Cục thống kê tỉnh Bạc Liêu”, năm 2016. 

 Lượng mưa 

Chế độ mƣa chia theo mùa rõ rệt, mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 11 với lƣợng mƣa chiếm tới 

90% lƣợng mƣa cả năm; mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lƣợng mƣa trung bình 

năm là 1.801,5 mm, phân bố không đều theo thời gian ngay cả trong các tháng của mùa mƣa, 

lƣợng mƣa tập trung chủ yếu ở các tháng 5 - 9, có tháng mƣa trên 389mm. Số ngày mƣa trung 

bình khoảng 110 - 120 ngày/năm. Diễn biến lƣợng mƣa các năm đƣợc trình bày trong Bảng 

2.2. 

Bảng 2.2: Diễn biến lƣợng mƣa trung bình tháng các năm tại Trạm Bạc Liêu (mm) 

Cả năm 
2011 2012 2013 2014 2015 

1.580,5 1.890,6 1.956,3 1.833,8 1.746,1 

Tháng 1 2,2 108,0 5,9 0,0 1,1 

Tháng 2 - 11,0 11,9 - - 

Tháng 3 127,2 127,2 - 0,0 - 
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Cả năm 
2011 2012 2013 2014 2015 

1.580,5 1.890,6 1.956,3 1.833,8 1.746,1 

Tháng 4 13,0 101,9 212,0 1,9 28,0 

Tháng 5 208,6 270,9 290,3 166,1 155,0 

Tháng 6 250,4 130,9 251,2 195,1 344,8 

Tháng 7 205,5 208,9 234,5 255,1 320,9 

Tháng 8 239,7 154,6 242,6 418,5 272,8 

Tháng 9 275,4 536,1 389,5 313,7 313,3 

Tháng 10 89,0 148,7 212,7 112,6 183,5 

Tháng 11 144,5 64,1 105,7 328,1 96,8 

Tháng 12 25,0 28,3 0,0 42,7 29,9 

Nguồn: “Niên giám thống kê – Cục thống kê tỉnh Bạc Liêu”, năm 2016. 

 Độ ẩm 

Lƣợng nƣớc bốc hơi trung bình hàng năm 1.233 mm, các tháng có lƣợng bốc hơi lớn nhất là 

các tháng mùa khô (694 mm, bằng 56% lƣợng bốc hơi cả năm). Độ ẩm không khí trung bình 

82,6%, các tháng mùa khô 76 - 80%. Diễn biến độ ẩm tƣơng đối trung bình các năm đƣợc 

trình bày trong bảng 2.3. 

Bảng 2.3: Diễn biến độ ẩm không khí trung bình các năm tại Trạm Bạc Liêu (%)                                                                         

Cả năm 
2011 2012 2013 2014 2015 

82 83 84 83 81 

Tháng 1 79 80 80 79 82 

Tháng 2 77 78 76 79 77 

Tháng 3 77 79 77 77 77 

Tháng 4 78 80 82 76 76 

Tháng 5 83 84 84 82 77 

Tháng 6 84 82 86 87 85 

Tháng 7 83 86 88 87 84 

Tháng 8 84 84 86 86 85 

Tháng 9 86 89 87 87 85 

Tháng 10 82 86 85 86 84 

Tháng 11 84 86 86 85 80 

Tháng 12 83 82 85 82 81 

Nguồn: “Niên giám thống kê – Cục thống kê tỉnh Bạc Liêu”, năm 2016. 

 Số giờ nắng 

Số giờ nắng trung bình là 6,6 giờ/ngày. Tổng tích ôn từ 9.750°C đến 9.850°C, thời gian chiếu 

sáng kéo dài bình quân 2.202 giờ/năm, tổng lƣợng bức xạ trung bình năm khoảng 4,46 

kcal/cm
2
/năm. Diễn biến số giờ nắng các năm đƣợc trình bày trong bảng 2.4. 

Bảng 2.4. Diễn biến số giờ nắng trung bình các năm tại Trạm Bạc Liêu (giờ)                                                                                      
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Cả năm 
2011 2012 2013 2014 2015 

220,2 222,3 202,8 223,5 242,3 

Tháng 1 216,5 200,0 209,5 222,7 245,9 

Tháng 2 256,1 259,8 233,9 268,3 275,5 

Tháng 3 282,6 256,3 311,1 305,9 308,8 

Tháng 4 277,3 267,8 214,2 291,2 304,7 

Tháng 5 209,1 211,1 207,8 247,0 279,2 

Tháng 6 185,7 223,1 165,0 156,2 181,2 

Tháng 7 203,7 201,3 164,7 169,9 199,4 

Tháng 8 233,4 221,6 191,5 220,4 219,5 

Tháng 9 142,0 131,8 149,7 174,3 185,6 

Tháng 10 251,9 215,0 211,5 204,2 212,1 

Tháng 11 203,4 225,1 203,4 216,6 233,5 

Tháng 12 181,1 255,1 171,1 205,2 262,1 

Nguồn: “Niên giám thống kê – Cục thống kê tỉnh Bạc Liêu”, năm  2016. 

 Gió, bão 

Trong năm thƣờng xuất hiện 3 hƣớng gió chính, tốc độ gió bình quân đạt khoảng 3 - 3,5 m/s, 

mùa khô có gió mạnh đạt 8 - 9 m/s. Gió Đông Nam khô và nóng thƣờng xuất hiện từ tháng 01 

đến tháng 4; gió Tây Nam thổi từ biển vào mang theo nhiều hơi nƣớc thƣờng xuất hiện từ 

tháng 5 đến tháng 10; còn gió Đông Bắc khô và lạnh thƣờng xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 

12. Trong mùa mƣa thƣờng có các cơn giông và lốc xoáy có gió mạnh tới cấp 7,8 nhất là vùng 

ven biển. 

Bảng 2.5: Diễn biến tốc độ gió trung bình các năm tại Trạm Bạc Liêu (m/s)                                                                                        

Cả năm 2011 2012 2013 2014 2015 
Trung bình 

Tháng 1 2,1 2,3 2,0 1,8 1,8 2,0 

Tháng 2 2,5 2,1 2,9 2,2 2,1 2,4 

Tháng 3 2,8 2,0 2,1 2,4 2,1 2,3 

Tháng 4 2,3 1,8 1,8 1,6 2,0 1,9 

Tháng 5 1,7 1,7 1,3 1,5 1,8 1,6 

Tháng 6 2,0 2,2 1,6 1,7 1,3 1,8 

Tháng 7 2,0 2,1 1,7 1,7 1,7 1,8 

Tháng 8 1,7 2,2 2,0 1,5 1,9 1,9 

Tháng 9 2,0 1,8 1,8 1,6 1,5 1,7 

Tháng 10 2,0 1,6 1,7 1,3 1,2 1,6 

Tháng 11 1,9 1,8 1,8 1,6 1,9 1,8 

Tháng 12 1,9 2,1 1,7 1,9 2,2 2,0 

Nguồn: “Niên giám thống kê – Cục thống kê tỉnh Bạc Liêu”, năm 2016. 

 Đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn 2.1.2.2.

 Mực nước và thủy triều 

Chế độ thuỷ văn của thành phố có liên quan chặt chẽ với chế độ mƣa, gió, đặc điểm địa hình 

và thủy triều, trong đó có một số đặc điểm nổi bật nhƣ sau: 
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Thủy triều: thành phố Bạc Liêu nằm trong vùng chịu ảnh hƣởng của chế độ bán nhật triều 

không đều của biển Đông (biên độ triều khoảng 2,8 - 2,9 m). Từ khi hoàn thành các cống 

ngăn mặn dọc theo Quốc lộ 1A, do quy mô diện tích truyền triều bị thu hẹp, mức ngập triều ở 

vùng Nam Quốc lộ 1A nói chung và thành phố Bạc Liêu nói riêng cao hơn trƣớc, tạo thuận lợi 

cho việc dẫn nƣớc mặn vào các khu vực nuôi tôm, làm muối. Lƣợng phù sa khá cao làm cho 

hệ thống kênh rạch và các vùng nuôi tôm bị bồi lắng nhanh, vì vậy công tác chủ động điều tiết 

thủy lợi gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, để giải quyết việc cung cấp và tiêu thoát 

nƣớc tốt cho nuôi trồng thuỷ sản, thành phố cần quan tâm đầu tƣ nạo vét hệ thống thuỷ nông 

và đê bao hoàn chỉnh để chủ động điều tiết nguồn nƣớc, phục vụ tốt cho canh tác và nuôi 

trồng thủy, hải sản. Lƣợng phù sa khá cao làm cho hệ thống kênh rạch các vùng nuôi tôm bị 

bồi lắng nhanh, vì vậy công tác chủ động điều tiết thủy lợi gặp nhiều khó khăn. 

Bảng 2.6: Bảng thống kê mực nƣớc cao nhất tháng Trạm thủy văn Gành Hào (cm) 

Cả năm 2011 2012 2013 2014 2015 Trung bình 

Tháng 1 199 180 202 208 207 199 

Tháng 2 190 184 186 194 196 190 

Tháng 3 191 202 182 187 187 190 

Tháng 4 179 192 192 178 192 187 

Tháng 5 166 165 171 171 173 169 

Tháng 6 148 164 173 171 164 164 

Tháng 7 155 155 177 175 155 163 

Tháng 8 172 169 175 174 180 174 

Tháng 9 194 193 180 188 196 190 

Tháng 10 214 223 214 212 216 216 

Tháng 11 207 201 214 204 211 207 

Tháng 12 210 216 214 210 196 209 

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, năm 2016. 

Bảng 2.7: Bảng thống kê mực nƣớc thấp nhất tháng Trạm thủy văn Gành Hào (cm) 

Cả năm 2011 2012 2013 2014 2015 Trung bình 

Tháng 1 -195 -192 -183 -195 -178 -189 

Tháng 2 -180 -187 -180 -191 -178 -183 

Tháng 3 -185 -162 -178 -181 -176 -176 

Tháng 4 -208 -194 -197 -188 -194 -196 

Tháng 5 -217 -215 -214 -207 -198 -210 

Tháng 6 -222 -212 -207 -201 -202 -124 

Tháng 7 -212 -211 -201 -202 -210 -207 

Tháng 8 -194 -206 -200 -200 -195 -199 

Tháng 9 -191 -174 -179 -190 -173 -181 

Tháng 10 -192 -170 -189 -166 -179 -179 

Tháng 11 -185 -196 -176 -178 -167 -180 

Tháng 12 -179 -185 -185 -177 -170 -179 

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, năm 2016. 

 Hệ thống sông ngòi 
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TP. Bạc Liêu có nhiều sông, kênh, rạch nhƣ: sông Bạc Liêu, kênh 30-4,… đáp ứng đƣợc 

nguồn cung cấp nƣớc cho hoạt động nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và tiêu, thoát nƣớc 

trong khu vực đô thị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2: Sơ đồ thủy văn thành phố Bạc Liêu 

 Sự xâm nhập mặn tại các hệ thống kênh rạch 

Xâm nhập mặn do tác động trực tiếp của chế độ bán nhật triều không đều của biển Đông. 

Trong những năm gần đây, do hệ thống đê và cống ngăn mặn khá hoàn chỉnh dọc theo Quốc 

lộ 1A và sông Bạc Liêu nên tình trạng xâm nhập mặn đã giảm đáng kể ở khu vực phía Bắc. 

Hiện nay, khả năng điều tiết nguồn nƣớc mặn - ngọt đang từng bƣớc đƣợc cải thiện để phục 

vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trên cả hai vùng phía Bắc và Nam Quốc 

lộ 1A, kênh Bạc Liêu - Cà Mau theo hƣớng quy hoạch chuyển đổi sản xuất trên địa bàn toàn 

tỉnh (gồm cả thành phố Bạc Liêu). Trong mùa khô, độ mặn nƣớc sông và nƣớc trong các 

ruộng tôm tăng cao, thƣờng ở những vùng cửa sông nƣớc có độ mặn cao hơn, càng sâu vào 

trong nội đồng độ mặn càng giảm. Trái lại vào mùa mƣa, độ mặn giảm nhanh (cả nƣớc sông 

và trong các đầm nuôi tôm). Do đó, một số tiểu vùng ở các xã ngoại thị và các phƣờng 7, 8 có 

điều kiện rửa mặn, giữ ngọt tốt có thể sản xuất luân canh một vụ lúa trên đất nuôi tôm trong 

mùa mƣa. 

 Các nguồn tài nguyên 2.1.3.

 Tài nguyên đất 

Tài nguyên đất trên địa bàn thành phố Bạc Liêu có 3 nhóm chính với 8 loại đất nhƣ sau: 

Bảng 2.8: Các nhóm đất chính có trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu  

Kênh 

Xáng 

Sông               

Bạc Liêu 

Kênh              

30 tháng 4 
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STT Loại đất Mã 
Diện tích 

điều tra (ha) 

Tỷ lệ (%) 

(so với DTTN) 

a+b Tổng diện tích tự nhiên  15.430,50 100 

a Diện tích điều tra  14.004 90,76 

1 Nhóm đất cát C 1.555 10,08 

1.1 Đất cát giồng Cz 363 2,35 

1.2 Đất cát biển C 1.192 7,73 

2 Nhóm đất mặn M 9.606 62,25 

2.1 Đất mặn nặng Mn 1.738 11,27 

2.2 Đất mặn trung bình M 733 4,75 

2.3 Đất mặn ít Mi 7.135 46,24 

3 Nhóm đất phèn Sp 2.843 18,43 

3.1 Đất phèn tiềm tàng Sp 777 5,04 

3.2 Đất phèn hoạt động Sj 1.542 9,99 

3.3 Đất phèn bị thủy phân Sr 524 3,40 

b Diện tích không điều tra  1.426,5 9,24 

Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) 

thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu, năm 2016. 

 Nhóm đất cát 

Có diện tích 1.555 ha, chiếm 10,08% diện tích tự nhiên của thành phố, phân bố chủ yếu nơi 

địa hình trung bình - cao, có khả năng tiêu thoát nƣớc, tập trung chủ yếu ở xã Vĩnh Trạch 

Đông và phƣờng Nhà Mát với 2 loại đất nhƣ sau: 

- Đất cát giồng (Cz) có diện tích 363 ha, chiếm 2,35% diện tích tự nhiên của thành phố. 

- Đất cát biển (C) có diện tích 1.192 ha, chiếm 7,73% diện tích tự nhiên của thành phố. 

 Nhóm đất mặn 

Có diện tích 9.606 ha, chiếm 62,25% diện tích tự nhiên của thành phố. Trên địa bàn thành phố 

Bạc Liêu nhóm đất mặn đƣợc phân chia ra các đơn vị đất sau: 

- Đất mặn nặng và mặn thƣờng xuyên: Có diện tích 1.738 ha, chiếm 11,27% tổng diện 

tích tự nhiên, phân bố sau đê biển ở các xã, phƣờng ven biển của thành phố. 

- Đất mặn trung bình: có diện tích 732,63 ha, chiếm 4,75% tổng diện tích tự nhiên thành 

phố, phân bố ở nơi có địa hình thấp ven sông, rạch. 

- Đất mặn ít: có diện tích lớn nhất trong nhóm đất mặn với 7.135 ha, chiếm 46,24% 

tổng diện tích tự nhiên thành phố.  

 Nhóm đất phèn 

Đất phèn có diện tích 2.843 ha, chiếm 18,43% diện tích tự nhiên của thành phố, tập trung ở 

địa hình thấp, có các đơn vị đất nhƣ sau:  

- Đất phèn tiềm tàng: có diện tích là 777 ha, chiếm 5,04% tổng diện tích toàn thành phố, 

đƣợc phân bố ở các xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch Đông và các phƣờng Nhà Mát, 

phƣờng 2, phƣờng 5 và phƣờng 8.  
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- Đất phèn hoạt động: Có diện tích 1.542 ha, chiếm 9,99% diện tích tự nhiên toàn thành 

phố.  

- Đất phèn bị thủy phân: có diện tích 524 ha, chiếm 3,40% tổng diện tích đất tự nhiên 

của thành phố 

 Tài nguyên nước 

 Nước mặn 

Đây là nguồn nƣớc đƣợc đƣa vào từ biển hoặc đƣợc pha trộn với nguồn nƣớc mƣa. Nƣớc 

mặn không thích hợp đối với cây, con nƣớc ngọt, ngƣợc lại nƣớc mặn lại là nguồn tài nguyên 

quý giá để phát triển nuôi trồng thủy sản, làm muối, phát triển rừng ngập mặn... Trên thực tế 

ngành thủy sản đã và đang là ngành kinh tế mũi nhọn có những đóng góp lớn cho việc phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu nói chung và thành phố Bạc Liêu nói riêng trong 

những năm vừa qua.   

Nước mặt 

Nƣớc mặt trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu chia làm hai khu vực sau: 

- Khu vực Bắc kênh Bạc Liêu - Cà Mau và Quốc lộ 1A: nhờ thực hiện hệ thống thủy lợi 

trong dự án Quản Lộ - Phụng Hiệp nên khả năng tƣới nƣớc ngọt khá thuận lợi cho sản 

xuất nông nghiệp. 

- Khu vực Nam Quốc lộ 1A và kênh Bạc Liêu - Cà Mau: trong mùa khô tất cả các kênh 

rạch đều bị nhiễm mặn, với độ mặn cao (15 - 30‰), thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản và 

làm muối, trong mùa mƣa độ mặn còn ở mức 5 - 15‰ vẫn thích hợp cho nuôi trồng thủy 

sản. 

Chất lƣợng nƣớc mặt (sông rạch, ao, hồ, nƣớc mƣa) cũng diễn biến theo mùa. Lƣợng nƣớc 

mƣa trên địa bàn tỉnh tập trung 90% vào mùa mƣa, do đó mùa mƣa nƣớc ngọt chiếm ƣu thế, 

tuy nhiên vào đầu và cuối mùa mƣa nƣớc thƣờng bị chua phèn. Mùa khô nƣớc thƣờng bị ảnh 

hƣởng bởi tình trạng xâm nhập mặn.  

Nước ngầm 

Nguồn nƣớc ngầm trên địa bàn thành phố khá phong phú với 4 phức hệ thủy văn chứa nƣớc ở 

các mức độ khác nhau: 

- Phức hệ chứa nƣớc trầm tích Holoxen: là phức hệ chứa nƣớc ngầm có mặt thoáng tự 

do, chiều dày trầm tích thay đổi từ 40 - 70 m, trữ lƣợng nhỏ, chất lƣợng không đảm 

bảo tiêu chuẩn nƣớc sinh hoạt về mặt vi sinh. 

- Phức hệ chứa nƣớc lỗ hổng trầm tích Pleistoxen: là phức hệ chứa nƣớc thuộc dạng lỗ 

hổng, độ sâu từ 80 - 150 m, trữ lƣợng nƣớc thay đổi theo từng khu vực với tổng trữ 

lƣợng khoảng 716.440 m
3
/ngày, chất lƣợng nƣớc tốt. Đây là tầng có trữ lƣợng nƣớc 

lớn nhất nhƣng do phân bố không đều nên chỉ thích hợp cho khai thác quy mô nhỏ và 

phải thăm do kỹ trƣớc khi khai thác. 

- Phức hệ chứa nƣớc vỉa lỗ hổng trầm tích Plioxen: chiều dày trầm tích thay đổi từ 130-

180 m, trữ lƣợng nƣớc phong phú với tổng trữ lƣợng khoảng 361.300 m
3
/ngày nhƣng 

do nƣớc có độ khoáng hóa cao (1,28-9,40 mg/l), có khi lên tới 21,56 mg/l nên không 

đủ tiêu chuẩn nƣớc sinh hoạt cho thành phố. 

Phức hệ chứa nƣớc vỉa lỗ hổng trầm tích Mioxen: chiều dày trầm tích thay đổi từ 450- 500 m 

với tổng trữ lƣợng nƣớc khoảng 273.600 m
3
/ngày. Đây là tầng nƣớc có áp lực mạnh, độ 

khoáng hóa cao (1,49-3,92 mg/l), nhiệt độ cao (39-40
o
C), có triển vọng khai thác nƣớc 

khoáng.  

 Tài nguyên sinh học 
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Theo thống kê, toàn tỉnh Bạc Liêu có có 78 loài thực vật thuộc 38 họ, chủ yếu là cây đƣớc 

(Rhizophoraceae), vẹt (Bruquiera), mấm (Avicennia marina), dà (Ceriops); động vật có 03 

loài thú, 08 loài bò sát và lƣỡng cƣ, 80 loài chim đầm lầy (chim nƣớc), 25 loài tôm và 258 loài 

cá nƣớc mặn… Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 2 vƣờn chim do nhà nƣớc quản lý và các vƣờn 

chim tƣ nhân quản lý, phân bố tại các huyện Phƣớc Long, Giá Rai và Đông Hải với đa dạng 

sinh học phong phú.   

Trong khi đó, tài nguyên sinh học khu vực thực hiện dự án chia làm 2 vùng đặc trƣng:  

- Vùng nội ô thành phố Bạc Liêu: bao gồm các Phƣờng 1, 2, 3, 5, 7, 8. Đây là các 

phƣờng có tốc độ đô thị hóa cao nên hệ sinh thái mang tính đặc trƣng của hệ sinh thái 

đô thị. Tính đa dạng của hệ sinh thái này khá nghèo nàn, chỉ bao gồm các loại động 

thực vật do con ngƣời trồng trọt và nuôi thả. Cụ thể tại khu vực thực hiện các hạng 

mục đầu tƣ của dự án, hệ sinh thái trên cạn chủ yếu bao gồm các động vật nuôi trong 

nhà nhƣ chó, mèo, gà cùng các loại cây ăn trái (dừa nƣớc, đu đủ,…), dây leo (rau 

muống, mƣớp,…), cây lấy bóng mát (tre, gòn,…) và một số dạng cây bụi nhƣ chó đẻ, 

khoai môn tía, bèo cái, cỏ lác, cỏ dại. Hệ sinh thái dƣới nƣớc cũng không mang tính đa 

dạng do các kênh rạch bị ô nhiễm. Các loài thực vật thủy sinh bao gồm: rau muống 

(do ngƣời dân canh tác), bèo tây, lục bình,… và trắm đen, rô phi, cá mè; loài giáp xác 

nhƣ tôm, cua; động vật thân mềm cùng một số loài nhuyễn thể là các động vật thủy 

sinh phát hiện trong môi trƣờng nƣớc kênh Xáng.  

- Vùng ngoại ô thành phố Bạc Liêu bao gồm xã Hiệp Thành và phƣờng Nhà Mát. Hệ 

sinh thái tại khu vực này mang tính đa dạng hơn. Loài thực vật chiếm ƣu thế là cây 

đƣớc (Rhizophoraceae), vẹt (Bruquiera), mấm (Avicennia marina). Đây là các loài 

thực vật đặc trƣng cho vùng ngập nƣớc. Động vật  cũng thích nghi với các điều kiện 

này nhƣ chim nƣớc, tôm và cá nƣớc mặn. 

 Tài nguyên khoáng sản 

Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói chung, thành phố Bạc Liêu nói riêng hầu nhƣ không có các 

loại tài nguyên khoáng sản có giá trị kinh tế và trữ lƣợng để đảm bảo khai thác công nghiệp. 

Chỉ có vài loại khoáng sản vật liệu xây dựng với trữ lƣợng không lớn nhƣ cát san lấp, sét, 

gạch ngói, sa khoáng,.... 

 Tài nguyên rừng 

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp khoảng 5.433,60 ha, trong đó chủ yếu là rừng phòng hộ 

(4.494,80 ha). Cây trồng chủ yếu là mấm trắng (Avicennia alba), cây đƣớc (Rhizophora 

apiculata), cây tràm (Melaleuca cajuputy). 

Rừng ở Bạc Liêu có hai loại sinh thái rừng đặc trƣng của ĐBSCL là rừng ngập mặn ven biển 

và rừng ngập nƣớc nội địa, trong đó rừng ngập mặn có năng suất sinh học cao, có giá trị về 

phòng hộ và môi trƣờng. Hệ sinh thái rừng ngập mặn có hệ động, thực vật khá đa dạng về mặt 

sinh học.  

 Tài nguyên biển 

Thành phố Bạc Liêu có 12,5 km bờ biển với vùng lãnh hải và thềm lục địa trải rộng. Vùng bãi 

triều là khu vực sinh sản của động vật hai mảnh vỏ nhƣ nghêu, sò,... Thành phố có cửa kênh 

30/4 thông ra biển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng cảng cá và khu neo đậu tàu trú 

bão. Tài nguyên biển phong phú là nguồn cung cấp nguồn thủy hải sản cho khu vực, tạo điều 

kiện phát triển kinh tế xã hội vùng ven bờ, tạo cảnh quan môi trƣờng phát triển du lịch sinh thái.  

Theo tài liệu, số liệu điều tra, vùng biển của thành phố Bạc Liêu nói riêng và tỉnh Bạc Liêu 

nói chung có hệ sinh thái đa dạng với trữ lƣợng hải sản lớn, phong phú về chủng loại với trên 

600 loài cá, 33 loài tôm và hàng trăm loại mực cùng động vật nhuyễn thể khác. Nhiều loại hải 

sản có trữ lƣợng lớn và có giá trị kinh tế cao nhƣ tôm, cá hồng, cá gộc, cá sao, cá thu, cá 
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chim, cá đƣờng... Theo kết quả khảo sát của ngành thuỷ sản, trữ lƣợng cá, tôm của khu vực 

này vào khoảng 250 nghìn tấn, hàng năm có thể khai thác 50 - 60 nghìn tấn. Khu vực nƣớc lợ 

ven biển tạo thành vùng sinh thái đặc thù có tiềm năng cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản. 

Ngoài nguồn lợi thuỷ sản, biển còn cung cấp lƣợng muối quan trọng cho công nghiệp và sinh 

hoạt của nhân dân. Vào mùa khô, độ mặn nƣớc biển lên tới 30‰, năng suất muối đạt 40 - 50 

tấn/ha. Ngoài ra nguồn nƣớc biển cũng là tài nguyên quý cho sự phát triển rừng phòng hộ ven 

biển. 

Trong những năm qua, nhờ khai thác hợp lý tài nguyên biển và ven biển, kinh tế thủy sản đã 

trở thành ngành mũi nhọn xuất khẩu và là động lực thúc đẩy phát triển toàn bộ nền kinh tế - 

xã hội của tỉnh Bạc Liêu nói chung và của thành phố Bạc Liêu nói riêng. Vùng ven biển 

thành phố Bạc Liêu chỉ cách trung tâm tỉnh lỵ 8 km và cách đƣờng Quốc lộ 1A 10 km, rất 

thuận lợi cho việc xây dựng khu du lịch Nhà Mát, là trung tâm lớn nhất của tuyến du lịch sinh 

thái ven biển. Khu vực biển Bạc Liêu còn là vị trí quan trọng đối với việc bảo vệ an ninh 

quốc phòng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

 HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG TRONG KHU VỰC DỰ ÁN 2.2.

Để đánh giá hiện trạng chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tại khu vực dự án, Chủ đầu tƣ 

và đơn vị tƣ vấn đã phối hợp với Trung tâm phân tích môi trƣờng Âu Việt thực hiện việc khảo 

sát, đo đạc và lấy mẫu môi trƣờng theo các TCVN và phân tích trong phòng thí nghiệm, đồng 

thời thu thập các thông tin và số liệu có liên quan. Kết quả chi tiết của từng mẫu phân tích 

xem trong Phần Phụ lục…. 

 Chất lƣợng môi trƣờng không khí 2.2.1.

Báo cáo đã tiến hành quan trắc, lấy và phân tích 18 mẫu khí tại các khu vực triển khai dự án. 

Ngày lấy mẫu: ngày 29/7 và 30/7/2016; điều kiện thời tiết: trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 29-

34
0
C. Độ ẩm: 60-80%. 

Vị trí lấy mẫu và kết quả phân tích đƣợc trình bày trong bảng 2.9. 
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Bảng 2.9: Kết quả phân tích các mẫu không khí xung quanh 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Tên công 

trình 
Vị trí lấy mẫu Tọa độ lấy mẫu 

Chỉ tiêu đo đạc và phân tích 

Bụi  NO2 SO2 CO Ồn  Độ rung 

µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 dBA dB 

A1 Công trình 

xây dựng 

đƣờng Lộ 

Bờ Tây 

Đƣờng Lộ Bờ Tây giao với đƣờng 

khóm kinh tế 

X= 579492  

Y= 1023910  
117 32 25 5.010 55,1 29,54 

A2 
Trƣớc cổng cơ sở sản xuất tôm 

giống Thành Phi 1 

X= 580030  

Y= 1021946  
104 36 29 5.000 54,6 33,97 

A3 Công trình 

xây dựng 

đƣờng Lò 

Rèn 

Đƣờng Lò Rèn giao với đƣờng 

Nguyễn Thị Minh Khai 

X= 580382  

Y= 1026812  
152 34 30 5.030 63,4 35,56 

A4 
Khu vực ít dân cƣ dọc tuyến đƣờng 

Lò Rèn 

X= 580803  

Y= 1026074  
163 33 27 <5.000 57,3 36,90 

A5 Công trình 

xây dựng 

đƣờng 

Hƣơng Lộ 6 

Đƣờng Tôn Đức Thắng giao với 

đƣờng  Hƣơng Lộ 6 

X= 580802  

Y= 1027863  
114 37 28 5.110 68,4 35,56 

A6 
Trƣớc cơ sở điện máy - điện lạnh 

Mỹ Thu 

X= 581571  

Y= 1028473  
125 41 31 5.015 66,8 35,56 

A7 

Công trình 

xây dựng 

đƣờng 

Nguyễn Tất 

Thành 

Đƣờng Nguyễn Tất Thành giao với 

đƣờng Nguyễn Thái Học 

X= 0581171  

Y= 1107641  
136 35 30 5.370 73,2 33,97 

A8 

LIA 1 

Tiên Sƣ Cổ Miếu 
X= 579062  

Y= 1026872  
102 37 32 <5.000 67,2 33,97 

A9 
Nhà thờ tin lành trên đƣờng Võ Thị 

Sáu 

X= 578815  

Y= 1026803  
127 36 29 5.040 70,3 36,90 

A10 Trƣờng mầm non Tâm Tâm 
X= 578464  

Y= 1027064  
129 29 21 5.650 71,1 33,98 

A11 Hẻm 13 đƣờng Võ Thị Sáu  
X= 578594  

Y= 1027038  
154 24 23 5.180 66,9 33,98 

A12 LIA 2 
Chợ đầu mối rau quả đƣờng Hoàng 

Văn Thụ 

X= 580587  

Y= 1027490  
168 32 25 5.540 69,7 35,56 
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Ký 

hiệu 

mẫu 

Tên công 

trình 
Vị trí lấy mẫu Tọa độ lấy mẫu 

Chỉ tiêu đo đạc và phân tích 

Bụi  NO2 SO2 CO Ồn  Độ rung 

µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 dBA dB 

A13 Chùa Linh Châu 
X= 580291  

Y= 1027400  
143 37 22 5.130 52,7 35,56 

A14 

LIA 5 

Hẻm đối diện chùa Ông Tề 
X= 579754  

Y= 1026350  
158 34 24 5.135 59,3 35,56 

A15 Hẻm thuộc khu Lia 3 
X= 580015  

Y= 1026328  
164 35 29 5.210 50,7 35,56 

A16 Chùa Ông Châu 
X= 580042  

Y= 1026379 
152 39 27 5.140 53,4 36,90 

A17 

LIA 3 

Miếu Thần Hoàng 
X= 579985  

Y= 1025106  
137 31 25 5.310 64,4 33,98 

A18 Trong khu lia 2 
X= 579957  

Y= 1025077  
165 36 28 5.011 52,6 35,56 

A19 LIA 6 Chợ khóm đƣờng 23 tháng 8 
X= 576929  

Y= 1027857  
169 38 29 5.320 70,7 35,56 

A20 Công trình 

cải tạo Kênh 

Xáng 

Kênh Xáng giao với QL91C 
X= 579251  

Y= 1028304  
182 52 45 5.650 60,6 35,56 

A21 Tại chùa Phƣờng 8 
X= 580468  

Y= 1028199  
137 32 29 5.240 60,4 33,98 

A22 

Công trình 

xây dựng 

Khu tái định 

cƣ 

Trong khu tái định cƣ 
X= 580470  

Y= 1028209  
115 38 30 5.150 67,7 35,56 

Phương pháp thử nghiệm  
TCVN 

5067-1995 

TCVN 

6137-

2009 

TCVN 

5971-

1995 

TQKT- 

VSMT  

2002 

TCVN 

7878-

2:2010 

TCVN 6963 

: 2001 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh QCVN 05 : 2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) 
 300 200 350 30.000   

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về tiếng ồn QCVN 26 : 2010/BTNMT 
     70  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

QCVN 27 : 2010/BTNMT 
      75 
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Kết quả phân tích cho thấy chất lƣợng không khí của tất cả các mẫu nằm trong giới hạn cho phép quốc gia. Tuy nhiên, vẫn có một số đặc điểm riêng 

tạo nên sự khác biệt trong giá trị đo đạc tại các vị trí, đặc biệt là chỉ tiêu bụi: 

Tại một số điểm nhƣ: A4, A12, A15, A18, A19 và A20 vƣợt trội hơn so với các vị trí thu mẫu khác; nguyên nhân là do các điểm thu mẫu tại khu 

vực chợ mật độ lƣu thông lớn (A12, A19); các điểm A4, A15, A18, A20 mật độ giao thông không lớn nhƣng tại khu vực này tuyến đƣờng chƣa 

đƣợc bê tông hóa hoàn toàn nên khi các phƣơng tiện giao thông di chuyển qua các đoạn đƣờng đất sẽ làm cho bụi cuốn lên, từ đó tăng hàm lƣợng 

bụi trong không khí. 

Từ kết quả phân tích và so sánh ở trên có thể sơ bộ nhận định, chất lƣợng môi trƣờng không khí khu vực Dự án hiện nay chƣa bị ô nhiễm, đảm bảo 

an toàn cho ngƣời dân sống xung quanh cũng nhƣ  đảm bảo cho công nhân khi dự án đƣợc triển khai. 
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 Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc 2.2.2.

 Nước mặt 2.2.2.1.

Vị trí lấy mẫu và kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc mặt đƣợc thể hiện trong Bảng 2.10. 

Bảng 2.10. Vị trí thu mẫu nƣớc mặt 

Kí hiệu Tên công trình Vị trí Tọa độ 

SW1 

Công trình xây dựng đƣờng Lộ Bờ 

Tây 

Kênh Tập đoàn 1  
X= 579208  

Y= 1025678  

SW2 Kênh số 2 Chòm Xoài  
X= 579526   

Y= 1024202  

SW3 
Ao nuôi tôm dọc tuyến  Lộ Bờ Tây (giữa 

tuyến) 

X= 579565  

Y= 1023963  

SW4 
Ao nuôi tôm dọc tuyến Lộ Bờ Tây (cuối 

tuyến) 

X= 580274  

Y= 1021359  

SW5 
Công trình xây dựng đƣờng Lò 

Rèn 
Kinh Giáp Nƣớc-An Trạch Đông  

X= 582206  

Y= 1024100  

SW6 

Công trình cải rạo Kênh Xáng 

Kênh Xáng đoạn giao với đƣờng Hƣơng Lộ 6  
X= 579757  

Y= 1026431  

SW7 Kênh Xáng đoạn giao Nguyễn Văn Linh  
X= 579986  

 Y= 1028787  

SW8 Kênh Xáng đoạn gần kênh 30/4  
X= 577950  

Y= 1028570  

SW9 LIA 5 Kênh Hở  
X= 569250  

Y= 1021181  

* Ghi chú: các vị trí thu mẫu NM1, NM2, NM5, NM6, NM7 và NM8 tiến hành thu mẫu 

vào 02 thời điểm triều cƣờng và triều kiệt trong ngày. 
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Bảng 2.11: Kết quả phân tích các mẫu nƣớc mặt 

Ký 

hiệu 

Thời 

điểm 

thu 

mẫu 

Chỉ tiêu đo đạc và phân tích  

pH 

(*) 
DO 

TSS 

(*) 

COD 

(*) 
BOD5 

(*) 

P-PO4
3- 

(*) 

N-NH4
+ 

(*) 
N-NO2

- 

(*)
 N-NO3

- 
Cl

- 
Fe 

Chất hoạt 

động bề mặt 

Dầu 

mỡ 

Tổng 

Coliform 
E.coli 

- mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
mg/l MPN/100

ml 
 

SW1 
TC 7.15 4,99 251 25,6 18,7 0,523 1,27 KPH 1,65 KPH 1,30 0,032 0,189 90x10

3
 0 

TK 7.13 5,36 464 3,20 1,75 0,007 0,005 KPH 0,067 KPH 1,43 KPH 0,021 3,3x10
3
 9 

SW2 
TC 7.10 4,50 262 192 105 0,982 2,765 0,009 2,576 KPH 1,00 KPH 0,971 63 x10

3
 120 

TK 7.29 6,20 594 3,20 1,70 0,002 KPH KPH 0,011 KPH 1,20 KPH KPH 2,7 x10
3
 3 

SW3 - 7.5 5,50 331 331 176 1,592 3,682 0,018 4,832 KPH 2,67 KPH 1,87 33x10
3 0 

SW4 - 7.7 6,70 123 6,40 3,82 0,012 0,097 KPH 0,062 KPH 1,75 KPH KPH 1,2 x10
3
 0 

SW5 
TC 7.20 9,5 203 288 112 1,325 3,921 0,021 4,623 KPH 1,49 KPH 1,64 21x10

4 
120 

TK 7.11 9,5 291 64 35,6 1,206 2,153 0,009 3,147 KPH 1,50 KPH KPH 8,1x10
3
 60 

SW6 
TC 7.30 3,6 40 3,05 1,67 KPH KPH KPH 0,003 KPH 0,85 KPH KPH 1,2x10

3
 30 

TK 7.25 3,4 212 96 51,2 1,832 3,142 0,006 4,521 KPH 0,77 0,135 0,712 18x10
3
 270 

SW7 
TC 7.27 3,2 114 3.20 1,7 KPH KPH KPH 0,004 541 1,10 KPH KPH 45x10

3
 330 

TK 7.24 2,8 15 12.8 7,2 0,142 0,625 KPH 0,581 588 1,33 KPH KPH 51x10
3
 390 

SW8 
TC 7.19 2,8 15 76.8 41,8 0,476 2,163 0,014 2,347 625 1,41 0,057 0,372 15x10

3
 2100 

TK 7.25 3,3 325 12 6,8 0,273 0,741 KPH 0,625 583 1,53 KPH KPH 6,3x10
3
 330 

SW9 - 7 5,2 232 9,6 5,13 0,151 0,648 KPH 0,421 666 2,60 KPH KPH 7,1x 10
3
 270 

Phƣơng pháp 

thử nghiệm 

TCV

N 

6492:

2011 

TCV

N 

6492:

2011 

TCVN 

7325:20

04 

SME

WW 

2540

D-

2012 

SMEW

W 

5220C-

2012 

SMEW

W 

5210B-

2012 

SMEW

W 4500 

P. D -

2012 

SMEW

W 

4500.NH

3.C:2012 

SMEW

W 

4500.N

O2.B:20

12 

TCVN 

6180:1

996 

SMEW

W 

4500.C

l.B:201

2 

SMEWW 

3500.Fe.B:20

12 

 

SMEWW 

5520C:20

12 

TCVN 

6187-

2:1996 

QCV

N 08-

MT:2

015/B

TNM

T 

Cột 

B1 
5.5-9 ≥ 4 50 30 15 0.3 0.9 0.05 10 350 1.5 0.4 1 7.500 100 

Cột 

B2 
5.5-9 ≥ 2 100 50 25 0.5 0.9 0.05 15 - 2 0.5 1 10.000 200 

Chú thích: KPH: Không phát hiện  LOD: ngưỡng phát hiện QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 

Cột B1:Chất lượng mặt nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu; Cột B2 : Chất lượng mặt nước sử dụng cho mục đích thủy nội địa 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu 

dự án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” 

 Trang 54 

Kết quả phân tích cho thấy các kênh, rạch trên địa bàn thành phố Bạc Liêu chủ yếu là ô nhiễm 

hữu cơ và có độ đục lớn (TSS vƣợt từ 2,28 – 11,9 lần;  COD vƣợt từ 2,5 – 11 lần; BOD5 vƣợt 

1,24 – 11,7 lần; P-PO4
3-

 vƣợt 1,6 – 6,1 lần; NH4
+
 vƣợt 1,4 – 4,36 lần; Coliform vƣợt 2 – 12 lần; 

E.Coli vƣợt 1,2 – 27 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lƣợng nƣớc mặt.  

Các mẫu phân tích tại Kênh Xáng đặc biệt ô nhiễm thêm các chỉ tiêu: DO thấp hơn quy chuẩn từ 

0,9 – 1,4 lần; Cl
-
 vƣợt 1,5 – 1,9 lần, E.Coli vƣợt 2,7 – 21 lần.  

Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm hữu cơ là do nƣớc thải sinh hoạt của ngƣời dân ven kênh không 

đƣợc xử lý mà thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận và nƣớc thải từ các hộ nuôi trồng thủy sản chứa 

một lƣợng lớn các chất hữu cơ (thức ăn thủy sản thừa hòa tan vào nƣớc) xả thải vào kênh dẫn 

đến nồng độ các chất ô nhiễm cao. 

 Chất lượng nước ngầm 2.2.2.2.

Hiện nay, Bạc Liêu đang dần hoàn thành công tác cấp nƣớc sạch trên địa bàn thành phố; đa số các 

hộ dân, cơ sở sản xuất sử dụng nguồn nƣớc cấp từ các nhà máy nƣớc cấp địa phƣơng phục vụ cho 

các hoạt động sinh hoạt,sản xuất hàng ngày, nƣớc dƣới đất chủ yếu sử dụng trong các hoạt động 

rửa xe, chăn nuôi và trồng trọt. Khu vực xung quanh các vị trí thực hiện công trình của dự án thuộc 

khu dân cƣ đông đúc, không có các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi nên ngƣời dân không có nhu 

cầu sử dụng nƣớc dƣới đất. Do đó, báo cáo không có điều kiện thu mẫu nƣớc dƣới đất. 

Tuy nhiên, có thể tham khảo số liệu quan trắc nƣớc dƣới đất trên địa bàn thành phố Bạc Liêu do 

Sở TNMT Tỉnh Bạc Liêu thực hiện. Kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc ngầm trình 

bày trong “Báo cáo hiện trạng môi trƣờng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 – 2015” cho thấy, chất 

lƣợng môi trƣờng của nguồn nƣớc ngầm có giá trị COD vƣợt quá giá trị giới hạn cho phép của 

QCVN 09:2008/BTNMT cả trong mùa mƣa và mùa khô giai đoạn năm 2011-2014: 

 

Hình 2.3. Biểu đồ COD nƣớc ngầm trong mùa khô giai đoạn 2011 – 2014 

 

Hình 2.4. Biểu đồ COD nƣớc ngầm trong mùa mƣa giai đoạn 2011 – 2014
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 Nước thải 2.2.2.3.

Vị trí thu mẫu và kết quả chất lƣợng nƣớc thải khu vực dự án đƣợc trình bày trong Bảng 2.12. 

Bảng 2.12: Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc thải 

Ký 

hiệu 

mẫu 

 

Vị trí lấy mẫu Tọa độ lấy mẫu 

Chỉ tiêu đo đạc và phân tích 

Tên 

công 

trình 

pH BOD5 TSS H2S COD 
N-

NH4
+
 

N-

NO3
-
 

P-

PO4
3-

 
Coliform 

Dầu mỡ 

động 

thực vật 

Chất hoạt 

động bề 

mặt 

    - 
mgO2/

L 
mg/L mg/L 

mgO2/

L 
mg/L mg/L mg/L MPN/100 

mL 

mg/L mg/L 

WW1 LIA 2 

Trên Khu vực chợ 

đầu mối rau quả 

đƣờng Hoàng Văn 

Thụ 

X= 577938  

Y= 1033800  
6,9 109 359 0,574 217,6 6,25 29,2 3,85 12×10

5
 5,24 0,342 

WW2 Công 

trình 

cải tạo 

Kênh 

Xáng 

Hộ dân sống dọc 

Kênh Xáng 

X= 580876  

Y= 1043928  6,87 143,5 359 0,864 268 5,76 26,5 3,12 16.500 5,48 0,256 

WW3 
Hộ dân sống dọc 

Kênh Xáng 

X= 577287  

Y= 1033248  7,1 51 261 0,35 96 3,42 19,7 2,43 
6×10

8
 

3,75 0,249 

WW4 Tại chợ Khóm 
X= 577970  

Y= 1023351  7,3 95,7 248 0,175 192 3,12 18,6 2,11 9×10
6
 2,94 0,186 

QCVN 14:2008/BTNMT 5-9 50 100 4 - 10 50 10 ` 20 10 

Chú thích: QCVN 14: 2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt 

Kết quả phân tích cho thấy nƣớc thải từ hoạt động sinh hoạt của ngƣời dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu có chỉ tiêu Coliform vƣợt quy chuẩn cho 

phép gấp nhiều lần (từ 3,3 – 120.000 lần); chỉ tiêu BOD5 vƣợt từ 1,02 – 2,87 lần và TSS vƣợt 2,5 – 3,6 lần. Nguyên nhân là do nƣớc thải không qua 

bất kỳ một công đoạn xử lý sơ bộ nào nên nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần. 
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 Chất lƣợng môi trƣờng đất 2.2.3.

Báo cáo đã tiến hành lấy 16 mẫu để xác định chất lƣợng của môi trƣờng đất tại khu vực triển khai dự án, làm cơ sở để đánh giá mức độ ảnh hƣởng 

của việc thi công đồng thời dựa trên đó, đề xuất biện pháp xử lý đối với lƣợng đất đào. Vị trí thu mẫu và kết quả mẫu đất khu vực dự án đƣợc trình 

bày trong bảng 2.13. 

Bảng 2.13: Kết quả phân tích chất lƣợng đất 

Ký 

hiệu 
Tên công trình Vị trí lấy mẫu 

Chỉ tiêu đo đạc và phân tích 

As
 

Cd
 

Zn
 

Cu
 

Pb
 

mg/l mg/kg TLK mg/kg TLK mg/kg TLK mg/kg TLK 

S1 
Công trình xây dựng 

đƣờng Lộ Bờ Tây 

Khu vực đầu tuyến Lộ Bờ Tây (bên cạnh mộ ngƣời tiều) 0,082 0,175 15,82 6,62 10,75 

S2 Khu vực ao nuôi tôm dọc tuyến Lộ Bờ Tây KPH KPH KPH KPH KPH 

S3 
Công trình xây dựng 

đƣờng Lò Rèn 

Đối diện công ty chế biến thủy sản Trang Khanh KPH KPH 12,57 8,75 7,25 

S4 Khu vực ít dân cƣ dọc tuyến đƣờng Lò Rèn KPH 0,096 181,93 41,14 20,06 

S5 
Công trình xây dựng 

đƣờng Hƣơng Lộ 6 

Đất dọc tuyến Hƣơng Lộ 6, gần cầu Kênh Xáng 0,475 0,065 63,2 36,75 15,75 

S6 Đối diện cơ sở điện máy - điện lạnh Mỹ Thu KPH KPH 12,92 4,76 KPH 

S7 

Công trình xây dựng 

đƣờng Nguyễn Tất 

Thành 

Đƣờng Nguyễn Tất Thành giao với đƣờng Nguyễn Thái Học KPH 0,035 14,75 3,82 KPH 

S8 
Công trình xây dựng 

đƣờng Khu tái định cƣ 
Trong khu tái định cƣ 0,075 KPH 56,82 1,75 2,75 

S9 LIA 1 Hẻm 13 đƣờng Võ Thị Sáu KPH KPH 71,83 2,37 KPH 

S10 

LIA 2 

Giữa khu Lia 2 KPH 0,128 42,75 25,74 5,35 

S11 Hẻm chùa Linh Châu 0,076 0,155 240,43 88,46 39,91 

S12 LIA 5 Thuộc khu Lia 5 KPH 0,074 39,87 6,38 KPH 
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Ký 

hiệu 
Tên công trình Vị trí lấy mẫu 

Chỉ tiêu đo đạc và phân tích 

As
 

Cd
 

Zn
 

Cu
 

Pb
 

mg/l mg/kg TLK mg/kg TLK mg/kg TLK mg/kg TLK 

S13 

LIA 6 

Khu vực ít dân cƣ thuộc Lia 6 0,137 0,052 83,25 4,53 8,37 

S14 Khu vực đông dân cƣ thuộc khu Lia 6 KPH KPH 9,96 5,45 KPH 

S15 
Công trình cải tạo Kênh 

Xáng 

Giáp Kênh Xáng, khu vực nghĩa địa ngƣời Tiều 0,541 0,135 167,52 35,72 9,83 

S16 Tại khu vực ít dân cƣ dọc Kênh Xáng 0,645 0,205 379,33 47,93 12,31 

Phương pháp thử nghiệm 

ASTM D 

2972  –  

08 

ASTM D 

3557 – 02 

ASTM D 

1691 – 02 

ASTM D 

1688 – 07 

ASTM D 

3559 – 08 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT 

Đất cho mục đích công nghiệp 25 10 300 300 300 

Đất cho mục đích nông nghiệp 15 1,5 200 100 70 

Đất cho mục đích dân sinh 15 2 200 100 70 

Đất cho mục đích dân sinh 15 2 200 100 70 

Chú thích: QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lƣợng tổng số của 1 số kim loại nặng trong đất.  

KPH: Không phát hiện  LOD: ngƣỡng phát hiện  

Kết quả phân tích cho thấy, hàm lƣợng các nguyên tố Pb, Zn, As, Cd, Zn của 15/16 mẫu đạt QCVN 03-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về giới hạn của kim loại nặng trong đất dùng cho mục đích công nghiệp; Riêng hàm lƣợng kẽm của 1/16 mẫu còn lại (S11, S16) vƣợt 

ngƣỡng cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT dành cho đất công nghiệp 1,6 lần. 

Hàm lƣợng các nguyên tố Pb, Zn, As, Cd, Zn của 14/16 mẫu đạt QCVN 03-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn của kim 

loại nặng trong đất dùng cho mục đích nông nghiệp và dân sinh; Hàm lƣợng kẽm của 2/16 mẫu còn lại vƣợt ngƣỡng cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT dành cho đất nông nghiệp và dân sinh từ 1,2-1,9 lần. 

Việc không đạt quy chuẩn của mẫu phân tích có thể đƣợc giải thích do quá trình sử dụng các loại phân bón và đây là các trƣờng hợp cá biệt nên 

không gây ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng. 
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 Chất lƣợng môi trƣờng trầm tích 2.2.4.

Dự án sẽ tiến hành nạo vét tại các lƣu vực của kênh Xáng. Các vật liệu sau khi nạo vét sẽ đƣợc vận chuyển về các bãi đổ. Do đó, để có thể đánh giá 

đƣợc các tác động của lớp vật liệu này đến môi trƣờng thì việc phân tích đánh giá chất lƣợng trầm tích là rất cần thiết. Để có cơ sở đánh giá, báo cáo 

đã tiến hành lấy mẫu trầm tích tại khu vực dự án. Các kết quả phân tích đƣợc thể hiện trong bảng 2.14. 

Bảng 2.14: Kết quá phân tích chất lƣợng môi trƣờng trầm tích 

Thông số 

Kết quả QCVN 

07:2009/BTNM

T ngƣỡng chất 

thải nguy hại 

(ppm) 

QCVN 

43:2012/BTN

MT đối với 

trầm tích 

nƣớc ngọt 

(mg/kg) 

QCVN 03-

MT:2015/BTN

MT đối với đất 

nông nghiệp 

(mg/kg) 
SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 

Công trình Đƣờng Lộ Bờ Tây Đƣờng Lò Rèn Kênh Xáng    

Vị trí thu 

mẫu 

Kênh cắt qua 

đƣờng Lộ Bờ Tây 

Kênh cắt qua 

đƣờng Lộ Bờ 

Tây 

Kênh cắt 

ngang qua 

tuyến đƣờng 

Lò Rèn 

Tại cầu Kênh 

Xáng giao 

với  TL976 

Kênh Xáng 

dọc tuyến 

Kênh Xáng 

dọc tuyến 

   

Tọa độ 
X= 579208 

Y= 1025678 

X= 579526 

Y= 1024202 

X= 582206 

Y= 1024100 

X= 579757 

Y= 1026431 

X= 579986 

Y= 1028787 

X= 577950 

Y= 1028570 

 Kim loại nặng    

As <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 40 17 15 

Pb <5 <5 <5 <5 <5 <5 300 91,3 70 

Cd <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 10 3,5 1,5 

Zn 1,722 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 5.000 315 200 

Cu <6 <6 <6 <6 <6 <6 - 197 100 

Tổng Hydro 

carbon 
<0,6 <0,6 <0,6 <0,6 1,8 2,2 - 100 - 
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 Hóa chất bảo vệ thực vật Chlor hữu cơ    

Aldrine <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10-
3
 <0.03 x10

-3
 <0.03 x10

-3
 10 - - 

-BHC <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 6 - - 

-BHC <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 6 - - 

-BHC <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 6 - - 

-BHC <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 6 - - 

Endosulfan-I <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 4 - - 

Endosulfan-

II 
<0.006 x10

-3
 <0.006 x10

-3
 <0.006 x10

-3
 <0.006 x10

-3
 <0.006 x10

-3
 <0.006 x10

-3
 4 - - 

Endrin <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 0,4 0,0624 - 

Dieldrine <0,03 x10-3 <0,03 x10-3 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 0,4 0,0067 - 

Heptachlor <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 0,2 - - 

p,p'-DDT <0.015 x10
-3

 <0.015 x10-3 <0.015 x10
-3

 <0.015 x10-3 <0.015 x10
-3

 <0.015 x10
-3

 20 0,0048 - 

Chlordane <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 <0.045 x10
-3

 0,6 0,0089 - 

Heptachlor 

epoxide 
<0.03 x10

-3
 <0.03 x10

-3
 <0.03 x10

-3
 <0.03 x10

-3
 <0.03 x10

-3
 <0.03 x10

-3
 0,8 0,0027 - 

DDE <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 20 0,0068 - 

DDD <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 <0.03 x10
-3

 20 0,0058 - 

 Hóa chất bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ    



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” 

 Trang 60 

Malathion <0.15 x10
-3

 <0.15 x10
-3

 <0.15 x10
-3

 <0.15 x10
-3

 <0.15 x10
-3

 <0.15 x10
-3

 2 - - 

Parathion <0.15 x10
-3

 <0.15 x10
-3

 <0.15 x10
-3

 <0.15 x10
-3

 <0.15 x10
-3

 <0.15 x10
-3

 20 - - 

Kết quả phân tích bùn trầm tích từ các hạng mục dự án đƣợc so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật về chất lƣợng trầm 

tích nƣớc ngọt; QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn của kim loại nặng trong đất nông nghiệp và QCVN 

07:2009/BTNMT: Ngƣỡng chất thải nguy hại. 

So sánh kết quả phân tích cho thấy tất cả các mẫu và các thông số phân tích đều nằm trong ngƣỡng giới hạn theo quy chuẩn 

07:2009/BTNMT. Điều đó cho thấy không xảy ra hiện tƣợng ô nhiễm kim loại nặng trên sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (các chỉ 

tiêu phân tích dƣới mức quy định rất nhiều lần). 

So sánh với quy chuẩn chất lƣợng về trầm tích nƣớc ngọt QCVN 43:2012/BTNMT, tất cả các thông số của 6 mẫu trầm tích đều đạt quy 

chuẩn cho phép.  

So sánh với tiêu chuẩn 03-MT:2015/BTNMT đất dành cho mục đích nông nghiệp, tất cả các chỉ tiêu của các mẫu đất phân tích đều nằm 

dƣới ngƣỡng cho phép của quy chuẩn.  

Việc không vƣợt ngƣỡng nguy hại cho phép theo QCVN 07:2009/BTNMT và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT, cho phép công tác quản lý lƣợng bùn nạo vét thải dễ dàng hơn rất nhiều lần, bùn thải phát sinh có thể vận chuyển về các bãi rác 

tập trung để xử lý nhƣ chất thải thông thƣờng hoặc một lƣợng nhỏ có thể đƣợc các hộ dân gần dự án tận dụng làm phân bón cây xanh. 
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 Chất lƣợng môi trƣờng thủy sinh 2.2.5.

Báo cáo tiến hành lấy mẫu thủy sinh để phân tích. Vị trí thu mẫu trình bày trong bảng 2.15. 

Bảng 2.15: Vị trí thu mẫu thủy sinh 

Ký hiệu Tên công trình Vị trí lấy mẫu Tọa độ 

AQ1 
Công trình xây dựng 

đƣờng Lộ Bờ Tây 

Kênh cắt qua đƣờng Lộ Bờ Tây 
X= 579208  

Y= 1025678  

AQ2 Kênh cắt qua đƣờng Lộ Bờ Tây 
X= 579526  

Y= 1024202  

AQ3 
Công trình xây dựng 

đƣờng Lò Rèn 
Kênh cắt ngang qua tuyến đƣờng Lò Rèn 

X= 582206  

Y= 1024100  

AQ4 

Công trình cải tạo Kênh 

Xáng 

Tại cầu Kênh Xáng giao với  TL976 
X= 579757  

Y= 1026431  

AQ5 Kênh Xáng dọc tuyến 
X= 579986  

Y= 1028787  

AQ6 Kênh Xáng dọc tuyến 
X= 577950  

Y= 1028570  

 Phiêu sinh vật 2.2.5.1.

 Động vật phiêu sinh 

Bảng 2.16. Thành phần loài và số lƣợng động vật phiêu sinh  

Stt Tên khoa học   Vị trí thu mẫu 

    ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 

  OLIGOCHAETA           

  Naididae           

1 Stylaria fossularis Leidy       1  1 

  CLADOCERA           

  Daphniidae           

2 Moina dubia de Guerne et Richard       15 21 26 

3 Ceriodaphnia rigaudi Richard       16 7 18 

  COPEPODA           

  Paracalanidae           

4 Paracalanus parvus Claus   8       

  Pseudodiaptomidae           

5 Schmackeria speciosa Dang   2       

  Acartiidae           

6 Acartia clausi Giesbrecht   3 3     

7 Acartiella sinensis Shen and Tai 5   1     

  Oithonidae           

8 Oithona similis Claus   18 3     

9 Oithona brevicornis Giesbrecht   1       

  Cyclopidae           

10 Microcyclops varicans (Sars)        1 3 

11 Thermocyclops hyalinus (Rehberg) 8      3 7 

  OSTRACODA           



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự 

án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” 

 Trang 62 

  Cypridae           

12 Heterocypris anomala Klie 4     1 10 17 

  MYSIDACEA           

  Mysidae           

13 Mesopodopsis slabberi Van Beneden     17     

  LARVA           

14 Nauplius copepoda 3 11 1 5 12 14 

15 Culicidae 3       6 

  Số loài 5 6 5 5 7 8 

  Số lượng (cá thể/mẫu) 23 43 25 38 54 92 

Nhận xét: 

Đặc tính thành phần loài 

Kết quả phân tích ghi nhận đƣợc 13 loài và 2 dạng ấu trùng. Các loài Copepoda chiếm ƣu thế trong 

thành phần loài.   

Bảng 2.17: Cấu trúc các nhóm động vật phiêu sinh khu vực dự án 

Nhóm ngành Số loài Tỷ lệ (%) 

Oligochaeta 1 6,7 

Cladocera 2 13,3 

Copepoda 8 53,3 

Ostracoda 1 6,7 

Mysidacea 1 6,7 

Larva 2 13,3 

Tổng cộng 15 100 

Nhóm loài cửa sông và ven biển di nhập nội địa gồm Paracalanus parvus, Schmackeria bulbosa, 

Acartia clausi, Acartiella sinensis, Oithona similis, Oithona brevicornis, Mesopodopsis slabberi.  

Nhóm loài chỉ thị cho loại nƣớc acid gồm Stylaria fossularis, Heterocypris anomala.  

Nhóm loài chỉ thị cho môi trƣờng giàu dinh dƣỡng gồm Moina dubia, Ceriodaphnia rigaudi, 

Acartia clausi, Oithona similis, Oithona brevicornis, Thermocyclops hyalinus. 

Đặc tính số lượng và loài ưu thế nhất 

Mật độ động vật phiêu sinh ở khu vực khảo sát biến thiên từ 23 – 92 cá thể/mẫu. Các loài Moina 

dubia, Oithona similis, Thermocyclops hyalinus, Mesopodopsis slabberi chiếm ƣu thế. 

 Thựcvật phiêu sinh 

Bảng 2.18: Thành phần loài và số lƣợng thực vật phiêu sinh  

STT Tên khoa học 
Vị trí thu mẫu 

PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 

 CYANOPHYTA       

1 Micnocystis aeruginosa 1    1 1 

2 Merismopedia glauca 1 1  1  1 

3 Anabaena circinalis    1   

4 Oscillatoria geitleriana 1 1 1 1 1 1 

5 Oscillatoria acuta  1 1 1 1 1 
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6 Oscillatoria subbevis 1    1 1 

7 Phormidium tenue 1 1 1  1 1 

8 Lyngbya limnetica 1    1 1 

 BACILLARIOPHYTA       

9 Aulacoseira granulata 1 1 1 1 1 1 

10 Cyclotella comta 1 1 1 1   

11 Stephanodiscus astraea 1 1   1 1 

12 
Coscinodiscus 

asteromphalus 
1 1 1 1 1 1 

13 Coscinodiscus excentricus 1 1 1 1   

14 Coscinodiscus lineatus  1 1 1   

15 Biddulphia alternans 1 1 1 1   

16 Triceratium favus   1    

17 Synedra ulna 1 1 1 1 1 1 

18 Eumotia bigibba 1    1 1 

19 Eumotia lunaris 1 1   1 1 

20 Actirnella guianensis 1  1  1 1 

21 Achnanthes longipes 1 1   1  

22 Navicula clementis     1 1 

23 Navicula phyllepta      1 

24 Stauroneis sp 1 1 1 1   

25 Gyrosigma balticum 1 1 1 1   

26 Pleurosigma elongatum 1  1 1 1 1 

27 Nitzschia longissima 1 1 1 1 1 1 

28 Nitzschia paradoxa  1 1 1   

29 Nitzschia sigma 1  1 1   

30 Surirella biseriata 1  1  1 1 

31 Surirella tenera  1 1 1   

 CHLOROPHYTA       

32 Pandorina morum 1   1 1 1 

33 Pediastrum duplex 1 1   1 1 

34 Chodatella subsalsa    1  1 

35 Closteriopsis longissma 1  1  1 1 

36 Scenedesmus javaensis 1 1  1 1 1 

37 Scenedesmus quadricauda 1  1  1  

38 Closterium acutum 1    1  

39 Closterium macilentum      1 
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40 Staurastrum paradovum     1 1 

41 Spirogyra ionica 1 1   1 1 

42 Enteromopha tulubosa 1 1 1 1   

 EUGLENOPHYTE       

43 Euglena acus 1 1   1 1 

44 Euglena spirogyra 1    1 1 

45 Euglena tripteris 1 1 1 1 1  

46 Phacus contortus 1  1 1 1  

47 Trachelomonas sp 1  1 1 1 1 

48 Strombomonas australica 1 1 1 1 1 1 

 Số loài 37 26 26 26 32 32 

 Số lƣợng (cá thể/mẫu) 718 4400 2430 2040 690 475 

 Loài ƣu thế 

ACTIN

ELLA 

GUIAN

ENSIS 

CYCLOTELLA 

COMTA 

ACTINELLA 

GUIANENSIS 

Nhận xét: 

Đặc tính thành phần loài 

Bảng 2.19: Cấu trúc loài thực vật phiêu sinh khu vực dự án 

Nhóm ngành Số loài Tỉ lệ(%) 

Cyanophyta 8 16,6 

Bacillariophyta 23 47,9 

Chlorophyta 11 22,9 

Euglenophyta 6 12,6 

Tổng cộng 48 100 

Số loài tảo silic chiếm tới 47,9 %. Số loài thu đƣợc đã xác định đƣợc tính nhiễm mặn của sông rạch 

ở khu vực dự án. 

Số loài chỉ thị cho môi trƣờng nƣớc acid không nhiều,gồm các loài tảo lam Phormidium tenue, tảo 

kim Dinobryon sertularia, các loài tảo Silic Navicula phyllepta,Navicula clementis và các loài tảo 

lục Chodatella subsalsa,Closteriopsis longissima, Closterium acutum, Closterium macilentum phân 

bố ở các vị trí thu mẫu. 

Các loài chỉ thị cho môi trƣờng giàu và nhiễm bẩn hữu cơ phong phú gồm toàn bộ số loài tảo lam, 

tảo mắt, các loài tảo lục Pandoriana moum, Pediastrum duplex, Scenedesmus javaensis, 

Scenedesmus quadricauda phân bố khắp tất cả các vị trí lấy mẫu. 

Số lƣợng thực vật phiêu sinh từ 475 - 4.400 cá thể/mẫu. Các loài tảo Silic Cyclotella comta, 

Actinella, Guianensis chỉ thị cho môi trƣờng giàu dinh dƣỡng chiếm ƣu thế. 
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 Động vật cỡ lớn không xương sống ở đáy 2.2.5.2.

Bảng 2.20. Thành phần loài và số lƣợng động vật không xƣơng sống cỡ lớn  

STT Tên Khoa học   Vị trí thu mẫu 

    LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 ĐLS6 

  PHYLUM ARTHROPODA           

  CLASS CRUSTACEA           

  Family Ocypodidae           

1 Ocypoda ceratophthalma (Pallas) 2 2       

  PHYLUM MOLLUSCA           

  CLASS GASTROPODA           

  Family Neritidae           

2 Nerita (Nerita) articulata (Gould)       3 1 5 

  Family Littorinidae           

3 Littorina scabra (Linne) 1 18     1 

  Family Viviparidae           

4 
Filopaludina (Filopaludina) sumatrensis 

(Duneker)     1 
  

1 

  Family Ellobiidae           

5 Melampus fasciatus (Deshayes) 1 2       

6 Pythia plicata (Gray)   2       

  Family Muricidae           

7 Chicorus capucinus (Lamarck)   3       

  Family Buccinidae           

8 Clea (Anentome) helena (Philipppi) 2         

  Family Thiaridae           

9 Sermyla tornatella (Lea) 3   43     

10 Melanoides tuberculatus (O.F. Muller)     8 1 1 2 

  Family Lymnaeidae           

11 Lymnea viridis Qouy et Gaimard     2 1 1 3 

  CLASS BIVALVIA           

  Family Arcidae           

12 Scaphula pinna Benson     2     

  Family Novaculidae           

13 Novaculina siamensis Morlet       4 9 12 

  Family Corbiculidae           

14 Corbicula leviuscula Prime       1 1 3 

15 Corbicula moreletiana Prime         1 

  Số loài 5 5 5 5 5 8 

  Số lượng (cá thể/mẫu) 9 27 56 10 13 28 

Nhận xét: 

Cấu trúc thành phần loài  

Kết quả phân tích ghi nhận đƣợc 15 loài ĐVKXSCL. Các loài Gastropoda chiếm ƣu thế trong thành 

phần loài. 
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Bảng 2.21: Cấu trúc thành phần loài các nhóm ĐVKXSCL ở khu vực dự án 

Lớp Số loài Tỷ lệ (%) 

Crustacea 1 6,6 

Gastropoda 10 66,7 

Bivalvia 4 26,7 

Tổng cộng 15 100 

Nhóm loài cửa sông và ven biển di nhập nội địa Ocypoda ceratophthalma, Nerita (Nerita) 

articulata, Littorina scabra, Melampus fasciatus, Pythia plicata, Chicorus capucinus, Clea 

(Anentome) helena, Novaculina siamensis.  

Nhóm loài chỉ thị cho loại nƣớc acid gồm Sermyla tornatella, Melanoides tuberculatus, Lymnea 

viridis.  

Mật độ và loài ưu thế nhất 

Mật độ ĐVKXSCL ở khu vực khảo sát biến thiên từ 9 – 56 cá thể/mẫu. Các loài Littorina scabra, 

Sermyla tornatella, Novaculina siamensis chiếm ƣu thế. 

 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 2.3.

 Tình hình phát triển kinh tế 2.3.1.

Năm 2015, tốc độ tăng trƣởng kinh tế của Thành phố Bạc Liêu đạt 16,63%. Đây là mức tăng trƣởng 

cao so với các địa phƣơng trong cả nƣớc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tăng dần tỷ trọng 

công nghiệp, xây dựng và thƣơng mại dịch vụ nhƣng tốc độ tăng còn chậm. 

42.04%

45.57%

12.39%

Công nghiệp -Xây dựng 

Dịch vụ

Nông nghiệp - Thủy sản

 

Hình 2.5. Cơ cấu phát triển kinh tế thành phố Bạc Liêu năm 2015 

(Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội thành phố Bạc Liêu năm 2016). 

Thương mại-dịch vụ: 

Hoạt động thƣơng mại trong năm 2015 tiếp tục tăng trƣởng khá, tổng mức bán lẻ đạt 

7.486.819.000.000 đồng, toàn thành phố có 4.600 cơ sở với 15.802 lao động. 

Trong năm 2015 thành phố cũng đƣa vào hoạt động chợ Trung tâm Bạc Liêu và chợ xã Hiệp Thành, 

giá cả hàng hóa tƣơng đối ổn định, tiểu thƣơng có ý thức trong việc niên yết công khai giá cá đúng 

quy định. 

Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển trong năm có 840.000 lƣợt khách (khoảng 25.800 lƣợt khách 

quốc tế), có 261.000 lƣợt khách sử dụng dịch vụ lƣu trú. Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ - du 

lịch khoảng 810 tỷ đồng. 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự 

án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” 

 Trang 67 

Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 

Tình hình sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của thành phố tƣơng đối phát triển, đáp ứng 

đƣợc nhu cầu của thị trƣờng. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trong năm 2015 

đạt 1.193,288 tỷ đồng. Toàn thành phố có 892 cơ sở sản xuất công nghiệp với 4.006 lao động. 

Sản xuất nông nghiệp – Thủy sản: 

 Sản xuất nông nghiệp 

Cây lƣơng thực và hoa màu: Năm 2015, tổng sản lƣợng lúa đạt 11.705 tấn, tổng sản lƣợng 

hoa màu 6.630 tấn (chủ yếu là dƣa hấu, bí các loại, rau ăn lá). 

Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố phát triển tƣơng đối ổn 

định. Tính đến hết năm 2015, tổng đàn gia súc hiện có 14.626 con (heo 14.100 con, trâu-bò 223 

con, dê 291 con); tổng đàn gia cầm 26.672 con (gà 17.712 con, vịt 8.960 con) 

 Tình hình nuôi trồng, đánh bắt thủy sản: 

Năm 2015, tổng sản lƣợng nuôi trồng và khai thác đánh bắt thủy sản năm 2015 là 38.545 tấn (tôm 

18.175 tấn, cá và thủy sản khác 20.370). Nhìn chung, sản lƣợng thủy sản tăng đều trong các năm, 

giai đoạn 2012-2015. Tuy nhiên tình hình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn nhƣ: quy hoạch kênh 

mƣơng thủy lợi phục vụ sản xuất chƣa đồng bộ; thiếu vốn đầu tƣ sản xuất; nắng nóng kéo dài khiến 

cho độ mặn ao nuôi tôm tăng cao, làm thiệt hại một số diện tích nuôi tôm…  

 Điều kiện về xã hội 2.3.2.

Thành phố Bạc Liêu là đô thị loại II với 10 đơn vị hành chính phƣờng xã (7 phƣờng và 3 xã với 

tổng số 67 Khóm/Ấp). Theo niên giám thống kê thành phố Bạc Liêu năm 2015 tổng dân số là 

155.195 ngƣời với 34.631 hộ gia đình, mật độ dân số là 887 ngƣời/km
2
. 

Dân số 

Quy mô về diện tích và hiện trạng dân số của các phƣờng/xã đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.22: Diện tích, dân số và mật độ dân số phân theo đơn vị hành chính 

STT Phƣờng Diện tích 

(km
2
) 

Dân số trung bình 

(Ngƣời) 

Mật độ dân số 

(Ngƣời/km
2
) 

1 Phƣờng 1 5,83 21.735 3.728 

2 Phƣờng 2 8,85 14.607 1.651 

3 Phƣờng 3 0,92 17.143 18.634 

4 Phƣờng 5 9,76 19.140 1.961 

5 Phƣờng 7 3,06 17.545 5.734 

6 Phƣờng 8 10,89 15.780 1.449 

7 Phƣờng  Nhà Mát 24,35 10.717 440 

8 Xã Hiệp Thành 25,12 9.342 372 

9 Xã Vĩnh Trạch 38,09 15.388 404 

10 Xã Vĩnh Trạch Đông 48,38 13.797 285 

Tổng số 175,25 155.194 887 

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Bạc Liêu, năm 2016 

Kết quả tự đánh giá điều kiện kinh tế hộ gia đình của ngƣời dân khu vực dự án đƣợc trình bày trong 

bảng và biểu đồ dƣới đây: 
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Bảng 2.23. Tự đánh giá điều kiện kinh tế hộ gia đình của ngƣời dân khu vực dự án 

Khu vực dự án 

Điều kiện kinh tế 

Tổng 
Hộ nghèo 

Hộ trung 

bình 
Hộ khá Hộ giàu 

Phƣờng 1 
Số phiếu 8 206 35 4 253 

Tỷ lệ (%) 3,2 81,4 13,8 1,6 100,0 

Phƣờng 2 
Số phiếu 3 145 5 0 153 

Tỷ lệ (%) 2,0 94,8 3,2 0,0 100,0 

Phƣờng 3 
Số phiếu 0 126 31 0 157 

Tỷ lệ (%) 0,0 80,3 19,7 0,0 100,0 

Phƣờng 5 
Số phiếu 15 156 33 0 204 

Tỷ lệ (%) 7,4 76,5 16,1 0,0 100,0 

Phƣờng 7 
Số phiếu 22 148 34 3 207 

Tỷ lệ (%) 10,6 71,5 16,4 1,5 100,0 

Phƣờng 8 
Số phiếu 17 140 11 0 168 

Tỷ lệ (%) 10,1 83,3 6,6 0,0 100,0 

Phƣờng 

Nhà Mát 

Số phiếu 49 55 17 0 121 

Tỷ lệ (%) 40,5 45,5 14,0 0,0 100,0 

Bình quân 
Số phiếu 114 976 166 7 1263 

Tỷ lệ (%) 9,0 77,3 13,1 0,6 100,0 

Nguồn: Khảo sát kinh tế-xã hội Thành phố Bạc Liêu, 2016, N = 1263  

Dân tộc 

Đợt khảo sát khu vực dự án cho thấy tỷ lệ dân tộc Kinh chiếm đa số (85,2% tổng số phiếu). Hai dân 

tộc thiểu số phân bố trong khu vực là dân tộc Khơ-me (chiếm 7,9%) và dân tộc Hoa (6,9%). Tỷ lệ 

các thành phần dân tộc trong nhóm đối tƣợng đƣợc khảo sát đối với từng khu vực trong thành phố 

Bạc Liêu đƣợc thể hiện trên bảng dƣới đây: 

Bảng 2.24: Thành phần dân tộc khu vực dự án 

Khu vực dự án 
Dân tộc 

Tổng 
Kinh Khơ-me Hoa 

Phƣờng 1 
Số phiếu 248 3 2 253 

Tỷ lệ (%) 98,0 1,2 0,8 100,0 

Phƣờng 2 
Số phiếu 151 2 0 153 

Tỷ lệ (%) 98,7 1,3 0,0 100,0 

Phƣờng 3 
Số phiếu 87 0 70 157 

Tỷ lệ (%) 55,4 0,0 44,6 100,0 

Phƣờng 5 
Số phiếu 187 5 12 204 

Tỷ lệ (%) 91,7 2,5 5,9 100,0 

Phƣờng 7 
Số phiếu 203 3 1 207 

Tỷ lệ (%) 98,1 1,4 0,5 100,0 

Phƣờng 8 
Số phiếu 100 67 1 168 

Tỷ lệ (%) 59,5 39,9 0,6 100.0 

Phƣờng Nhà Số phiếu 100 20 1 121 
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Mát Tỷ lệ (%) 82,6 16,5 0,8 100,0 

Tổng 
Số phiếu 1076 100 87 1263 

Tỷ lệ (%) 85,2 7,9 6,9 100,0 

Nguồn: Khảo sát kinh tế- xã hội Thành phố Bạc Liêu, 2016, N = 1263 

Vấn đề về giới 

Giới tính là một khía cạnh quan trọng trong các cuộc phỏng vấn cũng nhƣ trong các vấn đề đƣa ra 

trong xã hội. Tỷ lệ nam-nữ phản ánh tính cân bằng, bình đẳng giới trong gia đình và xã hội. Hai giới 

có quyền đƣa ra ý kiến, có tiếng nói nhƣ nhau và cùng thảo luận các vấn đề. Kết quả khảo sát cho 

thấy tỷ lệ nam-nữ tại thành phố Bạc Liêu có sự chênh lệch không lớn, cụ thể: có 751/1263 đối 

tƣợng khảo sát là giới tính nam, chiếm 59,5%; Giới tính nữ chiếm 40,5%. Phân tích theo từng khu 

vực trong thành phố, khu vực phƣờng Nhà Mát có chênh lệch tỷ lệ nam-nữ trả lời phỏng vấn lớn 

nhất (69,4% nam; 30,6% nữ) trong khi khu vực phƣờng 1 và phƣờng 7 có tỷ lệ giới tính tƣơng đối 

đồng đều. 

Bảng 2.25: Tỷ lệ giới tính trong mẫu khảo sát 

Giới tính 
Khu vực dự án 

Tổng 
Ph.1 Ph.2 Ph.3 Ph.5 Ph.7 Ph.8 Ph.NH 

Nam 
Số phiếu 130 100 95 129 110 103 84 751 

Tỷ lệ (%) 51,4 65,4 60,5 63,2 53,1 63,3 69,4 59,5 

Nữ 
Số phiếu 123 53 62 75 97 65 37 512 

Tỷ lệ (%) 48,6 34,6 39,5 36,8 46,9 38,7 30,6 40,5 

Nguồn: Khảo sát kinh tế-xã hội thành phố Bạc Liêu, 2016, N= 1263 

Hộ dễ bị tổn thương 

Nhóm hộ dễ bị tổn thƣơng trong khu vực dự án bao gồm: (i)Nhóm hộ nghèo (ii) Nhóm phụ 

nữ làm chủ hộ; (iii) Nhóm hộ chính sách; (iv) Nhóm hộ có ngƣời khuyết tật. Đây là những đối 

tƣợng nhạy cảm hơn cả đối với những tác động do dự án gây ra. Khảo sát về tỷ lệ này để có phƣơng 

hƣớng đầu tƣ, hỗ trợ phù hợp đối với từng vùng trong quá trình thực hiện dự án. 

Bảng 2.26: Sàng lọc nhóm hộ dễ bị tổn thƣơng trong khu vực dự án 

 

Khu vực dự án 

Hộ gia đình thuộc diện nào ? 

 

Tổng Hộ  nghèo 
Phụ nữ làm 

chủ hộ 

Hộ chính 

sách 

Hộ có 

người 

khuyết tật 

Không 

thuộc diện 

nào 

Phƣờng 1 
Số phiếu 5 77 17 7 147 253 

Tỷ lệ 2,0 30,4 6,7 2,8 58,1 100,0 

Phƣờng 2 
Số phiếu 2 33 4 4 110 153 

Tỷ lệ 1,3 21,6 2,6 2,6 71,9 100,0 

Phƣờng 3 
Số phiếu 0 61 0 0 96 157 

Tỷ lệ 0,0 38,9 0,0 0,0 61,1 100,0 

Phƣờng 5 Số phiếu 15 57 0 0 132 204 
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Tỷ lệ 7,4 27,9 0,0 0,0 64,7 100,0 

Phƣờng 7 
Số phiếu 19 84 21 6 77 207 

Tỷ lệ 9,2 40,6 10,1 2,9 37,2 100,0 

Phƣờng 8 
Số phiếu 14 29 9 2 114 168 

Tỷ lệ 8,3 17,3 5,4 1,2 67,8 100,0 

Phƣờng 

Nhà Mát 

Số phiếu 46 21 5 3 46 121 

Tỷ lệ 38,0 17,4 4,1 2,5 38,0 100,0 

Bình quân 
Số phiếu 101 362 56 22 722 1263 

Tỷ lệ 8,0 28,7 4,4 1,7 57,2 100,0 

Nguồn: Khảo sát kinh tế-xã hội thành phố Bạc Liêu, 2016, N = 1263 

Theo kết quả khảo sát, phƣờng 3, phƣờng 8 là những khu vực có tỷ lệ ngƣời dân tộc thiểu số khá 

lớn, cụ thể: phƣờng 3 có 44,8% dân tộc thiểu số (ngƣời Hoa); phƣờng 8 có 40,5% dân tộc thiểu số 

(trong đó 39,9 % dân tộc Khơ-me; 0,6% dân tộc Hoa). 

Giáo dục và sức khỏe trong vùng dự án 

Giáo dục 

Trình độ học vấn của ngƣời trả lời phỏng vấn thể hiện sự hiểu biết và mức nhận thức của họ. Trình 

độ học vấn tỷ lệ thuận với mức hiểu biết và nhận thức nói chung (trừ một số trƣờng hợp cá biệt 

trong từng điều kiện cụ thể). Đây là một trong những tiêu chí đánh giá cơ bản nhất trong quá trình 

phỏng vấn dân cƣ khu vực dự án. Trình độ của những ngƣời trả lời đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.27: Trình độ học vấn của ngƣời trả lời phỏng vấn 

Khu vực dự án 

Học vấn 
 

Tổng 
Mù chữ/ 

chƣa đi học 
Cấp I 

Cấp 

II 

Cấp 

III 
CĐ/ĐH 

Trên 

ĐH 

Phƣờng 1 
Số phiếu 5 65 66 43 70 4 253 

Tỷ lệ 2,0 25,7 26,1 17,0 27,7 1,6 100,0 

Phƣờng 2 
Số phiếu 20 88 38 2 4 1 153 

Tỷ lệ 13,1 57,5 24,8 1,3 2,6 0,7 100,0 

Phƣờng 3 
Số phiếu 1 13 86 21 36 0 157 

Tỷ lệ 0,6 8,3 54,8 13,4 22,9 0,0 100,0 

Phƣờng 5 
Số phiếu 9 95 66 16 18 0 204 

Tỷ lệ 4,4 46,6 32,4 7,8 8,8 0 100,0 

Phƣờng 7 
Số phiếu 5 32 57 37 73 3 207 

Tỷ lệ 2,4 15,5 27,7 17,9 35,3 1,4 100,0 

Phƣờng 8 
Số phiếu 12 68 68 11 9 0 168 

Tỷ lệ 7,1 40,5 41,5 6,5 5,4 0,0 100.0 

Phƣờng 

Nhà Mát 

Số phiếu 32 51 25 7 6 0 121 

Tỷ lệ 26,4 42,1 20,7 5,8 5,0 0,0 100,0 

Bình quân 
Số phiếu 84 412 406 137 216 8 1263 

Tỷ lệ 6,7 32,6 32,1 10,8 17,1 0,6 100,0 

Nguồn: Khảo sát kinh tế-xã hội thành phố Bạc Liêu, 2016, N = 1263 

Trình độ học vấn của ngƣời đƣợc hỏi chủ yếu là trình độ học vấn cấp I (chiếm 32,6%); cấp II 

(32,1%). Số ngƣời hoàn thành chƣơng trình trung học phổ thông chiếm 10,8%; trình độ Cao 

đẳng/Đại học và trên Đại học chiếm 17,7%. Bên cạnh đó vẫn còn 6,7% ngƣời không biết chữ/không 

đƣợc đi học, hiện trạng này tồn tại chủ yếu ở các hộ nghèo tại phƣờng Nhà Mát và phƣờng 2. Để 

nâng cao nhận thức, khả năng tiếp thu khoa học – kỹ thuật và hội nhập của cộng đồng, việc đào tạo 

ngƣời dân nói chung, trẻ em nói riêng – nguồn lực về lao động trong tƣơng lai, là một trong những 

nhiệm vụ sống còn của mỗi Quốc gia vì sự phát triển và phồn thịnh của đất nƣớc đó. 
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Sức khỏe 

Khi đƣợc hỏi, có 68,6% ngƣời cho rằng môi trƣờng sống của họ bị ô nhiễm. Hầu hết các khu vực 

đều có số phiếu đánh giá môi trƣờng bị ô nhiễm lớn hơn 60%, ngoại trừ phƣờng 1 (45,5%) và 

phƣờng 7 (31,9%), tỷ lệ này lớn nhất ở phƣờng 3 với 96,2% ngƣời dân trong khu vực này đánh giá 

môi trƣờng sống của họ bị ô nhiễm. Phƣờng 7 là khu vực có chất lƣợng môi trƣờng tốt nhất theo 

cảm quan của ngƣời dân, với 68,1% ý kiến cho rằng môi trƣờng sống của họ không bị ô nhiễm. 

Bảng dƣới đây mô tả chi tiết kết quả phỏng vấn: 

Bảng 2.28: Tình hình ô nhiễm môi trƣờng ở khu vực dự án 

Môi trƣờng có bị ô 

nhiễm không ? 

Khu vực dự án 
Bình 

quân 
Phường 

1 

Phường 

2 

Phường 

3 

Phường 

5 

Phường 

7 

Phường 

8 

Phường 

Nhà Mát 

Có 
Số phiếu 115 98 151 190 66 157 90 867 

Tỷ lệ(%) 45,5 64,1 96,2 93,1 31,9 93,5 74,4 68,6 

Không 
Số phiếu 138 55 6 14 141 11 31 396 

Tỷ lệ(%) 54,5 35,9 3,8 6,9 68,1 6,5 25,6 31,4 

Tổng 
Số phiếu 253 153 157 204 207 168 121 1263 

Tỷ lệ(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nguồn: Khảo sát kinh tế-xã hội thành phố Bạc Liêu, 2016, N = 1263 

Đặc biệt khi phân tích theo điều kiện kinh tế của các hộ gia đình có thể thấy các hộ có kinh tế khá 

giả thƣờng là những đối tƣợng ít chịu tác động của ô nhiễm môi trƣờng hơn so với hộ nghèo, do họ 

có đủ năng lực kinh tế để lựa chọn chỗ ở, điều kiện sinh sống tốt hơn. Cụ thể, có 64,9% phiếu trả lời 

ở những hộ nghèo và 71,3% hộ trung bình nói rằng môi trƣờng sống của họ bị ô nhiễm; tỷ lệ này ở 

hộ giàu là 28,6%. 
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Hình 2.6: Hiện trạng môi trƣờng khu vực dự án theo đánh giá của ngƣời dân 

(Nguồn: Khảo sát kinh tế-xã hội thành phố Bạc Liêu, 2016, N = 1263) 

Lao động việc làm và thu nhập – chi tiêu 

Lao động việc làm 

Cơ cấu ngành-nghề trong một khu vực phản ánh định hƣớng phát triển kinh tế-xã hội của khu vực 

đó. Lƣợng cơ hội việc làm cho biết tình hình phát triển kinh tế trong khu vực. Quá trình khảo sát 

các ngành nghề ở địa phƣơng khu vực nghiên cứu đƣợc tiến hành nằm mục đích đƣa ra những đánh 

giá chung về tình hình việc làm tại khu vực, là cơ sở đánh giá tiềm lực kinh tế của khu vực. Kết quả 

khảo sát cho thấy ngƣời dân làm thuê cho các công ty/xí nghiệp/cơ sở sản xuất chiếm tỷ lệ cao nhất 
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(44,0%), tiếp theo là nhóm ngành Dịch vụ/buôn bán (chiếm 15,4%); cán bộ công viên chức nhà 

nƣớc (chiếm 13,0%). Tỷ lệ ngƣời không có việc làm chiếm 7,5% trong tổng số ngƣời đƣợc khảo 

sát. 
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Hình 2.7: Nghề nghiệp của ngƣời dân trong nhóm khảo sát 

Cơ hội nghề nghiệp và sự lựa chọn công việc làm của ngƣời dân liên quan đến trình độ học vấn của 

những đối tƣợng này. Kết quả khảo sát hoàn toàn phù hợp với thực tế, cụ thể: nhóm ngƣời không 

biết chữ và chƣa tốt nghiệp THCS chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực buôn bán, làm thuê; những 

đối tƣợng có trình độ học vấn cấp III, cao đẳng/đại học và sau đại học có nhiều cơ hội lựa chọn 

nghề nghiệp hơn 

Thu nhập - chi tiêu 

Thu nhập 

Khi đánh giá mức thu nhập bình quân đầu ngƣời và nguồn thu theo phân loại kinh tế hộ gia đình 

cho thấy giữa nhóm hộ nghèo và nhóm hộ khá giàu có sự chênh lệch rõ rệt: thu nhập bình quân đầu 

ngƣời của nhóm hộ giàu (5.182.903 VNĐ/ngƣời/tháng) gấp khoảng 8,7 lần so với thu nhập bình 

quân đầu ngƣời của nhóm hộ nghèo (594.593 VNĐ/ngƣời/tháng); gấp gần 3,7 lần so với nhóm hộ 

trung bình (1.365.965 VNĐ/ngƣời/tháng) và gấp 2,3 lần so với nhóm hộ khá (2.295.962 

VNĐ/ngƣời/tháng); nhóm hộ nghèo có nguồn thu chủ yếu từ lƣơng/khoản trợ cấp hàng tháng và từ 

các nguồn thu khác nhƣ thuê mƣớn, xe ôm,…, trong khi đó nhóm hộ giàu có nguồn thu chủ yếu từ 

lƣơng hàng tháng và từ buôn bán/dịch vụ. Chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 2.29: Thu nhập bình quân của ngƣời dân phân theo điều kiện kinh tế 

 

Kinh tế hộ gia 

đình 

Thu nhập bình quân (VNĐ) 

Thu nhập bình 

quân/hộ 

Mức cao 

nhất 

Mức thấp 

nhất 

Bình quân 

người/hộ 

Thu nhập bình 

quân đầu người 

Hộ nghèo 2.747.020 8.400.000 360.000 4.62 594.593 

Hộ trung bình 6.310.760 20.000.000 1.000.000 4.62 1.365.965 

Hộ khá 10.974.700 30.000.000 1.200.000 4.78 2.295.962 

Hộ giàu 19.228.570 30.000.000 4.600.000 3.71 5.182.903 

Bình quân 6.673.680 30.000.000 360.000 4.64 1.438.293 

Nguồn: Khảo sát kinh tế-xã hội Thành phố Bạc Liêu, 2016, N = 1263  
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Thu nhập bình quân/hộ/tháng trung bình của các hộ là gần 6,7 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu 

ngƣời của nhóm hộ nghèo theo đánh giá của điều tra viên và cộng đồng trong mẫu là 594.593 

VNĐ/ngƣời/tháng, thấp hơn rất nhiều so với mức thu nhập bình quân đầu ngƣời theo chuẩn nghèo 

đô thị giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ- TTg của Thủ tƣớng chính phủ ngày 

19 tháng 11 năm 2015 (900.000 VNĐ/ngƣời/tháng). Tính riêng cho từng phƣờng, hai khu vực có 

bình quân thu nhập hộ gia đình thấp nhất là phƣờng 8 và phƣờng 2, với mức thu nhập trung bình lần 

lƣợt là 5.184.520 VNĐ/hộ/tháng và 5.247.450 VNĐ/hộ/tháng. Phƣờng 3 là khu vực có thu nhập 

trung bình cao nhất trong khu vực dự án (8.248.410 VNĐ/hộ/tháng), ở phƣờng này không có hộ nào 

có mức thu nhập dƣới 2 triệu đồng/tháng. 

Bảng 2.30: Thu nhập bình quân/tháng của hộ gia đình phân theo từng phƣờng 

Khu vực dự án 
Thu nhập bình quân (triệu/hộ/tháng) 

Tổng 
≤2 2÷6 6÷10 ≥10 

Phƣờng 1 
Số phiếu 15 70 126 42 253 

Tỷ lệ (%) 5,9 27,7 49,8 16,6 100,0 

Phƣờng 2 
Số phiếu 3 94 54 2 153 

Tỷ lệ (%) 2,0 61,4 35,3 1,3 100,0 

Phƣờng 3 
Số phiếu 0 26 103 28 157 

Tỷ lệ (%) 0,0 16,6 65,6 17,8 100,0 

Phƣờng 5 
Số phiếu 12 82 63 47 204 

Tỷ lệ (%) 5,9 40,2 30,9 23,0 100,0 

Phƣờng 7 
Số phiếu 13 77 96 21 207 

Tỷ lệ (%) 5,8 57,8 26,2 10,2 100,0 

Phƣờng 8 
Số phiếu 11 97 56 4 168 

Tỷ lệ (%) 6,5 57,7 33,3 2,5 100,0 

Phƣờng 

Nhà Mát 

Số phiếu 7 58 46 10 121 

Tỷ lệ (%) 5,8 47,9 38,0 8,3 100,0 

Bình quân 
Số phiếu 61 504 544 154 1263 

Tỷ lệ (%) 4,8 39,9 43,1 12,2 100,0 

Nguồn: Khảo sát kinh tế-xã hội Thành phố Bạc Liêu, 2016, N = 1263  

Tỷ lệ hộ có thu nhập dƣới 2 triệu đồng là 4,8%; đa phần các hộ gia đình có thu nhập từ 6÷10 triệu 

đồng (chiếm 43,1%); các hộ có thu nhập từ 2÷6 triệu chiếm 39,9%; có 12,2% các hộ có thu nhập 

lớn hơn 10 triệu đồng. Phƣờng 8 là nơi có tỷ lệ các gia đình có thu nhập thấp (dƣới 2 triệu 

đồng/tháng) nhiều nhất trong khu vực dự án, đối lập với 23,0% hộ gia đình ở phƣờng 5 có mức thu 

nhập cao (hơn 10 triệu đồng/tháng). 

Những phân tích trên cho thấy có sự phân hóa giàu-nghèo rõ rệt trong thành phố, đây cũng là vấn đề 

thƣờng gặp ở các đô thị ở Việt Nam. Cần có chính sách đầu tƣ, chƣơng trình hành động phù hợp từ 

phía Chính phủ, cơ quan ban ngành các cấp để nâng cao đời sống ngƣời dân khu thu nhập thấp, kéo 

gần khoảng cách giàu-nghèo trong các đô thị nói riêng và xã hội nói chung. 

Chi tiêu 
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Chi tiêu bình quân và sự  phân  phối các khoản chi thể hiện sự ƣu tiên của hộ gia đình đối với các 

nhu cầu sinh hoạt (ăn uống, đi lại, sinh hoạt phí khác); nhu cầu giáo dục; nhu cầu y tế và chăm sóc 

sức khỏe; nhu cầu giải trí; nhu cầu làm đẹp..v.v. Thông thƣờng các hộ có thu nhập thấp chỉ có khả 

năng chi trả cho những khoản thiết yếu trong cuộc sống (lƣợng thực, điện, nƣớc…), ở các gia đình 

khá/giàu, mức chi tiêu của họ thƣờng lớn hơn. Mức chi tiêu trung bình ở các hộ gia đình phân theo 

điều kiện kinh tế đƣợc trình bày trong bảng dƣới đây: 

Bảng 2.31: Mức tích lũy của các hộ gia đình phân theo điều kiện kinh tế (VNĐ) 

Điều kiện kinh tế 
Thu nhập bình quân 

hộ gia đình 

Chi tiêu bình quân 

hộ gia đình 
Mức tích lũy 

Nghèo 2.747.020 2.347.190 399.830 

Trung bình 6.310.760 5.432.230 878.530 

Khá 10.974.700 8.636.140 2.338.560 

Giàu 19.228.570 13.000.000 6.228.570 

Bình quân 6.673.680 5.616.810 1.056.870 

Nguồn: Khảo sát kinh tế xã hội Thành phố Bạc Liêu, 2016, N= 1263 

Mức chi tiêu trung bình của một hộ gia đình/tháng là hơn 5,5 triệu đồng đối với toàn khu vực dự án. 

Có sự chênh lệch lớn giữa mức chi tiêu trung bình hộ giàu (13 triệu đồng/tháng), gấp 5,6 lần chi 

tiêu bình quân ở các hộ nghèo (2,3 triệu đồng/tháng). Thông thƣờng, các hộ có thu nhập càng cao, 

càng chi tiêu nhiều nhƣng mức tích lũy của họ cũng khá cao. Biểu đồ dƣới đây thể hiện mức độ chi 

tiêu trung bình của các hộ gia đình phân theo điều kiện kinh tế. 

 ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG 2.4.

 Kết nối giao thông 2.4.1.

 Hệ thống giao thông đối ngoại 2.4.1.1.

  iao thông đường bộ 

Quốc lộ 1A: Đi qua phía Bắc thành phố, kết nối các tỉnh trong vùng TP. Hồ Chí Minh và vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long, với giao điểm quan trọng đƣờng Hùng Vƣơng, đƣờng Trần Phú. Mặt 

đƣờng rộng 12m, thảm bêtông nhựa. 

Tuyến Nam Sông Hậu: Kết nối TP. Bạc Liêu với tỉnh Sóc Tăng, đƣờng đạt tiêu chuẩn cấp III, lộ 

giới 46m, nền đƣờng 12m. Đoạn qua thành phố Bạc Liêu có nền đƣờng rộng từ 33m (mặt đƣờng 

rộng 2x9m) đến 42m (mặt đƣờng rộng 2x12m), mới tráng nhựa 2 lớp. 

Đƣờng ĐT977 (đƣờng Giồng Nhãn - Gò Cát): nối TP. Bạc Liêu với tỉnh Sóc Trăng, đến huyện 

Đông Hải- tỉnh Bạc Liêu (điểm đầu tại xã Vĩnh Trạch Đông - TP. Bạc Liêu, kết thúc tại ngã 3 Gò 

Cát, xã Long Điền Tây - huyện Đông Hải. Nền đƣờng 6m, mặt đƣờng 3,5m. 

Đƣờng ĐT977B (đƣờng Thuận Hòa - Xiêm Cán): Nền đƣờng 6,5m, mặt đƣờng 3,5m. 

Đƣờng ĐH36 (tuyến đê biển Đông): Là tuyến đƣờng ven biển của tỉnh Bạc Liêu, đoạn qua TP. Bạc 

Liêu dài 12km. 

  iao thông thủy 

Biển Đông: Nằm ở phía Nam TP. Bạc Liêu, tạo điều kiện giao lƣu quốc tế và phát triển du lịch. 

Kênh Cà Mau - Bạc Liêu: Do Trung ƣơng quản lý, điểm đầu từ Sóc Trăng đến Cà Mau, đoạn qua 

tỉnh Bạc Liêu dài 48,5km, chiều rộng 40m, chiều sâu 7m, sông cấp III. 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự 

án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” 

 Trang 75 

Kênh Cổ Cò - Bạc Liêu: điểm đầu từ Sóc Trăng đến Cà Mau, đoạn qua tỉnh Bạc Liêu dài 18km, 

chiều rộng 40m, chiều sâu 7m, sông cấp III (Trung ƣơng quản lý). 

Kênh Cầu Sập - Ngang Dừa: Kênh cấp V do Tỉnh quản lý, kênh bắt đầu từ kênh Phụng Hiệp đến 

kênh Cà Mau - Bạc Liêu, chiều rộng 20m, chiều sâu 1,2m.  

Kênh 30-4: Kênh cấp V do Tỉnh quản lý, kênh thuộc TP. Bạc Liêu, bắt đầu từ sông Bạc Liêu ra biển 

Đông, chiều dài 8,8km, chiều rộng 20m, chiều sâu 1,2m 

 Các công trình đầu mối giao thông 

Đƣờng bộ: Hiện có bến xe khách liên tỉnh tại phƣờng 7 - TP. Bạc Liêu.   

Đƣờng thủy: Có cửa sông, biển Nhà Mát có khả năng xây dựng cảng biển, cảng du lịch điều kiện để 

phát triển giao thông biển. 

 Hệ thống giao thông nội thị 2.4.1.2.

 Mạng đường nội thị 

- Đƣờng 23-8: Là trục chính đô thị, từ đƣờng Trần Phú đến Cầu Sập, chiều dài 4km, lộ giới 

31m. 

- Đƣờng Trần Phú: Là trục chính hƣớng tâm, đoạn từ đƣờng vành đai đến đƣờng Bà Triệu, lộ 

giới 31m; đoạn từ Bà Triệu đến Hai Bà Trƣng lộ giới 32,5m; đoạn từ Hai Bà Trƣng đến cầu 

Kim Sơn lộ giới 33,5m. 

- Đƣờng Cao Văn Lầu và đƣờng Bạch Đằng: Là trục chính nối từ cầu Kim Sơn đến cầu Nhà 

Mát. Chiều dài 8,639 km, lộ giới từ 30-58m. 

- Đƣờng Trần Huỳnh: Là trục ngang chính, từ đƣờng Võ Thị Sáu đến kênh Xáng, lộ giới 

26,5m. 

- Đƣờng Võ Thị Sáu: Đoạn từ đƣờng 23-8 đến đƣờng Trần Huỳnh lộ giới 26,5m, đoạn từ 

đƣờng Trần Huỳnh đến Bà Triệu lộ giới 21m, đoạn từ đƣờng Bà Triệu đến cầu Bạc Liêu lộ 

giới 26,5m. 

- Đƣờng Nguyễn Thị Minh Khai: Là trục ngang chính lộ giới 26,5m. 

- Đƣờng Hai Bà Trƣng, đƣờng Hòa Bình: lộ giới 26,5m. 

- Có các cầu:Cầu Kim Sơn, cầu Bạc Liêu 2 ( cầu Tôn Đức Thắng), cầu Bạc Liêu 3, cầu Xáng, 

cầu Kè, cầu Vƣờn Chim, cầu Trƣờng Sơn, cầu Nhà Mát. 

 Hệ thống cấp nƣớc 2.4.2.

Hiện tại năm 2011, TP Bạc Liêu có 2 nhà máy nƣớc đang hoạt động với công suất tổng cộng 

22.000m
3
/ng. 

- Nhà máy nƣớc số 1 vị trí tại Phƣờng 1, công suất Q = 10.000m
3
/ngày, khai thác 04 giếng 

với độ sâu từ 120 – 250m; 

- Nhà máy nƣớc số 2 vị trí tại KDC Phƣờng 5, công suất Q = 12.000m
3
/ngày, khai thác 04 

giếng với độ sâu từ 140 – 170m; Có 1 đài nƣớc dung tích W = 150 m
3
 cao 22m bằng bê tông 

cốt thép vẫn đang sử dụng nằm trên đƣờng Trần Huỳnh. 

Nƣớc ngầm chủ yếu đƣợc khai thác từ tầng Pleistocen dƣới – trên với độ sâu từ 120-250m với 8 

giếng khoan thuộc Công ty Cấp nƣớc Bạc Liêu quản lý, phục vụ cho dân cƣ đô thị. 

Theo số liệu của Cty TNHH cấp thoát nƣớc và Trung tâm Nƣớc sạch & VSMT Nông thôn, tổng 

chiều dài mạng lƣới truyền tải và phân phối nƣớc sạch trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu là 44.459 

m, đƣờng ống các loại có đƣờng kính từ Ф60- Ф500. 

Tỷ lệ dân đô thị đƣợc cấp nƣớc sạch  100%, tiêu chuẩn dùng nƣớc cho dân cƣ nội thành khoảng 

120l/ng-ngày với tỷ lệ thất thoát khoảng 32% 
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Nhìn chung hệ thống cấp nƣớc hiện tại vừa đủ phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa 

bàn thành phố, trong tƣơng lai với sự phát triển mạnh các khu dân cƣ, khu công nghiệp, khu du lịch 

cần phải xây dựng thêm hệ thống cấp nƣớc để đảm bảo cấp nƣớc cho khu công nghiệp, các khu đô 

thị mới. 

 Hiện trạng thu gom và xử lý chất thải rắn 2.4.3.

Thu gom 

Công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (bao gồm chất thải rắn sinh hoạt tại bệnh viện 

và cơ sở sản xuất…) tại TP. Bạc Liêu do Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh chịu trách nhiệm. Trong các 

con hẻm, rác thải sẽ đƣợc ngƣời dân thu gom đem ra địa điểm tập kết, hoặc hợp đồng với Tổ Dân 

lập thu gom rác của phƣờng và có xe đẩy tay thu gom mang ra các bãi tập kết rác tại các tuyến 

đƣờng lớn trƣớc 4 giờ sáng và 12 giờ trƣa. Tiếp đó, xe thu gom rác chuyên dụng của Trung tâm 

dịch vụ đô thị tỉnh sẽ đi thu gom và vận chuyển về bãi chôn lấp Bạc Liêu.  

Tại Tp.Bạc Liêu, Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh tiến hành thu gom 4 tuyến khu vực dân cƣ và 1 

tuyến thu gom tại các cơ quan, đơn vị. Mỗi tuyến có từ 2 – 5 chuyến/ngày. 

- Khu vực 1: hiện tại có 5 chuyến xe thu gom, tiến hành thành 2 ca trong ngày, ca sáng trong 

khoảng thời gian từ 4h – 5h, ca chiều từ 14h – 16h30. Tiến hành thu gom trong khu vực P.2, 

P.5 và một phần của P.3. Lộ trình thu gom của tuyến này chủ yếu từ nhà P,2, Ngã 3 Nguyễn 

Trung Trực – Cao Văn Lầu, Trung tâm thƣơng mại (HB) Trần Phú, chợ phƣờng 2, Nghĩa 

trang P.5, chùa cầu Tôn Đức Thắng P.5, Trƣờng tiểu học P5, Khu tập thể P.5, Trƣờng Cao 

đẳng Y tế, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, chân cầu Võ Thị Sáu P.3, Trƣờng mẫu giáo Sơn Ca 

2. 

- Khu vực 2: trong khu vực có 5 chuyến thu gom. Thời gian khởi hành thu gom chia thành 2 

ca trong ngày. Lộ trình thu gom chủ yếu trên tuyến đƣờng Võ Thị Sáu, Trần Phú nối dài, Lê 

Văn Duyệt. Điển hình một số địa điểm thu gom trong tuyến này nhƣ: Ngã 3 Nguyễn Đình 

Chiểu – 23/08, chợ xóm Mới, ẩm thực Đạt Ngọc B đƣờng Võ Thị Sáu, trong bến xe cảng, 

trƣớc công viên Trần Huỳnh, trƣờng Phùng Ngọc Liêm đƣờng Lê Văn Duyệt. 

- Khu vực 3: có 5 chuyến xe tiến hành thu gom trong khu vực, chia làm 2 ca, ca sáng khởi 

hành từ 4h – 5h, ca chiều khởi hành từ 14h – 16h10. Lộ trình thu gom chủ yếu trên đƣờng 

Trần Huỳnh, Hoàng Diệu, một phần đƣờng Trần Phú nối dài, một phần đƣờng Lê Duẩn, một 

phần đƣờng Cách Mạng. Một số địa điểm điển hình trong lộ trình thu gom nhƣ: Trƣờng 

Trần Huỳnh, chợ Trần Huỳnh, Chợ Cầu Xáng, xí nghiệp in đƣờng Hoàng Diệu, khu xử lý 

nƣớc, trƣờng Đại học Bạc Liêu, Sở TNMT đƣờng Lê Duẩn, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Bạc Liêu. 

- Khu vực 4: khu vực này có 3 chuyến thu gom, tiến hành thu gom từ 9h30 đến 14h. Lộ trình 

thu gom của khu vực này chủ yếu là P.8 và Phƣờng Nhà Mát. Điển hình một số điểm thu 

gom nhƣ: bãi Trà Kha, Chợ P.8, chân Cầu Sập, ngang KCN Trà Kha, Nhà máy Bia, Trạm Y 

tế Hiệp Thành, UBND P.Nhà Mát, Công ty Việt Úc, nhà hàng Hƣơng Biển, doanh trại quân 

đội.  

- Khu vực 5 – Các Cơ quan: hiện tại, Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh tiến hành thu gom trong 

khoảng thời gian từ 7h30 đến 9h. Lộ trình của tuyến thu gom từ Liên Đoàn Lao động tỉnh, các 

cơ quan hành chính trên đƣờng Trần Huỳnh P.1, các Sở Ban ngành đƣờng Nguyễn Tất Thành, 

Bảo Trợ Xã Hội, Khu tập thể công an 19 – 08 đƣờng đi Hƣng Thành, Đại học Bạc Liêu đƣờng 

Võ Thị Sáu, Ngân hàng NN   PTNT đƣờng Trần Phú, Ngân hàng phát triển Việt Nam đƣờng 

Trần Huỳnh, Nhà máy Đèn đƣờng Lê Duẩn. 

Tổng số thùng lƣu trữ rác của Tp.Bạc Liêu khoảng 776 thùng với dung tích khác nhau, trong đó loại 

dung tích 660L chiếm số lƣợng lớn nhất với 398 thùng, còn lại là loại 240L với 342 thùng và loại 

120L là 36 thùng. Ngoài ra, còn có khoảng 50 kg/ngày rác thải độc hại y tế đƣợc Bệnh viện đa khoa 

Bạc Liêu xử lý ngay tại lò đốt của bệnh viện. 
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Xử lý  

Bãi chôn lấp TP. Bạc Liêu nằm tại ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hƣng, huyện Vĩnh Lợi, cách khu vực 

dự án từ 3,5 – 10 km. Bãi có quy mô diện tích 8,2ha, công suất 100 tấn/ngày.đêm hoạt động vào 

năm 2007, có chức năng tiếp nhận và xử lý toàn bộ chất thải phát sinh trên địa bàn TP. Bạc Liêu, 

bao gồm chất thải sinh hoạt, bùn thải, chất thải xây dựng.  

Rác thải phát sinh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (bao gồm CTR phát sinh từ dự án SUUP) sau 

khi bãi rác Bạc Liêu đóng cửa sẽ đƣợc vận chuyển về xử lý tại nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc 

Liêu 

  Hệ thống cấp điện 2.4.4.

Thành phố Bạc Liêu đƣợc cấp điện từ nguồn điện lƣới quốc gia qua trạm 110/22kV - 2x40MVA 

Bạc Liêu (đặt gần bến xe nội thị) và trạm 220/110kV - 250MVA Bạc Liêu (cách trạm 110kV Bạc 

Liêu khoảng 400 mét về phía Bắc). 

Các tuyến cao thế trong khu vực quy hoạch gồm : 

- Tuyến 220kV Rạch Giá – Bạc Liêu. 

- Tuyến 110kV từ trạm 220kV Bạc Liêu đến trạm 110kV Bạc Liêu. 

- Tuyến 110kV Bạc Liêu – Giá Rai. 

- Tuyến 110kV Bạc Liêu – Vĩnh Châu. 

- Tuyến 110kV Bạc Liêu – Thạnh Trị. 

Các tuyến trung thế hiện hữu đƣợc xây dựng và vận hành ở cấp điện áp 22kV, tất cả là đƣờng dây 

trên không, sử dụng cáp nhôm, nhôm lõi thép đi trên trụ bê tông ly tâm cao 10 đến 14 mét. 

 Hệ thống thoát nƣớc và xử lý nƣớc thải 2.4.5.

Hệ thống thoát nƣớc hiện nay tại Thành phố Bạc Liêu là hệ thống thoát nƣớc chung, đƣợc xây dựng 

qua nhiều giai đoạn khác nhau bao gồm cống ngầm, cống hộp và mƣơng xây hiện hữu, chủ yếu tập 

trung trong khu vực nội ô Thành phố. Hƣớng thoát nƣớc chủ yếu ra sông Bạc Liêu. Trong quá trình 

sử dụng hiện nay nhiều khu vực các tuyến thoát nƣớc đã bị xuống cấp, hƣ hỏng, khả năng thoát 

nƣớc đã giảm gây nên một số khu vực ngập úng cục bộ. 

Tổng chiều dài các loại cống thoát nƣớc là 46.925 mét, bao gồm 1.434 hố ga và hệ thống cống thu 

gom từ các khu dân cƣ khác; có 19 cửa xả trên các tuyến đƣờng nội ô; ngoài ra còn có 04 trạm bơm 

có công suất 10.000 m
3
/giờ để bơm nƣớc cƣỡng bức khi triều cƣờng dâng cao và trong nội ô thành 

phố bị ngập nƣớc do mƣa lớn không thoát nƣớc kịp. 

Nƣớc thải sinh hoạt của nhà ở và các công trình đƣợc xử lý cục bộ qua các bể tự hoại trƣớc khi 

thoát vào hệ thống cống chung và thoát ra môi trƣờng. Thành phố chƣa có trạm xử lý nƣớc thải.   

Khu vực bên ngoài Thành phố thoát nƣớc tự nhiên ra các ao hồ, kênh rạch và chảy xuống sông Cà 

Mau - Bạc Liêu. 

Ngoài ra, ở những nơi chƣa xây dựng đƣợc đƣờng ống thoát nƣớc, nƣớc thải thoát theo địa hình tự 

nhiên và tự thấm xuống đất gây ô nhiễm môi trƣờng sinh thái. 

Tình trạng ngập úng 

Hệ thống thoát nƣớc hầu hết các phƣờng thoát kém khi trời mƣa lớn do lúc này lƣu lƣợng nƣớc lớn 

trong khi ống thoát nƣớc nhỏ, tạo áp lực nƣớc lớn trong ống thải, khó lƣu thông, gây ngập úng. Chỉ 

có khu vực phƣờng 7 và phƣờng Nhà Mát có hệ thống thoát nƣớc đƣợc đánh giá là tốt nhất trong 

khu vực dự án ( hơn 60% đánh giá nhận định hệ thống thoát nƣớc tốt trong mọi điều kiện). Một số 

nơi, ngƣời dân có nhận định hệ thống thoát nƣớc hoạt động kém ngay cả khi trời không mƣa, tỷ lệ ý 

kiến này ở các phƣờng 2, 7, 8 và phƣờng Nhà Mát lần lƣợt là  2,0%; 2,9%; 2,4% và 9,1%. 
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Bảng 2.32: Chất lƣợng hệ thống  thoát nƣớc khu vực dự án 

Nguồn: Khảo sát kinh tế-xã hội Thành phố Bạc Liêu, 2016, N= 1263 

Điều kiện hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

Dự án bao gồm 4 hợp phần: (i) Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong khu vực thu nhập 

thấp cho 4 khu LIA: LIA 1, LIA 2, LIA 5, LIA 6; (ii) Hợp phần 2: Cơ sở hạ tầng cấp 1 và cấp 2 ƣu 

tiên bao gồm cải tạo 02 kênh trong phạm vi nội ô thành phố nhƣ kênh Chín Tế, kênh 30/4 và đầu tƣ 

04 tuyến đƣờng (đƣờng Đại lộ Đông tây, đƣờng Ngô Quyền nối dài, đƣờng N6 và đƣờng N18); (iii) 

Hợp phần 3: Tái định cƣ; (iv) Hợp phần 4: Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật.  

Hiện trạng khu vực thực hiện từng hạng mục đầu tƣ của 04 hợp phần đƣợc mô tả trong Bảng 2.33 

dƣới đây. 

  

Tình trạng Khu vực dự án Bình 

quân 
Ph.1 Ph.2 Ph.3 Ph.5 Ph.7 Ph.8 Ph.NM 

Thoát tốt trong 

mọi điều kiện 

Số phiếu 45 13 42 70 137 39 86 432 

Tỷ lệ 17,8 8,5 26,8 34,3 66,2 23,2 71,1 34,2 

Thoát kém khi 

trời mƣa lớn 

Số phiếu 189 99 115 128 56 116 20 723 

Tỷ lệ 74,7 64,7 73,2 62,7 27,1 69,0 16,5 57,2 

Thoát kém khi 

trời mƣa nhỏ 

Số phiếu 18 38 0 5 5 9 4 79 

Tỷ lệ 7,1 24,8 0,0 2,5 2,4 5,4 3,3 6,3 

Thoát kém khi 

trời không mƣa 

Số phiếu 0 3 0 0 6 4 11 24 

Tỷ lệ 0,0 2,0 0,0 0,0 2,9 2,4 9,1 1,9 

Không biết Số phiếu 1 0 0 1 3 0 0 5 

Tỷ lệ 0,4 0,0 0,0 0,5 1,4 0,0 0,0 0,4 

Tổng Số phiếu 253 153 157 204 207 168 121 1263 

Tỷ lệ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Bảng 2.33: Mô tả hiện trạng các hạng mục của dự án 

Stt 
Hạng 

mục 
Miêu tả hiện trạng Hình ảnh đặc trƣng 

I Hợp phần 1 

1. LIA 1 Dân cƣ tập trung đông chủ yếu dọc theo các tuyến 

đƣờng chính bao quanh khu LIA nhƣ đƣờng Võ Thị 

Sáu, Trần Huỳnh, Trần Phú. Các tuyến này đã có hạ 

tầng kỹ thuật đầy đủ. Các tuyến hẻm kết nối từ các 

đƣờng chính vào khu dân cƣ bên trong đa phần là 

hẻm nhỏ, kết cấu bê tông. Hình thức thoát nƣớc khu 

vực theo cống chung hoặc tự thấm hoặc chảy tràn 

xuống các khu đất ngập nƣớc. Dân cƣ phân bố rải 

rác, nhà  dân chủ yếu là nhà tôn cấp 4.  

 

Danh sách các điểm nhạy cảm xem ở Phụ lục... 

 

 

2. LIA 2 Phần lớn các tuyến hẻm có bề rộng nhỏ hẹp, kết cấu 

bê tông xen kẽ đƣờng đất. Bên trong khu LIA có các 

ao hồ tù đọng, ngƣời dân vứt rác bừa bãi gây ô 

nhiễm môi trƣờng. Đa phần các hẻm đều bị ngập 

nƣớc vào những khi trời mƣa.  

 

 

Danh sách các điểm nhạy cảm xem ở Phụ lục... 

 

 

3. LIA 3 Hẻm đa phần là hẻm bê tông, bề rộng 1,5-4m. Giữa 

khu LIA có khá nhiều bãi đất trống. Kết cấu nhà chủ 

yếu là nhà tôn, tƣờng gạch. Trong khu LIA này tập 

trung nhiều các công trình văn hóa nhƣ khu lƣu 

niệm, chùa, miếu thờ,…Thƣờng xuyên xảy ra tình 

trạng ngập nƣớc do chƣa có hệ thống thoát nƣớc. 

 

Danh sách các điểm nhạy cảm xem ở Phụ lục... 

 

4. LIA 5 Dân cƣ tập trung khá đông đúc. Một vài tuyến hẻm 

có bể rộng 4 m đã đƣợc đầu tƣ xây mới với đầy đủ 

hạ tầng kỹ thuật. Các hẻm còn lại kết cấu bê tông xi 

măng xen lẫn đƣờng đất. Phía sau khu LIA là nghĩa 

trang Phật học Bạc Liêu và kênh Hở. Bên phải khu 

Lia là rạch Ông Bổn. Hiện tại các kênh rạch này tiếp 

nhận nƣớc thải của ngƣời dân xung quanh nên bị ô 

nhiễm khá trầm trọng.  

Danh sách các điểm nhạy cảm xem ở Phụ lục... 

 

 LIA 6 Phần lớn diện tích khu LIA 6 là đồng ruộng, nông 

nghiệp, là sinh kế chính của ngƣời dân trong khu 

vực. Một bộ phận nhỏ các hộ dân sinh sống dọc 

theo tuyến đƣờng 23 tháng 8 có đời sống kinh tế khá 

phát triển do nằm trên trục đƣờng dẫn về Quốc lộ 1 

và gần khu vực chợ Trà Kha, chợ Khóm. Tuy nhiên, 

đối với các hộ dân trên đƣờng Trà Kha và các tuyến 

đƣờng nhỏ trong khu LIA đời sống tƣơng đối khó 

khăn hơn do phụ thuộc vào nông nghiệp; hiện trạng 

khu dân cƣ chủ yếu là nhà cấp 4 và nhà tạm. 

Danh sách các điểm nhạy cảm xem ở Phụ lục... 
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II Hợp phần 2 

5. Đƣờng 

Lộ Bờ 

Tây 

Đƣờng Lộ Bờ Tây với bể rộng từ 2-5m, kết cấu mặt 

đƣờng nhựa xen kẽ đƣờng đất. Đƣờng chƣa đƣợc 

đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật. 

Dọc hai bên tuyến chủ yếu là đất trống, mộ, nghĩa 

địa, ao nuôi tôm, các cơ sở sản xuất tôm giống, nhà 

dân khá thƣa thớt, phân bố chủ yếu đoạn cuối tuyến. 

Mật độ giao thông dọc tuyến không cao, chủ yếu là 

các xe tải vận chuyển tôm giống và xe máy của 

ngƣời dân.  

Chạy song song tuyến là kênh 30/4 là kênh cấp 

nƣớc cho hoạt động nuôi tôm dọc đƣờng Lộ Bờ 

Tây. 

Danh sách các điểm nhạy cảm xem ở Phụ lục... 

 

6. Đƣờng 

Lò Rèn 
Đƣờng Lò Rèn với bể rộng từ 4-6m, kết cấu mặt 

đƣờng bê tông nhựa. Đƣờng chƣa đƣợc đầu tƣ hạ 

tầng kỹ thuật. 

Dọc hai bên tuyến chủ yếu là đất trống, ao nuôi tôm, 

các cơ sở sản xuất tôm giống, nhà dân khá thƣa thớt, 

tập trung chủ yếu khoảng 500m đầu tuyến. Mật độ 

giao thông dọc tuyến không cao, chủ yếu là các xe 

tải vận chuyển tôm giống và xe máy của ngƣời dân. 

Danh sách các điểm nhạy cảm xem ở Phụ lục... 

 

7. Đƣờng 

Hai Bà 

Trƣng 

Tuyến kết cấu đƣờng đất, bao gồm hai làn. Ở giữa 

hai đƣờng đất là dãy nhà dân lụp xụp, nhà kết cấu 

tôn, chƣa đƣợc đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật.  

Danh sách các điểm nhạy cảm xem ở Phụ lục... 

 

 

 

8. Đƣờng 

Hƣơng lộ 

6 

Là tuyến đƣờng nối từ Trung tâm TP. Bạc Liêu với 

huyện Vĩnh Lợi. Đƣờng có bể rộng 6m, chƣa đầu tƣ 

hạ tầng kỹ thuật. Mặt đƣờng xuống cấp, xuất hiện 

nhiều chỗ lồi lõm, đọng nƣớc. Nhà dân phân bố rải 

rác, tập trung 800m bên trái tuyến. Bên phải chủ yếu 

là đất trống. 

Danh sách các điểm nhạy cảm xem ở Phụ lục... 

 

9. Kênh 

Xáng 

Nhà dân tập trung hai bên bờ kênh khá đông. Bề 

rộng lòng kênh thay đổi 3-25m. Đoạn đầu và giữa 

tuyến kênh do tiếp nhận nƣớc thải từ ngƣời dân nên 

chất lƣợng nƣớc ô nhiễm. Đoạn cuối tuyến, đoạn đi 

qua phƣờng 8 nối ra sông Bạc Liêu, lòng kênh rộng, 

nƣớc ít ô nhiễm hơn các vị trí còn lại. 

 

Danh sách các điểm nhạy cảm xem ở Phụ lục... 

 

 Hợp phần 3 

10. Khu tái 

định cƣ 

Khu tái định cƣ hiện trạng là đất trống, xen lẫn ao 

hồ. Các tuyến đƣờng gần khu tái định cƣ nhƣ đƣờng 

Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng giáp ranh khu 

TDC, mật độ giao thông qua lại khá ít. 

Danh sách các điểm nhạy cảm xem ở Phụ lục... 
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 TÀI NGUYÊN VĂN HÓA VẬT THỂ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NHẠY CẢM TRÊN ĐỊA 2.5.

BÀN DỰ ÁN 

 Tài nguyên văn hóa vật thể 2.5.1.

Thành phố Bạc Liêu có 04 di tích đƣợc xếp hạng cấp quốc gia, đó là: Đình An Trạch (khóm 2, 

phƣờng 5, Tp. Bạc Liêu), Thành Hoàng Cổ Miếu hay còn gọi là chùa Minh (phƣờng 3, Tp. Bạc 

Liêu); Phƣớc Đức Cổ Miếu hay còn gọi là Chùa Bang (phƣờng 3, Tp. Bạc Liêu); Phƣớc Đức Cổ 

Miếu hay còn gọi là Miếu Ông Bổn (phƣờng 8, Tp. Bạc Liêu). 

Bảng 2.34: Các nguồn tài nguyên văn hóa vật thể đặc trƣng trên địa bàn TP. Bạc Liêu 

Stt Tên/Hình 
Khoảng cách tới 

công trình 
Mô tả 

1

1 

Đình An Trạch 

Công trình cách  

khu LIA 5 

khoảng 220m. 

Đình An Trạch đƣợc khởi dựng vào năm 

1877, trên phần đất rộng 4 ha tọa lạc bên 

bờ Nam sông Bạc Liêu, thuộc khóm 2, 

phƣờng 5. Tất cả các công trình trên đều 

đƣợc xây dựng bằng những loại vật liệu 

bền vững: mái ngói, tƣờng xây, cột, rui, 

mè, đòn tay, cửa đều bằng loại gỗ tốt và 

đƣợc bố trí hài hòa trong một không gian 

thoáng rộng. Trong các công trình kể trên 

thì ngôi chính đình có những đƣờng nét 

kiến trúc thật đặc sắc.  

2

2 

Thành Hoàng Cổ Miếu 

(chùa Minh) 

Công trình cách 

khu LIA 1 

khoảng 500m. 

Công trình đƣợc xây dựng vào năm 1865, 

tọa lạc tại phƣờng 3, thành phố Bạc Liêu. 

Công trình mang đậm nét kiến trúc cung 

đình Trung Hoa với cột vấn rồng chạm 

nổi trên gỗ quý và đá hoa cƣơng nguyên 

khối; các hoành phi, câu đối, mành, phù 

điêu... đều chạm nổi trên gỗ quý rất tinh 

vi, theo thời gian trở nên đen bóng.  

3

3 

Phƣớc Đức Cổ Miếu 

Công trình cách 

khu LIA 1 

khoảng 500m. 

Phƣớc Đức Cổ Miếu (Chùa Bang): tọa lạc 

tại số 74, đƣờng Điện Biên Phủ, phƣờng 

3, thành phố Bạc Liêu. Chùa đƣợc xây 

dựng vào khoảng năm 1810, với diện tích 

580m
2
, công trình thiết kế theo lối kiến 

trúc hình chữ “Quốc”,  lối kiến trúc cung 

đình triều Minh.  

 

Miếu ông Bổn 

Công trình cách 

khu LIA 6 

khoảng 300m. 

Miếu ông Bổn: tọa lạc tại khóm Trà Kha 

B, phƣờng 8, Tp. Bạc Liêu. Do tác động 

của thiên nhiên nên miếu bị hƣ hỏng theo 

thời gian, đƣợc nhân dân đóng góp kinh 

phí để trùng tu, nâng cấp theo kiến trúc 

cung đình triều đại nhà Minh – Trung 

Quốc có giá trị nghệ thuật rất cao, đến nay 

đã trải qua gần 100 năm.  



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự 

án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” 

 Trang 82 

Tất cả các công trình văn hóa trên đã đƣợc Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch 

sử, văn hóa cấp quốc gia và có giá trị tâm linh đối với ngƣời dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. 

Báo cáo đã khảo sát thực tế  và kết quả cho thấy các công trình xây dựng của dự án đều có 

khoảng cách an toàn đến các di tích (từ 220m – 500m). Quá trình triển khai thực hiện các hạng 

mục công trình sẽ không gây tác động trực tiếp đến công trình di tích văn hóa cấp quốc gia. 

 Trong vùng ảnh hƣởng của dự án và tuyến vận chuyển 

Có nhiều đền, chùa, nhà thờ có thể bị ảnh hƣởng bởi bụi và tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng và 

phải đối mặt với một số khó khăn về đi lại ra/vào các công trình này. Và nhiều mộ bị ảnh hƣởng 

trong giai đoạn thu hồi đất. 

Danh sách các tài nguyên văn hóa vật thể trong vùng thực hiện dự án và trên các tuyến vận chuyển 

vật liệu, vận chuyển đi đổ bỏ chất thải đƣợc trình bày trong bảng 2.35. 

Bảng 2.35: Danh sách các tài nguyên văn hóa vật thể trong vùng thực hiện dự án và tuyến vận 

chuyển 

Stt Tên/Hình Vị trí 
Khoảng cách tới 

công trình 
Mô tả 

1.  
 

 

 

 

 

 

Nhà thờ Tin Lành 

Đƣờng Võ 

Thị Sáu, 

Phƣờng 7, Tp 

Bạc Liêu 

Trong khu LIA 1 Nhà thờ Tin Lành nằm gần ngã 4 

đƣờng Võ Thị Sáu và đƣờng Hòa 

Bình, nằm hƣớng về đƣờng Võ Thị 

Sáu, đối diện là khu dân cƣ. Đây là 

nơi sinh hoạt tôn giáo của giáo dân 

địa phƣơng. 

2.  
 

 

 

 

 

 

 

Tiên sƣ Cổ Miếu 

Đƣờng Hòa 

Bình, 

Phƣờng 7, 

Tp. Bạc Liêu 

Trong khu LIA 1 Tiên sƣ Cổ Miếu nằm ngay vòng 

xoay đƣờng Trần Phú và đƣờng 

Hòa Bình, mặt hƣớng về đƣờng 

Hòa Bình. Miếu nằm trong khu 

vực dân cƣ  đông đúc.  

 

3.  
 

 

 

 

 

Chùa Linh Châu 

Hẻm chùa 

Linh Châu, 

đƣờng Cách 

Mạng Tháng 

8, phƣờng 3, 

Tp.Bạc Liêu 

Trong khu LIA 2 Chùa Linh Châu nằm giữa khu 

LIA 2. Có hẻm bê tông xi măng 

2m dẫn vào chùa. Từ chùa đến 

đƣờng CMT8 khoảng 70m. 

 

4.  
 

 

 

 

 

 

Miếu thờ 

Góc đƣờng 

Lộc Ninh 

giao Hoàng 

Văn Thụ 

Trong khu LIA 2 Nằm tại góc giao đƣờng Hoàng 

Văn Thụ và Lộc Ninh. Khu vực 

thuộc phạm vi chợ nên hoạt động 

kinh doanh buôn bán sầm uất, 

phƣơng tiện lƣu thông qua đây khá 

đông.  

5.  
 

 

 

 

 

 

 

Chùa Ông Tề 

Phƣờng 3, 

Tp. Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc 

Liêu. 

Cách LIA 5 8m Chùa Ông Tề nằm trong hẻm 

đƣờng Nguyễn Du, phía bên trái 

khu LIA 5, mặt hƣớng vào khu 

LIA. Dân cƣ xung quanh chùa khá 

đông và chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ. 
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6.  
 

 

 

 

 

 

Chùa Ông Châu 

Phƣờng 3, 

Tp. Bạc Liêu 

Trong khu LIA 5 Chùa Ông Châu nằm trong hẻm 

đƣờng Đống Đa, phía Đông khu 

LIA 3. Mặt hƣớng ra hẻm, lƣng 

xoay về kênh hở. Xung quanh là 

nhà dân xen kẽ vƣờn trồng dừa, và 

một số loại cây ăn quả.  

 
 

 

 

 

 

 

Nghĩa trang của hội 

Phật Học Bạc Liêu 

Phƣờng 3, 

Tp. Bạc Liêu 

Trong khu LIA 5 Nghĩa trang nằm trong hẻm đƣờng 

Nguyễn Du, phía Nam LIA3, các 

khu mộ nằm 2 bên hẻm. Có kênh 

hở nằm phía bên phải nghĩa trang, 

trong hẻm chỉ có 3 – 4 hộ dân sinh 

sống. Nghĩa trang có từ năm 1924, 

do dân cho đất để xây dựng. 

7.   

 

 

 

 

Miếu Thần Hoàng 

Đƣờng Cao 

Văn Lầu, 

phƣờng 2, 

Tp. Bạc Liêu 

Trong khu LIA 3 

và trên tuyến vận 

chuyển Cao Văn 

Lầu 

Miếu Thần Hoàng nằm bên trái 

đƣờng Cao Văn Lầu hƣớng từ biển 

vào, phía Đông khu LIA. Bên trái 

Miếu có một con hẻm nhỏ không 

tên. Mặt Miếu hƣớng ra đƣờng 

Cao Văn Lầu và cách đƣờng 10m. 

Dân cƣ tập trung quanh Miếu khá 

đông, chủ yếu là nhà xen kẽ vƣờn. 

8.  

Miếu Chúa xứ Nƣơng 

Nƣơng 

Đƣờng Cao 

Văn Lầu, 

phƣờng 2, 

Tp.Bạc Liêu  

Trong khu LIA 3 

và trên tuyến vận 

chuyển Cao Văn 

Lầu 

Miếu Chúa xứ Nƣơng Nƣơng nằm 

bên trái đƣờng Cao Văn Lầu, phía 

Đông khu LIA, mặt hƣớng ra 

đƣờng và cách đƣờng 20m. Dân cƣ 

xung quanh Miếu khá đông đúc, 

chủ yếu là nhà vƣờn, có hộ buôn 

bán nhỏ lẻ. 

9.  

Chùa Vĩnh Phƣớc An 

Khóm 4, 

phƣờng 2, 

Tp.Bạc Liêu. 

Trong khu LIA 3  
Chùa Vĩnh Phƣớc An nằm cuối 

hẻm không tên đƣờng Cao Văn 

Lầu, mặt chùa hƣớng ra đƣờng 

Cao Văn Lầu, cách đƣờng 60m. 

Xung quanh chùa là nhà dân xen 

kẽ vƣờn trồng dừa, xoài, một số 

cây ăn quả khác. 2 bên hẻm vào 

chùa là đất ngập nƣớc khá ô 

nhiễm. 

10.  

Phƣớc An Tự 

Khóm 2, 

phƣờng 2, 

Tp. Bạc Liêu 

Trong khu LIA 3 
Phƣớc An Tự nằm phía bên phải 

hẻm 7 đƣờng Cao Văn Lầu, mặt 

hƣớng ra đƣờng hẻm, đây là nơi 

nuôi dƣỡng trẻ mồ côi. Dân cƣ 

xung quanh Chùa thƣa thớt, kinh 

doanh nhỏ lẻ, nhà xây xen kẽ 

vƣờn. 
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11.   

 

 

 

 

Mộ gia tộc 

Dọc đƣờng 

Lộ Bờ Tây, 

khóm Chòm 

Xoài, Vƣờn 

Mát, Tp. Bạc 

Liêu 

Cách đƣờng Lộ 

Bờ Tây 1m-70m 

Dọc tuyến có khá nhiều mộ, phân 

bố rải rác từ đầu tuyến đến cuối 

tuyến. Với khoảng cách từ mộ đến 

mép đƣờng gần nhất là 1m và xa 

nhất là 70m. Có một vài mộ thuộc 

khuôn viên nhà dân, nằm bên hông 

hay phía sau nhà dân. 

 

12.   

 

 

 

 

Nghĩa địa Bà Nàm 

Dọc đƣờng 

Lộ Bờ Tây, 

phƣờng 2, 

Tp. Bạc Liêu 

Cách đƣờng Lộ 

Bờ Tây 15m-40m 

Nằm phía bên trái đƣờng Lộ Bờ 

Tây tính từ nút giao Nguyễn Thị 

Minh Khai và đƣờng Lộ Bờ Tây. 

Đƣờng dẫn vào nghĩa địa là đƣờng 

Lộ Bờ Tây, đoạn này đƣờng Bê 

tông nhựa rộng 3m. Hai bên đất 

trống, ao tù nhiều.  

13.   

 

 

 

 

Mộ ngƣời Tiều 

Dọc đƣờng 

Lộ Bờ Tây, 

phƣờng 2, 

Tp. Bạc Liêu 

Cách đƣờng Lộ 

Bờ Tây 4m-60m 

Nằm rải rác từ đầu tuyến đến cuối 

tuyến. Khoảng cách từ  mép đƣờng 

đến các mộ trong phạm vi khảo sát 

dao động từ 4m-60m. Kết cấu mộ 

đa phần bằng đất, diện tích mộ gấp 

3 so với mộ bình thƣờng. 

14.   

 

 

 

 

Hội Thánh Báp-Tít 

Bạc Liêu 

Phƣờng 2, 

Tp. Bạc Liêu 

Cách đƣờng Lộ 

Bờ Tây 13m 

Nằm bên trái tuyến Lộ Bờ Tây, 

hƣớng quay mặt ra đƣờng. Khoảng 

cách từ mép đƣờng đến công trình 

là 13m. Đoạn đƣờng khu vực công 

trình là đƣờng đất, lầy lội vào mùa 

mƣa. Xung quanh đất trống, ao 

nƣớc khá nhiều. 

15.   

 

 

 

 

Mộ 

Dọc tuyến Lò 

Rèn, phƣờng 

5, Tp. Bạc 

Liêu 

Cách đƣờng Lò 

Rèn 10m 

Dọc tuyến có khoảng 8 khu mộ. 

Một khu có khoảng 2-6 mộ nằm 

tập trung. Đa phần mộ nằm trong 

phạm vi nhà dân. Khoảng cách từ 

các mộ đến mép vỉa hè từ 10m trở 

lên. 

 

16.   

 

 

 

Tịnh Thất Pháp Tánh 

Đƣờng Lò 

Rèn, phƣờng 

5, Tp. Bạc 

Liêu 

Cách đƣờng Lò 

Rèn khoảng 30m 

Nằm phía bên trái đƣờng Lò Rèn. 

Tịnh thất Pháp Tánh kết nối với 

đƣờng đê (kết cấu bê tông nhựa) 

bằng cầu bê tông bắc qua con rạch. 
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17.   

 

 

 

Miếu Thế Thần 

Phƣờng 1, 

Tp. Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc 

Liêu. 

Cách mặt đƣờng 

Hƣợng Lộ 6 1,5m 

Miếu Thế Thần nằm ngay đoạn 

giao giữa hẻm Cầu Xáng và đƣờng 

Cách Mạng, phía bên phải cầu 

Kênh Xáng, xung quanh Miếu là 

nhà dân xen kẽ vƣờn trồng dừa và 

một số loại cây ăn quả khác, lƣu 

lƣợng phƣơng tiện giao thông qua 

đây khá ít. 

18.   

 

 

 

Chùa Thiều Quang 

Sùng Thiện Đƣờng 

Đƣờng 

Hƣơng lộ 6, 

Phƣờng 1, 

Tp. Bạc Liêu 

Cách đƣờng 

Hƣơng Lộ 6 

khoảng 7m 

Chùa Thiều Quang Sùng Thiện 

Đƣờng nằm phía bên phải ngay 

ngã 4 giao giữa đƣờng Hƣơng Lộ 6 

và hẻm không tên, mặt hƣớng ra 

đƣờng Hƣơng Lộ 6. Đây là chùa 

của ngƣời Hoa theo đạo phật ở Bạc 

Liêu. 

19.  

Khu mộ ngƣời Tiều  

Đƣờng 

Hƣơng Lộ 6, 

phƣờng 1, 

Tp. Bạc Liêu 

Cách mặt đƣờng 

Hƣơng Lộ 6 4m. 

Khu mộ nằm bên phải đƣờng 

Hƣơng Lộ 6. Theo ngƣời dân địa 

phƣơng,  khu mộ này có từ thời 

Pháp, không có bia mộ, cỏ dại phủ 

kín khu mộ. Sau khu mộ là nhà 

dân xen kẽ vƣờn cây. Khu mộ rất 

rộng, có tới hàng trăm cái. 

20.   

 

 

 

Chùa của ngƣời Khơ 

Me 

Phƣờng 8, 

Tp. Bạc Liêu. 

Cách Kênh Xáng 

60m 

Chùa nằm bên phải đƣờng Nguyễn 

Hữu Nghĩa, mặt hƣớng ra đƣờng. 

Theo ngƣời dân địa phƣơng ngôi 

chùa này có từ rất lâu của ngƣời 

Khơ Me, hiện đang trong giai đoạn 

tu sửa lại chùa. 

21.   

 

 

 

Mộ 

Phƣờng 1, 

Tp. Bạc Liêu 

Trong khu Tái 

định cƣ 

Khu mộ nằm phía Bắc đƣờng 

Nguyễn Tất Thành, trong khuôn 

viên nhà hộ dân. Xung quanh khu 

mộ là vƣờn nhà dân trồng một số 

loại cây ăn quả nhƣ xoài, bơ…. 

Bên phải khu mộ nhà dân vây lƣới 

nuôi vịt. 

22.   

 

 

 

Cổ Miếu Châu Xƣơng 

Đƣờng Cao 

Văn Lầu 

Cách tuyến vận 

chuyển Cao Văn 

Lầu  14m 

Là nơi sinh hoạt tâm linh của 

ngƣời dân địa phƣơng và khách 

thập phƣơng. Dân cƣ xung quanh 

tập trung đông, mật độ phƣơng tiện 

giao thông đông. 
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Miếu Bà Vạn Ban Ngũ 

Hành 

Đƣờng Cao 

Văn Lầu 

Cách tuyến vận 

chuyển Cao Văn 

Lầu  6m 

Là nơi sinh hoạt tâm linh của 

ngƣời dân địa phƣơng và khách 

thập phƣơng. Dân cƣ xung quanh 

tập trung đông, mật độ phƣơng tiện 

giao thông đông. 

23.   

 

 

Nhà Thờ 

 

Nhà Thờ 

Đƣờng Cao 

Văn Lầu 

Cách tuyến vận 

chuyển Cao Văn 

Lầu  30m 

Là nơi sinh hoạt tôn giáo của giáo 

dân địa phƣơng. Đối diện là trƣờng  

THPT Phan Ngọc Hiển, bên phải 

là trƣờng tiểu học Phƣờng 2. Dân 

cƣ khu vực xung quanh đông, mật 

độ giao thông lớn, đặc biệt là giờ 

cao điểm. 

 Các công trình nhạy cảm 2.5.2.

Dự án không có bất kỳ tác động trực tiếp nào đến trƣờng học, cơ sở y tế trong quá trình thu hồi đất. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn xây dựng, các hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng và thi công có thể 

ảnh hƣởng đến các điểm nhạy cảm. 

Có nhiều trƣờng học và bệnh viện có thể bị ảnh hƣởng bởi bụi và tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng 

và phải đối mặt với một số khó khăn về đi lại ra/vào các cấu trúc này. Có một số công trình nhạy 

cảm chỉ cách các tuyến đƣờng vận chuyển 5m -6m đó là: Trƣờng Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 

trƣờng TH Phƣờng 8A. Tuy nhiên, việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng không diễn ra thƣờng 

xuyên (nguồn phát thải gián đoạn, không liên tục); mặt khác, công tác vận chuyển luôn đƣợc đảm 

bảo che chắn tránh thất thoát nguyên vật liệu và hạn chế tối đa việc rơi vãi gây ảnh hƣởng môi 

trƣờng. Do đó, hoạt động vận chuyển đƣợc kiểm soát hạn chế tối thiểu ảnh hƣởng đến môi trƣờng 

xung quanh và không tạo ra các tác động xấu đến những công trình nhạy cảm trên tuyến vận 

chuyển.  

Bảng 2.36: Danh sách các công trình nhạy cảm trong vùng thực hiện dự án và tuyến vận chuyển 

Stt Tên/Hình Vị trí 
Khoảng cách tới 

công trình 
Mô tả 

1

1 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm giáo dục 

thƣờng xuyên tỉnh 

Bạc Liêu 

Số 369, 

đƣờng Võ 

Thị Sáu, 

phƣờng 7, 

Tp. Bạc Liêu 

Trong khu LIA 1 Nằm ngay khúc giao giữa đƣờng Võ 

Thị Sáu và hẻm 13 đƣờng Võ Thị Sáu; 

mặt hƣớng ra đƣờng Võ Thị Sáu, bên 

phải là hẻm 13. Dân cƣ ở đây đông 

đúc, lƣu lƣợng phƣơng tiện qua lại rất 

đông. 

 

2

2 

 

 

 

 

 

 

 

Trƣờng mầm non ao 

Số 341- 343, 

đƣờng Võ 

Thị Sáu, 

phƣờng 7, 

Tp. Bạc Liêu 

Trong khu LIA 1 Trƣờng mầm non Sao Mai nằm bên 

phải đƣờng Võ Thị Sáu, 2 bên là nhà 

dân kinh doanh buôn bán, mặt hƣớng 

ra đƣờng Võ Thị Sáu. Dân cƣ tập trung 

đông đúc, lƣu lƣợng phƣơng tiện đi lại 

ở đây rất lớn. 
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Mai 

3

3 

 

 

 

 

 

 

Trƣờng TH Kim Đồng 

Số 374 

Đƣờng Võ 

Thị Sáu, 

phƣờng 3, 

Tp. Bạc Liêu 

Ngoài khu LIA 1, 

cách LIA 1 16m 

Trƣờng tiều học Kim Đồng nằm bên 

trái đƣờng Võ Thị Sáu, mặt hƣớng ra 

đƣờng, đối diện là hẻm 13 Võ Thị Sáu, 

dân cƣ xung quanh trƣờng tập trung rất 

đông đúc, chủ yếu là hộ kinh doanh 

buôn bán. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trƣờng Tiểu học Lê 

Văn Tám 

Số 94 Đƣờng 

CMT8, 

phƣờng 1, Tp 

Bạc Liêu 

Đối diện khu LIA 

2 20m 

Trƣờng Tiểu học Lê Văn Tám nằm 

phía bên phải đƣờng CMT8 hƣớng về 

trung tâm thành phố. Dân cƣ tập trung 

đông đúc, lƣu lƣợng phƣơng tiện đi lại 

ở đây đông. 

 

4 
 

 

 

 

 

 

Chợ Cầu Xáng 

 

Đƣờng 

Hoàng Văn 

Thụ 

Trong khu LIA 2 Chợ nằm trải dài dọc tuyến đƣờng 

Hoàng Văn Thụ đoạn từ đƣờng Lộc 

Ninh. Nơi đây tập trung phân phối và 

buôn bán sỉ và lẻ các loại rau quả, thịt 

cá. Phƣơng tiện giao thông khá đông, 

đa số là xe máy và xe tải nhỏ vận 

chuyển hàng hóa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Trƣờng Tiểu học 

Phƣờng 8A 

Số 246, 

đƣờng 23/8, 

phƣờng 8, 

Tp. Bạc Liêu 

Trong khu LIA 6 

và trên tuyến vận 

chuyển 23/8. 

Cách mép đƣờng 

23/8 6m 

Trƣờng tiểu học phƣờng 8A nằm ngay 

nút giao giữa đƣờng Trà Kha và đƣờng 

23/8,  phía Đông Nam khu LIA 6, lƣu 

lƣợng phƣơng tiện giao thông qua khu 

vực này khá đông đúc. 

 

Chợ Trà Kha 

Phƣờng 8, 

Tp. Bạc Liêu 

 

Trong khu LIA 6  Nằm bên trái hẻm trên đƣờng 23/8. 

Đƣờng dẫn vào hẻm là đƣờng đá dăm. 

Cách đƣờng 23/8 khoảng 50m. 

5 
 

 

 

 

Trƣờng Mầm non 

Măng Non 

Khóm 5, 

phƣờng 2, 

Tp. Bạc Liêu 

Trong khu LIA 6 Nằm trên đƣờng Nguyễn Thị Minh 

Khai, gần khúc giao với đƣờng Lộ Bờ 

Tây và Nguyễn Thị Minh Khai. Đƣờng 

Nguyễn Thị Minh Khai kết cấu đƣờng 

bê tông xi măng rộng 4m. Trƣờng học 

hiện tại đã xuống cấp, sân trƣờng 

thƣờng xuyên ngập nƣớc vào mùa 

mƣa. 

  

 

 

 

 

Khóm 3, 

phƣờng 2, 

Tp. Bạc Liêu 

Cách đƣờng Lộ 

Bờ Tây 4m.  

Nằm trên đƣờng dẫn về cầu Kinh Mới. 

Đƣờng kết cấu bê tông nhựa. Khoảng 

cách từ tƣờng rào trƣờng học đến 

tuyến đƣờng dự án khoảng 4m. Trƣờng 

học hiện tại đã xuống cấp, sân trƣờng 
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Trƣờng Tiểu học 

phƣờng 2B 

thƣờng xuyên ngập nƣớc vào mùa 

mƣa.. 

  

 

 

Trƣờng THPT Bạc Liêu 

Đƣờng 

Nguyễn Tất 

Thành, 

phƣờng 1, 

Tp. Bạc Liêu 

Cách khu Tái 

định cƣ khoảng 

20m 

Trƣờng THPT Bạc Liêu nằm bên phải 

ngay nút giao giữa đƣờng Nguyễn Tất 

Thành hiện hữu và đƣờng Nguyễn 

Thái Học, mặt hƣớng ra tuyến đƣờng 

Nguyễn Tất Thành. Lƣu lƣợng phƣơng 

tiện lƣu thông qua đây khá đông. 

 
 

 

 

 

 

 

Trƣờng TH Phan 

Ngọc Hiển 

Cao Văn Lầu Cách tuyến vận 

chuyển Cao Văn 

Lầu 9m 

Nằm trong khu dân cƣ đông đúc trên 

đƣờng Cao Văn Lầu, đồng thời gần 

giao lộ Cao Văn Lầu và Nguyễn Thị 

Minh Khai nên lƣu lƣợng giao thông 

tại khu vực rất cao. 

 
 

 

 

 

 

 

Trƣờng tiểu học Hiệp 

Thành 

Cao Văn Lầu Cách tuyến vận 

chuyển Cao Văn 

Lầu 14m 

Mặt hƣớng về đƣờng Cao Văn Lầu, 

nằm bên trái đƣờng vào khu bảo tồn 

vƣờn chim. Đƣờng vào trƣờng là 

đƣờng đất rải đá dăm 1x2 (đoạn đầu) 

và đƣờng bêtông khu vực cuối tuyến,  

chiều rộng khoảng 2m. 

 
 

 

 

 

 

 

Trƣờng THCS 

Nguyễn Thị Minh Khai 

Nguyễn Thị 

Minh Khai 

Cách tuyến vận 

chuyển Nguyễn 

Thị Minh Khai 

4m 

Hƣớng mặt ra đƣờng Nguyễn Thị 

Minh Khai, mật độ giao thông qua lại 

đông. Dân cƣ xung quanh chủ yếu làm 

dịch vụ. 

 
 

 

 

 

 

 

Trƣờng Trung cấp 

văn hóa nghệ thuật 

Đƣờng 23/8 Cách tuyến vận 

chuyển 23/8 26m 

Trƣờng nằm trong khu vực dân cƣ 

đông đúc, xung quanh trƣờng là các hộ 

buôn bán nhỏ lẻ, cho thuê phòng trọ 

cho học sinh, sinh viên. Mật độ giao 

thông tại khu vực khá cao. 

 
 

 

 

 

 

 

Trƣờng THCS Lê Thị 

Cẩm Lệ 

Quốc lộ 91C  Cách tuyến vận 

chuyển Quốc lộ 

91C 15m 

Mặt hƣớng ra Quốc Lộ 91 C (đƣờng 

Tôn Đức Thắng ). Dân cƣ tập trung 

xung quanh và dọc đƣờng lộ chủ yếu 

buôn bán nhỏ lẻ, cho thuê phòng trọ 

cho học sinh, sinh viên. 
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Trƣờng Cao đẳng 

nghề Bạc Liêu 

Quốc lộ 91C Cách tuyến vận 

chuyển Quốc lộ 

91C 15m 

Mặt hƣớng ra Quốc Lộ 91 C (đƣờng 

Tôn Đức Thắng). Bên trái là Trƣờng 

THCS Lê Thị Cẩm Lệ. 

 

 
 

 

 

 

 

Trƣờng TH Kinh tế 

Kỹ thuật 

Đƣờng  TL 

976 (đƣờng 

Cách Mạng) 

Cách tuyến vận 

chuyển Quốc lộ 

91C 40m 

Nằm trên TL 976 cách vòng xoay 

khoảng 40 m. Khu vực xung quanh 

chủ yếu là quán ăn, nhà trọ, và sinh 

viên. 
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CHƢƠNG 3. PHÂN TÍCH CÁC PHƢƠNG ÁN THAY THẾ 

Việc phân tích các phƣơng án thay thế của dự án đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện 

đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội. Hoạt động này sẽ hỗ trợ cho việc ra quyết định lựa chọn 

các giải pháp kỹ thuật áp dụng đối với tiểu dự án sao cho hạn chế các tác động bất lợi nhất và tối đa 

hóa các tác động tích cực trong các vấn đề môi trƣờng và xã hội 

Phân tích các phƣơng án thay thế sẽ đƣợc thực hiện cho trƣờng hợp “không có dự án” và “có dự 

án”, đồng thời cũng sẽ phân tích cho từng hợp phần của tiểu dự án. Kết quả của việc phân tích các 

phƣơng án thay thế đƣợc trình bày dƣới đây. 

 ĐÁNH GIÁ PHƢƠNG ÁN “KHÔNG THỰC HIỆN DỰ ÁN” VÀ “THỰC HIỆN DỰ ÁN” 3.1.

Phần này phân tích những phƣơng án thay thế - “ không có dự án” và “có dự án”.  

- “Không có dự án”: Trong trƣờng hợp không thực hiện dự án, rõ ràng các vấn đề tiêu cực vẫn 

phát sinh và tồn tại trong điều kiện hiện nay, bao gồm: mạng lƣới giao thông đô thị của 

thành phố Bạc Liêu vẫn chƣa đƣợc hoàn thiện, thƣờng xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào 

những giờ cao điểm dẫn đến trở ngại trong lƣu thông và hạn chế cho việc xuất khẩu, thông 

thƣơng buôn bán hàng hóa. Tại các khu vực thu nhập thấp (LIAs) có thể thấy rõ liên quan 

đến việc thiếu đƣờng giao thông, thiếu hạ tầng thoát nƣớc, vệ sinh môi trƣờng và quản lý 

chất thải rắn. Sự kết nối thấp trong các khu vực thu nhập thấp – LIAs (những con đƣờng hẹp, 

ngoằn ngoèo, không hoặc chỉ trải bê tông bán phần) với các khu vực khác của thành phố gây 

ra việc cô lập đối với những cụm dân cƣ nghèo tại các khu LIAs. Việc bồi lắng, ách tắc dòng 

chảy của kênh Xáng gây ra ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng và tình trạng lây lan bệnh dịch 

ngày càng gia tăng. Ngoài ra, thành phố Bạc Liêu còn chịu sự tác động nặng nề của biến đổi 

khí hậu (BĐKH) gây ngập úng cục bộ, sạt lở bờ sông,…. 

- “Có dự án”: Khi dự án thực hiện 04 hợp phần: (i) Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 tại các khu 

LIAs; (ii) Nâng cấp cơ sở hạ tầng ƣu tiên cấp 1, 2; (iii) Tái định cƣ; (iv) Xây dựng năng lực 

và hỗ trợ kỹ thuật quản lý đô thị. Kết quả đạt đƣợc từ việc thực hiện dự án là mạng lƣới giao 

thông đô thị của Bạc Liêu đƣợc hoàn thiện; cộng đồng dân cƣ trong các khu thu nhập thấp 

đƣợc tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng đối với các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; điều kiện vệ 

sinh môi trƣờng đƣợc cải thiện rõ rệt thông qua việc nạo vét, cải tạo các kênh rạch ô nhiễm 

trong nội ô thành phố, đầu tƣ hệ thống thoát nƣớc,... Các lợi ích này tạo ra tiềm lực cho 

thành phố Bạc Liêu chống chịu với tác động của BĐKH, giảm nhẹ các tổn thƣơng do 

BĐKH gây ra nhƣ nƣớc biển dâng, ngập úng, sạt lở,…  

Kết quả phân tích đƣợc thể hiện trong Bảng 3.1: 
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Bảng 3.1:  Phân tích phƣơng án “không có dự án”  và “có dự án” 

Các vấn đề môi 

trƣờng xã hội chính 
KHÔNG CÓ DỰ ÁN CÓ DỰ ÁN 

Các vấn đề môi trường 

Ô nhiễm không khí 

Tình trạng ô nhiễm không khí phát sinh từ các 

nguồn: 

- Ô nhiễm mùi do tồn đọng rác thải, nƣớc thải 

trong các khu thu nhập thấp (LIAs) và trên các 

kênh rạch thuộc phạm vi dự án; 

- Hệ thống đƣờng giao thông chƣa hoàn thiện, 

xuống cấp, đăc biệt là các tuyến đƣờng nội bộ 

trong các khu LIA, khiến lƣu thông khó khăn, 

gây ùn tắc cũng là nguyên nhân làm ô nhiễm 

môi trƣờng không khí. 

Các hạng mục đầu tƣ của dự án đều hƣớng đến mục tiêu giải quyết 

các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng không khí  nhƣ:  

- Hạn chế tình trạng ô nhiễm mùi do rác thải, nƣớc thải đã đƣợc 

thu gom; 

- Giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm 

do phát huy hiệu quả kết nối giao thông;,. 

- Ô nhiễm không khí trong quá trình xây dựng do hoạt động 

chuyên chở vật liệu và chất thải. 

Ô nhiễm nguồn nƣớc 

mặt tại các kênh rạch 

Chất lƣợng nƣớc mặt tại các kênh rạch bị ô nhiễm 

bởi việc tiếp nhận trực tiếp nƣớc thải và chất thải 

sinh hoạt của các hộ gia đình sống lấn chiếm trên bề 

mặt các kênh rạch. 

Cải thiện chất lƣợng nguồn nƣớc mặt bằng cách di dời các hộ dân 

sống lấn chiếm dọc theo kênh, nạo vét kênh mƣơng, khai thông 

dòng chảy. 

Sạt lở đất Gia tăng sạt lở đất do mƣa, thủy triều và biến đổi khí 

hậu và nƣớc biển dâng 

Giảm sạt lở đất bằng phƣơng án xây dựng kè bảo vệ bờ sông và 

rạch.  

Năng lực thoát nƣớc 
Khu vực đô thị vẫn tiếp tục bị ngập lụt bởi lũ ở 

thƣợng nguồn, triều cƣờng và lƣợng mƣa cao. 

Giảm tình trạng ngập lũ do mƣa và thủy triều bằng cách đầu tƣ hệ 

thống thoát nƣớc trong 05 khu LIA, 05 tuyến đƣờng và cải tạo kênh 

Xáng 

Thích ứng với biến 

đổi khí hậu 

Thành phố Bạc Liêu chịu sự tác động nặng nề của 

BĐKH, đó là chế độ dòng chảy thay đổi bất thƣờng, 

khắc nghiệt hơn so với trƣớc đây dẫn đến tình trạng 

lũ lụt vào mùa mƣa, thiếu nƣớc sản xuất và sinh hoạt 

Dự án có tác động dây chuyền đến sự phát triển cơ sở hạ tầng đô thị 

trên phạm vi rộng và đa ngành, đặc biệt công tác nâng cao năng lực 

thể chế quản lý nhà nƣớc về đô thị, cải cách hành chính, giao thông, 

đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Mục tiêu này sẽ tác động 
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Các vấn đề môi 

trƣờng xã hội chính 
KHÔNG CÓ DỰ ÁN CÓ DỰ ÁN 

vào mùa khô, tình trạng xâm nhập mặn lấn sâu vào 

đất liền, nguy cơ cháy rừng,... tình hình sạt lở xảy ra 

thƣờng xuyên và diễn biến phức tạp, tập trung ở các 

khu dân cƣ, đô thị, các tuyến giao thông huyết mạch 

gây thiệt hại lớn đến tài sản và tính mạng của ngƣời 

dân.   

đến sự phát triển của các ngành nghề lĩnh vực bao gồm công nghiệp, 

dịch vụ, nông nghiệp, du lịch… 

 

 

Các vấn đề xã hội 

Thu hồi đất và tái 

định cƣ 

Không bị ảnh hƣởng bởi việc thu hồi đất và tái định 

cƣ 

Dự kiến có khoảng 2830 hộ gia đình bị ảnh hƣởng, trong số đó có 

2.464 hộ bị ảnh hƣởng một phần và 99 hộ bị ảnh hƣởng toàn phần. 

Xáo trộn cuộc sống 

cộng đồng 

Không có tác động đến sinh kế và các mối quan hệ 

cộng đồng của ngƣời dân thành phố Bạc Liêu 

- Tác động đến sinh kế và hoạt động của ngƣời dân thành phố 

Bạc Liêu cũng nhƣ các mối quan hệ cộng đồng do hoạt động di 

dời tái định cƣ và hoạt động xây dựng dự án. 

 

Khả năng tiếp cận 

với các hạ tầng xã 

hội 

Cộng đồng dân cƣ (đặc biệt tại các khu LIA) chịu rủi 

ro lớn khi gặp các sự cố nhƣ hỏa hoạn, thiên tai, 

bệnh tật,... do hạn chế về tiếp cận hạ tầng kỹ thuật, 

xã hội. 

- Hạ tầng kỹ thuật đƣợc cải thiện (giao thông, thoát nƣớc, chiếu 

sáng,…) sẽ tăng tính kết nối giữa các khu vực, vùng, miền… 

- Hạn chế các thiệt hại về ngƣời và của do các rủi ro, sự cố về hạ 

tầng mang lại. 

Cải thiện tình trạng 

sức khỏe và vệ sinh 

môi trƣờng 

Sự suy giảm về tình trạng vệ sinh môi trƣờng do 

ngập úng và nguồn nƣớc sẽ làm gia tăng các loại 

bệnh tật 

Cải thiện tình trạng vệ sinh môi trƣờng sẽ giảm tình trạng lây lan 

bệnh tật, đặc biệt là các hộ dân thuộc khu vực kênh Xáng 
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Các vấn đề môi 

trƣờng xã hội chính 
KHÔNG CÓ DỰ ÁN CÓ DỰ ÁN 

Gia tăng giá trị quỹ 

đất 
Giá trị đất thấp 

- Nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các đƣờng giao thông sẽ kéo 

theo việc hình thành các khu dân cƣ, hạ tầng xã hội dọc tuyến. 

- Khi tuyến kè kênh Xáng đƣợc xây dựng, cảnh quan xung quanh 

trở nên thông thoáng và sạch đẹp hơn. 

- Các yếu tố trên làm cho giá trị đất xung quanh khu vực thực hiện 

dự án tăng cao giá trị. 

Cảnh quan đô thị 

 

Làm giảm cảnh quan đô thị 

 

Dự án sẽ di dời các hộ lấn chiếm dọc 2 bờ kênh Xáng, tạo ra không 

gian  mở với cảnh quan ven sông, tạo không gian vui chơi, giải trí 

cho ngƣời dân thành phố. 

Lợi ích Không có 

- Khoảng 40.000 ngƣời đƣợc hƣởng lợi trực tiếp và 152.078 ngƣời 

hƣởng lợi gián tiếp trong vùng dự án. 

- Ngoài ra các hộ gia đình sống dọc các bờ kênh sẽ đƣợc ổn định 

chỗ ở và cuộc sống. 
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 PHÂN TÍCH PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT THAY THẾ CHO CÁC HỢP PHẦN 3.2.

 Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 trong khu vực thu nhập thấp 3.2.1.

Việc đầu tƣ nâng cấp, cải tạo hạ tầng cấp 3 trong các khu LIAs phần lớn là công tác nâng cấp, mở 

rộng các tuyến hẻm chính, hẻm nhánh với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật đi kèm nhƣ thoát nƣớc, vệ sinh 

môi trƣờng và chiếu sáng. Do đó, việc so sánh các phƣơng án cải tạo tại các khu LIA cũng chính là 

so sánh để chọn ra những phƣơng án thực hiện hiệu quả và phù hợp nhất với mong muốn của các hộ 

dân hiện đang sinh sống tại đây. Có 3 phƣơng án cải tạo nhƣ sau: 

- Phương án 1: Mở rộng các tuyến hẻm có lƣu lƣợng giao thông lớn và có điều kiện để mở 

rộng thành hẻm bê tông rộng tối thiểu 4m. Tim tuyến hẻm sẽ giữ nguyên theo hiện trạng. 

- Phương án 2: Nâng cấp, cải tạo hẻm hiện trạng (khó khăn trong việc mở rộng) thành hẻm bê 

tông kết hợp với hệ thống cấp thoát nƣớc, điện chiếu sáng. 

- Phương án 3: Phối hợp giữa phƣơng án 1 và phƣơng án 2. Trong các khu LIAs sẽ ƣu tiên 

mở rộng cho các tuyến hẻm chính với bề rộng tối thiểu 4m, các tuyến hẻm nhánh sẽ đầu tƣ 

theo hiện trạng nhƣng với bề rộng >2m. 

Những phƣơng án cải tạo đối với hẻm sẽ đƣợc phân tích và đánh giá về kỹ thuật, xã hội, môi trƣờng 

và chi phí đầu tƣ để chọn phƣơng án thực hiện phù hợp nhất với hiện trạng và nhu cầu của ngƣời 

dân. 
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Bảng 3.2: Phân tích 03 phƣơng án đề xuất của Hợp phần 1 

STT Nội dung Phƣơng án 1 Phƣơng án 2 Phƣơng án 3 

1 
Mô tả 

phƣơng án 

Mở rộng tất cả các tuyến hẻm trong 

các khu LIA với bề rộng từ 2 – 4 m 

lên đến bề rộng tối thiểu 4 m kết hợp 

đầu tƣ đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (nâng 

cao độ và bê tông hóa mặt đƣờng, xây 

dựng hệ thống thoát nƣớc, chiếu sáng, 

lắp đặt các thùng rác). 

 

Nâng cấp, cải tạo theo hiện trạng các 

tuyến hẻm hiện hữu trong các khu LIA 

với bề rộng từ 2 – 3 m và đầu tƣ đồng 

bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật (nâng 

cao độ và bê tông hóa mặt đƣờng, xây 

dựng hệ thống thoát nƣớc, chiếu sáng, 

lắp đặt các thùng rác). 

Mở rộng các tuyến hẻm chính với bề 

rộng tối thiểu 4 m, các tuyến hẻm 

nhánh sẽ đƣợc cải tạo theo hiện trạng 

kết hợp với đầu tƣ các hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật (nâng cao độ và bê 

tông hóa mặt đƣờng, xây dựng hệ 

thống thoát nƣớc, chiếu sáng, lắp đặt 

các thùng rác). 

2 
Đánh giá về 

kỹ thuật 

Ưu điểm: 

- Bề rộng hẻm 4m sẽ đủ điều kiện 

cho việc bố trí các hạ tầng kỹ 

thuật, xe cứu hỏa, cứu thƣơng có 

thể lƣu thông đƣợc. 

- Khó tiến hành thi công do còn 

vƣớng công tác đền bù, giải phóng 

mặt bằng. 

- Đảm bảo đƣợc yếu tố thẩm mỹ, 

tuyến hẻm rộng, dễ đi lại. 

Ưu điểm: 

- Bề rộng hẻm nhỏ rất khó cho việc 

bố trí các hạ tầng kỹ thuật, xe cứu 

hoả, cứu thƣơng rất khó di chuyển 

khi cần. 

- Dễ tiến hành thi công do bám theo 

hiện trạng. 

- Mỹ quan không đẹp do bề rộng 

hẻm nhỏ, khó đi lại 

 

Ưu điểm: 

- Bề rộng hẻm 4m sẽ đủ điều kiện 

cho việc bố trí các hạ tầng kỹ 

thuật, xe cứu hỏa, cứu thƣơng có 

thể lƣu thông đƣợc. 

- Các tuyến đƣờng nhỏ có thể kết 

nối dễ dàng với các tuyến đƣờng 

chính để di chuyển ra bên ngoài. 

- Đảm bảo đƣợc yếu tố thẩm mỹ. 

 

3 
Đánh giá về 

mặt xã hội 

- Đảm bảo tính bền vững cho khu 

vực dân cƣ trong tƣơng lai. 

- Hạn chế đƣợc tai nạn khi di 

chuyển do tuyến đƣờng rộng và 

đảm bảo đƣợc tầm nhìn 

- Cải thiện rõ rệt điều kiện sống của 

ngƣời dân thông qua việc tiếp cận 

dễ dàng, nhanh chóng với các dịch 

vụ hạ tầng, xã hội. 

- Gây ra xáo trộn cho đời sống sinh 

hoạt của ngƣời dân do khối lƣợng 

- Không đảm bảo đƣợc định hƣớng 

phát triển của thành phố trong 

tƣơng lai. 

- Điều kiện cuộc sống của ngƣời dân 

chƣa đƣợc cải thiện nhiều do bề 

rộng tuyến hẻm nhỏ. 

- Không thực hiện công tác đền bù, 

giải tỏa nên sẽ không làm xáo trộn 

đời sống sinh hoạt của các hộ dân. 

- Công tác triển khai thi công và vận 

hành sẽ dễ dàng hơn do không phải 

- Không đảm bảo đƣợc định hƣớng 

phát triển của thành phố trong 

tƣơng lai. 

- Điều kiện cuộc sống của ngƣời 

dân chƣa đƣợc cải thiện nhiều do 

bề rộng tuyến hẻm nhỏ. 

- Số hộ bị đền bù, ảnh hƣởng sẽ 

đƣợc giảm bớt, không làm xáo 

trộn quá nhiều đời sống sinh hoạt 

của các hộ dân. 

- Công tác triển khai thi công và 
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STT Nội dung Phƣơng án 1 Phƣơng án 2 Phƣơng án 3 

đền bù, giải tỏa nhiều. 

- Dễ xảy ra khiếu kiện trong quá 

trình đền bù và thi công. 

thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng. 

- Ít xảy ra khiếu kiện hơn khi thi 

công do căn cứ vào hiện trạng. 

 

vận hành sẽ dễ dàng hơn. 

- Ít xảy ra khiếu kiện hơn khi thi 

công do các tuyến hẻm nhánh đã 

đƣợc làm theo hiện trạng. 

 

4 
Đánh giá về 

hiệu quả môi 

trƣờng 

- Điều kiện vệ sinh môi trƣờng, mỹ 

quan đô thị đƣợc cải thiện rõ nét. 

- Không còn tình trạng ngập úng do 

nƣớc mƣa và nƣớc thải đã đƣợc 

thu gom 

- Rác thải sẽ đƣợc thu gom một 

cách triệt để do bề rộng tuyến hẻm 

lớn, hạn chế tình trạng tái ô nhiễm 

môi trƣờng do việc vứt rác bừa 

bãi. 

- Việc làm sạch mặt bằng nhƣ đập 

phá nhà cửa sẽ gây ra tiếng ồn, bụi 

và các chất thải xây dựng 

 

- Điều kiện vệ sinh môi trƣờng đƣợc 

cải thiện. 

- Không còn tình trạng ngập úng do 

nƣớc mƣa và nƣớc thải đã đƣợc thu 

gom 

- Không cải thiện đƣợc các vấn đề liên 

quan đến việc  thu gom rác thải ở các 

tuyến hẻm nhánh vì bề rộng hẻm nhỏ, 

các xe thu gom không vào đƣợc. 

Không bị tác động bởi bụi, ồn, khí thải 

do không thực hiện hoạt động giải 

phóng mặt bằng 

 

- Điều kiện vệ sinh môi trƣờng, mỹ 

quan đô thị đƣợc cải thiện rõ nét. 

- Không còn tình trạng ngập úng do 

nƣớc mƣa và nƣớc thải đã đƣợc 

thu gom 

- Rác thải sẽ đƣợc thu gom một 

cách triệt để do bề rộng tuyến 

hẻm chính lớn, ngƣời dân trong 

các tuyến hẻm nhánh sẽ dễ dàng 

tiếp cận. 

- Đập phá nhà cửa trong giai đoạn 

GPMB gây ra tiếng ồn, bụi và các 

chất thải xây dựng ảnh hƣởng 

trực tiếp tới ngƣời dân xung 

quanh khu vực thi công. 

5 
Đánh giá về 

hiệu quả đầu 

tƣ 

 

- Giá trị nhà và đất tăng nhanh. 

- Chi phí đền bù tái định cƣ cao do 
các hộ bị ảnh hƣởng sẽ nhiều hơn. 

- Chi phí xây dựng cao hơn do khối 

lƣợng tuyến đƣờng lớn. 

- Giá trị đất và nhà sẽ không tăng 

nhiều do tuyến hẻm nhỏ chƣa có sự 

cải thiện rõ ràng. 

- Chi phí đền bù, tái định cƣ giảm 

đến mức tối thiểu 

- Chi phí xây dựng sẽ ít hơn. 

- Hiệu quả đầu tƣ sẽ cao hơn do đoạn 

hẻm nhánh thƣờng có chiều dài 

ngắn, mức đầu tƣ cho mỗi hộ dân 

sẽ ít hơn. 

- Giá trị nhà và đất tăng nhanh tại 

các tuyến hẻm chính. 

- Chi phí đền bù tái định cƣ cao 
hơn phƣơng án 2 và nhỏ hơn 

phƣơng án 1 

- Chi phí xây dựng sẽ lớn hơn 

phƣơng án 2 và nhỏ hơn phƣơng 

án 1. 
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STT Nội dung Phƣơng án 1 Phƣơng án 2 Phƣơng án 3 

 

Trên quan điểm phân tích về mặt xã hội, môi trƣờng và hiệu quả đầu tƣ cho thấy: 

- Phƣơng án 1 có chi phí đầu tƣ và chi phí giải phóng mặt bằng cao nhất do việc mở rộng toàn bộ các tuyến hẻm trong khu LIA 

với bề rộng tối thiểu là 4 m. Do vậy, phƣơng án 1 không phải là phƣơng án đƣợc chọn. 

- Phƣơng án 2 có chi phí đầu tƣ, chi phí giải phóng mặt bằng thấp nhất. Tuy nhiên, phƣơng án này vẫn chƣa giải quyết triệt để 

đƣợc các vấn đề môi trƣờng nhƣ  tình trạng ô nhiễm rác thải vẫn có thể tiếp diễn do bề rộng hẻm nhỏ các xe thu gom không vào 

tận nơi thu gom rác thải. 

- Phƣơng án 3 là phƣơng án có nhiều ƣu điểm hơn so với các phƣơng án 1 và 2 do chi chi phí đầu tƣ và chi phí giải phóng mặt 

bằng ở mức độ vừa phải, không lớn. Hơn nữa việc đầu tƣ theo phƣơng án 3 đã cải thiện đƣợc tình trạng vệ sinh môi trƣờng trong 

các khu LIA, giải quyết đƣợc tình trạng ngập úng cục bộ, rác thải đƣợc thu gom triệt để. 

Kết luận: Với các ƣu điểm về mặt kỹ thuật, kinh tế, môi trƣờng và xã hội nhƣ trên thì phương án 3 kiến nghị là phương án lựa chọn 

 

 Hợp phần 2: Nâng cấp hạ tầng ƣu tiên cấp 2 và cấp 3  3.2.2.

Hợp phần này chỉ đề xuất phƣơng án kỹ thuật thay thế cho hạng mục cải kênh Xáng với 3 phƣơng án kỹ thuật đề xuất cho việc lựa chọn kết cấu 

kè, cụ thể nhƣ sau:  

- Phƣơng án 1: Xây dựng kè mềm sinh thái. 

- Phƣơng án 2: Xây dựng kè mái dốc bằng đá hộc. 

- Phƣơng án 3: Xây dựng kè thẳng đứng bằng tƣờng BTCT. 

Phân tích lựa chọn các phƣơng án kỹ thuật về kết cấu kè đƣợc trình bày trong Bảng 3.3 dƣới đây: 

Bảng 3.3: Phân tích  phƣơng án lựa chọn kết cấu kè kênh Xáng 

Nội dung 
Phƣơng án 1 

(Kè mềm sinh thái) 

Phƣơng án 2 

(Kè mái dốc bằng đá hộc) 

Phƣơng án 3 

(Kè thẳng đứng bằng tƣờng BTCT) 

Mô tả 

phƣơng án 

- Kè thẳng đứng bằng bê tông cốt 
thép phần đáy kênh. Kết hợp kè 

mềm trồng cỏ, cây tạo cảnh quan. 

Độ dốc mái kè mềm từ 1:1 đến 

1:1,5. 

- Thi công đƣờng bê tông bên cạnh 

- Kè bờ kênh bằng đá hộc xây kết hợp 
các ô BTCT trồng cỏ với độ dốc của 

mái từ 1:1 cho đến 1:1,5. 

- Đổ đất trồng cây và làm đƣờng rộng 
3 m bên cạnh. 

- Kè thẳng đứng bằng tƣờng Bê tông 
cốt thép. 

- Đổ đất trồng cây và làm đƣờng rộng 3 
m bên cạnh. 
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Nội dung 
Phƣơng án 1 

(Kè mềm sinh thái) 

Phƣơng án 2 

(Kè mái dốc bằng đá hộc) 

Phƣơng án 3 

(Kè thẳng đứng bằng tƣờng BTCT) 

rộng 3 m phục vụ cho công tác quản 

lý. 

 

Đánh giá 

về kỹ thuật 

- Đảm bảo sự ổn định cho bờ kênh; 

- Thi công nhanh, tạo vẻ đẹp mềm 
mại cho cảnh quan hồ; 

- Biện pháp gia cố móng dễ dàng; 

- Thuận tiện cho việc quản lý. 

 

- Đảm bảo sự ổn định cho bờ kênh; 

- Thi công nhanh, tạo vẻ đẹp mềm mại 
cho cảnh quan hồ; 

- Biện pháp gia cố móng dễ dàng; 

- Đƣờng hẹp, gây ảnh hƣởng tới việc 
đi lại của ngƣời dân và quản lý vận 

hành. 

- Diện tích lấn ra kênh nhiều hơn, ảnh 
hƣởng tới tiết diện dòng chảy 

 

- Đảm bảo sự ổn định cho bờ kênh; 

- Khối lƣợng thi công lớn, thời gian thi 
công kéo dài, giải pháp thi công khó 

khăn. 

- Khó khăn trong giải pháp gia cố 
móng; 

- Bề mặt bờ kênh có thể làm rộng hơn 
giúp cho việc quản lý cũng dễ dàng 

hơn; 

- Tăng tiết diện mặt cắt của kênh. Giảm 
khối lƣợng đắp lấn ra mặt nƣớc của 

kênh và đảm bảo tiết diện dòng chảy. 

Đánh giá 

về mặt môi 

trƣờng 

- Bờ kênh ổn định; 

- Nguy cơ sạt lở dễ xảy nhất trong 3 

phƣơng án do kết cấu mái kênh có 

độ bền chịu lực kém nhất. 

- Khả năng thoát nƣớc bề mặt tốt 

- Cảnh  quan phù hợp cho những đô 

thị sông nƣớc nhƣ ĐBSCL. 

- Ảnh hƣởng đến môi trƣờng tƣơng 
đối cao do quá trình vận chuyển và 

ép cọc thi công phần móng. 

 

- Bờ kênh ổn định; 

- Tình trạng sạt lở bờ khó xảy ra hơn 

so với phƣơng án 1; 

- Khả năng thoát nƣớc bề mặt tốt hơn 
so với phƣơng án 3 nhƣng nhìn 

chung vẫn làm giảm khả năng thoát 

nƣớc bề mặt. 

- Cảnh  quan phù hợp cho những đô 

thị sông nƣớc. 

- Ảnh hƣởng đến môi trƣờng tƣơng đối 
cao do quá trình vận chuyển và ép 

cọc thi công phần móng. 

- Bờ kênh ổn định; 

- Nguy cơ xảy ra tình trạng sạt lở bờ 

thấp do kết cấu mang tính bền vững. 

- Khả năng thoát nƣớc bề mặt kém do 

việc bê tông hóa bề mặt mái kè 

- Cảnh  quan phù hợp cho những đô thị 

sông nƣớc. 

- Ảnh hƣởng đến môi trƣờng tƣơng đối 

cao do quá trình vận chuyển và ép 

cọc thi công phần móng. 
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Nội dung 
Phƣơng án 1 

(Kè mềm sinh thái) 

Phƣơng án 2 

(Kè mái dốc bằng đá hộc) 

Phƣơng án 3 

(Kè thẳng đứng bằng tƣờng BTCT) 

Đánh giá 

về mặt xã 

hội 

Khối lƣợng đền bù, giải phóng mặt 

bằng cao. 

Khối lƣợng đền bù, giải phóng mặt bằng 

cao. 

 

Giảm thiểu đƣợc khối lƣợng đền bù, tái 

định cƣ. 

 - Chi phí xây dựng thấp - Chi phí xây dựng cao - Chi phí xây dựng cao 

Kết luận: Phƣơng án 1 đƣợc lựa chọn làm phƣơng án đầu tƣ cho hạng mục cải tạo kênh Xáng do chi phí đầu tƣ thấp, đảm bảo sự ổn định cho 

bờ kênh; khả năng thoát nƣớc bề mặt tốt; tạo cảnh quan đẹp cho bờ kênh, tăng thêm khoảng xanh, thích hợp cho những đô thị sông nƣớc. 

 Hợp phần 3: Xây dựng khu tái định cƣ 3.2.3.

Hợp phần này chỉ có 1 phƣơng án chọn nên không thực hiện phân tích phƣơng án kỹ thuật thay thế 
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CHƢƠNG 4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG                                           

MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI 

Nhìn chung, các dự án mang tính chất nâng cấp đô thị phần lớn sẽ đem lại nhiều hiệu quả tích 

cực về mặt kinh tế xã hội mà đối tƣợng hƣởng lợi có thể là cộng đồng dân cƣ quy mô cấp dự án, 

cấp vùng. Các tác động tích cực do tiểu dự án mang lại giải quyết phần lớn các khó khăn mà 

thành phố Bạc Liêu đang phải đối mặt nhƣ ngập úng, ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trƣờng,…. 

Bên cạnh đó, quá trình triển khai thi công xây dựng các hạng mục đầu tƣ cũng phát sinh các tác 

động tiêu cực ảnh hƣởng đến cộng đồng dân cƣ xung quanh do ô nhiễm môi trƣờng không khí, 

đất, nƣớc,… Tuy nhiên, các tác động tiêu cực chỉ mang tính chất cục bộ, ngắn hạn, có thể kiểm 

soát đƣợc và kết thúc khi đƣa công trình vào khai thác. Cụ thể về các loại tác động, mức độ tác 

động và phạm vi ảnh hƣởng đƣợc đánh giá cụ thể dƣới đây. 

 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 4.1.

 Những tác động tích cực 4.1.1.

Việc thực hiện Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Bạc Liêu tỉnh 

Bạc Liêu” sẽ đem lại các tác động tích cực về mức sống, điều kiện môi trƣờng và dịch vụ cơ sở 

hạ tầng trong khu vực dự án. Các tác động tích cực của dự án đƣợc tóm lƣợc nhƣ sau: 

- Giảm thiểu tình trạng ngập úng thông qua việc cải tạo hệ thống thoát nƣớc hiện hữu: Dự 

án sẽ cải tạo năng lực thoát nƣớc của hệ thống thoát nƣớc hiện hữu, đồng thời có tính đến 

năng lực thoát nƣớc theo quy hoạch tƣơng lai. Việc nâng cấp, cải tạo các tuyến đƣờng 

cùng với các công trình trên tuyến, đặc biệt là hệ thống thoát nƣớc, đóng vai trò quan 

trọng trong việc giảm thiểu ngập lụt đô thị đƣợc dự báo sẽ trầm trọng trong thời điểm 

biến đổi khí hậu (các hiện tƣợng thời tiết cực đoan và nƣớc biển dâng), hỗ trợ thành phố 

đạt đƣợc các mục tiêu đã đề ra trong nâng cấp và quy hoạch đô thị cùng với các dự án đã 

và đang thực hiện tại thành phố Bạc  Liêu nói riêng và tỉnh Bạc Liêu nói chung.  

- Cải tạo cảnh quan đô thị, tăng cƣờng chất lƣợng cuộc sống cho ngƣời dân: Việc triển khai 

Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc 

Liêu” sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cơ hội phát triển thành phố và cơ hội cho cộng 

đồng nghèo, ngƣời nghèo vƣơn lên bắt nhịp với sự phát triển chung của thành phố, cải 

tạo điều kiện môi trƣờng và sức khoẻ cộng đồng trên toàn bộ khu vực dự án cũng nhƣ tạo 

công ăn việc làm tạm thời và lâu dài cho cộng đồng dân cƣ quanh khu vực dự án (lao 

động tự do, phụ hồ, thợ xây v.v.) trong quá trình thi công cũng nhƣ vận hành sau này.  

- Giảm tắc nghẽn giao thông: Sau khi hoàn thành dự án và đƣa vào khai thác, hiệu quả giao 

thông đô thị sẽ đƣợc cải thiện và tăng cƣờng. Bên cạnh đó, những công trình giao thông 

này cũng đem lại lợi ích cho ngƣời dân đô thị cũng nhƣ những cƣ dân ngoại thành thƣờng 

xuyên đi lại tại thành phố Bạc Liêu.  

 Những tác động tiêu cực tiềm ẩn 4.1.2.

 Loại và quy mô tác động tiêu cực 4.1.2.1.

Dựa vào khảo sát thực tế khu vực triển khai dự án và thảo luận với chính quyền địa phƣơng cùng 

các bên liên quan, các tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trƣờng tự nhiên và kinh tế - xã hội của 

dự án đƣợc xác định. Chi tiết các đánh giá này đƣợc thể hiện trong các cấu phần bên dƣới. 

Nhìn chung, tất cả các hoạt động của dự án đƣợc thực hiện trong khuôn khổ 4 hợp phần. Tuy 

nhiên, các tác động tiêu cực đến môi trƣờng và xã hội chỉ phát sinh ở các hợp phần 1, 2 và 3. Các 

hợp phần này đề xuất đầu tƣ xây dựng, nâng cấp cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật.  
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Phần lớn các tác động tiêu cực đến môi trƣờng - xã hội đều có thể thay đổi đƣợc và mang tính 

tạm thời, cục bộ, có thể giảm thiểu đƣợc thông qua việc áp dụng các biện pháp quản lý xây dựng, 

công nghệ phù hợp cùng với việc giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện của nhà thầu và tham vấn 

ý kiến của cộng đồng địa phƣơng. Tuy nhiên loại và tính chất 

của tác động thay đổi một cách đáng kể theo tính chất, quy mô của hoạt động, vị trí,  

điều kiện môi trƣờng - xã hội, thói quen của con ngƣời và các yếu tố về thời gian. 

Các loại tác động và quy mô tác động tiềm tàng của dự án đƣợc nhận dạng theo từng 

hạng mục dự án và đƣợc trình bày tóm tắt ở bảng dƣới đây, trong đó: 

- Không (N) -không có tác động; 

- Thấp (L) - Tác động thấp: tác động nhỏ, cục bộ, tạm thời và có thể bỏ qua 

- Trung bình (M) – Tác động trung bình: Mức độ tác động vừa phải, cục bộ, tạm thời và 

nên áp dụng các biện pháp giảm thiểu; 

- Cao (H): Nguy cơ tác động cao đến môi trƣờng - xã hội và những tác động này 

có thể đƣợc kiểm soát, giảm thiểu thông qua các biện pháp giảm thiểu đặc thù. 

Cả hai mức độ M và H yêu cầu phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu, tuân thủ các 

chính sách an toàn môi trƣờng, giám sát và nâng cao năng lực thể chế về chính sách an 

toàn hợp lý. 
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Bảng 4.1: Mức độ tác động tiêu cực có thể xảy ra của dự án 

Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 ở các khu thu nhập thấp (bao gồm LIA 1, LIA 2, LIA 3, LIA 5, LIA 6): tổng diện tích 39,8 ha, tác 

động đến 783 hộ gia đình, trong đó 772 hộ gia đình bị ảnh hƣởng 1 phần, 11 hộ gia đình bị ảnh hƣởng toàn bộ. Các công việc chính bao gồm: nâng 

cấp, mở rộng các tuyến hẻm; xây dựng hệ thống thoát nƣớc, điện chiếu sáng, cây xanh và bố trí các thùng rác trên các tuyến hẻm. 

1.1 Cải tạo khu LIA 1: diện tích 1,8 ha, nằm tại phƣờng 7, thành phố Bạc Liêu; tác động tái định cƣ đến 142 hộ bị ảnh hƣởng trong đó 136 hộ 

gia đình bị ảnh hƣởng 1 phần, 06 hộ gia đình bị ảnh hƣởng toàn bộ. Các điểm nhạy cảm bao gồm: 2 công trình tôn giáo (01 miếu, 01 nhà 

thờ), 04 trƣờng học. 

1.2 Cải tạo khu LIA 2: diện tích 2 ha, nằm tại phƣờng 1, thành phố Bạc Liêu; tác động tái định cƣ đến tác động tái định cƣ đến 204 hộ bị ảnh 

hƣởng trong đó 201 hộ gia đình bị ảnh hƣởng 1 phần, 03 hộ gia đình bị ảnh hƣởng toàn bộ. Các điểm nhạy cảm bao gồm: 03 công trình tôn 

giáo (01 chùa, 02 miếu), 02 trƣờng học và một số khu mộ nằm sâu trong các hẻm. 

1.3 Cải tạo khu LIA 3: diện tích 12 ha, thuộc phƣờng 5, thành phố Bạc Liêu; tác động tái định cƣ đến 171 hộ gia đình bị ảnh hƣởng 1 phần. Các 

điểm nhạy cảm bao gồm: 03 công trình tôn giáo (01 chùa, 01 miếu, 01 nghĩa trang)  

1.4 Cải tạo khu LIA 5: diện tích 8 ha, thuộc địa bàn phƣờng 2, thành phố Bạc Liêu; tác động tái định cƣ đến 178 hộ bị ảnh hƣởng trong đó 176 

hộ gia đình bị ảnh hƣởng 1 phần, 02 hộ gia đình bị ảnh hƣởng toàn bộ. Các điểm nhạy cảm bao gồm: 04 công trình tôn giáo (02 miếu, 02 

chùa) 

1.5 Cải tạo khu LIA 6: diện tích 16 ha, thuộc địa bàn phƣờng 8, thành phố Bạc Liêu; tác động tái định cƣ đến 88 hộ gia đình bị ảnh hƣởng 1 

phần. Các điểm nhạy cảm bao gồm: 02 trƣờng học, 01 chợ và một số khu mộ nhỏ nằm rải rác trong phạm vi thực hiện dự án. 

 

Tiền 

thi 

công 

N N N N N M N N L L L 

- Tác động có mức độ thấp 

hoặc  trung bình có thể 

giảm thiểu tốt nhất bằng 

ECOPs (xem Chú ý 2 

dƣới đây). 
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

- Cần theo dõi việc rà phá 

bom mìn, tài nguyên văn 

hóa vật thể; tác động do 

công tác thu hồi đất. 

Thi 

công 
M M M N N N N L M M M 

- Các tác động do hoạt 

động xây dựng ở mức độ 

thấp hoặc trung bình 

đƣợc giải quyết tốt nhất 

bằng ECOPs (xem ghi 

chú 2 dƣới đây).  

- Phát sinh 4.972,800 m
3
 

đất đào không nguy hại 

cần thải bỏ từ hoạt động 

lắp đặt hệ thống cấp, 

thoát nƣớc. 

Vận 

hành 
L N L N N N N N N N N 

- Cần phải giải quyết rủi 

ro do thiếu công tác duy 

tu/ bảo dƣỡng; phục hồi 

sinh kế;  

- Các tác động có lợi. 

Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 1 và cấp 2 ƣu tiên, bao gồm nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới 05 tuyến đƣờng (đƣờng Lò Rèn, đƣờng 

Lộ Bờ Tây, Hƣơng lộ 6, đƣờng Hai Bà Trƣng, đƣờng kết nối nội bộ Nguyễn Đình Chiểu với Bà Huyện Thanh Quan) và nạo vét, cải tạo kênh Xáng: 
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

tác động tái định cƣ tới 855 hộ bị ảnh hƣởng trong đó 635 hộ gia đình bị ảnh hƣởng 1 phần, 220 hộ gia đình bị ảnh hƣởng toàn bộ) 

Tiểu hợp phần 2.1: Xây dựng đƣờng Hai Bà Trƣng nối dài 

- Quy mô đầu tƣ: dài 100m; rộng 29m với 14,4 m mặt đƣờng, dãy phân cách 9 m và vỉa hè 2,8 m mỗi bên với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật 

- Thu hồi đất và tái định cƣ: 7 hộ (toàn bộ). 

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: vỉa hè; hệ thống thoát nƣớc; cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng dọc 2 bên đƣờng và dãy phân cách. 

- Các công trình nhạy cảm bao gồm: Miếu Tín Hậu cách tuyến Hai Bà Trƣng khoảng 210m. 

Tiền 

thi 

công 

N N N N N M N N M N N 

- Tác động ở mức độ thấp 

và trung bình đƣợc xử lý 

tốt nhất bằng ECOPs 

(xem Chú ý 2 dƣới đây). 

- Cần theo dõi việc rà phá 

bom mìn; tài nguyên văn 

hóa vật thể; tác động từ 

công tác thu hồi đất. 

Thi 

công 
M M M N N N N M M M M 

- Các tác động do hoạt 

động xây dựng ở mức độ 

thấp hoặc trung bình 

đƣợc giải quyết tốt nhất 

bằng ECOPs (xem ghi 

chú 2 dƣới đây).  

- Ngập úng cục bộ; tài 
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

nguyên văn hóa vật thể; 

tình trạng giao thông; an 

ninh trật tự, xáo trộn 

cộng đồng.   

- Phát sinh 3.300 m
3
 đất 

đào không nguy hại cần 

thải bỏ từ quá trình thi 

công hạ tầng kỹ thuật. 

Vận 

hành 
N N L N N N N N N L N 

- Các vấn đề đảm bảo an 

toàn giao thông; phục 

hồi sinh kế; công tác duy 

tu/bảo dƣỡng;  

- Tăng quỹ đất đô thị, 
chỉnh trang mỹ quan.  

- Tiểu hợp phần 2.2: Xây dựng đƣờng nội bộ khu phía tây Nguyễn Đình Chiểu  

- Quy mô đầu tƣ: chiều dài 0,7 km, bề rộng đƣờng 17m (mặt đƣờng 7m, vỉa hè 5m mỗi bên) với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật đi kèm.  

- Thu hồi đất và tái định cƣ: 10 hộ (một phần); 18 hộ (toàn bộ);  8.549 m
2
 diện tích đất nông nghiệp và đất thổ cƣ bị ảnh hƣởng. 

- Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm: hệ thống thoát nƣớc ; cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng dọc 2 bên đƣờng. 

- Khu vực thi công và xung quanh dự án không có các công trình nhạy cảm. 

Tiền 

thi 
N N N N N M N L M L M 

- Tác động ở mức độ 

thấp và trung bình 

đƣợc xử lý tốt nhất 
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

công bằng ECOPs (xem 

Chú ý 2 dƣới đây). 

- Cần theo dõi việc rà 

phá bom mìn, tài 

nguyên văn hóa vật 

thể. 

Thi 

công 
M M M L N N N M M M M 

- Các tác động do hoạt 

động xây dựng ở mức độ 

thấp hoặc trung bình 

đƣợc giải quyết tốt nhất 

bằng ECOPs (xem ghi 

chú 2 dƣới đây).  

- Ngập úng cục bộ; tài 

nguyên văn hóa vật thể; 

tình trạng giao thông; an 

ninh trật tự, xáo trộn 

cộng đồng.   

- Phát sinh 15.400 m
3 

đất đào không nguy 

hại cần thải bỏ từ quá 

trình thi công hạ tầng 

kỹ thuật. 

Vận N N L N N N N N N L N - Các vấn đề đảm bảo an 
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

hành toàn giao thông; phục 

hồi sinh kế; công tác duy 

tu/bảo dƣỡng;  

- Tăng quỹ đất đô thị, 
chỉnh trang mỹ quan. 

Tiểu hợp phần 2.3: Nâng cấp đƣờng Hƣơng Lộ 6,  

- Quy mô đâu tƣ: chiều dài L=1km, bề rộng đƣờng 32m (mặt đƣờng 11m, vỉa hè 10,5m mỗi bên) với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật đi kèm.  

- Thu hồi đất và tái định cƣ: 51 hộ (một phần); 12 hộ (toàn bộ), 17.340 m
2 

diện tích đất nông nghiệp và đất thổ cƣ bị ảnh hƣởng. 

- Hạ tầng kỹ thuật gồm: vỉa hè; hệ thống thoát nƣớc, ; cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng dọc 2 bên đƣờng. 

- Các công trình nhạy cảm bao gồm: Miếu Thế Thần trên đƣờng Cách mạng tháng 8, cách dự án 1,5m; Chùa Thiều Quang Sùng Thiện Đƣờng 

nằm trong hẻm trên đƣờng Hƣơng Lộ 6 cách dự án khoảng 7m. Ngoài ra một số khu mộ tập trung nằm rải rác trong các khu dân cƣ gần khu vực 

án (cách dự án từ  2 – 15m). 

Tiền 

thi 

công 

N N N N N M N L M L L 

- Tác động ở mức độ 

thấp và trung bình 

đƣợc xử lý tốt nhất 

bằng ECOPs (xem 

Chú ý 2 dƣới đây). 

- Cần theo dõi việc rà 

phá bom mìn; tài 

nguyên văn hóa vật thể 

Thi M M M L N N N M M M M - Các tác động do hoạt 

động xây dựng ở mức 
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

công độ thấp hoặc trung 

bình đƣợc giải quyết 

tốt nhất bằng ECOPs 

(xem ghi chú 2 dƣới 

đây).  

- Ngập úng cục bộ; tài 

nguyên văn hóa vật 

thể; tình trạng giao 

thông; an ninh trật tự, 

xáo trộn cộng đồng.   

- Phát sinh 32.000 m
3
 

đất đào không nguy 

hại cần thải bỏ quá 

trình thi công hạ tầng 

kỹ thuật. 

 

Vận 

hành 

N N L N N N N N N L N 

- Các vấn đề đảm bảo an 

toàn giao thông; phục 

hồi sinh kế; công tác 

duy tu/bảo dƣỡng;  

- Tăng quỹ đất đô thị, 

chỉnh trang mỹ quan. 
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

- Tiểu hợp phần 2.4: Xây dựng đƣờng Lộ Bờ Tây  

- Quy mô đầu tƣ: chiều dài L=6,1km, bề rộng đƣờng 15m (mặt đƣờng 07m, vỉa hè 4m mỗi bên) với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật 

- Thu hồi đất và tái định cƣ: 130 hộ (một phần); 29.479 m
2 

diện tích đất nông nghiệp và đất thổ cƣ bị ảnh hƣởng. 

- Hạ tầng kỹ thuật gồm: vỉa hè; hệ thống thoát nƣớc, ; cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng dọc 2 bên đƣờng. 

- Các công trình nhạy cảm bao gồm: ao nuôi tôm của các hộ dân (cách mép đƣờng hiện hữu gần nhất 2m), trƣờng tiểu học Măng Non, Hội thánh 

Báp-Tít Bạc Liêu, Trƣờng THPT phƣờng 2B và một số mộ gia tộc, nghĩa trang dọc theo tuyến đƣờng.  

Tiền 

thi 

công 

N N N N N M N L M L N 

- Tác động ở mức độ 

thấp và trung bình 

đƣợc xử lý tốt nhất 

bằng ECOPs (xem 

Chú ý 2 dƣới đây). 

- Cần theo dõi việc rà 

phá bom mìn; tài 

nguyên văn hóa vật 

thể. 

Thi 

công 
M M M M M N N M M M M 

- Các tác động do hoạt 

động xây dựng ở mức 

độ thấp hoặc trung 

bình đƣợc giải quyết 

tốt nhất bằng ECOPs 

(xem ghi chú 2 dƣới 

đây).  
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

- Ngập úng cục bộ; tài 

nguyên văn hóa vật 

thể; tình trạng giao 

thông; an ninh trật tự, 

xáo trộn cộng đồng.   

- Phát sinh 169.960 m
3
 

đất đào không nguy 

hại cần thải bỏ từ quá 

trình thi công hạ tầng 

kỹ thuật; 

- Ảnh hƣởng các hộ dân 

nuôi trồng thủy hải sản 

dọc tuyến. 

 

Vận 

hành 

N N L N N N N N N L N 

- Các vấn đề đảm bảo an 

toàn giao thông; phục 

hồi sinh kế; công tác 

duy tu/bảo dƣỡng;  

- Tăng quỹ đất đô thị, 

chỉnh trang mỹ quan.  

- Tiểu hợp phần 2.5: Xây dựng đƣờng Lò Rèn  

- Quy mô đầu tƣ: chiều dài L=6,07km, chia làm 02 đoạn: đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến đƣờng Vành đai Ngoài dài 3,2km, bề rộng đƣờng 

26,5m (mặt đƣờng 15m, dải phân cách giữa đƣờng rộng 1m và vỉa hè 5,25m mỗi bên); đoạn từ Vành đai ngoài đến đƣờng đƣờng Giòng Nhãn 

dài 1,8km, bề rộng đƣờng 30,5m (mặt đƣờng 7,5m, vỉa hè 11,5m mỗi bên) với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật đi kèm. 
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

- Thu hồi đất và tái định cƣ: 85 hộ (một phần), 15 hộ (toàn bộ); 119.500 m
2 

diện tích đất nông nghiệp và đất thổ cƣ bị ảnh hƣởng. 

- Hạ tầng kỹ thuật gồm: vỉa hè; hệ thống thoát nƣớc; cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng dọc 2 bên đƣờng và dãy phân cách. 

- Các công trình nhạy cảm bao gồm: các ao nuôi tôm của các hộ dân (khoảng cách gần nhất đến dự án khoảng 15m) và một số công trình nhƣ: 

Tịnh thất Pháp Tánh cách dự án khoảng 40m và các khu mộ trong khuôn viên nhà dân dọc theo tuyến. 

Tiền 

thi 

công 

N N N N N M N L M L N 

- Tác động ở mức độ 

thấp và trung bình 

đƣợc xử lý tốt nhất 

bằng ECOPs (xem 

Chú ý 2 dƣới đây). 

- Cần theo dõi việc rà 

phá bom mìn; tài 

nguyên văn hóa vật 

thể. 

Thi 

công 
M M M M M N N M M M M 

- Các tác động do hoạt 

động xây dựng ở mức 

độ thấp hoặc trung 

bình đƣợc giải quyết 

tốt nhất bằng ECOPs 

(xem ghi chú 2 dƣới 

đây).  

- Ngập úng cục bộ; tài 

nguyên văn hóa vật 

thể; tình trạng giao 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” 

 Trang 112 

Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

thông; an ninh trật tự, 

xáo trộn cộng đồng.   

- Phát sinh 168.000 m
3
 

đất đào không nguy 

hại cần thải bỏ từ quá 

trình thi công hạ tầng 

kỹ thuật. 

- Ảnh hƣởng các hộ dân 

nuôi trồng thủy hải sản 

dọc tuyến. 

 

Vận 

hành 

N N L N N N N N N L N 

- Các vấn đề đảm bảo an 

toàn giao thông; phục 

hồi sinh kế; công tác 

duy tu/bảo dƣỡng;  

- Tăng quỹ đất đô thị, 

chỉnh trang mỹ quan. 

- Tiểu hợp phần 2.6: Cải tạo Kênh Xáng đến Trà Kha - Trà Khứa 

- Quy mô xây dựng: chiều dài L=4,8 km. 

- Thu hồi đất và tái định cƣ: 481 hộ (một phần), 28 hộ (toàn bộ); 40.809 m
2 

diện tích đất nông nghiệp và đất thổ cƣ bị ảnh hƣởng. 

- Các công việc chính gồm: nạo vét kênh, kè kênh, xây dựng đƣờng quản lý vận hành 4 m hai bên, hệ thống thoát nƣớc, chiếu sáng, cây xanh . 

- Khu vực thi công và xung quanh dự án không có các công trình nhạy cảm. 
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

Tiền 

thi 

công 

N N N N N M N L M L N 

- Tác động ở mức độ 

thấp và trung bình 

đƣợc xử lý tốt nhất 

bằng ECOPs (xem 

Chú ý 2 dƣới đây). 

- Cần theo dõi việc rà 

phá bom mìn; tài 

nguyên văn hóa vật 

thể. 

Thi 

công 
M M M M M N N M M M M 

- Các tác động do hoạt 

động xây dựng ở mức 

độ thấp hoặc trung 

bình đƣợc giải quyết 

tốt nhất bằng ECOPs 

(xem ghi chú 2 dƣới 

đây).  

- Ngập úng cục bộ; tài 

nguyên văn hóa vật 

thể; tình trạng giao 

thông; xáo trộn cộng 

đồng; nguy cơ sạt lở, 

sụt lún do thi công kè; 

ảnh hƣởng đến hệ thủy 

sinh.  
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

- Phát sinh 96.000 m
3
 

bùn nạo vét cần thải 

bỏ. Cần lƣu ý quản lý 

vật liệu nạo vét.  

 

Vận 

hành 

L N L N N N N N N L N 

- Quan tâm đến vấn đề 

tái ô nhiễm chất lƣợng 

nƣớc mặt 

- Đảm bảo duy tu/ bảo 

dƣỡng hiệu quả. 

- Các tác động có lợi về 

cảnh quan đô thị, vệ 

sinh môi trƣờng và sức 

khỏe cộng đồng. 

Hợp phần 3: Khu tái định cƣ:  

- Quy mô xây dựng: dự án sẽ mua lại những nền có sẵn của các khu tái định cƣ trên địa bàn thành phố và xây dựng mới 01 khu tái định cƣ (khu 

tái định cƣ Hồ Điều Hòa với diện tích F = 8,6 ha) trên địa bàn phƣờng 1, thành phố Bạc Liêu với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật. 

- Thu hồi đất và tái định cƣ: 10 hộ (một phần), 15 hộ (toàn bộ); 75.020 m
2 

diện tích đất nông nghiệp và đất thổ cƣ bị ảnh hƣởng. 

- Hạ tầng kỹ thuật gồm: đƣờng giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc…và các hạ tầng xã hội đi kèm nhƣ nhà văn hóa, trạm y tế, 

trƣờng mẫu giáo.  

- Khu vực thi công và xung quanh dự án không có các công trình nhạy cảm. 

Tiền N N N N N M N N N N N - Tác động ở mức độ 

thấp và trung bình 
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

thi 

công 

đƣợc xử lý tốt nhất 

bằng ECOPs (xem 

Chú ý 2 dƣới đây). 

- Cần theo dõi việc rà 

phá bom mìn, tài 

nguyên văn hóa vật 

thể. 

Thi 

công 
M M M N N N N M M M M 

- Các tác động do hoạt 

động xây dựng ở mức 

độ thấp hoặc trung 

bình đƣợc giải quyết 

tốt nhất bằng ECOPs 

(xem ghi chú 2 dƣới 

đây).  

- Ngập úng cục bộ; tình 

trạng giao thông; xáo 

trộn cộng đồng. 

- Phát sinh 29.000 m
3
 

đất đào không nguy 

hại cần thải bỏ từ quá 

trình  thi công hạ tầng 

kỹ thuật 

 N N L N N N N N N L N - Quản lý các vấn đề về 
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Thành 

phần 

Vật lý Sinh học Xã hội Khác 

Ghi chú 

 

Khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

Đất 

đai, 

đất, 

nƣớc 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

Rừng, 

môi 

trƣờng 

sống tự 

nhiên 

Cá, 

sinh 

vật 

thủy 

sinh 

Thu 

hồi 

đất, 

tái 

định 

cƣ 

Ngƣời 

bản địa 

Tài nguyên 

văn hóa vật 

thể, các 

điểm nhạy 

cảm 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

Lũ lụt 

cục bộ, 

giao 

thông, an 

toàn 

Tác 

động 

ngoài 

công 

trƣờng 

Vận 

hành 

rác và nƣớc thải; duy 

tu/bảo dƣỡng hạ tầng 

kỹ thuật hiệu quả 

- Cải thiện sinh kế 

Ghi chú: (1) Các tiêu chí sau đây đƣợc sử dụng để đánh giá mức độ tác động: Không (N) -không có tác động; Thấp (L) - tác động nhỏ, cục bộ, có 

khả năng phục hồi, tạm thời; Trung bình (M) – tác động vừa phải, cục bộ, tạm thời, trong đó hầu hết có thể phục hồi, giảm thiểu, và dễ quản lý; Cao 

(H) - tác động đáng kể (về mặt xã hội và/hoặc môi trƣờng) trong đó nhiều tác động là không thể phục hồi và yêu cầu bồi thƣờng; Cả M và H cần 

giám sát và thực hiện các biện pháp giảm thiểu cũng nhƣ năng lực thể chế đầy đủ về bảo vệ. 

 (2) Các công trình quy mô vừa và nhỏ, hầu hết các tác động là cục bộ, tạm thời, và có thể đƣợc giảm nhẹ thông qua việc áp dụng các kỹ thuật và 

quản lý xây dựng tốt cùng với việc giám sát chặt chẽ, theo dõi và tham vấn với các cộng đồng địa phƣơng. 

Những hộ bị ảnh hƣởng một phần: ….; Những hộ bị ảnh hƣởng toàn bộ: là những ngƣời bị ảnh hƣởng do thu hồi đất không tự nguyện, kết quả là:  

- Phải di dời hoặc mất chỗ ở; 

- Mất tài sản hoặc khả năng tiếp cận tài sản; 

- Mất các nguồn thu nhập, phƣơng tiện sinh kế, bất kể di dời hoặc không; và 

- Xáo trộn sinh hoạt, thói quen hàng ngày. 

Các nhóm dễ bị tổn thƣơng: bao gồm những ngƣời, không phân biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật về thể chất hay tâm thần, bất lợi về kinh tế 

hay địa vị xã hội có thể bị ảnh hƣởng nặng nề về kinh tế hoặc vật chất so với những ngƣời khác và những ngƣời có thể bị hạn chế nhiều hơn so với 

dân cƣ khác về khả năng yêu cầu bồi thƣờng hoặc hƣởng sự hỗ trợ tái định cƣ và các lợi ích phát triển có liên quan.   
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 Tác động đến cảnh quan và môi trường sống tự  nhiên 4.1.2.2.

Tác động đến cảnh quan khu vực  

Do phạm vi dự án rộng cùng nhiều hạng mục công trình thi công xây dựng trên nền hiện trạng mặt 

bằng nhỏ hẹp nên các tác động đến cảnh quan khu vực là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là ở 

các hạng mục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật trong các khu LIAs, nạo vét lƣu vực rạch Kênh Xáng đến 

Trà Kha - Trà Khứa và xây dựng khu tái định cƣ. 

Các tác động tiêu cực chủ yếu diễn ra trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình bởi việc đào 

đắp, tập kết nguyên vật liệu, tập kết chất thải, sự xuất hiện của các thiết bị thi công và hoạt động 

vận chuyển nguyên vật liệu làm gia tăng lƣợng bụi, mùi, khí thải trong không khí dẫn đến ảnh 

hƣởng tới cảnh quan khu vực. Tuy nhiên, các tác động này đƣợc đánh giá là cục bộ và chỉ diễn ra 

trong giai đoạn thi công công trình (chi tiết các tác động sẽ đƣợc đánh giá ở Mục 4.1.3, 4.1.4 và 

4.1.5). 

Trong giai đoạn khai thác sử dụng, các tác động lại trở nên tích cực thông qua việc cải 

tạo điều kiện vệ sinh môi trƣờng và cảnh quan dọc các bờ kênh, góp phần tạo không gian xanh, thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế, du lịch cho thành phố Bạc  Liêu. 

Tác động tới môi trường sống tự nhiên 

Trong vùng dự án không có các khu vực nhạy cảm về môi trƣờng nhƣ rừng quốc gia, 

khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, cũng không phát hiện các loài động, thực vật có 

trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ IUCN. Do đó, việc thực hiện dự án sẽ không tác động đến 

những đối tƣợng này. 

Trong giai đoạn thi công dự án, các hoạt động diễn ra chủ yếu bao gồm hoạt động đào đắp, nạo vét, 

thi công hẻm, đƣờng và kè kênh rạch. Do đó, những tác động đến môi trƣờng nói chung và tác động 

tới hệ sinh thái khu vực trong giai đoạn này đƣợc đánh giá là không lớn, tạm thời và có thể kiểm 

soát. Các tác động tới hệ sinh thái chủ yếu là tác động tới hệ sinh thái trên cạn (ven 2 bên bờ kênh 

Xáng), hệ sinh thái thủy sinh thuộc lƣu vực kênh Xáng và có thể tóm tắt nhƣ sau: 

Đối với hệ sinh thái trên cạn 

Kết quả khảo sát cho thấy, thảm thực vật trên cạn trong phạm vi dự án bị ảnh hƣởng chủ yếu là một 

số cây ăn quả, dây leo  và cây lấy bóng mát nhƣ: dừa nƣớc, rau muống, tre, cây gòn,…. Ngoài ra, 

còn một số loài cây bụi nhƣ: chó đẻ, khoai môn tía, bèo cái, cỏ lác,… và các loài cỏ dại. Các loài 

thực vật này sẽ bị chặt bỏ khi tiến hành phát quang, tạo mặt bằng để phục vụ thi công. 

Việc chặt bỏ các loài thực vật trên cũng làm ảnh hƣởng tới các loài động vật, côn trùng, chim,.. 

đang sinh sống tại khu vực đó. Tuy nhiên, số lƣợng và thành phần loài bị ảnh hƣởng là không lớn, 

(tập trung chủ yếu ở hạng mục nạo vét, cải tạo kênh) nhƣ ếch, nhái, bò sát, các loài động vật không 

xƣơng sống phổ biến dọc ven 2 bờ các kênh rạch đƣợc nạo vét.  

Đối với hệ sinh thái dưới nước 

Kết quả khảo sát toàn bộ phạm vi dự án cho thấy, hệ sinh thái dƣới nƣớc chủ yếu là hệ sinh thái 

thuộc lƣu vực Kênh Xáng. Các loài sinh vật sống trong hệ sinh thái dƣới nƣớc chủ yếu là các loài 

thủy sản tự sinh trƣởng và phát triển trong các rạch nhƣ lƣơn, cá trắm đen, rô phi, cá mè; một số 

loài giáp xác khác nhƣ tôm, ốc và một số loài nhuyễn thể. 

Ngoài ra, một số loài thực vật thủy sinh cũng đƣợc phát hiện trong hệ sinh thái dƣới nƣớc nhƣ rau 

muống (do ngƣời dân canh tác), bèo tây, lục bình,.... Không có bất kỳ loài nào đƣợc coi là quý hiếm 

theo sách đỏ của Việt Nam và thế giới/IUCN. 

Ở khía cạnh vi mô hơn, kết quả quan trắc xác định hệ thủy sinh dƣới nƣớc kênh Xáng còn phát hiện 

một số các loài phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật đã trình bày trong Mục 2.2.5, Chƣơng 2.  
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Hoạt động nạo vét làm tăng độ đục, hạn chế ánh sáng chiếu vào các tầng nƣớc, ảnh hƣởng tới quá 

trình quang hợp của các loài thực vật thủy sinh nhƣ tảo, rong, rêu. Mặt khác, do lớp bùn đáy bị xáo 

trộn nên các chất ô nhiễm tầng đáy khuếch tán vào tầng nƣớc mặt, làm suy giảm chất lƣợng tầng 

mặt, ảnh hƣởng đến đời sống của thủy sinh tầng mặt.   

Tuy nhiên, khi việc cải tạo các rạch hoàn thành, các nguồn thải đƣợc thu gom thì chất lƣợng nƣớc 

mặt đƣợc cải thiện theo hƣớng tốt hơn. Khi đó, số lƣợng và thành phần loài của các động thực vật 

thủy sinh có thể gia tăng. 

Nhìn chung, tất cả các loài sinh vật sinh sống trong hệ sinh thái dƣới nƣớc trong vùng dự án sẽ bị 

ảnh hƣởng trực tiếp trong giai đoạn thi công. Các tác động này là điều không thể tránh khỏi. Tuy 

nhiên, với quy mô và hiện trạng khu vực thi công dự án, cũng nhƣ các biện pháp thi công đã đƣợc 

đề xuất, những tác động này đƣợc đánh giá là không đáng kể và phạm vi tác động chỉ giới hạn trong 

ranh giới thu hồi đất phục vụ dự án. Các tác động này mang tính chất tạm thời trong thời gian thi 

công và sẽ đƣợc ồn định/tự phục hồi khi kết thúc giai đoạn thi công. 

 Tác động đến Tài nguyên văn hóa vật thể (PCR) và các điểm nhạy cảm 4.1.2.3.

Tác động đến tài nguyên văn hóa vật thể 

Tài nguyên văn hóa vật thể bao gồm những khu vực có giá trị về mặt khảo cổ, cổ sinh vật, kiến trúc 

và tôn giáo có giá trị về mặt tinh thần. Nhƣ đã trình bày trong Chƣơng 2, Mục 2.5.1, thành phố Bạc 

Liêu có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị về mặt tâm linh, du lịch nhƣ đã trình bày tại Mục 

2.5.1. Các công trình này không nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Khoảng cách gần nhất đến một 

trong các hạng mục của dự án khoảng 220m. Do đó, việc thực hiện dự án không tác động đến các 

PCR này. 

Trong khu vực thực hiện dự án, quá trình khảo sát thực tế đã xác định có khoảng 22 công trình tôn 

giáo, tín ngƣỡng (chùa, miếu, nhà thờ,…). Một danh sách mô tả sự liên quan của các PCR với từng 

hạng mục đầu tƣ của cả 3 hợp phần đã đƣợc trình bày tại Chƣơng 2, Mục 2.5.2, Bảng ….. Các PCR 

này phân bố dọc theo các hạng mục dự án hoặc dọc theo các tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật 

liệu và thải bỏ chất thải. Khoảng cách phân bố của các PCR đến vị trí công trình dao động từ 10 – 

70 m. Ngoài ra, dự án cũng sẽ di dời khoảng 43 ngôi mộ hiện hữu trong phạm vi thực hiện dự án. 

Các PCR này chịu ảnh hƣởng gián tiếp bởi bụi, khí thải, tiếng ồn, cản trở giao thông,… phát sinh từ 

hoạt động tập kết, vận chuyển nguyên vật liệu và thải bỏ chất thải trong quá trình thi công xây dựng 

dự án. Quá trình tham vấn những ngƣời chủ chốt tại các công trình tôn giáo, tín ngƣỡng cho thấy, 

vào những ngày lễ lớn, tập trung đông các phật tử, khách hành hƣơng tham gia cúng lễ, nếu hoạt 

động thi công, tập kết nguyên vật liệu diễn ra tại những thời điểm đó sẽ gây những bất tiện về tiếng 

ồn, cản trở giao thông, ảnh hƣởng đến tâm lý, mức độ hài lòng của ngƣời dân. 

Các tác động này đƣợc đánh giá ở mức độ TRUNG BÌNH do thời gian thi công mỗi công trình  kéo 

dài khoảng  4 – 6 tháng.  

 Nhìn chung, việc triển khai dự án sẽ không tác động trực tiếp đến tài nguyên văn hóa vật thể. Tuy 

nhiên, nhà thầu vẫn phải ý thức đƣợc các PCR nhƣ đã đề cập và phải thực hiện thủ tục “phát hiện 

tình cờ di sản văn hoá” khi phát hiện các vật thể có giá trị văn hóa. 

Tác động đến các điểm nhạy cảm 

Phạm vi thực hiện dự án không ảnh hƣởng trực tiếp đến điểm nhạy cảm nào do không có bất kỳ 

xâm phạm nào đến phần đất của các công trình nhạy cảm trong công tác thu hồi đất. Tuy nhiên, các 

công trình này phân bố dọc theo các hạng mục dự án hoặc dọc theo các tuyến đƣờng vận chuyển 

nguyên vật liệu và thải bỏ chất thải. Khoảng cách phân bố của các công trình nhạy cảm đến vị trí thi 

công dao động từ 10 – 70 m. 
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Các điểm nhạy cảm có khoảng cách trên 10 m so với các vị trí thi công bao gồm: Trƣờng tiểu học 

Hiệp Thành; Thánh đƣờng công giáo; Trƣờng tiểu học Phƣờng 8; Trƣờng trung cấp văn hóa nghệ 

thuật; Trƣờng THCS Lê Thị Cẩm Lệ; Trƣờng Cao đẳng nghề Bạc Liêu và Trƣờng TH Kinh Tế Kỹ 

Thuật, chợ Cầu Xáng, chợ Trà Kha, chợ Khóm,…. Một số các điểm nhạy cảm khác nằm trong bán 

kính dƣới 10 m nhƣ: Trƣờng TH Phan Ngọc Hiển và Trƣờng THCS Nguyễn Thị Minh Khai.  

Với khoảng cách trên, các đối tƣợng nhạy cảm sẽ chịu tác động bởi bụi, khí thải và tiếng ồn trong 

giai đoạn thi công và trở ngại trong việc đi lại ra/vào các địa điểm này, đặc biệt tại các khung giờ 

cao điểm (giờ tan học của học sinh; giờ nhập, xuất các mặt hàng kinh doanh tại chợ,…).  

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH.     

 Đánh giá tác động từ Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 của khu thu nhập thấp  4.1.3.

  iai đoạn tiền thi công 4.1.3.1.

Về cơ bản, giai đoạn chuẩn bị mặt bằng để thi công các hạng mục đầu tƣ ở các khu LIA tƣơng đối 

giống nhau và bao gồm các bƣớc sau: 

- Rà phá bom mìn. 

- Thu hồi đất. 

 Tác động do rà phá bom mìn 

Bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh sẽ cần phải đƣợc rà phá cẩn thận để 

phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình của dự án và đảm bảo 

an toàn cho công trình. Khu vực rà phá bom mìn là toàn bộ phạm vi các khu vực đƣợc thi công, cải 

tạo thuộc hợp phần 1. Công tác này sẽ đƣợc thực hiện bởi các đơn vị chuyên ngành rà phá bom mìn 

của quân đội.  

Quá trình rà và phá bom mìn sẽ gây nguy hiểm cho con ngƣời và gia súc nếu tiếp cận khu vực thực 

hiện. Do đó, chủ dự án và đơn vị chuyên trách rà phá bom mìn sẽ phải sử dụng hàng rào bảo vệ và 

biển cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro nguy hiểm có thể xảy ra đối với ngƣời dân và gia súc. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

 Tác động đến đời sống người dân do việc thu hồi đất 

Thu hồi đất một phần hoặc toàn bộ diện tích sẽ gây ra nhiều tác động về đời sống vật chất và tinh 

thần, thậm chí còn gây ra các vấn đề xã hội và kiện tụng kéo dài ảnh hƣởng đến chất lƣợng cuộc 

sống và tâm lý của ngƣời dân. Mặc dù phƣơng án thiết kế đã đƣợc nghiên cứu kỹ để hạn chế tối đa 

số lƣợng các hộ dân bị di dời, nhƣng toàn bộ hợp phần 1 có khoảng 11 hộ gia đình sẽ bị di dời. 

Khối lƣợng cụ thể về các hộ bị ảnh hƣởng bởi công tác thu hồi đất đƣợc trình bày trong Bảng 4.2. 

Bảng 4.2: Khối lƣợng các hộ bị ảnh hƣởng do công tác thu hồi đất của hợp phần 1 

Tên công trình 

Số hộ bị ảnh hƣởng 

Một phần 

(hộ) 

Toàn bộ 

(hộ) 

Trên 20% đất NN 

(hộ) 

 LIA 1  136 6 - 

 LIA 2  201 3 - 

 LIA 3  171 - - 

 LIA 5  176 2 - 

 LIA 6  88 - - 

Nguồn: Báo cáo kế hoạch tái định cư, 2016 
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Phần lớn các hộ dân trong các khu LIA thuộc thành phần lao động tự do, thu nhập bấp bênh do trình 

độ dân trí thấp và nghề nghiệp không ổn định. Đồng thời, điều kiện nhà ở mang tính chất tạm bợ, 

xuống cấp nên trong trƣờng hợp phải di dời, họ khá lo lắng về khả năng sở hữu một nơi ở mới. 

Trong các cuộc họp tham vấn, hầu hết các hộ đƣợc hỏi đều rất lo lắng về chính sách, tình trạng và 

các thủ tục tái định cƣ. Đối với các hộ kinh doanh buôn bán, họ lo lắng về việc phải di chuyển nếu 

họ không nhận đƣợc một chỗ mới cho gia đình để có thể kinh doanh. Các tác động chi tiết đƣợc 

đánh giá ở Mục 4.2. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

 Đánh giá,  các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng  4.1.3.2.

Những hoạt động triển khai trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm: thi công lắp đặt cống thoát 

nƣớc, thi công hệ thống chiếu sáng, thi công mặt đƣờng tuyến hẻm. Những hoạt động này sẽ gây ra 

những tác động chung nhƣ bụi, ồn, khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn,… với mức độ ảnh hƣởng khác 

nhau tùy theo quy mô và hiện trạng thực hiện công trình. Bên cạnh đó, giai đoạn này cũng phát sinh 

các tác động đặc thù. Chi tiết các đánh giá đƣợc trình bày dƣới đây: 

A. Tác động chung 

 Tác động từ bụi và khí thải 

Bụi phát sinh từ các hoạt động: 

- Từ hoạt động phá dỡ công trình trong phạm vi thu hồi đất 

- Từ hoạt động đào đắp, san ủi thi công tuyến cống thoát nƣớc ;  

- Từ hoạt động tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu; 

- Từ quá trình vận chuyển của các phƣơng tiện vận chuyển vật liệu và chất thải bỏ; 

- Khí thải phát sinh từ quá trình vận hành động cơ của các phƣơng tiện vận chuyển. Thành 

phần khí thải chủ yếu là bụi, CO, SO2, NOx, hydrocacbon,… 

Bụi từ hoạt động phá dỡ công trình trong phạm vi thu hồi đất  

Bụi phát sinh chủ yếu từ quá trình tháo dỡ nhà cửa. Theo báo cáo khả thi dự án “Mở rộng nâng cấp 

đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” thì tổng khối lƣợng phá dỡ kết 

cấu công trình chiếm chỗ tại các công trình và thời gian dự kiến đƣợc thống kê tại bảng 4.3. 

Việc tính toán khối lƣợng bụi phát sinh từ hoạt động trên sẽ áp dụng các thuật toán dƣới đây: 

Xác định khối lượng bụi phát sinh từ phá dỡ nhà cửa, công trình 

Công thức áp dụng:  W = EQd      [1] 

Trong đó: W: Lƣợng bụi phát sinh bình quân (kg); 

  E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn); 

  Q: Lƣợng phát thải (m
3
); 

  d: Tỷ trọng xà bần d = 1,8 tấn/m
3
 (theo công văn số 1784/BXD-VP của Bộ 

xây dựng về công bố Định mức vật tƣ trong xây dựng). 

Xác định hệ số phát thải ô nhiễm bụi (E) 

Hệ số phát thải ô nhiễm bụi xác định theo tài liệu hƣớng dẫn Đánh giá tác động môi trƣờng 

của Ngân hàng thế giới (Environment assessment sourcebook, volume II, sectoral 

guidelines, environment, World Bank, Washington D.C, 8/1991) và AP 42, Fifth Edition 

Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area 

Sources nhƣ sau: 

E = k x 0,0016 x (U/2,2)
1,4

 ÷ (M/2)
1,3 

, kg/tấn [2] 

Trong đó:  

               E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn); 
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k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình (k = 0,35 với bụi có kích thƣớc <10m –   Bảng cấu trúc 

hạt (k) trang 13.2.4-4 AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 

Volume 1: Stationary Point and Area Sources); 

U: Tốc độ gió trung bình (m/s) (Lấy tốc độ gió là 3,5m/s); 

M: Độ ẩm trung bình của xà bần (%) (Chọn độ ẩm trung bình 11% - Bảng 13.2.4-1 AP 42, 

Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point 

and Area Sources) 

→ E = 0,04656 kg/tấn 

Căn cứ trên các thuật toán trên xác định đƣợc khối lƣợng bụi phát sinh cho từng hạng mục công 

trình. Tổng hợp các kết quả tính toán cho thông số này trình bày trong Bảng 4.3. 

Bảng 4.3: Khối lƣợng bụi phát sinh theo từng hạng mục thuộc hợp phần 1 

STT 
Hạng mục 

công trình 

Khối lƣợng 

phá dỡ 

(m
3
) 

Khối lƣợng 

bụi phát 

sinh (kg) 

Thời 

gian dự 

kiến 

(tháng) 

Khối lƣợng 

bụi phát 

sinh(kg/ngày) 

Khối 

lƣợng 

bụi phát 

sinh 

(mg/s) 

1 Cải tạo khu LIA 1 1.147,2 96,15 2 1,6 56 

2 Cải tạo khu LIA 2 1.517,4 127,17 2 2,12 74 

3 Cải tạo khu LIA 3 1.070,4 89,71 2 1,5 52 

4 Cải tạo khu LIA 5 799,8 67,03 2 1,12 39 

5 Cải tạo khu LIA 6 438 36,71 1 1,22 42 

Bụi phát sinh từ hoạt động làm sạch mặt bằng phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô 

hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ khí thải. 

Khối không khí tại khu vực công trƣờng đƣợc hình dung nhƣ một hình hộp với các kích thƣớc chiều 

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

với hƣớng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô nhiễm và không khí tại khu vực khai 

trƣờng vào thời điểm chƣa khai thác là sạch thì nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ đƣợc 

tính theo công thức. 

C =     [3] 

Trong đó:  

C - Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giờ (mg/m
3
); 

Es - Lƣợng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích; 

Es = M/(L  W) (mg/m
2
.s) 

M - tải lƣợng ô nhiễm (mg/s); 

u - Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không 

khí (m/s), lấy u = 3,5 m/s; 

H - Chiều cao xáo trộn (m); 

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

Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2000, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1), NXB Khoa học và kỹ 

thuật Hà Nội. 

)e 1(
H u.

L .E ut/L-s 
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Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 1 giờ (mg/m
3
) trình bày trong Bảng 4.4 sẽ bao gồm nồng độ 

nền của chất lƣợng môi trƣờng ban đầu. Đây chính là nồng độ ô nhiễm sử dụng để xác định phạm vi 

ảnh hƣởng lên các đối tƣợng xung quanh dự án trong quá trình làm sạch mặt bằng. 

Bảng 4.4: Nồng độ bụi do quá trình làm sạch mặt bằng các hạng mục thuộc hợp phần 1 

Tên công 

trình 

L(m)

=W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=3 H=6 H=9 H=12 H=15 H=18 

Cải tạo 

khu LIA 

1 

10 1,21 0,68 0,42 0,33 0,29 0,26 0,24 

0,3 

20 0,68 0,42 0,29 0,24 0,22 0,21 0,20 

40 0,42 0,29 0,22 0,20 0,19 0,18 0,18 

60 0,33 0,24 0,20 0,18 0,18 0,17 0,17 

80 0,29 0,22 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 

Cải tạo 

khu LIA 

2 

10 1,57 0,87 0,52 0,40 0,34 0,31 0,28 

30 0,64 0,40 0,28 0,25 0,23 0,21 0,21 

50 0,45 0,31 0,24 0,21 0,20 0,20 0,19 

70 0,37 0,27 0,22 0,20 0,19 0,19 0,18 

90 0,32 0,25 0,21 0,19 0,19 0,18 0,18 

110 0,30 0,23 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 

Cải tạo 

khu LIA 

3 

10 1,15 0,66 0,41 0,33 0,29 0,26 0,25 

20 0,66 0,41 0,29 0,25 0,23 0,21 0,21 

40 0,41 0,29 0,23 0,21 0,19 0,19 0,18 

60 0,33 0,25 0,21 0,19 0,18 0,18 0,18 

80 0,29 0,23 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 

Cải tạo 

khu LIA 

5 

10 0,90 0,53 0,35 0,29 0,26 0,24 0,23 

20 0,53 0,35 0,26 0,23 0,21 0,20 0,20 

40 0,35 0,26 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 

60 0,29 0,23 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 

Cải tạo 

khu LIA 

6 

10 0,98 0,57 0,37 0,30 0,27 0,25 0,24 

20 0,57 0,37 0,27 0,24 0,22 0,21 0,20 

40 0,37 0,27 0,22 0,20 0,19 0,19 0,19 

60 0,30 0,24 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 

Nhận xét: Kết quả tính toán trong Bảng 4.4 cho phép xác định vùng ảnh hƣởng do bụi từ quá trình 

làm sạch mặt bằng là trong phạm vi bán kính 110m [*] tính từ nguồn phát thải. Nguồn ô nhiễm này 

chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và theo từng phân đoạn nên bán kính ảnh hƣởng mang tính chất cục 

bộ. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 
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Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển xà bần đi thải bỏ 

Bụi phát sinh từ chính xà bần và bụi bị cuốn lên từ lốp xe. Lƣợng bụi này thƣờng có lƣợng rất lớn 

và lớn hơn rất nhiều so với lƣợng bụi phát thải từ hoạt động của các động cơ đốt trong. Tải lƣợng 

bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đƣợc xác định theo công thức của Air Chief, Cục môi 

trƣờng Mỹ, 1995: 

L = 1,7k.[12

s

][
48

S
][

7,2

W
]
0,7
[ 4

w

]
0,5

  [4] 

Trong đó: L - Hệ số phát thải bụi (kg/km/lƣợt xe); 

   k - Kích thƣớc hạt, k = 0,2; 

   s - lƣợng đất trên đƣờng, s = 5,7%; 

   S - Tốc độ trung bình của xe, S = 40km/h; 

   W - Trọng lƣợng có tải của xe, W = 15 tấn; 

   w - Số bánh xe, w = 10 bánh. 

→ L = 0,7068kg/km/lƣợt. 

Từ [4] và các thông số đầu vào nhƣ khối lƣợng xà bần, thời gian thực hiện công tác vận chuyển, tải 

lƣợng bụi phát sinh từ các hạng mục công trình đƣợc xác định trong Bảng 4.5. 

Bảng 4.5: Tải lƣợng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển xà bần đi thải bỏ trong hợp phần 1 

Tên công trình 
Khối lƣợng 

xà bần (m
3
) 

Thời gian 

vận chuyển 

(tháng) 

Số lƣợng xe 

vận chuyển 

(lƣợt/ngày) 

Tải lƣợng 

bụi phát sinh 

(kg/km/ngày) 

Tải lƣợng 

bụi phát 

sinh 

(mg/m.s) 

Cải tạo khu LIA 1 1.147,2 2 4 2,83 0,1 

Cải tạo khu LIA 2 1.517,4 2 4 2,83 0,1 

Cải tạo khu LIA 3 1.070,4 2 2 1,41 0,05 

Cải tạo khu LIA 5 799,8 2 2 1,41 0,05 

Cải tạo khu LIA 6 438 1 2 1,41 0,05 

Để tính toán nồng độ bụi phát sinh do các phƣơng tiện vận chuyển theo các khoảng cách và độ cao 

khác nhau, áp dụng mô hình khuếch tán về ô nhiễm nguồn đƣờng theo mô hình cải biên của Sutton: 

C = 0,8E {exp[-(z+h)
2
/2σz

2
] + exp[-(z-h)2/2σz

2
]}/(σzu) [5] 

Trong đó:  C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m
3
); 

   E - Nguồn thải (mg/m.s); 

   z - Độ cao của điểm tính (m); 

   σz - Hệ số khuếch tán theo phƣơng z (m) là hàm số của khoảng cách x theo 

phƣơng gió thổi; σz = 0,53x
0,73

; 

           u - Tốc độ gió trung bình (m/s), lấy u = 3,5m/s; 

   h -  Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m), lấy h = 0,5m. 
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Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải theo khoảng cách (x) và độ cao (z) đƣợc 

thể hiện ở bảng 4.6. 

Bảng 4.6: Nồng độ bụi trong khí thải do hoạt động vận chuyển xà bần đi thải bỏ 

Tên công trình 
L(m)=W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=2 H=2,5 H=3 

Cải tạo khu LIA 1 
5 0,021 0,016 0,011 0,007 

0,3 

10 0,016 0,014 0,012 0,011 

Cải tạo khu LIA 2 
5 0,021 0,016 0,011 0,007 

10 0,016 0,014 0,012 0,011 

Cải tạo khu LIA 3 
5 0,010 0,008 0,006 0,004 

10 0,008 0,007 0,006 0,005 

Cải tạo khu LIA 5 
5 0,010 0,008 0,006 0,004 

10 0,008 0,007 0,006 0,005 

Cải tạo khu LIA 6 
5 0,010 0,008 0,006 0,004 

10 0,008 0,007 0,006 0,005 

Nhận xét: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển xà bần đi thải bỏ đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí 

xung quanh nên tác động gây ra không đáng kể [**] 

Mức độ tác động: NHỎ. 

Ô nhiễm bụi từ hoạt động đào đắp, san ủi thi công mặt đường, tuyến cống 

Trong quá trình thi công, xây dựng có công đoạn vét hữu cơ bề mặt và đào đất thi công hệ thống thoát 

nƣớc. Do bề rộng các tuyến hẻm khá hẹp nên phƣơng pháp thi công không sử dụng các thiết bị cơ 

giới mà thực hiện chính bằng sức ngƣời và các thiết bị hỗ trợ thô sơ (xà beng, cuốc, xẻng, máy trộn bê 

tông loại nhỏ, máy khoan cắt bê tông,…). Hoạt động đào, đắp làm phát sinh bụi ảnh hƣởng trực tiếp 

đến công nhân lao động trên công trƣờng và ngƣời dân sinh sống xung quanh khu vực dự án.  

Dựa vào công thức xác định hệ số phát thải ô nhiễm bụi [1] do tài liệu hƣớng dẫn Đánh giá tác động 

môi trƣờng của Ngân hàng thế giới (Environment assessment sourcebook, volume II, sectoral 

guidelines, environment, World Bank, Washington D.C, 8/1991) và AP 42, Fifth Edition 

Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources: 

→ E = 0,03403kg/tấn [k = 0,35; U (vận tốc gió) = 3,5m/s; M (độ ẩm trung bình) = 14%]. 

Bảng 4.7: Khối lƣợng bụi phát sinh do quá trình đào đắp trong hợp phần 1 

Tên công trình 
Khối lƣợng 

đào đắp (m
3
) 

Lƣợng bụi 

phát sinh (kg) 

Thời gian dự 

kiến (tháng) 

Khối lƣợng 

bụi phát sinh 

(kg/ngày) 

Khối lƣợng 

bụi phát 

sinh(mg/s) 

Cải tạo khu LIA 1 7.648 406,01 16 0,85 29 

Cải tạo khu LIA 2 10.116 537,03 18 0,99 35 

Cải tạo khu LIA 3 7.136 378,83 16 0,79 27 
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Tên công trình 
Khối lƣợng 

đào đắp (m
3
) 

Lƣợng bụi 

phát sinh (kg) 

Thời gian dự 

kiến (tháng) 

Khối lƣợng 

bụi phát sinh 

(kg/ngày) 

Khối lƣợng 

bụi phát 

sinh(mg/s) 

Cải tạo khu LIA 5 5.332 283,06 12 0,79 27 

Cải tạo khu LIA 6 2.920 155,01 6 0,86 30 

Bụi phát sinh từ công tác vét hữu cơ bề mặt, đào đất thi công hệ thống thoát nƣớc phát tán trên diện 

tích rộng nên có thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt [3] để tính toán nồng độ bụi. Kết quả 

tính toán nồng độ bụi thể hiện ở bảng sau (khi đã cộng nồng độ nền): 

Bảng 4.8: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình đào đắp, san ủi thi công mặt đƣờng, tuyến cống trong 

hợp phần 1 

Tên công 

trình 

L(m)

=W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=3 H=4,5 H=6 H=7,5 

Cải tạo khu 

LIA 1 

10 0,71 0,43 0,34 0,29 0,27 

0,3 

20 0,43 0,29 0,25 0,22 0,21 

30 0,34 0,25 0,22 0,20 0,19 

40 0,29 0,22 0,20 0,19 0,18 

Cải tạo khu 

LIA 2 

10 0,83 0,50 0,39 0,33 0,30 

20 0,50 0,33 0,28 0,25 0,23 

30 0,39 0,28 0,24 0,22 0,21 

40 0,33 0,25 0,22 0,21 0,20 

50 0,30 0,23 0,21 0,20 0,19 

Cải tạo khu 

LIA 3 

10 0,69 0,42 0,34 0,29 0,27 

20 0,42 0,29 0,25 0,23 0,22 

30 0,34 0,25 0,22 0,21 0,20 

40 0,29 0,23 0,21 0,20 0,19 

Cải tạo khu 

LIA 5 

10 0,69 0,43 0,34 0,30 0,27 

20 0,43 0,30 0,25 0,23 0,22 

30 0,34 0,25 0,22 0,21 0,20 

40 0,30 0,23 0,21 0,20 0,19 

Cải tạo khu 

LIA 6 

10 0,74 0,45 0,36 0,31 0,28 

20 0,45 0,31 0,26 0,24 0,23 

30 0,36 0,26 0,23 0,22 0,21 

40 0,31 0,24 0,22 0,20 0,20 

50 0,28 0,23 0,21 0,20 0,19 

Nhận xét: Nhƣ vậy nồng độ bụi có xu hƣớng giảm dần khi lên cao và giảm dần theo khoảng cách. 

Tuy nhiên, hầu hết lƣợng bụi phát sinh này có kích thƣớc, tỷ trọng tƣơng đối lớn nên chúng sẽ 
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nhanh chóng lắng xuống tại những khoảng cách khác nhau. Dạng bụi này chỉ ảnh hƣởng trực tiếp 

cục bộ đến công nhân thi công, xây dựng tại công trƣờng, ngƣời tham gia lƣu thông trên tuyến hẻm. 

Vào những ngày gió nhƣ giả thiết (vận tốc gió 3,5m/s) trong mô hình tính toán ở trên, phạm vi tác 

động có thể mở rộng đến ngƣời dân sinh sống gần khu vực công trình. 

Ngoài ra, khu vực dự án chịu ảnh hƣởng bởi hƣớng gió mùa Đông Bắc và Đông Nam trong mùa 

khô và hƣớng gió Tây Nam trong mùa mƣa. Vì vậy, các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực 

trong giai đoạn thi công sẽ đƣợc đề xuất với các lƣu ý đặc thù này. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

Ô nhiễm bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và thải bỏ chất thải 

Vận chuyển nguyên vật liệu 

 

Do khối lƣợng thi công các tuyến hẻm trong các khu LIAs không nhiều nên nguồn nguyên vật liệu 

chủ yếu sử dụng nguồn sẵn có tại địa phƣơng. Nguyên vật liệu đƣợc chuyên chở bằng xe 15 tấn. 

Bụi phát sinh từ chính vật liệu chuyên chở và bụi bị cuốn lên từ lốp xe trong quá trình vận chuyển. 

Lƣợng bụi này thƣờng có lƣợng rất lớn và lớn hơn rất nhiều so với lƣợng bụi phát thải từ hoạt động 

của các động cơ đốt trong. 

Vận chuyển chất thải đi đổ bỏ 

Trong quá trình thi công sẽ phát sinh chất thải cần đổ bỏ, trong đó khối lƣợng đổ bỏ chủ yếu là khối 

lƣợng bùn từ hoạt động nạo vét hữu cơ. Bùn sẽ đƣợc vận chuyển bằng xe 15 tấn (thể tích thùng 12,5 

m
3
), đổ bỏ tại Nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu. 
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Bảng 4.9: Khối lƣợng nguyên vật liệu và chất thải bỏ vận chuyển theo hƣớng đƣờng bộ trong hợp phần 1 

Tên công trình 
Khối lƣợng nguyên 

vật liệu (m
3
) 

Thời gian vận 

chuyển 

(tháng) 

Số lƣợng xe 

vận chuyển 

(lƣợt/ngày) 

Khối lƣợng 

chất thải bỏ 

(m
3
) 

Thời gian 

vận chuyển 

(tháng) 

Số lƣợng xe 

vận chuyển 

(lƣợt/ngày) 

Tổng số lƣợt 

xe 

(lƣợt/ngày) 

Tải lƣợng 

bụi phát 

sinh (*) 

(mg/m/s) 

Cải tạo khu LIA 1 6.785,34 3 26 1.147,200 1,5 6 32 0,79 

Cải tạo khu LIA 2 8.974,95 3 32 1.517,400 1,5 6 38 0,93 

Cải tạo khu LIA 3 6.331,09 3 22 1.070,400 1,5 4 26 0,64 

Cải tạo khu LIA 5 4.730,57 3 18 799,800 1,5 4 22 0,54 

Cải tạo khu LIA 6 2.590,63 2 14 438,000 1 4 18 0,44 

Ghi chú:  (*) là kết quả tính toán từ việc sử dụng [4] xác định L (L = 0,7068kg/km/lƣợt xe (đối với xe 15 tấn, 10 bánh, k = 0,2, s = 5,7%). 

Áp dụng [5] ta có nồng độ bụi phát tán do quá trình vận chuyển: 

Bảng 4.10: Nồng độ bụi do hoạt động vận chuyển trong hợp phần 1 

Tên công trình L(m)=W (m) 
Nồng độ bụi (mg/m

3
) QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) H=1,5 H=2 H=2,5 H=3 

Cải tạo khu LIA 1 
10 0,1086 0,0978 0,0855 0,0725 

0,3 

20 0,0719 0,0692 0,0658 0,0619 

Cải tạo khu LIA 2 
10 0,1289 0,1161 0,1015 0,0861 

20 0,0854 0,0822 0,0782 0,0735 

Cải tạo khu LIA 3 
10 0,0882 0,0794 0,0694 0,0589 

20 0,0584 0,0562 0,0535 0,0503 

Cải tạo khu LIA 5 
10 0,0746 0,0672 0,0587 0,0498 

20 0,0495 0,0476 0,0453 0,0426 

Cải tạo khu LIA 6 10 0,0611 0,0550 0,0481 0,0408 
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Tên công trình L(m)=W (m) 
Nồng độ bụi (mg/m

3
) QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) H=1,5 H=2 H=2,5 H=3 

20 0,0405 0,0389 0,0370 0,0348 

Nhận xét: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh. Do vậy, tác động này là không đáng kể [****]. 

Mức độ tác động: THẤP. 
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Ô nhiễm bụi từ hoạt động tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu 

Vật liệu bốc dỡ chủ yếu là đá dăm, cát, xi măng. Dựa vào tài liệu AP 42, Fifth Edition Compilation 

of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources, ta có tải lƣợng bụi 

từ việc bốc dỡ các nguyên vật liệu nhƣ sau: 

Bảng 4.11: Tải lƣợng bụi trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu trong hợp phần 1 

Tên công 

trình 
Vật liệu 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn vật 

liệu) 

Khối 

lƣợng
* 

(m
3
) 

Tỷ trọng
** 

(tấn/m
3
) 

Khối lƣợng 

(tấn) 

Tải lƣợng bụi 

(kg) 

Cải tạo khu 

LIA 1 

Đá dăm 0,0035 2.739,19 1,5 4.108,79 14,38 

Cát 0,0011 3.496,19 1,45 5.069,48 5,58 

Xi măng 0,36 - - 549,96 197,99 

Cải tạo khu 

LIA 2 

Đá dăm 0,0035 3.623,12 1,5 5.434,68 19,02 

Cát 0,0011 4.624,4 1,45 6.705,38 7,38 

Xi măng 0,36 - - 727,43 261,87 

Cải tạo khu 

LIA 3 

Đá dăm 0,0035 2.555,81 1,5 3.833,72 13,42 

Cát 0,0011 3.262,13 1,45 4.730,09 5,20 

Xi măng 0,36 - - 513,14 184,73 

Cải tạo khu 

LIA 5 

Đá dăm 0,0035 1.909,7 1,5 2.864,55 10,03 

Cát 0,0011 2.437,46 1,45 3.534,32 3,89 

Xi măng 0,36 - - 383,42 138,03 

Cải tạo khu 

LIA 6 

Đá dăm 0,0035 1.045,82 1,5 1.568,73 5,49 

Cát 0,0011 1334,84 1,45 1.935,52 2,13 

Xi măng 0,36 - - 209,97 75,59 

Ghi chú: (*) Dự toán công trình  

(**) Công văn 1784/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng 

Bảng 4.12: Tải lƣợng bụi phát sinh tại các hạng mục công trình trong hợp phần 1 

Tên công trình 
Tổng tải lƣợng bụi 

phát sinh (kg) 

Thời gian bốc 

dỡ (tháng) 

Tải lƣợng bụi phát 

sinh (kg/ngày) 

Tải lƣợng bụi phát 

sinh (mg/m.s) 

Cải tạo khu LIA 1 217,94 10 0,73 25 

Cải tạo khu LIA 2 288,27 12 0,80 28 

Cải tạo khu LIA 3 203,35 10 0,68 24 

Cải tạo khu LIA 5 151,94 8 0,63 22 

Cải tạo khu LIA 6 83,21 6 0,46 16 

Nồng độ bụi từ hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô 

hình khuếch tán nguồn mặt [3] để tính toán nồng độ khí thải. Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán 

theo chiều dài (L), chiều rộng (W) và chiều cao (H) của hộp không khí đƣợc trình bày trong bảng 

sau (khi đã cộng nồng độ nền): 

Bảng 4.13: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu trong hợp phần 1 
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Tên công 

trình 

L(m)=

W (m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=3 H=4,5 H=6 H=7,5 

Cải tạo khu 

LIA 1 

10 0,71 0,43 0,34 0,29 0,27 

0,3 

20 0,43 0,29 0,25 0,22 0,21 

30 0,34 0,25 0,22 0,20 0,19 

40 0,29 0,22 0,20 0,19 0,18 

Cải tạo khu 

LIA 2 

10 0,79 0,48 0,37 0,32 0,29 

20 0,48 0,32 0,27 0,25 0,23 

30 0,37 0,27 0,24 0,22 0,21 

40 0,32 0,25 0,22 0,21 0,20 

50 0,29 0,23 0,21 0,20 0,19 

Cải tạo khu 

LIA 3 

10 0,69 0,43 0,34 0,29 0,27 

20 0,43 0,29 0,25 0,23 0,22 

30 0,34 0,25 0,22 0,21 0,20 

40 0,29 0,23 0,21 0,20 0,19 

Cải tạo khu 

LIA 5 

10 0,65 0,41 0,33 0,29 0,26 

15 0,49 0,33 0,27 0,25 0,23 

25 0,36 0,26 0,23 0,21 0,20 

35 0,30 0,23 0,21 0,20 0,19 

Cải tạo khu 

LIA 6 

10 0,53 0,35 0,29 0,26 0,24 

20 0,35 0,26 0,23 0,21 0,20 

30 0,29 0,23 0,21 0,20 0,19 

Nhận xét: Kết quả tính toán trong Bảng 4.13 cho thấy vùng ảnh hƣởng do tác động của bụi từ quá 

trình tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu diễn ra trong phạm vi bán kính 40 m tính từ nguồn phát thải 

[*****] 

Hoạt động tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (Khoảng 20 – 30 phút/ 

bốc dỡ) nên thời gian phát tán không đáng kể. Đồng thời, kích thƣớc bụi khá lớn nên chúng nhanh 

chóng lắng đọng theo các khoảng cách.  

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH  

Kết luận chung về phạm vi tác động của bụi và đối tượng chịu ảnh hưởng:  

- Từ [*], [**], [***], [****] và [*****] xác định phạm vi ảnh hƣởng do bụi từ hoạt động xây 

dựng các hạng mục thuộc hợp phần 1 diễn ra trong phạm vi bán kính 110 m tính từ nguồn 

phát thải. Trong phạm vi này, đối tƣợng bị ảnh hƣởng là công nhân tham gia thi công tại 

công trƣờng và khu vực dân cƣ nằm trong vùng ảnh hƣởng.  

- Đồng thời, khu vực dự án còn chịu ảnh hƣởng bởi hƣớng gió mùa Đông Bắc và Đông Nam 

trong mùa khô và hƣớng gió Tây Nam trong mùa mƣa nên phạm vi tác động phải kể đến yếu 

tố này. Bảng 4.14 dƣới đây xác định các đối tƣợng nhạy cảm cần đƣợc lƣu ý đặc biệt để đề 

xuất biện pháp giảm thiểu đặc thù do sự thay đổi hƣớng gió.  
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Bảng 4.14: Các đối tƣợng nhạy cảm chịu tác động từ bụi của hợp phần 1 trong bán kính 110 m 

Tên công trình Đối tƣợng chịu tác động 

Cải tạo Khu LIA 1 

Nhà thờ Tin lành; Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên tỉnh Bạc Liêu; Trƣờng mầm 

non Hoa Mai; Trƣờng tiểu học Kim Đồng, trƣờng Cao đẳng nghề số 8; Tiên sƣ cổ 

miếu.  

Cải tạo Khu LIA 2 
Trƣờng TH Lê Văn Tám; Chùa Linh Châu; Trƣờng CĐ KTKT Bạc Liêu; Chợ Cầu 

Xáng; Miếu thờ; Phủ thờ.  

Cải tạo Khu LIA 3 Chùa Ông Tề; Chùa Ông Châu, nghĩa trang của hội phật học Bạc Liêu. 

Cải tạo Khu LIA 5 
Phƣớc Ân tự; Chùa Vĩnh Phƣớc An; Miếu chúa xứ Nƣơng Nƣơng; miếu Thần 

Hoàng;  

Cải tạo Khu LIA 6 Chợ Trà Kha; Trƣờng tiểu học phƣờng 8A; Chợ Khóm; Trƣờng THCS Trần Văn Ơn. 

Khí thải từ phương tiện vận chuyển và thải bỏ chất thải 

Khí thải phát sinh từ quá trình vận hành động cơ của các phƣơng tiện vận chuyển. Thành phần khí 

thải chủ yếu là bụi, CO, SO2, NOx, hydrocacbon,… 

Phƣơng tiện vận chuyển là nguồn phát thải di động, do đó nồng độ ô nhiễm sẽ phát tán trải dài trên 

toàn bộ tuyến. nồng độ khí phát thải ít hay nhiều phụ thuộc vào thành phần loại nguyên liệu sử dụng 

và sự vận hành tốt của động cơ. Đây là nguồn phát thải rất khó kiểm soát. Các biện pháp giảm thiểu 

ô nhiễm cho tác động này chủ yếu áp dụng nguyên lý ngăn ngừa, giảm nhẹ nhƣ khuyến nghị loại 

nhiên liệu sử dụng, phƣơng tiện vận chuyển phải tiến hành đăng kiểm,… 

Loại nguyên liệu đƣợc khuyến khích sử dụng hiện nay là dầu DO với hàm lƣợng S < 0,5%. Đây nên 

là một điều kiện trong ràng buộc hợp đồng đối với đơn vị đảm nhận trách nhiệm vận chuyển. 

Mức độ tác động: THẤP 

 Tác động do tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục trong các khu LIA không đáng kể 

vì hầu nhƣ các công đoạn thực hiện không sử dụng các phƣơng tiện cơ giới. Phƣơng tiện cơ giới sử 

dụng duy nhất là máy trộn bê tông thể tích nhỏ.  

Mức độ tác động: THẤP 

 Ô nhiễm do nước thải 

Nước mưa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy trong khu vực thi công có lƣu lƣợng phụ thuộc vào yếu tố khí hậu trong khu vực. 

Về nguyên tắc, nƣớc mƣa là loại nƣớc thải ô nhiễm nhẹ (qui ƣớc sạch). Nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nƣớc mƣa chảy tràn theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông thƣờng nhƣ sau: 

Bảng 4.15: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa 

STT Thông số Nồng độ (mg/L) 

1 Nitơ 0,05 – 1,5 

2 Phốt pho 0,004 – 0,03 

3 COD 10 – 20 

4 TSS 10 – 20 

Nguồn: WHO, 1993 
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Nhƣ vậy, so với các loại nƣớc thải khác thì nƣớc mƣa có nồng độ các chất ô nhiễm thấp hơn nhiều 

nên có thể thải bỏ trực tiếp vào các nguồn nƣớc. Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng, khi 

mặt bằng công trình chƣa hoàn thiện cùng với các chất thải xây dựng sẽ làm ô nhiễm chất lƣợng 

nƣớc mƣa trong quá trình chảy tràn bề mặt. 

Vấn đề cần lƣu ý đối với nƣớc mƣa là khả năng tiêu thoát. Nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt, 

nƣớc mƣa sẽ gây ngập úng, nƣớc tù đọng tại khu vực thi công và thậm chí gây ngập úng sang khu 

vực ven 2 bên tuyến hẻm. Tình trạng này gây ảnh hƣởng rất lớn đến mỹ quan khu vực và làm chậm 

tiến độ thi công. Giải pháp thoát nƣớc mƣa, chống ngập úng cục bộ trong khu vực thi công, xây 

dựng sẽ đƣợc trình bày cụ thể trong các cấu phần liên quan ở chƣơng 5.  

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

Nước nhiễm dầu từ các phương tiện thi công 

Dự án sử dụng dầu DO là nhiên liệu vận hành máy móc, thiết bị thi công dự án và sử dụng dầu mỡ 

bôi trơn, vận hành máy móc, thiết bị… Dầu có thể bị rơi vãi do công tác xuất, nhập dầu (vận chuyển 

dầu từ nơi chứa đến vị trí máy móc sử dụng và thao tác đƣa dầu vào máy móc). Đặc biệt, trƣờng 

hợp sự cố xảy ra, dầu từ các thùng chứa nhiên liệu bị thủng, nứt dẫn tới rò rỉ dầu ra đƣờng kéo theo 

nƣớc mƣa xuống mƣơng, rạch làm ô nhiễm nguồn nƣớc mặt tại khu vực. Đây là nguồn ô nhiễm rất 

khó định lƣợng vì nó phụ thuộc vào ý thức lao động cũng nhƣ thao tác thực hiện của ngƣời công 

nhân, do đó không thể ƣớc tính đƣợc khối lƣợng phát sinh. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

Nước thải từ hoạt động xây dựng 

Nƣớc thải xây dựng chủ yếu là nƣớc rơi vãi của quá trình trộn bê tông và nƣớc rửa nền sau khi đã 

đổ bê tông xong. Lƣợng nƣớc rơi vãi từ quá trình trộn bê tông thực tế không nhiều vì thùng trộn bê 

tông là thùng kín và khi rơi xuống đã ngấm trực tiếp vào đất. Nƣớc rửa nền sau khi đổ bê tông thực 

tế là công đoạn tăng độ dính kết vật liệu trong bê tông và ngấm trực tiếp vào bề mặt nên cũng không 

phát sinh. Nhƣ vậy nguồn nƣớc thải từ hoạt động xây dựng là nguồn không đáng kể. 

Mức độ tác động: THẤP. 

Nước thải sinh hoạt 

Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân trong khu vực thi công là không 

đáng kể và không thể điều chỉnh. Nhu cầu dùng nƣớc cho mỗi công nhân đƣợc nêu rõ trong 

QCXDVN 01:2008/BXD là 45lít/ngƣời/ngày bao gồm nƣớc cho tắm giặt, nấu ăn và vệ sinh cá 

nhân. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh đƣợc tính bằng 100% lƣợng nƣớc sử dụng hàng ngày. 

Lƣu lƣợng tính toán tại mỗi khu vực xây dựng theo từng hạng mục đầu tƣ của hợp phần 1 nhƣ sau :  

Bảng 4.16: Lƣu lƣơng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong hợp phần 1 

Tên công trình 
Số lƣợng công 

nhân (ngƣời) 

Hệ số không điều 

hòa (K) 

Lƣợng nƣơc thải phát 

sinh (m
3
/ngày) 

Cải tạo khu LIA 1 20 2,5 2,25 

Cải tạo khu LIA 3 20 2,5 2,25 

Cải tạo khu LIA 5 10 2,5 1,13 

Cải tạo khu LIA 6 15 2,5 1,69 

Thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại 

tham khảo qua Bảng 4.17: 
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Bảng 4.17: Thông số và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 
Nồng độ QCVN 14:2008/BTNMT  

(cột B) 

pH 5 – 9 5 - 9 

BOD5 450 – 540 50 

TSS 700 – 1450 100 

Nitrat (NO3
-
) 50 – 100 50 

Tổng coliform 10
6
 – 10

9
 5.000 

Nguồn: Hoàng Huệ - Xử lý nước thải, NXB Xây dựng 

Qua kết quả bảng trên cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm trong thành phần nƣớc thải sinh hoạt 

đều vƣợt QCVN 14:2008/BTNMT. Do vậy, tuy lƣu lƣợng thải không lớn nhƣng nếu không có biện 

pháp xử lý thích hợp thì nƣớc thải của công nhân trong giai đoạn này sẽ là nguồn gây ô nhiễm cục 

bộ đối với các khu vực thi công, đặc biệt là tại khu vực tập kết lán trại. 

Mức độ tác động: THẤP 

 Ô nhiễm do chất thải rắn 

Các chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là đất đá thải từ hoạt động đào đắp các công 

trình: 

- Chất thải xây dựng: thành phần chủ yếu là đất đào và bùn đất nạo vét. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: giai đoạn này chƣa tập trung đông công nhân nên lƣợng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh không đáng kể. Lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn 

này khoảng 0,5 kg/ngƣời/ngày. Nguồn phát sinh chủ yếu từ vỏ trái cây, chai nƣớc, bao bì 

đựng hộp xôi, cơm,… 

Lƣợng chất thải này phát sinh nếu không có biện pháp thu gom, xử lý hợp lý sẽ gây ảnh hƣởng tới 

môi trƣờng thông qua việc phân hủy gây mùi của thành phần chất thải này, gây ảnh hƣởng đến mỹ 

quan khu vực và cản trở đến lối đi của ngƣời dân khu vực. 

Bảng 4.18: Chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng của dự án trong hợp phần 1 

Tên công trình Chất thải rắn xây dựng (m
3
) 

Chất thải rắn sinh hoạt 

(kg/ngày) 

Cải tạo khu LIA 1 956 15 

Cải tạo khu LIA 2 1.264,5 15 

Cải tạo khu LIA 3 892 15 

Cải tạo khu LIA 5 666,5 15 

Cải tạo khu LIA 6 365 10 

Lƣợng chất thải này nếu không có biện pháp thu gom, xử lý hợp lý sẽ gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng 

thông qua việc phân hủy gây mùi của thành phần hữu cơ có trong chất thải, gây ảnh hƣởng đến mỹ 

quan khu vực và cản trở đến lối đi của ngƣời dân. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

 Tác động từ chất thải nguy hại  
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Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, thùng chứa dầu nhớt, bóng đèn, pin,  … là loại chất thải gây 

độc cho môi trƣờng. Ƣớc tính khối lƣợng chất thải phát sinh khoảng 25kg/tháng. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

 Ảnh hưởng đến giao thông 

 Đối với các tuyến hẻm thuộc các khu LIA 

Hiện trạng các tuyến hẻm thuộc các khu LIA rất nhỏ hẹp (bề rộng từ 1,5 – 3,5m). Do đó, khi tiến 

hành các hoạt động xây dựng, cải tạo thì việc di chuyển tại các điểm có hoạt động thi công sẽ rất 

khó khăn. Nhà thầu cần có các biện pháp hợp lý để đảm bảo nhu cầu đi lại, sinh hoạt của ngƣời dân 

trong các khu LIA. 

 Đối với các tuyến đƣờng sử dụng vận chuyển nguyên vật liệu và thải bỏ chất thải 

Việc thi công dự án sẽ làm gia tăng số lƣợng các phƣơng tiện vận chuyển, đặc biệt là xe tải chuyên 

chở nguyên vật liệu cung cấp cho quá trình xây dựng (12 lƣợt xe) và lƣợng xe vận chuyển chất thải 

bỏ (14 lƣợt xe). Việc gia tăng số lƣợng các phƣơng tiện của dự án gây ảnh hƣởng đến tình hình giao 

thông chung của khu vực do tuyến đƣờng Võ Thị Sáu, tuyến đƣờng Trần Phú và quốc lộ 91C là một 

trong những tuyến đƣờng chính tại thành phố Bạc Liêu. 

Ngoài ra, việc gia tăng số lƣợng các loại xe tải nặng lƣu thông trên các tuyến đƣờng còn làm tăng 

các nguy cơ: 

- Gây tai nạn giao thông cho ngƣời lƣu thông trên đƣờng; 

- Sự gia tăng mật độ phƣơng tiện giao thông sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. 

- Bụi, tiếng ồn phát sinh do hoạt động của các xe vận chuyển. Các tác nhân này ảnh hƣởng 

đến sức khỏe ngƣời dân sinh sống hai bên đƣờng, ngƣời tham gia giao thông. 

- Gia tăng phƣơng tiện giao thông dẫn đến đƣờng xuống cấp sẽ tạo ra những chỗ lồi lõm trên 

bề mặt, dễ gây tai nạn cho ngƣời lƣu thông trên đƣờng, nhất là vào ban đêm. 

Các tác động về giao thông sẽ đƣợc hạn chế tích cực nếu chủ dự án và nhà thầu thi công có kế 

hoạch thi công hợp lý, phối hợp với chính quyền địa phƣơng trong việc điều tiết giao thông và có 

những ràng buộc về pháp lý, kinh tế đối với nghiệp vụ trong hoạt động vận chuyển cả về con ngƣời 

lẫn phƣơng tiện. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

B. Tác động đặc thù 

 An ninh trật tự 

Tác động tích cực 

Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án có một số tác động tích cực đến hoạt động kinh tế xã hội 

của địa phƣơng, thể hiện qua việc huy động một lƣợng lao động nhàn rỗi ở địa phƣơng, góp phần 

giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho ngƣời lao động, kích thích phát triển một số loại 

hình dịch vụ ăn uống, sinh hoạt, giải trí khác nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại 

khu vực dự án. 

Tác động tiêu cực 

Phần đông các công nhân xây dựng đến từ nhiều nơi khác nhau. Giữa họ có những khác biệt về 

cách sống, quan niệm, thu nhập và văn hóa nên dễ dẫn đến mâu thuẫn cá nhân, gây mất an ninh trật 

tự trong khu vực, tạo áp lực cho các nhà quản lý địa phƣơng. Tình trạng này cũng lặp lại giữa công 

nhân và dân địa phƣơng. Chủ đầu tƣ cùng nhà thầu thi công cần có những biện pháp để giảm thiểu 

tác động này. 

Mức độ tác động: THẤP 
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 Ngập úng cục bộ 

Hiện trạng các tuyến hẻm trong các khu LIA tƣơng đối nhỏ hẹp và không có hệ thống thoát nƣớc. 

Hoạt động thi công xây dựng, nâng cấp các tuyến hẻm sẽ có công đoạn đào đắp, chiếm chỗ bề mặt 

thoát nƣớc nên sẽ làm trầm trọng hơn tình trạng ngập úng trong các khu LIA. Tuy nhiên, tác động 

này chỉ xảy ra trong mùa mƣa và trong một thời gian ngắn, khi mà công tác lắp đặt hệ thống thoát 

nƣớc chƣa hoàn thiện. Tác động này sẽ kết thúc khi hệ thống thoát nƣớc đƣợc lắp đặt xong. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

 Ảnh hưởng đến các PCR 

Chƣơng 2, Mục 2.5, Bảng 2.35 mô tả sự liên quan giữa các PCR đối với các hạng mục đầu tƣ thuộc 

hợp phần 1. Phần lớn hoạt động đầu tƣ của hợp phần 1 không tác động trực tiếp đến các PCR (do 

các PCR không nằm trong phạm vi thu hồi đất) ngoại trừ việc di dời 43 ngôi mộ. Các đối tƣợng có 

mối quan hệ sở hữu với các phần mộ này sẽ bị tác động về yếu tố tâm lý do liên quan trực tiếp đến 

vấn đề tâm linh, tín ngƣỡng. 

Các tác động gián tiếp đến các PCR đƣợc xác định gây ra bới các nguồn ô nhiễm nhƣ bụi, ồn, khí 

thải phát sinh từ hoạt động bốc dỡ, vận chuyển nguyên vật liệu và thải bỏ chất thải. Phạm vi tác 

động và đối tƣợng chịu ảnh hƣởng đã đƣợc đánh giá và liệt kê trong Bảng 4.14. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

 Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động 4.1.3.3.

Hợp phần 1: 

 Tác động đến môi trường khi duy tu hệ thống thoát nước 

Khi tuyến hẻm đƣợc nâng cấp hoàn chỉnh và đƣa vào khai thác, định kỳ hàng năm hệ thống thoát 

nƣớc sẽ đƣợc nạo vét, khai thông lòng cống, tránh tình trạng rác ứ đọng lâu ngày, gây tác nghẽn 

dòng chảy, dẫn đến ngập úng khu vực. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian sử dụng, nếu hệ thống 

thoát nƣớc có hƣ hỏng sẽ đƣợc duy tu, bảo dƣỡng kịp thời.  

Công tác duy tu, bảo dƣỡng hệ thống thoát nƣớc làm phát sinh một lƣợng bùn thải, chất thải rắn từ 

quá trình nạo vét. Lƣợng chất thải này gây mùi hôi thối, mất mỹ quan khu vực nếu không xử lý kịp 

thời. 

Mức độ tác động: THẤP 

 An toàn giao thông  

Khi các tuyến hẻm hoàn thành và đƣa vào sử dụng, tính kết nối giao thông giữa các LIA và khu vực 

bên ngoài sẽ đƣợc tăng cƣờng. Điều này đồng nghĩa với việc lƣu lƣợng giao thông thông qua các 

tuyến hẻm sẽ tăng lên. Từ đó dẫn đến các nguy cơ về tai nạn giao thông tăng lên, gây thiệt hại về 

ngƣời và của cho xã hội. Tuy nhiên, tác động này có thể đƣợc kiểm soát bằng cách bố trí các tín 

hiệu giao thông và tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng nên đƣợc đánh giá ở mức độ trung bình. 

Mức độ tác động:TRUNG BÌNH 

 Quản lý rác thải  

Hợp phần 1 của dự án thực hiện hạng mục bố trí thùng rác trên các tuyến hẻm. Hoạt động này nhằm 

ngăn ngừa tình trạng tái ô nhiễm do hiện tƣợng vứt rác bừa bãi của ngƣời dân. Tác động này mang 

tính chất tích cực do cải thiện vệ sinh môi trƣờng, chỉnh trang mỹ quan đô thị. Nó chỉ mang tính 

chất tiêu cực khi rác thải không đƣợc thu gom dẫn đến quá tải dung tích chứa do tồn đọng nhiều 

ngày. Khi đó, các vấn đề về mùi hôi, vệ sinh môi trƣờng sẽ tác động đến ngƣời dân sinh sống gần 

khu vực bố trí các thiết bị này. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự 

án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” 

 Trang 136 

 Đánh giá tác động từ Hợp phần 2: Cơ sở hạ tầng cấp 1 và cấp 2 ƣu tiên 4.1.4.

Hợp phần này đƣợc thực hiện nhằm mục đích cải thiện chất lƣợng nƣớc, tăng cƣờng khả năng thoát 

nƣớc và cải thiện điều kiện vệ sinh môi trƣờng xung quanh các rạch thuộc khu vực nội ô thành phố 

Bạc Liêu (kênh Xáng từ Trà Kha đến Trà Khứa) thông qua hoạt động nạo vét, kè rạch và xây dựng 

đƣờng quản lý vận hành 2 bên. Đồng thời, xây dựng mới các đƣờng giao thông (nâng cấp cải tạo 

đƣờng Lộ Bờ Tây, đƣờng Lò rèn, Hƣơng lộ 6, đƣờng Hai Bà Trƣng, đƣờng kết nối nội bộ đƣờng 

Nguyễn Đình Chiểu với Bà Huyện Thanh Quan) cùng các công trình trên tuyến (hệ thống thoát 

nƣớc, chiếu sáng, cây xanh) kết nối các khu vực, cải thiện năng lực thoát nƣớc, hoàn chỉnh mạng 

lƣới giao thông đô thị.  

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục thuộc hợp phần 2 làm phát sinh các tác động tích cực lẫn 

tiêu cực theo từng giai đoạn của dự án. Các tác động này đƣợc đánh giá cụ thể trong các phần dƣới 

đây.  

 Đánh giá trong giai đoạn tiền thi công  4.1.4.1.

 Tác động đến hoạt động giao thông  

A. Tác động đặc thù 

Tác động do rà phá bom mìn 

Bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh sẽ cần phải đƣợc rà phá cẩn thận để 

phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình của dự án và đảm bảo 

an toàn cho công trình. Khu vực rà phá bom mìn là toàn bộ phạm vi các khu vực đƣợc thi công, cải 

tạo thuộc hợp phần 2. Công tác này sẽ đƣợc thực hiện bởi các đơn vị chuyên ngành rà phá bom mìn 

của quân đội.  

Quá trình rà và phá bom mìn sẽ gây nguy hiểm cho con ngƣời và gia súc nếu tiếp cận khu vực thực 

hiện. Do đó, chủ dự án và đơn vị chuyên trách rà phá bom mìn sẽ phải sử dụng hàng rào bảo vệ và 

biển cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro nguy hiểm có thể xảy ra đối với ngƣời dân và gia súc. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH.  

Tác động đến đời sống người dân do việc thu hồi đất 

Thu hồi đất một phần hoặc toàn bộ diện tích sẽ gây ra nhiều tác động về đời sống vật chất và tinh 

thần, thậm chí còn gây ra các vấn đề xã hội và kiện tụng kéo dài ảnh hƣởng đến chất lƣợng cuộc 

sống và tâm lý của ngƣời dân. Mặc dù phƣơng án thiết kế đã đƣợc nghiên cứu kỹ để hạn chế tối đa 

số lƣợng các hộ dân bị di dời nhƣng vẫn không thể hạn chế. Khối lƣợng bị ảnh hƣởng do công tác 

thu hồi đất đƣợc trình bày trong Bảng 4.19.  

Bảng 4.19: Khối lƣợng giải phóng mặt bằng thuộc hợp phần 2 

Hạng mục công trình 

Số hộ bị ảnh hƣởng 

Một phần Toàn bộ 
Trên 20% đất 

nông nghiệp 

Nâng cấp, mở rộng  đƣờng Lò Rèn 315 15 
52 

Nâng cấp, mở rộng đƣờng Lộ Bờ 

Tây 

462  
6 

Nâng cấp, mở rộng Hƣơng Lộ 6 127 12 
37 

Xây dựng đƣờng kết nối nội bộ 58 18 
8 
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Hạng mục công trình 

Số hộ bị ảnh hƣởng 

Một phần Toàn bộ 
Trên 20% đất 

nông nghiệp 

(Nguyễn Đình Chiểu; Hai Bà 

Trƣng)  

Cải tạo kênh Xáng 579 28 43 

Tổng cộng  1,541   73   146  

Nhƣ vậy, công tác thu hồi đất sẽ tác động đến 1.760 hộ, trong đó có 1.541 hộ bị ảnh hƣởng một 

phần, 73 hộ phải di dời, 146 hộ bị ảnh hƣởng trên 20% đất nông nghiệp. Đối với các hộ bị ảnh 

hƣởng một phần, họ sẽ phải mất thời gian và chi phí để sửa chữa nhà; đối với các hộ phải di dời, họ 

sẽ bị xáo trộn về mặt kinh tế, xã hội và thời gian thích nghi với nơi ở mới; đối với hộ bị ảnh hƣởng 

trên 20% đất nông nghiệp, họ sẽ bị giảm thu nhập do mất hoạt động sản xuất trên phần đất này. Chi 

tiết đánh giá về các ảnh hƣởng đƣợc trình bày trong Mục 4.2.   

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

  Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công 4.1.4.2.

A. Tác động chung 

 Tác động tới môi trường không khí 

Môi trƣờng không khí sẽ bị ảnh hƣởng trong quá trình xây dựng do bụi, khí thải,  

tiếng ồn,… từ các hoạt động phá dỡ nhà cửa, đào đắp, vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu, hoạt 

động của các phƣơng tiện máy móc thi công,…. Tuy nhiên, những tác động này không liên tục và 

diễn ra trong thời gian ngắn, hầu hết là tác động tạm thời.  

a1. Bụi 

Bụi từ hoạt động phá dỡ nhà cửa 

Trƣớc khi tiến hành thi công xây dựng công trình, công tác làm sạch mặt bằng sẽ đƣợc thực hiện. 

Theo đó, các cấu trúc trong phạm vi thu hồi đất sẽ bị phá dỡ. Loại chất thải phát sinh từ hoạt động 

này là xà bần với khối lƣợng ƣớc tính trình bày trong bảng 4.20. 

Bảng 4.20: Khối lƣợng xà bần phát sinh 

Hạng mục công trình 
Khối lƣợng xà bần 

(m
3
) 

Xây dựng đƣờng Lò Rèn 15.000 

Nâng cấp đƣờng Hƣơng Lộ 6 3.000 

Xây dựng đƣờng Lộ Bờ Tây 4.856 

Xây dựng đƣờng kết nối nội bộ (Nguyễn Đình Chiểu; Hai Bà Trƣng)  450 

Do phá vỡ cấu trúc của các công trình cũng nhƣ phá vỡ kết cấu kết dính của các loại vật liệu với 

nhau mà phát sinh bụi, lƣợng bụi này không đƣợc thu gom, che chắn sẽ phát tán ảnh hƣởng đến 

cộng đồng sống quanh khu vực dự án. 
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Sử dụng các thuật toán tƣơng tự nhƣ đã tính toán ở hợp phần 1 để xác định nồng độ bụi phát sinh từ 

hoạt động phá dỡ các công trình thuộc phạm vi thực hiện dự án: 

Theo [1], hệ số ô nhiễm E = 0,03752 kg/tấn (với k = 0,35; U = 3m/s; M = 11%). 

Theo [2], khối lƣợng bụi phát sinh trình bày trong Bảng 4.21. 

Bảng 4.21: Khối lƣợng bụi phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng các                                  

hạng mục thuộc hợp phần 2 

Hạng mục công trình 

Khối lƣợng 

phá dỡ  

(m
3
) 

Khối lƣợng 

bụi phát 

sinh  

(kg) 

Thời gian 

dự kiến 

(tháng) 

Khối lƣợng 

bụi phát sinh 

(kg/ngày) 

Khối lƣợng 

bụi phát 

sinh 

(mg/s) 

Xây dựng đƣờng Lò Rèn 15.000 1.257 8 5,24 182 

Nâng cấp đƣờng Hƣơng 

Lộ 6 
3.000 251,42 2 4,19 146 

Xây dựng đƣờng Lộ Bờ 

Tây 
4.856 406,98 3 4,52 157 

Xây dựng đƣờng kết nối 

nội bộ (Nguyễn Đình 

Chiểu; Hai Bà Trƣng)  
450 37,71 1 1,26 44 

Theo [3], nồng độ bụi do hoạt động phá dỡ nhà cửa (khi đã cộng nồng độ nền) đƣợc trình bày trong 

bảng 4.22. 
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Bảng 4.22: Nồng độ bụi do quá trình làm sạch mặt bằng các hạng mục thuộc hợp phần 2 

Tên công 

trình 

L(m)

=W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=3 H=6 H=9 H=12 H=15 H=18 H=21 H=24 H=27 H=33 H=39 

Xây 

dựng 

đƣờng 

Lò Rèn 

10 3,63 1,90 1,03 0,74 0,60 0,51 0,45 0,41 0,38 0,36 0,32 0,30 

0,3 

50 0,86 0,51 0,34 0,28 0,25 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 

100 0,51 0,34 0,25 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 

15 0,39 0,28 0,22 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 

200 0,34 0,25 0,21 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 

250 0,30 0,23 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Nâng cấp 

đƣờng 

Hƣơng 

Lộ 6 

10 2,90 1,51 0,82 0,59 0,47 0,40 0,36 0,32 0,30 0,28 0,25 0,23 

40 0,82 0,47 0,30 0,24 0,21 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 

70 0,52 0,32 0,22 0,19 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 

100 0,40 0,26 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

130 0,34 0,23 0,18 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 

160 0,30 0,21 0,17 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 

Xây 

dựng 

đƣờng 

Lộ Bờ 

Tây 

10 3,11 1,61 0,86 0,62 0,49 0,42 0,37 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 

40 0,86 0,49 0,30 0,24 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 

70 0,54 0,33 0,22 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 

100 0,42 0,27 0,19 0,17 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 

130 0,35 0,23 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

160 0,30 0,21 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 

Xây 

dựng 

đƣờng 

Hai Bà 

10 0,97 0,55 0,34 0,27 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 

20 0,55 0,34 0,24 0,21 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 

30 0,41 0,27 0,21 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 
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Tên công 

trình 

L(m)

=W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=3 H=6 H=9 H=12 H=15 H=18 H=21 H=24 H=27 H=33 H=39 

Trƣng 

nối dài 
40 0,34 0,24 0,19 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 

50 0,30 0,22 0,18 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 

Nhận xét: kết quả tính toán trong Bảng 4.22 cho thấy, vùng ảnh hƣởng của bụi phát sinh từ hoạt động phá dỡ công trình đƣợc xác định trong phạm 

vi bán kính 200 m [*]  tính từ nguồn phát thải. Tuy nhiên, hoạt động này đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp cuốn chiếu và thời gian tác động ngắn, 

không liên tục nên mức độ ảnh hƣởng đƣợc đánh giá trung bình. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 
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Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển xà bần đi thải bỏ 

Theo [4], hệ số phát thải bụi L=0,7068kg/km/lƣợt. Từ đây, tính toán đƣợc tải lƣợng bụi phát sinh 

theo từng hạng mục nhƣ trình bày trong Bảng 4.23. 

Bảng 4.23: Tải lƣợng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển xà bần đi thải bỏ của hợp phần 2 

Tên công trình 

Khối 

lƣợng xà 

bần (m
3
) 

Thời gian 

vận chuyển 

(tháng) 

Số lƣợng xe 

vận chuyển 

(lƣợt/ngày) 

Tải lƣợng bụi 

phát sinh 

(kg/km/ngày) 

Tải lƣợng bụi 

phát sinh 

(mg/m.s) 

Xây dựng đƣờng Lò 

Rèn 
15.000 8 10 7,07 0,25 

Nâng cấp đƣờng 

Hƣơng Lộ 6 
3.000 2 8 5,65 0,2 

Xây dựng đƣờng Lộ 

Bờ Tây 
4.856 3 8 5,65 0,2 

Xây dựng đƣờng Hai 

Bà Trƣng nối dài 
450 1 2 1,41 0,05 

Theo [5], kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải theo khoảng cách (x) và độ cao 

(z) (sau khi cộng thêm nồng độ nền) đƣợc thể hiện ở bảng 4.24. 

Bảng 4.24: Nồng độ  bụi trong khí thải do hoạt động vận chuyển xà bần đi thải bỏ 

Tên công trình 
L(m)=W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=2 H=2,5 H=3 

Xây dựng đƣờng Lò 

Rèn 

 

5 0,052 0,039 0,028 0,018 

0,3 

10 0,040 0,036 0,031 0,026 

Nâng cấp đƣờng 

Hƣơng Lộ 6 

5 0,041 0,031 0,022 0,014 

10 0,032 0,029 0,025 0,021 

Xây dựng đƣờng Lộ 

Bờ Tây 

 

5 0,041 0,031 0,022 0,014 

10 0,032 0,029 0,025 0,021 

Xây dựng đƣờng Hai 

Bà Trƣng nối dài 

5 0,010 0,008 0,006 0,004 

10 0,008 0,007 0,006 0,005 

Nhận xét: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển xà bần đi thải bỏ đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí 

xung quanh nên tác động gây ra là không đáng kể [**]. 

Mức độ tác động:THẤP 

Từ hoạt động đào đắp công trình 

Theo tiến độ dự án, thời gian thi công dự án dự kiến bắt đầu từ 

tháng 9/2018 đến tháng 8/2021 (5 năm); quá trình thi công dự án sẽ phân chia thành nhiều 

gói thầu và đƣợc thi công vào các thời điểm khác nhau. Tổng hợp khối lƣợng vật 
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liệu đào đắp và thời gian thi công các hạng mục công trình đƣợc thể hiện ở 

Bảng 4.25: 

Bảng 4.25: Khối lƣợng đào đắp và thời gian thực hiện của hợp phần 2 

Tên công trình 

Khối lƣợng 

đào và nạo vét 

(m
3
) 

Thời gian dự 

kiến (tháng) 

Cải tạo rạch Kênh Xáng đến Trà Tra, Trà Khứa 96.000 20 

Xây dựng đƣờng  Lò Rèn 168.000 24 

Nâng cấp đƣờng Hƣơng Lộ 6 32.000 10 

Xây dựng đƣờng Lộ Bờ Tây 169.960 24 

Xây dựng đƣờng kết nối nội bộ (đƣờng Nguyễn Đình Chiểu và 

đƣờng Bà Huyện Thanh Quan) 
15.400 8 

Xây dựng đƣờng Hai Bà Trƣng nối dài 3.300 6 

 

Nhƣ vậy, để triển khai tất cả các hạng mục công trình thuộc hợp phần 2 thì khối lƣợng đất và bùn 

cần đào đi khoảng 484.660m
3
. Quá trình đào, đắp và vận chuyển các nguyên liệu này sẽ làm phát 

sinh bụi, khí thải ảnh hƣởng tới chất lƣợng không khí khu vực.  

Mức độ phát tán bụi trong quá trình đào đắp, san lấp phụ thuộc vào khối lƣợng đào 

và đắp đất san nền. Luợng bụi khuếch tán đƣợc tính toán dựa vào hệ số ô nhiễm và 

khối lƣợng đất đào, đất đắp:  

Theo [1] , E = 0,0272kg/tấn và khối lƣợng bụi phát sinh do hoạt động đào, đắp trình bày trong Bảng 

4.26.  

Bảng 4.26: Khối lƣợng bụi phát sinh do quá trình đào đắp trong hợp phần 2 

Tên công trình 

Khối 

lƣợng đào 

đắp (m
3
) 

Lƣợng bụi 

phát sinh 

(kg) 

Thời gian 

dự kiến 

(tháng) 

Khối lƣợng bụi 

phát 

sinh(kg/ngày) 

Khối lƣợng bụi 

phát sinh(mg/s) 

Cải tạo rạch Kênh 

Xáng đến Trà Tra, 

Trà Khứa 

96.000 5.096,36 20 8,49 295 

Xây dựng đƣờng Lò 

Rèn 
168.000 8.918,63 24 12,39 430 

Nâng cấp đƣờng 

Hƣơng Lộ 6 
32.000 1.698,79 10 5,66 197 

Xây dựng đƣờng Lộ 

Bờ Tây 
169.960 9.022,68 24 12,53 435 

Xây dựng đƣờng kết 

nối nội bộ (đƣờng 

Nguyễn Đình Chiểu 

15.400 817,54 8 3,41 118 
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Tên công trình 

Khối 

lƣợng đào 

đắp (m
3
) 

Lƣợng bụi 

phát sinh 

(kg) 

Thời gian 

dự kiến 

(tháng) 

Khối lƣợng bụi 

phát 

sinh(kg/ngày) 

Khối lƣợng bụi 

phát sinh(mg/s) 

và đƣờng Bà Huyện 

Thanh Quan) 

Xây dựng đƣờng Hai 

Bà Trƣng nối dài 
3.300 175,19 6 0,97 34 

Theo [3], nồng độ bụi phát sinh do quá trình đào đặp đƣợc tính toán trong Bảng 4.40. Kết quả tính 

toán nồng độ bụi thể hiện ở bảng 4.40 (sau khi đã cộng nồng độ nền): 
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Bảng 4.27: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình đào đắp, san ủi thi công mặt đƣờng, tuyến cống trong hợp phần 2 

Tên công trình 

L(m)

=W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=3 H=6 H=9 H=22 H=15 H=30 H=50 H=70 H=90 

Cải tạo rạch Kênh 

Xáng đến Trà Tra, 

Trà Khứa 

10 5,80 2,99 1,59 1,12 0,88 0,74 0,46 0,35 0,30 0,28 

0,3 

50 1,31 0,74 0,46 0,37 0,32 0,29 0,24 0,22 0,21 0,20 

100 0,74 0,46 0,32 0,28 0,25 0,24 0,21 0,20 0,19 0,19 

300 0,37 0,28 0,23 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 

500 0,29 0,24 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 

Xây dựng đƣờng 

Lò Rèn 

10 8,36 4,26 2,21 1,53 1,19 0,98 0,57 0,41 0,34 0,30 

100 0,98 0,57 0,37 0,30 0,27 0,24 0,20 0,19 0,18 0,18 

200 0,57 0,37 0,27 0,23 0,21 0,20 0,18 0,18 0,17 0,17 

400 0,37 0,27 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 

600 0,30 0,23 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 

Nâng cấp đƣờng 

Hƣơng Lộ 6 

10 3,87 2,00 1,06 0,75 0,59 0,50 0,30 0,24 0,21 0,19 

50 0,87 0,50 0,30 0,25 0,22 0,20 0,16 0,15 0,14 0,14 

100 0,50 0,30 0,22 0,19 0,17 0,16 0,14 0,14 0,13 0,13 

200 0,30 0,22 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 

Xây dựng đƣờng 

Lộ Bờ Tây 

10 8,41 4,26 2,19 1,50 1,15 0,95 0,53 0,37 0,29 0,26 

50 1,77 0,95 0,53 0,39 0,32 0,28 0,20 0,17 0,15 0,14 

250 0,45 0,28 0,20 0,17 0,16 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 

450 0,30 0,21 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 

Xây dựng đƣờng 

kết nối nội bộ 

(đƣờng Nguyễn 

Đình Chiểu và 

10 2,41 1,28 0,72 0,53 0,44 0,38 0,27 0,22 0,20 0,19 

50 0,60 0,38 0,27 0,23 0,21 0,20 0,18 0,17 0,16 0,16 

100 0,38 0,27 0,21 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 
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Tên công trình 

L(m)

=W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=3 H=6 H=9 H=22 H=15 H=30 H=50 H=70 H=90 

đƣờng Bà Huyện 

Thanh Quan) 150 0,30 0,23 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 

Xây dựng đƣờng 

Hai Bà Trƣng nối 

dài 

10 0,78 0,46 0,30 0,24 0,22 0,20 0,17 0,16 0,15 0,15 

20 0,46 0,30 0,22 0,19 0,18 0,17 0,15 0,15 0,14 0,14 

30 0,35 0,24 0,19 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 

40 0,30 0,22 0,18 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 
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Nhận xét: Nhƣ vậy nồng độ bụi có xu hƣớng giảm dần khi lên cao và giảm dần theo khoảng cách 

tính từ nguồn phát sinh. Dạng bụi này có kích thƣớc, tỷ trọng tƣơng đối lớn nên không có khả năng 

phát tán xa. Phạm vi ảnh hƣởng đƣợc xác định trong bán kính 400 m [***].  

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

Từ hoạt động tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu 

Vật liệu sau khi đƣợc vận chuyển đến chân công trƣờng sẽ đƣợc bốc dỡ xuống bãi tập kết nguyên 

vật liệu trong công trƣờng. Loại vật liệu đƣợc bốc dỡ chủ yếu bao gồm đá dăm, cát, xi măng. Dựa 

vào tài liệu “AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: 

Stationary Point and Area Sources”, khối lƣợng các loại nguyên vật liệu và thời gian bốc dỡ, tải 

lƣợng bụi từ việc bốc dỡ các nguyên vật liệu đƣợc tính toán trong Bảng 4.28. 

Bảng 4.28: Tải lƣợng bụi trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu trong hợp phần 2 

Tên công 

trình 
Vật liệu 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn vật liệu) 

Khối 

lƣợng
 

(m
3
) 

Tỷ trọng
** 

(tấn/m
3
) 

Khối lƣợng 

(tấn) 

Tải lƣợng 

bụi 

(kg) 

Cải tạo rạch 

Kênh Xáng 

đến Trà 

Tra, Trà 

Khứa 

Đá dăm 0,0035 13.753,25 1,5 20.629,88 72,20 

Cát 0,0011 46.354,08 1,45 67.213,42 73,93 

Xi măng 0,36 - - 2.761,30 994,07 

Xây dựng 

đƣờng Lò 

Rèn 

Đá dăm 0,0035 22.537,29 1,5 33.805,94 118,32 

Cát 0,0011 66.194,25 1,45 95.981,66 105,58 

Xi măng 0,36 - - 115,68 41,64 

Nâng cấp 

đƣờng 

Hƣơng Lộ 6 

Đá dăm 0,0035 4.269,68 1,5 6.404,52 22,42 

Cát 0,0011 12.623,23 1,45 18.303,68 20,13 

Xi măng 0,36 - - 38,56 13,88 

Xây dựng 

đƣờng Lộ 

Bờ Tây 

Đá dăm 0,0035 29.830,04 1,5 44.745,06 156,61 

Cát 0,0011 67.923,68 1,45 98.489,34 108,34 

Xi măng 0,36 - - 117,03 42,13 

Xây dựng 

đƣờng kết 

nối nội bộ  

Đá dăm 0,0035 4.641,41 1,5 6.962,12 24,37 

Cát 0,0011 6.430 1,45 9.323,50 10,26 

Xi măng 0,36 - - 21,21 7,64 

Xây dựng 

đƣờng Hai 

Bà Trƣng 

nối dài 

Đá dăm 0,0035 843,89 1,5 1.265,84 4,43 

Cát 0,0011 1.356,59 1,45 1.967,06 2,16 

Xi măng 0,36 - - 3,86 1,39 

Ghi chú: (*) Dự toán công trình  

(**) Công văn 1784/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng 
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Bảng 4.29: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu trong hợp phần 2 

Tên công 

trình 

L(m)

=W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/B

TNMT 

(Trung 

bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=3 H=6 H=9 H=12 H=15 H=18 

Cải tạo rạch 

Kênh Xáng 

đến Trà Tra, 

Trà Khứa 

10 1,58 0,88 0,53 0,41 0,36 0,32 0,30 

0,3 

30 0,65 0,41 0,30 0,26 0,24 0,23 0,22 

70 0,38 0,28 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 

110 0,30 0,25 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 

Xây dựng 

đƣờng  

Lò Rèn 

10 0,89 0,53 0,35 0,28 0,25 0,24 0,22 

20 0,53 0,35 0,25 0,22 0,21 0,20 0,19 

40 0,35 0,25 0,21 0,19 0,19 0,18 0,18 

60 0,28 0,22 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 

Nâng cấp 

đƣờng Hƣơng 

Lộ 6 

10 0,33 0,23 0,18 0,16 0,15 0,15 0,14 

15 0,26 0,19 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 

20 0,23 0,18 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 

Xây dựng 

đƣờng Lộ Bờ 

Tây 

10 0,79 0,46 0,29 0,23 0,20 0,18 0,17 

20 0,46 0,29 0,20 0,17 0,16 0,15 0,15 

40 0,29 0,20 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 

Xây dựng 

đƣờng kết nối 

nội bộ 

10 0,31 0,23 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 

15 0,26 0,21 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 

20 0,23 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 

Xây dựng 

đƣờng Hai Bà 

Trƣng nối dài 

10 0,22 0,18 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 

15 0,19 0,17 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 

20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 

Nhận xét: Nhƣ vậy nồng độ bụi có xu hƣớng giảm dần khi lên cao và giảm dần theo khoảng cách 

tính từ nguồn phát sinh. Phạm vi ảnh hƣởng đƣợc xác định trong bán kính 70 m [****].  

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

Bui từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và thải bỏ chất thải 

 Vận chuyển nguyên vật liệu 

Dự án sử dụng 2 hƣớng vận chuyển nguyên vật liệu: 

 Hướng đường sông: Xà lan vận chuyển nguyên vật liệu theo hƣớng sông Hậu qua sông Bạc 

Liêu đến vị trí tập kết nguyên vật liệu, cự ly vận chuyển trung bình theo thực tế khảo sát từ 

100 – 200km. Sau đó, nguyên vật liệu sẽ đƣợc chuyên chở bằng xe tải 15 tấn đến chân công 

trình với cự ly trung bình khoảng 10km.  

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phát sinh bụi bởi tác động của gió và che chắn không 

cẩn thận. Tuy nhiên, trong phạm vi lƣu vực đƣờng sông đi qua, hầu nhƣ có rất ít dân cƣ sinh 

sống, thêm vào đó diện tích mặt nƣớc là môi trƣờng giữ bụi hiệu quả nên bụi không khếch 
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tán rộng, do vậy phạm vi tác động đƣợc thu hẹp, ô nhiễm từ bụi do xà lan vận chuyển là 

không đáng kể. 

 Hướng đường bộ: Cát, đá đƣợc vận chuyển bằng xe tải 15 tấn (thể tích thùng 12,5 m
3
) đến 

chân công trình với cự ly 10km; khối lƣợng nguyên vật liệu còn lại sẽ đƣợc mua tại các bãi 

vật liệu và các cửa hàng vật liệu gần dự án, trong khu vực thành phố Bạc Liêu, với khoảng 

cách tối đa khoảng 10km.  

 Thải bỏ chất thải 

Trong quá trình thi công sẽ phát sinh chất thải cần đổ bỏ, trong đó khối lƣợng đổ bỏ chủ yếu là khối 

lƣợng đất đào, khối lƣợng nạo vét hữu cơ, bùn.  

Bụi phát sinh từ chính vật liệu chuyên chở và bụi bị cuốn lên từ lốp xe trong quá trình vận chuyển. 

Lƣợng bụi này thƣờng có lƣợng rất lớn và lớn hơn rất nhiều so với lƣợng bụi phát thải từ hoạt động 

của các động cơ đốt trong. 
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Bảng 4.30: Khối lƣợng nguyên vật liệu và chất đổ bỏ vận chuyển theo hƣớng đƣờng bộ trong hợp phần 2 

Tên công trình 

Khối lƣợng 

nguyên vật 

liệu (m
3
) 

Thời gian 

vận chuyển 

(tháng) 

Số lƣợng xe 

vận chuyển 

(lƣợt/ngày) 

Khối lƣợng  

thải bỏ (m
3
) 

Thời gian vận 

chuyển (tháng) 

Số lƣợng xe 

vận chuyển 

(lƣợt/ngày) 

Tổng số lƣợt 

xe (lƣợt/ngày) 

Tải lƣợng bụi 

phát sinh 

(mg/m/s) 

Cải tạo rạch Kênh 

Xáng đến Trà Tra, 

Trà Khứa 

62.868,63 20 16 220.800 18 66 82 2,01 

Xây dựng đƣờng Lò 

Rèn 
89.751,30 24 20 21.000 15 8 28 0,69 

Nâng cấp đƣờng 

Hƣơng Lộ 6 
17.100,98 10 10 4.000 8 4 14 0,34 

Xây dựng đƣờng Lộ 

Bờ Tây 
99.071,19 24 22 21.245 15 8 30 0,74 

Xây dựng đƣờng kết 

nối nội bộ (đƣờng 

Nguyễn Đình Chiểu 

và đƣờng Bà Huyện 

Thanh Quan) 

11.279,08 8 10 1.925 5 4 14 0,34 

Xây dựng đƣờng Hai 

Bà Trƣng nối dài 
2.238,24 6 4 412,5 3 2 6 0,15 

Tải lƣợng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển trong giai đoạn thi công tƣơng tự tải lƣợng bụi phát sinh do phƣơng tiện vận chuyển trong giai đoạn chuẩn 

bị mặt bằng (vận chuyển xà bần đi thải bỏ) [4] → L = 0,7068kg/km/lƣợt xe (đối với xe 15 tấn, 10 bánh, k = 0,2, s = 5,7%). 
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Bảng 4.31: Nồng độ bụi do hoạt động vận chuyển trong hợp phần 2 

Tên công trình 
L(m)=W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=2 H=2,5 H=3 

Cải tạo rạch Kênh 

Xáng đến Trà Tra, Trà 

Khứa 

 

10 0,2782 0,2505 0,2190 0,1858 

0,3 

20 0,1843 0,1773 0,1687 0,1587 

Xây dựng đƣờng Lò 

Rèn 

10 0,0950 0,0855 0,0748 0,0634 

20 0,0629 0,0605 0,0576 0,0542 

Nâng cấp đƣờng 

Hƣơng Lộ 6 

10 0,0475 0,0428 0,0374 0,0317 

20 0,0315 0,0303 0,0288 0,0271 

Xây dựng đƣờng Lộ 

Bờ Tây 

10 0,1018 0,0917 0,0801 0,0680 

20 0,0674 0,0649 0,0617 0,0581 

Xây dựng đƣờng kết 

nối nội bộ (đƣờng 

Nguyễn Đình Chiểu 

và đƣờng Bà Huyện 

Thanh Quan) 

10 0,0475 0,0428 0,0374 0,0317 

20 0,0315 0,0303 0,0288 0,0271 

Xây dựng đƣờng Hai 

Bà Trƣng nối dài 

10 0,0204 0,0183 0,0160 0,0136 

20 0,0135 0,0130 0,0123 0,0116 

Nhận xét: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh nên 

tác động gây ra là không đáng kể [*****]. 

Mức độ tác động: THẤP. 

Kết luận chung về phạm vi tác động của bụi và đối tượng chịu ảnh hưởng:  

- Từ [*], [**], [***], [****] và [*****] xác định phạm vi ảnh hƣởng do bụi từ hoạt động xây 

dựng các hạng mục thuộc hợp phần 1 diễn ra trong phạm vi bán kính 300 m tính từ nguồn 

phát thải. Trong phạm vi này, đối tƣợng bị ảnh hƣởng là công nhân tham gia thi công tại 

công trƣờng và khu vực dân cƣ nằm trong vùng ảnh hƣởng.  

- Đồng thời, khu vực dự án còn chịu ảnh hƣởng bởi hƣớng gió mùa Đông Bắc và Đông Nam 

trong mùa khô và hƣớng gió Tây Nam trong mùa mƣa nên phạm vi tác động phải kể đến yếu 

tố này. Bảng 4.32 dƣới đây xác định các đối tƣợng nhạy cảm cần đƣợc lƣu ý đặc biệt để đề 

xuất biện pháp giảm thiểu đặc thù do sự thay đổi hƣớng gió.  
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Bảng 4.32: Các đối tƣợng nhạy cảm chịu tác động bởi bụi của hợp phần 2 trong phạm vi bán kính 

400 m tính từ nguồn phát sinh 

Tên công trình Đối tƣợng chịu tác động 

Cải tạo rạch Kênh Xáng đến Trà Tra, Trà 

Khứa 

Nghĩa địa ngƣời Tiều; Chùa ngƣời Khơme; Chợ Khóm; 

Chùa Tƣ Quang Tự; Miếu Bà Chúa Xứ. 

Xây dựng đƣờng Lò Rèn Không có 

Nâng cấp đƣờng Hƣơng Lộ 6 
Miếu Thế Thần; Nghĩa địa ngƣời Tiều; Chùa Thiều 

Quang Sùng Thiện Đƣờng; Miếu Thế Thần. 

Xây dựng đƣờng Lộ Bờ Tây 

Khu mộ ngƣời Tiều; Trƣờng tiểu học 2B; Miếu Bà 

Chúa; Hội thánh Báp-tít Bạc Liêu; Nghĩa địa Bà Nàm; 

Trƣờng tiểu học Măng Non. 

Xây dựng đƣờng kết nối nội bộ (đƣờng 

Nguyễn Đình Chiểu và đƣờng Bà Huyện 

Thanh Quan) 

Không có 

Xây dựng đƣờng Hai Bà Trƣng nối dài Miếu Tín Hậu 

a2. Khí thải từ phương tiện vận chuyển  

Hoạt động vận chuyển bằng xà lan, xe tải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu hay thải bỏ 

chất thải sẽ làm phát sinh các khí ô nhiễm chứa sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của các động 

cơ đốt trong nhƣ bụi, NO2, SO2, CO, VOC. Các loại khí thải này làm giảm chất lƣợng môi trƣờng 

không khí. 

Tải lƣợng ô nhiễm của các loại khí thải trên phát sinh ít hay nhiều phụ thuộc vào số lƣợng xà lan, xe 

tải tham gia vận chuyển và loại nhiên liệu động cơ sử dụng. Hiện nay, loại nhiên liệu sử dụng cho 

các phƣơng tiện vận chuyển là dầu DO với hàm lƣợng lƣu huỳnh nhỏ hơn 0,5% nên nồng độ các 

khí phát thải nhƣ SO2, NO2 đƣợc hạn chế đáng kể. Hơn nữa, nguồn phát thải là nguồn di động nên 

nồng độ khí thải không tập trung mà sẽ phân tán trên toàn bộ tuyến đƣờng. 

Mức độ tác động:THẤP. 

a3. Tiếng ồn 

Ô nhiễm do tiếng ồn trong quá trình xây dựng có thể tóm lƣợc nhƣ sau: 

- Tiếng ồn phát sinh từ phƣơng tiện vận chuyển cát, đất, đá vật liệu xây dựng,…..  

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các phƣơng tiện thi công nhƣ: máy đóng cọc, máy đào, 

xe lu, máy trộn bê tông...  

Cường độ 

Bảng 4.33: Mức độ tiếng ồn điển hình (dBA) của các thiết bị, phƣơng tiện thi công ở khoảng cách 

15m trong hợp phần 2 

Máy móc/thiết bị Mức ồn (dBA) 

Xe tải 91 

Máy lu 74 

Máy đầm 76 

Máy san 85 

Máy trộn bê tông 85 
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Máy ủi 80 

Cần cẩu 25T 87 

Máy phát điện 74 

Máy đào 85 

Máy rải nhựa 89 

Máy đóng cọc 101 

Nguồn: Ủy ban bảo vệ môi trƣờng U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và sự vận hành, máy móc 

xây dựng và dụng cụ gia đình, NJID, 300.1, 31-12-1971. 

Từ [6], [7] và Bảng 4.33, mức ồn tối đa từ hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển và thi công 

trong hợp phần 2 đƣợc tính toán trong Bảng 4.34. 
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Bảng 4.34: Mức độ ồn tối đa từ hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển và thi công trong hợp phần 2 

Tên công trình Phƣơng tiện thi công 
Khoảng cách tới nguồn ồn (m) 

15 50 150 250 350 450 550 650 750 850 900 

Cải tạo rạch 

Kênh Xáng 

Xe tải 99 88 79 74 71 69 67 66 65 64 63 

Máy lu 77 67 57 53 50 47 46 44 43 42 41 

Máy đầm 79 69 59 55 52 49 48 46 45 44 43 

Máy san 85 75 65 61 58 55 54 52 51 50 49 

Máy trộn bê tông 90 79 70 65 62 60 58 57 56 55 54 

Máy ủi 80 70 60 56 53 50 49 47 46 45 44 

Cần cẩu 40T 90 80 70 66 63 60 59 57 56 55 54 

Máy phát điện 74 64 54 50 47 44 43 41 40 39 38 

Máy đào 90 79 70 65 62 60 58 57 56 55 54 

Máy đóng cọc 104 94 84 80 77 74 73 71 70 69 68 

Xây dựng đƣờng 

Lò Rèn 

Xe tải 99 89 79 75 72 70 68 67 65 64 64 

Máy lu 77 67 57 53 50 47 46 44 43 42 41 

Máy đầm 81 70 61 56 53 51 49 48 47 46 45 

Máy san 88 78 68 64 61 58 57 55 54 53 52 

Máy trộn bê tông 91 81 71 67 64 61 60 58 57 56 55 

Máy ủi 80 70 60 56 53 50 49 47 46 45 44 

Cần cẩu 40T 90 80 70 66 63 60 59 57 56 55 54 

Máy phát điện 74 64 54 50 47 44 43 41 40 39 38 

Máy đào 88 78 68 64 61 58 57 55 54 53 52 

Máy rải nhựa 92 82 72 68 65 62 61 59 58 57 56 

Nâng cấp đƣờng 

Hƣơng Lộ 6 

Xe tải 96 85 76 71 68 66 64 63 62 61 60 

Máy lu 74 64 54 50 47 44 43 41 40 39 38 
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Tên công trình Phƣơng tiện thi công 
Khoảng cách tới nguồn ồn (m) 

15 50 150 250 350 450 550 650 750 850 900 

Máy đầm 79 69 59 55 52 49 48 46 45 44 43 

Máy san 85 75 65 61 58 55 54 52 51 50 49 

Máy trộn bê tông 88 78 68 64 61 58 57 55 54 53 52 

Máy ủi 80 70 60 56 53 50 49 47 46 45 44 

Cần cẩu 40T 87 77 67 63 60 57 56 54 53 52 51 

Máy phát điện 74 64 54 50 47 44 43 41 40 39 38 

Máy đào 88 78 68 64 61 58 57 55 54 53 52 

Máy rải nhựa 89 79 69 65 62 59 58 56 55 54 53 

Xây dựng đƣờng 

Lộ Bờ Tây 

Xe tải 99 89 79 75 72 70 68 67 65 64 64 

Máy lu 77 67 57 53 50 47 46 44 43 42 41 

Máy đầm 81 70 61 56 53 51 49 48 47 46 45 

Máy san 88 78 68 64 61 58 57 55 54 53 52 

Máy trộn bê tông 91 81 71 67 64 61 60 58 57 56 55 

Máy ủi 83 73 63 59 56 53 52 50 49 48 47 

Cần cẩu 40T 90 80 70 66 63 60 59 57 56 55 54 

Máy phát điện 74 64 54 50 47 44 43 41 40 39 38 

Máy đào 90 79 70 65 62 60 58 57 56 55 54 

Máy rải nhựa 92 82 72 68 65 62 61 59 58 57 56 

Xây dựng đƣờng 

kết nối nội bộ 

Xe tải 96 85 76 71 68 66 64 63 62 61 60 

Máy lu 74 64 54 50 47 44 43 41 40 39 38 

Máy đầm 79 69 59 55 52 49 48 46 45 44 43 

Máy san 85 75 65 61 58 55 54 52 51 50 49 

Máy trộn bê tông 85 75 65 61 58 55 54 52 51 50 49 
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Tên công trình Phƣơng tiện thi công 
Khoảng cách tới nguồn ồn (m) 

15 50 150 250 350 450 550 650 750 850 900 

Máy ủi 80 70 60 56 53 50 49 47 46 45 44 

Cần cẩu 40T 87 77 67 63 60 57 56 54 53 52 51 

Máy phát điện 74 64 54 50 47 44 43 41 40 39 38 

Máy đào 85 75 65 61 58 55 54 52 51 50 49 

Máy rải nhựa 89 79 69 65 62 59 58 56 55 54 53 

Xây dựng đƣờng 

Hai Bà Trƣng 

nối dài 

Xe tải 96 85 76 71 68 66 64 63 62 61 60 

Máy lu 74 64 54 50 47 44 43 41 40 39 38 

Máy đầm 76 66 56 52 49 46 45 43 42 41 40 

Máy san 85 75 65 61 58 55 54 52 51 50 49 

Máy trộn bê tông 85 75 65 61 58 55 54 52 51 50 49 

Máy ủi 80 70 60 56 53 50 49 47 46 45 44 

Cần cẩu 40T 87 77 67 63 60 57 56 54 53 52 51 

Máy phát điện 74 64 54 50 47 44 43 41 40 39 38 

Máy đào 85 75 65 61 58 55 54 52 51 50 49 

Máy rải nhựa 89 79 69 65 62 59 58 56 55 54 53 

QCVN26:2010/BTNMT (Từ 6h-21h) - 

Khu vực thông thƣờng 
70 
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Nhận xét:Tiếng ồn của các phƣơng tiện hoạt động trong phạm vi dƣới 350 m đều vƣợt giới hạn cho 

phép của QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (70dBA đối với khu 

vực thông thƣờng từ 6h – 21h). Phạm vi này tác động đến công nhân tham gia thi công và khu vực 

dân cƣ dọc tuyến trong bán kính ảnh hƣởng trên. Đồng thời, các đối tƣợng nhạy cảm cũng bị tác 

động và đƣợc xác định cụ thể trong Bảng 4.35. 

Tuy nhiên, bán kính ảnh hƣởng này đƣợc xác định khi có sự hoạt động của xe tải. Trong khi đó, xe 

tải là nguồn di động và chỉ tham gia trong hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu nên tác động gây 

ra không liên tục, ngắn hạn.  

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

Bảng 4.35: Đối tƣợng nhạy cảm bị ảnh hƣởng bởi tiếng ồn do hoạt động thi công xây dựng các 

hạng mục thuộc hợp phần 2 trong phạm vi bán kính 350 m 

Tên công trình Đối tƣợng chịu tác động 

Cải tạo rạch Kênh Xáng 
Chùa của ngƣời Khơme; Chùa Tƣ Quang Tự; Miếu bà Chúa 

Xứ; Chợ Khóm; Khu mộ ngƣời Tiều. 

Xây dựng đƣờng Lò Rèn Tịnh thất Pháp Thánh 

Nâng cấp đƣờng Hƣơng Lộ 6 
Miếu Thế Thần; Chùa Thiều Quang Sùng Thiện Đƣờng; khu 

mộ ngƣời Tiều. 

Xây dựng đƣờng Lộ Bờ Tây 

Nghĩa địa Bà Nàm; Hội thánh Báp-tít Bạc Liêu; Miếu Bà 

Chúa; Trƣờng tiểu học Măng Non; Trƣờng tiểu học phƣờng 

2B. 

Xây dựng đƣờng kết nối nội bộ Không có 

Xây dựng đƣờng Hai Bà Trƣng 

nối dài 
Miếu Tín Hậu 

a4. Rung 

Tham khảo mức độ rung động của phƣơng tiện, máy móc thiết bị trong báo cáo Transit Noise And 

Vibration Impact Assessment, FTA, 2006, mức độ rung động của các phƣơng tiện, máy móc thiết bị 

đƣợc trình bày trong Bảng 4.36. 

Bảng 4.36: Mức độ rung động của các phƣơng tiện, máy móc thiết bị trong hợp phần 2 

STT Thiết bị 
Mức rung động cách nguồn 7,5m 

(dB) 

QCVN 27:2010/BTNMT, (Từ 6h-

21h) - Khu vực thông thƣờng 

1 Xe tải 86 

75dB 

2 Máy ủi/gạt 87 

3 Máy đào 94 

4 Máy lu 94 

5 Máy đóng cọc 93 

Nguồn: Transit Noise And Vibration Impact Assessment, FTA, 2006. 

Khi lan truyền trong không gian, độ rung sẽ giảm dần theo độ tăng của khoảng cách. Độ giảm của 

độ rung theo khoảng cách đƣợc tính toán theo công thức [8] và kết quả trình bày trong bảng 4.37: 

 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự 

án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” 

 Trang 157 

Bảng 4.37: Mức độ rung theo khoảng các của các phƣơng tiện trong hợp phần 2 

STT Thiết bị 
Mức rung động cách nguồn D(m) (dB) 

7,5 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 

1 Xe tải 82 79 77 75 73 72 70 69 68 67 

2 Máy ủi/gạt 83 80 78 76 74 73 71 70 69 68 

3 Máy đào 90 87 85 83 81 80 78 77 76 75 

4 Máy lu 90 87 85 83 81 80 78 77 76 75 

5 Máy đóng cọc 89 86 84 82 80 79 77 76 75 74 

QCVN 27:2010/BTNMT, 

(Từ 6h-21h) - Khu vực 

thông thƣờng 

75dB 

Nhận xét: 

Tại khoảng cách ngoài 30m so với nguồn rung, mức độ rung của tất cả các thiết bị đạt 

QCVN 27:2010/BTNMT – Khu vực thông thƣờng từ 6h – 21h. Nhƣ vậy, với mức rung trên 

gây ra thì tác động do rung động đến ngƣời dân xung quanh khu vực thi công chỉ ảnh hƣởng 

trong phạm vi bán kính dưới 30m so với nguồn gây rung. Ngoài phạm vi bán kính 30 m thì 

độ rung ảnh hƣởng đến ngƣời dân không đáng kể. 

Tác động 

Ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp vận hành  

Ảnh hƣởng của rung động đối với công nhân vận hành lu rung chủ yếu là ảnh hƣởng rung toàn thân, 

do các rung động sinh ra trong quá trình làm việc của thiết bị và lan truyền tới các vị trí sàn cũng 

nhƣ ghế ngồi điều khiển của công nhân vận hành, làm cho toàn bộ cơ thể bị rung động.  

ISO 2631:1997 (Rung động và va chạm - Đánh giá sự tiếp xúc rung của con ngƣời đối với rung 

động toàn thân) đã chỉ rõ, tùy thuộc vào cƣờng độ nguồn rung tác động mà ảnh hƣởng của rung 

động toàn thân đối với cơ thể ngƣời sẽ khác nhau và cụ thể nhƣ sau:  

- Với gia tốc rung a = 0,315 – 1,0 m/s
2
: Bắt đầu xuất hiện những cảm giác khó chịu trong cơ 

thể.  

- Với gia tốc rung a = 1,25 – 2,0 m/s
2
: Gây những cảm giác rất khó chịu cho cơ thể với những 

biểu hiện chóng mặt, buồn nôn v.v...  

- Với gia tốc rung a > 2,0 m/s
2
: Gây những tác động nguy hiểm tới sức khỏe, đặc biệt đối với 

hệ thần kinh và cơ xƣơng. Làm gia tăng các bệnh mãn tính của các cơ quan nội tạng trong 

cơ thể.  

Kết quả tổng hợp số liệu khảo sát đo đạc thực tế về gia tốc và vận tốc rung tại vị trí làm việc của 

công nhân lái xe lu rung, độ rung tại các vị trí đƣợc thống kê nhƣ sau : đối với xe lu rung, ghế lái 

0,94 – 3,0 m/s
2
; vô lăng 2,2 – 3,2 m/s

2
; sàn 1,0 – 6,0 m/s. So sánh với mức rung cho phép theo tiêu 

chuẩn TCVN 5126 : 90 và TCVN 5127 : 90 có thể nhận thấy, mức rung tại sàn cabin, ghế lái và vô 

lăng điều khiển ở lu rung là rất lớn và thƣờng vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 – 5,5 lần.  

Ảnh hưởng đến môi trường xung quanh  

Rung động sinh ra trong quá trình hoạt động làm việc của máy ép cọc, lu rung không những chỉ gây 

ảnh hƣởng tới môi trƣờng lao động sức khoẻ công nhân vận hành, thao tác máy mà còn lan truyền 

dƣới dạng sóng mặt trên nền đất gây những tác động nhất định tới môi trƣờng xung quanh, đặc biệt 

đối với các công trình xây dựng nhà cửa, cũng nhƣ điều kiện sinh hoạt của con ngƣời trong các khu 
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vực dân cƣ lân cận. Cũng theo tài liệu trên thì kết quả đo đạc đƣợc mức gia tốc rung tại khu vực dân 

cƣ xung quanh công trƣờng xây dựng dao động từ 54 – 81dB. 

Nhƣ vậy, theo kết quả đo đƣợc tại nguồn phát sinh và kết quả đo tại khu vực dân cƣ xung quanh 

công trƣờng thi công xây dựng thì mức gia tốc rung đều vƣợt quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT 

(từ 6 – 21h) – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.   

Trong điều kiện khu vực dự án, ảnh hƣởng của tác động này đến cộng đồng là không thể tránh khỏi 

vì hầu nhƣ có dân cƣ sinh sống hai bên tuyến đƣờng, tuy nhiên phạm vi ảnh hƣởng chỉ ở trong bán 

kính 30 m. Các đối tƣợng nhạy cảm bị ảnh hƣởng bởi rung động trong phạm vi bán kính 30  m đƣợc 

trình bày trong Bảng 3.8. 

Bảng 4.38: Các đối tƣợng bị ảnh hƣởng bởi rung chấn trong phạm vi bán kính 30 m 

Tên công trình Đối tƣợng chịu tác động 

Cải tạo rạch Kênh Xáng đến Trà Tra, 

Trà Khứa 

Nghĩa địa ngƣời Tiều; Chùa ngƣời Khơme; Chợ Khóm; 

Chùa Tƣ Quang Tự; Miếu Bà Chúa Xứ 

Xây dựng đƣờng Lò Rèn Tịnh thất Pháp Thánh 

Nâng cấp đƣờng Hƣơng Lộ 6 
Miếu Thế Thần; Nghĩa địa ngƣời Tiều; Chùa Thiều 

Quang Sùng Thiện Đƣờng;  

Xây dựng đƣờng Lộ Bờ Tây 

Khu mộ ngƣời Tiều; trƣờng tiểu học 2B; Miếu Bà 

Chúa; Hội thánh Báp-tít Bạc Liêu; Nghĩa địa Bà Nàm; 

trƣờng tiểu học Măng Non 

Xây dựng đƣờng kết nối nội bộ (đƣờng 

Nguyễn Đình Chiểu và đƣờng Bà 

Huyện Thanh Quan) 

Không có 

Xây dựng đƣờng Hai Bà Trƣng nối dài Không có 

Mức độ tác động : TRUNG BÌNH. 

 Tác động đến môi trường nước 

b1. Tác động do nước mưa  

Nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt trong khu vực thi công có lƣu lƣợng phụ thuộc vào yếu tố khí hậu khu 

vực. Về nguyên tắc, nƣớc mƣa là loại nƣớc thải ô nhiễm nhẹ (qui ƣớc sạch). Nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc mƣa theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông thƣờng nhƣ sau: 

Bảng 4.39: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa 

STT Thông số Nồng độ (mg/L) 

1 Nitơ 0,05 – 1,5 

2 Phốt pho 0,004 – 0,03 

3 COD 10 – 20 

4 TSS 10 – 20 

Nguồn: WHO, 1993. 

Nhƣ vậy, so với các loại nƣớc thải khác thì nƣớc mƣa có nồng độ các chất ô nhiễm thấp hơn nhiều 

có thể thải bỏ trực tiếp vào các nguồn nƣớc. 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự 

án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” 

 Trang 159 

Nhƣ vậy, so với các loại nƣớc thải khác thì nƣớc mƣa có nồng độ các chất ô nhiễm thấp hơn nhiều 

có thể thải bỏ trực tiếp vào các nguồn nƣớc. 

Tuy nhiên, lƣợng nƣớc này có thể bị nhiễm các tạp chất nhƣ dầu mỡ, chất thải, vật liệu xây dựng,... 

Do đó, các biện pháp quản lý nhằm hạn chế sự nhiễm bẩn vào nƣớc mƣa gây ô nhiễm nguồn tiếp 

nhận cần đƣợc các nhà thầu áp dụng để hạn chế nguồn ô nhiễm này. Chi tiết về các biện pháp đƣợc 

trình bày trong chƣơng 5.  

Mức độ tác động : TRUNG BÌNH. 

b2.Tác động do nước nhiễm dầu từ các phương tiện thi công 

Dự án sử dụng dầu DO là nhiên liệu vận hành máy móc, thiết bị thi công dự án và sử dụng dầu mỡ 

bôi trơn, vận hành máy móc, thiết bị… Dầu có thể bị rơi vãi do công tác xuất, nhập dầu (vận chuyển 

dầu từ nơi chứa đến vị trí máy móc sử dụng và thao tác đƣa dầu vào máy móc). Đặc biệt, trƣờng 

hợp sự cố xảy ra, dầu từ các thùng chứa nhiên liệu bị thủng, nứt dẫn tới rò rỉ dầu ra đƣờng kéo theo 

nƣớc mƣa xuống mƣơng, rạch làm ô nhiễm nguồn nƣớc mặt tại khu vực. Đây là nguồn ô nhiễm rất 

khó định lƣợng vì nó phụ thuộc vào ý thức lao động cũng nhƣ thao tác thực hiện của ngƣời công 

nhân, do đó không thể ƣớc tính đƣợc khối lƣợng phát sinh. 

Mức độ tác động: THẤP. 

b3. Nước thải từ hoạt động xây dựng 

Nƣớc thải xây dựng chủ yếu là nƣớc rơi vãi của quá trình trộn bê tông và nƣớc rửa nền bó vỉa sau 

khi đã đổ bê tông xong. Lƣợng nƣớc rơi vãi từ quá trình trộn bê tông thực tế không nhiều vì thùng 

trộn bê tông là thùng kín và khi rơi xuống đã ngấm trực tiếp vào đất. Nƣớc rửa nền bó vỉa sau khi 

đổ bê tông thực tế là công đoạn tăng độ dính kết vật liệu trong bê tông và ngấm trực tiếp vào bề mặt 

nên cũng không phát sinh. Nhƣ vậy nguồn nƣớc thải từ hoạt động xây dựng là nguồn không đáng 

kể. 

Mức độ tác động: THẤP. 

b4. Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công 

Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân trong khu vực thi công là không 

đáng kể và không thể điều chỉnh. Nhu cầu dùng nƣớc cho mỗi công nhân đƣợc nêu rõ trong 

QCXDVN 01:2008/BXD là 45lít/ngƣời/ngày bao gồm nƣớc cho tắm giặt, nấu ăn và vệ sinh cá 

nhân. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh đƣợc tính bằng 100% lƣợng nƣớc sử dụng hàng ngày.  

Bảng 4.40: Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong hợp phần 2 

Tên công trình 
Số lƣợng 

công nhân 

Hệ số không 

điều hòa (K) 

Lƣợng nƣơc thải 

phát sinh (m
3
/ngày) 

Cải tạo rạch Kênh Xáng 60 2,5 6,75 

Xây dựng đƣờng Lò Rèn 40 2,5 4,5 

Nâng cấp đƣờng Hƣơng Lộ 6 40 2,5 4,5 

Xây dựng đƣờng Lộ Bờ Tây 40 2,5 4,5 

Xây dựng đƣờng kết nối nội bộ 20 2,5 2,25 

Xây dựng đƣờng Hai Bà Trƣng nối dài 20 2,5 2,25 

Nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất bài tiết với thành phần hữu cơ cao. Trong đó, nƣớc tiểu 

có BOD5  khoảng  8,6 g/l và phân có BOD5  khoảng 9,6 g/100g. Vì thế, nếu thải phân và nƣớc tiểu 

trực tiếp ra đất sẽ là nguồn gây ô nhiễm đáng kể đến môi trƣờng đất và nƣớc trong khu vực dự án. 

Chủ đầu tƣ cùng nhà thầu thi công cần áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động này. 
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Mức độ tác động : TRUNG BÌNH 

 Chất thải rắn 

Các chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này bao gồm:  

- Chất thải xây dựng: thành phần chủ yếu là đất đào, bùn đất nạo vét, phế thải xây dựng,…. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt của công nhân, thành phần 

chất thải chủ yếu gồm vỏ trái cây, chai nƣớc, bao bì đựng hộp xôi, cơm,… 

Bảng 4.41: Chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng của dự án trong hợp phần 2 

Tên công trình 
Chất thải rắn 

xây dựng (m
3
) 

Chất thải rắn sinh hoạt 

(kg/ngày) 

Cải tạo rạch Kênh Xáng 220.800 30 

Xây dựng đƣờng Lò Rèn 21.000 20 

Nâng cấp đƣờng Hƣơng Lộ 6 4.000 20 

Xây dựng đƣờng Lộ Bờ Tây 21.245 20 

Xây dựng đƣờng kết nối nội bộ 1.925 10 

Xây dựng đƣờng Hai Bà Trƣng nối dài 412,5 10 

Lƣợng rác thải này nếu không đƣợc quản lý, thu gom hiệu quả sẽ gây tác động đến 

nguồn nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, gây nên mùi hôi thối khó chịu tại khu vực dự án do quá 

trình phân hủy và cuốn trôi của nƣớc mƣa. Các chất thải vô cơ khó phân hủy nhƣ chai lọ, túi 

nilon và các vật dụng khác có mặt trong nƣớc sẽ làm mất mỹ quan, ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng nƣớc và làm giảm khả năng khuếch tán oxy vào nƣớc, qua đó tác động đến các sinh vật thủy 

sinh. 

Mức độ tác động : TRUNG BÌNH 

 Tác động từ chất thải nguy hại  

Dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, thùng chứa dầu nhớt,… là loại chất thải gây độc cho môi 

trƣờng. Ƣớc tính lƣợng chất thải phát sinh khoảng 30 kg/tháng/công trình. 

Nhìn chung, giai đoạn thi công xây dựng dự án sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trƣờng và sức 

khỏe của công nhân cũng nhƣ đến khu vực dân cƣ xung quanh, trong đó tác động lớn nhất là ô 

nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn, nƣớc thải và rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, các tác động này chỉ là tác 

động tạm thời, cục bộ và sẽ kết thúc khi hoạt động thi công xây dựng dự án đƣợc hoàn tất. 

Mức độ tác động : TRUNG BÌNH 

b. Ô nhiễm đất  

Trong quá trình thi công xây dựng, hoạt động đào đất để thi công tuyến đƣờng, tuyến cống sẽ đƣợc 

thực hiện. Hoạt động này sẽ gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất nhƣ gây xáo trộn hoặc mất đi môi 

trƣờng sống của các hệ vi sinh vật có ích trong đất (giun đất, vi khuẩn cố định đạm,…).   

Hoạt động tập kết vật liệu nạo vét dọc bờ rạch để giảm thể tích, độ ẩm tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trƣờng đất và chất lƣợng tầng nƣớc ngầm. Cơ chế gây ra tình trạng này là các hàm lƣợng kim 

loại nặng trong bùn có thể theo các mao mạch đất thẩm thấu vào bề mặt lớp đất và theo thời gian 

thẩm thấu vào tầng nƣớc ngầm bên dƣới. Tuy khu vực dự án ngƣời dân không sử dụng nƣớc ngầm 

cho các hoạt động sinh hoạt nhƣng việc ô nhiễm nguồn nƣớc ngầm tại vị trí tập kết sẽ có cơ chế lan 

truyền cho các mạch nƣớc liên kết với mạch nƣớc tại khu vực dự án và mở rộng bán kính ô nhiễm. 

Đất, nƣớc ngầm ô nhiễm sẽ là môi trƣờng dẫn đến sự ô nhiễm thực vật sinh trƣởng trong vùng ảnh 
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hƣởng, kéo theo đó là các đối tƣợng liên đới trong chuỗi thức ăn của chu trình tuần hoàn vật chất. 

Tác động này sẽ đƣợc giảm thiểu khi nhà thầu có biện pháp bố trí các tấm lót HDPE tại vị trí tập kết 

trƣớc khi đổ vật liệu nạo vét lên bờ.  

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, nếu các chất thải rắn (đặc biệt là chất thải nguy hại) không đƣợc 

quản lý tốt mà đổ bừa bãi vào đất sẽ làm ô nhiễm đất. Đất sẽ bị thay đổi độ pH và tăng hàm lƣợng 

kim loại nặng trong đất. Cây cối sẽ dần tích lũy nhiều hơn các kim loại nặng gây nguy hại cho động 

vật và con ngƣời. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

c. Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông thủy 

Biện pháp thi công nạo vét các đoạn rạch cho thấy chủ yếu sử dụng mặt nƣớc để thi công. Khi 

nạo vét, việc lập hàng rào xác định phạm vi thi công cũng nhƣ sự xuất hiện của các thiết bị thi 

công sẽ chiếm chỗ một diện tích mặt nƣớc nhất định làm cản trở hoạt động đi lại của các ghe, 

thuyền trên rạch. Hay việc ghe thuyền đi nhầm vào các tuyến rạch đang nạo vét sẽ phải quay đầu 

lại, gây thiệt hại về kinh tế và thời gian vận chuyển cho các chủ phƣơng tiện. Tuy nhiên, theo 

thống kê của Cảng vụ đƣờng thủy nội địa Bạc Liêu, mật độ giao thông của thuyền ghe trên kênh 

Xáng không lớn, chủ yếu là các ghe xuồng loại nhỏ. Do đó, nếu đơn vị thi công có kế hoạch 

thông báo và lập trạm điều tiết để các phƣơng tiện thuyền ghe di chuyển sang kênh khác trong 

khu vực thì tác động này sẽ đƣợc kiểm soát tối ƣu. Phƣơng án đề xuất giảm thiểu cho tác động 

này đƣợc đề xuất trong chƣơng 5.   

Ngoài ra, nguyên vật liệu cung cấp cho hoạt động xây dựng tại công trƣờng ngoài phƣơng thức vận 

chuyển bằng đƣờng bộ thì nó cũng đƣợc vận chuyển bằng đƣờng thủy. Nhƣ vậy, sẽ có sự gia tăng 

số lƣợng xà lan vận chuyển trên các luồng, tuyến của sông Hậu, sông Bạc Liêu. Có khoảng 118 lƣợt 

chuyến xà lan phục vụ cho việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Sự gia tăng các phƣơng tiện 

đƣờng thủy gây ra một số tác động: 

- Tăng nguy cơ tai nạn giao thông đƣờng thủy; 

- Tăng nguy cơ sập cầu do sự va chạm của xà lan với các công trình cầu trên sông Hậu; 

- Tăng nguy cơ các sự cố về rơi vãi, tràn dầu do tai nạn đƣờng thủy 

Các tác động về giao thông sẽ đƣợc hạn chế tích cực nếu chủ dự án và nhà thầu thi công có kế 

hoạch thi công hợp lý, thƣờng xuyên thu thập thông tin lịch trình vận chuyển trên các tuyến luồng 

và có những ràng buộc về pháp lý, kinh tế đối với nghiệp vụ trong hoạt động vận chuyển cả về con 

ngƣời lẫn phƣơng tiện. 

Mức độ tác động : TRUNG BÌNH 

B.Tác động đặc thù 

Hợp phần 2 thực hiện đầu tƣ cải tạo cho hạng mục kênh Xáng và 05 tuyến đƣờng nội ô thành phố. 

Các tác động đặc thù cũng phát sinh theo từng loại hạng mục. 

b1. Tác động từ hoạt động cải tạo kênh Xáng 

Hoạt động cải tạo kênh Xáng bao gồm nạo vét lòng rạch, kè rạch, xây dựng đƣờng quản lý vận hành 

2 bên cùng với hạ tầng kỹ thuật thoát nƣớc, chiếu sáng và cấy xanh. Các hoạt động này làm phát 

sinh các nguồn ô nhiễm: mùi từ bùn nạo vét; ô nhiễm nguồn nƣớc mặt; tác động đến hệ sinh thái 

thủy sinh; tác động đến chất lƣợng đất và nƣớc ngầm; sạt lở, sập đổ công trình do hoạt động thi 

công kè; ngập úng; tác động đến hạ tầng kỹ thuật giao thông do hoạt động vận chuyển. Các tác 

động này đƣợc đánh giá cụ thể theo các phần dƣới đây:  
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Mùi từ bùn nạo vét 

Bùn trầm tích từ kênh Xáng là lớp trầm tích hữu cơ đƣợc tích đọng dƣới đáy lâu ngày trong điều 

kiện ngập nƣớc và tiếp nhận nhiều nguồn thải ô nhiễm hữu cơ. Điều kiện ngập nƣớc sẽ tạo ra môi 

trƣờng kỵ khí dẫn đến quá trình phân hủy các chất hữu cơ sản sinh ra các khí độc gây mùi hôi nhƣ 

CH4, H2S, NH3,… Nên, khi các vật liệu này đƣợc nạo vét sẽ tạo cơ hội giải phóng các khí vào khí 

quyển, góp phần làm gia tăng các khí nhà kính trong không khí, đặc biệt là mùi hôi gây khó chịu 

trực tiếp cho công nhân trên công trƣờng xây dựng và ngƣời dân xung quanh. Tác động này đƣợc 

đánh giá là không tránh khỏi, chỉ xảy ra trong phạm vi quy mô nhỏ của khu vực nạo vét và chỉ diễn 

ra trong một thời gian rất ngắn. 

Mức độ tác động : TRUNG BÌNH 

Tác động đến chất lượng nước mặt do hoạt động nạo vét 

Hoạt động nạo vét lớp bùn làm thay đổi chất lƣợng nƣớc mặt khu vực theo chiều hƣớng tiêu cực, 

đặc biệt là trên diện tích mặt nƣớc đang thi công nạo vét. Lớp bùn đáy tích tụ chủ yếu là cát, chất 

hữu cơ, xác động thực vật thủy sinh và đặc biệt là các kim loại nặng. Quá trình nạo vét làm xáo trộn 

và giải phóng các thành phần này vào môi trƣờng nƣớc và mở rộng bán kính phát tán của chúng. 

Tuy nhiên, kết quả phân tích hàm lƣợng kim loại nặng trong bùn thực hiện ở chƣơng 2 cho thấy 

chúng trong ngƣỡng cho phép. Do đó, tác động do kim loại nặng khuếch tán vào nƣớc xem nhƣ 

không đáng kể.   

Một tác động khá quan trọng khác gây ra do hoạt động nạo vét là tăng hàm lƣợng chất lơ lửng trong 

nƣớc. Tác động này đặc biệt nghiêm trọng nếu nguồn nƣớc đƣợc sử dụng cho mục đích sản xuất 

muối và nuôi trồng thủy sản vì chúng tác động trực tiếp đến chất lƣợng muối cũng nhƣ môi trƣờng 

sống của các loài thủy sản. Kênh Xáng có chức năng duy nhất là sử dụng cho hoạt động lƣu thông 

thủy và thoát nƣớc, đồng thời trong phạm vi bán kính 5 km tính từ điểm đầu và điểm cuối thuộc 

đoạn rạch mà dự án thực hiện không có hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng nhƣ hoạt động diêm 

nghiệp nào nên tác động này đƣợc xác định không gây bất kỳ ảnh hƣởng nào.  

Mức độ tác động: THẤP 

Tác động đến hệ sinh thái thủy sinh 

Nhƣ chƣơng 2 đã trình bày, hệ sinh thái thủy sinh thuộc kênh Xáng nghèo nàn, không mang tính đa 

dạng về loài và không có các loài quý hiếm theo sách đỏ của Việt nam và IUCN. Các loài hiện diện 

chủ yếu bao gồm sinh vật tầng đáy nhƣ lƣơn, chạch; các loài giáp xác nhƣ ốc, tôm; và các loại cá 

rô, trắm đen,… cùng các loài phiêu sinh động thực vật trong môi trƣờng giàu dinh dƣỡng. Công tác 

nạo vét có ảnh hƣởng lên cuộc sống của các loài thuỷ sinh, bao gồm: 

- Việc bóc bỏ các chất nền bao gồm cả các sinh vật đáy, làm giảm đa dạng loài và thành phần 

loài của hệ sinh thái thủy sinh.  

- Nồng độ chất rắn lơ lửng cao trong nƣớc do quá trình nạo vét kéo dài sẽ hạn chế ánh sáng 

chiếu vào các tầng nƣớc, ảnh hƣởng tới quá trình quang hợp của tảo, rong, rêu và gây khó 

chịu cho cuộc sống loài cá (do hạt nhỏ chui vào mang làm ngạt).  

- Sự xáo trộn tầng đáy sẽ thúc đẩy quá trình phân hủy các chất hữu cơ bởi các vi sinh vật. 

Theo đó, oxy trong nƣớc suy giảm làm cho các sinh vật không xƣơng sống ngạt cũng nhƣ 

mất nơi ở của chúng, gián tiếp ảnh hƣởng tới tài nguyên thủy sản.  

Ngoài ra còn có một số tác động khác liên quan tới công tác nạo vét do ảnh hƣởng của các chất 

huyền phù trong nƣớc lên cuộc sống của các loài thủy sinh. Các hạt bùn đất đọng xuống đáy hoặc 

phân tán làm đục nƣớc buộc sinh vật phải di chuyển ra khỏi khu vực do mất nơi cƣ trú ổn định. Với 

cá, trứng và ấu trùng của các loài cá, đây là một trong những loài nhạy cảm nhất với mức độ bùn đất 

lơ lửng trong nƣớc. Tại các vị trí có độ đục cao, quần thể các sinh vật bơi tự do dƣới nƣớc nhƣ cá có 

khả năng bơi ra khỏi khu vực bị xáo trộn; Với các loài giáp xác, hầu nhƣ không bị ảnh hƣởng, do 

mức độ bùn lắng ảnh hƣởng tới loài giáp xác là trên 10.000 mg/l (DOER 2000). 
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* Sự phục hồi hệ sinh thái của khu vực nạo vét: Sự phục hồi của môi trƣờng sống bị xáo trộn sau 

nạo vét phụ thuộc vào bản chất của các trầm tích mới tại địa điểm nạo vét, mức độ của sự xáo trộn 

và các loài chiếm ƣu thế trong hệ sinh thái ban đầu (ICES 1992).   

Trong số các tƣ liệu sẵn có về sự phục hồi của cộng đồng các sinh vật đáy ven sông, đáng chú ý là 

báo cáo khoa học của USACE và USEPA. Theo báo cáo của USACE thì nếu lớp nền ổn định với 

tốc độ nhỏ và vừa thì thời gian phục hồi của khu vực nạo vét sẽ dƣới 5 năm. Trong khi đó, đo đạc 

của USEPA về sự phục hồi của khu vực nạo vét đã chỉ ra rằng sự phục hồi tính đa dạng sinh học 

của các động vật không xƣơng sống đƣợc xác định là sau 1 năm (A. M. Prussian et al. 1999). 

Bảng 4.42 dƣới đây chỉ ra sự liên quan giữa tốc độ phục hồi hệ sinh thái sau nạo vét theo bản chất 

loại trầm tích và mức độ xáo trộn. 

Bảng 4.42: Thời gian phục hồi hệ sinh thái ở các vùng nạo vét 

STT Hình thái cƣ trú Thời gian phục hồi 

1 Bùn thƣờng xuyên bị xáo trộn 4 tuần 

2 Bùn kênh mƣơng 6 tháng 

4 Bùn đầm phá >11 tháng 

5 Cát-Đá sỏi 1-2 năm 

6 Bùn-Cát 18 tháng 

7 Đá sỏi >2 năm 

8 Cát 3 năm 

đạt tới mức tƣơng tự nhƣ ở vùng không bị xáo trộn (Jose M Guera-Garcia et al. 2003).  

Căn cứ vào các dẫn liệu trên và tính chất trầm tích của kênh Xáng thuộc loại hình bùn kênh mƣơng,  

có thể dự đoán khả năng phục hồi hệ sinh thái sau nạo vét khoảng 6 tháng. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

Tác động từ việc tập kết bùn nạo vét tại công trường  

Bùn sau khi đƣợc nạo vét sẽ đƣợc tập kết dọc các rạch nhằm giảm thể tích, độ ẩm trƣớc khi vận 

chuyển đi đổ bỏ. Lúc này, bùn ở trạng thái sệt lỏng nên quá trình tập kết sẽ phát sinh lƣợc nƣớc rỉ từ 

bùn. Thành phần nƣớc rỉ từ bùn có nồng độ SS cao do môi trƣờng phân tán của SS ở vị trí tập kết 

không mang phạm vi rộng nhƣ trong kênh Xáng. Không có tác động nghiêm trọng từ tình trạng này 

vì chất rắn lơ lửng chính là thành phần bùn đất nạo vét từ kênh lên nên không làm thay đổi thành 

phần trong nƣớc kênh rạch. Tuy nhiên, cần thiết có biện pháp dẫn dòng nƣớc rỉ vào hố lắng để lắng 

bớt bùn trƣớc khi quay tuần hoàn lại rạch nhằm giảm tải ô nhiễm cho chất lƣợng nƣớc mặt. Giải 

pháp cụ thể trình bày trong chƣơng 5. 

Mức độ tác động: THẤP. 

Tác động đến chất lượng đất và chất lượng tầng nước ngầm  

Hoạt động tập kết vật liệu nạo vét dọc bờ rạch để giảm thể tích, độ ẩm tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trƣờng đất và chất lƣợng tầng nƣớc ngầm. Cơ chế gây ô nhiễm do các chất hữu cơ và một 

lƣợng nhỏ kim loại nặng trong thành phần nƣớc rỉ bùn thẩm thấu vào bề mặt lớp đất và theo thời 

gian thẩm thấu vào tầng nƣớc ngầm bên dƣới. Tác động này mang tính chất lâu dài nhƣng có thể 

quản lý và giảm thiểu đƣợc bằng các đề xuất trong Chƣơng 5. 
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Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

 Sạt lở do hoạt động thi công kè 

Hiện trạng bờ của kênh Xáng hiện hữu là bờ đất tự nhiên và một phần là các hộ dân. Do đó, khi 

thực hiện công tác nạo vét, đào đắp mà không có phƣơng án gia cố bờ thì nguy cơ sạt lở rất dễ xảy 

ra. Nguyên nhân gây ra hiện tƣợng sạt lở là do cấu trúc địa chất ban đầu bị phá vỡ bởi tác động của 

ngoại lực, sự xâm nhập của nƣớc vào các liên kết hình thành cấu trúc đất,…Tác động này dễ dàng 

đƣợc khắc phục bằng các khảo sát, đánh giá địa chất, phƣơng án thiết kế và biện pháp gia cố bờ 

trƣớc khi thi công nạo vét nên mức độ tác động đƣợc đánh giá ở mức thấp. 

Mức độ tác động: THẤP. 

 Sập đổ công trình do hoạt động ép cọc thi công kè 

Biện pháp thi công kè sử dụng phƣơng pháp ép cọc. Khi thực hiện công tác này, thiết bị ép cọc sẽ 

nén một lực khá lớn trên đầu cọc để ép cọc dần xuống độ sâu cần thiết. Lực tác động sẽ gây ra xung 

lực làm phát sinh rung chấn dạng sóng lan truyền trên mặt đất. Rung chấn làm đứt gãy các liên kết 

địa chất trong đất và liên kết giữa cấu trúc móng của các công trình kiến trúc trong phạm vi dự án 

với nền địa chất.   

Nhƣ đã đánh giá ở điểm a4 Mục 4.1.4, rung chấn gây ra do hoạt động ép cọc có phạm vi ảnh hƣởng 

trong khoảng cách 30m tính từ nguồn phát sinh. Trong khoảng cách này là khu dân cƣ hiện hữu 

sinh sống trong các cấu trúc dạng nhà cấp 4, nhà phố 1 – 3 tầng,… Hoạt động ép cọc có thể gây ra 

hiện tƣợng rung, nứt thậm chí sập đổ các công trình trên. Tuy nhiên, nếu thiết kế chi tiết thi công 

công trình và biện pháp thi công của nhà thầu có tính đến khả năng này thì tác động do hoạt động ép 

cọc gây ra sẽ đƣợc kiểm soát tốt.  

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

 Ngập úng cục bộ  

Kênh Xáng hiện trạng đã bị bồi lắng và lấn chiếm nên khả năng tiêu thoát nƣớc rất hạn chế. Các 

nguy cơ ngập úng trong quá trình thi công công trình trên dòng chảy là điều rất dễ xảy ra do việc 

chiếm chỗ của các phƣơng tiện máy móc thi công. Nhà thầu cần phải áp dụng các biện pháp dẫn 

dòng hoặc thoát nƣớc cục bộ để hạn chế tình trạng ngập úng trong mùa mƣa. Chi tiết các biện pháp 

thi công cụ thể sẽ đƣợc áp dụng trong các biện pháp thi công của từng gói thầu thi công. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

 Tác động đến hạ tầng giao thông 

Nhƣ đã tính toán tại phần đánh giá tác động đến môi trƣờng không khí, quá trình thi công hạng mục 

cải tạo kênh Xáng, số lƣợng các phƣơng tiện vận chuyển vật liệu nạo vét từ khu vực thi công về các 

bãi chứa cũng nhƣ các vật liệu phục vụ thi công từ nơi cung cấp đến công trình là không nhiều (22  

lƣợt xe/ngày). Tuy nhiên, do các phƣơng tiện vận chuyển đều là những phƣơng tiện cơ giới nặng, 

khu vực thi công phải đi qua các tuyến đƣờng dân sinh nên không tránh khỏi việc ảnh hƣởng tới hạ 

tầng giao thông địa phƣơng. 

Thời gian tác động của hoạt động này diễn ra suốt quá trình thi công và chủ yếu tập trung ở khu vực 

thi công hạng mục công trình. Thời gian vận chuyển phục vụ hoạt động thi công kênh Xáng trong 

khoảng 18 tháng. 

Nhƣ vậy, tác động này mang tính chất ngắn hạn và không liên tục nên đƣợc đánh giá ở mức độ 

THẤP. 

Mức độ tác động: THẤP. 
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b2. Tác động từ hoạt động thi công đường 

Hoạt động thi công 05 tuyến đƣờng thuộc phạm vi dự án cơ bản giống nhau và bao gồm các công 

việc: mở rộng, nâng cấp/xây dựng mới tuyến đƣờng cùng các hạ tầng kỹ thuật trên tuyến nhƣ hệ 

thống thoát nƣớc, chiếu sáng và cây xanh. Do cùng loại hình thi công đƣờng nên các tác động đặc 

thù sẽ có những điểm chung. Chỉ riêng với công trình đƣờng Lộ Bờ Tây và đƣờng Lò Rèn phát sinh 

thêm tác động đặc thù đến các hộ nuôi trồng thủy sản. Các phân tích dƣới đây sẽ trình bày theo 2 

loại tác động: tác động đặc thù chung cho những tác động giống nhau và tác động đặc thù riêng cho 

những tác động khác nhau. 

 Tác động đặc thù chung 

Tác động đặc thù chung bao gồm: ngập úng cục bộ, xáo trộn cộng đồng và tác động đến hạ tầng 

giao thông. 

Ngập úng cục bộ 

Các nguy cơ ngập úng trong quá trình thi công đƣờng là điều rất dễ xảy ra do việc chiếm chỗ của 

các phƣơng tiện máy móc thi công và bê tông hóa mặt đƣờng. Nhƣ đã trình bày tại Mục 2.4.5, tình 

trạng thotrên địa bàn thành phố Bạc Liêu Nhà thầu cần phải áp dụng các biện pháp thoát nƣớc cục 

bộ để hạn chế tình trạng ngập úng trong mùa mƣa. Chi tiết các biện pháp thi công cụ thể sẽ đƣợc áp 

dụng trong các biện pháp thi công của từng gói thầu thi công. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

Xáo trộn cộng đồng địa phương 

Phần đông các công nhân xây dựng đến từ nhiều nơi khác nhau. Giữa họ có những khác biệt về 

cách sống, quan niệm, thu nhập và văn hóa nên dễ dẫn đến mâu thuẫn cá nhân, gây mất an ninh trật 

tự trong khu vực, tạo áp lực cho các nhà quản lý địa phƣơng. Tình trạng này cũng lặp lại giữa công 

nhân và dân địa phƣơng. Chủ đầu tƣ cùng nhà thầu thi công cần có những biện pháp để giảm thiểu 

tác động này. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

Tác động hạ tầng giao thông 

Nhƣ đã tính toán tại phần đánh giá tác động đến môi trƣờng không khí, quá trình thi công hạng mục 

đƣờng, số lƣợng các phƣơng tiện vận chuyển vật liệu nạo vét từ khu vực thi công về các bãi chứa 

cũng nhƣ các vật liệu phục vụ thi công từ nơi cung cấp đến công trình là không nhiều (28 lƣợt xe 

cho công trình đƣờng Lò Rèn, 30 lƣợt xe cho công trình Lộ Bờ Tây, 14 lƣợt xe cho công trình nâng 

cấp đƣờng Hƣơng Lộ 6, 14 lƣợt xe cho đƣờng kết nối nội bộ, 6 lƣợt xe cho đƣờng Hai Bà Trƣng và 82 lƣợt 

xe cho công trình cải tạo kênh Xáng). Tuy nhiên, do các phƣơng tiện vận chuyển đều là những phƣơng 

tiện cơ giới nặng, khu vực thi công phải đi qua các tuyến đƣờng dân sinh nên không tránh khỏi việc 

ảnh hƣởng tới hạ tầng giao thông địa phƣơng. 

Thời gian tác động của hoạt động này diễn ra suốt quá trình thi công và chủ yếu tập trung ở khu vực 

thi công hạng mục công trình. Thời gian vận chuyển phục vụ hoạt động thi công kênh Xáng trong 

khoảng 20 tháng. 

Nhƣ vậy, tác động này mang tính chất ngắn hạn và không liên tục nên đƣợc đánh giá ở mức độ 

THẤP.  

 Tác động đặc thù riêng 

 Tác động đến các hộ nuôi trồng thủy sản  

Dọc tuyến đƣờng Lò Rèn và Lộ Bờ Tây có tổng cộng 160 ao nuôi tôm, trong đó 96 ao dọc đƣờng 

Lò Rèn và 64 ao dọc đƣờng Lộ Bờ Tây. Các ao nuôi có khoảng cách so với mép đƣờng hiện hữu từ 

2 -100 m. Trƣớc quá trình thi công, một số hộ bị thu hồi đất, trong đó bao gồm phần đất cho hoạt 
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động nuôi trồng thủy sản. Các tác động gây ra do hoạt động này đã đƣợc mô tả ở phần đánh giá tác 

động xã hội, Mục 4.2.  

Trong giai đoạn thi công, hoạt động xây dựng tuyến đƣờng phát sinh một số nguồn thải ảnh hƣởng 

trực tiếp đến chất lƣợng nguồn nƣớc mặt (Kênh 30/4) phục vụ cho hoạt động nuôi trồng thủy sản.  

Các nguồn thải phát sinh bao gồm: 

- Nƣớc thải: nƣớc thải từ hoạt động trộn bê tông, rửa dụng cụ, thiết bị, máy móc phục vụ thi công; 

nƣớc thải từ hoạt động sinh hoạt hằng ngày của công nhân trên công trƣờng, ...chảy tràn về 

hƣớng các ao nuôi.  

- Các nguồn phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn thi công công trình nhƣ đất đào, phế thải xây 

dựng, chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt cũng nhƣ lớp đất mặt từ quá trình san ủi nền 

đƣờng, rơi vãi xuống ao chứa/kênh dẫn làm ảnh hƣởng đến độ trong cũng nhƣ làm giảm hàm 

lƣợng DO trong nƣớc. 

- Tình trạng ngập úng làm cho các ao nuôi không thoát nƣớc kịp thời sẽ ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng nƣớc trong ao, dẫn đến tình trạng sức khỏe của tôm trong các ao bị ảnh hƣởng xấu.  

Các nguồn thải phát sinh nêu trên nếu không đƣợc kiểm soát chặt chẽ sẽ làm thay đổi chất lƣợng 

nguồn nƣớc mặt xung quanh khu vực dự án, làm biến đổi môi trƣờng ao nuôi, giảm tốc độ sinh 

trƣởng cũng nhƣ góp phần thay đổi tỷ lệ sống chết của tôm, gây tác động đến năng suất nuôi trồng, 

tác động trực tiếp đến quyền lợi ngƣời dân tại khu vực. Tác động này đƣợc chú trọng đặc biệt đối 

với những hộ đang canh tác dọc theo tuyến đƣờng với khoảng cách từ vị trí công trình đến các ao 

nuôi 2 – 10 m.Về mặt hệ quả, tác động do hoạt động xây dựng 02 tuyến đƣờng nêu trên gây ra cho 

các hộ nuôi trồng thủy sản mang tính nghiêm trọng nếu không quản lý tốt các nguồn phát thải. Tuy 

nhiên, việc kiểm soát các nguồn thải này lại tƣơng đối dễ dàng bằng việc thực hiện tốt ECOPs. Do 

đó, mức độ tác động đƣợc đánh giá ở mức TRUNG BÌNH. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

 Đánh giá tác động trong giai đoạn khai thác của các hạng mục thuộc hợp phần 2 4.1.4.3.

Trong giai đoạn vận hành, các tác động đƣợc đánh giá chủ yếu là các tác động tích cực, đáp ứng các 

mục tiêu mà dự án đã đặt ra trong việc tăng cƣờng khả năng thoát nƣớc; cải thiện điều kiện vệ sinh 

môi trƣờng, mỹ quan đô thị; hoàn chỉnh mạng lƣới kết nối giao thông và thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Những tác động này đã đƣợc đề cập trong phần phân tích các phƣơng án thay thế đối với 

trƣờng hợp không có dự án và trƣờng hợp có dự án. 

Ngoài các tác động tích cực, khi dự án đi vào vận hành, một số tác động môi trƣờng xã hội tiềm ẩn 

vẫn có thể xảy ra và mang tính chất đặc thù nếu không đƣợc kiểm soát và có biện pháp giảm thiểu 

cụ thể. Các tác động bao gồm tác động do duy tu/bảo dƣỡng hệ thống thoát nƣớc, tình trạng ngập 

úng và biến đổi điều kiện vi khí hậu, cụ thể nhƣ sau: 

Tác động đến môi trường khi duy tu hệ thống thoát nước 

Khi tuyến đƣờng đƣợc sửa chữa và nâng cấp hoàn chỉnh và đi vào hoạt động, định kỳ hàng năm hệ 

thống thoát nƣớc ngang đƣờng sẽ đƣợc nạo vét, khai thông lòng cống, tránh tình trạng rác ứ đọng 

lâu ngày gây tác nghẽn dòng chảy dẫn đến ngập úng khu vực. Bên cạnh đó, trong suốt thời gian sử 

dụng nếu hệ thống thoát nƣớc có hƣ hỏng sẽ đƣợc duy tu, bảo dƣỡng kịp thời.  

Công tác duy tu, bảo dƣỡng hệ thống thoát nƣớc giúp cho dòng chảy trong hệ thống cống đƣợc lƣu 

thông thông suốt, không gây ứ đọng làm ảnh hƣởng đến tình trạng tiêu thoát nƣớc của khu vực. Quá 

trình duy tu, bảo dƣỡng hệ thống thoát nƣớc sẽ làm phát sinh một lƣợng bùn thải, chất thải rắn từ 

quá trình nạo vét. Lƣợng chất thải này gây mùi hôi thối, mất mỹ quan khu vực nếu không xử lý kịp 

thời. Tuy nhiên, hoạt động này diễn ra không liên tục mà đƣợc triển khai theo định kỳ. Đồng thời, 
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lƣợng chất thải rắn phát sinh đƣợc đơn vị có chức năng xử lý theo quy định nên mức độ tác động 

không đáng kể. 

Mức độ tác động: THẤP. 

Ngập úng 

Hạng mục đầu tƣ tuyến Lộ Bờ Tây và tuyến Lò Rèn bao gồm hệ thống thoát nƣớc, trong đó các 

thông số tính toán thiết kế cho lƣu lƣợng nƣớc phát sinh gắn liền với điều kiện khí tƣợng, thủy văn. 

Do đó, năng lực thoát nƣớc của hệ thống cống đã đƣợc tính toán đảm bảo tiêu thoát tốt. Đồng thời, 

cao độ tuyến đƣờng gắn liền với quy hoạch kiến trúc chung của thành phố Bạc Liêu theo xu hƣớng 

chống biến đổi khí hậu nên tình trạng ngập úng cũng đã đƣợc tính toán. 

Riêng đối với hạng mục kè, mô hình tính toán thủy lực cho thấy thiết kế công trình đáp ứng ngay 

trong tình trạng khí tƣợng cực đoan nên hiệu quả thoát nƣớc của các rạch đã đƣợc kiểm soát từ ban 

đầu.  

Mức độ tác động: THẤP. 

Biến đổi vi khí hậu 

Việc hoàn thành các hạng mục đầu tƣ của hợp phần 2 sẽ làm giảm diện tích đất trống, thảm thực 

vật, thay nền đất bằng đƣờng nhựa, bên cạnh đó gia tăng lƣu lƣợng xe, tăng nguồn phát thải khí vào 

không khí Do vậy, hoạt động của các hạng mục này sẽ góp phần làm cho điều kiện vi khí hậu tại 

khu vực thay đổi: nhiệt độ tại khu vực xung quanh đƣờng có xu hƣớng tăng, độ ẩm giảm… Nhìn 

chung, điều kiện vi khí hậu sẽ thay đổi theo chiều hƣớng tiêu cực, góp phần gây biến đổi khí hậu. 

Tác động này mang tính chất lâu dài và cần thời gian tích lũy. Tuy nhiên, vẫn có thể giảm thiểu 

bằng cách tăng cƣờng mật độ cây xanh. Hoạt động đầu tƣ cho các tuyến đƣờng, kè có hạng mục cây 

xanh nên về cơ bản tác động này đƣợc kiểm soát. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

 Đánh giá tác động từ Hợp phần 3: Xây dựng khu tái định cƣ 4.1.5.

Khu tái định cƣ đƣợc xây dựng nằm trên phƣờng 1với tổng diện tích là 14,5ha. Hợp phần này hỗ trợ 

xây dựng các khu tái định cƣ cho những đối tƣợng bị ảnh hƣởng và di dời của dự án, trong đó bao 

gồm xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhƣ: đƣờng giao thông, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, cấp 

thoát nƣớc…và các hạ tầng xã hội đi kèm nhƣ nhà văn hóa, trạm y tế, trƣờng mẫu giáo. Điều này sẽ 

giúp cho các hộ dân bị ảnh hƣởng bởi dự án không xáo trộn đời sống, sinh hoạt và ngay lập tức có 

thể tiếp cận các điều kiện sống tốt nhất khi dự án đƣợc triển khai. 

Bên cạnh đó, hoạt động thi công xây dựng cũng phát sinh các nguồn thải nhƣ bụi, ồn, rung, nƣớc 

thải, rác thải,… tác động đến chất lƣợng môi trƣờng. Tuy nhiên, các tác động này hầu hết đƣợc 

kiểm soát tốt bằng việc thực hiện ECOPs nên mức độ ảnh hƣởng đƣợc xác định từ THẤP đến 

TRUNG BÌNH. Chi tiết đánh giá các loại tác động theo từng giai đoạn đƣợc trình bày dƣới đây. 

 Đánh giá tác động giai đoạn giải phóng mặt bằng 4.1.5.1.

Tƣơng tự nhƣ hợp phần 1 và hợp phần 2, giai đoạn tiền thi công của hợp phần 3 bao gồm các bƣớc 

sau: 

- Rà phá bom mìn; 

- Thu hồi đất. 

 Tác động do rà phá bom mìn 

Bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh sẽ cần phải đƣợc rà phá cẩn thận để 

phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình của dự án và đảm bảo 

an toàn cho công trình. Khu vực rà phá bom mìn là toàn bộ phạm vi các khu vực đƣợc thi công, cải 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự 

án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” 

 Trang 168 

tạo thuộc hợp phần 1. Công tác này sẽ đƣợc thực hiện bởi các đơn vị chuyên ngành rà phá bom mìn 

của quân đội.  

Quá trình rà và phá bom mìn sẽ gây nguy hiểm cho con ngƣời và gia súc nếu tiếp cận khu vực thực 

hiện. Do đó, chủ dự án và đơn vị chuyên trách rà phá bom mìn sẽ phải sử dụng hàng rào bảo vệ và 

biển cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro nguy hiểm có thể xảy ra đối với ngƣời dân và gia súc. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

 Tác động đến đời sống người dân do việc thu hồi đất 

Thu hồi đất một phần hoặc toàn bộ diện tích sẽ gây ra nhiều tác động về đời sống vật chất và tinh 

thần, thậm chí còn gây ra các vấn đề xã hội và kiện tụng kéo dài ảnh hƣởng đến chất lƣợng cuộc 

sống và tâm lý của ngƣời dân. Việc xây dựng khu tái định cƣ sẽ ảnh hƣởng đến 559 hộ, trong đó 

151 hộ bị ảnh hƣởng một phần, 15 hộ bị giải tỏa trắng và 121 hộ bị ảnh hƣởng trên 20% đất nông 

nghiệp. Các tác động chi tiết do công tác thu hồi đất đƣợc đánh giá ở phần đánh giá tác động xã hội 

thuộc mục Mục 4.2. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

  Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng 4.1.5.2.

A. Tác động chung 

 Tác động tới môi trường không khí 

Môi trƣờng không khí sẽ bị ảnh hƣởng trong quá trình xây dựng do bụi, khí thải,  

tiếng ồn,… từ các hoạt động đào đắp, vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu, hoạt động của các 

phƣơng tiện máy móc thi công,…. Tuy nhiên, những tác động này không liên tục và diễn ra trong 

thời gian ngắn, hầu hết là tác động tạm thời.  

a1. Bụi 

Bụi từ hoạt động phá dỡ nhà cửa 

Bụi phát sinh chủ yếu từ quá trình tháo dỡ nhà cửa. Theo báo cáo khả thi dự án “ Mở rộng nâng cấp 

đô thị Việt Nam – Tiểu dự án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” thì tổng khối lƣợng phá dỡ kết 

cấu công trình chiếm chỗ tại Hợp phần 3 là 2.900 m
3
 với thời gian thực hiện dự kiến khoảng 2 

tháng.  

Dựa vào công thức [1] ta tính đƣợc hệ sô ô nhiễm E = 0,04656 kg/tấn (với k = 0,35; U = 3,5m/s; M 

= 11%). 

Từ  [2] ta tính toán đƣợc lƣợng bụi phát sinh bình quân: W = 243,05 kg 

Bụi phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng phát tán trên diện tích rộng nên có thể áp dụng mô 

hình khuếch tán nguồn mặt [3] để tính toán nồng độ khí thải. kết quả tính toán sau khi cộng nồng độ 

nền trình bày trong Bảng 4.43. 

Bảng 4.43: Nồng độ bụi từ hoạt động làm sạch mặt bằng thi công khu tái định cƣ 

L 

(m) 

W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/B

TNMT 

(Trung 

bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=3 H=6 H=9 H=12 H=15 H=18 H=21 H=24 

10 10 2,79 1,45 0,78 0,56 0,45 0,38 0,34 0,31 0,28 
0,3 

30 30 1,01 0,56 0,34 0,26 0,23 0,20 0,19 0,18 0,17 
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60 60 0,56 0,34 0,23 0,19 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 

90 90 0,41 0,26 0,19 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 

120 120 0,34 0,23 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 

150 150 0,29 0,20 0,16 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 

Nhận xét: kết quả tính toán cho thấy, vùng ảnh hƣởng do bụi từ hoạt động phá dỡ công trình xác 

định trong phạm vi bán kính 120m tính từ nguồn phát thải. Trong phạm vi này, các đối tƣợng bị ảnh 

hƣởng (có tính đến điều kiện tác động của yếu tố khí tƣợng) bao gồm: công nhân trực tiếp làm việc 

tại công trƣờng; các hộ buôn bán trên tuyến QL91C; các hộ dân buôn bán kinh doanh trên đƣờng 

Trần Huỳnh; trƣờng THPT Bạc Liêu và các hộ dân trong phạm vi 120 m. 

Hoạt động làm sạch mặt bằng thực hiện theo phƣơng pháp cuốn chiếu và chỉ diễn ra trong thời gian 

2 tháng nên tác động mang tính chất tạm thời, cục bộ. Đồng thời, tác động này đƣợc kiểm soát tốt 

bằng việc thực hiện ECOPs nên mức độ tác động đƣợc đánh giá THẤP. 

Mức độ tác động: THẤP 

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển xà bần đi thải bỏ 

Hệ số phát thải bụi L=0,7068kg/km/lƣợt đƣợc tính theo công thức [4] 

Với khối lƣợng xà bần là 2.900m
3 
đƣợc vận chuyển bằng xe 15 tấn (Thể tích thùng khoảng 12,5m

3
) 

trong thời gian 2 tháng  một ngày có khoảng 4 chuyến xe vận chuyển tƣơng đƣơng với 8 

lƣợt/ngày.  

→ Tải lƣợng bụi phát sinh do quá trình vận chuyển E = 5,65kg/km/ngày = 0,2mg/m.s. 

Theo [5], nồng độ bụi phát sinh do các phƣơng tiện vận chuyển theo các khoảng cách và độ cao 

khác nhau (sau khi cộng thêm nồng độ nền) đƣợc thể hiện ở Bảng 4..44: 

Bảng 4.44: Nồng độ  bụi trong khí thải do hoạt động vận chuyển xà bần đi thải bỏ trong hợp phần 3 

Khoảng 

cách x 

(m) 

Nồng độ (mg/m
3
) QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) 

(mg/m
3
) Z = 1,5m Z = 2m Z = 2,5m Z = 3m 

5 0,035 0,027 0,019 0,012 

0,3 

10 0,027 0,024 0,021 0,018 

15 0,0216 0,0203 0,0189 0,0172 

20 0,0180 0,0173 0,0165 0,0155 

25 0,0155 0,0151 0,0146 0,0139 

30 0,0137 0,0134 0,0131 0,0126 

Nhận xét: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển xà bần đi thải bỏ nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung 

quanh. Đồng thời, dọc tuyến đƣờng vận chuyển hầu nhƣ không có công trình nhạy cảm nào nên 

mức độ tác động gây ra không đáng kể.  

Mức độ tác động: THẤP 
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Từ hoạt động đào đắp công trình 

Theo tiến độ dự án, thời gian thi công dự án dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2021 (5 

năm); quá trình thi công dự án sẽ phân chia thành nhiều gói thầu và đƣợc thi công vào các thời điểm 

khác nhau. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thì tổng khối lƣợng đất đào đắp cho dự án là 

khoảng 29.000 m
3
. Dựa vào công thức tính tổng lƣợng bụi phát sinh [2] → W = 1.539,52kg .  

Sử dụng [3] để tính toán nồng độ bụi. Kết quả tính toán nồng độ bụi thể hiện ở Bảng 4.45 (sau khi 

cộng nồng độ nền): 

Bảng 4.45: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình đào đắp, san ủi 

L 

(m) 

W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=3 H=6 H=9 H=12 H=15 

10 10 2,00 1,06 0,59 0,43 0,35 0,30 

0,3 

20 20 1,06 0,59 0,35 0,27 0,23 0,21 

40 40 0,59 0,35 0,23 0,19 0,17 0,16 

60 60 0,43 0,27 0,19 0,17 0,15 0,15 

80 80 0,35 0,23 0,17 0,15 0,14 0,14 

100 100 0,30 0,21 0,16 0,15 0,14 0,13 

Nhƣ vậy nồng độ bụi có xu hƣớng giảm dần khi lên cao và giảm dần theo khoảng cách tính từ 

nguồn phát sinh. Dạng bụi này có kích thƣớc, tỷ trọng tƣơng đối lớn nên không có khả năng phát 

tán xa.  

Đồng thời, do phạm vi thi công của toàn bộ hợp phần 3 là lớn, thời gian thi công các hạng mục 

công trình đƣợc phân chia theo các giai đoạn nên tác động này không mang tính tập trung mà đƣợc 

đánh giá là trung bình, cục bộ và chỉ diễn ra trong thời gian thi công. 

Phạm vi ảnh hƣởng của hoạt động đáo đắp đƣợc xác định trong khoảng cách 80 m và các đối tƣợng 

chịu tác động trong phạm vi này bao gồm: công nhân trực tiếp làm việc tại công trƣờng; các hộ 

buôn bán trên tuyến QL91C; các hộ dân buôn bán kinh doanh trên đƣờng Trần Huỳnh; Trƣờng 

THPT Bạc Liêu 

Để kiểm soát các tác động này, các nhà thầu sẽ phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp 

giảm thiểu đƣợc nêu trong ECOPs của báo cáo. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

Từ hoạt động tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu 

Vật liệu bốc dỡ chủ yếu là: đá dăm, cát, xi măng. Dựa vào tài liệu AP 42, Fifth Edition Compilation 

of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources, ta có tải lƣợng bụi 

từ việc bốc dỡ các nguyên vật liệu nhƣ sau: 

Bảng 4.46: Tải lƣợng bụi trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu 

STT Vật liệu 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn vật liệu) 

Khối lƣợng
* 

(m
3
) 

Tỷ trọng
** 

(tấn/m
3
) 

Khối lƣợng 

(tấn) 

Tải lƣợng bụi 

(kg) 

1 Đá dăm 0,0035 13.757,86 1,5 20.636,79 72,23 

2 Cát 0,0011 12.883,17 1,45 18.680,60 20,55 
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STT Vật liệu 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/tấn vật liệu) 

Khối lƣợng
* 

(m
3
) 

Tỷ trọng
** 

(tấn/m
3
) 

Khối lƣợng 

(tấn) 

Tải lƣợng bụi 

(kg) 

3 Xi măng 0,36 - - 124,25 44,73 

Tổng 137,51 

Ghi chú: (*) Dự toán công trình  

(**) Công văn 1784/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng 

Sử dụng [3] để tính toán nồng độ khí thải. Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L), 

chiều rộng (W) và chiều cao (H) của hộp không khí đƣợc trình bày trong bảng sau (khi đã cộng 

nồng độ nền): 

Bảng 4.47: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu 

L 

(m) 

W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

(mg/m
3
) 

H=1,5 H=3 H=4,5 H=6 H=7,5 H=9 H=10,5 

10 10 0,70 0,41 0,31 0,26 0,23 0,21 0,20 

0,3 
20 20 0,41 0,26 0,21 0,19 0,17 0,16 0,16 

30 30 0,31 0,21 0,18 0,16 0,15 0,15 0,14 

40 40 0,26 0,19 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy phạm vi tác động trong bán kính 30 m kể từ nguồn phát thải. 

Các đối tƣợng bị ảnh hƣởng bao gồm: công nhân trực tiếp làm việc tại công trƣờng; các hộ buôn 

bán trên tuyến QL91C; các hộ dân buôn bán kinh doanh trên đƣờng Trần Huỳnh; Trƣờng THPT 

Bạc Liêu và khu vực dân cƣ trong khoảng cách 30m. 

Thao tác thực hiện bốc dỡ nguyên vật liệu diễn ra rất nhanh trong một khoảng thời gian ngắn (từ 20 

– 30 phút/thao tác). Do đó, bụi chỉ phát sinh trong thời gian này. Đồng thời, kích thƣớc bụi lớn nên 

tốc độ lắng nhanh và giảm dần theo khoảng cách.  

Mức độ tác động: THẤP 

a2. Khí thải  

Khí thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển. Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu hay thải bỏ chất thải sẽ làm phát sinh các khí ô nhiễm chứa sản phẩm từ quá trình 

đốt nhiên liệu của các động cơ đốt trong nhƣ bụi, NO2, SO2, CO, VOC. Các loại khí thải này làm 

giảm chất lƣợng môi trƣờng không khí. Tải lƣợng ô nhiễm của các loại khí thải trên phát sinh ít hay 

nhiều phụ thuộc vào số lƣợng phƣơng tiện tham gia vận chuyển và loại nhiên liệu động cơ sử dụng. 

Hiện nay, loại nhiên liệu sử dụng cho các phƣơng tiện vận chuyển là dầu DO với hàm lƣợng lƣu 

huỳnh nhỏ hơn 0,5% nên nồng độ các khí phát thải nhƣ SO2, NO2 đƣợc hạn chế đáng kể. Hơn nữa, 

nguồn phát thải là nguồn di động nên nồng độ khí thải không tập trung mà sẽ phân tán trên toàn bộ 

tuyến đƣờng. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

Tác động do tiếng ồn, độ rung 

 Tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh từ phƣơng tiện vận chuyển cát, đất, đá vật liệu xây dựng,… 
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Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các phƣơng tiện thi công nhƣ: máy đào, xe lu, máy trộn 

bê tông...  

Sử dụng [6] và [7] tính toán mức độ gây ồn của các thiết bị, máy móc thi công trên công trƣờng tới 

môi trƣờng xung quanh ở khoảng cách khác nhau. Kết quả tính toán đƣợc trình bày ở Bảng 4.48: 

Bảng 4.48: Mức độ ồn tối đa từ hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển và thi công 

STT Máy móc/thiết bị 
Khoảng cách tới nguồn ồn (m) 

15 50 100 200 300 400 500 

1 Xe tải 99 88 82 76 73 70 68 

2 Máy lu 74 64 58 52 48 45 44 

3 Máy đầm 85 75 69 63 59 56 55 

4 Máy san 88 78 72 66 62 59 58 

5 Máy trộn bê tông 83 73 67 61 57 54 53 

6 Máy ủi 87 77 71 65 61 58 57 

7 Cần cẩu 25T 74 64 58 52 48 45 44 

8 Máy phát điện 90 79 73 67 64 61 59 

9 Máy đào 99 88 82 76 73 70 68 

Nhận xét 

Tiếng ồn của các phƣơng tiện hoạt động trong phạm vi dƣới 100m đều vƣợt giới hạn cho phép của 

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (70dBA đối với khu vực thông 

thƣờng từ 6h – 21h), ngoại trừ tiếng ồn gây ra do xe tải. Tuy nhiên, xe tải là nguồn di động và chỉ 

tham gia trong hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu nên tác động gây ra không liên tục, ngắn hạn. 

Nhƣ vậy, trong phạm vi 100m tính từ nguồn phát sinh, đối tƣợng bị tác động là công nhân tham gia 

thi công và khu vực dân cƣ trong khoảng cách này. Xung quanh khu vực xây dựng khu tái định cƣ 

không có các đối tƣợng nhạy cảm nên không có tác động nào cho đối tƣợng này. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

Tác động do độ rung  

Hoạt động của các loại máy móc thiết bị phát sinh rung chấn. Nguồn ô nhiễm rung có thể gây ra 

hiện tƣợng nứt, sập đổ công trình trong phạm vi bán kính ảnh hƣởng, đặc biệt đối với các công trình 

ngầm, công trình cao tầng đƣợc xây dựng trên nền đất yếu.  

Sử dụng [8] để tính toán độ rung lan truyền trong không gian và  kết quả đƣợc trình bày trong Bảng 

4.49: 

Bảng 4.49: Mức độ rung theo khoảng các của các phƣơng tiện 

STT Thiết bị 
Mức rung động cách nguồn D(m) (dB) 

7,5 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 

1 Xe tải 82 79 77 75 73 72 70 69 68 67 

2 Máy ủi/gạt 83 80 78 76 74 73 71 70 69 68 

3 Máy đào 90 87 85 83 81 80 78 77 76 75 

4 Máy lu 90 87 85 83 81 80 78 77 76 75 
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QCVN 

27:2010/BTNMT, (Từ 

6h-21h) - Khu vực 

thông thƣờng 

75dB 

Nhận xét: Với mức rung trên gây ra thì tác động do rung chỉ ảnh hƣởng trong phạm vi bán kính 

dƣới 32,5 m so với nguồn gây rung. Ngoài phạm vi bán kính 32,5m thì độ rung ảnh hƣởng đến 

ngƣời dân không đáng kể. 

Khảo sát thực tế tại hiện trƣờng không có công trình ngầm cũng nhƣ các khối nhà cao tầng nên khả 

năng gây nứt, sập đổ các cấu trúc công trình là không đáng kể. 

Mức độ tác động: THẤP 

 Tác động đến môi trường nước 

b1. Tác động do nƣớc mƣa  

Nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt trong khu vực thi công có lƣu lƣợng phụ thuộc vào yếu tố khí hậu khu 

vực. Về nguyên tắc, nƣớc mƣa là loại nƣớc thải ô nhiễm nhẹ (qui ƣớc sạch). Tuy nhiên, lƣợng nƣớc 

này có thể bị nhiễm các tạp chất nhƣ dầu mỡ, chất thải, vật liệu xây dựng,... Do đó, các biện pháp 

quản lý nhằm hạn chế sự nhiễm bẩn vào nƣớc mƣa gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận cần đƣợc các nhà 

thầu áp dụng để hạn chế nguồn ô nhiễm này.  

Mức độ tác động: THẤP 

b2.Tác động do nƣớc nhiễm dầu từ các phƣơng tiện thi công 

Dự án sử dụng dầu DO là nhiên liệu vận hành máy móc, thiết bị thi công dự án và sử dụng dầu mỡ 

bôi trơn, vận hành máy móc, thiết bị… Dầu có thể bị rơi vãi do công tác xuất, nhập dầu (vận chuyển 

dầu từ nơi chứa đến vị trí máy móc sử dụng và thao tác đƣa dầu vào máy móc). Đặc biệt, trƣờng 

hợp sự cố xảy ra, dầu từ các thùng chứa nhiên liệu bị thủng, nứt dẫn tới rò rỉ dầu ra đƣờng kéo theo 

nƣớc mƣa xuống mƣơng, rạch làm ô nhiễm nguồn nƣớc mặt tại khu vực. Đây là nguồn ô nhiễm rất 

khó định lƣợng vì nó phụ thuộc vào ý thức lao động cũng nhƣ thao tác thực hiện của ngƣời công 

nhân, do đó không thể ƣớc tính đƣợc khối lƣợng phát sinh. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

b3. Nƣớc thải từ hoạt động xây dựng 

Nƣớc thải xây dựng chủ yếu là nƣớc rơi vãi của quá trình trộn bê tông và nƣớc rửa nền bó vỉa sau 

khi đã đổ bê tông xong. Lƣợng nƣớc rơi vãi từ quá trình trộn bê tông thực tế không nhiều vì thùng 

trộn bê tông là thùng kín và khi rơi xuống đã ngấm trực tiếp vào đất. Nƣớc rửa nền bó vỉa sau khi 

đổ bê tông thực tế là công đoạn tăng độ dính kết vật liệu trong bê tông và ngấm trực tiếp vào bề mặt 

nên cũng không phát sinh. Nhƣ vậy nguồn nƣớc thải từ hoạt động xây dựng là nguồn không đáng 

kể. 

Mức độ tác động: THẤP 

b4. Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân thi công 

Số lƣợng công nhân tập trung đông nhất trong giai đoạn thi công là 50 ngƣời, Nhu cầu dùng nƣớc 

cho mỗi công nhân đƣợc nêu rõ trong QCXDVN 01:2008/BXD là 45lít/ngƣời/ngày bao gồm nƣớc 

cho tắm giặt, nấu ăn và vệ sinh cá nhân. Lƣợng nƣớc thải đƣợc tính tƣơng đối khoảng 100% nƣớc 

cấp, nhƣ vậy lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh khoảng 3,83m
3
/ngày. 
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 Chất thải rắn  

Chất thải rắn sinh hoạt 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt của công nhân chủ yếu là các loại bao bì nhƣ túi nylon, hộp cơm, 

thức ăn thừa, rau củ, lon... Ƣớc tính mỗi ngày tại khu vực dự án có khoảng 50 công nhân tham gia 

xây dựng tại công trƣờng. 

Lƣợng chất thải rắn phát sinh đƣợc ƣớc tính nhƣ sau: 

m = N × k = 34 × 0,5 = 25kg/ngày. 

Trong đó:  

k: tốc độ phát sinh chất thải rắn (kg/ngƣời/ngày), k = 0,5 – 0,7, chọn k = 0,5. 

N: Số lƣợng công nhân xây dựng tại công trƣờng. 

Lƣợng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân phát sinh không nhiều. Tuy nhiên, nếu không có biện 

pháp thu gom xử lý mà thải trực tiếp xuống kênh rạch và khu vực xung quanh dự án sẽ gây ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng nguồn nƣớc sông, mất cảnh quan của khu vực. Do đó, chủ đầu tƣ phối hợp 

cùng đơn vị thi công sẽ có phƣơng án tập trung, thu gom và đổ bỏ theo đúng quy định. 

Chất thải rắn từ hoạt động thi công xây dựng 

Chất thải xây dựng bao gồm: 

- Xà bần từ hoạt động phá dỡ công trình trong phạm vi thu hồi đất: khối lƣợng phát sinh 

khoảng 2.900 m
3
. 

- Khối lƣợng nạo vét hữu cơ, bùn phát sinh của quá trình thi công của dự án khoảng 3.625m
3
.  

- Bao bì chứa vật liệu xây dựng, sắt thép, phế liệu…theo thực tế một số dự án có tính chất 

tƣơng tự thì khối lƣợng phát sinh ƣớc tính khoảng 1 tấn/dự án 

- Đất đá, xi măng rơi vãi,…khối lƣợng phát sinh ƣớc tính khoảng từ 2 – 5 tấn/dự án, tuy nhiên 

khối lƣợng này thƣờng đƣợc tái sử dụng để nâng cao nền của một số hộ dân trong khu vực.  

 Tác động từ chất thải nguy hại 

Sau một thời gian hoạt động, các máy móc thiết bị sử dụng trên công trƣờng cần đƣợc bảo trì, bảo 

dƣỡng để tránh những hỏng hóc và đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định. Quá trình này sẽ phát sinh 

ra một lƣợng dầu mỡ thải từ các thiết bị, máy móc. Trung bình một lần thay nhớt là 16 lít/xe, chu kỳ 

thay nhớt từ 3-6 tháng tùy thuộc vào cƣờng độ hoạt động của máy móc thiết bị. Lƣợng chất thải 

nguy hại phát sinh từ các giẻ lau chùi dầu mỡ máy móc, bình chứa dầu,… trong giai đoạn này phát 

sinh rất ít, lƣợng dầu nhớt thải ƣớc tính 10 lít/ lần thay. Các loại chất thải nguy hại đƣợc thu gom và 

xử lý bởi đơn vị có chức năng theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

Mức độ tác động: THẤP 

 Ô nhiễm đất  

Trong quá trình thi công xây dựng, hoạt động đào đất để thi công tuyến đƣờng, tuyến cống sẽ đƣợc 

thực hiện. Hoạt động này sẽ gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất nhƣ gây xáo trộn hoặc mất đi môi 

trƣờng sống của các hệ vi sinh vật có ích trong đất (giun đất, vi khuẩn cố định đạm,…).   

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, nếu các chất thải rắn (đặc biệt là chất thải nguy hại) không đƣợc 

quản lý tốt mà đổ bừa bãi vào đất sẽ làm ô nhiễm đất. Đất sẽ bị thay đổi độ pH và tăng hàm lƣợng 

kim loại nặng trong đất. Cây cối sẽ dần tích lũy nhiều hơn các kim loại nặng gây nguy hại cho động 

vật và con ngƣời. 

Mức độ tác động: THẤP 
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 Ngập úng cục bộ  

Trong quá trình thi công, sự hiện diện của các máy móc, phƣơng tiện; sự tập kết nguyên vật liệu tại 

công trƣờng cũng nhƣ quá trình bê tông hóa bề mặt các hạng mục làm cản trở, thu hẹp phạm vi 

dòng chảy hay giảm độ tự thấm của bề mặt thoát nƣớc tăng khả năng ngập úng cục bộ tại khu vực. 

Nhà thầu cần phải áp dụng các biện pháp dẫn dòng hoặc thoát nƣớc cục bộ để hạn chế tình trạng 

ngập úng trong mùa mƣa.  

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

 Tác động đến hạ tầng giao thông 

Nhƣ đã tính toán tại phần đánh giá tác động đến môi trƣờng không khí, quá trình thi công các hạng 

mục công trình thuộc hợp phần 3, số lƣợng các phƣơng tiện vận chuyển vật liệu thải bỏ từ khu vực 

thi công về các bãi chứa cũng nhƣ các vật liệu phục vụ thi công từ nơi cung cấp đến công trình là 

không nhiều (08 lƣợt xe/ngày). Tuy nhiên, do các phƣơng tiện vận chuyển đều là những phƣơng 

tiện cơ giới nặng, khu vực thi công phải đi qua các tuyến đƣờng dân sinh nên không tránh khỏi việc 

ảnh hƣởng tới hạ tầng giao thông địa phƣơng. 

Thời gian tác động của hoạt động này sẽ diễn ra suốt quá trình thi công và chủ yếu tập trung ở khu 

vực thi công hạng mục công trình. Để giảm thiểu các tác động này, nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ 

các quy định đƣợc nêu trong ECOPs của dự án và phải phân tích, lựa chọn tuyến đƣờng vận chuyển 

hợp lý, hạn chế đi qua các khu dân cƣ. Trong trƣờng hợp gây ra hƣ hỏng, nhà thầu phải có biện 

pháp tái lập mặt bằng. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH. 

 Tác động khác 

Tăng mật độ dân cư 

Trong giai đoạn xây dựng, tại mỗi hạng mục công trình sẽ tập trung một lực lƣợng lao động nhập 

cƣ từ nơi khác đến. Điều này sẽ làm tăng mật độ dân cƣ trong khu vực. Tuy nhiên, số lƣợng công 

nhân tập trung trong giai đoạn xây dựng không nhiều (do biện pháp thi công theo hình thức cuốn 

chiếu), khoảng 50 công nhân nên mức độ biến động dân số ở mức độ không đáng kể. 

Xáo trộn cộng đồng dân cư 

Phần lớn các công nhân xây dựng đến từ nhiều nơi khác nhau. Giữa họ và ngƣời dân địa phƣơng  có 

những khác biệt về cách sống, quan niệm, thu nhập, văn hóa. Trong giao tiếp hằng ngày, nếu thái độ 

và hành vi cƣ xử không đúng mực sẽ dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và 

ngƣời địa phƣơng. Hay việc vui chơi giải trí qua các loại hình nhƣ cờ bạc, mại dâm, rƣợu chè,… 

gây mất an ninh trật tự tại khu vực, tạo áp lực cho các nhà quản lý địa phƣơng. Do đó, chủ đầu tƣ 

cùng nhà thầu thi công cần có những biện pháp tích cực để hạn chế tác động này. 

 Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án 4.1.5.3.

A. Tác động chung 

 Tác động từ nước thải 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh của công trình bao gồm nƣớc từ bồn cầu, nƣớc từ chậu rửa mặt, nƣớc 

từ vòi sen, nƣớc từ nhà bếp và vòi rửa sàn. Ƣớc tính lƣợng nƣớc thải phát sinh từ khu tái định cƣ 

khoảng 640 m
3
/ngày.   

Bảng 4.50: Thành phần và tải lƣợng nƣớc thải sinh hoạt tại cống chung của hộ gia đình 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ KẾT QUẢ (*) 

1 SS mg/l 220 

2 TDS mg/l 500 
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3 COD mg O2/l 500 

4 BOD mg O2/l 220 

5 Ntổng mg/l 40 

6 Ptổng mg/l 8 

7 Dầu mỡ mg/L 100 

8 Coliform MPN/ml 10
7
 

(*) Nguồn: Xử lý nƣớc thải đô thị và công nghiệp – Lâm Minh Triết - NXB Đại học quốc gia 

TP.HCM, 2006.  

Lƣợng nƣớc thải phát sinh này sẽ đƣợc dẫn về trạm xử lý tập trung của khu tái định cƣ để xử lý. 

Sau  khi xử lý đạt tiêu chuẩn sẽ đƣợc thoát ra cống thoát nƣớc chung của khu vực. 

 Tác động từ chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau trong khu vực dự án, bao gồm các nguồn sau: 

- Chất thải rắn phát sinh từ hộ gia đình, ƣớc tính khối lƣợng phát thải khoảng 4.328 kg/ngày 

(tốc độ phát sinh rác  0,5 – 0,8 kg/ngƣời/ngày); 

- Chất thải rắn phát sinh từ đƣờng phố khoảng 3.900 kg/ngày (tốc độ phát sinh rác 

0,05kg/m
2
/ngày); 

Trong thành phần của chất thải rắn đô thị bao gồm: 

- Chất thải rắn không nguy hại:  

 Chất thải rắn không nguy hại không còn khả năng tái chế: thực phẩm dƣ thừa (cơm, rau, 

vỏ trái cây, xƣơng các loại,…), nilon bị nhiễm bẩn, thủy tinh bể,… 

 Chất thải rắn không nguy hại còn khả năng tái chế: nilon sạch, chai pet, chai thủy tinh 

sạch, kim loại, giấy, carton,.. 

Chất thải rắn nguy hại: pin, ắc quy, bóng đèn huỳnh quang, vỏ chai xịt kiến, muỗi, dầu nhớt thải 

Các loại chất thải này sẽ gây mùi, ô nhiễm đất, ảnh hƣởng đến mỹ quan và vệ sinh môi trƣờng nếu 

không đƣợc tập kết, thu gom và xử lý đúng quy định. 

Mức độ tác động: TRUNG BÌNH 

B. Tác động đặc thù 

 Tác động tích lũy 4.1.6.

ESIA cho dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu” đã tiến hành rà soát, xem xét các dự án đầu tƣ trên địa bàn thành phố Long Xuyên để xác định 

các khía cạnh phụ trợ liên quan đến hoạt động dự án và tác động tiềm năng tích lũy. Loại các dự 

án đƣợc rà soát bao gồm các dự án đang triển khai và sắp triển khai trong khoảng thời gian 5 năm 

tính từ mốc thực hiện dự án. Chi tiết về các tiểu dự án liên kết chính đƣợc trình bày dƣới đây.  

Loại dự án có các khía cạnh phụ trợ liên quan 

Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, các tổ chức tài trợ quốc tế cùng với 

việc thực hiện chính sách xã hội hóa kêu gọi đầu tƣ, thành phố Bạc Liêu đã và đang thực hiện nhiều 

chƣơng trình và dự án phát triển hạ tầng khác nhau. Các dự án hạ tầng chính có các khía cạnh phụ 

trợ đƣợc đánh giá có liên quan đến hoạt động của tiểu dự án gồm:  

- Dự án xây dựng nhà máy xử lý nƣớc thải thành phố Bạc Liêu, công suất 45.000 m
3
/ng.đ 

- Nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu, công suất 245 tấn/ngày.đêm.  
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Thông tin tóm tắt về các dự án liên quan đƣợc trình bày trong Bảng 4.51. 

Bảng 4.51: Tóm tắt các dự án có các khía cạnh phụ trợ liên quan đến dự án SUUP 

Tên dự án 
Đầu tƣ nhà máy xử lý nƣớc thải thành phố Bạc Liêu, công suất 45.000 

m
3
/ng.đ 

Mô tả Quy mô đầu tƣ:  

- Hợp phần thu gom nƣớc thải sinh hoạt: 

 Xây dựng hệ thống đấu nối thu gom nƣớc thải sinh hoạt, từ hệ 
thống đƣờng cống thoát nƣớc dọc trên các tuyến đƣờng hiện hữu 

của Tp. Bạc Liêu. 

 Xây dựng các trạm bơm trung chuyển nƣớc thải kết hợp hệ thống 
xả tràn, hệ thống chống ngập úng khi mƣa lớn. 

 Xây dựng hệ thống đƣờng ống dẫn từ các trạm bơm trung chuyển 
đến bể thu gom của trạm xử lý. Đảm bảo công suất thu gom đạt 

công suất Q=45.000m
3
/ngày đêm. 

- Hợp phần Trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt: 

 Xây dựng các công trình phụ trợ của dự án, gồm: hàng rào, nhà 

bảo vệ, trạm điện, nƣớc, đƣờng nội bộ, cây xanh, hồ chứa nƣớc sau 

xử lý …. 

 Xây dựng hồ bể và hệ thống đƣờng ống công nghệ xử lý nƣớc thải. 

 Lắp đặt đầy đủ thiết bị công nghệ, vận hành hệ thống, chuyển giao 

công nghệ Trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất Q=45.000 

m
3
/ngày đêm đảm bảo nƣớc xả thải đạt cột B theo quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT về nƣớc thải sinh hoạt;  

- Tổng vốn đầu tƣ: 504 tỷ đồng  

- Nguồn vốn: vốn vay ODA từ Chính phủ Hàn Quốc  

- Thời gian thực hiện: 8/2015 – 02/2018. 

Mối quan hệ với tiểu dự án: 

Nhà máy xử lý nƣớc thải thành phố Bạc Liêu đƣợc xây dựng với mục đích 

thu gom và xử lý nƣớc thải sinh hoạt, nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô 

nhiễm môi trƣờng do nƣớc thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày của Thành 

phố Bạc Liêu. Hiện tại, tất cả các tuyến đƣờng thuộc hạng mục SUUP và 

5 khu LIAs đều không có hệ thống thu gom nƣớc thải (ngoại trừ đƣờng 

Nguyễn Tất Thành). SUUP có các hạng mục lắp đặt hệ thống thoát nƣớc 

và hệ thống này sẽ kết nối với hệ thống thu gom nƣớc thải thuộc công 

trình nhà máy xử lý nƣớc thải thành phố Bạc Liêu. Nhƣ vậy, toàn bộ nƣớc 

thải từ SUUP sẽ đƣợc thu gom và xử lý bởi nhà máy xử lý nƣớc thải thành 

phố Bạc Liêu. 

Tình trạng hiện 

nay 

Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị 

Tên dự án Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu, công suất 245 

tấn/ng.đ 
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Mô tả Quy mô đầu tƣ: Nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu, công suất 245 

tấn/ngày.đêm dự kiến là đơn vị tiếp nhận và xử lý toàn bộ lƣợng rác phát 

thải trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Nhà máy có chức năng xử lý 

CTRSH, chất thải y tế, chất thải nguy hại và tái chế rác thành các sản 

phẩm phục vụ trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp. 

Tổng vốn đầu tƣ: 361.601.578.000 đồng 

Nguồn vốn: Ngân sách 

Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH MTV ANA Bạc Liêu 

Mối quan hệ với dự án SUUP: Nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu khi 

đi vào hoạt động sẽ tiếp nhận và xử lý toàn bộ lƣợng rác thải đƣợc thu 

gom trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu, trong đó bao gồm các loại rác thải 

phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng và vận hành các hạng mục công 

trình của  dự án SUUP 

Hiện trạng Dự án đang trong giai đoạn hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tƣ, dự 

kiến đƣa vào khai thác vận hành vào năm 2017. 

Hiện trạng đánh 

giá tác động môi 

trƣờng 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đang đƣợc chuẩn bị và sẽ 

trình Sở TNMT Tỉnh Bạc Liêu thẩm định 

Chi tiết Kế 

hoạch quản lý 

môi trƣờng 

Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng đƣợc đề xuất trong EMP 

của dự án: 

- Đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nƣớc thải (HTXLNT) 

tập trung đảm bảo hoàn thành trƣớc khi dự án đi vào chứa rác tạm. 

- Thu gom toàn bộ lƣợng nƣớc thải phát sinh dẫn về hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung và vận hành HTXLNT để xử lý nƣớc thải đạt 

tiêu chuẩn môi trƣờng trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Thu gom, quản lý chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, bùn thải từ 

HTXLNT,…), các chất thải khác phát sinh từ quá trình chứa rác 

tạm và xử lý từng loại chất thải theo đúng quy định về quản lý và 

xử lý chất thải rắn. 

- Định kỳ 2 lần/ngày phun chế phẩm sinh học lên rác để giảm thiểu 

mùi hôi phát sinh.  

- Bố trí lớp lót đáy để nƣớc rỉ phát sinh từ rác không thấm ra ngoài, 

đảm bảo hoàn thành trƣớc khi dự án đi vào chứa rác tạm. 

- Che chắn triệt để các khu vực chứa rác tạm bằng vật liệu không 

thấm nƣớc để hạn chế lƣợng nƣớc mƣa ngấm vào rác phát sinh 

nƣớc rỉ, gây sự cố tràn nƣớc rỉ ra ngoài khu vực bãi rác, gây ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

- Tạo vùng đệm cách ly khu vực chứa rác tạm với môi trƣờng xung 

quanh. Trồng cây xanh, thảm cỏ tạo cảnh quan cho vùng đệm. 

Đánh giá các tác 

động tích lũy 

Nhà máy xử lý rác thải ANA Bạc Liêu đã đƣợc thiết kế và xây dựng theo 

các tiêu chuẩn/quy chuẩn quốc gia với các phƣơng tiện kỹ thuật đầy đủ để 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải y tế 

thông thƣờng. Công suất tiếp nhận của dự án đƣợc tính toán cho toàn bộ 

thành phố Bạc Liêu nên đã bao gồm lƣợng phát thải từ hoạt động của tiểu 

dự án. 
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Lƣợng rác thải, bùn nạo vét phát sinh từ hoạt động của tiểu dự sẽ đƣợc thu 

gom và vận chuyển về xử lý tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Bạc Liêu.  

Những tác động môi trƣờng và những tác động khác của Nhà máy đã 

đƣợc đánh giá và các biện pháp giảm thiểu tác động của chúng đã đƣợc đề 

xuất để đảm bảo có thể tiếp nhận và xử lý tất cả các chất thải rắn phát sinh 

từ các hoạt động của Tp. Bạc Liêu. 

Các tác động tích lũy đƣợc đánh giá là tác động tích cực trong việc giảm 

thiểu ô nhiễm môi trƣờng từ hoạt động thải bỏ chất thải rắn  

Kiến nghị Tiểu dự án sẽ giám sát hoạt động xử lý chất thải rắn đối với các loại chất 

thải rắn phát sinh từ hoạt động của dự án. 

Loại dự án có tác động tiềm năng tích lũy 

Đây là loại dự án không có các khía cạnh phụ trợ liên quan đến tiểu dự án nhƣng hoạt động của nó 

cùng với hoạt động của tiểu dự án gây ra những tác động tích lũy cho cùng một đối tƣợng tiếp nhận. 

Trong phạm vi dự án, sông Bạc Liêu và kênh 30/4 đƣợc xem là đối tƣợng nhận tác động tích lũy từ 

hoạt động của các dự án này. Đó là các dự án sản xuất công nghiệp, hoạt động nuôi trồng thủy sản 

sử dụng nguồn nƣớc sông Bạc Liêu và kênh 30/4 tính trong bán kính 5 km theo hƣớng hạ nguồn và 

hƣớng thƣợng nguồn. 

Hoạt động công nghiệp 

Tỉnh Bạc Liêu hiện có 03 KCN với tổng diện tích qui hoạch 421 ha; bao gồm KCN Trà Kha 64 ha, 

KCN Láng Trâm 100 ha và Tổ hợp KCN Ninh Quới 257 ha. Các công ty đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật 

khu công nghiệp có trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch, đầu tƣ xây dựng, quản lý và vận hành 

hệ thống thoát nƣớc trong khu công nghiệp dƣới sự giám sát của ban quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Bạc Liêu. 

Theo quy định hiện hành, tất cả nƣớc thải từ các khu công nghiệp phải đƣợc thu gom và xử lý đúng 

quy định trƣớc khi xả vào nguồn nƣớc tiếp nhận. Tại KCN Trà Kha, dự kiến đầu tƣ nhà máy xử lý 

nƣớc thải công suất 2.500 m
3
/ngày và đƣa vào khai thác trong năm 2018 nhằm xử lý toàn bộ lƣợng 

nƣớc thải phát sinh từ các doanh nghiệp hoạt động trong KCN. Hiện tại, đối với các doanh nghiệp 

đã đi vào hoạt động, mỗi doanh nghiệp đều phải đầu tƣ công trình xử lý nƣớc thải (nếu hoạt động 

sản xuất có phát sinh nƣớc thải) cục bộ và vận hành dƣới sự kiểm soát của công ty phát triển hạ 

tầng KCN, Ban quản lý các KCN Tỉnh Bạc Liêu cũng nhƣ Sở TNMT Tỉnh Bạc Liêu.  

Hoạt động nuôi trồng thủy sản 

Tỉnh Bạc Liêu có thế mạnh trong phát triển nuôi trồng thủy sản. Trong phạm vi thực hiện dự án, 

dọc tuyến Lò Rèn và Lộ Bờ Tây là các hộ cá thể và các doanh nghiệp hoạt động mạnh trong lĩnh 

vực nuôi tôm. Hoạt động này tác động đến chất lƣợng nƣớc kênh 30/4 và sông Bạc Liêu do nguồn 

nƣớc sử dụng chính cho nuôi trồng thủy sản lấy từ Kênh 30/4 và sông Bạc Liêu. 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của các loại dự án liên quan và hoạt động của tiểu dự án, các tác động 

đƣợc đánh giá sẽ tập trung vào tác động tích lũy đến sông Bạc Liêu và kênh 30/4 thông qua các 

thành phần môi trƣờng - xã hội có giá trị, bao gồm:  

1. Chất lƣợng nƣớc mặt 

2. Bảo vệ hệ sinh thái  

3. Sử dụng nƣớc ở hạ lƣu 

4. Chất lƣợng cuộc sống của cộng đồng địa phƣơng 

Do thiếu dữ liệu ô nhiễm chi tiết nên tác động của các dự án cơ sở hạ tầng đô thị và công nghiệp 

đƣợc đánh giá theo mức độ tác động. 
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Bảng 4.52: Sàng lọc những tác động môi trƣờng tích lũy đối với kênh 30/4                                   

trong phạm vi bán kính 5 km 

Các yếu tố chính 

Phát  triển hoạt động trong khu vực  dự án 

Trƣớc năm 2015 (đã hoàn 

thành) 
2015 -2020 (đang thực hiện) 

KCN Trà Kha  

Hoạt động nuôi 

trồng thủy sản 
Tiểu Dự án 

SUUP 

Nhà máy xử lý 

nƣớc thải thành 

phố Bạc Liêu, 

công suất 

45.000 m
3
/ng.đ 

Dự án xây dựng 

nhà máy xử lý 

rác thải ANA 

Bạc Liêu 

Chất lƣợng nƣớc mặt ± 1 
-1 

+2 ±1 0 

Bảo vệ hệ sinh thái ± 1 
-1 

+1 ±1 0 

Sử dụng nƣớc ở hạ 

lƣu 
± 1 

-1 

+2 ±1 0 

Chất lƣợng cuộc 

sống của cộng đồng 

địa phƣơng 

± 1 

± 1 

+3 + 2 +2 

Chú thích: 

"+" và "-" tƣơng ứng cho các tác động tích cực và tiêu cực 

"0,1,2,3" chỉ mức độ tác động, tƣơng ứng không đáng kể, nhỏ, vừa và lớn 

Tóm lại, hầu hết các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị có tác động phần lớn là tích cực, thông qua 

việc cải thiện chất lƣợng nguồn nƣớc, quản lý chất thải rắn, và thoát nƣớc ven đƣờng giao thông 

chính, giảm ô nhiễm nƣớc và không khí, cải thiện môi trƣờng đô thị cũng nhƣ thực hiện các chức 

năng kiểm soát ngập úng. Trong khi các khu công nghiệp làm áp đặt ảnh hƣởng đáng kể đến chất 

lƣợng nƣớc ngầm và nƣớc mặt, có thể đƣợc giảm thiểu bởi hoạt động xây dựng nhà máy xử lý nƣớc 

thải.  

 Đánh giá tác động xã hội 4.1.7.

 Các tác động xã hội trực tiếp 4.1.7.1.

Các công trình dự án sẽ mang lại các tác động tích cực và tiêu cực đối với hộ dân nói riêng và cộng 

đồng nói chung. Các tác động này đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 
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Bảng 4.53: Tóm tắt các tác động xã hội chính của dự án 

Công trình Tác động tích cực Tác động tiêu cực 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng 

cấp 3 trong khu vực thu 

nhập thấp: Lia 1, Lia 2, 

Lia 3, Lia 5, Lia 6. 

Cải thiện đời sống của dân cƣ khu thu nhập thấp, tạo ra 

cơ sở để ngƣời dân nâng cao thu nhập, thoát khỏi tình 

trạng nghèo đói thông qua việc xây dựng và cải tạo cơ 

sở hạ tầng, xây dựng hệ thống cống rãnh, cải thiện hệ 

thống cấp nƣớc,... 

Giúp thành phố có thêm quỹ đất thông qua việc quy 

hoạch lại cơ sở hạ tầng. 

Dự kiến sẽ có 7.000 hộ bị ảnh hƣởng khi thực hiện 

dự án. 

Ảnh hƣởng đến đi lại của ngƣời dân trong giai 

đoạn thi công. 

Gia tăng số lƣợng ngƣời tại địa phƣơng trong giai 

đoạn thị công sẽ là nguyên nhân phát sinh các tệ 

nạn xã hội nếu không đƣợc kiểm soát nghiêm ngặt. 

Nguy cơ xảy ra các tai nạn về an toàn lao động nếu 

không có hệ thống cảnh báo đầy đủ. 

Ngƣời nhập cƣ trái phép và công nhân xây dựng 

có thể mang theo những bệnh lạ đến và lây truyền 

sang cho ngƣời dân địa phƣơng và ngƣợc lại. 

Gia tăng tệ nạn xã hội nếu không có những chƣơng 

trình phục hồi sinh kế phù hợp. 

Ảnh hƣởng đến sinh kế của những hộ dân mà nghề 

nghiệp chính của họ chỉ là xe ôm, làm nail, làm 

mƣớn và các hộ buôn bán kinh doanh nhỏ sống 

bám mặt đƣờng. 

Xây dựng đƣờng Lò Rèn 

Nâng cấp đƣờng Hƣơng Lộ 6 

Xây dựng đƣờng Lộ Bờ Tây  

Xây dựng đƣờng kết nối nội bộ; 

khu phía tây Nguyễn Đình 

Chiểu 

 Xây dựng đƣờng Hai Bà Trƣng 

nối dài 

Việc liên kết các tuyến giao thông nội thị và liên tỉnh 

giúp cho quá trình lƣu thông và vận chuyển hàng hóa 

diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn từ đó thúc đẩy 

khả năng giao thƣơng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền 

vững. Ngoài ta, cải hiện hệ thống giao thông hiện trạng 

còn giúp tăng cƣờng khả năng kết nối của mạng lƣới 

giao thông, giảm mật độ lƣu thông cho các tuyến 

đƣờng chính, giúp giảm tiêu tốn nhiên liệu hóa thạch 

và tiết kiệm thời gian lƣu thông. 

Việc xây dựng hệ thống cống rãnh kèm theo giúp tăng 

cƣờng năng lực thoát nƣớc, lũ của thành phố, qua đó 

cải thiện tình trạng vệ sinh môi trƣờng. 

Cải tạo kênh Xáng Nạo vét hệ thống kênh Xáng giúp cải thiện tình trạng ô 

nhiễm tại khu vực,tăng năng lực thoát nƣớc vào mùa 

mƣa, lũ từ đó nâng cao chất lƣợng đời sống của các hộ 

dân 2 bên bờ rạch. 

Xây dựng khu tái định cƣ Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhƣ: đƣờng giao 

thông, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, cấp thoát 

nƣớc... và các hạ tầng xã hội đi kèm nhƣ nhà văn hóa, 



Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án Thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu” 

 Trang 182 

trạm y tế, trƣờng mẫu giáo sẽ giúp các hộ dân bị ảnh 

hƣởng bởi dự án không xáo trộn đời sống, sinh hoạt và 

ngay lập tức có thể tiếp cận các điều kiện sống tốt nhất 

khi dự án đƣợc triển khai. 
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 Các rủi ro khác 4.1.8.

a. Thiếu cơ hội việc làm 

Việc thiếu cơ hội việc làm là một trong những vấn đề đƣợc quan tâm trong khu vực dự án. Đối 

với các hộ dân khu vực dự án sống phụ thuộc và việc làm ăn buôn bán nhỏ và các nghề mang 

tính mùa vụ cao, thiếu các kỹ năng, trình độ học vấn thấp sẽ càng làm hạn chế khả năng của 

ngƣời dân trong việc có đƣợc việc làm để tạo thu nhập sau khi bị xáo trộn chỗ ở và cuộc sống. 

Đối với các hộ dân sống phụ thuộc vào các hoạt động nông nghiệp, việc thu hồi đất nông nghiệp 

sẽ làm mất nguồn thu nhập chính của họ. Hầu hết ngƣời đƣợc hỏi bày tỏ mong muốn phƣơng án 

“đất đổi đất” cho đất nông nghiệp bị mất. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp không bồi thƣờng theo 

phƣơng án đất đổi đất đƣợc thì ngƣời đƣợc hỏi yêu cầu những cơ hội việc làm mới. Đa số ngƣời 

đƣợc hỏi đều cho biết tính sẵn sàng tham gia vào dự án và các khóa đào tạo kỹ năng để nhận việc 

làm khác khi dự án đƣợc triển khai. 

b. Di dời mồ mả 

Kết quả khảo sát cho thấy, trong khu vực dự án, vẫn còn giữ phong tục chôn ngƣời chết tại khu 

vực đất sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, trong khu vực này còn có một số khu mộ lâu đời của 

ngƣời Hoa. Vì vậy, tƣ vấn đề nghị xem xét kỹ lƣỡng các phƣơng án kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác 

động di dời mồ mả. Tuy nhiên, trong trƣờng hợp không thể tránh khỏi các tác động này thì các 

hộ bị ảnh hƣởng mồ mả sẽ đƣợc bồi thƣờng theo giá thay thế. 

c. Nghèo đói 
Trong trƣờng hợp khu vực dự án có số lƣợng lớn ngƣời dễ tái nghèo khi trải qua những cú sốc 

bên ngoài thì sự gián đoạn tiềm ẩn các hoạt động sản xuất cũng nhƣ mất đất sản xuất trong thời 

gian thi công có thể có những tác động tiêu cực rất lớn đến cuộc sống của ngƣời dân. Thông qua 

tham vấn với chính quyền địa phƣơng, các vấn đề sinh kế đƣợc công nhận là những nhân tố ảnh 

hƣởng mạnh mẽ và tình hình nghèo đói và những khó khăn trong việc tạo ra thu nhập trong khu 

vực dự án, và việc phục hồi thu nhập, nhƣ một phần của đánh giá xã hội hoặc kế hoạch tái định 

cƣ của dự án là cần thiết. 

d. Bệnh tật và các vấn đề sức khỏe 

Bệnh tật thƣờng xuyên và sức khỏe kém đƣợc coi là một vấn đề cấp bách của nhiều hộ gia đình. 

Các vấn đề liên quan đến sức khỏe (thƣờng xuyên ốm đau, dịch vụ chăm sóc sức khỏe kém, 

không có khả năng chi trả tiền dịch vụ y tế,...) đƣợc rất nhiều hộ gia đình quan tâm. Ngoài những 

vấn đề sức khỏe, ngƣời bị tàn tật là một gánh nặng đối với hộ gia đình. Trƣờng hợp hộ có thể tạo 

đủ thu nhập dù có thành viên bị khuyết tật thì một phần lớn thu nhập của họ đƣợc chi trả vào hóa 

đơn y tế và điều trị. Ngoài ra, các hộ gia đình có thành viên thƣờng xuyên bị bệnh phải đối mặt 

với tình trạng thiếu lao động, gây ảnh hƣởng đến sản xuất nông nghiệp. Vấn đề sức khỏe và bệnh 

tật thƣờng xuyên là những nhân tố mạnh mẽ ảnh hƣởng đến tình trạng nghèo đói và thiếu hụt lao 

động, trong đó tất cả các nhân tố có liên quan làm hạn chế khả năng tạo thu nhập của hộ nghèo. 

e. Trình độ học vấn thấp, không có khả năng áp dụng và tiếp thu công nghệ nông nghiệp 

thƣơng mại 

Theo chính quyền địa phƣơng, nhiều hộ nghèo nhất phải đối mặt với những khó khăn trong việc 

áp dụng công nghệ và thực tiễn nông nghiệp do trình độ học vấn còn hạn chế. Công nghệ và dịch 

vụ đƣợc mở rộng cho ngƣời nghèo có thể nằm ngoài trình độ hiểu biết và gây khó khăn cho các 

hộ trong việc áp dụng những thực hành sản xuất cải tiến. Đây là trƣờng hợp của những hộ nghèo 

nhất do có ít kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp hoặc ít có khả năng chi trả cho những đầu 

vào cần thiết để ứng dụng công nghệ đó. 

f. Tính dễ bị tổn thƣơng với thiên tai 

Các cuộc tham vấn với các bên liên quan chính cho thấy mối liên hệ giữa tính dễ bị tổn thƣơng 

của các hộ với thiên tai thƣờng niên (ví dụ lũ lụt, bão,...) và nghèo đói. Nhiều hộ dễ bị tổn 

thƣơng với thiên tai, đặc biệt là ngập lụt, đối mặt với những khó khăn trong việc tạo thu nhập 

trong mùa lũ hoặc thƣờng xuyên hứng chịu những thiệt hại mùa màng khi xảy ra lũ lụt và hạn 
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chế tiếp cận đƣờng bộ, đƣờng sông trong thời gian ngập lụt. Thiên tai gây thiệt hại cây cối, hoa 

màu và vật nuôi của các hộ. Thiệt này này làm giảm thu nhập hàng năm và thƣờng khiến các hộ 

lâm vào tình trạng nợ nần do các hộ nghèo không có thu nhập khả dụng. 

g. Hạn chế tiếp cận 

Các hạng mục đầu tƣ dự án đề xuất đi qua các khu vực dân cƣ, khu đất nông nghiệp sẽ gây ra các 

gián đoạn tiếp cận đất sản xuất hoặc nơi làm việc và các công trình công cộng, tiện ích. Nhiều 

ngƣời đƣợc hỏi bày tỏ quan tâm đến vấn đề hạn chế tiếp cận khu vực sinh sống đến chợ và các 

khu vực canh tác. Dự án cũng dễ gây gián đoạn sinh hoạt và mạng lƣới xã hội của ngƣời dân. 

 Tác động tạm thời 4.1.9.

a. Đối với kinh tế khu vực dự án 

Các hoạt động thi công nói chung liên quan đến quá trình thực hiện dự án cũng có khả năng làm 

gián đoạn các hoạt động kinh tế tại khu vực dự án. Đặc biệt là thi công đƣờng dễ gây gián đoạn 

các hoạt động sản xuất tại khu vực dự án do: 

Yêu cầu lƣu thông qua các tuyến đƣờng khác hoặc giảm số làn đƣờng có thể đƣợc sử dụng; 

Hạn chế hoạt động buôn bán của các cửa hàng, nhà hàng và các doanh nghiệp khác dọc tuyến 

đƣờng do thu hồi đất; 

Cản trở các nguồn lực bên ngoài vào khu vực dự án; 

Cản trở luồng sản phẩm từ khu vực dự án ra bên ngoài để buôn bán; 

Giai đoạn thi công có thể có nhiều tác động tiêu cực gián tiếp tới các hoạt động kinh tế của khu 

vực liên quan đến tác động trực tiếp nêu trên. 

b. Ô nhiễm bụi và tiếng ồn 

Quá trình thi công và vận chuyển đất cát, vật liệu xây dựng làm gia tăng hàm lƣợng bụi, khí thải 

động cơ của các phƣơng tiện vận chuyển (SO2, NO2, CO2, S…) vào không khí, đây là những 

nguy cơ gây ra các bệnh về đƣờng hô hấp, bệnh ngoài da, ảnh hƣởng đến sức khỏe của những 

ngƣời làm việc trong khu vực thi công và ngƣời dân xung quanh. Tuy nhiên những tác động này 

chỉ diễn ra trong thời gian thi công, tác động đƣợc đánh giá ở mức trung bình và có thể sử dụng 

biện pháp phun sƣơng nhằm giảm thiểu tác động. 

Tiếng ồn có tác động xấu tới công nhân làm việc tại công trƣờng và gây khó chịu cho dân cƣ 

sống ở khu vực lân cận. Tiếp xúc với tiếng ồn cƣờng độ cao trong một thời gian dài sẽ làm thính 

lực giảm sút, gây mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ, làm giảm năng suất lao động; con ngƣời nếu bị 

ảnh hƣởng bởi tiếng ồn quá lớn liên tục trong 8 giờ và kéo dài trong nhiều tháng có thể tăng 

huyết áp, ảnh hƣởng đến hệ thần kinh và mắc bệnh điếc nghề nghiệp…Tuy nhiên thời gian tác 

động đƣợc đánh giá là ngắn hạn và có thể giảm thiểu. 

c. Rác thải rắn, rác thải và nƣớc thải sinh hoạt 

Đất đá thải, bao bì xi măng, mảnh vụn vật liệu xây dựng vƣơng vãi trên mặt đƣờng không đƣợc 

thu dọn gây mất mỹ quan, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông gây nguy hiểm cho ngƣời tham 

gia giao thông. 

Chất thải sinh hoạt từ lán trại thi công nếu không đƣợc thu gom, quản lý phù hợp gây ra mùi khó 

chịu, đồng thời là môi trƣờng cho các loại sinh vật truyền bệnh phát sinh (ruồi, muỗi, chuột, vi 

sinh vật…). 

Nƣớc thải xây dựng chủ yếu do các hoạt động nhƣ trộn bê tông, trộn vữa, sàng sỏi đá. Đặc điểm 

của loại nƣớc thải này có hàm lƣợng S, cặn lắng, cặn lơ lửng, đặc biệt là pH khá cao. Nƣớc vệ 
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sinh thiết bị chứa hàm lƣợng dầu mỡ và cặn lơ lửng cao. Tuy nhiên lƣợng nƣớc thải này có lƣu 

lƣợng ít nên phạm vi tác động đối với môi trƣờng xung quanh ở mức thấp. 

d. Lao động bên ngoài và các vấn đề xã hội 

Sự tập trung khá đông lực lƣợng công nhân tại công trƣờng với tỷ lệ nam giới rất cao, cƣ dân 

vãng lai, các hoạt động kinh doanh, giải trí có thể làm xuất hiện các tệ nạn xã hội phức tạp nhƣ 

sử dụng heroin, mại dâm. Một số bệnh xã hội nhƣ HIV/AIDS, viêm gan B, C có thể xuất hiện và 

lây lan;  

Các vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội đã đƣợc tƣ vấn nêu ra trong các cuộc phỏng vấn sâu lãnh 

đạo địa phƣơng và tham vấn cộng đồng ngƣời dân vùng hƣởng lợi của dự án cũng nhƣ ngƣời dân 

bị ảnh hƣởng bởi dự án. 
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CHƢƠNG 5. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỀ XUẤT 

 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 5.1.

 Nguyên tắc chung 5.1.1.

Để giảm thiểu các tác động môi trƣờng, nhiều biện pháp đã đƣợc đƣa ra ngay từ giai đoạn chuẩn 

bị dự án. Các công tác khảo sát, thiết kế đã đƣợc xây dựng với nhiều phƣơng án khác nhau để 

giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động của dự án trong quá trình thi công và khi công trình 

vận hành. 

Các biện pháp giảm thiểu đƣợc đề cập trong chƣơng này là biện pháp giảm thiểu các tác động 

chính của dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, giai đoạn xây dựng và giai đoạn dự án đi 

vào vận hành. Các đánh giá cho thấy, hầu hết các tác động chính xảy ra do việc thi công các 

công trình và vận chuyển vật liệu xây dựng/chất thải. Nhiều tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi 

trƣờng tự nhiên và xã hội có thể đƣợc giảm nhẹ thông qua các biện pháp chung thƣờng đƣợc áp 

dụng cho hầu hết các các dự án xây dựng nhƣ tiếng ồn, bụi, nƣớc thải, chất thải rắn,… Các biện 

pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng chung đƣợc coi là một phần của kế hoạch quản lý môi 

trƣờng (EMP) cho dự án và sẽ đƣợc đƣa vào hồ sơ mời thầu, hợp đồng thi công xây dựng, cụ thể 

là các quy tắc thực hành môi trƣờng (ECOPs) sẽ đƣợc áp dụng để giảm thiểu các tác động 

Bên cạnh đó, dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, Tỉnh 

Bạc Liêu” có những tác động đặc thù mà đòi hỏi phải có các biện pháp cụ thể cả trong 3 giai 

đoạn. Những biện pháp này sẽ đƣợc đƣa vào EMP của dự án đồng thời cũng sẽ đƣợc trình bày 

chi tiết ở các cấu phần dƣới đây. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động chung  5.1.2.

ECOPs mô tả các yêu cầu chung, điển hình và sẽ do các nhà thầu thực hiện, đồng thời đƣợc giám 

sát bởi tƣ vấn giám sát thi công trong giai đoạn xây dựng. ECOPs sẽ đƣợc đính kèm trong phụ 

lục các hồ sơ mời thầu và các tài liệu của hợp đồng với các nhà thầu thi công. Phạm vi và nội 

dung của ECOPs nhƣ sau: 

Phạm vi: Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng chung đƣợc quy định trong ECOPs là 

những hoạt động nhằm giảm thiểu các tác động đến môi trƣờng xã hội ở mức độ giới hạn, có tính 

chất tạm thời và có thể khắc phục đƣợc, sẵn sàng quản lý bằng thực tiễn xây dựng tốt. 

Các biện pháp giảm thiểu điển hình đƣợc quy định trong ECOPs bao gồm các nội dung sau: 

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi 

- Khí thải 

- Tiếng ồn và rung động 

- Ô nhiễm nƣớc 

- Hệ thống thoát nƣớc và kiểm soát cặn lắng 

- Quản lỹ bãi tập kết vật liệu, mỏ lộ thiên 

- Chất thải rắn 

- Quản lý vật liệu nạo vét 

- Xáo trộn thảm thực vật và nguồn tài nguyên sinh thái 

- Quản lý giao thông 

- Tạm ngừng dịch vụ tiện ích 

- Phục hồi các khu vực bị ảnh hƣởng 

- An toàn cho cộng đồng và công nhân 
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- Liên hệ với cộng đồng địa phƣơng 

- Phát hiện ngẫu nhiên hiện vật văn hoá, khảo cổ 

- ECOPs lồng ghép trong ESMP (mục….) và đính  kèm trong phụ lục xxx  

 Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù cho hợp phần 1 5.1.3.

  iai đoạn tiền thi công 5.1.3.1.

Các tác động của hợp phần 1 chỉ ở mức độ thấp đến trung bình, mang tính tạm thời, cục bộ; phần 

lớn các tác động này có thể đƣợc giảm thiểu bằng biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng 

chung điển hình đƣợc xác định trong ECOPs. Các tác động môi trƣờng đặc thù quan trọng trong 

giai đoạn tiền thi công của hợp phần 1 chủ yếu liên quan tới công tác đền bù giải phóng mặt bằng 

và quản lý sinh khối thực vật phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, những rủi 

ro do bom mìn trong khu vực thi công cũng cần đƣợc quan tâm. Để giảm thiểu những tác động 

này, dự án sẽ tiến hành các biện pháp sau: 

Giảm thiểu tác động do rà phá bom mìn 

Hạng mục rà phá bom mìn phải đƣợc đơn vị có chức năng và đủ năng lực thực hiện trên toàn bộ 

phạm vi dự án trƣớc khi tiến hành giải phóng mặt bằng. 

Giảm thiểu tác động do thu hồi đất 

- Trong giai đoạn thiết kế chi tiết, Ban QLDA sẽ khảo sát, nghiên cứu một cách kỹ càng về 

quy mô và phạm vi thực hiện dự án nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất công tác thu hồi 

đất đai. Đồng thời, chủ dự án phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng trong 

công tác thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng tại khu vực thực hiện dự án để ngƣời dân 

nhận biết vai trò, ý nghĩa của dự án và cùng tham gia phối hợp, giám sát các nhà thầu 

trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

- Thực hiện các chính sách đền bù, hỗ trợ  theo khung chính sách thiết lập cho tiểu dự án 

và các quy định hiện hành. 

  iai đoạn thi công xây dựng 5.1.3.2.

Giai đoạn thi công xây dựng triển khai đồng thời nhiều hoạt động cho tât cả các hạng mục của 

hợp phần 1 nhƣ phá dỡ nhà cửa trong phạm vi thu hồi đất; nâng cấp, mở rộng các tuyến hẻm 

cùng với đầu tƣ đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật đi kèm nhƣ: hệ thống thoát nƣớc, chiếu sáng và bố 

trí các thùng rác trên các tuyến hẻm. Theo đó, các tác động ảnh hƣởng đến môi trƣờng nhiều 

hơn. Các tác động chung sẽ đƣợc giảm thiểu bằng ECOPs; các tác động đặc thù sẽ áp dụng theo 

các biện pháp giảm thiểu đề xuất dƣới đây.  

Tác động đặc thù cần áp dụng biện pháp giảm thiểu riêng bao gồm: xáo trộn cộng đồng, ngập 

úng cục bộ, ảnh hƣởng đến các PCR. Biện pháp giảm thiểu cho từng tác động nhƣ sau: 

Giảm thiểu xáo trộn cộng đồng địa phương 

- Ƣu tiên tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực sẵn có tại địa phƣơng; 

- Tiến hành các thủ tục khai báo về nhân sự hiện diện tại công trƣờng; 

- Tổ chức học tập các nội quy công trƣờng cho cán bộ, công nhân. 

- Nhà thầu có biện pháp chế tài đối với những công nhân vi phạm nội quy công trƣờng. 

Giảm thiểu tác động do ngập úng cục bộ 

- Trong quá trình thi công, nếu dự án gây ảnh hƣởng tới hệ thống tiêu thoát nƣớc của khu 

vực, các nhà thầu sẽ phải có biện pháp lắp tạm hệ thống thoát nƣớc hoặc dẫn dòng thích 

hợp, đảm bảo sự tiêu thoát nƣớc khu vực. 

- Biện pháp thi công nên tổ chức theo hình thức cuốn chiếu nhằm hạn chế chiếm chỗ bề 

mặt thoát nƣớc 

- Nhà thầu phải bố trí máy bơm dự phòng để xử lý lƣợng nƣớc trong những ngày mƣa lớn 
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Giảm thiểu tác động đến các công trình nhạy cảm 

- Không tổ chức thi công vào những ngày Lễ của tôn giáo; 

- Không tập kết nguyên vật liệu, chất thải trƣớc hoặc trong phạm vi các công trình tôn giáo;  

- Tại các thời điểm cao điểm, bố trí ngƣời điều tiết giao thông. 

5.1.3.2 Hợp phần 1 - Giai đoạn vận hành 

Tác động đặc thù phát sinh trong giai đoạn này xuất phát từ hoạt động duy tu, bảo dƣỡng hệ 

thống thoát nƣớc. Đồng thời các tác động về an toàn giao thông cũng phải đƣợc kiểm soát khi 

lƣu lƣợng lƣu thông qua các tuyến hẻm tăng cao. Và, biện pháp quản lý vệ sinh môi trƣờng tại 

các vị trí bố trí thùng rác cũng phải đƣợc thực hiện. Các biện pháp giảm thiểu cho các tác động 

này đƣợc đề xuất nhƣ sau: 

Giảm thiểu tác động từ hoạt động duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước   

- Kết hợp với chính quyền địa phƣơng tuyên truyền đến ngƣời dân về vấn đề giữ vệ sinh 

chung, nghiêm cấm xả thải chất thải trực tiếp xuống cống; 

- Định kỳ nạo vét, khơi thông lòng cống; 

- Công tác quét dọn, vệ sinh mặt đƣờng cần làm sạch rác, các vật cản dòng chảy trƣớc/trên 

miệng cống; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom bùn phát sinh từ hoạt động nạo vét. 

Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

- Bố trí các biển báo, tín hiệu giao thông quy định tốc độ, loại xe đƣợc phép lƣu thông tại 

các tuyến hẻm chính. 

- Kết hợp với chính quyền địa phƣơng bố trí nhân sự điều tiết giao thông tại các giờ cao 

điểm; 

- Duy tu, bảo dƣỡng kịp thời khi công trình có dấu hiệu xuống cấp, hƣ hỏng. 

Biện pháp quản lý rác thải 

- Hạn chế bố trí các thùng rác tại vị trí mật độ dân cƣ cao, nên bố trí tại các khu vực đất 

trống và theo hƣớng cuối hƣớng gió; 

- Quy cách của thùng rác phải đáp ứng quy định của Bộ xây dựng theo QCVN 

07:2010/BXD cụ thể:  i) sức chứa của thùng rác sẽ là 100 lít và không vƣợt quá 1m
3
; ii) 

thùng rác phải đƣợc đậy kín; iii) cứ cách 100 m phải có 1 thùng rác; iv) rác để trong 

thùng sẽ không đƣợc để quá 24 tiếng; v) yêu cầu dọn sạch thùng rác hàng ngày. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù cho hợp phần 2 5.1.4.

 Hợp phần 2 -  iai đoạn tiền thi công 5.1.4.1.

Các tác động của hợp phần 2 chỉ ở mức độ thấp và trung bình, mang tính tạm thời, cục bộ; phần 

lớn các tác động này có thể đƣợc giảm thiểu bằng biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng 

chung điển hình đƣợc xác định trong ECOPs. Các tác động môi trƣờng đặc thù trong giai đoạn 

tiền thi công chủ yếu liên quan tới công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, những rủi ro 

do bom mìn trong khu vực thi công cũng cần đƣợc quan tâm. Để giảm thiểu những tác động này, 

dự án sẽ tiến hành các biện pháp sau: 

Giảm thiểu tác động do rà phá bom mìn 

Hạng mục rà phá bom mìn phải đƣợc đơn vị có chức năng và đủ năng lực thực hiện trên toàn bộ 

phạm vi dự án trƣớc khi tiến hành giải phóng mặt bằng. 

Giảm thiểu tác động do thu hồi đất 

- Trong giai đoạn thiết kế chi tiết, Ban QLDA sẽ khảo sát, nghiên cứu một cách kỹ càng về 

quy mô và phạm vi thực hiện dự án nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất công tác thu hồi 
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đất đai. Đồng thời, chủ dự án phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng trong 

công tác thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng tại khu vực thực hiện dự án để ngƣời dân 

nhận biết vai trò, ý nghĩa của dự án và cùng tham gia phối hợp, giám sát các nhà thầu 

trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

- Thực hiện các chính sách đền bù, hỗ trợ  theo khung chính sách thiết lập cho tiểu dự án 

và các quy định hiện hành. 

 Hợp phần 2 -  iai đoạn thi công 5.1.4.2.

Hợp phần 2 thực hiện cải tạo tuyến Xáng và đầu tƣ 05 tuyến đƣờng – đƣờng Lò Rèn, đƣờng Lộ 

Bờ Tây, Hƣơng lộ 6, đƣờng kết nối nội bộ Nguyễn Đình Chiểu với Bà Huyện Thanh Quan và 

đƣờng Hai Bà Trƣng nối dài với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật đi kèm. Các đánh giá tác động cho giai 

đoạn thi công các hạng mục đƣờng giao thông và cải tạo kè trình bày trong Chƣơng 4, Mục 

4.1.4.2 đã chỉ ra mức độ tác động ảnh hƣởng đến môi trƣờng từ THẤP đến TRUNG BÌNH. Nhà 

thầu có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu theo ECOPs để kiểm soát tác động. 

Riêng đối với các tác động đặc thù phát sinh từ hoạt động nạo vét và thi công kè cũng nhƣ các 

tác động đặc thù phát sinh từ hoạt động thi công đường, nhà thầu áp dụng các biện pháp đề xuất 

dƣới đây: 

a. Đối với hạng mục cải tạo kênh 

 Giảm thiểu tác động đến môi trường do hoạt động nạo vét 

Giảm thiểu mùi 

- Lớp bùn nạo vét từ các kênh rạch có mùi hôi thối của các loại khí nhƣ CH4, H2S, 

mecaptan. Vì vậy, nhằm hạn chế ảnh hƣởng từ mùi của bùn đất nạo vét, công nhân thi 

công sẽ đƣợc trang bị khẩu trang, ủng, găng tay khi làm việc/tiếp xúc với nguồn thải này. 

- Bùn đƣợc thu gom tập trung dọc theo công trình, trải vải kỹ thuật nhằm hạn chế sự rò rỉ 

nƣớc bùn xuống mặt đất, và đƣợc vận chuyển đi đổ bỏ ngay trong ngày. Kế hoạch quản 

lý vật liệu nạo vét (xem Mục 6.2.2, chƣơng 6) sẽ đƣợc chuẩn bị để hƣớng dẫn nhà thầu 

quản lý nguồn thải này. 

- Nghiêm cấm tình trạng thải bỏ bùn nạo vét bừa bãi. Nguồn thải này phải đƣợc quản lý 

đúng cách dƣới sự giám sát của Ban QLDA. 

- Phun chế phẩm khử mùi EM (Effective Microorganisms) hằng ngày. Chất khử mùi có thể 

khử đƣợc mùi do H2S và Mercaptan gây ra. 

Giảm thiểu tác động đến nước mặt do hoạt động nạo vét và xây bờ kè 

- Hoạt động nạo vét cũng nhƣ thi công đào mái kênh sẽ làm tăng độ đục của nƣớc mặt. Do 

đó, đơn vị thi công sẽ sử dụng các thiết bị chuyên dụng và đẩy nhanh tiến độ thi công. 

- Hạn chế thi công tại thời điểm triều cƣờng để hạn chế đƣợc việc phát tán ô nhiễm do 

dòng chảy. 

- Sử dụng phƣơng pháp vây cừ xung quanh khu vực nạo vét nhằm ngăn dòng lan truyền ô 

nhiễm phát tán trên bán kính rộng. 

- Cán bộ giám sát thi công trên công trƣờng quản lý chặt chẽ công nhân trong quá trình thi 

công nhằm hạn chế rơi vãi các vật liệu xây dựng xuống lòng kênh rạch. 

- Sử dụng lƣới thu khi thi công hạng mục bờ kênh nhằm thu lại phần nguyên vật liệu, bê 

tông, hạn chế tình trạng vật liệu xây dựng rơi xuống kênh rạch. 

- Các loại phƣơng tiện máy móc vận chuyển cũng nhƣ thi công nhƣ xà lan, tàu kéo... trƣớc 

khi vận hành phải đƣợc kiểm tra về các thông số kỹ thuật cũng nhƣ chế độ vận hành đƣợc 

quy định trong quy chuẩn QCVN 17: 2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phƣơng tiện thủy nội địa về mặt kiểm soát nƣớc thải sinh 

hoạt, rác thải sinh hoạt, nƣớc thải có lẫn dầu máy. 
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Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái  

- Do chiều dài các kênh rạch đƣợc nạo vét tƣơng đối lớn nên biện pháp thi công nên tiến 

hành nạo vét từng phần để thu hẹp phạm vi tác động tới các loài thủy sinh vật. 

- Sử dụng phƣơng pháp vây cừ xung quanh khu vực nạo vét nhằm ngăn dòng lan truyền ô 

nhiễm phát tán trên bán kính rộng. 

- Hạn chế thi công vào thời điểm triều cƣờng 

Giảm thiểu tác động đến môi trường đất và nước ngầm do nước rỉ từ bùn 

- Bùn, đất đƣợc thu gom, lƣu trữ tại khu vực riêng, trên các tấm lót chống thấm nƣớc. 

Lƣợng không tái sử dụng đƣợc vận chuyển đi đổ bỏ ngay trong ngày. Nghiêm cấm đổ bỏ 

bùn tại những vị trí không có lớp lót đáy. Tƣ vấn giám sát xây dựng cần giám sát chặt chẽ 

vấn đề này. 

- Nhà thầu cần tạo rãnh thu nƣớc từ các điểm tập kết bùn và bố trí các hố lắng tiếp nhận 

lƣợng nƣớc rỉ bùn nhằm hạn chế tình trạng nƣớc rỉ chảy tràn trên bề mặt đất; Rãnh thu 

nƣớc và hố lắng phải đƣợc lót đáy và thành hố.  

- Hạn chế tập kết bùn vào những ngày mƣa nhằm tránh khả năng tích thêm nƣớc trong bùn 

Giảm thiểu tác động do sạt lở 

- Để giảm thiểu các nguy cơ sạt lở công trình trong quá trình thi công, thiết kế chi tiết phải 

bao gồm đầy đủ công tác khảo sát về địa chất và thủy văn khu vực .Trƣớc khi thực hiện 

công tác nạo vét, biện pháp gia cố bờ sẽ đƣợc thực hiện. Đây là một trong những biện 

pháp thi công phải đƣợc nhà thầu đề xuất chi tiết và trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt trƣớc khi thực hiện. Biện pháp gia cố bờ có thể là ép cừ larsen dọc 2 bờ rạch hoặc 

gia cố bằng các tƣờng chắn bê tông. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và giám sát các nguy cơ sạt lờ để có kế hoạch gia cố một cách 

hợp lý. 

- Hạn chế thi công nạo vét vào mùa mƣa lũ. 

- Thi công đảm bảo mái dốc đúng theo thiết kế nạo vét. 

- Trong trƣờng hợp công tác nạo vét gây hiện tƣợng sạt lở ảnh hƣởng đến nhà cửa các hộ 

dân dọc rạch, nhà thầu có trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại hoặc thi công hoàn trả hiện 

trạng nhƣ ban đầu. 

 Giảm thiểu tác động đến môi trường do hoạt động thi công kè 

Giảm thiểu tác động sập đổ công trình do hoạt động ép cọc 

- Để giảm thiểu các nguy cơ sập đổ công trình trong quá trình thi công ép cọc, thiết kế chi 

tiết phải bao gồm đầy đủ công tác khảo sát về địa chất và thủy văn khu vực . 

- Phƣơng pháp thi công của nhà thầu phải tính đến yếu tố phát sinh rung chấn. Nhà thầu có 

thể ép cừ gia cố bờ rạch trƣớc khi thi công ép cọc hoặc sử dụng các phƣơng pháp ép cọc 

hiện đại để giảm rung chấn. Đây nên là một điều kiện trong hợp đồng giữa nhà thầu và 

chủ dự án nhằm tăng cao tính trách nhiệm trong việc giảm thiểu tác động này. 

- Phối hợp với chính quyền địa phƣơng thông báo thời gian thi công ép cọc, các nguy cơ 

có thể xảy ra và tham vấn ý kiến cộng đồng.Giám sát chặt chẽ mức độ rung động, hiện 

tƣợng và ghi nhật ký về các thông số này 

- Trong trƣờng hợp công tác ép cọc gây hiện tƣợng nứt, vỡ, sập đổ nhà cửa, nhà thầu có 

trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại. 

Giảm thiểu tác động do ngập úng cục bộ 

- Phạm vi thi công không nên chiếm 1/2 diện tích mặt nƣớc nhằm hạn chế việc thu hẹp 

dòng chảy 
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- Các nhà thầu phải có biện pháp thi công cụ thể, có phƣơng án phòng chống ngập úng 

trong thời gian thi công hay phƣơng án dẫn dòng để đảm bảo việc tiêu thoát nƣớc cho 

khu vực. 

- Bố trí máy bơm dự phòng nhằm tiêu thoát nhanh lƣợng nƣớc trong trƣờng hợp mƣa lớn, 

thời tiết cực đoan. 

Giảm thiểu tác động đến hạ tầng giao thông 

Hoạt động thi công kè có sự tham gia của các phƣơng tiện vận tải nặng. Đồng thời, các tuyến kết 

nối đến khu vực thực hiện dự án bao gồm cả những tuyến đƣờng dân sinh. Do đó, sẽ có sự xuống 

cấp hạ tầng do hoạt động này. Các biện pháp giảm thiểu sau đƣợc đề xuất áp dụng: 

- Nhà thầu phải xây dựng kế hoạch và biện pháp thi công một cách cụ thể, trong đó phải có 

chi tiết về phƣơng pháp nạo vét, kế hoạch và tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu 

cũng nhƣ tuyến đƣờng tới các bãi chứa vật liệu thải. Kế hoạch vận chuyển nên tránh tập 

trung quá nhiều lƣợt xe trong ngày. 

- Nhà thầu phải có biện pháp tái lập mặt đƣờng trong trƣờng hợp gây ra hƣ hỏng. 

Giảm thiểu tác động do xáo trộn cộng đồng 

- Ƣu tiên tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực sẵn có tại địa phƣơng; 

- Tiến hành các thủ tục khai báo về nhân sự hiện diện tại công trƣờng; 

- Tổ chức học tập các nội quy công trƣờng cho cán bộ, công nhân. 

- Nhà thầu có biện pháp chế tài đối với những công nhân vi phạm nội quy công trƣờng. 

b. Biện pháp giảm thiểu đối với hạng mục thi công đường  

Các tác động đặc thù đƣợc xác định bao gồm: ngập úng cục bộ, xáo trộn cộng đồng, tác động 

đến hạ tầng giao thông và tác động đến các hộ nuôi trồng thủy sản. Biện pháp giảm thiểu cho các 

tác động này đƣợc đề xuất nhƣ sau:  

Giảm thiểu tác động do ngập úng cục bộ 

- Phạm vi thi công không nên chiếm 1/2 diện tích đƣờng nhằm hạn chế bề mặt thoát nƣớc. 

- Nhà thầu cần tạo các mƣơng/rãnh thoát nƣớc tạm thời và dẫn về các cống thoát 

nƣớc/kênh, rạch hiện hữu gần khu vực để đảm bảo việc tiêu thoát nƣớc cho khu vực. 

- Bố trí máy bơm dự phòng nhằm tiêu thoát nhanh lƣợng nƣớc trong trƣờng hợp mƣa lớn, 

thời tiết cực đoan. 

Giảm thiểu tác động đến hạ tầng giao thông 

Hoạt động thi công đƣờng có sự tham gia của các phƣơng tiện vận tải nặng. Đồng thời, các tuyến 

kết nối đến khu vực thực hiện dự án bao gồm cả những tuyến đƣờng dân sinh. Do đó, sẽ có sự 

xuống cấp hạ tầng do hoạt động này. Các biện pháp giảm thiểu sau đƣợc đề xuất áp dụng: 

- Nhà thầu phải xây dựng kế hoạch và biện pháp thi công một cách cụ thể, trong đó phải có 

chi tiết về phƣơng pháp nạo vét, kế hoạch và tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu 

cũng nhƣ tuyến đƣờng tới các bãi chứa vật liệu thải. Kế hoạch vận chuyển nên tránh tập 

trung quá nhiều lƣợt xe trong ngày. 

- Nhà thầu phải có biện pháp tái lập mặt đƣờng trong trƣờng hợp gây ra hƣ hỏng. 

Giảm thiểu tác động do xáo trộn cộng đồng 

- Ƣu tiên tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực sẵn có tại địa phƣơng; 

- Tiến hành các thủ tục khai báo về nhân sự hiện diện tại công trƣờng; 

- Tổ chức học tập các nội quy công trƣờng cho cán bộ, công nhân. 

- Nhà thầu có biện pháp chế tài đối với những công nhân vi phạm nội quy công trƣờng. 
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Giảm thiểu tác động đến các hộ nuôi trồng thủy sản 

- Thông báo rộng rãi cho ngƣời dân biết thời gian cũng nhƣ tiến độ thực hiện thi công xây 

dựng dự án bằng hình thức lập bảng thông báo tại khu vực dự án hoặc đƣa vào thông báo 

trong quá trình họp tổ dân phố hàng tháng. 

- Tham vấn cộng đồng địa phƣơng về thời gian lấy nƣớc. Sau khi nắm rõ lịch trình, nhà 

thầu thông báo thời gian cụ thể thi công và khuyến nghị ngƣời dân tiến hành lấy nƣớc, trữ 

nƣớc trong các ao lắng nhằm hạn chế sử dụng nguồn nƣớc có thể bị tác động trong thời 

gian thi công. 

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp be bờ, che chắn tại khu vực gần với nhà dân và ao 

nuôi tôm trƣớc khi tiến hành thi công giúp giảm thiểu tác động từ khu vực thi công đến 

khu vực ao nuôi; đồng thời thu hẹp bán kính lan truyền ô nhiễm tác động đến khu vực 

xung quanh. 

- Cách ly an toàn với các khu vực nuôi trồng thủy sản của ngƣời dân để tránh việc phát tán 

các chất ô nhiễm vào ao nuôi. 

- Cử cán bộ giám sát trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án. 

- Nên bố trí lịch triển khai thi công các hạng mục gần/liên quan đến nguồn nƣớc mặt vào 

thời điểm ngƣời dân đã thu hoạch xong vụ tôm; thi công theo hình thức cuốn chiếu từng 

đoạn, nhanh chóng trả lại mặt bằng. 

- Hạn chế tối đa việc rơi vãi đất, đá vào nguồn nƣớc mặt, ao nuôi làm gia tăng độ đục trong 

quá trình thi công bằng cách sử dụng các thiết bị phù hợp, thực hiện các biện pháp an 

toàn vệ sinh trong xây dựng. 

- Tập trung lực lƣợng thi công nhanh tại các đoạn cống thu và thoát nƣớc, nhằm đảm bảo 

chất lƣợng nƣớc cho các ao nuôi. 

- Kết hợp với cán bộ ngành nuôi trồng thủy sản địa phƣơng hƣớng dẫn cũng nhƣ giúp 

ngƣời dân ứng phó, xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra. 

 Hợp phần 2 -  iai đoạn vận hành 5.1.4.3.

Tác động đặc thù trong giai đoạn này phát sinh từ công tác duy tu, bảo dƣỡng hệ thống thoát 

nƣớc. Biện pháp giảm thiểu cho tác động này đƣợc đề xuất nhƣ sau:  

- Kết hợp với chính quyền địa phƣơng tuyên truyền đến ngƣời dân về vấn đề giữ vệ sinh 

chung, nghiêm cấm xả thải chất thải trực tiếp xuống cống; 

- Định kỳ nạo vét, khơi thông lòng cống; 

- Công tác quét dọn, vệ sinh mặt đƣờng cần làm sạch rác, các vật cản dòng chảy trƣớc/trên 

miệng cống; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom bùn phát sinh từ hoạt động nạo vét. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù cho hợp phần 3 5.1.5.

Các tác động của hợp phần 3 chỉ ở mức độ thấp đến trung bình, mang tính tạm thời, cục bộ; phần 

lớn các tác động này (bụi, ồn, rung, nƣớc thải, chất thải rắn, giao thông,…) có thể đƣợc giảm 

thiểu bằng biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng chung điển hình đƣợc xác định trong 

ECOPs. Phần dƣới đây chỉ trình bày biện pháp giảm thiểu cho các tác động đặc thù phát sinh từ 

hoạt động đầu tƣ khu tái định cƣ hoặc phát sinh từ đặc thù hiện trạng tại công trƣờng. 

 Hợp phần 3 -  iai đoạn tiền thi công 5.1.5.1.

Các tác động môi trƣờng trong giai đoạn tiền thi công của hợp phần 3 chủ yếu liên quan tới công 

tác thu hồi đất. Ngoài ra, những rủi ro do bom mìn trong khu vực thi công cũng cần đƣợc quan 

tâm. Để giảm thiểu những tác động này, dự án sẽ tiến hành các biện pháp sau: 

Giảm thiểu tác động do rà phá bom mìn 
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Hạng mục rà phá bom mìn phải đƣợc đơn vị có chức năng và đủ năng lực thực hiện trên toàn bộ 

phạm vi dự án trƣớc khi tiến hành giải phóng mặt bằng. 

Giảm thiểu tác động do thu hồi đất 

- Trong giai đoạn thiết kế chi tiết, Ban QLDA sẽ khảo sát, nghiên cứu một cách kỹ càng về 

quy mô và phạm vi thực hiện dự án nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất công tác thu hồi 

đất đai. Đồng thời, chủ dự án phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng trong 

công tác thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng tại khu vực thực hiện dự án để ngƣời dân 

nhận biết vai trò, ý nghĩa của dự án và cùng tham gia phối hợp, giám sát các nhà thầu 

trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

- Thực hiện các chính sách đền bù, hỗ trợ  theo khung chính sách thiết lập cho tiểu dự án 

và các quy định hiện hành. 

  Hợp phần 3 -  iai đoạn thi công 5.1.5.2.

Các tác động phát sinh trong giai đoạn thi công nằm ngoài phạm vi có thể giảm thiểu bằng 

ECOPs bao gồm: ngập úng cục bộ, ảnh hƣởng đến hạ tầng giao thông và gây xáo trộn cộng 

đồng. Các biện pháp giảm thiểu tƣơng ứng cho loại tác động này đƣợc đề xuất nhƣ sau: 

 Giảm thiểu tác động do ngập úng cục bộ 

- Thu dọn chất thải, phế liệu xây dựng hàng ngày và tập kết đúng nơi quy định 

- Các nhà thầu phải có biện pháp thi công cụ thể, có phƣơng án phòng chống ngập úng 

trong thời gian thi công hay phƣơng án dẫn dòng để đảm bảo việc tiêu thoát nƣớc cho 

khu vực. 

- Nhà thầu cần tạo các mƣơng/rãnh thoát nƣớc tạm thời và dẫn về các cống thoát 

nƣớc/kênh, rạch hiện hữu gần khu vực để đảm bảo việc tiêu thoát nƣớc cho khu vực. 

- Bố trí máy bơm dự phòng nhằm tiêu thoát nhanh lƣợng nƣớc trong trƣờng hợp mƣa lớn, 

thời tiết cực đoan. 

 Giảm thiểu tác động đến hạ tầng giao thông 

Hoạt động thi công có sự tham gia của các phƣơng tiện vận tải nặng. Do đó, sẽ có sự xuống cấp 

hạ tầng do hoạt động này. Các biện pháp giảm thiểu sau đƣợc đề xuất áp dụng: 

- Nhà thầu phải xây dựng kế hoạch và biện pháp thi công một cách cụ thể, trong đó phải có 

chi tiết về phƣơng pháp nạo vét, kế hoạch và tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu 

cũng nhƣ tuyến đƣờng tới các bãi chứa vật liệu thải. Kế hoạch vận chuyển nên tránh tập 

trung quá nhiều lƣợt xe trong ngày. 

- Nhà thầu phải có biện pháp tái lập mặt đƣờng trong trƣờng hợp gây ra hƣ hỏng. 

 Giảm thiểu tác động do xáo trộn cộng đồng 

- Ƣu tiên tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực sẵn có tại địa phƣơng; 

- Tiến hành các thủ tục khai báo về nhân sự hiện diện tại công trƣờng; 

- Tổ chức học tập các nội quy công trƣờng cho cán bộ, công nhân. 

- Nhà thầu có biện pháp chế tài đối với những công nhân vi phạm nội quy công trƣờng. 

 Hợp phần 3 -  iai đoạn vận hành 5.1.5.3.

 Giảm thiểu tác động từ nước thải 

- Tất cả nƣớc thải phát sinh từ các hộ gia đình trong khu tái định cƣ đều phải đƣợc đấu nối 

về hệ thống thoát nƣớc chung của khu TĐC. Hệ thống thoát nƣớc chung này sẽ đƣợc đấu 

nối ra HTTN của thành phố Bạc Liêu và dẫn về nhà máy xử lý nƣớc thải Bạc Liêu công 

suất 45.000 m3/ng.đ để xử lý. 

- Hệ thống cống thoát nƣớc nên đƣợc thiết kế là hệ thống cống kín. 
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- Công việc vệ sinh, quét đƣờng hằng ngày nên lƣu ý làm sạch khu vực tại vị trí miệng 

cống thoát nƣớc để hạn chế rác, vật cản làm tắc nghẽn dòng chảy. 

- Thƣờng xuyên thực hiện công tác nạo vét hệ thống cống rãnh nhằm hạn chế sự tích tụ, 

bồi lắng của các hợp chất hữu cơ. 

 Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn 

- Ban quản lý khu TĐC phải ký kết hợp đồng thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt với 

URENCO hoặc các tổ chức thu gom rác dân lập để chuyển giao lƣợng rác phát thải từ 

khu TĐC; 

- Bố trí các thùng thu gom rác dọc theo các tuyến vận chuyển nội bộ trong khu TĐC. Quy 

cách của thùng rác phải đáp ứng quy định của Bộ xây dựng theo QCVN 07:2010/BXD cụ 

thể:  i) sức chứa của thùng rác sẽ là 100 lít và không vƣợt quá 1m
3
; ii) thùng rác phải 

đƣợc đậy kín; iii) cứ cách 100 m phải có 1 thùng rác; iv) rác để trong thùng sẽ không 

đƣợc để quá 24 tiếng; v) yêu cầu vệ sinh  thùng rác hàng ngày. 

- Ban quản lý khu TĐC kết hợp với chính quyền địa phƣơng tuyên truyền, khuyến khích 

các đối tƣợng trong khu TĐC thực hiện chƣơng trình “Phân loại rác tại nguồn”. 

 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN PCR VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NHẠY 5.2.

CẢM 

 Giảm thiểu tác động đến PCR 5.2.1.

Nhƣ đã trình bày ở Chƣơng 4, Mục 4.1.2.1, không có bất kỳ công trình khảo cổ, di tích lịch sử 

văn hóa nào trong phạm vi thực hiện dự án ngoại trừ việc di dời 14 ngôi mộ. Vì vậy sẽ chỉ có tác 

động đối với việc di dời các ngôi mộ này. PMU cùng nhà thầu sẽ thực hiện các chính sách, di dời 

và hỗ trợ cho hạng mục này theo khung chính sách tái định cƣ thiết lập cho dự án cùng với các 

quy định hiện hành.   

Mặc dù không có bất kỳ tác động nào của dự ánđối với các công trình khảo cổ, di tích lịch sử 

nhƣng nhà thầu cũng phải lƣu ý đến thủ tục “phát hiện tình cờ” trong quá trình thi công và thực 

hiện đúng theo các hƣớng dẫn khắc phục đƣợc nêu trong ECOPs. 

 Giảm thiểu tác động đến các công trình nhạy cảm 5.2.2.

Mục 2.5.2 chƣơng 2 đã mô tả rất rõ tình trạng các công trình nhạy cảm trong phạm vi thực hiện 

dự án. Không có công trình nào bị giải tỏa trắng mà chỉ bị ảnh hƣởng một phần bởi quá trình thu 

hồi đất. Đồng thời, đối với những công trình đƣợc xác định nằm trong phạm vi ảnh hƣởng của 

các nguồn phát thải đã liệt kê ở chƣơng 4, chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu đƣợc đề xuất dƣới đây: 

- Nghiêm cấm việc dừng/đỗ các loại phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu và thải bỏ 

chất thải trƣớc khu vực công trình nhạy cảm (công trình tôn giáo, trƣờng học, công trình 

y tế, chợ,…) 

- Các loại phƣơng tiện vận chuyển cần giảm tốc độ, không bóp còi khi đi qua khu vực bệnh 

viện. 

- Nghiêm cấm việc tập kết nguyên vật liệu và chất thải trƣớc các khu vực này. 

- Bố trí nhân sự điều tiết giao thông tại các điểm nhạy cảm trong trƣờng hợp lịch vận 

chuyển trùng với giờ cao điểm. 

- Không thực hiện công tác thi công xây dựng vào các ngày Rằm, ngày Lễ của tôn giáo. 

- Trong trƣờng hợp mặt bằng thi công làm hẹp phạm vi lƣu thông tại các công trình nhạy 

cảm, nhà thầu phải bố trí lối đi tạm, khoanh vùng khu vực thi công và đảm bảo an toàn 

cho các đối tƣợng ra vào, sinh hoạt hay liên hệ công tác. 

- Hoàn trả, dọn dẹp và vệ sinh mặt bằng sau khi thực hiện xong công tác thi công xây dựng. 
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 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XÃ HỘI  5.3.

 Tham vấn với các bên liên quan 5.3.1.

Nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan tới những tác động tiêu cực có thể phát sinh và nhằm thiết 

lập kênh thông tin liên lạc, trong quá trình chuẩn bị dự án đã tham vấn nhiều lần với cộng đồng 

sở tại. Do dự án có tính chất vay vốn nƣớc ngoài, mức đền bù trên một địa bàn cùng tồn tại nhiều 

loại vốn đầu tƣ với các chính sách đền bù hỗ trợ không nhất quán sẽ sinh khiếu kiện do đó Tỉnh 

sẽ có các văn bản hƣớng dẫn cụ thể việc thực hiện công tác kiểm kê, chi trả, mức giá thay thế của 

dự án dựa trên khung chính sách tái định cƣ của dự án đƣợc Thủ tƣớng phê duyệt.  

 Xem xét khung chính sách 5.3.2.

Thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, cụ thể là các văn bản ban hành Quy định về bồi thƣờng, 

hỗ trợ và tái định cƣ. Đó là các luật và các qui định của Việt Nam (Hiến pháp của Nƣớc Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992) khẳng định quyền của công dân về sở hữu và bảo vệ 

quyền sở hữu nhà ở. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành một số luật, nghị định, và quy định tạo 

thành khung pháp lý về thu hồi đất, đền bù, và tái định cƣ. Các văn bản của tỉnh An Giang trong 

việc áp dụng các nghị định của Chính phủ). Bên cạnh đó cũng xem xét các chính sách tái định cƣ 

bắt buộc theo qui định của Ngân hàng Thế giới nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm 

tàng đến ngƣời dân, trong đó có chú ý tới các vấn đề, giới và những nhóm dễ bị tổn thƣơng khác. 

Đồng thời, các chính sách cũng quy định việc phổ biến thông tin cho ngƣời BAH, giám sát và 

đánh giá việc thực hiện bồi thƣờng và TĐC. 

Cần xem xét những điểm khác nhau cơ bản giữa Chính sách liên quan đến xã hội, tái định cƣ của 

Việt Nam và Chính sách tái định cƣ không tự nguyện (OP4.12) của WB để đƣa ra một giải pháp 

phù hợp, cụ thể về giá bồi thƣờng cần có giải pháp nhƣ sau: 

Tại thời điểm thực hiện thu hồi đất, các Hội đồng bồi thƣờng huyện thực hiện điều tra giá thay 

thế nhằm đảm bảo rằng các đơn giá bồi thƣờng cho tất cả các tài sản bị thiệt hại là giá thay thế 

theo giá trị thị trƣờng hiện hành.  

Nhà cửa và các công trình trên đất không hợp lệ để nhận bồi thƣờng, nhƣng tại thời điểm xây 

dựng không vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc cấp có thẩm quyền công bố hoặc 

không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì sẽ đƣợc bồi thƣờng bằng 100% chi phí thay thế 

của nhà/công trình mới, không tính khấu hao các nguyên vật liệu có thể sử dụng lại  

Về hỗ trợ những hộ kinh doanh và những hộ bị ảnh hƣởng (BAH) nặng: Tất cả các hộ kinh 

doanh BAH đều hợp lệ để nhận hỗ trợ, bất kể họ có đăng ký hay không. Những ngƣời BAH mất 

từ 20% hoặc hơn (10% hoặc hơn đối với hộ nghèo và hộ dễ bị tổn thƣơng) tổng diện tích đất sản 

xuất sẽ đƣợc bồi thƣờng bằng “đất đổi đất” hoặc tiền mặt theo giá thay thế tùy theo yêu cầu của 

hộ và quỹ đất công của địa phƣơng. Ngoài bồi thƣờng cho đất bị mất, hộ còn đƣợc hỗ trợ khôi 

phục sinh kế và đào tạo nghề/tạo việc làm. 

 Lập Kế hoạch tái định cƣ (RP) 5.3.3.

Mặc dù đã rất nỗ lực để tránh thu hồi đất và tái định cƣ ngƣời dân địa phƣơng nhƣng vẫn không 

thể tránh khỏi yêu cầu thu hồi đất và các tài sản khác của ngƣời dân. Theo yêu cầu của Ngân 

hàng Thế giới, dự án đã lập Kế hoạch tái định cƣ cho các dự án vòng một và kế hoạch tái định cƣ 

cho các dự án vòng hai sẽ đƣợc lập tƣơng tự. Kế hoạch này phản ánh cách thức dự án sẽ giảm 

thiểu tổn thất của những ngƣời BAH trong dự án, khôi phục sinh kế của họ bằng cách đền bù, hỗ 

trợ, và/hoặc trợ cấp cho họ. Mục tiêu chung của Kế hoạch tái định cƣ nhằm đảm bảo rằng tất cả 

những ngƣời BAH đều đƣợc bồi thƣờng theo giá thay thế những tổn thất của họ và đƣa ra những 

biện pháp hỗ trợ khôi phục để họ có thể khôi phục sinh kế của họ - ít nhất là nhƣ mức trƣớc khi 

có dự án. 
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 Lập và thực hiện tốt kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng 5.3.4.

Kiểm soát tốt các tác động bất lợi và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong thời gian thi 

công tiểu dự án (TDA). Chủ động phòng, chống các bệnh dịch phát sinh trong quá trình thi công 

TDA, đồng thời ứng phó có hiệu quả trƣờng hợp có dịch bệnh phát sinh. Tăng cƣờng công tác 

truyền thông, giáo dục sức khỏe cho ngƣời dân, chính quyền địa phƣơng về các nguy cơ phát 

sinh dịch bênh tiềm tàng trong quá trình thi công TDA. 

 Lập và thực hiện tốt kế hoạch truyền thông, tham vấn sức khỏe cộng đồng có sự 5.3.5.

tham gia 

Tăng cƣờng tiếp cận thông tin theo quyền lợi của mình cho ngƣời dân trong khu vực dự án. 

Ngƣời dân đƣợc thông báo, cập nhật các kế hoạch thi công dự án để có kế hoạch chủ động cho 

sản xuất, sinh hoạt. Thông tin cho phát triển: nâng cao khả năng tiếp cận thông tin phục vụ cho 

đời sống của ngƣời dân, góp phần cải thiện chất lƣợng cuộc sống. Tăng cƣờng sự tham gia của 

ngƣời dân. 

 Lập và thực hiện tốt kế hoạch hành động giới 5.3.6.

Một kế hoạch hành động giới là cần thiết để tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của phụ nữ 

trong giai đoạn xây dựng của dự án, cung cấp các cơ hội mới cho phụ nữ để tăng thu nhập, 

nhƣng không làm tăng gánh nặng cuộc sống của họ, và góp phần tăng vai trò và địa vị ngƣời phụ 

nữ trong vùng dự án. 

 Công bố thông tin, trách nhiệm giải trình xã hội và giám sát 5.3.7.

Nhằm bảo đảm sự tham gia của cộng đồng bị ảnh hƣởng, của các hộ gia đình, chính quyền địa 

phƣơng, tổ chức có liên quan trong việc chia sẻ thông tin về dự án, tƣ vấn về lựa chọn phƣơng án 

kỹ thuật, dự kiến các tác động về đất đai, thu nhập và tài sản trên đất... Bản công bố thông tin là 

một đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ của dự án trong quá trình thực hiện, chuẩn 

bị, và khi dự án đi vào hoạt động với sự đồng thuận của cộng đồng, chính quyền Ban QLDA. 

Điều này sẽ giảm thiểu khả năng xung đột phát sinh và rủi ro khác, tăng hiệu quả đầu tƣ và ý 

nghĩa xã hội của dự án. 

 Thuê chuyên gia 5.3.8.

Thuê chuyên gia có kinh nghiệm, phối hợp với Ban QLDA thực hiện kế hoạch tái định cƣ và 

chƣơng trình phục hồi sinh kế cho ngƣời dân. 
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CHƢƠNG 6. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG XÃ HỘI 

(ESMP) 

Dựa trên đánh giá các tác động môi trƣờng tiêu cực tiềm tàng và các biện pháp giảm thiểu đƣợc 

đề xuất trong chƣơng 5, phần này sẽ trình bày Kế hoạch Quản lý Môi trƣờng (EMP) của dự án. 

EMP xác định các biện pháp cần đƣợc tiến hành cho dự án, bao gồm chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng và tổ chức thực hiện, xem xét nhu cầu cần phải tuân thủ quy  định về EIA của chính phủ 

và chính sách bảo vệ môi trƣờng của WB, bao gồm: Hƣớng dẫn an toàn, sức khỏe, và môi trƣờng 

của Ngân hàng Thế giới.  

 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 6.1.

Là một phần của đánh giá tác động môi trƣờng (EIA), Kế hoạch quản lý môi trƣờng (EMP) là 

một công cụ đƣợc sử dụng điển hình trong nhiều dự án bao gồm thông tin và hƣớng dẫn về quá 

trình giảm thiểu và quản lý các tác động bất lợi đến môi trƣờng khi thực hiện dự án. Thông 

thƣờng ở Việt Nam, EMP bao gồm một danh sách các biện pháp giảm thiểu điển hình đƣợc nhà 

thầu thực hiện, chƣơng trình giám sát môi trƣờng, tổ chức và ƣớc tính chi phí giám sát. 

Việt Nam đã ban hành đầy đủ các khung pháp lý liên quan đến quá trình chuẩn bị đánh giá tác 

động môi trƣờng, tiêu chuẩn môi trƣờng, bảo vệ, và quản lý và sử dụng đất, tài sản văn hóa, và 

các khía cạnh khác liên quan đến xây dựng và hoạt động của cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng tại 

Việt Nam. EMP này phù hợp với các quy định đó. Để thực hiện EMP có hiệu quả, PMU sẽ: 

- Thành lập Tổ quản lý môi trƣờng và xã hội (Ban MT&XH): chịu trách nhiệm đảm bảo 

thực hiện kịp thời EMP, bao gồm giám sát, báo cáo và xây dựng năng lực liên quan đến 

quy định an toàn. 

- Chỉ định Tƣ vấn Giám Sát thi công (Tƣ vấn GSTC) chịu trách nhiệm giám sát tình hình 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng của nhà thầu, đây là một phần 

trong hợp đồng thi công xây dựng và yêu cầu này sẽ đƣợc đƣa vào điều khoản tham chiếu 

của Tƣ vấn giám sát thi công. 

- Thuê chuyên gia tƣ vấn trong nƣớc đủ điều kiện làm Tƣ vấn Giám Sát môi trƣờng độc 

lập (TVGSMT) để hỗ trợ chủ đầu tƣ thực hiện nhiệm vụ.  

Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

trong quá trình hoạt động của dự án. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (PSC) dƣới sự chủ trì của Chủ tịch 

hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (PCP) sẽ chỉ đạo thực hiện chính sách tổng thể và giám 

sát việc thực hiện dự án. Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan chuyên ngành và các Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Tài nguyên và Môi trƣờng (STNMT) là rất quan trọng.  

Các biện pháp giảm thiểu trong EMP, có hai phần cơ bản: 

- Thứ nhất, ECOPs bao gồm các tác động điển hình chung dự kiến sẽ xảy ra tại các công 

trình thi công xây dựng của dự án. Các biện pháp giảm thiểu những tác động này đã đƣợc 

đƣa ra trong ECOPs và một số biện pháp sẽ đƣợc đƣa vào hợp đồng với nhà thầu thi công 

xây dựng, tƣ vấn thiết kế thi công. 

- Thứ hai, với các tác động đặc thù của dự án theo các hạng mục công trình mà các biện 

pháp giảm thiểu chƣa đƣợc nêu trong ECOPs, hay các tác động xảy ra với quy mô lớn 

cần đến các biện pháp giảm thiểu vƣợt ra ngoài phạm vi ECOPs, sẽ đƣợc mô tả chi tiết 

hơn trong báo cáo ESIA. 
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- Đối với hoạt động thu hồi đất và tái định cƣ, hay các tác động liên quan đến dân tộc bản 

địa, các biện pháp giảm thiểu đƣợc trình bày riêng trong các báo cáo (Kế hoạch tái định 

cƣ, Khung kế hoạch tái định cƣ, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số). Các hoạt động này 

sẽ đƣợc thực hiện và giám sát riêng biệt.  

 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CHÍNH CHO DỰ ÁN 6.2.

 Bộ quy tắc thực hành môi trƣờng (ECOP) 6.2.1.

Bản ECOPs đầy đủ sẽ đƣợc nêu trong phần này. Các biện pháp giảm thiểu đƣợc liệt kê dƣới đây. 

Các loại tác động có trong báo cáo này bao gồm: 

- Nguồn phát sinh bụi 

- Ô nhiễm không khí 

- Tác động tiếng ồn và rung động 

- Ô nhiễm nƣớc 

- Quản lý bãi tập kết vật liệu, quặng, mỏ lộ thiên 

- Chất thải rắn 

- Quản lý vật liệu nạo vét, bãi chứa vật liệu nạo vét 

- Xáo trộn thảm thực vật và nguồn tài nguyên sinh thái 

- Quản lý giao thông 

- Tạm ngừng dịch vụ tiện ích 

- Phục hồi các khu vực bị ảnh hƣởng 

- An toàn lao động và công cộng 

- Thông tin liên lạc với cộng đồng 

- Xử lý phát lộ 
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 Bảng 6.1: Các biện pháp giảm thiểu theo ECOPs 

Các vấn đề môi trƣờng và 
xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 
Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tại 

Việt Nam 

1. Phát sinh bụi 
- Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật, các quy định Việt Nam về 

chất lƣợng môi trƣờng không khí. 

- Nhà thầu phải đảm bảo việc giảm thiểu phát sinh bụi; nhà thầu phải thực 

hiện kế hoạch kiểm soát bụi để duy trì môi trƣờng an toàn lao động và 

giảm thiểu sự xáo trộn cho các khu dân cƣ/nhà ở xung quanh. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi (ví dụ: 

sử dụng xe tƣới nƣớc mặt đƣờng, che phủ nơi tập kết vật liệu,…) nhƣ 

đƣợc yêu cầu. 

- Tại mỗi công trƣờng thi công, nhà thầu chỉ bố trí 1 cổng ra vào. Các 

phƣơng tiện khi từ công trƣờng đi ra phải đảm bảo đƣợc rửa sạch bánh xe 

trƣớc khi tham gia vào hệ thống giao thông khu vực. 

- Vật liệu khi đƣợc vạo vét, bốc dỡ và vận chuyển phải đƣợc cố định, che 

phủ một cách thích hợp để ngăn chặn sự rơi vãi của đất, cát, vật liệu hoặc 

bụi. 

- Bãi tập kết nguyên vật liệu và đất lộ thiên phải đƣợc che chắn, bảo vệ để 

chống phát tán vào không khí khi có gió. Khi lựa chọn vị trí các bãi này 

phải tính đến hƣớng gió và vị trí của các điểm nhạy cảm xung quanh. 

- Công nhân tham gia trên công trƣờng phải đƣợc trang bị đầy đủ các thiết 

bị bảo hộ lao động. 

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

2. Ô nhiễm không khí 
- Tất cả các phƣơng tiện vận chuyển cần tuân theo các quy định Việt Nam 

về kiểm soát giới hạn phát thải khí cho phép. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển phải đƣợc kiểm tra định kỳ về sự phát thải 

khí và đƣợc cấp chứng nhận “Giấy chứng nhận về Tuân thủ về kiểm tra 

Chất lƣợng, An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trƣờng” theo Quyết định số 

35/2005/QD-BGTVT; 

- Không đƣợc đốt chất thải hoặc vật liệu xây dựng trên công trƣờng. 

- TCVN 6438-2005: Các phƣơng 

tiện đƣờng bộ giới hạn tối đa 

cho phép về phát thải khí. 

- Quyết định số 35/2005/QĐ-

BGTVTvề kiểm tra chất lƣợng, 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trƣờng; 
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Các vấn đề môi trƣờng và 
xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 
Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tại 

Việt Nam 

- Các trạm xử lý, trộn bê tông cần đặt xa các khu dân cƣ. - QCVN 05:2013/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lƣợng môi trƣờng không khí. 

3. Các tác động từ tiếng ồn 
và độ rung  

- Nhà thầu có trách nhiệm thực thi các quy định của Việt Nam liên quan 

đến tiếng ồn và độ rung. 

- Tất cả các phƣơng tiện cần phải có “Giấy chứng nhận chất lƣợng, an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trƣờng” theo Quyết định số 35/2005/QDBGTVT 

để tránh việc máy móc phát sinh tiếng ồn quá mức do không đƣợc bảo 

dƣỡng đầy đủ. 

- Khi cần thiết, phải thực hiện các biện pháp để giảm độ ồn tới mức độ cho 

phép; có thể bao gồm việc lắp các thiết bị giảm thanh, giảm âm hoặc đặt 

máy thi công có độ ồn lớn trong khu vực đƣợc cách âm. 

- Tránh hoặc giảm thiểu việc giao thông vận chuyển đi qua khu dân cƣ 

cũng nhƣ tránh đặt các trạm chế biến vật liệu trong khu vực dân cƣ (nhƣ 

trộn xi măng). 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy 

chuẩn kĩ thuật quốc gia về tiếng 

ồn 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung. 

4. Ô nhiễm nƣớc 
- Nhà thầu cần có trách nhiệm thực thi các quy định của Việt Nam về việc 

xả nƣớc thải vào các nguồn tiếp nhận. 

- Tại tất cả các khu vực lán trại công nhân hay công trƣờng thi công, nhà 

thầu phải trang bị đầy đủ nhà vệ sinh di động hoặc xây dựng nhà vệ sinh 

cho công nhân đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Nƣớc thải từ nhà vệ sinh 

cũng nhƣ nhà bếp, nhà tắm, bồn chậu rửa bát… sẽ đƣợc đổ vào bể chứa 

để vận chuyển ra khỏi công trƣờng hoặc xả vào hệ thống nƣớc thải khu 

vực; không cho phép xả trực tiếp vào các thủy vực nƣớc mặt khu vực. 

- Nƣớc thải vƣợt quá ngƣỡng cho phép theo tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật 

Việt Nam cần đƣợc thu gom vào bể, bồn chứa và đƣa ra khỏi công trƣờng 

bởi đơn vị thu gom chất thải đƣợc cấp phép. 

- Sắp xếp hợp lý việc thu gom, chuyển dòng hoặc ngăn chặn dòng nƣớc thải 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: 

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia 

về Chất lƣợng nƣớc mặt. 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: 

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia 

về Chất lƣợng nƣớc  dƣới đất. 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy 

định kỹ thuật quốc gia về nƣớc 

thải sinh hoạt; 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải công nghiệp. 
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Các vấn đề môi trƣờng và 
xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 
Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tại 

Việt Nam 

từ các hộ dân để đảm mức tối thiểu về việc xả nƣớc thải hoặc tắc nghẽn và 

ngập úng cục bộ. 

- Trƣớc khi thi công, nhà thầu cần phải có tất cả các giấy phép/chứng chỉ đổ 

thải nƣớc thải và các hợp đồng xả nƣớc thải cần thiết. 

- Khi hoàn thành các công việc xây dựng, bể thu, thùng gom nƣớc thải và 

bể tự hoại sẽ đƣợc xử lý an toàn hoặc đóng lại, trám bít có hiệu quả. 

5. Quản lý kho dự trữ, và 
mỏ đất đá vật liệu 

- Những mỏ đất đá, vật liệu hoặc kho dự trữ quy mô lớn sẽ cần có các biện 

pháp quản lý, giảm thiểu đặc thù nằm ngoài phạm vi biện pháp đã xác 

định trong bản ECOP này. 

- Tất cả các địa điểm đƣợc sử dụng phải đƣợc xác định trƣớc đó theo các 

tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã đƣợc phê duyệt. Cần tránh các khu vực 

nhạy cảm nhƣ các điểm danh lam thắng cảnh, chùa, đình, các khu vực 

sinh cảnh tự nhiên, các khu vực gần các nguồn tiếp nhận nhạy cảm hoặc 

khu vực khác gần nguồn nƣớc. 

- Đối với mỏ vật liệu đƣợc khai thác lần đầu, cần lƣu trữ lớp đất mặt và sau 

này sẽ sử dụng lại lớp đất này để hoàn thổ phục hồi môi trƣờng khu mỏ 

trở về lại gần với điều kiện tự nhiên ban đầu. 

- Việc sử dụng thêm các khu vực mới cho việc dự trữ, tập kết hay khai thác 

vật liệu cần thiết cho quá trình thi công phải đƣợc phê duyệt trƣớc bởi các 

kỹ sƣ xây dựng và đƣợc sự chấp thuận của chính quyền địa phƣơng. 

 

6. Chất thải rắn 
- Trƣớc khi thi công, nhà thầu phải chuẩn bị một quy trình kiểm soát chất 

thải (lƣu trữ, trang bị các thùng chứa rác, kế hoạch quét dọn công trƣờng, 

nhân công, vv) và nhà thầu phải tuân thủ chặt chẽ quy trình này trong các 

hoạt động xây dựng. 

- Trƣớc khi thi công, nhà thầu phải ký hợp đồng với các đơn vị có chức 

năng định kỳ đến thu gom và xử lý chất thải (hợp tác xã thu gom chất thải 

sinh hoạt); Chất thải rắn có thể đƣợc lƣu giữ tạm thời trên công trƣờng tại 

vị trí đã đƣợc phê duyệt bởi Tƣ vấn Giám sát Xây dựng và các chính 

- Nghị định số 59/2007/NĐ - CP 

về quản lý chất thải . 

- Nghị định số 38/2015/NĐ - CP 

về quản lý chất thải và phế liệu. 

- Thông tƣ số 36/2015/TT-

BTNMT về quản lý chất thải 

nguy hại. 
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Các vấn đề môi trƣờng và 
xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 
Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tại 

Việt Nam 

quyền địa phƣơng liên quan; Đối với chất thải nguy hại phải là đơn vị có 

chức năng đƣợc quy định tại Thông tƣ số 36/2015/TTBTNMT ngày 

30/6/2015 quy định về quản lý chất nguy hại. 

- Nghiêm cấm tất cả công nhân và các nhà thầu có hành vi vứt rác bừa bãi, 

đặc biệt là vứt xuống các thủy vực. 

- Tại tất cả các khu lán trại công nhân, khu công trƣờng, nhà thầu phải trang 

bị các thùng chứa rác và các phƣơng tiện thu gom rác thải. Các thiết bị 

này phải đƣợc đậy nắp và phải đảm bảo bền trong các điều kiện thời tiết 

và ngăn đƣợc các động vật ăn rác thối. 

- Tại mỗi công trƣờng hay lán trại công nhân và khu bảo dƣỡng các thiết bị 

thi công, nhà thầu phải trang bị thêm kho chứa hoặc thiết bị chứa các chất 

thải nguy hại (có thể sử dụng thùng phuy/ nhựa/ composite,...). 

- Thiết bị này chỉ sử dụng chứa các chất thải nguy hại và phải có nắp đậy 

kín và bên ngoài phải có nhãn ghi rõ "NƠI CHỨA CHẤT THẢI NGUY 

HẠI". 

- Tuyệt đối không đƣợc đốt hay chôn lấp chất thải rắn trên công trƣờng. 

- Vật liệu có khả năng tái chế nhƣ các tấm ván gỗ cho các công trình 

mƣơng rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, bao bì, vv… sẽ đƣợc thu gom và 

tách riêng tại hiện trƣờng từ các nguồn thải khác để tái sử dụng, sử dụng 

để san lấp, hoặc bán. 

- Nếu không đƣợc thu gom và vận chuyển ra khỏi công trƣờng, chất thải 

rắn hoặc các rác thải xây dựng khác phải đƣợc xử lý tại một khu vực đã 

đƣợc xác định và phê duyệt bởi Tƣ vấn Giám sát Xây dựng và đƣợc đƣa 

vào quy trình kiểm soát chất thải rắn. Trong bất cứ trƣờng hợp nào, nhà 

thầu cũng không đƣợc phép tiêu hủy hay đổ thải, vật liệu vào các khu vực 

nhạy cảm về môi trƣờng nhƣ các dòng chảy, thủy vực,... 

- Đối với các chất thải nguy hại nhƣ giẻ lau dính dầu mỡ, các chất thải hóa 

học khác, thuỷ tinh hỏng,... khi phát sinh phải đƣợc thu gom vào vị trí tập 

kết chất thải nguy hại để định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom 
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và xử lý. Nghiêm cấm việc bỏ lẫn chất thải nguy hại vào các chất thải sinh 

hoạt để xử lý cùng chất thải sinh hoạt. 

- Các chất thải rắn có khả năng tái chế cần đƣợc tận dụng để tái chế thông 

qua các đơn vị thu gom và tái chế. 

- Dầu mỡ đã qua sử dụng sẽ đƣợc đƣa ra ngoài khu công trƣờng đến công 

ty tái chế dầu đƣợc phê duyệt. 

- Dầu đã qua sử dụng, chất bôi trơn, vật liệu làm sạch… đã sử dụng để bảo 

dƣỡng phƣơng tiện, máy móc sẽ đƣợc thu gom vào các thùng chứa và 

chuyển ra khỏi công trƣờng bởi các công ty tái chế dầu chuyên dụng để 

xử lý tại khu xử lý chất thải nguy hại đã đƣợc phê duyệt 

- Dầu đã qua sử dụng và các vật liệu đã bị ô nhiễm dầu có khả năng chứa 

PCBs sẽ đƣợc lƣu trữ cẩn thận để tránh rò rỉ hoặc gây ảnh hƣởng đến 

công nhân. Cần phải liên hệ với Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh để đƣợc 

hƣớng dẫn thêm. 

7. Quản lý vật liệu nạo vét 
- Việc quản lý các vật liệu nạo vét có khối lƣợng lớn hoặc vật liệu nạo vét 

bị ô nhiễm không nằm trong phạm vi ECOPs này và sẽ đƣợc đƣa vào 

phần các biện pháp giảm thiểu đặc thù 

- Nhà thầu phải lập kế hoạch nạo vét gồm có lịch trình, phƣơng pháp để đáp 

ứng các yêu cầu về an toàn giao thông, sức khỏe cộng đồng và vệ sinh 

môi trƣờng. Nhằm đảm bảo việc nạo vét tuân thủ với các quy định môi 

trƣờng, những ngƣời ra quyết định chủ chốt (chính quyền địa phƣơng, Sở 

Tài nguyên môi trƣờng, công ty dịch vụ công cộng, Tƣ vấn Giám sát xây 

dựng…) cần đƣợc tham gia và nhất trí trong mỗi quyết định chính trong 

quá trình chuẩn bị và thực hiện kế hoạch nạo vét. 

- Các tính chất của vật liệu/bùn nạo vét cần đƣợc xác định bằng cách lấy 

mẫu và phân tích nếu chƣa đánh giá đƣợc đầy đủ trong quá trình đánh giá 

tác động môi trƣờng (ĐTM). Phải có các biện pháp giảm thiểu riêng đối 

với vật liệu nạo vét bị ô nhiễm. 

- Nghị định số 59/2007/NĐ - CP 

về quản lý chất thải . 

- Nghị định số 38/2015/NĐ - CP 

về quản lý chất thải và phế liệu. 

- Thông tƣ số 36/2015/TT-

BTNMT về quản lý chất thải 

nguy hại. 
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- Tất cả các vật liệu nạo vét nhƣ bùn, đất,... khi nạo vét cần đƣợc để tại 1 vị 

trí kiểm soát bùn cho ráo nƣớc mới đƣợc vận chuyển tới các bãi đổ vật 

liệu nạo vét. Nghiêm cấm việc vận chuyển bùn ƣớt trên đƣờng để tránh sự 

rò rỉ bùn thải dọc tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Đảm bảo rằng kế hoạch quản lý vật liệu nạo vét phải cân nhắc đến yếu tố 

môi trƣờng trong việc xác định các lựa chọn đổ thải ngắn hạn và dài hạn, 

xem xét các phƣơng pháp giảm nạo vét và tối đa hóa việc sử dụng các vật 

liệu nạo vét một cách có lợi. 

- Nƣớc rỉ, tách ra từ các vật liệu/bùn nạo vét không đƣợc phép chảy vào 

dòng nƣớc mà không đƣợc lọc hoặc xử lý thích hợp. 

- Vật liệu nạo vét đƣợc thu gom để xử lý theo quy trình nhƣ các quy định 

Việt Nam về thu gom chất thải, để đảm bảo vật liệu nạo vét đƣợc vận 

chuyển, lƣu giữ, xử lý và quản lý một cách an toàn và thân thiện với môi 

trƣờng. 

- Những đơn vị tham gia việc xử lý vật liệu nạo vét phải có chuyên môn và 

phải đƣợc cấp chứng chỉ. 

- Khu san lấp vệ sinh cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, dựa trên mức độ ô 

nhiễm tiềm tàng. Trong trƣờng hợp bùn nạo vét đƣợc đổ ở bãi rác, cần 

phải xây dựng một khu/ô dành riêng cho việc chôn lấp chất nguy hại nếu 

vật liệu nạo vét bị ô nhiễm kim loại nặng. 

8. Phá vỡ thảm thực vật và 
tài nguyên sinh thái 

- Nhà thầu sẽ chuẩn bị Kế hoạch quản lý việc giải phóng mặt bằng 

(GPMB), phục hồi thảm thực vật và phục hồi theo các quy định để Kỹ sƣ 

Xây dựng duyệt trƣớc. Kế hoạch GPMB phải đƣợc Tƣ vấn Giám sát Xây 

dựng phê duyệt và phải đƣợc tuân thủ nghiêm ngặt bởi nhà thầu. Các khu 

vực đƣợc giải tỏa cần giảm thiểu ở đến mức có thể. 

- Nhà thầu cần bóc tách lớp đất mặt khỏi những khu vực mà đất mặt sẽ bị 

ảnh hƣởng bởi các hoạt động cải tạo, bao gồm các hoạt động tạm thời nhƣ 

lƣu trữ, dự trữ…; lớp đất mặt đã bị bóc ra sẽ đƣợc lƣu trữ trong các khu 

vực đã thống nhất với Tƣ vấn giám sát xây dựng để sau này sử dụng cho 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 

55/2014/QH13. 
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việc tái tạo thảm thực vật và sẽ đƣợc bảo vệ đầy đủ. 

- Không đƣợc phép sử dụng hóa chất để giải tỏa, phát quang cây cối. 

- Phạm vi giải phóng mặt bằng chỉ nằm trong giới hạn cho phép. Tuyệt đối 

không mở rộng làm ảnh hƣởng tới hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật 

xung quanh. 

- Không đƣợc làm xáo trộn các khu vực có tầm quan trọng tiềm năng nhƣ 

tài nguyên sinh thái trừ khi có sự cho phép trƣớc đó của Tƣ vấn Giám sát 

Xây dựng. Tƣ vấn Giám sát xây dựng cần tham khảo ý kiến của BQLDA, 

Tƣ vấn Giám sát môi trƣờng độc lập (IEMC) và các chính quyền địa 

phƣơng có liên quan. Các khu vực quan trọng tiềm năng này bao gồm các 

khu vực gây giống hoặc chăn nuôi chim hoặc động vật, các vùng sinh sản 

của cá, hoặc bất cứ khu vực không gian xanh nào đƣợc bảo vệ. 

- Nhà thầu phải đảm bảo rằng không có hiện tƣợng săn bắn, bẫy hay đánh 

thuốc các loài động vật diễn ra. 

9. Quản lý giao thông 
- Trƣớc khi xây dựng, thực hiện tham vấn chính quyền và cộng đồng địa 

phƣơng và cảnh sát giao thông. 

- Sự gia tăng đáng kể các lƣợt phƣơng tiện giao thông cần đƣợc đƣa vào 

giải quyết trong kế hoạch thi công và phải đƣợc phê duyệt trƣớc đó. Việc 

phân tuyến giao thông, đặc biệt đối với của các xe cơ giới hạng nặng, cần 

phải tính đến các khu vực nhạy cảm nhƣ trƣờng học, bệnh viện, và chợ. 

- Cần lắp đặt hệ thống chiếu sáng vào ban đêm nếu cần để đảm bảo an toàn 

giao thông. 

- Đặt các biển báo xung quanh khu vực xây dựng để tạo điều kiện cho an 

toàn giao thông, cung cấp các chỉ dẫn đến các khu vực khác nhau của 

công trƣờng, và cung cấp các chỉ dẫn và biển cảnh báo an toàn. 

- Sử dụng các biện pháp kiểm soát an toàn giao thông, bao gồm các biển 

hiệu đƣờng bộ/sông/kênh và ngƣời phất cờ để cảnh báo tình huống nguy 

hiểm. 

- Luật Giao thông và Vận tải số 

23/2008/QH12. 

- Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13. 

- Thông tƣ số 22/2010/TT- BXD 

về quy định về an toàn xây 

dựng. 
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- Tránh vận chuyển vật liệu xây dựng trong giờ cao điểm. 

- Hành lang cho ngƣời đi bộ và phƣơng tiện cơ giới trong và ngoài khu vực 

xây dựng cần đƣợc cách ly với công trƣờng và có thể tiếp cận một cách dễ 

dàng, an toàn và thích hợp. Biển hiệu phải đƣợc lắp đặt thích hợp cả ở 

đƣờng thủy và đƣờng bộ tại những nơi cần thiết. 

10. Gián đoạn các dịch vụ 
tiện ích 

- Đối với việc gián đoạn có kế hoạch hoặc không có kế hoạch đến các dịch 

vụ tiện ích nhƣ nƣớc, khí, điện, internet: nhà thầu phải thực hiện tham vấn 

trƣớc và có kế hoạch dự phòng những tình huống bất ngờ với chính quyền 

địa phƣơng về hậu quả khi dịch vụ cụ thể bị hỏng hoặc gián đoạn hay tạm 

ngừng cung cấp. 

- Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích có liên quan để thiết lập 

lịch trình xây dựng phù hợp. 

- Cung cấp thông tin cho các hộ dân bị ảnh hƣởng về lịch trình làm việc 

cũng nhƣ sự gián đoạn, tạm ngừng cung cấp các dịch vụ dự kiến (ít nhất 5 

ngày trƣớc). 

- Hạn chế thi công công trình vào mùa mƣa lũ 

- Cần tránh việc tạm ngừng cung cấp nƣớc cho khu vực nông nghiệp. 

- Nhà thầu cần đảm bảo cấp nƣớc thay thế cho cƣ dân bị ảnh hƣởng trong 

trƣờng hợp tạm ngừng cấp nƣớc kéo dài hơn 1 ngày. 

- Bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống đƣờng dây cáp của các hệ thống tiện 

ích hiện có phải đƣợc đƣợc báo cáo cho chính quyền và sửa chữa càng 

sớm càng tốt. 

- Nghị định số 167/2013/NĐ - CP 
về quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự 
và an toàn xã hội; phòng chống tệ 
nạn xã hội; phòng cháy và chữa 
cháy; công tác phòng chống bạo 
lực gia đình. 

11. Phục hồi các vùng bị 
ảnh hƣởng 

- Các vùng giải tỏa nhƣ mỏ lộ thiên không còn đƣợc sử dụng, các bãi đổ 

thải, thiết bị trên công trƣờng, lán trại cho công nhân, khu dự trữ, giàn 

giáo và bất kỳ vùng tạm nào đƣợc sử dụng trong quá trình thi công các 

hạng mục của dự án sẽ đƣợc phục hồi cảnh quan, cung cấp hệ thống thoát 

nƣớc phù hợp và trồng lại cây cối, thực vật. 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 
55/2014/QH13. 
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- Bắt đầu trồng cây, tái tạo thực vật sớm nhất khi có thể. Những loài thực 

vật bản địa thích hợp sẽ đƣợc lựa chọn để trồng và phục hồi địa hình tự 

nhiên. 

- Tất cả các vùng bị ảnh hƣởng sẽ đƣợc tạo cảnh quan và thực hiện ngay 

các biện pháp sửa chữa, phục hồi cần thiết, bao gồm tạo không gian xanh, 

xây đƣờng bộ, cầu và các công trình hiện trạng khác. 

- Trồng cây xanh tại các vùng đất trống và dọc kênh rạch để ngăn chặn 

hoặc giảm thiểu sự sạt lở và duy trì sự ổn định cho bờ kè. 

- Đất bị ô nhiễm các chất hóa học hoặc chất nguy hại sẽ đƣợc chuyển đi và 

chôn lấp tại các bãi đổ thải phù hợp. 

- Khôi phục đƣờng và cầu bị hƣ hỏng do các hoạt động của dự án. 

12. An toàn lao động và an 
toàn công cộng 
 
 
 

- Nhà thầu cần tuân thủ mọi quy định của Việt nam về an toàn lao động. 

- Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch hành động để ứng phó với các rủi ro và 

các tình huống khẩn cấp. 

- Tại mỗi công trƣờng thi công, khu lán trại công nhân, nhà thầu cần trang 

bị đầy đủ các dịch vụ cứu thƣơng khẩn cấp ngay tại công trƣờng (tủ thuốc, 

các vật dụng y tế cần thiết nhƣ bông, băng, thuốc sơ cứu,...). 

- Tập huấn cho công nhân các quy định an toàn nghề nghiệp. 

- Nếu sử dụng các phƣơng pháp gây nổ, cần vạch ra các biện pháp giảm 

thiểu và các biện pháp đảm bảo an toàn trong Kế hoạch quản lý môi 

trƣờng. 

- Đảm bảo cung cấp cho tất cả các công nhân những trang thiết bị bảo hộ 

lao động đầy đủ, đặc biệt là công nhân sử dụng máy móc gây tiếng ồn, 

công nhân hàn xì,... để kiểm soát tiếng ồn và bảo vệ công nhân. 

- Trong quá trình phá dỡ các cơ sở hạ tầng hiện có, công nhân và ngƣời dân 

cần đƣợc bảo vệ khỏi mảnh vụn rơi vãi bằng các biện pháp nhƣ đặt máng 

trƣợt, kiểm soát giao thông và sử dụng các khu vực hạn chế ngƣời ra vào. 

- Thông tƣ số 22/2010/TT- BXD 

về quy định về an toàn xây 

dựng. 

- Chỉ thị số 02/2008/CT - BXD 

về các vấn đề an toàn và vệ sinh 

môi trƣờng trong các cơ quan 

xây dựng. 

- TCVN 5308-91 : Quy chuẩn kỹ 

thuật về an toàn trong xây dựng. 

- Quyết định số 96/2006/QĐ - 

TTg về giải phóng mặt bằng 

của mìn. 
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Các vấn đề môi trƣờng và 
xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 
Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tại 

Việt Nam 

- Lắp đặt các hàng rào, rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm/biển báo khu 

vực cấm xung quanh khu công trƣờng để chỉ rõ cho ngƣời dân nguy hiểm 

có thể xảy ra. 

- Nhà thầu sẽ cung cấp các biện pháp an toàn nhƣ lắp đặt hàng rào, rào 

chắn, dấu hiệu cảnh báo, hệ thống chiếu sáng để ngăn chặn tai nạn giao 

thông cũng nhƣ các rủi ro khác cho ngƣời dân và các khu vực nhạy cảm 

- Nếu những báo cáo đánh giá trƣớc đây chỉ ra có thể có bom mìn, vật liệu 

nổ còn sót lại (UXO), việc giải tỏa vật liệu nổ này phải đƣợc thực hiện bởi 

ngƣời có chuyên môn và phải theo kế hoạch chi tiết đƣợc phê duyệt bởi 

Kỹ sƣ Xây dựng. 

13. Truyền thông đến cộng 
đồng địa phƣơng  
 

- Duy trì kênh liên lạc mở với chính quyền địa phƣơng và cộng đồng dân 

cƣ liên quan; nhà thầu sẽ phối hợp với c chính quyền địa phƣơng (lãnh 

đạo phƣờng/xã, thôn) để thỏa thuận về lịch trình, kế hoạch cho các hoạt 

động xây dựng tại những khu vực gần với khu vực nhạy cảm hoặc những 

thời điểm nhạy cảm (ví dụ những ngày lễ hội tôn giáo). 

- Các bản sao tiếng Việt của Quy tắc thực tiễn môi trƣờng đô thị (ECOPs) 

và của các tài liệu an toàn môi trƣờng liên quan khác sẽ đƣợc cung cấp 

cho cộng đồng địa phƣơng và ngƣời lao động tại công trƣờng. 

- Sự mất các tiện nghi trong quá trình thi công thƣờng không tránh khỏi 

việc gây bất tiện cho ngƣời dân tại các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, việc 

tham vấn sớm những đối tƣợng bị ảnh hƣởng sẽ tạo cơ hội để điều tra, 

nghiên cứu và thực hiện những phƣơng án thay thế. 

- Phổ biến các thông tin của dự án cho những thành phần bị ảnh hƣởng (ví 

dụ chính quyền địa phƣơng, doanh nghiệp và các hộ dân bị ảnh hƣởng…) 

thông qua họp cộng đồng trƣớc khi khởi công; 

- Cung cấp một địa chỉ liên lạc, tiếp xúc với cộng đồng để từ đó những bên 

quan tâm có thể nhận đƣợc thông tin về các hoạt động trên khu vực, tình 

hình của dự án và kết quả thực hiện dự án; 

- Nghị định số 167/2013/NĐ - CP 

về quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự và an toàn xã hội; 

phòng chống tệ nạn xã hội; 

phòng cháy và chữa cháy; công 

tác phòng chống bạo lực gia 

đình. 
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Các vấn đề môi trƣờng và 
xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 
Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tại 

Việt Nam 

- Cung cấp mọi thông tin, đặc biệt là những phát hiện về kỹ thuật, bằng 

ngôn ngữ mà ngƣời dân có thể hiểu đƣợc và bằng hình thức tiện dụng cho 

những dân quan tâm và những cán bộ đƣợc bầu thông qua việc chuẩn bị 

tờ rơi và các thông cáo báo chí, khi những phát hiện quan trọng đƣợc đƣa 

ra trong giai đoạn dự án; 

- Theo dõi những mối quan tâm của cộng đồng và những thông tin yêu cầu 

khi dự án triển khai. 

- Phản hồi những thắc mắc qua điện thoại và thƣ viết một cách kịp thời và 

đúng mực; 

- Thông báo cho cƣ dân địa phƣơng về kế hoạch xây dựng, lịch trình làm 

việc, sự gián đoạn các dịch vụ, các tuyến đƣờng vòng và các tuyến xe 

buýt tạm thời, các hoạt động nổ và phá dỡ một cách thích hợp; 

- Cung cấp tài liệu kỹ thuật và bản vẽ cho Ủy ban Nhân dân tại cộng đồng 

dân cƣ đặc biệt là phác thảo khu vực thi công và kế hoạch quản lý môi 

trƣờng (EMP) của khu công trƣờng Bảng thông báo sẽ đƣợc dựng tại tất 

cả các vị trí công trƣờng để cung cấp thông tin về ngƣời quản lý công 

trƣờng, cán bộ môi trƣờng, cán bộ y tế và an toàn, số điện thoại và thông 

tin về các nội dung khác nhƣ vậy ngƣời bị ảnh hƣởng có thể có kênh để 

nói lên mối quan tâm và những đề nghị của mình.  

14. Thủ tục xử lý phát lộ Nếu nhà thầu phát hiện thấy các khu vực khảo cổ, các khu lịch sử, di tích và 

vật thể, bao gồm hầm mộ hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình thi công, 

nhà thầu sẽ: 

- Dừng các hoạt động xây dựng trong khu vực phát hiện ngẫu nhiên; 

- Phân định rõ ràng vùng hoặc khu vực có phát hiện; 

- Bảo vệ khu vực để ngăn chặn bất cứ sự thiệt hại hoặt mất mát các vật thể 

có thể lấy đi đƣợc. Trƣờng hợp cổ vật có thể di dời hoặc các di tích nhạy 

cảm, bố trí ngƣời bảo vệ ban đêm cho đến khi chính quyền địa phƣơng có 

thẩm quyền hoặc Sở Văn hóa và Thông tin tiếp quản; 

 

- Luật Di sản văn hóa số 

28/2001/QH10 . 

- Luật Di sản văn hóa số 

32/2009/QH12 bổ sung và điều 

chỉnh. 

- Nghị định số 98/2010/NĐ - CP 

bổ sung và điều chỉnh. 
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Các vấn đề môi trƣờng và 
xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 
Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tại 

Việt Nam 

- Báo cáo cho Tƣ vấn giám sát xây dựng, Tƣ vấn giám sát xây dựng có 

trách nhiệm báo cho chính quyền địa phƣơng hoặc trung ƣơng có thẩm 

quyền về tài sản văn hóa của Việt Nam (trong vòng 24h hoặc sớm hơn); 

- Chính quyền địa phƣơng hoặc đơn vị có liên quan sẽ chịu trách nhiệm bảo 

vệ và cách ly khu vực trƣớc khi quyết định thủ tục tiếp theo. Việc này sẽ 

đòi hỏi một đánh giá sơ bộ về phát hiện này. Ý nghĩa và tầm quan trọng 

của những phát hiện đƣợc đánh giá theo những tiêu chí khác nhau liên 

quan đến di sản văn hóa; bao gồm giá trị thẩm mỹ, giá trị lịch sử, giá trị 

khoa học hay nghiên cứu, giá trị xã hội và kinh tế; 

- Quyết định về cách xử lý các phát hiện là trách nhiệm của cơ quan có 

thẩm quyền. Điều này có thể bao gồm thay đổi bố trí (nhƣ khi tìm thấy 

một di tích văn hóa hoặc khảo cổ quan trọng mà không thể dịch chuyển), 

bảo tồn, cách ly, phục hồi và cứu hộ; 

- Nếu khu văn hóa và/hoặc di tích có giá trị cao và việc bảo tồn khu vực 

đƣợc các nhà chuyên môn kiến nghị và đƣợc cơ quan quản lý các di tích 

văn hóa yêu cầu, chủ dự án sẽ cần phải tiến hành thay đổi thiết kế để thích 

ứng với yêu cầu và bảo tồn khu vực; 

- Các quyết định liên quan đến việc quản lý các phát hiện sẽ đƣợc thông 

báo bằng văn bản bởi cơ quan hữu quan; 

- - Các công việc xây dựng chỉ đƣợc tiếp tục sau khi đƣợc cấp phép từ các 

cơ quan chính quyền địa phƣơng chịu trách nhiệm về an toàn của di sản. 
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 Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trƣờng đặc thù 6.2.2.

Bảng dƣới đây trình bày các tác động môi trƣờng đặc thù riêng cho từng vị trí dự án và các biện 

pháp giảm thiểu liên quan chƣa đƣợc đề cập trong ECOPs. Nguyên nhân là do các tác động này 

không phải là tác động điển hình và phổ biến nên không đƣa vào ECOPs, hay do tính nghiêm 

trọng của tác động vƣợt qua giới hạn của các biện pháp giảm thiểu trong ECOPs, hoặc đơn giản 

do cần thiết phải áp dụng biện pháp giảm thiểu có tính chất rất đặc thù riêng. 

Tác động và các biện pháp giảm thiểu cho các hợp phần 

Bảng 6.2: Các tác động qua từng giai đoạn và biện pháp giảm thiểu 

HỢP PHẦN 1: NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG CẤP 3 
 Thực hiện các công việc nhƣ nâng cấp, mở rộng các tuyến hẻm cùng với đầy đủ hạ tầng kỹ 
thuật đi kèm (cấp nƣớc, thoát nƣớc, chiếu sáng và bố trí thùng rác trên các tuyến hẻm) 

Hợp phần 1:  iai đoạn tiền thi công 

Tác động - Công tác thu hồi đất và tái định cƣ (Diện tích chiếm đất chiếm 
dụng vĩnh viễn là 2,622 ha với 783hộ bị ảnh hƣởng.  

- Rà phá bom mìn và các vật liệu nổ khác. 

Giảm thiểu - Thực hiện kế hoạch TĐC đã đƣợc phê duyệt theo điều khoản 
quy định. Đối với việc di dời mộ, thực hiện các thủ tục tín 
ngƣỡng tâm linh theo kế hoạch TĐC.   

- Phối hợp với đơn vị chức năng để tiến hành rà phá bom mìn và 
các vật liệu nổ khác trong toàn bộ phạm vi khu vực thi công. 

Cơ chế thực hiện - Kế hoạch tái định cƣ đã đƣợc phê duyệt 
- Kế hoạch rà phá bom mìn và các vật liệu nổ khác. 
- Điều kiện hợp đồng, bổ sung các điều kiện trong ECOPs 

Trách nhiệm - Ban QLDA 

Nguồn vốn - Nguồn vốn đối ứng  

Giám sát - Tƣ vấn giám sát/Ban Quản lý dự án 

Hợp phần 1:  iai đoạn thi công 

Tác động - Xáo trộn cộng đồng 

- Ngập úng cục bộ  
- Ảnh hƣởng tạm thời đến các PCR và công trình nhạy cảm (đã 
thống kê trong Bảng 4.1) 

Giảm thiểu Giảm thiểu xáo trộn cộng đồng địa phương 

- Ƣu tiên tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực sẵn có tại địa phƣơng; 

- Tiến hành các thủ tục khai báo về nhân sự hiện diện tại công 

trƣờng; 

- Tổ chức học tập các nội quy công trƣờng cho cán bộ, công nhân. 

- Nhà thầu có biện pháp chế tài đối với những công nhân vi phạm nội 

quy công trƣờng. 

Giảm thiểu tác động do ngập úng cục bộ 

- Trong quá trình thi công, nếu dự án gây ảnh hƣởng tới hệ thống tiêu 

thoát nƣớc của khu vực, các nhà thầu sẽ phải có biện pháp lắp tạm 

hệ thống thoát nƣớc hoặc dẫn dòng thích hợp, đảm bảo sự tiêu thoát 

nƣớc khu vực. 

- Biện pháp thi công nên tổ chức theo hình thức cuốn chiếu nhằm 
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hạn chế chiếm chỗ bề mặt thoát nƣớc 

- Nhà thầu phải bố trí máy bơm dự phòng để xử lý lƣợng nƣớc trong 

những ngày mƣa lớn 

Giảm thiểu tác động đến các PCR và công trình nhạy cảm 

- Biện pháp giảm thiểu đến các PCR đƣợc trình bày trong Bảng 6.3 

bên dƣới. 

Cơ chế thực hiện 
- Điều kiện hợp đồng, bổ sung các điều kiện trong ECOPs 

Trách nhiệm 
- Tƣ vấn giám sát/Ban Quản lý dự án 

Nguồn vốn 
- Nguồn vốn vay IDA và nguồn vốn đối ứng  

Giám sát 
- Tƣ vấn giám sát /Ban Quản lý dự án 

Hợp phần 1 -  iai đoạn vận hành 

Tác động - Bùn thải phát sinh từ hoạt động duy tu, bảo dƣỡng hệ thống thoát 
nƣớc  

- An toàn giao thông 
- Rác thải 

Giảm thiểu Giảm thiểu tác động từ hoạt động duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát 

nước   

- Kết hợp với chính quyền địa phƣơng tuyên truyền đến ngƣời 

dân về vấn đề giữ vệ sinh chung, nghiêm cấm xả thải chất thải 

trực tiếp xuống cống; 

- Định kỳ nạo vét, khơi thông lòng cống; 

- Công tác quét dọn, vệ sinh mặt đƣờng cần làm sạch rác, các vật 

cản dòng chảy trƣớc/trên miệng cống; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom bùn phát sinh từ 

hoạt động nạo vét. 

Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 

- Bố trí các biển báo, tín hiệu giao thông quy định tốc độ, loại xe 

đƣợc phép lƣu thông tại các tuyến hẻm chính. 

- Kết hợp với chính quyền địa phƣơng bố trí nhân sự điều tiết 

giao thông tại các giờ cao điểm; 

- Duy tu, bảo dƣỡng kịp thời khi công trình có dấu hiệu xuống 

cấp, hƣ hỏng. 

Biện pháp quản lý rác thải 

- Hạn chế bố trí các thùng rác tại vị trí mật độ dân cƣ cao, nên bố 

trí tại các khu vực đất trống và theo hƣớng cuối hƣớng gió; 

- Quy cách của thùng rác phải đáp ứng quy định của Bộ xây dựng 

theo QCVN 07:2010/BXD cụ thể:  i) sức chứa của thùng rác sẽ 

là 100 lít và không vƣợt quá 1m
3
; ii) thùng rác phải đƣợc đậy 

kín; iii) cứ cách 100 m phải có 1 thùng rác; iv) rác để trong 

thùng sẽ không đƣợc để quá 24 tiếng; v) yêu cầu dọn sạch 

thùng rác hàng ngày. 

Cơ chế thực hiện 
UBND thành phố, đơn vị thụ hƣởng 
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Trách nhiệm 
Nguồn vốn vay IDA và nguồn vốn đối ứng  

Nguồn vốn 
Tƣ vấn giám sát/Ban Quản lý dự án 

Giám sát 
Ban QLDA, nhà thầu 

HỢP PHẦN 2: CƠ SỞ HẠ TẦNG CẤP I VÀ CẤP 2 ƢU TIÊN 
1. Cải tạo kênh Xáng: nạo vét, kè kênh, xây dựng đƣờng quản lý sau kè với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật 

(thoát nƣớc, chiếu sáng và cây xanh). 
2. Nâng cấp/xây mới 05 tuyến đƣờng (Lò Rèn, Lộ Bờ Tây, Hƣơng Lộ 6, đƣờng kết nối nội bộ 

Nguyễn Đình Chiểu với Bà Huyện Thanh Quan và đƣờng Hai Bà Trƣng) với đầy đủ hạ tầng kỹ 

thuật (thoát nƣớc, chiếu sáng và cây xanh). 

Hợp phần 2 -  iai đoạn tiền thi công 

Tác động: - Công tác thu hồi đất và tái định cƣ (Diện tích chiếm đất chiếm 
dụng vĩnh viễn là 40,351 ha với 1.760 hộ bị ảnh hƣởng; di dời 
32mộ).  

- Rà phá bom mìn và các vật liệu nổ khác 

Giảm thiểu - Thực hiện kế hoạch TĐC đã đƣợc phê duyệt theo điều khoản 
quy định. Đối với việc di dời mộ, thực hiện các thủ tục tín 
ngƣỡng tâm linh theo kế hoạch TĐC   

- Phối hợp với đơn vị chức năng để tiến hành rà phá bom mìn và 
các vật liệu nổ khác trong toàn bộ phạm vi khu vực thi công. 

Cơ chế thực hiện - Kế hoạch tái định cƣ đã đƣợc phê duyệt 
- Kế hoạch rà phá bom mìn và các vật liệu nổ khác. 
- Điều kiện hợp đồng, bổ sung các điều kiện trong ECOPs 

Trách nhiệm - Ban QLDA, tƣ vấn thiết kế chi tiết, nhà thầu 

Nguồn vốn - Nguồn vốn vay IDA và nguồn vốn đối ứng  

Giám sát - Tƣ vấn giám sát/Ban Quản lý dự án 

Hợp phần 2  -  iai đoạn thi công 

1. Biện pháp giảm thiểu đối với hạng mục cải tạo kênh Xáng 

Tác động: - Tác động đến môi trƣờng do hoạt động nạo vét: Ô nhiễm mùi, 
nƣớc mặt, hệ sinh thái, sạt lở, bùn nạo vét, ô nhiễm đất, nƣớc 
ngầm. 

- Sập đổ công trình do hoạt động ép cọc thi công kè 
- Ngập úng cục bộ 
- Tác động đến chất lƣợng hạ tầng giao thông 
- Xáo trộn cộng đồng địa phƣơng 
- Ảnh hƣởng tạm thời đến các PCR (đã thống kê trong Bảng 4.1) 
do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải bỏ, do 
hoạt động thi công. 

Giảm thiểu:  Giảm thiểu tác động đến môi trường do hoạt động nạo vét 

Giảm thiểu mùi 

- Trang bị khẩu trang, ủng, găng tay cho công nhân khi làm 

việc/tiếp xúc với bùn nạo vét. 

- Bùn đƣợc thu gom và vận chuyển đi đổ bỏ ngay trong ngày. 

- Nghiêm cấm tình trạng thải bỏ bùn nạo vét bừa bãi. 

- Phun chế phẩm khử mùi EM (Effective Microorganisms) hằng 

ngày 
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Giảm thiểu tác động đến nước mặt từ hoạt động nạo vét và xây bờ kè 

- Nhà thầu sẽ sử dụng các thiết bị nạo vét chuyên dụng và đẩy 

nhanh tiến độ thi công. 

- Hạn chế thi công tại thời điểm triều cƣờng  

- Sử dụng phƣơng pháp vây cừ xung quanh khu vực nạo vét. 

- Sử dụng lƣới thu khi thi công hạng mục bờ kênh nhằm thu lại 

phần nguyên vật liệu, bê tông, hạn chế tình trạng vật liệu xây 

dựng rơi xuống kênh rạch. 

- Các loại phƣơng tiện máy móc vận chuyển cũng nhƣ thi công 

phải đƣợc kiểm tra về các thông số kỹ thuật cũng nhƣ chế độ 

vận hành theo quy định trong quy chuẩn QCVN 17: 

2011/BGTVT  

Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái  

- Sử dụng phƣơng pháp vây cừ xung quanh khu vực nạo vét. 

- Tiến hành nạo vét từng phần để thu hẹp phạm vi tác động tới 

cảnh quan, sinh thái và tính đa dạng sinh học khu vực. 

Giảm thiểu tác động do sạt lở 

- Đảm bảo thiết kế chi tiết phải thực hiện đầy đủ các khảo sát địa 

chất và thủy văn khu vực. 

- Trƣớc khi thực hiện công tác nạo vét, biện pháp gia cố bờ sẽ 

đƣợc thực hiện. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và giám sát các nguy cơ sạt lờ để có kế 

hoạch gia cố một cách hợp lý. 

- Hạn chế thi công nạo vét vào mùa mƣa lũ. 

- Thi công đảm bảo mái dốc đúng theo thiết kế nạo vét. 

- Trong trƣờng hợp công tác nạo vét gây hiện tƣợng sạt lở ảnh 

hƣởng đến các hộ dân, nhà thầu có trách nhiệm bồi thƣờng thiệt 

hại hoặc thi công hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. 

Giảm thiểu tác động từ bùn nạo vét 

Hoạt động nạo vét kênh Xáng sẽ làm phát sinh 96.000 m
3
 khối lƣợng 

bùn thải. Kế hoạch quản lý vật liệu nạo vét sẽ đƣợc chuẩn bị để hƣớng 

dẫn cho nhà thầu quản lý nguồn phát thải này. Kế hoạch này đƣợc trình 

bày trong Bảng 6.3 bên dƣới. 

Giảm thiểu tác động đến chất lượng đất và chất lượng nước ngầm 

- Bùn đƣợc thu gom tập trung trên các lớp lót là các tấm vải địa 

kỹ thuật (HDPE) và đƣợc vận chuyển đi đổ bỏ ngay trong ngày. 

Nghiêm cấm đổ bỏ bùn tại những vị trí không có lớp lót đáy.  

- Nhà thầu cần tạo rãnh thu nƣớc từ các điểm tập kết bùn và bố 

trí các hố lắng tiếp nhận lƣợng nƣớc rỉ bùn nhằm lắng bớt hàm 

lƣợng chất rắn lơ lửng. Rãnh thu nƣớc và hố lắng cũng phải 

đƣợc lót đáy bằng HDPE để ngăn ngừa nƣớc rỉ thẩm thấu vào 

đất. 
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- Hạn chế tập kết bùn vào những ngày mƣa nhằm tránh khả năng 

tích thêm nƣớc trong bùn. 

Giảm thiểu tác động sập đổ công trình do hoạt động ép cọc 

 
- Thiết kế chi tiết phải đảm bảo thực hiện công tác khảo sát về địa chất 

khu vực. 

- Quá trình ép cọc không đƣợc sử dụng các thiết bị, công nghệ lạc hậu 

gây ra nhiều rung chấn. Yêu cầu này sẽ phải đƣợc lồng ghép trong 

biện pháp thi công của nhà thầu.  

- Phối hợp với chính quyền địa phƣơng thông báo thời gian thi công ép 

cọc, các nguy cơ có thể xảy ra và tham vấn ý kiến cộng đồng. 

- Trong trƣờng hợp công tác ép cọc gây hiện tƣợng nứt, vỡ, sập đổ nhà 

cửa, nhà thầu có trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại. 

- Giám sát chặt chẽ mức độ rung động, hiện tƣợng và ghi nhật ký về 

các thông số này 

Giảm thiểu tác động do ngập úng cục bộ 

 

- Các nhà thầu phải có biện pháp thi công cụ thể, có phƣơng án 

phòng chống ngập úng trong thời gian thi công hay phƣơng án 

dẫn dòng để đảm bảo việc tiêu thoát nƣớc cho khu vực. 

- Bố trí máy bơm dự phòng nhằm tiêu thoát nhanh lƣợng nƣớc 

trong trƣờng hợp mƣa lớn, thời tiết cực đoan. 

Giảm thiểu tác động đến hạ tầng giao thông 

 

- Nhà thầu phải xây dựng kế hoạch và biện pháp thi công một 

cách cụ thể, trong đó phải có chi tiết về phƣơng pháp nạo vét, 

kế hoạch và tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu cũng nhƣ 

tuyến đƣờng tới các bãi chứa vật liệu thải. Kế hoạch vận chuyển 

nên tránh tập trung quá nhiều lƣợt xe trong ngày. 

- Nhà thầu phải có biện pháp tái lập mặt đƣờng trong trƣờng hợp 

gây ra hƣ hỏng. 

Giảm thiểu tác động đến xáo trộn cộng đồng địa phương 

- Ƣu tiên tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực sẵn có tại địa phƣơng; 

- Tiến hành các thủ tục khai báo về nhân sự hiện diện tại công 

trƣờng; 

- Tổ chức học tập các nội quy công trƣờng cho cán bộ, công nhân. 

- Nhà thầu có biện pháp chế tài đối với những công nhân vi phạm nội 

quy công trƣờng. 

Giảm thiểu tác động đến các PCR 

Biện pháp giảm thiểu đến các PCR đƣợc trình bày trong Bảng 6..3 bên 

dƣới.  

Cơ chế thực hiện: - Điều kiện hợp đồng, bổ sung các điều kiện trong ECOPs 

Trách nhiệm: - Nhà thầu/Tƣ vấn thiết kế chi tiết 

Nguồn vốn: - Nguồn vốn vay IDA và nguồn vốn đối ứng  

Giám sát: - Tƣ vấn giám sát thi công/Ban Quản lý dự án 
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2. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với hạng mục nâng cấp/xây mới 05 tuyến 
đƣờng (Lò Rèn, Lộ Bờ Tây, Hƣơng Lộ 6, đƣờng kết nối nội bộ Nguyễn Đình Chiểu với 

Bà Huyện Thanh Quan và đƣờng Hai Bà Trƣng) 

Tác động - Ngập úng cục bộ 
- Tác động đến chất lƣợng hạ tầng giao thông 
- Xáo trộn cộng đồng địa phƣơng 
- Tác động đến các hộ nuôi trồng thủy sản 
- Ảnh hƣởng tạm thời đến các PCR (đƣợc thống kê trong Bảng 

4.1) 

Biện pháp giảm thiểu Giảm thiểu tác động do ngập úng cục bộ 

- Phạm vi thi công không nên chiếm 1/2 diện tích đƣờng nhằm 

hạn chế bề mặt thoát nƣớc. 

- Nhà thầu cần tạo các mƣơng/rãnh thoát nƣớc tạm thời và dẫn về 

các cống thoát nƣớc/kênh, rạch hiện hữu gần khu vực để đảm 

bảo việc tiêu thoát nƣớc cho khu vực. 

- Bố trí máy bơm dự phòng nhằm tiêu thoát nhanh lƣợng nƣớc 

trong trƣờng hợp mƣa lớn, thời tiết cực đoan. 

Giảm thiểu tác động đến hạ tầng giao thông 

Hoạt động thi công đƣờng có sự tham gia của các phƣơng tiện vận tải 

nặng. Đồng thời, các tuyến kết nối đến khu vực thực hiện dự án bao 

gồm cả những tuyến đƣờng dân sinh. Do đó, sẽ có sự xuống cấp hạ 

tầng do hoạt động này. Các biện pháp giảm thiểu sau đƣợc đề xuất áp 

dụng: 

- Nhà thầu phải xây dựng kế hoạch và biện pháp thi công một 

cách cụ thể, trong đó phải có chi tiết về phƣơng pháp nạo vét, 

kế hoạch và tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu cũng nhƣ 

tuyến đƣờng tới các bãi chứa vật liệu thải. Kế hoạch vận chuyển 

nên tránh tập trung quá nhiều lƣợt xe trong ngày. 

- Nhà thầu phải có biện pháp tái lập mặt đƣờng trong trƣờng hợp 

gây ra hƣ hỏng. 

Giảm thiểu tác động do xáo trộn cộng đồng 

- Ƣu tiên tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực sẵn có tại địa 

phƣơng; 

- Tiến hành các thủ tục khai báo về nhân sự hiện diện tại công 

trƣờng; 

- Tổ chức học tập các nội quy công trƣờng cho cán bộ, công 

nhân. 

- Nhà thầu có biện pháp chế tài đối với những công nhân vi phạm 

nội quy công trƣờng. 

Giảm thiểu tác động đến các hộ nuôi trồng thủy sản 

- Thông báo rộng rãi cho ngƣời dân biết thời gian cũng nhƣ tiến 

độ thực hiện thi công xây dựng dự án bằng hình thức lập bảng 

thông báo tại khu vực dự án hoặc đƣa vào thông báo trong quá 

trình họp tổ dân phố hàng tháng. 

- Tham vấn cộng đồng địa phƣơng về thời gian lấy nƣớc. Sau khi 

nắm rõ lịch trình, nhà thầu thông báo thời gian cụ thể thi công 

và khuyến nghị ngƣời dân tiến hành lấy nƣớc, trữ nƣớc trong 
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các ao lắng nhằm hạn chế sử dụng nguồn nƣớc có thể bị tác 

động trong thời gian thi công. 

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp be bờ, che chắn tại khu 

vực gần với nhà dân và ao nuôi tôm trƣớc khi tiến hành thi công 

giúp giảm thiểu tác động từ khu vực thi công đến khu vực ao 

nuôi; đồng thời thu hẹp bán kính lan truyền ô nhiễm tác động 

đến khu vực xung quanh. 

- Cách ly an toàn với các khu vực nuôi trồng thủy sản của ngƣời 

dân để tránh việc phát tán các chất ô nhiễm vào ao nuôi. 

- Cử cán bộ giám sát trong suốt quá trình thi công xây dựng dự 

án. 

- Nên bố trí lịch triển khai thi công các hạng mục gần/liên quan 

đến nguồn nƣớc mặt vào thời điểm ngƣời dân đã thu hoạch 

xong vụ tôm; thi công theo hình thức cuốn chiếu từng đoạn, 

nhanh chóng trả lại mặt bằng. 

- Hạn chế tối đa việc rơi vãi đất, đá vào nguồn nƣớc mặt, ao nuôi 

làm gia tăng độ đục trong quá trình thi công bằng cách sử dụng 

các thiết bị phù hợp, thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh 

trong xây dựng. 

- Tập trung lực lƣợng thi công nhanh tại các đoạn cống thu và 

thoát nƣớc, nhằm đảm bảo chất lƣợng nƣớc cho các ao nuôi. 

- Kết hợp với cán bộ ngành nuôi trồng thủy sản địa phƣơng 

hƣớng dẫn cũng nhƣ giúp ngƣời dân ứng phó, xử lý tình huống 

khi có sự cố xảy ra. 

Giảm thiểu tác động đến các PCR 

Biện pháp giảm thiểu đến các PCR đƣợc trình bày trong Bảng 6.3 bên 

dƣới. 

Cơ chế thực hiện: - Điều kiện hợp đồng, bổ sung các điều kiện trong ECOPs 

Trách nhiệm: - Nhà thầu/Tƣ vấn thiết kế chi tiết 

Nguồn vốn: - Nguồn vốn vay IDA  
Giám sát: - Tƣ vấn giám sát thi công/Ban Quản lý dự án 

Hợp phần 2  -  iai đoạn hoạt động 
Tác động: - Tác động đến môi trƣờng khi duy tu hệ thống thoát nƣớc 

Giảm thiểu: - Kết hợp với chính quyền địa phƣơng tuyên truyền đến ngƣời 

dân về vấn đề giữ vệ sinh chung, nghiêm cấm xả thải chất thải 

trực tiếp xuống cống; 

- Định kỳ nạo vét, khơi thông lòng cống; 

- Công tác quét dọn, vệ sinh mặt đƣờng cần làm sạch rác, các vật 

cản dòng chảy trƣớc/trên miệng cống; 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom bùn phát sinh từ 

hoạt động nạo vét. 

Cơ chế thực hiện: Điều kiện hợp đồng, bổ sung các điều kiện trong ECOPs  

Trách nhiệm: Nhà thầu,  đơn vị quản lý vận hành 

Nguồn vốn: Vốn vay IDA  

Giám sát: Đơn vị quản lý điều hành 

HỢP PHẦN 3: KHU TÁI ĐỊNH CƢ 

Hợp phần 3 -  iai đoạn tiền thi công 
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Tác động: - Công tác thu hồi đất và tái định cƣ (Diện tích chiếm đất chiếm 
dụng vĩnh viễn là 8,621 ha với 287 hộ bị ảnh hƣởng).  

- Rà phá bom mìn và các vật liệu nổ khác. 

Giảm thiểu: - Thực hiện KH TĐC đã đƣợc phê duyệt theo điều khoản quy 
định  

- Phối hợp với đơn vị chức năng để tiến hành rà phá bom mìn và 
các vật liệu nổ khác trong toàn bộ phạm vi khu vực thi công 

- Thu dọn chất thải, phế liệu xây dựng hàng ngày và tập kết đúng 

nơi quy định 

- Trong quá trình thi công, nếu dự án gây ảnh hƣởng tới hệ thống 

tiêu thoát nƣớc của khu vực, các nhà thầu sẽ phải có biện pháp 

lắp tạm hệ thống thoát nƣớc hoặc dẫn dòng thích hợp, đảm bảo 

sự tiêu thoát nƣớc khu vực. 

Cơ chế thực hiện - Kế hoạch tái định cƣ đã đƣợc phê duyệt 
- Kế hoạch rà phá bom mìn và các vật liệu nổ khác. 
- Điều kiện hợp đồng, bổ sung các điều kiện trong ECOPs 

Trách nhiệm - Ban QLDA/ nhà thầu 
Nguồn vốn - Nguồn vốn vay IDA và nguồn vốn đối ứng  

Giám sát - Ban Quản lý dự án 

 iai đoạn thi công 

Tác động: - Ngập úng cục bộ 
- Tác động đến hạ tầng giao thông 
- An ninh trật tự 

- Tác động tạm thời đến các công trình nhạy cảm, chùa… 

Giảm thiểu: 
- Thu dọn chất thải, phế liệu xây dựng hàng ngày và tập kết đúng 

nơi quy định 

- Trong quá trình thi công, nếu dự án gây ảnh hƣởng tới hệ thống 

tiêu thoát nƣớc của khu vực, các nhà thầu sẽ phải có biện pháp 

lắp tạm hệ thống thoát nƣớc hoặc dẫn dòng thích hợp, đảm bảo 

sự tiêu thoát nƣớc khu vực. 

- Bố trí máy bơm dự phòng nhằm tiêu thoát nhanh lƣợng nƣớc 

trong trƣờng hợp mƣa lớn, thời tiết cực đoan. 

- Nhà thầu phải có biện pháp tái lập mặt đƣờng trong trƣờng hợp 

gây ra hƣ hỏng. 

- Ƣu tiên sử dụng nguồn nhân lực địa phƣơng 

- Đăng ký số lƣợng, danh tính với chính quyền địa phƣơng 

- Xử phạt công nhân vi phạm nội quy công trƣờng 

Cơ chế thực hiện: - Điều kiện hợp đồng, bổ sung các điều kiện trong ECOPs 

Trách nhiệm: - Nhà thầu/Tƣ vấn thiết kế chi tiết 

Nguồn vốn: - Nguồn vốn vay IDA và nguồn vốn đối ứng  

Giám sát: - Tƣ vấn giám sát thi công/Ban Quản lý dự án 

 iai đoạn vận hành 

Tác động: - Khí thải từ vị trí tập trung chất thải rắn 
- Khí thải và mùi từ hệ thống thoát nƣớc 
- Mùi từ hoạt động trạm XLNT 
- Duy tu, bảo dƣỡng hệ thống thoát nƣớc 
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Giảm thiểu: 
Giảm thiểu khí thải từ vị trí tập trung chất thải rắn 

- Thiết bị lƣu chứa chất thải rắn phải là thiết bị có nắp đậy 

- Bố trí các thiết bị thông gió tại phòng chứa rác 

- Phun chế phẩm khử mùi hằng ngày nhằm khử mùi hôi phát tán 

- Tần suất giao rác cho đơn vị có chức năng xử lý là hằng ngày 

để tránh tồn đọng chất thải. 

- Bố trí khu vực tập trung chất thải rắn ở cuối hƣớng gió và có 

khoảng cách cách ly với dân cƣ hiện hữu. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực này. 

Giảm thiểu khí thải và mùi từ hệ thống thoát nước 

- Hệ thống cống thoát nƣớc nên đƣợc thiết kế là hệ thống cống 

kín 

- Vệ sinh, quét dọn miệng cống thƣờng xuyên để hạn chế rác, vật 

cản làm tắc nghẽn dòng chảy. 

- Thƣờng xuyên thực hiện công tác nạo vét hệ thống cống rãnh 

nhằm hạn chế sự tích tụ, bồi lắng của các hợp chất hữu cơ. 

Giảm thiểu mùi từ hoạt động trạm xử lý nước thải 

- Trạm xử lý nƣớc thải có thể đặt ngầm, bố trí cuối hƣớng gió và 

có khoảng cách cách ly với dân cƣ hiện hữu. 

- Lắp đặt hệ thống thông gió cho khu vực bố trí trạm XLNTTT. 

- Theo dõi, giám sát thƣờng xuyên nhật ký vận hành của từng 

đơn vị công trình nhằm phát hiện kịp thời các sự cố ảnh hƣởng 

hiệu quả xử lý hay làm ngừng hoạt động của trạm XLNTTT. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực này. 

- Định kỳ vệ sinh, nạo vét hệ thống thu gom và hệ thống xả thải 

ra nguồn tiếp nhận. 

Giảm thiểu tác động từ hoạt động duy tu, bảo dưỡng HTTN 

- Kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ đƣờng ống thoát nƣớc. 

- Công tác vệ sinh mặt đƣờng cần làm sạch rác, vật cản tại các 

miệng cống 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển bùn 

nạo vét từ hệ thống thoát nƣớc theo đúng quy định 

Cơ chế thực hiện: Kế hoạch vận hành và bảo trì của đơn vị thụ hƣởng 

Trách nhiệm: Nhà thầu/Tƣ vấn thiết kế chi tiết/đơn vị quản lý vận hành 

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 

Giám sát: Đơn vị quản lý vận hành 

HỢP PHÀN 4: HỖ TRỢ THỰC HIỆN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

Giai đoạn này các hợp phần đã xây dựng hoàn chỉnh và đƣa vào hoạt động chính thức. Ủy 
ban nhân dân thành phố (Chủ dự án) sẽ bố trí Đơn vị quản lý điều hành quản lý hoạt động 
của dự án. Đơn vị quản lý có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các kế hoạch vận hành, bảo 
trì định kỳ các công trình xây dựng nhằm đảm bảo hoạt động của dự án mang đến những lợi 
ích thiết thực nhất. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến các PCR và công trình nhạy cảm 6.2.3.

Các tác động đến PCR và công trình nhạy cảm do hoạt động của dự án chỉ mang tính chất tạm 

thời và có thể kiểm soát bằng các biện pháp trình bày trong Bảng 6.3. 
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Bảng 6.3: Các tác động qua từng giai đoạn và biện pháp giảm thiểu 

Đối tƣợng Biện pháp giảm thiểu Trách nhiệm Giám sát 

Mộ 
Thực hiện các thủ tục tâm linh, tín 

ngƣỡng theo kế hoạch tái định cƣ 

đã đƣợc phê duyệt 

PMU, nhà thầu PMU 

Công trình tôn giáo - Nghiêm cấm việc dừng/đỗ các 

loại phƣơng tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và thải bỏ chất 

thải trƣớc khu vực công trình 

nhạy cảm. 

- Nghiêm cấm việc tập kết 

nguyên vật liệu và chất thải 

trƣớc các khu vực này. 

- Không thực hiện công tác thi 

công xây dựng vào các ngày 

Rằm, ngày Lễ của tôn giáo 

- Trong trƣờng hợp mặt bằng thi 

công làm hẹp phạm vi lƣu 

thông tại các công trình nhạy 

cảm, nhà thầu phải bố trí lối đi 

tạm, khoanh vùng khu vực thi 

công và đảm bảo an toàn cho 

các đối tƣợng ra vào, sinh hoạt 

hay liên hệ công tác. 

- Hoàn trả, dọn dẹp và vệ sinh 

mặt bằng sau khi thực hiện 

xong công tác thi công xây 

dựng 

Nhà thầu  PMU/tƣ vấn 

giám sát xây 

dựng 

Công trình y tế - Nghiêm cấm việc dừng/đỗ các 

loại phƣơng tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và thải bỏ chất 

thải trƣớc các công trình y tế; 

- Các loại phƣơng tiện vận 

chuyển cần giảm tốc độ, 

không bóp còi khi đi qua khu 

vực bệnh viện. 

- Nghiêm cấm việc tập kết 

nguyên vật liệu và chất thải 

trƣớc các khu vực này. 

- Bố trí nhân sự điều tiết giao 

thông trong trƣờng hợp lịch 

vận chuyển trùng với giờ cao 

điểm. 

- Trong trƣờng hợp mặt bằng thi 

công làm hẹp phạm vi lƣu 

thông, nhà thầu phải bố trí lối 

đi tạm, khoanh vùng khu vực 

Nhà thầu PMU/tƣ vấn 

giám sát xây 

dựng 
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thi công và đảm bảo an toàn 

cho các đối tƣợng ra vào hay 

liên hệ công tác. 

- Hoàn trả, dọn dẹp và vệ sinh 

mặt bằng sau khi thực hiện 

xong công tác thi công xây 

dựng. 

Trƣờng học - Bố trí rào chắn, biển báo xác 

định phạm vi thi công; 

-  Nghiêm cấm việc dừng/đỗ 

các loại phƣơng tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu và thải 

bỏ chất thải trƣớc các công 

trình y tế; 

- Các loại phƣơng tiện vận 

chuyển cần giảm tốc độ khi đi 

qua khu vực trƣờng học. 

- Nghiêm cấm việc tập kết 

nguyên vật liệu và chất thải 

trƣớc các khu vực này. 

- Không vận chuyển nguyên vật 

liệu hay thải bỏ chất thải vào 

các giờ tan trƣờng, tựu trƣờng 

của học sinh. 

- Trong trƣờng hợp mặt bằng thi 

công làm hẹp phạm vi lƣu 

thông, nhà thầu phải bố trí lối 

đi tạm, khoanh vùng khu vực 

thi công và đảm bảo an toàn 

cho học sinh/giáo viên, các đối 

tƣợng đến liên hệ công tác. 

- Hoàn trả, dọn dẹp và vệ sinh 

mặt bằng sau khi thực hiện 

xong công tác thi công xây 

dựng. 

Nhà thầu PMU/tƣ vấn 

giám sát xây 

dựng 

Chợ - Nghiêm cấm việc dừng/đỗ các 

loại phƣơng tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và thải bỏ chất 

thải trƣớc khu vực này; 

- Nghiêm cấm việc tập kết 

nguyên vật liệu và chất thải 

trƣớc các khu vực này. 

- Không vận chuyển nguyên vật 

liệu hay thải bỏ chất thải vào 

các giờ nhập, xuất hàng hóa về 

chợ. 

- Trong trƣờng hợp mặt bằng thi 

Nhà thầu PMU/tƣ vấn 

giám sát xây 

dựng 
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công làm hẹp phạm vi lƣu 

thông, nhà thầu phải bố trí lối 

đi tạm, khoanh vùng khu vực 

thi công và đảm bảo an toàn 

cho các đối tƣợng ra vào. 

- Hoàn trả, dọn dẹp và vệ sinh 

mặt bằng sau khi thực hiện 

xong công tác thi công xây 

dựng. 

 Quy trình ứng phó sự cố khẩn cấp 6.2.4.

 Tai nạn lao động 6.2.4.1.

Giai đoạn tháo dỡ, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng luôn tiềm ẩn rủi ro, sự cố về tai nạn 

lao động. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra nhƣ: 

- Công trƣờng thi công thƣờng xuyên có các phƣơng tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến 

tai nạn do xe cộ gây ra. 

- Không chấp hành tốt các quy định ban hành tại công trƣờng về an toàn lao động. 

- Không trang bị các phƣơng tiện bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Công nhân không tuân thủ các biện pháp an toàn lao động 

- Thiếu sự giám sát chặt chẽ của tƣ vấn giám sát xây dựng. 

- Quá trình tập kết nguyên vật liệu xây dựng có thể rơi vỡ gây tai nạn. 

- Sự ô nhiễm môi trƣờng có khả năng làm ảnh hƣởng xấu đến sức khỏe của ngƣời lao động 

trên công trƣờng. Chất ô nhiễm nhƣ khói thải có chứa bụi, SO2, CO, CO2,…tùy thuộc vào 

thời gian và mức độ tác động có khả năng làm ảnh hƣởng đến ngƣời lao động, gây 

choáng váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu (thƣờng xảy ra đối với công nhân nữ hoặc 

ngƣời có sức khỏe yếu). 

- Khi công trƣờng thi công trong những ngày mƣa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao động do 

đất mềm, trơn cũng nhƣ các sự cố về điện sẽ dễ xảy ra hơn. 

- Quá trình trải nhựa đƣờng (hắc ín) nóng trên bề mặt đƣờng có thể dẫn đến tai nạn lao 

động do phỏng do sự bất cẩn của công nhân. 

Quy trình ứng phó: 

- Dừng ngay lập tức hoạt động gây ra tai nạn; 

- Trƣờng hợp xảy ra các chấn thƣơng, thực hiện các biện pháp ứng phó cấp cứu y tế (xem 

bên dƣới); 

- Trƣờng hợp xảy ra sự cố tràn nhiên liệu/hóa chất, thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố 

tràn dầu ( xem bên dƣới). 

 Sự cố về diện  6.2.4.2.

Trong khi thực hiện xây dựng các công trình trong bán kính 10m đến các cáp điện sẽ không an 

toàn và tăng nguy cơ gặp phải các tai nạn về điện nhƣ: 

- Tiếp xúc với lƣới điện; 

- Gãy đổ cột điện; 

- Va chạm với cáp ngầm. 

Quy trình ứng phó: 

Khi xảy ra sự cố điện giật: 

- Dừng việc ngay lập tức; 
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- Cô lập nguồn điện và ngƣời bị nạn một cách an toàn; 

- Trƣờng hợp xảy ra các chấn thƣơng, thực hiện các biện pháp ứng phó cấp cứu y tế (xem 

bên dƣới) 

- Quản lý HSE sẽ thông báo cho Công ty điện lực để khắc phục sự cố (ví dụ ngừng cung 

cấp điện và tiến hành sửa chữa), phối hợp kiểm tra và tạo thuận lợi cho cơ quan/phƣơng 

tiện truyền thông trong công tác khắc phục, nếu có yêu cầu. 

 Sự cố cháy 6.2.4.3.

Vật liệu dễ cháy, các chất thải tại công trƣờng (bao gồm cả nhiên liệu, dầu, vv) và một ngọn lửa 

nhỏ cũng có thể gây ra một đám cháy lớn (ví dụ nhƣ hút thuốc hoặc nấu ăn của công nhân và 

ngƣời dân), sự cố động cơ. 

Tất cả các máy móc thiết bị, khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại, văn phòng công trƣờng phải 

đƣợc trang bị bình chữa cháy nhằm khắc phục các nguy cơ cháy ngay lập tức. Các bình chữa 

cháy phải đƣợc bảo quản trong điều kiện tốt. Giám sát công trƣờng sẽ kiểm tra các thiết bị định 

kỳ hàng tháng và thay thế khi cần thiết. 

Quy trình ứng phó: 

- Sau khi xác định các sự cố cháy cần cố gắng để ngăn chặn ngọn lửa lan sang nơi khác 

bằng các sử dụng các thiết bị chữa cháy sẵn có; 

- Nếu không thể làm nhƣ vậy cần di chuyển đến một vị trí an toàn (trên gió và có khoảng 

cách đủ lớn) và báo cáo đội cứu hỏa về tên công trình, vị trí, tình trạng của ngọn lửa; 

- Báo cáo sự cố cháy cho Quản lý công trƣờng; 

- Quản lý công trƣờng sẽ thông báo cho tất cả ngƣời lao động, ngƣời dân xung quanh và 

đảm bảo tất cả mọi ngƣời đều di chuyển đến địa điểm an toàn. Đồng thời, thông báo cho 

Ban QLDA, quản lý HSE, các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền và các hộ dân xung 

quanh hoặc lập rào chắn khu vực nguy hiểm và sơ tán mọi ngƣời đến nơi an toàn. 

 Sự cố tràn nhiên liệu/hóa chất 6.2.4.4.

- Sự cố tràn nhiên liệu/hóa chất có khả năng gây ô nhiễm đất và nƣớc ngầm, nếu không 

đƣợc kiểm soát và làm sạch kịp thời. Các sự cố có thể xảy ra nhƣ: tràn nhiên liệu trong 

quá trình sang chiết; rò rỉ nhiên liệu xe và đổ vỡ thùng nhiên liệu trên xe. 

- Các công cụ ứng phó cơ bản: dụng cụ tay nhƣ máy ủi, máy xúc; khu vực lƣu giữ chất thải 

nguy hại. Thu thập đất bị ô nhiễm và vật liệu hấp thụ đã qua sử dụng đƣợc thu gom bằng 

các dụng cụ nhƣ: khay, xẻng nhỏ, vật liệu hấp thụ và túi không thấm nƣớc. 

Quy trình ứng phó: 

- Khi sự cố tràn dầu, ngay lập tức sử dụng các vật liệu hấp thụ để hấp thụ các vật liệu bị 

tràn và xác định vị trí xảy ra sự cố để khắc phục; 

- Thu thập các vật liệu hấp thụ đã sử dụng vào một túi không thấm nƣớc; 

- Sử dụng các thuổng để thu các mẫu đất bị ô nhiễm vào túi không thấm nƣớc; lƣu ý rằng 

phải đảm bảo thu hết lƣợng đất bị ô nhiễm (đất  phải đƣợc thu gom đến đủ chiều sâu theo 

chiều ngang và chiều dọc bị tác động); 

- Chuyển các túi không thấm đến khu vực lƣu trữ chất thải nguy hại; 

- Nếu sự cố tràn dầu cần huy động nhiều ngƣời và công cụ hỗ trợ. 

- Găng tay sử dụng công trình, kính an toàn, áo dài tay và quần dài đƣợc trang bị cho lực 

lƣợng  ứng phó để hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp với các nhiên liệu đổ. 

- Tại địa điểm xảy ra sự cố và khu vực xung quanh, việc thu mẫu phải đƣợc thực hiện để 

xác định chính xác khả năng ô nhiễm đất/nƣớc ngầm. Số lƣợng mẫu sẽ phụ thuộc vào 

quy mô của sự cố và khu vực ảnh hƣởng, các chỉ tiêu phân tích sẽ tuỳ thuộc vào bản chất 

của nhiên liệu bị rò rỉ. Độ sâu của các mẫu đất sẽ đƣợc xác định và tiếp đó là các mẫu 
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nƣớc dƣới đất. Kế hoạch lấy mẫu cần đƣợc xác định qua các quản lý HSE, giám sát công 

trƣờng và nhân viên kỹ thuật chuyên môn nhằm thực hiện công tác ứng phó phù hợp. 

 Cấp cứu y tế 6.2.4.5.

Trƣờng hợp khẩn cấp y tế là một tình huống do một căn bệnh cấp tính hoặc chấn thƣơng, có 

nguy cơ ảnh hƣởng đến mạng sống hoặc gây tổn hại sức khỏe lâu dài của con ngƣời. Trƣờng hợp 

khẩn cấp y tế bao gồm những điều sau đây: 

- Các thƣơng tích do tai nạn xe, té ngã, hỏa hoạn hay sập đổ công trình; 

- Sốc nhiệt; 

- Điện giật; 

- Sự cố cháy nổ do bom đạn. 

Quy trình ứng phó: 

- Khẩn cấp báo cáo tình hình tổn thƣơng đến nơi viện trợ, trong đó nêu tên, vị trí, tính chất 

khẩn cấp và các trợ giúp cần thiết; 

- Di chuyển đến nơi an toàn và chờ đợi sự viện trợ từ đơn vị y tế; 

- Cứu hộ sẽ phối hợp thực hiện các biện pháp ứng cứu tại hiện trƣờng. Sau đó những ngƣời 

bị thƣơng sẽ đƣợc chuyển đến trạm y tế gần nhất để điều trị thêm. 

 Thời tiết không thuận lợi 6.2.4.6.

Các hiện tƣợng thời tiết bất lợi bao gồm: mƣa lớn; gió mạnh; bão; lũ lụt nghiêm trọng. Tiềm 

năng về động đất khó xảy ra ở khu vực xây dựng dự án. 

Quy trình ứng phó: 

Nhà thầu sẽ kiểm tra dự báo thời tiết quốc gia và địa phƣơng mỗi buổi sáng trƣớc khi làm việc. 

Thời tiết bất lợi sẽ đƣợc dự đoán mức độ nghiêm trọng và tầm ảnh hƣởng. Trƣờng hợp thời tiết 

diễn biến xấu, kéo dài và dự kiến sớm xảy ra trong thời gian gần (ví dụ trong trƣờng hợp của một 

cơn bão hoặc lũ lụt), nhà thầu có trách nhiệm thông báo đến các công nhân tạm ngƣng hoạt động 

xây dựng. Nếu thời tiết ít nghiêm trọng và có thể sẽ không kéo dài lâu, Nhà thầu và công nhân sẽ 

thống nhất phƣơng án làm việc trong thời gian này và tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết trong 

ngày kịp thời ứng phó tình huống xấu, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi ngƣời. Trƣờng hợp giám 

sát công trƣờng không nhận đƣợc phản hồi từ ngƣời lao động trong vòng 15 phút tại nơi trú 

ẩn,giám sát công trƣờng phải huy động mọi ngƣời đến bất kỳ chiếc xe nào để đảm bảo an toàn 

của ngƣời lao động. 

 Sự cố vỡ đường ống cấp nước 6.2.4.7.

- Đƣờng ống cấp nƣớc hiện hữu trên tuyến có thể bị vỡ do các nguyên nhân sau: 

- Trong quá trình đào đắp thi công hố móng, công tác định vị không chuẩn hoặc công nhân 

vận hành máy sai thao tác, không tuân thủ bản vẽ kỹ thuật dẫn đến va chạm giữa thiết bị 

thi công và đƣờng ống cấp nƣớc; 

- Lực tác động của các thiết bị thi công tập trung tại một vị trí, đồng thời vị trí thi công 

thuộc nền đất yếu dẫn đến gãy vỡ đƣờng ống cấp nƣớc; 

- Sự cố này nếu xảy ra sẽ làm thất thoát một lƣợng nƣớc lớn, đồng thời ảnh hƣởng đến nhu 

cầu dùng nƣớc sinh hoạt của ngƣời dân do tuyến ống phục vụ. 

Quy trình ứng phó: 

- Ngay lập tức khóa van/sử dụng phƣơng tiện, vật liệu sẵn có tại công trƣờng bịt kín tạm 

thời chỗ nứt, vỡ; 

- Trình báo ngay cho cơ quan quản lý đƣờng ống cấp nƣớc đó để sửa chữa kịp thời; 

- Tạo rãnh dẫn dòng nƣớc về cống thoát nƣớc/rạch hạn chế tình trạng nƣớc chảy tràn bề 

mặt; 
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- Thông báo cho ngƣời dân xung quanh có phƣơng án dự trữ nƣớc trong thời gian sửa chữa, 

khắc phục sự cố. 

 Sự cố tràn nước cho người dân 6.2.4.8.

- Sự cố tràn nƣớc thải vệ sinh có khả năng gây ô nhiễm nƣớc mặt, đất, nƣớc dƣới đất và 

gây ảnh hƣởng đến sức khỏe của các hộ dânxung quanh, nếu không đƣợc kiểm soát và 

làm sạch kịp. Sự cố tràn nƣớc thải vệ sinh có thể xảy ra trong quá trình đổ và vận chuyển 

nƣớc thải từ bể tự hoại di động. 

Quy trình ứng phó: 

- Lập tức ngăn chặn sự phát tán dòng chảy; 

- Sử dụng các thuổng để thu thập các đất bị ô nhiễm vào túi không thấm nƣớc; lƣu ý rằng 

phải đảm bảo thu hết lƣợng đất bị ô nhiễm (đất  phải đƣợc thu gom đến đủ chiều sâu theo 

chiều ngang và chiều dọc bị tác động); 

- Chuyển các túi không thấm nƣớc đấy đến khu vực lƣu trữ chất thải nguy hại; 

- Nếu sự cố lớn cần huy động nhiều ngƣời và công cụ hỗ trợ. 

- Trang bị găng tay, kính an toàn, ủng cho lực lƣợng  ứng phó để hạn chế tối đa tiếp xúc 

trực tiếp với nƣớc thải đổ tràn. 

 Quản lý những tác động đối với Tài nguyên văn hóa vật thể 6.2.5.

Trên cơ sở nghiên cứu ESIA và quá trình lập RP, khoảng 43 ngôi mộ sẽ đƣợc di dời để phục vụ 

dự án. Việc di dời 43 ngôi mộ này đã đƣợc đề cập trong RP. 

Trên cơ sở nghiên cứu ESIA và quá trình lập RP, các công trình không nhạy cảm, đền thờ, khu 

di tích lịch sử, và khu bảo tồn thiên nhiên bị ảnh hƣởng bởi hoạt động thu hồi đất. 

Nếu trong giai đoạn xây dựng, các quy trình cụ thể cần đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp tìm thấy 

các đồ khảo cổ. Hình 6.1 dƣới đây mô tả các bƣớc cần thực hiện. BQL DA sẽ chịu trách nhiệm 

điều phối chung và báo cáo. Các quy trình tìm kiếm sẽ đƣợc đề cập trong tất cả các hợp đồng 

xây dựng và những nhân viên chịu trách nhiệm chính và nhà thầu sẽ đƣợc đào tạo cách thức thực 

hiện các quy trình này: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6.1: Thủ tục phát hiện ngẫu nhiên trong trƣờng hợp các nhà khảo cổ học tìm thấy 

trong quá trình xây dựng dự án 

Tìm thấy các đồ khảo cổ đƣợc trong giai 

đoạn xây dựng dự án (Nhà thầu và CSC) 

Tạm thời dừng xây dựng, và lắp đặt hàng rào 

bảo vệ, ngay lập tức liên hệ với BQL DA 

 

Tất cả các bên ghi lại hiện trƣờng (theo mẫu 

do CSC cung cấp 

BQL DA báo cáo bằng văn bản cho Sở Văn 

hóa, Thông tin và Du lịch (DCIT) 
Thực hiện các bƣớc tiếp theo dƣới sự hƣớng 

dẫn của Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch 
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 Kế hoạch hành động xã hội 6.2.6.

Cơ sở đào tạo nghề 

Tạo các cơ sở đào tạo nghề cho các hộ gia đình có thành viên thất nghiệp là nhu cầu cấp thiết để 

đảm bảo ngƣời dân ở lại khu vực dự án và có thể tìm thấy công việc phù hợp. Các chƣơng trình 

đào tạo kỹ năng cần đƣợc thiết kế phù hợp sau khi tham vấn các hộ về những ƣu tiên, nhu cầu và 

trình độ học vấn. Các chƣơng trình đào tạo cần tập trung đảm bảo cung cấp việc làm. Về phƣơng 

diện này, cần phối hợp với nhà tuyển dụng tiềm năng. 

Các trƣờng dạy nghề thuộc quản lý của Bộ Giáo dục đào tạo tại khu vực dự án. Các trung tâm 

đào tạo nghề có thể tổ chức các khóa học về CNTT, công nghiệp dệt may, cơ khí, điện, trồng 

nấm, chăn nuôi, các hỗ trợ kỹ thuật khác về nông nghiệp... Tổ chức các khóa học, chƣơng trình 

mở rộng cho học sinh trung học, thậm chí các hộ ở nông thôn tham gia. Cần đào tạo kỹ năng cho 

cả nam và nữ trong vùng dự án. Bên cạnh đó, thiết kế khóa học đào tạo lại nghề cho cả nam và 

nữ để loại bỏ nguy cơ mất việc do xây dựng dự án. Cần đào tạo cho cả hộ gia đình có thành viên 

bị tàn tật. 

 

Hỗ trợ nội lực và ngoại lực cho người dân 

Khoảng 1/3 số ngƣời đƣợc hỏi cho biết thôn họ đã đƣợc hỗ trợ. Tuy nhiên, theo nhiều nói lại, 

nhiều chƣơng trình hỗ trợ chỉ đƣợc tổ chức trƣớc đây, chỉ có một số ít chƣơng trình hiện đang 

thực hiện. Các nguồn hỗ trợ chính là từ cơ quan chính phủ và địa phƣơng, chủ yếu đến từ UBND 

xã và thôn, Hội phụ nữ, Hội nông dân ở các xã, thôn, bản. Số ít các nguồn khác đƣợc báo lại là 

từ các tổ chức phi chính phủ (NGO), Hội Chữ thập đỏ và Việt Kiều. 

Trong quá trình thực hiện dự án cần phải tiến hành tham vấn đối với các hộ BAH nhằm tham 

khảo ý kiến của họ về các chƣơng trình của chính phủ, các tổ chức đoàn thể địa phƣơng nhƣ Hội 

Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên. Các hộ BAH nặng cũng nên đƣợc tiếp cận các chƣơng 

trình quốc gia đang đƣợc thực hiện nhƣ Chƣơng trình mục tiêu Nƣớc sạch và Vệ sinh môi 

trƣờng, đặc biệt là những ngƣời nghèo. 

HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác, nạn buôn bán người 

Trong thời gian thực hiện dự án, dự kiến sẽ có một số lƣợng lớn công nhân lao động đến tập 

trung tại các công trƣờng xây dựng. Theo kinh nghiệm cho thấy từ các dự án xây dựng tƣơng tự, 

tỷ lệ STI trong nhóm lao động sẽ tăng lên nếu các biện pháp phòng ngừa không đƣợc thực hiện 

để đảm bảo ngƣời lao động đƣợc bảo vệ chống lại các bệnh LTQĐTD, trong đó bao gồm 

HIV/AIDS. Một kế hoạch hành động sức khỏe cộng đồng cũng sẽ đƣợc xây dựng dựa trên các 

kinh nghiệm của các dự án đƣợc thực hiện trƣớc đó, và trên cơ sở tham vấn với các cộng đồng để 

đảm bảo ngƣời lao động đƣợc bảo vệ trƣớc STI. 

Để giảm thiểu và giải quyết những rủi ro liên quan đến HIV/AIDS và nạn buôn bán ngƣời cần 

đặc biệt chú ý đến phụ nữ. Dự án cần phải thực hiện tốt công tác phổ biến thông tin về 

HIV/AIDS và các rủi ro khác nhƣ lạm dụng ma túy và buôn ngƣời. Các chƣơng trình HIV/AIDS 

nên bao gồm các chiến dịch nâng cao nhận thức tại địa điểm xây dựng và trong cộng đồng, phát 

triển giáo dục đồng đẳng và giám sát cộng đồng kết hợp với nhận thức về di cƣ an toàn, và đƣợc 

cộng đồng, PMU và Hội Phụ nữ các xã dự án thực hiện giám sát.  

Biện pháp giảm thiểu tác động tạm thời 

Các hoạt động đƣợc đƣa ra bao gồm: 

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn giao thông và phòng chống các tệ 

nạn xã hội trong thời gian xây dựng; 
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- Hợp đồng với các nhà thầu có bao gồm các biện pháp vận chuyển vật liệu hoặc 

bùn thải phải tuân thủ các quy định về tải trọng của phƣơng tiện vận chuyển vật 

liệu và chất thải. Khi cơ sở hạ tầng của địa phƣơng bị hƣ hỏng do hoạt động giao 

thông vận tải, nhà thầu phải khôi phục cơ sở hạ tầng bị ảnh hƣởng, trả lại nguyên 

trạng nhƣ trƣớc khi có Dự án.  

Bảng 6.4: Các biện pháp giảm nhẹ tác động xã hội 

Tác động tiêu cực Biện pháp giảm thiểu Cơ quan thực hiện 

Tác động đến giao thông và 

gia tăng tệ nạn xã hội 

Nâng cao nhận thức cộng 

đồng về an toàn giao thông 

và phòng chống các tệ nạn 

xã hội cho ngƣời dân địa 

phƣơng 

VP-ODA PMU nên làm việc chặt chẽ với 

chính quyền các cấp trong việc thực hiện 

chiến lƣợc truyền thông. Dựa trên hệ 

thống truyền thông sẵn có tại các xã để 

phổ biến nội dung thông tin của Dự án tới 

các hộ gia đình. 

Cơ sở hạ tầng ảnh hƣởng 

Nhà thầu tuân thủ các quy 

tắc về khôi phục cơ sở hạ 

tầng 

VP-ODA PMU nên yêu cầu nhà thầu thực 

hiện theo quy định về tải trọng và biện 

pháp bảo đảm vệ sinh môi trƣờng trong 

quá trình vận chuyển vật liệu cũng nhƣ 

quy định trong trƣờng hợp gây ra các tác 

động đối với đƣờng giao thông. 

 CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI 6.3.

 Mục tiêu và phƣơng pháp 6.3.1.

Mục tiêu chính của chƣơng trình Giám sát môi trƣờng là để đảm bảo rằng (a) các tác động tiêu 

cực tiềm tàng của dự án đƣợc giảm thiểu; (b) ESMP đƣợc thực hiện hiệu quả; và (c) ESMP đủ để 

giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng này. Với điều kiện là giám sát việc thực hiện RP sẽ 

đƣợc thực hiện riêng, chƣơng trình giám sát môi trƣờng sẽ bao gồm (a) giám sát việc thực hiện 

đảm bảo an toàn của nhà thầu trong quá trình giải phóng mặt bằng và xây dựng, (b) giám sát chất 

lƣợng môi trƣờng, (c) giám sát tính hiệu quả của ESMP. 

 Giám sát việc thực hiện đảm bảo an toàn của nhà thầu 6.3.2.

Ba mức độ đảm bảo an toàn bao gồm: Giám sát hàng ngày, giám sát định kỳ và giám sát của 

cộng đồng sẽ đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Giám sát hàng ngày: Giám sát hàng ngày sẽ đƣợc thực hiện bởi Tƣ vấn giám sát thi công 

(CSC) theo sự chỉ định của BQL DA. CSC sẽ nêu các kết quả giám sát trong các báo cáo 

tiến độ dự án. 

- Giám sát định kỳ (mỗi 6 tháng): Là một phần trong giám sát ESMP tổng thể, ESU dƣới 

sự hỗ trợ của Tƣ vấn giám sát môi trƣờng độc lập (IEMC) cũng sẽ giám sát việc thực 

hiện của nhà thầu định kỳ 6 tháng và các kết quả này sẽ đƣợc báo cáo lên BQL DA và 

WB. 

- Giám sát của cộng đồng: Giám sát bởi các cộng đồng địa phƣơng sẽ đƣợc thực hiện theo 

các quy định của Chính phủ với sự hỗ trợ về kỹ thuật và quản lý từ phía BQL DA. 

 Quan trắc chất lƣợng môi trƣờng 6.3.3.

Để đảm bảo một mức độ có thể chấp nhận đƣợc về mặt chất lƣợng môi trƣờng, việc quan trắc 

mức độ bụi, tiếng ồn, rung động, chất lƣợng không khí, và nƣớc sẽ đƣợc tiến hành tại những vị 

trí bị ảnh hƣởng đáng kể bởi các hoạt động xây dựng hoặc đƣợc yêu cầu bởi chính quyền địa 

phƣơng và cộng đồng với các mục đích cụ thể. Ban Môi trƣờng và xã hội/ Tƣ vấn giám sát môi 

trƣờng độc lập (IEMC) sẽ chịu trách nhiệm thực hiện chƣơng trình quan trắc. 
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Việc giám sát môi trƣờng trong các giai đoạn tiền thi công, xây dựng và hoạt động cho toàn bộ 

dự án đƣợc trình bày trong Bảng dƣới đây, địa điểm lấy mẫu đƣợc mô tả trong Phụ lục và số 

lƣợng mẫu đƣợc thực hiện theo tiến độ của từng công trình. 

Bảng 6.5: Phạm vi giám sát môi trƣờng trong giai đoạn xây dựng 

STT Hạng mục Tiền xây dựng Giai đoạn xây dựng Giai đoạn vận hành 

I Bảng danh mục kiểm tra môi trƣờng dành cho Nhà thầu 

 1.Thông số - 

Tất cả các biện pháp 

giảm thiểu tại công 

trƣờng xây dựng 

- 

 

2. Tần suất - 03 tháng/ lần - 

3.Tiêu chuẩn áp 

dụng 
- Theo tài liệu ESMP - 

4. Vị trí giám sát - 
Tại tất cả các công 

trƣờng xây dựng 
- 

II Giám sát không khí môi trƣờng và tiếng ồn/ rung động 

 

1. Thông số 
TSP, CO, NO2, SO2, 

Leq,  rung động 

TSP, CO, NO2, SO2, 

Leq,  rung động 

- TSP, CO, NO2, SO2, 

Leq,  rung động (đối 

với máy phát điện) 

- Bụi, tiếng ồn, rung 

động, CO, NO2, 

SO2, CnHm, H2S, 

NH3 (đối với trạm 

tập trung rác và 

khu vực xử lý 

nƣớc thải) 

2.  Tần suất 
01 lần trƣớc khi xây 

dựng 
06 tháng/ lần 03 tháng/ lần 

3. Tiêu chuẩn áp 

dụng 

QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 

26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT; QCVN 19 : 

2009/BTNMT 

4. Vị trí giám sát 

21 mẫu thử 

(Các vị trí lấy mẫu 

đƣợc trình bày trong 

Phụ lục) 

10 mẫu thử 6 mẫu thử 

III Giám sát chất lƣợng đất 

 1. Thông số 
As, Cd, Cu, Pb, Zn, Phá 

mẫu phân tích kim loại 

As, Cd, Cu, Pb, Zn, 

Phá mẫu phân tích kim 

loại 

- 

 2.  Tần suất 
01 lần trƣớc khi xây 

dựng 

06 tháng/ lần (viết báo 

cáo 6 tháng một lần) 
Không giám sát 

 
3.Tiêu chuẩn áp 

dụng 
QCVN 03:2008/BTNMT 

 4. Vị trí giám sát 

21 mẫu 

Các vị trí lấy mẫu đƣợc 

trình bày trong Phụ lục) 

10 mẫu thử 

 
- 
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IV Giám sát chất lƣợng nƣớc mặt 

 

1.  Thông số 

pH, DO,  COD, BOD5, 

N-NH4
+
, N-NO2

-
, N-

NO3
-
, P-PO4

3-
,  dầu mỡ, 

Coliform, Cl
-
, Fe, TSS 

pH, DO,  COD, BOD5, 

N-NH4
+
, N-NO2

-
, N-

NO3
-
, P-PO4

3-
,  dầu 

mỡ, Coliform, Cl-, Fe, 

TSS 

- 

2. Tần suất 
01 lần trƣớc khi xây 

dựng 
06 tháng/ lần Không giám sát 

3. Tiêu chuẩn áp 

dụng 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

4. Vị trí giám sát 

21 mẫu thử 

(Các vị trí lấy mẫu 

đƣợc trình bày trong 

Phụ lục) 

10 mẫu thử - 

V Giám sát chất lƣợng nƣớc thải 

 

1. Thông số 

pH, BOD5, COD, H2S, 

N-NH4, N-NO3, P-PO4, 

dầu mỡ, Coliforms, 

TSS 

- 

pH, BOD5, COD, H2S, 

N-NH4, N-NO3, P-PO4, 

dầu mỡ, Coliforms, 

TSS 

2. Tần suất 
01 lần trƣớc khi xây 

dựng 
Không giám sát 03 tháng/ lần 

3. Tiêu chuẩn áp 

dụng 
QCVN 14:2008/BTNMT 

4.Vị trí giám sát 

03 mẫu thử 

(Các vị trí lấy mẫu 

đƣợc trình bày trong 

Phụ lục) 

- 02 mẫu thử 

VI Giám sát chất lƣợng trầm tích 

 

1. Thông số As, Cd, Cu, Pb, Zn As, Cd, Cu, Pb, Zn - 

2. Tần suất 
01 lần trƣớc khi xây 

dựng 
06 tháng/ lần Không giám sát 

3. Tiêu chuẩn áp 

dụng 
QCVN 43:2012/BTNMT 

4. Vị trí giám sát 

08 mẫu thử 

(Các vị trí lấy mẫu 

đƣợc trình bày trong 

Phụ lục) 

05 mẫu thử - 

VII Giám sát thủy sinh 

 

1. Thông số 

Thành phần các loài và 

số lƣợng tế bào thực vật 

phù du 

Thành phần các loài 

và số lƣợng tế bào 

thực vật phù du 

- 

2. Tần suất 
01 lần trƣớc khi xây 

dựng 
06 tháng/ lần Không giám sát 

3.Vị trí giám sát 
15 mẫu thử 

Các vị trí lấy mẫu đƣợc 
09 mẫu thử - 
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trình bày trong Phụ lục 

 

Sơ đồ giám sát vị trí lấy mẫu trong giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành đƣợc trình bày trong 

hình sau: 
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Bảng 6.6: Chi phí ƣớc tính cho các mẫu thu thập và phân tích 

(Tỷ giá hối đoái: 1 USD = 23,330 VND) 

TT 
Nội dung giám 

sát 
Tần suất 

Số 

lƣợng 

mẫu 

Tổng 

mẫu 

Đơn vị 

giá 

(VND) 

Số tiền 

(VND) 

Số tiền 

(USD) 

 Giai đoạn xây dựng  

  Tần suất : 3 tháng/lần: 12 lần trong giai đoạn xây dựng  

  Tần suất: 6 tháng/lần: 6 lần  trong giai đoạn xây dựng  

1 

Danh sách kiểm 

tra, kiểm toán tại 

các địa điểm xây 

dựng 

Hàng tháng 12 60 350.000 9.000.000 403  

2 

Chất lƣợng không 

khí, tiếng ồn, độ 

rung 

Cứ 6 tháng  10 100 805.000 80.500.000 3.605  

3 Đất Cứ 6 tháng 10 100 850.000 80.500.000 3.605 

4 Bùn Cứ 6 tháng 05 50 850.000 40.250.000 1.803 

5 Nƣớc bề mặt Cứ 6 tháng 10 100 1.794.000 179.400.000 8.034  

6 Nƣớc thải Cứ 3 tháng 03 60 1.460.000 87.600.000 3.923  

7 Thực vật phù du Cứ 6 tháng 09 90 1.400.000 126.000.000 5.643  

  Tổng 603.250.000 27.016 

 Giám sát thực hiện kế hoạch quản lý vật liệu nạo vét DMMP 6.3.4.

Để đảm bảo rằng các hoạt động nạo vét, vận chuyển và đổ thải sẽ không gây ra các tác động tiêu 

cực lên cƣ dân và môi trƣờng địa phƣơng, một hƣớng dẫn chuẩn bị và giám sát kế hoạch quản lý 

nạo vét đƣợc trình bày trong hộp bên dƣới. Theo đó, thiết kế chi tiết sẽ bao gồm một chƣơng 

trình kiểm tra cơ bản và phát triển DMMP phản ánh các hƣớng dẫn bên dƣới một cách phù hợp. 

Hƣớng dẫn chuẩn bị và quản lý DMMP 

Các vấn đề xã hội và môi trƣờng chính liên quan đến các vật liệu nạo vét bị ô nhiễm bao gồm: 

(a) Ô nhiễm trong quá trình vận chuyển vật liệu nạo vét từ khu vực nạo vét đến vị trí đổ thải; 

(b) Sự tăng độ đục và ô nhiễm nƣớc trong hồ và kênh trong quá trình nạo vét (c) Việc phát 

sinh ,mùi và xáo trộn khác đối với cƣ dân; (d) Khả năng sử dụng sai các vật liệu nạo vét bị ô 

nhiễm cho các cơ sở hạ tầng hộ gia đình và hạ tầng công cộng. Để trợ giúp việc chuẩn bị một 

kế hoạch DMMP do các hoạt động đƣợc tiến hành trong khu đô thị hoặc các thủy vực hiện 

trạng có thể cũng đƣợc dùng bởi những đối tƣợng sử dụng khác, các vấn đề sau nên đƣợc xem 

xét: 

 Đánh giá lượng trầm tích. việc đánh giá này nhằm khẳng định xem các trầm tích có chứa 

lƣợng lớn các vật liệu gây nguy hại môi trƣờng nhƣ là các kim loại nặng và các chất độc 
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khác hay không. Nếu các chất này đƣợc tìm thấy lớn hơn ngƣỡng cho phép trong tiêu 

chuẩn môi trƣờng quốc gia, một kế hoạch đổ thải đặc biệt sẽ đƣợc chuẩn bị cùng với một 

kế hoạch quan trắc. Kế hoạch đổ thải này cũng sẽ thiết lập chƣơng trình đảm bảo cộng 

đồng cƣ dân địa phƣơng không sử dụng vật liệu nạo vét cho xây dựng nhà hoặc vƣờn. Các 

mẫu bùn và trầm tích đáy sẽ đƣợc lấy mẫu cho phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm chính. Việc 

lấy mẫu và phân tích phải phù hợp với các qui định của chính phủ trong khi đó các vị trí 

lấy mẫu phụ thuộc vào mức độ rủi ro đối với mỗi vị trí cụ thể 

Khối lƣợng tính theo mét khối Không có mẫu trầm tích  

Lên tới 25.000 3 

25.000 tới 100.000 4-6 

100.000 tới 500.000 6-10 

500.000 tới 2.000.000 10-20 

Cho mỗi 1.000.000 trên 2.000.000 Thêm 10 

Xác định được khu đất sẵn có cho việc đổ thải các vật liệu nạo vét.  Kế hoạch cũng nên 

công cộng, đất tƣ… có thể đƣợc sử dụng với sự đồng ý của các hộ dân bị ảnh hƣởng. xác 

định các bãi đổ thải thích hợp cho các vật liệu nạo vét phù hợp với mức độ rủi ro đi kèm 

với chúng. Các khu đất công cộng, đất cho xây dựng các tuyến đƣờng nông thôn, các 

công trình Nếu mức độ rủi ro từ bùn nạo vét là cao, bùn này phải đƣợc đổ thải tại bãi chôn 

lấp hợp vệ sinh Nhi Phú hiện đang vận hành.   

Chuẩn bị cho kế hoạch nạo vét và vận chuyển vật liệu nạo vét b n.Quy trình nạo vét và kế 

hoạch vận chuyển bùn thải phải vạch ra: (a) các phƣơng pháp nạo vét (dùng đƣờng ống, 

bơm nƣớc trƣớc khi đào…) và chất bùn đến khu vực đổ thải hoặc lên xe vận chuyển hoặc 

đến khu đổ thải tạm thời. Nếu các xe tải đƣợc sử dụng, phải chỉ ra tuyến đƣờng vận 

chuyển từ nơi nạo vét đến bãi đổ thải, (b) thời gian nạo vét, (c) loại xe vận tải và các biện 

pháp đề xuất để giảm rò rỉ vật liệu nạo vét từ các xe chuyên chở, (d) trách nhiệm của nhà 

thầu trong việc dọn sạch đƣờng xá và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nếu cần 

thiết, và (e) kế hoạch truyền thông cho các cộng đồng cƣ dân lân cận bao gồm số điện 

thoại liên hệ khi có khiếu nại.  

Lưu giữ tạm thời đối với b n và trầm tích không ô nhiễm. Vì vật liệu nạo vét trƣớc tiên sẽ 

ở trạng thái bùn loãng với các hạt đất lơ lửng trong vòng 24-48 giờ, tất cả nƣớc thoát ra 

khỏi bãi lƣu giữ bùn tạm thời sẽ đƣợc dẫn vào rãnh thoát nƣớc và thải lại vào kênh/ hồ. 

Đối với những chỗ bị ô nhiễm cao các chất hữu cơ và gây mùi, vật liệu nạo vét phải đƣợc 

chuyển đi trong các thùng kín ra bên ngoài công trƣờng càng nhanh càng tốt. Đối với bùn 

đáy ít bị ô nhiễm chất hữu cơ, bùn nạo vét sẽ đƣợc chở đến khu lƣu giữ đƣợc thiết kế 

thích hợp về mặt vị trí và kích thƣớc. Một chƣơng trình giám sát việc đổ thải các vật liệu 

nạo vét bị ô nhiễm nặng cũng sẽ đƣợc chuẩn bị. 

Xác định được các v ng các đối tượng chính (như cơ sở kinh doanh, trường học, dịch vụ 

công cộng, vv) nhạy cảm với hoạt động nạo vét và vận chuyển. Kế hoạch DMDP sẽ thực 

hiện một phân tích tổng thể đối với hoạt động kinh doanh bị ảnh hƣởng tại địa phƣơng, 

khả năng tiếp cận với nguồn nƣớc và tình hình giao thông bị ảnh hƣởng (gây ra do nạo 

vét), và cung cấp một kế hoạch để giảm thiểu/đền bù cho những cản trở gây ra. Kế hoạch 

cũng phải bao gồm tất cả các biện pháp có thể để tránh tối đa các tác động lên giao thông, 

cấp nƣớc tại địa phƣơng.   

 Xác định các đối tượng chính sử dụng nguồn nước khác.Sông hồ đƣợc nạo vét có thể 

đƣợc dùng bởi các đối tƣợng khác, do vậy việc nạo vét có thể ảnh hƣởng đến họ. Cần 

chuẩn bị một kế hoạch quan trắc chất lƣợng nƣớc với các trạm cụ thể và các thông số có 

thể để quan trắc các tác động tiềm tàng lên ngƣời sử dụng. Ƣu tiên là quan trắc các vùng 
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nhạy cảm với sự thay đổi chất lƣợng nƣớc (chất rắn lơ lửng cao, pH thấp, BOD và COD 

cao, độ muối cao…) đặc biệt là ở nơi mà nƣớc đƣợc dùng làm nguồn cấp cho sinh hoạt và 

nông nghiệp. Trong những vùng mà hoạt động nạo vét có thể gây tác động tiêu cực đến 

đối tƣợng sử dụng nƣớc, chủ dự án phải thông báo và tham vấn các đối tƣợng sử dụng 

nƣớc này và thực hiện các hành động để giải quyết mối quan tâm của họ bao gồm thực 

hiện quan trắc chất lƣợng nƣớc trong DMMP. 

 Giám sát hiệu quả việc thực hiện ESMP 6.3.5.

ESU đƣợc IEMC hỗ trợ sẽ theo dõi việc thực hiện ESMP trong các giai đoạn đấu thầu/thiết kế 

chi tiết cũng nhƣ trong quá trình xây dựng và năm hoạt động đầu tiên để đảm bảo rằng (a) việc 

nạo vét và xử lý bùn thải đƣợc thực hiện phù hợp với DMMP, (b) các tác động khác trong ESMP 

đƣợc quản lý và giảm thiểu một cách hiệu quả; và (c) công tác quản lý giao thông là phù hợp và 

mức độ ảnh hƣởng trong phạm vi chấp nhận đƣợc (không có khiếu nại hoặc các trƣờng hợp tồn 

đọng). Kết quả đƣợc lƣu giữ đúng quy định trong hồ sơ dự án để Ban QLDA và WB xem xét 

đánh giá. Ban QLDA sẽ thanh toán các khoản chi phí giám sát. 

 VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ESMP 6.4.

 Bố trí tổ chức 6.4.1.

Bảng 6.4 và Hình 6.7 dƣới đây tóm tắt vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan và mối quan 

hệ của họ trong việc thực hiện ESMP, trong đó Ban QLDA, CSC và IEMC đƣợc nhấn mạnh 

dƣới đây với nhiều chi tiết đƣợc quy định tại Mục 4.4.2. Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu. Các biện pháp sẽ đƣợc đƣa vào Hồ sơ mời thầu và chi phí tính cùng với hồ 

sơ dự thầu xây dựng; 

 CSC chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện hàng ngày của các biện pháp giảm thiểu. 

Chi phí bao gồm trong Hợp đồng dịch vụ CSC; 

 IEMC chịu trách nhiệm giám sát môi trƣờng, bao gồm hỗ trợ cho Ban QLDA thực hiện 

giám sát, theo dõi và báo cáo về việc thực hiện thông qua các báo cáo giám sát. 

 

Hình 6.2: Sơ đồ tổ chức thực hiện ESMP 
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Bảng 6.7: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan  

Mô tả Vai trò/Trách nhiệm 

(1a) (1b) 
Dựa trên các báo cáo hàng quý của IEMC, Ban QLDA chịu trách nhiệm lập các 

báo cáo định kỳ nộp trình cho Ngân hàng Thế giới và các Sở TN   MT tỉnh. 

(1c) 

Ban QLDA giao cho các nhân viên bảo vệ (ESU) để xem xét và kiểm tra các bộ 

phận liên quan trong Tài liệu Hợp đồng của gói thầu thi công các hạng mục dự án 

để đảm bảo tuân thủ các ESMP. 

Ban QLDA giao cho nhân viên bảo vệ (ESU) giám sát, quản lý và thực hiện các 

hoạt động ESMP và đồng thời giao cho CSC giám sát/quản lý chặt chẽ việc thực 

hiện an toàn của nhà thầu, bao gồm cả việc thực hiện các chƣơng trình giám sát 

môi trƣờng. 

PMU/ESU thiết lập một đƣờng dây liên lạc nóng với cộng đồng địa phƣơng để 

kịp thời giải quyết các khiếu nại, ý kiến, và/hoặc đề xuất từ ngƣời dân địa phƣơng 

và/hoặc các cơ quan công quyền trong suốt quá trình giải phóng mặt bằng và thi 

công.  

(2a) 

CSC đệ trình báo cáo giám sát định kỳ các biện pháp giảm thiểu môi trƣờng cho 

Ban QLDA; đề xuất cho Ban QLDA đình chỉ một phần hoặc toàn bộ công trình 

thi công nếu không đáp ứng đƣợc các yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi 

trƣờng trong hợp đồng.  

Ban QLDA đánh giá các báo cáo định kỳ của CSC để đảm bảo tuân thủ các biện 

pháp giảm thiểu. 

(2b) 

CSC: Hỗ trợ và hợp tác với IEMC thành lập, thu thập và đƣa ra các thông tin về 

thông số môi trƣờng quan trọng trong ngành và về thi công xây dựng;  

IEMC: Giám sát việc thực hiện ESMP 3 tháng một lần kể cả việc nộp báo cáo 

hiện trƣờng. Tạo lập cơ sở dữ liệu về kết quả giám sát và giám sát môi trƣờng và 

đào tạo Ban QLDA sử dụng cơ sở dữ liệu 

Phối hợp với CSC trong việc giám sát và lập các báo cáo bảo vệ khi thực thi 

ESMP; tăng cƣờng năng lực cho CSC thông qua chƣơng trình tập huấn về giám 

sát môi trƣờng 

(3a) Nhà thầu: Trƣớc khi thi công, cùng với sự hỗ trợ của IEMC, lập kế hoạch quản lý 

môi trƣờng khu vực cụ thể (S-ESMP) trong quá trình giải phóng mặt bằng và quá 

trình xây dựng nhƣ là một phần của báo cáo phƣơng pháp xây dựng, sau đó gửi 

cho CSC và/hoặc Ban QLDA để xem xét và phê duyệt; Trong thời gian xây dựng, 

Nhà thầu phải nộp một báo cáo hàng tháng trong đó trình bày các vấn đề an toàn, 

giảm thiểu và kết quả trong suốt thời gian xây dựng. Trong trƣờng hợp có sự cố 

bất ngờ, Nhà thầu sẽ tham khảo ý kiến của CSC/PMU.   

PMU/CSC: đánh giá SESMP và đề xuất các thay đổi khi cần thiết phù hợp với 

các nghĩa vụ pháp lý cũng nhƣ phù hợp với từng công trƣờng cụ thể. CSC chịu 

trách nhiệm giám sát và theo dõi hàng ngày các hoạt động bảo vệ của nhà thầu.   

(3b) Nhà thầu: Thực hiện các ESMP cần thiết trong quá trình giải phóng mặt bằng và 

xây dựng, kể cả hành vi tự giám sát và nộp báo cáo..   

IEMC: định kỳ giám sát và theo dõi việc thực hiện chung các dự án ESMP, kể cả 

đào tạo an toàn cho các nhân viên Ban QLDA/ESU, các cộng đồng, CSC và các 

nhà thầu khi cần thiết. Công tác đào tạo sẽ đƣợc tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả 

của việc thực hiện và báo cáo ESMP. 
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(4a) Cộng đồng: Theo các quy định của Việt Nam, cộng đồng có quyền và trách nhiệm 

thƣờng xuyên theo dõi hoạt động môi trƣờng trong quá trình xây dựng để đảm 

bảo rằng các quyền lợi và sự an toàn của họ đƣợc đảm bảo đầy đủ và các biện 

pháp giảm thiểu đƣợc nhà thầu và/hoặc Ban QLDA thực hiện có hiệu quả. Trong 

trƣờng hợp xảy ra sự cố, cộng đồng sẽ báo cáo cho CSC/ban QLDA và/hoặc gọi 

đƣờng dây nóng. 

Ban QLDA: Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng địa 

phƣơng tham gia vào các hoạt động giám sát và giám sát môi trƣờng. PMU/CSC 

sẽ xem xét và đáp ứng những yêu cầu và/hoặc khuyến nghị của cộng đồng để đảm 

bảo rằng các tác động tiêu cực sẽ đƣợc giảm thiểu tối đa.  

(4b) Cộng đồng: Hỗ trợ và cộng tác với IEMC trong quá trình giám sát định kỳ và 

cung cấp các thông tin cho các vấn đề an toàn nói chung cần phải có sự quan tâm 

và /hoặc giảm thiểu. 

IEMC: Tăng cƣờng năng lực cho cộng đồng địa phƣơng và các cơ quan liên quan 

thông qua việc lập các tài liệu liên quan để theo dõi, giám sát và báo cáo, kể cả 

chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho các hoạt động.  

IEMC: hỗ trợ Ban QLDA và các cộng đồng để thực hiện các hoạt động Thông 

tin-Giáo dục-Truyền thông (IEC) trong Hợp phần 4 liên quan đến vệ sinh môi 

trƣờng, vệ sinh, an toàn đƣờng bộ… 

(5) IEMC hỗ trợ PMU/ESU trong việc thực hiện ESMP phù hợp với các quy định về 

môi trƣờng của Chính phủ cũng nhƣ các chính sách an toàn của WB. Tham khảo 

ý kiến của DONRE, IEMC sẽ thiết lập chƣơng trình giám sát môi trƣờng cụ thể 

cho dự án do CSC thực hiện ở các địa điểm quan trọng nhƣ trong các tài liệu thiết 

kế chi tiết. 

Ban QLDA có trách nhiệm lập các báo cáo tiến độ 6 tháng cho WB và Sở TNMT 

dựa trên các báo cáo hàng quý mà IEMC đệ trình. 

 Trách nhiệm của BQLDA, CSC và IEMC 6.4.2.

Ban quản lý dự án (BQLDA) 

Ban QLDA chịu trách nhiệm thực hiện ESMP trong các giai đoạn xây dựng và thiết kế chi tiết. 

Việc thực hiện ESMP trong giai đoạn vận hành là trách nhiệm của các nhà điều hành cơ sở vật 

chất. Ban QLDA sẽ thiết lập một Ban môi trƣờng và xã hội (ESU) để đảm bảo thực hiện kịp thời 

và hiệu quả của ESMP, bao gồm chuẩn bị các báo cáo về việc tuân thủ an toàn theo yêu cầu của 

Chính phủ và Ngân hàng Thế giới.   

PMU/ESU chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các hợp phần liên quan trong các Tài liệu Hợp đồng 

của gói thầu thi công các hạng mục công trình của dự án là phù hợp với ESMP. 

PMU/ESU chịu trách nhiệm liên lạc với các phòng ban liên quan của địa phƣơng, tỉnh và quốc 

gia; và với các bên chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát ESMP, đặc biệt là Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng và các phƣờng/xã liên quan trong quá trình lập kế hoạch, giám sát, vận hành và quản 

lý.    

PMU/ESU sẽ phối hợp với các tổ chức cộng đồng để khuyến khích ngƣời dân tham gia tích cực 

trong việc lập kế hoạch, quản lý và thực hiện dự án, kể cả giám sát hoạt động của nhà thầu.   

Để đảm bảo hiệu quả giám sát và thực hiện kịp thời ESMP, Ban QLDA/ESU sẽ thuê các nhà tƣ 

vấn môi trƣờng quốc gia để hỗ trợ trong việc tiến hành và giám sát việc thực hiện ESMP. Trách 

nhiệm của Tƣ vấn giám sát môi trƣờng độc lập (IEMC) sẽ đƣợc mô tả dƣới đây.  

Đối với việc với giám sát và theo dõi các hoạt động của nhà thầu, Ban QLDA sẽ chịu trách 

nhiệm: (a) Kiểm tra các chỉ số thực hiện dự án liên quan đến môi trƣờng; (b) kiểm tra đột xuất để 

đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu đang đƣợc thực hiện đúng với các nội dung đƣợc trình 

bày trong hợp đồng xây dựng của nhà thầu; (c) Rà soát các báo cáo định kỳ của tƣ vấn giám sát 
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xây dựng (CSC) để đảm bảo tuân thủ các biện pháp giảm thiểu; và (d) căn cứ vào các báo cáo 

định kỳ của CSC và IEMC, Ban QLDA sẽ lập báo cáo tuân thủ môi trƣờng của các tiểu dự án để 

nộp trình cho Ngân hàng Thế giới và Sở DONRE (đây là một phần của việc nộp trình báo cáo 

tiến độ 6 tháng tới Ngân hàng Thế giới).  

Ban QLDA sẽ phối hợp chặt chẽ với các công ty, doanh nghiệp cấp nƣớc, vệ sinh môi trƣờng, 

thu gom chất thải rắn và giám sát hoạt động và bảo trì trong quá trình thực hiện dự án. 

Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) 

EMC chịu trách nhiệm hỗ trợ Ban QLDA trong việc thực hiện ESMP. Điều này cũng bao gồm 

cả công tác tham mƣu cho CSC, các nhà thầu và cộng đồng về việc tuân thủ môi trƣờng và việc 

thực hiện các chƣơng trình giám sát phù hợp với các quy định và quy trình của Chính phủ và 

Ngân hàng Thế giới. Sau khi Ban QLDA và WB đã thảo luận xong việc thực hiện hoạt động chi 

tiết của chƣơng trình giám sát môi trƣờng, IEMC chịu trách nhiệm kiểm tra hàng quý và hỗ trợ 

các nhân viên BQLDA giám sát các hoạt động chung của dự án để đảm bảo rằng các chính sách 

bảo vệ môi trƣờng đồng bộ của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đƣợc áp dụng và gim sát trong 

suốt quá trình thực hiện dự án. IEMC có trách nhiệm: (1) cung cấp chƣơng trìnáh đào tạo và 

năng lực xây dựng trong quản lý thi công cho các cán bộ Ban QLDA/ESU, kể cả các kỹ sƣ hiện 

trƣờng và/hoặc chuyên gia tƣ vấn (CSC) trong việc giám sát việc thực hiện ESMP của nhà thầu; 

(2) đảm bảo sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phƣơng và nhà trƣờng trong khu vực dự án, 

(3) giám sát các thông số môi trƣờng để đánh giá các tác động tổng thể của dự án, và (4) xây 

dựng các chƣơng trình đào tạo môi trƣờng nhƣ trong Hợp phần 4. 

Cụ thể, trách nhiệm của IEMC bao gồm: 

- Đảm bảo rằng các ESMP đƣợc phê duyệt và các thỏa thuận vay vốn dự án liên quan đến 

các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đƣợc áp dụng triệt để và đƣợc tuân thủ nghiêm chỉnh 

trong quá trình thực hiện dự án.  

- Đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu do nhà thầu và CSC cung cấp trong quá 

trình thực hiện; cung cấp các đề xuất và kiến nghị với Ban QLDA về các biện pháp cải 

thiện và bổ sung cần thiết để đáp ứng các yêu cầu bảo vệ. 

- Báo cáo định kỳ (3 tháng) cho Ban QLDA về hiệu suất thực hiện ESMP trong quá trình 

thực hiện dự án.  

- Thiết lập các quy trình tiêu chuẩn, phƣơng pháp và hình thức để hỗ trợ Ban QLDA và 

CSC đánh giá tiến độ thi công của nhà thầu trong việc thực hiện các biện pháp giám sát 

và giảm thiểu. 

- Hỗ trợ các nhân viên của Ban QLDA trong việc đánh giá và kiểm tra các bộ phận liên 

quan trong các tài liệu Hợp đồng của gói thầu thi công các hạng mục công trình của dự 

án để đảm bảo sự tuân thủ các chính sách bảo vệ môi trƣờng và các yêu cầu giảm nhẹ và 

giám sát tác động môi trƣờng. 

- Định kỳ đo đạc, lấy mẫu và giám sát các thông số môi trƣờng (một lần mỗi 3 tháng) trong 

suốt thời gian thực hiện hợp đồng giám sát môi trƣờng. 

- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và thực hiện các chƣơng trình đào tạo về giám sát môi trƣờng cho 

các nhà thầu, CSC và các nhân viên liên quan của Ban QLDA (cán bộ môi trƣờng và các 

điều phối viên của gói thầu). 

- Thông qua Ban QLDA, thảo luận với các doanh nghiệp liên quan (nếu cần) để tìm ra giải 

pháp thích hợp cho các rủi ro bất ngờ liên quan đến vệ sinh môi trƣờng. 
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Tư vấn giám sát xây dựng (CSC)  

CSC chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện an toàn của nhà thầu trong quá trình giải phóng 

mặt bằng và xây dựng, kể cả giám sát việc tự giám sát của nhà thầu. Đối với các biện pháp bảo 

vệ, trách nhiệm chính của CSC bao gồm, nhƣng không giới hạn, những nội dung sau: 

- Hỗ trợ IEMC thiết lập, thu thập và cung cấp thông tin về cả hai chỉ số môi trƣờng cần 

thiết, trên công trƣờng và công trình xây dựng. 

- Đảm bảo rằng công tác thi công xây dựng phù hợp với ESMP đã đƣợc phê duyệt, các chỉ 

số liên quan và các hoạt động tiêu chuẩn trong các tài liệu đánh giá và giảm thiểu tác 

động môi trƣờng. 

- Giám sát việc thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu, đề xuất và triển khai các biện 

pháp bổ sung kịp thời để hoàn tất các biện pháp giảm thiểu và đáp ứng các yêu cầu quản 

lý an toàn môi trƣờng của dự án. 

- Lập kế hoạch hành động/giải pháp khẩn cấp để đối phó với các vấn đề môi trƣờng, tình 

trạng khẩn cấp và thiệt hại xảy ra trong xây dựng. 

- Đề nghị Ban QLDA đình chỉ một phần hoặc hoàn toàn công trình xây dựng nếu các yêu 

cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi trƣờng của hợp đồng không đƣợc tuân thủ. 

- Tổ chức thƣờng xuyên các cuộc thảo luận với các doanh nghiệp và các bên liên quan 

khác để cung cấp thông tin về các kế hoạch thực hiện và chƣơng trình làm việc cần thiết 

nhằm nâng cao nhận thức của ngƣời dân về bảo vệ môi trƣờng trong quá trình xây dựng. 

Nhà thầu xây dựng 

Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng trong tất cả công tác thi công, kể cả các vấn đề môi trƣờng 

đều đƣợc quy định trong hợp đồng giữa nhà thầu và Ban QLDA. 

Nhà thầu xây dựng tự chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng 

và tuân thủ theo các ESMP trong quá trình thi công các dự án công trình. Trong quá trình lập các 

báo cáo phƣơng pháp kỹ thuật, nhà thầu sẽ nghiên cứu các báo cáo EIA đã đƣợc phê duyệt của 

dự án và đề xuất một phƣơng pháp xây dựng bao gồm các biện pháp bảo vệ và giảm thiểu tác 

động môi trƣờng phù hợp với các khuyến nghị trong ESMP đã đƣợc phê chuẩn. 

Báo cáo phƣơng pháp thi công của nhà thầu sẽ đƣợc nộp trình cho Ban QLDA và CSC để xem 

xét, cũng nhƣ nộp cho IEMC nếu cần thiết. Nếu có bất cứ sự thay đổi nào, các thay đổi đó sẽ 

đƣợc đánh giá về tính khả thi và các vấn đề pháp lý (luật, nghị định, thông tƣ và các quy định 

khác) trƣớc khi các điều chỉnh phù hợp đƣợc phê duyệt cho từng trƣờng hợp cụ thể. 

Trong quá trình thi công xây dựng, Ban QLDA, CSC, IEMC, các cơ quan môi trƣờng và cộng 

đồng địa phƣơng sẽ giám sát chặt chẽ nhà thầu xây dựng về vấn đề ESMP. 

 Báo cáo sắp xếp 6.4.3.

Ban QLDA sẽ lập các báo cáo hai lần mỗi năm để nộp trình cho Ngân hàng Thế giới, bao gồm cả 

việc tuân thủ ESMP. Báo cáo bao gồm các kết quả giám sát và đánh giá của IEMC trong đó chỉ 

rõ tiến độ dự án và tình hình thực hiện ESMP. Báo cáo bao gồm các nội dung sau:  

- Sự tuân thủ của nhà thầu đối với các biện pháp giảm thiểu:  

- Các vấn đề nƣớc thải và vệ sinh môi trƣờng 

- Tình hình lũ lụt hiện tại nếu liên quan 

- Các điều kiện cấp nƣớc và giao thông 

- Chất lƣợng của các cơ quan tiếp nhận xử lý nƣớc thải  

- Rủi ro tiềm năng liên quan đến dự án và các vấn đề quản lý rủi ro  
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- Các tác động đến điều kiện môi trƣờng và việc thực hiện của các cơ quan di sản quốc gia 

- Tình trạng các biện pháp hỗ trợ hộ bị ảnh hƣởng ở các khu tái định cƣ liên quan đến các 

vấn đề về môi trƣờng  

- Tham vấn với các cộng đồng địa phƣơng trong các khu vực dự án trọng điểm. 

 KHUNG TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH MÔI TRƢỜNG 6.5.

Khuôn khổ tuân thủ dựa trên các yêu cầu về môi trƣờng đƣợc thành lập bởi các KHQLMT & XH 

và kỹ thuật môi trƣờng bao gồm trong hồ sơ mời thầu, sẽ đƣợc thi hành nghiêm chỉnh bởi tƣ vấn 

giám sát môi trƣờng. Vi phạm nhỏ và lớn sẽ đƣợc xác định theo bảng phân loại sau đây: 

Bảng 6.8: Phân loại vi phạm và xử lý ô nhiễm 

Phân loại vi phạm Định nghĩa Xử lý ô nhiễm 

Vi phạm nhỏ 

Sự cố gây thiệt hại tạm thời 

nhƣng có thể đảo ngƣợc đối với 

môi trƣờng, tài sản cộng đồng, 

ngƣời dân. 

Làm sạch các hoạt động  

Các hoạt động phục hồi nhỏ 

Điều chỉnh / loại bỏ thực tiễn xây dựng 

Phù hợp với KHQLMT   XH 

Vi phạm lớn 

Sự cố lâu dài hay gây ra  thiệt hại 

không thể phục hồi đối với môi 

trƣờng, tài sản cộng đồng, và 

ngƣời dân 

Làm sạch hoạt động lớn 

Phục hồi đòi hỏi các biện pháp kỹ 

thuật  

Phục hồi chủ yếu  tài sản cộng đồng 

Bồi thƣờng cho cộng đồng hoặc những 

ngƣời bị ảnh hƣởng. 

Đối với hành vi vi phạm, một sự cố nhỏ gây ra tạm thời nhƣng có thể đảo ngƣợc thiệt hại_ nhà 

thầu sẽ đƣợc đƣa ra một thời hạn hợp lý để khắc phục vấn đề và phục hồi môi trƣờng. Nếu việc 

phục hồi đƣợc thực hiện một cách thỏa đáng trong thời gian này, sẽ không thực hiện các hành 

động tiếp theo . Nếu việc phục hồi không đƣợc thực hiện trong thời gian này, Ban QLDA sẽ 

ngay lập tức sắp xếp cho một nhà thầu khác để thực hiện phục hồi, và khấu trừ chi phí từ thanh 

toán tiếp theo các nhà thầu vi phạm. Đối với hành vi vi phạm chính - một sự cố lâu dài hay thiệt 

hại không thể đảo ngƣợc - sẽ có một hình phạt tài chính ngoài các chi phí cho các hoạt động 

phục hồi. Để giảm thiểu thiệt hại, các hoạt động phục hồi sẽ đƣợc thực hiện ngay. 

Khung tuân thủ sẽ đƣợc áp dụng nhƣ sau: 

- Tƣ vấn giám sát xây dựng(TVGSXD)  sẽ xác định hoặc đƣợc thông báo về hành vi xâm 

phạm (thành viên của cộng đồng, chính quyền địa phƣơng) 

- TVGSXD tham vấn với các bên liên quan sẽ đánh giá xem đó là một vi phạm nhỏ hoặc 

lớn. 

- Đối với hành vi vi phạm nhỏ: 

- TVGSXD sẽ thiết lập các biện pháp giảm thiểu yêu cầu, và khoảng thời gian, mà là tối đa 

là năm ngày để khắc phục tình hình. 

- TVGSXD sẽ xem xét các khuyến nghị và xác nhận (i) mức độ vi phạm (nhỏ / lớn); (ii) 

các biện pháp giảm thiểu; và (iii) các khoảng thời gian giảm nhẹ. Nếu bên vi phạm không 

đồng ý, sẽ làm việc với Ban QLDA để đi tới thống nhất đề xuất có thể chấp nhận đƣợc. 

- Nhà thầu sẽ đƣợc thông báo về hành vi vi phạm, các biện pháp giảm thiểu yêu cầu, và 

thời gian giải quyết. 

- Nhà thầu phải khắc phục các vi phạm theo các khuyến nghị trong thời hạn đã thoả thuận. 
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- TVGSXD sẽ xác nhận các hành vi vi phạm đƣợc khắc phục đạt yêu cầu trong khoảng 

thời gian. 

- Nếu vi phạm không khắc phục thỏa đáng trong thời gianTVGSXD sẽ thông báo cho Ban 

QLDA. Ban QLDA sẽ ngay lập tức sắp xếp cho một nhà thầu riêng biệt để thực hiện các 

công việc cần thiết và các chi phí này đƣợc trích từ thanh toán tiếp cho nhà thầu vi phạm. 

Đối với hành vi vi phạm lớn: 

- TVGSXD sẽ ngay lập tức thông báo cho Ban QLDA của vụ việc 

- Ban QLDA phải thông báo cho cơ quan chức năng của tỉnh phù hợp nếu thích hợp 

- Ban QLDA, tham vấn với các TVGSXD và chính quyền các tỉnh khác khi thích hợp, thoả 

thuận giảm nhẹ và thông qua các biện pháp đƣợc thực hiện ngay lập tức bởi các nhà thầu 

hoặc bởi các chuyên gia để đƣợc thanh toán bằng chi phí của nhà thầu. Để giảm thiểu các 

tác động môi trƣờng của các hoạt động phục hồi cần đƣợc hoàn thành trong vòng 10 ngày. 

- Ban QLDA phải áp dụng một hình phạt tài chính, không vƣợt quá 1%  chi phí hợp đồng, 

đối với mỗi hành vi vi phạm lớn, ngoài những chi phí có liên quan đến việc vi phạm 

không đƣợc phát sinh bởi nhà thầu. 

- Bất kỳ xung đột giữa nhà thầu và TVGSXD sẽ đƣợc giải quyết bởi Ban QLDA. 

 CHƢƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC 6.6.

Bảng 6.6 cung cấp chi phí dự tính để thực hiện KHQLMT   XH (không bao gồm chi phí tái 

định cƣ và kế hoạch tái định cƣ và giám sát độc lập). Chi phí KHQLMT   XH sẽ bao gồm (i) 

chi phí cho việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ bởi các nhà thầu, (ii) chi phí cho giám sát của 

TVGSXD, (iii) chi phí cho tƣ vấn giám sát môi trƣờng (IEMC); (iv) giám sát chất lƣợng môi 

trƣờng (v) chi phí quản lý tự vệ Ban QLDA, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện các biện 

pháp bảo vệ và đào tạo. Chi phí cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong quá trình xây 

dựng sẽ là một phần của chi phí hợp đồng trong khi chi phí cho việc giám sát của 

KHQLMT XH của TVGSXD đƣợc quy định trong hợp đồng giám sát thi công. Chi phí cho các 

hoạt động liên quan đến Ban QLDA KHQLMT   XH đƣợc quy định trong ngân sách quản lý dự 

án của Ban QLDA, trong đó có biện pháp bảo vệ đào tạo cơ bản và phụ cấp cho những ngƣời 

tham gia trong các chƣơng trình giám sát. Sau khi hoàn thành dự án, chi phí cho việc giám sát 

môi trƣờng của các cơ sở xây dựng sẽ đƣợc tài trợ bởi các hoạt động của các thành phố và ngân 

sách bảo trì. 

Cần lƣu ý rằng sự tham gia của các đại diện cộng đồng trong việc thực hiện ESMP là tự nguyện 

và không đƣợc tính lƣơng. Do đó, để khuyến khích sự tham gia của các thành viên cộng đồng, 

chi phí về vật liệu, thiết bị đƣợc sử dụng trong giám sát và các phần thƣởng cho những ngƣời 

đƣợc bình chọn để thực hiện giám sát sẽ đƣợc cân nhắc đến. Tiếp theo quyết định số 

80/2005/QD-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tƣớng Chính phủ về quy định giám sát đầu tƣ cộng 

đồng và Thông tƣ liên tịch cho các hƣớng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QD-TTg “chi 

phí hỗ trợ giám sát đầu tƣ của cộng đồng tại xã/phƣờng đƣợc tính trong dự toán chi phí của Mặt 

trận tổ quốc xã/phƣờng và đƣợc đảm bảo bởi ngân sách của Ủy ban nhân dân phƣờng, xã; chi phí 

cho công tác tuyên truyền, đào tạo, hƣớng dẫn, kết thúc công tác giám sát đầu tƣ cộng đồng ở 

cấp huyện và cấp tỉnh đƣợc tính trong dự toán chi phí của Mặt trận tổ quốc huyện/tỉnh và đƣợc 

đảm bảo bởi ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp huyện/tỉnh”.. 

Bảng 6.10 cung cấp chi phí giám sát chất lƣợng môi trƣờng và IEMC dự toán phù hợp với thực 

tiễn tham chiếu quốc gia. Tuy nhiên chi phí cuối cùng sẽ đƣợc cập nhật trong các thiết kế chi tiết.  
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Bảng 6.9: Chi phí ƣớc tính cho Kế hoạch quản lý môi trƣờng xã hội (triệu USD) 

 Chi phí (triệu USD) Nguồn vốn 

(a) Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công Một phần của các hợp đồng NHTG 

(b) Giám sát an toàn trong giai đoạn thi công 
Một phần chi phí hợp đồng giám 

sát thi công trong Hợp phần 4 
NHTG 

(c) Ban an toàn môi trƣờng (ESU) của Ban QLDA 
Một phần chi phí Ban QLDA 

trong Hợp phần 4 
NHTG 

(d) Quan trắc chất lƣợng môi trƣờng 0.03 NHTG 

(e) Tƣ vấn giám sát môi trƣờng độc lập (IEMC) 0.33 NHTG 

(f) Chƣơng trình nâng cao năng lực về an toàn 0.01 NHTG 

Bảng 6.10: Ƣớc tính chi phí tƣ vấn giám sát môi trƣờng (tỉ giá: 1 USD = 23.330 VNĐ) 

TT Nội dung Đơn vị Số lƣợng 
Gía 

(VND) 

Tổng 

(VND) 

Tổng 

(USD) 

1 Lƣơng chuyên gia (I) tháng 60 40,000,000 
2.400.000.00

0 
102.128 

2 Lƣơng chuyên gia (II) tháng 60 30,000,000 
1.800.000.00

0 
76.596 

3 Lƣơng chuyên gia (III) tháng 60 15,000,000 900.000.000 38.298 

4 
Chi phí ăn nghỉ tại địa 

phƣơng 
ngày 1.800 520,000 936.000.000 39.830 

5 Chi phí đi lại Lƣợt 270 3,000,000 810.000.000 34.468 

6 Khóa đào tạo khóa 20 10,000,000 200.000.000 8.511 

7 Trang thiết bị văn phòng trọn gói   300.000.000 12.766 

8 
Thuê văn phòng và thông 

tin liên lạc 
tháng 60 5,000,000 300.000.000 12.766 

 Tổng     325.363 
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CHƢƠNG 7. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG 

TIN 

 MỤC TIÊU VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 7.1.

 Khía cạnh môi trƣờng 7.1.1.

Quá trình đánh giá tác động môi trƣờng, tham vấn cộng đồng và công bố thông tin nhằm đảm 

bảo sự đồng thuận của chính quyền địa phƣơng, các tổ chức phi chính phủ địa phƣơng và cộng 

đồng bị ảnh hƣởng trong khu vực dự án. Sự  tham  gia  của  cộng  đồng là một trong những điều 

kiện cơ bản để  đảm bảo sự  hỗ  trợ, cũng nhƣ thể hiện quan điểm của chính quyền địa phƣơng 

và của cộng đồng đối với dự án. Thông qua tham vấn cộng đồng, một số các tác động bất lợi và 

các biện pháp giảm thiểu chƣa đƣợc xác định có thể  đƣợc nhận diện và bổ  sung vào báo cáo. 

Trong thực tế, nếu cộng đồng có thể  tham gia vào dự  án ngay từ  khâu chuẩn bị thì mối quan 

hệ, quá trình trao đổi và cập nhật thông tin giữa các bên thực hiện dự án và cộng đồng sẽ tốt hơn. 

Trên cơ sở đó, dự  án có thể  nhận  đƣợc các ý kiến đóng góp có giá trị từ phía cộng đồng dân cƣ. 

Quá trình thực hiện tham vấn cộng đồng đối với dự án phải tuân thủ: Các quy định  tại  Luật bảo 

vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02  năm  2015 

của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi truờng, đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh 

giá tác động môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 27/2015/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định Về đánh giá môi trƣờng chiến 

lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và kế hoạch bảo vệ  môi trƣờng; Ngoài ra, tham vấn cộng 

đồng của dự án cần phải dựa vào các chính sách an toàn của WB (theo OP4.01). 

 Mục đích tham vấn cộng đồng 7.1.1.1.

- Công bố thông tin về các nội dung của dự án và các hoạt động đề xuất của dự án cũng 

nhƣ những lợi ích đạt đƣợc khi dự án đƣợc thực hiện cho cộng đồng, các tổ chức có liên 

quan và chính quyền địa phƣơng tại khu vực dự án; 

- Thu thập ý kiến của chính quyền địa phƣơng, các tổ chức xã hội, ngrời dân và đội ngũ 

chuyên gia tƣ vấn về các vấn đề môi trƣờng của dự án. Đặc biệt là các vấn đề  môi trƣờng 

chƣa đƣợc xác định trong phạm vi báo cáo. Dựa vào đó, ý kiến của cộng đồng sẽ  đƣợc 

ghi nhận và tích hợp vào trong thiết kế của dự án cũng nhƣ kế hoạch quản lý môi trƣờng; 

- Đảm bảo việc đánh giá chính xác tất cả các tác động môi trƣờng và đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu tác động môi trƣờng có hiệu quả nhất. 

 Các nguyên tắc cơ bản tham vấn cộng đồng 7.1.1.2.

- Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, điều 12, Nghị định số 18/NĐ-CP  ngày 14/02/2015 

của Chính phủ về việc công bố thông tin và tham vấn cộng đồng chịu tác động bởi dự án; 

- Đối với dự án nhóm A, tham vấn cộng đồng cần đƣợc thực hiện 2 lần: 

 Lần thứ nhất: Ngay sau khi công tác sàng lọc môi trƣờng đƣợc hoàn thành và trƣớc 

khi TOR lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội. 

 Lần thứ hai: Sau khi dự thảo đầu tiên của báo cáo ESIA đƣợc chuẩn bị. 

 Khía cạnh xã hội 7.1.2.

 Phổ biến thông tin RAP 7.1.2.1.

Phổ  biến thông tin đƣợc triển khai trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án để đảm  bảo các 

hộ bị ảnh hƣởng và các bên liên quan đƣợc thông báo kịp thời về việc thu hồi đất, bồi thƣờng và 

tái định cƣ, đây cũng là cơ hội cho những ngƣời bị ảnh hƣởng có thể tham gia và bày tỏ các 

nguyện vọng đối với các chƣơng trình thực hiện tái định cƣ.  
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Phổ biến thông tin trong giai đoạn thực hiện kế hoạch hành động TĐC 

- Thông báo một cách đầy đủ, tự do và dân chủ tới chính quyền cũng nhƣ mọi ngƣời dân bị 

ảnh hƣởng của tiểu dự án.   

- Gửi thông báo về kế hoạch xây dựng lập báo cáo RAP tới chính quyền địa phƣơng cấp 

quận/huyện/thành phố và cấp xã/phƣờng/thị trấn.  

- Thu thập thông tin phản hồi từ các hộ gia đình bị ảnh hƣởng bao gồm cả những hộ có thể 

bị ảnh hƣởng và những hộ hƣởng lợi. 

- Điều tra các hộ gia đình bị ảnh hƣởng: Các ảnh hƣởng của công trình đến đời sống của 

ngƣời dân trong vùng; các thuận lợi, khó khăn khi tái định cƣ; ý kiến về bồi thƣờng, kế 

hoạch tái định cƣ. 

 Tham vấn cộng đồng trong quá trình chuẩn bị RAP 7.1.2.2.

Tƣ vấn Tái định cƣ phối hợp với đại diện của UBND các huyện, xã/thị trấn khu vực dự án, lãnh 

đạo của các thôn tổ chức các cuộc họp và tham vấn cộng đồng, cung cấp các thông tin và hƣớng 

dẫn các bƣớc tiếp theo nhằm đảm bảo các hộ dân bị ảnh hƣởng đƣợc cung cấp thông tin kịp thời. 

Ngoài ra, những tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thu hồi đất, tài  sản  trên đất và  

tái định cƣ bao  gồm: đại diện các tổ chức xã hội nhƣ hội Nông dân, hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ  

quốc của các xã/thị  trấn bị  ảnh hƣởng trong khu vực dự án cũng tham gia các cuộc họp phổ 

biến thông tin và tham vấn về thu hồi đất, đền bù và tái định cƣ của tiểu dự án. 

Nội dung của cuộc họp tham vấn: 

- Phổ biến các thông tin chung về các chính sách của Ngân hàng Thế giới, chính sách của 

Việt Nam và của dự án.  

- Thông báo thông tin dự án và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tái định cƣ, môi 

trƣờng, chính sách về giới và dân tộc thiểu số qua hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi thông 

tin dự án;  

- Thu thập thông tin và ý kiến  của ngƣời dân địa phƣơng về việc thực hiện dự án; 

- Trong cuộc họp tham vấn công cộng, cần giới thiệu và cung cấp tất cả các thông tin liên 

quan đến dự án và chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới, hỏi ý kiến và phản hồi từ  

ngƣời dân địa phƣơng về thiết kế, các vấn đề tái định cƣ, mong muốn và nguyện vọng 

của nhân dân; 

- Trả  lời các câu hỏi của ngƣời dân địa phƣơng về dự án và chính sách an toàn; 

- Yêu cầu UBND xã, Ban quản lý dự án trả lời các câu hỏi cụ thể của ngƣời dân địa 

phƣơng về chi tiết dự án hoặc chính sách địa phƣơng;  

- Ghi lại các ý kiến của ngƣời dân, đại diện của UBND xã và các bên liên quan vào biên 

bản cuộc họp. 

 BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 7.2.

Đây là dự án thuộc nhóm A, do đó theo yêu cầu của WB sẽ phải thực hiện tham vấn cộng đồng 2 

lần trong quá trình đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội. Đơn vị tƣ vấn kỹ thuật và môi trƣờng 

đã phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Bạc Liêu, chính quyền địa phƣơng và cộng đồng 

trong khu vực bị ảnh hƣởng bởi dự án thực hiện tham vấn cộng đồng 2 lần để đáp ứng yêu cẩu 

của WB. 

 Tham vấn cộng đồng tại khu vực dự án lần thứ nhất 7.2.1.1.

Việc tham vấn lần 1 đƣợc thực hiện ở giai đoạn đầu tiên của việc chuẩn bị FS để hoàn thiện điều 

khoản tham chiếu cho báo cáo. Mục đích của đợt tham vấn này là nhằm công bố  thông tin về  

dự  án, công bố về  nhiệm vụ và kế  hoạch thực hiện báo cáo  ESIA. Các ý kiến của các ban 

ngành, địa phƣơng và cộng đồng sẽ đƣợc thu thập và đánh giá nhằm hoàn thiện các nhiệm vụ của 

tƣ vấn. 
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Để tiến hành thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị 

Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu”, UBND TP. Bạc Liêu đã tiến hành tổ 

chức các cuộc họp lấy ý kiến tham vấn của UBND và UBMTTQ của 07 phƣờng trên địa bàn 

Thành phố Bạc Liêu. 

Để tiến hành thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị 

Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu” UBND TP. Bạc Liêu đã tiến hành tổ 

chức các cuộc họp lấy ý kiến tham vấn của UBND và UBMTTQ của 08 phƣờng trên địa bàn 

Thành phố Bạc Liêu. 

Tham vấn cộng đồng lần nhứ nhất đƣợc thực hiện từ ngày 28 – 29/07/2016; bao gồm các nội 

dung chính: 

- Giới thiệu tổng quan về dự án, xác định khu/tổ dân cƣ nằm trong vùng dự án. 

- Hiện trạng vệ sinh môi trƣờng các công trình thuộc địa bàn các phƣờng và các vấn đề tồn 

đọng. 

- Các giải pháp đóng góp từ phía cộng đồng nhằm hạn chế các tác động môi trƣờng và xã 

hội trong quá trình thi công thực hiện dự án. 

- Ý kiến đóng góp cho việc xây dựng công trình. 

- Thành phần tham gia bao gồm: 

 Lãnh đạo UBND, UBMTTQ Phƣờng. 

 Đại diện các tổ chức, đoàn thể (hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội ngƣời cao tuổi, hội 

cựu chiến binh, hội nông dân, hội ngƣời cao tuổi...). 

 Tổ trƣởng khu vực. 

Lịch trình đã tham vấn cộng đồng lần thứ nhất cụ thể đƣợc triển khai nhƣ trong bảng dƣới đây:  

Bảng 7.1: Tham vấn cộng đồng lần 1 về đánh giá tác động môi trƣờng 

TT 
Thời 

gian 
Phƣờng 

Xin ý kiến UBND và 

UBMTTQ 
UBND trả lời UBMTTQ trả lời 

1 

28/07

/2016 

Phƣờng 1 

Công văn 1557/UBND - 

TH ngày 08 tháng 8 năm 

2016 

Báo cáo sô 184/BC-

UBND ngày 12 tháng 08 

năm 2016 

Báo cáo số 16/BC-MTTQ-

BTT ngày 12/8/2016 

2 Phƣờng 2 

Công văn 1557/UBND - 

TH ngày 08 tháng 8 năm 

2016 

Báo cáo sô 123/BC-

UBND ngày 16 tháng 08 

năm 2016 

Công văn  01/CV-MTTQ 

ngày 15 tháng  08 năm 2016 

3 Phƣờng 3 

Công văn 1557/UBND - 

TH ngày 08 tháng 8 năm 

2016 

Công văn 39/UBND-KT 

ngày 12 tháng 08 năm 

2016 

Công văn 01-MTTQ-BTT 

ngày 11 tháng 08 năm 2016 

4 Phƣờng 5 

Công văn 1557/UBND - 

TH ngày 08 tháng 8 năm 

2016 

Công văn 36/UBND-VP 

ngày 11 tháng 08 năm 

2016 

Công văn  06/CV-MTTQ 

ngày 12 tháng 08 năm 2016 

5 

29/07

/2016 

Phƣờng 7 

Công văn 1557/UBND - 

TH ngày 08 tháng 8 năm 

2016 

Báo cáo sô 116/BC-

UBND ngày 18 tháng 08 

năm 2016 

Công văn 01/MTTQ-BTT 

ngày 30 tháng 08 năm 2016 

6 Phƣờng 8 

Công văn 1557/UBND - 

TH ngày 08 tháng 8 năm 

2016 

Báo cáo sô 183/BC-

UBND ngày 11 tháng 08 

năm 2016 

Báo cáo số 27/BC-MTTQ 

ngày 24 tháng 8 năm 2016 

7 
Phƣờng 

Nhà Mát 

Công văn 1557/UBND - 

TH ngày 08 tháng 8 năm 

2016 

Báo cáo sô 128/BC-

UBND ngày 12 tháng 08 

năm 2016 

Báo cáo số 18/BC-MTTQ-

BTT ngày 23 tháng 8 năm 

2016 

8  
Xã Hiệp 

Thành 

Công văn 1557/UBND - 

TH ngày 08 tháng 8 năm 

2016 

Báo cáo sô 134/BC-

UBND ngày 12 tháng 08 

năm 2016 

Công văn  01/CV-MTTQ 

ngày 17 tháng  08 năm 2016 
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 Tham vấn cộng đồng lân 2 trong khu vực dự án 7.2.1.2.

Tham vấn cộng đồng lần 2 đƣợc thực hiện sau khi bản dự thảo báo cáo đánh giá môi trƣờng 

đƣợc chuẩn bị. Mục đích nhằm  nhận đƣợc các thông tin phản hồi từ các hộ bị ảnh hƣởng cũng 

nhƣ chính quyền, tổ chức tại địa phƣơng về các tác động đƣợc đánh giá và các biện pháp giảm 

thiểu đƣợc đề xuất trong báo cáo dự thảo; trên cơ sở đó để xây dựng bản báo cáo chính thức. 

 Khía cạnh xã hội 7.2.2.

 RAP 7.2.2.1.

Trong các cuộc họp tham vấn cộng đồng có sự  tham gia của xxx ngƣời, đại diện cho xxx hộ gia 

đình bị ảnh hƣởng; Đại diện UBND các xã, các tổ chức xã hội (Hội nông dân, Hội phụ nữ). Nội 

dung cuộc họp nhằm thảo luận về đề xuất tiểu dự án, thu thập ý kiến cộng đồng về các phƣơng 

án thiết kế khác nhau.  

Nội dung chính của cuộc họp bao gồm: (i) Phạm vi, mục đích của tiểu dự  án; (ii) trình tự, quy 

trình, thủ tục liên quan đến công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ; (iii) các tác động tái định 

cƣ. 

 Đánh giá xã hội 7.2.2.2.
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 KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 7.3.

 Khía cạnh về môi trƣờng 7.3.1.

 Kết quả tham vấn cộng đồng lần thứ nhất 7.3.1.1.

Thông qua các buổi tham vấn tại các phƣờng/ xã trên địa bàn dự án, đơn vị Tƣ vấn và UBND 

Thành phố Bạc Liêu đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cƣ khi triển khai. 

Các ý kiến tham vấn chính của cộng đồng và phản hồi của Chủ đầu tƣ đƣợc thể hiện ở bảng sau:         
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Bảng 7.2: Tổng hợp các ý kiến thu thập đƣợc từ các cuộc tham vấn cộng đồng lần 1 

STT Phƣờng Thời gian Ý kiến của đại biểu Phản hồi của tƣ vấn 

1 Phƣờng 1 28/07/2016 

- Hiện trạng kênh Cầu Xáng thƣờng xuyên bị ngập úng vào mùa mƣa do hệ thống cống 

đã hƣ hỏng, xuống cấp. 

- Công trình khu dân cƣ hồ điều hòa và một số tuyến đƣờng trên địa bàn phƣờng bị ngập 

úng vào mùa mƣa, nƣớc thải sinh hoạt thải trực tiếp nguồn tiếp nhận. 

- Hƣơng lộ 6 hiện chƣa có hệ thống cống thoát nƣớc dẫn đến tình trạng ngập úng vào 

mùa mƣa. 

- Ngƣời dân đề nghị có khu tập kết rác tại các khu dân cƣ. 

- Minh bạch trong công tác di dời, giải tỏa và tái định cƣ. 

- Trong quá trình thi công kè cần có các biện pháp tránh sụt lún. 

- Đảm bảo an toàn lao động trong thi công, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình 

vận chuyển. 

Dự án ghi nhận các ý kiến và 

sẽ có những đánh giá cụ thể 

thực  trạng tình hình tại địa 

phƣơng để có các phƣơng án 

thiết kế,  thi công;  các chính 

sách, giải  pháp hợp lý, hiệu 

quả. 

2 Phƣờng 2 28/07/2016 

- Khu vực thi công dự án hiện chƣa đƣợc lắp đặt tuyến cấp nƣớc; do đó, các hộ dân sử 

dụng nƣớc giếng khoan trong sinh hoạt hàng ngày. 

- Hiện trạng ngập úng thƣờng xuyên diễn ra vào mùa mƣa gây mất vệ sinh môi trƣờng. 

- Một số hộ dân còn khó khăn về kinh tế nên chƣa đƣợc trang bị nhà vệ sinh hợp vệ sinh. 

-  Xe vận chuyển nguyên vật liệu cần che chắn, tuân thủ luật giao thông. Trong quá trình 

thi công phải có biện pháp chống ngập úng gây ảnh hƣởng đến ngƣời dân trong khu 

vực. 

- Đảm bảo an toàn lao động trong thi công; có biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ đã cam kết trong nội dung báo cáo ĐTM. 

- Việc đền bù giải tỏa, tái định cƣ cần thực hiện hài hòa giữa lợi ích cộng đồng và lợi ích 

cá nhân, tạo điều kiện để các hộ dân bị giải tỏa ổn định cuộc sống. 

Dự án ghi nhận tất cả các ý 

kiến và  sẽ lƣu ý cũng nhƣ  tích 

hợp  các  ý kiến này trong các 

hoạt  động đánh  giá tác  động 

môi  trƣờng, chƣơng trình tái 

định cƣ  và đƣa  ra biện  pháp 

giảm thiểu phù hợp. 

3 Phƣờng 3 28/07/2016 

- Khu vực dự kiến thi công dự án thƣờng xuyên bị ngập úng vào mùa mƣa. 

- Minh bạch trong công tác di dời, giải tỏa và tái định cƣ. 

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu cần che chắn, tuân thủ luật giao thông. Trong quá trình 

thi công phải có biện pháp chống ngập úng gây ảnh hƣởng đến ngƣời dân trong khu 

vực. 

- Đảm bảo an toàn lao động trong thi công; có biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt, chất 

Dự án ghi nhận các ý kiến và  

sẽ có sự đánh giá,  tích hợp  

vào phƣơng án thiết kế cũng 

nhƣ trong quá trình thực hiện 

dự án giảm thiểu tối đa các tác 

động tới dân cƣ khu vực dự án. 
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STT Phƣờng Thời gian Ý kiến của đại biểu Phản hồi của tƣ vấn 

thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ đã cam kết trong nội dung báo cáo ĐTM. 

- Đề nghị dự án tiến hành nạo vét, duy tu hệ thống cống trên địa bàn thực hiện. 

 

4 Phƣờng 5 29/07/2016 

- Hiện trạng sử dụng nƣớc trên tuyến đƣờng Lò Rèn là nƣớc giếng khoan; nƣớc thải sinh 

hoạt thải trực tiếp vào hệ thống kênh, rạch xung quanh. Khu vực dự kiến thi công 

thƣờng xuyên ngập úng vào mùa mƣa, một số đoạn đƣờng đã xuống cấp, hệ thống 

chiếu sáng chƣa đƣợc đầu tƣ đồng bộ. 

- Việc đền bù giải tỏa, tái định cƣ cần thực hiện hài hòa giữa lợi ích cộng đồng và lợi ích 

cá nhân, tạo điều kiện để các hộ dân bị giải tỏa ổn định cuộc sống. 

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu cần che chắn, tuân thủ luật giao thông. Trong quá trình 

thi công phải có biện pháp chống ngập úng gây ảnh hƣởng đến ngƣời dân trong khu 

vực. 

- Đảm bảo an toàn lao động trong thi công; có biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ đã cam kết trong nội dung báo cáo ĐTM. 

Dự án ghi nhận các ý kiến và 

sẽ có những đánh giá cụ thể 

thực  trạng tình hình tại địa  

phƣơng để có các phƣơng án 

thiết kế,  thi công;  các chính 

sách, giải  pháp hợp lý, hiệu 

quả đảm bảo đúng tiến độ để 

ngƣời dân sớm ổn định cuộc 

sống. 

 

5 Phƣờng 7 28/07/2016 

- Hiện trạng tuyến đƣờng nội bộ phía Tây đƣờng Nguyễn Đình Chiểu vẫn còn bị ngập 

úng vào mùa mƣa. Đối với rạch Trà Kha, ngƣời dân thải nƣớc thải và rác thải sinh hoạt 

xuống rạch gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Việc đền bù giải tỏa, tái định cƣ cần thực hiện hài hòa giữa lợi ích cộng đồng và lợi ích 

cá nhân, tạo điều kiện để các hộ dân bị giải tỏa ổn định cuộc sống. 

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu cần che chắn, tuân thủ luật giao thông. Trong quá trình 

thi công phải có biện pháp phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự tại công trƣờng. 

- Đảm bảo an toàn lao động trong thi công; có biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ đã cam kết trong nội dung báo cáo ĐTM. 

Dự án ghi nhận các ý kiến và  

sẽ có sự đánh giá,  tích hợp  

vào trong quá trình thiết kế, thi 

công dự án nhằm giảm thiểu 

tối đa mức độ tác động đến dân 

cƣ khu vực dự án. 

 

6 Phƣờng 8 29/07/2016 

- Hiện trạng kênh Trà Kha ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi hôi ảnh hƣởng nghiêm trọng đến 

sức khỏe và đời sống của ngƣời dân trong khu vực. 

- Đảm bảo an toàn lao động trong thi công; có biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng. 

Dự án ghi nhận các ý kiến và 

sẽ có những đánh giá cụ thể 

thực  trạng tình hình tại địa  

phƣơng để có các phƣơng án 

thiết kế,  thi công phù hợp;  các 

chính sách, giải  pháp hiệu quả 
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STT Phƣờng Thời gian Ý kiến của đại biểu Phản hồi của tƣ vấn 

nhằm giảm thiểu tối đa tác 

động xấu tới ngƣời dân khu 

vực dự án. Thực hiện đúng tiến 

độ dự án và các quy định của 

pháp luật. 

7 
Phƣờng 

Nhà Mát 
23/8/2016 

- Đảm bảo an toàn lao động trong thi công; có biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ đã cam kết trong nội dung báo cáo ĐTM. 

Dự án ghi nhận các ý kiến và 

sẽ có những đánh giá cụ thể 

thực trạng tình hình tại địa 

phƣơng để có các phƣơng án 

thiết kế, thi công hợp lý, hiệu 

quả; đảm bảo chất lƣợng cũng 

nhƣ tiến độ của dự án. 

8 
Xã Hiệp 

Thành 
17/8/2016 

- Hiện trạng đƣờng Lò Rèn chƣa có đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt; hệ thống thoát 

nƣớc chƣa đƣợc đầu tƣ tại khu vực này dẫn đến tình trạng ngập úng vào mùa mƣa. 

Nƣớc thải sinh hoạt và chất thải rắn thải trực tiếp xuống kênh dọc theo tuyến đƣờng. 

- Đảm bảo an toàn lao động trong thi công; có biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng. Phối hợp chặc chẽ với địa phƣơng  

- Xe vận chuyển nguyên vật liệu cần che chắn, tuân thủ luật giao thông. Trong quá trình 

thi công phải có biện pháp phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự tại công trƣờng. 

- Việc đền bù giải tỏa, tái định cƣ cần thực hiện hài hòa giữa lợi ích cộng đồng và lợi ích 

cá nhân, tạo điều kiện để các hộ dân bị giải tỏa ổn định cuộc sống. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhƣ đã cam kết trong nội dung báo cáo ĐTM. 

Dự án ghi nhận các ý kiến và 

sẽ có những đánh giá cụ thể 

thực trạng tình hình tại địa 

phƣơng để có các phƣơng án 

thiết kế, thi công hợp lý, hiệu 

quả; đảm bảo chất lƣợng cũng 

nhƣ tiến độ của dự án. 
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Nhìn chung, thông qua các buổi tham vấn cộng đồng tại khu vực dự án, chính quyền và các đoàn 

thể đều ủng hộ dự án, mong dự án nhanh chóng triển khai. Các ý kiến tham vấn đƣợc tổng hợp 

và tóm tắt chung lại nhƣ sau:   

- UBND và UBMTTQ các phƣờng/xã ủng hộ nhiệt tình việc thực hiện dự án. Dự án hoàn 

thành, nhân dân địa phƣơng sẽ đƣợc hƣởng những lợi ích to lớn về chỗ ở, điều kiện vệ sinh 

môi trƣờng trong lành.  

- UBND và UBMTTQ các phƣờng/ xã thống nhất với nội dung trong tài liệu tóm tắt báo cáo 

ĐTM. Cần có những biện pháp giảm thiểu hợp lý, tránh gây ra các tác động xấu đến môi 

trƣờng.   

- Địa phƣơng đồng ý thực hiện dự án, tuy nhiên, yêu cầu xây dựng nhanh, hạn chế trì hoãn, 

kéo dài thời gian, yêu cầu đảm bảo sự trong sạch cho môi trƣờng và đúng nhiệm vụ, đảm bảo 

chất lƣợng công việc; 

- Để giảm thiểu những tác động đến cộng đồng và hoạt động sống của ngƣời dân. 

- Đề nghị chủ đầu tƣ thực hiện đền bù hợp và bố trí tái định cƣ phù hợp cho ngƣời dân theo 

đúng nguyện vọng. 

- Địa phƣơng sẽ tạo những điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho dự án, đặc biệt là đối với 

vấn đề thu hồi đất phục vụ dự án thông qua quá trình giải phóng mặt bằng, và xây dựng các 

hạng mục công trình 

- Đề nghị chủ đầu tƣ cam kết thực hiện nghiêm túc việc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến 

môi trƣờng trong quá trình thi công nhƣ quản lý môi trƣờng, quan trắc chất lƣợng môi 

trƣờng. 

- UBND và UBMTTQ các phƣờng/ xã và đại diện các đoàn thể của khu vực dự án sẽ cùng 

nhau hợp tác chia sẻ những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. 

 Kết quả tham vấn lần 2 7.3.1.2.

 Khía cạnh xã hội 7.3.2.

 Tham vấn cộng đồng RAP 7.3.2.1.

 Tham vấn cộng đồng SA 7.3.2.2.

 

 


