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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Nhu cầu tiêu dùng thịt của thị trường ngày một tăng cao, trong khi đó 
người dân trong vùng chỉ đáp ứng được khoảng từ 60% đến 70% thịt mỗi ngày, 
cho thấy lượng thịt thiếu so với nhu cầu thị trường là rất lớn, nguyên nhân chính 
là cung cấp lượng thịt hơi cho các lò mổ không đủ.                   

Bên cạnh lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm hiện nay đang khá phát 
triển, tuy nhiên việc chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy trình hiện đại vẫn còn 
hạn chế. Việc mở rộng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm áp dụng các biện 
pháp, công nghệ cao tại địa phương đang trở lên rất cần thiết và cần được nhân 
rộng. Đặc biệt huyện Đăk Hà nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung, nhu cầu 
chăn nuôi của bà con rất cao, nhưng vì ảnh hưởng môi trường xung quanh, 
nguồn lương thực sẵn có còn để lãng phí rất nhiều, nguồn vốn còn hạn chế,...  

Xuất phát từ thực tế trên hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn thực hiện dự án: 
“Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long” tại thôn 
Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Hộ kinh doanh 
Trần Ngọc Sơn tiến hành thực hiện đầu tư kí kết hợp đồng mở rộng trang trại 
chăn nuôi heo gia công với Công ty chủ quản, để tiến hành chăn nuôi với mô 
hình công nghiệp với quy mô khép kín 4.800 heo thịt/lứa (tương đương 9.600 
heo thịt/năm) nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn thực phẩm phục vụ xuất khẩu. Đầu 
vào của trang trại như con giống, thức ăn, thuốc thú y, kỹ thuật chăn nuôi sẽ 
được Công ty Chủ quản cung cấp với tiêu chuẩn và chất lượng cao, heo thành 
phẩm sẽ được công ty thu mua lại. Dự án được triển khai sẽ góp phần đẩy mạnh 
sự phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt là ngành chăn nuôi, 
phát huy lợi thế của địa phương, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. 
Làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình chăn nuôi tiêu chuẩn áp dụng khoa học 
kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Do vậy, chúng tôi định hướng dự án có tính khả thi và 
phát triển ổn định. 

* Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk 

Long” tại thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum là 
dự án đầu tư mới. Căn cứ tại Mục số 16 - Phụ lục II, Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định “Dự án chăn nuôi gia 
súc gia cầm quy mô công nghiệp từ 100 đến 1.000 đơn vị vật nuôi (được quy đổi 
tương đương 500 heo thịt đến 5.000 heo thịt, theo phụ lục V, Nghị định số 
13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ). Dự án “Chăn 
nuôi heo thịt tại thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long” thuộc đối tượng phải lập báo 
cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
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Luật Bảo vệ môi trường. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND 
huyện Đăk Hà. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 
gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy 
định khác của pháp luật liên quan 

* Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường (không có). 

* Mối quan hệ của dự án với các dự án khác 

Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long” 
được thực hiện tại thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 
Tum. Tính đến thời điểm hiện tại, những dự án khác cùng đóng chân trên địa 
bàn xã Đăk Long, huyện Đăk Hà gồm: 

- Cách khoảng 1,5 km về phía Tây Nam dự án là Trang trại chăn nuôi heo 
thịt của Hộ kinh doanh Trần Hồng. Hiện trang trại này đang trong giai đoạn 
thực hiện các thủ tục pháp lý để tiến hành triển khai đầu tư dự án. 

* Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch và quy định khác của pháp 

luật có liên quan  

- Trong bán kính 1 km quanh dự án không có trường học, bệnh viện, chợ, 
khu dân cư gần nhất 920 mét. Gần dự án có sông Đăk Pxi, nhưng nguồn nước 
chỉ phục vụ cho tưới tiêu, không phục vụ cho mục đích sinh hoạt (đã được 
UBND xã Đăk Long xác nhận). Vị trí dự án phù hợp với quy định khoảng cách 
an toàn trong chăn nuôi trang trại tại Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 
30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long” 
của Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn phù hợp với quy hoạch tổng thể nông 
nghiệp, nông thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 
2025 đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 33/2012/QĐ-
UBND ngày 16/08/2012. 

- Dự án đã được cập nhật vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất giai 
đoạn 2021 - 2030 của huyện Đăk Hà. 

- Dự án được UBND huyện Đăk Hà chấp thuận chủ trương đầu tư tại 
Quyết định số 3421/UBND-TNMT ngày 16/12/2021. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi 
trường (ĐTM) 
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2.1. Văn bản pháp luật và kỹ thuật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng 
dẫn kỹ thuật về môi trường 

2.1.1. Các văn bản pháp luật 

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Các 
cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân đều có 
nghĩa vụ thực hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo môi trường sống”; 

- Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội 
nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 
và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022; 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước 
CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt 
Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực kể từ 
ngày 01/07/2014; 

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 
XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015; 

- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN 
khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018; 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 đã được Quốc hội Nước CHXHCN 
Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực kể 
từ ngày 01/07/2008; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Thú y; 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng 
dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý 
chất thải và phế liệu; 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương 
quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị 
định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

- Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số điều của luật chăn nuôi về 
hoạt động chăn nuôi; 
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- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; 

- Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 26/12/2014 của Bộ Công an hướng 
dẫn thi hành Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy.  

- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 09 năm 2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi 
trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường; 

- Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 17/10/2009 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 65/2015/TT-BXD ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng 
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

- Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế về việc sửa 
đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 
14/12/2018 của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy 
định về quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy 
định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo 
công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; 

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;  

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông 
số về vệ sinh; 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao 
Yôp, xã Đăk Long” 

          Chủ dự án: Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn                                  Trang 5 
          Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Kon Tum Xanh   

- Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg 16/1/2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020. 

2.1.2. Các quy chuẩn áp dụng 

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

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 
độc hại trong không khí xung quanh. 

- QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất 
thải nguy hại. 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

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

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
không khí xung quanh. 

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

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 
lượng nước ngầm. 

- QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại 
nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi 
làm việc. 

- QCVN 05A:2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong 
sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản  và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. 

- QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải chăn nuôi.  

- QCVN 01-190:2020/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức 
ăn chăn nuôi. Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn 
nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản. 

2.2. Văn bản liên quan đến dự án 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh Hộ Kinh Doanh, mã số hộ kinh doanh 
38.F8.80046721, đăng ký lần đầu ngày 31/3/2020 do Phòng Tài chính – Kế 
hoạch huyện Đăk Hà cấp; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS00620, ngày cấp 31/12/2021, 
địa chỉ thửa đất tại thôn Kon Đao Yôp Yốp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà. 



tt6o c6o danh gra tac dQng mol truong cua llu an " Irang trar cnan nuol neo uul tnon r.on L,ao

Y6p, xd Dik Long"

- V[n bin s6 3421^IBND-TNMT ngey rcl2l2oz1 ctra UBND huyQn

Eek He Y fu chap thufln chri trucmg dOi vdi Dg 6n ch6n nu6i heo thit tai th6n

Kon Eao Y6p, x5 Ddk Long.

2.3. Tii liQu, dfr IiQu c6 li6n quan do chri dg 5n tg t4o Iflp

- B5o c6o kinh tO ky thuQt cfia Dg 6n: "Trong trgi chdn nuili heo thlt
thiln Kon Dao YOp, xd Ddk Long". Dia cli6m thUc hien: th6n Kon Dao Y6p, xd

Ddk Long, huyQn DAk Ha, tinh Kon Tum.

- Cilc tdi liQu kh6o s6t, do dqc,Ldy m6u ph6n tich, d6nh gi6 hiQn trpng m6i
. -L r r A a t , , . r i | ,

truong dAt, nu6c, kh6ng khi,.. .t4i khu vpc dr,r 5n. Cdc s6 ligu v6 hiQn tr4ng khu

vgc dp 6n, hiQn trpng chit lucrng m6i truong kh6ng khi, chAt lugng m6i trudng

d6t, chdt lrrqng rnOi tru&ng nu6c.

- Cdc sO tig,r rA Oie, kisn kinh t6 - xE hQi x5 Ddk Long.

- ftit qu6 tham yen i ki6n cQng d6ng t4i th6n Kon Dao Y6p, x5 DEk

Long, huyQn DAk Hd, tinh Kon Tum.

3. Td chftc thgc hiQn DTM
3.1. TA chric tu v6n thgc hiQn DTM

Cdng tdc dSnhgi|tdc dQng m6i trudng ciraDy 5n "Trang trai chdn nudi
heo thlt thdn Kon Eao YOp, xd Ddk Long" tai th6n Kon Dao Y6p, xd Dik
Long, huyQn Dek Hd, tinh Kon Tum do H6 kinh doanh TrAn Ngq. Scm chri tri
thgc hiQn.

Chri du an dd kry hqp d6ng tu v6n 16p 86o c6o DTM Dg 6n "Trang trgi
chdn nuAi heo thlt thdn Kon Dao YOp, xd Ddk Long" v6i COng fy TNHH
MTV Kon Tum Xanh.

Th6ng tin v6 C6ng ty TNHH MTV Kon Tum Xanh:

- Nguoi durrg d6u: (Bd) L6 Huj,nh Thty Tram - Chirc v.u: Girim d6c

- Dia chi 1i6n h6: 210 Ur6, thdrnh ph6 Kon Tum, tinh Kon Tum.

- DiQn tho4i: 0905.705.605

3.2. Danh s6ch nhfrng ngucri trgc ti6p tham gia I$p b6o c6o DTM

TT Hg vir tOn NQi dung phg trich Chfc vg/Ilgc v! Chfr Ly

I Chri drp 6n

;
1 (0"g) TrAn Nggc Scm Chir dU an

u Don vi tu vin
/l*.d14-

1 N6ng Thanh Hei
Cht tri, t6ng hqp

B5o c6o
K! su Cdng nghQ -

m6i trudng

2 Huj.nh Thi Thanh Hei
Vi6t chuy6n d0 chuong

1-5
K! su Quan ly

m6i trudng

fiCfr,i dg rin: HQ kinh doanh TrAn Ngoc Scrn
t ,ft." Don vi tu vin: C6ng ty TNHH MTV Kon Tum Xanh

Trang 6



86o c6o d6nh gi6 t6c d6ng mdi trudng cira Du 6n "Trang trai chdn nu6i heo thit th6n Kon Dao

Y6p, xd Dik Long"

4. Phucrng phip 6p dgng trong qui trinh DTM

- Phaong phdp khdo sdt thwc dia vd phuong phdp ddnh gid nhanh: Lir
phucrng ph6p kh6o s6tcdc dac di6m rre dia Iy, diahinh, h0 sinh thdi, cdc d6i

tuqng kinh ti3 - xd hQi,... tai vi tri thgc hiQn dU 6n dO d6nh gi6 d}itugng vd mric

dO bi 6nh huong khi tri6n khai xdy dung dg 6n vd khi dp 6n di vdo hoqt dQng.

Dr,ra tr6n co sd hp s6 6 nhiSm do T6 chric Y tC Th5 gi6i (WHO), USEPA vd mQt

s5 co quan quan trdc thi6t lap nh6m d6nh gi6 so b0 vd dg b6o mric dQ t6c dQng

cin cdc ng,ldn 6 nhiSm ph6t sinh tir c6c hopt dQng cria dg 6n d6n mdi trudrng

xung quanh.

- Phuong phdp liiy mdu ngodt hiQn trudng vd phdn tfch trong phdng thi
nghiQm: Ld phuong ph6p kh6o sdt,lSy mdu ngoiri hiqn trucmg vd phOn tich cdc

chi ti6u trong phdng thi nghiQm, mpc dich dO x5c dinh c6c th6ng sO vC ttigt

trpng ch6t luqng mdi trucrng n6n t4i khu vgc tri6n khai dU 6n (m6i trudrng khdng

khi, m6i truong nu6c), ldm ccy s0 dC d6nh gilmisc ctQ t6c dQng cria dg 6n khi ili
vio hopt dQng.

- Phtrong phdp thting kA md fi: Ddy ld phucrng ph6p danh gi6 dga tr6n ki5t

qui tdng hqp, phdn tfch s5 HQu tg nhi6n (khi tuqng, thiry vdn, d{c di6m sinh

thdi, da dang sinh hgc...) vd kinh t5 - xd hQi tai khu vpc tru6c khi thgc hiQn dU

Sn,k6thgrp vcri kh6o s5t thgc t6 mang tinh kh6ch quan. Tir d6 dU b5o nhirng t6c

dQng ctra dg an tl6n di6u ki€n t1r nhi6n, kinh tis - xA hQi vi d6nh giStdc tlQng di5n

hQ sinh thdi, da dang sinh hgc khi dU an di vdo ho4t c10ng.

- Phuong phdp so sdnh: Drng aC aann gi6 cdc t6c dQng tr6n c<r sd so s6nh
,^

v6i circ ti6u chuAn, quy chu6n m6i trucmg ViQt Nam hiQn cdn hiQu lgc.

- Phuong phdp nQi suy: Dga tr6n sO tig, tu dU 6n dO dU b5o mirc d0 6nh

hucrng c&a cdc ngrrdn 6 nhiSm Qi khu vgc khi dU an di vdo vqn hdnh.

- Phuong phdp tham viin cilng ding: Tham vdn y ki6n cria UBND,
UBMTTQ xd tl6 nrim rd nguyQn vgng cflng nhu nhirng dO xu6t cria ngudi ddn

dla phucnrg trong qu6 trinh thi c6ng x6y dpg vd khi dU rin di vlro ho4t dQng.

Vi6t chuy6n dA chucrng
1-5

K! su Quan ry
m6i truong

a) Trinh Thi Kim Ngdn

K! su Quan ly
m6i trulng

Vitit chuyOn dO chucrng
1-54 Hulnh Trung Tinh

1LK! su KT Xiy
D1mg C6ng Trinh

EAnh gi6tac dQng xdy
dr,mg cdng trinh5 Phan T. Phucrng Thuy

Kf su c6ng nghQ

sinh hgc

DAnh gi6thcd0ng dtin

hQ sinh thfui, da dqng

sinh hgc
6 L6 VIn Tu6n

D6nh grbtdc dQng cua

dg 6n 1i6n quan d6n

d6n cu, tcintr tii xd hQi

Cir nhdn xd hQi

hQc
7 Vfl Thi Thanh Huy6n

fiCn" dg 6n: H0 kinh doanh TrAnNgsc Son
1*"t Dcm vi tu vdn: C6ng ty TNHH MTV Kon Tum Xanh

TrangT
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- Phương pháp mô hình hóa: Các số liệu tính toán được cụ thể hóa nhờ 
vào việc sử dụng các mô hình, qua đó có thể nhận thấy được các tác động môi 
trường khi dự án đi vào hoạt động một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. 

- Phương pháp tham vấn chuyên gia, nhà khoa học: Tham vấn ý kiến của 
chuyên gia, nhà khoa học liên quan đến lĩnh vực hoạt động của dự án và chuyên 
gia môi trường để lấy ý kiến đánh giá của từng nhà khoa học, chuyên gia về 
những vấn đề cần lưu ý, thực hiện trong quá trình thi công xây dựng và khi dự 
án đi vào hoạt động. 

- Phương pháp sử dụng các chỉ thị và chỉ số môi trường: Xem xét các số 
liệu về thông số cơ bản phản ánh các yếu tố đặc trưng của môi trường phục vụ 
mục đích đánh giá chất lượng môi trường và dự báo ô nhiễm môi trường. 

- Phương pháp liệt kê số liệu về thông số môi trường: Phân tích hoạt 
động dự án, chọn ra một thông số liên quan đến môi trường, liệt kê ra và cho 
các số liệu liên quan đến các thông số đó để phân tích, quyết định lựa chọn 
phương án sau khi xem xét các số liệu liệt kê. 

- Phương pháp ma trận môi trường: Nguyên tắc cơ bản của phuơng pháp 
ma trận là phối hợp sự liệt kê các hoạt động của một dự án với sự liệt kê các 
nhân tố môi trường có thê bị ảnh huởng trên một ma trận. Ma trận cho phép 
xem xét quan hệ nhân quả của những tác động. Thông thường việc xem xét này 
được kèm theo sự đánh giá tổng tác động của toàn bộ dự án. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

 - Tên dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp,                              

xã Đăk Long”.  

 - Địa điểm thực hiện: thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, 
tỉnh Kon Tum. 

 - Chủ dự án: Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

* Quy mô của dự án 

Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk 

Long” của hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn được xây dựng trên khu đất có tổng 
diện tích là 38.639,2 m2 với quy mô trại là 4.800 con/lứa. Dự án đầu tư xây 
dựng chuồng trại chăn nuôi, công trình xử lý môi trường và các công trình phụ 
trợ phục vụ cho công tác quản lý trang trại được thiết kế theo các tiêu chuẩn quy 
phạm hiện hành. 

* Công suất của dự án 

Trang trại có quy mô chăn nuôi: 4.800 heo thịt/lứa (tương đương 9.600 
heo thịt/năm). 
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5.1.3. Công nghệ sản xuất 

Với quy mô 4.800 heo thịt/lứa, trang trại áp dụng những biện pháp khoa học 
kỹ thuật hiện đại và tiên tiến, theo công nghệ tiên tiến, quá trình chăm sóc khoa 
học, đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường chăn nuôi. 

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

5.1.4.1. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án bao gồm 3 nhóm hạng mục công trình sau:                                                                                                          

* Các hạng mục công trình chính:  

- Khu hành chính phục vụ: Nhà quản lý; Nhà ăn, ở công nhân; Nhà để xe + 
đặt máy phát điện dự phòng. 

- Khu chuồng trại chăn nuôi: Chuồng nuôi heo; Kho cám + chứa vôi + 
dụng cụ; Nhà sát trùng nhân viên. 

- Các hạng mục công trình phụ trợ: Giếng khoan + bể chứa nước rửa + 
nước uống heo; Hố khử trùng xe; Cổng + hàng rào B40; Hệ thống cấp điện. 

- Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: Hệ thống 
xử lý nước thải; Cây xanh cách ly; Nhà đặt máy ép phân + chứa phân; Hố chôn 
heo chết (do heo cắn lẫn nhau, giẫm đạp, sốc nhiệt); Kho chất thải nguy hại. 

5.1.4.2. Các hoạt động của dự án 

Hoạt động của dự án bao gồm: Thi công xây dựng dự án; Sinh hoạt của 
công nhân viên; Hoạt động chăn nuôi heo thịt; Hoạt động vận chuyển heo và 
nguyên vật liệu, thức ăn; Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải; Hoạt động 
lưu giữ, xử lý chất thải rắn; Hoạt động lưu giữ chất thải nguy hại. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu 
đến môi trường 
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Bảng 1. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Các giai đoạn của dự án Hạng mục công trình Hoạt động Các tác động xấu đến môi trường 

Thi công xây dựng 

- Khu hành chính phục vụ: Nhà 
quản lý; Nhà ăn, ở công nhân; 
Nhà để xe + đặt máy phát điện dự 
phòng. 

- Khu chuồng trại chăn nuôi: 
Chuồng nuôi heo; Kho cám + 
chứa vôi + dụng cụ; Nhà sát trùng 
nhân viên. 

- Các hạng mục công trình phụ 
trợ: Giếng khoan + bể chứa nước 
rửa + nước uống heo; Hố khử 
trùng xe; Cổng + hàng rào B40; 
Hệ thống cấp điện. 

- Dọn dẹp cây cỏ, bụi cỏ mặt bằng 
dự kiến xây dựng. 
- Đào, san lấp mặt bằng khu vực 
thi công xây dựng các hạng mục 
công trình. 
- Vận chuyển và tập kết nguyên 
vật liệu phục vụ công trình. 
- Xây dựng các hạng mục công 
trình dự án. 
- Bảo dưỡng máy móc thiết bị. 
- Sinh hoạt của công nhân. 

- Sinh khối thực vật. 
- Chất thải rắn sinh hoạt. 
- Chất thải rắn xây dựng. 
- Chất thải nguy hại. 
- Bụi, khí thải, tiếng ồn. 
- Nước thải sinh hoạt. 
- Nước thải xây dựng. 

Giai đoạn vận hành 

- Khu hành chính phục vụ: Nhà 
quản lý; Nhà ăn, ở công nhân; 
Nhà để xe + đặt máy phát điện dự 
phòng. 

- Sinh hoạt của công nhân viên. 
- Hoạt động của máy phát điện dự 
phòng. 
- Hoạt động ra vào của phương 
tiện giao thông. 

- Chất thải rắn sinh hoạt. 
 - Bụi, khí thải, tiếng ồn. 
- Nước thải sinh hoạt. 
 

- Khu chuồng trại chăn nuôi: 
Chuồng nuôi heo; Kho cám + 
chứa vôi + dụng cụ; Nhà sát trùng 
nhân viên. 

- Hoạt động chăn nuôi heo. 

 

- Mùi hôi. 
- Tiếng ồn. 
- Chất thải rắn sinh hoạt. 
- Chất thải rắn sản xuất. 
- Nước thải chăn nuôi. 
- Chất thải nguy hại. 
- Sự cố dịch bệnh. 
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Các giai đoạn của dự án Hạng mục công trình Hoạt động Các tác động xấu đến môi trường 

- Nước mưa chảy tràn. 
- Tác động đến kinh tế - xã hội. 
- Sự cố cháy nổ. 
- Sự cố HTXLNT. 
- Tác động đến đa dạng sinh học. 

- Hoạt động vận chuyển heo, thức 
ăn, thuốc bổ trợ, vacxin... và rửa 
xe vận chuyển. 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn. 
- Nước rửa xe. 

Các hạng mục công trình xử lý 
chất thải và bảo vệ môi trường: 
Hệ thống xử lý nước thải; Cây 
xanh cách ly; Nhà đặt máy ép 
phân + chứa phân; Hố chôn heo 
chết (do heo cắn lẫn nhau, giẫm 
đạp, sốc nhiệt); Kho chất thải 
nguy hại. 

- Hoạt động lưu giữ chất thải sinh 
hoạt, chất thải sản xuất và CTNH. 
- Hoạt động vận hành hệ thống xử 
lý nước thải. 
- Hoạt động chôn lấp heo chết. 

- Mùi hôi. 
- Nước rỉ rác, nước vệ sinh sàn nhà. 
- Chất thải rắn. 
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5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 
đoạn của dự án 

5.3.1.  Nước thải, khí thải 

5.3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: số lượng công nhân làm việc tại 
công trường khoảng 06 người, với định mức cấp nước 80 lít/người.ngày lượng 
nước thải phát sinh là 0,48 m3/ngày.đêm (tính bằng 100% lượng nước cấp). 
Nước thải sinh hoạt chứa các thành phần gây ô nhiễm môi trường nước như: 
Các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ, các chất dinh 
dưỡng (N, P) và các loại vi sinh.  

- Trong giai đoạn vận hành: sẽ có 6 người (05 công nhân chăm sóc heo, 
01 quản lý trang trại ăn ở tại trại), lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 0,6 
m3/ngày (tính bằng 100% lượng nước cấp). Thành phần nước thải chứa chủ yếu 
là các chất lơ lửng, chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. 

Nước thải sinh hoạt nếu không được thu gom xử lý sẽ tác động đến môi 
trường đất, môi trường nước mặt gần khu vực dự án. 

* Nước thải sản xuất 

- Nước thải xây dựng trong giai đoạn thi công xây dựng: Thành phần ô 
nhiễm chính trong nước thải thi công là đất, cát, xi măng xây dựng với lượng 
nước thải xây dựng phát sinh khoảng 01 m3/ngày đêm.  

- Trong giai đoạn đi vào vận hành, nguồn nước thải sản xuất phát sinh chủ 
yếu từ chuồng trại chăn nuôi bao gồm phân, nước tiểu, nước rửa chuồng, nước 
ngâm mình heo... Đặc trưng của nước thải từ các chuồng nuôi heo là lượng TSS, 
COD, BOD5, Nitơ (N) và photpho (P) rất cao và chứa vi sinh vật gây bệnh. Tổng 
lượng nước thải sản xuất phát sinh khi vận hành dự án: 70,98 m3/ngày đêm. Nếu 
không có biện pháp khắc phục trước khi thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm tới 
môi trường đất, chất lượng nước mặt và nước ngầm trong khu vực. 

* Nước mưa chảy tràn 

Lưu lượng mưa lớn nhất trên diện tích dự án khoảng 1.104,9 m3/h. 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng: Lượng nước mưa này cuốn các chất 
hòa tan trong đất, chất thải xây dựng vào nguồn tiếp nhận sẽ làm tăng nồng độ các 
chất rắn lắng TSS trong nguồn tiếp nhận nước mặt của khu vực tăng lên cục bộ.  

- Trong giai đoạn vận hành:  Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án sẽ 
được chia làm 2 nguồn: 

+ Nước mưa không có nguy cơ nhiễm bẩn: là nước mưa rơi trực tiếp 
xuống mái các khu nhà trong dự án và nước mưa tại khu vực cây xanh cách ly 
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hệ thống xử lý nước thải. 

+ Nước mưa có nguy cơ bị nhiễm bẩn: : là nước mưa rơi xuống bề mặt 
(tại bề mặt sân tại khu vực chuồng nuôi và đường vận chuyển cám, heo...) sẽ có 
nguy cơ bị nhiễm bẩn, cuốn theo thức ăn rơi vãi, đất cát và các chất lơ lửng... 

Lượng nước mưa này cuốn các chất thải rắn sinh hoạt, các chất thải rắn rơi 
vãi làm bồi lấp, lắng đọng gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước mặt 
(suối nhỏ) gần khu vực dự án. 

5.3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải  

- Bụi từ hoạt động vận chuyển vật tư và thi công xây dựng dự án: Giai 
đoạn thi công xây dựng cơ bản dự kiến được thực hiện từ tháng 04/2022 đến 
tháng 6/2022. Khí thải phát sinh từ nguồn này chủ yếu là bụi, các chất khí CO, 
NOx, SOx,... tác động đến người tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống 
dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Trong giai đoạn vận hành: Bụi và khí thải trong giai đoạn vận hành chủ 
yếu từ 2 hoạt động chính: 

+ Hoạt động giao thông: Khi dự án hoạt động sẽ có khoảng khoảng 12 
chuyến xe/tháng có tải trọng từ 10-15 tấn vận chuyển heo, nguyên liệu và 
khoảng 12 lượt xe gắn máy/ngày. Thành phần khí thải của các phương tiện giao 
thông bao gồm các khí thải: COx, NOx, SOx, CxHy, Aldehyde,... Vùng bị tác 
động là cung đường di chuyển của các phương tiện, với quy mô hoạt động của 
phương tiện sẽ gây tác động không đáng kể đến môi trường xung quanh. 

+ Khí thải, mùi hôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi: Do đặc thù của 
ngành chăn nuôi gia súc sẽ phát sinh các chất khí gây mùi hôi thối như: Sunfua 
hydro (H2S), methan (CH4), amonia (NH3), mecaptan, các hợp chất hữu cơ bay 
hơi (THC)... ảnh hưởng nặng đến môi trường không khí của khu vực nếu không 
được vệ sinh thường xuyên và lượng nước thải vệ sinh chuồng trại không được 
xử lý triệt để. các hoạt động khác trong trang trại cũng tác động đến môi trường 
không khí khu vực dự án bao gồm như: Mùi hôi từ khu lưu trữ chất thải rắn 
thông thường, khu vực nhà ép phân, nhà chứa phân, khí thải từ hệ thống thoát 
nước và khu xử lý nước thải, tại khu xử lý nước thải của dự án, các chất ô nhiễm 
không khí cũng phát sinh từ các công trình xử lý như bể biogas, hố ga thu gom 
nước thải, khu chuồng nuôi... sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công 
nhân làm việc tại trại heo và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí 
khu vực dự án. Khi chưa áp dụng các biện pháp giảm thiểu, xử lý thì nồng độ 
khí NH3 cao nhất là 1.815,7 mg/m3, nồng độ khí H2S cao nhất là 869,66 mg/m3 ở 
khoảng cách 10 m, vượt 09 lần và 20 lần so với giới hạn cho phép của Quy 
chuẩn Việt Nam QCVN 06:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một 
số chất độc hại trong không khí xung quanh.  

5.3.2.  Chất thải rắn, chất thải nguy hại 
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5.3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô  của chất thải rắn sinh hoạt  

* Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: Lượng rác thải sinh hoạt mỗi 
ngày khoảng 4,8 kg/ngày. Chất thải này nếu không được thu gom và xử lý sẽ 
gây tác động đến dòng chảy nguồn nước mặt gần khu vực dự án.  

* Trong giai đoạn vận hành dự án:  

- Chất thải sinh hoạt: lượng phát sinh khoảng 04 kg/ngày. Thành phần: 
Rác sinh hoạt chủ yếu là các loại rác thực phẩm như: vỏ rau quả, đồ ăn 
thừa,…trong đó, chất thải chất hữu cơ chiếm 76 – 82% và 18 – 24% là các chất 
khác. 

Các nguồn chất thải trên nếu không được kiểm soát, xử lý phù hợp sẽ gây 
tác động đến môi trường đất, môi trường nước mặt, nước ngầm và môi trường 
không khí xung quanh khu vực dự án. 

5.3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

* Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:  

- Chất thải rắn xây dựng có thành phần ít phân hủy trong môi trường tự 
nhiên, đa số có tận thu phế liệu, vật liệu san nền. Các chất thải rắn có thể tái 
sinh tái chế như bao bì xi măng, plastic, sắt, thép… ước tính khoảng 160 kg/giai 
đoạn thi công xây dựng. Các chất thải rắn không thể tái sinh tái chế: Các loại 
chất rắn vô cơ như xà bần (gạch vỡ, bê tông...) ước tính khoảng 210 kg/giai 
đoạn thi công xây dựng dự án. 

* Trong giai đoạn vận hành dự án:  

- Phân tươi với lượng chất thải khoảng 2% khối lượng cơ thể vật nuôi. 
Với quy mô 4.800 heo thịt/lứa, tổng khối lượng phân hàng ngày: 9.600 kg. Khối 
lượng phân heo này hòa lẫn và nằm trong 70,98 m3 nước thải sản xuất phát 
sinh/ngày đêm của dự án. 

- Bao bì đựng thức ăn chăn nuôi với khối lượng phát sinh khoảng 05 
kg/tháng. Ngoài ra còn có thức ăn gia súc dư thừa từ các chuồng chăn nuôi heo 
(với công nghệ chăn nuôi hiện đại lượng thức ăn thừa phát sinh tương đối ít và 
không đáng kể). 

- Xác heo chết: Trong quá trình chăn nuôi, sẽ có một số heo chết do heo 
thịt cắn, giẫm đạp lẫn nhau hoặc do sốc nhiệt. Qua tham khảo một số dự án chăn 
nuôi heo tương tự,  tỷ lệ heo chết do heo thịt cắn, giẫm đạp lẫn nhau, sốc nhiệt 
chiếm khoảng 0,88 - 1% tổng số lượng đàn heo nuôi. Như vậy, với quy mô 
4.800 con/lứa, lượng heo chết do cắn, giẫm đạp lẫn nhau của dự án khoảng 42-
48 con/lứa. Lượng heo chết do các nguyên nhân trên thường xảy ra chủ yếu 
trong vòng 2 tháng đầu khi heo con mới nhập về trang trại, lúc này heo con có 
trọng lượng nhỏ, khoảng 10-30kg/con. 

- Bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: thể tích bùn thải phát sinh 
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sau khi qua bể Biogas khoảng 0,4188 – 0,5741 m3/ngày ≈ hàm lượng chất khô 
có trong bùn khoảng từ 17,64 – 24,182 kg/ngày ≈ 150,768 – 206,676 m3/năm. 

Chất thải phát sinh trong quá trình vận chuyển heo: Trong quá trình vận 
chuyển heo cũng sẽ phát sinh phân và nước tiểu heo. Nếu không có biện pháp 
thu gom xử lý, sẽ gây ô nhiễm trên tuyến đường vận chuyển. 

5.3.2.3. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại  

- Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: Chất thải nguy hại phát sinh 
chủ yếu là bao gồm giẻ lau dính dầu mỡ, dính sơn, lau chùi khi thi công xây 
dựng, thùng đựng sơn, phụ gia xây dựng, ước tính khối lượng phát sinh khoảng 
01 kg/ngày, do đó khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án khoảng 30 
kg/tháng. 

- Trong giai đoạn vận hành dự án: các loại chất thải nguy hại phát sinh 
gồm xác heo chết do dịch bệnh, các loại kim tiêm, bao bì đựng vac xin, thuốc 
thú y, bao bì chai lọ đựng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, pin thải, bình ắc quy 
thải, bóng đèn huỳnh quang...  

+ Xác heo chết do dịch bệnh: Số lượng heo chết do dịch bệnh tối đa 
khoảng 480 tấn/lứa. 

+ Các loại kim tiêm, bao bì đựng vac xin, thuốc thú y, bao bì chai lọ đựng 
hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật: ước tính số lượng thải ra khoảng 01 kg/tháng. 

+ Pin thải, bình ắc quy thải, bóng đèn huỳnh quang,... ước tính khoảng 
0,2 – 0,5 kg/tháng. 

Các thành phần chất thải nguy hại này nếu không được thu gom và xử lý 
sẽ tồn lưu trong môi trường gây mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm môi trường 
đất, môi trường nước mặt, nước ngầm và môi trường không khí. 

5.3.2.4. Tiếng ồn, độ rung 

* Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:  

Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị 
tham gia thi công như Ô tô, máy trộn bê tông, máy đầm,... Các phương tiện máy 
móc sẽ phát sinh tiếng ồn với mức áp âm dao động từ 110 - 130dBA và diễn ra 
liên tục trong quá trình xây dựng. Với mức áp âm như vậy sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến sức khỏe của cán bộ, công nhân làm việc trực tiếp trên công trường.  

Nguyên nhân gây rung động trong quá trình xây dựng chủ yếu do các 
thiết bị như: Máy đào, máy xúc, xe ủi đất... Nhìn chung rung động chỉ tác động 
mạnh trong phạm vi 10m, ngoài phạm vi 30m sự rung động này hầu như không 
có tác động lớn mà chỉ tác động trực tiếp đến người điều khiển thiết bị. 

* Trong giai đoạn vận hành dự án:  

- Từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm tuy nhiên hoạt 
động phát sinh này chỉ mang tính chất gián đoạn không liên tục và chỉ trong 
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khuôn viên nhà máy.  

- Tiếng ồn của heo: Hoạt động nuôi heo sẽ làm phát sinh tiếng ồn bao 
gồm tiếng kêu cộng hưởng của đàn heo thường xảy ra ở một thời điểm nhất 
định, thường là lúc cho heo ăn.  

- Tiếng ồn từ thiết bị, phương tiện máy móc phục vụ chăn nuôi: Tại mỗi 
chuồng nuôi có gắn 08 quạt thông gió làm thông thoáng chuồng trại sẽ tạo ra 
tiếng quạt thông gió, mức ồn khoảng 75-96 dBA ở khoảng cách 15m. 

5.3.2.5. Các tác động khác 

* Tác động đến đa dạng sinh học 

* Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: Trong quá trình giải phóng 
mặt bằng và thi công xây dựng công trình của dự án sẽ phát sinh khoảng 0,2 m3 
sinh khối thực vật, ngoài ra còn gây ra tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng đến các loài 
động vật trong khu vực. Khi bị tác động các loài sẽ di chuyển ra xa khu vực thi 
công 

* Trong giai đoạn vận hành dự án: Khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát 
sinh ra các chất thải gây ảnh hưởng tới tài nguyên sinh vật khu vực xung quanh 
dự án. Đặc biệt, khí thải và nước thải là nguồn tác động trực tiếp đến môi trường 
sống, đời sống của hệ động thực vật. 

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

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

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt:  

+ Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: Lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động 
3 buồng. Mỗi nhà vệ sinh có dung tích chứa chất thải 1.000l để xử lý nước thải 
sinh hoạt của công nhân xây dựng sử dụng cho đến khi xây dựng xong nhà vệ 
sinh và bể tự hoại 3 ngăn. 

+ Trong giai đoạn vận hành dự án: Nước thải sinh hoạt của công nhân khi 
thi công và công nhân làm việc tại trang trại sẽ được thu gom, xử lý chung bằng 
bể tự hoại 3 ngăn của khu nhà điều hành trước khi thẩm thấu vào môi trường đất qua 
giếng thấm.  

* Nước thải sản xuất 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: Nước thải vệ sinh dụng cụ lao 
động, vệ sinh máy trộn bê tông... sẽ được dẫn về rãnh thoát nước mưa và được 
lắng cặn trước khi dẫn ra mương thoát nước chung của khu vực. 

- Trong giai đoạn vận hành dự án: Toàn bộ nước thải trong quá trình chăn 
nuôi tại các chuồng nuôi được thu gom bằng đường ống HDPE D200mm với 
tổng chiều dài 202 m, nước từ khu cách ly được thu gom bằng đường ống 
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HDPE D125mm với tổng chiều dài 175 m, sau đó qua 13 hố ga bê tông có kích 
thước 1,1 x 1,1 x 1m dẫn về hệ thống xử lý nước thải của dự án. Công suất hệ 
thống xử lý nước thải: 86,0 m3/ngày, do tính chất nước thải của ngành chăn nuôi 
gia súc có đặc trưng ô nhiễm hữu cơ cao, mức độ gây bẩn cho nguồn tiếp nhận 
rất lớn cần thiết phải xử lý trước khi tuần hoàn tái sử dụng bằng các bể xử lý thu 
gom và hệ thống xử lý nước thải. Nước thải sau xử lý đạt cột A – QCVN 62-
MT:2016/BTNMT sẽ được bơm tuần hoàn, tái sử dụng để để phục vụ chăn nuôi 
và tưới cây xanh, khuôn viên trong khu vực dự án. 

* Nước mưa chảy tràn 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa:  

- Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: Nước mưa chảy tràn được thu 
gom bằng mương thoát nước bằng đất kích thước 0,2 m x 0,2 m quanh khu vực 
xây dựng. Cuối đường mương thoát nước bố trí hố thu nước tập trung có kích 
thước 1mx1mx1m, có song chắn rác trước khi đưa vào nguồn tiếp nhận là nhánh 
suối nhỏ gần khu vực dự án. 

- Trong giai đoạn vận hành dự án: Xây dựng hệ thống thu gom nước mưa 
và nước thải riêng biệt. 

- Hệ thống thu gom nước mưa không có nguy cơ nhiễm bẩn: 

+ Nước mưa từ các mái nhà: thu gom bằng máng đặt xung quanh từng 
khu nhà, theo đường ống Ø200 với tổng chiều dài 803 m thoát theo địa hình tự 
nhiên của khu vực, tọa độ vị trí thoát nước mưa từ mái nhà là X = 1.619.833; Y 
= 544.683. 

+ Tại khu vực cây xanh cách ly hệ thống xử lý nước thải: Cao độ tại khu 
vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải có cote +602m đến +605m, thấp hơn so 
với mặt bằng chung khu vực còn lại của dự án, mái taluy có góc dừng 45o đảm 
bảo an toàn chống sạt lở. Để đảm bảo nước mưa không bị chảy tràn vào các bể, 
các bể của hệ thống xử lý đều được thiết kế có thành bể cao hơn mặt bằng từ 
20-30 cm. Bên cạnh đó, mặt nền khu vực xử lý nước thải được làm nghiêng với 
độ dốc I = 1%, đảm bảo tiêu thoát nước mưa, không gây ứ đọng. Nước mưa 
trong khu vực hệ thống xử lý nước thải được thu gom riêng bằng mương đất 
kích thước 0,3m x 0,3m, tổng chiều dài 135 m quanh khu vực hệ thống xử lý 
nước thải, nước mưa được thu gom qua hố lắng để lắng tách bùn, cát trước khi 
thoát ra nguồn tiếp nhận là nhánh suối gần khu vực dự án, tọa độ vị trí thoát 
nước mưa từ khu hệ thống xử lý nước thải là X = 1.619.719; Y = 544.716. 

+ Tại mái taluy giữa các khu chuồng nuôi được bố trí mương thoát nước 
mưa bằng đất trên mái và chân taluy để thu nước mưa rơi trên bề mặt taluy. 
Mương đất có kích thước 0,3m x 0,3m, nước mưa được thu gom qua hố lắng để 
lắng tách bùn, cát trước khi thoát theo địa hình tự nhiên của khu vực.  
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- Hệ thống thu gom nước mưa có nguy cơ nhiễm bẩn (tại khu vực sân 
chuồng nuôi và đường vận chuyển cám, heo…):  

+ Tại bề mặt sân của khu vực chuồng nuôi và đường vận chuyển cám, 
heo...: Thu gom bằng rãnh xây bằng gạch kích thước 0,35m x 0,3m, tổng chiều 
dài 145 m, nước mưa được lắng cát, rác tại 13 hố ga có kích thước 1,1m x 1,1m x 
1m và 01 hố lắng có kích thước 1,5m x 1,5m x 1,5m sau đó đưa về hồ lắng nước 
mưa để lắng tách rác, bùn cát và các chất rắn lơ lửng có trong nước mưa. Hồ 
lắng nước mưa được xây bằng hồ đắp đất đầm chặt, thành và đáy được lót bạt 
HDPE dày 1mm. Hồ lắng có chức năng điều hòa dòng chảy, lắng tách rác, bùn 
cát và các chất rắn lơ lửng có trong nước mưa trước khi thoát ra lưu vực thoát 
nước chung của khu vực. Hồ lắng có thể tích chứa 216 m3, kích thước 15m x 
8m x 1,8m, trong hồ có thả bèo tây và nuôi cá để tăng khả năng làm sạch tự 
nhiên cho hồ lắng, tại đây nước mưa được lắng bùn cát và các chất rắn lơ lửng, 
qua lưới chắn rác rồi theo ống HDPE D250mm thoát ra nguồn tiếp nhận là 
nhánh suối gần khu vực dự án (Tọa độ vị trí tiếp nhận nước mưa tại nhánh suối: X 
= 1.619.764; Y = 544.592). 

5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án:  

+ Phun nước làm ẩm khi đào đắp, san nền.  

+ Kiểm soát phương tiện vận chuyển các xe được che chắn, không gây 
rơi vãi vật liệu, chất thải ra đường, được vệ sinh sau khi vận chuyển.  

+ Không sử dụng các xe vận chuyển, máy móc quá cũ để giảm thiểu 
mức độ gây ô nhiễm môi trường không khí. Kiểm tra bảo dưỡng đúng định 
kỳ, nâng cao hiệu suất làm việc của động cơ, hạn chế nổ máy làm việc nhiều 
thiết bị cùng lúc. 

- Trong giai đoạn vận hành:  

+ Sử dụng chế phẩm sinh học Enchoi pha lẫn với nước rửa chuồng trại để 
giảm thiểu mùi hôi do khí thải phát sinh. Tần suất sử dụng: 3 lần/tuần. 

+ Thu gom triệt để chất thải, thức ăn thừa trong chuồng nuôi, sử dụng quạt 
gió công nghiệp, khử mùi hôi bằng các chế phẩm sinh học, men vi sinh sử dụng 
trong chăn nuôi để xử lý mùi. Hệ thống xử lý nước thải phải kín, định kì kiểm tra 
tình hình tắc nghẽn, lắng đọng phân trong đường ống. Bể Biogas phải được dán 
kín tránh rò rỉ khí gas và phát tán ra môi trường. 

+ Riêng dải cây xanh cách ly quanh khu vực xử lý nước thải có tổng diện 
tích 2.246,7 m2, được thiết kế với chiều rộng > 10 m, đảm bảo theo quy định tại 
QCVN 01:2019/BXD. 

5.4.2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 
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5.4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường 

* Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: Bố trí các thùng rác tại khu 
vực nhà ở công nhân để thu gom rác thải: 2 thùng rác Oval nhỏ (kích thước: 
25,5 x 22 x 31 cm) để thu gom triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh. Cuối ngày sẽ 
đem ra thùng rác cách trang trại khoảng 400 m để đơn vị thu gom vận chuyển 
về bãi rác tập trung của huyện.  

* Trong giai đoạn vận hành:  

- Chất thải sinh hoạt: Bố trí các thùng rác tại khu vực nhà ở công nhân để 
thu gom rác thải: 2 thùng rác Oval nhỏ (kích thước: 25,5 x 22 x 31 cm) để thu 
gom triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh. Thực hiện việc phân loại rác tại nguồn 
để giảm thiểu tác động của rác thải đến môi trường. Chất thải rắn có thể tái chế 
sử dụng (lọ nhựa, thủy tinh, giấy loại, bì ni lông,...) được thu gom để bán phế 
liệu. Đối với lượng rác không thể tái chế sẽ được lưu giữ tại khu tập trung chất 
thải của dự án cuối ngày sẽ đem ra thùng rác cách trang trại khoảng 400 m để 
đơn vị thu gom vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện.  

- Phân tươi: phân tươi được thu gom cùng nước thải chăn nuôi và đưa về 
bể gom sau đó theo đường ống hút phân để đưa về máy ép phân. Phân sẽ được 
đóng bao với trọng lượng 50 kg/bao. Phân sau khi đóng bao sẽ vận chuyển về 
nhà chứa phân với diện tích 32 m2 để tạm trữ trước khi xuất bán cho các đơn vị 
sản xuất phân hữu cơ, bán cho người dân có nhu cầu.  

- Đối với bao bì đựng thức ăn chăn nuôi sẽ được thu gom để tái sử dụng 
làm bao đựng phân khô sau khi đã tách ép nước. Thức ăn gia súc dư thừa từ các 
chuồng chăn nuôi heo: với công nghệ chăn nuôi hiện đại lượng thức ăn thừa 
phát sinh tương đối ít và không đáng kể. Do đó trong quá trình vệ sinh chuồng 
trại, thức ăn dư thừa rơi vãi được thu gom chung cùng phân và nước thải để xử 
lý. 

- Xác heo chết do heo thịt cắn, giẫm đạp lẫn nhau, sốc nhiệt: Theo tham 
khảo một số tài liệu, xác gia cầm, gia súc chết không phải do dịch bệnh thuộc 
nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy (Danh mục phân loại các nhóm chất thải 
rắn tại nguồn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 
2019). Do đó, chủ dự án có bố trí hố chôn heo chết do heo thịt cắn, giẫm đạp lẫn 
nhau, sốc nhiệt. Để hố chôn không gây ảnh hưởng đến môi trường đất, môi 
trường nước dưới đất tại khu vực dự án, các bước chôn lấp và quy cách hố chôn 
được thiết kế phù hợp với quy định tại QCVN 01-41:2011/BNNPTNT. 

- Bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: Lượng bùn này cũng được 
đưa qua máy ép phân để tách nước và đóng bao, chứa tạm thời tại kho chứa 
phân và bán cho người dân làm phân bón.  
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- Đối với chất thải phát sinh trong quá trình vận chuyển heo của dự án, 
đơn vị sẽ áp dụng một số biện pháp như sử dụng các loại xe chuyên dụng để vận 
chuyển, thùng xe vận chuyển phải được phủ bạt kín, tránh để phân và nước tiểu 
rơi vãi trên đường vận chuyển. Cần rải 1 lớp chất độn (mùn cưa, cỏ chấu... ) trên 
thùng xe để thấm hút lượng phân và nước tiểu trong quá trình vận chuyển, sau 
khi vận chuyển lớp chất độn dính phân và nước tiểu sẽ được dùng để ủ hoặc bón 
trực tiếp cho cây, xe vận chuyển sẽ được rửa sạch và sát trùng. 

5.4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy 

hại 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu 
thi công hạng mục kho chứa chất thải nguy hại đầu tiên khi bắt đầu thi công xây 
dựng, sau đó bố trí 04 thùng chứa chất thải nguy hại theo đúng quy định, loại 
120 lít (có nắp đậy, có bánh xe). Lưu trữ, yêu cầu nhà thầu hợp đồng với đơn vị 
có chức năng để kết thúc thi công đến thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

- Trong giai đoạn vận hành:  

+ Tiến hành phân loại, thu gom, bảo quản theo đúng quy định tại kho chứa 
CTNH với diện tích 9 m2. Kho được xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định về Quản lý chất thải nguy hại. Trong kho có các thùng đựng từng loại chất 
thải nguy hại riêng biệt. Đồng thời ký kết hợp đồng với đơn vị chức năng để vận 
chuyển và xử lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 
30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Đối với các loại bao bì đựng vac xin, thuốc thú y, bao bì chai lọ đựng 
hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật sẽ thu gom vào kho lưu trữ và được nhà cung 
cấp thu hồi.  

+ Riêng đối với xác chết của gia súc do dịch bệnh: Trong trường hợp heo 
bị dịch bệnh hay chết do dịch bệnh phải được thiêu hủy hay chôn lấp theo các 
quy định về thú y. Đơn vị sẽ phối hợp với Trạm Thú y huyện Đăk Hà, Chi cục 
Thú y tỉnh Kon Tum, Công ty đối tác cùng với UBND xã Đăk Long tiến hành 
xử lý theo đúng quy định. 

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

Giai đoạn triển khai xây dựng: 

- Sắp xếp thời gian thi công hợp lý và sử dụng thiết bị xe, máy móc đảm 
bảo chất lượng. Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực đang 
thi công và khu dân cư. 

- Thường xuyên bảo dưỡng và kiểm tra các loại phương tiện vận chuyển, 
đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Tránh sử dụng các loại 
phương tiện, máy móc quá cũ tạo ra tiếng ồn lớn. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao 
Yôp, xã Đăk Long” 

          Chủ dự án: Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn                                  Trang 21 
          Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Kon Tum Xanh   

- Hạn chế sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc thiết bị 
thi công gây độ ồn lớn vào cũng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng 
tiếng ồn. 

Giai đoạn vận hành dự án: 

- Xây dựng chuồng chăn nuôi khép kín; thực hiện đúng quy trình chăn 
nuôi. 

5.4.4. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

5.4.4.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường 

* Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Các sự cố môi trường có thể xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải 

- Các sự cố có thể xảy ra: 

+ Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thu gom nước thải. 

+ Lưu lượng nước thải tăng đột ngột. 

+ Hệ thống điện bị ngắt đột ngột, hệ thống bơm hư hỏng dẫn đến nước 
thải không được xử lý triệt để, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của Dự án và 
gây ô nhiễm nguồn nước mặt khi thải ra nguồn tiếp nhận, gây chảy tràn tại khu 
vực xử lý và các khu vực lân cận. 

- Giải pháp: 

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường để chủ động 
thực hiện các phương án dự phòng và ứng phó đối với các sự cố môi trường có 
thể xảy ra theo quy định về quản lý chất thải, quản lý chất thải nguy hại và các 
quy định có liên quan. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố với hệ thống xử lý nước thải, thì Chủ dự 
án có phương án bơm nước thải tuần hoàn về hồ sự cố (Chủ dự án sẽ bố trí Hồ 
sự cố có thể tích 272 m3 khi hệ thống xử lý nước thải bị sự cố) để không xả thải 
ra môi trường và cho hệ thống xử lý nước thải ngừng hoạt động để tiến hành 
kiểm tra, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải. Sau khi hệ thống xử lý nước thải 
được sửa chữa, khắc phục, nước thải từ hồ sự cố sẽ được bơm tuần hoàn về bể 
gom để tiếp tục xử lý. Hồ sự cố của dự án đảm bảo kiên cố, chống thấm, chống 
rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường, đáp ứng các quy định về công trình phòng 
ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải tại Thông tư số 
25/2019/TT-BTNMT. 

Đồng thời áp dụng một số biện pháp phòng chống sự cố sau: 

- Khu vực xử lý nước thải phải có đường thoát nước mưa riêng, không để 
nước mưa xả vào hệ thống xử lý nước thải. Để đảm bảo nước mưa không bị 
chảy tràn vào các bể, các bể của hệ thống xử lý đều được thiết kế có thành bể 
cao hơn mặt bằng từ 20-30 cm. Bên cạnh đó, mặt nền khu vực xử lý nước thải 
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được làm nghiêng với độ dốc I = 1%, đảm bảo tiêu thoát nước mưa, không gây 
ứ đọng. Nước mưa trong khu vực hệ thống xử lý nước thải được thu gom riêng 
bằng mương đất kích thước 0,3m x 0,3m, tổng chiều dài 135 m quanh khu vực 
hệ thống xử lý nước thải, nước mưa được thu gom qua hố lắng để lắng tách bùn, 
cát trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận là nhánh suối gần khu vực dự án, tọa độ 
vị trí thoát nước mưa từ khu hệ thống xử lý nước thải là X = 1.619.719; Y = 
544.716. 

* Sự cố nổ hầm biogas 

Đề phòng ngừa sự cố về hầm biogas. Chủ dự án sẽ áp dụng một số giải 
pháp sau: 

- Xây dựng và vận hành hầm biogas đúng kỹ thuật: 

 + Chất thải cần được nạp đều đặn hằng ngày. 

 + Định kỳ 6 tháng vét bã trên tầng áp lực 1 lần. 

+ Định kỳ 01 năm vét hầm 1 lần. 

- Không cho các hóa chất như xà phòng, thuốc trừ sâu...; các nguyên liệu 
như rơm rạ, trấu, xác chết động vật... vào hầm biogas. 

- Không để nước mưa hoặc cát chảy vào hầm biogas, đường ống dẫn dịch 
thải phải được đậy kín. 

- Không để các vật nặng, xe cộ đi qua khu vực hầm biogas điều này làm 
cho hầm biogas bị chấn động gây hở hoặc có thể bị sập gây nguy nhiễm. 

- Sử dụng khí biogas để làm nguồn nhiên liệu cho máy phát điện phục vụ 
cho trang trại. 

Khi xảy ra sự cố tại hầm Biogas cần nhanh chóng di dời công nhân ra 
khỏi khu vực nguy hiểm và thực hiện các biện pháp khắc phục thích hợp nhất. 

- Sự cố dịch bệnh 

+ Dấu hiệu: Heo bỏ ăn hoặc có biểu hiện ngoài da, biểu hiện bầy đàn,... 

+ Giải pháp: Báo ngay cho bên Công ty đối tác, Trạm thú y huyện Đăk 
Hà, Chi cục Thú y tỉnh Kon Tum, cùng với UBND xã Đăk Long tiến hành xử 
lý, tiêu độc khử trùng toàn bộ trang trại và khu vực lân cận.  

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

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Đơn vị đưa 
ra chương trình quan trắc, giám sát môi trường cho dự án với các vị trí các điểm 
giám sát được lựa chọn sao cho có thể đánh giá được chất lượng môi trường 
trong khu vực khi thực hiện Dự án, cụ thể như sau: 
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5.5.1. Giám sát môi trường giai đoạn thi công dự án 

* Giám sát môi trường không khí  

 - Các thông số giám sát: Vi khí hậu, Bụi, CO, Tiếng ồn. 

 - Vị trí giám sát: 02 vị trí: 

+ Khu vực dự kiến xây dựng chuồng nuôi heo. Tọa độ: (X: 1.619.877; Y: 
544.582) 

+ Khu vực cổng vào dự án. Tọa độ: (X = 1.619.911, Y = 544.527). 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2016/BYT, 
QCVN 24/2016/TT-BYT. 

* Giám sát môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát: tại suối nhỏ gần khu vực dự án. Tọa độ: (X: 1.619.702; 
Y: 544.816) 

- Các thông số giám sát: pH, TSS, DO, COD, BOD5, Amoni, NO3
-, PO3

- 
Coliform. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

5.5.2. Giám sát môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm 

* Giám sát môi trường không khí: 

- Vị trí giám sát: Khu vực chuồng nuôi heo. Tọa độ: (X: 1.619.877; Y: 
544.582). 

+ Khu vực cổng vào dự án. Tọa độ: (X = 1.619.911, Y = 544.527). 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Bụi, SO2, NO2, CO, H2S, NH3. 

- Tần suất giám sát: Theo quy định của hồ sơ vận hành thử nghiệm công 
trình bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

* Giám sát môi trường nước thải   

- Vị trí giám sát: Theo quy định của hồ sơ vận hành thử nghiệm công trình 
bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

- Các thông số giám sát: Lưu lượng, pH, TSS, BOD5, COD, tổng N, tổng 
Coliform (Các thông số giám sát theo từng công đoạn được thực hiện theo quy 
định của hồ sơ vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường quy định tại 
tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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- Tần suất giám sát: Theo quy định của hồ sơ vận hành thử nghiệm công 
trình bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

5.5.3. Giám sát môi trường giai đoạn vận hành dự án 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh  

* Giám sát môi trường không khí xung quanh  

 - Vị trí giám sát: 02 vị trí: 

+ Khu vực chuồng nuôi heo. Tọa độ: (X: 1.619.877; Y: 544.582). 

+ Khu vực cổng vào dự án. Tọa độ: (X = 1.619.911, Y = 544.527). 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Bụi, SO2, NO2, CO, H2S, NH3. 

- Tần suất: 03 tháng/lần & Giám sát đột xuất khi có sự cố môi trường, khi 
có yêu cầu của cơ quan chức năng. 

- Tiêu chuẩn so sánh:  

 + QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
không khí xung quanh. 

 + QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 
độc hại trong không khí xung quanh. 

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

- Vị trí giám sát:  

+ Đầu vào HTXL nước thải tại bể gom. Tọa độ: (X = 1.619.789, Y = 
544.644). 

+ Đầu ra HTXL nước thải tại vị trí sau hồ sinh học 2. Tọa độ: (X = 
1.619.725, Y =544.691). 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, TSS, BOD5, COD, tổng N, tổng 
Coliform. 

- Tần suất: 3 tháng/lần & Giám sát đột xuất khi có sự cố môi trường, khi 
có yêu cầu của cơ quan chức năng. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

* Giám sát môi trường nước dưới đất 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí: tại giếng khoan trong khu vực dự án. Tọa độ: 
(X = 1.619.934, Y =544.590). 

- Các thông số giám sát: pH, Độ cứng, Fe, NO3
-, SO4

2-, Amoni, E.Coli. 

- Tần suất: 06 tháng/lần & Giám sát đột xuất khi có ý kiến kiến nghị của 
chính quyền địa phương hay đơn thư phản ánh khiếu nại của nhân dân. 
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- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

* Giám sát môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát: Tại suối nhỏ gần khu vực dự án. Tọa độ: (X: 1.619.702; 
Y: 544.816) 

- Các thông số giám sát: pH, TSS, DO, COD, BOD5, Amoni, NO3
-, PO3

- 
Coliform. 

- Tần suất: 06 tháng/lần & Giám sát đột xuất khi có ý kiến kiến nghị của 
chính quyền địa phương hay đơn thư phản ánh khiếu nại của nhân dân. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

* Giám sát nước mưa có khả năng nhiễm bẩn 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí 

+ Tại đầu vào hồ lắng nước mưa. Tọa độ: (X = 1.619.718, Y =544.507). 

+ Tại đầu ra sau hồ lắng nước mưa. Tọa độ: (X = 1.619.705, Y 
=544.513). 

- Các thông số giám sát: pH, TSS, Coliform. 

- Tần suất: 03 tháng/lần & Giám sát đột xuất khi có ý kiến kiến nghị của 
chính quyền địa phương hay đơn thư phản ánh khiếu nại của nhân dân. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 62-MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

* Giám sát môi trường đất 

- Vị trí giám sát: tại vị trí khu hệ thống xử lý nước thải và hố chôn heo 
chết do cắn nhau, giẫm đạp, sốc nhiệt. Tọa độ: (X = 1.619.746, Y = 544.711). 

- Các thông số giám sát: As, Chì, Cd, Cr, Cu, Zn. 

- Tần suất: 06 tháng/lần & Giám sát đột xuất khi có ý kiến kiến nghị của 
chính quyền địa phương hay đơn thư phản ánh khiếu nại của nhân dân. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 03:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất; QCVN 
15:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ 
thực vật trong đất. 

* Giám sát chất thải 

- Giám sát khối lượng, thành phần của từng loại chất thải sinh hoạt, chất 
thải nguy hại, chất thải chăn nuôi, chất thải trồng trọt và biện pháp thu gom xử 
lý. 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực lưu trữ chất thải rắn thông thường, kho lưu 
trữ chất thải rắn nguy hại, kho chứa phân…. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 
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Chương 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

 Dự án: “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk 

Long”.  

1.1.2. Chủ dự án 

 - Tên chủ dự án: Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn 

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 8, phường Duy Tân, T.P Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh Hộ Kinh Doanh, mã số hộ kinh doanh 
38.F8.80046721, đăng ký lần đầu ngày 31/3/2020 do Phòng Tài chính – Kế 
hoạch huyện Đăk Hà cấp. 

 - Người đại diện theo pháp luật: (Ông) Trần Ngọc Sơn – Chức vụ: Chủ Hộ 
kinh doanh. 

- Điện thoại: 0973.243.579 

1.1.3. Vị trí địa lý  

Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 38.639,2 m2. Thuộc thửa đất số 
28+220, tờ bản đồ số 11, địa chỉ thửa đất tại thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, 
huyện Đăk Hà (có bản sao Giấy chứng nhận kèm theo). Toàn bộ diện tích đất này 
đã được Hộ kinh doanh liên hệ với UBND huyện Đăk Hà để chuyển đổi mục 
đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất hàng năm khác dùng để chăn 
nuôi. Khu đất đã được đưa vào quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm của huyện. Ranh giới khu vực dự án được giới hạn bởi các điểm khép 
góc và thuộc hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107º30’ múi chiếu 30 như sau: 

 
Hình 1.1. Tọa độ khu vực dự án 
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* Ranh giới tứ cận khu vực dự án như sau: 

    + Phía Bắc giáp : Đất trồng cây cao su; 

    + Phía Nam giáp : Đất trồng cây cà phê; 

    + Phía Đông giáp : Đất trồng cây cà phê, Đất trồng mì 

    + Phía Tây giáp : Đất trồng mì, Đất trồng cây cao su; 

 
Hình 1.2. Tứ cận dự án 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

 Hiện tại dự án vẫn chưa đi vào thi công xây dựng. Trước đó, Hộ kinh 
doanh dự kiến trồng cây ăn quả (sầu riêng, mít, ổi) công nghệ cao. Tuy nhiên 
sau khi tạo mặt bằng để chuẩn bị đầu tư, Hộ kinh doanh phân tích thổ nhưỡng 
và điều kiện trồng trọt thì điều kiện tự nhiên không đáp ứng để trồng cây ăn quả 
theo mô hình công nghệ cao. Nhận thấy được hiệu quả đem lại từ việc chăn nuôi 
theo mô hình công nghiệp kín, có quy trình chăn nuôi được áp dụng các công 
nghệ kỹ thuật hiện đại đạt tiêu chuẩn, Hộ kinh doanh đã xin UBND huyện Đăk 
Hà cho phép đầu tư Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk 
Long. Mặt bằng tại dự án cũng đã được phát quang, san gạt, thuận tiện cho việc 
xây dựng các hạng mục công trình chuồng trại. 
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Hình 1.3. Hình ảnh vườn cao su hiện trạng 

Hiện tại diện tích đất dùng để chăn nuôi của Hộ kinh doanh Trần Hồng đã 
được đã được đưa vào quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng 
năm của huyện. Chủ dự án sẽ thực hiện thủ tục đăng ký biến động từ đất trồng 
cây hàng năm khác sang đất dùng để chăn nuôi theo đúng quy định. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm 
về môi trường 

Khoảng cách của dự án tới các đối tượng xung quanh: 

- Cách Ủy ban nhân dân xã Đăk Long khoảng 1,8km về phía Nam; 

- Cách đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) khoảng 8,5km; 

- Cách khu dân cư gần nhất 0,92km về phía Đông, trong bán kính 500m 
không có dân cư sinh sống; 

- Cách 260 m về phía Tây Nam có sông Đăk Pxi, tuy nhiên khoảng cách 5km 
về phía hạ du, nguồn nước sông không phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt 
của nhân dân. 

* Trong bán kính 1 km quanh dự án không có trường học, bệnh viện, chợ. 
Khu dân cư gần nhất cách dự án 920 mét. Cách 260 m về phía Tây Nam có sông 
Đăk Pxi, tuy nhiên khoảng cách 5km về phía hạ du, nguồn nước sông không phục 
vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt của nhân dân. 

Căn cứ Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:  

- “Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung xử 
lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400 mét; trường học, 
bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu 
là 500 mét. 

- Khoảng cách giữa 02 trang trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau tối 
thiểu là 50 mét.” 
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Do đó, vị trí dự án đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi 
trang trại quy định tại Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

* Căn cứ việc xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định 
tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường được hướng dẫn tại khoản 4 
Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn 
Kon Đao Yôp, xã Đăk Long không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

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

1.1.6.1. Mục tiêu 

Đầu tư trang trại chăn nuôi 4.800 heo thịt/lứa góp phần đưa chăn nuôi trở 
thành ngành sản xuất chính, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 
nông thôn theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. 

Phát triển trang trại chăn nuôi heo gắn liền chặt chẽ với quy hoạch phát 
triển kinh tế tổng hợp của tỉnh Kon Tum. Khi dự án được triển khai sẽ góp phần 
đẩy mạnh sự phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt là ngành 
chăn nuôi, phát huy lợi thế của địa phương, tạo thêm việc làm cho lao động địa 
phương. Làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình chăn nuôi tiêu chuẩn áp dụng 
khoa học kỹ thuật trên địa bàn huyện. 

1.1.6.2. Loại hình, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất của dự án 

- Loại hình của dự án: Chăn nuôi heo (lợn) chất lượng cao. 

- Quy mô của dự án: Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao 
Yôp, xã Đăk Long” của hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn được xây dựng trên khu 
đất có tổng diện tích là 38.639,2 m2 với quy mô trại là 4.800 con/lứa. Dự án đầu 
tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, công trình xử lý môi trường và các công 
trình phụ trợ phục vụ cho công tác quản lý trang trại được thiết kế theo các tiêu 
chuẩn quy phạm hiện hành. 

- Công suất của dự án: Trang trại có quy mô chăn nuôi: 4.800 heo thịt/lứa 
(tương đương 9.600 heo thịt/năm). 

- Công nghệ của dự án: Chăn nuôi heo (lợn) chất lượng cao với quy mô 
4.800 heo thịt/lứa, trang trại áp dụng những biện pháp khoa học kỹ thuật hiện đại 
và tiên tiến, theo công nghệ tiên tiến, quá trình chăm sóc khoa học, đạt tiêu chuẩn 
chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường chăn nuôi. 
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1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Bảng 1.1. Bảng khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của Dự án 

TT HẠNG MỤC 
Số 

lượng 

Diện 
tích 
(m2) 

Tổng 
cộng 
(m2) 

A Các công trình xây dựng    

I Các hạng mục công trình chính    

1 Khu hành chính phục vụ   229,1 

- Nhà quản lý 1 59,7 59,7 

- Nhà ăn, ở công nhân 1 110,1 110,1 

- Nhà để xe + đặt máy phát điện dự phòng 1 59,4 59,4 

2 Khu chuồng trại chăn nuôi   7.580,7 

- Chuồng nuôi heo 4 1.800,0 7.200,0 

- Kho cám + chứa vôi + dụng cụ 4 38,0 152,0 

- Nhà sát trùng nhân viên 1 10,7 10,7 

II Công trình phụ trợ    

- Giếng khoan + bể chứa nước rửa + nước uống heo 2 34,0 68,0 

-  
Cột lọc + Bể chứa nước tuần hoàn cho chăn nuôi + 
đài nước 

1 34,0 34,0 

- Hố khử trùng xe 1 35,0 35,0 

- Cổng + hàng rào B40 1 - - 

- Hệ thống cấp điện 1 - - 

III Công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường    

1 Khu xử lý nước thải    

+ Hệ thống xử lý nước thải 1  4.875,9 

B1 Bể gom 1 21,8 21,8 

B2 Bể Biogas 1 1.104,0 1.104,0 

B3 Bể điều hòa kiêm sinh học thiếu khí 1 18,4 18,4 

B4 Bể sinh học hiếu khí 1 18,4 18,4 

B5 Bể lắng  1 33,7 33,7 

B6 Bể khử trùng 1 3,0 3,0 

B7 Hồ sinh học 1 1 312,0 312,0 

B8 Hồ sinh học 2 1 1008,0 1008,0 
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B9 Bể sự cố 1 170,0 170,0 

+ Hồ lắng nước mưa 1 120,0 120,0 

+ Cây xanh cách ly 1 2.246,7 2.246,7 

- Nhà đặt máy ép phân + chứa phân 1 32,0 32,0 

- 
Hố chôn heo chết (do heo cắn lẫn nhau, giẫm đạp, 
sốc nhiệt) 

1 40,0 40,0 

- Kho chất thải nguy hại 1 9,0 9,0 

B Sân, đường giao thông nội bộ 1 2.007,3 2.007,3 

C Khuôn viên cây xanh 1 23.946,2 23.946,2 

Tổng diện tích 38.639,2 

 (Nguồn: Dự án đầu tư, 2022) 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

1.2.1.1. Khu hành chính phục vụ 

 * Nhà quản lý 

- Móng xây bằng đá chẻ, bê tông lót đá 40x60mm B5. 

- Bê tông giằng móng, giằng tường đổ BT đá (10x20mm) B15. 

- Trụ bê tông cốt thép, khoảng cách giữa các trụ là 5m. 

- Tường bao xây bằng gạch VXM B5. 

- Nền gạch liên doanh. 

- Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước hoàn thiện. 

* Nhà ăn, ở công nhân 

- Móng xây bằng đá chẻ, bê tông lót đá 40x60mm B5. 

- Bê tông giằng móng, giằng tường đổ BT đá (10x20mm) B15. 

- Trụ bê tông cốt thép, khoảng cách giữa các trụ là 5m. 

- Tường bao xây bằng gạch VXM B5. 

 - Nền gạch liên doanh. 

 - Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước hoàn thiện. 

* Nhà để xe + đặt MPĐ dự phòng 

- Móng: BTCT đá 10*20mm, VXM mác 250#. Móng được thiết kế là 
móng đơn có tiết diện: (600*600) mm. 

- Cột: Thép tròn Ø114*3,2mm. 

- Liên kết giữa móng với cột bằng: 04 bulông neo Ø20, L=300mm. 

- Vì kèo: Thép hộp 40*80*3 và 40*40*2,5mm, các thanh thép liên kết với 
nhau bằng liên kết hàn. 
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- Liên kết giữa kèo với cột bằng: Bằng phương pháp hàn. 

- Xà gồ: Thép C 45*100*2, cách khoảng 1150mm. 

- Mái: Lợp tôn sóng vuông mạ màu, dày 0,42mm. 

- Nền: Dày 150mm. Trong đó: 

+ Lớp lót VXM mác #50, dày 50mm.  

+ Lớp bê tông đá 4*6cm VXM mác #75, dày 100mm. 

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng hoàn chỉnh 

1.2.1.2. Khu chuồng trại chăn nuôi 

* Chuồng nuôi 

- Móng xây bằng đá chẻ, bê tông lót đá 40x60mm, VMX B5. 

- Bê tông giằng móng, giằng tường đổ BT đá (10x20mm), VXM B15. 

- Trụ bê tông cốt thép, khoảng cách giữa các trụ là 5m. 

- Tường bao xây bằng gạch VXM B5, cao 1,2m. 

- Nền xi măng, vữa láng nền tạo bề mặt nhám chống trượt.  

- Độ dốc i: 3% về phía có rãnh thoát nước 

- Mái lợp tôn, có bạt chống. 

Trong mỗi chuồng nuôi sẽ chia làm 2 ngăn có lối đi ở giữa, mỗi ngăn có  
diện tích bằng nhau để thuận tiện cho quá trình chăn nuôi. Độ dốc của nền 
chuồng là từ 3 – 5%, hai bên sườn của mỗi nhà nuôi có rãnh thu gom nước thải 
và phân với kích thước rộng 1,2m và sâu 0,14m được đấu nối vào hệ thống thu 
gom nước thải chung (ống PVC D200). 

* Kho cám + chứa vôi + dụng cụ 

- Móng xây bằng đá chẻ, bê tông lót đá 40x60mm, VMX B5. 

- Bê tông giằng móng, giằng tường đổ BT đá (10x20mm), VXM B15. 

- Trụ bê tông cốt thép, khoảng cách giữa các trụ là 5m. 

- Tường bao xây bằng gạch VXM B5. 

- Nền xi măng.   

- Mái lợp tôn. 

- Hệ thống cấp điện hoàn chỉnh. 

* Nhà sát trùng nhân viên 

- Móng bao: Xây đá chẻ 15*20*25, VXM mác 75#. 

- Giằng móng: BTCT đá 10*20, VXM mác 200#, kích thước 200*200mm. 

- Móng, trụ: BTCT đá 10*20, VXM mác 200#.  

- Tường: Xây gạch tiêu chuẩn 6 lỗ VXM  VXM mác 75#. 
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- Mái: Lợp tôn màu sóng vuông dày 0,4 mm. Xà gồ thép C 100*45*2mm, 
đặt cách khoảng 900mm. 

- Nền: Lát gạch Ceramic chống trượt 250*250, VXM 75#. 

- Trang bị thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước hoàn chỉnh. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

* Bể chứa nước rửa + nước uống heo:  

- Bể xây ngầm, khối tích 60 m3.  

- Bê tông nề bể bằng đá 20x40mm, B10, dày 200;  

- Móng xây gạch chỉ VXM M75; 

- Giằng đổ bể tông đá 10x20mm, B15 

* Cột lọc + bể chứa nước tuần hoàn cho chăn nuôi:  

- Bể xây ngầm, khối tích 70 m3.  

- Bê tông nề bể bằng đá 20x40mm, B10, dày 200;  

- Móng xây gạch chỉ VXM M75; 

- Giằng đổ bể tông đá 10x20mm, B15. 

* Hố khử trùng xe 

- Nền đổ bê tông đá 10x20mm, B15. 

* Hệ thống cấp điện: Điện chiếu sáng bên trong được kết hợp chiếu sáng nhân 
tạo và chiếu sáng tự nhiên. Nguồn cấp điện của dự án được lấy nguồn điện lưới 
của Công ty Điện lực, Xây dựng đường dây 3 pha, trạm hạ thế để kết nối với 
đường dây 110kV hiện có của xã Đắk Long. Hệ thống tiếp đất an toàn, hệ thống 
điện tuân thủ tuyệt đối các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định. 

1.2.3. Các hoạt động của dự án  

Hoạt động của dự án bao gồm:  

- Thi công xây dựng dự án;  

- Sinh hoạt của công nhân viên;  

- Hoạt động chăn nuôi heo thịt;  

- Hoạt động vận chuyển heo và nguyên vật liệu, thức ăn;  

- Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải;  

- Hoạt động lưu giữ, xử lý chất thải rắn;  

- Hoạt động lưu giữ chất thải nguy hại. 

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

1.2.4.1. Thu gom và thoát nước mưa 
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- Hệ thống thu gom nước mưa không có nguy cơ nhiễm bẩn: 

+ Nước mưa từ các mái nhà: thu gom bằng máng đặt xung quanh từng 
khu nhà, theo đường ống Ø200 với tổng chiều dài 803 m thoát ra nguồn tiếp 
nhận. 

+ Tại khu vực cây xanh cách ly hệ thống xử lý nước thải: Cao độ tại khu 
vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải có cote +602m đến +605m, thấp hơn so 
với mặt bằng chung khu vực còn lại của dự án, mái taluy có góc dừng 45o đảm 
bảo an toàn chống sạt lở. Để đảm bảo nước mưa không bị chảy tràn vào các bể, 
các bể của hệ thống xử lý đều được thiết kế có thành bể cao hơn mặt bằng từ 
20-30 cm. Bên cạnh đó, mặt nền khu vực xử lý nước thải được làm nghiêng với 
độ dốc I = 1%, đảm bảo tiêu thoát nước mưa, không gây ứ đọng. Nước mưa 
trong khu vực hệ thống xử lý nước thải được thu gom riêng bằng mương đất 
kích thước 0,3m x 0,3m, tổng chiều dài 135 m quanh khu vực hệ thống xử lý 
nước thải, nước mưa được thu gom qua hố lắng để lắng tách bùn, cát trước khi 
thoát ra nguồn tiếp nhận là nhánh suối gần khu vực dự án.  

+ Tại mái taluy giữa các khu chuồng nuôi được bố trí mương thoát nước 
mưa bằng đất trên mái và chân taluy để thu nước mưa rơi trên bề mặt taluy. 
Mương đất có kích thước 0,3m x 0,3m, nước mưa được thu gom qua hố lắng để 
lắng tách bùn, cát trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận là nhánh suối gần khu vực 
dự án.  

- Hệ thống thu gom nước mưa có nguy cơ nhiễm bẩn (tại khu vực sân 
chuồng nuôi và đường vận chuyển cám, heo…):  

+ Tại bề mặt sân của khu vực chuồng nuôi: Thu gom bằng rãnh xây bằng 
gạch kích thước 0,35m x 0,3m, tổng chiều dài 145 m, nước mưa được lắng cát, 
rác tại 13 hố ga có kích thước 1,1m x 1,1m x 1m và 01 hố lắng có kích thước 
1,5m x 1,5m x 1,5m sau đó đưa về hồ lắng nước mưa để lắng tách rác, bùn cát 
và các chất rắn lơ lửng có trong nước mưa. Hồ lắng nước mưa được xây bằng 
hồ đắp đất đầm chặt, thành và đáy được lót bạt HDPE dày 1mm. Hồ lắng có 
chức năng điều hòa dòng chảy, lắng tách rác, bùn cát và các chất rắn lơ lửng có 
trong nước mưa trước khi thoát ra lưu vực thoát nước chung của khu vực. Hồ 
lắng có thể tích chứa 216 m3, kích thước 15m x 8m x 1,8m, trong hồ có thả bèo 
tây và nuôi cá để tăng khả năng làm sạch tự nhiên cho hồ lắng.  

1.2.4.2. Thu gom và thoát nước thải 

Toàn bộ nước thải trong quá trình chăn nuôi tại các chuồng nuôi được thu 
gom bằng đường ống HDPE D200mm với tổng chiều dài 202 m, nước từ khu 
cách ly được thu gom bằng đường ống HDPE D125mm với tổng chiều dài 175 
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m, sau đó qua 13 hố ga bê tông có kích thước 1,1 x 1,1 x 1m dẫn về hệ thống xử 
lý nước thải của dự án.  

Nước thải sau xử lý được dẫn qua đường ống HDPE D90mm và D60mm 
với tổng chiều dài 95m và 370 m để đưa về tuần hoàn tái sử dụng. 

1.2.4.3. Xử lý nước thải 

1.2.4.3.1. Nước thải sinh hoạt 

Được thu gom bằng đường ống PVC D125 vào bể tự hoại 3 ngăn của nhà 
điều hành để xử lý, sau đó theo đường ống PVC D125, L=4m thoát ra giếng 
thấm. 

1.2.4.3.2. Nước thải sản xuất 

Hệ thống xử lý nước thải của dự án có công suất 86 m3/ngày đêm, hệ thống 
xử lý phải đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột A - QCVN 62-MT:2016/BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi tuần hoàn để 
phục vụ chăn nuôi và tưới cây giống và cây xanh, khuôn viên trong khu vực dự 
án (mùa khô).  

* Các hạng mục xây dựng cơ bản và máy móc, thiết bị công nghệ đi 
kèm của hệ thống xử lý nước thải: 

a. Bể gom 

Chức năng: Tập trung nước thải từ chuồng nuôi để bơm nước thải lên máy ép 
phân để tách chất thải rắn, cặn bã có trong nước thải heo để làm phân bón. 

Lưu lượng (trung bình)           m³/h      3,583 

Số lượng bể # 1 

Thể tích (01 bể) m³ 87,04 

Thời gian lưu h 24  

Kích thước của bể  

 Dài m 6,4 

 Rộng m 3,4 

 Mức nước (max) m 4,0 

Quy cách xây dựng: bê tông đá 10x20mm, mác 200. 

b. Bể Biogas 

Chức năng: Trong hầm Biogas diễn ra quá trình oxy hóa sinh học các chất hữu cơ 
hòa tan và dạng keo trong nước thải dưới sự tham gia của các vi sinh vật kỵ khí. 
Vi sinh vật kỵ khí sẽ tiêu thụ các chất hữu cơ dạng keo và hòa tan có trong nước 
để sinh trưởng và tạo ra năng lượng để hoạt động. Một ưu điểm của hầm Biogas 
là hầm có khả năng hoạt động tốt khi nồng độ BOD đầu vào cao, các vi sinh vật 
tiêu thụ chất hữu cơ hòa tan phần lớn để tạo ra năng lượng hoạt động (80%) và 
còn lại là sinh trưởng, tạo tế bào mới vì vậy lượng bùn tạo ra rất ít, đồng thời tạo 
ra một lượng lớn CH4, CO2, H2S. 
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Lưu lượng bơm (Q) m³/ngày 86 
Số lượng # 1 
Kích thước 01 bể 
Thể tích (V) m³ 4.968 
Thời gian lưu (T) ngày 56 

Dài m 46 
Rộng m 24 

Mức nước m 4,5 

Quy cách xây dựng: đất đầm chặt, phủ bạt, thành và đáy được lót bạt 
HDPE dày 1mm để nước thải chăn nuôi không bị thấm ra môi trường đất. 

c. Bể thiếu khí kiêm điều hòa 

Chức năng: Bể thiếu khí kiêm ổn định khí có chức năng xử lý các thành phần 

chất thải có trong nước thải nhờ hệ vi sinh vật thiếu khí. Tại bể sinh học thiếu khí 

sẽ lắp đặt máy khuấy trộn nhằm hỗ trợ cho quá trình Nitrat hóa xảy ra. Trong môi 

trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn này sẽ khử Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) theo 

chuỗi chuyển hóa: 

NO3
- → NO2

- → N2O → N2↑ 

Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài.  

Bể thiếu khí còn có vai trò ổn định nguồn nước do khí thải có trong dòng 
nước thải từ bể Biogas. Bên cạnh đó hệ vi sinh thiếu khí khử các hợp chất hữu cơ 
COD, BOD để giúp giảm áp lực cho công đoạn xử lý hiếu khí phía sau. 

Lưu lượng bơm (Q)   m³/h                3,583 
Số lượng # 1 
Kích thước 01 bể 
Thể tích (V) m³ 45,9 
Thời gian lưu (T) giờ 12 
Dài m 5,1 
Rộng m 3,6 
Mức nước m 2,5 

Quy cách xây dựng: bê tông đá 10x20mm, mác 200, lót bạt HDPE dày 
1mm để nước thải chăn nuôi không bị thấm ra môi trường đất. 

Thiết bị đi kèm:  

• 01 động cơ khuấy chìm: Thông số máy khuấy chìm: Model: HRS 14/6-220-
203 (C)/(Ex; Voltage (50 Hz): 400 V/3 Ph; Nominal current (A): 5.7; 
Rotational speed Motor/propeller (rpm): 900/900; Thrust (N): 320; Propeller ø 
(mm): 214; Weight (kg): 31.7 
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d. Bể hiếu khí 

Chức năng: Tại đây các tổ chức hữu cơ dư (BOD, COD) và chất lơ lửng được 
phân hủy dưới dạng oxy hóa giải phóng CO2, H2O và tạo sinh khối mới.  Không 
khí được sục vào hệ thống, cung cấp o-xy duy trì sự sống của bùn vi sinh. Do tải 
lượng nitơ (amoniac) cao vì vậy chọn phương pháp khử Nitơ bằng xử lý hiếu khí 
sinh học, đó là: quá trình đồng hóa (20-40% NH+

4bị đồng hoá thành vỏ tế bào) 
và quá trình nitrat hóa & khử Nitơ. 

Lưu lượng bơm (Q)   m³/h                3,583 

Số lượng # 1 
Kích thước 01 bể 
Thể tích (V) m³ 45,9 
Thời gian lưu (T) giờ 12 
Dài m 5,1 

Rộng m 3,6 
Mức nước m 2,5 

Quy cách xây dựng: bê tông đá 10x20mm, mác 200, lót bạt HDPE dày 
1mm để nước thải chăn nuôi không bị thấm ra môi trường đất. 

Thiết bị đi kèm:  

• 01 Máy thổi khí. 

• 12 đĩa thổi khí. Dạng đĩa: dạng tinh. Lưu lượng: 0,1-0,5 m3/h. Đường kính đĩa: 
200mm. 

• 01 Bơm AL/NX nước thải. Công suất động cơ: 2,5 kw. 

• Đường ống dẫn khí : 01 bộ. 

• Giá thể sinh học:  Vật liệu lọc: + Vật liệu: Sợi polyester, Số lượng: 12m3, 
khung đỡ vật liệu: Vật liệu inox 304 : 01 bộ. 

e. Bể lắng 

Chức năng: Nước thải sau bể hiếu khí gần như giảm toàn bộ lượng chất ô nhiễm 
và tự chảy sang bể lắng để tách hỗn hợp nước thải và bùn vi sinh bởi quá trình 
lắng thông thường. 

Lưu lượng bơm (Q) m³/h    3,583 

Số lượng # 1 
Kích thước 01 bể 

Thể tích (V) m³ 44,46 
Thời gian lưu (T) giờ 12 
Dài m 9,5 

Rộng m 3,6 
Mức nước m 1,3 
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Quy cách xây dựng: bê tông đá 10x20mm, mác 200, lót bạt HDPE dày 
1mm để nước thải chăn nuôi không bị thấm ra môi trường đất. 

Thiết bị đi kèm:  

• Máy bơm hồi lưu bùn kiêm bơm bùn dư lên bể ngăn lắng bùn. 

• Bơm chìm 02 cái, hoạt động luân phiên. Thông số bơm như sau: Lưu lượng: 
1,25 m3/h ; Cột áp: 8 m H2O;  Công suất: 0,750 kw. 

• Thiết bị đo mực nước: 01 bộ. 

• Thiết bị kéo bơm: 01 bộ. 

• Song chắn rác thô (đặt quanh đế bơm): 01 bộ. 

f. Bể khử trùng 

Chức năng: Nước thải được bơm vào bể khử trùng và được châm dung dịch 
chlorine để khử trùng. Clo được đưa vào bằng hệ thống định lượng chuyên dùng. 
Dự tính lượng Clo bổ sung khoảng từ 6 to 9 ppm, tuy nhiên lượng chính xác sẽ 
phụ thuộc vào mức độ ô nhiễm thực tế.  

Lưu lượng bơm (Q)   m³/h          3,583 

Số lượng # 1 

Kích thước 01 bể 

Thể tích (V) m³ 1,2 

Thời gian lưu (T) phút 20 

Dài m 3 

Rộng m 1 

Mức nước m 0,4 

Quy cách xây dựng: bê tông đá 10x20mm, mác 200, lót bạt HDPE dày 
1mm để nước thải chăn nuôi không bị thấm ra môi trường đất. 

Thiết bị đi kèm:  

• 01 hệ thống định lượng chlorine. 

g. Hồ sinh học 1 

Chức năng: Dùng để xử lý những nguồn thải thứ cấp với cơ chế phân hủy các 
chất hữu cơ xảy ra một cách tự nhiên. Các hoạt động diễn ra trong hồ sinh học là 
kết quả của sự cộng sinh phức tạp giữa nấm và tảo, giúp ổn định dòng nước và 
làm giảm các vi sinh vật gây bệnh. Những quá trình này cũng tương tự như quá 
trình tự làm sạch ở sông hồ tự nhiên. Ngoài ra hồ sinh học có chức năng lưu chứa 
nước thải sau xử lý trước khi được bơm đi tuần hoàn tái sử dụng cho hoạt động 
của dự án. 

Lưu lượng bơm (Q)   m³/ngày             86 

Số lượng # 1 

Kích thước 01 bể 
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Thể tích (V) m³ 1092 

Thời gian lưu (T) ngày 10 

Dài m 26 

Rộng m 12 

Mức nước m 3,5 

Quy cách xây dựng: nền đất tự nhiên đầm chặt. 

h. Hồ sinh học 2 

Chức năng: Dùng để xử lý những nguồn thải thứ cấp với cơ chế phân hủy các 
chất hữu cơ xảy ra một cách tự nhiên. Các hoạt động diễn ra trong hồ sinh học là 
kết quả của sự cộng sinh phức tạp giữa nấm và tảo, giúp ổn định dòng nước và 
làm giảm các vi sinh vật gây bệnh. Những quá trình này cũng tương tự như quá 
trình tự làm sạch ở sông hồ tự nhiên. Ngoài ra hồ sinh học có chức năng lưu chứa 
nước thải sau xử lý trước khi được bơm đi tuần hoàn tái sử dụng cho hoạt động 
của dự án. 

Lưu lượng bơm (Q)   m³/ngày             86 

Số lượng # 1 

Kích thước 01 bể 

Thể tích (V) m³ 3528 

Thời gian lưu (T) ngày 33 

Dài m 36 

Rộng m 28 

Mức nước m 3,5 

Quy cách xây dựng: nền đất tự nhiên đầm chặt. 

i. Máy ép phân 

Chức năng: Nén phân và bùn để tách nước và giảm thể tích. 

Thông số kỹ thuật 

Công suất động cơ 
Trục ép 4 (Kw) 

Bơm hút 3 (Kw) 

Nguồn điện 380 (V) 

Tốc độ vòng quay 
Trục ép 50 (Vòng/phút) 

Bơm hút 1450 (Vòng/phút) 

Vật liệu chế tạo Thép, tôn tấm, inox 

Kích thước máy 2000x600x1500 (mm) 

Năng suất Ép phân: 500-600 (kg/giờ) 

Nguyên liệu đầu vào 
Phân tươi 
Độ ẩm 100% 
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Độ ẩm sản phẩm đầu ra 30-50% 

j. Cột lọc áp lực 

Chức năng: cột lọc áp lực với công dụng chính là loại bỏ các tạp chất không 
mong muốn có trong nước. Đối với các hệ lọc sử dụng vật liệu lọc truyền thống 
sẽ loại bỏ độ đục và cặn lơ lửng, tùy thuộc vào các vật liệu lọc và công nghệ khác 
nhau thì sau quá trình lọc có thể loại bỏ clo dư, phenol, mùi và giảm 
COD/BOD…. 

Lưu lượng bơm (Q)   m³/h                   1,25 

Số lượng # 1 
Kích thước 
Thể tích (V) m³ 0,295 
Đường kính m 0,5 
Mức nước m 1,5 

k. Hồ sự cố 

Chức năng: Dùng để lưu trữ nước thải, không xả thải ra môi trường khi hệ thống 
xử lý nước thải gặp sự cố. Sau khi khắc phục sự cố, nước thải sẽ được đưa về hệ 
thống để tiếp tục xử lý. 

Số lượng # 1 

Kích thước 01 bể 
Thể tích (V) m³ 272 
Thời gian lưu (T) ngày 2 
Dài m 17 
Rộng m 10 

Mức nước m 1,6 
Quy cách xây dựng: đất đầm chặt, thành và đáy được lót bạt HDPE dày 

1mm để nước thải chăn nuôi không bị thấm ra môi trường đất. 

1.2.4.4. Công trình xử lý bụi, khí thải 

Tại khu vực chuồng nuôi đều thiết kế bố trí hệ thống làm mát và thông 
gió. bố trí các bể, hồ chứa của hệ thống xử lý nước thải tại vị trí cuối hướng gió. 
1.2.4.5. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

* Nhà đặt máy ép phân + chứa phân 

- Móng xây bằng đá chẻ, bê tông lót đá 40x60mm, VXM B5. 

- Bê tông giằng móng, giằng tường đổ BT đá (10x20mm) B15. 

- Tường bao xây bằng gạch VXM B5. 

- Nền xi măng. 

- Mái lợp tôn. 
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- Hệ thống cấp điện hoàn chỉnh 

* Hố chôn heo chết (do heo cắn lẫn nhau, giẫm đạp, sốc nhiệt) 

 - Kích thước: dài x rộng x sâu = 7,4m x 5,4m x 2m. Thành hố được tạo có 
độ dốc 60 độ để tránh sạt lở, thành trên được đắp đất cao 0,3m, rộng 0,5 so với 
nền sân để ngăn nước mưa chảy xuống hố.   

* Chất thải sinh hoạt:  

  - Bố trí các thùng rác tại khu vực nhà ở công nhân để thu gom rác thải: 2 
thùng rác Oval nhỏ (kích thước: 25,5 x 22 x 31 cm) để thu gom triệt để rác thải 
sinh hoạt phát sinh. Thực hiện việc phân loại rác tại nguồn để giảm thiểu tác 
động của rác thải đến môi trường. Chất thải rắn có thể tái chế sử dụng (lọ nhựa, 
thủy tinh, giấy loại, bì ni lông,...) được thu gom để bán phế liệu. Đối với lượng 
rác không thể tái chế sẽ được lưu giữ tại khu tập trung chất thải của dự án cuối 
ngày sẽ đem ra thùng rác cách trang trại khoảng 400 m để đơn vị thu gom vận 
chuyển về bãi rác tập trung của huyện.  

1.2.4.6. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

* Kho chất thải nguy hại 

- Diện tích xây dựng: 9 m2, tường xây gạch không nung 6 lỗ, nền bê tông 
lót đá10x20 M75 dày 100, Hệ thống cửa đi, cửa sổ bằng cửa sắt kính. Kho được 
xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 
30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy 
hại. Trong kho có các thùng đựng từng loại chất thải nguy hại riêng biệt, đơn vị 
sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom xử lý theo quy định. 

1.2.4.7. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải 

Hồ sự cố có thể tích 272 m3, kết cấu đất đầm chặt, thành và đáy được lót 
bạt HDPE dày 1mm để nước thải chăn nuôi không bị thấm ra môi trường đất. 

1.2.5. Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

- Trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trang trại chăn nuôi nhằm 
hạn chế tiếng ồn lan truyền ra khu vực xung quanh. 

- Thiết kế khu văn phòng làm việc, khu sinh hoạt của công nhân được bố 
trí cách xa khu vực chuồng nuôi để giảm thiểu ảnh hưởng tiếng kêu của heo.  

1.2.6. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động 
của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Các hạng mục công trình của dự án đảm bảo đáp ứng quy mô của dự án: 
4.800 heo thịt/lứa (tương đường 9.600 heo thịt/năm). Bên cạnh đó dự án áp 
dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại, các thiết kế hạng mục công trình của trang 
trại đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Luật Chăn nuôi, Luật Môi trường, Luật Xây 
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dựng và các yêu cầu về kỹ thuật chăn nuôi của đơn vị chủ quản. Đảm bảo hạn 
chế thấp nhất các tác động xấu đến môi trường khi dự án đi vào hoạt động. 

1.3. Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án. Nguồn cung cấp 
điện, nước và các sản phẩm của dự án 

* Nguyên, vật liệu dùng trong giai đoạn chuẩn bị của dự án: 

Các loại nguyên vật liệu cần cung cấp trong quá trình xây dựng bao gồm 
đất, đá, cát, sỏi, xi măng, sắt thép, tôn lợp, gạch, ván khuôn,... khoảng 78 tấn và 
một khối lượng các thiết bị công nghệ cần lắp đặt cho công trình. Nguồn cung 
cấp vật liệu được mua trực tiếp từ các cửa hàng vật liệu xây dựng tại thị trấn 
Đăk Hà, huyện Đăk Hà. 

Lượng đất đào của dự án ước tính khoảng 30.000 m3, toàn bộ khối lượng 
đất đào này sẽ được tận dụng làm đất đắp để đắp các kè đất tại dọc các bờ đất có 
dòng suối chảy qua và các vị trí có địa hình trũng trong khu vực của dự án. 

 Các loại máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình xây dựng dự án như ô 
tô, máy xúc, máy trộn bê tông, máy đầm,… đều được phép lưu hành, không 
nằm trong danh mục máy móc, thiết bị cấm sử dụng ở Việt Nam. 

* Nguyên, vật liệu, hóa chất dùng trong quá trình hoạt động: 

- Con giống: số lượng con giống phục vụ cho trang trại khi đi vào hoạt 
động là 4.800 con/lứa. Trọng lượng heo con giống không thấp hơn 10kg/con, số 
lượng này sẽ do Công ty Chủ quản cung cấp. 

- Thức ăn: Tổng lượng thức ăn, và các loại cám bổ trợ mỗi năm của Trại 
heo ước tính khoảng 1.912 tấn/năm sẽ do Công ty Chủ quản cung cấp. Các loại 
vaccine sử dụng tại Trại heo bao gồm: Vaccine trị lở mồm long móng, dịch tả, 
dịch heo tai xanh và một số loại vaccine khác. Vôi bột và thuốc sát trùng 
Cloramin B, biocid, cồn  với khối lượng khoảng 1.040 kg/năm. 

Danh mục các loại thuốc bố trợ và vaccine, các loại hóa chất khử trùng, 
tấy rửa vệ sinh chuồng trại, các chất khử mùi hôi sử dụng tại dự án như sau: 

Bảng 1.2. Nguyên, vật liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình hoạt động của dự án 

STT Nguyên, nhiên vật liệu Đơn vị 
Khối 

lượng/năm 

1 Cám các loại Tấn 1.912 

2 

Các loại vacxin phòng bệnh (Vacxin phòng 
cầu trùng, vacxin phó thương hàn, vacxin dịch 
tả lợn, vacxin tụ huyết trùng, vacxin lở mồm 
long móng…) 

Liều 49.000 

3 
Các loại thuốc bổ cho lợn (Thuốc bổ sung 
vitamin, thuốc bổ sung dinh dưỡng, thuốc bổ 
sung sắt…) 

Kg 140 

4 Thuốc sát trùng (Cloramin B, biocid, cồn) Lít 200 
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5 Vôi bột Kg 700 

Nguồn: Thuyết minh dự án 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nước phục vụ sinh hoạt: số lao động tại trại heo là 08 người, lượng 
nước tiêu thụ 0,8 m3/ngày (tiêu chuẩn dùng nước được lấy 100l/người/ngày.đêm 
theo tiêu chuẩn cấp nước đối với điểm dân cư nông thôn). Nguồn nước phục vụ 
cho nhu cầu sinh hoạt của trang trại sẽ được sử dụng từ giếng khoan tại dự án. 

- Nước phục vụ sản xuất: Tham khảo quy trình chăn nuôi gia công do các 
Công ty đối tác cung cấp thì nhu cầu sử dụng nước cho heo tùy tăng dần theo 
trọng lượng của heo, các giai đoạn sử dụng nước cho heo như sau: 

Nhu cầu sử dụng nước cho heo cụ thể theo giai đoạn nuôi theo quy trình 
chăn nuôi gia công do các Công ty đối tác cung cấp như sau: 

Trọng lượng heo (kg): 10 - 30 31 - 60 61 - 100 

Nước (1ít/ngày): 2 - 4 4 - 6 6 - 9  
- Giai đoạn heo đến 2 tháng đầu (trọng lượng khoảng 10 – 30 kg): Trong 02 

tháng đầu do heo còn nhỏ nên không cho tiếp xúc với nước, không xịt rửa 
chuồng trại, nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất của dự án trong giai đoạn 
này là chủ yếu nước uống cho heo khoảng 2 - 4 lít nước/ngày đêm, tổng nhu cầu 
nước uống của 4.960 con heo là 19,84 m3/ngày. đêm. Ngoài ra còn có nước 
cung cấp cho hệ thống làm mát chuồng trại khoảng 8 m3/ngày. Vậy tổng nhu 
cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất của Trang trại trong 02 tháng đầu là 27,84 
m3/ngày.đêm. 

- Giai đoạn heo được nuôi từ 2 - 5 tháng ( trọng lượng khoảng 31 – 80 
kg): 

+ Nước uống cho heo: Trong giai đoạn này trung bình một con heo uống 
hết 4 – 6 lít nước/ngày đêm, tổng nhu cầu nước uống của 4.800 con heo là 28,8 
m3/ngày.đêm. 

+ Nước ngâm mình của heo: Trong giai đoạn này bắt đầu bơm nước vào 
máng cho heo ngâm mình, lượng nước ngâm mình của heo là 9,6 m3/ngày.đêm, 
nước ngâm mình của heo được thay định kỳ 1 lần/ngày. 

+ Nước vệ sinh chuồng trại: Trong giai đoạn này trang trại tiến hành xịt 
rửa chuồng với tần suất 2 ngày/lần, những ngày còn lại chỉ thu gom, cào cho 
nước tiểu của heo chảy vào bể chứa và hốt, dọn phân. Trại heo có 4 chuồng chia 
làm 2 lần rửa, mỗi lần sẽ tiến hành rửa 02 chuồng, tổng lượng nước vệ sinh 
chuồng của dự án tương đương 12 m3/ngày đêm. 

+ Nước cung cấp cho hệ thống làm mát chuồng trại khoảng 8 m3/ngày. 

+ Nước rửa xe và vệ sinh dụng cụ khoảng 2 m3/ngày. 
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+ Tổng nhu cầu sử dụng nước của dự án trong giai đoạn này là: 

28,8 + 9,6 + 12 + 8 + 2 = 60,4 m3/ngày.đêm 

- Giai đoạn heo được nuôi từ 5 - 5,5 tháng (trọng lượng khoảng 80 - 100 
kg): giai đoạn có nhu cầu sử dụng nước cao nhất trong suốt quá trình nuôi heo 
của dự án, tuy nhiên giai đoạn này chỉ kéo dài khoảng 2 tuần. 

+ Nước uống của heo: Trong giai đoạn này trung bình một con heo uống 
hết tối đa 9 lít nước/ngày đêm, tổng nhu cầu nước uống của 4.800 con heo là 
43,2 m3/ngày.đêm. 

+ Nước ngâm mình của heo: Trong giai đoạn này Trang trại vẫn tiếp tục 
bơm nước vào máng cho heo ngâm mình, lượng nước ngâm mình của heo trong 
giai đoạn này là 9,6 m3/ngày.đêm, nước ngâm mình của heo được thay định kỳ 
1 lần/ngày. 

+ Nước vệ sinh chuồng trại: Trong giai đoạn này trang trại tiến hành xịt 
rửa chuồng với tần suất 2 ngày/lần, những ngày còn lại chỉ thu gom, cào cho 
nước tiểu của heo chảy vào bể chứa và hốt, dọn phân. Lượng nước cần dùng để 
vệ sinh chuồng trại là 12 m3/ngày.đêm. 

+ Nước cung cấp cho hệ thống làm mát chuồng trại khoảng 8 m3/ngày. 

+ Nước rửa xe và vệ sinh dụng cụ khoảng 2 m3/ngày. 

+ Tổng nhu cầu sử dụng nước cho chăn nuôi của dự án trong giai đoạn 
này là: 

43,2+ 9,6 + 8 + 12 + 2 = 74,8 m3/ngày.đêm 

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước lớn nhất khi dự án đi vào vận 
hành 

TT Đối tượng sử dụng Số lượng Đ.vị 
Định 
mức 
(lít) 

Nhu cầu 
(m3) 

I Nước phục vụ chăn nuôi heo    75,3 

1 Nước uống của heo 4.800 con 9,0 43,2 

2 Nước ngâm mình của heo 4,0  2.400,0 9,6 

3 
Nước cung cấp cho hệ thống làm mát chuồng 
trại 

4,0  2.000 8,0 

4 Nước rửa xe vận chuyển và vệ sinh dụng cụ 1,0  500 2,0 

5 Nước vệ sinh chuồng trại (2 ngày 1 lần) 4,0  3.000 12,0 

6 Nước bể khử trùng xe 1,0  500 0,5 

7 Nước rửa đường giảm bụi 2.007,3 m2 0,4 0,80292 

II 
Nước tưới cây xanh, khuôn viên (chỉ tưới 
vào mùa khô) 

   130,96 

1 Khuôn viên, cây xanh 23.946,2 m2 5 119,73 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao 
Yôp, xã Đăk Long” 

          Chủ dự án: Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn                                  Trang 45 
          Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Kon Tum Xanh   

TT Đối tượng sử dụng Số lượng Đ.vị 
Định 
mức 
(lít) 

Nhu cầu 
(m3) 

2 Cây xanh cách ly 2.246,7 m2 5 11,23 

III Nước sinh hoạt của công nhân viên 6,0 người 100 0,6 

Cộng (I+II+III) 206,86 

Nước dự phòng (10%) 20,686 

Tổng cộng 227,5 

Vậy khi dự án đi vào sản xuất, nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của dự án 
là 227,5 m3/ngày đêm. 

- Định mức cấp nước rửa xe (rửa xe trong khuôn viên của dự án): 0,5 
m3/1 xe (TCVN 4513:1988). 

-  Định mức cấp nước tưới cho cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa: 0,004 – 0,006 
m3/m2/1 lần tưới (TCXDVN 33:2006). 

* Nguồn nước phục vụ dự án: sử dụng giếng khoan trong khu vực dự án 
và nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn (Trong đó, nước thải sau xử lý được tái 
tuần hoàn, sử dụng để ngâm mình heo, làm mát, rửa chuồng, rửa dụng cụ, khử 
trùng xe, rửa xe và tưới khuôn viên cây xanh trong khu vực dự án (mùa khô)).  

* Nhu cầu sử dụng điện:  

- Nhu cầu dùng điện:  

Lượng điện tiêu thụ: 4,5kW/h x 24h x 30 ngày/tháng x 0,7 = 2.268 kW  

(0,7 là hệ số các thiết bị làm việc không đồng thời, liên tục) 

Tổng nhu cầu điện sử dụng cho dự án: 2.268 kw/tháng. 

Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cung cấp cho dự án được lấy từ mạng 
điện lưới quốc gia hiện có tại khu vực do Điện lực Đăk Hà quản lý và máy phát 
điện của trang trại. 

* Dự án không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

* Quy trình chăn nuôi heo gia công 
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Hình 1.4. Quy trình công nghệ chăn nuôi heo gia công 

* Thuyết minh quy trình 

Khi hợp tác gia công chăn nuôi heo, Công ty đối tác giao heo con khoảng 
55 - 60 ngày tuổi tới trại của dự án, trọng lượng không thấp hơn 10 kg/con. Chủ 
dự án nhận nuôi gia công heo con để sản xuất thành heo thịt có trọng lượng từ 90 
- 100kg/con, thời gian nuôi trung bình là 5 - 5,5 tháng cho một đợt nuôi, khi đủ 
trọng lượng sẽ được bên Công ty đối tác thu mua lại. Khi kết thúc đợt nuôi cần 
phải để trống chuồng 21 ngày để làm vệ sinh sạch sẽ, sát trùng chuồng cho mỗi 
đợt nuôi. 

Nguyên liệu sử dụng cho sản xuất là heo con giống thế hệ mới, cám ăn, 
thuốc ngừa và vắcxin phòng bệnh... do Công ty đối tác cung cấp. 

- Tiêu chuẩn chăn nuôi heo gia công: 

+ Sử dụng con giống đầu vào có chất lượng tốt. 

+ Không sử dụng chất kích thích tăng trưởng, các loại chất cấm trong chăn 
nuôi theo quy định của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

1. Nhập heo con từ CT đối tác 

5. Heo con 11 tuần tuổi 

2. Kiểm tra chất lượng 

3. Heo con đạt 18-22kg 

4. Heo con 9 tuần tuổi 

Tẩy giun sán 
cho lợn 

Vắc xin dịch 
tả lần 3 

Vắc xin lở 
mồm long 
móng lần 2 

Heo đạt trọng lượng khoảng 
90 - 100kg  

Đối tác thu mua lại 

Vệ sinh chuồng trại 

Bụi, khí 
thải, mùi, 
tiếng ồn 

Khí thải, 
mùi, nước 
thải, chất 
thải rắn, 
tiếng ồn 

Bụi, mùi, 
khí thải, 
tiếng ồn 

Nước thải 
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+ Quá trình chăn nuôi lợn một cách khoa học, giảm thiểu tối đa các tác 
động tới môi trường. 

+ Lợn đầu ra đạt chất lượng tốt, an toàn cho người tiêu dùng. 

* Quy trình nhập heo (lợn) 

- Heo (lợn) nhập vào trang trại phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy 
chứng nhận kiểm dịch động vật, tiêm phòng vắc xin, thuốc điều trị đã sử dụng 
(nếu có). Tốt nhất nên nhập từ các trại đã có chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. 
Chỉ nên mua heo (lợn) mới từ 1-2 trại đảm bảo an toàn dịch, hạn chế nguy cơ 
mang bệnh vào trại. 

- Khi heo (lợn) về đến trại, phải chuyển heo (lợn) xuống ngay, đưa vào ủ 
ấm hoặc làm mát bằng các thiết bị chuyên dụng để nuôi thích nghi. Ghi nhận lại 
tất cả các biểu hiện bệnh tật của heo (lợn) trong quá trình nuôi thích nghi. 

- Sau khi nhập heo (lợn) phải lên kế hoạch tiêm phòng cho đàn heo (lợn), 
quan tâm đến một số bệnh như: lở mồm long móng, dịch tả, hội chứng rối loạn hô 
hấp và sinh sản (PRRS),... 

- Cử người thường trực để kịp thời cách ly heo (lợn) bị bệnh, nghi có bệnh 
và điều trị những con bị tổn thương do cắn nhau, bị bệnh. Khu cách ly heo bệnh 
được bố trí trong mỗi chuồng heo với diện tích khoảng 50 m2

  theo đúng quy định 
để đảm bảo an toàn và xử lý heo nuôi bị dịch bệnh.  

- Tập cho heo (lợn) đi vệ sinh đúng chỗ vào vị trí quy định trong một vài 
ngày đầu. 

* Quy trình chăm sóc: 

a. Dinh dưỡng và nước uống  

 Thời gian nuôi heo thịt thường được chia làm 2 giai đoạn chính, mỗi giai 
đoạn sẽ có những tiêu chuẩn dinh dưỡng khác nhau. 

* Giai đoạn 1 

 Heo thịt được nuôi từ 60 - 130 ngày tuổi và có trọng lượng trung bình từ 
20 - 60 kg. Đây là thời kỳ cơ thể phát triển khung xương, hệ cơ, hệ thần kinh, do 
đó khẩu phần cần nhiều protein, khoáng chất, vitamin để phát triển cả chiều dài 
và chiều cao thân. Thiếu dưỡng chất trong giai đoạn này sẽ làm cho khung xương 
kém phát triển, hệ cơ vì thế cũng không phát triển, heo trở nên ngắn đòn, ít thịt vì 
bắp cơ nhỏ, sự tích lũy mỡ ở giai đoạn sau nhiều hơn. Nhưng nếu dư thừa dưỡng 
chất sẽ làm tăng chi phí chăn nuôi, dư protein sẽ bị đào thải ở dạng ure gây hại 
cho môi trường, heo dễ bị viêm khớp, tích lũy mỡ sớm. Người chăn nuôi nên cho 
heo ăn theo khẩu phần có 17 - 18% protein thô, giá trị khẩu phần có từ 3100 - 
3250 Kcal. 
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* Giai đoạn 2 

 Heo thịt được nuôi từ 131 - 165 ngày tuổi và có trọng lượng trung bình từ 
61 - 100 kg. Đây là thời kỳ heo tích lũy mỡ vào các sớ cơ, các mô liên kết nên 
heo sẽ phát triển theo chiều ngang, mập ra. Nên giai đoạn này heo cần nhiều 
glucid, lipid hơn giai đoạn 1, ngược lại nhu cầu protein, khoáng chất, vitamin ít 
hơn. Dư dưỡng chất lúc này chỉ làm tăng chi phí thức ăn và tăng lượng mỡ, 
nhưng nếu thiếu dưỡng chất sẽ làm heo trở nên gầy, bắp cơ dai không ngon, thiếu 
những hương vị cần thiết, thịt có màu nhạt không hấp dẫn người tiêu dùng. Giai 
đoạn này nhà chăn nuôi sử dụng thức ăn có khẩu phần có protein thô từ 14 - 16%, 
giá trị khẩu phần có từ 3000 - 3100 kcal. 

 Kỹ thuật nuôi heo thịt theo 2 giai đoạn nên áp dụng để nuôi các giống heo 
ngoại có khả năng sinh trưởng và phát triển nhanh, có tỷ lệ nạc cao, tỷ lệ máu 
ngoại trở lên. Kỹ thuật này thường áp dụng ở những cơ sở chăn nuôi tập trung, có 
trình độ thâm canh cao, và cả hai giai đoạn nuôi đều phải cân đối thành phần các 
axít amin và axít béo không no mạch dài. 

 Phẩm chất thức ăn có quan hệ trực tiếp đến phẩm chất thịt heo khi giết mổ. 
Nếu khẩu phần chứa nhiều chất béo xấu thì sẽ cho quầy thịt có mỡ bệu, dễ bị hóa 
lỏng và ôi dầu khi tồn trữ lạnh lâu (chất béo của bột cá xấu sẽ tạo mùi tanh cho 
thịt và ít người ưa chuộng). 

Kỹ thuật cho ăn 

 - Số lượng thức ăn:Theo như phần trình bày về dinh dưỡng ở trên thì cơ 
thể heo phát triển theo 2 giai đoạn. Ở giai đoạn đầu cơ thể heo sẽ phát triển số 
lượng tế bào cơ và giai đoạn còn lại sẽ phát triển kích thước tế bào. Do đó, ở giai 
đoạn đầu ta cần cho heo thịt ăn với số lượng tự do theo nhu cầu để giúp heo tăng 
tối đa số lượng tế bào và ở giai đoạn sau cho heo ăn theo định mức để hạn chế 
quá trình hình thành tế bào mỡ. Như vậy sẽ giúp giảm chi phí cho đàn heo thịt và 
tăng tỉ lệ nạc. 

Bảng 1.4. Khối lượng thức ăn trong ngày một ngày 

Khối lượng Kg/con/ngày Số bữa ăn/ngày 

10-20 kg 0.5-1 3 

20-30 kg 1-1.5 3 

30-40 kg 1.2-1.6 3 

40-50 kg 1.6-2.0 3 

50-60 kg 2.0-2.4 2 

60-70 kg 2.4-2.5 2 

70-80 kg 2.5-2.6 2 

80-90 kg 2.6-2.7 2 

90-100 kg 2.7-2.8 2 
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 - Cách cho ăn: 

+ Cho heo ăn đúng với tiêu chuẩn và khẩu phần. 

+ Cho ăn thức ăn tinh trước, thức ăn thô sau. 

+ Cho heo ăn đúng giờ. 

+ Không thay đổi khẩu phần ăn một cách đột ngột. 

+ Tiêu chuẩn ăn phải thay đổi từng tuần. 

+ Không sử dụng những thức ăn mất phẩm chất. 

+ Không pha loãng thức ăn quá tỷ lệ 1:1. 

+ Cho heo uống thỏa mãn nhu cầu. 

+ Vừa cho heo ăn vừa theo dõi tình trạng sức khỏe và lượng ăn hàng ngày. 
Nên bố trí máng ăn đủ cho số heo trong đàn để hạn chế mức ăn không đồng đều 
và nên cho ăn nhiều lần trong ngày để tăng hiệu quả sử dụng thức ăn. Tập cho 
heo có phản xạ ăn theo giờ để tăng khả năng tiêu hóa. Trong khi cho ăn nên theo 
dõi tình trạng sức khỏe và khả năng ăn vào của từng con trong chuồng. Ngoài ra, 
cần chú ý đến chất lượng thức ăn phải đủ dưỡng chất và không bị nhiễm độc tố 
nấm mốc. 

* Nước uống: 

- Đảm bảo đủ nước uống sạch, tốt nhất nên sử dụng núm uống tự chảy, cho 
heo uống nước tự do. 

- Lượng nước uống hàng ngày: 

+ Giai đoạn 10 - 30 kg: 2 - 4 lít/con/ngày. 

+ Giai đoạn 31- 60 kg: 4 - 6 lít/con/ngày. 

+ Giai đoạn 61 - 100 kg: 6 - 9 lít/con/ngày. 

b. Kỹ thuật chăm sóc 

* Phân lô, phân đàn 

 - Sau khi cai sữa heo con chúng ta tiến hành phân lô, phân đàn để tiện 
chăm sóc, nuôi dưỡng. Việc phân lô, phân đàn phải đảm bảo các nguyên tắc: 

 + Khi ghép tránh không để cho heo phân biệt đàn và cắn xé lẫn nhau. 

 + Mật độ nuôi thích hợp như sau: từ 10 - 35 kg có 0,4 - 0,5 m2/con, từ 35 - 
100 kg có 0,8 m2/con. 

Lưu ý: Nên nuôi tách riêng heo thịt đực và cái vì giới tính có liên quan đến 
mức tăng trọng của heo, nhất là từ giai đoạn heo đạt khoảng 50 kg trở lên. Một số 
đặc điểm khác nhau cơ bản về dinh dưỡng giữa heo đực và heo cái như là: Khả 
năng tăng trưởng cơ của heo đực cao hơn heo cái; heo đực cần nhiều protein và 
acid amin hơn heo cái vào giai đoạn 50 – 90 kg; heo cái được cho ăn tự do đến 40 
– 45 kg còn heo đực thì có thể ăn tự do cho tới 55 – 60 kg và sau đó đều được 
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nuôi tách riêng cho ăn với mức năng lượng hạn chế khác nhau. Mặt khác khẩu 
phần của heo đực cần nhiều lysine hơn heo cái. 

* Chuồng trại và vệ sinh 

 - Việc quản lý đàn heo thông qua thiết kế chuồng trại phù hợp, mật độ 
nuôi, nhiệt độ chuồng nuôi, các stress nhiệt và chất lượng không khí... cũng rất 
quan trọng. 

 - Chuồng trại thoáng mát, có sự lưu chuyển không khí với vận tốc gió 
trung bình từ 0,5 – 1m/giây. Thông gió bằng quạt hút cần điều chỉnh vận tốc cho 
phù hợp với từng mùa, tránh sự ngột ngạt, và nên đề phòng sự cố mất điện, quạt 
không chạy dẫn đến đàn heo bị chết do ngộp. 

 - Nền chuồng luôn khô ráo, có độ dốc thoát nước tốt, tránh trơn trợt hoặc 
gồ ghề, hạn chế chất thải trong khu vực nuôi. 

 - Trục dọc của dãy chuồng nên chạy theo hướng Đông Nam - Tây Bắc để 
tránh các hướng nắng bất lợi, hướng mưa tạt gió lùa. Nên thiết kế chuồng có chỗ 
phơi nắng khoảng 2/3 diện tích chỗ nằm kể trên. Sân nắng ngoài việc cung cấp 
vitamin D cho heo, còn có tác dụng sưởi ấm và sát trùng bằng tia tử ngoại. 

 - Quanh chuồng nên trồng cây che mát, tuy tốt vào ban ngày, nhưng về 
đêm nếu không khí ngưng đọng, không có gió, cây hô hấp thải CO2 cũng sẽ ảnh 
hưởng xấu đến sức khỏe và sự tăng trưởng của heo nuôi. 

 - Khuynh hướng gần đây của các trại nuôi heo cao sản thì chỉ tắm heo 
trong những trường hợp thật cần thiết vì việc tắm heo sẽ làm cho heo tăng độ dày 
của lớp mỡ lưng (đây là phản ứng của heo để chống lại nước lạnh). Như vậy heo 
sẽ mất nhiều năng lượng hơn và chất lượng của quầy thịt không đạt theo yêu cầu 
về tỉ lệ nạc. Mặt khác, tắm heo cũng là một trong những nguyên nhân làm cho 
những heo yếu trong đàn dễ nhiễm bệnh. 

- Khi kết thúc đợt nuôi cần phải để trống chuồng 21 ngày để làm vệ sinh 
sạch sẽ, sát trùng chuồng cho mỗi đợt nuôi. 

c. Phòng bệnh 

 - Tiêm phòng: Nên tiêm phòng cho heo lúc 8 – 12 tuần tuổi (giai đoạn 
trước khi heo đưa vào nuôi thịt). Tiêm các loại vacine thông thường (Dịch tả, 
FMD), riêng đối với bệnh Phó thương hàn cần tiêm cho heo trong thời kì heo 
con theo mẹ và sau đó có thể tiêm phòng nhắc lại. Thông thường sau khi tiêm 
lần 1 khoảng 10 – 20 ngày, heo có thể được tiêm nhắc lại hay bổ sung. 

 - Tẩy giun sán: Trước khi đưa heo vào nuôi thịt nên tiến hành tẩy các loại 
giun sán. 

* Cơ sở lựa chọn công nghệ: Quy trình chăn nuôi được lựa chọn áp 
dụng cho dự án như trên là quy trình đã được hoàn thiện, áp dụng rộng rãi tại 
các dự án chăn nuôi gia công trên toàn quốc và mang lại hiệu quả cao. Công 
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nghệ chăn nuôi như trên đảm bảo các mục tiêu như: Tiên tiến về mặt khoa học 
kỹ thuật, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với hiện trạng tự nhiên, kinh tế, xã hội 
khu vực dự án, không ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe, an toàn của 
người lao động, an ninh quốc gia và phát triển bền vững. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

Các hạng mục công trình của dự án được chủ dự án cải tạo, xây dựng đồng 
thời trong giai đoạn xây dựng và được thực hiện qua các công đoạn sau: 

* Công tác chuẩn bị 

- Chuẩn bị mặt bằng thi công. 

- Định vị các vị trí chủ yếu: Vị trí chuồng nuôi, khu vực ươm giống, vị trí 
tuyến ống, vị trí các bể xử lý nước thải... 

- Xác định vị trí tập kết vật tư, vật liệu… xây dựng. 

- Vận chuyển máy móc, vật tư thiết bị thi công cho công trình. 

- Xác định các vị trí cấp điện, cấp nước phục vụ cho công trình. 

* Công tác tổ chức mặt bằng công trường tổng thể  

- San dọn vệ sinh mặt bằng thi công: Vệ sinh thảm cỏ thực vật và các 
chướng ngại vật trên mặt bằng công trình đã được san gạt trước đó và  tiến hành 
đào móng thi công công trình. 

- Bố trí vị trí các hạng mục, kho bãi phục vụ thi công: Bố trí đường giao 
thông tạm trong dự án. 

- Bố trí mương thoát nước mặt bằng để tiêu thoát nước khi thi công trong 
mùa mưa. 

- Khi tiến hành thi công san ủi mặt bằng không làm ảnh hưởng đến các công 
trình cũ. 

* Biện pháp tổ chức thi công 

 - Đào móng:  

+ Dựa vào mặt bằng kết cấu móng, tiến hành đào móng. 

+ Đào và sửa sang hố móng đến cột thiết kế. 

+ Hướng thi công theo dọc nhà, đào cuốn chiếu đến khi hoàn thành. 

- Gia công lắp dựng thép móng, cốp pha: 

+ Việc cắt uốn phải dùng phương pháp cơ học không dùng phương pháp 
nhiệt. Uốn thép phải tiến hành từ từ với tốc độ chậm bằng phương pháp cơ học. 

+ Thi công cốp pha theo dây chuyền, tổ hợp tuần tự, đảm bảo không cong 
vênh, bề mặt phẳng nhãn, không lồi lõm. 

+ Cốp pha phải kín, khít, không biến dạng trong khi đổ bê tông. 
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+ Khi ghép cốp pha phải chính xác có hình dạng kích thước đúng như thiết 
kế. 

- Biện pháp đổ BTCT móng và dầm, giằng móng: 

+ Bê tông móng được trộn bằng máy trên công trường. 

+ Đầm bê tông móng dùng đầm dùi để dễ thi công.  

+ Phần bê tông, lớp bảo vệ dày theo đúng thiết kế và được đảm bảo bằng 
các con kê xi măng trước khi đổ. Bê tông đổ xong được tưới nước bảo dưỡng 
theo đúng quy phạm.  

- Công tác xây tường, móng bằng gạch: 

+ Xác định tim cốt khối xây, truyền tim, cốt vào mặt móng. 

+ Chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, máy móc và dụng cụ thi công. 

- Công tác lấp đất lại hố móng, tôn nền: 

+ Dùng đất đào móng để đắp lại hố móng, đất đắp phải đảm bảo đủ độ ẩm 
theo quy định, nền đất khô.  

+ Đầm đất đảm bảo độ chặt thiết kế bằng đầm cọc, những diện tích nhỏ 
hẹp không đầm được bằng máy thì đầm thủ công. 

- Công tác xây gạch: 

+ Vữa xây phải đúng mác thiết kế, vữa phải có tính dẻo và độ sệt, khả năng 
giữ nước đảm bảo dễ xây. Tính dẻo của vữa để có thể rải thành lớp mỏng đặc, 
đều và cân bằng được viên gạch. 

+ Gạch dùng trong khối xây là gạch loại Aa đặc chắc, thớ gạch đồng đều 
không phân lớp, sai số kích thước trong phạm vi cho phép, gạch non, cong vênh, 
mặt lồi lõm không dùng. 

+ Khối xây phải đảm bảo nguyên tắc kỹ thuật thi công: Ngang bằng, đứng 
thẳng, mặt phẳng, góc vuông, không trùng mạch, tạo thành một khối đặc chắc.  

* Công tác trát: 

- Yêu cầu kỹ thuật của công tác trát: 

+ Mặt vữa phải bám chắc, đều vào bề mặt kết cấu của công trình. 

+ Loại vữa và chiều dày lớp trát phải đúng yêu cầu thiết kế, phải đạt được 
yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cho từng loại mặt trát. Mặt trát phải đẹp, toàn bề mặt 
vữa phẳng nhẵn, không gồ ghề, lồi lõm. Các cạnh vữa phải sắc, ngang bằng, 
thẳng đứng, không cong vênh, xiên lệch. Các đường gờ chỉ phải sắc, dày đều, 
thẳng, đúng hình dạng thiết kế. 

- Công tác chuẩn bị trước khi trát: 

+ Nhà thầu có đầy đủ dụng cụ cho công tác trát: Bàn xoa, bay các loại, 
thước các loại, thùng đựng vữa, búa đục... 
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+ Vữa trát phải đúng mác thiết kế, cát phải sàng, rửa cho sạch các tạp chất 
hữu cơ. 

- Chuẩn bị mặt trát: Trước khi trát việc đầu tiên là phải làm sạch bề mặt 
cần trát. Dùng chổi quét sạch bụi bám và các loại rêu sau đó phun nước cho sạch 
và làm ẩm bề mặt. Nếu mặt trát dính nhiều vữa cũ, vụn bê tông cũ hoặc gồ ghề 
cục bộ thì phải đục bỏ trước khi trát. Trường hợp mặt trát bị dính dầu mỡ sơn 
nhất thiết phải tẩy rửa sạch mới được trát.  

- Trát tường: 

+ Mạch ngừng giữa các đợt trát không nên để phẳng mà để răng cưa tạo 
liên kết tốt với phần trát sau. 

+ Đối với vật liệu bê tông khi trát phải có một lớp hồ xi măng bả lên mặt 
bê tông đã được làm ẩm rồi mới trát lớp vữa sau sẽ hạn chế nhiều tình trạng bong, 
bộp. Trời nắng, khô phải có kế hoạch bảo dưỡng cho lớp trát. 

*  Công tác lát nền: 

- Quá trình lát phải thường xuyên dùng thước dài đặt trên mặt gạch để 
kiểm tra độ phẳng của mặt lát. 

- Hàng gạch xung quanh, các viên mỏ ở bốn góc phải được kiểm tra cẩn 
thận về cốt, độ vuông, độ phẳng đảm bảo hoàn toàn không nhỡ viên gạch. 

* Thi công phần sơn: 

- Kiểm tra bề mặt trát của tất cả các chi tiết kết cấu và kiến trúc đạt các tiêu 
chuẩn: Khô, phẳng, đặc, chắc, không rạn nứt đồng thời các vị trí bị khuyết tật bong, 
rộp, ghồ ghề phải dùng dao cắt điện cắt loại bỏ, trát lại, chờ khô mới tiến hành bả, 
sơn. 

- Làm vệ sinh bề mặt, sơn và tẩy các vết sần sùi, bám bẩn hoặc dầu mỡ khi 
đạt yêu cầu mới tiến hành sơn. 

- Tiến hành pha chế sơn (với dung môi hoặc nước) theo đúng chỉ định của 
nhà sản xuất và cung ứng theo màu của thiết kế cho từng vị trí kiến trúc và kết 
cấu. 

* Công tác gia công lắp dựng cửa: 

- Gỗ, nhôm, kính hoặc cửa sắt làm cửa đúng chủng loại theo quy định của 
thiết kế. Gia công chế tạo theo quy cách kích thước thiết kế. Công việc này được 
tuyển chọn công nhân có tay nghề cao, đảm bảo sản phẩm đúng yêu cầu thiết kế. 

- Chỉ tiến hành lắp dựng cửa khi đã nghiệm thu xong khâu sản xuất. Khuôn 
cửa được liên kết với tường bằng các đầu mút và các bật sắt ghim vào thanh 
khuôn cửa hoặc các vít nở đối với khuôn của nhôm. Khuôn cửa và cánh cửa khi 
lắp dựng được cố định tạm bằng bộ gá cho tới khi vữa gắn kết chèn chân bật, 
chân khuôn với khối tường đạt cường độ chịu lực. 
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* Công nghệ thi công: Thủ công kết hợp cơ giới. 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

- Thời gian xây dựng cơ bản (dự kiến): Từ tháng đầu tháng 4/2022 - cuối 
tháng 6/2022. 

- Thời gian hoạt động: Từ tháng 7/2022. 

1.6.2. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án là: 14.930.477.100 đồng (Bằng chữ: Mười 
bốn tỉ, chín trăm ba mươi triệu, bốn trăm bảy mươi bảy nghìn, một trăm đồng).  
Tổng hợp chi phí đầu tư được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 1.5. Tổng hợp chi phí đầu tư của dự án 

Kí hiệu Hạng các công trình xây dựng 
Số 

lượng 
Diện tích 

(m2) 
Tổng cộng 

(m2) 
Suất đầu 
tư/đơn vị 

Thành tiền 
(VN đồng) 

A Chi phí xây dựng         11.429.481.000 

I Khu hành chính phục vụ     229,1   549.292.000 

1 Nhà quản lý 1 59,7 59,7 3.200.000 190.944.000 

2 Nhà ăn, ở công nhân 1 110,1 110,1 2.500.000 275.188.000 

3 Nhà để xe 1 59,4 59,4 1.400.000 83.160.000 

II Công trình Chuồng, trại     7.580,7   9.046.475.000 

4 Chuồng nuôi heo 4 1.800,0 7.200,0 1.150.000 8.280.000.000 

5 Kho cám + chứa vôi + dụng cụ 4 38,0 152,0 2.250.000 342.000.000 

6 Giếng khoan + Bể chứa nước rửa + nước uống heo 2 34,0 68,0 2.450.000 166.600.000 

7  Cột lọc + Bể chứa nước tuần hoàn cho chăn nuôi + đài nước 1 34,0 34,0 2.450.000 83.300.000 

8 Nhà sát trùng nhân viên 1 10,7 10,7 2.500.000 26.825.000 

9 Hố khử trùng xe 1 35,0 35,0 750.000 26.250.000 

10 Khu lưu trữ chất thải rắn Nguy hại 1 9,0 9,0 1.500.000 13.500.000 

11 Nhà đặt máy ép phân + chứa phân 1 32,0 32,0 1.500.000 48.000.000 

12 Hố chôn heo chết do giẫm đạp 1 40,0 40,0 1.500.000 60.000.000 

III Hệ thống xử lý nước thải     2.509,2 300.000 752.760.000 

B1 Bể gom 1 21,8 21,8     

B2 Bể Biogas 1 1.104,0 1.104,0     
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B3 Bể điều hòa kiêm sinh học thiếu khí 1 18,4 18,4     

B4 Bể sinh học hiếu khí 1 18,4 18,4     

B5 Bể lắng  1 33,7 33,7     

B6 Bể khử trùng 1 3,0 3,0     

B7 Hồ sinh học 1 1 312,0 312,0     

B8 Hồ sinh học 2 1 1008,0 1008,0     

B9 Bể sự cố 1 170,0 170,0     

HL Hồ lắng nước mưa 1 120,0       

CXCL Cây xây cách ly HTXLNT 1 2.246,7       

IV Hạ tầng kỹ thuật     2.007,3   1.021.088.000 

13 Sân đường nội bộ 1 2.007,3 2.007,3 150.000 301.088.000 

14 Cổng + Hàng rào B40 1 -   120.000.000 120.000.000 

15 Hệ thống cấp điện 1 -   600.000.000 600.000.000 

V Khuân viên cây xanh 1 23.946,2 23.946,2 2.500 59.866.000 

B Chi phí thiết bị         1.656.000.000 

Tổng cộng     13.085.481.000 

C Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (trước thuế)     172.586.000 

1 Chi phí lập dự án đầu tư         32.003.000 

2 Chi phí thiết kế kỹ thuật         120.010.000 

3 Chi phí thẩm tra         20.573.000 
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D Chi chi quản lý dự án     116.581.000 

E Chi phí tư vấn môi trường, sự nghiệp môi trường     78.513.000 

F Chi phí khác     120.000.000 

Tổng mức đầu tư trước thuế   13.573.161.000 

Thuế VAT 10%   1.357.316.100 

Tổng mức đầu tư sau thuế   14.930.477.100 

Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
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1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Chủ dự án trực tiếp trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 

Tùy theo từng giai đoạn, chủ dự án có thể khoán cho chủ thầu từ chi phí 
nhân công đến vật tư, sữa chữa, chi phí quản lý…theo định mức hao phí và định 
chuẩn sản phẩm. 

Chế độ làm việc: 

- Khi dự án đi vào vận hành sẽ có 6 người (04 công nhân chăm sóc heo, 
01 công nhân chăm sóc cây giống và 01 quản lý trang trại ăn ở tại trại). 

Chế độ làm việc của dự án phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

- Phù hợp với quy mô của trại heo. 

- Chế độ làm việc của dự án được thực hiện phù hợp với Luật lao động. 

Căn cứ vào các điều kiện trên, đơn vị xác định: Cơ sở làm việc cả năm,  

- Chế độ làm việc tại dự án:   

+ Số ngày làm việc trong năm: 365 ngày. 

+ Số ngày làm việc bình quân trong tháng: 30 ngày (365 ngày/12 tháng). 

+ Một ngày làm việc: 08 giờ. 

- Ngoài ra cán bộ công nhân của dự án đều được nghỉ các ngày lễ trong 
năm, nghỉ do đau ốm, nghỉ phép… theo quy định của Bộ luật lao động Việt 
Nam. 
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Chương 2 

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ     
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Địa lý, địa hình 

Khu vực dự án nằm tại tại thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, huyện Đăk 
Hà, tỉnh Kon Tum. Khu vực này đã được khảo sát khoan thăm dò địa chất từ 
năm 2008 khi thực hiện xây dựng các hạng mục công trình hiện có. Nhìn chung 
khu vực thực hiện dự án có địa hình tương đối bằng phẳng. 

Xã Đăk Long là xã miền núi, địa hình tương đối dốc, cách trung tâm 
huyện Đăk Hà 20 km về phía Bắc, có ranh giới tứ cận như sau: 

- Phía Đông   : Giáp với xã Đăk Hring và xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. 

- Phía Tây     : Giáp với huyện Đăk Tô. 

- Phía Nam    : Giáp với xã Đăk Hring và huyện Đăk Tô. 

- Phía Bắc     : Giáp với xã Đăk Pxi và huyện Đăk Tô. 

2.1.1.2. Khí hậu, khí tượng 

* Nhiệt độ 

Nhiệt độ không khí xã Đăk Long nói riêng và huyện Đăk Hà nói chung có 
nét chung của khí hậu tỉnh Kon Tum, khí hậu nhiệt đới gió mùa, có sự biên độ 
dao động nhiệt ngày đêm lớn. Cụ thể: 

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm (0C) 

T 

N 
T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12 

Bình 

quân 

năm 

2019 20,6 20,7 23,3 24,6 24,7 24,2 23,3 23,9 24,0 22,9 22,7 20,4 22,9 

2020 21,6 21,0 23,4 24,8 25,1 24,1 23,5 23,8 24,8 23,6 23,7 23,3 21,6 

2021 21,3 24,1 25,1 25,8 25,8 25,6 24,2 24,0 23,8 23,9 22,3 20,3 23,8 

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum 

Nhận xét: 

Nhận xét: Qua bảng tổng hợp cho thấy nhiệt độ trung bình của các năm 
gần đây khoảng 21-230C, nhiệt độ giữa các tháng trong năm có dao động không 
lớn, ổn định. 

* Độ ẩm 

Bảng 2.2. Độ ẩm trung bình tháng các năm (%) 

T 

N 
T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12 

Bình 

quân 
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năm 

2019 80 76 75 77 82 90 94 91 89 85 84 78 83.42 

2020 78 74 76 73 80 85 91 89 85 79 76 75 80.08 

2021 71 65 69 74 78 80 85 88 82 76 76 76 76.67 

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum 

Nhận xét: Độ ẩm không khí là yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển 
hóa các chất ô nhiễm không khí và là các yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến sức 
khỏe người lao động. Độ ẩm không khí dao động phụ thuộc vào chế độ mưa, 
độ ẩm bình quân qua các năm gần đây khoảng 76%-83%. 

 * Chế độ mưa 

Bảng 2.3. Lượng mưa các tháng trong năm (mm) 

    T 

N 
T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12 

Bình 

quân 

năm 

2019 0,7 9,1 94,5 85,3 321,2 201,2 480,1 164,3 172,6 71,1 121,4 2,9 143,7 

2020 25,0 0,0 63,5 78,2 63,5 202,7 497,4 536,8 328,6 54,7 0,4 1,2 154,3 

2021 07,4 1,0 79,0 95,0 223,6 152,2 290,6 558,8 379,8 68,8 84,2 0,0 161,7 

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum 

Nhận xét:  

- Mùa mưa: Kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 với lượng mưa chiếm khoảng 
80% tổng lượng mưa cả năm. 

- Mùa khô: Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa chiếm khoảng 
20% tổng lượng mưa cả năm. 

2.1.1.3. Điều kiện thủy văn 

Trên địa bàn huyện Đăk Hà có nhiều sông, suối lớn nhỏ rải đều khắp 
huyện, nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất khá dồi dào, nguồn cá ở các sông, 
suối là thực phẩm hàng ngày của nhân dân. Sông lớn như Pô Kô, suối như Đăk 
Uy, Đăk Mar. 

- Suối Đăk Uy: Bắt nguồn từ dãy Ngọk Biang và Ngọk Kon Reo ở trung 
tâm huyện chảy về phía tây, đổ vào sông Pô Kô, là suối lớn trong vùng, có nước 
quanh năm, bờ suối ít dốc. 

- Nhánh suối Đắk Mar chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, đây là 
nhánh phụ của sông Pô Kô. 

- Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có hệ thống kênh mương chảy từ hồ 
chứa nước Đắk Uy về thị trấn Đắk Hà được chia thành 3 nhánh chính và một 
suối cụ thể: Kênh Bắc có chiều dài 12.679 m tưới tiêu đảm bảo cho các TDP 12, 
9, 8, 5, 6, 4a, 4b chủ yếu phục vụ tưới cho khu vực đất canh tác của Công ty 
TNHH MTV 704, Công ty TNHH MTV 734 đã bê tông hóa; Kênh Tây nam hồ 
Đắk Uy tưới tiêu cho các TDP 12, 10, 11, 7, 3, 1, 2; Kênh Nam hồ Đắk Uy có 
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chiều dài 11.598 m tưới tiêu cho các TDP 1, 2, 11 chủ yếu phục vụ tưới cho khu 
vực đất canh tác của Công ty TNHH MTV 731 quản lý đã bê tông hóa được các 
kênh. Hệ thống ao hồ tự nhiên có 7 hồ tự nhiên diện tích xấp xỉ 30 ha phục vụ 
tưới tiêu cho các diện tích cây công nghiệp dài ngày trồng ở vườn, đồi. Số kênh 
mương trên địa bàn đã được bê tông hoá hơn 30 km kênh mương các loại. Nhìn 
chung các hệ thống kênh mương, ao hồ đã đáp ứng đủ nhu cầu tưới tiêu của 
người dân trên địa bàn. 

2.1.2. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn 
của nguồn tiếp nhận nước thải 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án sẽ được xử lý đạt cột 

A – QCVN 62-MT:2016/BTNMT sau đó được bơm tuần hoàn, tái sử dụng để 

được tái tuần hoàn, sử dụng để phục vụ chăn nuôi như: ngâm mình heo, làm 

mát, rửa chuồng, rửa dụng cụ, khử trùng xe, rửa xe và tưới khuôn viên cây xanh 

trong khu vực dự án (mùa khô), do đó dự án không xả thải vào nguồn nước. 

2.1.3. Điều kiện về kinh tế - xã hội 

a. Đặc điểm dân số 

Huyện Đăk Hà nằm cách trung tâm thành phố Kon Tum 20 km về phía 
Bắc. Huyện Đăk Hà có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, có diện tích 
844,47 km², dân số 74.805 người. 

Xã Đăk Long là đơn vị hành chính thuộc huyện Đăk Hà, tổng diện tích 
đất tự nhiên là 6029,46 ha, dân số trung bình 4.484 người, trong đó có 7/7 thôn 
là người đồng bào dân tộc thiểu số (Sơ Đăng, Ba Na, Nùng) cùng nhau sinh 
sống; dân tộc Kinh chiếm 12,2%, dân tộc Sơ Đăng chiếm 81%, dân tộc Ba Na 
chiếm 6,37%, dân tộc Nùng chiếm 0,39%. 

b. Các hoạt động kinh tế 

* Nông, lâm, thủy sản:  

- Tổng diện tích gieo trồng thực hiện đến thời điểm 30/11/2021 là: 
1.867.38 ha, đạt 100% so với kế hoạch, trong đó: Diện tích cây hằng năm là 
574.21 ha, đạt 100% kế hoạch (trong đó: cây lương thực 180.51 ha đạt 100 % so 
với kế hoạch, cây chất bột có củ 376.9 ha đạt 100 % so với kế hoạch; cây thực 
phẩm 16.8 ha đạt 100% so với kế hoạch); diện tích cây lâu năm 1.293.17 ha, đạt 
100 % so với kế hoạch (trong đó: diện tích cây cà phê là 952.67 ha đạt 100% so 
với kế hoạch; cây cao su 279 ha đạt 100% so với kế hoạch; cây tiêu 4.7 ha đạt 
100% so với kế hoạch; cây ăn quả 56,8 ha đạt 100%).  

- Trồng rừng trên đất trống: Thôn Kon Teo Đăk Lấp; thôn Kon Đao 
Yôp.Hiện nay đã trồng xong 53.6 ha;  Mô hình trồng chuối ở các thôn: Hiện nay 
nhân dân trồng được 10 ha chuối phân tán và tập trung. Tổng diện tích rừng 
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cung ứng DVMTR năm 2021 là 404,67 ha (diện tích quy đổi 364,03 ha). Diện 
tích khoán quản lý bảo vệ rừng cho hộ gia đìnhlà:795,92 ha/86 hộ. 

- Triển khai tiêm văcxin viêm da nổi u cục trên đàn trâu bò.Tổng đàn gia 
súc, gia cầm hiện nay là: 9.107 con. 

- Tuyên truyền, vận động người dân tận dụng diện tích ao hồ nuôi trồng 
thủy sản; đồng thời đánh bắt thủy sản tự nhiên tại lòng sông Đăk Pxi và các khe 
suối nhằm cải thiện bữa ăn và tăng thu nhập. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 
trên địa bàn hiện nay là 6.8 ha nằm rải rác tại các thôn. 

* Công nghiệp xây dựng: 

Trên địa bàn mới chỉ có một nhà máy thủy điện Đăk Pxi 5 thuộc Công ty 
Đức Thành Gia Lai; nhà máy thủy điện Đăk Pxi 6 đang triển khai xây dựng. 
Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp của xã chủ yếu là các điểm sửa chữa xe gắn máy 
với quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ các hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

* Thương mại dịch vụ: 

Tổng số cơ sở kinh doanh trên điạ bàn xã: 36 cơ sở, tổng mức hàng hóa 
bán lẻ từ ước năm 2021 khoảng 1.500.000.000 đồng, giảm hơn so với năm 2020 
(do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19). 

* Thu, chi ngân sách: 

- Tổng thu ngân sách đến 31/10/2021 là  4.165.445.056 đồng, đạt 88,12 
% KH. Trong đó: 

+ Các khoản thu hưởng 100%: 40.541.000 đồng, đạt 73,71% KH. 

+ Thu phân chia theo tỷ lệ %: 6.583.194 đồng, đạt 149,62% KH. 

+ Thu chuyển nguồn: 36.689.462 đồng. 

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.081.631.400 đồng, đạt 87,45% KH 

- Tổng chi ngân sách đến 31/10/2021 là:   4.013.016.664 đồng, đạt 86,04 
% KH. Trong đó: Chi thường xuyên 4.013.016.664 đồng, đạt 86,04 % KH. 

* Tín dụng, tiền tệ: 

  Công tác quản lý nguồn vốn vay trên địa bàn cơ bản có hiệu quả, cho vay 
đúng đối tượng. Tổng dư nợ trên địa bàn xã đến nay là: 27.950.250.000 đồng. 

* Phát triển doanh nghiệp, Hợp tác xã: 

 Tiếp tục thực hiện dự án phát triển cà phê bền vững Vnsat. UBND xã đưa 
vào quy hoạch vùng sản xuất cà phê sạch tại thôn Tua Team và thôn Pa Cheng 
với diện tích 202 ha cà phê (do Tổ hợp tác phát triển cà phê sạch tại thôn Tua 
Team thực hiện). 

  Thực hiện cánh đồng sản xuất lúa bền vững tại thôn Kon Đao Yốp với 
diện tích 17.6 ha lúa nước tại khu vực cấp nước Đập Pơ ê và tại khu vực cấp 
nước Đập Đăk Rem, 14.4 ha lúa nước tại cánh đồng thôn Tua Team thuộc khu 
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vực cấp nước Đập thuỷ lợi Đăk Klong, 13.56 ha lúa nước tại thôn Kon Teo, Đăk 
Lấp tại khu vực cấp nước Đập Đăk Ia. 

* Xây dựng nông thôn mới: 

Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã luôn được quan tâm 
triển khai thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tích cực lao 
động sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu 
chí đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đến nay xã đạt 13 tiêu chí về 
xây dựng nông thôn mới. 

c. Về văn hóa xã hội 

* Về lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội: 

- Thực hiện cấp phát thẻ BHYT tế cho hộ nghèo và thẻ BHYT vùng đặc 
biệt khó khăn cho người dân đầy đủ.  

- Phối hợp với Trung tâm GDTX-GDNN huyện mở lớp đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn năm 2021 với tổng số học viên là 25 người, ngành nghề đào 
tạo là : chăm sóc cà phê vối. 

- Chi trả tiền điện quý IV/2020 và quý I+2/2021cho hộ nghèo trên địa bàn 
xã với tổng số tiền là: 166.485.000 đồng. 

- Lập 01 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng cho đối tượng người 
từ đủ 80 tuổi; 01 hồ sơ nghệ nhân ưu tú hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng 
tháng; lập 08 hồ sơ đề nghị cắt trợ cấp hàng tháng cho đối tượng đơn thân 
nghèo nuôi con nhỏ đã thoát nghèo. 

- Triển khai cấp gạo cho các hộ dân từ nguồn hỗ trợ của Điện máy xanh 
với tổng số là 5.000kg/250 hộ (Thôn Tua Team, Pa Cheng, Đăk Xế Kơ Ne). 

- Chỉ đạo các thôn tổ chức Tết Trung thu năm 2021 cho trẻ em trên địa 
bàn xã. 

- Phối hợp với Ban Nội chính tỉnh ủy làm 02 căn nhà cho hộ dân thôn 
Kon Đao Yôp với tổng kinh phí là 70.000.000 đồng. 

- Tổ chức cấp gạo hỗ trợ cho hộ nghèo thiếu đói dịp tết Nguyên đán Tân 
Sửu năm 2021với tổng khối lượng là 2.250kg/150 khẩu. 

- Tổ chức trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo từ nguồn 
quỹ của các cơ quan, tổ chức tổng trị giá 495.800.000 đồng.  

- Triển khai bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 tại các thôn, kết quả: 
Số hộ nghèo đầu năm: Số hộ nghèo cuối năm 2020 theo kết quả phê duyệt là 
314 hộ chiếm tỷ lệ 37,25%. Diễn biến hộ nghèo trong năm: Số hộ thoát nghèo 
năm 2021là 127/125 hộ đạt 101,6% kế hoạch đề ra. Số hộ nghèo phát sinh năm 
2021là 0 hộ. Số hộ nghèo cuối năm: Số hộ nghèo cuối năm 2021là 187 hộ 
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chiếm tỷ lệ 21,72%, giảm 15,53% so với năm 2020. Trong đó: Hộ nghèo DTTS 
là 187 hộ, chiếm tỷ lệ 21,72%. 

- Kết quả điều tra, rà soát hộ cận nghèo: Số hộ cận nghèo đầu năm:Số hộ 
cận nghèo năm 2020 theo kết quả phê duyệt là 230 hộ chiếm tỷ lệ 27,28 %. 
Diễn biến hộ cận nghèo trong năm: Số hộ thoát cận nghèo năm 2021là 47/100 
hộ, đạt 47% kế hoạch đề ra. Số hộ cận nghèo phát sinh năm 2021 là 116 hộ, 
chiếm tỷ lệ 38,80%. Số hộ cận nghèo cuối năm: Số hộ cận nghèo cuối năm 
2021là 299 hộ chiếm tỷ lệ 34,73%. Trong đó: Hộ cận nghèo DTTS là  298 hộ, 
chiếm tỷ lệ 38,65%. 

- Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025: Hộ nghèo: 
478 hộ/2867 khẩu chiếm tỷ lệ 55,52%. Trong đó: Hộ nghèo DTTS là 476 
hộ/2860 khẩu, chiếm tỷ lệ 99,58% trong tổng số hộ nghèo. Hộ cận nghèo: 
107hộ/448khẩu chiếm tỷ lệ 12,43%. Trong đó: Hộ cận nghèo DTTS là 105 
hộ/438 khẩu, chiếm tỷ lệ 12,20% trong tổng số hộ cận nghèo. 

* Giáo dục, đào tạo, y tế và khoa học công nghệ: 

- Tình hình phân luồng học sinh, tổng số học sinh tốt nghiệp THCS là  98 
em, trong đó, học sinh tiếp tục học THPT là 35, học nghề 53 em và không đi 
học 10 em, đồng thời xuống từng hộ gia đình các em không đăng ký tham gia 
phân luồng để tư vấn, hướng dẫn học nghề. 

- Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng/ tuổi chiếm 18,49 % 
(năm 2020 là 18,68 %); tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng CC/tuổi chiếm 
26,2% (năm 2020 là 26,8%). Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ đạt 95 
% (chỉ tiêu là 95%). Tỷ lệ trẻ em 18 tháng được tiêm phòng văc xin sởi 2-DPT 4  
đạt 85%, tỷ lệ trẻ tiêm văc xin VNNB mũi 3 đạt 90 %, tỷ lệ phụ nữ có thai được 
tiêm UV 2+ đạt 90%. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19. 
Tổng số khai báo y tế 356 công dân, trong đó ra quyết định cách ly tập trung là: 
13 công dân, cách ly tại nhà là: 53 công dân, theo dõi sau cách ly tập trung là: 
62 công dân. 

- Tình hình tiêm vaccxin Covid-19: Triển khai tiêm vacxin phòng Covid 
cho các đối tượng từ 18 tuổi đến 65 tuổi. 

- Tình hình phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trên địa bàn xã đạt 
100%. 

- Duy trì công tác truyền thông, thường xuyên phối hợp với các ngành 
đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác 
chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; cấp phát phương tiện tránh 
thai đầy đủ cho các đối tượng; số trẻ sinh ra từ đầu năm đến nay  là 118 trẻ; 
trong đó con thứ 3 trở lên là 18 trẻ.  
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* Văn hóa- thể thao, thông tin- truyền thông: 

- Triển khai cho nhân dân các thôn treo cờ tổ quốc nhân dịp Tết Dương 
lịch,Tết Nguyên đán năm 2021 và các ngày lễ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam 
(06/1/1946 – 06/1/2021); Bầu cử QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 
53 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; tuyên truyền 91 
năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Triển khai đăng ký xây dựng gia 
đình văn hóa năm 2021; Phối hợp với Trung tâm VH TTDL và truyền thông sữa 
chữa 06 cụm loa trên địa bàn xã; tuyên truyền Đại hội đại biểu Toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng. 

- Tổ chức thành công Đại hội TDTT của xã lần thứ II năm 2021. 

- Tiếp nhận và cấp 320 đầu thu cho thôn Kon Teo Đăk Lấp, Kon Đao 
Yôp, Pa Cheng, Tua team, Đăk xế Kơ Ne. 

- Ra quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2021. 

- Tham gia Lễ ra làng văn hóa du lịch cộng đồng Long Loi và ngày hội 
văn hóa các dân tộc huyện Đăk Hà năm 2021. 

- Xây dựng kế hoạch trung hạn đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 
2021 và giai đoạn 2021-2025. 

- Báo cáo kết quả hỗ trợ nghệ nhân ưu tú trên địa bàn xã; báo cáo kết quả 
tình hình triển khai tổ chức Đại hội TDTT xã Đăk Long lần thứ II năm 2021 và 
tiến tới Đại hội TDTT huyện Đăk Hà lần thứ VII năm 2021; báo cáo thực trạng 
hoạt động của tủ sách pháp luật trên địa bàn xã. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án truyền thông về giảm nghèo thông 
tin năm 2021; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2021. 

- Báo cáo đăng ký nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 
2021. 

- Thống kê lao động qua đào tạo nông thôn trên địa bàn xã; thống kê phân 
luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS giai đoạn 2018-2020. 

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum biểu 
diễn văn nghệ tại thôn Kon Teo Đăk Lấp. 

- Tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh tại các thôn đảm bảo, thu hút sự 
tham gia của đông đảo nhân dân trên địa bàn xã với tổng số tiền mặt được hỗ trợ 
là 38.930.000 đồng và các nguồn huy động trực tiếp khác như gạo nếp, đậu...  

- Tiếp tục đẩy mạnh và đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” đi vào chiều sâu, trong đó chú ý phát động mạnh mẽ trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong tổ chức lễ cưới, lễ 
tang theo hướng lành mạnh, tiết kiệm; chống lợi dụng việc cưới, việc tang, sinh 
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nhật,... để vụ lợi.  

c. Về quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội 

* Về quốc phòng an ninh 

- Xây dựng kế hoạch, lịch trực bảo vệ cơ quan, trực đảm bảo tình hình an 
ninh trên địa bàn đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, đặc biệt là trong 
dịp Lễ, Tết.  

- Tổ chức gặp mặt các nam công dân lên đường nhập ngũ và công dân 
hoàn thành NVQS trở về địa phương. 

- Đăng ký độ tuổi 17 năm 2021 là 34 nam công dân. Độ tuổi sẵn sàng 
nhập ngũ từ 18 đến 25 năm 2022 là 123 nam công dân. Lực lượng dự bị động 
viên hạng I là 54 đồng chí; hạng II 65 đồng chí; Nữ chuyên môn kỹ thuật 08 
đồng chí; Phương tiện kỹ thuật là 05 chiếc máy kéo rơ mooc. 

- Trong năm cũng đã tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho 32 
đồng chí lực lượng dân quân từ năm 2 đến 4. Trong quá trình huấn luyện đảm 
bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Trong năm có 13 đồng chí hoàn 
thành nghĩa vụ tham gia dân quân và kết nạp dân quân mới là 13 đồng chí. 

- Tình hình an ninh chính trị: Ổn định. 

- Trật tự an toàn xã hội: Xảy ra 02 vụ việc. 

- Trật tự an toàn giao thông: xảy ra 02 vụ, công an huyện đang xử lý theo 
thẩm quyền. 

- Nhân dân an tâm lao động sản xuất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo 
của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính quyền. Không có tình trạng nhân dân 
khiếu kiện kéo dài, nhất là  các khiếu kiện, tranh chấp về đất đai. 

- Tuần tra kiểm soát giao thông phát hiện và ra quyết định xử phạt 16 
trường hợp với tổng số tiền 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm ngàn đồng ). 

- Duy trì công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT trên địa bàn xã. 
Chỉ đạo Công an, xã đội phân lịch trực 24/24 giờ để kịp thời giải quyết các vụ 
việc; Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT vào ban đêm.  

- Tình hình tôn giáo sinh hoạt bình thường đảm bảo đúng Luật tín ngưỡng 
tôn giáo. 

 (Nguồn: Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 
2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 
2022 của UBND xã Đăk Long). 

* Xung quanh khu vực dự án không có các công trình văn hóa, xã hội, tôn 
giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, danh lam thắng cảnh 
đã được xác lập. 

2.1.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 
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khu vực thực hiện dự án 

2.1.4.1. Nhận dạng các đối tượng bị tác động quanh khu vực thực hiện dự án 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh các loại chất thải như bụi, khí thải, 
nước thải, chất thải rắn, mùi hôi… có khả năng tác động đến khu dân cư, môi 
trường không khí, môi trường đất, môi trường nước, hệ sinh thái, hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông khu dân cư, sức khoẻ cộng đồng quanh khu vực thực hiện dự 
án. 

2.1.4.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án 

Căn cứ việc xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định 
tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường được hướng dẫn tại khoản 4 
Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn 
Kon Đao Yôp, xã Đăk Long không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực 
hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và dự báo các tác 
động đến môi trường khu vực khi dự án đi vào vận hành, Hộ kinh doan Trần 
Ngọc Sơn đã kí hợp đồng với Công ty TNHH MTV Kon Tum Xanh, phối hợp 
với Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú tiến hành khảo sát, đo 
đạc và lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường tại khu vực dự án. 

Một số hình ảnh về công tác khảo sát, đo đạc, lấy mẫu phân tích các chỉ 
tiêu môi trường tại khu vực thực hiện dự án: 
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Hình 2.1. Lấy mẫu phân tích môi trường nước mặt 

* Môi trường không khí và vi khí hậu 

Bảng 2.4. Kết quả đo môi trường không khí và vi khí hậu tại khu vực dự án 

TT Chỉ tiêu ĐV 
Kết quả QC  

so sánh Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

I Không khí     

1 Nhiệt độ 0C 31,5 32 31,7 18-32(2) 

2 Độ ẩm % 72,0 70,0 73,0 40-80(2) 

3 Tốc độ gió m/s 0,3 – 0,4 0,3 – 0,4 0,3 -  0,5 0,2-1,5(2) 

4 Độ ồn (dBA) 60,2 62,0 61,1 70(4) -85(3) 

5 Bụi mg/m3 0,12 0,126 0,12 0,3(1) - 8(5) 

6 SO2 mg/m3 0,142 0,138 0,139 0,35(1) - 10(6) 

7 NO2 mg/m3 0,115 0,118 0,116 0,2(1) - 10(6) 

8 H2S mg/m3 KPH KPH KPH 0,042(2) - 15(6) 

9 NH3 mg/m3 KPH KPH KPH 0,2(2) - 25(6) 

10 CO mg/m3 8,12 8,15 8,10 30(1) - 40(6) 

Nguồn: Công ty CP XD & MT Đại Phú 

* Ghi chú: 

- Dấu (-): Không quy định. 

- KPH: Không phát hiện. 

- Vị trí lấy mẫu: Khu vực dự kiến xây dựng khu chăn nuôi heo. Tọa độ: X: 
1.619.877; Y: 544.582 

- Ngày lấy mẫu:  Đợt 1: 08/02/2022; Đợt 2: 15/02/2022; Đợt 3: 22/02/2022. 
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- (1): QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 
khí xung quanh. 

- (2): QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 
hại trong không khí xung quanh. 

- (3): QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho 
phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

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

- (5): QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn 
tiếp xúc cho phép với bụi khi làm việc. 

- (6): QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp 
xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích môi trường không khí tại khu vực dự án 
cho thấy tất cả các chỉ tiêu đặc trưng chất lượng môi trường không khí xung 
quanh đều nằm trong giới hạn cho phép, môi trường không khí tại khu vực dự 
án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

* Môi trường nước mặt 

Bảng 2.5. Kết quả đo đạc, phân tích môi trường nước mặt 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả QCVN 08-

MT:2015/ 
BTNMT cột B1 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Độ pH - 6,71 6,72 6,69 5,5-9 

2 BOD5 mg/l 10,3 10,5 10,7 15 

3 COD mgCaCO3/l 16,8 17,1 17,2 30 

4 DO mg/l 5,10 4,81 5,07 ≥ 4 

5 TSS mg/l 37,7 38,4 37,5 50 

6 Amoni mg/l 0,261 0,251 0,262 0,9 

7 Cl- MPN/100ml 115 121 117 350 

8 NO3- MPN/100ml 4,91 5,03 4,93 10 

9 PO4
3- mg/L 0,181 0,185 0,183 0,3 

10 Tổng Coliform MPN/100ml 1.200 1.300 1.350 7500 

11 E.Coli MPN/100ml 22 30 25 100 

Nguồn: Công ty CP XD & MT Đại Phú 

* Ghi chú: 

- Dấu (-): Không quy định. 

- Vị trí lấy mẫu: Tại suối nhỏ gần khu vực dự án. Tọa độ: X: 1.619.702; Y: 
544.816 

- Ngày lấy mẫu:  Đợt 1: 08/02/2022; Đợt 2: 15/02/2022; Đợt 3: 22/02/2022. 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
mặt. 
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A1: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích khác như loại 
A2, B1 và B2. 

A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý 
phù hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh, hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu 
cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

B2: Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. 

Nhận xét: Từ kết quả đo đạc, phân tích các thông số tiêu biểu chất lượng 
nước mặt tại tại suối nhỏ gần khu vực dự án cho thấy hầu hết các thông số đạt 
QCVN 08-MT:2015/ BTNMT cột B1, môi trường nước mặt tại suối nhỏ gần 
khu vực dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Khu vực không thuộc vùng sinh thái nhạy cảm, khu bảo tồn thiên nhiên. 
Gần khu vực không có rừng phòng hộ, khu di sản văn hóa, thiên nhiên. Cho đến 
nay chưa có kết quả nghiên cứu, điều tra và công bố tài nguyên sinh học khu 
vực thực hiện dự án. Do đó, đơn vị tiến hành điều tra khảo sát thực địa, tham 
khảo thông tin từ người dân sinh sống quanh khu vực để thu thập thông tin, tổng 
hợp số liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực dự án để có thể đánh giá 
tác động của dự án một cách khách quan nhất. 

Trong quá trình khảo sát nhận thấy khu vực xung quanh dự án trong bán 
kính 500 m được xác định bao gồm hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới 
nước (suối nhỏ gần dự án) có hiện trạng môi trường sinh thái như sau: 

Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là đất trống, xung quanh khu vực dự án 
có đất trồng cây lâu năm nên tài nguyên đa dạng sinh học ở nơi đây khá nghèo 
nàn. Cụ thể là: 

- Hệ thực vật ngoài các loại cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp chủ yếu: 
cao su (Hevea brasiliensis), cà phê (Cofea), cây bụi,... còn có các loài thực vật 
sống trên các phiến đá, một số loài cây hoang dại sống dọc theo sông, hồ. 

- Thành phần loài động vật ở đây không cao chỉ còn một vài loài động vật 
nhỏ, côn trùng sống tại khu vực dự án. Cụ thể: 

+ Những loài động vật có xương sống thường gặp tại đây là những loài có 
kích cỡ nhỏ,  phổ biến, có mặt ở nhiều khu vực khác như một số loài thuộc họ 
Sóc cây, họ Chuột; về chim có một số loài thuộc họ Sả, họ Bói cá, bìm bịp như 
Chim cu gáy (Streptopelia chinensis), Chèo bẻo (Dicrurus macrocercus), sẻ nhà 
(Passer domesticus), Chim sâu xanh (Dicaeidae), Chim chào mào 
(Pycnonotidae),... Về bò sát và lưỡng cư có một số loài: Kỳ nhông (Leiolepis), 
Kỳ đà hoa (Varanus salvator), Rắn sọc dưa (Coelognathus radiata), các loài ếch, 
nhái,... 

+ Động vật không xương sống sống trong khu vực xung quanh dự án chủ 
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yếu thuộc lớp côn trùng như Bướm vàng chanh di cư (Catopsilia pomona), 
Bướm Phấn gân đen (Appias libythea), Bướm nâu Ấn Độ (Euploea core), 
Bướm hổ vằn (Danaus genutia), Bướm chai xanh thường (Graphium sarpedon), 
châu chấu lúa (Oxya chinensis), Ong mật (Apis), Ong vò vẽ (Bombus terrestris), 
Ong ruồi đen (Apis andreniformis), Nhện (Araneae), Chuồn chuồn (Odonata),... 
và một số loại côn trùng, giun đốt sinh sống dưới đất như Giun đất (Lumbricus 
terrestris), họ dế mèn (Gryllidae), dế trũi (Gryllotalpidae), chuột1, kiến, mối,...  

- Hệ sinh vật thủy sinh gồm các loài: Cá chép (Cyprinus carpio), cá 
bống (Oxyeleotris marmoratus), cá rô (Trichogaster microlepis),  tảo 
(Pyrenoidosa,, Xanthophyta,...) rong rêu (Embryophytes Bryophyta,...), phiêu 
sinh vật đáy,... 

Nhận xét: 

- Dựa vào kết quả điều tra khảo sát có thể thấy khu vực xung quanh dự án 
không có các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo tồn. Hệ thực vật 
khu vực xung quanh dự án ngoài rừng trồng gồm cây trồng như cao su, cà phê, 
cây nông nghiệp như mì ,... còn có các loài cây bụi, cây gỗ thân thấp, cỏ và các 
loài dây leo mọc thưa thớt. Đây là những loài thực vật có khu vực phân bố rộng, 
phổ biến ở nhiều loại địa hình khác nhau. Thảm thực vật tại khu vực xung 
quanh dự án ít sự đa dạng về số lượng cũng như thành phần loài.   

- Động vật tại khu vực dự án không có những loài cỡ lớn, thường là 
các loài có kích thước nhỏ có vùng hoạt động rộng, những loài điển hình 
của núi cao.  

- Không xuất hiện những loài động vật quý hiếm (ghi trong Sách Đỏ Việt 
Nam và Danh lục Đỏ IUCN). 

- Trong khu vực dự án chưa tìm thấy loài nào đặc hữu. 

 - Khu vực suối nhỏ có độ da dạng sinh học dưới nước không cao. Theo 
khảo sát thực tế trong suối chỉ có những loài động, thực vật thủy sinh chủ yếu là 
các loài cá, cua, ốc thông thường, rong rêu, tảo..., không xuất hiện các loài cá cỡ 
lớn hay động thực vật thủy sinh cần được bảo tồn. Các loài động thực vật có 
trong hồ hầu hết đều giới hạn sinh thái và khu phân bố rộng. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường 
khu vực thực hiện dự án 

2.3.1. Các đối tượng bị tác động bởi dự án 

1. Khu dân cư 

Tác động đến đời sống - sinh hoạt: Khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh 
các loại chất thải như bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn, mùi hôi… gây ô 
nhiễm môi trường khu vực dự án và khu vực xung quanh, trong đó mùi hôi gây ô 
nhiễm đáng kể nhất. Tuy nhiên, vị trí xây dựng dự án được lựa chọn cách khá xa 
khu dân cư, cách hộ dân gần nhất khoảng 1.040 m. Xung quanh là vườn cao su, 
rẫy cà phê, cây hoa màu nên các hộ dân chỉ dựng trại, lán tạm để canh cà phê và 
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hoa màu khi vào mùa vụ và không trực tiếp sinh sống tại đây nên vấn đề ô nhiễm 
như bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn, mùi hôi… phát sinh ra khu vực là 
không lớn. 

    
Hình 2.2. Hình ảnh rẫy của nhân dân xung quanh 

2. Môi trường không khí 

Tác động do xây dựng: Trong quá trình xây dựng dự án, khí thải sinh ra từ 
các phương tiện thi công, bụi từ hoạt động san gạt đất đá, vận chuyển và tập kết 
nguyên liệu. 

Tác động do hoạt động chăn nuôi, vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm: 
Mùi phát sinh từ quá trình chăn nuôi, từ hệ thống xử lý các bể. Ngoài ra, quá trình 
vận chuyển nguyên vật liệu, hóa chất vào trang trại và vận chuyển heo đi tiêu thụ 
các phương tiện sẽ sản sinh ra một lượng bụi và khí thải nhất định. Các khí thải và 
bụi phát sinh sẽ ảnh hưởng tới môi trường không khí trên đường vận chuyển. 

Vì vị trí xây dựng dự án cách khá xa khu dân cư, cách hộ dân gần nhất 
khoảng 1.040m, cách các lán trại khoảng 250m nên tác động về không khí tới các 
hộ dân xung quanh là rất nhỏ. 

3. Môi trường đất 

Nước thải phát sinh từ chuồng trại (bao gồm phân, nước tiểu, nước rửa 
chuồng) chứa các chất gây ô nhiễm và vi sinh vật gây bệnh. Nếu không được xử 
lý triệt để và bị thấm vào đất sẽ gây tác động lớn đến môi trường đất và mạch 
nước ngầm tại khu vực 

4. Môi trường nước 

Tác động do hoạt động của dự án: Cách 260 m về phía Tây Nam có sông 
Đăk Pxi, tuy nhiên khoảng cách 5km về phía hạ du, nguồn nước sông không 
phục vụ cho mục đích cấp nước sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, Dự án sẽ 
tuần hoàn 100% nước thải sau xử lý, do đó hoạt động của dự án ít tác động tới 
môi trường nước quanh khu vực dự án. 

5. Hệ sinh thái 
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Hệ sinh thái hiện tại tại khu vực thực hiện dự án là hệ sinh thái nhân tạo, 
quần xã sinh vật và thảm thực vật chủ yếu là cây công nghiệp lâu năm nên đa 
dạng sinh học của hệ sinh thái trên cạn không nhiều, các loài động vật trên cạn 
tại khu vực chủ yếu là chim, chuột, dế, giun đất.... không có các loài động vật, 
thực vật quý hiếm.  

6. Hạ tầng kỹ thuật 

Tác động đến giao thông khu dân cư: Khi dự án tiến hành triển khai xây 
dựng sẽ có tác động đến tuyến đường vận chuyển này, bụi và nguyên vật liệu 
rơi vãi trong quá trình vận chuyển làm ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao 
thông và sinh hoạt của người dân. 

Đoạn đường từ QL Hồ Chí Minh vào tới khu vực dự án với bề mặt đường 
nhựa rộng 3,5m, chiều dài 7,4 km và 1,0 km là đường bê tông rộng 3,0m. Khi 
dự án đi vào hoạt động và có lượng xe lưu thông cố định, di chuyển lâu dần có 
thể làm cho đường bị hư hỏng, sạt lún, gây ảnh hưởng tới việc đi lại và vận 
chuyển của các hộ dân trên đoạn đường. 

 
Hình 2.3. Đoạn đường bê tông vào khu vực dự án 

7. Sức khoẻ cộng đồng 

Sự cố dịch bệnh cũng cần được chú trọng trong suốt quá trình hoạt động 
của trang trại. Các bệnh dịch như lở mồm long móng, bệnh liên cầu khuẩn ở 
heo, bệnh tai xanh... đều có thể lây từ heo sang người. Vì vậy, chủ dự án cần có 
biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời để tránh ảnh hưởng lây nhiễm sức khỏe 
cộng đồng. 

8. Văn hoá - xã hội 
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Nhu cầu lao động của dự án khi được triển khai đi vào hoạt động dự kiến 
sẽ có khoảng 6 công nhân viên ở lại và làm việc, điều này sẽ góp phần giải 
quyết vấn đề việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.  

9. Các công trình công cộng, văn hóa, quốc phòng 

Xung quanh khu vực dự án không có di tích văn hoá, lịch sử, quốc phòng 
nên không bị ảnh hưởng khi dự án đi vào hoạt động. 

2.1.4.2. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án 

Căn cứ việc xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định 
tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường được hướng dẫn tại khoản 4 
Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn 
Kon Đao Yôp, xã Đăk Long không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

 Dự án được xây dựng tại thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, huyện Đăk 
Hà, tỉnh Kon Tum nằm trong khuôn viên đất đã được đăng ký biến động từ đất 
trồng cây hàng năm khác sang đất dùng nông nghiệp khác. Phù hợp với quyết 
định chủ trương đầu tư số 3421/UBND-TNMT ngày 16/12/2021 của UBND 
huyện Đăk Hà V/v chấp thuận chủ trương đối với Dự án chăn nuôi heo thịt tại 
thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long. 

Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kon 
Tum giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh 
Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 16/08/2012. 

Về môi trường xung quanh khu vực dự án hầu hết là đất trồng cây cao su, 
cà phê, cây mì các thông số môi trường tại khu vực dự án đều nằm trong giới 
hạn cho phép và chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm nên địa điểm lựa chọn thực hiện 
dự án rất phù hợp. 

Nhìn chung, vị trí xây dựng dự án phù hợp với quy hoạch, không ảnh 
hưởng đến dân cư, an ninh, quốc phòng, sinh hoạt xã hội, di tích lịch sử văn 
hóa. Khi dự án được hình thành sẽ góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế 
nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt là ngành chăn nuôi, phát huy lợi thế của địa 
phương, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. 
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Chương 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN           
VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ                     

MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 
trường trong giai đoạn thi công, xây dựng 

Trong giai đoạn này, các tác động đến môi trường chủ yếu do các hoạt 
động chính như sau: 

Bảng 3.1. Các hoạt động và nguồn gây tác động giai đoạn triển khai xây dựng 
dự án 

Nguồn gây tác 
động 

Loại chất thải Đối tượng bị tác động 
Quy mô tác 

động 
Mức độ 
tác động 

Dọn dẹp, phá bỏ 
cây bụi, cây cỏ 
tạo mặt bằng  

- Sinh khối thực 
vật 
- Bụi 

- Môi trường đất 
- Môi trường sinh thái 
- Công nhân lao động 

- Khu vực 
dự án Thấp 

Đào, san lấp 
mặt bằng khu 
vực thi công 
xây dựng các 

hạng mục công 
trình. 

- Chất thải rắn, 
chất thải nguy hại 
- Bụi, khí thải, 
tiếng ồn 

- Môi trường không khí 
- Môi trường đất 
- Môi trường sinh thái 
- Công nhân lao động 

- Trong 
phạm vi xây 

dựng 
- Công 

nhân, thực 
vật xung 
quanh. 

Trung bình 

Vận chuyển và 
tập kết nguyên 

vật liệu phục vụ 
công trình 

- Khí thải 
- Bụi 

- Tiếng ồn 

- Môi trường không khí 
- Môi trường đất 
- Người tham gia giao 
thông và công nhân 

- Tuyến 
đường vận 

chuyển 
- Phạm vi 

công trường 

Trung bình 

Xây dựng các 
hạng mục công 

trình dự án 

- Chất thải rắn 
- Bụi, khí thải, 
tiếng ồn 

- Môi trường không khí 
- Công nhân lao động 

- Phạm vi 
công trường 

Trung bình 

Bảo dưỡng máy 
móc thiết bị 

- Nước thải 
- Giẻ lau dính dầu 
mỡ 
- CTNH 

- Môi trường đất 
- Môi trường nước 

- Phạm vi 
dự án 

Thấp, 
không 
thường 
xuyên 

Sinh hoạt của 
công nhân 

- Nước thải 
- Chất thải sinh 
hoạt 

- Môi trường nước 
- Môi trường đất 
- Môi trường không khí 

- Phạm vi 
công trường 

Trung bình 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải  

* Tác động do nước thải 

 Nước thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu bao gồm: Nước thải sinh 
hoạt, nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn. 

* Nước thải sinh hoạt  
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Trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ có 06 công nhân làm việc trong giai 
đoạn xây dựng cơ bản của dự án và dùng chung các hạng mục phụ trợ như nhà vệ 
sinh, ăn ở nhân viên đã được xây dựng trước.  

Nước thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản của dự án chỉ có 
nước thải sinh hoạt với lưu lượng thải nhỏ, Với định mức cấp nước 80 
lít/người.ngày lượng nước sử dụng 0,48 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải khoảng 
0,48 m3/ngày.đêm (tính bằng 100% lượng nước cấp). Thành phần nước thải chứa 
chủ yếu là các chất lơ lửng, chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. 

Theo tài liệu Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution, 
WHO, 1993 thì lượng chất bẩn tính cho 01 người để xác định nồng độ chất bẩn 
của nước thải có thể được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.2. Lượng chất bẩn do sinh hoạt hàng ngày của 1 người thải ra 

STT Chất ô nhiễm Tải lượng (g/người/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 

2 COD 72 – 102,6 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 70 – 145 

4 Dầu mỡ 10 – 30 

5 Tổng Nitơ 6,0 - 12 

6 Amoni 2,4 - 4,8 

7 Tổng Photpho (Theo P) 0,8 - 4,0 

8 Tổng Coliforms 106 - 109 (MNP/100ml) 

Dựa vào các hệ số ô nhiễm nêu trên, có thể dự báo tải lượng và nồng độ 
các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây 
dựng dự án trong bảng sau: 

Bảng 3.3. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt 
(chưa qua xử lý) trong giai đoạn xây dựng cơ bản 

STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 
(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 
14:2008/BTNMT 

Cột B, (mg/l) 

1 BOD5 0,225 - 0,27 562,5 – 675 50 

2 COD 0,36 - 0,513 900 – 1282,5 - 

3 Chất rắn lơ lửng 0,35 - 0,725 875 – 1812,5 100 

4 Dầu mỡ 0,05 - 0,15 125 – 375 20 

5 Tổng Nitơ 0,03 - 0,06 75 - 150 - 

6 Amoni  0,012 - 0,024 30 – 60 - 

7 Tổng Phospho 0,004 - 0,02 10 – 50 10 

8 Tổng Coliforms  
106 - 109 

(MNP/100ml) 
5000 

Ghi chú: 

- Dấu (-): Không quy định. 
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- QCVN 14:2008/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải sinh hoạt, cột B quy định giá trị nồng độ của các thông số ô nhiễm làm cơ 
sở tính toán giá trị cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn 
nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Nhận xét: 

Tuy lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này không nhiều 
nhưng từ bảng số liệu cho thấy nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 
cao hơn so với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. Do đó, 
chủ dự án cần phải có biện pháp thu gom, xử lý nguồn nước thải này trước khi 
thải ra môi trường bên ngoài nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường không khí, 
môi trường đất và môi trường nước tại khu vực. 

* Nước thải xây dựng 

Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ quá trình vệ sinh dụng cụ xây 
dựng, vệ sinh máy móc và nước thải từ quá trình tưới nước giảm thiểu bụi. 
Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải thi công là đất, cát, xi măng xây 
dựng thuộc loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên bề mặt các rãnh thoát 
nước. Lượng nước thải xây dựng phát sinh khoảng 01 m3/ngày đêm.  

Chủ dự án cần phải có biện pháp thu gom, xử lý nguồn nước thải này 
trước khi thải ra môi trường bên ngoài nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường đất 
và môi trường nước tại khu vực. 

* Nước mưa chảy tràn 

- Nguồn tác động: 

Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng dự án có thể cuốn theo đất, cát, dầu 
mỡ, các chất thải rắn rơi vãi… gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, đặc biệt 
là chất lượng nước mặt. 

Tính toán lượng nước mưa chảy vào khu vực dự án: 

Áp dụng công thức: Q = 0,278 x K x I x F = 1.104,9 (m3/h)   

   - K là hệ số dòng chảy. K = 0,2. 

   - I: Cường độ mưa: I = 542,4 (lượng mưa lớn nhất trong tháng tại khu 
vực Tp Kon Tum). 

   - F: Diện tích mưa rơi trên bề mặt: 36.639,2 m2. 

Lưu lượng mưa lớn nhất trên diện tích dự án khoảng 1.104,9 m3/h. Lượng 
nước mưa này cuốn trôi theo đất đá, nguyên vật liệu rơi vãi, chất thải rắn xây 
dựng, chất thải sinh hoạt,… xuống khu vực đất nông nghiệp, khe suối làm ô 
nhiễm chất lượng nước mặt. Tuy nhiên, các tác động này chỉ diễn ra trong thời 
gian ngắn. Trong giai đoạn này chủ dự án sẽ ưu tiên hoàn thành xây dựng các 
hạng mục công trình thu gom và xử lý sơ bộ nước mưa chảy tràn ngay từ lúc bắt 
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đầu thi công xây dựng dự án để hạn chế tối đa các ảnh hưởng do nước mưa chảy 
tràn. 

* Tác động do bụi, khí thải 

* Bụi đất từ quá trình san gạt mặt bằng 

Bụi đất phát sinh trong quá trình san gạt mặt bằng sẽ làm cản trở tầm nhìn, 
ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và dân cư trong khu vực dự án. Bụi còn 
gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực. Bụi đất phủ lên trên mặt lá cây làm giảm 
khả năng quang hợp, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây 
trồng. 

Giai đoạn san gạt mặt bằng, thi công xây dựng cơ bản dự kiến được thực 
hiện vào tháng 4/2022. Quá trình thi công sẽ sinh ra bụi và khí thải gây ảnh 
hưởng đến môi trường và sức khỏe của công nhân tham gia thi công và các hộ dân 
gần khu vực thi công. 

Bụi đất phát sinh trong quá trình này thường có kích thước lớn (đường 
kính hạt bụi d>10μm) thuộc loại bụi nặng, dễ sa lắng và không có khả năng phát 
tán rộng, phần lớn sẽ phát tán ở khoảng cách không xa. 

Nhìn chung các tác động trong giai đoạn này không cố định, không diễn 
ra liên tục nên không xác định được tải lượng và nồng độ của bụi đất phát sinh 
các tác động này chỉ tạm thời diễn ra trong thời gian thi công và sẽ kết thúc sau 
khi hoàn thành. Tuy nhiên, do quy mô san gạt mặt bằng và công tác chuẩn bị 
bên trong mặt bằng công trường nhỏ và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn (03 
ngày) nên bụi phát sinh chủ yếu ảnh hưởng trong phạm vi công trình, tác động 
không đáng kể đến môi trường xung quanh. 

* Bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển vật tư phục vụ dự án 

- Tổng số lượng phương tiện vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu (ô tô) 
trong toàn bộ 30 ngày thi công: 54 chuyến. 

Hệ số phát thải bụi vào môi trường không khí từ quá trình lưu thông của 
các phương tiện giao thông, chuyên chở vật dụng cần thiết vào dự án được xác 
định bởi công thức sau (Air Chief, EPA, 1995): 

0,7 0,5
365

1,7
12 48 2,7 4 365

s S W w P
L k

−        = × × × ×                
= 0,313 (kg/lượt xe.km) 

Trong đó: 

- L: Tải lượng bụi (kg/lượt xe.km). 
- k: Hệ số kể đến kích thước hạt, k = 0,36. 

- s: Hệ số kể đến loại mặt đường, đường nhựa s = 3,7. 
- S: Tốc độ trung bình của xe, S = 35km/h. 
- W: Trọng lượng có tải của xe, W = 12 tấn. 

- w: Số bánh xe, w = 10 bánh.30 ngày thi công, tính toán số lượng chuyến 
và cung đường vận chuyển như trên, số lượng vận chuyển lớn nhất là 12 chuyến 
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vận chuyển xi măng, sắt thép từ thị trấn Đăk Hà, cự ly vận chuyển khoảng 20 
km. Vậy ngày có lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu nhiều nhất khoảng 12 
lượt xe. Theo Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học kỹ 
thuật, Hà Nội - 1997, nồng độ chất ô nhiễm trung bình tại một điểm bất kỳ trong 
không khí do nguồn đường phát thải liên tục có thể xác định theo mô hình 
Sutton: 

 

 

Trong đó: 

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt 
đất, cách đường giao thông X km (mg/m3); 

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/ms); 

+ Z: Độ cao điểm tính (m); 

+ σz: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách 
x theo phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, σz = 0,53 × x0,73; 

+ u: Tốc độ gió trung bình = 1,49 m/s; 

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy bằng 1m); 

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi; 

Với mật độ xe như trên, dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải 
của các loại xe theo “hệ số ô nhiễm không khí”, tải lượng các chất ô nhiễm do 
phương tiện giao thông thải ra trong khu vực dự án như sau: 

Nguồn thải E đối với bụi, khí CO, SO2, NOx như sau: 

Ebụi= 2,5*0,9*10 = 22,5kg/1000km.h= 0,00625 mg/m.s. 

ESO2= 2,5*4,2*10*0,25%= 0,2625kg/1000km.h= 7,5x10-5 mg/m.s. 

ENO2= 2,5*4,8*10= 120kg/1000km.h= 0,0333 mg/m.s. 

ECO= 2,5*6*10= 150kg/1000km.h= 0,4166 mg/m.s. 

Thay các giá trị vào công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các 
khoảng cách khác nhau so với nguồn thải (tim đường) được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.4. Nồng độ chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

STT Khoảng cách x(m) 
CBụi 

(mg/m3) 
CSO2 

(mg/m3) 

CNO2 

(mg/m3) 

CCO 

(mg/m3) 

1 1 0,00063 0,000076 0,0337 0,4233 

2 3 0,0035 0,000042 0,0187 0,2344 

3 5 0,0029 0,000035 0,0157 0,1964 

4 30 0,001 0,0000123 0,0054 0,0687 
QCVN 05:2013/BTNMT 

TB 1h 
0,3 0,35 0,2 30 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
không khí xung quanh. 
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Nhận xét: Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ các chất ô 
nhiễm phát sinh không đáng kể, tại nguồn phát sinh các thông số bụi, SO2, CO, 
NO2 đều thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn cho phép. Do số lượng xe ra vào 
khu vực dự án ít, xung quanh khu vực dự án thông thoáng, khu dân cư không 
quá đông đúc nên ảnh hưởng của khí thải từ phương tiện giao thông thải ra là 
không đáng kể. 

* Khí thải từ quá trình hoạt động của máy móc, thiết bị trong quá trình thi công 
xây dựng các hạng mục công trình dự án 

Khí thải phát sinh chủ yếu từ quá trình hoạt động của các máy móc, thiết 
bị như máy trộn bê tông và phương tiện vận chuyển tại khu vực xây dựng dự 
án. Các thiết bị này đều sử dụng dầu diezel làm nhiên liệu, khí thải của quá 
trình đốt cháy nhiên liệu chứa các thành phần như bụi, SO2, NOx, CO... Khí 
thải ra gặp gió sẽ phát tán và lan tỏa theo chiều của hướng gió gây ô nhiễm môi 
trường không khí, tác động đến sức khỏe công nhân xây dựng và tác động đến 
môi trường khu vực. 

Quá trình tính toán tải lượng đề cập dưới đây chỉ với giả thiết trong 
trường hợp tất cả các thiết bị, phương tiện thi công trên công trường hoạt động 
tập trung (vận hành đồng bộ). Nồng độ các chất trong khí thải tính tại miệng 
thải của thiết bị, phương tiện thi công. 

Bảng 3.5. Tổng hợp lượng nhiên liệu sử dụng của một số máy móc, thiết bị 

STT 
Thiết bị, phương 

tiện 
Số 

lượng 
Lượng dầu DO/ 
thiết bị (lít/giờ) 

Tổng lượng dầu DO sử 
dụng (lít/giờ) 

1 Máy đào 1 15 15 

2 Ô tô tải 1 20 20 

Tổng: 35 

Lượng nhiên liệu sử dụng là 35 lít/giờ ≈ 29,05 kg/giờ (Khối lượng riêng 
của dầu diesel là 0,83 kg/lít). 

Theo giáo trình Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 3 của GS.TS 
Trần Ngọc Chấn, tính toán được tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong 
khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị như sau: 

Độ tro (Ap) Hydro (Hp) 
Cacbon 

(Cp) 
Ni tơ (Np) Oxy (Op) 

Lưu huỳnh 
(Sp) 

Độ ẩm 
(Wp) 

0,15% 11,5% 85,55% 0,2% 0,2% 0,4% 2,0% 

Bảng 3.6: Thống kê các công thức và giá trị tính toán 

STT Đại lượng tính toán Công thức Đơn vị 
Giá trị 

tính toán 

1 
Lượng không khí khô lý thuyết 
cần cho quá trình cháy 

V0 = 0,089.Cp + 0,264.Hp - 
0,0333.(Op - Sp) 

m3 chuẩn/kg 
nhiên liệu 

0,1066 
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STT Đại lượng tính toán Công thức Đơn vị 
Giá trị 

tính toán 

2 
Lượng không khí ẩm lý thuyết 
cần cho quá trình cháy 

Va = (1+0,0016.d)/V0 
m3 chuẩn/kg 
nhiên liệu 

9,6391 

3 
Lượng không khí ẩm thực tế 
với hệ số không khí thừa (α = 
1,2) 

Vt = α.Va 
m3 chuẩn/kg 

nhiên liệu 
11,5669 

4 Lượng khí SO2 trong SPC VSO2 = 0,683.10-2.Sp 
m3 chuẩn/kg 

nhiên liệu 
0,000027 

5 
Lượng khí CO trong SPC với 
hệ số cháy không hoàn toàn về 
hóa học và cơ học (η = 0,02) 

VCO = 1,865.10-2.η.Cp 
m3 chuẩn/kg 

nhiên liệu 
0,0003 

6 Lượng khí CO2 trong SPC VCO2 = 1,853.10-2.(1-η).Cp 
m3 chuẩn/kg 

nhiên liệu 
0,0155 

7 Lượng hơi nước trong SPC 
VH2O = 0,111.Hp + 0,0124.Wp 

+ 0,0016.d.Vt 
m3 chuẩn/kg 

nhiên liệu 
0,3276 

8 Lượng khí N2 trong SPC VN2 = 0,8.10-2.Np + 0,79.Vt 
m3 chuẩn/kg 

nhiên liệu 
9,1379 

9 
Lượng khí O2 trong không khí 
thừa 

VO2 = 0,21.(α - 1).Va 
m3 chuẩn/kg 

nhiên liệu 
0,4048 

10 Lượng SPC tổng cộng 
Vspc = VSO2 + VCO + VCO2 + 

VH2O + VN2 + VO2 
m3 chuẩn/kg 

nhiên liệu 
9,8862 

11 
Lượng khói (SPC) ở điều kiện 
chuẩn: 

Lc = Vspc.B/3600 m3/s 0,2507 

12 
Lượng tro bụi với hệ số tro bay 
theo khói (a = 0,8) 

Mbụi = 103.a.Ap.B/3600 g/s 0,0304 

13 
Lượng khí SO2 với ρSO2 = 2,926 
kg/m3 chuẩn 

MSO2=(103.VSO2.B.ρSO2)/3600 g/s 0,0020 

14 Lượng khí NOx MNOx = 1,723.B1,18/3600 g/s 0,0985 

15 
Lượng khí CO với ρCO = 1,25 
kg/m3 chuẩn. 

MCO = (103.VCO.B. ρCO)/3600 g/s 0,0101 

Bảng 3.7: Tải lượng và nồng độ khí thải phát sinh do hoạt động của máy móc, 
thiết bị 

STT Thông số Tải lượng (g/s) Nồng độ (mg/Nm3) QCVN 19:2009/BTNMT Cột B 

1 Bụi khói 0,00153 60,69 200 
2 SO2 0,0010 4,045 500 
3 NOx 0,04825 196,365 850 
4 CO 0,00605 20,165 1000 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Nhận xét: Kết quả tính toán trên ta có thể kết luận các chỉ tiêu đều nằm 
trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Do công trình xây dựng có quy mô nhỏ, số lượng phương tiện thi công ít, 
diễn ra trong khoảng thời gian ngắn (30 ngày), không gian thông thoáng nên 
mức độ tác động của khí thải phát sinh là không đáng kể. 

* Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn loại này chủ yếu gồm các chất hữu cơ dễ phân hủy và một 
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số rác thải khó phân hủy như: Bao bì, nylon, vỏ chai, đồ hộp... Lượng phát thải 
sẽ được tính toán dựa trên số công nhân hoạt động tại khu vực dự án. Với tổng 
số lao động 6 người, trung bình mỗi người thải 0,8 kg/người/ngày, nên lượng 
rác thải sinh hoạt mỗi ngày khoảng 4,8 kg/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt nếu 
không được thu gom, xử lý hoặc để tồn đọng nhiều ngày sẽ tạo môi trường sống 
cho một số vật chủ trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi… gây tác động trực tiếp 
đến đời sống sinh hoạt của công nhân tại công trường. Rác còn bị cuốn theo gió 
và nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước, môi 
trường không khí và các khu vực xung quanh. 

* Tác động do chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn xây dựng: Quá trình xây dựng các hạng mục công trình 
phát sinh chất thải xây dựng như: gạch vỡ, xi măng thừa, bao bì, xi măng, cốp 
pha bỏ, sắt vụn, nguyên vật liệu rơi vãi, phế thải... Bao gồm cát, gạch đá rơi vãi, 
bao bì xi măng, xà bần. Thành phần đất đá thải của dự án hầu hết chứa các 
thành phần vô cơ đơn giản nên có thể tận dụng hoàn toàn để san nền. 

- Lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh bao gồm: 

+ Các chất thải rắn có thể tái sinh tái chế như bao bì xi măng, plastic, sắt, 
thép… ước tính khoảng 160 kg/giai đoạn thi công xây dựng.  

+ Các chất thải rắn không thể tái sinh tái chế: Các loại chất rắn vô cơ như 
xà bần (gạch vỡ, bê tông...) ước tính khoảng 210 kg/giai đoạn thi công xây dựng 
dự án. 

* Tác động do chất thải nguy hại 

Trong quá trình xây dựng phát sinh chất thải rắn nguy hại bao gồm giẻ 
lau dính dầu mỡ, dính sơn, lau chùi khi thi công xây dựng, thùng đựng sơn, phụ 
gia xây dựng. Chỉ số phát sinh chất thải nguy hại đối với các công trình trong 
giai đoạn thi công xây dựng bình quân là 1 kg/ngày (Hướng dẫn quản lý chất 
thải nguy hại cho doanh nghiệp nhỏ - EPA – 2019). Do đó, khối lượng chất thải 
nguy hại phát sinh tại dự án khoảng 30 kg/tháng. Thành phần chất thải nguy hại 
này nếu không được thu gom và xử lý sẽ tồn lưu trong môi trường gây mất mỹ 
quan khu vực, gây ô nhiễm môi trường đất, nguồn nước mặt tại suối nhỏ gần dự 
án. 

3.1.1.2. Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn và độ rung 

* Tiếng ồn 

- Tiếng ồn: Trong thời gian thi công xây dựng gây ra tiếng ồn khi vận 
hành các thiết bị thi công như xe trộn bê tông, máy đào, xe lu, xe tải,... Khi có 
nhiều nguồn ồn phát ra cùng lúc, tại bất kỳ điểm nào trên khu vực dự án, đều 
chịu tác động tổng hợp của các nguồn ồn mang lại.  

Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách và có thể dự báo nhờ công thức: 
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Lp(x) = Lp(x0) + 10 log10(x0/x) 

Lp(x0): mức ồn tại điểm cách nguồn 1 khoảng x0 = 1m  (dBA) 

Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

Mức ồn cách nguồn 1m và dự báo mức ồn tối đa của các phương tiện vận 
chuyển và thi công đuợc trình bày trong Bảng sau. 

Bảng 3.8. Mức ồn của các thiết bị thi công 

STT Thiết bị 
Mức ồn (dBA) cách 

nguồn ồn 1 m 

Mức ồn tối đa (dBA) 

Cách nguồn 20m Cách nguồn 50m 

1 Xe lu 72 – 74(2) 61 57 

2 Xe tải 82 – 94(2) 81 77 

3 Xe cẩu 84 – 94(2) 70 66 

4 Máy trộn bê tông 75(1); 75 – 88(2) 75 71 

Nguồn: (1) Nguyễn Đình Tuấn và cộng sự, 2000; (2) Mackernize, L.da, 1985 

Tiếng ồn thường gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh thính giác của 
con người, gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu, giảm năng suất lao 
động. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian lâu dài sẽ làm giảm 
thính giác, dẫn tới điếc nghề nghiệp. Nguồn tác động này làm giảm chức năng 
của thính giác, gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con người, gây ra cảm giác 
sợ hãi, âu lo, mệt mỏi, mất ngủ, giật mình, giảm năng suất lao động của công 
nhân và gia tăng tỉ lệ tai nạn lao động. Tuy nhiên, khu vực dự án cách xa khu 
dân cư, tiếng ồn chỉ ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp thi công tại công trường. 

* Độ rung 

Độ rung sinh ra chủ yếu từ hoạt động các máy móc thiết bị trọng tải lớn 
như: máy ủi, máy đào, phương tiện vận chuyển,... Căn cứ theo tài liệu báo cáo 
của USEPA – 1971 và các kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mức độ 
rung động được tính toán như sau: 

Bảng 3.9. Độ rung gây ra do một số thiết bị, máy móc 

STT Phương tiện 
Độ rung tại 

nguồn 
(dB) 

Độ rung 
cách 50 m 

(dB) 

Độ rung 
cách 100 m 

(dB) 

QCVN 
27:2010/BTNMT 

(dB) 

1 Xe tải 80 57 47 75 
(từ 6h-21h, khu vực 

nông thôn) 
2 Máy đào 84 61 51 
3 Máy bơm nước 74 61 41 

Nguồn: USEPA – 1971 

Căn cứ kết quả tính toán cho thấy mức độ rung động cách nguồn thải 50m 
là đảm bảo an toàn theo giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Vậy độ rung chỉ ảnh hưởng đối với công 
nhân vận hành máy móc tại khu vực. 
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Tác hại của độ rung: 

Khi cường độ nhỏ và tác hại ngắn thì sự rung động này có ảnh hưởng như 
tăng lực bắp thịt, làm giảm mệt mỏi. 

Khi cường độ lớn hơn và tác dụng lâu dài gây khó chịu cho cơ thể. 
Những rung động có tần số thấp nhưng biên độ lớn thường gây ra sự lắc xóc, 
nếu biên độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể: 

- Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể làm thay đổi hoạt động chức 
năng của tuyến giáp trạng, gây chấn động cơ quan tiền đình và làm rối loạn 
chức năng giữ thăng bằng của cơ quan này. 

- Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá 
mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

- Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xương khớp, làm viêm hệ 
thống xương khớp. 

3.1.1.3. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - 

văn hóa, các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác (nếu có) 

* Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

Toàn bộ diện tích đất của dự án là 38.639,2 m2 thuộc quyền sử dụng của 
ông Trần Ngọc Sơn, không liên quan đến nhà dân và các công trình khác nên 
các vấn đề bồi thường gây thiệt hại đất đai, tài sản trên đất của các hộ dân trong 
khu vực nên tác động từ quá trình chiếm dụng đất là không có. 

* Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư 

Theo thực tế tại khu vực dự án thì lượng sinh khối thực vật phát sinh 
trong quá trình phát quang tương đối ít khoảng 0,2 m3 và chủ yếu cây bụi, cây 
cỏ và những cây dây leo nhỏ nằm trong diện tích xây dựng sẽ được chủ dự án 
tiến hành phơi khô đốt bỏ. Đơn vị sẽ đốt tập trung một lần tại vị trí cuối hướng 
gió và theo dõi trong quá trình đốt.  

Với lượng sinh khối thực vật phát sinh của dự án tương đối ít nên tác 
động từ quá trình này là không lớn mà chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới công nhân 
làm việc xung quanh. 

* Đánh giá tác động đến đa dạng sinh học 

Việc thi công xây dựng các hạng mục của dự án sẽ gây ra một số tác động 
đến hệ sinh thái trên cạn tại khu vực dự án, khu vực xung quanh dự án: 
* Đối với hệ sinh thái trên cạn 

Hệ sinh thái trên cạn tại dự án và xung quanh dự án là hệ sinh thái nhân 
tạo với thảm thực vật chủ yếu là trảng cỏ tái sinh, rừng trồng cao su, cà phê và 
mì.  

- Khu vực dự kiến xây dựng các hạng mục của dự án là đất của ông Trần 
Ngọc Sơn. Thảm thực vật là trảng cỏ tái sinh gồm những loài cây như: Cỏ tranh, 
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cây cỏ cứt lợn, cây phân xanh, cây hà thủ ô,… Đây là chủ yếu là các loài cỏ dại 
và cây bụi nên khi tiến hành xây dựng tác động gây ra không đáng kể. Khi dự 
án xây dựng, các loài động vật nhỏ như rắn, cóc, nhái, chuột,… mất nơi cư trú 
nên sẽ di chuyển ra ngoài khu vực xây dựng dự án. 

- Khu vực xung quanh dự án trong bán kính 500m: thảm thực vật bị tác 
động khu vực này chủ yếu là thảm thực vật nhân tác. Thực vật chủ yếu là cây 
cao su, cà phê và cây mì và xen lẫn là cỏ mọc dưới tán. Khi dự án xây dựng, 
bụi, khí thải sẽ bám lên lá cây làm giảm khả năng quang hợp của cây. Tuy 
nhiên, dự án được xây dựng trong khoảng thời gian ngắn nên tác động do bụi và 
khí thải phát sinh chỉ mang tính tức thời.  

- Sự tập trung của công nhân xây dựng, các phương tiện cơ giới thi công 
sẽ gây ra tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng đến các loài động vật trong khu vực. Khi 
bị tác động các loài sẽ di chuyển ra xa khu vực thi công theo một số quy luật 
như sau: 

+ Các loài thú phản ứng nhạy cảm với các tác động quấy nhiễu (ồn ào của 
công trình, khu vực dân cư) phân bố gần khu vực công trường như các loài tắc 
kè, sóc,... sẽ di chuyển đến những khu xa, yên tĩnh trên núi cao để sinh sống. 
Tuy nhiên, như đã nêu tại khu vực dự án không còn các loài thú lớn, nên tác 
động này không đáng kể. 

+ Những loài chim, bò sát chỉ di chuyển tản ra xa công trình để sinh sống.  
- Ngoài ra, do tập trung đông cán bộ và công nhân xây dựng dự án 

khoảng 06 người vào thời kỳ cao điểm sẽ tác động đến tài nguyên sinh vật tại 
khu vực dự án. Tuy thời gian xây dựng dự án không dài nhưng các nhà thầu 
phải áp dụng các biện pháp để giáo dục ý thức của công nhân xây dựng không 
xâm hại đến các diện tích ngoài khu vực xây dựng.  

Nhận xét: Trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng 
công trình của dự án sẽ có những tác động nhất định đến môi trường nói chung 
và đến tính đa dạng động thực vật nói riêng như phân tích ở trên. Song đó chủ 
yếu là những tác động tức thời, với mức độ nhỏ và là điều không tránh khỏi đối 
với việc xây dựng dự án. Phạm vi ảnh hưởng của các tác động này chỉ trong khu 
vực công trường và khu vực lân cận trong bán kính 500m. Việc xây dựng tuy 
tác động không đáng kể đến tài nguyên sinh vật nhưng Chủ dự án cần có các 
biện pháp để bảo vệ động vật thực vật, giảm tác động do tiếng ồn, độ rung, ánh 
sáng mạnh đến các loài động vật trong quá trình thi công. 

3.1.1.4. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

* Sự cố cháy nổ, hỏa hoạn 

Các thiết bị lưu chứa nguyên nhiên liệu như xăng dầu, khu tập kết các 
thiết bị lưu chứa phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ thuật là các nguồn 
có thể gây cháy nổ. 

Mạng lưới điện dùng cho các máy móc thiết bị và cho nhu cầu sinh hoạt 
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của công nhân cũng có thể do chập điện gây ra cháy nổ. 

Khi quá trình thi công xây dựng tiến hành vào mùa khô, lưu lượng nước 
thấp cùng với sinh hoạt của công nhân xây dựng trong khu vực dự án sử dụng 
gỗ củi để đun nấu, hút thuốc... làm tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ. 

Sự cố giật, chập, cháy nổ từ hệ thống điện tạm thời cung cấp điện cho 
một số máy móc, thiết bị thi công. 

Khi xảy ra thiên tai (bão, gió lốc...) có thể gây ra sự cố chập điện, sét đánh 
gây cháy, nổ, tại các TBA... đe dọa tính mạng của con người và tài sản. Khi cháy 
nổ máy biến áp sẽ thải ra dầu biến thế là loại CTNH, gây ô nhiễm môi trường. 

Khi sự cố xảy ra có thể gây thiệt hại về người, kinh tế và môi trường cho 
công nhân thi công Dự án. Đặc biệt là CBCNV thi công. 

- Đối tượng tác động: CBCNV làm việc tại công trường. 

- Phạm vi tác động: Toàn bộ diện tích xây dựng. Tác động có tính lâu dài 
và đòi hỏi Chủ dự án phải có một quy trình kiểm soát. 

* Sự cố tai nạn lao động 

 - Sự ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 
của người lao động trên công trường. Một vài chất ô nhiễm như khói thải có 
chứa bụi, SO2, CO, CO2… tùy thuộc vào thời gian và mức độ tác động có khả 
năng làm ảnh hưởng đến người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi, thậm chí 
ngất xỉu (thường xảy ra đối với công nhân nữ hoặc người có sức khỏe yếu). 

- Rơi vật liệu xây dựng khi thi công trên cao gây tai nạn cho công nhân, người 
dân xung quanh và người dân tham gia giao thông trên đường giao thông và 
những tuyến đường vận chuyển khác.  

- Công trường thi công thường xuyên có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào 
có thể dẫn đến tai nạn do xe cộ gây ra.  

- Quá trình sử dụng các loại phương tiện cần cẩu, thiết bị bốc dỡ, các loại vật 
liệu xây dựng chất cao có thể đổ, rơi vỡ.  

- Tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với nguồn điện như công tác thi công 
hệ thống điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, gió bão 
gây đứt dây điện,…  

- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai nạn lao 
động do đất cát sạt lỡ cũng như các sự cố về điện dễ xảy ra hơn.   

- Nguy cơ điện giật do tiếp xúc nguồn điện chiếu sáng hoặc nguồn điện công cụ 
máy móc. 

* Tăng lưu lượng giao thông khu vực 
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- Sự gia tăng về mật độ giao thông do hoạt động vận chuyển đất, đá, 
nguyên vật liệu phục vụ dự án làm tăng áp lực về giao thông tại địa phương.  

- Tuyến đường bị ảnh hưởng gồm: Tuyến đường Phạm Văn Đồng  
(đường Hồ Chí Minh) và các tuyến đường từ dự án đến các đơn vị cung cấp vật 
liệu xây dựng để vận chuyển các nguyên vật liệu vào khu vực dự án (Lương Thế 
Vinh, Nguyễn Văn Linh...) 

- Các tác động của việc tăng mật độ giao thông: 

+ Giảm chất lượng đường xá, gây hư hỏng, xuống cấp gồm: Tuyến đường 
Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Lương Thế Vinh... 

+ Các loại chất thải trong quá trình vận chuyển (chủ yếu là đất, cát) sẽ 
cuốn theo nước mưa đổ vào hệ thống thoát nước, gây ứ đọng và giảm khả năng 
thoát nước. 

+ Tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Với mật độ vận chuyển trung bình 50 
chuyến xe/ngày sẽ tăng mật độ giao thông trên toàn tuyến từ 15 đến 20%. Nguy cơ 
tai nạn giao thông từ đó cũng tăng lên từ 10 – 15%. Mức độ tác động phụ thuộc 
nhiều vào ý thức tham gia giao thông của tài xế và quản lý từ đơn vị thi công. 

+ Nếu công nhân điều khiển phương tiện không đúng nguyên tắc an toàn 
giao thông hoặc các phương tiện vận tải không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật có thể 
dẫn đến tai nạn giao thông đối với các công nhân làm việc tại công trường và 
người dân. Sự cố này có thể phòng tránh được bằng ý thức của công nhân và sự 
quản lý của đơn vị thi công. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình thu gom, lưu gữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Đối với nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

Lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động 3 buồng. Mỗi nhà vệ sinh có dung tích chứa 
chất thải 1.000l để xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng sử dụng cho 
đến khi xây dựng xong nhà vệ sinh và bể tự hoại 3 ngăn. 

* Nước thải xây dựng 

Nước thải vệ sinh dụng cụ lao động, vệ sinh máy trộn bê tông... sẽ được 
dẫn về rãnh thoát nước mưa và được lắng cặn trước khi dẫn ra mương thoát 
nước chung của khu vực. 

Ngoài ra cần thu gom dầu mỡ thải từ các máy móc, thiết bị thi công, 
không để chảy tràn hoặc thải tự do ra công trường. 

3.1.2.2. Đối với chất thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

- Quy định công nhân không vứt rác bừa bãi.  

- Bố trí các thùng rác tại khu vực nhà ở công nhân để thu gom rác thải: 2 
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thùng rác Oval nhỏ (kích thước: 25,5 x 22 x 31 cm) để thu gom triệt để rác thải 
sinh hoạt phát sinh. Thực hiện việc phân loại rác tại nguồn để giảm thiểu tác 
động của rác thải đến môi trường. Chất thải rắn có thể tái chế sử dụng (lọ nhựa, 
thủy tinh, giấy loại, bì ni lông,...) được thu gom để bán phế liệu. Đối với lượng 
rác không thể tái chế sẽ được lưu giữ tại khu tập trung chất thải của dự án cuối 
ngày sẽ đem ra thùng rác cách trang trại khoảng 400 m để đơn vị thu gom vận 
chuyển về bãi rác tập trung của huyện.  

* Chất thải xây dựng 

- Đối với các loại chất thải rắn tái sinh được như: Bao bì, gỗ, sắt, thép,... 
đơn vị sẽ thu gom, phân loại và bán cho cơ sở thu mua phế liệu để tái sử dụng.  

- Đối với chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng: sắt, 
thép vụn, bao bì nilon, catton được thu gom bán phế liệu. Riêng gạch, đá rơi vãi, 
xà bần được thu gom, sử dụng lót đường. 

* Chất thải nguy hại 

Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công hạng mục kho chứa chất thải 
nguy hại đầu tiên khi bắt đầu thi công xây dựng, sau đó bố trí 04 thùng chứa 
chất thải nguy hại theo đúng quy định, loại 120 lít (có nắp đậy, có bánh xe). Lưu 
trữ, yêu cầu nhà thầu hợp đồng với đơn vị có chức năng để kết thúc thi công đến 
thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

3.1.2.3. Đối với bụi, khí thải 

* Giảm thiểu tác động do bụi trong quá trình san gạt mặt bằng 

- Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân sự, máy móc hợp lý, tuần tự, tránh 
chồng chéo giữa các giai đoạn thi công. Phân bố mật độ xe ra vào phù hợp, 
tránh ùn tắc gây ô nhiễm không khí đặc biệt là do bụi. 

- Tưới nước thường xuyên trong phạm vi xung quanh khu vực làm đường 
và san lấp gia cố mặt bằng giúp giảm thiểu bụi phát tán vào không khí. 

- Phun nước làm ẩm khi đào đắp, san nền. Phun nước tưới ẩm trên tuyến 
đường đất vận chuyển vào mùa khô, tần suất 01 lần/ngày. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện, máy móc thi công 
nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật. 

- Bố trí nơi ở của công nhân phù hợp với hướng gió chính tại khu vực, 
hạn chế tác động của nguồn bụi ở dự án ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân. Để 
giảm nồng độ phát tán bụi, đơn vị thi công sẽ phun nước tại khu vực thi công xây 
dựng trong những ngày thời tiết nóng, nắng và khí hậu hanh khô. 

* Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải của hoạt động vận chuyển vật tư phục 

vụ dự án 

- Phân bố mật độ xe ra vào khu vực dự án một cách hợp lý, tránh ùn tắc 
giao thông và gây ô nhiễm không khí do khói bụi thải ra. 
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- Yêu cầu các chủ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào khu 
vực dự án phải chấp hành an toàn giao thông, chạy đúng tốc độ nhằm hạn chế 
bụi phát tán vào môi trường không khí. 

- Xe chở nguyên vật liệu xây dựng được phủ kín bạt tránh rơi vãi xi 
măng,  gạch, đá ra đường. 

- Cần có người hướng dẫn, điều tiết xe vận chuyển vật liệu phù hợp để 
tránh hiện tượng tắt nghẽn giao thông tại lối ra vào khu vực dự án. 

- Chú ý thời gian vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng phải 
hợp lý, nhanh gọn. 

- Tất cả các xe vận tải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về 
mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục 
vụ công tác triển khai thực hiện dự án. 

- Trong quá trình tập kết nguyên vật liệu sẽ phát sinh bụi tại khu vực tập 
kết nguyên vật liệu (cát, đá, gạch, xi măng…), các biện pháp sau được áp dụng 
nhằm giảm thiểu sự phát tán bụi ra môi trường xung quanh tại khu vực tập kết 
nguyên vật liệu: 

 + Làm bờ bao quanh các bãi chứa vật liệu tạm thời, sử dụng gạch, đá chắn 
xung quanh các bãi chứa vật liệu, tránh sạt lở cát, đất ra xung quanh. 

 + Khi bốc dỡ nguyên liệu, công nhân sẽ được trang bị các phương tiện 
bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khoẻ công nhân. 

- Kiểm soát phương tiện vận chuyển các xe được che chắn, không gây rơi 
vãi vật liệu, chất thải ra đường, được vệ sinh sau khi vận chuyển.  

* Giảm thiểu tác động do khí thải từ quá trình hoạt động của máy móc thiết 
bị 

- Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải tại công đoạn thi công các hạng 
mục công trình được thực hiện như sau: 

 + Không sử dụng các xe vận chuyển, máy móc quá cũ để giảm thiểu mức 
độ gây ô nhiễm môi trường không khí. 

+ Thường xuyên phun nước trên bề mặt cần san gạt nhằm hạn chế lượng 
bụi phát tán vào không khí với tần suất 02 lần/ngày. 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

+ Máy đào, ô tô tự đổ và các máy móc thi công phải đạt tiêu chuẩn quy 
định của Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

+ Kiểm tra bảo dưỡng động cơ thiết bị đúng định kỳ, nâng cao hiệu suất 
làm việc của động cơ. Sử dụng loại nhiên liệu cho máy móc thiết bị đúng với 
khuyến cáo của nhà sản xuất. 

 + Hạn chế nổ máy trong thời gian chờ bốc dỡ, các máy móc phải tắt máy 
khi không sử dụng. 
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3.1.2.4. Đối với tiếng ồn và độ rung 

Để giảm thiểu tiếng ồn từ máy móc, thiết bị và các phương tiện, máy móc 
trong quá trình thi công Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

 - Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, hạn chế làm việc vào ban đêm và 
giãn cách các máy móc gây ồn cùng làm việc sẽ tạo ra mức ồn cộng hưởng. 
Không hoạt động vào giờ ăn và giờ nghỉ của công nhân. 

  - Sử dụng máy móc thiết bị đã qua đăng kiểm. 

  - Bố trí khu vực ăn ở, nghỉ ngơi của công nhân cách xa nguồn gây ồn. 

  - Không hoạt động trong giờ ăn, nghỉ ngơi và giờ cao điểm. 

  - Khi vận chuyển vật tư nguyên liệu qua địa bàn khu dân cư cần giảm tốc 
độ, không bóp còi. 

  - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Hạn chế nổ máy trong thời gian chờ, dừng. 

3.1.2.5. Đối với xói lở, bồi lắng, nước mưa chảy tràn (nếu có) 

* Nước mưa chảy tràn 

Để hạn chế tối đa các tác động do nước mưa chảy tràn cần thực hiện các 
biện pháp sau: 

- Tiến hành thu gom triệt để rác thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất 
thải xây dựng trên khu vực dự án để tránh bị cuốn trôi vào nguồn tiếp nhận 
(suối nhỏ hiện hữu gần khu vực trang trại). 

- Che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn trôi trong quá trình 
thi công các hạng mục công trình của dự án. 

- Làm mương thoát nước bằng đất kích thước 0,2 m x 0,2 m và thường 
xuyên khơi thông dòng chảy theo địa hình tự nhiên nhằm khống chế tình trạng ứ 
đọng, ngập úng, sình lầy… quanh khu vực xây dựng. Cuối đường mương thoát 
nước cần bố trí hố thu nước tập trung có kích thước 1mx1mx1m, có song chắn 
rác trước khi đưa vào nguồn tiếp nhận là nhánh suối nhỏ gần khu vực dự án. 

3.1.2.6. Đối với các tác động đến đa dạng sinh học 

- Thu gom chất thải tránh làm ô nhiễm môi trường sinh thái trong khu vực. 

- Tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, góp phần nâng cao đời 
sống và ý thức cộng đồng để giảm bớt áp lực đối với môi trường nói chung cũng 
như hệ sinh thái nói riêng. 

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức bảo 
vệ tài nguyên sinh vật và không xâm phạm đến các diện tích ngoài khu vực xây 
dựng của công nhân khi tham gia xây dựng dự án.  

- Quản lí chặt chẽ, xử phạt nghiêm khắc khi công nhân viên có hành vi 
xấu, gây hại tới nguồn tài nguyên sinh vật. 
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3.1.2.7. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý tốt việc đăng ký tạm trú 
và đảm bảo an ninh trong khu vực. 

- Đề ra các quy định, quy chế nghiêm khắc để xử lý kỷ luật đối với công 
nhân vi phạm, tham gia tệ nạn xã hội. 

- Thực hiện tốt các biện pháp xử lý chất thải do dự án phát thải ra môi trường. 

- Giáo dục công nhân có lối sống lành mạnh, hòa đồng với nhân dân địa 
phương, tôn trọng văn hóa, tập tục và lối sống của nhân dân địa phương. Đề cao 
và giữ vững các phong tục, tập quán, tôn giáo tín ngưỡng vốn là bản sắc văn hóa 
của người địa phương. 

- Tăng cường vệ sinh môi trường trong khu vực, phối hợp với cơ sở y tế 
địa phương định kỳ kiểm soát các nguy cơ gây dịch bệnh tại các khu vực cư trú 
của công nhân và người dân di cư từ nơi khác đến. 

 - Thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương để giải quyết những 
vấn đề nảy sinh liên quan đến hoạt động của dự án và giải quyết trật tự an ninh 
tại khu vực. 

3.1.2.8. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường 

* Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ, hỏa hoạn 

- Lắp đặt các đèn báo hiệu, chuông báo cháy theo đúng tiêu chuẩn quy 
phạm tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ. 

- Đề ra các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành, an toàn cho 
máy móc, thiết bị. Đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các 
cá nhân vi phạm 

- Các nguyên liệu dễ cháy sẽ được chứa vào bảo quản ở nơi thoáng và có 
bao che để ngăn chặn tràn lan khi có sự cố. 

- Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải được đo đạc theo 
dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Nhân viên, công nhân thi công sẽ được huấn luyện để thao tác đúng kỹ 
thuật và nắm vững các phương pháp xử lý các sự cố cháy nổ. 

* Biện pháp an toàn lao động 

- Lắp đặt các biển báo, biển cấm để thông báo cho người dân biết, tránh 
đi vào khu vực thi công dự án, đặc biệt là các khu vực nguy hiểm.  

- Tất cả công nhân tham gia lao động trên công trường đều được học tập về 
các quy định an toàn – vệ sinh lao động. Các công nhân tham gia vận hành máy 
móc, thiết vị được huấn luận và thực hành các thao tác đúng cách khi có sự cố, có 
chứng chỉ vận hành, vận hành đúng vị trí, kiểm tra và bảo trì kỹ thuật chính xác. 
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- Tuân thủ các quy định về ATLĐ khi tổ chức thi công, bố trí hợp lý các 
thiết bị máy móc thi công để ngăn ngừa tai nạn về điện, sắp xếp các bãi chứa vật 
liệu và các lán trại tạm thời. 

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị cá nhân như mũ bảo hộ, dây an toàn, găng 
tay, khẩu trang, kính hàn,… và có những quy định nghiêm ngặt về sử dụng. 

- Tạo hàng rào ngăn cách để tách biệt các khu vực nguy hiểm như: trạm 
điện, các loại vật liệu dễ cháy nổ. 

* Biện pháp an toàn giao thông 

- Tại khu vực công trường bố trí các loại biển báo, biểu hiện an toàn 
giao thông. 

- Bố trí công nhân phân luồng xe vào các giờ cao điểm tránh gây tai nạn, 
ách tắc giao thông tại khu vực dự án.  

- Tại khu vực ra vào dự án không để các phương tiện khác dừng đỗ. 

- Nâng cao ý thức công nhân lái xe bằng cách đề ra nội quy hoạt động, 
vận chuyển và có hình thức xử phạt nghiêm đối với các lái xe vi phạm luật lệ an 
toàn giao thông, đổ đất cát trên đường. Khi đến các vị trí giao cắt của các tuyến 
đường, cần đi chậm, bóp còi thông báo để tránh gây ra va chạm. 

- Các khu vực lán trại tập kết vật liệu, nguyên, nhiên liệu phục vụ thi 
công phải được bố trí tại khu vực an toàn, đầu hướng gió, xa khu vực phương 
tiện vận chuyển thường xuyên hoạt động, có biển báo an toàn, rào chắn. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân. Kiểm tra sửa 
chữa kịp thời các hư hỏng của phương tiện vận chuyển. 

- Nếu trong quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu và đất cát gây hư hỏng 
các đoạn đường thì đơn vị thi công cần phải có trách nhiệm nhanh chóng lên kế 
hoạch và tiến hành sửa chữa, tránh gây khó khăn đi lại cho nhân dân. 

- Cam kết khắc phục sửa chữa hư hỏng đường giao thông để đảm bảo 
việc đi lại cho người dân (đặc biệt vào mùa mưa). 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 
trường trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Nguồn gây tác động đến môi trường giai đoạn vận hành của dự án bao 
gồm: 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nhập nguyên liệu phục vụ 
chăn nuôi, nhập và xuất bán heo. 

- Hoạt động chăn nuôi, lưu trữ nguyên liệu, thức ăn cho heo. 

- Hoạt động thu gom và xử lý các loại chất thải. 

- Hoạt động của cán bộ công nhân viên của trang trại. 

Bảng 3.10. Các hoạt động và nguồn gây tác động giai đoạn vận hành 
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TT Nguồn phát sinh Các yếu tố tác động đến môi trường 

A Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

1 
- Hoạt động nhập thức ăn, vắc xin, 
con giống và xuất bán heo 

- Rửa xe vận chuyển 

- Bụi 

- Khí thải (bụi, SO2, NOx, CO). 

- Tiếng ồn 

- Nước thải 

2 - Hoạt động chăn nuôi 

- Bụi, khí CO, SO2, NO2, NH3), tiếng ồn 

- Nước thải 

- Mùi hôi 

- Chất thải rắn 

3 Sinh hoạt của công nhân (06 người) 
- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt 

4 Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án 

5 Chất thải nguy hại. 

B 
Nguồn gây tác động không liên 

quan đến chất thải 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Tác động đến da dạng sinh học khu vực dự án. 

- Tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, chất 
lượng cuộc sống dân cư khu vực. 

- Sự cố môi trường. 

- Sự cố về an toàn lao động. 

- Sự cố dịch bệnh. 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

a. Nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

Sau khi dự án đi vào chăn nuôi sẽ có 05 cán bộ công nhân và 01 quản lý 
sẽ làm việc và ở lại tại trang trại. Lượng nước đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt 
là 100 lít/người/ngày, với 6 người thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối 
đa khoảng khoảng 0,6 m3/ngày (lượng nước thải phát sinh tính bằng 100% 
lượng nước cấp). Thành phần nước thải chứa chủ yếu là các chất lơ lửng, chất 
dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. 

Theo tài liệu Rapid Inventory Techniques in Environmental Pollution, 
WHO, 1993 thì lượng chất bẩn tính cho 01 người để xác định nồng độ chất bẩn 
của nước thải có thể được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.11. Lượng chất bẩn do sinh hoạt hàng ngày của 1 người thải ra 

STT Chất ô nhiễm Tải lượng (g/người/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 

2 COD 72 – 102,6 
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3 Chất rắn lơ lửng (SS) 70 – 145 

4 Dầu mỡ 10 – 30 

5 Tổng Nitơ 6,0 - 12 

6 Amoni 2,4 - 4,8 

7 Tổng Photpho (Theo P) 0,8 - 4,0 

8 Tổng Coliforms 106 - 109 (MNP/100ml) 

Dựa vào các hệ số ô nhiễm nêu trên, có thể dự báo tải lượng và nồng độ 
các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành dự án 
trong bảng sau: 

Bảng 3.12. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh 
hoạt (chưa qua xử lý) trong giai đoạn vận hành dự án 

STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 
(kg/ngày) 

Nồng độ 
(mg/l) 

QCVN 
14:2008/BTNMT 

Cột B, (mg/l) 

1 BOD5 0,225 - 0,27 562,5 – 675 50 

2 COD 0,36 - 0,513 900 – 1282,5 - 

3 Chất rắn lơ lửng 0,35 - 0,725 875 – 1812,5 100 

4 Dầu mỡ 0,05 - 0,15 125 – 375 20 

5 Tổng Nitơ 0,03 - 0,06 75 - 150 - 

6 Amoni  0,012 - 0,024 30 – 60 - 

7 Tổng Phospho 0,004 - 0,02 10 – 50 10 

8 Tổng Coliforms  
106 - 109 

(MNP/100ml) 
5000 

Ghi chú: 

- Dấu (-): Không quy định. 

- QCVN 14:2008/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải sinh hoạt, cột B quy định giá trị nồng độ của các thông số ô nhiễm làm cơ 
sở tính toán giá trị cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn 
nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Nhận xét: Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô 
nhiễm trong nước thải sinh hoạt nếu chưa qua xử lý đều vượt quá tiêu chuẩn cho 
phép đối với cột B của quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, đặc biệt là chỉ số 
BOD5, TSS và Coliform. Hàm lượng dầu mỡ phi khoáng cũng khá cao. Lượng 
nước thải này nếu không được xử lý trước khi thải ra môi trường có thể gây tác 
động xấu tới môi trường nước mặt, nước ngầm trong khu vực. 

* Nước thải sản xuất  

Qua tham khảo lượng nước thải phát sinh trong chăn nuôi và tỷ lệ thu 
gom nước thải theo tài liệu Quản lý chất thải chăn nuôi – PGS.TS Bùi Hữu 
Đoàn – 2011 so với nhu cầu sử dụng nước của dự án thì có thể tính toán lượng 
nước thải sản xuất phát sinh của dự án như sau: 
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Bảng 3.13. Lượng nước thải sản xuất phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án 

TT Đối tượng sử dụng 
Nhu 
cầu 
(m3) 

Tỷ lệ 
phát 
sinh 
nước 
thải 
(%) 

Tỷ lệ 
thu 
gom 
nước 
thải 
(%) 

Lượng 
nước 
thải 
phát 
sinh 
(m3) 

I Nước phục vụ chăn nuôi heo 75,3   70,98 

1 Nước uống của heo 43,2 90 100 38,88 

2 Nước ngâm mình của heo 9,6 

100 

 9,6 

3 Nước cung cấp cho hệ thống làm mát chuồng trại 8,0  8,0 

4 Nước rửa xe vận chuyển và vệ sinh dụng cụ 2,0 100 2,0 

5 Nước vệ sinh chuồng trại (2 ngày 1 lần) 12,0  12,0 

6 Nước bể khử trùng xe 0,5  0,5 

7 Nước rửa đường giảm bụi 0,80292   0,0 

II 
Nước tưới cây xanh, khuôn viên  

(chỉ tưới vào mùa khô) 
119,731   0,0 

Cộng (I+II) 195,631   70,98 

Vậy, tổng lượng nước thải sản xuất phát sinh của dự án là 70,98 m3/ngày 
đêm. 

- Nước thải chăn nuôi bao gồm các loại nước thải từ hoạt động chăn 
nuôi, vệ sinh chuồng trại, nước tiểu và phân heo... Đặc trưng của nước thải từ 
các chuồng nuôi heo là lượng TSS, COD, BOD5, Nitơ (N) và photpho (P) rất 
cao. Theo kết quả đánh giá điều tra hiện trạng môi trường của Viện chăn nuôi 
tại các cơ sở chăn nuôi heo có quy mô tập trung cho thấy đặc điểm của nước 
thải chăn nuôi: 

+ Các chất hữu cơ: Hợp chất hữu cơ chiếm 70 – 80% bao gồm cellulose, 
protit, acid amin, chất béo, hidrat carbon và các dẫn xuất của chúng, thức ăn 
thừa. Các chất vô cơ chiếm 20 - 30% gồm cát, đất, muối, urê, ammonium, muối 
chlorua, SO4

2-,…  

+ N và P: Khả năng hấp thụ N và P của các loài gia súc, gia cầm rất kém, 
nên khi ăn thức ăn có chứa N và P thì chúng sẽ bài tiết ra ngoài theo phân và 
nước tiểu. Trong nước thải chăn nuôi heo thường chứa hàm lượng N và P rất 
cao. Hàm lượng N-tổng = 200 - 350 mg/l trong đó N-NH4 chiếm khoảng 80 -
90%; P-tổng = 60 – 100 mg/l.  

+ Sinh vật gây bệnh: Nước thải chăn nuôi chứa nhiều loại vi trùng, virus 
và trứng ấu trùng giun sán gây bệnh. 

Bảng 3.14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi 

STT Chất ô Đơn vị Nồng độ (mg/l) QCVN 62-
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nhiễm 
Khoảng Điển hình 

MT:2016/BTNMT    
(Cột A) 

1 PH - 6,5-7,7 7,2 6,0 - 9,0 

2 Độ đục mg/l 420-550 450 - 

3 BOD5 mg/l 1.664-3.268 2.930 40 

4 COD mg/l 2.561-5.028 3.960 100 

5 TSS mg/l 680-1.200 890 50 

6 Nito tổng mg/l 220-460 380 50 

7 P tổng mg/l 36-72 70 - 

8 Dầu mỡ mg/l 5-58 47 - 

9 Coliform 
MPN hoặc 
CFU/100ml 

92.000-
120.000 

114.000 3.000 

Nguồn: Quản lý chất thải chăn nuôi – PGS.TS Bùi Hữu Đoàn – 2011. 

Lượng nước thải này có hàm lượng COD, BOD, TSS và các chất dinh 
dưỡng (N, P)... rất cao, đồng thời có mùi hôi đặc trưng của nước thải chăn nuôi. 
Với các thành phần ô nhiễm nồng độ cao nếu không được thu gom xử lý sẽ tác 
động lớn đến môi trường đất, môi trường nước mặt (suối nhỏ gần dự án) và môi 
trường nước ngầm xung quanh khu vực dự án. 

* Nước mưa chảy tràn 

Tương tự như giai đoạn trên đã tính toán được lưu lượng mưa lớn nhất trên 
diện tích dự án khoảng 1.104,9 m3/h. Để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động 
do nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án khi đi vào vận hành, nước mưa chảy 
tràn trên khu vực dự án sẽ được chia làm 2 nguồn: 

- Nước mưa không có nguy cơ nhiễm bẩn: là nước mưa rơi trực tiếp 
xuống mái các khu nhà trong dự án và nước mưa tại khu vực cây xanh cách ly 
hệ thống xử lý nước thải. 

 - Nước mưa có nguy cơ bị nhiễm bẩn: là nước mưa rơi xuống bề mặt (tại 
bề mặt sân tại khu vực chuồng nuôi và đường vận chuyển cám, heo...) sẽ có 
nguy cơ bị nhiễm bẩn. Tại bề mặt sân khu vực chuồng nuôi và đường vận 
chuyển sẽ có nguy cơ cuốn theo chất lơ lửng và một số thức ăn rơi vãi. Nước 
mưa chảy tràn trên khu vực sân của dự án cuốn theo bụi, đất, cát, dầu mỡ, các 
chất thải rắn và một số chất bẩn rơi vãi, do đó nước mưa tại những khu vực này 
sẽ có nồng độ chất rắn lơ lửng cao hơn, do đó cần phải được lắng tách cặn trước 
khi thoát ra môi trường để giảm thiểu tác động đến nguồn nước mặt quanh khu 
vực dự án. Do đó Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa 
chảy tràn trên khu vực dự án. 

b. Bụi và khí thải 

* Khí thải, mùi hôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi và mùi hôi từ hệ thống 

xử lý nước thải, nhà ép phân, chứa phân khô 
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Do đặc thù của ngành chăn nuôi gia súc, hằng ngày một lượng lớn chất 
thải, phân heo và các loại nguyên liệu phế thải có nguồn gốc hữu cơ bị thải bỏ. 
Chúng được thu gom hoặc rửa trôi trong quá trình vệ sinh chuồng trại, lượng 
chất thải này nhanh chóng được các loài vi sinh vật yếm khí phân hủy tạo thành 
chất khí gây mùi hôi thối như: Sunfua hydro (H2S), methan (CH4), amonia 
(NH3), mecaptan, các hợp chất hữu cơ bay hơi (THC)... ảnh hưởng nặng đến 
môi trường không khí của khu vực nếu không được vệ sinh thường xuyên và 
lượng nước thải vệ sinh chuồng trại không được xử lý triệt để. 

Ngoài nguồn khí thải chủ yếu nói trên, các hoạt động khác trong trang trại 
cũng tác động đến môi trường không khí khu vực dự án bao gồm như: Mùi hôi 
từ khu lưu trữ chất thải rắn thông thường, khu nhà ép phân, nhà chứa phân khô, 
khí thải từ hệ thống thoát nước và khu xử lý nước thải, tại khu xử lý nước thải 
của dự án, các chất ô nhiễm không khí cũng phát sinh từ các công trình xử lý 
như bể biogas, hố ga thu gom nước thải,... Thành phần của các chất gây ô nhiễm 
không khí rất đa dạng như NH3, H2S, Methan, Mercaptan... 

Riêng mùi hôi sinh ra do việc phát tán khí trên bề mặt của các bể xử lý 
nước thải là vấn đề ngoài ý muốn. Điều này xảy ra do quá trình xử lý nước thải 
bằng phương pháp sinh học hiếu khí, nên khi quá trình phân hủy các chất hữu 
cơ diễn ra, nhờ gió mà mùi sẽ phát tán ra xung quanh, vì vậy giải pháp cần thực 
hiện để xử lý là giải pháp trồng cây xanh cách ly. 

Các chất gây mùi còn được đánh giá bởi hàm lượng chất bay hơi và 
lượng mỡ dư thừa trong chất thải. Các chất dư thừa ở dạng chưa phân hủy tạo 
điều kiện cho vi sinh vật gây thối rữa phát triển.  

Bảng 3.15. Các chất tạo mùi hôi trong quá trình chăn nuôi 

TT Chất tạo mùi Công thức Mùi đặc trưng 

2 Amoni NH3 Khai 

3 Hydrosulfua H2S Trứng thối 

4 Mercaptan CH3SH Hôi 

5 Methan CH4 Hôi 

6 Phân C8H5NHCH3 Thối 

Nguồn: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý, 2005 

Các khí này gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí của khu 
vực nếu chuồng trại không được vệ sinh thường xuyên và lượng nước thải, chất 
thải trong quá trình chăn nuôi không được xử lý triệt để và sẽ gây ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe của công nhân làm việc tại trại heo và ảnh hưởng đến 
chất lượng môi trường không khí khu vực dự án. 

Căn cứ thiết kế bố trí mặt bằng dự án, các điểm phát sinh khí thải, mùi 
hôi chủ yếu như khu vực HTXLNT, nhà ép phân, nhà chứa phân khô và quạt 
hút từ chuồng nuôi được bố trí tương đối gần trong cùng khu vực. Do đó, việc 
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tính toán nồng độ phát thải các khí gây ô nhiễm sẽ được tính xem như một 
nguồn phát thải chung. 

Theo Nghiên cứu ô nhiễm Nông Nghiệp khu vực của Ngân hàng Thế giới 
- Tổng quan về Ô nhiễm Nông nghiệp ở Việt Nam: Ngành Chăn nuôi 2017: Mùi 
hôi từ trang trịa chăn nuôi heo đặc trưng là khí NH3 và H2S. Hàm lượng khí 
NH3 và H2S trong không khí phát ra từ cơ sở chăn nuôi lợn được báo cáo là cao 
hơn lần lượt là 7 – 18 lần và 5 – 30 lần so với mức độ cho phép. Khi trang trại 
hoạt động thường ngày thì mức khí NH3 và H2S phát thải không cao, thời gian 
xịt rửa chuồng với tần suất 2 ngày/lần là thời gian khí thải NH3 và H2S ở mức 
cao nhất. 

Với mô hình chăn nuôi gia công có áp dụng công nghệ vào chăn nuôi, để 
tính nồng độ khí NH3 và H2S phát tán, đơn vị tính toán nồng độ khí NH3 ở mức 
vượt 12 lần và H2S ở mức vượt 20 lần quy định cho phép và vận tốc gió tính 
toán phát tán u = 3,3 m/s (vận tốc gió vào thời điểm cao nhất trong năm). Áp 
dụng mô hình hộp chữ nhật để tính toán khuyếch tán nguồn mặt tại trang trại. 

Giả sử khối không khí tại khu vực tập kết được hình dung là khối hình 
hộp với các kích thước sau: Chiều dài L (m), chiều rộng W (m), chiều cao H 
(m). Hình hộp không khí có một cạnh đáy song song với hướng gió. Giả sử 
luồng thổi vào hộp là không khí ô nhiễm và không khí tại khu vực tập kết lúc 
chưa hoạt động là sạch thì nồng độ của bụi trung bình 1 giờ sẽ được tính theo 
công thức sau: 

 

 

 

Trong đó:  

   + Es: Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích (mg/m2.s); 

   + u:  Tốc độ gió trung bình, u = 3,3 m/s; 

   + H: Chiều cao xáo trộn (m); 

   + L,W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Nồng độ Khí H2S và NH3 phát thải ứng với chiều dài L, chiều rộng W 
của hộp không khí được tính ở bảng sau (giả sử độ cao xáo trộn H = 7m): 

Bảng 3.16. Nồng độ khí NH3  phát tán trong quá trình chăn nuôi trại trang trại 
(vào thời gian xịt rửa chuồng) khi chưa có biện pháp giảm thiểu 

Khoảng cách Nồng độ 
(µg/m3) 

QCVN 06 : 
2009/BTNMT 

(Trung bình 1h) Chiều dài Chiều rộng 

Es.L 

u.H 
(1-e –ut/L) C = 
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L (m) W (m) (µg/m3) 

10 10 1.815,7 

200 

30 30 735,15 

50 50 222,97 

70 70 112,47 

100 100 74,33 

150 150 64,19 

300 300 41,23 

Hình 3.1. Biểu đồ nồng độ phát thải khí NH3 khi chưa có biện pháp giảm thiểu 

 
Bảng 3.17. Nồng độ khí H2S  phát tán trong quá trình chăn nuôi trại trang trại 

(vào thời gian xịt rửa chuồng) khi chưa có biện pháp giảm thiểu 

Khoảng cách 
Nồng độ 
(µg/m3) 

QCVN 06 : 
2009/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
(µg/m3) 

Chiều dài 
L (m) 

Chiều rộng 
W (m) 

10 10 869,66 

42 

30 30 133,92 

50 50 60,44 

70 70 42,64 

100 100 34,62 

150 150 31,94 

300 300 23,69 

Hình 3.2: Biểu đồ nồng độ phát thải khí H2S khi chưa có biện pháp giảm thiểu 

10,0 30,0 50,0 70,0 100,0 150,0 300,0

QCVN 06:2009/BTNMT 200 200 200 200 200 200 200

Nồng độ NH3 (µg/m3) 1.815,74 735,15 222,97 112,47 74,33 64,19 41,23

1.815,7

735,2

223,0
112,5 74,3 64,2

41,2
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Nhận xét: Dựa vào kết quả tính toán trên, nồng độ khí NH3 cao nhất là 

1.815,7 mg/m3, nồng độ khí H2S cao nhất là 869,66 mg/m3 ở khoảng cách 10 m, 
vượt 09 lần và 20 lần so với giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam QCVN 
06:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 
không khí xung quanh nên chủ dự án sẽ có phương án xử lý khí thải được trình 
bày tại mục 3.2.2. 

* Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển  

Phương tiện giao thông của cán bộ công nhân viên 

Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí 
giao thông đường bộ” của Bộ giao thông vận tải cho thấy: Lượng nhiên liệu tiêu 
thụ trung bình tính cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03l/km. 

Lượng phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án trong thời gian cao 
điểm ở giai đoạn hoạt động khoảng 12 lượt xe gắn máy/ngày. 

Tính toán áp dụng với quãng đường 100 m trong khu vực dự án, lượng 
nhiên liệu tiêu thụ cho quãng đường trên tương ứng với số lượt xe ra vào dự án 
hiện nay khoảng 0,75 lít/ngày. 

Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông bao gồm: COx, NOx, 
SOx, CxHy, Aldehyde,... Hệ số ô nhiễm và tải lượng chất ô nhiễm phát sinh 
trong ngày được tính toán như sau: 

Bảng 3.18. Hệ số, tải lượng, nồng độ ô nhiễm của xe chạy xăng 

STT 
Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 
(kg/lít xăng) 

Tải lượng ô nhiễm 
(kg/h) 

Nồng độ 
(mg/m3) 

QCVN 
05:2013/ 
BTNMT 

1 Bụi 0,005 0,00016 0,001 ≤ 0,3 

2 SO2 0,00625 0,00020 0,001 ≤ 0,35 

3 NOx 0,01 0,00031 0,001 ≤ 0,2 

10,0 30,0 50,0 70,0 100,0 150,0 300,0

QCVN 06:2009/BTNMT 42 42 42 42 42 42 42

Nồng độ H2S (µg/m3) 869,66 133,92 60,44 42,64 34,62 31,94 23,69

869,7
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60,4 42,6 34,6 31,9
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STT 
Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 
(kg/lít xăng) 

Tải lượng ô nhiễm 
(kg/h) 

Nồng độ 
(mg/m3) 

QCVN 
05:2013/ 
BTNMT 

4 CO 0,075 0,00234 0,008 ≤ 30 

5 THC 0,01 0,00031 0,001 - 

 Nguồn: WHO, 1993, tính toán, 2020 

Nhận xét: So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về 
chất lượng môi trường không khí xung quanh cho thấy lượng khí thải của các 
phương tiện vận chuyển của cán bộ công nhân viên ra vào dự án phát tán vào 
môi trường không khí dự án không đáng kể, thấp hơn giới hạn quy chuẩn cho 
phép. Đồng thời, với môi trường rộng, thông thoáng làm tăng khả năng pha 
loãng các chất ô nhiễm, hạn chế tác động đến các đối tượng trên. 

Phương tiện vận chuyển hàng hóa 

Trong quá trình đi vào hoạt động của dự án, sẽ có các loại phương tiện  
giao thông ra vào như: xe vận chuyển nguyên liệu phục vụ chăn nuôi và nhập, 
xuất heo (heo con, heo thịt xuất chuồng), nhập các loại thuốc, vắc xin, dụng 
cụ... Việc đốt cháy nhiên liệu ( xăng, dầu diezel) của các phương tiện vận tải sẽ 
sinh ra bụi, CO, CO2, NOx, SO2,... Các phương tiện hoạt động không cùng thời 
điểm và tại các địa điểm khác nhau nên không gây ô nhiễm môi trường cục bộ 
mà chỉ góp phần làm tăng hàm lượng các khí thải trong môi trường xung quanh. 

Số lượng heo con nhập và heo thịt xuất bán cần vận chuyển là  4.800 
con/lứa. Đối với nguyên liệu (thức ăn, vac xin và thuốc bổ trợ) phục vụ cho quá 
trình chăn nuôi khoảng 1.912 tấn/năm. Thời gian vận chuyển heo giống và xuất 
bán heo thịt phụ thuộc vào quá trình chăm sóc chăn nuôi của dự án. Đối với 
thức ăn, thuốc, vac xin, dụng cụ chăn nuôi ước tính 5-10 ngày có 1 chuyến xe 
vận chuyển các loại này. 

Sử dụng xe chuyên dụng có tải trọng 12 tấn để vận chuyển, số lượt xe vận 
chuyển heo giống ra vào khu vực trang trại phụ thuộc vào lượng heo xuất tại 
trang trại. Ước tính quãng đường vận chuyển từ trung tâm cung cấp giống và 
thức ăn đến khu vực dự án trung bình khoảng 335 km đi theo tuyến đường 
QL14 từ Bình Định – Kon Tum và đi tiếp đến khu vực dự án thuộc xã Đăk 
Long, huyện Đăk Hà. Tính trung bình số lượt xe vận chuyển khoảng 12 chuyến/ 
tháng. 

Theo WHO (1993) về hệ số ô nhiễm đối với loại xe có tải trọng từ 3,5 – 
16 tấn, với xe chạy dầu Diesel (S= 0,25%) được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.19. Hệ số ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển  

STT Khí thải Hệ số ô nhiễm (kg/1000km/xe) Tải lượng (mg/m.s) 

1 Bụi 0,15 l,73.10-6 
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2 SO2 0,84*S (S=0,05 %) 4,8.10-9 

3 NO2 0,55 1,53.10-4 
4 CO 0,85 9 83.10-6 

Nguồn: WHO 

Áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô 
nhiễm đối với nguồn thải giao thông. Giả sử ta xét nguồn đường có độ cao gần 
mặt đất, gió thổi vuông góc với nguồn đường. Theo Phạm Ngọc Đăng, Môi 
trường không khí, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội – 1997, nồng độ chất ô 
nhiễm trung bình tại một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn đường phát thải 
liên tục có thể xác định theo mô hình Sutton: 

C = 0,8E{exp[-(z+h)2/2σ2z] + exp[-(z-h)2/2 σ2
z] }/( σz.u). 

Trong đó : 

 C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, 
cách đường giao thông X km (mg/m3); 

 E: Tải lượng nguồn thải (mg/ms); 

 z: Độ cao điểm tính (m); 

 σz: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách x theo 
phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, σz = 0,53 × x0,73 

u: Tốc độ gió trung bình =1,5 m/s (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh 
Kon Tum năm 2021); 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy bằng 1m); 

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi; 

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm theo trục x, z ở hai bên đường 
trong trường hợp gió thổi vuông góc với nguồn đường như sau: 

Bảng 3.20. Nồng độ chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển 

Chất ô 
nhiễm 

Khoảng 
cách m 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 
05:2013/BTNMT z = 0 z = 1 z = 2 z = 3 z = 4 

Bụi lơ 
lửng 

1 7,1.10-5 3,64.10-5 l,01.10-6 8,15.10-10 1,87.10-5 

0,3 
2 5,7.10-5 3,61.10-5 8,36.10-6 5,97.10-7 l,21.10-8 

4 3,8.10-5 3,08.10-5 l,64.10-5 5,75.10-6 1,3.10-6 

6 2,9.10-5 2,56.10-5 l,78.10-5 9,67.10-6 4,1.10-6 

SO2 

1 6,19.10-9 3,18.10-9 1,9.10-9 7,12.10-14 l,63.10-18 

0,35 
2 4,95.10-9 3,15.10-9 7,3.10-10 5,21.10-11 l,05.10-12 

4 3,31.10-9 2,68.10-9 1,4.10-9 5,02.10-10 1,13.10-10 

6 2,53.10-9 2,23.10-9 1,5.10-9 8,44.10-10 3,5.10-10 

NO2 1 2,6.10-4 1,3.10-4 0,03.10-4 3,01.10-9 6,9.10-14 0,2 
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2 2,1.10-4 1,3.10-4 0,3.10-4 2,2.10-6 1,04.10-4 

4 1,4.10-4 1,1.10-4 0,6.10-4 2,1.10-5 7,06.10-5 

6 1,1.10-4 0,9.10-4 0,6.10-4 3,5.10-5 5,7.10-5 

CO 

1 4,1.10-4 2,1.10-4 5,78.10-6 4,67.10-9 1,1.10-13 

30 
2 3,3.10-4 2,1.10-4 4,79.10-4 3,41.10-6 6,9.10-8 

4 2,2.10-4 1,8.10-4 9,43.10-4 3,29.10-5 7,4.10-6 

6 l,7.10-4 1,5.10-4 l,01.10-4 5,5.10-5 2,3.10-5 

Kết quả tính toán trên cho thấy: Nồng độ của từng chất ô nhiễm này đều 
thấp hơn nhiều so với mức cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Bụi và các 
loại khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển heo và nguyên vật liệu chăn 
nuôi tác động tới môi trường không khí và dân cư trên tuyến đường vận chuyển 
là không đáng kể. 

c. Chất thải rắn sinh hoạt 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

Chỉ số phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là 0,8 kg/người/ngày (Áp dụng đối 
với đô thị loại V - Thông tư 22/2019/TT-BXD). Do đó, với số lượng công nhân 
viên là 06 người thì lượng chất thải rắn phát sinh: (06 người x 0,8 kg/người.ngày) 
= 4,8 kg/ngày. Thành phần: Rác sinh hoạt chủ yếu là các loại rác thực phẩm như: 
vỏ rau quả, đồ ăn thừa,…trong đó, chất thải chất hữu cơ chiếm 76 – 82% và 18 – 
24% là các chất khác. Do có thành phần hữu cơ cao, nếu không được quản lý tốt, 
chất thải rắn sinh hoạt sẽ phân hủy, gây mùi hôi khó chịu, làm ảnh hưởng đến sức 
khoẻ con người. Đồng thời để lâu ngày sẽ tích tụ khối lượng lớn dần, tạo ra các ổ 
dịch bệnh, ruồi muỗi phát triển. Ngoài ra, chất thải rắn sinh ra các chất khí độc 
hại như CO2, CO, CH4, H2S, NH3,… , gây ô nhiễm cục bộ môi trường không khí 
khu vực dự án. 

d. Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

* Chất thải rắn sản xuất 

* Chất thải rắn phát sinh trong quá trình chăn nuôi chủ yếu là từ 4 loại sau: 

a. Phân tươi với lượng chất thải khoảng 2% khối lượng cơ thể vật nuôi. 
Với quy mô 4.800 heo thịt/lứa, tổng khối lượng phân hàng ngày: 9.600 kg. Khối 
lượng phân heo này hòa lẫn và nằm trong 70,98 m3 nước thải sản xuất phát 
sinh/ngày đêm của dự án. 

b. Bao bì đựng thức ăn chăn nuôi với khối lượng phát sinh khoảng 
05kg/tháng. Ngoài ra còn có thức ăn gia súc dư thừa từ các chuồng chăn nuôi 
heo (với công nghệ chăn nuôi hiện đại lượng thức ăn thừa phát sinh tương đối ít 
và không đáng kể). 

c. Xác heo chết: xác heo chết là một loại chất thải đặc biệt trong chăn 
nuôi. Trong quá trình chăn nuôi, sẽ có một số heo chết do heo thịt cắn, giẫm đạp 
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lẫn nhau hoặc do sốc nhiệt. Qua tham khảo một số dự án chăn nuôi heo tương 
tự,  tỷ lệ heo chết do heo thịt cắn, giẫm đạp lẫn nhau, sốc nhiệt chiếm khoảng 
0,88 - 1% tổng số lượng đàn heo nuôi. Như vậy, với quy mô 4.800 con/lứa, 
lượng heo chết do cắn, giẫm đạp lẫn nhau của dự án khoảng 42-48 con/lứa. 
Lượng heo chết do các nguyên nhân trên thường xảy ra chủ yếu trong vòng 2 
tháng đầu khi heo con mới nhập về trang trại, lúc này heo con có trọng lượng 
nhỏ, khoảng 10-30kg/con. 

Xác heo chết có thể bị phân hủy tạo nên các thành phần ô nhiễm có thể 
được lưu giữ trong đất trong thời gian dài hay lan truyền trong môi trường nước 
và không khí, gây ảnh hưởng xấu cho con người, vận nuôi và khu hệ sinh vật 
trên cạn hay dưới nước. Do đó việc xử lý xác heo chết phải được tiến hành 
nghiêm túc. Đối với nguồn chất thải này nếu không được thu gom xử lý, sẽ gây 
ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường nước mặt, nước ngầm xung 
quanh khu vực dự án. Do đó, Chủ dự án sẽ có biện pháp xử lý cụ thể đối với 
nguồn chất thải này. 

d. Bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: 

Theo số liệu đã thống kê ở trên thì khối lượng phân thải ra hàng ngày của 
dự án khoảng 9.600 kg phân/ngày, để đảm bảo sự vận hành ổn định của hầm 
Biogas và hạn chế mùi hôi do phân heo, chủ dự án lựa chọn phương pháp tách 
phân ra khỏi nước thải tại bể gom trước khi vào hầm biogas bằng máy ép phân.  

Theo số liệu của nhà sản xuất thì máy ép phân sẽ tách được khoảng 65 - 
75% trên tổng lượng phân phát sinh ra khỏi nước thải (tương đương khoảng 
6.240 – 7.200 kg phân), khối lượng còn lại 2.400 -3.360 kg phân sẽ theo nước 
thải vào hầm biogas. 

Theo tài liệu Composting - Sanitary disposal & Reclamation of organic 
wastes, Harold B. Gotass, WHO, với lượng phân như trên và độ ẩm 82% ta có: 

- Tổng hàm lượng chất rắn sấy khô:  

TS1 = 18% × 2.450 = 441,0 kg/ngày 

TS2 = 18% × 630 = 604,8 kg/ngày 

- Tổng lượng chất rắn hữu cơ phân hủy được:  

nBS1 = 80% × 441,0 = 352,8 kg/ngày. 

nBS2= 80% × 604,8 = 483,84 kg/ngày. 

Theo tài liệu Waste Water Engineering, Mercaly & Eddy, McGrawHill 
với lượng sinh khối phát sinh là 0,05kg/kg chất hữu cơ phân hủy ta có tổng hàm 
lượng chất khô có trong bùn sinh ra từ hầm biogas là: 

0,05 × 352,8 = 17,64 kg/ngày. 

0,05 × 483,84 = 24,182 kg/ngày. 
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Tỷ trọng cặn: S = 1,053 tấn/m3, nồng độ cặn trong bùn : P = 4% (thông số 
chọn). Vậy thể tích bùn thải phát sinh từ bể Biogas trung bình là:  

V1 = 0,01764 / (1,053×0,04) = 0,4188 (m3/ngày). 

V2 = 0,024182 / (1,053×0,04) = 0,5741 (m3/ngày). 

Vậy thể tích bùn thải phát sinh sau khi qua bể Biogas khoảng 0,4188 – 
0,5741 m3/ngày ≈ hàm lượng chất khô có trong bùn khoảng từ 17,64 – 24,182 
kg/ngày ≈ 150,768 – 206,676 m3/năm. 

Bùn thải từ hầm biogas là hợp chất đã được lên men yếm khí, có tính chất 
hữu cơ với độ mùn cao, dễ phân hủy, thành phần gần giống với phân vi sinh nên 
không ảnh hưởng nhiều đến môi trường, sức khỏe của con người và sinh vật. 
Các vi khuẩn gây bệnh cũng bị tiêu diệt do quá trình phân hủy yếm khí và nhiệt 
độ trong hầm biogas. Khối lượng chất thải này chủ dự án sẽ có biện pháp xử lý 
phù hợp. 

e. Chất thải phát sinh trong quá trình vận chuyển heo: Trong quá trình 
vận chuyển heo cũng sẽ phát sinh phân và nước tiểu heo. Nếu không có biện 
pháp thu gom xử lý, sẽ gây ô nhiễm trên tuyến đường vận chuyển. 

* Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình chăn nuôi bao gồm: xác heo chết 
do dịch bệnh, các loại kim tiêm, bao bì đựng vac xin, thuốc thú y, bao bì chai lọ 
đựng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, pin thải, bình ắc quy thải, bóng đèn huỳnh 
quang...  

- Xác heo chết do dịch bệnh: Thường nếu heo chết do các nguyên nhân 
bệnh lý thì chúng là một nguồn phát sinh ô nhiễm nguy hiểm, dễ lây lan các 
dịch bệnh. Số lượng heo chết do dịch bệnh tối đa khoảng 480 tấn/lứa. 

Tuy nhiên, theo thực tế tại một số Trại chăn nuôi công nghệ cao, con 
giống tốt và được chăm sóc với công nghệ hiện đại và được kiểm soát các 
nguồn lây bệnh rất chặt chẽ, khả năng heo bị dịch bệnh thường không cao. Căn 
cứ Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chất 
thải nguy hại được ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Gia súc, gia cầm chết (do dịch bệnh) có mã 
CTNH là 14 02 01. Do đó việc xử lý xác heo chết phải được tiến hành nghiêm 
túc, Chủ dự án sẽ có biện pháp xử lý cụ thể đối với nguồn chất thải này. 

- Các loại kim tiêm, bao bì đựng vac xin, thuốc thú y, bao bì chai lọ đựng 
hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật: ước tính số lượng thải ra khoảng 01 kg/tháng. 

- Pin thải, bình ắc quy thải, bóng đèn huỳnh quang,... ước tính khoảng 0,2 
– 0,5 kg/tháng. 

Các thành phần chất thải nguy hại này nếu không được thu gom và xử lý 
sẽ tồn lưu trong môi trường gây mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm môi trường 
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đất, môi trường nước mặt, nước ngầm gần khu vực dự án. 

3.2.1.2. Tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sau:  

- Từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm tuy nhiên hoạt 
động phát sinh này chỉ mang tính chất gián đoạn không liên tục và chỉ trong 
khuôn viên nhà máy.  

- Tiếng ồn của heo: Hoạt động nuôi heo sẽ làm phát sinh tiếng ồn bao 
gồm tiếng kêu cộng hưởng của đàn heo thường xảy ra ở một thời điểm nhất 
định, thường là lúc cho heo ăn. Với số lượng lớn heo nuôi và sự cộng hưởng 
tiếng kêu sẽ tạo ra tiếng ồn lớn, làm ảnh ảnh hưởng đến người tiếp xúc với tiếng 
ồn nhiều rơi vào trạng thái căng thẳng về tâm lý và sức khoẻ. 

- Tiếng ồn từ thiết bị, phương tiện máy móc phục vụ chăn nuôi: Tại mỗi 
chuồng nuôi có gắn 08 quạt thông gió làm thông thoáng chuồng trại sẽ tạo ra 
tiếng quạt thổi, tiếng ồn từ hoạt động các phương tiện máy móc, thiết bị cơ giới.  

Bảng 3.21. Mức ồn các thiết bị cơ giới 

TT Tên thiết bị 
Mức ồn ở khoảng cách 15 

m (dBA) 
QCVN 26:2010/BTNMT 

1 Quạt thông gió 75 - 96 70 dBA 

(trung bình từ 6 -21h) 2 Xe tải vận chuyển 81 - 94 

Trong phạm vi 15 m thì thì tiếng ồn của quạt thông gió và xe tải đều vượt 
giới hạn mức ồn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT. Tiếng ồn ảnh hưởng 
nhiều đến sức khỏe công nhân trực tiếp tham gia sản xuất trong khoảng bán 
kính từ < 50m. 

3.2.1.3. Tác động đến đa dạng sinh học và các tác động khác 

* Tác động đến đa dạng sinh học 

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh ra các chất thải gây ảnh hưởng 
tới tài nguyên sinh vật khu vực xung quanh dự án. Đặc biệt, khí thải và nước 
thải là nguồn tác động trực tiếp đến môi trường sống, đời sống của hệ động thực 
vật. Cụ thể các tác động trong giai đoạn vận hành đối với  hệ sinh thái trên cạn 
khu vực xung quanh dự án và hệ sinh thái dưới nước (suối nhỏ gần dự án) được 
đánh giá như sau: 

* Đối với hệ sinh thái trên cạn khu vực xung quanh dự án: 

Hệ sinh thái trên cạn khu vực xung quanh dự án là hệ sinh thái nhân tạo, 
quần xã sinh vật và thảm thực vật chỉ là các loại cây trồng lâu năm (cây cao su, 
cây cà phê, cây mì xen lẫn có cỏ dại dưới tán) nên đa dạng sinh học của hệ sinh 
thái trên cạn không nhiều, các loài động vật trên cạn tại khu vực chủ yếu là 
chim, chuột, dế, giun đất, các loài bò sát,... không có các loài động thực vật quý 
hiếm nên chất thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy không gây ảnh hưởng 
đến đa dạng về loài trong khu vực.  
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Mặt khác, khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh khí thải và tiếng ồn tác 
động đến sinh vật khu vực xung quanh dự án. Tuy nhiên ở giai đoạn thi công 
các loài động vật hầu hết đã di cư ra bên ngoài khu vực xây dựng dự án, một số 
loài đã đi chuyển vào sâu trong rừng. Bên cạnh đó, khí thải phát sinh từ nhà 
máy đã được áp dụng các biện pháp giảm thiểu đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy 
định, cũng như tiếng ồn phát sinh được xác định nằm trong giới hạn tối đa 
ngưỡng cho phép nên tác động các yếu tố này đến sinh vật là không đáng kể.   

* Đối với hệ sinh thái tại suối nhỏ gần dự án: 

Hệ sinh thái suối nhỏ gần dự án là hệ sinh thái nước chảy và đã có sự tác 
động của người dân từ rất lâu. Khi dự án đi vào hoạt động, dự án sẽ tuần hoàn 
tái sử dụng 100% nước thải sau xử lý nên sẽ ít tác động đến hệ sinh thái của 
suối. Tuy nhiên, nếu không quản lý và xử lý chặt chẽ các loại chất thải phát sinh 
từ dự án cũng sẽ gây tác động đến hệ sinh thái tại suối nhỏ gần dự án. 

Nhận xét: Khi dự án đi vào vận hành sẽ phát sinh ra các chất thải có ảnh 
hưởng tới hệ động thực vật trong khu vực thông qua tác động đến sinh cảnh 
sống và tác động trực tiếp đến một số loài. Tuy những tác động này được đánh 
giá là không đáng kể nhưng chủ dự án cần có những biện pháp để bảo vệ tài 
nguyên sinh vật quanh khu vực dự án. 

* Tác động đến kinh tế - xã hội 

Quá trình hoạt động chăn nuôi dự án sẽ tác động đến tình hình kinh tế - 
xã hội, cũng như ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trong khu 
vực, cụ thể: 

- Tác động tích cực 

+ Với số lượng heo xuất thịt xuất bán hàng năm của Dự án đảm bảo cung 
cấp cho thị trường một lượng heo thịt đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ 
rõ ràng. 

+ Dự án mang lại giá trị kinh tế cao, đóng góp một phần khá lớn cho ngân 
sách Nhà nước qua việc nộp các loại thuế, góp phần tạo tiền đề không nhỏ trong 
việc thực hiện chủ trương Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông 
thôn tại địa phương. 

- Tác động tiêu cực: 

- Dự án đi vào vận hành có thể tiềm ẩn những tác động tiêu cực như ô 
nhiễm môi trường do chất thải nếu không được xử lý, dịch bệnh do heo.... 

- Khi dự án đi vào vận hành, quá trình vận chuyển thức ăn, phân bón, các 
loại thuốc và hóa chất sử dụng cho dự án có thể rơi vãi thức ăn, phân bón, làm ô 
nhiễm tuyến đường dân sinh trên cung đường vận chuyển (đoạn đường từ QL 
Hồ Chí Minh vào tới khu vực dự án với bề mặt đường nhựa rộng 3,5m, chiều 
dài 7,4 km) ảnh hưởng đến môi trường đất, không khí và ảnh hưởng đến một số 
hộ dân sinh sống dọc tuyến đường này.  
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3.2.1.4. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

Sự cố về an toàn lao động, sự cố cháy nổ 

* Tai nạn lao động 

- Người lao động nếu không được học tập, hướng dẫn quy trình, nội quy 
an toàn lao động thì nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra. 

- Tai nạn do quá trình bốc dỡ nguyên liệu và heo lên xuống xe vận chuyển. 

- Do bị heo cắn trong lúc làm việc. 

* Sự cố tai nạn giao thông 

Trong giai đoạn này, quá trình chở nguyên liệu và heo làm gia tăng 
phương tiện giao thông trên tuyến đường vận chuyển, chở quá tải có thể dẫn đến 
tai nạn giao thông. 

* Nguy cơ cháy nổ  

- Sự cố về các thiết bị điện: dây điện trần, dây điện, động cơ, quạt,... bị 
quá tải trong quá trình hoạt động, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy. 

Các tác động do sự cố cháy nổ gây ra: 

- Thiệt hại về tài sản do sự phá hủy của sự cố cháy nổ là rất lớn. 

- Gây thiệt hại về tính mạng con người. 

- Ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. 

Tuy nhiên nếu áp dụng các biện pháp phòng chống và giảm thiểu các 
nguy cơ về cháy nổ thì khả năng xảy ra sự cố tại khu vực dự án là rất thấp. 

* Sự cố nổ bể Biogas 

- Các nguyên nhân gây nổ bể Biogas: 

+ Kết cấu xây dựng không đúng kỹ thuật. 

+ Không quan tâm đến quy trình kỹ thuật vận hành và bảo quản. 

+ Không xả khí gas thừa. 

+ Do sự bất cẩn của công nhân (vứt mồi lửa, vật dễ cháy, dễ phát nổ... 
gần hầm biogas). 

e. Sự cố dịch bệnh 

Nguy cơ xảy ra dịch bệnh đối với vật nuôi như bệnh dịch lở mồm long 
móng, bệnh tai xanh, bệnh dịch tả, bệnh tụ huyết trùng, bệnh liên cầu khuẩn... 
Dịch bệnh bùng phát nếu không được kiểm soát sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, 
sinh hoạt và sản xuất của người dân gần trang trại cũng như công nhân viên tại 
khu vực trang trại. 

Dấu hiệu: Heo bỏ ăn hoặc có biểu hiện ngoài da, biểu hiện bầy đàn,... 

f. Các sự cố môi trường có thể xảy ra  
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 Sự cố môi trường có thể xảy ra khi dự án đi vào vận hành tại các công 
trình của nhà máy như sau: 
* Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thu gom nước thải 

- Nguyên nhân: Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống thu 
gom nước thải; Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ 
nước thải. 

- Tác động: Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống trên xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các 
chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với 
nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy 
tràn trên mặt bằng nhà xưởng gây mất mỹ quan, tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng 
đến công nhân sản xuất và gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nước mặt, nước 
ngầm. 

* Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

- Nguyên nhân: Lưu lượng nước thải tăng đột ngột; Hệ thống điện bị ngắt 
đột ngột; Hệ thống đường ống bị nghẹt hoặc vỡ; Hệ thống bơm hư hỏng; Hồ xử 
lý nước thải bị sạt, vỡ do mưa lớn. 

- Tác động: HTXLNT bị sự cố dẫn đến nước thải không được xử lý triệt 
để, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của Dự án và gây ô nhiễm nguồn nước 
mặt khi thải ra nguồn tiếp nhận, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, gây chảy tràn 
tại khu vực xử lý và các khu vực lân cận. 

* Sự cố rò rỉ khí gas từ bể Biogas 

- Nguyên nhân: sự cố rò rỉ khí gas từ bể Biogas do các mối nối, hàn của 
bạt lót, bạt phủ bị hở, do đường ống dẫn khí gas bị rò rỉ, do hoạt động lâu ngày 
bạt phủ bị mục...  

- Tác động: Sự cố rò rỉ khí gas xảy ra sẽ dẫn đến khí gas phát thải vào 
môi trường gây ô nhiễm môi trường không khí. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải                                                                                                                               

a. Công trình xử lý nước thải 

* Nước thải sinh hoạt: 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 0,6 m3/ngày đều được thu gom, xử 
lý chung bằng bể tự hoại 3 ngăn của khu nhà điều hành đã có từ trước để xử lý 
đạt chuẩn trước khi thẩm thấu vào môi trường đất qua giếng thấm. 

Bể tự hoại được thiết kế theo Quy định của Bộ Xây Dựng. 

* Tính toán thể tích hệ thống bể tự hoại: 

 Thể tích yêu cầu của bể tự hoại: V = d.Q = 2,4 m3  
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Trong đó: 

 V: Thể tích bể tự hoại. 

 d: Thời gian lưu nước (ngày). Chọn d = 4 ngày. 

 Qmax: Lượng nước thải tối đa trong ngày (tính cho 06 người)  

Q = 6 * 100 = 600 lít= 0,6 m3 

Như vậy, hệ thống bể tự hoại có tổng thể tích 3 m3 được xây dựng từ 
trước tại khu vực nhà điều hành là đảm bảo để xử lý toàn bộ lượng nước thải 
sinh hoạt phát sinh. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại: 

 

Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 

Bể tự hoại của dự án được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn xây dựng với thể 
tích phù hợp, vì vậy đảm bảo hiệu quả xử lý, nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 
14:2008/BTNMT – cột B và được thẩm thấu vào môi trường đất. Tuy nhiên, để 
tránh sự cố quá tải trong quá trình hoạt động của bể tự hoại, đơn vị sẽ tiến hành 
hút bể định kỳ (1 năm/lần). 

* Nước thải sản xuất: 

Như đã tính toán tại mục a-3.2.1.1, tổng khối lượng nước thải sản xuất 
cần xử lý của dự án là 70,98 m3/ngày. Để đảm bảo các chỉ tiêu của nước thải 
phát sinh từ quá trình chăn nuôi heo của trại heo nằm trong giới hạn cho phép 
của QCVN 62 - MT: 2016/BTNMT - cột A, dự án chọn hệ số ổn định của nước 
thải là 1,2. Vậy dự án sẽ đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 
xử lý: 70,98 m3/ngày x 1,2 = 85,176 ≈ 86 m3/ngày. Dự án sẽ triển khai xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ sau: 
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Hình 3.4. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của dự án 

Nước thải từ chuồng 
cách li heo bệnh 

Bể khử trùng 

Nhà ép phân + bùn 

Phân + Bùn đã ép 
tách nước 

Máy thổi khí 

Bể điều hòa, ổn định 
kiêm bể sinh học thiếu 

khí 

Nước thải từ chuồng trại 

Bể Biogas 

Bể sinh học hiếu khí 

Bể lắng  

Hồ sinh học 2 

 

Đạt cột A - QCVN 62-MT:2016/BTNMT 

(Tuần hoàn tái sử dụng trong chăn nuôi) 

Hóa chất NaClO 

Nước 

tuần 

hoàn 

Bể khử trùng 

Khuấy trộn 

Nước 

thải  từ 

máy ép 

phân 

trả vể 

Bể sự cố 

Bể gom 

Đạt cột A - QCVN 62-MT:2016/BTNMT 

(Tuần hoàn tái sử dụng tưới khuôn viên 
cây xanh) 

Cột lọc áp lực 

Khí gas 

Bùn 

Hồ sinh học 1 
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* Thuyết minh sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của dự án: 

Toàn bộ nước thải trong quá trình chăn nuôi tại các chuồng nuôi được thu 
gom bằng đường ống HDPE D200mm với tổng chiều dài 202 m, nước từ khu 
cách ly được thu gom bằng đường ống HDPE D125mm với tổng chiều dài 175 
m, sau đó qua 13 hố ga bê tông có kích thước 1,1 x 1,1 x 1m dẫn về bề gom.  

 1. Bể gom có chức năng lắng cặn, đồng thời tại bể gom được bố trí đường 
ống hút phân để đưa về máy ép phân. Máy ép phân có nhiệm vụ tách chất rắn ra 
khỏi nước thải, phần chất rắn được ép hết nước sẽ được đóng bao để làm phân 
bón, nước thừa từ máy ép sẽ trả về lại bể gom để tiếp tục xử lý. Đồng thời tại bể 
gom được lắp đặt ống dự phòng để đưa nước thải ra bể sự cố khi hệ thống xử lý 
nước thải bị sự cố. 

 2. Nước thải tại bể gom sau khi được tách chất rắn sẽ được dẫn vào bể 
Biogas. Tại bể Biogas nước thải sẽ được lưu từ 56 ngày đồng thời sẽ được bổ 
sung các vi sinh vật để phân hủy các chất ô nhiễm có trong nước thải thành khí 
sinh học Biogas (CH4, CO2, ...). Trong quá trình lên men ở ngăn chứa đến thời 
gian nhất định, khí biogas được tạo ra thì áp suất bắt đầu có sự thay đổi và khí 
sẽ được đẩy lên ngăn trên của bể. Đồng thời khí sinh ra nhiều sẽ tạo được áp lực 
đẩy khí lên và thoát ra ngoài qua van xả khí.  

 3. Nước thải sau khi được vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm được dẫn 
vào bể điều hòa, ổn định khí kiêm xử lý sinh học thiếu khí. Tại bể điều hòa, ổn 
định khí kiêm xử lý sinh học thiếu khí, nước thải được khuấy trộn nhằm hỗ trợ 
cho quá trình Nitrat hóa xảy ra. Trong môi trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn 
này sẽ khử Nitrat (NO3-) và Nitrit (NO2-), khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát 
khỏi nước và ra ngoài. Bể thiếu khí còn đóng vai trò là một hệ chọn lọc vi sinh 
để chống lại hiện tượng bùn nổi do vi khuẩn dạng sợi gây ra.  

 4. Sau quá trình xử lý tại bể sinh học thiếu khí, nước thải được đưa sang bể 
sinh học hiếu khí để khử các hợp chất ô nhiễm khác. Tại bể hiếu khí đươc cung 
cấp một lượng ô xy giúp vi sinh vật phát triển, quá trình oxy hóa các chất hữu cơ, 
BOD, COD bởi vi sinh vật hiếu khí là bùn hoạt tính hiện diện sẵn trong bể.  

 5. Nước thải sau bể hiếu khí gần như giảm toàn bộ lượng chất ô nhiễm và 
tự chảy sang bể lắng để tách hỗn hợp nước thải và bùn vi sinh bởi quá trình lắng 
thông thường. 

 6. Nước sau khi ra khỏi bể lắng sẽ được chêm một lượng hóa chất NaClO 
5% nhất định vào nhằm oxy hóa, khử các vi trùng, vi khuẩn tồn tại trong nước. 
Tại bể được trang bị van điều tiết để điều tiết lượng hóa chất NaClO chêm vào. 

 7. Sau công đoạn khử trùng, nước thải được dẫn vào Hồ sinh học 1 và Hồ 
sinh học 2. Nước thải sau khi qua Hồ sinh học 2 đạt cột A - QCVN 62-
MT:2016/BTNMT được bơm số 1 qua cột lọc áp lực để phục vụ chăn nuôi và 
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bơm số 2 đưa đi tưới cây trong khu vực dự án bằng đường ống HDPE D90mm 
và D60mm với tổng chiều dài 95m và 370 m.  

Phần bùn sinh học thải thu từ bể lắng và bể biogas được định kỳ thu về 
nhà ép phân và bùn. Tại đây bùn sẽ được nén lại để tách nước và giảm thể tích. 
Bùn sau khi được ép hết nước sẽ được đóng bao để làm phân bón. 

Căn cứ quy định tại QCVN 62-MT:2016/BTNMT, giá trị giới hạn nồng 
độ các chất ô nhiễm trong nước thải áp dụng trong trường hợp của dự án là: 

Bảng 3.22. Giá trị áp dụng tính toán đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 62-

MT:2016/BTNMT    (Cột 
A) 

1 pH - 6,0 - 9,0 

2 BOD5 (20 oC) mg/l 40 

3 COD mg/l 100 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 

5 Tổng Nitơ (tính theo N) mg/l 50 

6 Tổng Coliform 
MPN hoặc 

CFU/100 ml 
3.000 

* Ghi chú: 

- Dấu (-): Không quy định. 

- QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 
nuôi.  

- Cột A quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở 
tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải chăn nuôi khi xả ra các nguồn nước 
được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

 Như vậy, hệ thống xử lý nước thải công suất 86 m3/ngày của dự án phải 
đảm bảo các chất ô nhiễm sau xử lý phải đạt giá trị cho phép tại bảng 3.22 trên. 

* Các thông số hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3.23. Các thông số xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Giá trị thiết kế 

1.      Dữ liệu đầu vào     

  Lưu lượng nước thải  m3/ngày đêm 86 

  pH   6,5-7,7 

  COD mgO2/l 2.561-5.028 

  BOD5 mgO2/l 1.664-3.268 

  TSS mg/l 680-1.200 

  Nitơ tổng mg/l 220-460 

  Coliform MPN hoặc 92.000-120.000 
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CFU/100ml 

2.      Nước sau xử lý   

Tiêu chuẩn xả QCVN 62-
MT:2016/BTNMT    (Cột 

A) 
  Lưu lượng nước thải  m3/ngày đêm 30 

  pH - 6 - 9 

  COD mgO2/l 40 

  BOD5 mgO2/l 100 

  TSS mg/l 50 

  Nitơ tổng mg/l 50 

  Coliform 
MPN hoặc 
CFU/100ml 

3.000 

3.      Thông số thiết kế chính 

3.1 Bể gom     

  Lưu lượng nước thải vào bể m3/giờ 3,583 

  

Kích thước bể: 
Dài 
Rộng 
Mức nước (max) 

m 

 
6,4 
3,4 
4,0 

  Tổng thể tích m3 87,04 

  Thời gian lưu nước giờ 24 

3.2 Bể Biogas     

  Lưu lượng nước thải vào bể m3/ngày 86 

  

Kích thước bể: 
Dài 
Rộng 
Mức nước (max) 

m 

 
46 
24 
4,5 

  Tổng thể tích m3 4.968 

  Thời gian lưu nước ngày 56 

3.3 Bể thiếu khí     

  Lưu lượng nước thải vào bể m3/giờ 3,583 

  

Kích thước bể: 
Dài 
Rộng 
Mức nước (max) 

m 

 
5,1 
3,6 
2,5 

  Tổng thể tích m3 45,9 

  Thời gian lưu nước giờ 12 

3.4 Bể hiếu khí     

  Lưu lượng nước thải vào bể m3/giờ 3,583 

  
Kích thước bể: 
Dài 
Rộng 

m 
 

5,1 
3,6 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao 
Yôp, xã Đăk Long” 

          Chủ dự án: Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn                                  Trang 115 
          Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Kon Tum Xanh   

Mức nước (max) 2,5 

  Tổng thể tích m3 45,9 

  Thời gian lưu nước giờ 12 

3.5 Bể lắng     

  Lưu lượng nước thải vào bể m3/giờ 3,583 

  

Kích thước bể: 
Dài 
Rộng 
Mức nước (max) 

m 

 
9,5 
3,6 
1,3 

  Tổng thể tích m3 44,46 

  Thời gian lưu nước giờ 12 

3.6 Bể khử trùng     

  Lưu lượng nước thải vào bể m3/giờ 3,583 

  

Kích thước bể: 
Dài 
Rộng 
Mức nước (max) 

m 

 
3 
1 

0,4 

  Tổng thể tích m3 1,2 

  Thời gian lưu nước phút 20 

3.7 Hồ sinh học 1     

  Lưu lượng nước thải vào bể m3/ngày 86 

  

Kích thước bể: 
Dài 
Rộng 
Mức nước (max) 

m 

 
26 
12 
3,5 

  Tổng thể tích m3 1092 

  Thời gian lưu nước ngày 12 

3.8 Hồ sinh học 2     

  Lưu lượng nước thải vào bể m3/ngày 86 

  

Kích thước bể: 
Dài 
Rộng 
Mức nước (max) 

m 

 
36 
28 
3,5 

  Tổng thể tích m3 3.528 

  Thời gian lưu nước ngày 41 

3.9 Cột lọc áp lực     

  Lưu lượng nước thải vào bể m3/giờ 1,25 

  
Kích thước bể: 
Đường kính 
Mức nước (max) 

m 
0,5 
1,5 

  Tổng thể tích m3 0,295 

3.10 Bể sự cố     

  Lưu lượng nước thải vào bể m3/ngày 86 
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Kích thước bể: 
Dài 
Rộng 
Mức nước (max) 

m 

 
17 
10 
1,6 

  Tổng thể tích m3 272 

  Thời gian lưu nước giờ 2 

- Hóa chất sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải: 

+ Clorine khử trùng, khối lượng sử dụng: 0,4 kg/ngày. 
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* Hiệu suất xử lý của các bể 

Bảng 3.24. Tính toán hiệu suất xử lý tại các bể của hệ thống xử lý 

Thành phần 
chất ô 
nhiễm 

Nồng độ 
đặc trưng 

chất ô 
nhiễm 

nước thải 
đầu vào 
(mg/l) 

Máy ép phân Bể Biogas Bể Thiếu khí Bể Hiếu khí Bể Lắng Bể Khử trùng Hồ sinh học 1 Hồ sinh học 2 

QCVN 62 – MT: 
2016/BTNMT 

(Cột A) 
Hiệu 
quả 

xử lý 
(%) 

Nước 
thải  sau 

bể 

Hiệu 
quả 

xử lý 
(%) 

Nước 
thải  sau 

bể 

Hiệu 
quả 

xử lý 
(%) 

Nước 
thải  

sau bể 

Hiệu 
quả 

xử lý 
(%) 

Nước 
thải  

sau bể 

Hiệu 
quả 

xử lý 
(%) 

Nước 
thải  

sau bể 

Hiệu 
quả 

xử lý 
(%) 

Nước 
thải  

sau bể 

Hiệu 
quả 

xử lý 
(%) 

Nước 
thải  

sau bể 

Hiệu 
quả 

xử lý 
(%) 

Nước 
thải  
sau 
cột 
lọc 

BOD5 2.930 45% 1.611,5 75% 402,9 52% 193,4 68% 61,9 20% 49,5 0% 49,5 12% 43,6 12% 38,3 40 

COD 3.960 45% 2.178,0 70% 653,4 40% 392,0 60% 156,8 20% 125,5 0% 125,5 12% 110,4 12% 97,2 100 

SS 890 50% 445,0 50% 222,5 20% 178,0 10% 160,2 50% 80,1 0% 80,1 20% 64,1 25% 48,1 50 

Nitơ 380 5% 361,0 40% 216,6 60% 86,6 40% 52,0 10% 46,8 0% 46,8 5% 44,4 5% 42,2 50 

Coliform 114.000 30% 79.800 80% 15.960 10% 14.364 10% 12.927 10% 11.634 80% 2.327 10% 2.094 0% 1.884 3.000 

Kết luận: 

Các thành phần ô nhiễm trong nước thải của trại heo, qua các công đoạn xử lý tại các bể đảm bảo  đạt QCVN 62 - MT: 
2016/BTNMT (Cột A) trước khi được bơm tuần hoàn để phục vụ chăn nuôi và tưới cây xanh, khuôn viên trong khu vực dự án. 
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* Phương án tuần hoàn nước thải sau xử lý của dự án: 

Căn cứ nhu cầu sử dụng nước đã được nêu tại mục 1.3, nước thải sau khi 
xử lý đạt cột A - QCVN 62-MT:2016/BTNMT sẽ được bơm tuần hoàn để phục 
vụ chăn nuôi và tưới cây xanh, khuôn viên trong khu vực dự án. Đối với nước 
thải sau xử lý được tuần hoàn sử dụng cho hoạt động chăn nuôi như nước ngâm 
mình cho heo, nước làm mát, rửa chuồng, rửa dụng cụ, khử trùng xe, rửa xe, 
tưới rửa đường giảm bụi (tổng nhu cầu là 32,9 m3/ngày). Riêng nước uống cho 
heo sẽ sử dụng nguồn nước sạch. 

 Phương án tuần hoàn nước thải sau xử lý của dự án cụ thể như sau: 

Bảng 3.25. Phương án tuần hoàn nước thải sau xử lý của dự án vào mùa khô 

Phương án tuần hoàn nước thải sau xử lý vào mùa khô 

TT Nội dung m3/ngày.đêm 

I Nhu cầu sử dụng nước 163.86 

1 Nhu cầu sử dụng tưới  cây xanh khuôn viên cây xanh cách ly 130,96 

2 
Nhu cầu sử dụng: ngâm mình heo, làm mát, rửa chuồng, rửa 
dụng cụ, khử trùng xe, rửa xe 

32,1 

3 Nước rửa đường giảm bụi 0,8 

II Tổng lượng nước thải sau xử lý 70,98 

 Tổng lượng nước thải sau xử lý được tuần hoàn 70,98 

Lượng nước còn lại -92,9 

Bảng 3.26. Phương án tuần hoàn nước thải sau xử lý của dự án vào mùa mưa 

Kế hoạch tuần hoàn nước thải sau xử lý vào mùa mưa 

TT Nội dung m3/ngày.đêm 

I Nhu cầu sử dụng nước 32,9 

1 Nhu cầu sử dụng tưới  cây xanh khuôn viên cây xanh cách ly 0 

2 
Nhu cầu sử dụng: ngâm mình heo, làm mát, rửa chuồng, rửa 
dụng cụ, khử trùng xe, rửa xe 

32,1 

3 Nước rửa đường giảm bụi 0,8 

II Tổng lượng nước thải sau xử lý  70,98 

 Tổng lượng nước thải sau xử lý được tuần hoàn 32,9 

Lượng nước còn lại 38,08 

 Vậy trong mùa mưa sau khi tuần hoàn vẫn sẽ còn 1 lượng nước sau xử lý 
dư lại. Để hạn chế việc xả thải vào môi trường và tích trữ nguồn nước phục vụ 
vào mùa khô, Chủ dự án có phương án lưu giữ nước thải sau xử lý như sau: 

Bảng 3.27. Phương án lưu giữ nước thải sau xử lý của dự án vào mùa mưa 
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Nội dung ĐVT Lưu lượng 

Tổng lượng nước thải còn lại sau khi đã tuần hoàn phục vụ 
chăn nuôi trong 1 tháng 

m3 1.142,4 

Lưu lượng nước tưới vào 3 ngày không mưa (Số ngày không 
mưa ít nhất trong năm, từ 3 ngày - 5 ngày của tháng 8 (theo số 
liệu khí thủy văn tỉnh Kon Tum 2019-2021) 

m3 392,9 

Lượng nước phải chứa trong 1 tháng mùa mưa m3 749,4 

Lượng nước cần phải chứa trong 6 tháng mùa mưa (tính theo 
số ngày mưa nhiều nhất trong tháng (tháng 8, 3 ngày mưa)) 

m3 4.496,5 

Hồ sinh học: 02 hồ có tổng dung tích m3 4.620,0 

 * Căn cứ số liệu khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum trong vòng 3 năm gần 
nhất từ 2019-2021, 1 năm sẽ có khoảng 6 tháng mùa mưa, và trong 1 tháng mùa 
mưa sẽ có khoảng từ 4 – 10 ngày không mưa (số ngày không mưa ít nhất trong 
3 năm 2019-2021 là 04 ngày), những ngày này vẫn sẽ sử dụng nước tuần hoàn 
để tưới cây xanh, khuôn viên. Như vậy khi không có nhu cầu tưới cây xanh, 
khuôn viên dự án, đối với lượng nước thải sau xử lý còn lại mỗi ngày vào mùa 
mưa, Chủ dự án đã bố trí 02 hồ sinh học với thể tích lần lượt là 1.032 m3 và 
3.526 m3 để đảm bảo chứa đủ lượng nước thải này trong 6 tháng mùa mưa để sử 
dụng vào mùa nắng. Như vậy, toàn bộ lượng nước thải phát sinh sau khi xử lý 
đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột A sẽ được tuần hoàn tái sử dụng hoàn 
toàn và không xả thải ra môi trường. 

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột A – dùng cho 
mục đích cấp nước sinh hoạt, do đó sẽ đảm bảo để tuần hoàn tái sử dụng cho 
hoạt động chăn nuôi và tưới cây xanh, khuôn viên trong khu vực dự án. 

* Ưu nhược điểm của HTXL: 

- Ưu điểm: 

+ Hệ thống xử lý nước thải giúp cho quá trình xử lý nước thải chăn nuôi 
đạt tiêu chuẩn theo quy định. Ngoài ra, phương pháp tách phân kết hợp xử lý 
yếm khí nước thải chăn nuôi biogas là phương pháp tiên tiến nhất hiện này. 
Phương pháp này có nhiều ưu điểm và đem lại hiệu quả trong việc xử lý nước 
thải chăn nuôi, sản xuất phân tăng nguồn thu nhập, điều này vừa đem lại hiệu 
quả kinh tế, vừa đảm bảo vấn đề môi trường trong quá trình vận hành.  

 + Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành thấp. 

- Nhược điểm:  

 + Diện tích xây dựng lớn. 

 + Đòi hỏi người vận hành có kinh nghiệm để đảm bảo cho HTLX vận 
hành tốt và các vi sinh vật không bị chết. 

* Nước mưa chảy tràn:  
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- Hệ thống thu gom nước mưa không có nguy cơ nhiễm bẩn: 

+ Nước mưa từ các mái nhà: thu gom bằng máng đặt xung quanh từng 
khu nhà, theo đường ống Ø200 với tổng chiều dài 803 m thoát theo địa hình tự 
nhiên của khu vực, tọa độ vị trí thoát nước mưa từ mái nhà là X = 1.619.833; Y 
= 544.683. 

+ Tại khu vực cây xanh cách ly hệ thống xử lý nước thải: Cao độ tại khu 
vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải có cote +602m đến +605m, thấp hơn so 
với mặt bằng chung khu vực còn lại của dự án, mái taluy có góc dừng 45o đảm 
bảo an toàn chống sạt lở. Để đảm bảo nước mưa không bị chảy tràn vào các bể, 
các bể của hệ thống xử lý đều được thiết kế có thành bể cao hơn mặt bằng từ 
20-30 cm. Bên cạnh đó, mặt nền khu vực xử lý nước thải được làm nghiêng với 
độ dốc I = 1%, đảm bảo tiêu thoát nước mưa, không gây ứ đọng. Nước mưa 
trong khu vực hệ thống xử lý nước thải được thu gom riêng bằng mương đất 
kích thước 0,3m x 0,3m, tổng chiều dài 135 m quanh khu vực hệ thống xử lý 
nước thải, nước mưa được thu gom qua hố lắng để lắng tách bùn, cát trước khi 
thoát ra nguồn tiếp nhận là nhánh suối gần khu vực dự án, tọa độ vị trí thoát 
nước mưa từ khu hệ thống xử lý nước thải là X = 1.619.719; Y = 544.716. 

+ Tại mái taluy giữa các khu chuồng nuôi được bố trí mương thoát nước 
mưa bằng đất trên mái và chân taluy để thu nước mưa rơi trên bề mặt taluy. 
Mương đất có kích thước 0,3m x 0,3m, nước mưa được thu gom qua hố lắng để 
lắng tách bùn, cát trước khi thoát theo địa hình tự nhiên của khu vực.  

- Hệ thống thu gom nước mưa có nguy cơ nhiễm bẩn (tại khu vực sân 
chuồng nuôi và đường vận chuyển cám, heo…):  

+ Tại bề mặt sân của khu vực chuồng nuôi và đường vận chuyển cám, 
heo...: Thu gom bằng rãnh xây bằng gạch kích thước 0,35m x 0,3m, tổng chiều 
dài 145 m, nước mưa được lắng cát, rác tại 13 hố ga có kích thước 1,1m x 1,1m x 
1m và 01 hố lắng có kích thước 1,5m x 1,5m x 1,5m sau đó đưa về hồ lắng nước 
mưa để lắng tách rác, bùn cát và các chất rắn lơ lửng có trong nước mưa. Hồ 
lắng nước mưa được xây bằng hồ đắp đất đầm chặt, thành và đáy được lót bạt 
HDPE dày 1mm. Hồ lắng có chức năng điều hòa dòng chảy, lắng tách rác, bùn 
cát và các chất rắn lơ lửng có trong nước mưa trước khi thoát ra lưu vực thoát 
nước chung của khu vực. Hồ lắng có thể tích chứa 216 m3, kích thước 15m x 
8m x 1,8m, trong hồ có thả bèo tây và nuôi cá để tăng khả năng làm sạch tự 
nhiên cho hồ lắng. Với diện tích của khu vực sân khu chuồng nuôi và đường 
vận chuyển trong khu vực dự án là 2.007,3 m2, áp dụng công thức tính lưu 
lượng mưa lớn nhất trên diện tích dự án như mục 3.1.1.1, tính được lưu lượng 
mưa lớn nhất trên khu vực sân và hệ thống xử lý nước thải khoảng 60,5 m3/giờ. 
Với thể tích chứa hồ lắng nước mưa là 216 m3, nước mưa sẽ được lưu tại hồ 
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trong thời gian khoảng 3,5 giờ, tại đây nước mưa được lắng bùn cát và các chất 
rắn lơ lửng, qua lưới chắn rác rồi theo ống HDPE D250mm thoát ra nguồn tiếp 
nhận là nhánh suối gần khu vực dự án (Tọa độ vị trí tiếp nhận nước mưa tại nhánh 
suối: X = 1.619.764; Y = 544.592). 

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn trên khu vực dự 
án, đơn vị sẽ áp dụng một số giải pháp sau: 

- Thu gom triệt để chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại trên để tránh bị 
cuốn trôi vào nguồn tiếp nhận. 

- Thường xuyên kiểm tra khơi thông các rãnh thoát nước mưa, hố ga, hố 
lắng. Đặc biệt là sau khi trời hết mưa, phải vệ sinh mặt bằng và nạo vét bùn, cát 
từ các rãnh thoát nước, hố ga, hố lắng và hồ lắng nước mưa. 

b. Công trình xử lý bụi, khí thải 

* Khí thải, mùi hôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi và mùi hôi từ khu hệ 
thống xử lý nước thải 

- Mùi hôi từ chuồng trại sẽ được hạn chế tối đa bằng cách thường xuyên 
vệ sinh chuồng trại và chất thải rắn phân gia súc. Cụ thể như sau: 

+ Sử dụng chế phẩm sinh học Enchoi pha lẫn với nước rửa chuồng trại để 
giảm thiểu mùi hôi do khí thải phát sinh. Ngoài ra chế phẩm sinh học Enchoi 
còn có tác dụng khống chế côn trùng, ruồi, muỗi trưởng thành 80 - 90%, trứng 
và ấu trùng nhỏ 100%, có tác dụng đẩy nhanh quá trình phân huỷ sinh học của 
các chất hữu cơ góp phần làm giảm BOD đến 76 - 80%, COD đạt 60 - 65% và 
SS đạt 66%. Tỷ lệ pha: 1:2.500 (1 lít dung dịch xử lý với 2.500 lít nước sạch). 
Liều lượng sử dụng: 0,07 ml/con/ngày. Tần suất sử dụng: 3 lần/tuần. 

 + Sử dụng hệ thống quạt gió để giảm thiểu ảnh hưởng của mùi đến công 
nhân làm việc trong Trại nuôi. Các điểm bố trí quạt hút sẽ nằm ở cuối chuồng 
nuôi. Căn cứ hướng gió chủ đạo tại khu vực dự án là hướng Đông Bắc và Tây 
Nam, việc lựa chọn, bố trí điểm xả khí sau quạt hút (thông khí chuồng nuôi) của 
dự án đảm bảo tránh phát tán mùi hôi đến khu dân cư (khu dân cư gần nhất cách 
dự án 920 m về phía Đông) và khu vực canh tác của người dân.  

+ Toàn bộ khuôn viên chuồng trại thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ; 
trồng nhiều cây xanh tại khu xử lý nước thải, phía sau quạt hút gió... tạo điều 
kiện thuận lợi cho quá trình hấp thụ khí, giảm sự phát tán của các khí và mùi ra 
môi trường xung quanh. 

+ Thường xuyên dọn dẹp toàn bộ chất hữu cơ có trong chuồng trại một 
cách triệt để. Tiến hành cọ rửa bằng nước, bước này giảm đi một số vi sinh vật 
bề mặt chuồng trại, làm giảm thiểu sự phân huỷ của các hợp chất hữu cơ, hạn 
chế sự phát sinh các mùi hôi thối. 
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+ Chủ dự án sẽ trồng cây xanh xung quanh trại heo nhằm hạn chế phát 
tán bụi và khí thải ra môi trường, đồng thời tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu 
khu vực nhà máy.  

+ Riêng dải cây xanh cách ly quanh khu vực xử lý nước thải có tổng diện 
tích 2.246,7 m2, được thiết kế với chiều rộng > 10 m, đảm bảo theo quy định tại 
QCVN 01:2019/BXD. 

+ Xây dựng hệ thống thu gom nước thải (hệ thống kín) để tránh phát tán 
mùi hôi. 

+ Tại khu nhà ép phân, chứa phân khô được thiết kế với tường gạch xây 
cao 900mm, còn lại để trống nhằm thông gió tự nhiên, không ứ đọng các khí ô 
nhiễm làm ô nhiễm cục bộ tại khu vực này. 

Áp dụng công thức tính với khối hình hộp tương tự như mục 3.2.1.1, ta 
có nồng độ Khí H2S và NH3 sau khi áp dụng cái biện pháp giảm thiểu phát thải 
ứng với chiều dài L, chiều rộng W của hộp không khí ở bảng sau: 

Bảng 3.28. Nồng độ khí NH3  phát tán trong quá trình chăn nuôi trại trang trại 
(vào thời gian xịt rửa chuồng) khi có áp dụng biện pháp giảm thiểu 

Khoảng cách 
Nồng độ 
(µg/m3) 

QCVN 06 : 
2009/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
(µg/m3) 

Chiều dài 
L (m) 

Chiều rộng 
W (m) 

10 10 271,08 

200 

30 30 158,09 

50 50 97,09 

70 70 67,21 

100 90 50.53 

150 100 44.78 

300 150 28,06 

Hình 3.5. Biểu đồ nồng độ phát thải khí NH3 khi có áp dụng các biện pháp  
giảm thiểu 
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Bảng 3.29. Nồng độ khí H2S  phát tán trong quá trình chăn nuôi trại trang trại 

(vào thời gian xịt rửa chuồng) khi có áp dụng biện pháp giảm thiểu 

Khoảng cách 
Nồng độ 
(µg/m3) 

QCVN 06 : 
2009/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
(µg/m3) 

Chiều dài 
L (m) 

Chiều rộng 
W (m) 

10 10 51,48 

42 

30 30 35,74 

50 50 16,81 

70 70 11,48 

100 90 10,38 

150 100 10,12 

300 150 9,14 

Hình 3.6. Biểu đồ nồng độ phát thải khí H2S khi có áp dụng các biện pháp  giảm 
thiểu 

10,0 30,0 50,0 70,0 100,0 150,0 300,0

QCVN 06:2009/BTNMT 200 200 200 200 200 200 200

Nồng độ NH3 (µg/m3) 271,08 158,09 97,09 67,21 50,53 44,78 28,06
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Như vậy: nồng độ NH3 và H2S sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

ra môi trường đảm bảo so với giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam 
QCVN 06:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 
trong không khí xung quanh. 

* Hướng gió chính trong năm tại khu vực dự án là 2 hướng Đông Nam và 
Tây Bắc. Theo biểu đồ nồng độ phát thải khí H2S và NH3 sau khi xử lý ở trên, ta 
thấy ở khoảng cách 30 m thì nồng độ khí H2S và NH3 sau khi áp dụng các biện 
pháp giảm thiểu đảm bảo so với giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam 
QCVN 06:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 
trong không khí xung quanh. Như vậy, sau khi áp dụng các biện pháp giảm 
thiểu, mùi hôi phát sinh từ hoạt động của dự án sẽ chủ yếu tác động không đáng 
kể trong khu vực dự án. 

* Đối với bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên liệu, nhập 

heo và xuất bán 

Để giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào dự án, 
Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Biện pháp quản lý: 

+ Đối với xe chở nguyên liệu, chở heo của dự án, người phụ trách lái xe 
phải được học đầy đủ các luật về giao thông và các quy định về vận chuyển.  

+ Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình 
trạng kỹ thuật của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường 
cũng như các quy định khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

+ Bố trí bãi đậu xe hợp lý trong khuôn viên dự án. 

+ Vệ sinh, thu dọn đất cát trong khuôn viên. 

+ Phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của 
bê tông gây ra, nhất là vào mùa nắng.  

- Biện pháp kỹ thuật: 

10,0 30,0 50,0 70,0 100,0 150,0 300,0

QCVN 06:2009/BTNMT 42 42 42 42 42 42 42

Nồng độ H2S (µg/m3) 51,48 35,74 16,81 11,48 10,38 10,12 9,14

51,5

35,7

16,8

11,5 10,4 10,1

9,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

µ
g

/m
3

Nồng độ phát thải H2S (sau xử lý) theo hướng gió

QCVN 06:2009/BTNMT

Nồng độ H2S (µg/m3)



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao 
Yôp, xã Đăk Long” 

          Chủ dự án: Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn                                  Trang 125 
          Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Kon Tum Xanh   

+ Xe cần được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm 
bảo các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường. 

+ Xe chở đúng tải trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao 
thông như chằng, neo đảm bảo an toàn, thời gian lưu thông, phủ bạt chống bụi, 
không bóp còi nơi cần yên tĩnh. 

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

* Chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn vận 
hành, chủ dự án cần: 

- Quy định không cho CBCNV vứt rác bừa bãi trong khu vực trại. Chất 
thải rắn phát sinh phải được thải bỏ vào thùng rác. 

- Không vứt rác bừa bãi, làm rơi vãi rác trong quá trình mang rác đi đổ, 
thường xuyên kiểm tra nắp đậy của các thùng chứa, khi bị hư hỏng phải thay thế 
ngay tránh phát sinh mùi trong quá trình lưu trữ rác. 

Để việc thu gom và xử lý chất thải rắn đạt hiệu quả cao, đơn vị thực hiện 
phương pháp thu gom và xử lý như sau: 

- Bố trí các thùng rác tại khu vực nhà ở công nhân để thu gom rác thải: 2 
thùng rác Oval nhỏ (kích thước: 25,5 x 22 x 31 cm) để thu gom triệt để rác thải 
sinh hoạt phát sinh.  

- Không vứt rác bừa bãi, làm rơi vãi rác trong quá trình thu gom và tiến 
hành phân loại tại nguồn. Thường xuyên kiểm tra nắp đậy của các thùng chứa, 
khi bị hư hỏng phải thay thế ngay tránh phát sinh mùi trong quá trình lưu trữ rác. 

 - Thực hiện việc phân loại rác tại nguồn để giảm thiểu tác động của rác 
thải đến môi trường. Chất thải rắn có thể tái chế sử dụng (lọ nhựa, thủy tinh, 
giấy loại, bì ni lông,...) được thu gom để bán phế liệu. Đối với lượng rác không 
thể tái chế sẽ được lưu giữ tại khu tập trung chất thải của dự án cuối ngày sẽ 
đem ra thùng rác cách trang trại khoảng 400 m để đơn vị thu gom vận chuyển 
về bãi rác tập trung của huyện.  

* Chất thải rắn sản xuất 

* Chất thải rắn phát sinh trong quá trình chăn nuôi: 

a. Phân tươi: phân tươi được thu gom cùng nước thải chăn nuôi và đưa về 
bể gom sau đó theo đường ống hút phân để đưa về máy ép phân. Ngoài ra bùn 
thải từ bể lắng cũng được định kỳ đưa về máy ép phân. Máy ép phân có nhiệm 
vụ tách chất rắn ra khỏi nước thải, phần chất rắn được ép hết nước sẽ được đóng 
bao để làm phân bón. Đây là công nghệ hiện đại được nhập vào nước ta chưa 
lâu nhưng rất hiệu quả và đang được nhiều nhà chăn nuôi quan tâm áp dụng. 
Dựa trên nguyên tắc “lưới lọc” máy ép có thể tách hầu hết các tạp chất nhỏ đến 
rất nhỏ trong hỗn hợp chất thải chăn nuôi, tùy theo tính chất của chất rắn mà có 
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các lưới lọc phù hợp. Khi hỗn hợp chất thải đi vào máy ép qua lưới lọc thì các 
chất rắn được giữ lại, ép khô và ra ngoài để xử lý riêng còn lượng nước nước 
thừa từ máy ép sẽ trả về lại bể gom để tiếp tục xử lý.  

Tần suất thực hiện của quá trình ép phân là 01 lần/ ngày. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Sơ đồ quá trình xử lý phân, ép phân 

 
Hình 3.8. Hình ảnh máy ép phân 

Thuyết minh quy trình xử lý phân, ép phân:  

Hỗn hợp phân, nước tại bể gom và bùn thải từ bể biogas, bể lắng được 
động cơ của máy ép phân hút lên, di chuyển vào ống dẫn tới buồng ép. Tại 
buồng ép, động cơ tạo lực đẩy mạnh dồn trục ép có hạng trục vít xoắn ép chất 
thải dồn về phía cửa thoát, những hạt nước nhỏ len lỏi qua các khe nhỏ ra ống 
thoát nước thải dẫn về lại bể gom, chất thải dạng rắn được đẩy qua cửa xả đi ra 
ngoài. Sản phẩm của quá trình này phân khô còn lại nước thải sẽ được dẫn chảy 
ngược lại bể gom để tiếp tục quá trình dẫn qua các bể tiếp theo. Độ ẩm của phân 
sau khi tách khoảng 30%, tỷ lệ phân tách ra trung bình được khoảng 70% tương 
đương với 7.620 kg phân khô/ngày. Phân sau khi được tách sẽ được khử trùng 
bằng vôi bột, sử dụng vôi bột có tính sát trùng mạnh, diệt các cầu khuẩn sinh 
mủ, các liên cầu khuẩn, E.coli, trực khuẩn đóng dấu lợn, tụ huyết trùng, phó 
thương hàn...  

Phân khô 

Nước thải (trả 
về bể gom)  

Bể gom 
Máy ép 

phân 
Phân chuồng 

Bùn thải từ bể biogas 
và bể lắng 
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Để hạn chế mùi hôi Chủ dự án sẽ dùng chế phẩm EM pha với nước sạch 
(nước giếng hoặc nước máy được để ổn định) theo tỷ lệ pha 1lít EM cho 200 – 
500 lít nước, tiến hành phun đều lên phân heo sau khi ép tách nước.   

Sau đó phân sẽ được đóng bao với trọng lượng 50 kg/bao. Bao đựng phân 
tận dụng bao đựng cám đã qua sử dụng. Để hạn chế mùi hôi phát sinh trang trại 
sử dụng bao chứa 02 lớp, lớp trong là bao nilon, lớp ngoài là bao tận dụng. 

Phân sau khi đóng bao sẽ được lưu trữ tại nhà chứa phân với diện tích 32 
m2 để tạm trữ trước khi xuất bán cho các đơn vị sản xuất phân hữu cơ, bán cho 
người dân có nhu cầu hoặc dùng trong vườn ươm cây giống.  

- Phân khô sau khi ép tách sẽ được lưu trữ tại nhà chứa phân và xuất bán 
với tần suất khoảng 01 - 02 tuần/lần. Trong quá trình lưu chứa, vận chuyển đều 
sử dụng bạt lót để trải dưới nền nhà và sàn xe để giảm thiểu rơi vãi phân khô 
ảnh hưởng đến môi trường. 

b. Đối với bao bì đựng thức ăn chăn nuôi sẽ được thu gom để tái sử dụng 
làm bao đựng phân khô sau khi đã tách ép nước. Thức ăn gia súc dư thừa từ các 
chuồng chăn nuôi heo: với công nghệ chăn nuôi hiện đại lượng thức ăn thừa phát 
sinh tương đối ít và không đáng kể. Do đó trong quá trình vệ sinh chuồng trại, 
thức ăn dư thừa rơi vãi được thu gom chung cùng phân và nước thải để xử lý. 

c. Xác heo chết: 

- Xác heo chết do heo thịt cắn, giẫm đạp lẫn nhau, sốc nhiệt: Theo tham 
khảo một số tài liệu, xác gia cầm, gia súc chết không phải do dịch bệnh thuộc 
nhóm chất thải hữu cơ dễ phân hủy (Danh mục phân loại các nhóm chất thải 
rắn tại nguồn của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 
2019). Do đó, chủ dự án có bố trí hố chôn heo chết do heo thịt cắn, giẫm đạp lẫn 
nhau, sốc nhiệt. Hố chôn heo chết do heo thịt cắn, giẫm đạp lẫn nhau, sốc nhiệt 
có kích thước: dài x rộng x sâu = 7,4m x 5,4m x 2m. Thành hố được tạo có độ 
dốc 60 độ để tránh sạt lở, thành trên được đắp đất cao 0,3m, rộng 0,5 so với nền 
sân để ngăn nước mưa chảy xuống hố. Hố được bố trí nằm ở góc phía Đông 
trong khu vực hệ thống xử lý nước thải (thể hiện cụ thể tại bản vẽ ở phần phụ 
lục).  

Để hố chôn không gây ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước 
dưới đất tại khu vực dự án, các bước chôn lấp và quy cách hố chôn được thiết 
kế phù hợp với quy định tại QCVN 01-41:2011/BNNPTNT, cụ thể: 

+ Bước 1. Khi việc đào hố hoàn tất, rắc một lớp vôi bột ( 0,8 -1kg/m2), 
cho phân rác, chất độn chuồng xuống đáy hố.  

+ Bước 2. Xếp xác động vật và sản phẩm động vật cần tiêu huỷ xuống 
đáy hố. 

+ Bước 3. Rải một lớp phân rác lên trên đống xác. Có thể rắc một lớp vôi 
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bột ( 0,8 -1kg/m2) lớp trên cùng đống xác; Tuyệt đối không dùng dầu hay xăng 
để đốt trước khi lấp đất.  

+ Bước 4. Lấp đất cho bằng miệng hố và nén chặt.  

+ Bước 5. Đắp thêm đất ở trên miệng hố theo hình chóp cụt với chiều cao 
khoảng 0,6 – 1 m và rộng ra xung quanh miệng hố 0,3 -0,4 m để tránh nước 
mưa chảy vào hố chôn. Có thể dùng nước để làm ẩm lớp đất phía trên cho dễ 
thao tác.  Trọng lượng của khối đất phía trên có tác dụng ngăn chặn thú ăn thịt 
đào xác và giúp cho việc khử mùi, hấp thụ nước bẩn tạo ra do phân huỷ.  

+ Bước 6. Phía ngoài khu vực hố chôn, cách khoảng 1 m, tạo một rãnh 
nước với kích thước: rộng 20 - 30 cm và sâu 20 – 25 cm, có tác dụng dẫn nước 
mưa ra thoát ra ngoài, tránh ứ đọng nước quanh hố chôn.  

+ Bước 7. Trên bề mặt hố chôn, rắc vôi bột với lượng 0,8 kg/m2, hoặc 
phun dung dịch Chlorine nồng độ 2%, với lượng 0,2 - 0,25 lít/m2 để diệt mầm 
bệnh phát tán trong quá trình thao tác. 

+ Bước 8. Sau khi hoàn tất việc chôn, phải đặt biển cảnh báo khu vực 
chôn lấp, cử người quản lý hố chôn trong 1-2 ngày đầu để tránh việc đào bới lấy 
xác gây hậu quả nguy hiểm, hạn chế sự qua lại của người hay vật nuôi quanh 
khu vực chôn lấp. 

d. Bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: 

- Bùn phát sinh từ hầm biogas: Thể tích bùn thải phát sinh sau khi qua bể 
Biogas khoảng 0,4188 – 0,5741 m3/ngày ≈ hàm lượng chất khô có trong bùn 
khoảng từ 17,64 – 24,182 kg/ngày. Lượng bùn này cũng được đưa qua máy ép 
phân để tách nước, khối lượng sau khi ép khoảng 4.445,28 – 6.093,86 kg/năm 
và đóng bao để xuất bán cho người dân làm phân bón.  

e. Đối với chất thải phát sinh trong quá trình vận chuyển heo của dự án, 
đơn vị sẽ áp dụng một số biện pháp như sử dụng các loại xe chuyên dụng để vận 
chuyển, thùng xe vận chuyển phải được phủ bạt kín, tránh để phân và nước tiểu 
rơi vãi trên đường vận chuyển. Cần rải 1 lớp chất độn (mùn cưa, cỏ chấu... ) trên 
thùng xe để thấm hút lượng phân và nước tiểu trong quá trình vận chuyển, sau 
khi vận chuyển lớp chất độn dính phân và nước tiểu sẽ được dùng để ủ hoặc bón 
trực tiếp cho cây, xe vận chuyển sẽ được rửa sạch và sát trùng. 

* Chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này sẽ được phân loại và 
chứa vào các thùng phuy có nắp đậy kín được dán nhãn phân loại theo từng loại 
chất thải để tập trung tại kho chứa CTNH của trang trại.  

- Kho chứa CTNH được bố trí trong khu vực dự án có diện tích xây dựng: 
9 m2, tường xây gạch không nung 6 lỗ, nền bê tông lót đá10x20 M75 dày 100, hệ 
thống cửa đi, cửa sổ bằng cửa sắt kính. Kho được xây dựng theo đúng quy định 
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tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại. Trong kho có các thùng đựng 
từng loại chất thải nguy hại riêng biệt. 

- Tiến hành phân loại, thu gom, bảo quản theo đúng quy định. Đồng thời ký 
kết hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển và xử lý theo quy định tại Thông 
tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Đối với các loại bao bì đựng vac xin, thuốc thú y, bao bì chai lọ đựng 
hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật sẽ thu gom vào kho lưu trữ và được nhà cung 
cấp thu hồi.  

- Riêng đối với xác chết của gia súc do dịch bệnh: Trong trường hợp heo 
bị dịch bệnh hay chết do dịch bệnh phải được thiêu hủy hay chôn lấp theo các 
quy định về thú y. Đơn vị sẽ phối hợp với Trạm Thú y huyện Đăk Hà, Chi cục 
Thú y tỉnh Kon Tum, Công ty đối tác cùng với UBND xã Đăk Long tiến hành 
xử lý theo đúng quy định. 

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

- Đối với tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện, quạt hút, 
máy bơm nước thải,… chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

 + Hoàn thiện công nghệ: Bố trí buồng cách âm với lớp vật liệu hút âm ở 
mặt trong đối với khu vực đặt máy phát điện; Thiết kế khu vực đặt máy bơm 
cách ly với khu vực tập trung công nhân. 

 + Hiện đại hoá thiết bị, sử dụng các loại thiết bị ít gây ồn và rung nhất: 
lắp ráp đúng quy trình kỹ thuật. Các biện pháp chống rung dễ dàng thực hiện 
nhưng hiệu quả cao, đó là: lắp đặt máy móc, thiết bị đúng quy cách. 

 + Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đệm chống ồn ngay sau khi lắp đặt 
thiết bị. 

- Đối với tiếng ồn do heo kêu: đây là đặc trưng của hoạt động chăn nuôi 
heo, tuy nhiên do khu vực trang trại cách xa khu dân cư, nên mức độ ảnh hưởng 
là không đáng kể. Chủ trang trại sẽ thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế  
tác động đến môi trường xung quanh như sau:  

 + Phân cụm chuồng trại hợp lý, cách xa khu vực văn phòng. 
 + Cho heo ăn đúng giờ. 
 + Không vận chuyển heo vào ban đêm để giảm thiểu tiếng ồn ảnh hưởng 

đến khu vực xung quanh. 
 + Bố trí vành đai cây xanh cách ly bao quanh khuôn viên trại cũng góp 

phần giảm thiểu tiếng ồn phát tán ra khu vực xung quanh. 

- Các phương tiện vận tải phải được các cơ quan chức năng kiểm định và 
cho phép lưu hành. Không sử dụng các phương tiện quá cũ. 
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- Xây dựng chuồng chăn nuôi khép kín; thực hiện đúng quy trình chăn 
nuôi. 

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

* Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Các sự cố môi trường có thể xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải 

* Các sự cố có thể xảy ra: 

- Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thu gom nước thải. 

- Lưu lượng nước thải tăng đột ngột. 

- Hồ xử lý nước thải bị sạt, vỡ. 

- Hệ thống điện bị ngắt đột ngột, hệ thống bơm hư hỏng dẫn đến nước 
thải không được xử lý triệt để, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của Dự án và 
gây ô nhiễm nguồn nước mặt khi thải ra nguồn tiếp nhận, gây chảy tràn tại khu 
vực xử lý và các khu vực lân cận. 

* Giải pháp: 

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường để chủ động 
thực hiện các phương án dự phòng và ứng phó đối với các sự cố môi trường có 
thể xảy ra theo quy định về quản lý chất thải, quản lý chất thải nguy hại và các 
quy định có liên quan. 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố với hệ thống xử lý nước thải, thì Chủ dự 
án có phương án bơm nước thải tuần hoàn về hồ sự cố (Chủ dự án sẽ bố trí Hồ 
sự cố có thể tích 272 m3 khi hệ thống xử lý nước thải bị sự cố) để không xả thải 
ra môi trường và cho hệ thống xử lý nước thải ngừng hoạt động để tiến hành 
kiểm tra, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải. Sau khi hệ thống xử lý nước thải 
được sửa chữa, khắc phục, nước thải từ hồ sự cố sẽ được bơm tuần hoàn về bể 
gom để tiếp tục xử lý. Hồ sự cố của dự án đảm bảo kiên cố, chống thấm, chống 
rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường, đáp ứng các quy định về công trình phòng 
ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải tại Thông tư số 
25/2019/TT-BTNMT. 

Đồng thời áp dụng một số biện pháp phòng chống sự cố sau: 

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công, cần đảm bảo thi công đúng thiết 
kế. Nền đất tại khu vực HTXLNT là nền đất tự nhiên, được đầm chặt, lu lèn đạt 
K95 để gia cố, phòng ngừa sạt lở. Ngoài ra các bể xử lý đều được xây bằng bê 
tông hoặc nền đất đầm chặt, có lót bạt HDPE giúp ngăn ngừa sạt vỡ hồ xử lý. 

- Phòng ngừa lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý 
nước thải phải có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào hệ 
thống xử lý nước thải. Để đảm bảo nước mưa không bị chảy tràn vào các bể, các 
bể của hệ thống xử lý đều được thiết kế có thành bể cao hơn mặt bằng từ 20-30 
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cm. Bên cạnh đó, mặt nền khu vực xử lý nước thải được làm nghiêng với độ dốc 
I = 1%, đảm bảo tiêu thoát nước mưa, không gây ứ đọng. Nước mưa trong khu 
vực hệ thống xử lý nước thải được thu gom riêng bằng mương đất kích thước 
0,3m x 0,3m, tổng chiều dài 135 m quanh khu vực hệ thống xử lý nước thải, 
nước mưa được thu gom qua hố lắng để lắng tách bùn, cát trước khi thoát ra 
nguồn tiếp nhận là nhánh suối gần khu vực dự án, tọa độ vị trí thoát nước mưa 
từ khu hệ thống xử lý nước thải là X = 1.619.719; Y = 544.716. 

 - Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng 
hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Các máy móc, thiết bị đều có dự phòng để đề phòng trường hợp hư 
hỏng cần sửa chữa như máy bơm,… 

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống thu gom nước: 

 + Đường ống thu gom nước phải có đường cách ly an toàn. 

  + Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ 
thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít 
an toàn nhất. 

* Sự cố nổ hầm biogas 

Đề phòng ngừa sự cố về hầm biogas. Chủ dự án sẽ áp dụng một số giải 
pháp sau: 

- Xây dựng và vận hành hầm biogas đúng kỹ thuật: 

 + Chất thải cần được nạp đều đặn hằng ngày. 

 + Định kỳ 01 năm vét hầm 1 lần. 

- Không cho các hóa chất như xà phòng, thuốc trừ sâu...; các nguyên liệu 
như rơm rạ, trấu, xác chết động vật... vào hầm biogas. 

- Không để nước mưa hoặc cát chảy vào hầm biogas, đường ống dẫn dịch 
thải phải được đậy kín. 

- Không để các vật nặng, xe cộ đi qua khu vực hầm biogas điều này làm 
cho hầm biogas bị chấn động gây hở hoặc có thể bị sập gây nguy nhiễm. 

- Sử dụng khí biogas để làm nguồn nhiên liệu cho máy phát điện phục vụ 
cho trang trại. 

Khi xảy ra sự cố tại hầm Biogas cần nhanh chóng di dời công nhân ra 
khỏi khu vực nguy hiểm và thực hiện các biện pháp khắc phục thích hợp nhất. 

f. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác tới môi trường 

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái  

- Quản lý chặt chẽ các nguồn thải, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi 
trường đối với các chất thải phát sinh nhằm giảm tác động đối với môi trường 
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đất và hệ sinh thái để hạn chế tác động xấu đến hệ sinh thái khu vực xung quanh 
dự án. 

- Các máy móc, thiết bị trong hệ thống xử lý phải thường xuyên được bảo 
dưỡng. Đảm bảo chế độ hoạt động tốt nhất để xử lý đạt chuẩn lượng nước thải vào 
môi trường, tránh làm tác động đến môi trường sinh thái khu vực. 

- Trong quá trình vận hành các công trình bảo vệ môi trường cần thực 
hiện đúng quy trình kỹ thuật để quá trình xử lý đạt hiệu quả mong muốn. 
Thường xuyên theo dõi, kiểm tra kết quả đầu ra các thông số ô nhiễm môi 
trường để có thể điều chỉnh kịp thời, tránh gây ảnh hưởng đến cảnh quan thiên 
nhiên, hệ sinh thái xung quanh. 

- Trồng hàng rào cây xanh xung quanh khu vực dự án, xây dựng và tổ 
chức về thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy 
rừng,… 

 - Phối hợp với chính quyền địa phương để giám sát, xử lý nếu xảy ra sự 
cố môi trường gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực xung quanh dự án, đặc 
biệt là vùng suối nhỏ gần khu vực dự án. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

 - Áp dụng hiệu quả, thường xuyên các biện pháp giảm thiểu chất thải, 
phòng ngừa các sự cố môi trường để hạn chế các tác động đến môi trường sống 
của người dân gần khu vực dự án.  

 - Ưu tiên thu hút lao động địa phương để tạo công ăn việc làm cho người 
dân. Ngoài ra còn hạn chế nạn nhập cư của người dân từ nơi khác đến để không 
ảnh hưởng đến các vấn đề xã hội. 

 - Thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương để giải quyết sớm 
những vấn đề nảy sinh liên quan đến hoạt động của dự án và giải quyết trật tự 
an ninh và vệ sinh môi trường tại khu vực. 

- Khi dự án đi vào vận hành, quá trình vận chuyển thức ăn, phân bón, các 
loại thuốc và hóa chất sử dụng cho dự án có thể rơi vãi thức ăn, phân bón, làm ô 
nhiễm tuyến đường dân sinh trên cung đường vận chuyển, ảnh hưởng đến môi 
trường đất, không khí và ảnh hưởng đến những hộ dân sinh sống dọc tuyến 
đường. 

 - Đối với quá trình vận chuyển thức ăn, phân bón, các loại thuốc và hóa 
chất sử dụng cho dự án, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị vận chuyển khi bốc xếp 
hàng hóa lên xe cần phải lót bạt trước, phải kiểm tra hàng hóa đã được đóng gói 
cẩn thận đảm bảo bao bì nguyên vẹn không bị rách, thùng xe cũng được phủ bạt 
kín, nhằm hạn chế không để rơi vãi thức ăn, phân bón ... trên tuyến đường vận 
chuyển. 

* Biện pháp giảm thiểu sự cố về an toàn lao động, sự cố cháy nổ 
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* Sự cố về an toàn lao động 

- Xây dựng nội quy lao động, nội quy sử dụng trang thiết bị kỹ thuật.  

- Giám sát kiểm tra các thiết bị máy móc, thiết bị về điện phòng trừ các 
tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

- Trang bị bảo hộ lao động chuyên dụng cho công nhân (giày, khẩu 
trang,...). 

- Chuẩn bị vật dụng y tế và phương án cấp cứu kịp thời khi xảy ra sự cố. 

- Trong quá trình chăn nuôi, công nhân cần tuân thủ chặt chẽ những biện 
pháp quy định nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và cả cộng đồng dân cư 
xung quanh. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý trật tự, an ninh 
tại khu vực dự án. 

* Giảm thiểu tác động do sự cố cháy nổ 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 
theo quy định về phòng cháy, chữa cháy dưới sự hướng dẫn của cơ quan có 
thẩm quyền quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy. 

- Cần trang bị phương tiện, hệ thống PCCC theo yêu cầu của quy chuẩn, 
tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hiện hành. 

- Các trại nuôi, kho... phải thông thoáng, phải có lối thoát theo quy định; 
phải có hệ thống thông gió tự nhiên hoặc cục bộ. 

- Khu chuồng trại, nhà kho, nhà công vụ bố trí các họng nước cứu hoả và 
các bình bọt chữa cháy và trang bị theo đúng quy định phòng cháy, chữa cháy. 

- Hệ thống điện có cầu giao đóng ngắt an toàn đặt ở ngoài nhà để thuận 
tiện cho việc xử lý khi xảy ra sự cố chập điện. Hộp cầu giao phải kín và tiếp 
điện tốt. Phải thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện trong các 
chuồng trại, kho....  

- Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của động cơ hoặc các bộ phận truyền 
lực. Nếu bề mặt động cơ tăng lên quá 800C thì phải dừng máy ngay để kiểm tra.   

- Không được đun nấu trong khu vực chuồng trại. 

- Khi xảy ra sự cố (chập cháy, nổ…) tại dự án, các biện pháp ứng phó tại 
chỗ và kịp thời đã được xây dựng và duy trì thường xuyên. Khi sự cố cháy nổ 
xảy ra cần ngắt ngay nguồn điện và các thiết bị điện, xử lý dập lửa tại chỗ bằng 
các thiết bị PCCC trang bị sẵn hoặc gọi đến các đường dây nóng có chức năng 
xử lý sự cố như lực lượng cứu hỏa, cấp cứu,… 

* Biện pháp giảm thiểu sự cố dịch bệnh 

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại và phát quang bụi rậm, khơi thông vệ 
sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi không để nước tồn đọng, nên che đậy các 
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nguồn nước quanh khu vực chăn nuôi, chăn nuôi theo đúng kỹ thuật, quy trình. 
Định kì phun thuốc sát trùng quanh khu vực ít nhất 2 tuần/lần, các lối đi trong 
chuồng nuôi 1 tuần/lần, 1 lần/ngày nếu xảy ra sự cố dịch bệnh. Có lưới bao 
xung quanh chuồng nuôi và các biện pháp ngăn chặn côn trùng và vật chủ trung 
gian khác truyền bệnh (chuột, chim, ruồi, muối, gián,...).  

- Thường xuyên vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày. Thiết bị dụng 
cụ và phương tiện phục vụ trong chăn nuôi phải được tiêu độc, khử trùng 
thường xuyên. 

- Tiêm phòng cho vật nuôi theo đúng chỉ dẫn của Công ty đối tác. Nước 
uống phải đảm bảo sạch sẽ, bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng cho vật 
nuôi. Nên sử dụng các chế phẩm sinh học bổ sung trong nước uống và định kỳ 
phun sương trong chuồng nuôi theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tăng cường 
phòng, chống dịch. 

- Bố trí hố khử trùng tại cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi và 
tại lối ra vào mỗi dãy chuồng để khử trùng đối với CBCNV trước khi vào làm 
việc và khách có nhu cầu vào Trang trại. 

Công nhân làm việc tại trang trại cần được trang bị đầy đủ các kiến thức 
về dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh. 

- Khi dịch bệnh xảy ra cần: 

+ Cách ly Trang trại hoàn toàn với khu vực bên ngoài. 

+ Cách ly các con vật bị nhiễm bệnh với vật nuôi còn khỏe mạnh. 

+ Báo ngay cho Công ty đối tác, Trạm Thú y huyện Đăk Hà, Chi cục Thú 
y tỉnh Kon Tum, UBND xã Đăk Long để có kế hoạch cùng tiến hành xử lý, tiêu 
độc khử trùng toàn bộ trang trại và khu vực lân cận. 

+ Thực hiện triệt để nguyên tắc “5 không”: không giấu dịch; không mua 
bán, vận chuyển lợn bệnh, chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, chết; 
không vứt xác lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua 
xử lý nhiệt (nấu chín). 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

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

Trong các giai đoạn thực hiện dự án, biện pháp bảo vệ môi trường chủ 
yếu bằng công tác quản lý thi công trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, thi 
công xây dựng, biện pháp quản lý hoạt động thu gom chất thải, vận hành hệ 
thống xử lý nước thải,... để giảm thiểu tác động của dự án. Danh mục công 
trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án như sau: 
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Bảng 3.30. Tóm tắt danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

STT 
Tác động của dự án qua 

các giai đoạn 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

I Giai đoạn chuẩn bị  

1 
Sinh khối thực vật từ việc 
cắt bỏ các cây bụi, cây cỏ 
trên mặt bằng đã có sẵn 

- Phơi khô, đốt bỏ. 

II 
Giai đoạn thi công xây 
dựng  

1 
Bụi từ hoạt động san gạt 
mặt bằng 

- Tưới nước trên bề mặt cần san gạt với tần suất 02 
lần/ngày. 

2 
Bụi, khí thải từ phương tiện 
thi công 

- Định kỳ kiểm tra phương tiện, máy móc thiết bị. 

3 Nước thải sinh hoạt 

- Lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động 3 buồng. Mỗi nhà vệ sinh 
có dung tích chứa chất thải 1.000l để xử lý nước thải sinh 
hoạt của công nhân xây dựng sử dụng cho đến khi xây 
dựng xong nhà vệ sinh và bể tự hoại 3 ngăn. 

4 Nước mưa chảy tràn 

- Làm mương thoát nước và thường xuyên khơi thông 
dòng chảy theo địa hình tự nhiên nhằm khống chế tình 
trạng ứ đọng, ngập úng, sình lầy… quanh khu vực xây 
dựng. Cuối đường mương thoát nước cần bố trí hố thu 
nước tập trung, có song chắn rác trước khi đưa vào 
nguồn tiếp nhận. 

5 Chất thải rắn thông thường 
- Thu gom triệt để rác thải, chất thải rắn xây dựng về khu 
chất thải rắn thông thường để xử lý theo quy định.  

6 Chất thải nguy hại 
- Lưu trữ, yêu cầu nhà thầu hợp đồng với đơn vị có chức 
năng để kết thúc thi công đến thu gom và xử lý theo 
đúng quy định. 

III Giai đoạn vận hành  

1 Bụi, khí thải, mùi hôi 

- Định kỳ kiểm tra phương tiện, máy móc thiết bị. 
- Giảm thiểu tác động của khí thải bằng hệ thống quạt 
thông gió của trang trại. 
- Khử mùi hôi bằng men vi sinh, chế phẩm sinh học và 
sử dụng hệ thống quạt gió để hạn chế tối đa mùi hôi. 

2 Nước thải sinh hoạt - Xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. 

3 
Nước thải sản xuất từ hoạt 
động vệ sinh chuồng trại, 
tắm heo, ... 

- Được thu gom bằng bằng đường ống HDPE D200mm 
với tổng chiều dài 202 m, nước từ khu cách ly được thu 
gom bằng đường ống HDPE D125mm với tổng chiều dài 
175 m, sau đó qua 13 hố ga bê tông có kích thước 1,1 x 
1,1 x 1m dẫn về hệ thống xử lý nước thải có công suất  
86,0 m3/ngày đêm để xử lý đạt cột A – QCVN 62-
MT:2016/BTNMT sẽ được bơm tuần hoàn, tái sử dụng 
cho hoạt động chăn nuôi và tưới cây giống và cây xanh, 
khuôn viên. 
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4 Nước mưa chảy tràn 

+ Nước mưa từ các mái nhà: thu gom bằng máng đặt 
xung quanh từng khu nhà, theo đường ống Ø200 với 
tổng chiều dài 803 m thoát theo địa hình tự nhiên của 
khu vực, tọa độ vị trí thoát nước mưa từ mái nhà là X = 
1.619.833; Y = 544.683. 

+ Tại khu vực cây xanh cách ly hệ thống xử lý nước thải: 
Cao độ tại khu vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải có 
cote +602m đến +605m, thấp hơn so với mặt bằng chung 
khu vực còn lại của dự án, mái taluy có góc dừng 45o 
đảm bảo an toàn chống sạt lở. Để đảm bảo nước mưa 
không bị chảy tràn vào các bể, các bể của hệ thống xử lý 
đều được thiết kế có thành bể cao hơn mặt bằng từ 20-30 
cm. Bên cạnh đó, mặt nền khu vực xử lý nước thải được 
làm nghiêng với độ dốc I = 1%, đảm bảo tiêu thoát nước 
mưa, không gây ứ đọng. Nước mưa trong khu vực hệ 
thống xử lý nước thải được thu gom riêng bằng mương 
đất kích thước 0,3m x 0,3m, tổng chiều dài 135 m quanh 
khu vực hệ thống xử lý nước thải, nước mưa được thu 
gom qua hố lắng để lắng tách bùn, cát trước khi thoát ra 
nguồn tiếp nhận là nhánh suối gần khu vực dự án, tọa độ 
vị trí thoát nước mưa từ khu hệ thống xử lý nước thải là 
X = 1.619.719; Y = 544.716. 

+ Tại mái taluy giữa các khu chuồng nuôi được bố trí 
mương thoát nước mưa bằng đất trên mái và chân taluy 
để thu nước mưa rơi trên bề mặt taluy. Mương đất có 
kích thước 0,3m x 0,3m, nước mưa được thu gom qua hố 
lắng để lắng tách bùn, cát trước khi thoát theo địa hình tự 
nhiên của khu vực.  

+ Tại bề mặt sân của khu vực chuồng nuôi và đường vận 
chuyển cám, heo...: Thu gom bằng rãnh xây bằng gạch 
kích thước 0,35m x 0,3m, tổng chiều dài 145 m, nước 
mưa được lắng cát, rác tại 13 hố ga có kích thước 1,1m x 
1,1m x 1m và 01 hố lắng có kích thước 1,5m x 1,5m x 
1,5m sau đó đưa về hồ lắng nước mưa để lắng tách rác, 
bùn cát và các chất rắn lơ lửng có trong nước mưa. Hồ 
lắng nước mưa được xây bằng hồ đắp đất đầm chặt, 
thành và đáy được lót bạt HDPE dày 1mm. Hồ lắng có 
chức năng điều hòa dòng chảy, lắng tách rác, bùn cát và 
các chất rắn lơ lửng có trong nước mưa trước khi thoát ra 
lưu vực thoát nước chung của khu vực. Hồ lắng có thể 
tích chứa 216 m3, kích thước 15m x 8m x 1,8m, trong hồ 
có thả bèo tây và nuôi cá để tăng khả năng làm sạch tự 
nhiên cho hồ lắng. Tại đây nước mưa được lắng bùn cát 
và các chất rắn lơ lửng, qua lưới chắn rác rồi theo ống 
HDPE D250mm thoát ra nguồn tiếp nhận là nhánh suối 
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gần khu vực dự án (Tọa độ vị trí tiếp nhận nước mưa tại 
nhánh suối: X = 1.619.764; Y = 544.592). 

6 Chất thải rắn  

- Bố trí các thùng rác tại khu vực nhà ở công nhân để thu 
gom rác thải sinh hoạt: 2 thùng rác Oval nhỏ (kích thước: 
25,5 x 22 x 31 cm) để thu gom triệt để rác thải sinh hoạt 
phát sinh. Thực hiện việc phân loại rác tại nguồn để giảm 
thiểu tác động của rác thải đến môi trường. Chất thải rắn 
có thể tái chế sử dụng (lọ nhựa, thủy tinh, giấy loại, bì ni 
lông,...) được thu gom để bán phế liệu. Đối với lượng rác 
không thể tái chế sẽ được lưu giữ tại khu tập trung chất 
thải của dự án cuối ngày sẽ đem ra thùng rác cách trang 
trại khoảng 400 m để đơn vị thu gom vận chuyển về bãi 
rác tập trung của huyện.  

- Phân tươi: phân tươi được thu gom cùng nước thải chăn 
nuôi và đưa về bể gom sau đó theo đường ống hút phân 
để đưa về máy ép phân. Phân sẽ được đóng bao với trọng 
lượng 50 kg/bao. Phân sau khi đóng bao sẽ được lưu trữ 
tại nhà chứa phân với diện tích 32 m2 để tạm trữ trước 
khi xuất bán cho các đơn vị sản xuất phân hữu cơ, bán 
cho người dân có nhu cầu. 
- Xác heo chết do heo thịt cắn, giẫm đạp lẫn nhau, sốc 
nhiệt: chủ dự án có bố trí hố chôn heo chết do heo thịt 
cắn, giẫm đạp lẫn nhau, sốc nhiệt. Các bước chôn lấp và 
quy cách hố chôn được thiết kế phù hợp với quy định tại 
QCVN 01-41:2011/TNNPTNT. 
- Bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: Lượng bùn 
này cũng được đưa qua máy ép phân để tách nước và 
đóng bao, chứa tạm thời tại kho chứa phân và bán cho 
người dân làm phân bón.  

7 Chất thải nguy hại 

- Thu gom, lưu trữ tại kho chứa CTNH có diện tích 9 m2, 
Kho được xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại. 
Trong kho có các thùng đựng từng loại chất thải nguy hại 
riêng biệt. Tiến hành phân loại, thu gom, bảo quản theo 
đúng quy định. Đồng thời ký hợp đồng với đơn vị có chức 
năng xử lý theo đúng quy  định. 
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- Riêng đối với xác chết của gia súc do dịch bệnh: Trong 
trường hợp heo bị dịch bệnh hay chết do dịch bệnh phải 
được thiêu hủy hay chôn lấp theo các quy định về thú y. 
Đơn vị sẽ phối hợp với Trạm Thú y huyện Đăk Hà, Chi 
cục Thú y tỉnh Kon Tum, Công ty đối tác cùng với 
UBND xã Đăk Long tiến hành xử lý theo đúng quy định. 

8 
Phòng chống sự cố dịch 
bệnh 

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại và khu vực lân cận. 
- Tiêm phòng cho vật nuôi theo đúng chỉ dẫn của cơ 
quan thú y. 
- Cần có biện pháp khử trùng đối với CBCNV trước khi 
vào làm việc và khách có nhu cầu vào Trang trại. 

9 An ninh trật tự 
- Nhắc nhở, quản lý công nhân viên thực hiện sinh hoạt 
theo đúng quy định của địa phương 

10 Phòng ngừa sự cố cháy nổ 

- Trang bị bình cứu hỏa và các dụng cụ chữa cháy. 
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng 
phó sự cố cháy nổ theo quy định về phòng cháy, chữa 
cháy dưới sự hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền 
quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy. 

11 
Phòng ngừa sự cố môi 
trường 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các thiết bị máy móc. 
-  Xây dựng hồ sự cố với thể tích 272 m3 để lưu trữ nước 
thải không xả ra môi trường khi sự có sự cố xảy ra. 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất 

thải 

Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thực hiện dự 
án, đơn vị đề xuất kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường như sau: 

Bảng 3.31. Tóm tắt kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 

STT Công trình bảo vệ môi trường được xây dựng Thời gian thực hiện 

1 Xây dựng mương thoát nước mưa và hố ga 
Đầu tháng 4/2022: Ngay sau khi xây 
dựng triển khai dự án 

2 Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại 
Giữa tháng 4/2022: Bắt đầu xây dựng 
các hạng mục công trình 

3 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

4 Xây dựng khu tập kết chất thải rắn thông thường 

3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 
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* Sơ đồ quản lý, vận hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh 
giá, dự báo 

Mức độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo được đưa ra 
trong bảng 3.32. 

Bảng 3.32. Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đánh giá 

STT 
Phương pháp 

sử dụng 
Mục đích sử dụng  

phương pháp 

Độ chính xác của 
Phương pháp đánh 

giá 

Mức độ tin 
cậy 

1  

Phương pháp 
khảo sát hiện 
trường và phân 
tích phòng thí 
nghiệm 

Xác định các thông số về 
hiện trạng không khí, vi khí 
hậu, nước mặt, nước ngầm, 
đất 

Kết quả đo 
đạc/phân tích thực 
tế  độ chính xác 
cao 

Cao 

2  
Phương pháp 
thống kê 

Thu thập, xử lý các số liệu 
về điều kiện khí tượng thủy 
văn, kinh tế xã hội tại khu 
vực xây dựng dự án 

Số liệu thực tế  
 độ chính xác 
cao 

Cao 

3  
Phương pháp so 
sánh 

Đánh giá các kết quả trên cơ 
sở so sánh với quy chuẩn 
Việt Nam 

Độ chính xác cao Cao 

4  
Phương pháp 
nhận dạng 

Mô tả hệ thống môi trường, 
xác định các thành phần của 
dự án ảnh hưởng đến môi 
trường, nhận dạng đầy đủ 
các dòng chất thải, các vấn 
đề môi trường liên quan 
phục vụ công tác đánh giá 
chi tiết 

Độ chính xác cao Cao 

5  

Phương pháp 
đánh giá nhanh, 
tính toán theo hệ 
số ô nhiễm 

Ước tính tải lượng ô nhiễm 
khí thải, nước thải, CTR,... 
theo nhiều nguồn tài liệu 
khác nhau 

Tính toán theo lý 
thuyết có thể gần 
đúng với thực tế  
 độ chính xác 

Trung bình 

Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn 

Quản lý trang trại 

Công nhân 
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STT 
Phương pháp 

sử dụng 
Mục đích sử dụng  

phương pháp 

Độ chính xác của 
Phương pháp đánh 

giá 

Mức độ tin 
cậy 

tương đối 

6 
Phương pháp 
tổng hợp 

Phân tích, tổng hợp thông 
tin và cơ sở dữ liệu để hoàn 
thành báo cáo tổng hợp 

Nhìn chung các 
thông tin được cung 
cấp ở mức độ chính 
xác 

Cao 

 

7 

Phương pháp 
tham vấn cộng 
đồng 

 

Tham vấn ý kiến của 
UBND, UBMTTQ xã để 
nắm rõ nguyện vọng cũng 
như những đề xuất của 
người dân địa phương trong 
quá trình thi công xây dựng 
và khi dự án đi vào hoạt 
động. 

Số liệu thực tế  
 độ chính xác 
cao 

Cao 

8 
Phương pháp 
khảo sát sinh vật 

Khảo sát thực địa tại khu 
vực và địa điểm để điều tra 
thực địa, khảo sát, tổng hợp 
số liệu từ các nghiên cứu 
trước đó và phỏng vấn 
thông tin tại các điểm khảo 
sát về tính đa dạng sinh vật 
tại địa điểm thực hiện dự 
án. Qua đó xác định các 
sinh cảnh, các hệ sinh thái 
chủ yếu trong khu vực, làm 
cơ sở để đánh giá mức độ 
tác động đến hệ sinh thái 
của dự án khi đi vào hoạt 
động. 

Số liệu thực tế  
 độ chính xác 
cao 

Cao 
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Chương 4 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

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

Hoạt động Dự án sẽ có những tác động nhất định đến môi trường, nhằm 
kiểm soát và thực hiện tốt vấn đề bảo vệ môi trường cần có chương trình quản 
lý tất cả các hoạt động từ lúc chuẩn bị cho đến lúc dự án đi vào vận hành. Có 
thể tóm lược chương trình quản lý như sau:  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long” 

          Chủ dự án: Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn                                  Trang 142 
          Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Kon Tum Xanh   

Bảng 4.1. Tóm tắt chương trình quản lý, giám sát môi trường khu vực dự án 

Các giai đoạn 
của dự án 

Các hoạt động của dự 
án 

Các tác động môi 
trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
Thời gian thực 
hiện và hoàn 

thành 
1 2 3 4 6 

Thi công xây 
dựng 

Giải phóng mặt bằng Chất thải rắn: đất đá. 
Giao cho công nhân thi công dự án tiến hành dọn dẹp 
mặt bằng để xây dựng dự án 

Trong suốt quá trình 
xây dựng (từ tháng 

4/2022 đến cuối 
tháng 6/2022) 

Vận chuyển, tập kết 
nguyên vật liệu, xây 
dựng các hạng mục 
công trình của dự án 

- Bụi, khí thải 
- Tưới nước trên bề mặt cần san gạt với tần suất 02 
lần/ngày nắng 

- Khí thải, tiếng ồn 
 

Định kỳ kiểm tra phương tiện, máy móc thiết bị 

Chất thải rắn: sinh hoạt, 
xây dựng thông thường 

Cuối ngày đem ra thùng rác cách trang trại khoảng 
400 m để đơn vị thu gom vận chuyển về bãi rác tập 
trung của huyện. 

Chất thải rắn nguy hại Thùng đựng chất thải nguy hại 

Vận hành chính 
thức 

Hoạt động của trại nuôi 
heo 

Bụi, khí thải 
Nước thải sinh hoạt 

- Định kỳ kiểm tra phương tiện, máy móc thiết bị. 

Trong suốt quá trình 
vận hành dự án 

- Hút bể tự hoại của công trình. 

Nước thải sản xuất - Vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

Nước mưa chảy tràn 
- Kiểm tra mương thoát nước, định kỳ nạo vét mương và 
hố ga. 

Chất thải rắn thông 
thường 

Hợp đồng với đơn vị thu gom để thu gom, xử lý theo 
quy định. 

Chất thải nguy hại 
- Lưu trữ chờ thu gom, hợp đồng với đơn vị có chức 
năng xử lý theo đúng quy định. 
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4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Đơn vị đưa 
ra chương trình quan trắc, giám sát môi trường cho dự án với các vị trí các điểm 
giám sát được lựa chọn sao cho có thể đánh giá được chất lượng môi trường 
trong khu vực khi thực hiện Dự án, cụ thể như sau: 

4.2.1. Giám sát môi trường giai đoạn thi công, xây dựng dự án 

* Giám sát môi trường không khí  

- Các thông số giám sát: Vi khí hậu, Bụi, CO, Tiếng ồn. 

 - Vị trí giám sát: 02 vị trí: 

+ Khu vực dự kiến xây dựng chuồng nuôi heo. Tọa độ: (X: 1.619.877; Y: 
544.582) 

+ Khu vực cổng vào dự án. Tọa độ: (X = 1.619.911, Y = 544.527). 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2016/BYT, 
QCVN 24/2016/TT-BYT. 

* Giám sát môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát: tại suối nhỏ gần khu vực dự án. Tọa độ: (X: 1.619.702; 
Y: 544.816) 

- Các thông số giám sát: pH, TSS, DO, COD, BOD5, Amoni, NO3
-, PO3

- 
Coliform. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

4.2.2. Giám sát môi trường giai đoạn vận hành thử nghiệm 

* Giám sát môi trường không khí: 

- Vị trí giám sát: Khu vực chuồng nuôi heo. Tọa độ: (X: 1.619.877; Y: 
544.582). 

+ Khu vực cổng vào dự án. Tọa độ: (X = 1.619.911, Y = 544.527). 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Bụi, SO2, NO2, CO, H2S, NH3. 

- Tần suất giám sát: Theo quy định của hồ sơ vận hành thử nghiệm công 
trình bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

* Giám sát môi trường nước thải   

- Vị trí giám sát: Theo quy định của hồ sơ vận hành thử nghiệm công trình 
bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao 
Yôp, xã Đăk Long” 

          Chủ dự án: Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn                                  Trang 144 
          Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Kon Tum Xanh   

- Các thông số giám sát: Lưu lượng, pH, TSS, BOD5, COD, tổng N, tổng 
Coliform (Các thông số giám sát theo từng công đoạn được thực hiện theo quy 
định của hồ sơ vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường quy định tại 
tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Tần suất giám sát: Theo quy định của hồ sơ vận hành thử nghiệm công 
trình bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4.2.3. Giám sát môi trường giai đoạn vận hành dự án 

* Giám sát môi trường không khí xung quanh  

 - Vị trí giám sát: 02 vị trí: 

+ Khu vực chuồng nuôi heo. Tọa độ: (X: 1.619.877; Y: 544.582). 

+ Khu vực cổng vào dự án. Tọa độ: (X = 1.619.911, Y = 544.527). 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, Bụi, SO2, NO2, CO, H2S, NH3. 

- Tần suất: 03 tháng/lần & Giám sát đột xuất khi có sự cố môi trường, khi 
có yêu cầu của cơ quan chức năng. 

- Tiêu chuẩn so sánh:  

 + QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
không khí xung quanh. 

 + QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 
độc hại trong không khí xung quanh. 

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

* Giám sát chất lượng nước thải 

- Vị trí giám sát:  

+ Đầu vào HTXL nước thải tại bể gom. Tọa độ: (X = 1.619.789, Y = 
544.644). 

+ Đầu ra HTXL nước thải tại vị trí sau hồ sinh học 2. Tọa độ: (X = 
1.619.725, Y =544.691). 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, TSS, BOD5, COD, tổng N, tổng 
Coliform. 

- Tần suất: 3 tháng/lần & Giám sát đột xuất khi có sự cố môi trường, khi 
có yêu cầu của cơ quan chức năng. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 62-MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

* Giám sát môi trường nước dưới đất 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí: tại giếng khoan trong khu vực dự án. Tọa độ: 
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(X = 1.619.934, Y =544.590). 

- Các thông số giám sát: pH, Độ cứng, Fe, NO3
-, SO4

2-, Amoni, E.Coli. 

- Tần suất: 06 tháng/lần & Giám sát đột xuất khi có ý kiến kiến nghị của 
chính quyền địa phương hay đơn thư phản ánh khiếu nại của nhân dân. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

* Giám sát môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát: Tại suối nhỏ gần khu vực dự án. Tọa độ: (X: 1.619.702; 
Y: 544.816) 

- Các thông số giám sát: pH, TSS, DO, COD, BOD5, Amoni, NO3
-, PO3

- 
Coliform. 

- Tần suất: 06 tháng/lần & Giám sát đột xuất khi có ý kiến kiến nghị của 
chính quyền địa phương hay đơn thư phản ánh khiếu nại của nhân dân. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

* Giám sát nước mưa có khả năng nhiễm bẩn 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí 

+ Tại đầu vào hồ lắng nước mưa. Tọa độ: (X = 1.619.718, Y =544.507). 

+ Tại đầu ra sau hồ lắng nước mưa. Tọa độ: (X = 1.619.705, Y 
=544.513). 

- Các thông số giám sát: pH, TSS, Coliform. 

- Tần suất: 03 tháng/lần & Giám sát đột xuất khi có ý kiến kiến nghị của 
chính quyền địa phương hay đơn thư phản ánh khiếu nại của nhân dân. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 62-MT:2016/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

* Giám sát môi trường đất 

- Vị trí giám sát: tại vị trí khu hệ thống xử lý nước thải và hố chôn heo 
chết do cắn nhau, giẫm đạp, sốc nhiệt. Tọa độ: (X = 1.619.746, Y = 544.711). 

- Các thông số giám sát: As, Chì, Cd, Cr, Cu, Zn. 

- Tần suất: 06 tháng/lần & Giám sát đột xuất khi có ý kiến kiến nghị của 
chính quyền địa phương hay đơn thư phản ánh khiếu nại của nhân dân. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 03:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất; QCVN 15:2008/BTNMT: 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất. 

* Giám sát chất thải 

- Giám sát khối lượng, thành phần của từng loại chất thải sinh hoạt, chất 
thải nguy hại, chất thải chăn nuôi, chất thải trồng trọt và biện pháp thu gom xử lý. 

- Vị trí giám sát: Tại khu vực lưu trữ chất thải rắn thông thường, kho lưu 
trữ chất thải rắn nguy hại, kho chứa phân…. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 
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Chương 5 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

 - Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Kon Tum. 

 - Đường dẫn internet tới nội dung được tham vấn: 

 - Thời điểm và thời gian đăng tải theo quy định:  

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

- Thời điểm, thời gian niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 
trụ sở UBND xã Đăk Long: 

- Thời điểm họp tham vấn: 

- Thành phần tham dự họp tham vấn:  

Chủ dự án phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Long (địa điểm xây dựng 
các hạng mục công trình của dự án) trong việc đồng chủ trì họp tham vấn cộng 
đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án nhằm thảo luận, trao đổi về các vấn 
đề liên quan đến dự án. 

Các thành phần tham gia cuộc họp trong bảng sau: 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Ông Hoàng Công Ái Chủ tịch UBND xã Đăk Long 

2 Ông A Sự Chủ tịch UBMTTQVN xã Đăk Long 

3 Ông Trần Quang Luân Cán bộ địa chính xã 

4 Ông Trần Ngọc Sơn Chủ dự án 

5 Ông A Thim Trưởng thôn Kon Đao Yôp 

6 Ông A Hạnh Người dân 

7 Ông A Biển Người dân 

8 Ông Trần Hồng Người dân 

9 Ông Lê Văn Phú Người dân 

10 Ông A Lang Người dân 

11 Bà Bùi Thị Mơ Người dân 

12 Ông Phạm Duy Tiên Người dân 

13 Ông A Hậu Người dân 

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

 Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
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trường. Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn đã gửi văn bản đến UBND xã Đăk Long, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum về việc xin ý kiến tham vấn Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon 
Đao Yôp, xã Đăk Long”, kèm theo bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
của dự án thông báo về những nội dung cơ bản, những tác động xấu về môi 
trường của dự án và đề xuất những biện pháp giảm thiểu các tác động của dự án 
tới môi trường. 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 
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TT Ý kiến góp ý 
Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng 
đồng dân cư/đối tượng 

quan tâm 

I Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 

Các ý kiến khác 

Cộng đồng dân cư tại xã Đăk Long hoàn toàn thống nhất với 
các nội dung về dự báo tác động xấu của dự án đến môi 
trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng xấu đến 
sức khỏe cộng đồng cũng như các biện pháp giảm thiểu 
những tác động xấu do các hoạt động dự án gây ra. Đồng thời 
yêu cầu chủ dự án thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 
như Dự án đã cam kết để đảm bảo không gây ô nhiễm không 
khí làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe sinh hoạt và sản 
xuất của người dân xung quanh khu vực dự án. 

Chủ dự án cam kết thực 
hiện nghiêm túc các biện 
pháp bảo vệ môi trường 
và thực hiện những ý 
kiến của đại diện cộng 
đồng dân cư tại nơi thực 
hiện dự án. 

Cộng đồng dân cư tại xã 
Đăk Long. 

II Tham vấn bằng văn bản 

Chương 1   

UBND xã Đăk Long, 
huyện Đăk Hà. 1 

Dự án Trang trại nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk 
Long của Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn được triển khai tại 
Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà phù hợp với 
Quyết định số 3421/UBND-TNMT ngày 16/12/2021 của 
UBND huyện Đăk Hà V/v chấp thuận chủ trương đầu tư đối 
với Dự án chăn nuôi heo thịt tại thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk 
Long. Vị trí đất khu vực dự án đã được Chủ dự án đăng ký 
biến động từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất dùng để 
chăn nuôi và đã được đưa vào quy hoạch sử dụng đất và kế 
hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện. 

Chủ dự án cam kết thực 
hiện nghiêm túc các 
biện pháp bảo vệ môi 
trường và thực hiện 
những ý kiến của chính 
quyền địa phương tại 
nơi thực hiện dự án. 
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Chương 3 

Sau khi xem xét tài liệu Báo cáo đánh giá tác động của Dự án 
Trang trại nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long của 
Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn cung cấp, UBND xã Đăk Long 
hoàn toàn thống nhất với các nội dung đánh giá mức độ ảnh 
hưởng tiêu cực của Dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã 
hội và sức khỏe cộng đồng được trình bày trong báo cáo. 

 

UBND xã Đăk Long yêu cầu Chủ dự án thực hiện đầy đủ các 
biện pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu đến mức thấp 
nhất những ảnh hưởng xấu do hoạt động chăn nuôi gây ra, đặc 
biệt là không gây ô nhiễm môi trường không khí, môi trường 
đất, môi trường nước quanh khu vực dự án. 

Chương 4 

UBND xã Đăk Long thống nhất với chương trình quản lý và 
giám sát môi trường; các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố 
môi trường mà Chủ dự án đưa ra trong quá trình dự án triển khai 
thi công xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động. 

Các ý kiến khác 

Ngoài các nội dung nêu trên, UBND xã Đăk Long có một số ý 
kiến như sau: 

- Trong quá trình thực hiện dự án, nếu xảy ra sự cố gây tác động 
xấu đến khu vực, Chủ dự án phải thông báo cho chính quyền địa 
phương biết và đồng thời tiến hành khắc phục theo đúng quy 
định của Pháp luật. 

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với địa phương và phối hợp 
với địa phương trong công tác giữ vững an ninh, trật tự trong 
khu vực và trong công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng 
chống dịch bệnh,… 

- Sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 
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“Trang trại nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long” 
được phê duyệt, Chủ dự án phải gởi hồ sơ trên và niêm yết tại 
UBND xã để UBND xã và nhân dân kiểm tra, giám sát. 
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II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC 
CHUYÊN MÔN (theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP) 

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Hộ 
kinh doanh Trần Ngọc Sơn đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn, tiến hành lấy ý kiến 
của 03 chuyên gia làm việc trong lĩnh vực môi trường về nội dung báo cáo 
ĐTM của dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk 
Long”. Sau đó, các chuyên gia đã có bản nhận xét đánh giá về nội dung của báo 
cáo ĐTM nêu trên.  

Các ý kiến góp ý, kiến nghị của các chuyên gia và giải trình việc tiếp thu 
ý kiến góp ý, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án 
được tổng hợp dưới bảng sau (các văn bản liên quan đến tham vấn được chuyên 
gia, nhà khoa học được đính kèm tại Phụ lục III): 
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TT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, hoàn thiện hoặc giải trình 
Tổ chức, chuyên 
gia, nhà khoa học 

I Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học 

1 

Sự phù hợp của dự án đối với Quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh do cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trường; căn cứ pháp lý, kỹ thuật của Dự án 

  

1.1 

Cần bổ sung văn bản quy phạm pháp luật mới: 

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
về Thức ăn chăn nuôi. Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu 
an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn 
thuỷ sản. 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Đã bổ sung QCVN 01-
190:2020/BNNPTNT vào các văn bản quy phạm 
pháp luật (trang 5). 

 

Chuyên gia Lê 
Phước Cường. 

2 
Sự phù hợp của các phương pháp đánh giá tác động môi 

trường và phương pháp khác được sử dụng (nếu có) 

  

2.1 

- Cần sắp xếp các phương pháp ĐTM cho khoa học bài bản theo 
nhóm phương pháp cụ thể. Ví dụ hiện trong báo cáo ĐTM này 
phương pháp khảo sát hiện trường và phương pháp đánh giá 
nhanh có thể gộp lại vì cùng một mục đích kết quả.  

- Nội dung của phương pháp khảo sát sinh vật cần xem xét lại 
(hiện trình bày giống pp thống kê); Có thể bổ sung thêm phương 
pháp chỉ thị sinh học để phát hiện nhanh ô nhiễm môi trường. 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Đã sắp xếp các phương pháp 
ĐTM cho khoa học bài bản theo nhóm phương pháp 
cụ thể (trang 7-8). 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Đã xem xét chỉnh sửa hợp 
nhất phương pháp khảo sát sinh vật và phương pháp 
thống kê và đã bổ sung thêm phương pháp chỉ thị 
(trang 7-8). 

Chuyên gia Lê 
Phước Cường. 

2.2 

- Trang 7, xem xét lại các nhóm phương pháp ĐTM sử dụng. Ví 
dụ như nhóm phương pháp ĐTM truyền thống gồm các phương 
pháp sau: Phương pháp nêu số liệu về môi trường; Phương pháp 
danh mục điều kiện môi trường; Phương pháp ma trận (ma trận 
đơn giản, ma trận suy diễn, ma trận có trọng số, ma trận kép 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Đã xem xét và biên tập lại nội 
dung các nhóm phương pháp ĐTM sử dụng trong 
quá trình thực hiện ĐTM (trang 7-8). 

Chuyên gia Lê 
Hoàng Sơn. 
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trọng số); Phương pháp sử dụng các chỉ thị và chỉ số môi 
trường; Phương pháp chập bản đồ; Phương pháp mạng lưới; 
Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích; Phương pháp mô hình 
hoá và phương pháp đánh giá nhanh. Ngoài các phương pháp 
ĐTM truyền thống, nhóm các phương pháp khác, gồm:  Phương 
pháp khảo sát thực địa, phân tích trong phòng thí nghiệm, hệ 
thống thông tin địa lý (GIS), phương pháp chuyên gia, phương 
pháp Delphi, phương pháp phân tích đa tiêu chí (MCA)và nhiều 
các phương pháp khác cũng là công cụ đắc lực trong ĐTM. 
(trang 7-8) 

3 

Sự phù hợp của kết quả nhận dạng, dự báo các tác động 

chính, chất thải phát sinh từ dự án đầu tư đến môi trường; dự 

báo sự cố môi trường 

  

3.1 

- Cần làm rõ cơ sở xác định nhu cầu sử dụng nước cấp/ con heo. 

 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Đã bổ sung cơ sở xác định nhu 
cầu sử dụng nước cấp cho heo trên từng giai đoạn cụ 
thể (trang 44). 

Chuyên gia Lê 
Hoàng Sơn. 

- Bổ sung làm rõ tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm môi 
trường không khí tại từng vị trí cục bộ như khu nhà ép phân, nhà 
chứa phân khô, khí thải từ hệ thống thoát nước và khu xử lý 
nước thải. 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Căn cứ thiết kế bố trí mặt bằng 
dự án, các điểm phát sinh khí thải, mùi hôi chủ yếu 
như khu vực HTXLNT, nhà ép phân, nhà chứa phân 
khô và quạt hút từ chuồng nuôi được bố trí tương đối 
gần trong cùng khu vực. Do đó, việc tính toán nồng 
độ phát thải các khí gây ô nhiễm sẽ được tính xem 
như một nguồn phát thải chung. Báo cáo ĐTM đã tính 
toán tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm môi trường 
không khí tại nguồn ô nhiễm này (trang 97-100). 

- Cần xem xét lại phạm vi khoảng cách trong dự báo ô nhiễm môi 
trường không khí bằng phương pháp hình hộp. 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Đã xem xét phạm vi khoảng 
cách trong dự báo ô nhiễm môi trường không khí 
bằng phương pháp hình hộp trong nội dung báo cáo 
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(toàn báo cáo). 

- Thống nhất vận tốc sử dụng trong các mô hình tính toán 
khuếch tán không khí. 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Đã chỉnh sửa thống nhất trong 
toàn báo cáo. 

- Bổ sung thêm dự báo chất thải  của heo phát sinh trong quá 
trình vận chuyển, tránh gây ô nhiễm dọc đường. (trang 105, 
128) 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Đã bổ sung thêm dự báo chất 
thải  của heo phát sinh trong quá trình vận chuyển, 
tránh gây ô nhiễm dọc đường (trang 105, 128). 

3.2 

- Trang 93, Bảng 3.13: báo cáo cần nêu rõ định mức nhu cầu sử 
dụng nước cấp/ con heo. Nhằm thể hiện rõ ràng cơ sở để ước 
tính ra tổng lượng nước thải phát sinh: 70,98 m3/ngày. 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Đã nêu định mức nước 
cấp/con heo cụ thể (trang 44). 

Chuyên gia 
Nguyễn Dương 
Quang Chánh. 

- Trang 76, phần tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn, yêu 
cầu nêu rõ cơ sở tính toán cường độ mưa I;  

- Giải trình: Báo cáo căn cứ cường độ mưa lớn nhất 
trong năm dựa trên số liệu khí tượng thủy văn tại 
huyện Đăk Hà theo số liệu của Đài Khí tượng thủy 
văn tỉnh Kon Tum cung cấp. 

4 

Sự phù hợp, tính khả thi của các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của dự án đầu tư 

  

4.1 

- Bổ sung làm rõ phương án xử lý với bùn thải được tách ra. - Chỉnh sửa, bổ sung: Đã nêu phương án xử lý với 
bùn thải được tách ra (trang 128). 

Chuyên gia Lê 
Hoàng Sơn. 

- Bổ sung phương án thông gió cho các khu vực phát sinh khí 
độc cục bộ như khu nhà ép phân, nhà chứa phân khô, khí thải từ 
hệ thống thoát nước và khu xử lý nước thải. 

- Chỉnh sửa, bổ sung:  

+ Đã bổ sung phương án thông gió tại khu nhà ép 
phân, chứa phân khô được thiết kế với tường gạch 
xây cao 900 mm, còn lại để trống nhằm thông gió tự 
nhiên (trang 122). 

+ Dự án thiết kế xây dựng hệ thống thu gom nước 
thải (hệ thống kín) để tránh phát tán mùi hôi (trang 
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122). 

+ Tại khu vực hệ thống xử lý nước thải được bố trí 
dải cây xanh cách ly quanh khu vực xử lý nước thải 
có tổng diện tích 2.246,7 m2, được thiết kế với chiều 
rộng > 10 m, đảm bảo theo quy định tại QCVN 
01:2019/BXD. 

4.2 

- Phần phân bùn đã được ép tách nước sẽ được xử lý như nào? 
(trang 127-128) 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Đã nêu phương án xử lý với 
bùn thải được tách ra (trang 127 - 128). Chuyên gia 

Nguyễn Dương 
Quang Chánh. 

- Cần bổ sung đánh giá và biện pháp xử lý với xác heo chết do 
dịch bệnh. 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Đã bổ sung đánh giá (trang 
105) và đưa ra biện pháp xử lý với xác heo chết do 
dịch bệnh (trang 129) 

4.3 
Cần làm rõ cách thức xử lý bùn thải phát sinh từ hoạt động chăn 
nuôi. 

- Chỉnh sửa, bổ sung: Đã nêu phương án xử lý với 
bùn thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi (trang 
128) 

Chuyên gia Lê 
Phước Cường. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao 
Yôp, xã Đăk Long” 

          Chủ dự án: Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn                                  Trang 156 
          Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Kon Tum Xanh   

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo đánh giá các tác động môi trường của dự án “Trang trại chăn 
nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long” đã thực hiện theo đúng hướng 
dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 
quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các tác động môi trường phát sinh khi triển 
khai thực dự án “Trang trại chăn nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long” 
do Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn thực hiện, có thể rút ra một số kết luận sau: 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã nhận dạng và đánh 
giá khá đầy đủ những tác động tích cực và tiêu cực của dự án đến môi trường tự 
nhiên, kinh tế - xã hội. Trong đó các tác động chính bao gồm: 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng,... nguồn tác động lớn nhất đến môi 
trường là bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết 
bị. Tuy nhiên, các tác động này đều được đánh giá không đáng kể. 

- Trong giai đoạn vận hành, nguồn tác động lớn nhất đến môi trường là 
nước thải, khí thải, mùi hôi và chất thải rắn (phân heo) từ quá trình chăn nuôi 
heo.  

 Trên cơ sở phân tích, đánh giá các tác động, báo cáo cũng đã đề xuất 
được các biện pháp giảm thiểu cụ thể cho từng nguồn tác động, kế hoạch quản 
lý, giám sát môi trường trong từng giai đoạn triển khai. Các biện pháp đưa ra có 
tính khả thi, tương đối phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và khả năng 
của dự án, có kế thừa kinh nghiệm thực tiễn tại một số dự án khác có loại hình 
tương tự trong khu vực nên đảm bảo được độ tin cậy cần thiết. 

2. Kiến nghị 

Để quá trình triển khai hoạt động của dự án được diễn ra thuận lợi và an 
toàn, việc tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án là cần 
thiết. Chính vì những lý do trên, kính đề nghị Hội đồng thẩm định báo cáo 
ĐTM, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum xem xét, tổ chức thẩm định 
và trình UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt để dự án được triển khai đúng tiến độ 
góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho Chủ dự án, cho sự phát triển kinh tế - 
xã hội xã Đăk Long, huyện Đăk Hà nói riêng và tỉnh Kon Tum nói chung. 

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư 

Cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám 
sát môi trường như đã nêu trong Chương 4. Đồng thời áp dụng đúng các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn so sánh. 
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Đơn vị cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế các 
nguồn gây tác động đến môi trường như đã được đề cập trong chương 3. Các 
biện pháp bao gồm: 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế các nguồn 
gây tác động đến môi trường không khí. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế các nguồn 
gây tác động đến môi trường nước.  

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động do chất thải 
rắn gây ra. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế các rủi ro, sự 
cố môi trường.  

- Cam kết đền bù, khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 
cố, rủi ro môi trường xảy ra khi triển khai dự án. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý môi 
trường trong quá trình quan trắc và giám sát môi trường theo định kỳ.  

- Nếu trong quá trình thực hiện dự án mà có sự cố làm ảnh hưởng đến sức 
khỏe của người lao động và người dân xung quanh khu vực thì Đơn vị sẽ tiến 
hành việc bồi thường và khắc phục hậu quả do dự án gây ra. 

Với tư cách là chủ dự án, Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn cam kết chịu 
trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật Việt Nam nếu có những vi phạm pháp 
luật về môi trường. 
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PHỤ LỤC I 

Các văn bản pháp lý 



1. Văn bản pháp lý 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh Hộ Kinh Doanh, mã số hộ kinh doanh 

38.F8.80046721, đăng ký lần đầu ngày 31/3/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Đăk Hà cấp. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS00620, ngày cấp 31/12/2021, 

địa chỉ thửa đất tại thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh                      

Kon Tum; 

- Văn bản số 3421/UBND-TNMT ngày 16/12/2021 của UBND huyện           

Đăk Hà V/v chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án chăn nuôi heo thịt tại 
thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long 

- Đơn xác nhận của UBND xã Đăk Long về việc xác nhận hiện trạng sử 

dụng nước trên sông Đăk Pxi lưu vực đi qua khu vực dự án chỉ phục vụ cho mục 

đích tưới tiêu, không phục vụ cho mục đích sinh hoạt. 

2. Phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện 

 - Phiếu kết quả phân tích vi khí hậu. 

 - Phiếu kết quả phân tích môi trường không khí. 

 - Phiếu kết quả phân tích môi trường nước mặt. 

3. Bảng số liệu 

- Bảng số liệu khí tượng năm 2019 - 2021. 
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  UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TNMT                   Đăk Hà, ngày       tháng      năm 2021 
V/v chấp thuận chủ trương đối 
với Dự án chăn nuôi heo thịt tại 

thôn Kon Đao Yôp , xã Đăk Long 

 

 

    
 

                      Kính gửi:   
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 
- Ủy ban nhân dân xã Đăk Long; 
- Ông Trần Ngọc Sơn; địa chỉ: Tổ 8,  
  phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

 
                                               

Qua xem xét nội dung Đơn xin chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 
29/11/2021 và một số hồ sơ khác có liên quan của ông Trần Ngọc Sơn, địa 
chỉ: Tổ 8, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở 
đề xuất, ý kiến của các Phòng ban, đơn vị thuộc huyện(1). Ủy ban nhân dân 
huyện Đăk Hà có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án chăn nuôi heo thịt tại thôn 
Kon Đao Yôp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, cụ thể như sau: 

- Tên dự án: Chăn nuôi heo thịt. 

- Chủ đầu tư dự án: Ông Trần Ngọc Sơn, địa chỉ: Tổ 8, phường Duy Tân, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Tại thửa đất số 28+220, Tờ bản đồ số 11, địa 
chỉ thửa đất tại thôn Kon Đao Yốp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà.  

- Diện tích đất sử dụng đối với dự án: 38.639,2 m2, thuộc quyền sử dụng 
đất của cá nhân. 

- Nhóm đất: 38.639,2 m2 là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm.  

- Thời gian thực hiện: từ năm 2021 - 2022. 

- Tổng vốn đầu tư dự án: 7 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn thực hiện: nguồn vốn của chủ đầu tư. 

2. Giao cho các Cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư dự án tổ 
chức thực hiện một số nội dung công việc sau: 

                                                      
(1) Công văn số 534/TCKH-TH ngày 14/12/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch; Công văn số 634/UBND-ĐC 
ngày 13/12/2021 của UBND xã Đăk Long;  
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2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì phối hợp với 
các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân xã Đăk Long hướng dẫn chủ đầu 
tư hoàn thành các thủ tục có liên quan đến dự án theo quy định.   

2.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân 
dân xã Đăk Long cập nhật dự án nêu trên vào qui hoạch sử dụng đất huyện 
Đăk Hà giai đoạn 2021-2030; cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất huyện Đăk 
Hà trong năm 2022 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Hướng dẫn chủ đầu 
tư chuyển đổi 38.639,2 m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm sang mục đích 
đất nông nghiệp khác để đảm bảo điều kiện thực hiện dự án, đồng thời giám sát 
công tác bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai dự án theo báo cáo đánh 
giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo qui 
định. 

2.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Hướng dẫn chủ đầu tư lập thủ tục cấp 
phép xây dựng thực hiện dự án theo quy định. 

2.4. Ủy ban nhân dân xã Đăk Long: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
giám sát tình hình triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư theo quy định, 
đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Ủy ban nhân dân 
huyện để kịp thời xử lý.  

2.5. Ông Trần Ngọc Sơn (chủ đầu tư dự án): Chỉ được phép triển khai 
thực hiện dự án sau khi hoàn tất các thủ tục hồ sơ có liên quan đến dự án theo 
quy định của pháp luật. Việc thực hiện dự án phải đảm bảo đúng mục đích, 
nội dung dự án được chấp thuận. Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
theo quy định tại Mục 71, phụ lục II, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; 
Khi xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án cũng như dự án 
đi vào hoạt động không gây ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật và 
các tài sản khác của các tổ chức, cá nhân ở liền kề. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà báo để các Cơ quan, Đơn vị có liên quan 
và ông Trần Ngọc Sơn biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng TC- KH; 
- LĐ, CV VP; 
- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Tiến 
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ceNG HoA xA ngt cnu Ncnia vrET NAM
EQc lflp - Tg do - H4nh phric

DoN XrN XAC NrtlN

Kinh gii: Uy ban nhfln dfln xfr Dik Long.

Chring t6i ld: HQ kinh doanh TrAnNggc Son. Ld chtr dU ftn"Trangtrpi chdn nu6i

heo thit th6n Kon Dao YOp, x6 Ddk Long" @i xd Ddk Long, huyQn DAk He, tinh Kon

Tum d5 dugc TIBND huyQn D[k Hd ch5p thufln di6u chinh chri truong dAu tu tpi Quy6t

tlinh s6 49ruBND-TNMT ngdy 06/01 12022.

Chri dU rin dang thUc hiqn lap B5o c6o Danh gi|thc d6ng m6i trucrng cho dg intrdn

rt0 nQp ve SO Tdi nguy6n vd M6i truong tinh thAm dinh b6o c6o theo quy dinh.

Dp 5nooTrang tr4i chdn nudi heo thit th6n Kon Dao Y6p, x5 Ddk Long" c6 quy

m6 chdn nu6i 4.800 heo thit/lfa (1 n6m 02lua). Todn bQ luqng nudc th6i ph6t sinh

tri hopt dQng chdn nu6i cria dp 5n se dugc xri ly dat cQt A - QC\rN 62-

MT:2016/BTNMT sau d6 dugc bom tuAn hoan, t6i sri dung dC tuoi c6y l\Ooh, do d6

ho4t dQng cria dp 6nitthc ttQng tdi mdi trudng nu6c quanh khu vgc dU 6n.

Cin cri Th6ng tu23l2|l9lTT-BNNPTNT ngdy 30llll20l9 cria B0 Ndng nghiQp

vd PhSt trir5n n6ng th6n quy dinh vC khodng cdch an todn trong ch[n nu6i trang tr1i
dtin ngudn cung c6p nudc sinh hopt cho cQng d6ng ddn cu. Ranh gioi phfa Tdy Nam

L, ^du iin ndm c6ch song DIk Pxi kho6ng 260 m. Tuy nhiOn qua kh6o s5t trong qu6 trinh

lpp b6o c6o diinh giltSctlQng m6i trucmg thi Cht dg 5n nhin thAy hiQn trong chiOu ddi

5km v0 phia ha du sdng Dik Pxi, ngu6n nu6c s6ng chi phUc vu cho mgc dich tuoi ti6u,

kh6ng phpc vp cho muc dich c6p nu6c sinh hopt ctia nhdn ddn.

pC froan t6t trO so thir tuc xin thAm dinh, ph6 duyQt b6o cin DTM cria dp an Kinh

mong UBND x6 Ddk Long x6c nhftn hiQn trpng su dpng nudc tr6n sdng Edk Pxi luu 4rc
di qua khu v.uc dU 5n chi pfuic vp cho mgc dich hroi ti6u, khdng phUc vU cho mpc dfch

sinh ho4t Oe Cnri dU rln hoan thiQn nQi dung bla cin theo dring quy dinh phap luflt.

Voi tu cSch ld chti dU 6n, HO kinh doanh Trdn Nggc Scvn xin b6o d6m vO tinh

trung thr,rc, chfnh x6c cta c6c s6 liQu, th6ng tin v0 dU 6n ducv. c trinh bdy 0 trOn. N6u c6

gi sai tr5i, chring t6i xin hodn todn chiu tr6ch nhiQm trudc phSp lupt cria ViQt Nam. Xin

chdn thdnh chm on.l.

CUA CHUDUAN
LONG

CEI

ohng Cdng Ai YD ryT $"--
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PHỤ LỤC II 

Các bản vẽ CTMT 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III 



1. Tham vấn cộng đồng và các tổ chức chịu tác động của dự án: 

- Văn bản số 02/HKD ngày 17/01/2022 của Hộ kinh doanh Trần Ngọc Sơn 

về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường dự án “ Trang trại nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long”. 

-Văn bản số 25/UBND-ĐC về việc cho ý kiến tham vấn thực hiện đánh giá 

tác động môi trường đối với dự án “ Trang trại nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, 

xã Đăk Long”. 

- Biên bản họp tham vấn cộng đồng. 

2. Tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học: 

-  Văn bản số 01/CV-TNS ngày 01/03/2022 của Hộ kinh doanh Trần Ngọc 

Sơn về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình lập Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án “ Trang trại nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long”. 

-  Văn bản số 02/CV-TNS ngày 01/03/2022 của Hộ kinh doanh Trần Ngọc 

Sơn về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình lập Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án “ Trang trại nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long”. 

-  Văn bản số 03/CV-TNS ngày 01/03/2022 của Hộ kinh doanh Trần Ngọc 

Sơn về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình lập Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án “ Trang trại nuôi heo thịt thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk Long”. 

- Lý lịch khoa học của các chuyên gia. 

- Bản nhận xét của các chuyên gia 

 



HQTilNH DOAIIII
rRAx xsQg sm{

56:02/FIKD
I/h ldy i kidn thnm vtin tong qud trinh

W B,i, cdo ddnh gid tdc d)ng m6i tructng
Dw dn "Trang trqi nu6i heo thit thdn

Kon Dao Y6p, xd Ddk Long"

CQNG HOA XA Ugr CHo NGHIA V[.Dr NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phlic

Xd Ddk Long, ngdy 17 thdng 0l ndm 2022

Kinh gui: Uy ban nhdn ddn xd Ddk Long.

Thgc hiQn Luflt 86o v0 m6i trudrng ngAy fi thdng 11 ndm 2020, H0 kinh
doanh TrAn Nggc Son dA thgc hiQn tl6nh gi6 tic clQng m6i truong cira DU rin

'oTrang trpi chdn nudi heo thit th6n Kon Eao YOp, xd D[k Long".

HO kinh doanh Trin Nggc Son guld6n UBND x5 Ddk Long b6o c6o danh

gi6 tac dQng m6i trucrng oia dg 6n vd rAt mong nhfln duEc j ki6n d6ng g6p cua

I-IBND xd Ddk Long vA c6c nQi dung: v! trf thgc hiQn dU r{n tldu tu;t6c dQng m6i

truong cria dg an dAu tu; biQn ph6p gi6m thi6u tac dQng xAu d6n m6i mMg;
chuong trinh quan l! vit guitm s6t m6i trudng; phuong an phdng ngira, img ph6 ql
( ^. .

c6 m6i ffi*g; crlc nQi dung kh6c c6 1i6n quan d6n dU 6n ddu tu.

Y t<itin tham v6n cria LIBND x6 Ddk Long vO c6c n$i dung n6u t6n xin eui
vC UO kinh doanh Tr6n Nggc Son trong thoi han khdng qu6 15 ngdy kC tu ngdy

nhfln duo. c vdn ban tham vrin AC UO kinh doanh Trdn Nggc Scvn hoan thiQn b6o c6o

dflnh gi|tdc dQng mdi truturg cta dg 6n theo quy tlinh cria phap luflt.

Noi nhQn:
- Nhu trdn;
- Luu: VT.

HQ KINH DOANH

*ra w &---



ceNG HoA xA ngt cnO Ncnla' u1.0T NAM
DQc l$p - TB do - H4nh Phric

BrEN nAN 4QP rHAM vAx coNG oONc oAx crl
cHIU rAC oONc rnt/c rfnP BoI od AN

TGn dg 6n: 'oSAn *u6t sat phAm n6ng nghiqp ring dung cdng nghQ cao"

Thli gian hgp: Vdo fic.4.4. gio..Q0.. phrit, ngity19...thdng.04..ndm 202L

Dia chi noi hgp: Uy ban nhen ddn x5 Dik Long, huyQn EEk HA tinh Kon Tum.

1. Thdrnh phAn tham dg:

1.1. Dai diQn Uy ban nhdn d6n xd noi thuc hi€n du 6n:

*z
Or2

....tl.o.a,ra.
-d

...1ri,.....Q*a *rn...L
4

..C€*...d.;....
a

-....e.h.i..4 et....UA .t/.0...."

.=..f,:a... ..c.hrhL

a.6.

uan. ....x4.

1.2. Chi dg 6n: H0 kinh doanh TrAn Nggc Son

- 0,% .....lrar .N.gae"...9d*

1.3. Dai bii5u tham dU:

Bdng danh sdch nhfbng ngudi tham dry cuQc hqp

Chir kyChrfrc vgSTT Hg t6n

44)Ct,u(}MI-TUvr{A Sul

1t"l( &m*TWiyt \./

TNfir.\- dofn4 {1",,^L
* Q'rrfI Nfp,n- d&-

-tUNf^I"\- J&"r\ rt\
TRIN ITSN b

n(ffiNlqntdr- de?{^,)I / loL
W*Nq"Iil J4,.,,R F -/--J.oi2/

ilffd; t^
doi, "fitL

'-0
a{4,7i -tl,i md

nlrni dm,*v. Lrll> I ovL Drrzl

A llau |..1ff^lo- d&o
1

<}irf:s-
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2. NOi dung vi di6n bi6n cuQc hgp:

2.1. DU diQn Uy ban nh6n d6n x5 Ddk Long th6ng b6o ly do cuQc hqp vd gi6i
thiQu thanh phAn tham dg.

2.2. ChrtdU 6n trinh bdy t6m tit n6o c6o clSnh gi6t6c clQng m6i trucvng cria dg 5n
). , o 1 aA ,, t , 1 , tA A.g6m c6c nQi dung cta dg 5n, cdc tac dQng tich cgc vd ti6u cgc cria dU an d6n m6i

trudmg, sfc kh6e cQng ddng vir c6c biQn phSp gihmthiCu.

2.3.Thho 1u0n, trao ddi grfia cQng d6ng d6n cu chiu t6c dQng tn;c tii5p vcri cht dg
i^,IJy ban nh6n d6n xd v6 c6c 

"6n 
AA md chri dg 6n de trinh bdy tai cuQc ho.p:

-'f Xitin cfra tlpi diQn Uy ban nhin dffn x6:

..-...Ho)...toi,....t h6tr5....nh{+....,ti,...C..*i,...d*.,y &,,1t g;i *,i..:a6......

..iru...uao,2...li6^....e a, y 0.a...otr....-dai.....;A'. 
{trart2...t4...*hi6,...

..k.ro.h..ja.'...*.,i-... hi,,,....vi.....s.{r.....tt".0i....elr,r,r....dlrq......:...........

..Di0....v2....,m0.,....+*ni,^\;^.....*.r^a*.....X;i*.'....r1.r;*.....taai....*.i, )tA -k
.\J a

.ni,'il1 .o"r.t^....U,A,2 ."a" do..hpaL...A?% ..thXn...ntfrt Afi na .,,.23'c...

..b;+.-..i.; ....)rhe,,.+1.;g;g .6...n.t^iii....,,,,€t...k.de^2.....), h4 LV,i..r.......

..n6r:....Mdo . i;i , *6, ..t*.a,i*2....*,:i.....q***1n.....iq.h.u...r*...Ce.....
/d'd-1

...On..-......

ZrU 
){r Ar."y 

:"(..A;^....k.V*...vr,tc...,...C.t"i....da "i pU(*kA.09.....

...b.ala.....e.hcz...cV.,i\; g^ff...:dl:a....f.V.dC.uy....b;.Li.....u^ 
?rq.i.h.o.,.".......

..n;{,....V,o1,t.....1r.t,a2....p.,,*r.. ..lt^.e.0...fr(2. q^;..-C,il"....c.'1^...i.t 
^f.....|uil."..
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y Xiiin cfia cQng tl6ng dffn cu chiu tric tIQnS trgc ti6p:

..a.o.....A\hi.Qwt.. .f{r.... .t"r{r....htlg 7?
uo.i. .dan....!th^ ...c[".. ...c1^.'1...d,1. rQ.*t........

Cac ....h;f.".. .v'f0i.. ....nkd....c1,i.. .di....Q^. :dr.dr:....vapv6t .krld^q
,,.>u

- 
t

,.davn.... .haa. ..... )i.*....i,h..... u.'foiay.
2

r,/(
. ko.ru.....1ca0.... C.ac..1....
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2 Lh4
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7

.df*.......x.*^b..,\*,..h...lqku u * . d! ..Aur

P,

3. Chri tri cuQc hgp tuy6n b6 k6t ttrfc bu6i hgp. /
- Dai diQn Uy ban nhdn danxd:..@ +lrrg ..C€%...A...... tuyen UO t<t!t

thric cuQc hgp.

- CuQc hgp ktit thric vdo ftc .4 5.h . . . . . ctng ngdy.

DAI DIEN
LONG

TICH

Hoing C0ns Ai

DAI DIEN
CHU DUAN
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u{'sAN NttAN oAlq
xA p,q.x roxc

SO: s5 /UBND-DC
Vd viQc cho y ki6n tham v6n). , . , .,
vd qud trinh thuc hiQn ddnh gia

t6c clQng mdi truerng O6i vO'i

du 6n "Trang trpi nu6i heo thit,
th6n Kon Dao Ydp, xd Ddk
I-ong"

cQr{G HOA XA HQr CHU NGHIA VIB,T NAM
Edc l{p - Tq do - H4nh Phric

Edk Long, ngdy l5 thdngal ndm eoJe

Kinh gui: Hg kinh doanh TrAn Ngqc Scrn.

Ngdy 17 /fi,l2022,IJy ban nh6n d6n xd D51i Long nh6n dugc vdn b6n s6

)zl%I0,ngey fi/OlDAz2 ctaHQ kinh doanh TrAn Ngqc Scyn vd viQc l6y y tham

vAn trong qu6 trinh thgc hi6n d6nh gi6 t6c dQng m6i trulng cua dU 69 "Trangttqi
nu6i heo thft th6n Kon Dao Y6p, xd D[k Long". Sau khi xem x6t, Uy ban nhdn

ddn xd Ddk Long c6 y kiOn nhu sau:

1. V6 v! tri thqc hiQn du 6n iIAu tu:
- Du 6n Trang trpi nu6i heo thit tpi th6n Kon Eao-Y6p, x6 D[k Long,

huizQn EAk Hd cira H0 kinh doanh TrAn Nggc Scrn dugc trii5n khai t4i Kon Eao
y6p, xa Eak Long, huyQn E[k. Hd dugc ITy b.an nhan dAn huyQn Dak H] ch6p

thupn diOu chinh ihu t**g dAu fr ftqi Quyil dinh sii 49/UBND-TNMT, ngdy

OOittzozz cita Uy ban nhai dan huy,Qn ilai aa vi vi€c chiip thuQn diiu chinh

chil tru,o'ng dau nr d6i vo'i Dtt' an chdn nu6i heo thit tqi th6n Kon Eao Ydp, xd
Eak Long)

- Tuy nhi€n, vi tri du 6n Dp 6n chSn nudi heo thit cria 6ng Tr6n Nggc

Scrn d6 dugc cpp nhQt mpc dich dAt ndng nghiQp kh6c vdo quy hopch stt dgng

OAt OCn ndm 2030 cira huyQn Eak Ha.

2. VA tric clQng m6i trud'ng cfra dg 6n tliu tu:
Dr; 6n Trang trai nu6i heo thit thdn Kon Eao Ydp, xd Eik Long sE g6p

ph6n dAy m?nh sy ph6t tri6n kinh t6 n6ng nghiQp vd n6ng th6n, dflc bipt ld ngdnh

chln nu6i , phit huy lqi th6 cira dia phucrn1, t?o th€m viQc lim cho lao dQng dia

phucrng" Tuy nhi6n, ho4t dQng cua Dy 6n kh6ng tr6nh khoi gdy ra nhtng t6c

dQng ti6u cgc AOi vOl m6i trudng vd cinh quan sinh th6i tAi khu vgc ctng nhu

sirc kh6e cQng d6ng ddn cu dia phucrng.

- Sau khi xem x6i tdi li6u 86o c6o d6nh gi|thc dOng ctra Dp 6n Trang trpi

nu6i heo thit th6n Kon Dao Ydp, xd E[k Long cria HQ kinh doanh TrAn Nggc

Scrn cung c6p, Uy ban nhfln.dan x6 Ddk Long hodn todn th6ng ntr6t vcri c6c nQi

dung d6nh gi6 rnric d6 Anh'hucrng ti6u cuc cua Dg 6n den m6i truong t.u nhi6n, kinh

tC - ia hoi te sric khoe cQng d6ng dugc trinh bdy trong tdi 1i0u dinh kdm.

3..v4 biQn phfp gia* ttriOu t6c tlQng x6uh6n m6i trudng:
- Uy ban nhAn dfln x6 Edk Long th6ng nhat vdi nhftng.biQn ph6p gi6m

thi6u cilc tic dQng ti6u cuc d5n m6i tto*g vi sric khoe cQng d6ng khu v.uc mi
Chir du 6n dua ra cfrng nhu thuc hiOn c6c gi6i ph6p b6o v0 mdi trudng khi Dp 6n

di vdo hopt dQng

1



YCu cAu Chu dU dn thqc hiQn day du c6c biQn phSp b6o vQ m6i tru&ng

nhdm gi6m thi0u d6n mric thap nh6t nhirng 6nh hucrng xAu do hopt dQng chln
nu$i gfly ra, dflc biet le khdng gdy 0 nhi6m m6i trudng kh6ng khi, m6i trucrng

dat, m6i trudng nudc quanh khu v.uc du 5n.

4. Vti chuong trinh quin lf vA gi6m sit m6i trulng; phuong 6n

phdng lgtra, rlng ph6 sq c0 mOi trudng:' . ,
Uy ban nh0n ddn xd Ddk Long thdng nhdt voi ehucrng jrinh quin ly vd

gi6m s6t m6i trudng; c6c phuong 6n phdng ngla, irng ph6 su c6 mOi trudng me

Chir dU 5n dua ra trong qu6 trinh dU 6n tri6n khai thi c6ng x6y dlmg vd khi du 6n

di vdo hoat dQng
Oe nghichri dU rin thgc hiQn t6t c6c biqn phSp phdng ngria, ki6m so6t,

ngSn chfln kip thdi su cO do dich bqnh. Niu c6 d6u hiQu heo bi nhiOm dich b$nh,
Chri dU 5n cAn bito tgay cho chinh quy0n dia phuong vd Trung t6m dich vu
n6ng nghiQp huyQn DAk HA d0 c6 biQn ph6p xu ly kip thdi, trfinhbung phirt,hy
lan dich benh tr6n dfa bdn.

5. VO cic nQi dung kh6c c6 li0n qu?n tl6n dr;6n diu tu:
- Trong qu5 trinh thUo hiQn fu 6n, n6u x6y ra sU c5 gdy t6c dQng xAu drln

khu v.uc, Chir du 6n ph6i th6ng b6o cho chinh quy6n dia phuong bitit vd ddng
thdi ti6n hnnh khEc phqc theo dung quy di+ cua Ph6p lupt.

- Thlrc hiqn ddy du c6c nghia vp ddi vdi dia phuong vd phdi hqp vdi dia
phucrng tr.urg c6ng t6c git vftng an ninh,.trat ry ffong khu v.uc vA trong c6ng t6c
phdng ch6ng chctQ nanx6hQi, phdng ch6ng dichbQnh,...

- Sau khi B5o c6o d6nh gi6 thc dQng m6i tru'&ng cia dU 6n "Trang trai
nu6i heo thit th6n Kon ilao Y6p, xd D[k Long" duoc phO duyQt, Chtr dg 6n cung
c6p todn bO.hO so 1i6n quan vdL ni6m yOt qi try so xd dO Uy ban nh6n din x5,
nhAn d6n kiOm tra, giilmsirt.

Tr6n ddy ld jr ki6n tham v6n vC qu6 trinh thuc hiQn d6nh gid t6c dQng
. -r.mdi trudng d6i vdi d1r Sn "Trang trpi nudi heo thit, th6n Kon Dao Y6p, xd Dak

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- TT EAng ty-HDND x5;
- CT, PCT UBND x6;
- Luu: VT, EC.

BAN NHAN NAiX

Cdng Ai

2



HQ KTNH DOANH
rnAN NGec soN

S0:0I/CV-TNS

V/v 6y f ki6n tham vlin trong qu6

tinh thlrc hiQn <tffi gi|tirc dQng m6i
truong ciraDlt6n

- Nhu trdn;
- Luu: VP.

CQNG HOA XA Ugr CHU NGHIA VIPT NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phfc

TrAn Nggc Son

Cht hO KD: TrAn Nggc Scrn

Kon Tum, ngdy I thdng 3 ndm 2022

Kinh grii: (0"g) LO Phu6c Cucmg

Thgc hiQn LuQt s6 tZtZOZOlQHl4 Luflt 86o vQ m6i trudng vd Nghi dinh

s6 OATZOZ2AID-CP ngey rclLZ022 cua Chinh phu quy dinh chi mQt s6 diAu cria

LuQtbio vQ m6i trudrng, HO kinh doanh TrAn Ngg. Scrn d5 dd thgc hiQn d6nh gi6

t5c dQng m6i trudrng cta dg 6n "Trang trpi chdn nu6i heo thit th6n Kon Dao

Y6p, xd Ddk Long".
HO kinh doanh TrAn Ngg. Son gui d6n (Ong) LC Phu6c Culng b6o c6o

d6nh giltdc dQng m6i trudng (ETM) cta Dg 6n vd t6t *org nh$n dugc f kitin

d6ng g6p cria (0"e) LO Phu6c Culng vA c6c nQi dung: Vi tri thgc hiQn dU 6n

d6u tu; t6c <lQng m6i trudng cria dg 6n clAu tu; BiQn ph6p giem thi6u tdc dQng

x6u di5n m6i trudrng; Chucrng trinh quin ly vd gi6m s6t m6i trulng; Phucrng 5n

phdng ngtra, Ung ph6 sg ci5 mdi. trudn g; Cdc nQi dung k*r6c c6 1i6n quan d5n dU

6n dAu tu.
-i t ii5n tham v6n cria (0"g) LC Phu6c Cucmg vd c6c nQi dung n6u tr6n xin

grli vO HO kinh doanh TrAn Nggc Scrn trong thoi hpn kh6ng qu6 15 ngey te ttr
ngey nhan dugc v5n b6n tham v6n dO HO kinh doanh TrAn Ngq. Scrn hodn thiQn

bilo c6o d6nh giStdc dQng m6i trudng cta dg 6n theo quy ilinh cta ph6p lupt.

Noi nhQn: HQ Kinh Doanh



HO KINH DOANH
TRAN NGQC SON

ceNG HoA xA ugI csu Ncnia u$r NAM
DQc I$p - TU do - H4nh phlic

56: 02/CV-TNS

Y lv lily f ki6n tham v6n trong qu6

trinh thlrc hiQn tl6nh gi|tdc dQng m6i
trucvng cta Dy 6n

Kon Tum, ngdy I thdng 3 ndm 2022

Kinh gui: (0"g) LC Hodng Scrn

Thpc hiQn LuAt sO lZlZOZOlQHl4 Lupt B6o vQ m6i trucmg vd Nghi dinh

sO O1IZOZ2A{D-CP ngdy lolll2o22 cria Chfnh phu quy dfnh chi mQt si5 di6u cria

Luft b6o vQ m6i trulng, HO kinh doanh TrAn Ngq. Scrn <15 dd thlrc hiQn d6nh gi5

t5c dQng m6i trulng cria dg 6n "Trang trpi chdn nu6i heo thit th6n Kon Dao

Y6p, xd Ddk Long".
HO kinh doanh Trdn Ngg. Scm gui d6n (Ong) LO Hodng Scrn bilo cilo d6nh

giStdc dQng m6i trulng (DTM) cria Dy 5n vd t6t *ottg nhQn dugc y kitin d6ng

g6p cria (0"g) L6 Hodng Scrn vO c6c nQi dung: Vi tri thpc hiQn dp 6n dAu tu; t6c

dQng m6i trudng cria dg 6n dAu tu; BiQn ph6p gi6m thi6u t5c dQng x6u d6n mdi

trulng; Chucrng trinh qu6n ly vd giSm s5t m6i trudng; Phucmg 6n phdng ngira,

Ung ph6 sg cl5 m6i trudn g; Cdc nQi dung kh6c c6 1i6n quan cl6n dU 6n dAu tu.
-i t itin tham v6n cria (6"g) LO Hoing Scrn vA c6c nQi dung n6u tr6n xin

gui vO HO kinh doanh TrAn Ngq. Scm trong thdi hpn kh6ng qu6 15 ngey kC tri

ngay nhfln dugc vdn bin tham v6n dO HQ kinh doanh TrAn Ngq. Scrn hodn thiQn

b6o c6o dSnh gi|tdc itQng m6i trudng ctra dg 6n theo quy dinh ctra phap lu$t.

Noi nhQn: HQ Kinh Doanh
- Nhu tr6n; TrAn Nggc Scrn
- Luu: VP

Cht hq KD: TrAn Nggc Son



HQ KINH DOANH
rnAN NGec soN

56: 03/CV-TNS

Ylv l6y f kiCn tham v6n trong qu6

tinh thltc hiQn itanh gi6,titc dQng m6i
truhng ctaDy an

- Nhu tr6n;
- Luu: VP.

CQNG HOA xA ngr CHfr NGHIA Vr-Er NAM
DQc l$p - Tr; do - H4nh phlic

Trf,n Nggc Scrn

Cht hO KD: TrAn Nggc Scrn

Kon Tum, ngdy I thdng 3 ndm 2022

Kfnh grii: (0rrg) Nguy6n Ducrng Quang Ch6nh

Thgc hiQn Luat sA ntZOZ0lQHl4 Luflt B6o vQ m6i tru<yng vi Nghi dinh
s6 O91ZOZ2AID-CP ngey L\lllzozz cira Chinh phri quy dinh chi mQt s6 tli6u cria

Luft b6o vQ m6i trucvng, H9 kinh doanh Tren Ngqc Scrn dd dd thgc hiQn d6nh gi6

t6c dQng m6i trudrng cta dU 6n "Trang tr4i chdn nu6i heo thit th6n Kon Eao

YOp, xd Edk Long".
HO kinh doanh TrAn Ngq. Scm grii dtSn(6ng) Nguy6n Ducrng Quang

Ch6nh b6o c6o dSnh gi| tdc dQng m6i tru&ng (ETM) cria Dg an vd r6t mong

nhfln dugc y kitin cl6ng g6p cua (0"g) Nguy6n Ducrng Quang Ch6nh v0 c6c nQi

dung: Vi tri thpc hiQn dg 6n dAu tu; t6c dQng m6i trudng cria d1r 5n dAu tu; Biqn
phSp git.rrr-thi6u t5c dQng x6u el6n m6i trucvng; Chucrng trinh quan $ vd gi6m s6t

m6i trudrng; Phucmg 6n phdng ngla, Ung ph6 sU cti m6i trudrn g; Cdc nQi dung

kh5c c6 1i6n quan di5n dg 6n dAu tu.

Y t i6n tham v6n cria (0"g) Nguy6n Duong Quang Chdnh vd c6c nQi dung

n6u tr6n xin gtri rrO H6 kinh doanh Tr6n NgQc Son trong thdi hpn kh6ng qu6 15

ngdy tc6 ttr ngey nhen dugc'vin bin tham v6n dO HO kinh doanh TrAn Nggc Son

hodn thiQn b6o c6o d6nh gif tdc dQng m6i trudng ctra d1r 5n theo quy dinh cta
phSp luQt.

Not nhQn: H0 Kinh Doanh




























