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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trƣờng 

BVMT : Bảo vệ môi trƣờng 

BXD : Bộ xây dựng 

BYT : Bộ Y tế 

CBCNV : Cán bộ công nhân viên 

CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

CP : Chính phủ 

ĐH : Đại học 

ĐTM : Đánh giá tác động môi trƣờng 

KT-XH : Kinh tế xã hội 

NĐ : Nghị định 

NXB : Nhà xuất bản 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

QĐ : Quyết định 

QH : Quốc hội 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng 

TT : Thông tƣ 

TTg  : Thủ tƣớng chính phủ 

UBMTTQ : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

UBND : Ủy ban Nhân dân 

USEPA : Cơ quan Bảo vệ môi trƣờng của Mỹ 

VLXD : Vật liệu xây dựng 

WHO : Tổ chức Y tế Thế Giới 

CTNH : Chất thải nguy hại 

CTR : Chất thải rắn 

BVTV : Bảo vệ thực vật 

BQL : Ban quản lý 

GĐCB : Giai đoạn cơ bản 
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MỞ ĐẦU 
 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án: 

Công trình Thủy lợi Đăk Cấm đƣợc xây dựng năm 1993 với quy mô thiết kế tƣới 

cho 430ha lúa nƣớc hai vụ. Qua thời gian khai thác sử dụng đến nay công trình chƣa đƣợc 

đầu tƣ sửa chữa, nâng cấp nên một số hạng mục công trình đã bị hƣ hỏng, xuống cấp. 

Diện tích khu tƣới hiện nay chỉ còn 200ha (trong đó: 118,7 ha lúa hai vụ và 81,30 ha cây 

công nghiệp). Lƣu vực công trình bị khai phá để sản xuất, thảm phủ thực vật suy giảm 

mạnh nên không còn nguồn nƣớc ngầm bổ sung, vào mùa khô thƣờng xuyên thiếu nƣớc. 

Đồng thời do ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu nên lƣợng nƣớc đến trong mùa khô bị suy 

giảm không đáp ứng nhu cầu tƣới, về mùa mƣa gây lũ lụt cho vùng hạ du. Mặt khác, đập 

dâng đầu mối bị bồi lấp, hệ thống kênh tƣới quá dài, tổn thất trên kênh lớn, kênh bị xói lở 

và bồi lấp việc điều tiết nƣớc để tƣới rất khó khăn, hàng năm khối lƣợng nạo vét, phát dọn 

nhiều, hiệu quả tƣới thấp.  

Để nâng cao năng lực của công trình, chủ động trong việc chống hạn, đảm bảo phục 

vụ tƣới cho 250 ha đất nông nghiệp. Trong đó 118,70 ha lúa 2 vụ, 131,30 ha cây công 

nghiệp (cà phê, hoa mùa). Nhằm góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân, cải thiện môi 

trƣờng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng dự án cũng nhƣ góp phần cắt lũ hạ du 

và đặc biệt là chống ngập lụt cho thành phố Kon Tum, đồng thời cung cấp nƣớc sinh hoạt 

cho khu đô thị phía Bắc tỉnh Kon Tum bao gồm: Phƣờng Ngô Mây, xã Vinh Quang và 

các cơ quan đơn vị trên địa bàn, đồng thời bổ sung nƣớc vào hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt 

của thành phố đang hoạt động và nâng cao tính an toàn của công trình trong mùa mƣa lũ 

thì việc đầu tƣ dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm là cần thiết. Loại hình dự án là đầu 

tƣ xây dựng mới một số hạng mục (Cụm công trình đầu mối, hệ thống cấp nước sinh 

hoạt, đường dây tải điện và trạm biến áp, ...) và nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục đã 

xuống cấp, hƣ hỏng (Tuyến kênh chính, kênh N1, kênh N2,..). 

Nhằm tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14, ngày 

17/11/2020 và căn cứ theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

qui định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây 

dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum đã phối hợp với 

đơn vị tƣ vấn là Công ty TNHH MTV Khang Nguyễn lập Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng (ĐTM) cho Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum (Dự án 

thuộc mục số 9, mục III, phụ lục IV của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022), dự án này thuộc Danh mục các dự án đầu tƣ 

nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng qui định tại Khoản 4, Điều 28 Luật bảo 

vệ môi trƣờng, trừ dự án quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Báo 

cáo ĐTM đƣợc xây dựng trên cơ sở khoa học nhằm dự báo các tác động gây ảnh hƣởng có 

lợi và có hại, trực tiếp hay gián tiếp, trƣớc mắt cũng nhƣ lâu dài của dự án đến môi trƣờng 

tự nhiên và môi trƣờng xã hội. Từ đó tìm ra các giải pháp tối ƣu để hạn chế các tác động 

có hại đồng thời phát huy những mặt tích cực, có lợi của dự án đối với địa phƣơng nói 

riêng cũng nhƣ với cả nƣớc nói chung.  

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

án phải có quyết định chủ trƣơng đầu tƣ), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu 

tƣơng đƣơng với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 
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- Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum do UBND tỉnh 

Kon Tum phê duyệt Chủ trƣơng đầu tƣ dự án tại Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 

24/3/2021 và Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về việc điều chỉnh Quyết định  số 215/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc giao triển khai chủ trƣơng đầu tƣ dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk 

Cấm, thành phố Kon Tum. 

- Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum do Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tỉnh Kon Tum (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường) tổ chức thẩm định và UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt (theo quy 

định tại Khoản 3, Điều 35 Luật bảo vệ môi trường). 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; mối 

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

luật có liên quan 

 Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum phù hợp với Quy 

hoạch phát triển thủy lợi đến năm 2020 và định hƣớng đến 2025 tại Quyết định số 

1219/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum; phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch khu đô thị phía Bắc tỉnh và các ngành kinh tế - xã hội khác trong 

vùng. 

Nhƣ vậy, việc thực hiện Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon 

Tum  là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phƣơng và không 

ảnh hƣởng đến các công trình, dự án khác gần khu vực.   

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

2.1. Các văn bản pháp lý, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn kỹ thuật về 

môi trƣờng có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

2.1.1.Các văn bản pháp luật: 

- Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 72/2020/QH14, ngày 17/11/2020; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014; 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12, ngày 13/11/2008; 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

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

số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/05/2018 của Chính phủ về hƣớng dẫn Luật 

Thủy lợi; 

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo 

vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trƣờng các hồ chứa thủy điện, thủy lợi; 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nƣớc; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc; 

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

và phế liệu; 
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- Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính Phủ về qui định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính Phủ quy định về xử 

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

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tƣ xây dựng; 

- Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 Qui định về quản lý cát, sỏi lòng 

sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nƣớc; 

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

trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng;  

- Thông tƣ số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 36/2015/TT-BNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng về quản lý chất thải nguy hại; 

- Thông tƣ 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế Ban hành kỹ thuật 

Quốc gia và qui định kiểm tra, giám sát chất lƣợng nƣớc sạch sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt; 

 - Thông tƣ số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hƣớng dẫn 

xác định và quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; 

- Thông tƣ số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành 

định mức xây dựng; 

- Thông tƣ số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn xác 

định chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; 

- Thông tƣ số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tƣ số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lƣu các hồ chứa đập dâng; 

- Quyết định 53/2014/QĐ - UBND quy định cụ thể về bồi thƣờng, hỗ trợ và tái 

định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

- Quyết định 02/2015/QĐ - UBND Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác 

thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi triển khai dự án đầu tƣ trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; 

- Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về 

ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum;  

- Quyết định 13/2019/QĐ-UBND, ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh Kon Tum ban 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-16-2019-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-chi-phi-quan-ly-du-an-va-tu-van-dau-tu-xay-dung-427309.aspx
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hành qui định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi, việc cắm mốc chỉ giới và 

khoảng cách giữa các mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; 

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

xung quanh; QCVN 26: 2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; QCVN 08 - 

MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt; QCVN 

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

2.1.2. Các hướng dẫn kỹ thuật về môi trường: 

- Số liệu về khí tƣợng thủy văn, tài liệu về địa lý tự nhiên tại địa phƣơng; 

- Các số liệu khảo sát, đo đạc về hiện trạng môi trƣờng (nước, không khí), số liệu điều 

tra, khảo sát tình hình kinh tế - xã hội xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà; xã Đăk Cấm, xã Vinh 

Quang, phƣờng Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; 

- Các tài liệu về công nghệ xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn...) và 

tài liệu về quản lý môi trƣờng của Trung ƣơng và địa phƣơng; 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền về Dự án 

- Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 về chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Sửa chữa 

nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; 

- Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 về điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ Dự 

án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; 

- Quyết định số 215/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về việc giao triển khai chủ trƣơng đầu tƣ dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, 

thành phố Kon Tum; 

- Căn cứ Quyết định số 24
a
/QĐ-BQL, ngày 29/3/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc Phê 

duyệt Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tƣ xây dựng dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, 

thành phố Kon Tum; 

Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

về việc điều chỉnh Quyết định  số 215/QĐ-UBND, ngày 24/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giao triển khai chủ trƣơng đầu tƣ dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, 

thành phố Kon Tum. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập đƣợc sử dụng trong quá trình 

đánh giá tác động môi trƣờng 

- Báo cáo chính Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; 

- Kết quả tham vấn ý kiến cộng đồng xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà; xã Đăk Cấm,  

xã Vinh Quang, phƣờng Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum về việc triển khai 

thực hiện Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.  

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng 
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Chủ đầu tƣ của dự án là Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum đã thuê đơn vị tƣ vấn là Công ty TNHH 

MTV Khang Nguyễn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng cho Dự án Sửa chữa nâng 

cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. 

* Địa chỉ liên hệ đơn vị tư vấn lập Báo cáo ĐTM: 

CÔNG TY TNHH MTV KHANG NGUYỄN 

- Địa chỉ: 47 Ama Quang, Tổ 8, P. Hoa Lƣ, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Điện thoại/fax: 0269.3823 464; 0269.3823 464. 

- Đại diện: Bà Nguyễn Thị Lệ Giang – Chức vụ: Giám đốc. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900652832 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 05/11/2009 và cấp lần 01 ngày 12/11/2014. 

Công ty TNHH MTV Khang Nguyễn là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực: 

lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, lập Kế hoạch bảo vệ môi trƣờng và đề án bảo 

vệ môi trƣờng; Dịch vụ phân tích, thí nghiệm môi trƣờng; Thực hiện các hợp đồng quan 

trắc môi trƣờng; Lập đề án ký quỹ phục hồi môi trƣờng; Lập hồ sơ cấp phép xả thải; Lập 

báo cáo giám sát môi trƣờng định kỳ; Lập hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nƣớc; .... 

Những thành viên chính thực hiện việc lập Báo cáo ĐTM của Dự án Sửa chữa 

nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, gồm: 

Bảng 1.0. Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM 

TT Họ và tên 
Học 

vị 

Chuyên 

ngành 
Nội dung phụ trách Chữ ký 

01. 
Nguyễn Thị Lệ 

Giang 

Thạc 

sỹ 

Quản lý 

TN&MT 

Chủ biên - Tổng hợp, 

kiểm tra báo cáo. 
 

02. 
Phạm Thị Thu 

Hằng 

Thạc 

sỹ 

Quản lý 

TN&MT 

Viết các Chuyên đề 

 của Chƣơng 3, 4. 
 

03. 
Phan Thị Hồng 

Quyên 

Cử 

nhân 

Công nghệ 

sinh học 

(Môi 

trƣờng) 

Khảo sát hiện trạng, 

thu thập số liệu, tham 

vấn cộng đồng. Viết 

chuyên đề chƣơng 2, 

chƣơng 5 

 

04. Lê Thị Ánh Nguyệt 
Cử 

nhân 

Quản lý 

Môi trƣờng 

Viết các Chuyên đề  

Chƣơng 1, Chƣơng 5. 
 

05. 
Nguyễn Thành 

Nam 

Kỹ 

 Sƣ 

Quản lý đất 

đai 
Biên tập bản đồ  

* Quá trình thực hiện: 

- Lập đề cƣơng và kế hoạch triển khai; 

- Phân công các thành viên phụ trách từng đề mục, nội dung cụ thể để tiến hành triển 

khai thực hiện việc lập báo cáo ĐTM (thu thập tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, 

luận chứng kinh tế - kỹ thuật, tham vấn ý kiến cộng đồng, người dân về việc triển khai dự án 

và văn bản kỹ thuật khác từ chủ dự án), cụ thể:  

+ Thu thập, điều tra và nghiên cứu các tài liệu, số liệu (số liệu về tình hình KTXH, 

y tế của khu vực thực hiện dự án, điều tra và lấy ý kiến của cộng đồng dân cư tại khu vực 

triển khai dự án); xử lý các số liệu điều tra, khảo sát; xử lý, tổng hợp các số liệu và tài 

liệu thu thập khác; 
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+ Lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu; xử lý các số liệu phân tích các thành phần 

môi trƣờng trƣờng (môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất) để đánh giá 

chất lƣợng môi trƣờng khu vực dự án và khu vực xung quanh. 

- Trên cơ sở các bƣớc thực hiện trên, tiến hành đánh giá các tác động của phƣơng án 

đối với các yếu tố môi trƣờng, kinh tế - xã hội và đề ra các giải pháp giảm thiểu phù hợp. 

Trong quá trình thực hiện, Đơn vị tƣ vấn cũng đã phối hợp với Chủ dự án, UBND, 

UBMTTQ các xã Đăk Cấm, xã Vinh Quang, phƣờng Ngô Mây - thành phố Kon Tum và xã 

Ngọc Wang - huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum trong việc họp lấy ý kiến tham vấn cộng đồng 

dân cƣ về các tác động môi trƣờng do Dự án gây ra (sau khi hoàn thiện báo cáo ĐTM). 

- Tổng hợp, hoàn thiện báo cáo ĐTM và bảo vệ trƣớc Hội đồng thẩm định Báo cáo 

ĐTM của tỉnh Kon Tum; chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo sau thẩm định để trình UBND 

tỉnh Kon Tum quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM. 

 4. Phƣơng pháp áp dụng trong quá trình thực hiện ĐTM 

 4.1. Các phƣơng pháp ĐTM: 

-  hương pháp thống kê, mô tả: Dựa trên kết quả tổng hợp, phân tích số liệu tự 

nhiên (khí tư ng, thủy văn, đ c điểm sinh thái,...) và kinh tế – xã hội tại khu vực kết hợp 

với khảo sát thực tế mang tính khách quan. Từ đó dự báo những tác động của dự án đến 

điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội khi dự án đi vào hoạt động (Chương 1,2,3). 

-  hương pháp lập bản đồ: Dựa trên nguyên tắc sử dụng các bản đồ địa hình, bản đồ 

sử dụng đất, bản đồ thiết kế cơ sở để thiết lập bản đồ cho Dự án (Phụ lục). 

-  hương pháp đánh giá nhanh: Dựa theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) và Cơ quan bảo vệ môi trƣờng Hoa Kỳ (US EPA) thiết lập để xác định nhanh tải 

lƣợng, nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc, mức độ 

gây ồn, rung động phát sinh từ các hoạt động của Dự án (Chương 3). 

-  hương pháp nội suy: Dựa trên số liệu từ dự án để dự báo mức độ ảnh hƣởng của 

các nguồn ô nhiễm tại khu vực Dự án (Chương 3). 

-  hương pháp so sánh: Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh các Tiêu chuẩn, 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng Việt Nam và quy chuẩn kỹ thuật các ngành liên quan 

(Chương 3). 

-  hương pháp lập bảng liệt kê: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để thể hiện mối 

quan hệ giữa các hoạt động của dự án với đối tƣợng có khả năng chịu tác động bởi dự án 

và đƣa ra biện pháp phù hợp (Chương 3). 

-  hương pháp tham vấn cộng đồng: Phƣơng pháp này sử dụng trong quá lấy ý 

kiến của lãnh đạo chính quyền địa phƣơng và cộng đồng dân cƣ chịu tác động trực tiếp 

bởi Dự án (Chương 5). 

 4.2. Các phương pháp khác: 

-  hương pháp điều tra, khảo sát hiện trường: Là phƣơng pháp khảo sát các đặc 

điểm về địa lý, địa hình, hệ sinh thái, các đối tƣợng kinh tế - xã hội,... tại vị trí thực hiện 

phƣơng án để đánh giá đối tƣợng và mức độ bị ảnh hƣởng khi triển khai xây dựng Dự án 

và khi Dự án đi vào hoạt động. Điều tra, khảo sát khu vực thực hiện Dự án cũng để làm cơ 

sở đánh giá sự thay đổi hiện trạng khu vực Dự án trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. 

-  hương pháp lấy mẫu, quan trắc ngoài hiện trường và phân tích trong ph ng thí 

nghiệm: Là phƣơng pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân tích các thông số 

môi trƣờng trong phòng thí nghiệm, mục đích để xác định các thông số về hiện trạng chất 
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lƣợng môi trƣờng nền tại khu vực triển khai dự án (môi trường không khí, môi trường nước, 

môi trường đất), làm cơ sở để đánh giá mức độ tác động của Dự án khi đi vào hoạt động. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin chung về dự án: 

5.1.1. Thông tin chung về dự án 

- Tên dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. 

-  Địa điểm thực hiện: xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Chủ dự án:  

+ Tên chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Kon Tum  

+ Địa chỉ liên hệ: 423 Trần Hƣng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

+ Ngƣời đại diện: Ông Trần Ngọc Tuấn          - Chức vụ: Giám đốc. 

+ Điện thoại: 0260.3864 834.         - Fax: 0260.3864 834. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất: 

 Phạm vi dự án: Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum 

đƣợc xây dựng tại thôn 7, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Các hạng 

mục của dự án có vị trí nhƣ sau: 

- Công trình đầu mối: Thôn 7, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum:   

+ Tọa độ tuyến đập: X=1596904; Y = 0553154. 

- Tuyến kênh chính:  

++ Điểm đầu: X=1596773; Y = 0553254. 

++ Điểm cuối: X=1590478; Y = 0550770. 

- Trạm bơm: X=1597213; Y = 0553004. 

- Khu tƣới: thuộc xã Đăk cấm, Phƣờng Ngô Mây và xã Vinh Quang; 

- Vùng cấp nƣớc: Phƣờng Ngô Mây, xã Vinh Quang và thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum. 

 Quy mô dự án: 

- Xây dựng mới hồ chứa nƣớc Đăk Cấm:Dung tích hồ: Dung tích tổng Vh = 1,68 

triệu m
3
; dung tích hiệu dụng Vhd = 1,01 triệu m

3
; dung tích chết Vc = 0,67 triệu m

3
. 

- Sửa chữa lại đập dâng kết hợp tràn xả lũ và cống lấy nƣớc cũ; 

- Xây dựng mới đập dâng kết hợp đập tràn: Kết cấu đập bê tông trọng lực, chiều dài 

tuyến đập Lđập = 124,0m; chiều cao đập lớn nhất Hmax = 22,5m; 

- Xây dựng mới hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt:  

- Xây dựng đƣờng dây tải điện và trạm biến áp, cấp điện cho trạm bơm, khu xử lý 

và cấp điện cho vận hành của van cống. 

- Xây dựng đƣờng quản lý vận hành có chiều dài khoảng 4,5km bám theo tuyến hiện 

trạng, nền đƣờng rộng 5,5m: mặt đƣờng láng nhựa, có hệ thống thoát nƣớc. 

 Công suất của dự án: 
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   + Tần suất lƣu lƣợng lũ thiết kế   : P = 1,0 %. 

   + Tần suất lƣu lƣợng lũ kiểm tra   : P = 0,2 %. 

   + Lƣu lƣợng chặn dòng:   : P = 5%. 

   + Mức đảm bảo tƣới    : P = 85%. 

  + Hệ số an toàn công trình:   : K = 1,3. 

+ Xây dựng trạm xử lý nƣớc công suất: 9.600m
3
/ngày.đêm (≈0,111m

3
/s). 

5.1.3. Công nghệ xử lý nước: 

Trong quá trình hoạt động, việc lấy/điều tiết nƣớc từ hồ chứa phục vụ tƣới tiêu 

đƣợc thực hiện thủ công bằng cách đóng/mở van hạ lƣu, nƣớc tự chảy. 

Đối với trạm cấp nƣớc: Nƣớc từ hồ chứa nƣớc Đăk Cấm đƣợc bơm lên khu xử lý 

bằng Trạm bơm cấp I => Đƣờng ống dẫn nƣớc thô => Công trình xử lý nƣớc (Gồm các 

bể: Bể h a trộn, bể phản ứng + lắng ngang, bể lọc nhanh) => Bể chứa điều hòa  => 

Mạng ống phân phối nƣớc sạch => Hộ dùng nƣớc. 

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

a) Cụm công trình đầu mối: 

 Xây dựng hồ chứa nƣớc ở thƣợng lƣu cách tuyến đập cũ khoảng 200m;  Đập dâng 

nƣớc: Đập bê tông trọng lực, chiều cao khoảng 22,5 m, dài khoảng 124 m; kết cấu bằng 

bê tông và bê tông cốt thép; Tràn xả lũ: Tràn tự do, dài khoảng 40 m, kết cấu bằng bê tông 

và bê tông cốt thép; Cống lấy nƣớc: Kết cấu bằng ống thép, ngoài bọc bê tông cốt thép, 

đƣờng kính khoảng 1,2m, kết cấu bằng ống thép bọc BTCT M250; Cống dẫn dòng kết 

hợp xả sâu: Khẩu diện cống BxH = (3,0×3,0)m, kết cấu bằng BTCT M25, dày 1,0m; Nhà 

quản lý vận hành công trình có diện tích khoảng 300m
2

 .  

b) Kênh và công trình trên kênh: 

- Kênh và công trình trên kênh chính: 

+ Xây dựng mới đoạn kênh nối từ cống lấy nƣớc hồ chứa về cống lấy nƣớc đập 

dâng cũ dài khoảng 200,0m, kết cấu bằng ống thép, đƣờng kính ống khoảng 0,8 m.  

+ Kiên cố hoá toàn bộ chiều dài kênh cũ khoảng 6.037,0 m (cả công trình trên 

kênh), kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Bờ kênh kết hợp đƣờng để quản lý vận hành và 

giao thông nội đồng. Bổ sung đầy đủ các công trình trên kênh và sửa chữa lại công trình 

trên kênh bị hƣ hỏng. 

- Kênh và công trình trên kênh cấp 1: 

+ Kênh và công trình trên kênh N1: Kiên cố hoá kênh N1 với tổng chiều dài 

khoảng 3.836,0 m, kết cấu bằng bê tông cốt thép. Bổ sung đầy đủ các công trình trên kênh 

và sửa chữa các công trình trên kênh bị hƣ hỏng; 

+ Kênh và công trình trên kênh N2: Kiên cố hoá kênh N2 với tổng chiều dài 

khoảng 1.616,4 m, kết cấu bê tông cốt thép. Bổ sung đầy đủ các công trình trên kênh và 

sửa chữa các công trình trên kênh bị hƣ hỏng. 

c) Hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt: 
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- Nguồn nƣớc: Xây dựng trạm bơm bơm nƣớc thô từ hồ Đăk Cấm bơm lên khu xử 

lý bằng máy bơm chìm gồm 02 tổ máy (01 dự phòng) điều khiển bằng máy biến tần, công 

suất 01 máy Q=400m
3
/h, H=50m, P=68kw; ống đẩy HDPE đƣờng kính 2D280 dài 200m; 

máy bơm và ống đẩy đặt trên hệ thống phao nổi kết cấu bằng thép; nhà máy bơm đƣợc cố 

định bằng dây cáp neo dƣới hồ; 

- Khu xử lý và công trình phụ trợ, gồm: Hệ thống xử lý nƣớc, nhà quản lý khoảng 

103m
2
, nhà kỹ thuật khoảng 105m

2
, nhà hóa chất khoảng 77m

2
 và các công trình phụ trợ 

khác. 

- Mạng lƣới cấp nƣớc:  

 + Đƣờng ống cấp 1: tổng chiều dài khoảng 11km kết cấu bằng ống HDPE 

D315~D180 gồm 2 tuyến ống: Tuyến T1C1: nối từ sau bể chứa điều hòa về đến QL14; 

tuyến T2C2: nối từ điểm cuối tuyến T1C2 - ngã 4 Trung Tín - tỉnh lộ 675 về trung tâm xã 

Vinh Quang. Trên đƣờng ống cấp 1 bố trí hố van xả khí, hố van xả cặn, hố van sửa chữa, 

hố van vận hành và công trình vƣợt suối, qua đƣờng 

+ Đƣờng ống cấp 2: dạng mạch vòng, tổng chiều dài khoảng 12 km kết cấu bằng 

ống HDPE D180~D110, gồm 5 tuyến ống: Tuyến T1C2: nối từ ngã 4 Trung Tín –> 

đƣờng Phan Đình Phùng –> đƣờng nối chùa Huệ Chiếu đi nhà thờ Kon Rờ Bàng (điểm 

cuối tuyến T1C2 nối với điểm cuối tuyến T3C2 và T4C2); tuyến T2C2: nối từ T2C1 tại 

ngã ba TL675 - Đƣờng Hai Bà Trƣng đi dọc theo TL675 đến hết thôn Trung Thành; tuyến 

T3C2: Nối từ tuyến T2C1 tại thôn Phƣơng Quý 2 về nhà thờ Kon Rờ Bàng theo tuyến bên 

phải; tuyến T4C2: ối từ tuyến T2C1 tại thôn Phƣơng Quý 2 về nhà thờ Kon Rờ Bàng theo 

tuyến bên trái; tuyến T5C2: Nối từ tuyến T2C2 bọc quanh thôn Trung thành về lại tuyến 

T2C2 tạo mạch vòng. Trên Trên đƣờng ống cấp 2 bố trí hố van xả khí, hố van xả cặn, hố 

van sửa chữa, hố van vận hành và công trình vƣợt suối, qua đƣờng...; 

+ Đƣờng ống cấp 3: dài khoảng 20km kết cấu bằng ống HDPE đƣờng kính 

(D40÷D110) lấy nƣớc từ đƣờng ống cấp 2 dẫn về khu dân cƣ xã Vinh Quang và phƣờng 

Ngô Mây, trong giai đoạn đầu tƣ của dự án chỉ đầu tƣ một số vị trí tuyến ống, các tuyến 

cấp 3 còn lại sẽ mở rộng ở các giai đoạn vận hành của hệ thống. 

d) Hệ thống điện:  

+ Đƣờng dây 22kV:  Tuyến đƣờng dây xây dựng mới: 2,225 km; 

+Trạm biến áp 3 pha: Số lƣợng TBA: 01 trạm; công suất: 750kVA; 

+ Đƣờng dây 0,4kV:  Tuyến đƣờng dây xây dựng mới: 1,169 km. 

e) Đƣờng thi công kết hợp quản lý vận hành: Chiều dài khoảng 4,5km, gồm 02 

tuyến:  

+ Tuyến đƣờng Quản lý dẫn từ vị trí đập dâng cũ, qua đập mới, qua khu xử lý nƣớc 

đấu nối với QL14, tổng chiều dài tuyến đƣờng 4,41 km (gồm 2 đoạn tuyến: đoạn 1 từ 

Km0+00 đến Km0+702.29 vị trí đập qua khu xử lý nƣớc có chiều dài 0,7km; đoạn 2 từ 

Km0+702.29 đến Km4+413.69 vị trí từ khu xử lý nƣớc đến cuối tuyến dài 3,71km). 
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+ Tuyến đƣờng Quản lý từ Km0+702.29 lên khu xử lý nƣớc với chiều dài tuyến 

đƣờng 0,08km.  

f) Hoàn trả đƣờng giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi xã Ngọc Réo, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum: Gồm 02 đoạn, tổng chiều dài khoảng 550 m; bề rộng nền đƣờng 5,0m; 

kết cấu mặt đƣờng BTXM. 

5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm 

đƣợc xây dựng với mục tiêu: Cấp nƣớc tƣới cho 250ha đất nông nghiệp (trong đó 118,70 

ha lúa 02 vụ, 131,30 ha cà phê và hoa màu); tạo nguồn cấp nƣớc sinh hoạt cho khoảng 

30.000 ngƣời dân khu đô thị phía Bắc thành phố Kon Tum và bổ sung nƣớc vào hệ thống 

cấp nƣớc thành phố; phòng chống hạn và cắt lũ hạ du thành phố Kon Tum; tạo cảnh 

quang môi trƣờng và nâng cao mực nƣớc ngầm, chống biến đổi khí hậu; nuôi trồng thuỷ 

sản và giao thông nông thôn trong vùng. Công suất xử lý nƣớc của dự án khoảng 

0,111m
3
/s. Với dung tích của hồ chứa khoảng 1,68 triệu m

3
 thì việc lấy nƣớc cấp cho mục 

đích sinh hoạt của dự án không làm ảnh hƣởng đến suối Đăk Cấm. 

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

môi trƣờng: 

5.2.1. Giai đoạn xây dựng 

TT Hoạt động Nguồn gây tác động Đối tƣợng bị tác động 

I Giai đoạn chuẩn bị 

1 

Đào đắp, 

san gạt, tạo 

mặt bằng. 

- Bụi, khí thải của 

các phƣơng tiện giao 

thông, máy móc, 

thiết bị. 

- Công nhân thi công. 

- Môi trƣờng không khí khu vực dự án. 

2 

Làm đƣờng 

thi công kết 

hợp quản lý 

vận hành 

- Hoạt động của các 

phƣơng tiện giao 

thông. 

- Hoạt động của các 

máy móc thiết  bị 

(máy xúc, máy ủi,…). 

- Tai nạn giao thông; 

tai nạn lao động. 

- Tăng lƣợng bụi phát sinh, khí thải, tiếng ồn 

trên các tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Tác động đến môi trƣờng không khí xung 

quanh khu vực dự án. 

- Thiệt hại tài sản và các công trình trên đất của 

ngƣời dân địa phƣơng vùng công trình và hạ 

lƣu, tai nạn giao thông, tai  nạn lao động, trƣợt 

lở đất đá khi thi công xây dựng, sửa chữa các 

hạng mục công trình. 

- Phát sinh đất đá thải, chiếm dụng đất làm bãi 

đổ thải, bãi đất đắp; ô nhiễm nƣớc mặt gần khu 

vực bãi đổ thải nếu không đổ thải đúng quy 

định. 

- Tăng lƣợng phƣơng tiện lƣu thông trên các tuyến 

đƣờng giao thông khu vực, ảnh hƣởng đến việc đi 

lại của ngƣời dân và chất lƣợng đƣờng. 

- Phát sinh nƣớc thải 

xây dựng, nƣớc mƣa 

chảy tràn trong khu 

- Tác động đến môi trƣờng nƣớc tại khu vực 

(nƣớc mặt tại hồ chứa) và ảnh hƣởng đến đất 

trồng hoa màu của ngƣời dân  
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TT Hoạt động Nguồn gây tác động Đối tƣợng bị tác động 

vực thi công và 

nƣớc thải sinh hoạt 

của công nhân. 

- CTR, CTNH. 
- Tác động đến môi trƣờng đất, nƣớc. 

- Mất cảnh quan khu vực. 

II Giai đoạn thi công  

1 
Đào đắp, 

san gạt. 

- Bụi, khí thải của 

các phƣơng tiện giao 

thông, máy móc, 

thiết bị. 

- Công nhân thi công. 

- Môi trƣờng không khí khu vực dự án. 

2 

Sửa chữa, 

nâng cấp và  

xây dựng 

mới các 

hạng mục 

của dự án. 

- Hoạt động của các 

phƣơng tiện giao 

thông. 

- Hoạt động của các 

máy móc thiết  bị 

(máy xúc, máy ủi,…). 

- Tai nạn giao thông; 

tai nạn lao động. 

 

- Tăng lƣợng bụi phát sinh, khí thải, tiếng ồn 

trên các tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Tác động đến môi trƣờng không khí xung 

quanh khu vực dự án. 

- Thiệt hại tài sản và các công trình trên đất của 

ngƣời dân địa phƣơng vùng công trình và hạ 

lƣu, tai nạn giao thông, tai  nạn lao động, trƣợt 

lở đất đá khi thi công xây dựng, sửa chữa các 

hạng mục công trình. 

- Phát sinh đất đá thải, chiếm dụng đất làm bãi 

đổ thải, bãi đất đắp; ô nhiễm nƣớc mặt gần khu 

vực bãi đổ thải nếu không đổ thải đúng quy 

định. 

- Tăng lƣợng phƣơng tiện lƣu thông trên các tuyến 

đƣờng giao thông khu vực, ảnh hƣởng đến việc đi 

lại của ngƣời dân và chất lƣợng đƣờng. 

- Phát sinh nƣớc thải 

xây dựng, nƣớc mƣa 

chảy tràn trong khu 

vực thi công và 

nƣớc thải sinh hoạt 

của công nhân. 

- Tác động đến môi trƣờng nƣớc tại khu vực 

(nƣớc mặt tại hồ chứa) và ảnh hƣởng đến đất 

trồng hoa màu của ngƣời dân vùng hạ du. 

- CTR, CTNH. 
- Tác động đến môi trƣờng đất, nƣớc. 

- Mất cảnh quan khu vực. 

3 
Kho chứa 

xăng, dầu 

Tập trung các chất 

dễ cháy nổ. 

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, ảnh hƣởng đến 

thảm thực vật xung quanh. 

Ảnh hƣởng môi trƣờng đất, nƣớc, không khí 

nếu xảy ra rò rỉ. 

4 
Hoạt động 

của công 

Sinh hoạt của cán 

bộ, công nhân thi 
Chất thải sinh hoạt, nƣớc thải sinh hoạt. 
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TT Hoạt động Nguồn gây tác động Đối tƣợng bị tác động 

nhân thi 

công 

công 

 

5.2.2. Giai đoạn hoạt động 

TT Hoạt động Nguồn gây tác động Đối tƣợng bị tác động 

III Giai đoạn hoạt động 

1 

Công nhân 

quản lý, 

vận hành 

Sinh hoạt của cán bộ 

quản lý hồ chứa 

- Chất thải sinh hoạt. 

- Nƣớc thải sinh hoạt. 

2 
Tích nƣớc 

hồ chứa 

Thân, cành cây bị 

cuốn trôi xuống lòng 

hồ 

- Mất mỹ quan khu vực hồ chứa. 

- Tắt nghẽn tại cống lấy nƣớc, khó khăn trong 

quá trình vận hành. 

3 

Vận hành 

hồ chứa 

nƣớc 

Tác động do xói lở, 

bồi lắng lòng hồ. 

Tác động do động 

đất kích thích. 

Tác động đến môi 

trƣờng sinh thái khu 

vực. 

- Tuổi thọ hồ chứa. 

- Khu vực hồ chứa, dân cƣ hạ lƣu. 

4 
Các rủi ro 

sự cố 

Sự cố mất an toàn 

đập. 

Sự cố đuối nƣớc. 

Sự cố đƣờng ống 

dẫn nƣớc 

- Dân cƣ vùng hạ du. 

- Dân cƣ khu vực hồ chứa. 

 

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

của dự án 

5.3.1. Nước thải, khí thải: Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất 

TT Loại chất thải Quy mô Tính chất 
Vùng bị  

tác động 

I. Giai đoạn xây dựng 

1. Nƣớc thải 

1.1. 
Nƣớc thải sinh 

hoạt. 

* GĐCB và GĐ 

XD cụm đầu mối: 

4m
3
/ngày. 

* GĐXD kênh và 

CTTK và khu xử lý 

nƣớc: 1,6m
3
/ngày 

Thành phần chủ yếu của nƣớc thải 

sinh hoạt là BOD, TSS, Nitrat, 

amoni, phốt pho và dầu mỡ phi 

khoáng, vi khuẩn... 

Khu vực  

dự án. 

1.2. Nƣớc mƣa chảy *GĐCB: 811,73 Cuốn theo đất, cát, sinh khối thực 
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TT Loại chất thải Quy mô Tính chất 
Vùng bị  

tác động 

tràn. m
3
/tháng. 

* GĐ XD cụm đầu 

mối: 16.797,22 

m
3
/tháng. 

* GĐXD kênh và 

CTTK và khu xử lý 

nƣớc QTB: 2.827,06 

m
3
/tháng. 

vật, RTSH,... làm ảnh hƣởng trực 

tiếp đến tài nguyên đất, gây xói mòn 

đất, ảnh hƣởng đến các loài sinh vật 

dƣới nƣớc. 

1.3. 
Nƣớc thải xây 

dựng. 
1m

3
/ngày 

Thành phần ô nhiễm chính thuộc 

loại ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ, 

mức độ ảnh hƣởng đến MT không 

đáng kể. 

2. Bụi và khí thải 

2.1. 

Phát sinh từ hoạt 

động vận chuyển 

nguyên vật liệu 

xây dựng và máy 

móc. 

Nồng độ chất ô 

nhiễm phát tán vào 

môi trƣờng không 

khí giảm dần theo 

khoảng cách và 

thấp hơn giới hạn 

cho phép của quy 

chuẩn. 

Thành phần ô nhiễm gồm bụi, CO, 

SO2, NOx,… 

Khu vực dự 

án và tuyến 

đƣờng vận 

chuyển. 

2.2. 

Phát sinh từ hoạt 

động đào đắp, 

san lấp mặt bằng. 

Nồng độ chất ô 

nhiễm phát tán vào 

môi trƣờng không 

khí giảm dần theo 

khoảng cách; nồng 

độ bụi vƣợt giới 

hạn cho phép của 

quy chuẩn nhiều 

lần. 

Thành phần ô nhiễm chủ yếu là bụi 

đất có kích thƣớc lớn, CO, SO2, 

NOx,… 

Khu vực 

 dự án 

2.3. 

Bụi phát sinh từ 

quá trình xây 

dựng các hạng 

mục CT. 

Bụi phát sinh 

không đáng kể do 

các hạng mục cần 

xây dựng ít. 

Bụi chủ yếu là bụi đất do đào móng 

công trình. 

Khu vực dự 

án (ảnh 

hưởng trực 

tiếp tới công 

nhân xây 

dựng). 

2.4. 

Khí thải phát 

sinh từ quá trình 

đốt nhiên liệu 

của động cơ máy 

móc 

* GĐCB: 

SO2: 0,529 mg/s; 

NOx: 3,674mg/s; 

CO: 7,398mg/s; 

HC: 2,041mg/s. 

* GĐ xây dựng các 

hạng mục công 

trình: 

SO2: 6,20mg/s; 

NOx: 43,03mg/s; 

CO: 86,65 mg/s; 

Thành phần khí thải bao gồm: CO, 

SO2, NO2, HC,...  
Khu vực 

 dự án. 
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TT Loại chất thải Quy mô Tính chất 
Vùng bị  

tác động 

HC: 23,90mg/s. 

II. Giai đoạn hoạt động 

1. Nƣớc thải 

1.1. 
Nƣớc thải sinh 

hoạt 

Dự kiến có khoảng 

1 -2 công nhân vận 

hành hành hồ chứa, 

lƣợng nƣớc phát 

sinh khoảng 100 

lít/ngày 

Thành phần chủ yếu của nƣớc thải 

sinh hoạt là BOD, TSS, Nitrat, 

amoni, phốt pho và dầu mỡ phi 

khoáng, vi khuẩn. 

Khu vực  

Nhà quản lý. 

2. Bụi, khí thải 

2.1. 
Khi hồ chứa đi vào vận hành ổn định không có nguồn hoạt động phát sinh bụi, khí thải 

đáng kể 

 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất 

TT Loại chất thải Quy mô Tính chất 
Vùng bị  

tác động 

I. Giai đoạn xây dựng 

1 Chất thải rắn thông thƣờng (CTRTT) 

1.1. 
Chất thải sinh 

hoạt 

* GĐCB và GĐ 

XD cụm đầu mối: 

16,5kg/ngày 

* GĐXD kênh và 

CTTK và khu xử lý 

nƣớc: 11 kg/ngày 

Gồm các chất hữu cơ dễ phân hủy, 

túi nilon, hộp giấy,… 

Khu vực 

 dự án. 

1.2. 
Chất thải rắn xây 

dựng 

+ GĐCB: 14.170 

m
3
 

+ Cụm đầu mối: 

57.382,18 m
3
 

+ Kênh và CTTK 

và khu xử lý nƣớc: 

16.460,25 m
3
 

Đất phong hóa và đất thừa đổ đi. 

2. Chất thải nguy hại (CTNH) 

 
Chất thải nguy 

hại 

Thời gian thi công 

xây dựng ngắn nên 

CTNH phát sinh 

không đáng kể. 

Thành phần chủ yếu là dầu, nhớt 

thải, các loại khăn, giẻ lau dính dầu 

mỡ,… 

 

Khu vực 

 dự án. 

II. Giai đoạn hoạt động 

1. Chất thải rắn thông thƣờng 

 
Chất thải sinh 

hoạt 

Phát sinh từ hoạt 

động sinh hoạt của 

cán bộ quản lý vận 

hành hồ chứa 

(khoảng 1-2 ngƣời, 

phát sinh khoảng 

0,8 kg/ngày) 

Gồm các chất hữu cơ dễ phân hủy, 

túi nilon, hộp giấy,… 

Khu vực dự 

án. 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm,  
thành phố Kon Tum 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Khang Nguyễn 
Địa chỉ: 47 Ama Quang, Tổ 8, P. Hoa Lư, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 23 

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung: Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất 

TT Loại chất thải Quy mô Tính chất 
Vùng bị  

tác động 

I. Giai đoạn xây dựng 

1 Tiếng ồn 

1.1. 

Tiếng ồn của 

máy móc, thiết 

bị thi công tại 

công trƣờng 

- Máy xúc: 74dbA 

- Máy ủi: 80 dbA 

- Ô tô tự đổ: 83 

dbA 

- Máy đầm: 73 dbA 

Tiếng ồn của các máy móc thi công 

chủ yếu ảnh hƣởng đến công nhân 

làm việc trực tiếp tại công trình. 

Khu vực 

 dự án. 

2. Độ rung 

 

Độ rung của 

máy móc, thiết 

bị thi công tại 

công trƣờng 

- Máy ủi đất/ máy 

gạt: 79 dB. 
- Xe vận chuyển: 

74 dB. 

- Máy đầm: 82 dB. 

Độ rung của các máy móc thi công 

chủ yếu ảnh hƣởng đến công nhân 

làm việc trực tiếp tại công trình. 

Khu vực 

 dự án. 

 

5.3.4. Các tác động khác 

- Tác động đến tài nguyên nước  

+ Tác động liên quan đến tăng khả năng sử dụng nước 

Đầu tƣ xây dựng Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm với mục tiêu cấp nƣớc 

tƣới cho 250 ha đất nông nghiệp (trong đó: 118,70 ha lúa 2 vụ; 131,30 ha cà phê và hoa 

màu); tạo nguồn cấp nƣớc sinh hoạt cho khoảng 30.000 ngƣời dân cho khu đô thị phía bắc 

thành phố Kon Tum và bổ sung nƣớc vào hệ thống cấp nƣớc thành phố; phòng chống hạn 

và cắt lũ hạ du thành phố Kon Tum. 

Diện tích canh tác đƣợc tƣới sẽ tăng lên sau khi công trình thủy lợi đƣợc đƣa vào 

hoạt động. Và việc cung cấp nƣớc ổn định sẽ tăng mùa vụ dẫn đến tăng lƣợng sử dụng 

phân bón và thuốc BVTV bởi vì việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp trong nông 

nghiệp là phổ biến ở Việt Nam nói chung và trong vùng dự án nói riêng. Việc sử dụng và 

xử lý không hợp lý các hóa chất nông nghiệp có thể gây hại cho môi trƣờng và sức khỏe 

của ngƣời dân. Tuy nhiên đây là tác động nhỏ, không liên tục và có thể kiểm soát đƣợc. 

+ Tác động liên quan đến mực nước ngầm 

Khi hồ tích nƣớc sẽ tạo thêm một số gƣơng nƣớc ngầm tầng nông, đặc biệt là ở 

dƣới các vùng đất thấp ven hồ chứa. 

Mực nƣớc ngầm và độ ẩm đất khu vực xung quanh hồ tăng là nguồn cung cấp, bổ 

sung nƣớc cho các giếng đào, giếng khoan, góp phần giải quyết vấn đề cấp nƣớc sinh 

hoạt, nƣớc tƣới trong mùa khô hạn và là điều kiện thuận lợi cho thực vật phát triển. 

- Tác động do giảm phù sa và chất dinh dưỡng ở vùng hạ du 

Khi các hồ chứa hình thành sẽ làm giảm lƣợng phù sa ở khu vực hạ du, phần lớn 

lƣợng phù sa này bị bồi lắng xuống hồ. Theo kết quả tính toán, lƣợng phù sa bồi lắng 

trong 50 năm tại Đập Đăk Cấm là 0,890×10
6
m

3
. Nhƣ vậy, hàng năm lƣợng phù sa tính tụ 

trong hồ cũng tƣơng đối lớn và trong thời gian dài sẽ làm giảm đi lƣợng chất hữu cơ và 

khoáng chất trong đất.  
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5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án 

a. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

Bảng 1. 1: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

TT NGUỒN PHÁT SINH 
CÔNG TRÌNH/BIỆN PHÁP 

XỬ LÝ 

1 Giai đoạn thi công  

1.1 Nƣớc thải sinh hoạt 

- Lắp đặt nhà vệ sinh tạm và sử dụng bể tự hoại tại 

các lán trại. - Khi công trình hoàn thành sẽ tháo dỡ và 

san lấp trả lại mặt bằng hiện trạng dự án. 

-Thuê đơn vị hút hầm tự hoại định kỳ 

1.2 Nƣớc mƣa chảy tràn 

Đào rãnh chảy theo địa hình tự 

nhiên của khu vực thoát nƣớc 

mƣa sau đó qua hố ga lắng cặn 

bẩn trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

-  

 

2 Giai đoạn hoạt động 

 Nƣớc thải sinh hoạt Xử lý bằng bể tự hoại tại nhà quản lý công trình. 

b. Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải 

Bảng 1. 2: Các biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

TT NGUỒN PHÁT SINH CÔNG TRÌNH/BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1 Giai đoạn thi công  

1.1 

Vận chuyển nguyên 

liệu, thiết bị máy móc; 

Đào đắp, Thi công xây 

dựng 

- Các phƣơng tiện vận chuyển đƣợc phủ bạt, che 

kín để tránh phát tán bụi ra môi trƣờng xung 

quanh;…. 

- Đảm bảo an toàn giao thông, chạy đúng tốc độ 

quy định khi đi trong khu dân cƣ. 

- Thƣờng xuyên tƣới nƣớc trên tuyến đƣờng vận 

chuyển. Tần suất tƣới khoảng 2 lần/ngày. 

- Tổ chức thu gom, quét dọn đất đá rơi vãi khi vận 

chuyển nguyên vật liệu thi công. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. 

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

Bảng 1. 3. Biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý CTR thông thường 

TT NGUỒN PHÁT SINH CÔNG TRÌNH/BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1 Giai đoạn thi công  

1.1 Chất thải rắn sinh hoạt 
Thu gom rác vào các thùng chứa có nắp đậy và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý 

1.2 Chất thải rắn thi công 
Đất đào, đất bóc hữu khoảng 95.311,52m

3
 đƣợc 

vận chuyển về bãi thải nằm trong khu vực dự án. 

2 Giai đoạn hoạt động 

2.1 Chất thải rắn sinh hoạt 

Số lƣợng công nhân quản lý vận hành khoảng 1 – 2 

ngƣời, phát sinh lƣợng chất thải rắn sinh hoạt 

khoảng 0,8 kg/ngày đƣợc thu gom hằng ngày và 
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TT NGUỒN PHÁT SINH CÔNG TRÌNH/BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

đốt 

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

Bảng 1. 4.  Biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại 

TT NGUỒN PHÁT SINH CÔNG TRÌNH/BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1 Giai đoạn thi công  

1.1 

Chất thải nguy hại gồm dầu 

mỡ thải, giẻ lau dính dầu, dầu 

nhớt thải. 

Bố trí các thùng chuyên dụng để thu gom, đặt 

tại kho lƣu giữ tạm thời. Sau đó hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

e. Biện pháp quản lý, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 Bảng 1. 5. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

TT NGUỒN PHÁT SINH CÔNG TRÌNH/BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1 Giai đoạn thi công  

1.1 
Tiếng ồn, độ rung của 

máy móc, thiết bị thi công 

- Phƣơng tiện vận chuyển không chở vƣợt quá tải 

trọng cho phép, tắt máy khi không cần thiết; Lựa 

chọn máy móc, thiết bị có mức gây ồn thấp khi thi 

công gần khu dân cƣ; Thực hiện bảo dƣỡng thiết 

bị, máy móc thi công thƣờng xuyên trong suốt 

thời gian thi công;… 

f.  Công trình, biện pháp ph ng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

Bảng 1. 6. Phương án ứng phó sự cố môi trường 

TT NGUỒN PHÁT SINH CÔNG TRÌNH/BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1 Giai đoạn thi công  

1.1 
An toàn lao động, phòng 

chống cháy nổ 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cần thiết 

theo quy định; xây dựng và ban hành các nội quy 

về làm việc trên công trƣờng; trang bị các phƣơng 

tiện chữa cháy; tuyên truyền, tập huấn phòng 

chống cháy nổ;… 

1.2 An toàn giao thông 

- Bố trí ngƣời hƣớng dẫn, phân luồng cho các xe 

vận chuyển khi quay đầu hoặc khi lùi xe;  

- Chạy đúng tốc độ quy định trong công trƣờng,... 

2 Giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Sự cố an toàn đập 

- Xây dựng quy trình vận hành hồ chứa và 

phƣơng án ứng phó sự cố 

- Thƣờng xuyên kiểm tra công trình  

2.2 Sự cố đuối nƣớc 

- Tuyên truyền, khuyến cáo ngƣời dân không tắm 

trong hồ chứa 

- Có biển báo nguy hiểm ở những vị trí bờ có khả 

năng trƣợt, lở 

- Thông báo kịp thời cho ngƣời dân và chính 

quyền khi có mƣa, lũ lớn, mực nƣớc vƣợt quá cao 

trình 570,5 m (mực nƣớc lớn nhất thiết kế) 

g. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 
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Bảng 1. 7. Một số biện pháp bảo vệ môi trường khác 

TT NGUỒN PHÁT SINH CÔNG TRÌNH/BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1 Giai đoạn thi công  

1.1 Mở đƣờng tạm để thi công 

- Đơn vị thi công phối hợp với các hộ dân bị 

ảnh hƣởng, tiến hành chặt phá cây cối,... 

- Phát quang, mở đƣờng đúng diện tích đã 

bồi thƣờng 

2 Giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1 Tích nƣớc trong hồ 

Trong quá trình vận hành, Chủ dự án lập quy 

trình vận hành trình cơ quan chức năng phê 

duyệt và đảm bảo điều tiết hồ chứa trong mùa 

mƣa lũ. Trong một số trƣờng hợp đặc biệt 

nhƣ: Khi mực nƣớc hồ đạt cao trình +570,5 m 

và đang lên cùng với thông báo xả lũ, Ban 

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon 

Tum báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Kon Tum và Ban Chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

Kon Tum, triển khai phƣơng án bảo vệ vùng 

hạ du hồ chứa. Hoặc khi mực nƣớc hồ vƣợt 

quá cao trình +570,5 m, dự báo ở thƣợng 

nguồn vẫn còn mƣa, mực nƣớc hồ tiếp tục 

lên, cùng với việc thông báo cho nhân dân 

mực nƣớc lũ đặc biệt, Ban Quản lý dự án đầu 

tƣ xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum báo cáo 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kon 

Tum đề xuất phƣơng án, báo cáo Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh để trình UBND tỉnh quyết định phƣơng 

án xả lũ khẩn cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa. 

 5.5. Chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng của Chủ dự án:  

5.5.1. Chương trình quản lý: 

Công tác bảo vệ môi trƣờng đƣợc thực hiện nghiêm chỉnh xuyên suốt quá trình 

thực hiện dự án. Để công tác quản lý môi trƣờng đƣợc thực hiện có hiệu quả và kịp thời, 

chƣơng trình quản lý môi trƣờng sẽ tập trung vào các vấn đề sau: 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Thực hiện ký kết hợp đồng với các đơn vị thi công, giám sát thi công, giám sát 

công tác bảo vệ môi trƣờng. 

- Yêu cầu đơn vị thi công phải tuân thủ các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng 

và phải bố trí nhân sự phụ trách có chuyên môn về môi trƣờng; quản lý, theo dõi và giám 

sát chất thải phát sinh trong quá trình thi công, các vấn đề môi trƣờng của dự án. 
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- Tổ chức thi công hợp lý theo phƣơng châm làm đến đâu gọn đến đấy. 

- Yêu cầu đơn vị tham gia thi công phải có nội quy an toàn lao động, trang bị đủ 

phƣơng tiện bảo hộ cho công nhân. 

- Có kế hoạch, quy định về an toàn lao động, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá 

trình thực hiện dự án. 

b. Trong giai đoạn vận hành 

- Xây dựng quy định, đặt bảng cấm cho từng khu vực khác nhau trong phạm vi dự án. 

- Quản lý và xử lý đúng theo quy định các loại chất thải phát sinh tại các khu vực 

của dự án; 

- Áp dụng nghiêm chỉnh các biện pháp BVMT đã nêu trong các giai đoạn của dự án; 

- Lập kế hoạch giám sát môi trƣờng cho khu vực dự án. 

5.5.2. Chương trình giám sát: 

a. Chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng giai đoạn thi công 

 Giám sát không khí xung quanh: 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí 

+ 01 vị trí Tại khu dự án: Tọa độ: X=1595229,155; Y=553241,384 

+ 01 vị trí Tại tuyến đập của dự án: Tọa độ: X=1596709,870; Y=553231,970 

- Thông số giám sát: vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, CO, SO2, NO2.  

- Số lƣợng mẫu: 02 mẫu. 

- Tần suất thu mẫu và phân tích: 03 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn/quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT. 

 Giám sát chất lƣợng nƣớc mặt: 

- Các thông số giám sát: pH, Nhiệt độ, DO, TSS, BOD5, COD, NH4
+
, NO3

-
; SO4

2-
, 

Fe, Cu, Zn, Mn, Tổng Nitơ, Coliform. 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí 

+ 01 mẫu tại vị trí tuyến đập của dự án: X=1596867,780; Y=553163,750 

+ 01 mẫu tại suối Đăk Cấm cách vị trí tuyến đập khoảng 150m về phía hạ lƣu: 

X=1596774,620; Y=553274,430 

- Số lƣợng mẫu: 02 mẫu. 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

 Giám sát chất lƣợng nƣớc dƣới đất: 

- Các thông số giám sát: pH, Nhiệt độ, Độ cứng, N-NO2
-
, N-NH4

+
, SO4

2-
; As; Pb; 

Fe, Cu, Coliform. 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí 
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+ 01 vị trí Tại nhà ông A Bam, thôn 7, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum: X=1595403,891; Y=553480,618.  

+ 01 vị trí Tại nhà ông A Trƣớc, thôn 7, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum: X=1595488,328; Y=553288,039. 

- Số lƣợng mẫu: 02 mẫu 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

b. Chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng giai đoạn vận hành 

 Giám sát chất lư ng nước 

- Các thông số giám sát: pH, Nhiệt độ, DO, TSS, BOD5, COD, NH4
+
, NO3

-
; SO4

2-
, 

Fe, Cu, Zn, Mn, Tổng Nitơ, Coliform. 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại trí trí lấy nƣớc của trạm bơm. 

Tần suất: 03 tháng/lần. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

 Giám sát chất lư ng nước sinh hoạt 

- Các thông số giám sát: pH, độ đục, độ cứng, COD, NO3-, Zn, Fe, Mn, Coliform. 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại trí trí đầu ra của hệ thống xử lý nƣớc. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 01-1:2018/BYT. 

 Giám sát sói m n, xói lở bờ đập: Thực hiện định kỳ 01 lần/năm. 

 Giám sát mực nước hồ: Thực hiện chƣơng trình quan trắc về chất lƣợng nƣớc 

định kỳ và theo dõi diễn biến chất lƣợng nƣớc hồ để có phƣơng án xử lý phù hợp nếu có 

sự thay đổi. 
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Chƣơng 1. 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. 

1.1.2. Tên chủ dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Kon Tum  

- Địa chỉ liên hệ: 423 Trần Hƣng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Ngƣời đại diện: Ông Trần Ngọc Tuấn          - Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0260.3864 834.                   - Fax: 0260.3864 834. 

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn vốn ngân sách Trung ƣơng hỗ trợ theo ngành, 

lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 269.100 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp 

khác. 

- Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án: 

 Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum đƣợc xây dựng tại 

xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Các hạng mục của dự án có vị trí nhƣ 

sau: 

- Công trình đầu mối: Thôn 7, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum:   

+ Tọa độ tuyến đập: X=1596904; Y = 0553154. 

- Tuyến kênh chính:  

++ Điểm đầu: X=1596773; Y = 0553254. 

++ Điểm cuối: X=1590478; Y = 0550770. 

- Trạm bơm cấp I: X=552 978, Y=1597 043. 

- Khu tƣới: thuộc xã Đăk cấm, Phƣờng Ngô Mây và xã Vinh Quang; 

- Vùng cấp nƣớc: Phƣờng Ngô Mây, xã Vinh Quang và thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum. 
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Hình 1.1: Vị trí vùng dự án 

 

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

a. Hiện trạng khu vực dự án:  

 Hiện trạng đập dâng: 

- Đập dâng không điều tiết, chiều rộng đập tràn B = 35,0 m, chiều cao đập H = 5,0 

m, kết cấu bằng đá xây, bọc bê tông cốt thép. Hiện tại mặt tràn bị xâm thực, bong tróc, xói 

lở, cốt thép lộ ra ngoài, tiêu năng sau đập bị bồi, xói hƣ hỏng, phần thƣợng lƣu đập bị bồi 

lắng bùn cát.  

VỊ TRÍ DỰ ÁN 
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- Phần đập không tràn kết cầu bằng đá xây, chiều rộng mặt tràn 2,0m, hiện tại bị 

bong tróc lớp vữa xây.  

- Cống lấy nƣớc, cống xả cát nằm bên bờ phải, khẩu độ cống B × H = 1,0 × 1,0 m, 

đóng mở bằng giàn van cánh cửa phẳng, hiện tại cánh cửa cống bị hen rỉ, các roong cao su 

bị mục nên khả năng vận hành kém. 

- Nhà quản lý vận hành trên cống lấy nƣớc và cống xả cát, kết cấu sàn trụ bằng bê 

tông, tƣờng bằng xây gạch, mái bê tông, hiện tại tƣờng nhà bị bong tróc lớp vữa trát rất 

nhiều, các cánh cửa sổ, cửa đi không có. 

Một số hình ảnh khảo sát hiện trạng công trình:  

 

Đập dâng Đăk Cấm hiện trạng 

 

Hiện trạng nhà van đập dâng 

 

Hiện trạng cửa van, máy đóng mở cống lấy 

nước 

 

Vị trí tuyến đập nghiên cứu 

Hình 2: Hiện trạng một số hạng mục của công trình 

 Hiện trạng hệ thống kênh: 

 - Kênh chính bằng đất tổng chiều dài  6.036,5m (kể cả công trình trên kênh). Trong 

đó đoạn đầu từ K0 – K0+277,50m mặt cắt kênh hình chữ nhật, kích thƣớc (b×h) = 

(0,8×1,2)m, có tấm đan đậy trên kênh, kết cấu bằng bê tông cốt thép, hiện tại còn sử dụng 

tốt. Đoạn sau từ K0+277,50m đến KC tổng chiều dài 5.759,0m mặt kênh hình thang, 

chiều rộng đáy kênh b = 1,0 m, chiều cao kênh H = 1,10 m, hệ số mái kênh m = 1,50. 

Hiện tại mái kênh bị sạt lở nhiều đoạn, đáy kênh bị bồi lấp. Công trình trên kênh gồm: 02 

cống đầu kênh N1, N2, 05 cống tiêu, 12 tràn băng, 03 cầu máng, 08 cầu qua kênh, 01 

cống qua đƣờng, 16 cống cống tƣới. Kết cấu CTTK bằng bê tông, bê tông cốt thép và đá 

xây. Hiện tại các CTTK còn sử dụng tốt, riêng các cửa vào, cửa ra cầu máng kết cấu bằng 

đá xây đã bị bong tróc mạch vữa, có chỗ bị sập đá xây, lan can tay vịn trên cầu máng bị 

hƣ hỏng hoàn toàn, các cống tƣới kết cấu bằng đá xây đã bị bong tróc mạch vữa hƣ hỏng, 

không có giàn van đóng mở để điều tiết nƣớc. 
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- Kênh N1 tổng chiều dài L = 3.853,2m (kể cả công trình trên kênh), mặt cắt kênh 

hình thang, kết cấu bằng đất, chiều rộng đáy kênh b = 0,8 m, chiều cao kênh H = 0,80 m, 

hệ số mái kênh m = 1,0. Hiện tại mái kênh bị sạt lở nhiều đoạn, đáy kênh bị bồi lấp. Công 

trình trên kênh gồm: 07 cống tiêu, 03 tràn băng, 01 xi phong ống thép, 01 cầu máng ống 

thép, 03 cầu qua kênh, 01 cống đầu kênh N1-1, 07 cống tƣới, 05 cống qua đƣờng. Công 

trình trên kênh kết cấu bằng bê tông, bê tông cốt thép và đá xây. Hiện tại các CTTK còn 

sử dụng tốt, riêng cửa vào, cửa ra xi phong, cầu máng cống đầu kênh N1-1 và cống tƣới, 

kết cấu bằng đá xây đã bị bong tróc mạch vữa không sử dụng đƣợc và không có giàn van 

máy đóng mở để điều tiết nƣớc.  

- Kênh N2 bằng đất dài L = 1.616,4m (kể cả công trình trên kênh), mặt cắt kênh 

dạng hình thang, chiều rộng đáy kênh B = 0,8 m, chiều cao kênh H = 0,8 m, hệ số mái kênh 

m = 1. Hiện tại mái kênh bị sạt lở nhiều đoạn, đáy kênh bị bồi lấp. Công trình trên kênh 

gồm: 05 cống tiêu, 02 tràn băng, 01 xi phông, 02 cầu qua kênh, 02 cống qua đƣờng, 08 

cống tƣới, kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép và đá xây. Hiện tại các CTTK còn sử 

dụng tốt, riêng cửa vào cửa ra xi phong kết cấu bằng đá xây đã bị bong tróc mạch vữa, các 

cống tƣới kết cấu bằng đá xây đã bị hƣ hỏng không có giàn van đóng mở để điều tiết nƣớc. 

- Về Khu tƣới: Sau khi thành lập Phƣờng Ngô Mây (năm 2004) thì diện tích tƣới cuối 

kênh N1, N2 bị thu hẹp đáng kể. Hiện tại theo thống kê giữa các ngành thì diện tích có khả 

năng canh tác nông nghiệp là khoảng 250,0ha. Trong đó: 118,7 ha lúa hai vụ và 131,30 ha 

cây công nghiệp (cà phê và các loại cây màu khác). Trong những năm qua diện tích đăng ký 

tƣới với Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi vào khoảng từ 100 - 150 ha tuỳ theo 

từng năm. 

  

Hiện trạng kênh chính Hiện trạng kênh cấp I 

- Đƣờng quản lý vận hành: Là đƣờng thi công cũ bằng đất, nền đƣờng rộng bình quân 

Bđ = 5,5 m; dài khoảng L = 4,5 km; có 3 cống qua đƣờng. Nhìn chung đƣờng đã bị xuống 

cấp rất nặng. 

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

- Đất sử dụng lâu dài: Bao gồm diện tích đất xây dựng công trình đầu mối, khu xử lý 

nƣớc, đƣờng ống dẫn nƣớc, đƣờng quản lý, diện tích ngập lụt trong lòng hồ, diện tích 

thuộc phạm vi bảo vệ công trình theo luật. 
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Theo tính toán diện tích chiếm đất của dự án là 75,12 ha (Trong đó: Phần diện tích 

đất của công trình cũ khoảng 12,1ha; diện tích thu hồi đền bù của dự án khoảng 63,02ha). 

Hiện trạng đất chủ yếu là  

Trong đó:  

+ Đất trồng lúa: 4,19ha. 

+ Đất trồng màu: 11,74ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm và các loại cây trồng khác (Cà phê, cao su, bời lời, tiêu, 

chuối, và các loại cây trồng khác): 59,19ha. 

+ Đất sử dụng tạm thời trong thời gian xây dựng: Gồm diện tích đất làm lán trại, bãi 

tập kết vật liệu; đƣờng thi công nội bộ; các diện tích đất này đƣợc đền bù tạm thời, sau khi 

công trình hoàn thành tiến hành hoàn trả lại mặt bằng. Theo tính toán, diện tích đất đền bù 

tạm thời là 2ha. 

- Hiện trạng mặt nƣớc của dự án: Dự án đƣợc xây dựng trên suối Đăk Cấm là phụ lƣu 

của sông Đăk Bla. Phần diện tích chiếm dụng mặt nƣớc (lòng hồ và cụm đầu mối) khoảng 

424,380.2 m
2
. Theo khảo sát thực tế cho thấy, khu vực thực hiện dự án hiện không có công 

trình nào đang khai thác, sử dụng nƣớc của suối Đăk Cấm. 

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

trường: 

Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum phù hợp với Quy 

hoạch phát triển thủy lợi đến năm 2020 và định hƣớng đến 2025 tại Quyết định số 

1219/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum; phù hợp với quy hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch khu đô thị phía Bắc tỉnh và các ngành kinh tế - xã hội khác trong 

vùng. Các đối tƣợng tự nhiên xung quanh khu vực dự án nhƣ sau: 

- Giao thông: Vận chuyển ngoài công trƣờng chủ yếu là sắt thép, xi măng, cát đá. 

Đƣờng ngoài công trƣờng từ thành phố Kon Tum, vào công trình là Quốc lộ 14 và đƣờng 

quản lý hiện trạng. Quốc lộ 14 mặt đƣờng bê tông nhựa có chiều rộng mặt đƣờng 10-20m đi 

lại thuận lợi, thỏa mãn mọi yêu cầu về vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị công trƣờng.  

- Khu dân cư: Khu dân cƣ gần nhất cách tuyến đập khoảng 1,6km; 

- Trung tâm hành chính (UBND xã, Trạm y tế,…), trường học: Trung tâm hành 

chính xã Đăk Cấm cách dự án khoảng 5,5 km. 

- Quốc lộ 14: Cụm đầu mối cách Quốc lộ 14 khoảng 4km. 

- Khu công nghiệp Thanh Trung: Cụm đầu mối cách khu công nghiệp Thanh Trung 

khoảng 2,5km. 

- Các công trình văn hóa tôn giáo, di tích lịch sử: Trong bán kính 01 km xung 

quanh vị trí dự án không có công trình văn hóa tôn giáo hay di tích lịch sử nào. 

- Mồ mả: Khu vực dự án không có mồ mả hay khu vực chôn cất. 
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- Tài nguyên thủy sinh vật: Theo kết quả khảo sát tại khu vực suối Đăk Cấm, 

không phát hiện có loài động vật thủy sinh thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm; chỉ tồn tại 

loài cá nƣớc suối thông thƣờng, tôm, cua và một số rong rêu,…. 

 

Hình 2: Khu vực dự án nhìn từ Google map 

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

a. Mục tiêu của dự án:  

Cấp nƣớc tƣới cho 250 ha đất nông nghiệp (trong đó: 118,70 ha lúa 2 vụ; 131,30 

ha cà phê và hoa màu); tạo nguồn cấp nƣớc sinh hoạt cho khoảng 30.000 ngƣời dân cho 

khu đô thị phía Bắc thành phố Kon Tum và bổ sung nƣớc vào hệ thống cấp nƣớc thành 

phố Kon Tum; phòng chống hạn và cắt lũ hạ du thành phố Kon Tum, tạo cảnh quan môi 

trƣờng và nâng cao mực nƣớc ngầm, chống biến đổi khí hậu, nuôi trồng thủy sản và giao 

thông nông thôn trong vùng. 

b. Loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án: 

* Loại hình dự án:  

- Loại công trình: Công trình (Thủy lợi) Nông nghiệp (NN) và phát triển nông thôn 

(PTNT). 

- Cấp công trình: Cấp II.  

- Nhóm dự án: Nhóm C. 
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- Chỉ tiêu thiết kế:  

   + Tần suất lƣu lƣợng lũ thiết kế   : P = 1,0 %. 

   + Tần suất lƣu lƣợng lũ kiểm tra   : P = 0,2 %. 

   + Lƣu lƣợng chặn dòng:   : P = 5%. 

   + Mức đảm bảo tƣới    : P = 85%. 

  + Hệ số an toàn công trình:   : K = 1,3. 

* Quy mô:  

a) Cụm công trình đầu mối: 

 Xây dựng hồ chứa nƣớc ở thƣợng lƣu cách tuyến đập cũ khoảng 200m;  Đập dâng 

nƣớc: Đập bê tông trọng lực, chiều cao khoảng 22,5 m, dài khoảng 124 m; kết cấu bằng 

bê tông và bê tông cốt thép; Tràn xả lũ: Tràn tự do, dài khoảng 40 m, kết cấu bằng bê tông 

và bê tông cốt thép; Cống lấy nƣớc: Kết cấu bằng ống thép, ngoài bọc bê tông cốt thép, 

đƣờng kính khoảng 1,2m, kết cấu bằng ống thép bọc BTCT M250; Cống dẫn dòng kết 

hợp xả sâu: Khẩu diện cống BxH = (3,0×3,0)m, kết cấu bằng BTCT M25, dày 1,0m; Nhà 

quản lý vận hành công trình có diện tích khoảng 300m
2

 .  

b) Kênh và công trình trên kênh: 

- Kênh và công trình trên kênh chính: 

+ Xây dựng mới đoạn kênh nối từ cống lấy nƣớc hồ chứa về cống lấy nƣớc đập 

dâng cũ dài khoảng 200,0m, kết cấu bằng ống thép, đƣờng kính ống khoảng 0,8 m.  

+ Kiên cố hoá toàn bộ chiều dài kênh cũ khoảng 6.037,0 m (cả công trình trên 

kênh), kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Bờ kênh kết hợp đƣờng để quản lý vận hành và 

giao thông nội đồng. Bổ sung đầy đủ các công trình trên kênh và sửa chữa lại công trình 

trên kênh bị hƣ hỏng. 

- Kênh và công trình trên kênh cấp 1: 

+ Kênh và công trình trên kênh N1: Kiên cố hoá kênh N1 với tổng chiều dài 

khoảng 3.836,0 m, kết cấu bằng bê tông cốt thép. Bổ sung đầy đủ các công trình trên kênh 

và sửa chữa các công trình trên kênh bị hƣ hỏng; 

+ Kênh và công trình trên kênh N2: Kiên cố hoá kênh N2 với tổng chiều dài 

khoảng 1.616,4 m, kết cấu bê tông cốt thép. Bổ sung đầy đủ các công trình trên kênh và 

sửa chữa các công trình trên kênh bị hƣ hỏng. 

c) Hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt: 

- Nguồn nƣớc: Xây dựng trạm bơm bơm nƣớc thô từ hồ Đăk Cấm bơm lên khu xử 

lý bằng máy bơm chìm gồm 02 tổ máy (01 dự phòng) điều khiển bằng máy biến tần, công 

suất 01 máy Q=400m
3
/h, H=50m, P=68kw; ống đẩy HDPE đƣờng kính 2D280 dài 200m; 

máy bơm và ống đẩy đặt trên hệ thống phao nổi kết cấu bằng thép; nhà máy bơm đƣợc cố 

định bằng dây cáp neo dƣới hồ; 

- Khu xử lý và công trình phụ trợ, gồm: Hệ thống xử lý nƣớc, nhà quản lý khoảng 

103m
2
, nhà kỹ thuật khoảng 105m

2
, nhà hóa chất khoảng 77m

2
 và các công trình phụ trợ 

khác. 

- Mạng lƣới cấp nƣớc:  
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 + Đƣờng ống cấp 1: tổng chiều dài khoảng 11km kết cấu bằng ống HDPE 

D315~D180 gồm 2 tuyến ống: Tuyến T1C1: nối từ sau bể chứa điều hòa về đến QL14; 

tuyến T2C2: nối từ điểm cuối tuyến T1C2 - ngã 4 Trung Tín - tỉnh lộ 675 về trung tâm xã 

Vinh Quang. Trên đƣờng ống cấp 1 bố trí hố van xả khí, hố van xả cặn, hố van sửa chữa, 

hố van vận hành và công trình vƣợt suối, qua đƣờng 

+ Đƣờng ống cấp 2: dạng mạch vòng, tổng chiều dài khoảng 12 km kết cấu bằng 

ống HDPE D180~D110, gồm 5 tuyến ống: Tuyến T1C2: nối từ ngã 4 Trung Tín –> 

đƣờng Phan Đình Phùng –> đƣờng nối chùa Huệ Chiếu đi nhà thờ Kon Rờ Bàng (điểm 

cuối tuyến T1C2 nối với điểm cuối tuyến T3C2 và T4C2); tuyến T2C2: nối từ T2C1 tại 

ngã ba TL675 - Đƣờng Hai Bà Trƣng đi dọc theo TL675 đến hết thôn Trung Thành; tuyến 

T3C2: Nối từ tuyến T2C1 tại thôn Phƣơng Quý 2 về nhà thờ Kon Rờ Bàng theo tuyến bên 

phải; tuyến T4C2: ối từ tuyến T2C1 tại thôn Phƣơng Quý 2 về nhà thờ Kon Rờ Bàng theo 

tuyến bên trái; tuyến T5C2: Nối từ tuyến T2C2 bọc quanh thôn Trung thành về lại tuyến 

T2C2 tạo mạch vòng. Trên Trên đƣờng ống cấp 2 bố trí hố van xả khí, hố van xả cặn, hố 

van sửa chữa, hố van vận hành và công trình vƣợt suối, qua đƣờng...; 

+ Đƣờng ống cấp 3: dài khoảng 20km kết cấu bằng ống HDPE đƣờng kính 

(D40÷D110) lấy nƣớc từ đƣờng ống cấp 2 dẫn về khu dân cƣ xã Vinh Quang và phƣờng 

Ngô Mây, trong giai đoạn đầu tƣ của dự án chỉ đầu tƣ một số vị trí tuyến ống, các tuyến 

cấp 3 còn lại sẽ mở rộng ở các giai đoạn vận hành của hệ thống. 

d) Hệ thống điện:  

+ Đƣờng dây 22kV:  Tuyến đƣờng dây xây dựng mới: 2,225 km; 

+Trạm biến áp 3 pha: Số lƣợng TBA: 01 trạm; công suất: 750kVA; 

+ Đƣờng dây 0,4kV:  Tuyến đƣờng dây xây dựng mới: 1,169 km. 

e) Đƣờng thi công kết hợp quản lý vận hành: Chiều dài khoảng 4,5km, gồm 02 

tuyến:  

+ Tuyến đƣờng Quản lý dẫn từ vị trí đập dâng cũ, qua đập mới, qua khu xử lý nƣớc 

đấu nối với QL14, tổng chiều dài tuyến đƣờng 4,41 km (gồm 2 đoạn tuyến: đoạn 1 từ 

Km0+00 đến Km0+702.29 vị trí đập qua khu xử lý nƣớc có chiều dài 0,7km; đoạn 2 từ 

Km0+702.29 đến Km4+413.69 vị trí từ khu xử lý nƣớc đến cuối tuyến dài 3,71km). 

+ Tuyến đƣờng Quản lý từ Km0+702.29 lên khu xử lý nƣớc với chiều dài tuyến 

đƣờng 0,08km.  

f) Hoàn trả đƣờng giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi xã Ngọc Réo, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum: Gồm 02 đoạn, tổng chiều dài khoảng 550 m; bề rộng nền đƣờng 5,0m; 

kết cấu mặt đƣờng BTXM. 

Bảng: Thông số kỹ thuật chính của dự án 

TT Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Trị số 

Theo chủ trƣơng 

đầu tƣ đƣợc 

duyệt 

Theo báo cáo 

ĐXCTĐT (điều 

chỉnh) 
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TT Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Trị số 

Theo chủ trƣơng 

đầu tƣ đƣợc 

duyệt 

Theo báo cáo 

ĐXCTĐT (điều 

chỉnh) 

I Cụm công trình đầu mối    

1 Đập dâng nƣớc    

- Hình thức đập  Đập đất đồng chất 
Đập bê tông trọng 

lực 

- Chiều cao đập khoảng m 25,0 24,0 

- Chiều dài đập khoảng m 210,0 120,0 

2 Tràn xả lũ    

- Hình thức  
Tràn xả sâu có cửa 

van điều tiết 

Tràn tự do 

- Kết cấu tràn  
Bê tông và bê tông 

cốt thép 

Bê tông và bê tông 

cốt thép 

3 Cống lấy nƣớc    

- Khẩu diện cống khoảng m D=1,0 D=1,2 

- Kết cấu  
Ống thép bọc áo 

bê tông cốt thép 

Ống thép bọc áo bê 

tông cốt thép 

4 Cống dẫn dòng kết hợp xả sâu    

- Khẩu diện cống (BxH) m - (3,0x3,0) 

- Kết cấu  - 
Bê tông và bê tông 

cốt thép 

5 Nhà quản lý vận hành    

- Diện tích khoảng m² 300,0 300,0 

6 
Đập dâng kết hợp tràn xả lũ 

và cống lấy nƣớc cũ 
 Sửa chữa lại Sửa chữa lại 

II Kênh và công trình trên kênh chính 

1 Kênh chính (đoạn xây mới)    

- Chiều dài khoảng m 1000,0 200,0 

- Kết cấu  
Bê tông và bê tông 

cốt thép 

Ống thép, đƣờng 

kính ống khoảng 

0,8m 

2 Kênh chính (kiên cố hóa) - (Không thay đổi so với chủ trương được duyệt) 

- 
Chiều dài khoảng (kể cả công 

trình trên kênh) 
m 6.037,0 6.037,0 

- Kết cấu  
Bê tông và bê tông 

cốt thép 

Bê tông và bê tông 

cốt thép 

3 Bờ kênh   

Kết hợp làm 

đƣờng để quản lý 

vận hành và giao 

thông nội đồng 

Kết hợp làm đƣờng 

để quản lý vận hành 

và giao thông nội 

đồng 

4 Công trình trên kênh  

Bổ sung đầy đủ 

các công trình trên 

kênh, sửa chữa lại 

các công trình bị 

hƣ hỏng 

Bổ sung đầy đủ các 

công trình trên kênh, 

sửa chữa lại các công 

trình bị hƣ hỏng 
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TT Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Trị số 

Theo chủ trƣơng 

đầu tƣ đƣợc 

duyệt 

Theo báo cáo 

ĐXCTĐT (điều 

chỉnh) 

III Kênh và công trình trên kênh N1 (Không thay đổi so với chủ trương được duyệt) 

1 Kênh N1 (kiên cố hóa)    

- Chiều dài khoảng m 3.836,0 3.836,0 

- Kết cấu  Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép 

2 Công trình trên kênh  

Bổ sung đầy đủ 

các công trình trên 

kênh, sửa chữa lại 

các công trình bị 

hƣ hỏng 

Bổ sung đầy đủ các 

công trình trên kênh, 

sửa chữa lại các công 

trình bị hƣ hỏng 

IV Kênh và công trình trên kênh N2 (Không thay đổi so với chủ trương được duyệt) 

1 Kênh N2 (kiên cố hóa)    

- Chiều dài khoảng m 1.616,4 1.616,4 

- Kết cấu  Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép 

2 Công trình trên kênh  

Bổ sung đầy đủ 

các công trình trên 

kênh, sửa chữa lại 

các công trình bị 

hƣ hỏng 

Bổ sung đầy đủ các 

công trình trên kênh, 

sửa chữa lại các công 

trình bị hƣ hỏng 

V Hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt 

1 Nguồn nƣớc  

Đấu nối từ sau 

cống lấy nƣớc đầu 

mối hồ chứa qua 

ống dẫn nƣớc về 

khu xử lý 

Xây dựng trạm bơm 

bơm nƣớc thô từ lòng 

hồ đập Đăk Cấm lên 

khu xử lý 

2 Đƣờng ống nƣớc thô    

- Tổng chiều dài khoảng m 500,0 420,0 

- Kết cấu  Ống HDPE Ống HDPE 

3 
Khu xử lý nƣớc và công trình 

phụ trợ 
   

- Hệ thống xử lý nƣớc  - Hệ thống 

- 
Nhà quản lý có diện tích 

khoảng 
m² 200,0 200,0 

- 
Nhà kỹ thuật có diện tích 

khoảng 
m² 125,0 125,0 

- 
Nhà hóa chất có diện tích 

khoảng 
m² 100,0 100,0 

4 Mạng lƣới cấp nƣớc    

4.1 Đƣờng ống cấp 1    

- Tổng chiều dài khoảng Km 12,0 22,0 

- Kết cấu  Ống HDPE Ống HDPE 

- Công trình trên đƣờng ống  

Hố van giảm áp, 

hố van xả khí, hố 

van xả cặn, hố van 

Hố van giảm áp, hố 

van xả khí, hố van xả 

cặn, hố van sửa chữa, 
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TT Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Trị số 

Theo chủ trƣơng 

đầu tƣ đƣợc 

duyệt 

Theo báo cáo 

ĐXCTĐT (điều 

chỉnh) 

sửa chữa, hố van 

vận hành và các 

công trình vƣợt 

khe, suối 

hố van vận hành và 

các công trình vƣợt 

khe, suối 

4.2 Đƣờng ống cấp 2    

- Tổng chiều dài khoảng Km 11,0 12,0 

- Kết cấu  Ống HDPE Ống HDPE 

- Công trình trên đƣờng ống  

Hố van giảm áp, 

hố van xả khí, hố 

van xả cặn, hố van 

sửa chữa, hố van 

vận hành và các 

công trình vƣợt 

khe, suối 

Hố van giảm áp, hố 

van xả khí, hố van xả 

cặn, hố van sửa chữa, 

hố van vận hành và 

các công trình vƣợt 

khe, suối 

4.3 Đƣờng ống cấp 3    

- Tổng chiều dài khoảng Km 20,0 40,0 

- Kết cấu  Ống HDPE Ống HDPE 

VI Đƣờng dây tải điện và trạm biến áp 

- Đƣờng dây điện 22kV Km 5,0 2,3 

- Đƣờng dây hạ thế 0,4kV Km 1,0 1,2 

- Trạm biến áp  

Trạm biến áp 3 

pha 500kvA-

22/0,4kV 

Trạm biến áp 3 pha 

750kvA-22/0,4kV 

VII Đƣờng thi công kết hợp quản lý vận hành 

- Tên gọi  Đƣờng quản lý 
Đƣờng thi công kết 

hợp quản lý vận hành 

- Chiều dài khoảng Km 4,5 4,5 

- Bề rộng nền đƣờng m 5,5 6,0 

- Kết cấu mặt đƣờng  Láng nhựa Láng nhựa 

VIII 
Hoàn trả đƣờng GTNT từ xã Đăk La đi xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

- Tổng chiều dài khoảng m - 550,0 

- Bề rộng nền đƣờng m - 5,0 

- Kết cấu mặt đƣờng  - BTXM 

 

* Công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

- Công suất của dự án: Xây dựng hồ chứa nƣớc Đăk Cấm với dung tích tổng Vh = 

1,68 triệu m
3
; dung tích hiệu dụng Vhd = 1,01 triệu m

3
; dung tích chết Vc = 0,67 triệu m

3
. 

- Nhu cầu sử dụng nƣớc tƣới: 17.280m
3
/ngày.đêm. 

- Xây dựng khu xử lý nƣớc với công suất trung bình: 9.600 m
3
/ngày.đêm, tƣơng 

đƣơng khoảng 0,111m
3
/s. (Lƣu lƣợng lớn nhất khoảng 0,176m

3
/s) 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm,  
thành phố Kon Tum 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Khang Nguyễn 
Địa chỉ: 47 Ama Quang, Tổ 8, P. Hoa Lư, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 40 

- Công nghệ sản xuất của dự án (Công nghệ xử lý nƣớc của dự án): Nƣớc từ hồ 

chứa nƣớc Đăk Cấm đƣợc bơm lên khu xử lý bằng Trạm bơm cấp I => Khu xử lý => Bể 

chứa chứa  => Mạng ống phân phối nƣớc sạch => Hộ dùng nƣớc. 

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

1.2.1. Hạng mục công trình chính: 

a. Hệ thống công trình đầu mối: 

- Cấp công trình dự kiến: Cấp II. 

- Xây dựng mới hồ chứa: 

+ Diện tích lƣu vực: 89,56 km
2
. 

+ Dung tích hồ: Dung tích tổng Vh = 1,68 triệu m
3
; dung tích hiệu dụng Vhd = 1,01 

triệu m
3
; dung tích chết Vc = 0,67 triệu m

3
. 

- Đập dâng và đập tràn: Kết cấu đập bê tông trọng lực, chiều dài tuyến đập Lđập = 

124,0m; chiều cao đập lớn nhất Hmax = 22,5m; phần đập tràn nƣớc (kể cả trụ pin và trụ 

bên) dài 40m; phần đập không tràn dài 86,0m. 

 Đập dâng: Mặt cắt cơ bản dạng tam giác, đỉnh tam giác ở mực nƣớc dâng bình 

thƣờng, mái thƣợng lƣu mTL=0, mái hạ lƣu mHL=0,7; cao trình đỉnh +570,5m; chiều dài 

theo đỉnh đập 126,0m chia thành 4 đơn nguyên, chiều cao đập lớn nhất HMax=25,0m; mặt 

rộng B=5,0m làm đƣờng giao thông, có độ dốc 2% từ tim về hai phía; phía thƣợng lƣu và 

hạ lƣu bố trí lan can thép và hệ thống điện chiếu sáng. 

+ Đập tràn: Đập tràn bê tông trọng lực, ngƣỡng tràn thực dụng không chân không 

kiểu Ôphixêrôp, chiều rộng tràn Btr = 36m gồm 3 khoang, chiều rộng mỗi khoang 12m. 

Tiêu năng dạng mũi phun, lƣu lƣợng xả lũ thiết kế QTK=286,96m³/s, xả lũ kiểm tra 

QKT=403,79m³/s, cao trình ngƣỡng tràn +567,44m; 02 trụ pin, mỗi trụ có chiều dày 1,0m; 

hai bên là tƣờng biên có chiều dày 1,0m. 
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Hình: Mặt cắt ngang đập bê tông trọng lực 

- Cống lấy nƣớc:  

Vị trí cống đặt ở trong vai phải đập chính, lƣu lƣợng thiết kế Q=0,67m³/s, chế độ 

chảy có áp. Cống có kích thƣớc D=1,2m; ngƣỡng cửa vào đặt ở cao trình +559,6m, cao 

trình đáy cống +559,0m; kết cấu bằng ống thép bọc BTCT M30. Trƣớc cửa lấy nƣớc bố 

trí lƣới chắn rác và cửa van sửa chữa. 

+ Đƣờng ống: Đoạn nằm trong thân cống bằng ống thép chuyển tiếp từ vuông 

(1,2x1,2)m sang tròn D=1,2m dài 1,5m và đoạn ống thép D=1,2m dài 10,4m, đoạn 

chuyển tiếp vào van đĩa dài 0,65m, D=(1,2÷0,8)m; cuối đƣờng ống là van đĩa D=0,8m; 

Phía trƣớc van cống bố trí nhánh ống xả môi trƣờng bằng thép, đƣờng kính D=0,3m. 

+ Nhà van hạ lƣu: Bố trí ở hạ lƣu cống ngay chân đập phía hạ lƣu, kích thƣớc dài 

5,0m, rộng 4,25m, kết cấu nhà khung cột bằng bê tông cốt thép M200, tƣờng gạch xây 

vữa xi măng M50, trần bằng bê tông M200, mái chống nóng bằng tôn Austnam; nhà van 

đƣợc đặt phía trên hầm van, bố trí các thiết bị chiếu sáng, thiết bị đóng mở, quản lý vận 

hành cống.  Trong nhà van cổng bố trí một Pa Lăng xe con 5,0T để phục vụ lắp đặt, tháo 

dỡ sửa chữa và bảo trì khi cần thiết. 

- Cống dẫn dòng kết hợp xả cát và xả sâu:  
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Cống dẫn dòng kết hợp xả sâu nằm dƣới đập chính, bên vai trái của đập, hình thức 

cống là cống ngầm chảy có áp, kích thƣớc mặt cắt cống 3,0x3,0m, chiều dài cống 17,5m, 

cao trình đáy cửa vào +552,0m. 

Kết cấu cống lựa chọn là bê tông cốt thép M25, chiều dày bản đáy, thành bên và trần 

cống là 1m. 

Phía thƣợng lƣu  cống bố trí cửa van, tháp van và máy đóng mở vận hành bằng 

Pistông thủy lực. 

Hạ lƣu tiêu năng bằng bể, chiều dài bể 26m, chiều rộng bể 5,0m, chiều sâu bể 1,0m, 

trong bể bố trí các mố tiêu năng. 

- Hệ thống quan trắc:  

Hệ thống mốc quan trắc chuyển vị ở bề mặt công trình đƣợc thiết kế để theo dõi dịch 

chuyển của các điểm quan trắc trong quá trình vận hành, từ đó theo dõi dịch chuyển của 

các hạng mục công trình. 

Hệ thống mốc quan trắc chuyển vị ở bề mặt công trình đƣợc thiết kế bao gồm các 

loại sau: 

- Mốc quan trắc chuyển vị bề mặt công trình. 

- Mốc khống chế chuyển vị nằm ngoài công trình. 

Các mốc quan trắc đƣợc bố trí trên bề mặt công trình, tại các hạng mục: 

+ Đập dâng: mỗi đoạn đập giữa các khe có giãn 2 mốc. 

+ Đập tràn: hai khoang đập tràn 2 mốc . 

+ Đỉnh cửa lấy nƣớc: 1 mốc. 

+ Đỉnh cửa xả cát: 1 mốc. 

Tổng cộng có 6 mốc quan trắc bề mặt. 

Các mốc khống chế nằm ngoài công trình tạo thành mạng lƣới khống chế cao độ, toạ 

độ để quan trắc chuyển vị của các mốc quan trắc. Hệ cao độ, toạ độ của các mốc khống 

chế đƣợc thiết kế phù hợp với hệ cao độ, toạ độ của công trình. 

- Sửa chữa đập dâng cũ: Sửa chữa nhà van đập dâng cũ: phá bỏ, xây lại tƣờng nhà 

van cũ, lắp đặt hệ thống cửa sổ, cửa đi, thiết bị điện chiếu sáng. Sơn mặt trong, mặt ngoài 

nhà van. 

b. Kênh và công trình trên kênh: 

- Loại và cấp công trình kênh: Công trình NN &PTNT, Cấp IV. 

* Kênh và công trình trên kênh chính:  

Giữ nguyên hƣớng tuyến kênh cũ, Đoạn đầu từ Ko đến K0+283,50m giữ nguyên 

hiện trạng mặt cắt kênh chữ nhật kích thƣớc (b×h) = (1,0×1,2)m. Đoạn sau từ 

K0+283,50m đến KC chọn giải pháp thiết kế là kênh hở mặt cắt kênh hình thang, kết cấu 

bằng bê tông, bê tông cốt thép cho toàn bộ hệ thống kênh. Các công trình trên kênh giữ 

nguyên hiện trạng, chỉ sửa chữa cửa vào, cửa ra cho phù hợp với mặt cắt thiết kế mới, sửa 

chữa nối dài các tràn băng, tràn vào ra, cống tiêu và bổ sung một số công trình trên kênh 

còn thiếu (Các cống đầu kênh cấp II, cấp III) 
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Hình: M t cắt đại diện kênh chính. 

- Công trình trên kênh chính: Sử dụng lại và sửa chữa gồm: 02 cống đầu kênh N1, 

N2, 07 cống tiêu, 08 cầu qua kênh, 12 tràn băng, 03 cầu máng, 01 cống qua đƣờng. Riêng 

cữa vào cữa ra các cầu máng, trụ lan can, tấm đan đậy cầu máng sửa chữa thay thế các 

tấm hỏng. 

- Công trình trên kênh chính làm mới gồm: 16 cống tƣới, kết cầu bằng bê tông và 

bê tông cốt thép. 

* Kênh và công trình trên kênh N1:  

Giữ nguyên hƣớng tuyến kênh cũ, chọn 1 phƣơng án thiết kế với giải pháp thiết kế 

là kênh hở mặt cắt chữ nhật vì theo tiêu chuẩn thiết kế kênh (TCVN 4118 – 2012) đối với 

kênh có lƣu lƣợng nhỏ nên ƣu tiên lựa chọn kênh chữ nhất nhật. Về kết cấu bằng bê tông, 

bê tông cốt thép cho toàn bộ hệ thống (kênh N1, kênh N2). Các công trình trên kênh giữ 

nguyên hiện trạng chỉ tu sửa cửa vào, cửa ra xi phong và cầu máng cho phù hợp với mặt 

cắt thiết kế mới và bổ sung làm mới một số công trình trên kênh còn thiếu. (các cống đầu 

kênh cấp III, cống qua đƣờng) 
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Hình 5.6. Mặt cắt kênh N1, N2 

 

c. Hệ thống cấp nước sinh hoạt: 

- Loại và cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp III. 

 Đường ống nước thô – Trạm bơm cấp I:  

 Lấy nƣớc từ hồ Đăk Cấm bơm lên khu xử lý. Máy bơm chìm gồm 02 tổ máy (01 

dự phòng) điều khiển bằng máy biến tần, công suất 01 máy Q=400m3/h, H=50m, 

P=68kw; ống đẩy HDPE đƣờng kính 2D280 dài 200m; Máy bơm và ống đẩy đặt trên hệ 

thống phao nổi kết cấu bằng thép; Nhà máy bơm đƣợc cố định bằng dây cáp neo dƣới hồ.  

 Khu xử lý và công trình phụ tr :  

*. Bể trộn đứng: gồm 02 bể, mỗi bể có phần dƣới hình chóp cụt vuông (30×30)cm 

cao 1,65m và phần trên vuông (150×150)cm cao 2,45m kết cấu bằng bê tông cốt thép hợp 

khối, trên miệng bố trí máng thu nƣớc dẫn qua bể phản ứng. 

*. Bể phản ứng: gồm 04 ngăn kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 hợp khối, kích 

thƣớc mỗi bể: B×L×H=(2,7×6,6×4,65)m, cuối bể bố trí cửa thông nƣớc qua bể lắng; 

*. Bể lắng ngang thu nƣớc bề mặt: gồm 04 bể kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 

hợp khối, kích thƣớc mỗi bể: B×L×H=(2,7×30×4,65)m, bố trí máng thu nƣớc qua bể lọc 

bắt đầu từ 1/3 chiều dài bể; 

*. Bể lọc nhanh: gồm 10 bể có tiết diện chữ nhật kết cấu bằng bê tông cốt thép hợp 

khối, diện tích mỗi bể là (1×8,5)m = 8,5m
2
, chiều cao bể lọc là H=4,6m. Vật liệu lọc gồm 

lớp cát thạch anh có đƣờng kính hạt d=(0,71,25)mm dày 0,8m đặt trên lớp vật liệu đỡ sỏi 

d=(1020)mm dày 0,5m. Thu nƣớc bằng chụp lọc. Rửa lọc trực tiếp bằng gió và nƣớc lấy 

từ trạm bơm cấp 2; Thu nƣớc rửa lọc dẫn về bể trộn để sử dụng lại; 

*. Bể chứa điều hòa: gồm 02 bể kích thƣớc mỗi bể B×L×H = (20×20×2,8)m kết cấu 

bằng bê tông cốt thép M200, có nhiệm vụ chứa nƣớc để cấp cho trạm bơm rửa lọc và cấp 

tự chảy vào mạng ống phân phối; 

*. Nhà quản lý 103m
2
, nhà kỹ thuật: 105m

2
 (đặt máy bơm và gian sửa chữa), nhà 

hóa chất 77m
2
, nhà để xe, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, tƣờng rào, cổng, hệ thống điện, cấp 

nƣớc, thoát nƣớc, chống sét. 

 Mạng lưới cấp nước: 

 - Đƣờng ống cấp 1: tổng chiều dài khoảng 11km kết cấu bằng ống HDPE 

D315~D180 gồm 2 tuyến ống: 

+ Tuyến T1C1: nối từ sau bể chứa điều hòa về đến QL14. 

+ Tuyến T2C2: nối từ điểm cuối tuyến T1C2 - ngã 4 Trung Tín - tỉnh lộ 675 về 

trung tâm xã Vinh Quang. 

Trên đƣờng ống cấp 1 bố trí hố van xả khí, hố van xả cặn, hố van sửa chữa, hố van 

vận hành và công trình vƣợt suối, qua đƣờng 

- Đƣờng ống cấp 2: dạng mạch vòng, tổng chiều dài khoảng 12 km kết cấu bằng ống 

HDPE D180~D110, gồm 5 tuyến ống: 
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+ Tuyến T1C2: nối từ ngã 4 Trung Tín –> đƣờng Phan Đình Phùng –> đƣờng nối 

chùa Huệ Chiếu đi nhà thờ Kon Rờ Bàng (điểm cuối tuyến T1C2 nối với điểm cuối tuyến 

T3C2 và T4C2) 

+ Tuyến T2C2: nối từ T2C1 tại ngã ba TL675 - Đƣờng Hai Bà Trƣng đi dọc theo 

TL675 đến hết thôn Trung Thành. 

+ Tuyến T3C2: Nối từ tuyến T2C1 tại thôn Phƣơng Quý 2 về nhà thờ Kon Rờ Bàng 

theo tuyến bên phải. 

+ Tuyến T4C2: Nối từ tuyến T2C1 tại thôn Phƣơng Quý 2 về nhà thờ Kon Rờ Bàng 

theo tuyến bên trái. 

+ Tuyến T5C2: Nối từ tuyến T2C2 bọc quanh thôn Trung Thành về lại tuyến T2C2 

tạo mạch vòng. 

Trên đƣờng ống cấp 2 bố trí hố van xả khí, hố van xả cặn, hố van sửa chữa, hố van 

vận hành và công trình vƣợt suối, qua đƣờng...; 

- Đƣờng ống cấp 3: dài khoảng 20km kết cấu bằng ống HDPE đƣờng kính 

(D40÷D110) lấy nƣớc từ đƣờng ống cấp 2 dẫn về khu dân cƣ xã Vinh Quang và phƣờng 

Ngô Mây, trong giai đoạn đầu tƣ của dự án chỉ đầu tƣ một số vị trí tuyến ống, các tuyến 

cấp 3 còn lại sẽ mở rộng ở các giai đoạn vận hành của hệ thống. 

d. Hệ thống điện: 

- Đƣờng dây 22kV: Tuyến đƣờng dây xây dựng mới: 2,225 km 

-Trạm biến áp 3 pha: Số lƣợng TBA: 01 trạm; công suất: 750kVA 

- Đƣờng dây 0.4kV:  Tuyến đƣờng dây xây dựng mới: 1,169 km 

e. Đường quản lý vận hành và đường tránh ngập: 

- Loại, Cấp đƣờng: Công trình giao thông (Cấp VI. Đường giao thông nông thôn loại B) 

        * Đoạn từ Khu xử lý nước đến Quốc lộ 14 (Đường HCM): 

 - Tổng chiều dài xây dựng L= 3795,69m 

         - Tốc độ thiết kế : 20Km/h 

 + Độ dốc dọc tối đa : Idmax = 13,5% 

 + Bán kính đƣờng cong nằm tối thiểu: R=30m. 

 - Bề rộng nền, mặt đƣờng:  

 + Bề rộng nền đƣờng Bn=5,5 

 + Bề rộng mặt đƣờng Bm= 3,5m 

 + Bề rộng lề đƣờng Bl=1,0 (Riêng phía bên lề trái mở rộng thêm B=2,0m lắp đặt 

ống cấp NSH) 

 - Độ dốc ngang mặt đƣờng imặt = 2% 

 - Độ dốc ngang lề đất ilề = 4% 

 - Độ dốc mái taluy nền đào 1/m = 1/1,0 

 - Độ dốc mái taluy nền đắp 1/m = 1/1,5 
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 - Tải trọng thiết kế mặt đƣờng : Trục xe 6 tấn, kiểm toán 10 tấn. 

 - Kết cấu mặt đƣờng làm mới:  

  + Láng nhựa 2 lớp, TC nhựa 3,6kg/m
2
. 

  + Lớp móng trên CPĐD tiêu chuẩn loại 1 dày 15cm. 

  + Lớp móng dƣới CPĐD tiêu chuẩn loại 2 dày 18cm. 

 - Kết cấu mặt đƣờng hiện hữu: Tận dụng lại mặt đƣờng cũ. 

  + Láng nhựa 2 lớp, TC nhựa 3,6kg/m
2
. 

  + Lớp móng trên CPĐD tiêu chuẩn loại 1 dày 15cm.   

  + Lớp móng dƣới CPĐD tiêu chuẩn loại 2 dày 18cm. 

  + Bù vênh lớp CPĐD tiêu chuẩn loại 2 dày H<=15cm. 

 - Kết cấu lề đƣờng đất: Bằng đất đầm chặt K95. Gia cố bằng BTXM M200, dày 

10cm cho những đoạn có gia cố rãnh dọc.  

 - Công trình thoát nƣớc:  

 + Rãnh dọc KT(40×120×40)cm: Những đoạn độ dốc dọc nhỏ (Id<6%), rãnh đất tự 

nhiên. Những đoạn độ dốc dọc lớn (Id>=6%) và đoạn có địa chất yếu gia cố bằng bê tông 

xi măng M200 đổ tại chỗ dày 7cm và 5 cống bản KT(60x60)cm, kết cấu bằng bê tông, bê 

tông cốt thép. 

 + Cống ngang cũ tận dụng lại: 6 cống (03 cống hộp KT(150×150)cm, kết cấu bằng 

đá xây: 01 cống hộp 3×(150×150)cm, 01 cống hộp 2×(150×150)cm và 01 cống bản 

KT(60×100)cm), kết cấu bằng BTCT). 

 + Cống ngang xây dựng mới: 03 cống bản KT(60*60)cm, kết cấu bằng bê tông và 

bê tông cốt thép. 

 * Đoạn từ đập dâng hiện trạng đến đầu mối đập dâng hồ Đăk Cấm, kết nối đến 

khu xử lý nước. 

- Tuyến đƣờng quản lý vận hành đƣợc nối tiếp với tuyến đƣờng lên nhà máy nƣớc, đi men 

theo địa hình, khớp nối với cao trình thiết kế đỉnh đập chính, sau đó đi men theo địa hình 

kết nối với đƣờng vận hành Đăk Cấm cũ. 

 - Tổng chiều dài xây dựng L= 979 m 

         - Tốc độ thiết kế : 20Km/h 

 - Độ dốc dọc tối đa : Idmax = 11% 

 - Bán kính đƣờng cong nằm tối thiểu: R=30m. 

 - Bề rộng nền, mặt đƣờng:  

 Bề rộng nền đƣờng: Bn = 5,5 m; 

 Bề rộng mặt đƣờng: Bm=3,5 m; 

 Bề rộng lề gia cố: Bgc= 0x1,0 = 0,0m; 

 Bề rộng lề đất: Blđ = 2x 1,0=2,0 m. 

 - Độ dốc ngang mặt đƣờng imặt = 2% 
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 - Độ dốc ngang lề đất ilề = 4%. 

 - Độ dốc mái taluy nền đào 1/m = 1/1,0 

 - Độ dốc mái taluy nền đắp 1/m = 1/1,5 

 - Tải trọng thiết kế mặt đƣờng: Trục xe 10 tấn. 

 - Kết cấu mặt đƣờng làm mới:  

  + Láng nhựa 2 lớp, TC nhựa 3,0 kg/m
2
, dày 2,5 cm 

  + Lớp móng trên CPĐD  loại 1 dày 15cm. 

  + Lớp móng dƣới CPĐD loại 2 dày 18cm. 

 -  Kết cấu lề đƣờng đất: Bằng đất đầm chặt K95. Gia cố bằng BTXM M200, dày 

10cm cho những đoạn có gia cố rãnh dọc.  

 - Công trình thoát nƣớc:  

 + Rãnh biên hình thang KT (40×120×40) cm. Những đoạn độ dốc dọc lớn (Id>=6%) 

và đoạn có địa chất yếu gia cố bằng tấm bê tông xi măng M200 đổ tại chỗ dày 7cm. 

  + Cống ngang đƣờng: Thiết kế 02 cống tròn BTCT, đƣờng kính D= 1m tại các vị 

trí tập trung nƣớc, tụ thủy. 

* Tuyến đường tránh ngập:  

 Tuyến đƣờng tránh ngập theo nội dung của Tờ trình: Trong phạm vi ngập của lòng 

hồ bị ảnh hƣởng đến đƣờng GTNT từ xã Đăk Bla đi xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà đƣợc 

UBND huyện Đăk Hà phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh tại Quyết 

định số 177/QĐ-UBND ngày 09/3/2016, công trình giao thông nông thôn cấp III. Hiện tại 

tuyến đƣờng này đã thi công hoàn thành và đƣa vào sử dụng. Phạm vi ngập: Đoạn 1, từ 

KM5+498 đến KM5+965,5; chiều dài ảnh hƣởng ngập 467,5m. Đoạn 2, từ KM6+126 đến 

KM6+ 282,8; chiều dài ảnh hƣởng ngập 156,8m. Tổng chiều dài đƣờng hiện bị ảnh hƣởng 

khoảng 624,3m; công trình trên đƣờng bị ảnh hƣởng, gồm: 01 cống hộp 2 cửa (3x3)m; 01 

cống hộp 1 cửa (3x3)m; 01 cống tròn D1,5m và rãnh thoát nƣớc dọc. 

- Quy mô hoàn trả đƣờng bị ngập trong lòng hồ: 

+ Loại, cấp công trình: Giao thông nông thôn, cấp III; 

+ Quy mô: Đƣờng giao thông nông thôn loại A, tổng chiều dài xây dựng 811,56m 

(gồm 02 đoạn); đoạn 1 kết nối từ KM5+498 đến KM5+965,5 của đƣờng hiện trạng, đi 

vòng lên phía sƣờn đồi để tránh ngập, cao trình điểm thấp nhất của đƣờng đảm bảo lớn 

hơn cao trình mực nƣớc lũ kiểm tra của hồ chứa +569,84m, chiều dài đoạn 1 là 657,71m; 

đoạn 2 kết từ KM6+126 đến KM6+ 282,8 của đƣờng hiện trạng, tôn cao nền đƣờng để 

tránh ngập, cao trình nền đƣờng đảm bảo lớn hơn cao trình mực nƣớc lũ kiểm tra của hồ 

chứa, chiều dài đoạn 2 là 153,85m. Công trình trên đƣờng hoàn trả, gồm: Đoạn 1 xây 

dựng 01 cống hộp 2 cửa (3x3)m tại KM0+158,15; 02 cống tròn D1,5m tại KM0+458,15 

và KM0+321,23 và Km0+605,10; đoạn 2 xây dựng 01 cống hộp 1 cửa (3x3)m tại 

KM0+73,66. 

+ Vận tốc thiết kế; tải trọng thiết kế nền, mặt đƣờng: Vtk=15km/h; H30-XB80. 
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+ Bề rộng nền đƣờng, mặt đƣờng: Nền đƣờng Bn=5m, mặt đƣờng Bm=3,5m (tại 

các vị trí đƣờng cong, mở rộng nền đƣờng và mặt đƣờng theo quy định); 

+ Kết cấu mặt đƣờng từ trên xuống, kết cấu lề: Láng nhựa 3 lớp, TCN 4,5kg/m
2
; 

tƣới nhựa thấm bám TCN 1kg/m
2
; móng cấp phối đá dăm loại I, Dmax25 dày 18cm; đất 

nền đầm chặt K≥0,98, độ dốc ngang mặt đƣờng im=3%. Kết cấu lề: đất đầm chặt K≥0,95, 

độ dốc ngang lề il=4%. 

Bảng 1. 8: Các hạng mục chính của cụm đầu mối  

TT Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Trị số 

Theo chủ trƣơng 

đầu tƣ đƣợc 

duyệt 

Theo báo cáo 

ĐXCTĐT (điều 

chỉnh) 

I Cụm công trình đầu mối    

1 Đập dâng nƣớc    

- Hình thức đập  Đập đất đồng chất 
Đập bê tông trọng 

lực 

- Chiều cao đập khoảng m 25,0 24,0 

- Chiều dài đập khoảng m 210,0 120,0 

2 Tràn xả lũ    

- Hình thức  
Tràn xả sâu có cửa 

van điều tiết 

Tràn tự do 

- Kết cấu tràn  
Bê tông và bê tông 

cốt thép 

Bê tông và bê tông 

cốt thép 

3 Cống lấy nƣớc    

- Khẩu diện cống khoảng m D=1,0 D=1,2 

- Kết cấu  
Ống thép bọc áo 

bê tông cốt thép 

Ống thép bọc áo bê 

tông cốt thép 

4 Cống dẫn dòng kết hợp xả sâu    

- Khẩu diện cống (BxH) m - (3,0x3,0) 

- Kết cấu  - 
Bê tông và bê tông 

cốt thép 

5 Nhà quản lý vận hành    

- Diện tích khoảng m² 300,0 300,0 

6 
Đập dâng kết hợp tràn xả lũ 

và cống lấy nƣớc cũ 
 Sửa chữa lại Sửa chữa lại 

II Kênh và công trình trên kênh chính 

1 Kênh chính (đoạn xây mới)    

- Chiều dài khoảng m 1000,0 200,0 

- Kết cấu  
Bê tông và bê tông 

cốt thép 

Ống thép, đƣờng 

kính ống khoảng 

0,8m 

2 Kênh chính (kiên cố hóa) - (Không thay đổi so với chủ trương được duyệt) 

- 
Chiều dài khoảng (kể cả công 

trình trên kênh) 
m 6.037,0 6.037,0 

- Kết cấu  
Bê tông và bê tông 

cốt thép 

Bê tông và bê tông 

cốt thép 
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TT Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Trị số 

Theo chủ trƣơng 

đầu tƣ đƣợc 

duyệt 

Theo báo cáo 

ĐXCTĐT (điều 

chỉnh) 

3 Bờ kênh   

Kết hợp làm 

đƣờng để quản lý 

vận hành và giao 

thông nội đồng 

Kết hợp làm đƣờng 

để quản lý vận hành 

và giao thông nội 

đồng 

4 Công trình trên kênh  

Bổ sung đầy đủ 

các công trình trên 

kênh, sửa chữa lại 

các công trình bị 

hƣ hỏng 

Bổ sung đầy đủ các 

công trình trên kênh, 

sửa chữa lại các công 

trình bị hƣ hỏng 

III Kênh và công trình trên kênh N1 (Không thay đổi so với chủ trương được duyệt) 

1 Kênh N1 (kiên cố hóa)    

- Chiều dài khoảng m 3.836,0 3.836,0 

- Kết cấu  Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép 

2 Công trình trên kênh  

Bổ sung đầy đủ 

các công trình trên 

kênh, sửa chữa lại 

các công trình bị 

hƣ hỏng 

Bổ sung đầy đủ các 

công trình trên kênh, 

sửa chữa lại các công 

trình bị hƣ hỏng 

IV Kênh và công trình trên kênh N2 (Không thay đổi so với chủ trương được duyệt) 

1 Kênh N2 (kiên cố hóa)    

- Chiều dài khoảng m 1.616,4 1.616,4 

- Kết cấu  Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép 

2 Công trình trên kênh  

Bổ sung đầy đủ 

các công trình trên 

kênh, sửa chữa lại 

các công trình bị 

hƣ hỏng 

Bổ sung đầy đủ các 

công trình trên kênh, 

sửa chữa lại các công 

trình bị hƣ hỏng 

V Hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt 

1 Nguồn nƣớc  

Đấu nối từ sau 

cống lấy nƣớc đầu 

mối hồ chứa qua 

ống dẫn nƣớc về 

khu xử lý 

Xây dựng trạm bơm 

bơm nƣớc thô từ lòng 

hồ đập Đăk Cấm lên 

khu xử lý 

2 Đƣờng ống nƣớc thô    

- Tổng chiều dài khoảng m 500,0 420,0 

- Kết cấu  Ống HDPE Ống HDPE 

3 
Khu xử lý nƣớc và công trình 

phụ trợ 
   

- Hệ thống xử lý nƣớc  - Hệ thống 

- 
Nhà quản lý có diện tích 

khoảng 
m² 200,0 200,0 

- 
Nhà kỹ thuật có diện tích 

khoảng 
m² 125,0 125,0 
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TT Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Trị số 

Theo chủ trƣơng 

đầu tƣ đƣợc 

duyệt 

Theo báo cáo 

ĐXCTĐT (điều 

chỉnh) 

- 
Nhà hóa chất có diện tích 

khoảng 
m² 100,0 100,0 

4 Mạng lƣới cấp nƣớc    

4.1 Đƣờng ống cấp 1    

- Tổng chiều dài khoảng Km 12,0 22,0 

- Kết cấu  Ống HDPE Ống HDPE 

- Công trình trên đƣờng ống  

Hố van giảm áp, 

hố van xả khí, hố 

van xả cặn, hố van 

sửa chữa, hố van 

vận hành và các 

công trình vƣợt 

khe, suối 

Hố van giảm áp, hố 

van xả khí, hố van xả 

cặn, hố van sửa chữa, 

hố van vận hành và 

các công trình vƣợt 

khe, suối 

4.2 Đƣờng ống cấp 2    

- Tổng chiều dài khoảng Km 11,0 12,0 

- Kết cấu  Ống HDPE Ống HDPE 

- Công trình trên đƣờng ống  

Hố van giảm áp, 

hố van xả khí, hố 

van xả cặn, hố van 

sửa chữa, hố van 

vận hành và các 

công trình vƣợt 

khe, suối 

Hố van giảm áp, hố 

van xả khí, hố van xả 

cặn, hố van sửa chữa, 

hố van vận hành và 

các công trình vƣợt 

khe, suối 

4.3 Đƣờng ống cấp 3    

- Tổng chiều dài khoảng Km 20,0 40,0 

- Kết cấu  Ống HDPE Ống HDPE 

VI Đƣờng dây tải điện và trạm biến áp 

- Đƣờng dây điện 22kV Km 5,0 2,3 

- Đƣờng dây hạ thế 0,4kV Km 1,0 1,2 

- Trạm biến áp  

Trạm biến áp 3 

pha 500kvA-

22/0,4kV 

Trạm biến áp 3 pha 

750kvA-22/0,4kV 

VII Đƣờng thi công kết hợp quản lý vận hành 

- Tên gọi  Đƣờng quản lý 
Đƣờng thi công kết 

hợp quản lý vận hành 

- Chiều dài khoảng Km 4,5 4,5 

- Bề rộng nền đƣờng m 5,5 6,0 

- Kết cấu mặt đƣờng  Láng nhựa Láng nhựa 

VIII 
Hoàn trả đƣờng GTNT từ xã Đăk La đi xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

- Tổng chiều dài khoảng m - 550,0 

- Bề rộng nền đƣờng m - 5,0 

- Kết cấu mặt đƣờng  - BTXM 
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1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án: 

Bảng 1. 9: Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

TT Hạng mục công việc 
Đơn 

vị 

Diện tích 

Quy cách xây dựng Xây 

dựng 

Chiếm 

chỗ 

1 

Khu nhà ở và làm 

việc của Giám sát thi 

công 

m
2
 150 230 

Nhà mái tôn, trần cót ép, nền 

láng vữa xi măng 

2 
Nhà ở cán bộ công 

nhân 
m

2
 400 600 

Nhà mái tôn, trần cót ép, nền 

láng vữa xi măng 

3 Nhà ăn m
2
 32 50 

Nhà mái tôn, trần cót ép, nền 

láng vữa xi măng 

4 Nhà bảo vệ m
2
 20 30 

Nhà mái tôn, trần cót ép, nền 

láng vữa xi măng 

5 Bãi đúc cấu kiện m
2
 350 530 Bãi hở san phẳng 

6 
Kho chứa cát và dăm 

sỏi 
m

2
 2500 2600 

Bãi san phẳng, có 1/2 diện tích 

mái che 

7 

Kho vật tƣ các loại m
2
 300 150 

Kho kín, mái tôn, trần cót ép, 

nền láng vữa xi măng, có sàn kê 

chống ẩm 

Kho, xƣởng gia công 

sắt 
m

2
 100 150 

Nhà có mái che bằng tôn, nền 

đổ bê tông M150 

Kho xi măng m
2
 220 330 

Kho kín, mái tôn, nền láng vữa 

xi măng, có sàn kê chống ẩm 

8 Bãi xe máy m
2
 500 750 Bãi hở san phẳng 

9 

Nhà ban chỉ huy công 

trƣờng 
m

2
 150 230 

Nhà quản lý đập cũ 
Nhà làm việc m

2
 50 75 

Hội trƣờng m
2
 32 50 

-  Đường giao thông trong nội bộ công trường: 

+ Vận chuyển trong nội bộ công trƣờng chủ yếu là vận chuyển đất đá đào móng ra 

bãi thải, vận chuyển cát, đá, sỏi và vận chuyển vật liệu bê tông.  

+ Đƣờng thi công trong nội bộ công trƣờng đƣợc làm mới các đƣờng lên, xuống 

phía thƣợng, hạ lƣu đập, đƣờng đƣợc thiết kế theo tiêu chuẩn đƣờng cấp IV theo TCVN 

9162 : 2012 Công trình thủy lợi – Đƣờng thi công – Yêu cầu thiết kế, chiều rộng nền 

đƣờng B=4,5m, chiều rộng mặt đƣờng Bm=3,5m, lề đƣờng mỗi bên 0,50m. Mặt đƣờng 

đƣợc rải đá dăm cấp phối dày 20cm.  
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-  Hệ thống giao thông ngoài công trường: Vận chuyển ngoài công trƣờng chủ yếu 

là sắt thép, xi măng, cát đá. Đƣờng ngoài công trƣờng từ thành phố Kon Tum, vào công 

trình là Quốc lộ 14 và đƣờng quản lý hiện trạng. Quốc lộ 14 mặt đƣờng bê tông nhựa có 

chiều rộng mặt đƣờng 10-20m đi lại thuận lợi, thỏa mãn mọi yêu cầu về vận chuyển 

nguyên vật liệu và thiết bị công trƣờng.  

1.2.3. Các hoạt động của dự án 

+ Cấp nƣớc tƣới cho 250 ha đất nông nghiệp (trong đó: 118,70 ha lúa 2 vụ; 131,30 

ha cà phê và hoa màu): Trong quá trình hoạt động, việc lấy/điều tiết nƣớc từ hồ chứa 

phục vụ tƣới tiêu đƣợc thực hiện thủ công bằng cách đóng/mở van hạ lƣu, nƣớc tự chảy. 

+ Tạo nguồn cấp nƣớc sinh hoạt cho khoảng 30.000 ngƣời dân cho khu đô thị phía 

Bắc thành phố Kon Tum và bổ sung nƣớc vào hệ thống cấp nƣớc thành phố Kon Tum: 

Nƣớc từ hồ chứa nƣớc Đăk Cấm đƣợc bơm lên khu xử lý bằng Trạm bơm cấp I => 

Đƣờng ống dẫn nƣớc thô => Công trình xử lý nƣớc (Gồm các bể: Bể h a trộn, bể phản 

ứng + lắng ngang, bể lọc nhanh) => Bể chứa điều hòa  => Mạng ống phân phối nƣớc 

sạch => Hộ dùng nƣớc. 

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

* Giai đoạn xây dựng: 

- Thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt: Nhà vệ di động: 03 cái. 

- Thu gom, xử lý nƣớc mƣa: Tạo rãnh tiêu thoát nƣớc theo địa hình. 

- Thu gom xử lý chất thải nguy hại: Thu gom vào kho chứa chất thải nguy hại, thuê 

đơn vị chức năng xử lý định kỳ. 

- Thu gom xử lý chất thải sinh hoạt: Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử 

lý hoặc chôn lấp hợp vệ sinh. 

* Giai đoạn hoạt động: 

- Thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt: Nhà vệ sinh với bể tự hoại 03 ngăn, hố ga và 

giếng thấm. 

- Thu gom rác thải sinh hoạt: 01thùng có nắp đậy. 

- Thu gom CTNH: Kho chứa CTNH trong kho hóa chất có diện tích 100m
2
. 

1.2.5. Các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu, bảo tồn đa dạng sinh học; công 

trình giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, xói lở, bồi lắng, nhiễm mặn, nhiễm phèn 

a. Tính toán khả năng nguồn nước đến và nhu cầu dùng nước:  

 Tính toán nhu cầu nước cho trạm cấp nước: 

Hồ Đăk Cấm có nhiệm vụ cấp nƣớc cho khu đô thị phía Bắc thành phố là phƣờng 

Ngô Mây, xã Vinh Quang và tạo nguồn cấp nƣớc cho vùng phụ cận (phƣờng Nguyễn 

Trãi, xã Đoàn Kết) với tổng số khoảng 30.000 ngƣời. 

-  Tiêu chuẩn dùng nƣớc: Theo tiêu chuẩn TCXDVN-33-2006: Tiêu chuẩn cấp nƣớc 

sinh hoạt cho khu nội đô thuộc đô thị loại III là 150 (l/ngƣời.ngày); 

- Lƣu lƣợng nƣớc dùng trung bình ngày đƣợc xác định: 
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Qngày(tb) =  
qi* Ni*fi

+ D
1000


 (m

3
/ngày)  (4-1) 

Trong đó:   

+ qi: là tiêu chuẩn dùng nƣớc (l/ngƣời-ng.đêm); 

+  fi: là tỷ lệ dân đƣợc cấp, fi = 99%;  

+ Ni: dân số tính toán; 

+ D: là tổng lƣợng nƣớc phục vụ công cộng, nƣớc cho công nghiệp dịch vụ trong đô 

thị, nƣớc thất thoát và nƣớc cho yêu cầu khu xử lý. 

Công thức tính toán cho từng đối tƣợng dùng nƣớc nhƣ sau: 

Bảng 1. 10: Tính toán cho từng đối tượng dùng nước 

TT Đối tƣợng cấp nƣớc Diễn giải Ký hiệu 
Giá trị 

(m
3
/ngày) 

1 Nƣớc cấp cho sinh hoạt  
qi × Ni × fi 

= 150 × 30000/1000 × 0,99 
a 4.455,0 

2 

Nƣớc phục vụ công cộng 

(tưới cây, rửa đường, cứu 

hỏa…)  

a×10% 

= 4.455×10% 
b 445,5 

3 
Nƣớc cho công nghiệp 

dịch vụ trong đô thị  

a×10% 

= 4.455×10% 
c 445,5 

4 Nƣớc khu công nghiệp  
F × M 

= 25 ×22 
d 550,0 

5 Nƣớc thất thoát  
(a+b+c+d) × 15% 

(4.455+445,5+445,5+550) ×15% 
e 884,4 

6 
Nƣớc cho yêu cầu nhà 

máy xử lý 

(a+b+c+d+e) × 7,5% 

=(4.455+445,5+445,5+550 + ) ×7,5% 
f 508,5 

 
Tổng cộng 

 
 7.288,93 

Thay số vào phƣơng trình (4-1) ta đƣợc: 

Qngày(tb) =  (
150*30000*99%

*1,2
1000

+ 25×22) ×1,15×1,075 =  7288,93 (m
3
/ngày); 

 Lƣu lƣợng nƣớc dùng lớn nhất trong ngày: 

Qngày.max = Qngày(tb) × Kngày.max = 7288,93×1,31=  9548,50 (m
3
/ngày) 

+ Hệ số dùng nƣớc không điều hòa: Kngày.max = 1,31. 

Chọn công suất tiêu thụ trong mạng lƣới trong một ngày đêm là: QML= 9600 (m
3
/ngày). 

Thời gian hoạt động của hệ thống xử lý nƣớc là 24h/ngày. Lƣu lƣợng thiết kế cho 

trạm bơm và nhà máy xử lý nƣớc là: 9600/24/3600 = 0,111 m
3
/s. 

- Lƣu lƣợng nƣớc giờ tính toán lớn nhất và nhỏ nhất: 

+ qgiờ. max = Kgiờmax * Qngày max / 24 =  636,57 m
3
/h. (=176,82 l/s) 
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+ qgiờ. min = Kgiờmin * Qngày min / 24 = 64,79 m
3
/h. (=18,0 l/s) 

Bảng 1. 11: Kết quả tính toán nhu cầu nước cấp trung bình năm cho nhà máy xử lý nước 

Đơn vị: 10
3
m

3 

 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

Số ngày 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31   

Sinh hoạt 297,6 268,8 297,6 288 297,6 288 297,6 297,6 288 297,6 288 297,6 3504,0 

* Tổng nhu cầu nước tưới tại công trình đầu mối (cấp nước cho sinh hoạt và tưới) 

Bảng 1. 12: Tổng nhu cầu nước tại đầu mối hồ Đắk Cấm 

Đơn vị: 10
6
m

3 

Tháng NCN sinh hoạt (m
3
/s) NCN tƣới (m

3
/s) NCN môi trƣờng (m

3
/s) 

VI 0,11 0,20 0,32 

VII 0,11 0,00 0,32 

VIII 0,11 0,00 0,32 

IX 0,11 0,03 0,32 

X 0,11 0,00 0,32 

XI 0,11 0,03 0,32 

XII 0,11 0,30 0,32 

I 0,11 0,15 0,32 

II 0,11 0,17 0,32 

III 0,11 0,19 0,32 

IV 0,11 0,09 0,32 

V 0,11 0,04 0,32 
 

Nguồn: Báo cáo thủy văn dự án Sửa chữa, nâng cấp Đập Đăk Cấm 

Trên cơ sở tính toán lƣợng nƣớc đến và lƣợng nƣớc yêu cầu, kết quả tính toán cân 

bằng nƣớc nhƣ sau: 

Bảng 1. 13: Cân bằng nước của dự án 

Tháng 
Lƣợng nƣớc đến 

 (10
3
 m

3
) 

Lƣợng nƣớc yêu cầu  

(10
3
 m

3
) 

1 3,93 1,64 

2 6,48 1,16 

3 9,21 1,16 

4 10,06 1,19 

5 7,30 1,16 

6 4,56 1,19 

7 3,12 1,95 
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8 2,25 1,55 

9 1,33 1,45 

10 1,14 1,66 

11 1,13 1,36 

12 1,83 1,27 

Tổng cộng 52,35 16,74 

Nguồn: Báo cáo dự án 

Qua kết quả tính toán bảng trên ta thấy: Tổng lƣợng nƣớc đến cả năm lớn hơn tổng 

lƣợng nƣớc yêu cầu (Wđến > Wyc). Nhƣ vậy, Đập Đăk Cấm đảm bảo nhiệm vụ cấp nƣớc 

tƣới tiêu và cấp nƣớc cho sinh hoạt của ngƣời dân. 

b.  hân phối d ng chảy năm:  

* Tính toán hệ số Cv: 

 

Với A là hằng số. Hằng số A đƣợc xác định từ lƣu vực tƣơng tự là Kon Tum là 1,8. 

Dựa vào giá trị A vừa tìm đƣợc. Xác định giá trị Cv 2 tuyến. Lấy Cs = 1,5Cv. Kết quả cho 

đƣợc nhƣ sau: 

Bảng 0-1: Các tham số thống kê bằng công thức kinh nghiệm 

Tuyến Q0 (m
3
/s) Cv (theo KonTum) Cs (theo KonTum) 

TUYẾN 1 2,80 0,41 1,5Cv = 0,61 

Từ những kết quả trên nhận thấy với phƣơng pháp kéo dài số liệu giá trị Cv thu 

đƣợc của 2 tuyến ra nhỏ (Cv = 0,24) so với trạm Kon Tum. Điều này không hợp lý vì 

thông thƣơng các lƣu vực có diện tích bé thì hệ số biến động dòng chảy năm sẽ lớn hơn. 

Bên cạnh đó độ tin cậy của việc kéo dài số liệu này là thấp do chuỗi dòng chảy thực đo 

của trạm Đăk Cấm chỉ có 6 năm.  

Bảng 0-2:Các tham số thống kê và lƣu lƣợng thiết kế (m
3
/s) 

Tuyến Q0 (m
3
/s) Cv Cs 

Tần suất (%) 

25 50 75 85 90 95 

Tuyến 1 2,80 0,41 0,61 3,46 2,64 1,97 1,66 1,46 1,21 

c. Các công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu 

Theo thông tƣ số 64/2017/TT-BTNMT quy định về xác định dòng chảy tối thiểu 

trên sông, suối và hạ lƣu các hồ chứa, đập dâng thì dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và 

hạ lƣu hồ chứa đƣợc xác định phải nằm trong phạm vi từ lƣu lƣợng tháng nhỏ nhất đến 

lƣu lƣợng trung bình của 3 tháng nhỏ nhất. Sử dụng chuỗi số liệu thực đo tại trạm Đắk 

Cấm, triết giảm theo diện tích về đến vị trí công trình.  
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Dựa trên chuỗi số liệu đã nêu ở trạm Đắk Cấm, xác định đƣợc: Dòng chảy tháng nhỏ 

nhất (0,27 m
3
/s) và dòng chảy trung bình 3 tháng nhỏ nhất (0,37 m

3
/s). Để xác định dòng 

chảy về tuyến đập của công trình thì lựa chọn giá trị ở giữa dòng chảy tháng nhỏ nhất và 

dòng chảy trung bình 3 tháng nhỏ nhất làm dòng chảy môi trƣờng đến hồ. 

Bảng 0-3: Dòng chảy môi trƣờng (m
3
/s) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

TUYẾN 1 0,32  0,32  0,32  0,32  0,32  0,32  0,32  0,32  0,32  0,32  0,32  0,32  

 

1.2.6. Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung; các công trình bảo vệ môi 

trường khác: 

a. Công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn và độ rung của dự án chỉ 

diễn ra trong giai đoạn thi công xây dựng. Các biện pháp giảm thiểu đƣợc áp dụng nhƣ: 

Phƣơng tiện sử dụng không chở vƣợt quá tải trọng cho phép, tắt máy khi không cần thiết; 

Lựa chọn máy móc, thiết bị có mức gây ồn thấp khi thi công gần khu dân cƣ; Thực hiện 

bảo dƣỡng thiết bị, máy móc thi công thƣờng xuyên trong suốt thời gian thi công;… 

b. Công trình đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao 

thông: Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cần thiết theo quy định; xây dựng và ban 

hành các nội quy về làm việc trên công trƣờng; trang bị các phƣơng tiện chữa cháy; tuyên 

truyền, tập huấn phòng chống cháy nổ; bố trí ngƣời hƣớng dẫn, phân luồng cho các xe 

vận chuyển khi quay đầu hoặc khi lùi xe,.. 

1.2.7.  Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của 

dự án đầu tƣ có khả năng tác động xấu đến môi trƣờng 

- Về tuyến công trình đầu mối: Trong quá trình khảo sát lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi đã khảo sát, thiết kế nghiên cứu 2 phƣơng án tuyến trong vùng tuyến của đề xuất 

chủ trƣơng đầu tƣ; qua kết quả so chọn tuyến đập khả thi hơn, đảm bảo về mặt kinh tế và 

kỹ thuật, tƣ vấn chọn tuyến 2. Tuyến chọn, cách công trình đầu mối cũ khoảng 200m về 

phía thƣợng lƣu; nền móng công trình có ƣu điểm là nền đá gốc, phù hợp việc cho việc 

xây dựng công trình có lƣu vực lớn. 

- Về quy mô, kết cấu công trình đầu mối: Trên kết quả khảo sát, nghiên cứu tính toán 

lựa chọn phƣơng án đập bê tông: Diện tích chiếm đất ít hơn đập đất, khối lƣợng đào móng 

công trình ít hơn phƣơng án đập đất (khối lƣợng đất, đá đào móng công trình khoảng 

60.000m
3
 cần đổ thải); phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất của tuyến công trình (nền 

móng là nền đá gốc lộ sớm); thuận tiện cho việc bố trí tràn xả lũ, cống lấy nƣớc; nối tiếp 

dòng chảy lũ về hạ lƣu thuận lợi, đảm bảo an toàn cho việc xói lở hạ lƣu). Chi phí xây 

dựng cho phƣơng án đập bê tông khoảng 90 tỷ đồng (gồm cả cụm công trình đầu mối). 

- Hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt: Nguồn nƣớc đƣợc đấu nối từ sau cống lấy nƣớc đầu 

mối hồ chứa qua đƣờng ống dẫn nƣớc đƣa về khu xử lý, xử lý thành nƣớc sạch, rồi dùng 

máy bơm, bơm lên bể chứa có độ cao đảm bảo tự chảy để đƣa về các khu vực dùng nƣớc 

(nguồn nƣớc đƣợc tự động điều chỉnh lấy ở phần dung tích hữu ích của hồ, không phụ 

thuộc vào điều tiết tƣới phục vụ nông nghiệp). 
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1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nƣớc và các sản phẩm của dự án 

a. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

- Nguyên liệu: Đối với loại dự án này, nguyên liệu sử dụng cho dự án là các loại xi 

măng, sắt thép, đất, đá,… (nguyên vật liệu xây dựng) đƣợc mua trên địa bàn thành phố 

Kon Tum với khoảng cách vận chuyển trung bình tới chân công trình khoảng 15km. 

Đƣờng ngoài công trƣờng từ thành phố Kon Tum, vào công trình là Quốc lộ 14 và đƣờng 

quản lý hiện trạng. Quốc lộ 14 mặt đƣờng bê tông nhựa có chiều rộng mặt đƣờng 10-20m 

đi lại thuận lợi, thỏa mãn mọi yêu cầu về vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị công 

trƣờng. Cụ thể: 

+ Bãi thải: Khu đất trồng cây cao su thuộc phạm vi dự án có diện tích khoảng 02 ha. 

+ Cát, đá, sắt, thép, xi măng và các vật tƣ khác lấy ở thành phố Kon Tum cự ly 

vận chuyển trung bình 15 km. 

Bảng 1. 14: Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án 

Số 

TT 
Hạng mục công việc Đơn vị Khối lƣợng 

1 Cát vàng Tấn     1.003.429,38    

2 Xi măng Tấn        384.602,48    

3 Đá dăm Tấn     1.863.283,35    

4 Lót nilong tái sinh m
2
 1714,679 

5 Thép Tấn            1.097,50    

6 Đất phong hóa m3 11.205,01 

7 Đất đào m
3
        121.308,75    

8 Đất đắp K>=0,9 m
3
          33.820,22    

9 Bao tải tẩm nhựa đƣờng m
2
 33,8382 

10 Gỗ dầu tẩm nhựa đƣờng m
2
 102,54 

11 Khớp nối nhựa SIKA m 51,27 

12 Khớp nối đồng dày 2mm m 52,27 

13 Vải địa kỹ thuật m
2
            12.801,38  

14 Lớp chống thấm bằng phụ gia Sikalatex TH m
2
 5303,66 

15 Sỏi lọc m
3
 68,00 

16 Cát lọc m
3
 275,30 

Nguồn: Báo cáo chính dự án 

c. Nhiên liệu, hóa chất sử dụng 
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 - Nhiên liệu sử dụng cho dự án là xăng, dầu sử dụng cho các loại máy móc thiết bị 

hoạt động trên công trƣờng, nhiên liệu đƣợc mua từ các đại lý kinh doanh trong khu vực 

thuộc thành phố Kon Tum. 

- Hóa chất: Công trình cấp nƣớc sẽ sử dụng hệ thống châm khí Clo để khử trùng 

nƣớc sinh hoạt với chức năng tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh để nƣớc đạt tiêu chuẩn nƣớc 

sinh hoạt đô thị.  

Thiết bị đƣợc đặt cùng phòng với phòng châm hóa chất xử lý độ đục của nƣớc. 

Bình Clo đƣợc đặt riêng ra bên ngoài và có làm mái che nắng mƣa. 

Với công suất 9.600m
3
/ ngày, lƣợng Clo cần dùng tối đa là 800kg/ngày, cần phải: 

+ 10 bình Clo loại 50 kg, (08 bình sử dụng, 02 bình dự trữ); 

+ 02 bộ châm clo (01 bộ dự phòng); 

+ 01 hệ thống ống dẫn nƣớc khử trùng. 

d. Nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án 

 - Điện: Dùng máy phát điện hoặc kéo điện từ lƣới điện quốc gia đã có trên địa 

bàn xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. 

 - Nƣớc: Nƣớc uống là nƣớc đóng bình với số lƣợng khoảng 20 bình/tháng. Nƣớc 

thi công đƣợc bơm trực tiếp từ suối Đăk Cấm. 

- Sản phẩm của dự án: Là nguồn nƣớc phục vụ tƣới tiêu nông nghiệp và cấp nƣớc 

cho 30.000 hộ dân trên địa bàn thành phố Kon Tum. 

* Bãi thải: có diện tích khoảng 02ha, là đất trống. Bãi thải cách lòng hồ khoảng 

1.000m, cách đƣờng quản lý vận hành khoảng 500m. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Trong quá trình hoạt động, việc lấy/điều tiết nƣớc từ hồ chứa phục vụ tƣới tiêu 

đƣợc thực hiện thủ công bằng cách đóng/mở van hạ lƣu, nƣớc tự chảy. 

Đối với trạm cấp nƣớc: Nƣớc từ hồ chứa nƣớc Đăk Cấm đƣợc bơm lên khu xử lý 

bằng Trạm bơm cấp I => Đƣờng ống dẫn nƣớc thô => Công trình xử lý nƣớc (Gồm các 

bể: Bể h a trộn, bể phản ứng + lắng ngang, bể lọc nhanh) => Bể chứa điều hòa  => 

Mạng ống phân phối nƣớc sạch => Hộ dùng nƣớc. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1.  hương án dẫn d ng      

  + Năm thứ nhất: 

- Căn cứ vào lƣu lƣợng thiết kế dẫn dòng, mùa khô năm thứ nhất dẫn dòng qua lòng 

suối tự nhiên; thi công cống dẫn dòng kết hợp xả sâu; cống lấy nƣớc, thi công phần đập 

dâng bên vai phải, vai trái. 

- Thời đoạn thi công mùa khô năm thứ nhất có lƣu lƣợng dẫn dòng Q = 67,0m
3
/s. 
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+ Năm thứ 2: Thi công phần mặt cắt lòng sông đập dâng, đập tràn. Đắp đê quai 

thƣợng, hạ lƣu, dẫn dòng qua cống dẫn dòng. Thời đoạn thi công năm thứ 2 chọn mùa 

khô; lƣu lƣợng max dẫn dòng qua cống Q = 67,0m
3
/s. 

1.5.2. Trình tự thi công: 

 * Năm thứ nhất: 

- Mở móng thi công đập dâng vai phải, vai trái 

- Đất đào mở móng đƣợc vận chuyển ra bãi tập kết để tận dụng đắp lại 

- Sau khi mở móng đến cao trình thiết kế, tiến hành đổ lớp bê tông phản áp, khoan 

phụt xử lý chống thấm và khoan phụt xử lý gia cố toàn bộ mặt nền 

- Tiến hành thi công cống dẫn dòng, cống lấy nƣớc, thi công phần đập bên vai phải, 

vai trái. 

* Năm thứ 2: 

- Đắp đê quây thƣợng, hạ lƣu; dẫn dòng qua cống dẫn dòng 

- Mở móng thi công, đất đá đào đƣợc vận chuyển ra bãi thải 

- Sau khi mở móng đến cao trình thiết kế, tiến hành đổ bê tông phản áp, khoan phụt 

xử lý chống thấm và khoan phụt gia cố toàn bộ mặt nền. 

- Tiến hành thi công thân đập dâng, đập tràn phần lòng suối. 

a. Thi công đào móng. 

- Bóc lớp phong hóa mặt móng, chiều dày trung bình 0,3m, vận chuyển trở ra bãi 

thải (thuộc khu dự án và có diện tích 1,5ha) bằng ô tô 10 tấn, cự ly vận chuyển trung bình 

1km. Khối lƣợng đất đào phong hóa của dự án khoảng 11.205,01m
3
. 

- Đào mở móng bằng máy đào gầu xấp, dung tích gầu 1,25m
3
; đất đào móng đƣợc 

vận chuyển ra bãi tập kết để khi thi công xong, tận dụng lại đắp bù hố. Cự ly vận chuyển 

trung bình 1km. 

- Phần đá lớp 4, lớp 5; thi công bằng máy đào kết hợp khoan nổ, đá sau khi đào đƣợc 

xúc lên ô tô, vận chuyển ra bãi tập kết để tận dụng làm lớp phủ gia cố đê quai giai đoạn 2. 

Cự ly vận chuyển trung bình 1km. 

- Công tác khoan nổ mìn đƣợc tiến hành bằng phƣơng pháp khoan nổ mìn đƣờng 

kính lỗ khoan Φ76mm đối với các tầng đào trên tầng bảo vệ có chiều sâu tầng nổ lớn hơn 

2m (tầng bảo vệ dày 1m tính từ đáy móng), và nổ mìn đƣờng kính lỗ khoan Φ42mm đối 

với các tầng đào trên tầng bảo vệ có chiều sâu tầng nổ nhỏ hơn 2m. 

b. Thi công thân đập, cống lấy nước, cống dẫn d ng. 

- Sử dụng trạm trộn bê tông công suất 60m
3
/h; bê tông trộn đƣợc đổ vào xe chuyên 

dụng chở đến công trình, đổ bê tông bằng cần cẩu. 

- Định vị tim cống lấy nƣớc, cống dẫn dòng, mở móng thi công; 
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- Lắp đặt cốt thép, các thiết bị cơ khí khe van, khe phai, kiểm tra, căn chỉnh hàn cố 

định. Tiến hành ghép van khuôn, đổ bê tông. 

- Sau khi thi công bê tông cốt thép thân cống, tiến hành thi công đổ bê tông thân đập 

- Sử dụng bê tông M25-W6; có phụ gia chống thấm W6. 

- Các vị trí khe lạnh đƣợc đặt tôn cách nƣớc để nối tiếp các khối đổ sau; 

- Phần thân tháp van cống lấy nƣớc và cống dẫn dòng đƣợc thi công lên đều cao 

trình với thi công bê tông thân đập. 

- Khi bê tông đạt cƣờng độ yêu cầu, tiến hành lắp đặt các thiết bị cơ khí, cửa van 

c. Công tác lắp đ t đường ống  

- Ống thép: Ống thép đƣợc sản xuất tại xƣởng, vận chuyển ra công trình, dùng biện 

pháp cơ giới, kết hợp thủ công đặt cống vào vị trí hố móng đã thi công hoàn thiện, hàn nối 

các nguyên đơn ống đảm bảo kỹ thuật theo quy định hiện hành, tuân thủ hồ sơ thiết kế 

đƣợc duyệt. 

- Lắp đặt các loại ống nhựa khác: Dùng biện pháp cơ giới, kết hợp thủ công. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm,  
thành phố Kon Tum 

 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Khang Nguyễn                                                                                               61 
Địa chỉ: 47 Ama Quang, Tổ 8, p. Hoa Lư, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Bảng tiến độ thi công dự án 

Mùa lũ

1 2 3 4 5,6,7,8,9,10,11,12 1 2 3 4

Mùa kiệt Mùa kiệt

Bơm nƣớc hố móng, mở móng thi công phần 

đập lòng sông

Đổ bê tông phản áp đáy đập, khoan phụt chống 

thấm, khoan phụt gia cố nền
30

30

Đắp đê quai chặn dòng, dẫn dòng qua cống 15

Làm lán trại, làm đƣờng thi công
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Thi công thân đập dâng, đập tràn 60

Đổ bê tông thân đập phần hai bên sƣờn đồi 60

Định vị đƣờng ống thép cống lấy nƣớc, hàn nối, 

siêu âm kiểm tra, thử áp lực trƣớc khi đổ bê tông

Đổ bê tông phản áp đáy đập, khoan phụt chống 

thấm, khoan phụt gia cố nền

30

30

ngày
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ƣ
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ồ
i Bóc phong hóa hai vai đập, đào hố móng, vận 

chuyển đất đá đào ra bãi tập kết

Đổ bê tông thân cống

30

Định vị tim cống dẫn dòng, lắp đặt cốt thép, ván 

khuôn, đổ bê tông thân cống
30

30

15

Thi công cầu qua tràn

Lắp đặt các thiết bị cơ khí cửa van cống lấy 

nước, cống xả cát, thiết bị điện chiếu sáng, thiết 

Hoàn thiện vệ sinh công trình

San ủi bãi tập kết vật liệu, xây dựng trạm biến áp

30

30

Năm  2022 Năm 2023
Thứ tự 

công tác
Hạng mục

Thời gian
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1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022. 

1.6.2. Tổng mức đầu tư:  

- Tổng mức đầu tƣ 299.008.138.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ, 

không trăm linh tám triệu, một trăm ba mươi tám ngàn đồng).  

 - Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ƣơng hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực 

giai đoạn 2021-2025 (khoảng 269.100 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Bảng 1. 15: Bảng tổng hợp vốn đầu tư 

STT Khoản mục chi phí Giá trị (VN đồng) 

1 Chi phí xây dựng 181.017.586.000 

2 Chi phí thiết bị 13.993.648.000 

3 Chi phí QLDA 3.215.913.000 

4 Chi phí Tƣ vấn XD 27.073.950.857 

5 Chi phí khác 3.784.699.499 

6 Chi phí bồi thƣờng GPMB, tái định cƣ 40.000.000.000 

7 Chi phí dự phòng 29.922.341.000 

 Tổng cộng (Làm tròn): 299.008.138.000 

 

1.6.3. Tổ chức quản lý, vận hành dự án:  

a) Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện đầu tư: 

- Ban quản dự án đầu tƣ xây các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tỉnh Kon Tum tổ chức triển khai và thực hiện đầu tƣ xây dựng dự án. 

b) Giai đoạn công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng: 

 Công tác quản lý, bảo vệ. 

Khi công trình hoàn thành, công trình đƣợc bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác và 

bảo vệ; 

Công tác quản lý và bảo vệ đƣợc tuân thủ theo Luật thủy lợi số 08/2017/QH14; 

khung biên chế do đơn vị quản lý khai thác bố trí; cán bộ quản lý, khai thác đƣợc đào tạo 

có đủ kiến thức về công trình, hiểu biết rõ về công tác vận hành công trình 

 Công tác vận hành, bảo trì công trình. 

Công tác vận hành công trình tuân thủ theo quy trình vận hành, theo sổ tay hƣớng dẫn 

vận hành; 

Cán bộ vận hành công trình đƣợc đào tạo, khi vận hành cần theo dõi, ghi chép theo 

đúng nội dung yêu cầu của công tác vận hành. 
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Công tác bảo trì đƣợc thực hiện thƣờng xuyên và định kỳ; hàng năm đầu mùa mƣa lũ 

phải hoàn thành công tác bảo trì, cuối mùa mƣa lũ phải có công tác kiểm tra, đánh giá và 

đề xuất công tác bảo trì, sửa chữa những hƣ hỏng của công trình. 

c. Bộ máy quản lý. 

Bộ máy quản lý theo khung biên chế của đơn vị Quản lý khai thác sau khi nhận bàn 

giao công trình. 
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Chƣơng 2. 
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG 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. Đ c điểm địa lý, địa chất:  

a. Địa hình, địa lý:  Vị trí công trình: Công trình đầu mối đƣợc xây dựng trên suối 

Đăk Cấm, một nhánh suối cấp I của sông Đăk Bla thuộc địa phận xã Đăk Cấm, thành phố 

Kon Tum. Công trình cách trung tâm thành phố khoảng 12 Km về phía Đông Bắc. Toạ độ 

địa lý nằm trong khoảng: 

+ Từ 107
0
20'15  đến 108

0
32'30  kinh độ Đông.  

+ Từ 13
0
55'10  đến 15

0
27'15" vĩ độ Bắc. 

- Điều kiện địa hình, địa mạo:  

+ Địa hình núi thấp: Loại này đƣợc phân bố ở hai bên suối. Cao độ bình quân từ 550 

đến 600 m. Độ dốc địa hình dao động từ  (8 - 20)%. Vùng địa hình này chủ yếu ngƣời dân 

khai thác trồng cây cao su, cà phê và một ít cây ăn quả.  

+ Địa hình thung lũng: Loại địa hình này nằm ven hai bên suối Đăk Cấm và đƣợc 

giới hạn bởi địa hình núi thấp và suối Đăk Cấm. Độ dốc địa hình trung bình từ 3- 5%. Cao 

độ từ 520 - 550 m. 

Các đặc trƣng hình học của lƣu vực của công trình Đăk Cấm nhƣ bảng sau: 

Bảng 2. 1: Các đặc trưng hình học lưu vực 

TT Tên thông số Đơn vị K /hiệu Trị số Ghi chú 

1 Diện tích lƣu vực (tuyến 2) Km
2
 F 89,56  

2 Độ dốc lòng suối ‰ Is 4,5  

3 Chiều dài suối chính Km Ls 21,50  

4 Chiều dài suối nhánh Km Ln 5,29  

5 Độ dốc lƣu vực ‰ Id 277,90  

b. Đặc điểm địa chất: Theo kết quả khảo sát hiện trƣờng và các kết quả thí nghiệm 

mẫu đất trong phòng, địa chất tại khu vực khảo sát có thể chia thành các lớp nhƣ sau:  

- Lớp 1a: Lớp đất phủ: á sét lẫn rễ cây cỏ mầu nâu đỏ, kém chặt, chiều dày lớp từ 

0,2-0,3m. 

- Lớp 1: Á sét trung- nặng màu nâu đỏ, trạng thái cứng đến nửa cứng. Nguồn gốc 

sƣờn tích (dQ). 

- Lớp 2: Á sét trung- nhẹ màu nâu đỏ, trạng thái cứng đến nửa cứng, lẫn tảng lăn. 

Nguồn gốc sƣờn tàn tích (edQ). 
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- Lớp 3: Đá phong hoàn toàn(CW):  Đá gneis biotit phong hóa hoàn toàn thành á sét 

nhẹ màu loang lổ nâu đỏ, xám vàng, xám trắng, trạng thái cứng đến nửa cứng. 

- Lớp 4: Đá phong hóa mạnh(HW): Đá gneis biotit màu xám nâu, xám trắng, cấu tạo 

khối, kiến trúc vảy biến tinh. Đá nứt nẻ rất mạnh, mặt khe nứt bám oxit sắt, hầu hết đá bị 

biến đổi màu sắc ban đầu thành màu xám nâu, đá mềm yếu, búa đập mạnh rễ vỡ. Tỉ lệ nõn 

khoan 30-40%. 

- Lớp 5: Đá  phong hóa vừa (MW): Đá gneis biotit màu xám, xám trắng, cấu tạo 

khối, kiến trúc hạt vảy biến tinh. Đá cứng nứt nẻ mạnh, bề mặt khe nứt hầu hết bị biến màu 

và bám oxit sắt, các khe nứt dễ bị tách rời. Tỷ lệ nõn khoan 75-80%. 

- Lớp 6: Đá  phong hóa nhẹ(SW): Đá gneis biotit màu xám trắng, xám đen, cấu tạo 

khối, kiến trúc vảy biến tinh. Đá cứng ít nứt nẻ, khe nứt nhám, bề mặt khe nứt có sự biến 

đổi màu nhẹ. Tỷ lệ nõn khoan 85-95%. 

2.1.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tư ng:  

Dự án chịu ảnh hƣởng của khí hậu đặc trƣng khu vực thành phố Kon Tum, theo Đài khí 

tƣợng thủy văn tỉnh Kon Tum, khí hậu khu vực dự án chia làm hai mùa rõ rệt:  

Mùa mƣa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10; mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 

năm sau. Dƣới đây là các đặc trƣng về khí hậu từ nguồn số liệu thống kê của trạm khí tƣợng 

thuỷ văn khu vực Kon Tum:  

a. Nhiệt độ: Nhiệt độ không khí tỉnh Kon Tum nói chung và khí hậu khu vực dự án 

nói riêng thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, đƣợc chia thành 02 mùa rõ rệt 

là mùa mƣa và mùa khô. Theo kết quả tổng hợp số liệu nhiệt độ không khí qua các năm 

nhƣ sau: 

Bảng 2. 2: Nhiệt độ không khí trung bình tháng các năm 2019-2021 (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 

2018 21,31 22,94 24,80 26,21 25,76 25,34 24,63 24,23 24,25 23,91 22,85 21,69 23,99 

2019 21,32 22,92 24,09 26,22 25,76 25,35 24,61 24,25 24,20 23,92 22,86 21,67 24,00 

2020 21,32 22,95 24,10 26,22 25,76 25,35 24,61 24,25 24,21 23,90 22,85 21,65 24,05 

Nguồn: Đài khí tư ng thủy văn tỉnh Kon Tum, năm 2021. 

Nhận xét: Theo bảng trên, ta thấy nhiệt độ không khí trung bình của các năm tƣơng đối 

cao: 24,01
0
C. Nhiệt độ trung bình giữa các tháng có sự tăng và giảm không đều. Nhiệt độ 

trung bình qua các năm cao nhất là 24,05 và thấp nhất với 23,99 
0
C.  

b. Độ ẩm: Kết quả tổng hợp độ ẩm trung bình qua các năm 2019-2021 nhƣ sau: 

Bảng 2. 3: Độ ẩm trung bình tháng các năm 2019-2021 (%). 

     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 

2018 69,49 68,40 70,00 70,59 77,87 81,34 83,27 85,30 84,06 78,10 73,77 70,46 76,05 

2019 69,48 68,41 70,00 70,58 77,86 81,35 83,29 85,28 84,07 78,12 73,75 70,43 76,04 

2020 69,47 68,40 60,99 70,57 77,86 81,34 83,28 85,29 84,08 78,11 73,73 70,41 76,03 

Nguồn: Đài khí tư ng thủy văn tỉnh Kon Tum, năm 2021. 
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Nhận xét: Qua bảng tổng hợp trên cho thấy, độ ẩm trung bình qua các năm khá ổn 

định. Độ ẩm trung bình năm cao nhất vào tháng 8 với 85,30%; độ ẩm trung bình năm thấp 

nhất với 60,99% (Tháng 3). Độ ẩm trung bình trong năm 2019-2021 khoảng 76,04%.   

c. Tốc độ gió: 

- Gió là yếu tố khí tƣợng cơ bản ảnh hƣởng đến sự lan truyền các chất ô nhiễm trong 

không khí. Khi vận tốc gió càng lớn, chất ô nhiễm lan tỏa càng xa nguồn ô nhiễm và khả 

năng làm pha loãng không khí sạch càng nhanh. Khi vận tốc gió càng yếu hoặc không có 

gió, chất ô nhiễm ở xung quanh nguồn ô nhiễm, làm cho mức độ ô nhiễm trong không khí 

càng lớn gây nên tình trạng ô nhiễm cục bộ. Hƣớng gió thay đổi sẽ làm khu vực ô nhiễm 

thay đổi theo. 

- Hai hƣớng gió chính phụ thuộc theo mùa: Mùa khô gió theo hƣớng Đông, Đông 

Bắc; mùa mƣa gió theo hƣớng Tây, Tây Nam. Vận tốc gió trung bình qua các năm 2019-

2021 là 1,57 m/s. Tốc độ gió yếu vào các tháng trong mùa khô từ tháng 4-10 và tốc độ gió 

mạnh vào các tháng trong mùa mƣa từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. 

Bảng 2. 4: Tốc độ gió trung bình tháng các năm 2019-2021 (m/s). 

    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 

2018 2,67 2,33 1,78 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,11 2,22 2,56 1,56 

2019 2,66 2,34 1,77 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,10 2,22 2,57 1,57 

2020 2,67 2,35 1,79 1,00 1,01 1,01 1,00 1,00 1,01 1,10 2,23 2,58 1,58 

Nguồn: Đài khí tư ng thủy văn tỉnh Kon Tum, năm 2020. 

d. Lư ng mưa 

Bảng 2. 5: Lượng mưa trung bình tháng các năm 2019-2021 (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 

2018 0,86 4,02 51,00 95,39 278,33 241,99 367,64 387,66 376,96 156,76 50,34 2,89 2.013,83  

2019 0,85 4,01 51,00 95,38 278,32 241,97 367,62 387,65 376,95 156,75 50,32 2,88 2.013,82  

2020 0,83 4,00 50,99 95,37 278,31 241,96 367,61 387,64 376,94 156,74 50,31 2,87 2.013,80  

Nguồn: Đài khí tư ng thủy văn tỉnh Kon Tum năm 2021. 

Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy, lƣợng mƣa trung bình qua 03 năm tại khu vực 

thành phố Kon Tum là 2.013,82 mm; tháng cao nhất là 387,66mm vào tháng 8, tuy nhiên 

tháng có lƣợng mƣa thấp nhất là vào tháng 1 với 0,83mm. 

- Mùa mƣa: Kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 với lƣợng mƣa chiếm khoảng 80% 

tổng lƣợng mƣa cả năm. 

- Mùa khô: Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, lƣợng mƣa chiếm khoảng 20% tổng 

lƣợng mƣa cả năm. 

2.1.1.3. Đ c điểm thủy văn: 

a. Nước m t: Thành phố Kon Tum có sông Đăk Bla chảy qua theo hƣớng từ Đông 

sang Tây, là một nhánh của hệ thống sông Sê San. Sông Đăk Bla có chiều dài khoảng 

144km, lƣu vực khoảng 3.050km là nơi tập trung hầu hết nƣớc từ các suối trong vùng bắt 

nguồn từ vùng nƣớc cao Kon Plông chảy theo hƣớng từ Đông sang Tây đổ về hồ Ya Ly. Tại 

khu vực thành phố Kon Tum sông chảy uốn khúc, quanh co, lƣu lƣợng lớn nhất đạt đƣợc đến 
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2040m
3
/s, nhỏ nhất 106m

3
/s. Về mùa mƣa dòng chảy rất mạnh, lòng sông rộng có khi lên tới 

250-800m. Về mùa khô lòng sông thu hẹp lại, chổ hẹp nhất khoảng 50-60m, trung bình chiều 

rộng khoảng 100-150m. Hƣớng chảy chung là từ Đông sang Tây, hợp lƣu với sông Pô Kô ở 

khu vực xã Sa Bình và xã Kroong. 

- Suối Đăk Cấm: là một nhánh suối cấp I của sông Đăk Bla thuộc địa phận xã Đăk 

Cấm, thành phố Kon Tum. Các đặc trƣng hình học của lƣu vực của công trình Đăk Cấm 

nhƣ bảng sau: 

Bảng 2.5a: Các đặc trưng hình học lưu vực suối Đăk Cấm 

No Tên thông số Đơn vị K /hiệu Trị số Ghi chú 

1 Diện tích lƣu vực (tuyến 2) Km
2
 F 89,56  

2 Độ dốc lòng suối %o Is 4,5  

3 Chiều dài suối chính Km Ls 21,50  

4 Chiều dài suối nhánh Km Ln 5,29  

5 Độ dốc lƣu vực %o Id 277,90  

 

Suối Đăk Cấm cũng là nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn tại khu vực dự án. 

b. Nước ngầm: Tại khu vực dự án tồn tại 2 tầng chứa nƣớc, nguồn cung cấp chính là 

nƣớc mặt và nƣớc mƣa. 

- Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen (qh): Tại thời điểm thi công công trình thăm dò, 

nƣớc dƣới đất trong khu vực thăm dò tồn tại chủ yếu dƣới dạng nƣớc lỗ hổng trong trầm 

tích bở rời aQ2
3 
với nguồn cung cấp là nƣớc mặt, bề dày mỏng. 

- Tầng nghèo nước ho c không chứa nước: Nằm trong thành tạo đá magma thuộc 

phức hệ Quế Sơn đá granodiorit biotit. Nƣớc tồn tại dƣới dạng khe nứt, mức độ rất nghèo 

đến không chứa nƣớc. 

2.1.1.4. Hiện trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Kon Tum (Theo 

Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 22/4/2019  Quyết định phân cấp giao tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum). 

Xác định khoảng cách từ dự án Đập Đăk Cấm đến các đối tƣợng thủy lợi trên địa bàn 

thành phố Kon Tum (Đập Đăk Loy, xã Đăk Cấm) 

Bảng 2. 6: Danh mục các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Kon Tum  

STT Tên công trình 
Địa điểm 

xây dựng 

Diện tích thiết kế (ha) Diện tích thực tế (ha) 
Ghi 

chú 

  

  

Lúa CCN Lúa CCN Màu 
Nuôi trồng 

thủy sản 
   

1 2 3 5 6 8 9 10 11 15   

I Tổng diện tích   2.665,00 637,00 1.038,00 116,30 213,17 1,31     

1 Đập Đăk Cấm 

Xã Đăk 

Cấm 

430,00   73,02 22,75 14,00       

2 Hồ chứa Đăk Loy 60,00   56,94 1,40 3,65 0,56     

3 Hồ chứa Đăk Phát 1 20,00   1,22 6,40         

4 Đập Đăk Phát 2 6,00   5,90 1,70 6,00       

5 
Hồ chứa Đăk Sa 

Men 
Xã Kroong 90,00   39,50 5,10         
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6 Trạm bơm Kroong 52,00   3,30   36,70       

7 Hồ chứa Đăk Yên 
Xã Hòa 

Bình 

454,00 613,00 186,83 14,80 6,56       

8 
Hồ chứa Ia Bang 

Thƣợng 
335,00   75,45 56,40         

9 
Hồ chứa Đăk Chà 

Mòn I 
Xã Đăk 

Blà 

135,00   23,51   1,20 0,75     

10 Đập Đăk Ka Well 45,00   48,98           

11 Đập Chà Mòn II 
P.Trƣờng 

Chinh 
70,00   59,16           

12 Hồ chứa Đăk Rơ Wa 
Xã Đăk Rơ 

Wa 
30,00 24,00 18,18           

13 Hồ chứa Tân Điền 

Xã Đoàn 

Kết 

80,00   102,00 0,50         

14 Đập Đăk Tía 110,00   120,00           

15 Hồ chứa Cà Tiên 25,00   14,50 0,95         

16 Trạm bơm chuyền                 

17 
Tram bơm Vinh 

Quang 

Xã Vinh 

Quang 
210,00   57,40           

18 Trạm bơm Tà Wắc Xã Đăk 

Năng 

130,00   61,91   30,50       

19 Trạm bơm Tà Rộp 140,00   30,10 6,30 62,46       

2.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội khu vực thực hiện dự án 

Khu vực thực hiện dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum với 

mục tiêu cấp nƣớc tƣới và sinh hoạt cho các xã Đăk Cấm, xã Vinh Quang, phƣờng Ngô 

Mây, thành phố Kon Tum và xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà. Đặc điểm kinh tế - xã hội của 

các xã/phƣờng năm 2021 đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

2.1.2.1. Phường Ngô Mây   

a. Điều kiện kinh tế:  

- Sản xuất nông nghiệp:  

Tổng diện tích gieo trồng năm 2021 với 164ha/168ha đạt 97,6% kế hoạch thành phố 

giao (tăng 3,1% kế hoạch so với năm 2020). Trong đó: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông 

Xuân 75 ha trong đó lúa nƣớc: 29 ha; rau xanh và các loại đậu: 13 ha; hoa và cây cảnh: 1 

ha; cây mía: 25 ha;  cây khác: 7 ha; Diện tích gieo trồng vụ mùa là 88 ha trong đó lúa nƣớc 

29 ha; Ngô 7 ha; sắn 30 ha; rau xanh và đậu 15 ha; hoa và cây cảnh 2 ha, cây khác 5ha.  

Diện tích cây lâu năm ổn định 281ha: cây cao su 250 ha, cây cà phê 16 ha, các loại cây ăn 

quả khác khoảng 15ha. UBND phƣờng phối hợp với Hội Nông dân phƣờng, Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tiến hành kiểm tra 

dịch bệnh trên cây trồng. 

- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm là 20.890 con, đạt 116,7% kế hoạch thành 

phố giao (tăng 2,1% so với năm 2020). Trong đó đàn gia súc 3.894 con, đạt 134,2% kế 

hoạch; đàn gia cầm 16.996 con, đạt 113,3% kế hoạch. Trong năm 2021, chỉ đạo nhân viên 

thú y phƣờng tiến hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.Tuyên truyền 

các hộ thƣờng xuyên vệ sinh chuồng trại, xử lý phân rác thải, thực hiện phun hóa chất khử 

trùng tiêu độc để phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò. 

 - Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ:  

- Tình hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thƣơng mại dịch vụ trên địa bàn phƣờng 

đƣợc duy trì ổn định, Công ty sản xuất gạch tuynel sản xuất bình thƣờng; đối với hoạt động 

sản xuất của các lò gạch nung thủ công bằng đất sét hiện nay còn hoạt cầm chừng 05 cơ 

sở/11 lò.  
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- Thƣơng mại, Dịch vụ: Do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 trở lại đã tác 

động đến kinh tế, tâm lý ngƣời tiêu dùng, sức mua của ngƣời dân giảm. Các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống hạn chế tập trung đông ngƣời từ đó ảnh hƣởng đến việc kinh doanh 

của ngƣời dân. 

- Công tác quản lý đất đai: phê duyệt theo thẩm quyền, theo dõi công tác giao đất, thu 

hồi đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất…theo quy định của pháp luật. Trong năm 

2021 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phƣờng đã tiếp nhận và giải quyết 761 bộ 

hồ sơ đất đai các loại, hiện nay các hồ sơ nhƣ cấp đổi, chuyển mục đích, tặng cho… 

UBND phƣờng chỉ xác nhận tờ khai cho công dân chuyển UBND thành phố giải quyết. 

- Công tác quản lý môi trường: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố 

trong việc quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn phƣờng UBND phƣờng ban hành 

Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 về việc kiện toàn Tổ kiểm tra khai thác 

khoáng sản và công tác vệ sinh môi trƣờng trên địa bàn phƣờng. Kế hoạch số 24/KH-

UBND ngày 28/3/2021 về việc tăng cƣờng công tác kiểm tra hoạt động sản xuất gạch, xử 

lý các vi phạm, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và công tác vệ sinh môi trƣờng trên địa bàn 

phƣờng Ngô Mây. 

b. Điều kiện xã hội: 

- Dân số: Tổng số hộ trên địa bàn phƣờng có 1.334 hộ với 4.906 khẩu, trong đó 

tổng số hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn phƣờng còn 29 hộ với 

144 khẩu; Hộ cận nghèo 49 hộ với 234 khẩu. 

-  Giáo dục: - Các Trƣờng học trên địa bàn phƣờng đã triển khai thực hiện tốt công 

tác giáo dục và đào tạo trong tình hình dịch bệnh; công tác vận động, huy động học sinh ra 

lớp, duy trì đảm bảo sỹ số học sinh. Duy trì tốt kết quả đạt chuẩn công tác phổ cập giáo dục 

THCS mức độ 3 và phổ cập giáo dục TH đúng độ tuổi mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

- UBND phƣờng Báo cáo UBND thành phố Kon Tum đề xuất vị trí mới để xây 

dựng Trƣờng mầm non Hoa Sữa với diện tích khoảng 4.000 m
2
 vị trí sau trụ sở Công an 

phƣờng, dự kiến triển khai đầu tƣ xây dựng năm 2022. 

Y tế:  

- Tổng số cán bộ tại Trạm Y tế phƣờng hiện nay có 6 ngƣời; tổng số lƣợt khám chữa 

bệnh tại trạm năm 2021 là 5.622 lƣợt ngƣời. Phân công trực cấp cứu 24/24h để kịp thời cấp 

cứu cho bệnh nhân. Trong năm không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn 

phƣờng. 

- Trong thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. 

UBND phƣờng đã chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động truyền thông, triển khai thực hiện công tác 

giám sát, truy vết các đối tƣợng đi/đến/ở từ vùng dịch trở về và thƣờng xuyên kiểm tra, 

giám sát các trƣờng hợp cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà.  

 - Các chƣơng trình mục tiêu về Y tế - Dân số đƣợc triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp 

thời; công tác tiêm chủng mở rộng đƣợc triển khai đạt 100% và không để xảy ra các trƣờng 

hợp tai biến trong tiêm chủng, đã hoàn thành chiến dịch tiêm ở trẻ em. 

- Triển khai công tác tiêm Vắc xin phòng, chống Covid -19 tại trạm y tế cho đối tƣợng từ 

18 tuổi trở lên tính đến ngày 28/11/2021 (mũi 1 với 2.516/2.579 đạt 97,5% và mũi 2 với 

1.671/2.762 đạt 60,5%); tiêm mũi 1 cho đối tƣợng từ 12 tuổi đến 17 tuổi 763 liều. 
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- Công tác phòng chống Covid-19:  UBND phƣờng đã thành lập Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phƣờng tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 

03/9/2021 của UBND phƣờng; Ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 về 

việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn phƣờng và một số văn bản liên quan đến công tác Covid-19. 

- Văn hóa, thông tin: Thông báo trong nhân dân treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân 

dịp các ngày lễ lớn. Tăng cƣờng kiểm tra, rà soát, xử lý các trƣờng hợp in, treo, dán quảng 

cáo, rao vặt… sai quy định góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn phƣờng.Thực 

hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền thƣờng xuyên trên hệ thống loa truyền thanh, xe 

lƣu động của phƣờng về công tác bầu cử, phòng chống dịch bệnh. UBND phƣờng trích 

ngân sách mua 03 bộ loa và âm ly lƣu động với 5.400.000đ cho 3 thôn, tổ dân phố có địa 

bàn rộng và một số hộ dân sống xa hệ thống loa truyền thanh của phƣờng nhằm tăng cƣờng 

hơn trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid -19. 

2.1.2.2. Xã Đăk Cấm   

a. Điều kiện kinh tế:  

- Trồng trọt:  

+ Tổng diện tích lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 đã gieo trồng là 82ha, đạt 94,2% kế 

hoạch nhà nƣớc giao. Năng xuất đạt 70 tạ 1ha đạt 141,9% kế hoạch nhà nƣớc giao. Sản 

lƣợng đạt 574 tấn, đạt 133,7% kế hoạch nhà nƣớc giao. 

+ Diện tích trồng cây lâu năm ổn định 1.373ha, đạt 113,4% kế hoạch nhà nƣớc giao. 

Trong đó: cà phê 35ha, cây ăn quả và cây khác 40ha, cao su 1.298ha. 

+ Vụ mùa: Diện tích gieo sạ lúa 110ha, đạt 100% Kế hoạch nhà nƣớc giao, sản lƣợng 

đạt khoảng 55tạ/ha. 

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, 

trồng cây Mác ca, cây phân tán trên địa bàn xã. 

- Chăn nuôi:  

+ Trên địa bàn xã hiện nay: có 3 hộ giết mổ; 285 hộ chăn nuôi bò, tổng đàn bò 1050 

con, đạt 87,5% kế hoạch nhà nƣớc giao; 120 hộ chăn nuôi heo, tổng đàn heo 850 con, đạt 

21,25% kế hoạch nhà nƣớc giao; 5 hộ chăn nuôi gà tập trung và 1 trang trại chăn nuôi gà 

công nghệ cao, tổng đàn gia cầm 97.000 con, đạt 85,1% kế hoạch nhà nƣớc giao. 

+ Từ đầu năm đến nay đã triển khai tiêm phòng các loại vắc xin: Vắc xin cúm gia 

cầm, 47.000 liều; Vắc xin Lỡ mồm long móng đợt 1 ở trâu, bò là 1050 liều, ở heo (áp dụng 

đối với heo nái) là 200 liều; Vắc xin Viêm da nổi cục ở bò là 1000 liều; tổng số con bị 

nhiễm bệnh viêm da nổi cụ trên bò là 42 con. Trong đó đã điều trị khỏi 34 con, chất và tiêu 

hủy 8 con. Đến nay không phát sinh số con bị nhiễm bệnh, đã đề xuất UBND thành phố 

công bố hết dịch trên địa bàn xã Đăk Cấm. 

+ Tổ chức Khử trùng tiêu độc: thuỷ sản, đã nhận hoá chất Sodium Clorit 80kg; hoá 

chất phòng chống dịch động vật 40 lít. Đã cấp phát cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

thuỷ sản  để thực hiện phòng chống dịch. UBND xã đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra và yêu cầu 

các hộ chăn nuôi, kinh doanh trâu, bò cam kết thực hiện phòng chống dịch viêm da nổi cục 

ở trâu bò, cấm vận chuyển mua bán. Chỉ đạo Thú y tăng cƣờng thực hiện đảm bảo công tác 
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phòng chống dịch trên địa bàn. Tổng số con bị nhiễm bệnh viên da nổi cục là 42 con đến 

nay đã điều trị khỏi. Hiện tại trên địa bàn xã không phát sinh số con bị nhiễm bệnh 

- Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:  

Hoạt động tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ổn định, thực hiện đạt 100% so với kế 

hoạch đề ra. Hoạt động chủ yếu là: xay xát lúa khoảng 2.500 tấn, đạt 100% kế hoạch nhà 

nƣớc giao; gia công nhôm, sắt đạt 7000m
2
 đạt 100%; các cơ sở mộc dân dụng đóng bàn, 

ghế đạt 500 sản phẩm, đạt 100% kế hoạch. 

- Thương mại, Dịch vụ: Hoạt động kinh doanh thƣơng mại - dịch vụ trên địa bàn 

vẫn diễn ra ổn định. Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn có 263 cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ, tổng doanh thu ƣớc đạt khoảng 101,8 tỷ đồng. 

b. Điều kiện xã hội: 

- Dân số: Tổng số hộ trên địa bàn xã có 1.618 hộ với 6.177 khẩu, trong đó có 284 

hộ với 1.257 nhân khẩu là dân tộc Ba Na và Rơ Ngao.  

-  Giáo dục:  

+ Chỉ đạo các Trƣờng học trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác chống dịch 

Covid-19 trong công tác giảng dạy. Tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để 

nâng cao chất lƣợng giáo dục; tích cực huy động các đối tƣợng diện phổ cập giáo dục 

THCS ra lớp đảm bảo sĩ số học sinh đi học đều. Hoàn thành kế hoạch giảng dạy năm 2020-

2021 đạt kết quả.  

+ Chỉ đạo các trƣờng xây dựng kế hoạch giảng dạy và kế hoạch vận động học sinh 

đến lớp, năm học 2021 – 2022. Chỉ đạo các Trƣờng xây dựng phƣơng án và triển khai thực 

hiện giảng dạy đảm bảo công tác phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của cấp trên phù hợp 

với tình hình tại địa phƣơng.  

- Y tế, phòng chống Covid-19:  

+ Trƣớc tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND xã tăng cƣờng 

thƣờng xuyên chỉ đạo kịp thời thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-

19, nhìn chung công tác chống dịch đạt kết quả tƣơng đối tốt, trong thời gian qua trên địa 

bàn xã không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, 

các Tổ tuyên truyền vận động của xã, 20 Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch ở các 

thôn, Thành lập Tổ xử lý vi phạm trong công tác chống dịch. Đẩy mạnh các hoạt động 

truyền thông, tuyên tuyền kiến thức về phòng chống dịch, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ tình hình tại địa phƣơng. Tham mƣu Đảng uỷ Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 của Đảng uỷ. Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 của 

UBND xã. Xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Xây 

dựng Dự thảo Phƣơng án phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phƣơng 

+ Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân tại Trạm, các chƣơng trình mục 

tiêu về y tế đƣợc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; vệ sinh, an toàn thực phẩm đƣợc 

đảm bảo; công tác phòng chống các dịch bệnh khác đƣợc triển khai thực hiện nghiêm.  

+ Vận động nhân dân tham gia phát triển đối tƣợng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

6 tháng đầu năm 2021 (chưa có số liệu 6 tháng cuối năm) trên địa bàn đạt kế hoạch.  
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- Văn hóa, thông tin:  

+ UBND xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 

của xã các sự kiện về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Đất nƣớc và của địa phƣơng. 

Phối hợp với các ngành tổ chức Ngày hội Bánh chƣng xanh tại thôn 5 và thôn 7, đảm bảo 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021.  

+ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tiếp tục đƣợc đẩy mạnh. Kết quả thực hiện: 

1439/1489 hộ, chiếm 96,9% hộ đạt; 9/9 khu dân cƣ đạt. Đề xuất cấp Thành phố tặng giấy 

khen cho tập thể KDC thôn 9, cấp xã tặng giấy khen cho tập thể KDC thôn 1, thôn 4 và cá 

nhân các đồng chí Trƣởng các thôn 1, 4, 9.  

 + Tăng cƣờng quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, 

thông tin và truyền thông đƣợc duy trì thực hiện thƣờng xuyên. 

2.1.2.3. Xã Vinh Quang   

a. Điều kiện kinh tế:  

- Sản xuất nông nghiệp: 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 409,2ha/414 ha, đạt 98,84% kế hoạch; Diện 

tích cây lâu năm: 546/546ha, đạt 100%. Cả năm: lúa 42ha, ngô 135ha, cây chất bột lấy cũ 

165ha, rau, hoa, đậu các loại 59ha, cây hàng năm khác 8,0ha, mía 5,0ha. Trong đó: 

+ Vụ Đông xuân 2020-021:Tổng diện tích gieo trồng 80 ha. Trong đó: Lúa 20ha, 

năng suất đạt 55 tạ/ha, Ngô 30ha, năng suất đạt 45 tạ/ha,  Rau xanh 20ha, Đậu 2,0ha,  Lạc 

1,0ha,  Cây khác 5,0ha, Hoa và cây cảnh khác 2,0ha.; 

+ Vụ mùa năm 2021:Tổng diện tích gieo trồng 334ha. Trong đó: Lúa 22ha; ngô 

105ha; sắn 160ha; khoai lang 5,0ha; mía 0,2ha/5,0ha; rau xanh 25ha; đậu 6,0ha;  cây khác 

3,0ha, Hoa và cây cảnh khác 3,0ha. Cao su 491ha, Cà phê 3,0ha, Cây ăn quả 52ha. 

Trên địa bàn xã xảy ra dịch bệnh khảm lá virus hại sắn, UBND xã đã phân 

công các nhóm phụ trách các thôn kiểm tra, vận động các hộ dân triển khai các biện 

pháp phòng trừ bệnh khảm lá sắn trên địa bàn. 

- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc có 4.374 con/3.650con, đạt 120% (so với KH thành phố 

và Nghị quyết HĐND xã); Đàn gia cầm có trên địa bàn xã 19.000 con đạt 100% kế hoạch. 

Trong năm, trên địa bàn xã xảy ra dịch bệnh Viêm da nổi cục ở đàn trâu, bò UBND xã 

đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã triển khai tuyên truyền vận động Nhân dân thực 

hiện các biện pháp phòng, chống viêm da nổi cục ở trâu, bò và bệnh khảm lá virus hại sắn. 

Tổng số đàn bò mắc bệnh: 262 con (Trong đó số gia súc điều trị khỏi bệnh: 246 

con; Số gia súc tiêu hủy: 16 con), tổng trọng lƣợng tiêu hủy 3.550kg. Đề nghị thành phố hỗ 

trợ kinh phí cho các hộ bị tiêu hủy với số tiền là: 164. 750.000 đồng; Số con đƣợc tiêm Vắc 

xin 1.320 con, trong đó Vắc xin xã tiêm 1070 con, hộ dân tiêm dịch vụ 250 con.  

- UBND xã đã triển khai tiêu độc, khử trùng vệ sinh chuồng trại trên đàn gia súc, gia 

cầm trên địa bàn 06 thôn 02 đợt với số lƣợng thuốc là 80 lít thuốc (thôn Konrơbang1: 14 lít 

thuốc/116 hộ, thôn Konrơbang 2: 12 lít thuốc/60 hộ, thôn  hương Quý 1: 14 lít thuốc/70 

hộ, thôn  hương Quý 2: 12 lít thuốc/60 hộ, thôn Kon Hơ Ngo Kơ Tu: 16 lít thuốc/190 hộ, 

thôn Trung Thành: 12 lít thuốc/40 hộ).   
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- Thông báo cho các hộ giết mổ gia súc, lò mổ ngừng hoạt động giết mổ gia súc kể 

từ ngày 15/12/2021 theo thông báo số 288/TB-UBND ngày 12/11/2021 của UBND thành 

phố Kon Tum, hƣớng dẫn các hộ làm đơn thuê mặt bằng vào lò mổ tập trung của thành phố 

(có 09 hộ làm đơn thuê m t bằng). 

- Hoạt động công nghiệp, dịch vụ thương mại:  

* Dịch vụ thương mại: 

Trên địa bàn xã có tổng số 163 cơ sở kinh doanh lớn nhỏ đang hoạt động, trong đó, 

có 115 hộ kinh doanh không phải nộp thuế và 48 hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế. Tính 

đến ngày 30/11/2021 tổng số tiền thu đƣợc là 230.000.000đồng/năm.  

* Sản xuất tiểu thủ công nghiệp: 

- Xay xát lúa màu đạt: 3.000tấn/3.000 tấn, đạt 100% kế hoạch. 

- Gia công sắt, nhôm đạt: 10.000m
2
/10.000m

2
, đạt 100% kế hoạch. 

- Vải thổ cẩm dân tộc đạt: 150m
2
/150m

2
, đạt 100% kế hoạch. 

- Sản phẩm mộc dân dụng đạt: 350sp/350 sản phẩm, đạt 100% kế hoạch. 

- Công tác nông thôn mới: Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp giữ vững và 

nâng cao chất lƣợng 19 tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Phân công thành viên Ban quản lý 

các chƣơng trình mục tiêu quốc gia xã Vinh Quang, phụ trách tiêu chí Nông thôn mới nâng 

cao, Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bãn xã Vinh Quang. 

Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024; xã nông thôn mới 

kiểu mẫu vào năm 2025 với lĩnh vực nổi trội là “môi trƣờng” và xây dựng mới kiểu mẫu 

tại thôn Trung Thành vào năm 2025. Đề nghị UBND thành phố phê duyệt phƣơng án xây 

dựng “Khu dân cƣ nông thôn mới kiểu mẫu” thôn Trung Thành. 

b. Điều kiện xã hội: 

- Dân số: Tổng số hộ trên địa bàn xã có 1.940 hộ với 7.760 khẩu, trong đó tổng số 

hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn phƣờng còn 63 hộ với 252 khẩu. 

Trong năm, chính quyền xã cũng đã giải quyết vấn đề khó khăn về nhà ở cho các hộ nghèo, 

các đối tƣợng chính sách chƣa có nhà, nhà ở tạm bợ, nhà dột nát và đã mang lại kết quả 

cao: xây 15 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và 04 nhà tình nghĩa cho ngƣời có công. 

-  Giáo dục: Trong năm 2021, tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 và chỉ 

đạo của cấp trên, 03 đơn vị trƣờng học trên địa bàn đã triển khai các phƣơng án dạy học 

(trực tuyến, phát bài, chia lớp, chia ca học trực tiếp...) phù hợp và đảm bảo hiệu quả công 

tác dạy và học. 

- Trên địa bàn xã có 03 đơn vị trƣờng học với tổng số 57 lớp/1.810 học sinh. Trong 

đó, Trƣờng MN Bằng Lăng có 14 lớp/402 trẻ; Trƣờng TH Cao Bá Quát có 12 lớp/345 học 

sinh; Trƣờng TH-THCS Vinh Quang: gồm 15 lớp/429 học sinh cấp Tiểu học; 16 lớp/634 

học sinh đối với cấp THCS.Trên cơ sở triển khai, hƣớng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố, các trƣờng học trên địa bàn xã triển khai công tác dạy học theo phƣơng án đã 

đƣợc xây dựng phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. 

- Ban hành Quyết định thành lập nhóm trẻ Phƣơng Thảo, thôn Phƣơng Quý 2, xã 

Vinh Quang, thành phố Kon Tum với quy mô không quá 08 trẻ; độ tuổi dƣới 36 tháng tuổi. 
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- Y tế: UBND xã đã xây dựng các Kế hoạch, phƣơng án và ban hành các văn bản chỉ 

đạo triển khai những nhiệm vụ cấp bách trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ở 

ngƣời nói chung và dịch COVID-19, dịch bệnh sốt xuất huyết nói riêng theo chỉ đạo của 

Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành 

Trung ƣơng, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thƣờng vụ, Thƣờng trực Thành ủy, 

UBND thành phố và Đảng ủy xã.  

- Kiện toàn Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của xã  với 26 thành 

viên; ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 

Thành lập Tổ giúp việc Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của xã với 11 

thành viên. Thành lập 06 Tổ Chăm sóc ngƣời nhiễm COVID-19 tại cộng đồng tại 06 thôn, 

với 19 thành viên. 

- Điều chỉnh phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

của xã; các cán bộ, công chức UBND xã phụ trách địa bàn; thƣờng xuyên kiểm tra, nhắc 

nhở, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch 

Covid-19; triển khai cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các chủ cơ sở bán cà phê, giải khát, 

hàng ăn…ký cam kết thực hiện về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp, 

phù hợp với từng thời điểm chống dịch; đồng thời, thƣờng xuyên kiểm tra các cơ sở việc 

thực hiện các nội dung đã cam kết. Cùng các Tổ công tác cộng đồng kiểm tra, theo dõi 

giám sát ngƣời cách ly y tế tại nhà, ngƣời theo dõi sức khoẻ tại nhà sau cách ly tập trung, 

phối hợp truy vết ngƣời từ vùng dịch về địa phƣơng yêu cầu khai báo y tế theo quy định.... 

- Kiện toàn 43 tổ cộng đồng ở 06 thôn với 91 thành viên (trong đó, có 40 thành viên 

là người DTTS), quản lý theo từng hộ gia đình với tổng số 2.503 hộ/10.777 khẩu; trong đó, 

có 974 hộ DTTS với 4.977 khẩu, chiếm 46,2% dân số.  

- Thành lập 05 Tổ triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã, bao gồm: Tổ tiếp nhận và đón công dân sau CLTT; 

Tổ truy vết; Tổ hậu cần và phục vụ; Tổ khử khuẩn và Tổ chỉ đạo tiêm vắc xin phòng 

Covid-19. 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 09 

tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố về việc triển khai Kế hoạch số 4274/KH-UBND 

ngày 02 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn xã. 

- Tính đến ngày 20/12/2021, tổng số cách ly tại nhà trên địa bàn xã: 475 trƣờng hợp, 

trong đó: 

+ Có 17 trƣờng hợp CLTN sau điều trị; 

+ Có 153 trƣờng hợp từ ngoài tỉnh về; 

+ Có 303 trƣờng hợp ngƣời dân trên địa bàn xã có yếu tố dịch tễ (F1, F2); 

+ Có 02 trƣờng hợp cách ly sau tập trung. 

Hiện tính đến ngày 20/12/2021, còn 29 trƣờng hợp đang thực hiện CLTN (01 trường 

h p sau điều trị và 28 trường h p liên quan đến yếu tố dịch tễ). 

- Từ đầu năm đến ngày 20/12/2021 trên địa bàn xã Vinh Quang đã triển khai 15 đợt 

tiêm chủng phòng Covid-19, trong đó: 
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- Số điểm tiêm do Trung tâm Y tế thành phố thực hiện tiêm là 07 đợt; 

- Số điểm tiêm tại Trạm Y tế Phƣờng Ngô Mây là 02 đợt; 

- Số điểm tiêm tại Trạm Y tế xã Vinh Quang là 05 đợt; 

* Kết quả tiêm cụ thể nhƣ sau:  

- Đối tƣợng đủ 18 tuổi trở lên: 6862 ngƣời. 

+ Số đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin: 6588 đạt tỷ lệ 96%. 

+ Số đã tiêm 1 mũi vắc xin (chưa tiêm mũi 2): 124 ngƣời. 

+ Số chƣa tiêm mũi vắc xin nào: 59 ( Ngƣời già và ngƣời mắc bệnh nền). 

- Đối tƣợng 12 đến 17 tuổi: 697 ngƣời. 

+ Số đã tiêm 01 mũi: 663 đạt 95%. 

+ Số chƣa tiêm: 94 ngƣời. 

- Đối với công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn, ngay từ 

đầu năm, cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND xã đã 

chỉ đạo các ban, ngành, BND các thôn tăng cƣờng công tác tuyên truyền, triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến 

dịch vệ sinh môi trƣờng diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh năm 2021. 

- UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở ngƣời của xã; huy 

động sự vào cuộc của các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn bộ lực lƣợng cán 

bộ, công chức, ngƣời lao động, lực lƣợng công an, quân sự, dân quân tự vệ... cùng đông 

đảo Nhân dân duy trì tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trƣờng tại các khu vực dân cƣ, 

khu công cộng, nhà Rông, hộ gia đình, đƣờng làng, ngõ xóm…tạo nên phong trào mạnh 

mẽ, lan tỏa rộng khắp trên từng khu dân cƣ trong ngày ra quân. 

- Văn hóa, thông tin:  

+ Phối hợp với các thôn rà soát, đăng ký lắp đặt thêm 07 cụm loa truyền thanh trên 

địa bàn phục vụ công tác tuyên truyền. 

+ Xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gƣơng Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn xã Vinh Quang. 

+ Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác gia đình giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn UBND xã Vinh Quang. 

 + Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, các 

bộ phận chuyên môn tăng cƣờng thực hiện công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền 

thanh của xã, của thôn, băng rôn, khẩu hiệu và Thông báo cho Nhân dân dọn vệ sinh xung 

quanh nhà ở, hội trƣờng, nhà Rông, treo cờ Tổ quốc kỷ niệm các Ngày Lễ trong năm.  

 - Tiến hành bình xét và ban hành Quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2021 

với 2.080/2.175 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa so với số hộ đăng ký, chiếm tỉ lệ 95,6%. 

Lập thủ tục hồ sơ đề nghị BCĐ thành phố Giữ vững 6/6 thôn đạt danh hiệu khu dân cƣ văn 

hóa năm 2021; tặng Giấy khen “Khu dân cƣ văn hóa” 05 năm liên tục cho thôn Kon Hơngo 

Kơtu. 
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- Xây dựng dự thảo Đề án làng du lịch cộng đồng Kon Hơngo Kơtu, xã Vinh 

Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến năm 

2030 và đã lập Tờ trình lần hai xin ý kiến Đảng ủy xã dự thảo Đề án làng du lịch cộng 

đồng Kon Hơngo Kơtu xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định 

hƣớng đến năm 2030.  

 - Chỉ đạo các ban ngành, BND các thôn tổ chức triển khai các hoạt động tuyên 

truyền hƣớng dẫn cho ngƣời dân về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã bằng 

nhiều hình thức: thực hiện vãng gia tuyên truyền, giám sát dịch bệnh đến từng hộ gia đình, 

thông qua các buổi chào cờ, họp thôn, trên hệ thống loa truyền thanh....truyền thông loa đài 

359 lần, in sao 06 đĩa CD cấp phát cho 06 thôn 

2.1.2.4. Xã Ngọc Wang   

a. Điều kiện kinh tế:  

- Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã ƣớc thực hiện đến 

31/12/2021 đạt 3.919,6 ha, đạt 101,2% KH, đạt 101,4% so với cùng kỳ. Trong đó: diện tích cây 

hàng năm đạt 647,18 ha, đạt 104,3%KH, diện tích cây lâu năm 3.272,4 ha, đạt 100,6% KH. 

- Chăn nuôi: Tiếp tục phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã theo Chỉ thị số 02 - 

CT/HU của Ban Thƣờng vụ Huyện ủy và Nghị quyết số 20/NQ - HĐND của HĐND xã. Đến 

nay tổng đàn gia súc là: 3.909 con, đạt 123% KH (Trâu: 115 con; B : 648 con; L n: 2.706  

con; Dê: 440 con); tổng đàn gia cầm: 135.718 con, đạt 244,85% KH; Tình hình dịch bệnh trên 

đàn gia súc diễn biến phức tạp, xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò và dịch tả lợn 

Châu Phi trên đàn heo. UBND xã đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, kiểm 

soát, khoanh vùng đối với những địa bàn có gia súc bị bệnh và thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng chống dịch, không để bệnh lây lan. Đến nay tình hình dịch trên đàn gia súc đã 

đƣợc kiểm soát; đồng thời đã thực hiện tiêm phòng văcxin viêm da nổi cục cho 625 con bò 

đạt 96%; triển khai tiêm phòng cúm gia cầm cho 2.600 con. 

- Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Quản lý chặt chẽ các hoạt động 

thƣơng mại, dịch vụ trên địa bàn; Phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra liên ngành huyện 

thƣờng xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với 45 cơ sở kinh 

doanh, trong năm 2021 UBND xã đã chỉ đạo, tổ chức kiểm tra đột xuất 09 cơ sở sản xuất 

kinh doanh tạp hóa và đã phát hiện 07 trƣờng hợp vi phạm về vệ sinh ATTP chủ yếu là 

hàng hóa, bánh kẹo hết hạn sử dụng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tiêu hủy tại chổ và 

nhắc nhở 05 cơ sở không tái phạm và xử lý 02 cơ sở với tiền phạt 600.000 đồng.  

- Công tác quản lý hoạt động xây dựng: Xây dựng các văn bản trong công tác quản lý 
hoạt động xây dựng; Thông báo cho các hộ dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm 
hành lang an toàn giao thông đƣờng bộ thuộc tuyến tỉnh lộ 671 trên địa bàn xã Ngọc Wang 
còn tồn đọng từ năm 2013. 

- Giao thông, thủy l i: Qua kiểm tra hiện tại các công trình thủy lợi trên địa bàn cơ 
bản cung cấp đủ nƣớc tƣới cho cây trồng, chƣa phát hiện có dấu hiệu hƣ hỏng; thƣờng 
cuyên chỉ đạo BQL các thôn chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai do mƣa giông, 
gió lốc, bão lũ năm 2021; Triển khai nhân dân phát quang, nạo vét thông thoáng dòng 
chảy, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản trên bờ, kênh mƣơng làm ách tắc dòng chảy, hạn chế 
đến việc tiêu thoát nƣớc. Chặt tỉa, đốn hạ cây xanh không an toàn, không để xảy ra tình 
trạng ngã đổ khi xảy ra giông gió, mƣa bão; đồng thời khuyến cáo nhân dân chủ động 
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chằng, chống nhà cửa nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Qua cơn bão số 5 và 
mƣa lớn trên địa bàn xã Ngọc Wang, tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại là 0,71 ha, ƣớc 
thiệt hại khoảng 12,5 triệu đồng, lƣợng nƣớc lớn làm vỡ bờ đập tạm (đắp đất) tại thôn Kon 
Jri với kích thƣớc (7×1,5)m, khối lƣợng đất bị cuốn trôi là 21 m

3
. Ƣớc thiệt hại khoảng 50 

triệu đồng. 

b. Điều kiện xã hội: 

- Dân số: Tổng số hộ trên địa bàn xã tính đến năm 2021 có 1.199 hộ với 5.697 khẩu. 

Số hộ nghèo trong năm 2021 giảm 90 hộ. 

-  Giáo dục: Năm học 2020 - 2021 các đơn vị trƣờng học trên địa bàn xã đã thực hiện 

nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục, đặc biệt đối với lớp cuối cấp; thực 

hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện 

cho công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6; tuyên truyền, vận động nhằm giảm thiểu tình 

trạng học sinh bỏ học, vắng học thƣờng xuyên; tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối 

nƣớc và tai nạn thƣơng tích cho trẻ em, đảm bảo an toàn trƣờng học; chú trọng nâng cao 

chất lƣợng phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục 

THCS; phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.  

+ Năm học 2021 – 2022 toàn xã có 1.443 học sinh/53 lớp (TH - THCS 40 lớp/ 1.050 

học sinh; mẫu giáo 13 lớp/393 học sinh). 

+ Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo các đơn vị trƣờng học trên địa bàn xã tổ chức Lễ khai 

giảng theo hình thức trực tuyến trên đài Phát thanh - truyền hình Kon Tum và Youtube. Số 

học sinh theo dõi đƣợc: 1.202/1.418 học sinh (84,77%). Số học sinh không theo dõi đƣợc: 

216/1.418 học sinh (15,23%); Tỷ lệ chuyên cần: trƣờng Mẫu giáo đạt 97,2%; trƣờng TH-

THCS Ngọc Wang: bậc tiểu học đạt: 98,19%, bậc THCS đạt 91,9%. 

+ Phối hợp với Nông trƣờng cao su Ngọc Wang tổ chức 01 lớp học cạo mủ cao su 

với 36 ngƣời tham gia. 

- Y tế: Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đƣợc duy trì và 

thực hiện tốt, trong năm đã tổ chức khám, chữa bệnh cho 3.082 trƣờng hợp. Thƣờng xuyên 

tổ chức tuyên truyền về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; phân công cán bộ y tế 

thƣờng xuyên trực 24/24, tăng cƣờng công tác giám sát dịch bệnh tại cơ sở 

- Văn hóa, thông tin:  

+Thực hiện công tác tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; 

kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) và tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

+ Đăng ký mở 01 lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho thanh thiếu niên năm 

2021 tại thôn Kon Stiu II với 31 học viên tham gia.  

+ Lập hồ sơ đề nghị công nhận 7/7 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa và công 

nhận 793 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2021. 

+ Triển khai tổ chức kế hoạch tổ chức Ngày hội bánh chƣng xanh Tết Nguyên đán 

Tân sửu năm 2021 tại các thôn; Tổ chức gặp mặt sinh viên và thanh niên lên đƣờng nhập 

ngũ năm 2021. 

+  Xây dựng nội dung tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên đài 

truyền thanh của xã và tuyên truyền lƣu động tại các thôn. 
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+ Tổ chức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; Tuyên truyền Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ 

xã; Đại hội HNCT xã nhiệm kỳ 2021-2026. 

(Nguồn: Theo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc ph ng – an 

ninh năm 2021  của các xã Vinh Quang, xã Đăk Cấm và phường Ngô Mây, thành phố Kon 

Tum; xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). 

* Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu 

vực thực hiện dự án: Dự án Nâng cấp, sửa chữa Đập Đăk Cấm đƣợc xây dựng với mục 

tiêu cấp nƣớc tƣới cho 250 ha đất nông nghiệp (trong đó: 118,70 ha lúa 2 vụ; 131,30 ha cà 

phê và hoa màu); tạo nguồn cấp nƣớc sinh hoạt cho khoảng 30.000 ngƣời dân cho khu đô 

thị phía Bắc thành phố Kon Tum và bổ sung nƣớc vào hệ thống cấp nƣớc thành phố Kon 

Tum; phòng chống hạn và cắt lũ hạ du thành phố Kon Tum, tạo cảnh quan môi trƣờng và 

nâng cao mực nƣớc ngầm, chống biến đổi khí hậu, nuôi trồng thủy sản và giao thông nông 

thôn trong vùng. Trong quá trình thi công xây dựng dự án sẽ tác động đến nguồn nƣớc của 

suối Đăk Cấm, phần diện tích đất canh tác của ngƣời dân và ngƣời dân thuộc các tuyến 

đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu để thực hiện dự án. Ngoài ra, tại địa điểm thực hiện dự 

án không có khu dân cƣ tập trung; không có yêu cầu di dân, tái định cƣ; không có các loài 

động, thực vật quý hiếm cần bảo vệ; không có di sản văn hóa vật thể, di sản thiên nhiên 

khác nên không có các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. Các tác động  của dự án chỉ diễn ra 

trong giai đoạn xây dựng. Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ giúp ngƣời dân có nguồn nƣớc 

tƣới cho nông nghiệp cũng nhƣ nguồn nƣớc sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, giải 

quyết đƣợc vấn đề thiếu nƣớc của ngƣời dân. 

 2.2. Hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng và đa dạng sinh học khu vực thực hiện 

dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Các thành phần môi trƣờng có khả năng chịu tác động trực tiếp khi thực hiện dự án 

bao gồm: 

- Môi trường không khí: Đƣờng ngoài công trƣờng từ thành phố Kon Tum, vào công 

trình là Quốc lộ 14 và đƣờng quản lý hiện trạng. Quốc lộ 14 mặt đƣờng bê tông nhựa có 

chiều rộng mặt đƣờng 10-20m đi lại thuận lợi, thỏa mãn mọi yêu cầu về vận chuyển 

nguyên vật liệu và thiết bị công trƣờng. Trong quá trình vận chuyển sẽ ảnh hƣởng đến 

ngƣời dân hai bên tuyến đƣờng. 

 - Môi trường nước m t: Quá trình thi công xây dựng dự án sẽ ảnh hƣởng đến khu 

vực suối Đăk Cấm, chủ yếu đoạn thực hiện dự án.  

- Tài nguyên sinh vật: Gần khu vực và tại khu vực không có các vùng sinh thái nhạy 

cảm vì vậy các loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm phải đƣợc bảo vệ tại khu vực là 

không có.  

a. Môi trường không khí xung quanh 

Bảng 2. 7: Kết quả đo đạc, phân tích môi trường không khí 
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Số 

TT 

Thông 

số 

ĐVT 

 

Kết quả phân tích 
Giới hạn 

cho phép Ngày 20/5/2021 Ngày 03/6/2021 Ngày 18/6/2021 

KK01 KK02 KK03 KK01 KK02 KK03 KK01 KK02 KK03 

1. Nhiệt độ oC 30,8 31,2 30,5 30,6 31,4 30,6 31,2 30,8 30,5 18-32(1) 

2. Độ ẩm % 68,4 71,6 69,5 65,7 73,5 68,1 66,8 69,2 65,1 40-80(1) 

3. Tốc độ gió m/s 0,7 0,9 0,6 0,9 0,6 0,8 1,2 0,9 1,1 0,2-1,5(1) 

4. Bụi mg/m3 0,19 0,21 0,24 0,16 0,22 0,27 0,19 0,18 0,22 0,3(2) 

5. PM10 mg/m3 0,056 0,042 0,059 0,048 0,039 0,051 0,051 0,048 0,042 - 

6. PM2,5 mg/m3 0,024 0,035 0,027 0,020 0,031 0,033 0,023 0,027 0,025 - 

7. SO2 mg/m3 0,046 0,038 0,042 0,047 0,042 0,045 0,042 0,048 0,042 0,35(2) 

8. NO2 mg/m3 0,021 0,023 0,018 0,026 0,025 0,020 0,019 0,023 0,022 0,2(2) 

9. CO mg/m3 1,98 2,24 2,05 1,53 1,95 1,84 1,68 1,75 1,69 3,0(2) 

10. 

Tiếng ồn           70(3) 

+ LAeq dBA 55 57 52 54 56 54 56 55 57  

+ LAmax dBA 58 59 55 57 61 57 60 59 61  

11 Áp suất hPa 1.006,9 1.007,5 1.006,8 1.005,4 1.006,3 1.005,9 1.006,9 1.007,3 1.006,5  

( Nguồn: Trung tâm Công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động.) 

* Ghi chú:  

- Ngày lấy mẫu: 20/5/2021; 03/6/2021; 18/6/2021. 

 - Vị trí lấy mẫu: 

 + Tại khu dự án (KK01). Tọa độ: X=1595229,155; Y=553241,384. 

+ Tại tuyến đập của dự án (KK02). Tọa độ: X=1596709,870; Y=553231,970. 

+ Tại khu dự án (KK03). Tọa độ: X=1597028,330; Y=553070,130. 

- Phƣơng pháp lấy mẫu: Theo tiêu chuẩn hiện hành. 

- Số lần lấy mẫu: 03 lần. 

- Loại mẫu: không khí xung quanh. 

- Chỉ tiêu phân tích: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, bụi, SO2, NO2, CO, áp suất.  
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- 
(1)

: QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu. Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc (loại lao động trung 

bình); 

-  
(2)
: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh (trung bình 01giờ); 

- 
(3)

: QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (tại khu vực thông thường). 

Nhận xét: Từ kết quả đo đạc, phân tích môi trƣờng không khí, vi khí hậu tại khu vực dự án cho thấy tất cả các thông số đặc trƣng chất 

lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh tại các thời điểm lấy mẫu khác nhau (tại 03 thời điểm lấy mẫu và phân tích mẫu khác nhau) đều 

nằm trong giới hạn cho phép. Điều đó chứng tỏ hiện trạng môi trƣờng không khí xung quanh tại khu vực thực hiện Dự án chƣa bị tác động 

và có dấu hiệu ô nhiễm.  

b. Môi trường nước m t 

Bảng 2. 8: Kết quả đo đạc, phân tích môi trường nước mặt 

Số 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 08-

MT:2015/BT

NMT - Cột 

B1 

Ngày 20/5/2021 Ngày 03/6/2021 Ngày 18/6/2021 

NM01 NM02 NM03 NM01 NM02 NM03 NM01 NM02 NM03 

1. pH (28,10C) - 6,41 6,45 6,39 6,56 6,75 6,94 6,76 6,42 6,55 5,5-9 

2. Nhiệt độ oC 28,5 28,1 28,6 28,1 28,4 28,0 28,7 28,1 28,4 - 

3. DO mg/L 5,23 5,92 6,21 5,75 5,59 5,86 6,12 5,94 5,42 4 

4. TSS mg/L 27 29 28 22 25 24 24 21 20 50 

5. COD mg/L 13 35 19 10 31 15 16 24 18 30 

6. BOD5 mg/L 7 11 11 6 13 9 9 10 11 15 

7. Tổng N mg/L 0,32 0,49 0,34 0,28 0,59 0,27 0,39 0,35 0,30 - 

8. 
NH4

+ (tính 

theo N) 
mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,9 
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9. NO3
- (tính theo N) mg/L 0,18 0,16 0,15 0,15 0,28 0,12 0,23 0,21 0,16 10 

10. Fe mg/L 1,93 1,96 1,82 1,56 1,74 1,54 1,72 1,32 1,72 1,5 

11. Cu mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 

12. Zn mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1,5 

13. Mn mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 

14. SO4
2- mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

15. Coliform MPN/100mL 3.100 4.000 3.500 3.500 4.300 3.300 4.300 4.000 3.300 7.500 

( Nguồn: Trung tâm Công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động.) 

Ghi chú:   

- Phƣơng pháp lấy mẫu: Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6663-6:2018 (ISO 5667-6:2014) về Chất lƣợng nƣớc – Lấy mẫu  -Phần 1 

– Hƣớng dẫn lập chƣơng trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu; 

- Số lần lấy mẫu: 03 lần. 

- Loại mẫu: nƣớc mặt. 

- Chỉ tiêu phân tích: pH, nhiệt độ, DO, TSS, COD, BOD5, NO3
-
, NH4

+
, Nt, SO4

2-
, Fe, Cu, Zn, Mn, Coliform. 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ 01 mẫu Tại suối Đăk Cấm cách vị trí tuyến đập khoảng 150m về phía hạ lƣu – Tọa độ: X=1596774,620; Y=553274,430. 

+ 01 Tại suối Đăk Cấm cách vị trí tuyến đập khoảng 150m về phía thƣợng lƣu – Tọa độ: X=1597000,870; Y=553095,620. 

+ 01 mẫu Tại vị trí tuyến đập của dự án – Tọa độ: X=1596867,780; Y=553163,750 

- KPH: Không phát hiện 

- QCVN 08-MT : 2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc mặt (Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy l i 

ho c các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lư ng nước tương tự ho c các mục đích sử dụng như loại B2). 
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Nhận xét: Qua kết quả đo đạc, phân tích các thông số chất lƣợng nƣớc mặt trong khu vực Dự án tại các thời điểm lấy mẫu khác nhau, cho 

thấy hầu hết các chỉ tiêu đặc trƣng cho chất lƣợng nƣớc mặt đều nằm trong Cột B1- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lƣợng nƣớc mặt – cột B1. Điều này chứng tỏ, chất lƣợng nƣớc mặt tại khu vực dự án khi chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

c. Môi trường nước dưới đất 

 Bảng 2. 9: Kết quả đo đạc, phân tích môi trường nước dưới đất 

Số 

TT 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 09-

MT:2015/BT

NMT Ngày 20/5/2021 Ngày 03/6/2021 Ngày 18/6/2021 

NN01 NN02 NN03 NN01 NN02 NN03 NN01 NN02 NN03  

1. 
pH 

(27,60C) 
- 6,31 6,30 6,28 6,75 6,55 6,19 6,28 6,42 6,37 5,5 – 8,5 

2. Nhiệt độ oC 26,4 26,9 26,5 27,6 26,7 27,5 27,9 26,2 27,8 - 

3. 

Độ cứng 

(Tính theo 

CaCO3) 

mg/L 62,0 72,5 121,5 73,5 69,1 94,8 68,1 73,5 102,5 500 

4. SO4
2- mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 400 

5. 
NH4

+ (tính 

theo N) 
mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1 

6. 
NO2

- (tính 

theo N) 
mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1 

7. Fe mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 5 

8. Pb mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,01 
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9. Cu mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 1 

10. Zn mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 3 

11. Coliform 
MPN/ 

100mL 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

   ( Nguồn: Trung tâm Công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động.) 

Ghi chú:   

- Phƣơng pháp lấy mẫu: TCVN 6663-11:2011 (ISO 5667-11:2009) về chất lƣợng nƣớc – Lấy mẫu – Phần 11 – Hƣớng dẫn lấy mẫu 

nƣớc ngầm. 

- Số lần lấy mẫu: 03 lần. 

- Loại mẫu: nƣớc dƣới đất. 

- Chỉ tiêu phân tích: Nhiệt độ, pH, độ cứng, SO4
2-

, NO3
-
, NO2

-
, Fe, Pb, Cu, Zn, Coliform. 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ 01 mẫu tại nhà ông A Bam, thôn 7, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum – Tọa độ: X=1595403,891; Y=553480,618 

+ 01 mẫu tại nhà ông A Trƣớc, thôn 7, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum - Tọa độ: X=1595488,328; Y=553288,039. 

+ 01 mẫu tại tại nhà ông Bùi Huy Hoàng, thôn 7, xã Đăk Cấm,  thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tọa độ: X=1595462,015; 

Y=553247,136 

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

Nhận xét: Qua kết quả đo đạc, phân tích các thông số chất lƣợng nƣớc dƣới đất tại các hộ dân gần khu vực Dự án tại các thời 

điểm lấy mẫu khác nhau, cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đặc trƣng cho chất lƣợng nƣớc dƣới đất đều nằm trong QCVN 09-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc dƣới đất. Điều này chứng tỏ, chất lƣợng nƣớc dƣới đất gần khu 

vực dự án khi chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

 

d. Môi trường đất 

 Bảng 2. 10: Kết quả đo đạc, phân tích môi trường đất 

  Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả phân tích QCVN 03-
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Ngày 20/5/2021 Ngày 03/6/2021 Ngày 18/6/2021 
MT: 

2015/BTN

MT 

Đất công 

Nghiệp 

Đ01 Đ02 Đ03 Đ01 Đ02 Đ03 Đ01 Đ02 Đ03 

1. Cadimi (Cd) mg/kg KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 10 

2. Chì (Pb) mg/kg 12,8 9,16 11,8 9,28 13,5 10,8 12,9 9,56 12,7 300 

3. Đồng (Cu) mg/kg 31,5 27,5 25,4 27,6 31,7 25,4 31,5 28,4 22,9 300 

4. Kẽm (Zn) mg/kg 46,1 38,1 36,7 38,4 44,2 38,1 42,8 39,2 35,1 300 

5. Nhôm (Al3+) mg/kg 23,6 27,9 29,5 20,1 24,6 23,9 23,8 20,6 21,6 - 

6. 

Hóa chất bảo 

vệ thực vật 

Clo hữu cơ 

mg/kg KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

( Nguồn: Trung tâm Công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động.) 

Ghi chú:   

- Phƣơng pháp lấy mẫu: Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7538-2:2005 (ISO 10381 - 2 : 2002) về Chất lƣợng đất - Lấy mẫu - Phần 

2: Hƣớng dẫn kỹ thuật lấy mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

- Số lần lấy mẫu: 03 lần. 

- Loại mẫu: mẫu đất. 

- Chỉ tiêu phân tích: Cd, Pb, Zn, Cu, Al3+, hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ. 

- KPH – Không phát hiện. 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ 01 mẫu tại tuyến đập của dự án thuộc thôn 7, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum – Tọa độ: X=1596814,770; Y=553301,070 
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+ 01 mẫu đất tại khu dự án thuộc thôn 7, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum - Tọa độ: X=1596743,580; Y=553341,530. 

+ 01 mẫu đất tại khu dự án thuộc thôn 7, xã Đăk Cấm,  thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum – Tọa độ: X=1596996,480; Y=553061,410 

- QCVN 03-MT : 2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của 

một số kim loại nặng trong đất – Đất công nghiệp. 

Nhận xét: Qua kết quả đo đạc, phân tích các thông số chất lƣợng nƣớc mặt trong khu 

vực Dự án tại các thời điểm lấy mẫu khác nhau, cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đặc trƣng cho môi 

trƣờng đất đều nằm trong quy chuẩn Việt Nam QCVN 03-MT : 2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất – Đất công nghiệp. Điều 

này chứng tỏ, chất lƣợng đất tại khu vực dự án khi chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Trong khu vực xây dựng công trình đầu mối cũng nhƣ xung quanh khu vực dự án cho 

thấy: cơ cấu cây trồng ở đây chủ yếu là ngô, mì (sắn), cây cao su, cà phê,...  

  Dọc theo tuyến kênh dẫn nƣớc hiện tại là các loại cây trồng nhƣ cao su, mì (sắn) ngô, Cà 

phê, cây ăn quả, lúa nƣớc và các loại cây trồng cạn khác ....., một số diện tích không có nƣớc 

tƣới hiện còn bỏ hoang. 

  Khu vực thực hiện dự án không có khu bảo tồn thiên nhiên, cũng nhƣ di tích lịch sử 

- Về động vật: Tại khu vực dự án chỉ còn tồn tại một số loài nhƣ: các loài cá nƣớc ngọt 

sống trong môi trƣờng suối nhƣ các loài cá thông thƣờng, tôm, cua,... Tại khu vực dự án chỉ tồn 

tại một số loại ếch nhái, chuột, loài côn trùng, bò sát,.. 

- Hệ thực vật: Trên suối Đăk Cấm, thực vật chỉ có một số một số loài loài tảo, rong, 

rêu,... Tại khu vực sân công nghiệp, thực vật tồn tại chỉ cậy bụi,... 

Vì vậy, trong khu vực và các khu vực xung quanh không có các vùng nhạy cảm nên khi 

triển khai dự án, đa dạng sinh học khu vực ít bị tác động.  

2.3. Nhận dạng các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu vực thực 

hiện dự án 

Dự án Nâng cấp, sửa chữa Đập Đăk Cấm đƣợc xây dựng với mục tiêu cấp nƣớc tƣới cho 

250 ha đất nông nghiệp (trong đó: 118,70 ha lúa 2 vụ; 131,30 ha cà phê và hoa màu); tạo nguồn 

cấp nƣớc sinh hoạt cho khoảng 30.000 ngƣời dân cho khu đô thị phía Bắc thành phố Kon Tum 

và bổ sung nƣớc vào hệ thống cấp nƣớc thành phố Kon Tum; phòng chống hạn và cắt lũ hạ du 

thành phố Kon Tum, tạo cảnh quan môi trƣờng và nâng cao mực nƣớc ngầm, chống biến đổi 

khí hậu, nuôi trồng thủy sản và giao thông nông thôn trong vùng. Trong quá trình thi công xây 

dựng dự án sẽ tác động đến nguồn nƣớc của suối Đăk Cấm, phần diện tích đất canh tác của 

ngƣời dân và ngƣời dân thuộc các tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu để thực hiện dự án. 

Ngoài ra, tại địa điểm thực hiện dự án không có khu dân cƣ tập trung; không có yêu cầu di dân, 

tái định cƣ; không có các loài động, thực vật quý hiếm cần bảo vệ; không có di sản văn hóa vật 

thể, di sản thiên nhiên khác nên không có các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. Các tác động  của 

dự án chỉ diễn ra trong giai đoạn xây dựng. Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ giúp ngƣời dân có 

nguồn nƣớc tƣới cho nông nghiệp cũng nhƣ nguồn nƣớc sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, 

giải quyết đƣợc vấn đề thiếu nƣớc của ngƣời dân. 
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2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án về điều kiện tự nhiên, kinh tế 

xã hội, môi trƣờng: 

Công trình Thủy lợi Đăk Cấm thuộc xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum và đƣợc xây dựng 

từ năm 1993 với quy mô thiết kế tƣới cho 430 ha lúa nƣớc hai vụ. Từ đó đến nay công trình 

chƣa đƣợc đầu tƣ sửa chữa, nâng cấp nên một số hạng mục công trình đã bị hƣ hỏng, xuống 

cấp. Lƣu vực công trình bị khai phá để sản xuất, thảm phủ thực vật suy giảm mạnh nên không 

còn nguồn nƣớc ngầm bổ sung, vào mùa khô thƣờng xuyên thiếu nƣớc. Đồng thời do ảnh 

hƣởng của biến đổi khí hậu nên lƣợng nƣớc đến trong mùa khô bị suy giảm không đáp ứng nhu 

cầu tƣới, về mùa mƣa gây lũ  lụt cho vùng hạ du. Mặt khác, đập dâng đầu mối bị bồi lấp, hệ 

thống kênh tƣới quá dài, tổn thất trên kênh lớn, kênh bị xói lở và bồi lấp việc điều tiết nƣớc để 

tƣới rất khó khăn, hàng năm khối lƣợng nạo vét, phát dọn nhiều, hiệu quả tƣới thấp. Với hiện 

trạng công trình nhƣ trên, việc đầu tƣ xây dựng sửa chữa, nâng cấp công trình là rất cần thiết. 

Dự án hoàn thành sẽ làm tăng năng suất sản xuất nông nghiệp thông qua việc  quản lý sử dụng 

tốt nguồn nƣớc suối Đăk Cấm hiện có. Đồng thời với việc giảm thiểu  tác hại do lũ lụt gây ra, 

đảm bảo phòng chống hạn do biến đổi khí hậu; Đảm bảo cung cấp nƣớc tƣới và chống hạn cho 

các loại cây trồng góp phần cắt lũ hạ du và đặc biệt là chống ngập lụt cho thành phố Kon Tum. 

Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm phù hợp với Quy hoạch phát triển thuỷ lợi đến năm 

2020 và định hƣớng đến 2025 tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND 

tỉnh Kon Tum; Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu đô thị phía Bắc tỉnh và các 

ngành kinh tế - xã hội khác trong vùng. 

Để nâng cao năng lực của công trình, chủ động trong việc chống hạn, đảm bảo phục vụ 

tƣới cho 250 ha đất nông nghiệp. Trong đó 118,70 ha lúa 2 vụ; 131,30 ha cây công nghiệp (cà 

phê, hoa màu). Góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân, cải thiện môi trƣờng, thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã hội của vùng dự án, góp phần cắt lũ hạ du và đặc biệt là chống ngập lụt cho 

thành phố Kon Tum, đồng thời cung cấp nƣớc sinh hoạt cho khu đô thị phía Bắc tỉnh Kon Tum 

bao gồm: Phƣờng Ngô Mây, xã Vinh Quang và các cơ quan đơn vị trên địa bàn, đồng thời bổ 

sung nƣớc vào hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt của thành phố và nâng cao tính an toàn của công 

trình trong mùa mƣa lũ thì việc đầu tƣ công trình Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm là cần thiết. 

 

 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm,  

thành phố Kon Tum. 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Khang Nguyễn                                                                                               87 
Địa chỉ: 47 Ama Quang, Tổ 8, p. Hoa Lư, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Chƣơng 3 
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 
 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng trong 

giai đoạn thi công, xây dựng  

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Bảng 3. 1: Các nguồn gây tác động môi trường trong giai đoạn triển khai thi công, xây dựng dự 

án 

Số 

TT 

Các nguồn 

gây tác động 
Hoạt động của dự án Đối tƣợng bị tác động 

1. Bụi 

- Hoạt động phát quang tạo mặt 

bằng. 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc thiết bị. 

- Hoạt động san ủi, đầm nén mặt 

bằng. 

- Xây dựng các hạng mục công 

trình. 

- Môi trƣờng không khí. 

- Môi trƣờng nƣớc. 

- Sức khỏe công nhân và 

ngƣời dân dọc tuyến đƣờng 

vận chuyển. 

2. Khí thải 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng, máy móc thiết bị. 

- Khí thải phát sinh từ quá trình đốt 

nhiên liệu của động cơ máy móc. 

- Môi trƣờng không khí. 

- Sức khỏe công nhân viên 

và ngƣời dân dọc tuyến 

đƣờng vận chuyển. 

3. Nƣớc thải   

- Nước thải sinh 

hoạt 

Từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày 

của công nhân  

- Môi trường nước. 

- Môi trường đất. 

- Nước thải xây 

dựng 

Nước thải từ quá trình thi công xây 

dựng các hạng mục công trình. 

- Môi trường nước. 

- Môi trường đất. 

- Nước mưa chảy 

tràn 

Nước mưa chảy tràn trên khu vực 

dự án. 

- Môi trường nước. 

- Môi trường đất. 

4. Chất thải rắn   

- 
Chất thải sinh 

hoạt 

Từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày 

của công nhân 

- Môi trường không khí. 

- Môi trường nước. 

- Môi trường đất. 

- 
Chất thải nguy 

hại 

Hoạt động bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị xây dựng. 

Hoạt động sinh hoạt của công nhân 

- Môi trường không khí. 

- Môi trường nước. 

- Môi trường đất. 

- 
Chất thải rắn 

xây dựng 

Hoạt động thi công xây dựng công 

trình. 

- Môi trường không khí. 

- Môi trường nước. 

- Môi trường đất. 

5. 
Tiếng ồn, độ 

rung 

Hoạt động thi công xây dựng công 

trình. 

Sức khỏe công nhân và 

ngƣời dân dọc tuyến 

đƣờng vận chuyển. 
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3.1.1.1. Đánh giá tác động đến môi trường của việc chiếm dụng đất, mặt nước, giải 

phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di 

tích lịch sử, văn hóa 

a. Đánh giá tác động đến môi trường của việc chiếm dụng đất, m t nước, giải phóng m t 

bằng, di dân, tái định cư  

Phần diện tích đất của dự án chủ yếu là đất trồng cây lâu năm, cây hằng năm khác và đất 

sông suối. Qua khảo sát thực tế cho thấy: Suối Đăk Cấm chủ yếu các loại động vật phiêu sinh, 

cá nƣớc ngọt thông thƣờng và một số loài rong rêu,… nên việc thực hiện dự án chủ yếu ảnh 

hƣởng đến đất sản xuất của ngƣời dân cũng nhƣ hệ sinh thái xung quanh. 

Diện tích chiếm đất vĩnh viễn của dự án khoảng 75,12 ha (Trong đó có 12,1ha là tận dụng 

lại phần diện tích cũ, 63,02 ha đƣợc thu hồi), bao gồm diện tích đất xây dựng công trình đầu 

mối và lòng hồ (424.380,2m
2
), hệ thống kênh chính (20.296,2m

2
)khu xử lý nƣớc (11.597,1m

2
), 

bãi thải (23.941m
2
). Trong đó: 

 Đất trồng lúa nƣớc: 4,19ha. 

 Đất trồng màu: 11,74ha; 

 Đất trồng cây lâu năm và các loại cây trồng khác: 59,19ha. 

 Đất rừng trồng: 1,24 ha (Đây là phần diện tích đất thuộc đất lâm nghiệp nhƣng hiện trạng 

là đất trồng cây cao su)  

* Đất sử dụng tạm thời: 

Phần diện tích kho bãi lán trại thi công đập và phần diện tích bãi thải, bãi trữ vật liệu là 

2,9 ha. Phần diện tích này chủ yếu là đất trồng cây lâu năm nhƣ: cây mì, cà phê,... 

* Đánh giá tác động  

Diện tích đất chiếm dụng của dự án chủ yếu là diện tích ngập lòng hồ, đất trồng cây lâu 

năm nhƣ mì, cao su, cà phê, bời lời, đất lúa nƣớc... và cây bụi và đất sông suối. Việc thu hồi 

vĩnh viễn diện tích đất trồng của ngƣời dân sẽ ảnh hƣởng tới quỹ đất và mục đích sử dụng đất 

của địa phƣơng, tới tình hình canh tác nông nghiệp của ngƣời dân địa phƣơng. 

Đối với các loài động vật: trên địa bàn thi công dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm 

không đi qua khu vực có rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ, hay là khu vực đệm của khu bảo tồn 

thiên nhiên. Phạm vi thực hiện dự án không có thực vật quý hiếm, hay động vật hoang dã. Tuy 

nhiên quá trình chặt phá thảm thực vật có thể ảnh hƣởng đến nguồn thức ăn của một số động vật 

nuôi (trâu, bò, dê, lợn…), đồng thời làm mất nơi cứ trú của một số loại động vật bò sát (rắn, 

chuột…), một số loài ong, loài chim làm tổ trên những tán cây.   

b. Đánh giá tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa 

Dự án Nâng cấp, sửa chữa Đập Đăk Cấm đƣợc xây dựng với mục tiêu cấp nƣớc tƣới cho 

250 ha đất nông nghiệp (trong đó: 118,70 ha lúa 2 vụ; 131,30 ha cà phê và hoa màu); tạo nguồn 

cấp nƣớc sinh hoạt cho khoảng 30.000 ngƣời dân cho khu đô thị phía Bắc thành phố Kon Tum 

và bổ sung nƣớc vào hệ thống cấp nƣớc thành phố Kon Tum; phòng chống hạn và cắt lũ hạ du 

thành phố Kon Tum, tạo cảnh quan môi trƣờng và nâng cao mực nƣớc ngầm, chống biến đổi 

khí hậu, nuôi trồng thủy sản và giao thông nông thôn trong vùng. Trong quá trình thi công xây 

dựng dự án sẽ tác động đến nguồn nƣớc của suối Đăk Cấm, phần diện tích đất canh tác của 

ngƣời dân và ngƣời dân thuộc các tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật liệu để thực hiện dự án. 
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Ngoài ra, tại địa điểm thực hiện dự án không có khu dân cƣ tập trung; không có yêu cầu di dân, 

tái định cƣ; không có các loài động, thực vật quý hiếm cần bảo vệ; không có di sản văn hóa vật 

thể, di sản thiên nhiên khác nên không có các yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng. Các tác động  của 

dự án chỉ diễn ra trong giai đoạn xây dựng. Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ giúp ngƣời dân có 

nguồn nƣớc tƣới cho nông nghiệp cũng nhƣ nguồn nƣớc sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, 

giải quyết đƣợc vấn đề thiếu nƣớc của ngƣời dân. 

 

3.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động khai thác, vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng, máy móc, thiết bị 

a. Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển, bốc xếp nguyên vật liệu 

- Bụi phát sinh từ quá trình này chủ yếu do sự di chuyển của phƣơng tiện vận chuyển. 

Tuyến đƣờng vận chuyển trung bình khoảng 20km.  Với khối lƣợng nguyên vật liệu của dự án 

(xi măng, cát, đá, sắt thép, gạch, ống H DE,…) khoảng 3.252.412,71 tấn. Thời gian vận 

chuyển nguyên vật liệu xây dựng dự kiến khoảng 120 ngày thì ƣớc tính có khoảng 8 lƣợt xe ra 

vào khu vực dự án mỗi ngày để vận chuyển nguyên vật liệu(sử dụng ô tô tự đổ có trọng tải 3 - 

15 tấn).  

Hệ số phát thải bụi vào môi trƣờng không khí từ quá trình lƣu thông của các phƣơng tiện 

giao thông chuyên chở nguyên vật liệu cần thiết vào dự án đƣợc 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/lƣợt xe.km)         (1) 

Trong đó:  

- L: Tải lƣợng bụi (kg/lƣợt xe.km) 

- k: Hệ số kể đến kích thƣớc hạt, k = 0,36 

- s: Hệ số kể đến loại mặt đƣờng, s = 3,7 

- S: Tốc độ trung bình của xe, S = 35km/h 

- W: Trọng lƣợng có tải của xe, W = 12 tấn 

- w: Số bánh xe, w = 10 bánh 

- P: Số ngày mƣa trung bình trong năm, P = 180 ngày 

Khi đó, tải lƣợng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ dự án 

nhƣ sau:  0,313×8×20×2 = 100,16 kg/ngày ≈ 1,0016 mg/ms 

Sử dụng mô hình Sutton để tính toán nồng độ bụi lan truyền trong môi trƣờng không khí: 
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C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m
3
). 

E: tải lƣợng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s). 

z: độ cao của điểm tính toán: 1(m). 

h: độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh: 1 (m). 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 1,58 (m/s). 

x: tọa độ điểm cần tính (m). 

   : hệ số khuếch tán bụi theo phƣơng z, đƣợc xác định theo công thức:  

 

Thay số vào ta tính đƣợc nồng độ bụi trong không khí nhƣ sau: 

Bảng 3.2. Nồng độ bụi phát tán vào môi trƣờng không khí do quá trình vận chuyển 

X (m) 1 10 20 30 50 

C (mg/m
3
)  1,68 0,56 0,36 0,27 0,19 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(mg/m
3
) 

0,3 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lư ng không khí 

xung quanh. 

Nhận xét: Kết quả từ bảng 3.2 cho thấy nồng độ bụi phát tán vào môi trƣờng không khí 

từ quá trình vận chuyển giảm dần theo khoảng cách. Tại vị trí xung quanh nguồn thải 1m đến 20 

m, nồng độ bụi vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, tuy nhiên tại vị trí cách 

nguồn thải từ 30m trở đi có nồng độ bụi thấp hơn giới hạn cho phép của Quy chuẩn. Do đó, tác 

động này gây ảnh hƣởng đối với công nhân, ngƣời tham gia giao thông và ngƣời dân sống hai 

bên tuyến đƣờng vận chuyển. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chủ dự án cũng sẽ yêu cầu 

đơn vị thi công thực hiện một số biện pháp nhằm giảm thiểu bụi gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng. 

Ngoài ra, khi vận chuyển nguyên vật liệu vào những ngày mƣa hoặc đang vận chuyển 

gặp mƣa lớn sẽ làm phát sinh bùn đất cuốn theo bánh xe. Tuy nhiên, tác động này chỉ xảy ra chủ 

yếu khi vận chuyển trên đƣờng đất đi vào khu vực dự án nên tác động này không đáng kể. 

-  Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu tại công trƣờng xây dựng phát 

sinh chủ yếu tập trung xung quanh địa điểm tập kết (trong bán kính 5 - 10m – tham khảo thực tế tại 

một số công trình xây dựng). Bụi chủ yếu phát tán ra từ các nguồn vật liệu nhƣ cát, đá, xi măng và 

một phần từ sắt thép, bụi phát sinh có kích thƣớc lớn nên dễ lắng tại nơi tập kết và không lan truyền 

đi xa. Nồng độ bụi chỉ ảnh hƣởng trực tiếp đối với công nhân bốc dỡ, tuy nhiên tác động này chỉ 

diễn ra tức thời, không liên tục. 

b. Khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

Thành phần gây ô nhiễm chủ yếu là CO, NO2, SO2, …Khí thải này tác động trực tiếp đến 

công nhân thi công xây dựng, dân cƣ sống hai bên tuyến đƣờng vận chuyển cũng nhƣ chất lƣợng 

Z

0,730,53Z x 
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môi trƣờng không khí xung quanh khu vực dự án.Ƣớc tính trong suốt giai đoạn thi công xây dựng 

của dự án, lƣợng xe loại tải trọng 3-15 tấn hoạt động trong khu vực mỗi ngày là 8 lƣợt xe. Quãng 

đƣờng vận chuyển ƣớc tính trung bình 20km, dựa theo WHO (1993) về hệ số ô nhiễm đối với loại 

xe có tải trọng từ 3-15 tấn, với xe chạy dầu Diesel (S= 0,05%) để tính tải lƣợng bụi và các chất ô 

nhiễm do các phƣơng tiện gây ra, kết quả nhƣ sau: 

Bảng 3.3. Tải lƣợng khí thải từ phƣơng tiện vận chuyển 

STT Khí thải Hệ số ô nhiễm(kg/1000km/xe) Tải lƣợng (mg/m.s) 

1 SO2 4,15×S 0,36×10
-3

 

2 NO2 1,44 0,0025 

3 CO 2,9 0,005 

Thực tế, các phƣơng tiện vận chuyển không tập trung một chỗ mà hoạt động ở nhiều nơi, 

chất ô nhiễm đƣợc phát tán theo luồng không khí không tập trung tại một nơi, trong điều kiện có gió 

pha loãng và phát tán khí thải thì tác động do khí thải giao thông là không đáng kể trên đoạn đƣờng 

vận chuyển ra vào khu vực dự án. Tuy nhiên, để hạn chế tối đa ô nhiễm môi trƣờng không khí tại 

khu vực dự án cần có các biện pháp giảm thiểu nguồn ô nhiễm không khí.   

Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ hoạt động giao thông, vận chuyển đƣợc tính 

toán dựa trên mô hình Sutton nhƣ sau: 

 

 

Trong đó: 

C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m
3
). 

E: tải lƣợng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s). 

z: độ cao của điểm tính toán: 1(m). 

h: độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh: 1 (m). 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 1,58 (m/s). 

x: tọa độ điểm cần tính (m). 

   : hệ số khuếch tán bụi theo phƣơng z, đƣợc xác định theo công thức:  

 

Thay số vào ta tính đƣợc nồng độ bụi trong không khí nhƣ sau: 

Bảng 3.4. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh do vận chuyển nguyên vật liệu 

Chất ô 

nhiễm 

Nồng độ (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/BTNMT x = 1 x = 20 x = 50 x = 100 x = 250 

SO2 0,002 0,00044 0,0002 1,2×10
-4

 7,2×10
-5

 0,35 

NO2 0,001 3,08×10
-4

 1,39×10
-4 8,3×10

-5 
5,0×10

-5 0,2 

CO 0,002 3,08×10
-4

 6,17×10
-4 2,78×10

-4 
1,0×10

-4 30 

* Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lư ng không 

khí xung quanh. 

Nhận xét: Từ bảng 3.4 cho thấy nồng độ các loại khí thải phát sinh do quá trình đốt cháy 

nhiên liệu của động cơ máy móc thiết thiết đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn 

QCVN 05:2013/BTNMT. Tuy nhiên, trong quá trình thi công xây dựng dự án, đơn vị cũng sẽ 
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có các biện pháp thích hợp để hạn chế sự ảnh hƣởng của các tác động này đến môi trƣờng cũng 

nhƣ sức khỏe của công nhân và ngƣời tham gia giao thông trong khu vực. 

3.1.1.3. Đánh giá tác động của hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án 

a. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng m t bằng làm đường thi công, đường 

tránh ngập 

 Hoạt động giải phóng mặt bằng bao gồm: Tạo mặt bằng làm kho bãi lán trại; hoạt động 

của xe máy phục vụ thi công; hoạt động làm đƣờng thi công kết hợp quản lý vận hành, đƣờng 

tránh ngập. Diện tích đất đền bù của dự án khoảng 65,92 ha (Trong đó, diện tích chiếm đất vĩnh 

viễn khoảng 63,02ha, diện tích chiếm đất tạm thời khoảng 2,9ha). Hoạt động này diễn ra chủ 

yếu tại khu vực đầu mối. Quá trình thực hiện sẽ gây ra một số tác động tiêu cực tới môi trƣờng 

tự nhiên và xã hội bao gồm: 

(1) Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải  

 Giải phóng mặt bằng (phát quang tạo mặt bằng); 

 Chuẩn bị công trƣờng (san ủi m t bằng, lắp đ t thiết bị, làm đường thi công kết h p 

quản lý vận hành...). 

 Tác động do bụi và khí thải 

+ Thu dọn thảm thực vật: Diện tích đất chiếm dụng của dự án chủ yếu là đất lâu năm 

trồng cây cao su, cà phê, cây mỳ, tre, nứa và cây bụi, diện tích đất trống và đất sông suối. Do đó 

khi giải phóng mặt bằng để chuẩn bị thi công, sẽ phát sinh một lƣợng sinh khối của các thảm thực 

vật. 

Lƣợng sinh khối phát sinh chủ yếu bao gồm là cao su, cà phê, cây mỳ, cây bụi ….Sau khi 

đền bù thỏa đáng, hầu hết lƣợng sinh khối này sẽ đƣợc các hộ dân tự thu gom vận chuyển xử lý và 

một ít cây gỗ sẽ đƣợc bán gỗ nguyên liệu, tận dụng làm củi đun làm củi đốt, cọc tiêu,…. Bụi và khí 

thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là do các phƣơng tiện xe máy vận chuyển cây cối tận thu. 

Tác động này không đáng kể, chủ yếu ảnh hƣởng đến công nhân phát quang và vận chuyển cây cối 

tận thu. 

+ Bụi phát sinh từ quá trình san ủi m t bằng, làm đường thi công kết h p quản lý vận 

hành, đường tránh ngập: Đƣờng quản lý vận hành kết hợp đƣờng thi công (Đoạn từ đập dâng 

hiện trạng đến đầu mối đập dâng hồ Đăk Cấm, kết nối đến khu xử lý nước), đầu tuyến từ vị trí 

đập dâng hiện trạng, chạy dọc theo sƣờn đồi bên phải, lên đến đỉnh đập, kết nối đến khu trạm xử 

lý nƣớc sạch. Tổng chiều dài tuyến 979m; chiều rộng nền đƣờng quản lý 5,5m; độ dốc ngang 

mặt đƣờng i = 2%. 

Quá trình san ủi mặt bằng, làm đƣờng thi công chủ yếu sinh ra bụi. Tại các khu vực cần 

san ủi mặt bằng, mức độ khuyếch tán bụi phụ thuộc nhiều vào khối lƣợng phá dỡ, san gạt và 

đào đắp. Khối lƣợng bóc mỏ vật liệu, san ủi mặt bằng làm kho bãi, đƣờng thi công của dự án là 

48.200m
3
. Lƣợng đất tận dụng để đắp nền đƣờng khoảng 34.030 m

3
. Lƣợng đất thừa khoảng 

14.170 m
3
 sẽ đƣợc đổ tại bãi thải của dự án. Với thời gian thi công là 120 ngày, thời gian làm 

việc 8h/1 ngày. Trọng lƣợng riêng trung bình của đất là 1,4 tấn/m
3
. Áp dụng công thức  (1), kết 

quả tính toán tải đƣợc tải lƣợng bụi phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị thi công của dự án là 

6,508 mg/s. 

Áp dụng Mô hình Sutton áp dụng cho nguồn điểm đã đƣợc sử dụng để dự báo mức phát 

tán các chất gây ô nhiễm tại các khoảng cách khác nhau tới điểm thi công các hạng mục trên 
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công trƣờng. Nghiệm của phƣơng trình đƣợc tính cho nguồn thải liên tục và dài vô hạn (khi x 

), gió thổi vuông góc với đƣờng có dạng: 
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Trong đó: 

C: Nồng độ chất bụi trong không khí (mg/m
3
). 

E: Tải lƣợng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s).  

z: Độ cao của điểm tính toán (z=1m). 

h: Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (h=1m). 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực khoảng 1,58 m/s. 

:z  Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phƣơng z (m). 

Trị số khuếch tán chất ô nhiễm z theo phƣơng đứng (z) với độ ổn định của khí quyển tại 

khu vực dự án đƣợc xác định theo công thức: 

z =0,53. x
0,73 

(m) 

x: Khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải, theo chiều gió thổi, (m). 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng - Môi trường không khí, NXB KHKT, 2003.) 

Dự báo nồng độ bụi phát sinh theo khoảng cách trong quá trình phá dỡ, san gạt đƣợc thể 

hiện ở bảng 3.2: 

Bảng 3. 2: Dự báo nồng độ bụi phát sinh theo khoảng cách trong quá trình san gạt, làm đường 

thi công trong giai đoạn chuẩn bị 

TT Nội dung 
Nồng độ bụi theo khoảng cách tính từ nguồn (mg/m

3
) QCVN 

05:2013/BT

NMT 5m 10m 50m 100m 500 m 600m 

1  

Bóc bỏ mỏ vật 

liệu, san ủi mặt 

bằng làm kho bãi, 

lán trại 

9,51 4,95 1,42 0,85 0,51 0,16 0,3 

Kết quả tính toán phân bố nồng độ bụi cho thấy, nồng độ bụi tại các vị trí bóc bỏ mỏ vật 

liệu, san ủi mặt bằng làm kho bãi, lán trại trong phạm vi bán kính khoảng 800m tính từ tâm vị 

trí san ủi mặt bằng đạt quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT (Giới hạn: 0,3mg/m
3
).  

Nhìn chung, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động bóc bỏ mỏ vật liệu, san ủi mặt bằng làm 

kho bãi, lán trại, đƣờng thi công có thể gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng không khí. Nồng độ bụi 

cao tập trung chủ yếu ở khu vực công trƣờng, đối tƣợng trực tiếp ảnh hƣởng là công nhân tại 

công trƣờng và tác động  này chỉ diễn ra trong thời gian thi công và sẽ kết thúc khi quá trình thi 

công hoàn tất. 
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+Do hoạt động của  máy phục vụ phá dỡ, san gạt và đào đắp: Hoạt động của thiết bị máy 

móc có sử dụng dầu phục vụ cho quá trình chuẩn bị mặt bằng và làm đƣờng thi công sẽ phát 

sinh ra bụi và khí thải. 

Căn cứ vào tài liệu của NATZ cung cấp về lƣợng khí thải độc hại phát thải khi sử dụng một 

tấn dầu đối với động cơ đốt và căn cứ vào tỷ trọng của dầu là 0,89kg/l, ta tính đƣợc tổng khối lƣợng 

dầu sử dụng để thi công, từ đó tính đƣợc tải lƣợng bụi và khí thải phát sinh ở bảng 3.3: 

Bảng 3. 3. Hệ số phát thải bụi và khí thải từ hoạt động đào đắp đất bằng các thiết bị có sử dụng 

dầu 

Hệ số dầu sử dụng 

(kg/tấn đất đá) 

Hệ số khí thải (kg/tấn dầu) 

SO2 NO2 CO HC Bụi 

0,1 2,80 12,30 0,05 0,24 0,94 

Nguồn: NAZT 

Bảng 3. 4. Tải lượng bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các thiết bị có sử dụng dầu – 

GĐCB 

Hạng mục 

Lƣợng dầu 

sử dụng 

(tấn/ngày) 

Tải lƣợng (mg/s) 

SO2 NO2 CO HC Bụi 

Bóc bỏ mỏ vật liệu, san 

ủi mặt bằng làm kho 

bãi, lán trại, đƣờng thi 

công. 

0,31 0,25 3,56 0,015 0,069 0,27 

Ghi chú: Không tính dầu sử dụng đối với ô tô vận chuyển. Bụi và khí thải phát sinh từ ô 

tô vận chuyển đư c tính riêng.  

Áp dụng mô hình Sutton nhƣ đã trình bày ở trên tính toán cho trƣờng hợp nguồn thải 

dạng điểm để dự báo mức phát tán các chất gây ô nhiễm từ các thiết bị thi công có sử dụng dầu. 

Kết quả dự báo phát thải khí độc theo khoảng cách đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3. 5. Dự báo nồng độ khí thải phát sinh từ hoạt động của các thiết bị có sử dụng dầu  

Hạng mục 
Khí 

thải 

Nồng độ theo khoảng cách tính từ 

nguồn (m) 
QCVN 

05:2013/BTN

MT (mg/m
3
) 5 10 50 100 200 

B
ó
c 
b
ỏ

 m
ỏ

 v
ật

 l
iệ

u
, 

sa
n

 

ủ
i 

m
ặt

 b
ằn

g
 l
àm

 k
h
o
 b
ãi
, 

lá
n
 t
rạ

i 

Bụi 0,394 0,205 0,059 0,035 0,021 0,3 

SO2 0,365 0,190 0,055 0,033 0,019 0,35 

NO2 5,198 2,708 0,778 0,467 0,181 0,2 

CO 0,022 0,011 0,003 0,002 0,001 30 

 HC 0,1008 0,052 0,015 0,009 0,005 - 

Từ kết quả dự báo ở bảng trên cho thấy hoạt động của các thiết bị thi công nhƣ máy ủi, 

máy đào, máy lu, máy đầm, máy xúc, máy rải… trong GPMB là một trong những tác nhân gây 

ô nhiễm không khí  cụ thể: 
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- Nồng độ khí SO2 vƣợt QCVN 05:2013/BTNMT ở khoảng cách 5 m so với nguồn thải, 

từ khoảng cách 10m trở đi nồng độ bụi, khí SO2 và các khí CO, HC nằm trong giới hạn cho 

phép. Riêng khí NO2 vƣợt quy chuẩn cho phép ở khoảng cách 100m; từ khoảng cách 200m thì 

nồng độ khí NO2 nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

- Nhìn chung tại khu vực san ủi mặt bằng, trong trƣờng hợp tất cả các hoạt động san ủi 

diễn ra đồng thời, phạm vi ảnh hƣởng bởi bụi và khí thải tính từ nguồn thải trong khoảng 

>200m. Trong phạm vi này, hiện tại không có khu dân cƣ nào bị tác động và tác động này chỉ 

ảnh hƣởng đến công nhân làm việc trực tiếp tại công trƣờng. 

+ Bụi và khí thải phát sinh từ động cơ xe khi đốt cháy nhiên liệu hóa thạch 

Trong giai đoạn cơ bản sử dụng xe ô tô tải 10 tấn phục vụ cho quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu và đất đá thải. 

Hệ số phát thải bụi và khí thải từ xe ô tô có trọng lƣợng 10T đƣợc trình bày ở bảng 3.6 

Bảng 3. 6. Hệ số ô nhiễm bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận tải sử dụng dầu DO 

khu vực ngoài thành phố  

Trọng tải của xe 10T SO2 NOx CO HC Bụi 

Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) 4,15.S 1,44 2,9 0,8 0,9 

Nguồn: Handbook of Emission, Non Industrial and Industrial source, Netherlands 

Theo khảo sát, vị trí đổ bãi thải ở vùng lòng hồ, cách vị trí xây dựng các công trình 

khoảng 1km, với thời gian thi công là 2 tháng (90 ngày). Lƣợng đất đổ thải trong giai đoạn này 

khoảng 14.170 m
3
, tƣơng đƣơng 19.838 tấn. Tải đƣợc tải lƣợng bụi phát sinh là 2,55 mg/s. 

Tính đƣợc tải lƣợng ô nhiễm bụi và khí thải cực đại do vận chuyển nguyên vật liệu và đất 

thải ở giai đoạn này nhƣ sau: 

Bảng 3. 7. Tải lượng bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận tải sử dụng dầu DO  

TT Bụi, khí thải 
Hệ số phát thải 

(kg/1000km) 
Tải lƣợng ô nhiễm 

1 Bụi (mg/s) 0,9 2,295 

2 CO (mg/s) 2,9 7,398 

3 NO2(mg/s) 1,44 3,674 

4 SO2 (mg/s) 0,2075 0,529 

5 HC (mg/s) 0,8 2,041 

Ghi chú: Hàm lư ng S trong dầu DO = 0,05% (theo QCVN 01:2007/BKHCN). 

Với tải lƣợng các chất ô nhiễm này, sử dụng mô hình Sutton áp dụng cho nguồn đƣờng 

để dự báo mức độ lan truyền bụi và khí thải theo khoảng cách từ hoạt động của động cơ xe. Kết 

quả dự báo đƣợc thể hiện từ bảng 3.8. 

Bảng 3. 8. Dự báo bụi và khí thải phát sinh theo khoảng cách từ hoạt động của động cơ xe  

Khí thải 
Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn (m) 

QCVN 05:2013/ 

BTNMT 5 10 100 250 600 
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Bụi 3,351 1,746 0,301 0,181 0,081 0,3 

SO2 0,772 0,402 0,069 0,042 0,019 0,35 

NO2 5,365 2,795 0,482 0,289 0,130 0,2 

CO 10,804 5,628 0,971 0,584 0,262 30 

HC 2,980 1,552 0,268 0,161 0,072 - 

Kết quả tính toán cho thấy, nồng độ CO, SO2, và HC phát sinh từ đốt nhiên liệu khi vận 

hành các phƣơng tiện vận chuyển đều nằm trong GHCP của QCVN 05:2013/BTNMT ở khoảng 

cách 600m. Riêng nồng độ Bụi và NO2
 
vƣợt

 
so với quy chuẩn cho phép (Bụi vƣợt 1,32 lần; NO2 

vƣợt 3,16 lần). Tuy nhiên, trong khu vực này hiện không có ngƣời dân nào sinh sống nên tác 

động chỉ ảnh hƣởng đến công nhân đang thi công tại công trƣờng. 

+ Tác động từ khí thải phát sinh từ việc trải nhựa đường 

Tổng khối lƣợng nhựa đƣờng của dự án khoảng 14.500kg. Theo United States 

Environmental Protection Agency (US EPA), trong bê tông hạt nhựa, nhựa đƣờng chiếm 45%; 

trong nhựa đường, dung môi VOC chiếm 25%, theo đó, khối lƣợng VOC trong thành phần bê 

tông hạt nhựa là: 14.500 × 45% × 25% = 1.631,25 kg. 

Thời gian trải nhựa là 04 tháng (ngày làm việc 8 tiếng), nhƣ vậy, tải lƣợng VOC phát sinh 

trong quá trình trải nhựa tƣơng ứng là: 1.631,25 kg : 4 tháng = 407,81 kg/tháng tƣơng đƣơng 

với 0,544g/s.  

Việc trải nhựa đƣờng chủ yếu gây ô nhiễm nhiệt và mùi hôi đối với môi trƣờng không khí 

xung quanh. Nhựa đƣờng là nguyên vật liệu để sản xuất bê tông nhựa asphalt dùng trong thi 

công đƣờng bộ. Nhựa phải đƣợc gia nhiệt đến 120 – 145
0
C trở thành dạng lỏng trƣớc khi đƣợc 

sử dụng trải đƣờng. Sau khi trải lại bị ảnh hƣởng từ bức xạ nhiệt mặt trời, do vậy nhiệt độ không 

khí gần khu vực thi công sẽ cao hơn thời điểm bình thƣờng khoảng vài độ. Ngoài ra, sự cố gây 

bỏng cho công nhân có thể xảy ra nếu có sự tiếp xúc trực tiếp bề mặt da với nhựa nóng 

chảy.Ảnh hƣởng này chỉ trong phạm vi nhỏ - khoảng 20m từ khu vực thi công. Thời gian ảnh 

hƣởng ngắn vì nhựa sẽ nhanh chóng đặc lại sau khi trải xuống mặt đƣờng và hoạt động này diễn 

ra không liên tục trong suốt quá trình thi công. Các tác động này có thể giảm thiểu và phòng 

tránh đƣợc bằng các biện pháp bảo hộ lao động và giám sát thi công. 

  Tác động do CTR  

Nguồn phát sinh CTR trong GĐCB chủ yếu từ các hoạt động nhƣ: xây dựng kho bãi lán trại, 

lƣợng đất , sinh hoạt của công nhân. 

- Khối lƣợng chất thải rắn của dự án phát sinh do bóc bỏ mỏ vật liệu, san ủi mặt bằng làm 

khi bãi, lán trại, làm đƣờng thi công là 14.170 m
3
, khối lƣợng này là không đáng kể và sẽ đƣợc xử 

lý bằng cách vận chuyển về bãi đổ thãi do vậy, tác động này đƣợc loại trừ vì không ảnh hƣởng 

đến cảnh quan cũng nhƣ không phát sinh thêm các tác động liên quan đến quá trình đổ đất đá thải; 
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- Lƣợng sinh khối phát sinh chủ yếu bao gồm là tre, nứa , cây bụi ….Sau khi đền bù thỏa 

đáng, hầu hết lƣợng sinh khối này sẽ đƣợc các hộ dân tự thu gom vận chuyển xử lý và một ít cây 

gỗ sẽ đƣợc bán gỗ nguyên liệu, tận dụng làm củi đun, cọc tiêu…. 

- Đối với rác thải sinh hoạt: Từ kết quả điều tra, khảo sát của nhiều nhiệm vụ môi trƣờng 

cho thấy, lƣợng phát sinh rác thải sinh hoạt tại Việt Nam là 0,55 kg/ngƣời/ngày. Với lƣợng công 

nhân lớn nhất trên công trƣờng ở GĐCB (50 ngƣời) thì lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh là 27,5 

kg/ngày. Tuy nhiên, đa số công nhân làm việc tại công trƣờng chủ yếu là ngƣời dân địa phƣơng, 

sau giờ làm sẽ về nhà nên lƣợng rác thải thực tế ít hơn nhiều. Tuy nhiên, để loại trừ tác động tới 

môi trƣờng, rác thải sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom vào các thùng chứa có nắp và đƣợc đơn vị có 

chức năng xử lý rác thải đến thu và mang đi xử lý theo hợp đồng đã ký với nhà thầu. 

Tóm lại mức độ và phạm vi chịu tác động bởi chất thải rắn tới môi trƣờng xung quanh là 

nhỏ, không đáng kể. 

 Tác động do nước thải 

+ Đối với nước thải sinh hoạt: 

Trong giai đoạn cơ bản, nguồn phát sinh nƣớc thải chủ yếu xuất phát từ khâu sinh hoạt 

của công nhân tại công trƣờng. Lƣợng nƣớc sinh hoạt tính trung bình 100l/ngƣời/ngày. 

Lƣợng nƣớc thải tính bằng 80% lƣợng nƣớc sinh hoạt nên với lƣợng công nhân lớn nhất 

50 ngƣời/ngày sẽ tạo ra khoảng 4.000 l/ngày (= 4m
3
/ngày). Để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và 

cảnh quan tại khu vực dự án cho cả giai đoạn thi công, dự án sẽ bố trí hệ thống thu gom và xử lý 

nƣớc thải sinh hoạt để không làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh khu dự án, nhất là sức 

khỏe của công nhân làm việc trực tiếp tại dự án.  

+ Đối với nước mưa chảy tràn: 

  Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên toàn bộ diện tích khu dự án đƣợc tính theo công thức: 

QTB = 0,278×K×I×F (m
3
/tháng mùa mưa). Trong đó: 

- K - Hệ số d ng chảy (k = 0,6). 

- I - Cường độ mưa (mm/tháng). 

- F - Diện tích tính toán, m
2
.  

+ Lƣợng mƣa trung bình tháng của năm 2021 thành phố Kon Tum: 167,81 mm. 

+ Diện tích tính toán: F = 29.000m
2
. 

QTB = 0,278×0,6×167,81 × 10
-3
× 29.000 = 811,73 m

3
/tháng mùa mưa. 

Nƣớc mƣa chảy tràn theo địa hình tự nhiên sẽ cuốn theo đất, cát, sinh khối thực vật, rác 

thải sinh hoạt,... làm ảnh hƣởng trực tiếp đến tài nguyên đất, gây xói mòn đất, ảnh hƣởng đến 

các loài sinh vật dƣới nƣớc, làm gia tăng độ đục, tăng mực nƣớc và cƣờng độ dòng chảy.  

Để đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trƣờng của khu vực, chủ dự án cần sẽ phối hợp với đơn vị 

thi công tạo mƣơng rãnh thoát nƣớc mƣa tại khu vực, đồng thời toàn bộ nƣớc mƣa chảy tràn 

phải đƣợc thu gom vào hệ thống rãnh thoát nƣớc, hố ga tạm thời sau đó mới cho chảy vào 

nguồn tiếp nhận để không xảy ra hiện tƣợng nƣớc tù đọng làm phát sinh mầm bệnh và nơi trú 

ngụ của các côn trùng, sâu bọ gây bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân thi công xây 

dựng, ngƣời lao động sản xuất và ngƣời dân xung quanh. 
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2) Tác động không liên quan đến chất thải 

 Tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn của các thiết bị sử dụng trong quá trình san ủi, GPMB đƣợc thống kê nhƣ sau: 

Bảng 3. 9. Tiếng ồn do các thiết bị ở vị trí cách máy 15m, sử dụng trong GĐCB 

TT Thiết bị 
Mức ồn (dBA) 

Min Max 

1 Máy xúc 74 77 

2 Máy ủi/ gạt 80 - 

3 Ôtô tự đổ (12-15)tấn 83 94 

4 Máy đầm 73 75 

Nguồn: USEPA, 1971 

Dự báo tổng tiếng ồn gây ra do các thiết bị phá dỡ đƣợc tính theo công thức Mackerminze, 

1985 để tính toán. 

Lp(X) = Lp(X0) + 20lg(X0/X) 

Trong đó: 

Lp(X0): Mức ồn cách nguồn 15m (dBA) 

X0: 15m 

Lp(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

X: Vị trí cần tính toán 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng 2003. Môi trường không khí. NXB KHKT 2003 

Bảng 3. 10. Dự báo tiếng ồn cộng hưởng phát sinh theo khoảng cách  

TT Thiết bị 

Khoảng cách (m) 

60 80 100 300 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

1 Máy xúc 62 65 59 62 58 61 48 51 

2 Máy ủi/ gạt 68  65  64  54  

3 Ôtô tự đổ (12-15)tấn 71 82 68 79 67 78 57 68 

4 Máy đầm 61 63 58 60 57 59 47 49 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 

Nhƣ vậy, nếu riêng lẻ từng thiết bị thi công, một số thiết bị có mức ồn nhỏ nhất đã đảm 

bảo GHCP theo QCVN 26:2010/BTNMT ở khoảng cách 60m so với nguồn gây ồn nhƣ máy 

xúc, máy ủi, máy trộn đầm... Riêng đối với ô tô, phải từ 80m trở đi mức ồn nhỏ nhất đảm bảo 

GHCP. Tuy nhiên với độ ồn max, phải đến khoảng cách 300m, mức ồn phát sinh mới đảm bảo 

GHCP. Trƣờng hợp vận hành đồng thời tất cả các thiết bị nêu trên, mức ồn cộng hƣởng rất lớn, 

phạm vi ảnh hƣởng rộng (khoảng >500m). 

Các đối tƣợng bị ảnh hƣởng chủ yếu là công nhân tại công trƣờng. Tuy nhiên tác động 

này đƣợc đánh giá là trung bình vì tiếng ồn không diễn ra liên tục mà chỉ phát sinh khi vận hành 
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các thiết bị gây ồn, thời gian hoạt động của thiết bị lại nhỏ trong phạm vi 8 giờ/ngày.         

 Tác động do rung động 

 Trong quá trình phá dỡ GPMB, rung động phát sinh do các thiết bị nêu trên. Mức rung 

gây ra do từng thiết bị phá dỡ đƣợc tính theo công thức sau: 

VL =VL0 – 20log (r/r0)
0,5

 – 8,7a (r – r0) (dB). Trong đó: 

VL là độ rung tính theo dB ở khoảng cách “r” mét đến nguồn; 

VLo là độ rung tính theo dB đo ở khoảng cách “ro” mét từ nguồn. Độ rung ở khoảng cách 

ro = 10 m thƣờng đƣợc thừa nhận là rung nguồn; 

a là hệ số giảm nội tại của rung đối với nền sét khoảng 0,03. 

Tổng hợp rung động gây ra do các thiết bị phá dỡ đƣợc tính theo công thức sau: 

VLAp =  10lg(10
VLA1/10

 + 10
VLA2/10

 + 10
VLA3/10 

+ .... + 10
VLAn/10

) 

Trong đó: VLAn: Mức rung động do từng thiết bị sử dụng (dB) 

Mức rung nguồn và kết quả tính toán dự báo mức rung động tổng hợp do các thiết bị gây 

ra theo khoảng cách đƣợc thể hiện ở bảng 3.11, 3.12: 

Bảng 3. 11. Rung động do thiết bị sử dụng 

TT Loại phƣơng tiện, thiết bị sử dụng 
Mức rung tham khảo                                       

(theo hƣớng thẳng đứng, dB) 

1 Máy ủi đất/ máy gạt 79 

2 Xe vận chuyển  74 

3 Máy đầm  82 

Nguồn: USEPA, 1971 

Bảng 3. 12. Kết quả dự báo mức rung động do thiết bị sử dụng 

TT Loại phƣơng tiện, thiết bị sử dụng Mức rung ở khoảng cách (dB) 

12m 14m 16m 18m 

 San ủi mặt bằng thi công     

1 Máy ủi/ gạt 77 75 73 72 

2 Ôtô tự đổ (10-12) tấn 72 70 68 67 

3 Máy đầm 80 78 76 75 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy, đối với những khu vực cách máy thi công từ 12m 

trở lên sẽ có mức rung cộng hƣởng thấp hơn GHCP theo QCVN 27:2010/BTNMT. Nhƣ vậy, 

phạm vi ảnh hƣởng bởi mức rung do vận hành các thiết bị thi công là nhỏ.  

 Đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên 

* Tác động đến cảnh quan tự nhiên: 

 Việc chặt phá thảm thực vật, dọn dẹp, san ủi mặt bằng cho xây dựng các công trình phụ 

trợ, lán trại, xây dựng đƣờng giao thông (đƣờng thi công – vận hành) sẽ làm mất lớp phủ, thay đổi 

bề mặt địa hình, thúc đẩy các quá trình địa mạo (quá trình xói m n, trư t lở, đổ lở đất đá) và thay 
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đổi cảnh quan khu vực. Trong quá trình san ủi, bạt ta luy xây dựng các tuyến đƣờng giao thông 

làm phá hủy cấu trúc, kết cấu của đất đá dễ xảy ra trƣợt lở, sạt lở đất đá, vì vậy trong quá trình thi 

công phải có biện pháp cảnh báo ở những nơi có nguy cơ sạt lở, trƣợt lở để tránh những thiệt hại 

trong quá trình lƣu thông của các phƣơng tiện, còn phải đảm bảo sự lƣu thống của các phƣơng 

tiện trong quá trình thi công tuyến đƣờng. 

* Tác động đến môi trường sinh học: 

Hoạt động chặt phá cây, bóc lớp đất phong hóa có thể ảnh hƣởng đến hệ sinh thái trong 

đất do mất nơi cƣ trú và môi trƣờng sống của các loài chim, rắn, thằn lằn và phá hủy thảm thực 

vật do bóc lớp đất mặt và khai thác đất. 

3.1.1.4. Đánh giá, dự báo tác động của dự án xây dựng công trình đầu mối: 

Công trình đầu mối của dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm bao gồm đập bê tông 

trọng lực, xây dựng mới hồ chứa nƣớc ở thƣợng lƣu cách tuyến đập cũ khoảng 200m, Xây dựng 

mới đoạn kênh nối từ cống lấy nƣớc hồ chứa về cống lấy nƣớc đập dâng cũ dài khoảng 200,0m và kiên 

cố hoá toàn bộ chiều dài kênh cũ khoảng 6.037,0 m. 

Trong quá trình thi công cụm công trình đầu mối sẽ có những tác động tới môi trƣờng 

của vùng dự án. Chi tiết tác động đƣợc đánh giá nhƣ sau: 

a) Tác động liên quan đến chất thải 

a1) Bụi và khí thải 

- Bụi phát sinh do hoạt động đào đất đá. 

Theo tính toán tổng khối lƣợng đất đào, đắp và đất bóc phong hóa của công trình đầu 

mối của dự án Đập Đăk Cấm là 60.085,54m
3 
(Trong đó: đất phong hóa:3.681,49m

3
; đất đào: 

55.052,37m
3
; đất đắp: 1.351,68m

3
). Khối lƣợng đất đào 1 phần đƣợc tận dụng để đắp, 1 phần 

đƣợc chở ra bãi thải. Khoảng cách từ công trình đầu mối ra bãi thải của dự án và đƣợc xác định 

trong phạm vi 1000 m với diện tích 2ha. Với thời gian thi công dự kiến khoảng 6 tháng, mỗi 

ngày làm việc 8h; kết hợp với khối lƣợng đất đào, đắp cần thiết của công trình đầu mối của dự 

án ta xác định đƣợc tải lƣợng ô nhiễm bụi của cụm công trình đâu mối nhƣ sau: 

Bảng 3. 13. Tải lượng ô nhiễm tại vị trí công trình đầu mối 

TT 
Khối lƣợng đất 

đào (m
3
) 

Khối lƣợng đất đào 

(tấn) 
Tải lƣợng  

ô nhiễm (mg/s) 

1 60.085,54 87.124,03 0,018 

Áp dụng mô hình Sutton áp dụng cho nguồn điểm (khu vực cụm công trình đầu mối), dự 

báo nồng độ bụi phát sinh theo khoảng cách trong quá trình khai thác vật liệu đất đƣợc thể hiện 

ở bảng sau: 

Bảng 3. 14 Tải lượng ô nhiễm cụm công trình đầu mối theo khoảng cách 

TT 

Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn (mg/m
3
) QCVN 

05:2013/B

TNMT 5 50 100 250 600 

1 0,026 0,004 0,002 0,001 0,0001 0,3 

Kết quả dự báo cho thấy nồng độ bụi phát sinh trong quá trình xây dựng cụm công trình đầu 

mối của dự án đều nằm trong giới hạn QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
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chất lƣợng không khí cung quanh ở khoảng cách 5m. Ở khoảng cách này không có cƣ dân sinh 

sống nên tác động này chỉ ảnh hƣởng đến công nhân xây dựng và cây cối xung quanh và chỉ diễn ra 

trong giai đoạn thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đơn vị thi công sẽ áp dụng các biện 

pháp nhằm giảm thiểu tối đa tác động này. 

- Bụi và khí thải do quá trình vận chuyển đất đổ đi và vật liệu xây dựng  

Khối lƣợng đất đào đổ đi khoảng 57.382,18 m
3
 (tƣơng đƣơng 83.204,16 tấn) đƣợc vận 

chuyển ra bãi thải công trình cách khu vực đầu mối khoảng 1000 m. Nguyên vật liệu (cát, đá, 

sỏi…) đƣợc vận chuyển từ thành phố Kon Tum, khoảng cách trung bình khoảng 20 km, khối 

lƣợng vận chuyển khoảng 37.660,84 tấn. Sử dụng ô tô vận tải 10 tấn. Ƣớc tính thời gian vận 

chuyển khoảng 9 tháng, thời gian làm việc 8h/ngày. Tính toán đƣợc thải lƣợng ô nhiễm do vận 

chuyển đất và vật liệu xây dựng ở các bảng sau: 

Bảng 3. 15. Tổng thải lượng khí thải đối với  hoạt động vận chuyển cụm cộng trình đầu mối 

TT Thông số 

Thải lƣợng ô nhiểm 

do VC đất đổ đi 

(mg/s) 

Thải lƣợng ô 

nhiểm do VC 

vật liệu xây 

dựng (mg/s) 

Tổng thải lƣợng ô 

nhiễm do hoạt động 

vận chuyển (mg/s) 

1 Bụi 11,46 0,46 11,91 

2 CO 41,84 1,96 43,80 

3 NO2 20,78 0,74 21,52 

4 SO2 2,98 0,11 3,09 

5 HC 11,54 0,41 11,95 

Với tải lƣợng các chất ô nhiễm này, sử dụng mô hình Sutton áp dụng cho nguồn đƣờng 

để dự báo mức độ lan truyền bụi và khí thải theo khoảng cách từ hoạt động của động cơ xe. Kết 

quả dự báo nhƣ sau: 

Bảng 3. 16: Dự báo Nồng độ bụi và khí thải phát sinh theo khoảng cách từ hoạt động của động 

cơ phương tiện vận chuyển 

TT Khí thải 
Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

QCVN 

06:2009/ 

BTNMT 1 20 50 100 250 600 

1 
SO2 

(mg/m
3
) 

1,334 0,381 0,172 0,103 0,0617 0,0277 0,35 - 

2 
NO2 

(mg/m
3
) 

9,288 2,653 1,198 0,716 0,429 0,193 0,2 - 

3 
CO 

(mg/m
3
) 

18,903 5,401 2,439 1,458 0,875 0,392 30 - 
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4 
Bụi 

(mg/m
3
) 

5,140 1,468 0,663 0,396 0,238 0,107 0,3 - 

5 
HC 

(mg/m
3
) 

5,157 1,474 0,665 0,398 0,239 0,107 - 5 

Kết quả tính toán cho thấy, khí thải phát ra khi vận chuyển đất đổ đi và vận chuyển 

nguyên vật liệu tới cụm đầu mối của dự án cho thấy: Ở khoảng cách 20m thì nồng độ bụi và các 

khí thải phát sinh rất lớn, nhƣng ở khoảng cách 600m thì nồng độ giảm đi rất nhiều và đều dƣới 

quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, trong khoảng cách này không có dân cƣ sinh sống, các hoạt 

động cũng không diễn ra cùng lúc, xung quanh khu vực là cây cối nên tác động này chủ yếu ảnh 

hƣởng đến công nhân làm việc trực tiếp tại công trƣờng. 

- Bụi, khí thải phát ra từ trạm trộn bê tông 

Trong quá trình thi công khu vực đầu mối, bố trí 1 trạm trộn bê tông với công suất 50 

m
3
/h. Hoạt động trộn bê tông chủ yếu gây tiếng ồn và khói thải của động cơ đốt dầu diesel. Việc 

dự báo lƣợng phát thải khí, bụi từ trạm trộn đƣợc tính toán trong bảng 3.17  

Bảng 3. 17: Hệ số phát thải khí thải độc hại từ trạm trộn bê tông dùng dầu 

Quy trình 
  Hệ số phát thải (kg/m

3
 bê tông) 

PM10 NOx SO2 VOC CO 

Trộn mẻ      

- Không lọc 1,100 0,042 0,060 0,010 0,018 

- Có lọc 0,015 - - - - 

Trộn liên tục      

- Không lọc 1,100 0,019 0,014 0,015 0,009 

- Có lọc  0,001 - - - - 

Nguồn: Tổ chức y tế thế giới (WHO), 1993. 

Nhƣ vậy, với công suất thiết kế của trạm trộn 50 m
3
/h, lƣợng khí thải phát sinh từ trạm 

trộn bê tông nhƣ trong bảng 3.18: 

Bảng 3. 18: Dự báo lượng khí thải độc hại từ trạm trộn bê tông dùng dầu 

Quy trình 
Mức phát thải (kg/h hoạt động) 

PM10 NOx SO2 VOC CO 

Trộn mẻ 55 2,1 3 0,5 0,9 

Trộn liên tục 55 0,95 0,7 0,75 0,45 

Theo nhƣ tính toán bảng trên thì ô nhiễm không khí gây ra bởi hoạt động của các trạm 

trộn bê tông là nhỏ bởi vì khu vực xây dựng đầu mối không có cƣ dân sinh sống và chỉ có 2-3 

công nhân làm việc tại trạm trộn bê tông và hoạt động này diễn ra trong một thời gian ngắn. 

Tuy nhiên, các nhà thầu cần phải tuân thủ các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm bụi và ô nhiễm 

tiếng ồn trong quá trình vận hành các trạm trộn bê tông. 

 a2) Tác động do nước thải 
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- Tác động do nƣớc thải sinh hoạt: 

Nguồn phát sinh nƣớc thải chủ yếu phát sinh từ sinh hoạt của công nhân tại công trƣờng. 

Với lƣợng công nhân ngày lớn nhất tại khu vực xây dựng công trình đầu mối là 30 ngƣời thì 

lƣợng nƣớc thải sinh hoạt một ngày lớn nhất là 2,4m
3
/ngày. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt khá lớn, 

cần phải thu gom và xử lý để để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp 

nhận. Tuy nhiên, công nhân làm việc tại khu dự án đa số là ngƣời dân ở địa phƣơng, sau giờ 

làm sẽ về nhà nên lƣợng nƣớc thải thực tế sẽ ít hơn nhiều.  

- Tác động do nƣớc mƣa chảy tràn: Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn khu vực cụm đầu mối của 

dự án đƣợc tính theo công thức: 

QTB = 0,278×K×I×F (m
3
/tháng mùa mưa). Trong đó: 

- K - Hệ số d ng chảy (k = 0,6). 

- I - Cường độ mưa (mm/tháng). 

- F - Diện tích tính toán cụm đầu mối, m
2
. 

+ Lƣợng mƣa trung bình năm 2021 của thành phố Kon Tum: 167,81 mm. 

+ Diện tích tính toán: F = 600.100m
2
.(291.477,3m

2
) 

QTB = 0,278×0,6×167,81 × 10
-3
× 600.100 = 16.797,22 m

3
/tháng mùa mưa. 

Nƣớc mƣa chảy tràn theo địa hình tự nhiên sẽ cuốn theo đất, cát, sinh khối thực vật, rác 

thải sinh hoạt,... làm ảnh hƣởng trực tiếp đến tài nguyên đất, gây xói mòn đất, ảnh hƣởng đến 

các loài sinh vật dƣới nƣớc. 

- Tác động do nƣớc thải xây dựng: 

Nƣớc thải xây dựng gồm: nƣớc hố móng sau khi đắp đê quai để thi công đập; nƣớc rửa 

cát, đá phục vụ cho quá trình trộn bê tông; nƣớc dƣỡng ẩm bê tông.  

Thành phần các chất chủ yếu có trong nƣớc thải loại này là các chất vô cơ nhƣ: đất, cát, 

chất rắn lơ lửng, không nguy hại. Lƣợng nƣớc dƣỡng ẩm hố móng rất ít, phần lớn chúng sẽ bay 

hơi vào không khí. Riêng nƣớc rửa vật liệu xây dựng có thể tận dụng để làm ẩm bề mặt công 

trƣờng, hạn chế đƣợc bụi phát tán vào không khí mỗi khi xe ô tô vận chuyển đi qua. Đối với 

nƣớc hố móng sau khi đắp đê quai, do tính chất của loại nƣớc này là nƣớc suối tự nhiên ngấm 

qua đê quai nên không nguy hại. 

a3) Tác động do CTR 

 Nguồn tác động: 

 - Đào hố móng các hạng mục công trình đầu mối (móng đập, tràn xả lũ, cống lấy nƣớc) 

- Sinh hoạt của công nhân. 

Thành phần CTR phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là đất thải và vật liệu xây 

dựng dƣ thừa không thể sử dụng lại để thi công các hạng mục công trình. 

Bảng 3. 19: CTR phát sinh – Khu vực công trình đầu mối 

Hoạt động Tính chất Lƣợng 
Khu vực 

phát sinh 

Thời gian 

(tháng) 
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Hoạt động Tính chất Lƣợng 
Khu vực 

phát sinh 

Thời gian 

(tháng) 

Chất thải rắn thi công 

công trình đầu mối 

 Đất và cuội sỏi 

đào 

57.382,18 

m
3
 

Khu đầu 

mối 
24 

Công nhân trên công 

trƣờng 

Rác thải sinh hoạt 

(50 công nhân) 

27,5 

kg/ngày 

Khu lán 

trại 
24 

* Đánh giá: 

Đối với CTR xây dựng: Tổng khối lƣợng đất đá thải xây dựng phát sinh từ hoạt động thi 

công cụm đầu mối là 57.382,18m
3
. Đất đá thải này đƣợc đƣa ra các bãi thải của công trình với 

khoảng cách vận chuyển trung bình khoảng 1.000m. 

Đối với rác thải sinh hoạt: Căn cứ vào hệ số phát thải rác thải sinh hoạt tại Việt Nam là 

0,55 kg/ngƣời/ngày (theo phần CTR của Ngân hàng thế giới, bảng 3, trang 7, 1999); Căn cứ 

vào lƣợng công nhân 1 ngày lớn nhất trên công trƣờng là 30 ngƣời. Tính đƣợc lƣợng rác thải 

sinh hoạt phát sinh một ngày lớn nhất là 16,5 kg/ngày. Nếu không có biện pháp thu gom và xử 

lý có thể gây ảnh hƣởng xấu tới cảnh quan môi trƣờng và là môi trƣờng cho các dịch bệnh phát 

triển. Để loại trừ tác động tới môi trƣờng, rác thải sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom vào các thùng 

chứa có nắp và đƣợc đơn vị có chức năng xử lý rác thải đến thu và mang đi xử lý theo hợp đồng 

đã ký với nhà thầu thi công. 

b) Tác động không liên quan đến chất thải 

b1) Tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn của các thiết bị sử dụng trong thi công công trình đầu mối đƣợc thống kê nhƣ sau: 

Bảng  3. 20: Tiếng ồn do các thiết bị sử dụng trong quá trình thi công cụm công trình đầu mối 

TT Thiết bị 
Mức ồn (dBA) 

Min Max 

1 Máy đầm 74 77 

2 Cần cẩu 75 77 

3 Máy hàn 71 82 

4 Máy trộn bê tông 74 88 

5 Bơm bê tông 81 84 

6 Máy ủi 80 - 

7 Máy san 80 93 

8 Máy đầm bê tông 76 - 

9 Máy nén không khí 74 87 

10 Gầu ngoạm 72 93 

11 Ô tô vận chuyển 83 94 

12 Dụng cụ bơm hơi 81 98 
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Nguồn: USEPA, 1971 

Áp dụng công thức dự báo tổng tiếng ồn gây ra do các thiết bị thi công, công thức tính 

mức suy giảm ồn ở khoảng cách, dự báo tiếng ồn cộng hƣởng và sự lan truyền ở các khu vực 

đƣợc thể hiện ở bảng 3.21. 

Bảng 3. 21: Dự báo tiếng ồn cộng hưởng phát sinh theo khoảng cách trong quá trình thi công 

cụm đầu mối 

TT Thiết bị 

Khoảng cách (m) 

60 80 100 300 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

1 Máy đầm 62 65 59 62 58 51 48 41 

2 Cần cẩu 63 65 60 62 59 61 49 51 

3 Máy hàn 59 70 56 67 55 66 45 56 

4 Máy trộn bê 

tông. 
62 76 59 73 58 72 48 62 

5 Bơm bê tông 69 72 66 69 65 68 55 58 

6 Máy ủi 68 - 65 - 64 - 54 - 

7 Máy san 68 81 65 78 64 77 54 67 

8 Máy đầm bê 

tông 
64 - 61 - 60 - 50 - 

9 Máy nén 

không khí 
62 75 59 72 58 71 48 61 

10 Gầu ngoạm 60 81 57 78 56 77 46 67 

11 Ô tô vận 

chuyển 
71 82 68 79 67 78 57 68 

12 Dụng cụ bơm 

hơi 
69 86 66 83 65 82 55 81 

Nhƣ vậy, nếu riêng lẻ từng thiết bị thi công, tiếng ồn nhỏ nhất phát sinh phần lớn đảm 

bảo GHCP theo QCVN 26:2010/BTNMT ở khoảng cách 80 m so với nguồn gây ồn. Tuy nhiên, 

với độ ồn max, hầu hết phải đến khoảng cách 300 m, mức ồn phát sinh mới đảm bảo GHCP. 

Trƣờng hợp vận hành đồng thời các thiết bị sẽ tạo ra mức ồn cộng hƣởng rất lớn. Phạm vi ảnh 

hƣởng có thể trên 500 m. 

 b2) Tác động do rung động 

Áp dụng mức rung nguồn của các thiết bị thi công và công thức tính mức rung theo 

khoảng cách đã đƣợc trình bày ở GĐCB, dự báo mức rung động tổng hợp do các thiết bị gây ra 

theo khoảng cách đƣợc thể hiện ở bảng 3.22. 

Bảng 3. 22. Rung động do thiết bị sử dụng 

TT Loại phƣơng tiện,  Mức rung tham khảo 
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thiết bị sử dụng (theo hƣớng thẳng đứng, dB) 

1 Máy đào 80 

2 Máy ủi 79 

3 Xe tải nặng 74 

4 Máy nén không khí 81 

5 Búa máy 97,5 

Nguồn: USEPA, 1971 

Bảng 3. 23. Kết quả dự báo mức rung động tổng hợp khu vực đầu mối 

TT 
Loại phƣơng tiện,  

thiết bị sử dụng 

Mức rung ở khoảng cách (dB) 

12 m 14 m 16 m 18 m 

1 Máy đào 71 61 52 33 

2 Máy ủi 70 60 51 32 

3 Xe tải nặng 65 55 46 27 

4 Máy nén không khí 72 62 53 34 

5 Búa máy 88 79 69 51 

Kết quả tính toán dự báo ở bảng trên cho thấy đối với những khu vực cách máy thi công 

16m trở lên sẽ có mức rung tổng hợp thấp hơn GHCP theo QCVN 27:2010/BTNMT. Tuy nhiên 

nếu các thiết bị thi công này hoạt động đồng thời, mức rung cộng hƣởng sẽ tăng lên, chỉ đảm 

bảo GHCP ở khoảng cách từ 22 m trở lên. 

 b3) Tác động đến kinh tế xã hội 

Trong quá trình xây dựng công trình đầu mối, điều kiện kinh tế - xã hội trong khu vực sẽ 

chịu tác động bởi sự tập trung công nhân từ các nơi khác về khu vực 

Đối tƣợng bị tác động: Hoạt động sản xuất kinh tế, an ninh - trật tự xã hội của địa 

phƣơng. Cụ thể những tác động đến kinh tế xã hội có thể xảy ra trong giai đoạn thi công dự án: 

Ảnh hƣởng đến an ninh quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn và công tác quản lý của 

chính quyền địa phƣơng: Việc tập trung đông công nhân trên công trƣờng (chủ yếu là nam giới) 

có lúc lên đến 30 ngƣời, có thể dẫn tới sự xung đột giữa các nhóm lao động, xung đột giữa các 

nhà thầu thi công, xung đột giữa cán bộ, công nhân xây dựng với ngƣời dân địa phƣơng; làm 

phát sinh các tệ nạn xã hội (buôn bán, tiêm chích ma tuý, mại dâm…) gây khó khăn trong việc 

kiểm soát an ninh quốc phòng, an ninh trật tự, quản lý, phòng chống các tệ nạn xã hội. Cán bộ, 

công nhân xây dựng, ngƣời đi theo (gia đình: vợ, chồng, con cái,...) và dân di cƣ tự do đến khu 

vực công trƣờng gây biến động dân cƣ trong vùng dự án, làm tăng tạm thời mật độ dân cƣ, số 

lƣợng ngƣời lƣu trú tại địa phƣơng gây khó khăn cho công tác quản lý. 

b4) Tác động liên quan đến các bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh Covid-19: 

Sự gia tăng số lƣợng công nhân xây dựng ở cụm công trình đầu mối có thể mang theo 

những bệnh lạ đến và lây truyền sang ngƣời dân địa phƣơng, đặc biệt là tình hình dịch bệnh 

Covid 19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp.  
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Ô nhiễm nguồn nƣớc, ô nhiễm môi trƣờng không khí do thói quen sinh hoạt thiếu ý thức 

của công nhân trên công trƣờng là điều kiện cho các loài muỗi phát triển, nguy cơ gây bệnh sốt 

xuất huyết tăng. Các bệnh về đƣờng ruột nhƣ tả, lị, thƣơng hàn liên quan đến nguồn nƣớc ô 

nhiễm cũng có thể phát sinh.  

Đối tƣợng dễ nhiễm là công nhân xây dựng và khu vực dân cƣ gần công trƣờng. Điều đó 

tất yếu làm tăng chi phí xã hội, bao gồm chi phí thuốc men, giảm giờ lao động, chi phí phục vụ 

và chi phí gián tiếp khác.  

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và tốc độ lây lan nhanh nên công 

tác quản lý công nhân làm việc tại công trƣờng phải đƣợc thực hiện nghiêm túc để hạn chế lây 

lan. Áp dụng các biện pháp phòng chống nhƣ: thực hiện 5K,… 

 b5) Tác động đến sức khỏe của công nhân xây dựng: 

Qua kết quả dự báo nồng độ bụi và khí thải phát sinh trong quá trình đào đắp do đốt 

nhiên liệu diezel từ các thiết bị có sử dụng dầu cho thấy công nhân là đối tƣợng trực tiếp bị ảnh 

hƣởng.  

Ngoài ra việc cấp nƣớc sinh hoạt hàng ngày cho công nhân nếu không đƣợc đảm bảo 

cũng có thể tác động trực tiếp tới sức khỏe của họ nhƣ mắc các bệnh về đƣờng tiêu hóa, từ đó 

ảnh hƣởng đến tiến độ chung của dự án.  

b6) Mâu thuẫn giữa công nhân và người dân địa phương: Trong nhiều trƣờng hợp, mâu 

thuẫn giữa công nhân và ngƣời dân địa phƣơng có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: Khác 

nhau về lối sống; chênh lệch về thu nhập. 

b7) Tệ nạn xã hội: 

Khi xây dựng cụm công trình đầu mối, mật độ dân số tại khu vực dự án sẽ tăng lên bởi số 

công nhân đến làm việc tại công trƣờng. Nếu không có sự quản lý tốt về vấn đề tạm trú và 

không có nội quy quy định cụ thể về chế độ sinh hoạt và quy chế làm việc cho công nhân tại 

công trƣờng có thể sẽ kéo theo sự gia tăng các tệ nạn xã hội nhƣ cờ bạc, trộm cƣớp, ẩu đả... Các 

tệ nạn này góp phần gây rối trật tự xã hội và ảnh hƣởng đến cuộc sống của ngƣời dân bản địa. 

Do đó Chủ dự án cần phối hợp với công an các xã vùng dự án đăng ký tạm trú cho công nhân 

làm việc tại dự án, tuyên truyền lối sống lành mạnh để tránh các trƣờng hợp đáng tiếc có thể 

xảy ra. 

b8) Ảnh hưởng đến kinh tế, nghề nghiệp của người dân vùng Dự án 

Trong quá trình thi công xây dựng cụm công trình đầu mối không gây tác động tiêu cực 

tới hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ dân trong khu vực thi công, đặc biệt là các hộ có 

thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp vì: dự án đã thực hiện đền bù trong giai đoạn GPMB; 

Riêng đối với quá trình đổ thải, trƣờng hợp xảy ra hiện tƣợng trƣợt sạt đất đá do trọng lực cũng 

có thể xảy ra hoặc do công nhân chƣa thực hiện đúng quy trình đổ thải nên vẫn có khả năng gây 

vùi lấp đất nông nghiệp ở khu vực có cao độ địa hình thấp hơn. 

Bên cạnh đó dự án còn có thể phát sinh những tác động tích cực, cụ thể: 

Việc tập trung khối lƣợng lớn công nhân trên công trƣờng sẽ làm tăng nhu cầu về lƣơng 

thực thực phẩm và vui chơi giải trí tại địa phƣơng, góp phần thúc đẩy hoạt động thƣơng mại, 

dịch vụ phát triển, hình thành các cơ sở kinh doanh dịch vụ, góp phần giải quyết vấn đề việc 

làm và tăng thu nhập cho ngƣời dân.  

Tạo cơ hội về việc làm cho ngƣời lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động tạm thời tại 
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địa phƣơng. Tùy theo khả năng, lao động địa phƣơng sẽ đƣợc tuyển chọn vào làm việc ở một số 

bộ phận công trƣờng. Qua đó, dần dần nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân, tác động tích 

cực tới nhận thức, cũng nhƣ đời sống văn hóa của cộng đồng dân cƣ địa phƣơng. 

           b9) Tác động đến hệ sinh thái 

Đối với thảm thực vật, tại khu vực xây dựng đập Đăk Cấm chủ yếu là diện tích trồng là 

cây mì, cao su,…không có các loài thực vật quý hiếm bị ảnh hƣởng. Tuy nhiên, quá trình dọn 

dẹp lòng hồ, chặt phá thảm thực vật phục vụ công tác thi công cũng gây ra hiện tƣợng mất cân 

bằng sinh thái cục bộ. Diện tích cây công nghiệp bị chặt phá cũng dẫn tới hiện tƣợng thay đổi vi 

khí hậu, đồng thời thời tiết mƣa bão có thể gây ra hiện tƣợng sạt lở do mất thảm thực vật.  

Đối với các loài động vật, trên địa bàn thi công cụm công trình đầu mối thuộc   vùng dự 

án không đi qua khu vực có rừng nguyên sinh, hay là khu vực đệm của khu bảo tồn thiên nhiên. 

Phạm vi thực hiện dự án không có thực vật quý hiếm, hay động vật hoang dã. Tuy nhiên quá 

trình chặt phá thảm thực vật có thể ảnh hƣởng đến nguồn thức ăn của một số động vật nuôi 

(trâu, bò, dê, lợn…), đồng thời làm mất nơi cứ trú của một số loại động vật bò sát (rắn, 

chuột…), một số loài ong, loài chim làm tổ trên những tán cây.  

b11) Tác động môi trường của bãi thải 

Hoạt động thi công sẽ chiếm dụng 1,5 ha đất tại xã Đắk Cấm, thành phố Kon Tum (phần 

diện tích đất này nằm trong phạm vi diện tích của dự án, hiện trạng là đất trồng cây lâu năm của 

ngƣời dân) làm bãi thải làm ảnh hƣởng đến quỹ đất, thay đổi mục đích sử dụng đất và có thể 

gây ra tác động xấu tới môi trƣờng. Tuy bãi thải chỉ chiếm một diện tích nhỏ và xung quanh vị 

trí bãi thải không có dân cƣ sinh sống, nhƣng trong quá trình đổ thải, nếu nhƣ không có kè xung 

quanh vào mùa mƣa có thể gây ra hiện tƣợng sạt, lở, đồng thời chất thải theo nƣớc mƣa chảy 

tràn ra sông suối gây ô nhiễm cục bộ. Do đó, cần phải có biện pháp giảm thiểu để tránh tình 

trạng ô nhiễm xung quanh khu vực bãi thải. 

b12) Tác động đến hoạt động giao thông đường bộ 

Nguồn tác động: Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đất thải của dự án. 

Đối tƣợng và phạm vi bị tác động: Hoạt động giao thông đƣờng bộ cũng nhƣ dân cƣ  hai 

bên tuyến đƣờng TL 671, đƣờng Hồ Chí Minh. 

Đánh giá tác động: 

+ Đối với TL 675 chủ yếu đƣợc sử đụng để vận chuyển nguyên vật liệu cho dự án. 

+ Đối với đƣờng Hồ Chí Minh: Chủ yếu đoạn từ điểm giao nhau với đƣờng tránh tại Km  

đến    Km ; TL 675 (Đƣờng Nguyễn Hữu Thọ) từ điểm giao nhau với đƣờng Hồ Chí Minh đến 

Km  : thi công đƣờng ống cấp nƣớc sinh hoạt cho phƣờng Ngô Mây và xã Vinh Quang. 

Việc sử dụng tuyến đƣờng này để vận chuyển có thể gây ra các tác động nhƣ sau:  

- Gia tăng tai nạn giao thông do vận chuyển nguyên vật liệu, thi công các hạng mục 

đƣờng ống cấp nƣớc sinh hoạt. 

- Tăng nguy cơ tai nạn giao thông do hoạt động vận chuyển làm rơi vãi vật liệu. Các xe 

chở nguyên vật liệu từ khu vực thi công khi ra đƣờng sẽ kéo theo đất bám dính trên lốp xe. Đất 

rơi vãi trên đƣờng sẽ phát sinh bụi và gặp nƣớc cũng sẽ hóa lỏng. Bùn đất hóa lỏng trên bề mặt 

đƣờng tạo ra tình trạng trơn trƣợt và làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Va chạm không 

chỉ xảy ra giữa phƣơng tiện giao thông trên đƣờng và phƣơng tiện thi công mà còn có thể xảy ra 

giữa các phƣơng tiện giao thông với nhau. 
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- Gây hƣ hại các tuyến đƣờng: Vận chuyển ngoài công trƣờng chủ yếu là sắt thép, xi 

măng, cát đá. Đƣờng ngoài công trƣờng từ thành phố Kon Tum, vào công trình là Quốc lộ 14 và 

đƣờng quản lý hiện trạng. Quốc lộ 14 mặt đƣờng bê tông nhựa có chiều rộng mặt đƣờng 10-

20m đi lại thuận lợi, thỏa mãn mọi yêu cầu về vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị công 

trƣờng. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng của các ô tô 

12 - 16T trong thời gian thi công có thể tác động đến hoạt động đi lại của ngƣời dân địa 

phƣơng, chủ yếu là: Hƣ hại, xuống cấp đƣờng trong thời gian thi công; Hƣ hại đƣờng thêm các 

tuyến đƣờng này nếu sau thời gian thi công không đƣợc hoàn nguyên; Tạo thêm ổ voi, ổ gà và 

chƣớng ngại vật (đá, cát, sỏi rơi vãi) trên đƣờng, đặc biệt là các đoạn đƣờng đã bị xuống cấp; 

Tăng mật độ lƣu thông của các phƣơng tiện trên đƣờng; Các ảnh hƣởng này gián tiếp gây thiệt 

hại cho ngƣời dân địa phƣơng sử dụng đƣờng hàng ngày. Sự bức bối này diễn ra trong suốt thời 

gian thi công và còn kéo dài nếu chất lƣợng các tuyến đƣờng không đƣợc hoàn trả ít nhất nhƣ 

trạng thái ban đầu. 

- Gây ùn tắc giao thông: Ùn tắc giao thông có thể xảy ra do các phƣơng tiện vận chuyển 

qua các điểm giao cắt, qua trƣờng học, chợ vào giờ cao điểm nếu không có sự điều phối, hƣớng 

dẫn hoặc sự điều phối không hợp lý cho các chủ phƣơng tiện tham gia giao thông sẽ gây ra tai 

nạn và ùn tắc giao thông. Và sẽ làm tăng nồng độ các khí thải gây ô nhiễm nhƣ NO2 và SO2, 

tiếng ồn cục bộ từ các phƣơng tiện vận chuyển nhƣ đã phân tích ở trên, ảnh hƣởng gián tiếp đến 

sức khỏe của ngƣời dân tham gia giao thông. 

b13) Tác động do sự cố đổ xăng dầu tại kho chứa xăng dầu 

Tại khu vực kho chứa xăng dầu bố trí các thùng chứa dung tích lớn. Do vậy hiện tƣợng 

tràn đổ xăng dầu do đổ các thùng này là không thể xảy ra. Tuy nhiên trong quá trình cung cấp 

nhiên liệu cho các xe máy vận hành, nếu cán bộ cung cấp bất cẩn gây rơi rớt, đổ xăng dầu 

xuống sàn kho cần thực hiện ngay biện pháp giảm thiểu nhƣ khóa vòi cấp, dùng cát đổ ngay 

xuống khu vực có xăng dầu bị rơi rớt, tràn đổ, di đẩy cát để thấm toàn bộ lƣợng xăng dầu bị 

tràn; sau đó hót bỏ lƣợng cát này vào thùng chứa giẻ lau chứa dầu, xử lý nhƣ CTNH. Khi đó tác 

động này đƣợc loại trừ. 

 

3.1.1.5. Đánh giá tác động của hoạt động xây dựng kênh và công trình trên kênh và 

khu xử lý nước:  

Trong quá trình thi công xây dựng, sửa chữa kênh và công trình trên kênh và xây dựng 

khu xử lý nƣớc sẽ có những tác động tới môi trƣờng của vùng dự án. Chi tiết tác động đƣợc 

đánh giá nhƣ sau: 

a) Tác động liên quan đến chất thải 

a1) Bụi và khí thải  

- Bụi phát sinh do hoạt động đào đất đá: 

Theo tính toán, tổng khối lƣợng đất đào công trình kênh và CTTK nhƣ bảng sau: 

Bảng 3. 24: Tổng khối lượng đất đào công trình kênh và CTTK và khu xử lý nước 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Đất bóc phong hóa m
3
 11.205,01 

2 Đất đào m
3
 33.512,35 

3 Đất đắp m
3
 28.257,11 
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4 Thép tấn 288,19 

5 Cát vàng tấn 3.492,02 

6 Xi măng tấn 981,60 

7 Đá dăm tấn 6.577,86 

8 Giấy dầu thấm nhựa đƣờng m
2
 537.739,00 

9 Vải địa kỹ thuật m
2
 12.801,38 

10 Ván khuôn m
2
 6957,89 

11 
Lớp chống thấm bằng phụ gia 

Sikalatex TH 
m

2
 5303,66 

12 Sơn thép các loại m
2
 128,61 

13 Sỏi lọc m
3
 68,00 

14 Cát lọc m
3
 275,30 

- Bụi phát sinh do hoạt động đào đất đá. 

Theo tính toán tổng khối lƣợng đất đào, đất đắp, đất đào phong hóa của Kênh và CTTK 

và khu xử lý nƣớc của dự án Đập Đăk Cấm là 44.717,36m
3
. Khối lƣợng đất đào tận dụng để đắp 

28.257,11m
3
; Lƣợng đất phong hóa đƣợc chở ra bãi thải của dự án cùng với lƣợng đất đào còn 

dƣ, khối lƣợng khoảng 16.460,25 m
3
. Khoảng cách từ công trình đầu mối ra bãi thải của dự án và 

đƣợc xác định trong phạm vi vận chuyển khoảng 1000 m với diện tích khoảng 2ha (có biên bản 

xác định vị trí kèm theo phần phụ lục). 

 Với tỷ trọng trung bình của đất là 1,4 tấn/m
3
; hệ số ô nhiễm trung bình trong khu vực 

tính đƣợc là 0,00018 kg/tấn; thời gian thi công khoảng 6 tháng, thời gian làm việc 8h/ngày; kết 

hợp với khối lƣợng đất đào cần thiết của công trình kênh và CTTK của Đập Đăk Cấm ta xác 

định đƣợc tải lƣợng ô nhiễm nhƣ sau: 

Bảng 3. 25. Tải lượng ô nhiễm tại vị trí kênh và CTTK và khu xử lý nước  

TT Hạng mục 
Khối lƣợng đất 

đào, đắp (m
3
) 

Khối lƣợng đất đào 

(tấn) 
Tải lƣợng  

ô nhiễm (mg/s) 

1 

Công trình kênh và 

CTTK và khu xử lý 

nƣớc 

44.717,36 62.604,30 1,181 

Áp dụng mô hình Sutton áp dụng cho nguồn điểm (khu vực cụm Công trình kênh và 

CTTK và khu xử lý nƣớc), dự báo nồng độ bụi phát sinh theo khoảng cách trong quá trình khai 

thác vật liệu đất đƣợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3. 26 Tải lượng ô nhiễm theo khoảng cách 

TT Hạng mục 

Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn QCVN 

05:2013/BT

NMT 5 10 100 250 600 

1 

Công trình kênh và 

CTTK và khu xử lý 

nƣớc 
1,725 0,899 0,155 0,093 0,042 0,3 

Kết quả dự báo cho thấy nồng độ bụi phát sinh trong quá trình xây dựng cụm công trình 

kênh và CTTK và khu xử lý nƣớc của Đập Đăk Cấm, nằm trong giới hạn QCVN 

05:2013/BTNMT ở bán kính 100 m. Ở khoảng cách này không có cƣ dân sinh sống nên tác 
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động này chỉ ảnh hƣởng đến công nhân xây dựng và cây cối xung quanh. Tác động này đƣợc 

đánh giá là nhỏ và chỉ diễn ra trong giai đoạn thi công. 

- Bụi và khí thải do quá trình vận chuyển đất và vật liệu xây dựng  

Vật liệu (cát, đá, sỏi…) đƣợc vận chuyển từ thành phố Kon Tum, khoảng cách trung bình 

khoảng 20km. Với khối lƣợng nguyên vật liệu cần vận chuyển khoảng 11.339,67 tấn; sử dụng ô 

tô vận tải 10 tấn, thời gian vận chuyển ƣớc tính khoảng 60 ngày. Thải lƣợng do vận chuyển 

nguyên vật liệu khoảng 1,181 mg/s. Tính toán đƣợc thải lƣợng ô nhiễm của khí thải do vận 

chuyển đất và vật liệu xây dựng ở các bảng sau: 

Bảng 3. 27. Tổng thải lượng khí thải đối với  hoạt động vận chuyển cụm cộng trình kênh và 

CTTK và khu xử lý nước 

TT Thông số 
Thải lƣợng ô nhiểm do 

VC đất đào, đắp (mg/s) 

Thải lƣợng ô nhiểm 

do VC vật liệu 

(mg/s) 

Tổng thải lƣợng ô 

nhiễm do hđ vận 

chuyển (m/s) 

1 Bụi 5,869 1,063 6,932 

2 CO 18,91 3,426 22,337 

3 NO2 9,391 1,701 11,092 

4 SO2 1,353 0,245 1,598 

5 HC 5,217 0,945 6,162 

Với tải lƣợng các chất ô nhiễm này, sử dụng mô hình Sutton áp dụng cho nguồn đƣờng 

để dự báo mức độ lan truyền bụi và khí thải theo khoảng cách từ hoạt động của động cơ xe. Kết 

quả dự báo nhƣ sau: 

Bảng 3. 28: Dự báo bụi và khí thải phát sinh theo khoảng cách từ hoạt động của động cơ xe  

cụm công trình đầu mối, kênh mương 

TT Hạng mục 
Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

QCVN 

06:2009/ 

BTNMT 5 10 100 250 600 

1 SO2 (mg/s) 2,334 1,216 0,210 0,126 0,057 0,35 - 

2 NO2 (mg/s) 16,197 8,438 1,455 0,875 0,392 0,2 - 

3 CO (mg/s) 32,618 16,993 2,931 1,763 0,790 30 - 

4 Bụi (mg/s) 10,123 5,274 0,909 0,547 0,245 0,3 - 

5 HC (mg/s) 8,998 4,688 0,808 0,486 0,218 - 5 

Kết quả tính toán cho thấy, khí thải phát ra khi vận chuyển đất đào, đắp và vận chuyển 

nguyên vật liệu trong giai đoạn này cho thấy: Ở khoảng cách 5m thì nồng độ bụi và các khí thải 

phát sinh rất lớn, nhƣng ở khoảng cách 600m thì nồng độ giảm đi rất nhiều và dƣới quy chuẩn 
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cho phép. Riêng nồng độ khí NO2 vƣợt so với quy chuẩn cho phép: khí NO2 vƣợt 1,96 lần. Tuy 

nhiên, trong khoảng cách này không có dân cƣ sinh sống, các hoạt động cũng không diễn ra 

cùng lúc, xung quanh khu vực là cây cối nên tác động này chủ yếu ảnh hƣởng đến công nhân 

làm việc trực tiếp tại công trƣờng. 

a2) Tác động do nước thải 

Khu vực xây dựng và sửa chữa công trình kênh và công trình trên kênh dự án Đập Đăk 

Cấm, nguồn phát sinh nƣớc thải chủ yếu xuất phát từ sinh hoạt của công nhân tại công trƣờng. 

Với lƣợng công nhân ngày lớn nhất tại khu vực xây dựng hạng mục này khoảng 20 ngƣời thì 

lƣợng nƣớc thải sinh hoạt một ngày lớn nhất là 1,6 m
3
/ngày. Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt này cần 

phải thu gom và xử lý để để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận.  

Do bản chất nƣớc thải sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các vi sinh vật 

gây bệnh và cùng với chất bài tiết, nguồn nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng có thể 

gây ô nhiễm môi trƣờng đất và nƣớc ngầm trong khu vực nếu không đƣợc thu gom và xử lý. 

Về mặt vệ sinh và sức khỏe, các chất bài tiết từ các nhà vệ sinh đƣợc định nghĩa là phân 

và nƣớc tiểu. Rất nhiều các bệnh truyền nhiễm lan truyền qua phân và nƣớc tiểu, từ ngƣời bệnh 

đến ngƣời khỏe mạnh. Lƣợng chất hữu cơ của phân và nƣớc tiểu có thể đánh giá qua chỉ tiêu 

BOD5 hoặc các chỉ số tƣơng tự (COD hoặc TOC). Nƣớc tiểu có BOD5 khoảng 8,6 g/lít và phân 

có BOD5 khoảng 9,6 g/100g. Nhƣ vậy, nếu thải trực tiếp ra đất, phân và nƣớc tiểu từ khu lán 

trại của công nhân sẽ là nguồn gây ô nhiễm đáng kể đến môi trƣờng đất và nƣớc trong khu vực 

Dự án. 

Bốn nhóm vi trùng gây bệnh trong chất bài tiết là virus, vi khuẩn, động vật nguyên sinh 

và giun sán. Hơn nữa, chất bài tiết (phân và nƣớc tiểu) còn là môi trƣờng để các loại sinh vật 

mang bệnh phát triển nhƣ ruồi, muỗi, chuột, gián và gây mùi hôi thối. Một gam phân ngƣời có 

thể chứa 109 virus gây bệnh. Mặc dù chúng không có khả năng sinh sản bên ngoài động vật chủ 

thích hợp nhƣng các loại virus này có thể tồn tại nhiều tuần lễ trong môi trƣờng bên ngoài, đặc 

biệt là ở môi trƣờng nhiệt độ thấp (< 15
0
C). Trong nƣớc thải sinh hoạt có thể chứa đến 105 

con/lít. Nhƣ vậy, nếu xả chất bài tiết từ khu lán trại của công nhân một cách bừa bãi, các loại 

virus này có đủ thời gian để truyền bệnh khi tiếp xúc với con ngƣời và lây thành bệnh dịch. Các 

loại virus gây bệnh có trong phân có thể kể đến nhƣ Adenovirus (nhiều loại bệnh), Poliovirus 

(bệnh bại liệt và nhiều bệnh khác), Echovirus (nhiều loại bệnh), Coxsackie (nhiều loại bệnh), 

Hepatitis A virus (bệnh viêm gan siêu vi A), Rotavirus (bệnh tiêu chảy). 

Trong phân ngƣời cũng chứa nhiều loại vi khuẩn gây các loại bệnh dịch nguy hiểm nhƣ 

dịch tả, kiết lỵ, thƣơng hàn, tiêu chảy,…  

Nhiều loại động vật nguyên sinh có thể gây nhiễm trùng và gây bệnh cho con ngƣời. 

Trong số này có nhiều loại sống trong hệ tiêu hóa của ngƣời và động vật, chúng gây bệnh tiêu 

chảy hoặc lỵ. Ba loại động vật nguyên sinh thƣờng gây bệnh cho con ngƣời bằng đƣờng tiêu 

hóa là Giadia Lambia (bệnh tiêu chảy), Balantidum Coli (bệnh tiêu chảy, lỵ), và Entamoeba 

Hystolytica (loét apxe gan).  

Những phân tích trên đây cho thấy: Nƣớc thải sinh hoạt và chất bài tiết có chứa nhiều 

loại virus, vi khuẩn, giun sán gây bệnh nguy hiểm cho con ngƣời. Do đó, để tránh làm phát sinh 

và lây lan bệnh tật khi tập trung cán bộ, công nhân xây dựng trong khu vực Dự án, trong giai 

đoạn xây dựng, đơn vị thi công bố trí các nhà vệ sinh tạm và chất thải phải đƣợc xử lý hợp lý 

trƣớc khi xả ra môi trƣờng. Chủ Dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện biện pháp 

giảm thiểu tác động từ loại nƣớc thải này. 
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- Tác động do nước mưa chảy tràn: 

 Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trên toàn bộ diện tích kênh và công trình trên kênh đƣợc tính 

theo công thức: 

QTB = 0,278×K×I×F (m
3
/tháng mùa mưa). Trong đó: 

- K - Hệ số d ng chảy (k = 0,6). 

- I - Cường độ mưa (mm/tháng). 

- F - Diện tích tính toán, m
2
.  

+ Lƣợng mƣa trung bình tháng của năm 2021 thành phố Kon Tum: 167,81 mm. 

+ Diện tích tính toán: F = 101.000m
2
. 

QTB = 0,278×0,6×167,81 × 10
-3
× 101.000 = 2.827,06 m

3
/tháng mùa mƣa. 

Nƣớc mƣa chảy tràn theo địa hình tự nhiên sẽ cuốn theo đất, cát, sinh khối thực vật, rác 

thải sinh hoạt,... làm ảnh hƣởng trực tiếp đến tài nguyên đất, gây xói mòn đất, ảnh hƣởng đến 

các loài sinh vật dƣới nƣớc, làm gia tăng độ đục, tăng mực nƣớc và cƣờng độ dòng chảy.  

Để đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trƣờng của khu vực, chủ dự án cần sẽ phối hợp với đơn vị 

thi công tạo mƣơng rãnh thoát nƣớc mƣa tại khu vực, đồng thời toàn bộ nƣớc mƣa chảy tràn 

phải đƣợc thu gom vào hệ thống rãnh thoát nƣớc, hố ga tạm thời sau đó mới cho chảy vào 

nguồn tiếp nhận để không xảy ra hiện tƣợng nƣớc tù đọng làm phát sinh mầm bệnh và nơi trú 

ngụ của các côn trùng, sâu bọ gây bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân thi công xây 

dựng, ngƣời lao động sản xuất và ngƣời dân xung quanh. 

- Tác động do nước thải xây dựng 

Nƣớc thải xây dựng gồm: nƣớc hố móng sau khi đắp đê quai để thi công kênh và công 

trình trên kênh, nƣớc từ bảo dƣỡng, vệ sinh máy móc. Trong nƣớc thải loại này là các chất vô 

cơ nhƣ: đất, cát, chất rắn lơ lửng, không nguy hại. Lƣợng nƣớc dƣỡng ẩm hố móng rất ít, phần 

lớn chúng sẽ bay hơi vào không khí. Riêng nƣớc rửa vật liệu xây dựng có thể tận dụng để làm 

ẩm bề mặt công trƣờng, hạn chế đƣợc bụi phát tán vào không khí mỗi khi xe ô tô vận chuyển đi 

qua. Đối với nƣớc hố móng sau khi đắp đê quai, do tính chất của loại nƣớc này là nƣớc sông tự 

nhiên ngấm qua đê quai nên không nguy hại. 

a3) Tác động do chất thải rắn 

 Thành phần thất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là đất thải và vật 

liệu xây dựng dƣ thừa không thể sử dụng lại để thi công các hạng mục công trình. 

Bảng 3. 29. CTR phát sinh – Khu vực kênh và CTTK và khu xử lý nước 

Hoạt động Tính chất Khối lƣợng 
Khu vực 

phát sinh 

Thời gian 

(tháng) 

1. Đất thừa của các 

hạng mục công 

trình 

Đất phong hóa 

và đất thừa đổ đi 

16.460,25 

m
3
 

Kênh và công 

trình trên kênh, 

khu xử lý nƣớc 

24 

2. Công nhân trên 

công trƣờng 

Rác thải sinh 

hoạt 
11  kg/ngày Khu lán trại 24 
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(20 công nhân) 

* Đánh giá: 

Đối với chất thải rắn xây dựng: Tổng khối lƣợng đất đá thải xây dựng phát sinh từ hoạt 

động thi công là 18.306,20 m
3
. Đất đá thải này đƣợc đƣa ra các bãi thải của công trình. 

Đối với rác thải sinh hoạt:  

Căn cứ vào hệ số phát thải rác thải sinh hoạt tại Việt Nam là 0,55 kg/ngƣời/ngày (theo 

phần CTR của Ngân hàng thế giới, bảng 3, trang 7, 1999); 

Căn cứ vào lƣợng công nhân 1 ngày lớn nhất trên công trƣờng là 20 ngƣời; 

Tính đƣợc lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh một ngày lớn nhất là 11 kg. Nếu không có 

biện pháp thu gom và xử lý có thể gây ảnh hƣởng xấu tới cảnh quan môi trƣờng và là môi 

trƣờng cho các dịch bệnh phát triển. Để loại trừ tác động tới môi trƣờng, rác thải sinh hoạt sẽ 

đƣợc thu gom vào các thùng chứa có nắp và đƣợc đơn vị có chức năng xử lý rác thải đến thu và 

mang đi xử lý theo hợp đồng đã ký với nhà thầu thi công. 

b) Tác động không liên quan đến chất thải 

b1) Tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn của các thiết bị sử dụng trong thi công công trình đầu mối đƣợc thống kê nhƣ sau: 

Bảng 3. 30. Tiếng ồn do các thiết bị sử dụng trong quá trình thi công kênh và công trình trên 

kênh 

TT Thiết bị 
Mức ồn (dBA) 

Min Max 

1 Máy đầm 74 77 

2 Máy hàn 71 82 

3 Máy nén không khí 74 87 

4 Gầu ngoạm 72 93 

5 Ô tô vận chuyển 83 94 

6 Dụng cụ bơm hơi 81 98 

Nguồn: USEPA, 1971 

Áp dụng công thức dự báo tổng tiếng ồn gây ra do các thiết bị thi công, công thức tính 

mức suy giảm ồn ở khoảng cách, dự báo tiếng ồn cộng hƣởng và sự lan truyền ở các khu vực 

đƣợc thể hiện ở bảng 3.36 

Bảng 3. 31. Dự báo tiếng ồn cộng hưởng phát sinh theo khoảng cách trong quá trình thi công 

TT Thiết bị 

Khoảng cách (m) 

20 40 60 

Min Max Min Max Min Max 

1 Máy đầm 62 65 59 62 58 61 

2 Máy hàn 59 70 56 67 55 66 
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3 Máy nén không khí 62 75 59 72 58 71 

4 Gầu ngoạm 60 81 57 78 56 77 

5 Ô tô vận chuyển 71 82 68 79 67 78 

6 Dụng cụ bơm hơi 69 86 66 83 65 82 

QCVN 26:2010/BTNMT 70dBA 

Nhƣ vậy, nếu riêng lẻ từng thiết bị thi công, tiếng ồn nhỏ nhất phát sinh phần lớn đảm 

bảo GHCP theo QCVN 26:2010/BTNMT ở khoảng cách 40 m so với nguồn gây ồn. Tuy nhiên, 

với độ ồn max, hầu hết phải đến khoảng cách 60 m, mức ồn phát sinh mới đảm bảo GHCP. 

Trƣờng hợp vận hành đồng thời các thiết bị sẽ tạo ra mức ồn cộng hƣởng rất lớn. Phạm vi ảnh 

hƣởng có thể từ 300 – 400 m. 

           b2) Tác động do rung động 

Áp dụng mức rung nguồn của các thiết bị thi công và công thức tính mức rung theo 

khoảng cách đã đƣợc trình bày ở GĐCB, dự báo mức rung động tổng hợp do các thiết bị gây ra 

theo khoảng cách đƣợc thể hiện ở bảng 3.37. 

Bảng 3. 32. Rung động do thiết bị sử dụng thi công kênh và công trình trên kênh 

TT 
Loại phƣơng tiện,  

thiết bị sử dụng 

Mức rung tham khảo 

(theo hƣớng thẳng đứng, dB) 

1 Máy đào 80 

2 Máy ủi 79 

3 Xe tải nặng 74 

4 Máy nén không khí 81 

5 Búa máy 97,5 

 Máy trộn bê tông  

Nguồn: USEPA, 1971 

Bảng 3. 33. Kết quả dự báo mức rung động tổng hợp thi công kênh và công trình trên kênh 

TT 
Loại phƣơng tiện, thiết bị sử 

dụng 

Mức rung ở khoảng cách (dB) 

12 m 14 m 16 m 18 m 

1 Máy ủi 77,89 76,03 74,35 72,81 

2 Xe tải nặng 76,89 75,03 73,35 71,81 

3 Máy nén không khí 71,89 70,03 68,35 66,81 

4 Búa máy 78,89 77,03 75,35 73,81 

Kết quả tính toán dự báo ở bảng trên cho thấy đối với những khu vực cách máy thi công 

16m trở lên sẽ có mức rung tổng hợp thấp hơn GHCP theo QCVN 27:2010/BTNMT. Tuy nhiên 

nếu các thiết bị thi công này hoạt động đồng thời, mức rung cộng hƣởng sẽ tăng lên, chỉ đảm 

bảo GHCP ở khoảng cách từ 22 m trở lên. 

b3) Ảnh hưởng do đường dây ĐZ22Kv: 

 Tác động từ sự cộng hưởng đường dây ĐZ 22 kV: Việc đấu nối tuyến đƣờng dây 110 kV 
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và 20 kV ảnh hƣởng đến tài nguyên và sinh thái trong khu vƣc, ngoài ra còn có sự ảnh hƣởng 

cộng hƣởng từ hai tuyến đƣờng dây tác động đến sức khỏe công nhân lao động trong quá trình 

thi công (nhƣ dựng cột, kéo dây,...) và sức khỏe của ngƣời dân, động thực vật sống gần khu vực 

khi tuyến đƣờng dây đi vào vận hành (nhƣ tạo sự xáo trộn oxy của không khí biến thành ozone 

tấn công vào cây cối bằng mƣa acide, sức khỏe cong ngƣời và động vật bị tổn hại, bị các bệnh 

nhƣ đau đầu, dị ứng, stress, xáo trộn tim mạch, ảnh hƣởng di truyền...). 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội, chiếm dụng đất 

Dự án không có ảnh hƣởng về nhà cửa của ngƣời dân và không có di dân, chỉ có ảnh 

hƣởng thu hồi đất và cây trồng trên đất, đất trồng lúa. Diện tích thu hồi đất  nhƣ sau: thu hồi 

vĩnh viễn 63,02 ha và thu hồi tạm thời 2,9 ha. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án 

cần đƣợc xây dựng dựa trên quy định tại:  

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai, 

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thƣờng hỗ trợ tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất, 

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

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

một số điều của Luật Đất đai;  

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy 

hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ; 

- Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành 

quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ các dự án thủy lợi, thủy điện; 

- Đất của ngƣời dân và Cây cối và hoa màu trên đất đền bù theo đơn bồi thƣờng giải phóng 

mặt bằng ban hành của UBND tỉnh Kon Tum: QĐ 72/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 V/v ban 

hành bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; QĐ 53/2014/QĐ-UBND 

ngày 19/09/2014 V/v ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

khi nhà nƣớc thu hồi đất  trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 

- Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, 

bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi triển khai dự án đầu tƣ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Trên cơ sở tổng diện tích cần đền bù giải tỏa, dự toán chi phí cho công tác đền bù, 

GPMB của dự án khoảng 40 tỷ đồng. Việc đền bù, giải phóng mặt bằng đƣợc thực hiện theo 

đúng các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích về mặt kinh tế cho ngƣời dân. Ngoài ra, 

để cho công tác đền bù, GPMB minh bạch, không gây chậm trễ cho tiến độ thực hiện dự án, 

một số biện pháp sau đây sẽ đƣợc áp dụng: 

- Phổ biến thông tin dự án đến cộng đồng và nêu rõ các vấn đề sau: Mục tiêu, ý nghĩa của 

việc thực hiện dự án; tiến độ thực hiện xây dựng các hạng mục công trình của dự án; Thống kê 

diện tích đất chiếm dụng (chiếm dụng tạm thời và vĩnh viễn); bản đồ tổng thể các hạng mục của 

dự án; 

  - Công tác phổ biến thông tin đƣợc phổ biến công khai tại UBND các xã/phƣờng bị ảnh 

hƣởng và các khu vực tiến hành xây dựng công trình đầu mối bằng các hình thức: Trên hệ thống 

loa truyền thanh của các xã/phƣờng; phố biến các thông tin quy hoạch, thông tin về dự án bằng 
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các biển panô tấm lớn; thời gian công bố thông tin từ khi bắt đầu chuẩn bị đến khi kết thúc dự án. 

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải 

- Kiểm soát bụi trong hoạt động san lấp m t bằng: 

+ Phun nƣớc làm ẩm bề mặt công trƣờng vào những ngày khô nóng. Nguồn nƣớc làm ẩm 

sẽ đƣợc bơm từ suối Đăk Cấm. Biện pháp làm ẩm đƣợc áp dụng trong thời gian diễn ra hoạt 

động san ủi tạo mặt bằng. 

+ Vào những ngày có gió lớn tiến hành phun nƣớc giữ ẩm bề mặt đất tại các khu vực san 

lấp chƣa đƣợc lu lèn để hạn chế cuốn bụi lên phát tán vào không khí. 

+ Dùng máy ủi, máy xúc tập trung đất thải vào vị trí phù hợp, bốc xúc luôn lên ô tô vận 

chuyển; 

+ Thu gom gọn gàng tránh để rơi xuống sông, suối ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc. 

- Kiểm soát khí thải phát sinh từ vận hành các thiết bị có sử dụng dầu diezen: 

+ Nhƣ đã dự báo ảnh hƣởng của khí thải từ các phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị thi 

công giai đoạn này không đáng kể, chỉ mang tính cục bộ ngay tại nguồn thải. Tuy nhiên để đảm 

bảo sức khỏe cho công nhân tại công trƣờng cũng nhƣ hiệu quả thực hiện, các thiết bị thi công 

trƣớc khi đƣa vào sử dụng cho dự án phải đƣợc kiểm định đúng quy định, phải có chứng chỉ an 

toàn kỹ thuật và môi trƣờng. Các cán bộ công nhân viên cần trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, xe 

hoạt động phải đảm bảo chất lƣợng, yêu cầu. 

+ Dùng các thiết bị phun nƣớc chống bụi vào các ngày nắng nóng, gió mạnh tại những 

khu vực phát sinh ra nhiều bụi trên công trƣờng và trên các tuyến đƣờng vận chuyển ở các đoạn 

qua khu dân cƣ. 

+ Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi công. 

+ Không để máy móc chạy không tải 30 phút trên công trƣờng.  

+ Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công nhƣ các biện 

pháp thi công; công nhân làm việc tại công trƣờng đƣợc sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động 

nhƣ khẩu trang, kính phòng hộ mắt. 

+ Có chế độ điều tiết xe phù hợp, các phƣơng tiện vận chuyển đƣợc che phủ thùng xe để 

hạn chế phát tán bụi ảnh hƣởng đến ngƣời dân sống dọc tuyến đƣờng vận chuyển nguyên vật 

liệu. 

+ Khí thải của các thiết bị, xe máy thi công phải đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 5939-2005 - 

Chất lƣợng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ Khí thải của các thiết bị, xe máy thi công phải đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 5940-2005 - 

Chất lƣợng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. 

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển: 

+ Thùng xe phải đảm bảo kín để tránh hiện tƣợng rơi vãi đất đá thải xuống đƣờng. Trƣờng 

hợp có khe hở, trƣớc khi bốc xúc đất đá thải, phải lót chỗ thủng, khe hở bằng bao xác rắn. 

+ Xe chuyên chở đúng trọng tải, phủ bạt kín thùng xe, cố định bằng dây buộc thông qua 

các lỗ đã đục sẵn ở mép bạt và các đinh đỉa ở thùng xe trong quá trình di chuyển. 
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+ Xe vận chuyển ra khỏi công trƣờng thi công sẽ đƣợc phun rửa làm sạch lốp xe nếu có 

hiện tƣợng bám bẩn bùn đất. 

+ Tất cả các xe vận tải đƣa vào sử dụng phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm 

về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng. 

+ Điều tiết xe phù hợp để tránh làm gia tăng mật độ xe, nhất là vào các giờ cao điểm trong 

ngày (không vận chuyển vào các khung giờ cao điểm, nghỉ trƣa của ngƣời dân). 

Chủ đầu tƣ có thể trực tiếp giám sát hoặc thuê đơn vị giám sát quản lý môi trƣờng yêu cầu 

nhà thầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu này để khắc phục triệt để sự ô nhiễm bụi, 

sự lƣu thông thông suốt của các phƣơng tiện vận chuyển trên các tuyến đƣờng, từ đó giảm bớt 

đáng kể mức độ ảnh hƣởng các hoạt động thi công đến mọi điều kiện sinh hoạt của ngƣời dân 

sống gần các tuyến đƣờng vận chuyển. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

 (i) Đối với chất thải xây dựng: 

- Thu gom hàng ngày, phân loại và tập trung lại một chỗ các chất thải rắn nhƣ kim loại, 

nhựa, giấy, sắt thép, bao bì xi măng... để bán phế liệu. Đối với đất đá thải, sinh khối từ vị trí 

GPMB đƣợc vận chuyển tới bãi đổ thải của dự án;  

- Đối với các chất thải rắn có khả năng tận dụng nhƣ gạch, bê tông vụn, đất đá,… có thể 

thu gom tận dụng để làm đƣờng giao thông, đắp trả hố móng. 

- Tránh các hoạt động đào, đắp đất trong mùa mƣa. Đặc biệt không tiến hành vào những 

ngày mƣa bão; 

- Yêu cầu các xe chở đất đá phải che chắn cẩn thận không để vật liệu rơi vãi trên đƣờng, 

hạn chế trọng tải và vận tốc các xe tải (dƣới 20km/h), để tránh việc rơi vãi dọc đƣờng.  

- Đối với chất thải lƣu trữ tạm thời trên công trƣờng trƣớc khi vận chuyển đến nơi xử lý, 

các nhà thầu phải đảm bảo: khoảng cách an toàn nơi lƣu chứa chất thải phải cách sông suối là 

250 m; nằm trong ranh công trình; che chắn khi trời mƣa và lƣu trữ trên công trƣờng không quá 

48 tiếng. 

(ii) Chất thải rắn sinh hoạt  

Nghiêm cấm xả thải các chất thải sinh hoạt bừa bãi xung quanh lán trại. Đối với CTR 

sinh hoạt, Chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công bố trí các thùng chứa có nắp để thu gom toàn bộ 

lƣợng CTR sinh hoạt của cán bộ, công nhân tại công trƣờng. Nhà thầu, chủ dự án phải ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo đúng quy định.  

(iii) Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại là giẻ dính dầu phát sinh từ việc sửa chữa xe máy, thiết bị thi công do 

sự cố hƣ hỏng đột xuất. Quản lý thu gom và xử lý loại chất thải này theo đúng Thông tƣ 

36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải 

nguy hại. Cụ thể là Chủ dự án phải: 

+ Xác định giẻ dính dầu là chất thải nguy hại, không để lẫn với chất thải thông thƣờng; 

+ Thu gom và lƣu giữ tạm thời trong thùng chứa riêng biệt, có nắp đậy và dán nhãn theo 

TCVN 6707/2000 “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa” và đƣợc đặt tại vị trí 

an toàn trong kho có mái che, có thiết bị phòng cháy. Cần lƣu ý nền kho chứa chất thải nguy hại 

phải cao hơn so với mặt bằng công trƣờng (từ 30-50 cm) và đƣợc láng xi măng, tránh trƣờng 
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hợp để xảy ra sự cố rò rỉ dầu mới khắc phục đƣợc triệt để, tránh để thấm dầu qua tầng đất gây ô 

nhiễm nƣớc ngầm; 

+ Đặt tại nơi quy định trong kho bãi; 

+ Bố trí cán bộ: Có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đã đƣợc đào tạo tập huấn về 

Quản lý chất thải nguy hại để quản lý chất thải chứa dầu. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 

* Nƣớc mƣa chảy tràn: 

Nƣớc mƣa chảy tràn qua mặt bằng thi công sẽ cuốn theo đất, cát, rác thải và đặc biệt là 

dầu nhớt rơi vãi... dễ gây tác động tiêu cực cho môi trƣờng nƣớc mặt khu vực hồ chứa. Việc thu 

gom, xử lý nƣớc mƣa chảy tràn qua mặt bằng khu vực đƣợc hạn chế bởi các biện pháp sau: 

+ Bố trí các nhà vệ sinh di động tại các lán trại, ban chỉ huy công trƣờng; 

+ Thu gom, xử lý triệt để lƣợng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày, yêu cầu công nhân thi 

công không vứt rác bừa bãi, đặc biệt xuống hồ và các khu vực trũng thấp. 

+ Tại vị trí tập kết vật liệu, vị trí bãi thải bố trí hệ thống mƣơng rãnh thu gom, để ngăn 

rác, lắng đọng bùn đất trƣớc khi chảy thoát vào môi trƣờng. Đồng thời, che chắn vật liệu khi có 

mƣa để hạn chế nƣớc mƣa cuốn trôi xuống các khu vực thấp. 

+ Thực hiện rửa xe máy, sửa chữa và bảo dƣỡng xe máy tại các cơ sở dịch vụ. Thu gom 

và xử lý triệt để dầu mỡ thải, nƣớc rửa xe, giẻ lau dính dầu mỡ tại trạm bảo dƣỡng để xử lý theo 

quy định, nghiêm cấm đổ thải vào môi trƣờng xung quanh. 

+ Thực hiện bảo dƣỡng xe máy định kỳ nhằm đảm bảo xe máy hoạt động trong tình 

trạng tốt nhất, không bị rò rỉ dầu mỡ ra ngoài môi trƣờng. 

+ Bố trí dẫn dòng thi công đảm bảo không gây sạt lở, bố trí xây dựng các mƣơng thoát 

nƣớc tạm thời tại các bãi thải nhằm tránh dòng chảy xói ngầm gây xâm thực, sạt lở công trình. 

+ Chủ dự án sẽ tạo các đƣờng thoát nƣớc mƣa trong khu vực dự án, tạo các rãnh thoát 

nƣớc mƣa tạm thời nhằm tránh tồn đọng nƣớc mƣa đồng thời tạo khả năng lắng cặn trƣớc khi 

nƣớc mƣa thoát ra nguồn tiếp nhận. Đồng thời, mặt bằng dự án đƣợc thi công hoàn thiện đến 

đâu thì chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công dọn dẹp mặt bằng đến đó để giảm thiểu ô nhiễm do 

nƣớc mƣa chảy tràn. 

* Nƣớc thải sinh hoạt: Để hạn chế ô nhiễm, Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công bố trí các 

nhà vệ sinh tạm tại các lán trại và ban chỉ huy công trƣờng phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá nhân 

của công nhân xây dựng khu vực dự án. Dự kiến lắp đặt 03 nhà vệ sinh di động trong quá trình 

thi công xây dựng. Đồng thời, yêu cầu Đơn vị thi công định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút và 

vận chuyển bùn cặn đi xử lý. 

* Nước thải xây dựng: Các loại nƣớc thải từ quá trình thi công nhƣ nƣớc trộn bê tông, nƣớc 

bảo dƣỡng bê tông, nƣớc bơm hố móng, nƣớc rửa cốt liệu, nƣớc rửa các thiết bị thi công phải 

đƣợc thu gom, gạn nƣớc hợp lý trƣớc khi chảy ra môi trƣờng. Đồng thời để đảm bảo vệ sinh môi 

trƣờng, chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp nhƣ sau: 
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+ Không tập trung các loại nguyên vật liệu, nhiên liệu gần các nguồn nƣớc để ngăn ngừa 

thất thoát, rò rỉ gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng. 

+ Sử dụng nguồn nƣớc hợp lý (vừa đủ) trong quá trình trộn bê tông để hạn chế thẩm thấu 

xuống đất hoặc chảy tràn đến nơi khác. 

+ Thực hiện các biện pháp an toàn cho máy móc, thiết bị thi công; không để xảy ra rò rỉ 

dầu máy trong quá trình thi công, thay dầu mỡ của máy thi công tại các khu vực sửa chữa và bãi 

đỗ xe. 

+ Khi kết thúc một hạng mục phải làm vệ sinh sạch sẽ và có biện pháp hoàn trả ngay mặt 

bằng sử dụng để hạn chế gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng sinh thái tự nhiên. 

3.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung 

Do vị trí công trình xa khu dân cƣ nên tác động của tiếng ồn và độ rung ảnh hƣởng chủ 

yếu đến công nhân thi công tại công trƣờng. Vì vậy nhà thầu cần có các biện pháp bảo về trực 

tiếp cho công nhân nhƣ trang bị đồ bảo hộ lao động: găng tay, nút bịt tai,… 

 Các máy móc thiết bị đƣợc sử dụng phải đƣợc kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ, đảm bảo 

tiếng ồn và độ rung trong giới hạn cho phép. 

 Không thi công vào ban đêm, từ 22h đến 6h sáng ngày hôm sau. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái, cảnh quang xung quanh khu vực thi 

công 

Để giảm thiểu các tác động đến môi trƣờng sinh thái, chủ dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp sau đây: 

- Không cho phép các đơn vị thi công mở rộng ra ngoài phạm vi diện tích đất của dự án. 

- Giáo dục công nhân ý thức bảo vệ môi trƣờng trong quá trình thi công. 

- Giáo dục về phòng chống cháy nổ cho toàn bộ công nhân làm việc tại khu dự án. 

Để giảm thiểu tác động xấu đến các hệ thủy sinh: tại các vị trí thi công gần đập, cống lấy 

nƣớc,… đảm bảo thực hiện đúng các biện pháp giảm thiểu và xử lý chất thải, nƣớc thải, …. nhƣ 

đã trình bày ở phần trên nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nƣớc mặt để giảm thiểu ảnh hƣởng đến 

hệ thủy sinh. Đồng thời, không bố trí các khu vực lán trại thi công tập trung gần sát lòng hồ. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động của các bãi thải, bãi tập kết nguyên, nhiên vật liệu 

- Đắp bờ bao xung quanh bãi thải và lu lèn chặt phần đáy để chống thấm 

- Điểm tập kết nguyên nhiên vật liệu phải đƣợc che chắn cẩn thận. 

- Đối với những nhiên liệu dễ cháy nổ cần phải để gọn gàng và biển báo cấm lửa. 

* Tác động đến hoạt động giao thông đường bộ 

Thực tế cho thấy, khó có thể loại trừ hết những tác động tới giao thông, đặc biệt tại 

những nơi có mật độ giao thông cao nhƣ khu vực dự án. Các biện pháp sau đây đƣợc xây dựng 

dựa trên nội dung thi công, hiện trạng giao thông khu vực và mức độ tác động có thể hạn chế tối 

đa tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông. 
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Đối với nguy cơ tai nạn giao thông và hƣ hại các tuyến đƣờng trong quá trình vận chuyển 

vật liệu và đất đá thải: 

+ Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý: trong giờ cao điểm từ 6  8h và 16  18h. 

+ Tại các khu vực đƣờng ngang nơi giao cắt với đƣờng vận chuyển, quá trình thi công 

phải tổ chức phòng vệ đầy đủ tránh xảy ra tai nạn. 

+ Vận chuyển đúng tốc độ: duy trì tốc độ theo đúng quy định khi tham gia giao thông 

trên. Không sử dụng còi hơi: nghiêm cấm sử dụng còi hơi khi qua các khu dân cƣ dọc ven 

đƣờng; 

+ Vệ sinh, làm sạch: Nếu đất đá loại rơi vãi sẽ đƣợc hốt ngay và làm sạch đƣờng, bảo 

đảm an toàn cho ngƣời và phƣơng tiện tham gia giao thông. 

+ Các khu vực xây dựng đƣợc lắp đặt đèn hiệu, bảng hiệu. Thiết bị này phải đƣợc thiết 

kế và lắp đặt theo tiêu chuẩn của Việt Nam. 

+ Hệ thống ánh sáng sẽ đƣợc bố trí tại công trƣờng để đảm bảo có thể làm việc 24/24 giờ 

(trƣờng hợp khẩn cấp). 

+ Không tập kết các phƣơng tiện máy móc thi công, vật liệu và đất đá thải lấn chiếm 

phần đƣờng không thuộc phạm vi GPMB.  

+ Các xe vận chuyển vật liệu đất đá thải trƣớc khi ra khỏi công trƣờng phải đảm bánh xe 

đƣợc sạch, có phủ bạt, hạn chế đƣa đất cát ra ngoài đƣờng dân sinh. 

+ Các lái xe của Dự án và những công nhân thi công phải hiểu và tuân thủ các quy định 

về an toàn giao thông và không đƣợc uống rƣợu và sử dụng ma túy.  

+ Đặt biển báo cảnh giới khu vực thi công ở 2 bên đƣờng thi công dọc theo đƣờng vận 

chuyển ở những vị trí lái xe dễ quan sát và trên một khoảng cách tối thiểu 150m. Biển báo giao 

thông ổn định trong điều kiện giao thông bình thƣờng cũng nhƣ khi có gió to và có tấm phản 

quang để lái xe dễ dàng nhận biết về ban đêm. Sau khi kết thúc thi công nút, tất cả các biển báo 

cảnh giới sẽ đƣợc di dời. 

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động đến kinh tế- xã hội: 

- Thông tin đầy đủ cho chính quyền địa phƣơng và ngƣời dân tại địa phƣơng về kế hoạch 

củ dự án trƣớc khi tiến hành thi công; 

- Có tránh nhiệm khai báo tạm trú, tạm vắng cho công nhân từ nơi khác đến tham gia thi 

công; 

- Ƣu tiên tuyển dụng lao động địa phƣơng cho những công việc đơn giản nhằm góp phần 

giải quyết vấn đề việc làm, nâng cao mức thu nhập, cải thiện cuộc sống của ngƣời dân địa 

phƣơng; 

- Đƣa điều kiện ƣu tiên sử dụng lao động địa phƣơng cho công việc thủ công trong hợp 

đồng ký kết đối với các nhà thầu; 

- Hƣớng dẫn các biện pháp an toàn và vệ sinh sinh hoạt cho công nhân. Thực hiện tuyên 

truyền nâng cao nhận thức phòng chống các bệnh truyền nhiễm; tuyên truyền lối sống văn 

minh, lành mạnh với cộng đồng với công nhân. Đào tạo cho công nhân cách giao tiếp với cộng 

đồng địa phƣơng và thực hiện các chƣơng trình giáo dục nhận thức về vệ sinh và các bệnh lây 

nhiễm; 
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- Làm tốt công tác dân vận với các địa phƣơng tạo nên sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi 

ngƣời dân và của chính quyền địa phƣơng. Sự phối hợp giữa các chính quyền địa phƣơng các 

cấp, cơ quan chủ đầu tƣ và đặc biệt là lực lƣợng công an khu vực để can thiệp ngăn chặn kịp 

thời khi các tệ nạn xã hội có nguy cơ xảy ra; 

- Chủ đầu tƣ phải cử cán bộ kiêm nhiệm thƣờng xuyên có mặt tại công trình có trách 

nhiệm tiếp nhận các ý kiến phản hồi của cộng đồng. Khắc phục kịp thời khi có những phàn nàn 

hay phản ứng từ cộng đồng do các vấn đề về môi trƣờng liên quan đến thi công; 

- Trong giai đoạn thi công dự án các điều khoản bảo vệ môi trƣờng sẽ đƣợc xem nhƣ 

những quy định kỹ thuật trong hợp đồng với các nhà thầu xây dựng. Quy định này ngăn cấm 

các nhà thầu xâm chiếm hay sử dụng khai thác gỗ từ các rừng lân cận. Đồng thời, trong hồ sơ 

thầu quy định trách nhiệm cho các nhà thầu xây dựng phải có trách nhiệm quản lý lực lƣợng lao 

động của mình. 

d. Biện pháp ph ng chống sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ ít khi xảy ra trong quá trình thi công các công trình xây dựng nhƣ dự án 

xây dựng đƣờng, đập hồ chứa. Tuy nhiên, nếu sự cố này xảy ra tại các kho nhiên liệu, khu lán 

trại của công nhân sẽ gây thiệt hại lớn đến con ngƣời, tài sản và môi trƣờng khu vực của dự án. 

Chính vì vậy, nhà thầu thi công cần phải có các biện pháp sau để phòng tránh: 

- Tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, công nhân thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh 

phòng chống cháy nổ, điều lệ nội quy an toàn phòng cháy nổ. 

- Tại văn phòng Ban chỉ huy công trình phải có danh bạ điện thoại cần liên lạc với Công 

an địa phƣơng PCCC, 113, bệnh viện. Khu vực thi công phải đƣợc trang bị thiết bị PCCC nhƣ 

bình CO2, MFZ8, phuy đựng nƣớc, cát, kẻng báo... 

- Cấm dùng lửa, đánh diêm hút thuốc ở những nơi cấm lửa hoặc gần chất cháy. Cấm hàn 

lửa, hàn hơi ở những nơi cấm lửa, tích lũy nhiều nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm các chất dễ cháy. 

Ở các kho nhiên liệu cần đƣợc bố trí bảo vệ, che chắn và phun nƣớc tƣới ẩm trong điều kiện 

môi trƣờng hanh khô, nắng nóng. 

- Tổ chức thực tập phƣơng án PCCC tại chỗ để xử lý kịp thời khi có tình huống nguy 

hiểm xảy ra. Khi xảy ra cháy nổ, các cán bộ công nhân chủ động chữa cháy theo nhiệm vụ đã 

đƣợc phân công, đồng thời báo ngay cho Ban chỉ huy công trình để thông báo với phòng Cảnh 

sát PCCC, Công an tỉnh Kon Tum và các đơn vị lân cận hỗ trợ ứng cứu kịp thời. Nhanh chóng 

đƣa ngƣời bị thƣơng đi cấp cứu và giải quyết hậu quả cháy nổ 

e. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

- Tất cả công nhân tham gia lao động trên công trƣờng đều đƣợc học tập các quy định về 

an toàn lao động; đƣợc cung cấp đầy đủ nƣớc sạch đảm bảo vệ sinh   

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng, bảo trì máy móc, thiết bị để đảm bảo an toàn khi vận hành;  

- Trang bị cho công nhân đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo danh mục nghề 

ban hành theo Thông tƣ số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội về Hƣớng dẫn thực hiện chế độ trang bị phƣơng tiện bảo vệ cá nhân; 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi tổ chức thi công;   

- Lắp các biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm nhƣ: trạm điện, khu vực chứa nhiên 

liệu;  
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- Phối hợp với các cơ quan y tế tại địa phƣơng để có thể khám chữa bệnh và cấp cứu kịp 

thời khi xảy ra sự cố. 

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

trong giai đoạn hoạt động của dự án 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

a) Nguồn tác động liên quan đến chất thải: Nguồn tác động liên quan đến chất thải trong 

giai đoạn vận hành của dự án chu yếu là nƣớc sinh hoạt và nƣớc thải sinh hoạt của công nhân 

vận hành dự án. Cụ thể: 

* Tác động do nước thải: 

+ Đối với nước thải sinh hoạt:Trong giai đoạn hoạt động, dự kiến có khoảng 1-2 nhân 

viên vận hành hồ chứa. Định mức nƣớc cấp vào khoảng 150 lít/ngƣời/ngày, với tỷ lệ nƣớc thải 

là 80% thì tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của Nhà máy là 120 – 240 lít/ngày.Lƣợng nƣớc thải 

sinh hoạt rất ít và đƣợc xử lý bằng bể tự hoại tại nhà quản lý hồ chứa. 

+ Đối với nước cấp cho sinh hoạt: Sơ đồ xử lý nƣớc sinh hoạt nhƣ sau: 

Nƣớc từ hồ chứa nƣớc Đăk Cấm đƣợc bơm lên khu xử lý bằng Trạm bơm cấp I => bể 

trộn đứng=> bể phản ứng có lớp cặn lơ lửng => bể lắng ngang => bể lọc nhanh => bể chứa điều 

hòa =>   Mạng ống phân phối nƣớc sạch => Hộ dùng nƣớc. 

+ Tác động do nước mưa chảy tràn: Vào mùa mƣa, lƣợng nƣớc mƣa chảy từ vùng núi 

cao rất lớn, tốc độ chảy nhanh, khu vực lòng hồ là nơi chứa toàn bộ nƣớc mƣa của khu vực 

xung quanh. Tuy nhiên, nƣớc mƣa sẽ tác động đến khu vực mái hạ lƣu của đập, có thể gây ra 

các tình trạng sạt lở mái, cuốn trôi đất, đá xuống các khu vực thấp, ảnh hƣởng đến việc canh tác 

hoa màu của ngƣời dân khu vực. 

* Tác động do chất thải rắn thông thường 

 Đối với loại hình dự án này, chất thải rắn thông thƣờng chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt của 

nhân viên vận hành và các thân, cành cây trôi theo nƣớc mƣa xuống lòng hồ. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ nhà bếp, từ các hoạt động sinh hoạt, làm việc của 1-

2 nhân viên vận hành hồ chứa. Thành phần chất thải rắn này chủ yếu bao gồm: Bao bì, giấy 

vụn, thực phẩm thừa, vỏ chai/lon bằng kim loại, nhựa,…Chất thải rắn này, đặc biệt là thực 

phẩm thừa có đặc tính phân hủy nhanh, dễ bốc mùi, dễ phát sinh côn trùng,… do chứa nhiều 

hợp chất hữu cơ. Để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe, đồng thời phù hợp với điều kiện tại hồ chứa, 

CTR sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom và xử lý hằng ngày. 

- Thân, cành cây: trôi theo nƣớc mƣa xuống lòng hồ, loại chất rắn này chủ yếu đƣợc giữ 

lại miệng cống lấy nƣớc hoặc bên bờ hồ chứa. Chất thải này không ảnh hƣởng lớn đến môi 

trƣờng nhƣng sẽ làm mất mỹ quan khu vực hồ chứa hoặc tắt nghẽn cống lấy nƣớc, gây khó khăn 

trong quá trình vận hành và quản lý. 

b) Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

b1) Tác động đến điều kiện vi khí hậu trong vùng 
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Việc tích nƣớc hồ chứa sẽ làm thay đổi vi khí hậu khu vực. Diện tích mặt thoáng hồ khá 

lớn và kéo dài sẽ góp phần thay đổi đáng kể điều kiện vi khí hậu quanh vùng. Khi hồ chứa đƣợc 

hình thành, điều kiện mặt đệm sau khi hồ tích nƣớc sẽ thay đổi. Diện tích mặt thoáng khu vực 

lòng hồ tăng làm thay đổi tính chất hấp thụ, phản xạ ánh sáng cũng nhƣ thay đổi khả năng tích 

lũy nhiệt kéo theo sự thay đổi của nhiều yếu tố khác. Các đặc trƣng chủ yếu nhất là thay đổi chế 

độ nhiệt ẩm của vùng hồ và xung quanh, độ ẩm khu vực tăng, nhiệt độ giảm. 

- Về chế độ nhiệt: Khi hồ đi vào hoạt động tích nƣớc hoàn toàn và đi vào vận hành, mức 

độ dao động của nhiệt độ trong ngày và trong năm sẽ giảm. Cụ thể, giá trị cực đại sẽ giảm bớt, 

còn giá trị cực tiểu thì gia tăng. 

- Về độ ẩm tương đối: Độ ẩm tuyệt đối sẽ tăng ở tất cả các tháng trong năm. Độ ẩm trung 

bình hầu nhƣ không thay đổi, tăng khoảng 1% vào các tháng khô nóng nhất. 

Nhƣ vậy, việc xây dựng dự án sẽ góp phần điều tiết dòng chảy trong mùa lũ và cung cấp 

nguồn nƣớc trong mùa kiệt làm cho độ ẩm trong vùng tăng, trữ lƣợng nƣớc ngầm trong đất 

tăng, thực vật và các loài sống gần nƣớc hay trong nƣớc có điều kiện phát triển. Hơn nữa khi 

thực vật trong lƣu vực có điều kiện phát triển lại góp phần tích cực điều hòa không khí cải thiện 

môi trƣờng.  

- Đối với con ngƣời, sự chênh lệch nhiệt độ giữa nƣớc và đất tạo nên gió mát, nhất là 

trong mùa khô khí hậu hồ sẽ có kết quả tốt đối với giấc ngủ, hệ thần kinh và huyết áp, tốt cho 

sức khoẻ của nhân dân lao động.  

- Khi độ ẩm khu vực hồ tăng các côn trùng gây hại và gây bệnh cũng có điều kiện phát triển 

 b2) Tác động đến địa hình và các quá trình địa mạo 

Khi hồ tích nƣớc dạng địa hình đất ngập nƣớc đƣợc mở rộng sẽ nâng mực xâm thực cơ 

sở địa phƣơng và thực tế là giảm thế năng của nƣớc dẫn đến quá trình tích tụ bùn cát bồi lắng 

lòng hồ và giảm cƣờng độ quá trình xói mòn bề mặt. Nhƣng ở đây điều đáng quan tâm chính là 

hiện tƣợng gia tăng lƣợng trữ ẩm trong các lớp.  

b3) Gây ra động đất kích thích 

Cho đến nay vẫn chƣa có đƣợc những nghiên cứu chi tiết về lĩnh vực này, và việc xác 

định tiềm năng động đất kích thích hiện vẫn nhờ những số liệu thống kê. Tuy vậy, tổ chức 

UNESCO đã có những tiến bộ nhất định trong lĩnh vực này. Qua việc thống kê về động đất kích 

thích xảy ra trên nhiều hồ chứa lớn trên thế giới đã đi đến kết luận về điều kiện cần và đủ để có 

thể phát sinh động đất kích thích là: 

- Cấu trúc địa chất vùng hồ chứa không ổn định, bị các đứt gãy kiến tạo phá huỷ cắt qua; 

- Chiều cao cột nƣớc hồ chứa tối đa trên 90m; 

- Dung tích hồ chứa vƣợt quá 1×10
9
m

3
. 

Đối chiếu những điều kiện này với thực tế thiết kế công trình cho thấy: 

Hồ chứa nƣớc Đăk Cấm thuộc dự án có dung tích 2,26×10
6
 m

3
 (dung tích của hồ chƣa 

đến mƣời triệu m
3
), địa hình khu vực lòng hồ không có biểu hiện bị đứt gãy, vì vậy dự án hồ 

chứa nƣớc Đăk Cấm ít có nguy cơ bị động đất.  

Từ những yếu tố trên có thể thấy, khi hồ chứa đi vào hoạt động sẽ ít có khả năng phát 

sinh động đất kích thích. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành cần nghiên cứu thêm để tránh tình 

trạng động đất dẫn đến nguy cơ vỡ đập gây ngập lụt vùng hạ du.  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm,  
thành phố Kon Tum 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Khang Nguyễn 
Địa chỉ: 47 Ama Quang, Tổ 8, P. Hoa Lư, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 125 

b4) Tác động do bồi lắng l ng hồ 

 Đối với công trình hồ chứa hoặc đập dâng đều cần thiết đánh giá lƣợng bùn cát chuyển 

đến hàng năm để có biện pháp xử lý nhằm tăng tuổi thọ công trình. 

 Trong vùng dự án không có tài liệu đo đạc bùn cát lơ lửng, do vậy việc xác định bùn cát 

đƣợc tính theo các lƣu vực thuộc Sông Tây Nguyên: Đăk Bla, Cầu 14 có số liệu từ năm 1977 tới 

nay. Qua tài liệu thực đo của các lƣu vực nói trên và dựa vào tài liệu địa hình, thảm phủ thực vật 

khu vực dự án. Chọn lƣợng ngậm bùn cát bình quân nhiều năm cho lƣu lực nghiên cứu là o = 

112 g/m³. 

  Trong quá trình vận hành, một số tác động có thể xảy ra nhƣ tăng lƣợng bồi lắng trong 

lòng hồ. Kết quả tính toán dòng chảy bùn cát tuyến đập Đăk Cấm chi tiết tại bảng 3.34. 

Bảng 3. 34. Dung tích phù sa bồi lắng của hồ Đăk Cấm  

 T

T 
Công trình Q0(m³/s)  o(kg/m³) Vbc(10

6
m³) 

1 Đập Đăk Cấm 2,80 0,16 0,890 

Lƣợng bùn cát tích tụ trong Đập Đăk Cấm trong 50 năm năm là 0,890×10
6
m

3
, (Nguồn: 

Báo cáo thủy văn của dự án). Theo tính toán bùn lắng không lớn, tuy nhiên lƣợng bùn cát ở lại 

trong hồ, đặc biệt ở khu cửa vào của hồ sẽ làm cản trở dòng chảy từ thƣợng lƣu vào hồ. Lƣợng 

bùn cát không chỉ lắng đọng ở phần dung tích chết mà còn bồi lắng lên cả phần dung tích hiệu 

dụng. Lƣợng bùn cát ở khu cửa vào của hồ làm cản trở dòng chảy từ thƣợng lƣu vào hồ. Qua đó 

việc đạt đƣợc lƣu lƣợng bình quân qua cửa cống để tƣới là rất khó khăn. Bồi lắng lòng hồ cũng 

làm giảm dung tích hồ chứa dẫn đến việc chống lũ cho hạ lƣu cũng bị hạn chế theo. Bùn cát 

lắng đọng trong dung tích hồ làm tăng mật độ bùn cát, chất chất hữu cơ lơ lửng, dẫn đến giảm 

hàm lƣợng oxy hòa tan trong nƣớc. Điều này tác động tiêu cực tới đời sống thủy sinh vùng nƣớc 

đáy, giảm năng suất nghề cá của địa phƣơng. Do đó, mỗi hồ cần có cống xả cát. Tuy nhiên, 

trong thiết kế đơn vị tƣ vấn không tính tới trƣờng hợp thiết kế cống xả cát. Nhƣ vậy, thì trong 

quá trình quản lý, vận hành cần phải có biện pháp nạo vét. 

b5) Tác động đến tài nguyên nước  

* Tác động liên quan đến tăng khả năng sử dụng nước 

Dự án sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm đƣợc xây dựng nhằm góp phần cấp nƣớc tƣới 

cho 250 ha đất nông nghiệp (trong đó: 118,70ha lúa 2 vụ; 131,30 ha cà phê và hoa màu); tạo 

nguồn cấp nƣớc sinh hoạt cho khoảng 30 ngàn ngƣời dân cho khu đô thị phía Bắc thành phố 

Kon Tum và bổ sung nƣớc vào hệ thống cấp nƣớc thành phố; phòng chống hạn và cắt lũ hạ du 

thành phố Kon Tum, tạo cảnh quan môi trƣờng và nâng cao mực nƣớc ngầm, chống biến đổi 

khí hậu, nuôi trồng thuỷ sản và giao thông nông thôn trong vùng.. 

Diện tích canh tác đƣợc tƣới sẽ tăng lên sau khi cụm công trình thủy lợi đƣợc đƣa vào 

hoạt động. Và việc cung cấp nƣớc ổn định sẽ tăng mùa vụ dẫn đến tăng lƣợng sử dụng phân bón 

và thuốc BVTV bởi vì việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp trong nông nghiệp là phổ biến ở 

Việt Nam nói chung và trong vùng dự án nói riêng. Việc sử dụng và xử lý không hợp lý các hóa 

chất nông nghiệp có thể gây hại cho môi trƣờng và sức khỏe của ngƣời dân. Tuy nhiên đây là 

tác động nhỏ, không liên tục và có thể kiểm soát đƣợc. 

* Tác động liên quan đến mực nước ngầm 

Khi hồ tích nƣớc sẽ tạo thêm một số gƣơng nƣớc ngầm tầng nông, đặc biệt là ở dƣới các 

vùng đất thấp ven hồ chứa. 
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Mực nƣớc ngầm và độ ẩm đất khu vực xung quanh hồ tăng là nguồn cung cấp, bổ sung 

nƣớc cho các giếng đào, giếng khoan, góp phần giải quyết vấn đề cấp nƣớc sinh hoạt, nƣớc tƣới 

trong mùa khô hạn và là điều kiện thuận lợi cho thực vật phát triển. 

b6) Tác động do giảm phù sa và chất dinh dưỡng ở vùng hạ du 

Khi các hồ chứa hình thành sẽ làm giảm lƣợng phù sa ở khu vực hạ du, phần lớn lƣợng 

phù sa này bị bồi lắng xuống hồ. Theo kết quả tính toán tại bảng 3.40, lƣợng phù sa bồi lắng 

trong 50 năm tại Đập Đăk Cấm là 0,890×10
6
m

3
. Nhƣ vậy, hàng năm lƣợng phù sa tích tụ trong 

hồ cũng tƣơng đối lớn và trong thời gian dài sẽ làm giảm đi lƣợng chất hữu cơ và khoáng chất 

trong đất, giả sử: Ƣớc tính lƣợng phù sa hàng năm tích tụ trong tại Đập Đăk Cấm nếu nhƣ đƣợc 

bổ sung cho 5ha đất sản xuất thì độ dày sẽ khoảng 5,2cm.  

Bảng 3. 35. Ước tính lượng phù sa bồi đắp cho vùng ha lưu nếu không xây dựng  

TT Hồ chứa 
Vbc 

(10
6
m

3
/năm) 

Độ dày lớp phù sa bồi đắp cho 5ha (cm) 

1 Đập Đăk Cấm 0,890 5,2 

 

 c. Tác động môi trường do sự cố môi trường trong giai đoạn vận hành dự án 

 c1. Sự cố vỡ đập 

Việc vỡ đập ảnh hƣởng rất lớn đến chế độ thủy văn của khu vực, ảnh hƣởng tới môi 

trƣờng nƣớc, môi trƣờng đất, hệ sinh thái thủy sinh, khả năng cấp nƣớc của vùng tƣới, ảnh 

hƣởng tới sản xuất nông nghiệp phía hạ lƣu công trình. Đặc biệt, khi vỡ đập ảnh hƣởng lớn tới 

tính mạng và tài sản của các hộ dân ở xã Ngọc Réo, Đăk Bla – huyện Đăk Hà và Đăk Đăk Cấm 

- thành phố Kon Tum. Việc khắc phục hậu quả của sự cố vỡ đập là hết sức khó khăn và lâu dài, 

do đó quá trình vận hành cần phải thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu nhằm giảm 

thấp nhất tác động này. 

 c2. Sự cố vỡ ống dẫn nước 

 Trong dự án, đƣờng ống dẫn nƣớc là đƣờng ống HDPE dẫn nƣớc quá trình đi vào hoạt 

động, cùng với việc quản lý vận hành hồ chứa, có thể xảy ra sự cố vỡ đƣờng ống nƣớc, rò rỉ tại 

các điểm nối ống. Sự cố này có thể do nguyên nhân điểm nối ống không tốt, khi áp lực nƣớc 

cao dẫn tới vỡ đƣờng ống, ngoài ra có thể do chất lƣợng ống không đảm bảo dẫn đến ống không 

chịu đƣợc áp lực nƣớc. 

c3. Sự cố đuối nước 

Xung quanh hồ chứa là các đồi nhỏ (nơi trồng cây lâu năm của ngƣời dân) nhƣng có độ dốc 

lớn, do vậy dễ xảy ra sự cố đuối nƣớc do các nguyên nhân: 

 - Trƣợt chân xuống hồ chứa trong quá trình canh tác; 

 - Do mƣa lớn gây sạt lở ven bờ hồ khi có ngƣời đang canh tác; 

 - Do ngƣời dân tự ý xuống hồ bơi mà không biết bơi hoặc xuống nƣớc không có các giải 

pháp an toàn (mang theo phao, mặc áo phao...); 

 - Bị sụp hố khi xuống hồ tắm, đánh bắt thủy sản; 
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 Vùng hồ chứa, nhất là khu vực đất dẻo mềm trong lòng hồ khi nƣớc rút và vùng ven bờ hồ, 

là những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn cao, đặc biệt khi ngƣời lớn dẫn theo trẻ em lên rẫy canh tác. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

Khi dự án hoàn thành và đƣa vào hoạt động sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân thuộc 

các tiểu vùng của dự án nhƣ đã nói ở trên. Tuy nhiên, vẫn có một số ảnh hƣởng bất lợi đến môi 

trƣờng và sinh hoạt của nhân dân. Những tác động này tuy không lớn, nhƣng cũng phải có các 

biện pháp giảm thiểu để hạn chế quy mô và mức độ ảnh hƣởng đến môi trƣờng khu vực.  

a. Đối với hệ thống cấp nước cho sinh hoạt 

Lấy nƣớc từ hồ bơm lên khu xử lý. Máy bơm chìm gồm 02 tổ máy (01 dự phòng) điều 

khiển bằng máy biến tần, công suất 01 máy Q=400m
3
/h, H=50m, P=68kw; ống đẩy HDPE 

đƣờng kính 2D315 dài 175m; máy bơm và ống đẩy đặt trên hệ thống phao nổi kết cấu bằng 

thép; nhà máy bơm đƣợc cố định bằng dây cáp neo dƣới hồ.  

* Khu xử lý nước sinh hoạt của dự án gồm các bể như sau:  

a. Bể trộn đứng: gồm 02 bể, mỗi bể có phần dƣới hình chóp cụt vuông (30×30)cm cao 

1,65m và phần trên vuông (150×150)cm cao 2,45m kết cấu bằng bê tông cốt thép hợp khối, trên 

miệng bố trí máng thu nƣớc dẫn qua bể phản ứng. 

 

* Ghi chú: 

1- Ống dẫn nƣớc vào  

2-Ống đƣa nƣớc sang bể phản ứng  

3- Ống dẫn hoá chất 

4- Máng thu nƣớc  

5- Ống xả. 

 

Hình: Sơ đồ cấu tạo bể trộn đứng 

* Tính toán bể trộn đứng: 

Dung tích bể 

W =  
60

tQ 
 (m

3
) 

Trong đó: 

Q: là lƣu lƣợng trạm, Q= 9600 (m
3
/ngđ) = 400 (m

3
/h). 

t: là thời gian nƣớc lƣu lại trong bể, t= 2 phút. 

W =   13,3 m
3
 

Ta chọn 2 bể trộn hoạt động đồng thời, dung tích mỗi bể là:W1b = 13,3/2 =7m
3
. 

Đƣờng kính ống dẫn nƣớc vào bể: 
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Lƣu lƣợng nƣớc vào mỗi bể:Q1 = Q/2 = 400/2 =200m
3
/h. 

Chọn đƣờng kính dẫn nƣớc vào bể D280mm => vtt = 1,24m/s.  

Diện tích đáy nhỏ là: chọn mặt bằng đáy bể có dạng hình vuông 

Chọn đƣờng kính ngoài của ống dẫn là cạnh của đáy nhỏ: bđ  = 0,3m 

Diện tích đáy nhỏ: 

Fd  = bd
2
 = 0.3 

2
 = 0,09m

2 

Diện tích đáy lớn: ft =Q1/3600/Vd=2,22m
2   

Trong đó: 

+Q1: là lƣu lƣợng nƣớc vào 1 bể, Q1= 200m
3
/h 

+Vd: vận tốc nƣớc dâng . Vd = 0,025m/s 

Chọn mặt bằng phần trên của bể trộn dạng hình vuông, có: 

chiều dài cạnh bt = 1,5m và ft=2,25m
2
 

Chiều cao phần hình chóp 

Chọn góc nón  = 40
o
 

hd = )(65,1747.2
2

3,05,1
)

2
(cot

2
mg

bb dt 








 

Dung tích hình chóp phía dƣới 

W1  
1

3
  hd  (ft  fd  f f

t d
  )  =1,93(m

3
) 

Dung tích phần hình hộp bên trên 

Wt = W – Wd = 6,7 –1,93=4,77(m
3
) 

Chiều cao phần trên (hình hộp) là 

ht =
t

t

f

W
= 2,12(m) 

Chiều cao xây dựng bể là 

H = ht + hd + hbv =1,65+2,12+0,33=4,1m 

Lấy chiều cao bảo vệ bể là: hbv = 0,33m. 

Tính toán máng thu 

Nƣớc chảy trong máng đến chỗ ống dẫn nƣớc ra khỏi bể theo hai hƣớng ngƣợc chiều 

nhau, vận tốc nƣớc chảy cuối máng là Vm = 0,6 (m/s). 

Lƣu lƣợng nƣớc tính toán của máng 

qm = Q/4 = 400/4 = 100(m
3
/h) 

Diện tích tiết diện của máng. 

Fm = m

m

q

V
 = 0,046(m

2
) 

Chiều cao máng: 
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Chọn khoảng cách bảo vệ từ mực nƣớc đến mép trên máng thu là 0,1m. 

Khoảng cách từ mực nƣớc đến mép trên lỗ ngập  là  0,1m. 

Đƣờng kính lỗ ngập D= 60 mm = 0,06m 

Khoảng cách từ mép dƣới lỗ ngập đến đáy máng thu là 0,1m 

Vậy chiều cao xây dựng máng: 

hm = 0,1 + 0,1 + 0,06 + 0,1 = 0,36m. 

Chiều cao máng làm việc: 

hlv = 0,1 + 0,06 + 0,1 = 0,26m. 

Chiều rộng máng:  

bm = Fm/hm = 0,19mm 

Thiết kế máng có độ dốc 0,01 về phía lỗ thu nƣớc. 

Tính toán lỗ ngập: 

Tổng diện tích lỗ thu trong bể:         lF  = 
v

Q
 = 0,028m

2 

Với Q =100m
3
/h: lƣu lƣợng 01 máng và v =1m/s là vận tốc nƣớc chảy qua lỗ là 1m/s; 

 Tổng số lỗ trên máng sẽ là: 

n = l

l

F

f


= 9,82 lỗ=>  chọn  n=10 lỗ. 

Chiều dài mỗi thành máng: lm = bt = 1,5m. 

Khoảng cách giữa các tâm lỗ: 15cm. 

Tính toán mƣơng tập trung: 

Ftt =
v

Q
=

6,0

3600/200
= 0,093m

2
 

Vận nƣớc chảy cuối máng là v = 0,6 (m/s) 

Chiều rộng máng  Bm  = 0,4m 

Chiều cao máng rm = Ftt / lm = 0,093/ 0,4 = 0,23m 

Đƣờng kính ống dẫn nƣớc ra khỏi 1 bể: 

Lƣu lƣợng của một bể Q1b = 200m
3
/h. 

Chọn đƣờng kính dẫn nƣớc ra bể D300mm => vtt = 0,8m/s. 

Đƣờng kính ống dẫn nƣớc tập trung: Với lƣu lƣợng ống dẫn nƣớc tập trung Q = 400m
3
/h, 

chọn đƣờng kính dẫn nƣớc vào bể D450mm => vtt = 0,8m/s; 

 b. Bể phản ứng có lớp cặn lơ lửng 

Công suất trạm xử lý Q = 400m
3
/h = 0,111m/s. Bể lắng ngang thu nƣớc bề mặt hợp khối 

cùng bể phản ứng đƣợc chia làm N=4 bể. Bề rộng bể phản ứng bằng chiều rộng bể lắng B = 

2,7m; 
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Diện tích mặt bằng của bể  phản ứng 

F = 
Q

N v
= 17,36(m

2
) 

Trong đó: 

v: tốc độ đi lên của dòng nƣớc trong bể phản ứng ở phần trên, với nƣớc có độ đục trung 

trình hàm lƣợng cặn 50-250mg/l => v = 1,6mm/s. 

Lấy chiều rộng của bể phán ứng bằng chiều rộng của bể lắng ngang B = 2,7m. 

Chiều dài của bể  phản ứng 

L = 
B

F
= 6,43m  => Chọn L =  6,6m. 

Thể tích 01 bể phản ứng với thời gian lƣu nƣớc trong bể là t=20 phút: 

W = 
60

Q t

N




= 33,33m

3
 

Chiều cao bể phản ứng: H=W/F = 33,33/17,36 =1,92m. Chọn chiều bể phản ứng bằng 

chiều cao bể lắng H = 2,7m với 0,3m chiều cao bảo vệ, độ dốc 2%, công trình đƣợc hợp khối 

cùng bể lắng. 

Trong bể phản ứng đặt 3 tấm chắn hƣớng dòng. 

Khoảng cách giữa các tấm chắn: 

e =  L/3 = 6,6/4 = 1,65m; 

Phân phối nƣớc vào mỗi bể phản ứng bằng 02 máng dẫn chạy dọc theo chiều dài bể, trên 

mỗi máng bố trí 8 ống dẫn nƣớc phân phối xuống đáy bể. Tốc độ nƣớc chảy trong máng lấy v = 

0,6 m/s. Diện tích máng phân phối: 

Ftt =
v

Q
=

6,0

3600/2/4/400
= 0,024m

2
 

Vận nƣớc chảy cuối máng là v = 0,6 (m/s) 

Chiều rộng máng  Bm  = 0,4m 

Chiều cao máng rm = Ftt / lm = 0,024/0,4 = 0,6m 

 

Tiết diện ống nhánh phân phối nƣớc xuống đáy bể  

Fn = 
9,084 xx

Q
 = 0,002m

2
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chọn D = 100mm có Fn = 0,008m
2
. 

 

Tốc độ nƣớc từ ngăn phản ứng sang bể lắng vt = 0,4 m/s; chọn vách tràn rộng 0,6m; 

Chiều cao lớp nƣớc trên vách tràn:ht = 
4,06,04 xx

Q
 = 0,12m 

 

c. Bể lắng ngang:  

Ta sử dụng loại bể lắng ngang thu nƣớc bề mặt, công suất Q= 400m
3
/h. 

Hàm lƣợng cặn sau khi đƣa hoá chất vào  Cmax= 100mg/l. 

 Tổng diện tích bể: 

ou

Q
F






6,3


 =241m

2
Trong đó: 

Q: là lƣu lƣợng tính toán, Q= 400m
3
/h 

Uo: là tốc độ rơi của cặn, Uo= 0,6mm/s. 

 =1,5: hệ số kể đến sự ảnh hƣởng của thành phần vận tốc rối của dòng nƣớc theo phƣơng 

thẳng đứng. 

Chọn số bể lắng N = 4 bể (bao gồm cả 01 bể dự phòng); 

Chiều dài bể: 

L = 
o

tbtb

U

xVH
 = 30m; 

Trong đó: 

+ Uo=0,5x1,2 = 0,6mm/s: tốc độ rơi của cặn; 

+ Htb= 3m: chiều cao trung bình vùng lắng; 

+ Vtb= 9mm/s: vận tốc trung bình dòng chảy đầu bể lắng; 

Chiều rộng mỗi bể lắng: 

B =F/L= 241/30=8,03m; chọn 3 bể lọc, mỗi bể rộng b=2,7m;  ta có B=3b=8,1m; thêm 01 

ngăn dự phòng, Vậy số bể lọc là N=4; 

Lƣu lƣợng nƣớc qua một bể lắng : 

Qbl=400/3=133,4m
3
/h = 0,037m

3
/s 
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Phần thu nƣớc sau bể lắng dùng hệ thống máng đục lỗ chảy ngập trên mặt nƣớc. 

Chiều dài máng: 

Lm = 
3

2
L  = 30x2/3 = 20m. 

Cứ mỗi ngăn bố trí 1 máng thu. Vận tốc nƣớc trong máng thu: Vm = 0,6m/s.  

Tiết diện của máng thu: 

Ft = 
m

bl

V

Q
= 0,062(m

2
) 

Chiều rộng máng: chọn bm = 0,4m 

Chiều sâu máng:  hm = Ft / bm= 0,2m  

=> Chọn kích thƣớc máng BxH = (40x30)cm. Mép trên của máng, cao hơn mức nƣớc cao 

nhất trong bể 10cm. 

Tốc độ nƣớc chảy qua lỗ máng vl = 1(m/s) 

Diện tích lỗ trên một máng thu: 

n
l

l

q
f

v
 = 

0,0434

1
= 0,048 m

2 

Đƣờng kính lỗ chọn dl= 30mm; 

Số lỗ trên máng: 

n =
lo

lo

f

f

1

= 68 lỗ; 

Chọn 80 lỗ, mỗi bên bố trí n = 40 lỗ khoảng cách tâm lỗ a= 20/40=0,5m. Lỗ của máng đặt 

cao hơn đáy máng 50÷80mm. 

Tính toán mƣơng thu nƣớc tập trung: 

Diện tích mƣơng Fm  = 
m

m

V

Q
= 0,222m

2
 

Qm= 400m
3
/h;vm : vận tốc cuối mƣơng vm  =0,5m/s 

Chọn chiều rộng mƣơng Btt  = 0,6 

Chiều cao mƣơng Htt  = Fm/Btt = 0,44m 

Chọn Htt  = 0,6m. 

Đƣờng kính ống dẫn nƣớc sang bể lọc: 
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Lƣu lƣợng của một bể Q = 400m
3
/h = 0,111m

3
/s. 

Vận tốc nƣớc chảy trong ống: v = 0,8m/s 

V

Q
D



4
 = 0,42m 

Chọn đƣờng kính dẫn nƣớc sang bể lọc D450mm. 

Thể tích vùng chứa nén cặn của 1 bể lắng 

 






N

CCQT
WC

max  (m
3
)=24,52m

3
 

Trong đó: 

+ T: Thời gian làm việc giữa hai lần xả cặn, T = 24h. 

+ maxC : Hàm lƣợng cặn trong nƣớc đƣa vào bể lắng, Cmax = 100mg/l. 

+ C : Hàm lƣợng cặn còn lại trong nƣớc sau khi lắng,  C = 10mg/l. 

+  : Nồng độ trung bình của cặn đã nén chặt,   = 20000 mg/m
3
.  

+ N : Số bể lắng, N = 3. 

Diện tích mặt bằng một bể lắng là: 

fb = 2,7 x 30 = 81(m
2
) 

Chiều cao trung bình của vùng chứa nén cặn  

b

c

c
f

W
H  =0,3m 

Chiều cao dự trữ là 0,2m 

Tổng chiều cao của vùng chứa cặn là Hc = 0,3+0,2=0,5m. 

Chiều cao trung bình của bể lắng 

Hb= Ho + Hc = 2,0 + 0,5  =  2,5m. 

Chiều cao xây dựng của bể: 

Chiều cao bảo vệ (0,3 – 0,5m) => Hbv  = 0,5m 

Hxd = Hb + Hbv = 2,5 + 0,5 = 3m; 

Chọn đầu bể lắng cao 3,5m cuối bể lắng cao 2,5m để thiết kế. Khi đó độ dốc đáy bể là: i= 

1/30 = 3,3%; 
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Thể tích của một bể lắng là: 

Wb = Lb.Hb.B = 30 x 2,5 x 2,7 =  202,5(m
3
) 

Hệ thống xả cặn làm bằng mƣơng đặt dọc theo trục mỗi bể, thời gian xả cặn lấy t= 10 

phút. Tốc độ nƣớc chảy ở cuối máng không nhỏ hơn 1m/s. 

Lƣu lƣợng cặn ở một bể: 

t

W
q c

c  = 0,04(m
3
/s) 

Đƣờng kính ống xã cặn của 1 bể: 

V

q
D c



4
 = 0,21m 

Chọn D =250mm 

Tốc độ nƣớc chảy trong ống v = 1,2 m/s 

Số lỗ trên ống xã cặn của 1 ngăn: 

n = 0,027/0,00071=39 lỗ 

Theo mặt cắt ngang đục 3 lỗ trên 1/2 mặt trên ống, khoảng cách lỗ theo chiều dọc ống 

a=20cm. 

Đƣờng kính ống xã cặn chungdẫn về hồ lắng bn: 

V

qx
D c



44
 =0,42m; chọn D =450mm 

Tốc độ nƣớc chảy trong ống v = 1,2m/s; 

d. Bể lọc nhanh:  

Nƣớc sau khi qua bể lắng ngang, nƣớc đƣợc dẫn qua bể lọc nhanh, lọc xuôi trọng lực. Kết 

cấu bằng bê tông cốt thép. Sử dụng vật liệu lọc cát thạch anh đƣờng kính D = 0,7-1,25mm dày 

700mm, vật liệu đỡ sỏi (10-40)mm dày 400mm. Chu kỳ lọc 24h, biện pháp rửa lọc: bằng gió và 

nƣớc kết hợp, nƣớc bơm rửa lọc nối trực tiếp từ bể chứa sau lọc. 

Tính toán chọn qui mô kích thƣớc bể lọc nhƣ sau: 

+ Công thức tính tiết diện lọc:   Fl = 
1 23,6tb tb

Q

TV Wt at V 
 = 74,01m

2 

+ Diễn toán và kết quả tính chọn kích thƣớc bể lọc: 

TT Diễn toán Trị số 
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1 Công suất thiết kế khu xử lý Q 9.600m3/ng.đ 

2 Thời gian làm việc của trạm trong 1 ngày T 24giờ 

3 Vận tốc lọc trung bình Vtb 6m/h 

4 Cƣờng độ rửa lọc W 14(l/s-m
2
) 

5 Thời gian rửa lọc t1 0,1h 

6 Thời gian ngƣng để rửa bể t1 0,35h 

7 Số lần rửa bể lọc trong 1 ngày a 2 lần 

8 Số bể lọc N bể lọc  10 

9 Diện tích lọc của mỗi bể là f=F/N 8,1m
2
 

10 Chiều dài bể L 8,5m 

11 Chiều rộng bể b 1,0m 

12 Chiều cao bể H 4,6m 

 

Chọn 9 bể lọc kích thƣớc (8,5×1)m và 01 bể dự phòng, tổng cộng 10 bể; 

Kiểm tra tốc độ lọc khi làm việc tăng cƣờng, với điều kiện ngừng một bể để rửa: 

19

9
6

1 





N

N
xvV bttc = 6,75m/h (đạt yêu cầu qui phạm (6 – 7,5)) 

Chiều cao của bể lọc nhanh hai lớp vật liệu: 

H= hs+hvl+hn+hs+hh+hp= 0,5+1,3+1,5+0,1+1+0,3=4,6m. 

Trong đó: 

+ sh =0,5m: Chiều cao lớp sỏi; 

+ vlh =1,3m: Chiều cao lớp vật liệu lọc; 

+ nh =1,5m: Chiều cao lớp nƣớc trên lớp vật liệu lọc; 

+ hs : chiều cao sàn đỡ chụp lọc, hs  = 0,1m 

+ hh : chiều cao hầm phân phối gió và nƣớc rửa lọc, hh = 1m 

+ hp: chiều cao phụ, hp  = 0,3m 
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Tính toán ống thu nƣớc lọc: 

Ống dẫn nƣớc từ sau bể lắng qua bể lọc bằng máng hở, nƣớc sau khi qua lớp vật liệu lọc 

đƣợc thu về bể chứa nƣớc điều hòa. Ống thu nƣớc sạch đồng thời cũng làm nhiệm vụ dẫn nƣớc 

chảy ngƣợc lại để rửa sạch lớp vật liệu lọc khi cần thiết.  

Công thức tính đƣờng kính ống là: 
v

Q
 và 



4
D   

Trong đó:Q=400m
3
/h =0,111(m

3
/s); 

v:  Vận tốc dòng chảy trong ống, chọn v = 1,5m/s; 

      : diện tích mặt cắt ống dẫn 

* Kết quả tính toán: D = 0,34m chọn đƣờng kính D=350mm để thiết kế; 

Để phân phối nƣớc rửa lọc ta dùng hệ thống chụp lọc loại K1, có đƣờng kính phía trên 

48mm, và tổng chiều dài 280mm. 

Chọn phƣơng pháp phân phối khí và nƣớc bằng chụp lọc. 

Số chụp lọc lấy n = 40 cái/1 m
2
 diện tích lọc (TCXDVN 33-2006) 

Tổn thất qua hệ thống phân phối bằng chụp lọc: 

h = 
g

Vk

2

2

 

Trong đó: 

Vk: là vận tốc nƣớc qua khe chụp lọc, = 2m/s 

 : là hệ số lƣu lƣọng của chup lọc, loại có xẻ khe  = 0,5 

=> h = 
5,081,92

22


= 0,41m. 

Tính toán hệ thống cấp khí rửa lọc: 

Cƣơng độ rửa gió thuần tuý là: Wg = 20 (l/s.m
2
) 

Chọn vận tốc gió trong ống dẫn gió là Vg = 20m/s. 

Lƣu lƣợng gió cung cấp là: 

qg = Wg  f = 20  8,5 = 170 (l/s) = 0,17 (m
3
/s) 

Đƣờng kính ống dẫn gió là: 
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dg = 
g

g

v

q



4
= 0,104(m) =>  chọn dg = 100mm => vtt =21,6 m/s 

Chọn đƣờng kính ống xả kiệt D = 100mm.  

Đáy bể lọc tạo độ dốc i= 0,03 về phía ống xả kiệt, đầu ống lắp khoá. 

Tính toán mƣơng phân phối nƣớc lọc và thu nƣớc rửa lọc: 

Diện tích máng
5,1

119,0


m

m
V

Q
F = 0,08 m

2
 

 

vm : vận tốc cuối máng vm  =1,5m/s 

Chọn chiều rộng máng Btt  = 0,4m 

Chiều cao máng Hm  = Fm  /Bt = 0,09/0,4 = 0,2m (chọn thiết kế Hm=0,25m); 

e. Bể chứa nƣớc sạch (bể chứa điều hòa):  

Bể chứa nƣớc sạch có nhiệm vụ điều hoà lƣu lƣợng nƣớc giữa trạm . Nó còn có nhiệm vụ 

dự trữ lƣợng nƣớc xả cặn bể lắng, nƣớc rửa bể lọc và nƣớc dùng cho các nhu cầu khác của nhà 

máy nƣớc. 

Trạm bơm bơm đều trong ngày nên hầu hết toàn bộ lƣu lƣợng điều hoà đặt ở bể chứa. 

- Dung tích điều hoà đƣợc xác định theo công thức (9-1) TCVN33:2006  


  

/( 1)

p . ax
W  = Q [1 ( 1)( / ) 1608,] 07= g gK K

ng m H g H g
K K K K (m

3
) 

Trong đó:  + KH: Tỉ số giữa lƣu lƣợng trạm bơm và lƣu lƣợng trung bình ngày dùng 

nƣớc lớn nhất KH = 1,01. 

+ Kg: Hệ số dùng nƣớc không điều hòa giờ Kg = 1,6. 

- Xác định lƣợng nƣớc dự trữ cho chữa cháy trong 3 giờ liền: 

Wcc = 3.qcc.n   (m
3
) 

Trong đó: 

Wcc: Lƣợng nƣớc dự trữ cho chữa cháy trong 3h liền (m
3
); 

qcc: Tiêu chuẩn nƣớc cho 1 đám cháy - theo TCVN 2622-1995, đối với số dân từ 25.000 - 

50.000 ngời, nhà xây hỗn hợp các loại tầng không phụ thuộc vào bậc chịu lửa: qcc = 25 l/s; 

n: Số đám cháy xảy ra đồng thời, n = 2 
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Thay số: 

cc

3x25x3600x2
W  =  = 540 (m3)

1000
 

Vậy dung tích bể chứa nƣớc sạch là: 

WBC = 1608,07 + 540 = 2148,07 (m3) 

Xây dựng 2 bể chứa dung tích mỗi bể 1100 m
3
. 

* Mạng lưới cấp nước của dự án: 

 - Đƣờng ống cấp 1: Tổng chiều dài 22 km gồm 2 ống HDPE đi chung hố đào hoặc song 

song hai bên đƣờng hiện trạng tạo mạch vòng, kết cấu bằng ống HDPE D315~D180 gồm 2 

tuyến ống: 

+ Tuyến T1C1: nối từ sau bể chứa điều hòa về đến QL14. 

+ Tuyến T2C2: nối từ điểm cuối tuyến T1C2 -> ngã 4 Trung Tín -> tỉnh lộ 675 về trung 

tâm xã Vinh Quang. 

Trên đƣờng ống cấp 1 bố trí hố van xả khí, hố van xả cặn, hố van sửa chữa, hố van vận 

hành và công trình vƣợt suối, qua đƣờng. 

- Đƣờng ống cấp 2: tổng chiều dài 12 km kết cấu bằng ống HDPE D180~D110, gồm 5 

tuyến ống: 

+ Tuyến T1C2: nối từ ngã 4 Trung Tín –> đƣờng Phan Đình Phùng –> đƣờng nối chùa Huệ 

Chiếu đi nhà thờ Kon Rờ Bàng (điểm cuối tuyến T1C2 nối với điểm cuối tuyến T3C2 và T4C2) 

+ Tuyến T2C2: nối từ T2C1 tại ngã ba TL675 - Đƣờng Hai Bà Trƣng đi dọc theo TL675 

đến hết thôn Trung Thành. 

+ Tuyến T3C2: Nối từ tuyến T2C1 tại thôn Phƣơng Quý 2 về nhà thờ Kon Rờ Bàng theo 

tuyến bên phải. 

+ Tuyến T4C2: ối từ tuyến T2C1 tại thôn Phƣơng Quý 2 về nhà thờ Kon Rờ Bàng theo 

tuyến bên trái. 

+ Tuyến T5C2: Nối từ tuyến T2C2 bọc quanh thôn Trung thành về lại tuyến T2C2 tạo 

mạch vòng. 

Trên Trên đƣờng ống cấp 2 bố trí hố van xả khí, hố van xả cặn, hố van sửa chữa, hố van 

vận hành và công trình vƣợt suối, qua đƣờng...; 

- Đƣờng ống cấp 3: dài khoảng 40km kết cấu bằng ống HDPE đƣờng kính (D40÷D110) 

lấy nƣớc từ đƣờng ống cấp 1, cấp 2 cấp nƣớc cho khu dân cƣ xã Vinh Quang và phƣờng Ngô 
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Mây, trong giai đoạn đầu tƣ của dự án chỉ đầu tƣ một số vị trí tuyến ống, các tuyến cấp 3 còn lại 

sẽ mở rộng ở các giai đoạn vận hành của hệ thống. 

Trong phạm vi dự án này, mạng đường ống chỉ đầu tư đường ống cấp 1, 2; đường ống cấp 

3 chỉ đầu tư một số tuyến nhánh chủ yếu trong khu trung tâm, các điểm cấp nước khác thì chỉ 

lắp sẵn van điều tiết lưu lư ng.  Các tuyến ống cấp 3 đến và đấu nối đến các hộ dùng nước sẽ 

đư c đầu tư theo từng giai đoạn vận hành của hệ thống. 

Bảng : Chiều dài các loại ống cấp nƣớc: 

TT Đƣờng ống Đƣờng kính ống 
Áp lực ống tối 

đa 

Chiều dài tuyến 

ống (km) 

1 Đƣờng ống cấp 1 D315÷D180 PN 6÷PN8 22 

2 Đƣờng ống cấp 2 D180÷D110 PN8 12 

3 Đƣờng ống cấp 3 D90÷D40 PN 6÷PN8 40 

b. Nước thải sinh hoạt: 

Nhƣ đã dự báo, tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của nhân viên vận hành hồ chứa là 120 – 

240 lít/ngày, lƣợng nƣớc thải này đƣợc xử lý bằng bể tự hoại tại nhà vận hành, Chủ đầu tƣ thuê 

đơn vị chức năng đến hút định kỳ. Cơ sở tính toán thể tích bể tự hoại nhƣ sau (Bể tự hoại – 

Hướng dẫn thiết kế, thi công xây dựng, lắp đ t, quản lý vận hành và bảo dưỡng – Bộ Xây dựng): 

- Tổng dung tích bể tự hoại: V = Vƣ + Vk   (m
3
) 

Trong đó: 

 Vư: dung tích ướt của bể tự hoại (m
3
). 

 Vk: dung tích phần lưu không, tính từ m t nước lên tấm đan nắp bể (m
3
). 

- Dung tích ƣớt của bể tự hoại đƣợc tính nhƣ sau: 

Vƣ = Vn + Vc   (m
3
) 

 Trong đó: 

 Vn: dung tích vùng lắng của bể tự hoại (m
3
). 

 Vc: dung tích vùng chứa bùn c n và váng nổi trong bể tự hoại (m
3
). 

- Dung tích vùng lắng của bể tự hoại: 

Vn = Q × tn   (m
3
). 

 Trong đó: 

 Q: lưu lư ng trung bình của nước thải chảy vào bể (0,3 m
3
/ngày). 

 tn: thời gian lưu nước tối thiểu trong bể tự hoại (ngày – lấy bằng 1,4). 

=> Vn = 0,3 ×1,4 = 0,42 m
3
. 

- Dung tích vùng chứa bùn cặn và váng nổi trong bể tự hoại: 

Vc = Vb + Vt + Vv   (m
3
) 
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 Trong đó: 

 Vb: dung tích phần c n tươi (m
3
). 

 Vt: dung tích phần c n tích lũy (m
3
). 

 Vv: dung tích phần váng nổi (m
3
). 

+ Dung tích vùng phân hủy cặn tƣơi: Vb = 0,5 × N × tb/1000   (m
3
). 

 Trong đó: 

 0,5: lư ng c n tươi trung bình trong vùng phân hủy (lít/người/ngày). 

 N: số người (tối đa 02 người). 

 tb: thời gian cần thiết để phân hủy c n (ngày) – phụ thuộc vào nhiệt độ nước thải (lấy 

nhiệt độ TB của nước thải là 20
0
C thì thời gian cần thiết là 47 ngày). 

=> Vb = 0,5 × 2 × 47/1000 = 0,047 m
3
. 

+ Dung tích vùng cặn tích lũy: Vt = r × N × T/1000   (m
3
). 

 Trong đó: 

 r: lư ng c n tích lũy trong bể của 1 người/năm (với bể tự hoại xử lý nước từ khu vệ sinh, 

lấy bằng 30 lít/người/năm). 

 T: khoảng thời gian giữa 2 lần hút c n (thông thường là 5 năm). 

=> Vt = 30 × 2 × 5/1000 = 0,3 m
3
. 

+ Dung tích phần váng nổi: Vv = 0,4×Vt = 0,12 m
3
. 

=> Dung tích vùng chứa bùn cặn và váng nổi: 

Vc = 0,047 + 0,3 + 0,12  ≈ 0,5 m
3
. 

=> Dung tích ƣớt trong bể tự hoại: 

Vƣ = 0,42 + 0,5 = 0,92 m
3
. 

=> Dung tích phần lƣu không: 

Vk = 20%×Vƣ = 20% × 0,92 = 0,184 m
3
. 

 Tổng dung tích bể tự hoại tối thiểu: V = Vƣ + Vk = 0,92 + 0,184 = 1,104 m
3
. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

Để giảm thiểu tác động do nƣớc mƣa chảy tràn ảnh hƣởng đến khu vực mái hạ lƣu đập, 

Chủ đầu tƣ đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động do nƣớc mƣa nhƣ sau: 

- Gia cố chống xói bằng cách trồng cỏ bên trong rãnh tiêu nƣớc bằng bê tông; 

- Thoát nƣớc hạ lƣu bằng đống đá; 

- Ốp mái bằng đá lát khan dày 30cm, dƣới là lớp đá 1×2 dày 20 cm và cát lọc dày 20cm; 

- Bố trí các rãnh thoát nƣớc trên mái (20×15)cm và rãnh thoát nƣớc kích thƣớc (40×40) 

cm để thu nƣớc mƣa chảy tràn trên toàn bộ mái đập. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn thông thường 
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Do khối lƣợng ít, đặc thù vị trí khu vực rất khó để xe thu gom chất thải có thể tiếp cận 

nên chất thải rắn sinh hoạt tại đây đƣợc nhân viên thu gom hằng ngày và đốt trong khuôn viên 

khu vận hành. 

Đối với thân, cành cây,.... trôi theo dòng chảy đƣợc giữ lại bên bờ hoặc miệng cống lấy 

nƣớc, đƣợc nhân viên vận hành thu gom hàng ngày, có thể phơi làm củi hoặc cho ngƣời dân. 

c. Giảm thiểu tác động do bồi lắng 

- Thu dọn lòng hồ đạt yêu cầu sau khi thi công sẽ hạn chế tối đa các chất hữu cơ cũng 

nhƣ các chất dinh dƣỡng trong khu vực bề mặt, từ đó hạn chế tối đa nhu cầu phân hủy chất hữu 

cơ và dinh dƣỡng gây ô nhiễm nguồn nƣớc. 

- Việc xả nƣớc xuống vùng hạ du phải nghiên cứu tính toán nhằm giảm tác động gây xói 

lở khu vực hạ lƣu bằng các công trình tiêu năng. 

- Vận hành cống lấy nƣớc đúng theo quy trình vận hành. 

- Tuyên truyền, vận động ngƣời dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trƣờng, tránh 

làm bồi lắng lòng kênh bởi rác thải, gây mất mỹ quan, ảnh hƣởng đến chất lƣợng môi trƣờng 

sống. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động do tăng hóa chất sử dụng trong sản xuất nông nghiệp 

- Quản lý, kiểm soát tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm thiểu tác động đến 

môi trƣờng đất, nƣớc, các bƣớc thực hiện nhƣ sau: 

+ Thiết lập ngƣỡng phòng trừ, điểm mà các quần thể dịch hại hoặc các điều kiện môi 

trƣờng chỉ ra rằng cần thiết phải tiến hành biện pháp phòng trừ dịch hại. Mức độ mà dịch hại trở 

thành một mối đe dọa kinh tế là giới hạn để đƣa ra các quyết định phòng trừ dịch hại;  

+ Giám sát và xác định các loại dịch hại. Không tiêu diệt tất cả các loại côn trùng hay cỏ 

dại. Nhiều loài sinh vật không gây hại, thậm chí một số loài còn có lợi. Công việc sẽ loại trừ 

khả năng sử dụng thuốc BVTV;  

+ Ngăn ngừa bằng các biện pháp nhƣ: luân canh giữa các vụ mùa khác  

nhau, chọn giống chống chịu cao với sâu bệnh… Các biện pháp này mang lại nhiều hiệu quả, ít 

tốn chi phí, ít nguy hại cho sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng; 

+ Phòng trừ xác định dịch hại và ngƣỡng phòng trừ chỉ ra rằng cần thiết  

phải tiến hành biện pháp phòng trừ dịch hại. Giải pháp phòng trừ dịch hại sẽ  

đánh giá và chọn giải pháp phòng trừ thích hợp cả về hiệu lực và mức độ rủi ro;  

- Ngoài ra, khuyến cáo tuyên truyền đến ngƣời dân địa phƣơng các vấn đề sau: Không xả 

nƣớc từ ruộng lúa ra kênh khi mới phun xịt thuốc bảo vệ thực vật; phải duy trì thời gian cách ly 

theo hƣớng dẫn của nhà sản xuất hạn chế ảnh hƣởng do dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật ra môi 

trƣờng nƣớc; không xả nƣớc ra kênh khi mới bón phân ra kênh hạn chế phú dƣỡng hóa nguồn 

nƣớc do phân bón dƣ thừa; không bón quá lƣợng phân so với nhu cầu cần thiết của cây lúa. 

Hƣớng dẫn ngƣời dân kỹ thuật và xác định nhu cầu bón phân của cây lúa thông qua phƣơng 

pháp so màu lá lúa, hạn chế sử dụng dƣ thừa phân bón ảnh hƣởng đến môi trƣờng nƣớc cũng 

nhƣ tốn kém chi phí, cây lúa dễ bị mắc bệnh…; 

- Để hạn chế tác động khi dự án đi vào hoạt động đến môi trƣờng đất trong quá trình vận 

hành, cần thực hiện các giải pháp sau: 

+ Bổ sung dƣỡng chất cho đất thông qua giải pháp sản xuất hữu cơ, tận dụng thân rơm rạ 
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của cây lúa ủ mục dùng làm phân hữu cơ để bón trả lại đồng ruộng thay vì giải pháp đốt bỏ 

ngoài đồng. Tuy nhiên, cần rút nƣớc ruộng ở thời điểm 15 và 30 ngày sau khi sạ để giảm ngộ 

độc hữu cơ do cày vùi rơm rạ; 

- Khuyến cáo sử dụng các loại phân vi sinh thay vì phân hóa học; 

- Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu giảm tồn dƣ chất bảo vệ thực vật thông qua chƣơng trình 

phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) trong đất canh tác. Hƣớng dẫn nông dân sử dụng loại thuốc 

bảo vệ thực vật ít ảnh hƣởng đến tài nguyên chất lƣợng đất; 

- Tổ chức hƣớng dẫn ngƣời dân quản lý tốt quỹ dinh dƣỡng của đất: Phối hợp với các 

đơn vị nghiên cứu để có tính toán và đo đạt kỹ nguồn cây trồng hấp thụ để có biện pháp sử dụng 

phân bón đạt hiệu quả, nhất là dƣỡng chất trung và vi lƣợng. 

e. Giảm ô nhiễm nguồn nước 

 Để đảm bảo an toàn cho hệ thống áp dụng các biện pháp sau: 

 - Quản lý vận hành công trình theo đúng quy trình, quy phạm. 

 - Định kỳ duy tu bảo dƣỡng công trình theo quy định. 

 - Theo dõi và xử lý kịp thời các hƣ hỏng của toàn bộ hệ thống. 

f.  Các tác động tích cực về môi trường của dự án khi đi vào giai đoạn hoạt động 

- Tạo nên hệ sinh thái mới trong khu vực lòng hồ và bờ hồ. 

- Tạo cảnh quan đẹp cho môi trƣờng khu vực lòng hồ. 

- Cải thiện khí hậu địa phƣơng trong khu vực lòng hồ. 

- Tạo ra khu chứa nƣớc lớn, nguồn nƣớc điều hòa để sử dụng. 

- Tạo thuận lợi cho giao thông thủy khu vực thƣợng lƣu hồ. 

g. Biện pháp quản lý, ph ng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án 

* Biện pháp giảm thiểu các rủi ro đối với đập, tràn xả lũ 

Xây dựng các biện pháp chống thấm cho nền và thân đập; Xây dựng hệ thống thoát nƣớc 

trên đỉnh và mái đập; Xây dựng các mốc quan trắc lún và các mốc quan trắc thấm; 

- Lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc tại đập chính gồm: thiết bị quan trắc thấm, thiết bị 

quan trắc lún, thiết bị quan trắc và thƣớc đo mực nƣớc trong hồ: 

+ Hệ thống quan trắc, giám sát chung, gồm: Hệ thống mốc cơ sở; trạm quản lý trung tâm; 

tệ thống Camera quan trắc công trình và các trạm đo mƣa.  

+ Đối với tràn xả lũ: Phía thƣợng lƣu: Lắp đặt tại trụ cửa xả số 1 bên phải 01 thiết bị đo 

mực nƣớc tự động. Phía hạ lƣu: Lắp đặt 01 thiết bị đo mực nƣớc tự động tại tƣờng bên phải hạ 

lƣu tràn; bố trí thêm 02 cột đo nƣớc thủ công tại vị trí lắp đặt thiết bị đo nƣớc tự động và 

phƣợng lƣu và hạ lƣu.  

+ Đối với cống lấy nƣớc: Lắp đặt 01 thiết bị đo lƣu lƣợng tự động tại nhà van hạ lƣu.  

+ Đối với đập bê tông: Bố trí hệ thống thiết bị quan trắc gồm quan trắc chuyển vị đứng, 

chuyển vị ngang; quan trắc áp lực thấm nền đập; quan trắc ứng suất trong nền đập và thân đập 

để phục vụ công tác quản lý kiểm tra an toàn đập trong quá quản lý vận hành trình vận hành. 

- Tăng cƣờng trồng và bảo vệ cây xanh xung quanh khu vực lòng hồ. 
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- Xây dựng phƣơng án phòng, chống lụt, bão riêng cho công trình. Trong đó phải chuẩn 

bị chu đáo về nhân lực, phƣơng tiện, vật tƣ, trang thiết bị, thông tin liên lạc để sẵn sàng ứng 

phó, xử lý các sự cố công trình; đồng thời có biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ 

du. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lƣợng mƣa, mực nƣớc hồ, vận hành tràn xả lũ. 

- Cần phải giảm xây dựng kịch bản vỡ đập cho các hồ vùng dự án để đối phó và giảm 

thiểu tác hại của việc vỡ đập đối với dân cƣ và cơ sở hạ tầng vùng hạ lƣu công trình. Ngoài ra 

cần phải thực hiện các biện pháp sau: 

+ Tăng cƣờng năng lực quản lý và trách nhiệm của lực lƣợng cán bộ quản lý các ngành 

đối với vấn đề an toàn đập; 

+ Nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động của hồ đập và cách phòng, tránh khi 

có sự cố đập. 

* Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 

Trong trƣờng hợp khi có sự cố môi trƣờng xảy ra nhƣ chập điện, nổ cháy nhà máy, vỡ 

đập… thì Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp với chính quyền và các ban ngành địa phƣơng thực hiện các 

biện pháp nhƣ sau: 

- Xác định vị trí, phạm vi và mức độ ảnh hƣởng khi có sự cố  xảy ra. 

- Căn cứ tình hình thiệt hại và mức độ nghiêm trọng ở từng tiểu vị trí để quyết định tình 

huống khẩn cấp nhằm tập trung mọi khả năng, lực lƣợng, nhân lực, vật lực tại chỗ để ứng cứu 

tính mạng ngƣời dân. Đặc biệt, các phƣơng tiện vận chuyển, các phƣơng tiện kỹ thuật, để tổ 

chức di chuyển đảm bảo an toàn cho ngƣời và tài sản. 

- Những vùng bị ngập không thể di chuyển hết đƣợc, phải tổ chức các đội đặc nhiệm đƣa 

lƣơng thực, thuốc men cứu đói cho đồng bào. 

- Huy động các lực lƣợng có thể để tập trung sức và phƣơng tiện bảo vệ tính mạng, tài 

sản của nhân dân, giữ gìn trật tự, an ninh và xử lý thật nghiêm những phần tử lợi dụng lúc khó 

khăn này để trộm cắp và gây rối. 

- Tổ chức cung cấp lƣơng thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men… kiên quyết đấu tranh 

với những phần tử lợi dụng lúc khó khăn để trục lợi, nhất là ở những điểm đồng bào sơ tán, 

những nơi xe cộ bị ách tắc ở các địa phƣơng bị ảnh hƣởng. 

- Các cống điều tiết nƣớc phải đƣợc vận hành có sự phối hợp thống nhất giữa các cơ 

quan quản lý và có sự tham gia của ngƣời dân để giảm thiểu các xung đột khi sử dụng nguồn 

nƣớc. 

- Phải tính toán, mô phỏng, xây dựng bản đồ ngập lụt (trƣớc khi sự cố vỡ đập xảy ra) cụ 

thể vùng nào bị ngập sâu, bao nhiêu dân phải di tản, đi tản đi đâu đến đâu và bằng phƣơng tiện 

gì cho an toàn. 

 Sự cố đuối nước 

 Để phòng ngừa sự cố đuối nƣớc, chủ dự án phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

trên địa bàn thực hiện các biện pháp sau: 

 - Tuyên truyền, khuyến cáo ngƣời dân không cuốc, đào đất xung quanh vùng bờ hồ; 

không tắm, đánh bắt thủy sản trong hồ chứa; 
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 - Cắm biển báo cấm các hoạt động gây sạt lở bờ hồ ở xung quanh bờ hồ, biển báo cấm 

các hoạt động tắm, đánh bắt thủy sản trong lòng hồ; đặt biển báo nguy hiểm tại các vị trí bờ có 

khả năng trƣợt lở; 

 - Nhân viên vận hành hồ chứa thƣờng xuyên kiểm tra bờ hồ, các vị trí xung yếu; 

 - Thông báo kịp thời với ngƣời dân và chính quyền địa phƣơng khi có mƣa, lũ lớn, có 

khả năng nƣớc sẽ tràn qua tràn xả lũ. 

3.2.3. Đánh giá tác động tới lòng, bờ và bãi suối theo quy định tại Điều 20, Nghị định 

23/2020/NĐ-CP 

a. Nội dung đánh giá: 

Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm phù hợp với Quy hoạch phát triển thuỷ lợi đến 

năm 2020 và định hƣớng đến 2025 tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của 

UBND tỉnh Kon Tum; Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu đô thị phía Bắc tỉnh 

và các ngành kinh tế - xã hội khác trong vùng. 

Trong quá trình thi công, xây dựng đập Đăk Cấm 

 

Việc sử dụng máy xúc trong khai thác sạn, sỏi tại suối nếu khai thác gần bờ và tại khu 

vực có địa chất yếu có thể xảy ra hiện tƣợng sạt lở bờ suối, sụt lún lòng suối gây ảnh hƣởng đến 

môi trƣờng khu vực và có thể gây tai nạn tại khai trƣờng khai thác kéo theo thiệt hại đến tài sản 

của ngƣời dân sản xuất 2 bên bờ suối vùng hạ lƣu va tài sản của chủ đầu tƣ. Tuy nhiên, căn cứ 

vào thực tế của điều kiện địa chất khu vực, vị trí khai thác và độ sâu khai thác của dự án thì việc 

sử dụng máy xúc thủy lực trong khai thác sẽ không gây ảnh hƣởng  nhiều đến dòng chảy, sạt lở 

bờ gây bồi lắng lòng suối tại khu vực trên cơ sở các đặc điểm thực tế nhƣ sau: 

Cấu tạo địa chất tại khu dự án nhƣ sau: 

- Tại khu vực lòng suối, theo tài liệu khảo sát địa chất  cho thấy từ mặt đất xuống 2,5m 

gắp đá lớp 4 (Đá phong hóa mạnh (HW): Đá gneis biotit màu xám nâu, xám trắng, cấu tạo khối, 

kiến trúc vảy biến tinh. Đá nứt nẻ rất mạnh, mặt khe nứt bám oxit sắt, hầu hết đá bị biến đổi 

màu sắc ban đầu thành màu xám nâu, đá mềm yếu, búa đập mạnh rễ vỡ). Chiều dày lớp 4 tại 

lòng suối trung bình 2,5m; tiếp theo là đá lớp 5 (Đá  phong hóa vừa (MW): Đá gneis biotit màu 

xám, xám trắng, cấu tạo khối, kiến trúc hạt vảy biến tinh. Đá cứng nứt nẻ mạnh, bề mặt khe nứt 

hầu hết bị biến màu và bám oxit sắt, các khe nứt dễ bị tách rời), chiều dày trung bình 6m, tiếp 

theo là đá rắn chắc lớp 6 (Đá  phong hóa nhẹ (SW): Đá gneis biotit màu xám trắng, xám đen, 

cấu tạo khối, kiến trúc vảy biến tinh. Đá cứng ít nứt nẻ, khe nứt nhám, bề mặt khe nứt có sự 

biến đổi màu nhẹ). 

- Tại vai phải, vai trái đập, theo tài liệu địa chất nền gồm các lớp nhƣ sau: 

+ Lớp 1a: Lớp đất phủ: á sét lẫn rễ cây cỏ mầu nâu đỏ, kém chặt, chiều dày lớp từ 1,0-

3,0m. 

+ Lớp 1: Á sét trung- nặng màu nâu đỏ, trạng thái cứng đến nửa cứng. Nguồn gốc sƣờn 

tích (dQ), chiều dày trung bình 2,0m. 

+ Lớp 2: Á sét trung- nhẹ màu nâu đỏ, trạng thái cứng đến nửa cứng, lẫn tảng lăn. Nguồn 

gốc sƣờn tàn tích (edQ), chiều dày trung bình (2,5÷4,0)m. 
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+ Lớp 3: Đá phong hoàn toàn(CW):  Đá gneis biotit phong hóa hoàn toàn thành á sét nhẹ 

màu loang lổ nâu đỏ, xám vàng, xám trắng, trạng thái cứng đến nửa cứng. Chiều dày trung bình 

(2,5 ÷ 5,5)m. 

+ Lớp 4: Đá phong hóa mạnh (HW): Đá gneis biotit màu xám nâu, xám trắng, cấu tạo 

khối, kiến trúc vảy biến tinh. Đá nứt nẻ rất mạnh, mặt khe nứt bám oxit sắt, hầu hết đá bị biến 

đổi màu sắc ban đầu thành màu xám nâu, đá mềm yếu, búa đập mạnh rễ vỡ. Chiều dày trung 

bình (2 ÷ 4)m. 

+ Lớp 5: Đá  phong hóa vừa (MW): Đá gneis biotit màu xám, xám trắng, cấu tạo khối, 

kiến trúc hạt vảy biến tinh. Đá cứng nứt nẻ mạnh, bề mặt khe nứt hầu hết bị biến màu và bám 

oxit sắt, các khe nứt dễ bị tách rời. Chiều dày trung bình (3÷7)m. 

+ Lớp 6: Đá  phong hóa nhẹ(SW): Đá gneis biotit màu xám trắng, xám đen, cấu tạo khối, 

kiến trúc vảy biến tinh. Đá cứng ít nứt nẻ, khe nứt nhám, bề mặt khe nứt có sự biến đổi màu 

nhẹ. Chiều sâu chƣa xác định (vƣợt chiều sâu khoan). 

Vùng thƣợng nguồn lƣu vực có cấu tạo chủ yếu từ đá Granit, diệp thạch kết tinh cao, 

càng xuống phía nam lƣu vực, độ cao giảm dần lớp thổ nhƣỡng là các loại đất màu xám tro và 

đỏ vàng, trên đó hình thành các loại đất mầu mỡ. Ngoài ra còn có sản phẩm phong hoá của 

Granit, diệp thạch và các loại đá macma biến chất, thành phần tƣơng tự là á sét nhẹ và trung 

bình. Trên các loại đất đá trầm tích (sét, arlenit, á sét) hình thành các loại sét nâu vàng hay đen 

 

 

- Ranh giới khu vực khai thác cách bờ từ 5-10m đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 

phù hợp với chiều rộng lòng suối tự nhiên (30-50m), hai bên bờ địa chất ổn định, cây cối phát 

triển. Vì vậy, với khoảng cách an toàn với bờ suối nên việc sử dụng máy xúc trong khai thác 

không ảnh hƣởng đến bờ suối. 

- Việc khai thác ở giữa dòng, độ sâu khai thác tối đa đến 1,5 m sản phẩm bồi lắng tạm 

thời ở lòng suối. Cho nên công tác khai thác chủ yếu là khơi thông dòng chảy, tăng cƣờng khả 

năng thoát lũ của đoạn suối. Với công nghệ khai thác cát, sỏi đơn giản (máy hút kết h p máy 

xúc), không đào khoét 2 bờ nên không gây ảnh đến bờ suối. 

 - Chiều sâu khai thác trung bình 1,22m, sâu nhất 1,5m tƣơng đƣơng với cao trình khai 

thác đến coste từ +794,88 đến coste +795,48, trong khi mùa cạn cao độ mức nƣớc coste +794m 

đến coste +795m nên cao độ đáy tuyến khai thác đảm bảo không vƣợt quá cao độ mực nƣớc 

trung bình mùa cạn tại khu vực. Vì vậy, sẽ không gây xói lở lòng suối.  

 - Trong pham vi ranh giới khai thác có đi qua bãi bồi nằm ngay trên bờ phải có độ cao 

hơn so với mặt nƣớc suối khoảng 0,2– 0,5m, trong quá trình khai thác có thể dễ gây sạt lở chân 

bãi bồi nên chủ dự án sẽ thực hiện giải pháp chống sát lở bờ suối tại vị trí này bằng cách thả rọ 

đá. Ngoài ra, tại hạ lƣu của khu vực khai thác, hiện đang có nguy cơ bị sạt lở nên Công ty sẽ 

thực hiện giải pháp chống sạt lở tại vị trí này bằng cách thả rọ đá.  

- Tại khu vực dự án không nhận thấy các hiện tƣợng địa chất động lực do các quá trình 

nội sinh gây ra. Đối với các quá trình địa chất ngoại sinh, về mùa khô lƣu lƣợng nƣớc thấp sẽ 

không gây ảnh hƣởng đến bờ suối. Về mùa mƣa lũ, khi lƣu lƣợng nƣớc lớn về đạt trên 

15.571m
3
/s với mức nƣớc lũ H = 260m thì có thể xảy ra sạt lở bờ suối (đỉnh lũ tháng 10/2020). 

Nhƣ vậy, hoạt động khai thác cát của dự án đáp ứng đƣợc các quy định tại Điều 14 và 

Điều 15 của Nghị định của Nghị định 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến l ng, bờ và bãi suối, vùng đất ven suối: 
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- Xác định, cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi theo 

phƣơng án bảo vệ công trình đã đƣợc cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt; chịu 

trách nhiệm bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phạm vi vùng phụ cận theo quy định tại 

Điều 26 Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các quy định pháp luật khác có 

liên quan. 

- Việc cắm mốc chỉ giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa thực hiện theo quy định tại 

Điều 6 Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai 

thác tổng hợp tài nguyên và môi trƣờng các hồ chứa thủy điện, thủy lợi: Khoảng cách 2 mốc 

liền nhau tối đa là 100m và phải nhìn thấy nhau. 

- Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tƣ cam kết nghiêm chỉnh thực hiện đúng theo 

quy định về quản lý cát, sỏi lòng suối và bảo vệ lòng, bờ, bãi suối tại Nghị định số 23/2020/NĐ-

CP ngày 24/02/2020của Chính phủ. 

- Trƣờng hợp nếu xảy ra sự cố sạt lở bờ suối tại khu vực thực hiện dự án do mƣa lũ, Chủ 

đầu tƣ cam kết sẽ thực hiện khắc phục kịp thời  

- Trƣờng hợp nếu xảy ra sự cố sạt lở bờ suối, bồi lắng bờ suối do mƣa lũ trong thời gian 

triển khai dự án, Công ty cam kết sẽ thực hiện biện pháp khắc phục kịp thời, cụ thể: Ngừng hoạt 

động khai thác cát tạm thời ngay sau khi phát hiện sạt lở; trong thời gian 03 ngày sau khi phát 

hiện sạt lở, bồi lắng sẽ thông báo với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để kiểm tra, giám sát; thực 

hiện các biện pháp gia cố bờ suối và nạo vét lòng suối theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn 

cấp tỉnh ngay khi có ý kiến chỉ đạo; hoạt động khai thác trở lại khi đƣợc sự cho phép của 

UBND tỉnh để đảm bảo yêu cầu về chống, sạt lở bờ suối. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng  

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

* Giai đoạn xây dựng: 

- Thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt: Nhà vệ di động: 03 cái 

- Thu gom, xử lý nƣớc mƣa: Tạo rãnh tiêu thoát nƣớc theo địa hình 

- Thu gom xử lý chất thải nguy hại: Thu gom vào kho chứa chất thải nguy hại, thuê đơn 

vị chức năng xử lý định kỳ. 

- Thu gom xử lý chất thải sinh hoạt: Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý 

hoặc chôn lấp hợp vệ sinh. 

* Giai đoạn hoạt động: 

- Thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt: Nhà vệ sinh với bể tự hoại 03 ngăn, hố ga và giếng 

thấm. 

- Thu gom rác thải sinh hoạt: 01thùng có nắp đậy. 

- Thu gom CTNH: Kho chứa CTNH trong kho hóa chất có diện tích 100m
2
. 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 

+ Trong giai đoạn xây dựng: Đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt các công trình bảo vệ 

môi trƣờng trƣớc khi thi công xây dựng các hạng mục của công trình. 

+ Trong giai đoạn vậ hành 

3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Bảng 3. 36: Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

TT Hạng mục 
Kinh phí 

(đ) 

Các biện pháp 

giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 
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TT Hạng mục 
Kinh phí 

(đ) 

Các biện pháp 

giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

1 

Bồi thƣờng cho 

thu hồi đất, tài 

sản trên đất bị 

thu hồi  

40.000.000.000 

+ Phƣơng án bồi 

thƣờng cần đƣợc xác 

định chi tiết và thực 

hiện theo đúng chính 

sách của Chính phủ 

Việt Nam cũng nhƣ 

theo quy định của 

UBND tỉnh Kon Tum. 

+ Hỗ trợ các hộ dân bị 

ảnh hƣởng tài sản trên 

đất. 

- UBND tỉnh Kon 

Tum; 

- UBND TP Kon 

Tum; 

- UBND và UBMTTQ 

các xã: Đăk Cấm, xã 

Vinh Quang, 

phƣờng Ngô Mây 

(TP. Kon Tum); xã 

Ngọc Wang (huyện 

Đăk Hà); 

- Ban giám sát cộng 

đồng. 

2 
Vận chuyển 

chất thải 

200.000.000 

(tạm tính) 

 

+ Đất thải cần đƣợc 

thu dọn hàng ngày và 

vận chuyển đến bãi 

thải 

+ Thu gom và xử lý 

rác thải thƣờng xuyên. 

- Sở Nông nghiệp & 

PTNT tỉnh Kon 

Tum; 

- Đơn vị tƣ vấn giám 

sát độc lập; 

-Sở TN & MT tỉnh 

Kon Tum; 

- Phòng TN & MT 

huyện Kon Rẫy, TP 

Kon Tum. 

- UBND các xã: Đăk 

Cấm, xã Vinh 

Quang, phƣờng Ngô 

Mây (TP. Kon 

Tum); xã Ngọc 

Wang (huyện Đăk 

Hà). 

- Ban Giám sát cộng 

đồng 

3 

Tƣới nƣớc mặt 

đƣờng 

 

+ Che chắn các khu 

vực kho vật liệu; 

+ Che phủ đất và vật 

liệu tại khu vực kho 

+ Tƣới nƣớc bề mặt 

khu vực thi công khi 

cần thiết; 

+ Tƣới nƣớc thảm 

thực vật xung quanh 

- Đơn vị tƣ vấn giám 

sát độc lập, 

- UBND xã Đăk 

Cấm, xã Vinh 

Quang, phƣờng Ngô 

Mây (TP. Kon 

Tum); xã Ngọc 

Wang (huyện Đăk 

Hà) 

- Ban Giám sát cộng 
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TT Hạng mục 
Kinh phí 

(đ) 

Các biện pháp 

giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

khu vực thi công khi 

cần thiết; 

+ Tƣới nƣớc tại những 

đoạn quan trọng của 

các tuyến đƣờng thi 

công; 

đồng. 

4 

Vải che phủ xe 

Dọn đƣờng và 

thu gom chất thải 

trong quá trình 

vận chuyển.  

Bồi thƣờng cho 

tuyến đƣờng bị 

hƣ hỏng :  

+ Phủ kín xe vận 

chuyển vật liệu (tránh 

các vật liệu rơi xuống 

đƣờng). 

 

- Đơn vị tƣ vấn giám 

sát độc lập, 

- UBND xã Đăk 

Cấm, xã Vinh Quang, 

phƣờng Ngô Mây 

(TP. Kon Tum); xã 

Ngọc Wang (huyện 

Đăk Hà) 

- Ban Giám sát cộng 

đồng 

5 

Xây nhà vệ 

sinh công 

trƣờng, và nhà 

vệ sinh di động 

 Xây dựng các nhà vệ 

sinh tại công trƣờng 

cho công nhân. Nƣớc 

thải từ nhà vệ sinh 

cũng nhƣ từ bếp, nhà 

tắm, bồn rửa, phải 

đƣợc xả vào một bể 

chứa để đƣa khỏi 

công trình. 

 Nƣớc thải vƣợt 

ngƣỡng cho phép 

theo quy chuẩn kỹ 

thuật/quy định có liên 

quan của Việt Nam 

phải đƣợc thu gom 

trong bể chứa và 

đƣợc đơn vị thu gom 

chất thải có giấy phép 

đƣa ra khỏi công 

trƣờng. 

 Khi hoàn thành công 

trình thi công, các bể 

chứa nƣớc và các hố 

vệ sinh tự hoại sẽ 

đƣợc che phủ và 

niêm phong có hiệu 

- Sở Nông nghiệp & 

PTNT tỉnh Kon Tum; 

- Đơn vị tƣ vấn giám 

sát độc lập, 

- Sở TN & MT tỉnh 

Kon Tum; 

- Phòng TN & MT 

TP Kon Tum 

- UBND xã Đăk 

Cấm, xã Vinh Quang, 

phƣờng Ngô Mây 

(TP. Kon Tum); xã 

Ngọc Wang (huyện 

Đăk Hà) 

- Ban Giám sát cộng 

đồng 
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TT Hạng mục 
Kinh phí 

(đ) 

Các biện pháp 

giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

quả. 

6 

Phí xử lý và 

quản lý chất 

thải độc hại  

Đối với chất thải nguy 

hại cần hợp đồng với 

đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý đúng 

quy định,  

- Đơn vị tƣ vấn giám 

sát độc lập. 

- Ban Giám sát cộng 

đồng. 

7 
Phí bảo trì 

phƣơng tiện  

Bồi thƣờng những 

thiệt hại do hƣ hỏng 

đƣờng bộ và cơ sở hạ 

tầng 

- Sở Nông nghiệp & 

PTNT tỉnh Kon Tum; 

- Đơn vị tƣ vấn giám 

sát độc lập, 

- Sở TN & MT tỉnh 

Kon Tum; 

- Phòng TN & MT 

TP Kon Tum 

- UBND xã: Đăk 

Cấm, xã Vinh 

Quang, phƣờng Ngô 

Mây (TP. Kon 

Tum); xã Ngọc 

Wang (huyện Đăk 

Hà) 

- Ban Giám sát cộng 

đồng 

9 Thùng rác   

 Cung cấp đầy đủ các 

thùng rác di động để 

lƣu trữ tạm thời chất 

thải sinh hoạt 

(20kg/ngày) 

 Thu gom và xử lý rác 

thải thƣờng xuyên. 

- Đơn vị tƣ vấn giám 

sát độc lập, 

- Ban Giám sát cộng 

đồng 

10 
Khôi phục khu 

vực bị xáo trộn  

 Sau khi đào đất, bóc 
lớp phong hóa bãi vật 

liệu cần phải đắp bù 

trở lại 

 Các hoạt đào đắp khi 

xây dựng đập, tràn, 

cống lấy nƣớc 

 Hoàn trả lại mặt bằng 

tại khu vực xây dựng 

nán trại, bãi tập kết 

vật liệu 

- Đơn vị tƣ vấn giám 

sát độc lập, 

- UBND xã Đăk 

Cấm, xã Vinh 

Quang, phƣờng Ngô 

Mây (TP. Kon 

Tum); xã Ngọc 

Wang (huyện Đăk 

Hà) 

- Ban Giám sát cộng 

đồng 
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TT Hạng mục 
Kinh phí 

(đ) 

Các biện pháp 

giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

11 
Phƣơng tiện và 

bảo hộ lao động  

 Các nhà thầu phải có 

cán bộ y tế và tủ 

thuốc trong khu vực 

lán trại để sơ cứu kịp 

thời  

 Khám sức khỏe định 

kỳ cho công nhân 

 Trang bị bảo hộ lao 

động và giám sát 

công nhân thực hiện 

Đơn vị tƣ vấn giám 

sát độc lập, 

- UBND xã Đăk 

Cấm, xã Vinh Quang, 

phƣờng Ngô Mây 

(TP. Kon Tum); xã 

Ngọc Wang (huyện 

Đăk Hà) 

- Ban Giám sát cộng 

đồng 

12 

Tập huấn công 

nhân về an toàn 

lao động và cung 

cấp bảo hộ lao 

động cá nhân 

theo quy định 

hiện hành của 

Việt Nam  

Nhà thầu sẽ thực hiện 

các biện pháp đảm bảo 

an toàn nhƣ dựng hàng 

rào bảo vệ, rào chắn, 

cảnh báo nguy hiểm, 

và hệ thống chiếu sáng 

để tránh tai nạn giao 

thông cũng nhƣ các 

nguy hiểm khác cho 

ngƣời dân và các khu 

vực nhạy cảm. 

- Đơn vị tƣ vấn giám 

sát độc lập, 

- UBND xã: Đăk Cấm, 

xã Vinh Quang, 

phƣờng Ngô Mây (TP. 

Kon Tum); xã Ngọc 

Wang (huyện Đăk Hà) 

- Ban Giám sát cộng 

đồng 

 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự 

báo 

Để tiến hành đánh giá ảnh hƣởng của việc thực hiện Dự án đến môi trƣờng, chúng tôi đã 

sử dụng các phƣơng pháp đánh giá: Phƣơng pháp thống kê và so sánh; phƣơng pháp đánh giá 

nhanh nguồn ô nhiễm không khí, nƣớc dựa trên hệ số ô nhiễm; phƣơng pháp khảo sát hiện 

trƣờng; phƣơng pháp tham vấn ý kiến cộng đồng nhằm thực hiện đánh giá về các tác động, các 

rủi ro, sự cố môi trƣờng của Dự án và đƣa ra các giải pháp khả thi để hạn chế các tác động có 

hại. 

Các phƣơng pháp mà chúng tôi sử dụng có độ tin cậy khá cao do trong quá trình đánh giá 

ngoài sử dụng các phƣơng pháp đã đƣợc áp dụng phổ biến chúng tôi còn kết hợp với các tài liệu 

chuyên môn cho Dự án, đồng thời tham khảo lấy ý kiến một số chuyên gia giàu kinh nghiệm. Vì 

vậy, những kết quả đánh giá và dự báo về môi trƣờng của dự án có tính thực tế, độ chính xác 

cao.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những thiếu sót do ý kiến chủ quan 

của ngƣời đánh giá, một vài số liệu mang tính ƣớc lƣợng, mức độ tin cậy của các tài liệu tham 

khảo và những sai số nằm trong ngƣỡng cho phép nên ít nhiều làm ảnh hƣởng đến kết quả đánh 

giá. Mức độ tin cậy của phƣơng pháp đánh giá đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3. 37: Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đánh giá 
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TT Các đánh giá 
Mức độ                      

chi tiết 
Độ tin cậy Diễn giải 

1 

Bụi và khí thải 

từ các phƣơng 

tiện giao thông 

và thiết bị, máy 

móc 

Định lƣợng 

tác động 
Cao  

Đã định lƣợng cụ thể tải lƣợng bụi, SO2, 

NO2, CO, HC, bụi phát tán từ công đoạn 

vận chuyển nguyên vật liệu. 

Độ tin cậy cao do sử dụng phƣơng pháp 

tính toán của tổ chức y tế thế giới 

(WHO). 

2 

Tiếng ồn do các 

thiết bị máy 

móc thi công 

Định lƣợng 

tác động 

Dự báo tác 

động theo 

thời gian, 

không gian 

Cao 

 Đƣợc đánh giá có độ tin cậy cao vì do 

đã định lƣợng cụ thể mức ồn tại nguồn 

của từng thiết bị và phƣơng tiện tham 

gia thi công. Chi tiết hóa các tác động 

theo từng khoảng cách khác nhau từ 

nguồn. 

3 

Nƣớc thải sinh 

hoạt, nƣớc thải 

xây dựng 

Định lƣợng 

tác động 

Trung 

bình 

Mức độ tác động có độ tin cậy cao do đã 

xác định chính xác lƣợng nƣớc mƣa 

chảy tràn, nƣớc thải sinh hoạt. 

Độ tin cậy trung bình do nƣớc thải xây 

dựng và nƣớc thải nhiễm dầu ở mức 

định tính. 

4 
Chất thải sinh 

hoạt 

Định lƣợng 

tác động 

Trung 

bình 

Xác định lƣợng nƣớc thải và khối lƣợng 

CTR phát sinh cho GĐTC. 

5 
Chất thải xây 

dựng (đào đắp) 

Định lƣợng 

tác động Dự 

báo tác động 

theo thời gian 

Dự báo tác 

động theo 

không gian 

Cao 

Xác định đƣợc lƣợng chất thải xây dựng 

phát sinh trong GĐCB và thi công. 

Độ tin cậy cao do sử dụng các số liệu từ 

các nghiên cứu dự án. 

6 

Mâu thuẫn giữa 

công nhân xây 

dựng và ngƣời 

dân địa phƣơng 

Định tính tác 

động 

Trung 

bình 

Xác định các khu vực có khả năng xảy 

ra mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng 

và ngƣời dân địa phƣơng. 

Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức 

định tính và chƣa chi tiết hóa các tác 

động theo từng tháng trong năm. 

7 Tai nạn lao 

động và sự cố 

do cháy nổ 

Định tính tác 

động 

Trung 

bình 

Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức 

định tính và chƣa chi tiết hóa theo từng 

giai đoạn của dự án. 

8 Tác động đến 

điều kiện kinh 

tế - xã hội khu 

vực dự án 

Định tính tác 

động 

Trung 

bình 

Xác định ảnh hƣởng đến đời sống sinh 

hoạt của dân cƣ xung quanh khu vực dự 

án, đặc biệt là ngƣời dân các xã có tuyến 

kênh nâng cấp đi qua. 
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TT Các đánh giá 
Mức độ                      

chi tiết 
Độ tin cậy Diễn giải 

Xác định sự gián đoạn tạm thời về các 

nguồn cung cấp điện và nƣớc trong quá 

trình di dời các công trình kỹ thuật. 

Độ tin cậy chƣa cao vì chƣa định lƣợng 

đƣợc từng tác động. 
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Chƣơng 4. 

CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

 

4.1. Chƣơng trình quản lý môi trƣờng của chủ dự án 

Bảng 4. 1: Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

TT 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trƣờng  

Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

các tác động  

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

A Giai đoạn chuẩn bị 

1 

Thu hồi đất 

tại các vị trí 

xây dựng 

các công 

trình của dự 

án và công 

trình phụ 

trợ 

- Thu hồi vĩnh viễn 

75,12ha và 2,9 ha 

tạm thời để sử dụng 

làm bãi thải, bãi lƣu 

trữ và lán trại thi 

công. 

- Diện tích đất thu hồi thuộc loại đất sản 

xuất nông nghiệp. Đối với phần diện tích 

đất thu hồi tạm thời đƣợc sử dụng trong 

thời gian thi công sau đó đƣợc trả lại cho 

các hộ canh tác, sản xuất. 

- Khi thu hồi chủ đầu tƣ sẽ phải tiến hành 

đền bù, bồi thƣờng thiệt hại cho ngƣời 

dân theo quy định của pháp luật. 

40 tỷ đồng 

Trong giai 

đoạn chuẩn 

bị 

Chủ đầu tƣ  

và Nhà thầu 

thi công 

-UBND tỉnh 

Kon Tum 

- UBND và 

UBMTTQ 

xã: Đăk 

Cấm, xã 

Vinh Quang, 

phƣờng Ngô 

Mây (TP. 

Kon Tum); 

xã Ngọc 

Wang 

(huyện Đăk 

Hà). 

 

Công tác 

giải phóng 

mặt bằng 

- Phát sinh rác thải 

chất rắn, nƣớc thải, 

bụi 

- Làm mất cảnh 

quan khu vực, ảnh 

hƣởng đến đi lại của 

ngƣời dân 

- Tăng rủi ro cho 

dân địa phƣơng và 

- Đối với những loại đất, bùn, chất bẩn 

phát sinh trong quá trình giải phóng mặt 

bằng, phá dỡ công trình gây mùi hôi phải 

thực hiện các biện pháp khử mùi bằng 

cách rắc hoặc phun hóa chất nhƣ vôi bột 

hoặc chế phẩm vi sinh hoặc các chất diệt 

khuẩn diệt côn trùng khác. Tuyệt đối 

không để ứ đọng làm phát sinh dịch bệnh, 

ảnh hƣởng đến sức khỏe của ngƣời dân 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm,  
thành phố Kon Tum 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Khang Nguyễn 
Địa chỉ: 47 Ama Quang, Tổ 8, P. Hoa Lư, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 154 

TT 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trƣờng  

Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

các tác động  

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

tạo ra xung đột giữa 

công nhân và ngƣời 

dân địa phƣơng 

- Tƣới nƣớc các khu vực công trƣờng xây 

dựng, đƣờng vận chuyển vật liệu trong 

những ngày nắng, đặc biệt những đoạn 

qua khu dân cƣ để giảm bụi. 

- Đảm bảo máy tất cả máy móc sử dụng 

trong suốt quá trình thi công còn hạn sử 

dụng, phải có giấy phép hoạt động hợp lệ. 

- Các loại xe tham gia vận chuyển vật liệu 

phải có bạt che phủ tránh gây bụi, nhất là 

khi qua các khu dân cƣ 

- Bãi tập kết vật liệu, phải bố trí ở cuối 

hƣớng gió và có biện pháp che chắn, cách 

ly để không bị ảnh hƣởng lan rộng 

- Trƣớc khi vào giai đoạn thi công phải 

bố trí thiết kế hệ thống thoát nƣớc, tránh 

nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực chứa 

nhiên liệu đang đào đắp để hạn chế làm 

tăng độ đục và ô nhiễm dầu. 

- Dùng các phƣơng pháp thủ công để 

phát quang, chặt cây, giải phóng mặt 

bằng tránh dùng máy móc nếu có thể, 

tuyệt đối không dùng thuốc diệt cỏ để bảo 

vệ môi trƣờng tối đa 
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TT 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trƣờng  

Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

các tác động  

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

- Nghiêm cấm các hành vi của công nhân 

chặt phá cây ngoài phạm vi yêu cầu cần 

thiết 

- Ƣu tiên nhân công địa phƣơng vào các 

công việc đơn giản. 

B Giai đoạn thi công, xây dựng 

1 

Vận 

chuyển, tập 

kết, lƣu trữ 

nguyên vật 

liệu 

- Khí thải, bụi, tiếng 

ồn từ xe vận tải vận 

chuyển nguyên, 

nhiên vật liệu. 

- Nguyên, vật liệu 

rơi xuống đƣờng. 

- Tai nạn giao thông 

- Xe vận chuyển không chở vƣợt tải 

trọng cho phép và có phủ bạt. 

- Giảm tốc độ phƣơng tiện trong khu 

vực có mật độ lƣu thông lớn, đƣờng 

hẹp. 

- Các phƣơng tiện đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật và thƣờng xuyên bảo trì, bảo 

dƣỡng các phƣơng tiện. 

- Phun ẩm các tuyến đƣờng để hạn 

chế bụi, tần suất 2 lần/ngày 

- Nâng cấp, sửa chữa các tuyến 

đƣờng nếu xảy ra hƣ hại 

Nằm trong 

chi phí xây 

dựng 

Từ năm 

2021 đến 

năm 2022 

Chủ dự án và 

đơn vị thi công 

Chủ dự án 

 

2 

Hoạt động 

san gạt, đào 

đắp đất đá  

 

- Thay đổi địa hình, 
cảnh quan. 

- Ô nhiễm bụi, khí 

thải và tiếng ồn từ 

máy móc thi công. 

- Lập kế hoạch thi công hợp lý và rút 

ngắn thời gian thi công đến mức tối 

đa. 

Nằm trong 

chi phí xây 

dựng 

Từ năm 

2021 đến 

năm 2022 

Chủ dự án và 

đơn vị thi công 

 Chủ dự án 
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TT 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trƣờng  

Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

các tác động  

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

3 

Xây dựng 

các hạng 

mục công 

trình 

- Bụi, tiếng ồn, khí 

thải từ hoạt động 

của các thiết bị thi 

công cơ giới. 

- Trang bị khẩu trang, nút bịt tai, 
BHLĐ. 

- Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng 
máy móc, thiết bị. 

Nằm trong 

chi phí xây 

dựng 

Từ năm 

2021 đến 

năm 2022 

Chủ dự án và 

đơn vị thi công 

Chủ dự án 

 

-  Nƣớc mƣa chảy 

tràn và nƣớc thải 

xây dựng 

- Tạo rãnh tiêu thoát nƣớc theo địa 
hình. 

- Thực hiện đúng quy trình đổ thải, 
thu gom vật liệu rơi vãi loại bỏ để 

tránh bị rửa trôi theo dòng chảy 

- Có hệ thống mƣơng rãnh thu gom 

nƣớc rửa cốt liệu, nƣớc bơm thoát hố 

móng để lắng lọc bùn cát trƣớc khi 

chảy thoát vào môi trƣờng 

- Sử dụng nguồn nƣớc hợp lý trong 

quá trình trộn bê tông để tránh thẩm 

thấu xuống đất. 

Nằm trong 

chi phí xây 

dựng 

- Chất thải rắn xây 

dựng 

- Thải bỏ tại bãi thải đã bố trí. 

- CTR phát sinh do hao hụt vật liệu 

trong thi công nhƣ cát, đá dăm,... 

đƣợc sử dụng để san lấp mặt bằng và 

làm đƣờng giao thông. 

- CTR xây dựng khác nhƣ bao bì, sắt 

thép vụn,… đƣợc thu gom, bán phế 

liệu. 

Nằm trong 

chi phí xây 

dựng 
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TT 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trƣờng  

Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

các tác động  

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

- Chất thải nguy hại 
Thu gom, thuê đơn vị chức năng xử 

lý đảm bảo quy định. 

Nằm trong 

chi phí xây 

dựng 

 

Từ năm 

2021 đến 

năm 2022 

Chủ dự án và 

đơn vị thi công 

Chủ dự án, 

chủ rừng 

 

  

- Tác động đến tài 
nguyên rừng, hệ 

sinh thái khu vực 

xung quanh 

- Giáo dục công nhân ý thức bảo vệ tài 

nguyên rừng, sự đa dạng sinh học 

trong quá trình thi công. Nghiêm 

cấm các hoạt động trái phép liên 

quan đến tài nguyên rừng. 

- Không cho phép các đơn vị thi công 

mở rộng ra ngoài phạm vi cấp đất 

cho công trình. 

- Thực hiện tốt các biện pháp xử lý chất 

thải phát sinh. 

5 

Sinh hoạt 

của công 

nhân 

- Nƣớc thải sinh 

hoạt 

- Bố trí nhà vệ sinh tạm 

- Định kỳ hợp đồng với đơn vị chức 

năng đến hút và vận chuyển cặn đi 

xử lý. 

- Chất thải sinh hoạt 
- Hợp đồng với đơn vị chức năng thu 

gom và xử lý hoặc đốt. 

B Giai đoạn vận hành 
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TT 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trƣờng  

Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

các tác động  

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

1 

Sinh hoạt 

của công 

nhân 

- Nƣớc thải sinh 

hoạt 

- CTR sinh hoạt 

- Xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. 

- Bùn trong bể chứa sẽ đƣợc Chủ dự 

án hợp đồng với đơn vị chức năng 

định kỳ đến hút và xử lý. 

- Thu gom hàng ngày. 

25.000.000 

đồng/năm 

Trong suốt 

thời gian 

hoạt động 

của công 

trình.  

Đơn vị quản 

lý vận hành 

công trình 

Đơn vị quản 

lý vận hành 

công trình 

2 
Nƣớc mƣa 

chảy tràn 

- Nƣớc mƣa chảy 

tràn qua khu vực dự 

án (chủ yếu là mái 

hạ lƣu đập) 

- Gia cố chống xói bằng cách trồng cỏ 

bên trong rãnh tiêu nƣớc bằng bê tông; 

- Thoát nƣớc hạ lƣu bằng đống đá 

- Ốp mái bằng đá lát khan dày 30cm, 

dƣới là lớp đá 1x2 dày 20 cm và cát 

lọc dày 20cm. 

- Bố trí các rãnh thoát nƣớc trên mái 

(20x15)cm và rãnh thoát nƣớc kích 

thƣớc (40x40) cm để thu nƣớc mƣa 

chảy tràn trên toàn bộ mái đập. 

3 
Tích nƣớc, 

và xả lũ Bồi lắng lòng hồ 

- Thu dọn lòng hồ. 

- Việc xả nƣớc xuống vùng hạ du 

phải nghiên cứu tính toán nhằm giảm 

tác động gây xói lở khu vực hạ lƣu 

bằng các công trình tiêu năng. 

5.000.000/ 

năm 

Trong suốt 

thời gian 

hoạt động 

của công 

trình. 

Đơn vị quản 

lý vận hành 

công trình 

Đơn vị quản 

lý vận hành 

công trình 
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TT 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trƣờng  

Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

các tác động  

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

4 

Tăng diện 

tích canh 

tác 

Gia tăng sử dụng 

phân bón hóa học, 

thuốc trừ sâu 

- Tập huấn, tuyên truyền về sử dụng phân 

bón và thuốc trừ sâu đúng quy trình. 

- Nâng cao nhận thức của ngƣời dân 

trong việc thu gom các bao bì, chai lọ 

thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. 

- Áp dụng rộng rãi chƣơng trình IPM 

trong vùng Dự án. 

20.000.000 

/năm 

Trong suốt 

thời gian 

hoạt động 

của công 

trình 

Sở 

NN&PTNT 

Kon Tum  

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trƣờng; 

Thanh tra 

môi trƣờng  
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thường tại điểm mỏ thuộc thôn Kon Năng, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum  

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Quang Ngọc Kon Tum. 
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4.2. Chƣơng trình quan trắc, giám sát môi trƣờng của chủ dự án 

4.2.1. Chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng giai đoạn thi công 

4.2.2.1.Giám sát không khí xung quanh: 

Vị trí giám sát: 02 vị trí 

+ 01 vị trí Tại khu dự án: Tọa độ: X=1595229,155; Y=553241,384 

+ 01 vị trí Tại tuyến đập của dự án: Tọa độ: X=1596709,870; Y=553231,970 

Thông số giám sát: vi khí hậu, tiếng ồn, bụi, CO, SO2, NO2.  

Số lƣợng mẫu: 02 mẫu. 

Tần suất thu mẫu và phân tích: 03 tháng/lần. 

Tiêu chuẩn/quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, 

QCVN 27:2010/BTNMT. 

4.2.2.2. Giám sát chất lư ng nước: 

 Giám sát chất lƣợng nƣớc mặt: 

- Các thông số giám sát: pH, Nhiệt độ, DO, TSS, BOD5, COD, NH4
+
, NO3

-
; SO4

2-
, Fe, 

Cu, Zn, Mn, Tổng Nitơ, Coliform. 

Vị trí giám sát: 02 vị trí 

+ 01 mẫu tại vị trí tuyến đập của dự án: X=1596867,780; Y=553163,750 

+ 01 mẫu tại suối Đăk Cấm cách vị trí tuyến đập khoảng 150m về phía hạ lƣu: 

X=1596774,620; Y=553274,430 

Số lƣợng mẫu: 02 mẫu. 

Tần suất: 03 tháng/lần 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

 Giám sát chất lƣợng nƣớc dƣới đất: 

Các thông số giám sát: pH, Nhiệt độ, Độ cứng, N-NO2
-
, N-NH4

+
, SO4

2-
; As; Pb; Fe, 

Cu, Coliform. 

Vị trí giám sát: 02 vị trí 

+ 01 vị trí Tại nhà ông A Bam, thôn 7, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum: X=1595403,891; Y=553480,618.  

+ 01 vị trí Tại nhà ông A Trƣớc, thôn 7, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum: X=1595488,328; Y=553288,039. 

Số lƣợng mẫu: 02 mẫu 

Tần suất: 03 tháng/lần. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

4.2.2.3. Giám sát chất lư ng môi trường đất 

Các thông số giám sát: Cu, Zn, Pb, Cd, Al
3+

, Hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ. 
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Vị trí giám sát: 02 vị trí 

+ 01 mẫu Tại vị trí tuyến đập của dự án X=1596814,770; Y=553301,070. 

+ 01 mẫu Tại khu vực của dự án X=1596743,580; Y=553341,530. 

Số lƣợng mẫu: 02 mẫu 

Tần suất: 03 tháng/lần. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

4.2.2. Chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng giai đoạn vận hành 

a. Giám sát chất lư ng nước 

- Các thông số giám sát: pH, Nhiệt độ, DO, TSS, BOD5, COD, NH4
+
, NO3

-
; SO4

2-
, Fe, 

Cu, Zn, Mn, Tổng Nitơ, Coliform. 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại trí trí lấy nƣớc của trạm bơm. 

Tần suất: 06 tháng/lần. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

b. Giám sát chất lư ng nước sinh hoạt 

- Các thông số giám sát: pH, độ đục, độ cứng, COD, NO3-, Zn, Fe, Mn, Coliform. 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại trí trí đầu ra của hệ thống xử lý nƣớc. 

Tần suất: 03 tháng/lần. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 01-1:2018/BYT. 

c. Giám sát sói m n, trư t lở đất, xói lở bờ đập: Thực hiện định kỳ 01 lần/năm. 

d. Giám sát mực nước hồ: Thực hiện chƣơng trình quan trắc về chất lƣợng nƣớc định 

kỳ và theo dõi diễn biến chất lƣợng nƣớc hồ để có phƣơng án xử lý phù hợp nếu có sự thay 

đổi. 
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Chƣơng 5. 

KẾT QUẢ THAM VẤN 
 

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

Căn cứ  Điều 33 của Luật Bảo vệ môi trƣờng sô 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

Điều 26 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

Trong quá trình thực hiện việc đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Sửa chữa nâng 

cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, Chủ đầu tƣ là Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 

các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum kết hợp cùng đơn vị tƣ 

vấn là Công ty TNHH MTV Khang Nguyễn đã tiến hành thực hiện việc tham vấn chính 

quyền địa phƣơng các xã Đăk Cấm, xã Vinh Quang, phƣờng Ngô Mây, thành phố Kon Tum 

và xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum và cộng đồng dân cƣ chịu tác động trực 

tiếp khi triển khai thực hiện Dự án. Hình thức tham vấn nhƣ sau:  

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 trƣờng; 

+ Đƣờng dẫn trên internet tới nội dung đƣợc tham vấn: 

+ Thời điểm và thời gian đăng tải theo qui định: 

5.1.2. Tham vấn bằng văn bản theo quy định (nếu có): liệt kê các văn bản do chủ dự án 

gửi đến các cơ quan, tổ chức để tham vấn và văn bản phản hồi của các cơ quan, tổ chức đƣợc 

tham vấn (nêu rõ số, ký hiệu, thời gian ban hành của các văn bản); nêu rõ các trƣờng hợp 

không nhận đƣợc ý kiến trả lời bằng văn bản của cơ quan, tổ chức đƣợc tham vấn trong thời 

gian quy định kèm theo minh chứng về việc đã gửi văn bản đến các cơ quan này. 

Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trƣờng sô 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trƣờng. 

Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tỉnh Kon Tum đã gửi Văn bản số 46/CV-BQL ngày 11/03/2022 tới UBND và UBMTTQ VN 

xã Đăk Cấm, xã Vinh Quang, phƣờng Ngô Mây, thành phố Kon Tum và xã Ngọc Wang, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum về việc xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo 

ĐTM của Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. 

Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tỉnh Kon Tum đã nhận đƣợc các văn bản về việc ý kiến tham vấn Dự án Sửa chữa nâng cấp 

Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum. Cụ thể : 

+ Văn bản số 42/UBND-TH ngày 17/3/2022 của UBND xã Ngọk Wang và Văn bản số 

71/CV-UBMT ngày 17/3/2022 của UBMT TQ Việt Nam xã Ngọk Wang; 

+  Văn bản số 03/UBND-TH ngày 18/3/2022 của UBND xã Đăk Cấm và Văn bản số 

03/CV-UBMT ngày 18/3/2022 của UBMT TQ Việt Nam xã Đăk Cấm; 
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+ Văn bản số 94/UBND-TH ngày 29/3/2022 của UBND phƣờng Ngô Mây và Văn bản 

số 77/CV-UBMT ngày 29/3/2022 của UBMT TQ Việt Nam phƣờng Ngô Mây; 

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 thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Chương 1 Vị trí thực hiện dự án đầu tư 

1  Tiếp thu ý kiến 

UBND, UBMT TQ 

và cộng đồng dân 

cƣ các xã, phƣờng: 

xã Ngọc Wang, 

huyện Đăk Hà; xã 

Đăk Cấm, phƣờng 

Ngô Mây – thành 

phố Kon Tum 

...    

Chương 6    

1    

...    

Các ý kiến khác    

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến (nếu có) 

Chương 1    

 ...    

Chương 6    

Các ý kiến khác    

III Tham vấn bằng văn bản (nếu có) 

Chương 1 Vị trí thực hiện dự án đầu tư 

 

Thống nhất với vị trí thực 

hiện dự án nhƣ nội dung 

của báo cáo 

Tiếp thu ý kiến của các tổ 

chức liên quan đến dự án 

UBND, UBMT TQ 

và cộng đồng dân 

cƣ các xã, phƣờng: 

xã Ngọc Wang, 

huyện Đăk Hà; xã 

Đăk Cấm, phƣờng 

Ngô Mây – thành 

phố Kon Tum 

Chương 2 Hiện trạng khu vực dự án 

    

 
Thống nhất với vị trí thực 

hiện dự án nhƣ nội dung 

Tiếp thu ý kiến của các tổ 

chức liên quan đến dự án 

UBND, UBMT TQ 

và cộng đồng dân 
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của báo cáo cƣ các xã, phƣờng: 

xã Ngọc Wang, 

huyện Đăk Hà; xã 

Đăk Cấm, phƣờng 

Ngô Mây – thành 

phố Kon Tum 

Chương 3 

Tác động môi trường của dự án đầu tư, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

tác động xấu đến môi trường;  phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường  

 

Thống nhất với vị trí thực 

hiện dự án nhƣ nội dung 

của báo cáo 

Tiếp thu ý kiến của các tổ 

chức liên quan đến dự án 

UBND, UBMT TQ 

và cộng đồng dân 

cƣ các xã, phƣờng: 

xã Ngọc Wang, 

huyện Đăk Hà; xã 

Đăk Cấm, phƣờng 

Ngô Mây – thành 

phố Kon Tum 

    

Chương 4 
chương trình quản lý và 

giám sát môi trường 
  

 

Thống nhất với vị trí thực 

hiện dự án nhƣ nội dung 

của báo cáo 

Tiếp thu ý kiến của các tổ 

chức liên quan đến dự án 

UBND, UBMT TQ 

và cộng đồng dân 

cƣ các xã, phƣờng: 

xã Ngọc Wang, 

huyện Đăk Hà; xã 

Đăk Cấm, phƣờng 

Ngô Mây – thành 

phố Kon Tum 

Các ý kiến khác Các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư 

 

Thống nhất với vị trí thực 

hiện dự án nhƣ nội dung 

của báo cáo 

Tiếp thu ý kiến của các tổ 

chức liên quan đến dự án 

UBND, UBMT TQ 

và cộng đồng dân 

cƣ các xã, phƣờng: 

xã Ngọc Wang, 

huyện Đăk Hà; xã 

Đăk Cấm, phƣờng 

Ngô Mây – thành 

phố Kon Tum 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận:  

 Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, 

thành phố Kon Tum của Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum đã thực hiện đúng nội dung và cấu trúc theo hƣớng dẫn 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

 Việc đầu tƣ xây dựng dự án là phù hợp với chủ trƣơng của tỉnh Kon Tum, đáp ứng 

kịp thời nguồn nƣớc tƣới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của ngƣời dân và cấp nƣớc sinh hoạt 

cho ngƣời dân trên địa bàn thành phố Kon Tum và các xã vùng ven thành phố Kon Tum. 

 Tác động của việc xây dựng dự án đến các yếu tố tài nguyên, môi trƣờng, kinh tế xã 

hội có khả năng kiểm soát đƣợc. Chủ dự án kết hợp với các cơ quan chức năng thƣờng 

xuyên giám sát môi trƣờng và thực hiện đầy đủ, cụ thể các biện pháp để xử lý và giảm thiểu 

ô nhiễm môi trƣờng. 

 Trong số các tác động đã phân tích, đánh giá, chủ dự án nhận thấy tác động bởi bụi 

và khí thải do vận chuyển đất, đá trong giai đoạn thi công xây dựng và yếu tố sạt lở trong 

giai đoạn vận hành là quan trọng nhất. Do vậy, chủ dự án cam kết, ngoài việc thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu môi trƣờng đã đề xuất, chủ dự án cũng đặc biệt lƣu ý đến các tác động 

quan trọng trên trong quá trình thi công xây dựng cũng nhƣ giai đoạn vận hành với phƣơng 

châm phòng ngừa là chính, không để xảy ra các sự cố gây thiệt hại đến môi trƣờng và con 

ngƣời. 

 Để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến môi trƣờng, kinh tế - xã hội 

tại khu vực dự án, chủ dự án đã đánh giá tác động môi trƣờng của dự án, đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu ô nhiễm và cam kết thực hiện bảo vệ môi trƣờng theo các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn Việt Nam hiện hành.  

2. Kiến nghị:  

Nhƣ kết luận đã nêu trên, các vấn đề môi trƣờng phát sinh khi thực hiện Dự án đều có 

biện pháp giảm thiểu tối ƣu. Vì vậy, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum, Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng tỉnh Kon Tum sớm xem xét, thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM 

của Dự án làm cơ sở cho Chủ dự án tiếp tục thực hiện các bƣớc tiếp theo của dự án. 

3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng: 

Để thực hiện đúng theo quy định nhƣ trong Báo cáo ĐTM, Ban quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cam kết: 

- Thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đã nêu trong 

báo cáo và các ý kiến của cộng đồng dân cƣ tại cuộc họp tham vấn. 

- Thực hiện chƣơng trình quản lý môi trƣờng, chƣơng trình giám sát môi trƣờng nhƣ 

đã nêu trong báo cáo; 

- Cam kết bồi thƣờng và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp các sự cố, 
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rủi ro môi trƣờng xảy ra do triển khai dự án; 

- Chịu xử phạt theo quy định nếu có vi phạm trong lĩnh vực môi trƣờng;  

- Chủ dự án cam kết trong quá trình vận hành hồ chứa nếu xảy ra tình trạng ảnh 

hƣởng đến các hoạt động kinh tế của ngƣời dân thì chủ dự án chịu tránh nhiệm bồi thƣờng 

thiệt hại; 

- Cam kết bồi thƣờng và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng do các sự cố, rủi ro (nếu có) 

trong quá trình triển khai dự án theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức giám sát môi trƣờng và an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng dự 

án; 

- Đảm bảo thực hiện nghiêm Quy chế giám sát đầu tƣ của cộng đồng theo Quyết định số 

80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Cam kết chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật nếu trong quá trình thực hiện dự án vi 

phạm Luật bảo vệ môi trƣờng và các quy định liên quan; 

- Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án đầu tƣ sau 

khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá các tác động môi trƣờng của Dự án Sửa chữa nâng cấp 

Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc 

pháp luật Việt Nam nếu có những hành vi vi phạm về môi trƣờng./. 
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PHỤ LỤC 
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PHỤ LỤC 1 

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN 
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PHỤ LỤC 2 

PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC VÀ  

PHÂN TÍCH MẪU MÔI TRƢỜNG 
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PHỤ LỤC 3 

CÁC SƠ ĐỒ/BẢN ĐỒ LIÊN QUAN 
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PHỤ LỤC: CÁC HÌNH ẢNH KHU VỰC DỰ ÁN 

 

 

 

Hiện trạng khu vực dự án 

 

  


