
BAN QU�N LÝ D� ÁN �TXD  
CÁC CÔNG TRÌNH NN&PTNT 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO 
�ÁNH GIÁ TÁC ��NG MÔI TR��NG 
c�a d� án X� lý s�t l� b� sông ��k Bla  

 
 
 

 
  

Kon Tum, tháng 04 n�m 2021 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla. 

 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT 

Đơn vị tư vấn lập Báo cáo: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum  

Trang 1 

MỤC LỤC 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................... 6 

DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. 8 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ........................................................................... 11 

MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 12 

1. Xuất xứ Dự án .......................................................................................................... 12 

1.1. Thông tin chung về dự án ................................................................................... 12 

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

cứu khả thi của dự án ..................................................................................................... 13 

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. ................................................................. 13 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) ........................................................................................................................... 14 

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi 

trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM ............................................. 14 

2.1.1. Các văn bản pháp luật ...................................................................... 14 

2.1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn ................................................................ 18 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của dự án........................................................ 19 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ đầu tư tự tạo lập được sử dụng trong quá trình ĐTM19 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ Dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Thành phố Kon Tum sau 13 năm thành lập đã nhanh chóng hình thành 

dáng vóc của một khu đô thị trung tâm, là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị - 

kinh tế, văn hóa - xã hội và khoa học - kỹ thuật của tỉnh Kon Tum.  

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển thành phố Kon Tum trong giai 

đoạn tới, UBND tỉnh đã phê duyệt và từng bước triển khai thực hiện các đồ án 

quy hoạch chi tiết, đặc biệt là các quy hoạch dọc thềm sông Đăk Bla gồm: Đồ án 

quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch văn hoá, lịch sử Ngục Kon Tum; Đồ 

án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla; Đồ án quy 

hoạch chi tiết (1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân 

cư tỉnh Kon Tum; Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị phía Bắc 

sông Đăk Bla (khu vực nằm giữa khu trung tâm hành chính mới của tỉnh và cầu 

treo Kon Klor), thành phố Kon Tum. Theo đó, thành phố Kon Tum tương lai là 

đô thị sinh thái, mang đậm bản sắc văn hoá, lịch sử, dân tộc vùng Tây Nguyên. 

Định hướng phát triển thành phố theo trục ngang về hai bên bờ sông Đăk Bla, 

khai thác tiềm năng, thế mạnh cảnh quan dọc sông Đăk Bla, tạo đặc trưng và nét 

đẹp riêng cho thành phố Kon Tum. 

Tuy nhiên, dọc thềm sông Đăk Bla sau nhiều năm chịu tác động của mưa 

lũ từ thượng nguồn đổ về với vận tốc dòng chảy mạnh cộng thêm nhiều vật trôi 

nổi, hai bên bờ sông đã xuất hiện hiện tượng sạt lở mạnh. Trong những năm gần 

đây khi mùa mưa đến sớm và kéo dài, đặc biệt cơn bão số 09 năm 2009 đã gây 

thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Kon Tum về cơ sở vật chất cũng như cuộc sống 

của nhân dân trong tỉnh đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số dọc hai bờ sông 

ĐăkBla.  

Để đảm phòng chống sạt lở, giữ ổn định bờ sông nhằm đảm bảo an toàn 

dân sinh cho khoảng 5.000 dân, cơ sở hạ tầng và khoảng 200ha đất canh tác 

thuộc thôn Pleigroi và thôn Kon Tum Kơ Nâm 2 thuộc xã Chư Hreng và thôn 

Kon Tum Kơ Nâm 2 xã Đăk Rơ Wa; góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan 

và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum. Do vậy, việc đầu tư xây dựng Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla là rất cấp 

bách. 

Nắm được nhu cầu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban 

hành Quyết định số 3294/QĐ-BNN-KH ngày 23/7/2021 về Chủ trương đầu tư 

dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla. 

Loại, Cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

cấp III; Hình thức xây dựng mới. Tổng chiều dài tuyến kè dự kiến là khoảng 

4.253,0m. Tổng diện tích của dự án khoảng 163.173 m2. Dự án Xử lý sạt lở bờ 

sông Đăk Bla thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
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theo quy định tại Điều 30, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 của Quốc hội; mục 6, phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

Với phương châm thực hiện nhiệm vụ phải gắn liền với bảo vệ môi 

trường, nhằm tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Chủ đầu tư dự án 

là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập Báo cáo Đánh giá tác động môi 

trường. Báo cáo được thực hiện nhằm phân tích trên cơ sở khoa học, dự báo các 

tác động gây ảnh hưởng có lợi và có hại, trực tiếp hay gián tiếp, trước mắt cũng 

như lâu dài của dự án đến môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phương 

diện kinh tế - xã hội. Từ đó tìm ra các phương án tối ưu để hạn chế các tác động 

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

phương nói riêng cũng như với cả nước nói chung.  

Nội dung và các bước thực hiện báo cáo ĐTM này được tuân thủ theo quy 

định tại Mẫu số 4, Phụ lục II, Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

 Như vậy, việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án là 

hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, dự báo 

được những tác động xấu, đưa ra những biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động 

của dự án lên môi trường, đề ra chương trình quản lý giám sát môi trường để 

chủ đầu tư thực hiện trong quá trình triển khai. 

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

báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3294/QĐ-BNN-KH 

ngày 23/7/2021 về Chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla. Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: hiện đang được chủ đầu tư trình 

các Sở chuyên ngành thẩm định và trình UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt sau khi 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được thẩm định phê duyệt. 

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát 

triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla được thực hiện dựa trên quy hoạch 

chi tiết xây dựng dọc theo hai bên bờ sông ĐăkBla (từ cầu Konklor đến cầu 

ĐăkBla) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 

250/QĐ-UBND ngày 26/03/2008. Theo quy hoạch được đề ra thì đô thị sẽ được 

phát triển và mở rộng hai bên sông ĐăkBla với trục cảnh quan chính là sông 

ĐăkBla nhằm khai thác tối đa sông ĐăkBla để tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan đô thị và phát triển du lịch sinh thái. Khu vực từ tuyến kè đến giáp sông 

(vùng bán ngập) được tổ chức cây xanh kinh tế, các loại hoa, rau vừa phục vụ 
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đồng bào dân tộc vừa tạo cảnh quan kết hợp khai thác dịch vụ du lịch vùng bán 

ngập nhằm mục đích khai thác có hiệu quả quỹ đất trên cơ sở đó phát triển đô thị 

dọc tuyến kè. 

Ngoài ra, dọc theo thềm sông Đăk Bla gần khu vực dự án còn có các quy 

hoạch khác đang được triển khai bao gồm: 

- Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 01/11/2016, 

điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tuyến đường dọc sông Đăk Bla và các dự 

án lân cận thành phố Kon Tum tại Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 

06/7/2016; 

- Đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch 

vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum được phê duyệt tại Quyết định số 

978/QĐ-UBND ngày 30/9/2014;  

- Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị Bắc sông ĐăkBla (khu 

vực nằm giữa trung tâm hành chính mới của tỉnh và cầu treo KonKlor) được 

phê duyệt tại Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 28/8/2014;  

- Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) tổ hợp khách sạn, trung tâm 

thương mại, dịch vụ được phê duyệt tại Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) 

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

kỹ thuật về môi trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

2.1.1. Các văn bản pháp luật 

* Các văn bản pháp luật liên quan đến môi trường: 

- Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Các cơ 

quan nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị vũ trang nhân dân đều có 

nhiệm vụ thực hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo môi trường sống”; 

- Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020 

và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát 

nước và xử lý nước thải; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 
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- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 Về việc quy định 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (Ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường trong đó có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, độ 

rung); 

- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 về Ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND, ngày 04/07/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

* Các văn bản pháp luật liên quan đến đất đai: 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực kể từ 

ngày 01/07/2014; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên 

và môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất; 

- Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19/09/2014 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hổ 

trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

- Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Kon 

Tum Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàntỉnh Kon Tum 

ban hành kèm theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 

2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

 - Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum, về việc ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum năm 2021; 

- Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

https://vbpl.vn/kontum/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=53/2014/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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- Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa 

bản tỉnh Kon Tum; 

* Các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/08/2014 và có hiệu lực kể từ 

ngày 01/01/2015; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 

ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ Quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng;  

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ Về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính Phủ Quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản 

lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; 

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 Quy định về 

phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng; Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 

Quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 

03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy 

định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 

động đầu tư xây dựng; 

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

định về quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 02/2018/TT/BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy 

định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. 

* Các văn bản pháp luật liên quan đến Thủy lợi 

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

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 về quy đinh chi tiết một 

số điều của Luật Thủy lợi.  

 - Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 Quy định về hỗ trợ kinh 

phí sử dụng sàn phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. 
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- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 về quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thủy lợi.  

- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 về quy định hỗ trợ phát 

triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

- Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 về giá tối đa sản phẩm 

dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020.  

- Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về quy định chi tiết về giá 

sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi.  

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 

 - Thông tư 27/2012/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia công trình thuỷ lợi. 

* Các văn bản pháp luật liên quan đến Tài nguyên nước 

- Luật Tài nguyên Nước số: 17/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- 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 nước. 

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia 

hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước. 

- Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ 

lưu các hồ chứa, đập dâng. 

- Thông tư số 71/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xác định dòng chảy tối 

thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa. 

- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường;  

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. 
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- Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.  

* Các văn bản pháp luật khác: 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 của Quốc hội nước Cộng 

hòa XHCN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001; 

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN 

Việt Nam khóa XI, thông qua ngày 29/11/2006; 

- Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH10 của Quốc hội nước Cộng 

hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 19/06/2013; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 

40/2013/QH13 ngày 22/11/2013; 

- Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông 

số về vệ sinh; 

- Thông tư số 25/2017/BYT ngày 17/05/2017 của Bộ Y tế về việc Bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

2.1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

* Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng không khí:  

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến tiếng ồn, độ rung: 

- 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; 

 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến chất lượng nước: 

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

sinh hoạt; 

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

lượng nước mặt. 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước dưới đất. 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến môi trường đất: 

- QCVN 03–MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới 

hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. 
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2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của dự án 

- Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 26/03/2008 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dọc theo hai bên bờ sông 

ĐăkBla (từ cầu Konklor đến cầu ĐăkBla). 

- Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Chính phủ về việc dự 

kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

- Văn bản số 3963/BNN-KH ngày 25/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 – 2025. 

- Quyết định số 3294/QĐ-BNN-KH ngày 23/7/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn về Chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk 

Bla. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ đầu tư tự tạo lập được sử dụng trong 

quá trình ĐTM 

- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đang được trình 

thẩm định phê duyệt. 

- Bình đồ thiết kế dự án. 

- Bản vẽ có liên quan đến dự án. 

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

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk 

Bla do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn là chủ đầu tư chủ trì lập, thuê đơn vị tư vấn môi trường là Công 

ty TNHH Tiên Châu Kon Tum  thực hiện.  

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum  

Địa chỉ: 60 Phan Văn Trị – thành phố Kon Tum – tỉnh Kon Tum. 

Điện thoại: 0905.638.580  

Đại diện: Ông Phạm Minh Tuấn Chức vụ: Giám đốc. 

Bảng 1: Danh sách các thành viên tham gia và lập báo cáo ĐTM của 

Dự án 

TT Họ và tên 
Học 

vị 

Chuyên 

ngành 

Năm 

kinh 

nghiệm 

Phạm vi đảm nhận Chữ ký 
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TT Họ và tên 
Học 

vị 

Chuyên 

ngành 

Năm 

kinh 

nghiệm 

Phạm vi đảm nhận Chữ ký 

I Đơn vị tư vấn  

1 
Nguyễn Thị 

Thanh Thùy 

Kỹ 

sư 

Kỹ thuật 

môi trường 
10 Phụ trách chung  

2 
Nguyễn Minh 

Tuấn 

Kỹ 

sư 

Kỹ thuật 

Môi trường 
10 

Phụ trách chính phần 

đánh giá và dự báo các 

tác động đến môi 

trường. 

 

3 Võ Thị Út Na 
Cử 

nhân 

Khoa học 

Môi trường 
6 

Phụ trách công tác 

đánh giá và dự báo tác 

động đến môi trường, 

công tác thực địa 

 

4 Từ Anh Phận 
Kỹ 

sư 

Xây dựng 

dân dụng & 

Công 

nghiệp  

9 

Kỹ sư xây dựng - Tổng 

hợp khối lượng, đánh 

giá các rủi ro, sự cố 

trong quá trình thi 

công xây dựng. 

 

5 
Đoàn Minh 

Hải 

Kỹ 

sư 

Xây dựng 

cầu đường 
14 

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường - Tổng hợp, tính 

toán khối lượng thi 

công dự án. 

 

6 
Hà Văn 

Quang 

Kỹ 

sư 

Kỹ thuật 

địa chất 
6 

Kỹ sư địa chất - Phụ 

trách đánh giá tác động 

môi trường sinh thái, 

thổ nhưỡng 

 

II Đại diện chủ đầu tư  

1 Đỗ Thị Kiều 
Kỹ 

sư 

Công nghệ 

Môi trường 
 Kiểm tra, chỉnh sửa  

Quá trình lập Báo cáo ĐTM được triển khai qua các giai đoạn gồm: 

1) Tiến hành thu thập và biện luận các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh 

tế - xã hội, luận chứng kinh tế kỹ thuật và các bản kỹ thuật khác có liên qua đến 

Dự án. 
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2) Tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu, phân tích mẫu, đo đạc các thông 

số môi trường nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường: không khí, 

nước, hệ sinh thái của Dự án. 

3) Trên cơ sở thực hiện các bước trên tiến hành đánh giá các tác động khi 

triển khai Dự án đối với các yếu tố môi trường và kinh tế - xã hội. 

4) Đề xuất các biện pháp, giải pháp dựa trên cơ sở khoa học và thực tế 

nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường. 

5) Lập báo cáo ĐTM và bảo vệ trước Hội đồng thẩm định xét duyệt báo 

cáo ĐTM của Sở TNMT tỉnh Kon Tum. 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

- Phương pháp thống kê: Đây là phương pháp đánh giá dựa trên kết quả 

tổng hợp, phân tích số liệu tự nhiên (khí tượng, thủy văn, đặc điểm sinh thái,...) 

và kinh tế – xã hội tại khu vực trước khi thực hiện dự án, 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. Trong báo cáo, 

phương pháp này được sử dụng chủ yếu ở chương 2 và chương 3. 

- Phương pháp nhận dạng: Dựa vào mô tả hệ thống môi trường, xác định 

các thành phần của dự án ảnh hưởng đến môi trường để nhận dạng đầy đủ các 

dòng thải, các vấn đề môi trường có liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi 

tiết. Phương pháp này được sử dụng chủ yếu tại chương 3. 

- Phương pháp ma trận: Xây dựng ma trận tương tác giữa các hoạt động 

xây dựng và các tác động tới các yếu tố môi trường để xem xét mức độ ảnh 

hưởng đồng thời của nhiều tác động, và được sử dụng ở chương 3. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Dựa trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức 

Y tế Thế giới (WHO) và một số tài liệu có độ tin cậy cao thiết lập nhằm đánh 

giá sơ bộ và dự báo mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm phát sinh từ các 

hoạt động của dự án đến môi trường xung quanh. Phương pháp này được sử 

dụng để ước tính tải lượng chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình thi công thuộc 

chương 3. 

- Phương pháp so sánh: Dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh 

với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện còn hiệu lực. Phương 

pháp này được sử dụng tại chương 2, chương 3. 

- Phương pháp khảo sát hiện trường: Là phương pháp khảo sát các đặc 

điểm về địa lý, địa hình, hệ sinh thái, các đối tượng kinh tế - xã hội,… tại vị trí 

thực hiện dự án để đánh giá đối tượng và mức độ bị ảnh hưởng khi triển khai 

xây dựng dự án đi vào hoạt động. Phương pháp này được sử dụng để đánh giá 

tổng quan về vị trí khu vực dự án thuộc chương 1 cũng như đánh giá chung về 

hiện trạng môi trường tại chương 2. 
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- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm: Là phương pháp khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích các 

chỉ tiêu trong phòng thí nghiệm, mục đích để xác định các thông số về hiện 

trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực triển khai dự án (môi trường không 

khí, môi trường nước), làm cơ sở để đánh giá mức độ tác động của dự án khi đi 

vào hoạt động. Phương pháp này được sử dụng để đánh giá hiện trạng chất 

lượng môi trường tại khu vực dự án trước và sau khi thi công dự án thuộc 

chương 2 và chương 5. 

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Tham vấn ý kiến của các hộ dân, 

UBND, UBMTTQ xã để nắm rõ nguyện vọng cũng như những đề xuất của 

người dân địa phương trong quá trình thi công xây dựng và khi dự án đi vào 

hoạt động. Phương pháp này được sử dụng để lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại 

khu vực xây dựng dự án thuộc chương 5. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án:  

- Tên dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla 

- Địa điểm: thôn Kon Tum Kơ Nâm 2, xã Đăk Rơ Wa, thôn Pleigroi, xã 

Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 - Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Địa chỉ: 423 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Người đại diện: Trần Ngọc Tuấn   Chức vụ: Giám đốc      

- Điện thoại: 0260.3864 834         Fax: 0260.3864 834 

- Phạm vi: thôn Kon Tum Kơ Nâm 2, xã Đăk Rơ Wa, thôn Pleigroi, xã 

Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

- Quy mô, công suất: 

+ Loại, Cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

cấp III; Hình thức xây dựng mới.  

Tổng chiều dài tuyến kè dự kiến là khoảng 4.253m. Tổng diện tích của dự 

án khoảng 163.173 m2. 

- Công nghệ sản xuất: Dự án có tính chất là công trình xây dựng kết cấu 

hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, không có các công nghệ sản xuất, vận hành  

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của 

pháp luật về đất đai 
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5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác 

động xấu đến môi trường: 

a) Tác động về đất 

- Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là khoảng là 163.173 m2. Hiện nay 

dự án đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư, do vậy chưa có thống kê chính xác 

khối lượng đền bù giải phóng mặt bằng. Qua kết quả sơ bộ cho thấy: Phần đất 

bồi thường là chủ yếu là đất trồng cây nông nghiệp ngắn ngày của người dân 

canh tác trên phần bãi bồi của sông Đăk Bla. 

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên trách thực hiện các bước 

thống kê, lập phương án bồi thường trình phê duyệt, thực hiện bồi thường hỗ trợ 

theo đúng quy định của nhà nước và đảm bảo sự đồng thuận của người dân. 

b) Tác động bởi quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

Các điểm cung cấp đất đắp, đá, cát và vật liệu khác phục vụ công trình 

nằm rải rác tại các vị trí khác nhau trên địa bàn thành phố Kon Tum.  

Các đối tượng bị tác động trên các tuyến vận chuyển: 

- Các khu dân cư, các làng đồng bào dân tộc sống trên địa bàn thôn Kon 

Tum Kơ Nâm 2, xã Đăk Rơ Wa, thôn Pleigroi, xã Chư Hreng. Quá trình xây 

dựng và vận chuyển ra vào công trình phát sinh chất thải gây ảnh hưởng đến sức 

khoẻ và đời sống của người dân. 

- Khu dân cư nằm trên các trục đường vận chuyển nguyên vật liệu của dự 

án gồm các tuyến: Quốc lộ 14 cả về phía Bắc và phía Nam cầu Đăk Bla, tuyến 

đường bao khu dân cư phía Nam dẫn đến khu vực dự án, các tuyến đường dẫn 

đến mỏ đất đắp, mỏ vật liệu cát đá phục vụ công trình. Ngoài các khu dân cư, 

trên các tuyến đường này còn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh – dịch vụ cũng 

có khả năng bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển. Mật độ dân cư trên tuyến 

Quốc lộ 14 là tương đối đông đúc, đặc biệt là đoạn đi qua trung tâm thành phố 

trên địa bàn phường Lê Lợi. 

- Khu dân cư trên tuyến đường Ngô Đức Đệ, Ngô Đức Kế dẫn đến điểm 

cung cấp vật liệu đất đắp thuộc địa bàn xã Hoà Bình. Mật độ dân cư trên đoạn 

đường này tương đối thưa thớt, nhà dân đa số lùi xa so với mặt đường, hạn chế 

khả năng gây ô nhiễm. 

c) Tác động bởi quá trình thi công công trình 

Các đối tượng dễ bị tác động bởi quá trình thi công gồm: 

- Khu vực đường vào dự án tại giao lộ đường Đồng Nai, Đường Hồ Chí 

Minh và Đường Bao khu dân cư phía Nam. Khu vực này tập trung đông dân cư, 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, mật độ giao thông tương đối cao. 

- Khu dân cư thuộc thôn Pleigroi, xã Chư Hreng và Kon Tum Kơ Nâm 2, 

xã Đăk Rơ Wa. 
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- Các đối tượng dân cư sống trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật 

liệu. 

- Hệ sinh thái, chất lượng nước và kết cấu dòng sông Đăk Bla, nơi tiếp 

nhận nước thải chính của toàn bộ dự án. 

- Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh hiện đang được xây dựng đồng 

bộ, dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới. 

- Chất lượng đường xá cũng sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ công trình, bao gồm nguy cơ mất an toàn giao thông và 

nguy cơ hư hỏng trên các tuyến đường. 

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

các giai đoạn của dự án: 

5.3.1 Quy mô, tính chất nước thải. 

a) Giai đoạn triển khai xây dựng dự án:  

- Nước thải sinh hoạt khoảng 1,2 m3/ngày đêm. Thành phần nước thải: Chất 

hữu cơ dễ phân huỷ (như COD, BOD5, SS,...), và các vi khuẩn (E.Coli, 

Coliform…) 

- Nước thải thi công: Từ quá trình tưới nước hạn chế bụi 50 m3/ngày; từ 

quá trình trộn bê tông khối lượng phát sinh không đáng kể; nước thải từ quá 

trình vệ sinh máy móc thiết bị khoảng 5 m3/ngày, thành phần chủ yếu là chất 

hữu cơ như dầu nhớt, xi măng, cát, chất lơ lửng...  

- Lưu lượng mưa trận mưa lớn nhất lên mặt bằng dự án là 1.478 (l/s). 

Thành phần chủ yếu là dầu mỡ, bụi đất, cát,... 

b) Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 

Nước thải phát sinh chủ yếu từ nước mưa chảy tràn qua nền khu vực dự án 

thành phần chủ yếu là các loại chất bẩn, đất đá,... 

5.3.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải. 

a) Giai đoạn triển khai xây dựng dự án:  

Bụi và khí thải phát sinh chủ yếu trong giai đoạn triển khai xây dựng dự 

án như quá trình giải phóng mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt động 

đào, đắp, san nền; hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công các hạng mục tại 

công trường. Thành phần chủ yếu là bụi, CO, NOx, SO2,... 

b) Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 

Khí thải phát sinh chủ yếu do hoạt động của các phương tiện lưu thông 

trên tuyến đường, thành phần chủ yếu là bụi TSP, khí NO2, SO2, CO, HC,... 

5.3.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Chất thải rắn sinh hoạt ước tính 
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khoảng 12 kg/ngày với thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ như: Rau củ quả 

thừa, thức ăn thừa, túi nilon, giấy vụn, chai lọ thực phẩm,…; chất thải rắn xây 

dựng khoảng 340,5 m3. Thành phần chủ yếu là đá, cát, vữa xi măng, bê tông 

nhựa. 

5.3.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Chất thải nguy hại phát sinh từ quá 

trình bảo dưỡng các máy móc thiết bị tại khu vực dự án khoảng 1.200 lít dầu 

thải trong toàn thời gian thi công. 

5.3.5. Quy mô, tính chất của chất thải khác: 

Tiếng ồn, độ rung gây ra từ hoạt động của các loại máy móc trong quá 

trình bóc bỏ lớp đất phủ hữu cơ, xe tải vận chuyển nguyên vật liệu, các phương 

tiện lưu thông trên tuyến đường trong quá trình đưa dự án đi vào hoạt động. 

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

5.4.1. Về thu gom và xử lý nước thải. 

a) Giai đoạn triển khai xây dựng dự án:  

- Nước thải sinh hoạt: Thiết kế khu nhà vệ sinh có kết cấu đơn giản, tường 

tôn bao xung quanh, mái tôn gần khu vực lán trại. Xây dựng bể tự hoại 03 ngăn 

với tổng dung tích 4,2 m3, thu nước từ nhà vệ sinh của công trình. Bể tự hoại phục 

vụ trong giai đoạn thi công, sau đó được hút hầm cầu, chôn lấp và hoàn trả mặt 

bằng.  

- Nước thải xây dựng: Bố trí mương thu nước tại vị trí vệ sinh máy móc, 

dẫn đến hố lắng với vật liệu lắng là cát có sẵn tại công trường. Kích thước 

mương thu nước rộng trên 30 cm, kích thước hố cát B×L×H = 1×2×0,5 m. Sau 

khi thi công hoàn thành, đơn vị thi công có trách nhiệm nạo vét các mương thu 

nước, xử lý hố cát lắng trước khi hoàn trả mặt bằng cho địa phương. 

- Nước mưa chảy tràn: Ưu tiên thi công hệ thống thoát nước của tuyến 

đường để tăng khả năng thoát nước cho toàn khu vực; thường xuyên dọn dẹp 

mặt bằng tại khu vực thi công; bảo quản, che chắn cẩn thận các nguyên vật liệu 

không để rơi vãi tránh tình trạng cuốn trôi theo nước mưa; thực hiện an toàn về 

máy móc, thiết bị thi công, không để rò rỉ dầu máy ra công trình... 

- Thực hiện các biện pháp giữ gìn chất lượng nguồn nước sông và đảm 

bảo môi trường sống đối với hệ sinh thái sông. 

b) Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 

- Nước mưa chảy tràn: Được thu gom về hệ thống mương thoát nước mưa 

xung quanh dự án và đổ về nguồn tiếp nhận là sông Đăk Bla. Thường xuyên vệ 

sinh, thu dọn rác thải trên tuyến mương. 

5.4.2. Về xử lý bụi, khí thải. 
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- Giải pháp trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu: 

+ Giải pháp hạn chế bụi tại nguồn: Bố trí hố thu nước với chiều dài 8 m, 

rộng 4 m tại khu vực dẫn từ chân công trình đến đường bao phía Bắc.  

+ Tưới nước giảm bụi khu vực dự án nối với đường bao phía Nam và 

tuyến đường Đồng Nai với tần suất 4 lần/ngày vào mùa khô. 

+ Bố trí công nhân dọn dẹp bề mặt đường, dọn các lớp đất đá rơi vãi trong 

quá trình vận chuyển sau mỗi ca làm việc. 

+ Tốc độ xe vận chuyển trong khu vực đô thị không quá 40 km/h, khu vực 

đông dân cư không quá 35 km/h. Xe vận tải chở vật liệu xây dựng đều được phủ 

kín, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, được đăng kiểm đầy đủ, chở đúng trọng tải 

quy định, điều tiết số lượng xe phù hợp với thời gian và tiến độ công việc. 

+ Các phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh tẩy rửa bụi và đất dính 

bám tại điểm tập kết hàng ngày. 

- Các giải pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong thi công:  

+ Tưới nước tại các khu vực thi công hàng ngày có phát sinh bụi do công 

tác đào, đắp, lu lèn các lớp đất. 

+ Thi công đúng tiến độ và lu lèn, đầm chặt dứt điểm từng đoạn cần sang 

nền đường. 

+ Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho công nhân, kịp thời thu dọn 

hiện trường, không để đất đá rơi vãi lên các tuyến đường trong khu vực. 

5.4.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ quản lý, xử lý chất thải rắn 

công nghiệp thông thường (chỉ phát sinh trong giai đoạn triển khai xây dựng dự 

án). 

a) Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Đặt 02 thùng chứa rác dung tích 240 lít tại mỗi vị trí lán trại của công 

trình. Yêu cầu công nhân phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ tại mỗi thùng.  

- Hợp đồng thu gom, xử lý với đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố 

Kon Tum, không để rác thải tồn đọng tại công trường. 

- Nâng cao ý thức công nhân trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, 

thực hiện tốt quy chế khu vực lán trại. 

b) Chất thải rắn xây dựng:  

- Lập kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng, hướng dẫn các nhà thầu 

phụ (nếu có) thực hiện quản lý theo kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng. 

- Thực hiện việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái 

chế và xử lý chất thải rắn xây dựng phát sinh trên công trường xây dựng theo kế 

hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng. 
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- Xử lý chất thải rắn xây dựng tại nơi phát sinh, tuân thủ các quy định của 

pháp luật về quản lý chất thải bao gồm: Vận chuyển đổ thải lượng đất thừa tại 

bãi thải tạm trong ngày hoặc tối đa 3 ngày; tận dụng các loại nguyên vật liệu rơi 

vãi, thu gom và vận chuyển đổ thải các vật liệu không còn khả dụng; dọn dẹp 

mặt bằng công trường sau mỗi ca làm việc. 

- Tại khu vực bãi thải phải thực hiện đổ thải theo đúng diện tích, cao độ 

thiết kế; thực hiện lu lèn và gia cố tránh hiện tượng sạt lở; tưới nước tại khu vực 

đổ thải và khu vực ra vào tần suất không dưới 03 lần/ngày giảm bụi phát sinh. 

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

- Số lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng được thu 

gom, xử lý theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 

số 02/2022 ngày 10/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Kho chứa có nền bằng xi măng cao hơn môi trường xung quanh, mái 

được lợp kín và tường được che kín đảm bảo không bị tác động của nước mưa, 

bị ẩm ướt; mặt trước của kho chứa chất thải nguy hại được gắn biển báo. 

5.4.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung  

- Không tập trung các phương tiện và thiết bị thi công cơ giới hoạt động 

cùng một lúc, tại một vị trí để hạn chế khả năng gây cộng hưởng về tiếng ồn. 

- Tiến hành thi công theo từng phân đoạn để thu hẹp phạm vi ảnh hưởng 

của tiếng ồn do các hoạt động thi công gây ra, tránh gây ảnh hưởng và tác động 

trên phạm vi rộng. 

- Hạn chế thi công vào các thời gian yên tĩnh (buổi trưa: từ 11h đến 13h; 

Ban đêm từ 17h30 đến 6h sáng) để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc 

sống của người dân. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng các loại máy móc thiết bị và phương tiện vận 

chuyển thường xuyên. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp vận hành các máy móc 

phát sinh tiếng ồn lớn.             

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

nội dung, yêu cầu, tần suất, thông số giám sát ứng với từng giai đoạn của dự 

án. 

5.5.1. Giám sát trong giai đoạn xây dựng 

a) Giám sát chất lượng môi trường không khí 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Mẫu K1: Quan trắc tại điểm đầu của tuyến kè. Toạ độ X =1586.589; Y 

= 554.204. 
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+ Mẫu K2: Quan trắc tại điểm cuối tuyến kè. Toạ độ X =1586.873; Y = 

557.500. 

- Số lượng mẫu: 02 mẫu 

- Thông số đo: Vi khí hậu, bụi lơ lửng, SO2, NOx, CO, độ ồn, độ rung. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh. 

b) Giám sát chất lượng môi trường nước mặt 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Mẫu NM1: Quan trắc mẫu nước mặt trên sông Đăk Bla, tại vị trí dưới 

chân cầu Đăk Bla. Toạ độ X =1586.506;   Y = 553.797. 

+ Mẫu NM2 Quan trắc mẫu nước mặt tại vị trí dưới chân cầu treo Kon 

Klor. Toạ độ X =1586.820; Y = 557.549. 

- Số lượng mẫu: 02 mẫu. 

- Thông số giám sát: BOD5, COD, TSS, DO, Tổng Coliform.  

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

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

quốc gia về chất lượng nước mặt. 

c) Giám sát nước thải sinh hoạt 

- Vị trí lấy mẫu: Tại khu vực nước đầu ra của bể tự hoại thuộc lán trại 

công nhân.  

- Số lượng mẫu: 02 mẫu 

- Thông số đo: BOD5, COD, TSS, Dầu mỡ, NH4
+, Photpho, Coliform. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. 

d) Giám sát chất thải rắn 

- Theo dõi, hạn chế các hoạt động phát sinh chất thải rắn tại khu vực lán 

trại và chất thải của quá trình thi công. 

- Kiểm tra quá trình thu gom và xử lý các loại rác tại khu vực lán trại và 

chất thải của quá trình thi công. 

- Tần suất: Thường xuyên 

e) Giám sát an toàn lao động cho công nhân 
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- Đưa ra các nội quy an toàn lao động cho công nhân trong quá trình thi 

công xây dựng; 

- Kiểm tra, giám sát an toàn lao động trong thi công; môi trường lán trại 

tạm. 

- Tần suất: Thường xuyên 

5.5.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành 

Đơn vị quản lý công trình có trách nhiệm giám sát an toàn công trình, 

định kỳ giám sát hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống điện chiếu sáng 

và các hạng mục phụ trợ công trình. 
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Chương 1- MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

- Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla 

- Địa điểm: thôn Kon Tum Kơ Nâm 2, xã Đăk Rơ Wa, thôn Pleigroi, xã 

Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

1.1.2. Thông tin về chủ đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Địa chỉ: 423 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

- Người đại diện: Trần Ngọc Tuấn   Chức vụ: Giám đốc      

- Điện thoại: 0260.3864 834         Fax: 0260.3864 834 

- Nguồn vốn của dự án: Nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo 

ngành lĩnh vực và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Tiến độ thực hiện: 04 năm Từ năm 2022. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

Dự án đi qua địa bàn thành phố Kon Tum từ thôn Kon Tum Kơ Nâm 2, xã 

Đăk Rơ Wa đến đầu tuyến kè bờ Nam đã xây dựng thuộc thôn Pleigroi, xã Chư 

Hreng. Tổng chiều dài tuyến là 4.253 m, phạm vi chiếm dụng đất của công trình 

là 163.173 m2. 

Sơ đồ vị trí tuyến công trình trên nền bản đồ vệ tinh như sau: 
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 Hình 1.1: Sơ đồ tuyến trên nền bản đồ vệ tinh 

Cuối tuyến 

Tuyến kè 

Đầu tuyến 
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Tọa độ các điểm mốc trên tuyến kè theo hệ VN-2000 múi 30 , kinh tuyến 

trục 107030’như sau: 

Bảng 1.1: Tọa độ vị trí các điểm nút giao thông giới hạn khu vực dự 

án 

Vị trí điểm mốc 
Toạ độ 

X Y 

Điểm đầu tuyến (Mốc 1) 1586.590 554.203 

Điểm mốc số 2 1585.538 554.864 

Điểm mốc số 3 1585.537 554.963 

Giao với đường vào cầu số 1 1586.395 556.141 

Điểm cuối tuyến (Mốc 5) 1586.873 557.500 

1.1.3.1. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án  

a) Các đối tượng tự nhiên 

- Hệ thống giao thông:  

+ Đường TL671: Được đầu tư xây dựng với quy mô đường cấp V Miền 

núi, nền đường 6,5m, mặt đường rộng 5,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, bê 

tông xi măng. 

+ Đường nối từ điểm đầu dự án đi tuyến tránh phía Đông: Được đầu tư 

xây dựng với quy mô đường cấp V Miền núi, nền đường 6,5m, mặt đường rộng 

5,5m kết cấu mặt đường bê tông nhựa. 

+ Hệ thống đường giao thông thuộc khu tái định cư xã Chư Hreng: Đã 

được đầu tư hoàn chỉnh, quy mô theo đường đô thị với mặt đường bằng bê tông 

nhựa, bó vỉa, hệ thống thoát nước dọc, an toàn giao thông và hệ thống điện chiếu 

sáng tương đối hoàn chỉnh. Ngoài ra còn một số đường nội bộ trong khu vực, 

chủ yếu là đường BTXM và đường đất rộng từ 3 - 5m. 

- Khu vực từ điểm đầu tuyến đến giáp phường Lê Lợi: Hệ thống giao 

thông chưa được đầu tư xây dựng, dọc tuyến chỉ cắt qua hai đường BTXM tại 

Km49+960 và Km50+250 phía bên phải tuyến, còn lại là một số ít đường đất có 

bề rộng 3 - 4m. 

- Đoạn tuyến đi qua phường Lê Lợi: Hệ thống giao đã được xây dựng với 

mặt đường láng nhựa, bê tông nhưa; hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng tương 

đối hoàn chỉnh theo ô bàn cờ, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của người dân. 

Tuyến cắt qua một số tuyến đường như: Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thái 

Bình, Lê Thị Hồng Gấm, Ngô Đức Kế  
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+ Các tuyến giao thông khác trong khu vực: Ngoài các tuyến đường giao 

thông ở trung tâm thành phố thuộc phường đã được xây dựng tương đối hoàn 

thiện và đưa vào sử dụng trong thời gian dài, các tuyến giao thông khác gần khu 

vực dự án đa phần là đường dẫn đến khu sản xuất, các quy hoạch đang được 

triển khai và dự kiến sẽ được hoàn thiện đồng bộ trong giai đoạn sắp tới. 

+ Đánh giá về hiện trạng giao thông của khu vực: Tương đối thuận lợi cho 

quá trình triển khai xây dựng, đường vận chuyển đến chân công trình. 

- Hệ thống sông, suối: Dự án nằm về phía bờ Bắc và trong thềm sông 

Đăk Bla, là sông lớn nhất chảy qua thành phố Kon Tum, sông bắt nguồn từ vùng 

núi Kon Plông chảy theo hướng Đông sang hướng Tây đổ về hồ YaLy. Đoạn 

qua thành phố Kon Tum, sông chảy uốn khúc quanh co, vào mùa mưa lưu lượng 

nước rất lớn là nguyên nhân chính gây xói mòn, sạt lở hai bên bờ sông.  

- Hệ thống đồi núi: Tuyến kè nằm trong vùng có địa hình thấp trũng, bán 

ngập lụt. Địa hình tương đối bằng phẳng.  

- Các đối tượng tự nhiên khác: Khu vực dự án nằm trong vùng bãi bồi 

sông Đăk Bla, các khu đất xung quanh chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, cây 

cối hầu hết là cây trồng nông nghiệp, chủ yếu là cây ngắn ngày. Không có đối 

tượng tự nhiên nhạy cảm (như rừng, khu bảo tồn, biển,…) có khả năng bị ảnh 

hưởng bởi dự án. 

b) Các đối tượng kinh tế - xã hội 

Khu vực Dự án nằm trong quy hoạch chi tiết xây dựng dọc theo hai bên 

bờ sông ĐăkBla (từ cầu Konklor đến cầu ĐăkBla) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 26/03/2008. Việc 

xây dựng Dự án nhằm phòng chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu 

số dọc bờ Nam sông Đăk Bla để nhân dân ổn định cuộc sống và giữ được quỹ 

đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên trong quá trình triển khai xây 

dựng cũng sẽ mang lại các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến các đối tượng kinh 

tế xã hội tại khu vực, bao gồm: 

- Các khu dân cư, các làng đồng bào dân tộc sống trên địa bàn thôn Kon 

Tum Kơ Nâm 2, xã Đăk Rơ Wa, thôn Pleigroi, xã Chư Hreng, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. Quá trình xây dựng và vận chuyển ra vào công trình phát 

sinh chất thải gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của người dân. 

- Khu dân cư nằm trên các trục đường vận chuyển nguyên vật liệu của dự 

án gồm các tuyến: Quốc lộ 14 cả về phía Bắc và phía Nam cầu Đăk Bla, tuyến 

đường bao khu dân cư phía Nam dẫn đến khu vực dự án, các tuyến đường dẫn 

đến mỏ đất đắp, mỏ vật liệu cát đá phục vụ công trình. Ngoài các khu dân cư, 

trên các tuyến đường này còn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh – dịch vụ cũng 

có khả năng bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển. 

- Các đối tượng sản xuất thuộc thôn Kon Tum Kơ Nâm 2, xã Đăk Rơ Wa, 

thôn Pleigroi, xã Chư H’reng, chủ yếu là hoạt động sản xuất nông nghiệp của 
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đồng bào dân tộc, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ tập trung ở các trục 

đường chính như đã nêu ở trên. 

- Các quy hoạch phát triển ven sông Đăk Bla gồm:  

+ Đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu trung tâm hành chính mới, dịch 

vụ và dân cư tỉnh Kon Tum kết nối với tuyến kè thông qua tuyến đường Hồ Chí 

Minh đi Quốc lộ 24 đang được xây dựng.  

+ Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô thị Bắc sông ĐăkBla (khu 

vực nằm giữa trung tâm hành chính mới của tỉnh và cầu treo KonKlor). 

+ Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) tổ hợp khách sạn, trung tâm 

thương mại, dịch vụ. 

1.1.3.2. Các đối tượng có khả năng bị tác động bởi dự án  

a) Tác động về đất 

- Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là khoảng là 163.173 m2. Hiện nay 

dự án đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư, do vậy chưa có thống kê chính xác 

khối lượng đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên qua kiểm kê sơ bộ của tư vấn 

thiết kế, khối lượng chiếm dụng đất và vật trên đất được tổng hợp qua bảng sau: 

Bảng 1.2: Thống kê sơ bộ khối lượng chiếm dụng đất và vật trên đất 

của dự án 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

I Bồi thường đất đai 
 

163.173 

1 Đất thổ cư m2 1.000 

2 
Đất nông nghiệp trồng lúa nước và đất 

trồng cây hàng năm 
m2 121.630 

3 Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm m2 16.217 

4 Đất NN do UBND các  xã quản lý (Quỹ II) m2 8.109 

5 
Đât giao thông thủy lợi , đất công ích và bờ 

kênh  không phải bồi thường về đất 
m2 16.217 

II 
Bồi thường cây cối, hoa mầu, tài sản trên 

đất   
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1 Lúa m2 60.815 

2 Màu m2 60.815 

3 Chuối cây 60.815 

4 Cây ăn quả cây 8.109 

5 Nhà cấp 4 m2 1.000 

6 Tường rào m 2.409 

7 Sân m2 5.000 

Qua kết quả sơ bộ cho thấy: Phần đất bồi thường là chủ yếu là đất trồng 

cây nông nghiệp ngắn ngày của người dân canh tác trên phần bãi bồi của sông 

Đăk Bla. 

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên trách thực hiện các bước 

thống kê, lập phương án bồi thường trình phê duyệt, thực hiện bồi thường hỗ trợ 

theo đúng quy định của nhà nước và đảm bảo sự đồng thuận của người dân. 

b) Tác động bởi quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

Các điểm cung cấp đất đắp, đá, cát và vật liệu khác phục vụ công trình 

nằm rải rác tại các vị trí khác nhau trên địa bàn thành phố Kon Tum.  

Các đối tượng bị tác động trên các tuyến vận chuyển: 

- Các khu dân cư, các làng đồng bào dân tộc sống trên địa bàn thôn Kon 

Tum Kơ Nâm 2, xã Đăk Rơ Wa, thôn Pleigroi, xã Chư Hreng. Quá trình xây 

dựng và vận chuyển ra vào công trình phát sinh chất thải gây ảnh hưởng đến sức 

khoẻ và đời sống của người dân. 

- Khu dân cư nằm trên các trục đường vận chuyển nguyên vật liệu của dự 

án gồm các tuyến: Quốc lộ 14 cả về phía Bắc và phía Nam cầu Đăk Bla, tuyến 

đường bao khu dân cư phía Nam dẫn đến khu vực dự án, các tuyến đường dẫn 

đến mỏ đất đắp, mỏ vật liệu cát đá phục vụ công trình. Ngoài các khu dân cư, 

trên các tuyến đường này còn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh – dịch vụ cũng 

có khả năng bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển. Mật độ dân cư trên tuyến 

Quốc lộ 14 là tương đối đông đúc, đặc biệt là đoạn đi qua trung tâm thành phố 

trên địa bàn phường Lê Lợi, Quang Trung. 

- Khu dân cư trên tuyến đường Ngô Đức Đệ, Ngô Đức Kế dẫn đến điểm 

cung cấp vật liệu đất đắp thuộc địa bàn xã Hoà Bình. Mật độ dân cư trên đoạn 

đường này tương đối thưa thớt, nhà dân đa số lùi xa so với mặt đường, hạn chế 

khả năng gây ô nhiễm. 

c) Tác động bởi quá trình thi công công trình 
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Các đối tượng dễ bị tác động bởi quá trình thi công gồm: 

- Khu vực đường vào dự án tại giao lộ đường Đồng Nai, Đường Hồ Chí 

Minh và Đường Bao khu dân cư phía Nam. Khu vực này tập trung đông dân cư, 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, mật độ giao thông tương đối cao. 

- Khu dân cư làng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Kon Tum Kơ Nâm 2, 

xã Đăk Rơ Wa, thôn Pleigroi, xã Chư Hreng. 

- Các đối tượng dân cư sống trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật 

liệu. 

- Hệ sinh thái, chất lượng nước và kết cấu dòng sông Đăk Bla, nơi tiếp 

nhận nước thải chính của toàn bộ dự án. 

- Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh hiện đang được xây dựng đồng 

bộ, dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới. 

- Chất lượng đường xá cũng sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ công trình, bao gồm nguy cơ mất an toàn giao thông và 

nguy cơ hư hỏng trên các tuyến đường. 

1.1.4. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án 

1.1.4.1. Mục tiêu dự án  

- Xây dựng tuyến kè phòng chống sạt lở, giữ ổn định bờ sông nhằm đảm 

bảo an toàn dân sinh cho khoảng 5.000 dân, cơ sở hạ tầng và khoảng 200ha đất 

canh tác thuộc thôn Pleigroi và thôn Kon Tum Kơ Nâm 2 thuộc xã Chư Hreng 

và Đăk Rơ Wa. 

- Xây dựng tuyến kè góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan và thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

1.1.4.2. Quy mô đầu tư 

Quy mô công trình phương án chọn được đề xuất như sau: 

- Đoạn 1: từ thôn Kon Tum Kơ Nâm 2 (cầu Konklor) cọc D0 đến trước 

cầu số 01 cọc D34 dài khoảng 1.378,0m; 

- Đoạn 2: từ đầu thôn Pleigroi (cọc C24) đến nối tiếp vào kè cũ (C93) dài 

khoảng 2.875,0m; 

Tổng chiều dài tuyến kè dự kiến là khoảng 4.253m. Do đó đơn vị tư vấn 

kiến nghị xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla bằng biện pháp công trình như sau: 

- Về quy mô chiều dài: 

Điểm đầu xử lý từ chân cầu Konklor cọc D0 đến điểm cuối xử lý tại vị trí 

tiếp giáp với kè cũ (C93), tổng chiều dài dự kiến 4.253 m. 

- Về quy mô chiều cao: 
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Cao trình đỉnh chân kè tại vị trí thấp nhất là +512,00m, cao trình đỉnh kè 

tại vị trí cao nhất là +526,01m, chiều cao kè là 14,01m. 

1.1.4.3. Loại hình dự án 

Loại, Cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

cấp III. 

Các chỉ tiêu thiết kế cơ bản: 

+ Tần suất thiết kế P=1,5%,  

+ Tần suất tính toán mực nước kiệt P=95%. 

+ Tần suất lưu lượng, mực nước lớn nhất để thiết kế công trình tạm thời 

phục vụ dẫn dòng thi công P = 10%. 

- Hình thức xây dựng: Xây dựng mới. 

1.2. Các hạng mục công trình của dự án  

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

1.2.1.1. Quy mô các hạng mục đầu tư của dự án  

a) Hạng mục kè kết hợp đường giao thông 

Tuyến kè thiết kế bám theo tuyến đã được quy hoạch và gia cố những vị 

trí bờ sông sạt lở mạnh gồm các đoạn từ cầu treo KonKlor đến cầu số 01 (thuộc 

thôn Kon Tum Kơ Nâm 2, xã Đăk Rơ Wa) và đoạn từ thôn Kon Hrak Tu, xã 

Đăk Rơ Wa đến điểm đấu nối với kè cũ thuộc thôn Pleigroi, xã Chư Hreng, tổng 

chiều dài khoảng 4.253 m. Hộ chân kè bằng hàng ống buy D1000, bên trong bỏ 

đá hộc, hộ chân phía ngoài ống buy bằng lăng thể đá hộc xếp; mái kè lát cấu 

kiện bê tông đúc sẵn KT (40x40x15)cm; đỉnh kè kết hợp đường giao thông trong 

đô thị gồm mặt đường rộng 8m, vỉa hè lát gạch block, trồng cây xanh và có lan 

can phía sông. 

- Hộ chân kè: Hộ chân kè bằng hàng ống buy D1000, bên trong bỏ đá hộc, 

hộ chân phía ngoài ống buy bằng lăng thể đá hộc xếp. 

- Phần mái kè: 

+ Mái kè từ đỉnh ống buy đến cơ kè gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn 

KT (40x40x15)cm, bên dưới lớp dăm lọc dày 10cm và vải địa kỹ thuật có tác 

dụng như tầng thu và thoát nước. Hệ số mái kè m = 2,0. 

+ Mái kè từ cơ kè đến đỉnh kè gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn có ô 

trồng cỏ. Hệ số mái kè m = 2,0. 

- Phần đỉnh kè: 

+ Đỉnh kè có chiều rộng tổng cộng B=7,96m, gồm lề đường phía đồng rộng 

0,5m, mặt đường bê tông rộng 3,0m, rãnh thoát nước và vỉa hè phía sông rộng 

4,46m.  
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- Chiều rộng mặt đường: B = 3,0m; 

- Chiều rộng lề đường: Blề = 0,5m (lề trái); 4,46m (lề phải); 

- Dốc ngang mặt đường: i = 2%; 

- Dốc ngang lề đường: ilề = 1,5%. 

1.2.1.2. Giải pháp thiết kế các hạng mục chính của dự án 

a) Thiết kế đỉnh kè 

- Cao trình đỉnh kè chọn theo cao trình mặt bãi hiện trạng, đảm bảo khả 

năng thoát nước của đỉnh kè tránh làm ứ đọng nước trên đỉnh kè gây dâng cao 

mực nước ngầm và làm gia tăng áp lực thấm; 

- Cao trình đỉnh kè căn cứ theo Quy hoạch san nền của khu vực xây dựng 

kè; 

- Cao trình đỉnh kè tham khảo kè Đăk Bla nối tiếp tại cuối tuyến; 

Căn cứ vào địa hình tuyến kè dự kiến đi qua và kè Đăk Bla cũ nối tiếp tại 

cuối tuyến, chọn cao trình đỉnh kè theo 04 cấp như sau: 

+ Đoạn từ C0 đến C29, cao trình đỉnh kè tại +523,10m; 

+ Đoạn từ C29 đến C30, là đoạn chuyển tiếp từ cao trình +523,10m đến 

cao trình +526,01m; 

+ Đoạn từ C30 đến C42, cao trình đỉnh kè tại +526,01m; 

+ Đoạn từ C42 đến C43 là đoạn chuyển tiếp từ cao trình +526,01m đến 

cao trình +523,10m; 

+ Đoạn từ C43 đến C50, cao trình đỉnh kè tại +523,10m; 

+ Đoạn từ C50 đến C51, là đoạn chuyển tiếp từ cao trình +523,10m đến 

cao trình +522,06m; 

+ Đoạn từ C51 đến C69, cao trình đỉnh kè tại +522,06m; 

+ Đoạn từ C69 đến C70, là đoạn chuyển tiếp từ cao trình +522,06m đến 

+521,00m; 

+ Đoạn từ C70 đến C93, cao trình đỉnh kè tại +521,00m. 

* Chọn chiều rộng đỉnh kè: Đỉnh kè có nhiệm vụ bảo vệ thân kè chống lại 

tác động xói do dòng chảy mặt ảnh hưởng xấu đến độ ổn định của thân kè, ngoài ra 

nó còn được kết hợp là đường quản lý vận hành, đường giao thông. Điều kiện lựa 

chọn chiều rộng căn cứ vào yêu cầu quản lý vận hành, yêu cầu giao thông và phạm 

vi chiếm đất. Thông qua khảo sát thực địa, tuyến kè nối tiếp vào kè Đăk Bla cũ có 

chiều rộng mặt đường B=8,0m, hai bên lề đường rộng 5,4m và 5,7m. Theo phân 

tích ở trên, lựa chọn mặt đường đỉnh kè theo hình thức và kết cấu tương tự tuyến 

kè cũ. Cụ thể như sau: 

- Chiều rộng mặt đường: B = 8,0m; 
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- Chiều rộng lề đường: Blề = 5,4m (lề trái); 5,7m (lề phải); 

- Dốc ngang mặt đường: i = 2%; 

- Dốc ngang lề đường: ilề = 1,5%. 

-Yêu cầu thiết kế đường ôtô TCVN4054 thì tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu 

của đường đỉnh kè tương đương đường cấp cấp V như sau: 

+ Tải trọng thiết kế áo đường:   Trục xe sau 9,5 tấn 

+ Vận tốc thiết kế:     VTK = 20km/h 

+ Độ dốc siêu cao lớn nhất:   isc mưax= 6% 

+ Bán kính đường cong nhỏ nhất:  Rmin=15m 

+ Độ dốc dọc lớn nhất:   idoc mưax=9%  

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2022-2025, phần mặt đường cứng hoá, lề 

đường phía trong chưa được đầu tư xây dựng, mà chủ yếu tạo nền đường để giai 

đoạn sau đầu tư tiếp. 

b) Thiết kế cao trình đỉnh chân kè  

Căn cứ vào cao độ hiện trạng cao trình tự nhiên tại vị trí chân kè, cao trình 

chân kè có thể chia thành 05 loại khác nhau. 

Đoạn 1: từ cọc C0 đến C29, cao độ tự nhiên tại chân kè tương đối đồng 

đều, và cao độ trung bình (+517,97m) khá cao so với cao trình mực nước H95% = 

+515,41m. Tại đây lựa chọn cao độ đỉnh chân kè tại cao trình +517,20m. 

Đoạn 2: từ cọc C30 đến C42, cao độ tự nhiên tại chân kè tương đối đồng 

đều, và cao độ trung bình (+514,03m) thấp hơn so với cao trình mực nước H95% 

= +515,41m. Tại đây để đảm bảo chân kè nằm trên lớp địa chất tốt, lựa chọn cao 

độ đỉnh chân kè tại cao trình +513,06m. 

Đoạn 3: từ cọc C43 đến C50, cao độ tự nhiên tại chân kè tương đối đồng 

đều, và cao độ trung bình (+517,76m) cao hơn so với cao trình mực nước H95% = 

+515,41m. Tại đây để đảm bảo chân kè nằm trên lớp địa chất tốt, lựa chọn cao 

độ đỉnh chân kè tại cao trình +516,00m. 

Đoạn 4: từ cọc C51 đến C69, cao độ tự nhiên tại chân kè tương đối đồng 

đều, và cao độ trung bình (+516,25m) cao hơn so với cao trình mực nước H95% = 

+515,41m. Tại đây để đảm bảo chân kè nằm trên lớp địa chất tốt, lựa chọn cao 

độ đỉnh chân kè tại cao trình +513,06m. 

Đoạn 5: từ cọc C70 đến C93, cao độ tự nhiên tại chân kè tương đối đồng 

đều, và cao độ trung bình (+512,53m) thấp hơn so với cao trình mực nước H95% 

= +515,41m. Tại đây để đảm bảo chân kè nằm trên lớp địa chất tốt, lựa chọn cao 

độ đỉnh chân kè tại cao trình +512,00m. 
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c) Thiết kế thân kè  

Căn cứ theo phương án đề nghị chọn ở trên, thân kè (mái kè) được gia cố 

bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn.  

Thân kè theo phương án chọn được thiết kế bằng vật liệu tấm BTĐS 

M200 loại có ngàm, kích thước 0,40x0,40m. Độ dày của các tấm bê tông trên 

mái kè để bảo đảm độ ổn định của tác động của sóng, gió gây ra chiều dày tấm 

bê tông tính toán bằng 14,1cm, do đó chiều dày cấu kiện bê tông đúc sẵn chọn là 

15cm. 

Kết cấu lớp dăm đệm làm lớp lọc dưới tấm bê tông bằng đá dăm 1x2 dày 

10cm. Theo yêu cầu của TCVN 8419:2010 cần thiết phải có 01 lớp vải lọc (vải 

địa kỹ thuật) hoặc thiết kế tầng lọc ngược  

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

a) Cống thoát lũ 

- Đối với các cống tại C6, C27, tiết diện cống được xác định bằng tiết diện 

cống qua đường giao thông của tuyến đường đang thi công song song với tuyến 

kè BxH=(2,0x2,0)m; đối với cống tại C38 và C70, do lưu vực tiêu rất lớn nên 

thiết kế thành cống 03 cửa, tiết diện mỗi cửa BxH=(3,0x3,0)m; đối với cống tại 

C60, thiết kế cống 02 cửa mỗi cửa BxH=(3,0x3,0)m; đối với hai cống tại C80 và 

C83 thiết kế mỗi cống có 01 cửa, tiết diện BxH=(1,0x1,0)m. 

- Kết cấu cống chủ yếu bằng cống hộp BTCT M300; 

- Kết cấu mối nối cống hộp: Mối nối cống bọc lớp BTCT mác 300# đá 

1x2 đổ tại chỗ, quét nhựa đường chống thấm thân cống và hoàn trả đáy kênh 

bằng bê tông mác 150# đá 2x4. 

b) Bậc lên xuống 

Mỗi 50m bố trí 01 bậc lên xuống phục vụ công tác quản lý vận hành cũng 

như dân sinh. Tổng chiều rộng bậc lên xuống (bao gồm cả thành bậc) là 3,0m, 

phần bậc đi lại rộng 2,1m. Kết cấu bậc bằng BTCT M250, phía dưới lót BT 

M100 dày 10cm. 

c) Các công trình tạm phục vụ thi công  

- Đường thi công, dốc thi công, bãi đúc cấu kiện. 

- Đê quây thi công. 

* Đối với hạng mục đường thi công được bố trí ngay trên đỉnh kè, chiều 

rộng mặt đường thiết kế B=4,0m, kết cấu mặt đường bằng đá dăm cấp phối loại 

2 dày 18cm. 

* Thiết kế đê quây phục vụ thi công đoạn từ cọc C28 đến cọc C93, chiều 

dài 2.643,05m. Kết cấu đê quây bằng đất đắp, độ chặt yêu cầu K>=0,90. Chiều 

rộng mặt đê quây B=3,0m, hệ số mái m=1,0 và m=1,25 (tuỳ vị trí). 
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* Rà phá bom mìn, vật liệu nổ: Công tác rà phá bom mìn sẽ được chủ đầu 

tư thực hiện trước khi tiến hành thi công bởi đơn vị có chuyên môn theo đúng 

quy định. 

* Kho chứa nguyên – vật liệu, nhiên liệu và lán trại: 

- Lán trại: Quỹ đất tại khu vực dự án là tương đối lớn, địa hình nằm trong 

vùng bãi sông địa hình bằng phẳng. Với đặc điểm dự án trải dài  rộng do vậy 

nhà thầu thi công sẽ bố trí lán trại linh hoạt, phù hợp với điều kiện thời tiết, địa 

hình và nhu cầu thi công của dự án. Số lượng lán trại dự kiến là 03 lán, phân bổ 

dọc theo tuyến dự án. Lán trại bố trí phải đảm bảo các yêu cầu: 

+ Kết cấu đơn giản như tường, mái bằng tôn; sàn ván ép. 

+ Vị trí đặt lán trại khô thoáng, không bị ngập úng hay tại vị trí hợp thuỷ. 

+ Cách khu vực xây dựng ít nhất 20m, cách xa nguồn nước sông Đăk Bla 

ít nhất 50m. 

+ Tại mỗi khu vực lán trại bố trí bể chứa nước, nhà tắm đơn giản, nhà vệ 

sinh có thiết bị thu nước thải, bố trí bể tự hoại 3 ngăn để xử lý cục bộ nước thải 

sinh hoạt. 

- Nhà kho: Tại mỗi lán trại bố trí 01 nhà kho chứa vật dụng, thiết bị và 

nguyên vật liệu diện tích 9 m2 với kết cấu đơn giản gồm cọc gỗ và tôn chắn 

xung quanh. 

- Bãi chứa nguyên vật liệu bố trí gần mỗi khu lán trại nhằm thuận tiện cho 

quá trình quản lý, trông coi của công nhân. Diện tích khoảng 300 m2. 

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

Công trình xử lý chất thải của dự án tập trung vào lượng chất thải sinh 

hoạt của công nhân. Tại khu vực dự án nói riêng và thành phố Kon Tum nói 

chung hiện nay chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Phương án tối ưu 

vẫn là xử lý cục bộ tại chỗ trước khi đưa vào hệ thống thoát nước mưa hoặc 

ngấm vào lòng đất. Do vậy, phương án được đề xuất như sau: 

- Tại mỗi khu vực lán trại bố trí bể chứa nước, nhà tắm đơn giản, nhà vệ 

sinh có thiết bị thu nước thải, bố trí bể tự hoại 3 ngăn để xử lý cục bộ nước thải 

sinh hoạt. Mỗi bể tự hoại có dung tích 4,2 m3, có lớp vật liệu lọc tại ngăn cuối 

trước khi đi vào môi trường. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố Kon Tum, cung 

cấp dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt tại các khu vực lán trại, thu gom vận 

chuyển định kỳ. 

- Bố trí các mương thu nước xung quanh các khu lán trại. Mương thu 

nước tại khu vực nhà tắm. 

- Một số hạng mục bảo vệ môi trường khác gồm: Xử lý lượng sinh khối 

phát sinh trong quá trình san ủi mặt bằng; Tưới ẩm trong quá trình thi công; hút 
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hầm cầu định kỳ; trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân; trang bị bình 

chữa cháy tại khu lán trại. 

1.2.4. Sự phù hợp của việc thực hiện dự án với các quy định của pháp 

luật và các quy hoạch phát triển có liên quan 

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng dọc theo hai bên bờ sông Đăkbla (từ 

cầu Konklor đến cầu Đăkbla) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt 

tại Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 26/03/2008, thì đô thị sẽ được phát triển 

và mở rộng hai bên sông ĐăkBla, với trục cảnh quan chính là sông Đăkbla nhằm 

khai thác tối đa sông Đăkbla nhằm tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô 

thị và phát triển du lịch sinh thái. Khu vực từ tuyến kè đến giáp sông (vùng bán 

ngập) được tổ chức cây xanh kinh tế, các loại hoa, rau vừa phục vụ đồng bào 

dân tộc vừa tạo cảnh quan kết hợp khai thác dịch vụ di lịch vùng bán ngập nhằm 

mục đích khai thác có hiệu quả quỹ đất trên cơ sở đó phát triển đô thị dọc tuyến 

kè. 

Việc đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ Nam sông Đăk Bla đoạn 

từ thôn Kon Tum Kơ Nâm 2, xã Đăk Rơ Wa, đến thôn Pleigroi, xã Chư Hreng là 

rất cần thiết, đảm bảo an toàn cho các khu vực đô thị đã, đang và sẽ hình thành 

dọc theo thềm sông Đăk Bla. 

Việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cùng với Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường cho Dự án là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật và các 

quy hoạch phát triển có liên quan. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nhu cầu vật liệu 

Tham khảo Thiết kế của dự án, khối lượng chi tiết các hạng mục và nhu 

cầu vật liệu phục vụ thi công công trình được tổng hợp qua bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu vật liệu của dự án 

STT Hạng mục công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

A Nền mặt đường m 4.427,6 

I Nền đường 
  

1 Đào hữu cơ m3 41.634,1 

2 Đào khuôn đường m3 35.655,7 

3 Đắp đất nền đường K95 m3 438.376,1 
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STT Hạng mục công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

4 Đắp khuôn đường K98 m3 20.863,9 

5 Trồng cỏ taluy âm trái tuyến m2 23.450,5 

6 Tường chắn vỉa hè (cao TB 1.5m) m 45,0 

II Mặt đường m2 41.783,6 

1 Mặt đường bê tông nhựa chặt C12.5 m2 39.254,2 

III An toàn giao thông 
  

1 Biển báo tam giác (70x70x70) cái 58,0 

2 Biển báo chữ nhật (70x70) cái 61,0 

3 Biển báo tròn D70 cái 2,0 

4 Biển chỉ dẫn (160x100) cái 6,0 

5 Vạch sơn tim đường m2 245,9 

6 Vạch sơn mép đường m2 1.120,9 

7 Vạch sơn kênh hóa m2 12,4 

8 Vạch sơn người đi bộ m2 608,4 

IV Bó vỉa, vỉa hè m2 45.744,3 

1 Bó vỉa vát m 8.647,0 

2 Bó vỉa đứng m 310,0 

3 Hố trồng cây cái 845,0 

4 Vỉa hè lát gạch Tezzaro m2 41.399,1 

5 Gờ vỉa hè bên trái m 4.568,0 

6 Trồng hoa cỏ đảo dẫn hướng m2 3.630,0 

V 
Nền đường mở rộng đoạn Km2+496.89 - 

Km4+343.06   
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STT Hạng mục công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

1 Đào hữu cơ m3 9.841,6 

2 Đắp đất nền đường K95 m3 61.292,3 

VI Công tác khác 
  

1 Đập bỏ vỉa hè đường bao phía Bắc m2 500,0 

2 Đập bỏ vỉa hè đoạn kè cũ m2 2.305,5 

3 Đập bỏ bó vỉa đường bao phía Bắc m 100,0 

4 Đập bỏ bó vỉa, mương dọc đoạn kè cũ m 536,8 

5 Đập bỏ hố ga thu nước mặt cái 2,0 

6 Tháo dỡ cống D80 m 96,0 

7 Đập bỏ mặt đường bê tông kè cũ m2 2.147,1 

B Mái kè 
  

1 Dầm đỉnh kè m 4.153,5 

2 Dầm chân mái trên m 3.495,6 

3 Dầm đỉnh mái dưới m 3.830,1 

4 Dầm chân mái dưới m 1.584,5 

5 Dầm ngang mái dưới m 2.632,8 

6 Chân khay Bê tông 40x100 m 536,8 

7 Chân khay Bê tông 50x150 m 2.527,6 

8 Chân khay ống buy m 997,9 

9 Bậc lên xuống 1 bậc cái 15,0 

10 Bậc lên xuống 2 bậc cái 54,0 

11 Bậc lên xuống 3 bậc cái 10,0 
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STT Hạng mục công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

12 Cấu kiện bê tông mái trên (khoang 47m) khoang 81,0 

13 Cấu kiện bê tông mái dưới m2 20.412,5 

14 Mương dẫn nước tam giác m 252,1 

15 Cơ kè B=5.4m m 3.495,6 

16 Cơ kè B=3m m 586,6 

17 Lan can kè m 3.791,1 

18 Đê quai thi công m 600,0 

C Công trình hạ tầng kỹ thuật 
  

I Thoát nước mặt m 5.836,0 

1 Cống dọc D80-HVH m 1.155,0 

2 Cống dọc D80-H30 m 380,0 

3 Cống dọc D100-HVH m 1.808,0 

4 Cống dọc D100-H30 m 444,0 

5 Cống dọc D120-HVH m 717,0 

6 Cống dọc D40-H30 m 1.292,0 

7 Mương 80x80 m 13,0 

8 Mương 100x100 m 27,0 

9 Hố ga cống D80 cái 69,0 

10 Hố ga cống D100 cái 107,0 

11 Hố ga cống D120 cái 37,0 

12 Hố ga cống D40 cái 145,0 

13 Cống ngang B200x200 cái/m 1/60 
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STT Hạng mục công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

14 Cống ngang D100 cái/m 4/120 

15 Cống ngang D150 cái/m 2/100 

16 Cửa xả cái 4,0 

II Thoát nước thải m 3.989,0 

1 Cống dọc D30-HVH m 901,0 

2 Cống dọc D30-H30 m 192,0 

3 Cống dọc D40-HVH m 2.256,0 

4 Cống dọc D40-H30 m 640,0 

5 Hố ga cái 150,0 

6 ống nhựa D114 m 2.826,0 

III Hào kỹ thuật m 
 

1 Hào vỉa hè 100x100 m 3.668,0 

2 Hào lòng đường 100x100 m 591,0 

3 Hố ga hào vỉa hè cái 65,0 

4 Hố ga hào lòng đường cái 55,0 

IV Chiếu sáng 
  

1 Đèn chiếu sáng 100W, cao 11m cái 175,0 

2 Đèn cầu chùm 4 cái 100W, cao 3,7m cái 158,0 

3 Trạm biến áp 100kvA cái 2,0 

4 Đường dây trung thế đi ngầm 22kv m 2.493,4 

5 Đường dây chiếu sáng đi ngầm m 8.677,2 

Tổng hợp khối lượng đất đào, đắp và đổ thải của dự án như sau: 

Bảng 1.4. Khối lượng đất đào, đắp của dự án 
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STT Loại đất Đơn vị Khối lượng 

1 Đất đào  m3 86.131,4 

- Đất hữu cơ m3 51.475,7 

- Đất đào khuôn đường (cấp III) m3 35.655,7 

2 Đất đắp m3 520.532,4 

- Đất đắp tận dụng tại chỗ (đất cấp III) m3 35.655,7 

- Đất đắp từ mỏ vật liệu m3 484.876,7 

1.3.2. Nguồn cung các loại nguyên vật liệu phục vụ dự án:  

a) Các vật liệu thông thường 

- Cát: Lấy tại các mỏ cát được cấp phép trên địa bàn thành phố Kon Tum. 

- Đá các loại, cấp phối đá dăm: Lấy tại mỏ được cấp phép tại xã Hòa 

Bình. 

- Xi măng, sắt thép, bê tông nhựa, các vật liệu khác: Lấy tại  các cơ sở 

cung cấp trên địa bàn TP Kon Tum. 

- Ống công BTLT: Nhà sản xuất tại thành phố Kon Tum. 

b) Đất đắp 

- Nguồn cung cấp đất đắp: Dự kiến tại mỏ số 5 tại thôn 5, xã Hoà Bình, 

thành phố Kon Tum (mỏ đất đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 

Thông báo số 178/TB-STNMT về việc Thông báo Kết quả trúng đấu giá quyền 

khai thác khaongs sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 1) năm 2021 ngày 

15/11/2021) 

c) Xử lý đất vét hữu cơ 

Đất đá đào, bóc phong hóa ngoài khối lượng tận dụng đắp lại được vận 

chuyển ra bãi thải. Bãi thải có diện tích 3.786,9 m2, nằm tại khu vực tổ 12, 

phường Quang Trung. Khu vực có tọa độ như sau: 

- X=1.588.679,260; Y=552.492,060. 

- X=1.588.761,100; Y=552.488,540. 

- X=1.588.712,770; Y=552.554,080. 

- X=1.588.672,810; Y=552.549,730. 

Sơ đồ vị trí bãi thải đất thừa của dự án: 
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1.3.3. Nhu cầu nhiên liệu 

Tham khảo kết quả tính toán đơn giá ca máy phục vụ lập tổng mức đầu tư 

của đơn vị tư vấn thiết kế, tổng nhu cầu nhiên liệu phục vụ dự án như sau: 

- Dầu Diezel: 11.560 lít. 

- Xăng: 14.150 lít. 

- Điện: 1.960 kWh. 

Các loại nhiên liệu sẽ được các nhà thầu chịu trách nhiệm thu mua và bảo 

quản tại nhà kho của công trường.  

1.3.4. Nguồn cung cấp điện, nước 

- Cấp nước:  
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+ Nước thi công, vệ sinh: Nguồn nước chính phục vụ thi công là nước cấp 

của thành phố. Với tính chất dự án trải dài trên phạm vi 4.253m, do vậy nguồn 

nước phục vụ dự án sẽ được tận dụng linh hoạt theo từng vị trí xây dựng. 

+ Nước uống: Sử dụng các bình nước sạch 20 lít đặt tại công trường. 

- Cấp điện: Sử dụng mạng lưới điện hạ thế tại khu vực, bao gồm các 

tuyến đường điện trên tuyến đường Bao phía Nam. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Dự án có tính chất là công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đường 

giao thông, không có các công nghệ sản xuất, vận hành. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công  

Trình tự thi công dự án: 

- Giải phóng mặt bằng, dọn các vật trên đất. 

- Bóc lớp phủ hữu cơ bề mặt. 

- Thi công nền đường kết hợp mái kè. 

- Thi công công trình hạ tầng. 

- Thi công mặt đường. 

- Thi công hệ thống chiếu sáng. 

- Hoàn thiện các hạng mục công trình  

Các giải pháp được áp dụng trong quá trình thi công của dự án có khả 

năng gây tác động đến môi trường như sau: 

Công tác chuẩn bị và máy móc phục vụ thi công 

- Nhận bàn giao mặt bằng; san ủi dọn dẹp mặt bằng và làm lán trại, kho 

chứa vật liệu, bãi đúc cấu kiện và gia công vật liệu,... 

- Tập kết máy móc, thiết bị để thi công. Các loại máy móc này khi vận 

hành sẽ phát sinh khí thải, bụi, tiếng ồn, rung chấn, nước thải trong quá trình vệ 

sinh,…  

Căn cứ vào đặc điểm Dự án; Quy mô, khối lượng các hạng mục Dự án; 

Khối lượng nguyên vật liệu, nhiêu liệu thi công dự án và tham khảo một số công 

trình hiện đang thi công trên địa bàn để ước tính số lượng các loại máy móc, 

thiết bị như sau: 

Bảng 1.5: Nhu cầu máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình thi công 

TT Tên máy móc, thiết bị Số lượng Công suất 

1 Máy đào một gàu 3 1,25 – 1,6 m3 
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TT Tên máy móc, thiết bị Số lượng Công suất 

2 Máy xúc lật 3 2,3 m3 

3 Máy ủi 3 110 CV 

4 Máy san tự hành 2 110 CV 

5 Máy đầm bàn 2 1,5 KW 

6 Đầm bánh hơi tự hành 3 16T 

7 Đầm rung tự hành 3 25T 

8 Đầm bánh thép tự hành 2 10T 

9 Máy rải cấp phối 1 140 CV 

10 Máy trộn bê tông 5 80 lít 

11 Ô tô tự đổ 5 7 - 10 tấn 

12 Ô tô tưới nước 2 5m3 

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

1.6.1. Tiến độ thi công 

Tiến độ thực hiện các giai đoạn của dự án: 

- Dự án đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư, dự kiến được phê duyệt 

vào cuối quý II năm 2022. 

- Công tác lập thủ tục thu hồi đất được thực hiện vào Quý III năm 2022. 

- Công tác thi công dự kiến bắt đầu vào đầu quý IV năm 2022, tổng thời 

gian thi công ngoài hiện trường dự kiến khoảng 03 năm (bao gồm các tháng mưa 

lớn). Hoàn thành thi công vào cuối năm 2024. 

Tiến độ xây dựng các hạng mục: 

- Đối với các hạng mục bóc lớp phủ hữu cơ bề mặt, thi công nền đường 

kết hợp mái kè: Được thực hiện dưới hình thức cuốn chiếu theo từng đoạn, tổng 

thời gian thi công khoảng 24 tháng (đã bao gồm các tháng mưa lớn trong năm). 

- Hoàn thiện các hạng mục công trình: Trong khoảng 02 tháng. 

1.6.2. Vốn đầu tư của dự án 

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là: 271.275.000.000 đồng. 

Bảng 1.6. Tổng mức đầu tư của dự án 
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STT Khoản mục chi phí 
Ký 

hiệu 

Chi phí trước 

thuế 

Thuế giá trị gia 

tăng 

Chi phí sau 

thuế 

I 
Chi phí bồi thường, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng 
  32.800.000.000   32.800.000.000 

II Chi phí xây dựng Gxd 174.521.420.313 17.452.142.031 191.973.562.000 

1 HM: Kè Gxd1 134.660.704.583 13.466.070.458 148.126.775.041 

2 HM: Cống Gxd2 7.730.921.374 773.092.137 8.504.013.511 

 
- Cống tại C27   950.265.609 95.026.561 1.045.292.170 

 
- Cống tại C38   2.286.098.753 228.609.875 2.514.708.628 

 
- Cống tại C60   1.577.949.369 157.794.937 1.735.744.306 

 
- Cống tại C70   2.305.420.971 230.542.097 2.535.963.068 

 
- Cống tại C80   323.155.063 32.315.506 355.470.569 

 
- Cống tại C82   288.031.609 28.803.161 316.834.770 

3 HM: Điện chiếu sáng   4.218.200.000 421.820.000 4.640.020.000 

4 HM: Phục vụ thi công   27.911.594.357 2.791.159.436 30.702.753.793 

III Chi phí quản lý dự án  Gqlda 3.172.799.421   3.172.799.000 

IV 
Chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng 
Gtv 10.634.910.875 1.043.065.016 11.677.976.000 

V Chi phí khác Gk 3.872.010.905 343.405.152 4.215.416.000 

VI Chi phí dự phòng Gdp Gdp1+Gdp2 27.435.168.000 

1 
Dự phòng do yếu tố khối 

lượng phát sinh 
Gdp1 (Gxd+Gqlda+Gtv+Gk)*10% 21.103.975.300 

2 
Dự phòng do yếu tố trượt 

giá 
Gdp2 Tạm tính 6.331.192.590 

 
TỔNG CỘNG  

TMĐ

T 
Gxd+Gqlda+Gtv+Gk+Gdp 271.274.921.000 

 

LÀM TRÒN       271.275.000.000 

Nguồn: Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

Công trình Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla là công trình hạ tầng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, giúp phòng, chống thiên tai do lũ, lụt gây nên 

trên sông Đăk Bla, có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ mọi mặt của đời sống, 
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văn hoá, xã hội của nhân dân các xã Đăk Rơ Wa, Chư Hreng nói riêng, của 

thành phố Kon Tum và tỉnh Kon Tum nói chung. Do đó, toàn bộ dân sinh - kinh 

tế - văn hoá - xã hội của vùng được bảo vệ hưởng lợi. Nguồn vốn được đề xuất 

huy động là từ nguồn Ngân sách Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, sẽ đảm bảo 

hài hoà lợi ích của tất cả các ngành kinh tế cũng như đảm bảo an sinh, xã hội 

khu vực 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn trực tiếp quản lý thực hiện dự án dưới sự hỗ trợ của các đơn vị 

tư vấn thiết kế, tư vấn môi trường, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát trong 

quá trình thi công.  
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CHƯƠNG 2 – ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

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

2.1.1 Điều kiện về tự nhiên 

2.1.1.1.  Điều kiện về địa lý, địa chất 

a) Vị trí địa lý 

- Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla. 

- Vị trí dự án nằm trong khu vực quy hoạch phát triển dọc sông Đăk Bla, 

bao quanh các quy hoạch chi tiết: Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ và dân 

cư tỉnh Kon Tum kết nối với tuyến kè thông qua tuyến đường Hồ Chí Minh đi 

Quốc lộ 24 đang được xây dựng, Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu đô 

thị Bắc sông ĐăkBla, Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) tổ hợp khách sạn, 

trung tâm thương mại, dịch vụ. 

- Dự án có vai trò tạo ra tuyến kè chắn chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng 

bào dân tộc thiểu số dọc bờ Bắc sông Đăk Bla, đồng thời tạo điều kiện cho các 

quy hoạch khác được triển khai đồng bộ. 

- Dự án có vị trí địa lý hết sức thuận lợi khi nằm trong trung tâm thành 

phố nhưng phần lớn khu vực thi công lại cách xa khu dân. Điều này tạo điều 

kiện cho việc tiếp cận dự án để cung cấp vật liệu, đồng thời cũng hạn chế tác 

động đến khu dân cư lân cận. 

b) Điều kiện địa hình, địa chất 

* Địa hình: 

Tuyến bờ Nam sông Đăk Bla đoạn từ làng Kon Tum Kơ Nâm 2, xã Đăk 

Rơ Wa đến làng Pleigroi xã Chư Hreng hiện trạng là tuyến bờ đất, chưa có công 

trình kè bảo vệ bờ. Người dân canh tác, xây dựng công trình ra sát mép bờ sông.  

Địa hình tuyến bờ chia cắt thành 02 đoạn rõ rệt, đoạn 01 từ thôn Kon Tum 

Kơ Nâm 2, xã Đăk Rơ Wa  đến đầu địa phận thôn Pleigroi, xã Chư Hreng địa 

hình tương đối bằng phẳng, cao trình bờ ở khoảng từ 517m đến 519m, tuyến quy 

hoạch cách xa lòng dẫn chính có chỗ đến 400m; đoạn 02 từ đầu xã Chư Hreng 

đến kè cũ địa hình bị phân cắt bởi đồi núi, các rãnh tụ thuỷ và phân thuỷ, cao độ 

không bằng phẳng, tuyến quy hoạch sát mép nước. 

Đối với đoạn thứ nhất, hiện tượng sạt lở bờ chủ yếu diễn ra từ cầu 

Konklor đến cầu số 01, đoạn sau cầu số 01, bãi sông rộng, bằng phẳng nên 

không có hiện tượng sạt lở bờ. 

Đối với đoạn thứ 2 từ đầu thôn Pleigroi đến điểm nối tiếp kè cũ bờ sông là 

khu vực sườn đồi, bị chia cắt bởi các rãnh tụ thuỷ, cao độ không bằng phẳng, 

các lớp địa chất có lớp cát hạt mịn đến trung trải rộng nên thường bị sạt lở mỗi 
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khi có hiện tượng nước lũ lớn rút xuống nhanh. Mái bờ sông những vị trí sạt lở 

thường thẳng đứng và lộ lớp cát này ra ngoài. 

* Địa chất: 

* Đặc điểm địa chất chung: 

Những trầm tích của hệ Đệ tứ không phân chia (Q) phát triển khá rộng rãi 

và đa dạng trong khu vực với chủ yếu là sản phẩm tích tụ có nguồn gốc bồi tích 

sông. Dựa vào đặc điểm thành tạo, có thể chia các trầm tích hệ Đệ tứ thành các 

loại như sau:  

- Tầng bồi lũ tích sông cổ (apQ): Bắt gặp khá phổ biến với bề dày lớn. 

Bao gồm hỗn hợp các loại cát, cát lẫn sạn, màu xám xanh, xám vàng. 

- Tầng bồi lũ tích thềm sông, suối hiện đại (aQ): Những tạo thành này 

phát triển dọc rộng rãi tại các khu vực. Thành  phần gồm phần phía trên là đất 

sét pha, sét, màu xám tối, xám vàng, nâu vàng, Chiều dày thay đổi tương đối 

lớn.  

Theo tờ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 tờ tờ Kon Tum, các phân vị địa 

tầng có mặt trong khu vực nghiên cứu từ dưới lên như sau: 

GIỚI PROTEROZOI 

PALEOPROTEROZOI - Phức hệ Ngọc Linh. 

Hệ tầng Tắc Pỏ lộ không đầy đủ ở vùng núi Ngọc Toum và Đăk Psi. Diện 

lộ tốt nhất theo dõi được ở suối Đăk Psi, bao gồm: đá phiến thạch anh – biotit – 

felpat – silimanit, gneiss amphibol, quarzit muscovite, đá hoa, calciphyr, thấu 

kính hoặc lớp mỏng amphibol. Dày khoảng 1500-1600m. 

MESO - NEOPROTEROZOI 

- Hệ tầng Khâm Đức (MP-NPkđ): Các đá của hệ tầng lộ ra ở dãy núi  

Ngọc Cơ Rinh, các đá được phân chia và đối sánh với 2 phân hệ tầng dưới và 

giữa. 

- Phân hệ tầng dưới (PR2-3kđ1). Với thành phần chủ yếu là amphibolit 

phân dải xen đá phiến amphibol – plagioclas, plagiogneis amphibol, đá phiến 

amphibol, phía trên có ít đá phiến thạch anh – mica – silimanit. Dày khoảng 

1400-1500m. 

-Phân hệ tầng giữa (PR2-3kđ2). Các đá ở phân hệ tầng này cũng gặp ở các 

vùng có diện lộ của phân hệ tầng dưới và nằm ở phần cao của các mặt cắt. 

Thành phần chủ yếu gồm plagiogneis 2 mica, gneiss 2 mica – silimanit-granat, 

đá phiến thạch anh 2 mica-silimanit, đá phiến thạch anh biotit – silimanit-

stauolit, đá hoa calciphyr, quarzit mutscovit. Chiều dày chung khoảng 1300-

1400m. 

NEOPROTEROZOI 
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- Hệ tầng Chư Sê (NPcs): lộ ra ở Chư Sê, gồm đá phiến thạch anh - sericit 

xen quarzit sericit, chuyển lên đá hoa dolomit. Dày 900 - 1000m. Chúng bị biến 

chất đến tướng phiến lục, clorit - sericit. 

GIỚI PALEOZOI 

CAMBRI - SILUR 

- Hệ tầng Đăk Long ((€-S đlg): lộ ra chủ yếu ở phía tây Sa Thầy. Chúng 

được chia thành 2 phân hệ tầng.  

+Phân hệ tầng dưới (€-S đlg1): thành phần là đá phiến thạch anh – sericit, 

đá phiến thạch anh – felpat, xen lẫn quarzit sericit. Bề dày chung đạt 700m. 

+Phân hệ tầng trên ((€-S đlg2): gồm các đá trầm tích – phun trào biến 

chất thấp lộ ra ở khu vực ngã ba biên giới. Chiều dày khoảng 1200m. 

GIỚI MESOZOI 

PERMI THƯỢNG – TRIAS HẠ 

Hệ tầng Chư Prông (P2-T1cp) 

- Hệ tầng Chư Prông (P2-T1cp): lộ ra rất hạn chế ở khu vực Sa Thầy. 

Thành phần là cuội sạn kết tuf, aglomerat, andesit chuyển lên đacit, ryodacit, 

ryolit felsit và tuf của chúng. Dày khoảng 100-200m. 

TRIAS TRUNG 

Hệ tầng Mang Yang (T2my) 

- Hệ tầng Măng Yang (T2my): lộ ra ở đèo Măng Yang, An Khê, Tây Sa 

Thầy, Măng Đen và hai cánh của nếp vồng Đăk Lin. Thành phần gồm các sản 

phẩm núi lửa chiếm 50%. Ở dưới là cuội sạn kết, cát kết đa khoáng xen kẽ felsit, 

dacit, ryolit, tuf; ở trên là đá phiến sét, sét vôi, bột kết, albitophyr, porphyr, cát 

kết. Dày từ 700 - 800m. 

GIỚI KAINOZOI 

NEOGEN 

Pliocen 

Hệ tầng Kon Tum (N2kt) 

- Hệ tầng Kon Tum (N2kt): phân bố ở trũng Kon Tum và trũng Krông 

Pach. Thành phần trầm tích gồm cuội kết, cát kết, sét kết xen ít lớp bazan và tuf 

của chúng, các tập bentonit, diatomit. Dày từ 40 - 200m. 

- Hệ tầng Kon Tum không phủ chỉnh hợp trên các đá cổ hơn. Ở trên 

chúng bị phủ bởi bazan hệ tầng Túc Trưng (βN2-Q1tt) và các thành tạo trẻ hơn. 

ĐỆ TỨ 

Pleistocen hạ, phần trên  
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Trầm tích sông (aQ1
3) 

- Các thành tạo Pleistocen hạ bao gồm các trầm tích tạo thềm sông có độ 

cao tương đối 40-45m, phát triển dọc theo thung lũng Đăk Bla thuộc phạm vi thị 

xã Kon Tum. Bề dày khoảng 1-4m. 

Pleistocen trung – thượng 

Trầm tích sông (aQII-III) 

- Trầm tích sông (aQ1
2-3): phân bố dọc các sông lớn, tạo thành thềm bậc 

III ở sông Ba, PôKô, Đăk Bla. Thành phần là cuội sỏi lẫn cát bột chuyển lên sạn, 

cát, sét, bột. Dày 2 - 7m. 

Pleistocen thượng (Q1
3): 

- Trầm tích sông (aQ1
3): tạo thành thềm bậc II ở các sông lớn (PôKô, sông 

Ba, Trà Năng, Đa Dâng). Thành phần là cuội, sỏi, sạn, cát, chuyển lên cát, bột 

sét. Dày từ 5 - 15m. 

- Hệ tầng Phước Tân (Q1
3pt): phân bố thành khối nhỏ ở Dạ Huoai. Thành 

phần  gồm bazan olivin kiềm, andesitobazan và bazan thường. Dày từ 10 - 40m. 

Holocen (Q2
1-2) 

- Trầm tích sông (aQ2
1-2): tạo thành thềm bậc I của các con sông lớn (Đăk 

Bla, Sông Ba, Đăk Krông, EaH’leo, Trà Năng, Đa Dâng). Thành phần là cuội 

sỏi, cát đa khoáng, cát sét bột chuyển lên sét bột. Dày từ 5 - 9m. 

Holocen trung-thượng (Q2
2-3) 

- Trầm tích sông-đầm lầy (abQ2
2-3): phát triển ở các thung lũng nhỏ trên 

cao nguyên PleiKu, Đức Trọng, Krông Pach, Krông Ana. Thành phần là cát, bột, 

sét, mùn thực vật, chứa sét than, than bùn. Dày từ 1 - 5m. 

Holocen thượng (Q2
3) 

- Trầm tích sông (aQ2
3): phân bố dọc các sông, suối hiện đại, tạo thành 

các bãi bồi ven lòng hoặc giữa lòng với thành phần là cuội, sỏi, cát, sét. Dày từ 2 

- 16m. 

Đệ Tứ không phân chia (Q): các thành tạo trầm tích bở rời nhiều nguồn 

gốc gồm bồi tích (a), bồi tích - lũ tích (ap), bồi tích - sườn tích (ad), tàn tích - 

sườn tích (ed). Thành phần chủ yếu là bột, cát, sạn, cuội sỏi, cát sét sạn, laterit. 

Dày từ 2 - 10m. 

* Điều kiện địa chất tuyến kè: 

Khảo sát địa tầng kết hợp với công tác thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm 

mẫu trong phòng, địa chất trong phạm vi khảo sát có cấu trúc như sau: 

Lớp 1a: Bùn sét màu xám đen, trạng thái dẻo chảy. 
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Lớp 1b: Lớp đất phủ: á sét lẫn rễ cây màu xám đen, kém chặt, chiều dày 

lớp 0,3m. 

Lớp 1c: Á sét nhẹ - trung màu xám, xám ghi, trạng thái dẻo cứng. Nguồn 

gốc bồi tích (aQ). 

Lớp 1d: Cát hạt mịn đến trung đến thô màu xám vàng, xám trắng. Trạng 

thái xốp. Nguồn gốc bồi tích (aQ). 

Lớp 1e: Cát cuội sỏi, màu xám, xám trắng, trạng thái chặt vừa. Nguồn gốc 

bồi tích (aQ). 

Lớp 1f: Á cát  màu xám xanh, xám đen. Trạng thái chặt vừa. Nguồn gốc 

bồi tích (aQ). 

Lớp 2a: Lớp đất đắp màu xám vàng, đất xốp chưa được lu nèn. 

Lớp 2b: Á sét trung màu loang lổ xám vàng, xám trắng, trạng thái nửa 

cứng. Nguồn gốc sườn tích (dQ). 

Lớp 2c: Á sét nặng màu xám tro, trạng thái dẻo cứng. Nguồn gốc sườn 

tích(dQ). 

Lớp 3a: Sét kết màu xám đen, xám xanh, trạng thái nửa cứng đến cứng. 

Lớp 3b: Cát kết màu xám xanh, xám ghi. Đá mền yếu, búa đập rễ vỡ. 

Lớp 4: Đá phong hoá hoàn toàn (CW): Đá gnais biotit phong hoá hoàn 

toàn á sét nhẹ màu loang lỗ xám vàng, xám trắng, trạng thái nửa cứng. 

Lớp 5: Đá phong hoá 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 sắt ban đầu thành màu xám, đá mền 

yếu, búa đập mạnh dễ vỡ. Tỷ lệ nõn khoan 30-40%. 

Lớp 6: Đá phong hoá vừa (MW): Đá gneis biotit màu xám, xám xanh, cấu 

tạo khối, kiến trú 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 7: Đá phong hoá nhẹ (SW): Đá gneis biotit màu xám, xám xanh, cấu 

tạo khối, kiến trúc vãy biến tinh. Đá cứng ít nứt nẻ, khe nứt nhám,bề mặt khe 

nứt có sự biến đổi màu nhẹ. Tỷ lệ nõ khoan 85 - 95%. 

Địa chất công trình nhìn chung đảm bảo cho quá trình thi công xây dựng, 

quá trình triển khai sẽ tiến hành bóc bỏ lớp phủ hữu cơ bề mặt với độ sâu 0,5m 

trước khi tiến hành đắp đất toàn tuyến. 

2.1.1.2.  Điều kiện về khí hậu khí tượng 

Khu vực dự án nói riêng và thành phố Kon Tum nói chung có đặc điểm 

khí hậu vùng Tây Nguyên và bị bao bọc bởi những dãy núi cao tạo thành một 
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khu vực thung lũng khá rộng lớn, khiến cho khí hậu có lượng mưa hằng năm 

thấp hơn và khí hậu nóng hơn các tỉnh trong khu vực. 

Tham khảo số liệu thống kê từ trạm khí tượng Kon Tum do Đài khí tượng 

thuỷ văn Kon Tum cung cấp, đặc trưng khí tượng của có một số đặc điểm sau: 

a) Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ tỉnh Kon Tum thể hiện khá đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió 

mùa cao nguyên. Nhiệt độ giữa các ngày, giữa các tháng cũng như các năm kế 

cận không có sự khác biệt, tuy nhiên lại có sự phân hoá rõ giữa các vùng độ cao 

địa lý khác nhau cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,3 – 0,5 0C. Nhiệt độ trung bình 

trong năm là 23,70C. 

Bảng 2.1: Nhiệt độ trung bình tháng các năm 2019 – 2021 (0C) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Nhiệt 

độ 
20,9 22,6 24,7 25,9 25,7 25,0 24,5 24,3 24,0 23,6 22,5 21,0 23,7 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, 2019 – 2021) 

Đánh giá: Mức chênh lệch nhiệt độ các tháng trong năm tương đối lớn, 

tuy nhiên nền nhiệt độ không quá cao, khá ôn hoà, không gây nguy hại đến công 

trình. 

b) Độ ẩm  

Độ ẩm trung bình năm có sự tương phản hai mùa (mùa mưa và mùa khô) 

trùng với sự hoạt động của gió mùa Đông Á. Mùa khô độ ẩm trung bình tháng < 

75%,  mùa mưa độ ẩm trung bình đạt trên 80%. 

Bảng 2.2: Độ ẩm trung bình tháng các năm 2019 – 2021 (mm) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Độ ẩm 70 68 68 71 78 84 85 86 86 81 76 73 77,1 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, 2019 – 2021) 

Đánh giá: Với tính chất khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm trung bình 

không quá cao nên không ảnh hưởng nhiều đến kết cấu công trình giao thông. 

Độ ẩm là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mức độ phát tán chất ô nhiễm 

trong không khí. Với các tháng nắng nóng, độ ẩm thấp sẽ dễ phát tán bụi vào 

môi trường hơn so với khi độ ẩm cao. Do vậy quá trình thi công cần thực hiện 

công tác bổ sung ẩm bằng nước tưới để hạn chế bụi.  

c) Bốc hơi 
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Vì độ ẩm tương đối cao nên quá trình bốc hơi không quá lớn. Khả năng 

bốc hơi lớn nhất vào tháng 3. Tổng lượng bốc hơi trung bình của một năm là 

1.421,7mm. 

Bảng 2.3: Lượng bốc hơi trung bình tháng các năm 2019 – 2021(mm) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Bốc hơi 165 168,5 175,9 146 110,3 80,4 72,3 61,4 64,5 103,7 122,6 151,2 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, 2019 – 2021) 

d) Gió 

Tốc độ gió trung bình ít thay đổi theo tháng cũng như theo mùa, nhưng do 

ảnh hưởng của địa hình nên tốc độ gió có giảm đi và hướng cũng có thay đổi 

khác nhau. Hướng gió chính là hướng Đông và Đông Bắc về mùa khô; hướng 

Tây và Tây Nam về mùa mưa. 

Vận tốc gió trung bình 0,9 m/s, vận tốc gió lớn nhất: 1,7 m/s. 

Bảng 2.4: Tốc độ gió trung bình tháng các năm 2019 – 2021 (m/s) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Tốc độ gió 1,1 1,5 0,9 0,5 0,4 0,5 0,7 0,5 0,3 1,1 1,6 1,7 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, 2009 – 2019) 

Gió là yếu tố quan trọng trong quá trình phát tán các chất ô nhiễm trong 

quá trình thi công. Vận tốc gió trung bình của khu vực không quá lớn, khả năng 

lan truyền đi xa của bụi và khí thải từ đó cũng được giảm thiểu. 

Bảng 2.5: Tần suất hướng gió ở thành phố Kon Tum các năm 2019 – 

2021 

Tháng 

Hướng gió 

Bắc 

(N) 

Đông Bắc 

(NE) 

Đông 

(E) 

Đông Nam 

(SE) 

Nam 

(S) 

Tây Nam 

(SW) 

Tây 

(W) 

Tây Bắc 

(NW) 

1 0 2 7 0 0 0 0 0 

2 0 3 6 0 0 0 0 0 

3 0 2 7 0 0 0 0 0 

4 0 1 5 0 0 1 1 1 
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5 0 1 2 1 1 1 3 0 

6 0 0 0 0 0 4 5 0 

7 0 0 0 0 0 4 5 0 

8 0 0 0 0 0 3 6 0 

9 0 0 0 0 0 2 6 1 

10 0 0 5 2 0 1 1 0 

11 0 2 6 0 0 0 1 0 

12 0 2 7 0 0 0 0 0 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, 2019 – 2021) 

e) Mưa  

Tổng lượng mưa của một năm khoảng 1850,1 mm. Trong đó, các trận 

mưa lớn thường kéo dài vài giờ, một cơn mưa trung bình đạt khoảng 10 – 30 

mm, trong một số ít trường hợp đạt trên 100 mm. Thời gian của một trận mưa 

liên tục khoảng 5 ngày đêm với cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn từ (1 -2) 

giờ.  

Bảng 2.6: Lượng mưa trung bình tháng các năm 2019 – 2021 (mm) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Lượng 

mưa 
1,0 7.6 37,4 95,8 235,7 259,1 310,5 337,1 315,3 181,7 60,9 8 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, 2019 – 2021) 

Đánh giá: Mưa ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, chất lượng công trình. 

Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 sẽ làm hạn chế hoạt động thi công của 

công trình. Đơn vị nhà thầu có trách nhiệm bố trí thi công hợp lý, hạn chế thi 

công vào mùa mưa, đảm bảo tiến độ được giao và chất lượng công trình giao 

thông. 

f) Nắng 

Tổng giờ nắng của một năm khoảng 2.461,9 giờ. 

Bảng 2.7: Số giờ nắng trung bình tháng các năm 2019 – 2021 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Số giờ 

nắng 
262,3 257,1      273,1 240,6 201,5 168,1 144,8 122,5 

121,

3 
193,7 

1212,

6 
240,2 
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(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, 2019 – 2021) 

2.1.1.3.  Điều kiện thuỷ văn 

Do đặc điểm của khí hậu và thời tiết nên điều kiện thuỷ văn khu vực cũng 

mang đặc điểm của khí hậu và phân làm 2 mùa: Mùa mưa, nước tập trung nhanh 

và chảy rất mạnh. Mùa khô, trời nắng và gió, nước cạn kiệt. 

Hoạt động địa chất thủy văn xảy ra trong khu vực bao gồm hoạt động của 

nguồn nước mặt sông Đăk Bla và Hồ Yaly, ảnh hưởng của nó tới động thái dao 

động của nước dưới đất. Sự dao động của mực nước ngầm phụ thuộc theo mùa, 

mùa mưa mực nước dâng cao. Do khu vực này là có địa hình tương đối thấp hơn 

so với các khu vực khác nên thường xuyên có mực nước ngầm xuất hiện. 

Lưu vực sông Đăk Bla có hình dạng hình nan quạt nằm trên địa phận tỉnh 

Kon Tum và tỉnh Gia Lai. Sông Đăk Bla là hợp lưu của ba con sông Đăk Akoi, 

Đăk Kle và Đăk Pơ Ne, bắt nguồn từ phía Bắc Huyện Đăk Hà và Kon Plông gặp 

nhau tại Kon Brai, rồi chảy vào thung lũng, uốn khúc bao quanh ba mặt phía 

Đông, Nam và Tây thành phố Kon Tum, trước khi gặp sông Krông Pôkô ở 

huyện Sa Thầy, trở thành sông Sê San chảy qua đập thủy điện Yaly rồi sang lãnh 

thổ Campuchia và đổ vào sông Mê Kông tại Strung Steng. Diện tích lưu vực 

tính đến thành phố Kon Tum  là 3.507km2. Hệ thống sông suối phát triển và 

mức độ gây lũ chủ yếu do các sông suối nằm trên địa phận của tỉnh Kon Tum. 

Hệ thống sông được kẹp giữa 2 nhánh của hệ núi Ngọc Linh. Hướng núi chủ yếu 

phía Đông lưu vực theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Phía Nam lưu vực hệ núi 

cao tạo thành một vòng cung qua eo núi của thác YaLy nối liền các dãy núi phía 

Tây của lưu vực. Phía Bắc lưu vực các sông được kẹp giữa nhánh phía Tây của 

hệ núi Ngọc Linh có độ cao hơn nhánh phía Đông của hệ núi Ngọc Linh. Do 2 

hệ núi có độ cao khác  nhau cho nên vùng phía Bắc của lưu vực sông Đăk Bla dễ 

dàng tiếp nhận lượng mưa gây ra do gió mùa Đông Bắc, đặc biệt là lượng mưa 

gây ra trong thời gian tháng 10 và tháng 11 khi có bão hoặc áp  thấp nhiệt đới 

kết hợp với không khí lạnh. Phía Nam của lưu vực sông rất thuận lợi cho việc 

đón gió mùa Tây Nam lưu vực. Chính nhờ lượng phù sa phong phú mà sông 

Đăk Bla là nguồn cung cấp cát sỏi cho ngành xây dựng của tỉnh nhà và các tỉnh 

lân cận. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Thành phố Kon Tum được thành lập vào năm 2009 theo Nghị định số 

15/NĐ-CP ngày 10/4/2009 của Chính phủ. Nằm bên dòng Đăk Bla chảy ngược, 

thành phố Kon Tum là nơi hội tụ của 6 dân tộc cùng sinh sống với gần 175.000 

người. Với vị thế chiến lược đặc biệt quan trọng, giữ vai trò là trung tâm chính 

trị, kinh tế, văn hóa – xã hội và là 1 trong 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon 

Tum. 

Qua 13 năm xây dựng và phát triển với sự đoàn kết thống nhất và tinh 

thần nỗ lực, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và 
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nhân dân các dân tộc thành phố Kon Tum đã đạt được những kết quả quan trọng 

trên nhiều lĩnh vực, tạo dựng vóc dáng đô thị tiềm năng. Rõ nét nhất là diện mạo 

thành phố không ngừng đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của người của 

người dân ngày càng được nâng cao. Kinh tế có sự tăng trưởng khá, bình quân 

đạt 19%/năm; thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.700 tỷ đồng – gấp 3,7 lần so 

với năm 2009; thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng qua các năm (Năm 

2021 đạt 45 triệu đồng/người/năm – tăng 3 lần so với năm 2009); cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch cơ bản đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp – xây 

dựng, thương mại – dịch vụ. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều 

công trình trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, trở thành những điểm 

nhấn quan trọng về kiến trúc và cảnh quan đô thị. 

 Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể còn 4% năm 2021. Hệ thống cơ sở giáo 

dục, đào tạo tiếp tục được mở rộng; chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng nâng 

lên. An ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên; quản lý, điều hành 

của các cơ quan nhà nước ngày càng có hiệu lực, hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ 

các cấp đã có bước trưởng thành trong công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu 

cầu nhiệm vụ. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được trên, trong sự phát của thành phố vẫn 

còn một số hạn chế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; kết cấu hạ tầng thiếu 

đồng bộ. Một số tiềm năng, thế mạnh của thành phố Kon Tum chưa được khai 

thác có hiệu quả. Đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, trình độ 

dân trí có mặt còn hạn chế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn 

tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định. Năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ cơ sở 

có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-

xã hội có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. 

Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla được xây dựng trên địa bàn 02 xã 

Đăk Rơ Wa và xã Chư H’reng tác động trực tiếp đến đất sản xuất của các hộ dân 

thuộc 02 xã này. Tổng quan về kinh tế - xã hội của 02 xã Đăk Rơ Wa và Xã Chư 

H’reng được tham khảo từ Báo cáo về Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã 

hội, an ninh quốc phòng năm 2021, cụ thể như sau: 

2.1.2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Đăk Rơ Wa 

1. Về kinh tế 

a. Nông nghiệp, chăn nuôi 

Toàn xã hiện có 528 hộ dân sản xuất nông nghiệp. Dự án khi triển khai sẽ 

chiếm dụng một phần diện tích đất nông nghiệp, gây ảnh hưởng đến sản xuất 

kinh tế của người dân trên địa bàn. 
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Diện tích đất nông nghiệp chủ yếu tập trung tại khu vực thềm sông Đăk 

Bla. Tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn VietGap khuyến khích 

người dân tham gia. 

Chăn nuôi tương đối phát triển với: đàn bò 580 con, đàn heo 600 con, đàn 

gia cầm 3.500 con. Thường xuyên khử độc chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia 

cầm, hạn chế tình trạng gia súc thả rông trên đường. 

b. Thương mại – dịch vụ 

Trên địa bàn xã có những bước phát triển mạnh về tiểu thủ công nghiệp 

và thương mại dịch vụ. Trên toàn địa bàn có 01 chợ nội bộ; 01 làng nghề đan lát 

mây tre và các mặt hạng thủ công mỹ nghệ; 02 tổ hợp tác gồm tổ hợp tác Tây 

Nguyên và tổ hợp tác Thắng Lợi chuyên sản xuất hàng dệt thổ cẩm, trang phục 

các hoa văn truyền thống. Các dịch vụ như cà phê giải khát, dịch vụ ăn uống, 

tiểu thủ công nghiệp có hướng phát triển tốt. Các ngành nghề truyền thống như 

dịch vụ rượu ghè, đan lát mây tre, dệt thổ cẩm đều hoạt động có hiệu quả. 

2. Về văn hoá – xã hội 

a. Dân số - y tế 

Tổng số hộ trên địa bàn xã là 3.590 hộ, 14.127 nhân khẩu. Trong đó người 

đồng bào dân tộc thiểu số là 669 hộ, 3.222 nhân khẩu. 

- Tỷ lệ sinh con thứ 3: chiếm 8,2%. 

- Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên: 0,8%. 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: 12,4%. 

- Tổ chức tốt các công tác khám, chữa bệnh và điều trị tại trạm y tế xã, 

đảm bảo công tác tiếp nhận và điều trị các bệnh thông thường tại cơ sở, thời gian 

trực 24/24h. 

- Trong năm 2019 không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã, các dịch 

bệnh nguy hiểm như lao, sốt rét,… được khống chế và đẩy lùi. 

b. Giáo dục  

- Cơ sở vật chất của các trường trên địa bàn xã đảm bảo cho việc dạy và 

học. 

- Tổng số học sinh toàn xã trong năm học 2020 – 2021 là: 3.180 học sinh. 

- Chỉ đạo tốt công tác phổ cập giáo dục, nhà trường tổ chức các hoạt động 

giáo dục, dạy học lồng ghép nhằm thu hút học sinh đến lớp. Đến nay xã đã đạt 

chuẩn phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi. 

c. Công tác xoá đói giảm nghèo 

- Toàn xã có 65 hộ nghèo với 340 nhân khẩu (chiếm 1,8%). Trong đó hộ 

nghèo là người dân tộc thiểu số là 59 hộ, 339 nhân khẩu (chiếm 1,64%).  
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- Tổng số hộ cận nghèo là 103 hộ với 521 nhân khẩu, trong đó hộ người 

đồng bào là 84 hộ với 440 khẩu. 

- Hiện nay địa bàn xã có 123 người là đối tượng chính sách và người có 

công với cách mạng. Công tác văn hoá – xã hội xã đã thực hiện tốt đối với các 

chế độ chính sách. 

2.1.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Chư H’reng 

1. Điều kiện về kinh tế 

a. Sản xuất nông nghiệp:  

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng là 191 ha (trong đó lúa nước chiếm 

1,21 ha; Mía chiếm 42 ha; Mì chiếm 83,3 ha; Ngô chiếm 24 ha; Rau các loại là 

22,8 ha; Các hoa màu khác là 17,7 ha). Dự án khi triển khai sẽ chiếm dụng một 

phần diện tích đất nông nghiệp nêu trên, gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh tế của 

người dân trên địa bàn. 

- Chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn hiện có khoảng 3.200 con, 

trong đó: Heo có 80 con; Bò 760 con; Gia cầm 2.360 con. 

b. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ: Hiện trên địa bàn có khoảng trên 582 

cơ sở kinh doanh dịch vụ lớn, nhỏ. Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh đi 

vào hoạt động sẽ là nguồn động lực phát triển ngành kinh tế dịch vụ trên địa 

bàn. 

2. Điều kiện về xã hội 

a. Dân số: 

- Tổng số hộ dân trong cả xã là 2.572 hộ với 13.882 nhân khẩu (trong đó 

tạm trú 243 hộ/3.125 nhân khẩu). 

- Đặc điểm các dân tộc: Dân tộc Kinh chiếm đa số với 78%, Ba Na chiếm 

19,7%, ngoài ra còn có một số ít dân tộc khác như: Xê Đăng, Tày, Rơ Ngao 

(một nhánh của dân tộc Ba Na), Giẻ Triêng, Nùng...chiếm 2,3% . 

b. Y tế: 

Duy trì thực hiện tốt công tác trực khám chữa bệnh cho nhân dân. Thường 

xuyên phối kết hợp tổ chức kiểm tra VSMT và ATTP, tổ chức tuyên truyền vận 

động nhân dân phòng chống dịch bệnh...Tình hình dịch bệnh trên địa bàn trong 

thời gian qua được giám sát, quản lý, chưa có dịch bệnh lớn và ngộ độc thực 

phẩm xảy ra.  

c. Văn hóa: 

Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt các hoạt động và phát 

động nhân dân hưởng ứng tham gia tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm các ngày 

lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Người Kinh và người đồng bào dân tộc thiểu số 

sống hoà hợp, gắn bó, không xảy ra các mâu thuẫn, xung đột trong địa bàn. 
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d. Giáo dục: 

- Chỉ đạo duy trì thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học 

đúng độ tuổi đạt tỷ lệ 97,7%, tỷ lệ PCGD THCS đạt 87,7%. Huy động và duy trì 

sĩ số học sinh năm học 2019-2020 đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao, tổng số học 

sinh các bậc trên địa bàn là 2.986 học sinh 

e. Công tác xóa đói giảm nghèo: 

- Triển khai công tác điều tra, xét hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí 

mới kết quả trên địa bàn có 123 hộ nghèo và 114 hộ cận nghèo. 

- Cấp thẻ BHYT cho 521 đối tượng thuộc hộ nghèo và 532 đối tượng 

thuộc hộ cận nghèo. 

- UBND xã đã chỉ đạo Ban xóa đói giảm nghèo của xã họp xét bổ sung 

danh sách hộ nghèo, cận nghèo để phân bổ vốn vay của Ngân hàng CSXH tỉnh. 

* Đánh giá chung về tình hình hình kinh tế - xã hội tại địa phương đối 

với dự án 

- Kinh tế hộ gia đình trên địa bàn 02 xã phân bổ từ nhiều nguồn khác nhau 

như nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và các nghề nghiệp khác. Việc chiếm dụng 

diện tích đất nông nghiệp trồng cây ngắn ngày của người dân sẽ ảnh hưởng đến 

thu nhập, sinh kế, cuộc sống về lâu dài đối với dân cư trên địa bàn, đặc biệt là 

đối tượng người DTTS. 

- Quá trình triển khai thực hiện dự án cũng làm ảnh hưởng đến cuộc sống 

người dân sống gần khu vực công trường. 

Ngoài ra, dự án không ảnh hưởng về đất ở, không nằm trong khu dân cư 

nên không tác động nhiều đến kinh doanh dịch vụ hoặc các hoạt động kinh tế xã 

hội khác. 

2.1.3. Đánh giá tính phù hợp của địa điểm thực hiện dự án với điều 

kiện kinh tế - xã hội tại địa phương 

Sự cần thiết phải đầu tư của dự án đã được đánh giá tại phần mở đầu của 

báo cáo. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt chủ 

trương đầu tư nhằm tạo ra một tuyến kè vững chắc kết hợp đường giao thông, 

chống lũ lụt, sạt lở dọc bờ Nam sông Đăk Bla để nhân dân ổn định cuộc sống và 

giữ được quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Dự án còn tạo thêm tuyến 

đường giao thông mới góp phần phát triển hạ tầng khu vực ven sông. 

Có thể thấy, tuyến kè như lớp tường thành bao bọc toàn bộ khu vực bờ 

Bắc sông Đăk Bla, tạo động lực cho việc triển khai đồng loạt rất nhiều quy 

hoạch phát triển khác trong khu vực. Lợi ích về kinh tế - xã hội mà dự án đem 

lại là hết sức to lớn. 
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Ngoài ra, quỹ đất dọc thềm sông Đăk Bla là rất dồi dào, hiện trạng chiếm 

dụng đất chủ yếu là đất trồng cây hàng năm của người dân, không có di dời tái 

định cư trong dự án, điều này cũng tạo tiền đề tốt cho việc triển khai dự án. 

Quá trình thực hiện dự án cũng tạo ra công ăn việc làm cho người dân tại 

địa phương. Các điều kiện phục vụ dự án cũng rất thuận lợi, cụ thể: 

- Điều kiện về giao thông: Hệ thống đường giao thông trên địa bàn thành 

phố hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển vật liệu đến công trình. 

- Điều kiện hạ tầng như điện, nước, viễn thông đều đáp ứng tốt nhu cầu 

của dự án. 

Việc thực hiện dự án là hoàn toàn phù hợp của địa điểm thực hiện dự án 

với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực 

thực hiện dự án  

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để có cái nhìn chi tiết hơn về hiện trạng các thành phần môi trường như 

không khí, nước mặt, nước dưới đất, môi trường đất tại khu vực dự án, Chủ đầu 

tư đã chủ trì thực hiện, phối hợp với đơn vị tư vấn và cơ quan chuyên môn tiến 

hành khảo sát lấy mẫu quan trắc môi trường từ ngày 15/3/2022 đến ngày 

30/3/2022. Thông tin về chương trình quan trắc và kết quả đạt được như sau: 

2.2.1.1. Môi trường không khí 

-  Vị trí quan trắc: Thực hiện lấy mẫu không khí xung quanh tại 02 vị trí 

gồm: 

+ Mẫu K1: Quan trắc tại điểm đầu của tuyến kè. Toạ độ X =1586.589; Y = 

554.204. 

+ Mẫu K2: Quan trắc tại điểm cuối tuyến kè. Toạ độ X =1586.873; Y = 

557.500. 

Bảng 2.9. Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng không khí xung 

quanh 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 

05:2013/BT

NMT (1h) 

Mẫu K1 Mẫu K2 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Nhiệt độ 0C 25,0 27,5 30,0 25,0 27,4 30,5 - 

2 Độ ẩm % 80,5 73,0 70,0 80,5 72,8 70,5 - 

3 Vận tốc gió m/s 0,7 1,6 1,7 0,7 1,7 1,7 - 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 

05:2013/BT

NMT (1h) 

Mẫu K1 Mẫu K2 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

4 Bụi lơ lửng μg/m3 78,0 80,5 82,2 68,2 75,3 72,1 300 

5 NO2 μg/m3 42,7 53,0 51,1 40,3 43,7 41,5 200 

6 CO μg/m3 2.550 2.820 2.370 2.550 1.450 1.580 30.000 

7 SO2 μg/m3 47,1 45,5 45,0 45,2 40,0 41,3 350 

         
QCVN 

26:2010/BT

NMT 

8 Tiếng ồn dB 58,5 62,0 60,0 52,1 52,0 50,5 70 

(Nguồn: Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam) 

Ghi chú: 

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

không khí xung quanh (Trung bình 1h). 

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

- Dấu (-): Không có trong quy chuẩn. 

Nhận xét: So sánh với quy chuẩn hiện hành có thể thấy: Các chất ô nhiễm 

tại 02 khu vực quan trắc cho chỉ số đảm bảo, dưới mức quy định của quy chuẩn. 

Thông số độ ồn tại điểm đầu tuyến là tương đối lớn do mật độ phương tiện giao 

thông đông đúc. Nhìn chung môi trường không khí tại khu vực ổn định, không 

có nguy cơ về ô nhiễm môi trường không khí. 

2.2.1.2. Môi trường nước mặt 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Mẫu NM1: Quan trắc mẫu nước mặt trên sông Đăk Bla, tại vị trí dưới 

chân cầu Đăk Bla. Toạ độ X =1586.506;   Y = 553.797. 

+ Mẫu NM2 Quan trắc mẫu nước mặt tại vị trí dưới chân cầu treo Kon 

Klor. Toạ độ X =1586.820; Y = 557.549. 

Bảng 2.10. Kết quả đo đạc, phân tích môi trường nước mặt 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMNM1 NM2 
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Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 
T 

1 pH - 6,9 7,0 6,8 7,0 7,1 7,0 5,5 – 9 

2 Nhiệt độ 0C 23 24 24 23 24 25 - 

3 BOD5 mg/l 8,2 7,9 8,3 7,2 7,0 7,0 15 

4 COD mg/l 14,3 13,0 15,1 14,2 13,9 14,1 30 

5 DO mg/l 7,7 7,8 8,0 8,0 7,9 7,9 ≥ 4 

6 TSS mg/l 42,6 45,1 47,2 39,5 41,0 40,5 50 

7 
NO3

- (tính 

theo N) 
mg/l 2,2 2,7 2,7 1,8 2,0 2,1 10 

8 
NO2

- (tính 

theo N) 
mg/l 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,05 

9 Cl- mg/l 47,1 46,5 46,0 38,8 40,8 39,1 350 

10 
Tổng 

Coliform 

MNP/ 

100ml 
1.800 1.700 1.800 1.650 1.770 1.700 7.500 

11 E.Coli 
MNP/ 

100ml 
22 20 26 17 18 17 100 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum) 

Ghi chú: 

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

lượng nước mặt. 

- B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng 

khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại 

B2. 

- Dấu (-): Không có trong quy chuẩn. 

Nhận xét: Qua kết quả đo đạc, phân tích các thông số chất lượng nước 

mặt tại sông Đăk Bla tại các điểm gần khu vực công trình cho thấy tất cả các chỉ 

tiêu chất lượng nước mặt đều nằm trong ngưỡng cho phép tại QCVN 08-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt loại  

B1. Hiện nay đang vào mùa mưa, lưu lượng nước sông đổ về tương đối lớn, độ 

đục tăng cao do có nhiều bùn cát cuốn theo dòng nước.    

2.2.1.3. Môi trường nước dưới đất 

- Vị trí lấy mẫu: Lấy mẫu tại 02 vị trí: 
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+ NN1: Mẫu nước giếng nước hộ dân xã Đăk Rơ Wa, cách điểm đầu dự 

án khoảng 300m, toạ độ X = 1586471; Y = 0554587. 

+ NN2: Mẫu nước giếng nước hộ dân xã Chư Hreng, cách điểm cuối dự 

án khoảng 200m, toạ độ X = 1586890; Y = 0557543. 

Bảng 2.11. Kết quả đo đạc, phân tích môi trường nước dưới đất 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết quả 
QCVN 09-

MT:2015/ 

BTNMT 

N1 N2 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 pH - 6,3 6,3 6,4 7,1 7,1 7,0 5,5 – 8,5 

2 Nhiệt độ 0C 23,0 24,0 24,0 23,0 24,0 24,0 - 

3 DO mg/l 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,8 - 

4 
Độ cứng 

(theo CaCO3) 
mg/l 220 220 220 321 309 306 500 

5 
Amoni 

(NH4
+) 

mg/l 0,012 0,012 0,013 0,018 0,017 0,017 1 

6 Sulfat (SO4
2-) mg/l 45,0 46,2 46,0 41,5 40,6 41,5 400 

7 
Nitrate (NO3

- 

tính theo N) 
mg/l 1,22 1,20 1,20 1,32 1,02 1,14 15 

8 
Hàm lượng 

Nitrit (NO2
-) 

mg/l 0,010 0,011 0,010 0,019 0,015 0,012 1,0 

9 Clorua (Cl-) mg/l 12,0 12,5 12,2 19,2 18,3 17,6 250 

10 Coliform 
MNP/ 

100ml 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH 3 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum) 

* Ghi chú:  

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

lượng nước dưới đất. 

- Dấu (-): Không có trong quy chuẩn. 

- KPH: Không phát hiện. 

* Nhận xét: Kết quả đo đạc, phân tích các thông số cơ bản đặc trưng chất 

lượng nước dưới đất tại khu vực lân cận Dự án cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla. 

 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT 

Đơn vị tư vấn lập Báo cáo: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum  

Trang 71 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.  

2.2.1.4. Môi trường đất 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Mẫu Đ1: Mẫu đất lấy trên tuyến. Toạ độ X= 1585.866; Y = 554.365. 

+ Mẫu Đ2: Mẫu đất lấy trên tuyến. Toạ độ X= 1586.593; Y = 556.731. 

Bảng 2.12. Kết quả đo đạc, phân tích môi trường đất 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 03-

MT:2015 

(đất dân 

sinh) 

Đ1 Đ2 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Asen (As) mg/kg 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 15 

2 Cadimi (Cd) mg/kg KPH KPH KPH 0,01 0,01 0,01 2 

3 Chì (Pb) mg/kg 4,2 4,3 4,2 3,7 3,7 3,7 70 

4 Crom (Cr) mg/kg 31,1 31,0 32,2 28,5 28,5 28,5 200 

5 Đồng (Cu) mg/kg 4,2 4,2 4,3 3,8 3,8 3,7 100 

6 Kẽm (Zn) mg/kg 21,0 21,2 21,0 19,5 19,5 19,5 200 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum) 

Ghi chú: QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. 

Nhận xét: Kết quả đo đạc, phân tích các thông số cơ bản đặc trưng chất 

lượng đất tại khu vực mở rộng của dự án cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất. Như vậy có 

thể nhận định sơ bộ môi trường đất khu vực dự án chưa bị ô nhiễm bởi các thành 

phần độc hại. 

2.2.3.5. Đánh giá tính phù hợp của dự án đối với hiện trạng các thành 

phần môi trường tại khu vực 

Dự án được triển khai sẽ không thể tránh khỏi các tác động đến chất 

lượng môi trường tại khu vực, điều này là tất yếu nếu muốn phát triển kết cấu hạ 

tầng, triển khai xây dựng. Các thành phần môi trường tại khu vực như không 

khí, nước mặt, ngước ngầm và đất đều chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. Đây là điều 

kiện tốt để hạn chế sự cộng hưởng ô nhiễm trong quá trình thi công, mức độ 

giảm nhẹ ô nhiễm cũng từ đó có thể phát huy hiệu quả. 
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Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum 

được thực hiện, nâng cao khả năng phòng lũ lụt, bảo vệ toàn bộ khu vực bên 

trong tuyến kè, giảm thiệt hại bởi tác động của mưa lũ hàng năm. Tuyến kè giúp 

hạn chế xói lở, cuốn trôi, từ đó cải thiện chất lượng môi trường đất, nước tại khu 

vực và vùng hạ du công trình. 

Ngoài ra, việc tạo ra tuyến kè không gây ảnh hưởng đến dòng chảy sông 

Đăk Bla, tao ra cảnh quan đô thị. Các tác động xấu đến môi trường tự nhiên khi 

dự án thi công sẽ được dự báo và đề xuất giải pháp giảm thiểu chi tiết tại 

Chương 3 của Báo cáo. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Hiện trạng khu đất dự án là vùng canh tác nông nghiệp trồng cây ngắn 

ngày trên thềm sông Đăk Bla. Do vậy mức độ đa dạng sinh học trên cạn của khu 

vực là rất thấp. Trong phạm vi báo cáo sẽ tập trung đề cập đến đối tượng sinh 

thái bị tác động chính đó là sông Đăk Bla chạy dọc theo dự án. 

Tham khảo Nghiên cứu đa dạng thành phần loài và đặc điểm phân bố của 

cá sông Đăk Bla, Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, kết hợp với quá trình khảo sát 

thực tế tại khu vực cho thấy: Đặc điểm đa dạng sinh học trên sông chủ yếu là 

loài tôm cá và sinh vật nước ngọt, đều là các loài phổ biến, không có loài quý 

hiếm cần được bảo tồn. Thống kê sơ bộ trong bảng sau: 

Bảng 2.8. Thống kê một số loài đặc trưng trên sông 

Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Anh Tên Khoa Học 

Cá rô đồng Common climbing perch Anabas testudineus 

Cá rô phi Tilapia Oreochoromis 

Cá chép Carp Cyprinus carpio 

Cá thác lác Brronze featherback Notopterus notopterus 

Cá trê Catfish Clarildae 

Cá bống Ganetic tank goby Glossogobius giuris 

Ếch/nhái frog Ranidae 

Lươn Swamp eel Fluta alba 

Ốc nhỏ Snails Tricula aperta 

Cua đồng Crab Somanniathelphusa sinensis 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tricula_aperta&action=edit&redlink=1
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Tên Tiếng Việt Tên Tiếng Anh Tên Khoa Học 

Các loài giáp xác Crustacean Abludomelita obtusata 

Tôm càng Prawns Macrobrachium secamanense 

Cỏ ống Couch Cyrtosperma merkusii 

Cỏ Lác  Cyperus 

Rêu xanh Green moss Hyophila involuta 

Tảo lục Green algae Embryophytes 

Sinh vật phù du  Planktology 

(Nguồn: Khảo sát thực tế khu vực và Wikipedia) 

Quá trình thi công dự án sẽ gây tác động đến hệ sinh thái sông Đăk Bla 

thông qua nước mưa chảy tràn trên khu vực, cuốn theo các loại đất đá, chất thải 

gây ô nhiễm chất lượng nước. Dự án không gây ảnh hưởng đến dòng chảy của 

sông, không ảnh hưởng đến quá trình di cư của các loài cá. 

- Tài nguyên khoáng sản: Qua kết quả khảo sát địa chất, khu vực triển 

khai dự án không có khoáng sản quý. 

- Dự án không có khả năng tác động đến vùng sinh thái nhạy cảm nào lân 

cận. 

- Dự án không gây ảnh hưởng đến rừng, động vật hoang dã và các loài 

quý hiếm cần được bảo tồn. 

Các tác động có thể ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trên sông sẽ được 

đánh giá cụ thể tại Chương 3 của Báo cáo. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi 

trường khu vực thực hiện dự án 

a. Tác động về đất 

- Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là khoảng là 163.173 m2. Hiện nay 

dự án đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư, do vậy chưa có thống kê chính xác 

khối lượng đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên qua kiểm kê sơ bộ của tư vấn 

thiết kế, khối lượng chiếm dụng đất và vật trên đất được tổng hợp qua bảng sau: 

Bảng 1.2: Thống kê sơ bộ khối lượng chiếm dụng đất và vật trên đất 

của dự án 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Abludomelita_obtusata


Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla. 

 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT 

Đơn vị tư vấn lập Báo cáo: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum  

Trang 74 

I Bồi thường đất đai   163.173 

1 Đất thổ cư m2 1.000 

2 
Đất nông nghiệp trồng lúa nước và đất 

trồng cây hàng năm 
m2 121.630 

3 Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm m2 16.217 

4 Đất NN do UBND các  xã quản lý (Quỹ II) m2 8.109 

5 
Đât giao thông thủy lợi , đất công ích và bờ 

kênh  không phải bồi thường về đất 
m2 16.217 

II 
Bồi thường cây cối, hoa mầu, tài sản trên 

đất 
    

1 Lúa m2 60.815 

2 Màu m2 60.815 

3 Chuối cây 60.815 

4 Cây ăn quả cây 8.109 

5 Nhà cấp 4 m2 1.000 

6 Tường rào m 2.409 

7 Sân m2 5.000 

Qua kết quả sơ bộ cho thấy: Phần đất bồi thường là chủ yếu là đất trồng 

cây nông nghiệp ngắn ngày của người dân canh tác trên phần bãi bồi của sông 

Đăk Bla. 

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên trách thực hiện các bước 

thống kê, lập phương án bồi thường trình phê duyệt, thực hiện bồi thường hỗ trợ 

theo đúng quy định của nhà nước và đảm bảo sự đồng thuận của người dân. 

b. Tác động bởi quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

Các điểm cung cấp đất đắp, đá, cát và vật liệu khác phục vụ công trình 

nằm rải rác tại các vị trí khác nhau trên địa bàn thành phố Kon Tum.  

Các đối tượng bị tác động trên các tuyến vận chuyển: 
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- Các khu dân cư, các làng đồng bào dân tộc sống trên địa bàn thôn Kon 

Tum Kơ Nâm 2, xã Đăk Rơ Wa, thôn Pleigroi, xã Chư Hreng. Quá trình xây 

dựng và vận chuyển ra vào công trình phát sinh chất thải gây ảnh hưởng đến sức 

khoẻ và đời sống của người dân. 

- Khu dân cư nằm trên các trục đường vận chuyển nguyên vật liệu của dự 

án gồm các tuyến: Quốc lộ 14 cả về phía Bắc và phía Nam cầu Đăk Bla, tuyến 

đường bao khu dân cư phía Nam dẫn đến khu vực dự án, các tuyến đường dẫn 

đến mỏ đất đắp, mỏ vật liệu cát đá phục vụ công trình. Ngoài các khu dân cư, 

trên các tuyến đường này còn tập trung nhiều cơ sở kinh doanh – dịch vụ cũng 

có khả năng bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển. Mật độ dân cư trên tuyến 

Quốc lộ 14 là tương đối đông đúc, đặc biệt là đoạn đi qua trung tâm thành phố 

trên địa bàn phường Lê Lợi, Quang Trung. 

- Khu dân cư trên tuyến đường Ngô Đức Đệ, Ngô Đức Kế dẫn đến điểm 

cung cấp vật liệu đất đắp thuộc địa bàn xã Hoà Bình. Mật độ dân cư trên đoạn 

đường này tương đối thưa thớt, nhà dân đa số lùi xa so với mặt đường, hạn chế 

khả năng gây ô nhiễm. 

c. Tác động bởi quá trình thi công công trình 

Các đối tượng dễ bị tác động bởi quá trình thi công gồm: 

- Khu vực đường vào dự án tại giao lộ đường Đồng Nai, Đường Hồ Chí 

Minh và Đường Bao khu dân cư phía Nam. Khu vực này tập trung đông dân cư, 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, mật độ giao thông tương đối cao. 

- Khu dân cư làng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Kon Tum Kơ Nâm 2, 

xã Đăk Rơ Wa, thôn Pleigroi, xã Chư Hreng. 

- Các đối tượng dân cư sống trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật 

liệu. 

- Hệ sinh thái, chất lượng nước và kết cấu dòng sông Đăk Bla, nơi tiếp 

nhận nước thải chính của toàn bộ dự án. 

- Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh hiện đang được xây dựng đồng 

bộ, dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới. 

- Chất lượng đường xá cũng sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ công trình, bao gồm nguy cơ mất an toàn giao thông và 

nguy cơ hư hỏng trên các tuyến đường. 

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

Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 

vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đất đai khoảng 60.000 m2 

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

Hiện nay, trên tuyến bờ Nam sông Đăk Bla từ cầu số 01 về đến đầu tuyến 

kè cũ hình thành nhiều đoạn sạt lở mạnh, đặc biệt là các vị trí lạch, suối tiêu 
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nước từ sườn đồi ra sông. Các vị trí này đang có xu hướng mở rộng xói lở do tác 

động của dòng chảy lũ từ sườn đồi xuống. Đồng thời, dòng chảy trong sông về 

mùa lũ với lưu tốc lớn nhiều khi vượt quá khả năng chống xói của vật liệu bờ 

sông gây ra xói mạnh. 

Căn cứ vào mức độ sạt lở hiện trạng có thể đánh giá đoạn bờ sông Đăk 

Bla từ cầu số 01 đến đầu tuyến kè cũ tại xã Chư Hreng là khá nghiêm trọng, uy 

hiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của khoảng 5000 dân và khoảng 200ha đất 

canh tác thuộc hai xã Đăk Rơ Wa và Chư Hreng. 

Về diễn biến sạt lở trên đoạn tuyến này, do cấu tạo địa chất nhiều vị trí là 

cát pha, mức độ liên kết không cao, khi bị ngập nước (bão hoà nước) dễ bị hoá 

lỏng và bị dòng chảy lũ cuốn đi, nên diễn biến những năm tiếp theo vẫn còn hết 

sức phức tạp. Các vị trí sạt lở mạnh có xu hướng ăn sâu vào bãi sông với tốc độ 

cao khoảng 1-2m/năm gây mất đất, mất vườn, sập công trình, thậm chí gây nguy 

hiểm đến tính mạng của người dân. 

Sự cần thiết phải đầu tư 

Sông Đăk Bla là một tài nguyên quý giá mà thành phố Kon Tum được ưu 

đãi. Theo quy hoạch chi tiết xây dựng dọc theo hai bên bờ sông Đăk Bla (từ cầu 

Konklor đến cầu Đăk Bla) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại 

Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 thì đô thị sẽ được phát triển và 

mở rộng hai bên sông Đăk Bla với trục cảnh quan chính là sông Đăk Bla nhằm 

khai thác tối đa sông Đăk Bla nhằm tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô 

thị và phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hai bên bờ 

sông Đăk Bla diễn biến sạt lở rất phức tạp, uy hiếp đến an toàn tính mạng, tài 

sản của người dân. Hiện tại, tuyến bờ Nam sông Đăk Bla đã được gia cố từ ngục 

Kon Tum đến làng Pleigroi, đoạn từ làng Pleigroi đến cầu treo KonKlor chưa 

được gia cố chống sạt lở ảnh hưởng đến an toàn của khoảng 5000 dân và khoảng 

200 ha đất sản xuất thuộc thôn Pleigroi thuộc xã Chư H’reng và thôn Kon Tum 

Kơ Nâm 2 Đăk Rơ Wa gây bất an trong dư luận.  

Để bảo đảm tính mạng và tài sản của các thôn đồng bào dân tộc thiểu số 

sinh sống bên bờ sông Đăk Bla trước những tác động tiêu cực của dòng chảy 

trong những mùa mưa lũ và khai thác có hiệu quả quỹ đất trên cơ sở đó phát 

triển đô thị dọc tuyến kè, kết nối tuyến đường hai bên bờ sông tạo cảnh quan 

môi trường sinh thái góp phần nâng cao bộ mặt đô thị cho thành phố Kon Tum, 

việc đầu tư dự án là hết sức cần thiết và cấp bách. Dự án được xây dựng sẽ khắc 

phục tình trạng sạt lở bờ sông khu vực thành phố Kon Tum, bảo vệ dân cư, cơ 

sở hạ tầng thiết yếu, góp phần đảm bảo an ninh- quốc phòng, ổn định đời sống 

người dân trong khu vực; dự án phù hợp với các quy hoạch của Chính phủ và 

tỉnh Kon Tum, nhằm chủ động ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu 

như hiện nay. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ đem lại những hiệu quả to lớn về 

mặt kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế xã hôi,du lịch, dịch 

vụ của vùng dự án nói riêng và của tỉnh Kon Tum nói chung. 
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Công trình Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla, tỉnh Kon Tum là một trong 

những công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, cùng với tuyến kè bảo vệ bờ hữu (bờ 

Bắc) đã và đang triển khai thi công để phát triển thành phố Kon Tum trở thành 

phố loại II. 
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CHƯƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ 

XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

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

môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

Quá trình đánh giá tác động và đề xuất giải pháp trong quá trình triển khai 

xây dựng dự án chỉ tập trung vào các hoạt động gây ra hoặc có khả năng gây ra 

ô nhiễm môi trường. Một số hoạt động như thiết kế lán trại tạm, nhà kho, khu 

vực chứa vật liệu hầu như không gây tác động đến môi trường. 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Các hoạt động khi triển khai dự án gồm: 

- Chiếm dụng đất, đền bù, hỗ trợ. 

- Phát quang, giải phóng mặt bằng. 

- Vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc đến công trường. 

- Bóc bỏ lớp phủ hữu cơ, đào đắp phần thân kè kết hợp nền đường. 

- Thi công mặt đường, công trình hạ tầng. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường. 

Yếu tố ô nhiễm môi trường phát sinh, đối tượng bị tác động bởi dự án 

được tổng hợp qua bảng sau đây: 

Bảng 3.1. Tóm tắt các tác động trong quá trình triển khai dự án 

STT Hoạt động  Yếu tố phát sinh Đối tượng bị tác động 

1 Chiếm dụng đất 

- Chiếm dụng phần 

diện tích đất trồng cây 

nông nghiệp, cây trồng 

trên đất của người dân. 

- Nguy cơ tranh chấp, 

mâu thuẫn, khiếu nại 

trong quá trình giải 

phóng mặt bằng. 

- Đời sống, sinh kế của 

người dân. 

- Các vấn đề về xã hội, 

tranh chấp, mâu thuẫn. 

2 

Giải phóng mặt 

bằng, phá bỏ các 

loại cây trồng trên 

đất. 

- Bụi và các loại sinh 

khối, cây cỏ. 

- Môi trường đất. 

- Môi trường trường 

không khí xung quanh, 

sức khoẻ con người. 

- Chất lượng nước mặt 
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STT Hoạt động  Yếu tố phát sinh Đối tượng bị tác động 

nếu xảy ra mưa lũ, cuốn 

trôi. 

3 

Vận chuyển máy 

móc, nguyên vật 

liệu đến công 

trường. 

- Bụi, khí thải phát sinh 

bởi phương tiện vận 

chuyển, quá trình bốc 

dỡ vật liệu. 

- Tiếng ồn, độ rung ảnh 

hưởng đến khu dân cư. 

- Nguy cơ hư hỏng mặt 

đường, nguy cơ tai nạn 

giao thông, đất cát 

cuốn theo dòng nước 

gây tắc nghẽn hệ thống 

thoát nước. 

- Dân cư sinh sống trên 

các tuyến vận chuyển. 

- An toàn của người 

tham gia giao thông. 

- Hệ thống thoát nước 

trên các tuyến đường. 

- Chất lượng công trình 

giao thông. 

4 

Bóc bỏ lớp phủ hữu 

cơ. Thi công đào 

đắp, thi công các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật. 

- Bụi, khí thải, tiếng 

ồn, rung động từ quá 

trình đào, đắp. 

- Bụi, khí thải, tiếng 

ồn, rung động từ quá 

trình vận chuyển. 

- Bụi, khí thải của các 

phương tiện, máy móc 

vận hành trên công 

trường. 

- Nước mưa chảy tràn, 

nước thải xây dựng, 

chất thải xây dựng. 

- Nguy cơ mất an toàn 

giao thông. 

- Nước mưa chảy tràn 

qua khu vực. 

- Môi trường không khí 

xung quanh; 

- Môi trường nước mặt 

sông Đăk Bla. Hệ sinh 

thái thuỷ sinh lòng sông. 

- Môi trường đất tại khu 

vực. 

- Người và các phương 

tiện tham gia giao thông. 

- Nguy cơ sạt lở, xói 

mòn; Nguy cơ tai nạn 

lao động. 

5 

Sinh hoạt của công 

nhân tại công 

trường. 

- Các loại chất thải sinh 

hoạt (chất thải rắn, 

nước thải). 

- Nguy cơ mâu thuẫn 

- Chất lượng môi trường 

khu vực. 

- Mỹ quan đô thị. 

- Các vấn đề về an ninh 
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STT Hoạt động  Yếu tố phát sinh Đối tượng bị tác động 

xã hội, tệ nạn xã hội. trật tự xã hội. 

6 
Lưu trữ, bảo quản 

nguyên vật liệu 

- Nước mưa chảy tràn; 

- Rò rỉ, vung vãi 

nguyên vật liệu. 

- Môi trường đất, nước. 

Đánh giá chi tiết từng tác động qua các phần sau: 

3.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

a. Tác động về đất 

* Quy mô tác động: 

- Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là khoảng là 163.173 m2. Theo kết 

quả thống kê sơ bộ được tổng hợp tại bảng 1.2, quy mô chiếm dụng về đất và 

vật trên đất của dự án như sau: 

- Đền bù: Đất nông nghiệp trồng lúa nước và đất trồng cây hàng năm 

131.630 m2. 

- Vật kiến trúc gồm: Nhà tạm (1.000 m2), tường rào cây (2.409m), sân 

(5000 m2). 

- Các loại cây trồng trên đất gồm: Chuối 60.815 cây, cây ăn quả 8.109 cây 

* Tính chất tác động: 

Qua kết quả sơ bộ cho thấy: Phần đất bồi thường là chủ yếu là đất trồng 

cây nông nghiệp ngắn ngày của người dân canh tác trên phần bãi bồi của sông 

Đăk Bla. 

Tác động gây ra bởi thu hồi đất của dự án chủ yếu là ảnh hưởng đến kinh 

tế hộ gia đình. Người dân tận dụng phần thềm sông Đăk Bla vào mùa khô, khi 

mực nước sông xuống thấp để canh tác các loại cây trồng ngắn ngày. Các hộ bị 

ảnh hưởng sinh sống trên địa bàn các xã Đăk Rơ Wa và Xã Chư Hreng.  

Nguy cơ xảy ra mâu thuẫn, xung đột trong quá trình chiếm dụng sẽ gây ra 

ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, lòng tin của người dân, tác động đến xã hội 

và cuộc sống người dân, xung đột cũng sẽ làm chậm tiến độ của dự án, đi ngược 

lại với mục tiêu đề ra của dự án. 

Các giải pháp đền bù, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ đền bù hoa 

màu trên đất sẽ giúp người dân khắc phục các hệ quả của việc mất đất sản xuất. 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện tốt công tác kiểm đếm, xác định khối lượng và đền 

bù thoả đáng cho người dân theo đúng quy định của pháp luật. 
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b. Tác động đến nông nghiệp địa phương 

Việc triển khai xây dựng tuyến kè sẽ tác động ít nhiều đến sản xuất nông 

nghiệp của dân cư lân cận công trình, bao gồm 02 giai đoạn: 

* Trong quá trình xây dựng tuyến kè: 

- Hoạt động thi công công trình bởi các loại máy móc, thiết bị, phát sinh 

chất thải, đất thải và nước mưa chảy tràn sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng 

và năng suất cây trồng. 

- Quá trình tiêu thoát nước của công trình không tốt cũng sẽ gây tác động 

ngập úng cục bộ tại các khu vực bên trong tuyến kè. 

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo đất đá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diện 

tích cây trồng bên ngoài tuyến kè tiếp giáp đến lòng sông. 

* Khi tuyến kè hình thành 

Tuyến kè có chức năng chống lũ lụt cho toàn bộ khu vực được bảo vệ bên 

trong tuyến, do vậy vùng canh tác nông nghiệp bên trong tuyến kè sẽ không bị 

ảnh hưởng bởi lũ hàng năm trên sông Đăk Bla. 

Tuy vậy, tuyến kè đồng thời cũng sẽ ngăn sự bồi tụ chất phù sa lòng sông, 

yếu tố quan trọng đến năng suất cây trồng tại đây, gây giảm thu nhập cho hộ gia 

đình. 

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

a. Sinh khối 

- Phần lớn diện tích chiếm dụng đất của dự án là đất trồng cây hàng năm. 

Trước khi tiến hành thi công, chủ đầu tư sẽ thông báo đến người dân để tận thu 

toàn bộ khối lượng cây trồng trên đất. Do vậy sinh khối khi phát quang hoa màu 

là rất nhỏ, chủ yếu là gốc rễ của các loại hoa màu còn lại trên đất. Khối lượng 

phần gốc rễ còn lại trên đất dự kiến khoảng 142 m3. 

- Một số công trình nhà tạm của người dân xây dựng trên đất để canh tác 

nông nghiệp, kết cấu đơn giản. Tổng khối lượng phá dỡ khoảng 10 tấn. Khối 

lượng này sẽ được vận chuyển đổ thải đúng quy định. 

- Một số loại cây bụi mọc tự nhiên trên thềm sông với mật độ khá thưa 

thớt, khối lượng phát dọn dự kiến khoảng 12 m3. Phần gốc rễ cây bụi và cây 

hàng năm được bóc bỏ cùng với lớp đất phủ hữu cơ, vận chuyển đổ thải tại bãi 

thải của dự án đã được xác định. 

b. Tác động của nước mưa đối với nền đất 

Quá trình san ủi sẽ tạo ra khu vực đất trống, không có thảm phủ thực vật 

bảo vệ, gây ra sự yếu đi của kết cấu nền đất, dẫn đến dễ xói mòn, rửa trôi và sạt 

lở trong khu vực dự án. Tác động này duy trì trong cả quá trình thi công của dự 
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án, lưu lượng và mức độ tác động của nước mưa sẽ được tính toán cụ thể tại 

phần thi công hạng mục chính của công trình. 

3.1.1.3. Đánh giá tác động của hoạt động bóc bỏ lớp đất phủ hữu cơ 

Hoạt động bóc bỏ lớp đất hữu cơ được thực hiện trước khi thi công đào, 

đắp nền công trình. Độ sâu lớp đất hữu cơ bóc bỏ là 0,5m tại các vị trí cần thiết, 

lớp đất hữu cơ được xúc vận chuyển đến bãi thải đất thừa của dự án. Các tác 

động môi trường xảy ra trong giai đoạn này: 

a. Bụi, khí thải từ quá trình đào, xúc 

Tổng khối lượng đất hữu cơ bóc bỏ là 51.475,7 m3. Quá trình đào, xúc đất 

gây phát tán một lượng bụi ra môi trường xung quanh. Tuy nhiên, đặc trưng của 

loại bụi này kích thước lớn và độ ẩm cao, nên khả năng phát tán không xa, gây ô 

nhiễm cục bộ trong khu vực thi công công trình, nhưng với khối lượng lớn sẽ 

làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân lân cận khu vực dự án và công nhân 

làm việc.  

Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới WHO, hệ số 

phát thải bụi từ các quá trình đào đất như sau: 

- Eđào = 0,17kg bụi/tấn đất ≈ 0,25 kg bụi/m3 đất (d=1,45 T/m3). 

Với tổng khối lượng đất đào hữu cơ là 51.475,7 m3 thì tổng lượng bụi 

phát sinh khoảng 12.868 kg. Với tổng thời gian thi công lớp đất hữu cơ dự kiến 

khoảng 90 ngày (ngày làm việc 8 tiếng), tải lượng bụi bụi trung bình theo thời 

gian là 9,78 g/s. 

Áp dụng mô hình Gauss để tính toán nồng độ bụi phát sinh (dạng nguồn 

điểm cố định) với công thức như sau: 

2 2 2

( , , )

1 1 1
exp exp exp

2 2 2 2
x y z

y z y z z

M y z H z H
C

U    

                                               

Trong đó : 

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (µg/m3). 

+ M: Tải lượng của các chất ô nhiễm tại nguồn thải như đã tính toán 

9,78(g/s). 

+ z: Độ cao điểm tính (m). Z = 1m 

+ z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách x 

theo phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, với x < 1km thì: 

 

+ u: Tốc độ gió trung bình = 0,9 m/s (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh 

Kon Tum 2019 - 2021). 

+ H: Độ cao của khu vực với mặt đất xung quanh (lấy bằng 0m). 

1,149106,6 3,3z x  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla. 

 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT 

Đơn vị tư vấn lập Báo cáo: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum  

Trang 83 

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi.  

Khi đó, nồng độ bụi phát sinh được ước tính như sau: 

Bảng 3.3: Nồng độ bụi phát sinh do quá trình đào, xúc đất hữu cơ 

S

TT 

Khoảng cách 

(m) 

Nồng độ 

(µg/m3) 

QCVN 

05/2013/BTNMT 

(µg/m3) 

1 10 6.770,7 

300 

2 30 718,7 

3 50 253,2 

4 100 61,4 

5 200 14,9 

Nhận xét: So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, nồng độ bụi phát sinh 

do hoạt động bóc lớp phủ hữu cơ ngay tại chân công trình là rất lớn, vượt 

ngưỡng cho phép nhiều lần tại tâm điểm đào xúc. Tuy nhiên, lượng bụi này 

giảm xuống nhanh chóng trong quá trình phát tán ra xung quanh. Tại khoảng 

cách trên 50m thì nồng độ bụi thấp hơn so với quy chuẩn cho phép do tính chất 

hạt bụi có kích thước lớn, khả năng lắng đọng cao.  

- Quy mô tác động: Bụi sẽ ảnh hưởng trên phạm vi toàn tuyến công trình, 

phát tán ra xung quanh gây ảnh hưởng trong bán kính 50m tính từ tim tuyến, 

tổng chiều dài ảnh hưởng là khoảng 4.253m từ điểm đầu đến điểm cuối, với tổng 

diện tích gây ảnh hưởng khoảng 163.173 m2. 

- Đối tượng bị tác động: Bụi sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân thi 

công tại công trình. Ngoài ra, bụi còn lan toả ra các khu vực dân cư gần với 

điểm đầu tuyến thuộc xã Đăk Rơ Wa và gần điểm cuối tuyến thuộc xã Chư 

Hreng.  

- Mức độ tác động: Tính chất bụi trong giai đoạn này có kích thước lớn, 

khó đi vào cơ thể con người, bị giảm mạnh nồng độ trong quá trình lan truyền 

theo khoảng cách. Ngoài ra trong quá trình thi công nếu thực hiện tưới nước 

thường xuyên sẽ giảm đáng kể bụi phát tán ra ngoài môi trường, từ đó mức độ 

tác động của nguồn thải được giảm mạnh. 

b. Tác động của tiếng ồn, rung động 

Máy móc sử dụng chủ yếu tại mỏ đất là máy đào và xe tải vận chuyển ra 

vào khu vực. Hoạt động của máy móc gây ra tiếng ồn và độ rung ảnh hưởng đến 

sức khoẻ con người, chủ yếu là lao động tham gia thi công. 
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Theo Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ một số máy móc thiết bị 

xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1971, mức ồn điển hình của một số máy móc hoạt 

động đào xúc đất hữu cơ như sau: 

- Máy đào: 72 – 93 dBA. 

- Xe tải: 83 – 94 dBA. 

Tiếng ồn gây ra có thể ảnh hưởng đến thính giác, sức khoẻ con người, đặc 

biệt là công nhân lao động. Tuy nhiên mật độ phương tiện tại hoạt động này 

tương đối thấp nên mức ồn cộng hưởng nhỏ. 

Về quy mô tác động:  

- Tham khảo tài liệu của Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ 

bản – Trần Đức Hạ (NXB Xây Dựng, 2010), mức ồn của máy đào và xe tải theo 

khoảng cách: 

TT Máy móc/thiết bị 

Mức ồn ứng với khoảng cách (dBA) QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 3,5m 10m 15m  30m 60m 

1 Máy đào 110 101 95 86 81 70(dBA) 

 2 Xe tải 100 94 82-94 76 70 

(Nguồn: Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – NXB Xây 

dựng, 2010) 

Tiếng ồn có khả năng tác động trong cự ly lên đến hàng trăm mét, ảnh 

hưởng trực tiếp đến dân cư sinh sống tại 02 vị trí đầu và cuối tuyến. 

c. Tác động của nước mưa chảy tràn qua khu vực 

Sau khi bóc bỏ lớp đất hữu cơ bề mặt cũng như phát dọn toàn bộ sinh 

khối, trên mặt bằng dự án sẽ không được bảo vệ, nếu vào thời điểm trời mưa sẽ 

dễ dẫn đến rửa trôi, xói mòn bề mặt, cuốn các loại đất đá theo dòng nước đổ về 

nguồn tiếp nhận. 

- Lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án (chủ yếu vào mùa mưa) 

được tính theo cường độ mưa trận lớn nhất (TCVN 7957:2008): 

Q q C F    

Trong đó:  

+ C: Hệ số dòng chảy C = 0,32. 

+ F: Tổng diện tích mặt bằng có khả năng bị ảnh hưởng 16,3 ha. 

+ q: Cường độ mưa (l/s.ha), q = 166,7 × I, trong đó: 
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 166,7: là Modul chuyển từ cường độ mưa tính theo lớp nước sang 

cường độ mưa tính theo thể tích; 

 I (mm/phút): Cường độ mưa tính theo lớp nước đối với trận mưa 

lớn nhất, tra theo số liệu thủy văn địa phương (Kon Tum) thì  I = 1,7 mm/phút. 

=> q = 166,7 × 1,7 = 283,39 (l/s.ha) 

- Như vậy lưu lượng mưa trận mưa lớn nhất lên mặt bằng dự án là: 

Qmax =  0,32 × 283,39 × 16,3 = 1.478 (l/s)  

Con số tính toán trong trường hợp mưa lớn xảy ra trên khu vực, tuy nhiên 

thông thường công tác chuẩn bị mặt bằng thi công được thực hiện đầu mùa khô 

và thi công dứt điểm trong vòng 03 tháng, hạn chế thấp nhất khả năng mưa lũ 

xảy ra, do vậy tác động của nước mưa trong giai đoạn này là thấp, khó xảy ra. 

d. Tác động đến địa chất khi bóc bỏ lớp đất phủ 

Lớp đất tầng phủ hữu cơ bề mặt với thành phần chủ yếu là sét pha màu 

nâu vàng, trạng thái tơi xốp, tính chất cơ lý yếu. Toàn tuyến nằm trong khu vực 

thềm sông Đăk Bla, với địa hình tương đối bằng phẳng, thấp dần về phía lòng 

sông. Quá trình bóc bỏ hữu cơ sẽ làm thay đổi tính chất bề mặt nền đất, dễ dẫn 

tới xói mòn, sạt lở kết cấu đất, gây ảnh hưởng đến công trình và chất lượng nước 

mặt nguồn tiếp nhận. 

Quá trình sạt lở gây ảnh hưởng đến kết cấu bờ sông, đặc biệt là trong mùa 

mưa lũ khi lưu lượng và vận tốc dòng chảy của sông tăng lên, gây bồi lấp lòng 

sông, tác động xấu đến dòng chảy tự nhiên của sông. Quá trình sạt lở, rửa trôi sẽ 

cuốn theo đất cát trên mặt bằng xuống lòng sông Đăk Bla, gây tăng độ đục và 

chất rắn lơ lửng trong nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước, tác 

động đến cuộc sống của các loài thuỷ sinh. 

Các giải pháp thiết kế kỹ thuật bảo vệ công trình trong quá trình thi công 

sẽ được mô tả chi tiết trong quá trình lập thiết kế bản vẽ thi công. Ngoài ra, các 

giải pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn này cũng sẽ được đề xuất tại phần 

sau của báo cáo. 

3.1.1.4. Đánh giá tác động của hoạt động vận chuyển đất thải, đất đắp, 

vật liệu, máy móc 

Toàn bộ nguyên vật liệu của dự án, kể cả đất đắp đều được thu mua tại 

các điểm cung cấp trên địa bàn thành phố Kon Tum, do vậy phạm vi báo cáo 

không thực hiện đánh giá tác động của việc khai thác nguyên vật liệu phục vụ 

công trình. 

Nguồn gây tác động chính trong quá trình vận chuyển tập trung vào lượng 

đất đắp, đất đổ thải và lượng đá cấp phối phục vụ thi công nền đường. Quá trình 

thi công nhà thầu sẽ sử dụng nhiều phương tiện vận chuyển khác nhau, để thuận 

tiện cho quá trình tính toán, dự báo, phạm vi báo cáo thống nhất trọng tải xe vận 
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chuyển là 12 tấn, dung tích thùng 10 m3. Căn cứ số liệu tại Chương 1, số chuyến 

xe vận chuyển của công trình như sau: 

Bảng 3.4: Tổng hợp số chuyến xe vận chuyển 

TT Loại vật liệu Đơn vị Khối lượng Số chuyến xe 

1 Đất đắp từ mỏ m3 484.876,7 48.488 

2 Đất hữu cơ m3 51.475,7 5.148 

3 Đá cấp phối m3 14.131,5 1.413 

4 Các loại vật liệu khác (xi 

măng, cát, đá,…) 

 Dự kiến 425 

5 Cống thoát nước, thiết bị 

kỹ thuật 

 Dự kiến 50 

6 Máy móc thiết bị  Dự kiến 20 

Tổng số chuyến xe 55.544 

Các tuyến đường vận chuyển chính của dự án: 

- Đất đắp, bãi thải, đá cấp phối: Chủ yếu vận chuyển trên tuyến Quốc lộ 

14 từ xã Hoà Bình, qua phường Lê Lợi, đường Đồng Nai, đường Bao khu dân 

cư phía Nam đến công trình. 

- Các loại vật liệu xây dựng khác: Đi qua trục vận chuyển chính là Quốc 

lộ 14, đường Đồng Nai, đường Bao khu dân cư phía Nam đến công trình. 

Mức độ tác động trong quá trình vận chuyển như sau: 

a. Tác động của bụi bốc nền đường trong quá trình vận chuyển 

Quá trình vận chuyển phân bổ theo tiến độ thi công công trình khoảng 36 

tháng, số ngày vận chuyển khoảng 880 ngày, số chuyến xe vận chuyển trung 

bình mỗi ngày khoảng 68 chuyến/ngày. 

Trong quá trình di chuyển của các xe chuyên chở vật liệu sẽ phát sinh 

lượng đất rơi vãi và đất dính bám bánh xe rất lớn phát tán trên các tuyến đường. 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO (Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm 

đất, nước, không khí – Tập 1, Gevada) có thể dự báo tải lượng và nồng độ bụi 

phát sinh như sau: 

- Vận tốc trung bình xe vận chuyển   : 35km/h; 

- Tải trọng trung bình   :12 tấn; 

- Số bánh xe     : 8 cái/xe; 
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- Quãng đường vận chuyển lớn nhất : 15 km. 

Bảng 3.5: Tải lượng bụi phát sinh trên đường của hoạt động vận 

chuyển nguyên vật liệu 

Nguồn phát 

sinh 

Hệ số phát sinh 

f (kg/1000km) 

Lượng bụi phát 

sinh của 01 lượt xe 

M = (3,7×f) 

(kg/1000km) 

Tải lượng bụi 

phát sinh trung 

bình 

(kg/ngày) 

Tải lượng bụi 

phát sinh 

trung bình 

(kg/h) 

Vận chuyển 

vật liệu, đất 

đắp, đất thải, 

máy móc 

488,2 1.806,1 1.842,2 230,2 

Nguồn: WHO–Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm không khí, nước, đất – 

Tập 1 – Gevada 1993 

Ghi chú: 

- f: Hệ số phát sinh bụi thứ cấp khi xe chạy trên đường tính theo công 

thức: 

f = v.M0,7.n0,5 

Trong đó: 

v: Là vận tốc trung bình của xe 35 (km/h); 

M: Tải trọng trung bình của xe vận chuyển 12 (tấn); 

n: Số bánh xe  

- Tải lượng bụi = (Lượng bụi 1 lượt xe×Số lượt xe×Quãng đường)/1000 

Với kết quả tính toán lượng bụi phát sinh trung bình như bảng trên, ta có 

thể tính tải lượng bụi phát tán trung bình trên toàn bộ tuyến đường dài tối đa 

15.000 như sau: 

Evận chuyển = 230,2.106/(3600×15.000) = 4,26 (mg/m.s) 

Để đánh giá nồng độ bụi phát tán trên đường ta áp dụng mô hình tính toán 

Sutton – xác định chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ theo công thức sau: 

   
2 2

2 2
0,8 exp exp

2 2z z

z

z h z h
E

C
u

 



        
    

          

Trong đó: 

  C: Nồng độ bụi phát tán (mg/m3). 

 E: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s). 

 z: độ cao của điểm tính toán: 1(m). 
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 h: độ nguồn thải so với mặt đất xung quanh: 2 (m). 

 u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 0,9 (m/s). 

 x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió 

thổi (m). 

     : hệ số khuếch tán bụi theo phương z, được xác định theo công 

thức: 

 

Bảng 3.6: Nồng độ bụi theo khoảng cách đối với nguồn thải di dộng 

Khoảng cách 

X (m) 

Nồng độ bụi 

Từ quá trình vận chuyển 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

5 2,04 

0,3 

10 1,71 

20 1,13 

30 0,92 

50 0,39 

100 0,18 

Nhận xét: Qua kết quả cho thấy lượng bụi phát sinh trong quá trình vận 

chuyển là rất lớn, đặc biệt với hoạt động vận chuyển đất đá. Điều này mô tả 

đúng thực trạng hiện nay của một số công trình xây dựng, khi khối lượng đào 

đắp lớn dẫn đến lưu lượng phương tiện vận chuyển gia tăng mạnh trên các tuyến 

đường, phát thải bụi ảnh hưởng đến dân cư trên tuyến đường và người tham gia 

giao thông.  

Do vậy, có thể nhận thấy đây là nguồn phát sinh ô nhiễm chủ yếu của 

công trình trong quá trình thi công. Đặc biệt khi dự án được thực hiện trong 

phạm vi thành phố nên quy mô dân cư bị ảnh hưởng sinh sống trên các tuyến 

đường là rất lớn.  

Các biện pháp giải quyết triệt để sẽ được đề xuất và thực hiện nghiêm túc 

từ phía chủ đầu tư và đơn vị thi công để hạn chế lượng bụi bốc nền đường trong 

quá trình vận chuyển. 

b. Chất ô nhiễm từ khói thải trong quá trình vận chuyển 

Z

0,730,53Z x 
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Ngoài bụi phát sinh như đã tính toán ở trên, quá trình hoạt động của các 

loại phương tiện vận tải trong vận chuyển cũng thải ra một lượng khí thải nhất 

định gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khoẻ con người. 

Tải trọng trung bình của các loại phương tiện từ khoảng 12 tấn, sử dụng 

nhiên liệu dầu Diezel. Theo tính toán ở phần trên thì số chuyến xe vận chuyển 

trong ngày khoảng 68 chuyến tương đương với 136 lượt phương tiện. 

Quá trình vận chuyển sẽ phát sinh các loại khí thải như NOx, CO, SO2,... 

từ các phương tiện gây ô nhiễm và tác động đến người tham gia giao thông. Để 

ước tính tải lượng chất ô nhiễm này, có thể sử dụng các hệ số ô nhiễm do WHO 

thiết lập như sau: 

Bảng 3.7: Hệ số phát thải của các nguồn thải di động 

Phương tiện Bụi SO2 NOx CO VOC 

Xe dùng dầu Diezel 3,5 –  16 tấn 

Chạy trong đô thị 0,9 4,29S 11,8 6,0 2,6 

Chạy ngoài đô thị 0,9 4,15S 14,4 2,9 0,8 

Chạy trên đường cao tốc 0,9 4,15S 14,4 2,9 0,8 

(Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 

1993) 

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh (%) có trong nhiên liệu, với diezel thì 

hàm lượng S là 25%. 

Khi đó, tải lượng và nồng độ khí thải phát sinh được ước tính trong bảng 

sau: 

Bảng 3.8: Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ khói thải trong quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/103km) 

Tổng quảng đường 

vận chuyển        

(103 km/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1 Bụi 0,9 

2,04 

1,836 

2 SO2 4,29S 2,188 

3 NO2 11,8 24,072 

4 CO 6,0 12,240 
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TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/103km) 

Tổng quảng đường 

vận chuyển        

(103 km/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

5 VOC 2,6 5,304 

Ghi chú: (*) 

- Quãng đường của các xe ô tô tải vận chuyển khoảng 15 km/xe. 

- Tổng quảng đường vận chuyển trong 1 ngày = 136 lượt × 15km = 2040 

km/ngày. 

- Tải lượng (kg/ngày) = Hệ số ô nhiễm × quảng đường 

Áp dụng tính toán theo mô hình Sutton phát tán đối với nguồn di động 

tương tự như bụi, ta được kết quả nồng đồ các chất ô nhiễm theo khoảng cách 

như sau: 

Bảng 3.9: Nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải vận chuyển 

Chất ô 

nhiễm 

Khoảng cách 

(m) 

Nồng độ chất ô 

nhiễm (mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

Bụi 

5 1.086,9 

300 15 115,6 

30 28,1 

SO2 

5 216,2 

3500 15 23,0 

30 5,6 

NOx 

5 2.375,9 

200 15 252,7 

30 61,4 

CO 

5 1.209,3 

30.000 15 128,6 

30 31,2 
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Chất ô 

nhiễm 

Khoảng cách 

(m) 

Nồng độ chất ô 

nhiễm (mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

VOC 

5 523,6 

- 15 55,7 

30 13,5 

Nhận xét: Quá trình vận hành của động cơ phương tiện vận chuyển sẽ 

phát sinh bụi và các chất ô nhiễm được tính toán ở trên. So với QCVN 

05:2013/BTNMT, tải lượng chất ô nhiễm của bụi và NO2 vượt ngưỡng quy 

chuẩn trong khoảng cách 15m kể từ nguồn thải. Mức độ phát thải các chất ô 

nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khoảng cách, thời gian và không gian 

giữa các nguồn thải. Đối tượng bị tác động chính là người tham gia giao thông 

trên tuyến đường. Đặc biệt khi lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 14 qua địa 

bàn thành phố hiện nay là tương đối lớn sẽ làm tăng thêm quy mô tác động của 

nguồn thải. 

c.  Tiếng ồn, rung động 

Quá trình vận hành của các loại xe tải vận chuyển nguyên vật liệu gây ra 

tiếng ồn và rung động ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và người dân 

sinh sống trên các tuyến đường vận chuyển. Tiếng ồn và rung động trên các 

tuyến vận chuyển là tổng hợp của nhiều loại phương tiện giao thông khác.  

Để đánh giá mức độ gây ồn của các loại phương tiện vận tải, có thể tham 

khảo trong bảng sau: 

Bảng 3.10: Tiếng ồn phát sinh trong quá trình hoạt động của xe tải 

TT Máy móc thiết bị 
Mức ồn ở mức cách 

thiết bị 15 m (dB) 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

1 Xe tải 70 ÷ 96 
Từ 6h÷21h: 70dB 

Từ 21h÷6h: 55 dB 

Nguồn: Uỷ ban BVMT Hoa Kỳ - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy 

móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971 

Tuy nhiên, mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng. Tham khảo 

giáo trình Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn – Viện Công nghệ thông tin, Đại học 

Quốc gia Hà Nội có thể ước tính độ ồn theo công thức: Lp=Lp(X0) + 

20log10(X0/X) 

Trong đó: - Lp(X0): mức ồn cách nguồn 15m (dBA) 

- X0= 15m 
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- Lp(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA) 

- X: Vị trí cần tính toán (m) 

Như vậy mức ồn tối đa theo khoảng cách từ hoạt động của xe tải được 

tính toán qua bảng sau: 

Bảng 3.11: Kết quả tính độ ồn của phương tiện vận tải theo khoảng 

cách  

T

T 
Thiết bị 

Khoảng cách (m) QCVN 26:2010/ 

BTNMT 
15 50 100 200 

1 Xe tải 70 ÷ 96 
59,5 ÷ 

85,5 

53,5 ÷ 

79,5 

47,5 ÷ 

73,5 

Từ 6h÷21h: 

70dB 

Từ 21h÷6h: 

55dB 

Kết quả tính toán mức ồn theo khoảng cách cho thấy:  

- Mức ồn trong phạm vi khoảng 200m tiếng ồn của xe tải vẫn vượt giới 

hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT. 

- Mặt khác, trên khu vực công trường có rất nhiều nguồn và hoạt động 

phát sinh tiếng ồn nên tiếng ồn trong thực tế sẽ lớn hơn do có sự cộng hưởng 

giữa chúng. Hơn nữa, khi nhiều phương tiện cùng vận hành trên tuyến đường sẽ 

gia tăng mức ồn. 

Đánh giá: Tiếng ồn và rung động của các phương tiện trọng tải gây ra 

ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ người dân tham gia giao thông và người dân 

sinh sống gần tuyến vận chuyển. Tác động của tiếng ồn và rung động rất khó 

giảm thiểu, tác động lâu dài và liên tục, các giải pháp đề xuất chủ yếu liên quan 

đến công tác quản lý và kiểm soát chất lượng phương tiện vận chuyển. 

d. Tác động do hư hỏng đường xá 

Các phương tiện vận tải lớn di chuyển với mật độ rất lớn hàng ngày trên 

các tuyến vận chuyển sẽ gây nguy cơ hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến chất 

lượng giao thông trên địa bàn thành phố. Qua khảo sát, các tuyến đường dễ bị hư 

hỏng khi vận chuyển là đoạn đường Bao khu dân cư phía Nam nối từ công trình 

đến Quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường nối từ Quốc lộ 14 đi các 

khu vực cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Hoà Bình. 

Đường bị hư hỏng sẽ gây ra tác động đến hệ thống giao thông thành phố, 

gây ra nguy cơ tại nạn cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng 

con người. Ngoài ra, đường xá hư hỏng còn ảnh hưởng đến quá trình di chuyển 

của người dân, gây ra bức xúc trong xã hội, đi ngược lại với mục tiêu đề ra của 

dự án. 
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Chủ đầu tư cam kết phối hợp với các đơn vị thi công kiểm tra các điểm hư 

hỏng và có phương án tu sửa hợp lý (nếu có hư hỏng do xe vận chuyển của dự 

án gây ra). 

Đánh giá tổng quan tác động trong quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu: 

- Đối tượng bị tác động: Người tham gia giao thông, dân cư sống trên các 

tuyến đường vận chuyển vật liệu, đặc biệt là trên Quốc lộ 14 và các tuyến đường 

nội thị. 

- Quy mô tác động: Quy mô tác động trong quá trình vận chuyển là tương 

đối lớn, trải dài trên các tuyến vận chuyển, ảnh hưởng đến các nhà dân sống ven 

đường và người tham gia giao thông. Quy mô tác động của bụi cuốn trong bán 

kính đến 200m kể từ tim đường, dọc theo toàn tuyến vận chuyển nếu không có 

giải pháp hạn chế giảm thiểu. 

- Thời gian tác động: Tương đối dài theo tiến độ dự án khoảng 3 năm. 

- Mức độ tác động nếu không có giải pháp giảm thiểu: Mức độ tác động 

lớn và kéo dài ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân, chất lượng công trình đường 

bộ. 

- Khả năng giảm thiểu tác động: Nếu áp dụng một số giải pháp giảm thiểu 

cơ bản sẽ được đề xuất tại phần sau thì có thể giảm một phận chất ô nhiễm và 

tiếng ồn rung động phát sinh, tuy nhiên không thể giảm thiểu hoàn toàn. 

- Hiện trạng đến thời điểm lập báo cáo: Thành phố Kon Tum hiện nay 

đang trên đà xây dựng và phát triển mạnh mẽ, cùng với đó và áp lực về môi 

trường và giao thông đặt ra cho thành phố. Rất nhiều các quy hoạch đang được 

triển khai với nhu cầu vận chuyển vật liệu lớn gây gia tăng lưu lượng phương 

tiện giao thông, các giải pháp giảm thiểu cũng được các chủ đầu tư thực hiện 

nhưng không thể giải quyết triệt để tác động gây ra. 

3.1.1.5. Đánh giá tác động của các nguồn phát sinh trong hoạt động thi 

công các hạng mục công trình dự án  

Quá trình thi công các hạng mục sẽ phát sinh tác động môi trường chủ yếu 

ở các hạng mục: Đào, đắp nền đường và thân kè; Thi công mặt đường bê tông 

nhựa; Thi công hệ thống thoát nước; Nguy cơ rủi ro trong thi công hạng mục 

điện. Các nguồn thải được nhận dạng và đánh giá chi tiết như sau: 

1. Bụi và khí thải 

a. Bụi do hoạt động đào, đắp 

Quá trình đào, đắp được thực hiện sau khi quá trình bóc bỏ lớp đất phủ 

hữu cơ hoàn thành. Khối lượng đất đào, đắp là tương đối lớn để tạo thành tuyến 

kè đạt đến cao độ thiết kế. Quá trình đào, đắp gây phát tán một lượng bụi ra môi 

trường xung quanh. Tuy nhiên, đặc trưng của loại bụi này kích thước lớn và độ 
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ẩm cao, nên khả năng phát tán không xa, gây ô nhiễm cục bộ trong khu vực thi 

công công trình.  

Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới WHO, hệ số 

phát thải bụi từ các quá trình đào đắp như sau: 

- Eđào đắp = 0,17kg bụi/tấn đất ≈ 0,25 kg bụi/m3 đất (d=1,45 T/m3). 

Bảng 3.12. Tải lượng bụi trong quá trình đào, đắp 

STT Loại đất ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG 

I Tổng lượng đất đào (khuôn đường) m3 35.655,7 

II Tổng lượng đất đắp m3 520.532,4 

III Tổng khối lượng đất = (I+II) m3 556.188,1 

IV Tổng tải lượng bụi = 0,25x(III) kg 139.047 

V 
Thời gian thi công (trừ phần bóc hữu 

cơ) 
Ngày 780 

VI Tải lượng bụi theo thười gian g/s 6,18 

Áp dụng mô hình Gauss để tính toán nồng độ bụi phát sinh (dạng nguồn 

điểm cố định) tương tự như đối với quá trình đào bỏ lớp đất phủ hữu cơ. Khi đó, 

nồng độ bụi phát sinh trong quá trình đào đắp công trình được ước tính như sau: 

Bảng 3.13: Nồng độ bụi phát sinh do quá trình đào, đắp 

STT 
Khoảng cách 

(m) 

Nồng độ 

(µg/m3) 

QCVN 05/2013/BTNMT 

(µg/m3) 

1 5 17.584,4 

300 

2 10 4.278,5 

3 30 454,2 

4 50 159,9 

5 100 38,8 

Nhận xét: So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, nồng độ bụi phát sinh 

do hoạt động đào đắp san nền là rất lớn, vượt ngưỡng cho phép nhiều lần tại khu 

vực gần điểm thi công đào, đắp. Tuy nhiên, lượng bụi này giảm xuống nhanh 

chóng trong quá trình phát tán ra xung quanh. Tại khoảng cách trên 50m thì 
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nồng độ bụi thấp hơn so với quy chuẩn cho phép do tính chất hạt bụi có kích 

thước lớn, khả năng lắng đọng cao.  

Như vậy, nếu không có biện pháp giảm thiểu thì bụi sẽ ảnh hưởng mạnh 

đến đối tượng dân cư sống gần công trình bao gồm: Khu dân cư gần điểm đầu 

tuyến thuộc xã Đăk Rơ Wa; Khu dân cư gần điểm cuối tuyến thuộc xã Chư 

Hreng. Ngoài ra bụi còn ảnh hưởng đến cây trồng xung quanh khu vực, làm 

giảm năng suất thậm chí gây chết cây nếu nồng độ bụi quá cao. 

Biện pháp giảm thiểu bụi bằng nước tưới và các biện pháp liên quan khác 

sẽ được đề xuất cụ thể tại phần giải pháp để hạn chế tối đa nguồn thải lớn này 

đến môi trường và con người. 

b. Bụi và khí thải từ động cơ của các loại máy móc tại công trường  

Tương tự các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khác, trên công trường thi 

công dự án sẽ sử dụng rất nhiều loại máy móc từ nhỏ đến tải trọng lớn như: máy 

đào, máy ủi, xe lu, máy san, máy đầm, xe tải,... Trong quá trình hoạt động khí 

thải phát sinh bởi các loại máy móc bao gồm khói bụi và các loại khí độc hại: 

CO, NO2, SO2, bụi,...  

Dựa vào tiến độ thi công, quy mô dự án và tham khảo kết quả tính toán số 

ca máy và lượng nhiên liệu sử dụng do tư vấn thiết kế thực hiện tại thuyết minh 

tổng mức đầu tư của dự án, lượng nhiên liệu sử dụng của dự án như sau: 

- Dầu Diezel: 11.560 lít. 

- Xăng: 14.150 lít. 

- Tổng số ca máy trung bình: 260 ca/năm (trừ các tháng mùa mưa). Thời 

gian thi công đào đắp san nền, đào đắp nền đường khoảng 06 tháng mùa khô, 

như vậy số ca máy cho công trình khoảng 780 ca máy. 

- Lượng xăng, dầu tiêu thụ trên 1 ca làm việc (8 tiếng): 98,9 lít, tương 

đương 85,0 kg nhiên liệu (tỷ trọng 0,86 kg/lít). 

Tải lượng các chất ô nhiễm không khí lớn nhất trên công trường được tính 

như sau: 

Bảng 3.14: Tải lượng các chất ô nhiễm của máy móc tại khu vực thi 

công 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số phát thải 

(g/tấn dầu) 

Tải lượng 

(g/ca máy) 

1 Bụi 0,9 0,076 

2 CO 1,4 0,119 

3 SO2 1,8 0,153 
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4 NO2 2,1 0,178 

- Thời gian làm việc mỗi ngày trung bình 8 giờ. Tổng tải lượng khí thải 

phát sinh do quá trình đốt dầu DO trong 1 giờ ở điều kiện chuẩn là: 

Qk= 16,54 (m3chuẩn/kgNL) × 85,0 (kgNL/ca máy) = 1.405,9 (m3chuẩn/ca 

máy). 

Bảng 3.15: Nồng độ các chất ô nhiễm của máy móc tại khu vực thi 

công 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(g/ca máy) 

Nồng độ ô nhiễm 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

( trung bình 1h) 

Bụi 0,076 0,054 0,3 

CO 0,119 0,085 30 

SO2 0,153 0,108 0,35 

NO2 0,178 0,130 0,2 

Từ kết quả trên khi so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh) thì các loại khí thải ô nhiễm 

trong khói thải nằm dưới ngưỡng quy chuẩn cho phép. Các loại khí thải trên có 

tính độc hại tương đối cao, ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động, người tham 

gia giao thông và người dân trong khu vực dự án. 

 Tác động của bụi và khí thải nếu không có biện pháp giảm thiểu 

tại khu vực công trường 

Thành phần hóa học, thời gian tiếp xúc là các yếu tố ảnh hưởng đến các 

cơ quan nội tạng. Mức độ bụi trong bộ máy hô hấp phụ thuộc vào kích thước, 

hình dạng, mật độ hạt bụi và cá nhân từng người. Tuyến kè được xây dựng dọc 

theo thềm sông, dân cư chủ yếu tập trung ở  điểm đầu tuyến xã Đăk Rơ Wa, đây 

là đối tượng dân cư chịu tác động chính của dự án. 

- Phạm vi tác động: Bán kính khoảng 200m tính từ điểm xây dựng hạng 

mục dự án. 

- Bụi vào phổi gây kích thích cơ học, xơ hóa phổi dẫn đến các bệnh về hô 

hấp như khó thở, ho và khạc đờm, ho ra máu, đau ngực… 

- Bụi đất đá không gây ra các phản ứng phụ: tính trơ, không có tính gây 

độc, kích thước lớn (bụi thô), nặng, ít có khả năng đi vào phế nang phổi, ít ảnh 

hưởng đến sức khỏe. 
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- SO2, NOx là chất kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo thành 

axit (HNO3, H2SO3, H2SO4). Các chất khí trên vào cơ thể qua đường hô hấp 

hoặc hòa tan vào nước bọt rồi vào đường tiêu hoá, sau đó phân tán vào máu tuần 

hoàn. 

- Giới hạn gây độc tính của SO2 là 20 – 30 mg/m3, giới hạn gây kích thích 

hô hấp, ho là 50 mg/m3. So sánh với kết quả tính toán cho thấy nồng độ phát thải 

thấp hơn nhiều so với giới hạn gây độc cho con người. 

- Bụi phát tán vào không khí hấp thụ những tia cực ngắn của mặt trời làm 

cho cây không lớn và khó nảy mầm. Những nơi ô nhiễm không khí nặng, cây 

cối ở đó còi cọc không phát triển đuợc, lá cây hai bên đường bị phủ một lớp dất 

bụi dày dặc làm cản trở quá trình quang hợp nên rất cằn cỗi. 

Việc hạn chế bụi và khí thải phát sinh là nhiệm vụ hàng đầu trong quá 

trình triển khai dự án nhằm bảo vệ sức khoẻ người dân và chính công nhân tại 

công trường. 

2. Nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Tại công trường sẽ bố trí 03 khu vực lán trại dọc tuyến với số lượng 

khoảng 50 công nhân, chủ yếu là nhân công tại địa bàn thành phố Kon Tum. Dự 

kiến chỉ có khoảng 10 đến 15 công nhân phân công thường túc trực tại lán trại 

để trông coi nguyên vật liệu, máy móc. Số lượng còn lại sẽ sinh hoạt tại gia đình 

để hạn chế chất thải và các vấn đề xã hội phát sinh. 

Lượng nước thải từ quá trình sinh hoạt, ăn uống tập trung vào khoảng 15 

công nhân ở lại công trường nêu trên. Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính 

toán trên cơ sở định mức nước cấp (lưu lượng thải bằng 80% lưu lượng nước 

cấp), với nhu cầu sử dụng nước cho 1 người là 100 lít/ngày. Lưu lượng nước 

thải khoảng 1,2 m3/ngày 

Đặc trưng của nước thải này chủ yếu chứa một số chất hữu cơ dễ phân 

huỷ (như COD, BOD5, SS,...), và các vi khuẩn (E.Coli, Coliform…). Theo tài 

liệu xử lý nước thải đô thị và công nghiệp tính toán thiết kế công trình của Lâm 

Minh Triết cùng với Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Phước Dân về tải lượng 

các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt nếu chưa được xử lý của các nước 

đang phát triển gần gũi với Việt Nam, tải lượng trung bình các chất ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng dự án là: 

Bảng 3.16: Tải lượng chất bẩn cho một người trong một ngày đêm 

TT Chất ô nhiễm 
Định mức tải lượng 

g/người/ngày.đêm 

1 BOD5 45 – 54 
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TT Chất ô nhiễm 
Định mức tải lượng 

g/người/ngày.đêm 

2 COD 72 – 102 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) 70 – 145 

4 Dầu mỡ phi khoáng 10 – 30 

5 Amoni (N-NH4) 2,4 – 4,8 

6 Tổng photpho (P) 0,8 – 4,0 

7 Tổng Coliform (MPN/100ml) 106 – 109 

Căn cứ vào các hệ số ô nhiễm tính toán nhanh nêu trên, có thể dự báo tải 

lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án (chỉ tính cho 15 công nhân ở lại công trường) được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 3.17: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa 

được xử lý 

Chỉ tiêu 
Tải lượng 

(g/ngày) 

Lưu lượng 

thải 

(lít/ngày) 

Nồng độ trung 

bình (mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT cột 

B(mg/lít), K = 

1,2 

BOD5 450 - 540 

1.200 

375 - 450 60 

COD 720 - 1020 600 - 850 - 

SS 700 - 1450 583 - 1.208 120 

Amoni 24 - 48 20 - 40 12 

Tổng P 8 - 40 6.6 – 33.3 12 

Coliform 107 – 1010 8,3.107 – 8,3.1010 5.000 

Dấu (-): không có trong quy chuẩn 

Nhận xét: So sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B – quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm 

làm cơ sở tính toán giá trị tối đa Cmax cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải 

vào nguồn nước không dùng cấp nước sinh hoạt) hầu hết các chất ô nhiễm có 
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trong nước thải sinh hoạt khi chưa xử lý có nồng độ vượt quá giới hạn cho phép 

nhiều lần. Đây là nguồn chất thải có tính nguy hại cao đối với môi trường.  

Ngoài ra, việc quyết định số lượng công nhân thường xuyên có mặt tại 

công trường cũng ảnh hưởng rất lớn đến lượng nước thải phát sinh. Hiện nay tại 

các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, các nhà thầu ưu tiên công nhân 

tại chỗ, hạn chế tối đa sinh hoạt tại công trình nên nguồn thải này trên thực tế là 

không quá đáng kể. 

b. Nước thải do quá trình thi công xây dựng 

Dự án có tính chất xây dựng cơ bản, các loại nước thải từ xây dựng không 

có tính nguy hại cao đến môi trường. Thành phần cặn lắng lớn nếu được xử lý 

sơ bộ sẽ giảm thiểu tối đa nguồn ô nhiễm này. 

Khối lượng và thành phần nước thải xây dựng được dự báo lại dựa trên 

khối lượng thi công của dự án, cụ thể như sau: 

- Nước tưới hạn chế bụi: Trong suốt quá trình thi công sẽ có hoạt động 

tưới nước bề mặt để hạn chế bụi và khí thải, lượng nước sử dụng có thể dự tính 

như sau: 

+ Tưới nước tuyến đường vận chuyển: Khu vực phát sinh bụi chủ yếu là 

đường Bao phía Nam, đường Đồng Nai nối với Quốc lộ 14, tổng chiều dài tưới 

nước giảm bụi khoảng 8km. Tiêu chuẩn tưới nước là 1 lít/m2, lượng nước tưới 

hàng ngày khoảng 50 m3/ngày. Tần suất tưới nước là 04 lần/ngày vào mùa khô. 

Lượng nước tưới này phần lớn bốc hơi trên mặt đường, phần còn lại sẽ đổ về các 

tuyến thoát nước đã được xây dựng hoàn thiện. 

+ Tưới nước khu vực thi công: Chỉ tưới tại các khu vực thi công hàng 

ngày có phát sinh bụi do công tác đào, đắp, lu lèn các lớp đất. Lượng nước này 

được thấm hoàn toàn vào lớp đất thi công, do vậy sẽ không phát sinh nước thải 

ra môi trường tại hoạt động này. 

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh máy móc thiết bị: Vệ sinh máy trộn bê 

tông, máy đào đất, xe lu, máy đầm,...có thành phần và tính chất tương tự như đối 

với nước thải thi công bê tông. Lưu lượng ước tính khoảng 5,0 m3/ngày. Đặc 

trưng của nước thải vệ sinh thiết bị là độ pH cao, độ đục cao, chứa nhiều chất 

hữu cơ: dầu nhớt, xi măng, cát và các chất lơ lửng. 

- Nước thải từ quá trình trộn bê tông: Khối lượng thi công bê tông tại 

công trường khá nhỏ, chủ yếu tại các hạng mục gia cố mái kè và bậc lên xuống. 

Do vậy, lượng nước thải từ hoạt động này không đáng kể. 

Theo Khảo sát của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và khu công 

nghiệp, Đại học Xây dựng Hà Nội, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi 

công được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.18: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị Nước thải thi công 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(B) 

1 pH - 6,99 5,5 – 9 

2 TSS mg/l 663,0 100 

3 COD mg/l 225,5 105 

4 BOD5 mg/l 129,1 50 

5 NH4
+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49,27 40 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 

8 Fe mg/l 0,72 5 

9 Zn mg/l 0,004 3 

10 Pb mg/l 0,055 0,5 

11 As µg/l 0,305 0,1 

12 Dầu mỡ mg/l 0,02 10 

(Nguồn: Trích dẫn từ CEETIA - Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị 

và khu công nghiệp, Đại học Xây dựng Hà Nội). 

Nhận xét: Lượng nước thải trong hoạt động xây dựng công trình tập trung 

chủ yếu tại hoạt động tưới nước nền đường và hoạt động vệ sinh thiết bị. Lượng 

nước phát sinh với tính chất lượng cặn lắng lớn ảnh hưởng đến hệ thống thoát 

nước trên các tuyến đường và chất lượng môi trường đất, nước mặt tại khu vực.  

c. Nước mưa chảy tràn 

Dự án xây dựng trên bậc thềm sông Đăk Bla, toàn bộ lượng nước mưa đi 

qua bề mặt công trình sẽ cuốn theo các loại đất đá, chất bẩn đổ về nguồn tiếp 

nhận là sông Đăk Bla. 

Lượng cặn lớn cùng với các chất ô nhiễm như dầu, mỡ, xi măng đi theo 

dòng nước sẽ tác động đến hệ sinh thái thuỷ sinh trên sông; Gây nguy cơ bồi 

lắng, ngăn trở dòng chảy tự nhiên. Lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự 

án (chủ yếu vào mùa mưa) được tính theo cường độ mưa trận lớn nhất (TCVN 

7957:2008) tương tự như đối với giai đoạn bóc đất hữu cơ là: 1.478 (l/s). 
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Với lượng mưa chảy tràn như trên khi qua khu vực dự án sẽ cuốn theo các 

chất ô nhiễm như: dầu mỡ, bụi đất, cát,… trên bề mặt đổ về nguồn tiếp nhận. 

- Theo số liệu của tổ chức Y tế thế giới (WHO) về nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nước mưa, có thể tính toán tải lượng các chất ô nhiễm trong nước 

mưa tại khu vực dự án như sau: 

Bảng 3.19: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

TT Chất gây ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột B2) 

1 Tổng Nitơ 0,5 ÷ 1,5 15 

2 Tổng Photpho 0,004 ÷ 0,03 0,5 

3 COD 10 ÷ 20 50 

4 TSS 10 ÷ 20 100 

Nhận xét: Có thể thấy thành phần chất ô nhiễm trong nước mưa thông 

thường là rất thấp, tuy nhiên nguồn ô nhiễm chính nằm ở các loại vật liệu, dầu 

nhớt có mặt trên công trường. Ngoài ra, theo số liệu của tạp chí khoa học công 

nghệ số 6/2016, lượng đất cuốn trôi trung bình trên 1 ha đối với khu vực nền đất 

và nền cỏ là: 72,9 kg/ha/trận mưa.  

Như vậy, công tác thu dọn mặt bằng vào mùa mưa, lưu trữ tốt các loại 

nguyên vật liệu, gia cố các lớp thi công đào đắp trước khi trời mưa là các giải 

pháp hữu hiệu nhằm hạn chế nguồn ô nhiễm nước mưa chảy tràn qua khu vực 

dự án. 

3. Chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt được phát sinh tại các khu lán trại, với thành phần 

chủ yếu là các chất hữu cơ như: rau củ quả thừa, thức ăn thừa… Ngoài ra, còn 

có một số chất thải khác như túi nilon, giấy vụn, chai lọ thực phẩm… 

Lượng chất thải sinh hoạt tập trung vào lượng công nhân túc trực tại công 

trường (15 người). Theo QCVN 01/2021/BXD, trung bình mỗi người thải 0,8 

kg/ngày. Với lượng công nhân tham gia thi công tại công trường, lượng rác thải 

phát sinh tương tứng tối đa là 15 người ×0,8 kg/ngày = 12 kg/ngày. 

Lượng rác thải này không quá lớn, nhưng không được thu gom và xử lý sẽ 

gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan cũng như chất lượng môi trường khu vực dự 

án. Chất thải sinh hoạt tích tụ lâu ngày sẽ phân hủy ra mùi hôi thối khó chịu và 

các chất độc hại thể khí hoặc lỏng – đây là môi trường thuận lợi để các loài sinh 
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vật gây hại và các chủng vi sinh vật gây bệnh phát triển, đặc biệt là khi gặp nước 

mưa chảy tràn gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm.  

 b. Chất thải xây dựng 

Các loại chất thải rắn trong quá trình xây dựng được phân loại: 

- Đất hữu cơ bề mặt: đã được tính toán tại phần trước. Tính chất không 

nguy hại đến môi trường, có độ tơi xốp và thành phần dinh dưỡng trong đất cao, 

có khả năng tận dụng để cải tạo mặt bằng trồng cây nông nghiệp. 

- Đất đá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng (vữa bê tông, cát, đá,…) có thể 

tái sử dụng ngay tại công trường. 

- Chất thải rắn từ bao bì, sắt, thép, gỗ,… có thể tái sử dụng. 

Định lượng vật liệu hao hụt: 

Bảng 3.20: Định mức hao hụt vật liệu thi công 

TT Vật liệu Đơn vị Khối lượng 
Tỷ lệ hao hụt 

% 

Khối lượng 

hao hụt 

1 Đá các loại m3 14.131,5 1,5 211,9 

2 Vữa xi măng tấn 420 1,5 6,3 

3 Cát m3 230 2 4,6 

 (Nguồn: Tổng hợp từ Khối lượng thiết kế và Công văn số 1784/BXD-VP 

ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về Định mức vật tư trong xây dựng) 

Tất cả các loại vật liệu hao hụt trên công trường đều có thể thu gom dễ 

dàng, có thể tận dụng lại để gia cố một số vị trí của công trình. Các loại chất thải 

trừ xi măng thì không có tính nguy hại cao đến môi trường. Tác động chủ yếu 

của chất thải rắn xây dựng là tồn đọng trên công trường, nếu mưa xảy ra thì dễ 

gây cuốn trôi theo dòng nước làm tăng độ đục, tăng chất rắn trong nước, hoặc 

gây ngập úng cục bộ trong khu vực. 

c. Chất thải nguy hại 

Công trình xây dựng cơ bản, các loại máy móc thi công thông thường, do 

vậy chất thải nguy hại chỉ xuất hiện khi tiến hành bảo dưỡng thiết bị thi công. 

Thông thường các loại xe vận chuyển sẽ thực hiện bảo dưỡng tại các gara sửa 

xe, do vậy chỉ tiến hành bảo dưỡng đối với máy móc tại chỗ như máy đào, máy 

ủi, xe lu, máy san,… Tổng số lượng máy thi công tại công trường khoảng 20 

chiếc, khối lượng dầu thải mỗi lần bảo dưỡng khoảng 12 lít, tổng lượng dầu thải 

trong 01 đợt bảo dưỡng khoảng 240 lít dầu thải.  

Tiến độ thi công của công trình khoảng 36 tháng, dự kiến tiến hành bảo 

dưỡng 5 lần trong toàn bộ thời gian thi công, lượng dầu thải trên sẽ được nhà 
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thầu thu gom vào thùng chứa chuyên dụng và hợp đồng đơn vị có chức năng xử 

lý theo quy định. 

Qua đánh giá cho thấy hầu như toàn bộ lượng chất thải nguy hại của dự án 

đều có thể dễ dàng thu gom, bảo quản và vận chuyển xử lý. Giải pháp cụ thể sẽ 

được đề xuất tại phần sau. 

4. Tiếng ồn và độ rung 

a. Tiếng ồn 

Nguồn phát sinh chủ yếu là động cơ, hoạt động của các phương tiện vận 

tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là máy xúc, ủi, máy trộn bê 

tông, đầm,… trong quá trình thi công. Mức độ và phạm vi ảnh hưởng của tiếng 

ồn và rung động trong thi công phụ thuộc vào tần suất hoạt động, mức độ tập 

trung máy móc, đặc tính kỹ thuật tuổi thọ của máy móc.  

- Tham khảo tài liệu của Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ 

bản – Trần Đức Hạ (NXB Xây Dựng, 2010), mức ồn của một số phương tiện thi 

công tại công trường theo khoảng cách được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.21: Độ ồn từ một số phương tiện thi công gây ra 

T

T 
Máy móc/thiết bị 

Mức ồn ứng với khoảng cách (dBA) QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 3,5m 10m 15m  30m 60m 

1 Máy đào 110 101 95 86 81 

 

70(dBA) 

2 Đầm bánh hơi 98 90 83 76 69 

3 Máy san  101 90 85 70 65 

4 
Máy đầm rung tự 

hành 
99 93 87 81 75 

5 Máy đầm đất cầm tay 87 81 75 69 63 

6 Xe tải 100 94 82-94 76 70 

(Nguồn: Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản – NXB Xây 

dựng, 2010) 

Qua kết quả cho thấy tiếng ồn có khả năng tác động trong cự ly lên đến 

hàng trăm mét, ảnh hưởng trực tiếp đến dân cư sinh sống tại 02 vị trí đầu và cuối 

tuyến, và tại khu trung tâm hành chính mới của tỉnh. 

* Tác hại của tiếng ồn: 
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Việc tiếp xúc thường xuyên với nguồn ồn từ 70 dBA trở lên làm ức chế 

thần kinh trung ương, gây trạng thái mệt mỏi và làm giảm năng suất lao động, dễ 

dẫn đến tai nạn giao thông. Phân tích tác hại của tiếng ồn như sau: 

- Đối với cơ quan thính giác: 

Khi chịu tác dụng của tiếng ồn, độ nhạy cảm của thính giác giảm xuống, 

ngưỡng nghe tăng lên. Khi rời môi trường ồn đến nơi yên tĩnh, độ nhạy cảm có 

khả năng phục hồi lại nhanh. 

- Đối với hệ thần kinh trung ương: 

Tiếng ồn cường độ trung bình và cao sẽ gây kích thích mạnh đến hệ thống 

thần kinh trung ương, thể hiện đau đầu, chóng mặt... 

- Đối với các hệ thống chức năng khác của cơ thể: 

+ Ảnh hưởng xấu đến hệ thống tim mạch, gây rối loạn nhịp tim. Làm 

giảm bớt sự tiết dịch vị, ảnh hưởng đến co bóp bình thường của dạ dày. 

+ Làm việc tiếp xúc với tiếng ồn quá nhiều, có thể dần dần bị mệt mỏi, ăn 

uống sút kém và không ngủ được, nếu tình trạng đó kéo dài sẽ dẫn đến suy 

nhược thần kinh và cơ thể. 

Ảnh hưởng của tiếng ồn sẽ tăng lên nếu có sự cộng hưởng từ nhiều 

nguồn, do vậy việc phân bổ thiết bị thi công phù hợp sẽ là giải pháp ưu tiên để 

hạn chế tác động này. 

b. Độ rung 

Rung động được gây ra bởi nhiều loại máy móc khác nhau, đặc biệt là 

máy lu lèn, máy đầm, máy đào đất. Rung chấn tác động trực tiếp đến kết cấu 

công trình nhà cửa và sức khoẻ con người. 

- Tham khảo tài liệu của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA, 1997) 

về độ rung của một số máy móc làm việc tại công trường gây ra nhiều rung động 

theo khoảng cách như sau: 

Bảng 3.22: Mức độ gây rung của các xe, máy móc thi công 

TT Thiết bị thi công 

Mức độ rung động theo 

khoảng cách QCVN 

27:2010/BTNMT 
10m 30m 50m 

1 Xe lu 82 71 54 

75 dB 2 Máy đầm dùi 63 55 57 

3 Máy đào 80 71 61 
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TT Thiết bị thi công 
Mức độ rung động theo 

khoảng cách 

QCVN 

27:2010/BTNMT 

4 Máy san 98 83 61 

 (Nguồn: USEPA, 1997) 

Nhận xét: Khi so sánh với quy chuẩn, tiếng ồn và độ rung của máy móc 

thi công trong công trường hầu hết đều đạt ngưỡng cho phép đối với khoảng 

cách trên 100m. Đối tượng bị tác động chủ yếu là các công trình nhà cửa tại khu 

dân cư xã Đăk Rơ Wa và xã Chư Hreng. 

* Tác hại của rung chấn đối với con người 

Khi cường độ nhỏ và tác hại ngắn thì sự rung động này có ảnh hưởng như 

tăng lực bắp thịt, làm giảm mệt mỏi. 

Khi cường độ lớn hơn và tác dụng lâu dài gây khó chịu cho cơ thể. Những 

rung động có tần số thấp nhưng biên độ lớn thường gây ra sự lắc xóc, nếu biên 

độ càng lớn thì gây ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể: 

- Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể làm thay đổi hoạt động chức 

năng của tuyến giáp trạng, gây chấn động cơ quan tiền đình và làm rối loạn chức 

năng giữ thăng bằng của cơ quan này. 

- Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá 

mức dẫn đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

- Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xương khớp, làm viêm hệ 

thống xương khớp. 

* Tác hại của rung chấn đối với công trình nhà cửa 

- Độ rung từ 75 – 80 dB:  Gây ra bong tróc các lớp vữa ngoài công trình. 

- Độ rung từ 80 – 85 dB:  Có khả năng gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu 

lực, đặc biệt là công trình nhà cao tầng. 

- Độ rung từ 80 – 100 dB:  Gây ra thiệt hại trực tiếp đến các chi tiết chịu 

lực, gây nguy cơ hư hỏng, sụp đổ đối với các công trình. 

5. Nguồn tác động từ quá trình tập trung công nhân 

Dọc theo tuyến kè sẽ bố trí 03 khu vực lán trại, tập trung nhiều công nhân 

tham gia thi công vào ban ngày. Quá trình tập trung công nhân lao động trong 

thời gian dài sẽ phát sinh các vấn đề sau: 

- Nguy cơ tệ nạn xã hội: Các tệ nạn xã hội phổ biến có thể xảy ra như cờ 

bạc, sử dụng ma tuý, rượu chè,... Nếu xảy ra sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

an ninh trật tự khu vực, gây ra các mối nguy hại lớn đến xã hội. 
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- Bệnh truyền nhiễm: Nếu các khu lán trại có điều kiện vệ sinh không tốt 

sẽ dẫn đến các nguy cơ phát sinh dịch bệnh như sốt xuất huyết, các bệnh về tiêu 

hoá, bệnh về mắt,... của công nhân, sau đó lan truyền ra cộng đồng dân cư. 

Ngoài ra còn có các nguy cơ về lây nhiễm HIV/AIDS thông qua ma tuý và mại 

dâm. 

- Nguy cơ phát sinh mâu thuẫn: Mâu thuẫn xã hội phát sinh giữa các 

nhóm công nhân và người địa phương có thể dẫn đến xung đột, xô xát, các hệ 

quả về người và của. Đặc biệt trong khu vực có nhiều đối tượng là người đồng 

bào DTTS, các mâu thuẫn xảy ra có thể gây ra nhiều hệ luỵ trong xã hội, đi 

ngược lại mục tiêu đề ra của dự án. 

3.1.1.6. Các đối tượng chịu tác động trong quá trình thi công công trình 

1. Môi trường tự nhiên 

a. Chất lượng môi trường không khí 

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án và trên các tuyến 

đường vận chuyển nguyên vật liệu, đất đắp sẽ bị ảnh hưởng. Nồng độ bụi và các 

chất ô nhiễm trong không khí sẽ tăng lên khi dự án thi công. Với kết quả tính 

toán ở phần trên, dự báo nồng độ chất ô nhiễm sẽ tăng lên từ 2 -3 lần tại mặt 

bằng công trình, và tăng lên từ 1,2 – 1,5 lần trên tuyến đường vận chuyển. 

- Bụi (phát sinh trong quá trình thi công, phương tiện vận chuyển, máy 

móc thi công,...): phát sinh trong suốt quá trình xây dựng. Các hạt bụi nhỏ có thể 

ảnh hưởng tới cơ quan hô hấp, ảnh hưởng đến mắt, da và hệ thống tiêu hóa,... 

của những người làm việc trong vùng dự án. Tuy nhiên, tác động của bụi chỉ là 

tác động cục bộ, phạm vi tác động không lớn vì phần lớn lượng bụi phát sinh là 

bụi lắng có kích thước lớn.  

- Khí thải (phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận tải và máy móc thi 

công, quá trình thi công có gia nhiệt, hơi xăng dầu trong các thùng dự trữ nhiên 

liệu,...): phát sinh trong suốt quá trình xây dựng. Các chất này có độc tính cao 

hơn so với bụi mặt đất và có tác động tiêu cực đối với sức khỏe của công nhân 

làm việc tại công trường và các khu dân cư gần khu vực dự án.  

Chất lượng môi trường không khí suy giảm cũng tác động đến sức khoẻ 

người dân tham gia giao thông, người dân sống trên tuyến đường vận chuyển, 

người dân sống tại gần khu vực thi công và chính công nhân thi công tại công 

trường. Ngoài ra, bụi và các chất ô nhiễm cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống cây 

xanh, cây trồng nông nghiệp, các loại động thực vật khác trong khu vực. 

b. Môi trường âm thanh 

Hiện nay, theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ do Sở Tài nguyên và 

Môi trường công bố trên địa bàn thành phố Kon Tum, cường độ tiếng ồn gây ra 

bởi dòng xe trong khu vực nội thị đang ở mức cao. Sự cộng hưởng tiếng ồn từ 
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phương tiện vận chuyển phục vụ dự án dự kiến sẽ làm gia tăng mức ồn trên 

đường tối đa khoảng 1,3 lần. 

Thực trạng hiện nay các tài xế điều khiển xe chở vật liệu rất thiếu ý thức 

trong việc sử dụng còi báo hiệu trong đô thị, chính điều này gây nên mức ồn rất 

lớn ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần của người tham gia giao thông cũng 

như người dân sinh sống gần tuyến đường. 

Các giải pháp hạn chế tiếng ồn hầu hết phụ thuộc vào ý thức của người 

điều khiển phương tiện, do vậy năng lực quản lý của chủ đầu tư là yếu tố quyết 

định để hạn chế tác động của tiếng ồn với môi trường âm thanh. 

c. Môi trường nước mặt sông Đăk Bla 

Môi trường nước mặt cũng đồng thời cũng là môi trường nước sông Đăk 

Bla, là đối tượng chịu ảnh hưởng chính trong quá trình thi công.  

* Tác động đến chế độ thủy văn và chất lượng nước. 

- Tác động lớn nhất đến chế độ thủy văn khu vực trong quá trình thi công 

là việc thay đổi tốc độ dòng chảy lòng sông do công tác thi công tại vị trí gần 

điểm cuối tuyến giáp với lòng sông. Tuy nhiên, tác động trên không ảnh hưởng 

nhiều đến môi trường nước mặt cũng như lưu lượng dòng chảy, không ảnh 

hưởng đến nhu cầu sử dụng nước vùng hạ lưu. 

- Việc thi công công trình làm tăng độ đục của nước khu vực công trình. 

Chất lượng nước suy giảm ảnh hưởng đến đời sống các loài thủy sinh.  

- Quá trình đào, đắp đất làm cho mạch nước ngầm nông bị lộ ra, nước mặt 

và nước mưa chứa chất ô nhiễm xâm nhập vào tầng nước ngầm dẫn đến sự ô 

nhiễm tầng nước ngầm. 

* Tác động bồi lắng, xói lở bờ sông 

Hiện tượng xói lở, bồi tụ có thể do những nguyên nhân chính sau: 

+ Nền địa chất khu vực kém bền vững; 

+ Nước mưa chảy tràn rửa trôi lớp đất mặt, xuất hiện các vết nứt; 

+ Tác động của các phương tiện thi công gần lòng sông; 

- Hoạt động thi công xây dựng sẽ ảnh hưởng tới dòng chảy và cán cân xói 

lở - bồi tụ sông Đăk Bla. Khi dòng chảy trên sông bị thu hẹp do thi công, khu 

vực gần đập dâng sẽ xảy ra hiện tượng xói chung và xói cục bộ. Hiện tượng 

nước chảy chậm trên đoạn thượng lưu, sau đó lại tăng nhanh trong đoạn sông 

gần tuyến kè sẽ làm xói lở tại khu vực gần cầu. Phía hạ lưu, tốc độ nước chảy 

chậm dần theo dòng chảy làm cho khả năng tải phù xa dọc sông giảm dần và 

lòng sông sẽ bị bồi lắng.  

- Ngoài ra, trong quá trình thi công, sự tập trung các phương tiện thi công 

gần bờ sông sông có thể ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy dẫn đến thay đổi cán 
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cân bồi tụ - xói lở ở sông. Các vật liệu xây dựng rơi vãi cũng có thể tham gia 

vào quá trình bồi sông. 

- Cùng với quá trình xói lở, bồi lắng thì quá trình rửa trôi các chất hữu cơ, 

các chất dinh dưỡng tích tụ trên bề mặt khu vực dự án sẽ gây ra hiện tượng phú 

dưỡng đối với nước mặt, làm biến đổi điều kiện sống của các hệ sinh thái. Khi 

đó, các hệ sinh thái dưới nước cũng bị ảnh hưởng liên đới. 

Tuy nhiên, tác động đến sông Đăk Bla có thể giảm thiểu ngay trong mùa 

khô khi nhà thầu thực hiện tốt việc dọn mặt bằng, gia cố các lớp đất đào đắp, 

không để chất thải trên bề mặt, gia cố các vị trí xung yếu, dễ xói lở. 

d. Trầm tích, nước ngầm 

Đối tượng nước ngầm và trầm tích chủ yếu bị tác động trong giai đoạn thi 

công đào, đắp công trình. Lớp trầm tích bề mặt trong quá trình bồi lắng thềm 

sông được thay thế bằng lớp đất đắp đủ tiêu chuẩn, giúp gia cố thêm độ vững 

chắc bề mặt công trình. Việc thi công dự án cũng không ảnh hưởng đến mực 

nước ngầm tại khu vực. 

2. Tài nguyên sinh vật 

- Toàn bộ diện tích dự án là vùng canh tác nông nghiệp ngắn ngày xen lẫn 

đất công trình kè cũ. Do vậy hệ sinh thái trên cạn tại khu vực có độ đa dạng rất 

thấp, không có loài quý hiếm cần bảo tồn. 

- Hệ sinh thái dưới nước bị ảnh hưởng chủ yếu trên lưu vực sông Đăk Bla, 

nơi đây có mức độ đang dạng các loài dưới nước tương đối cao. Nếu chất lượng 

nước sông bị ô nhiễm bởi quá trình thi công của dự án, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

sự sống của các loài thuỷ sinh, đặc biệt là các loài động vật dưới nước. 

3. Các đối tượng kinh tế - xã hội 

a. Thu nhập 

Đối tượng bị ảnh hưởng bởi thu nhập chủ yếu là các hộ dân bị ảnh hưởng 

về đất. Cây nông nghiệp ngắn ngày trồng trên nền đất dọc thềm sông Đăk Bla 

đem lại hiệu quả kinh tế tương đối cao do có sự bồi tụ phù sa bởi dòng sông. 

Việc mất đi đất canh tác gây nên tác động mang tính lâu dài, ảnh hưởng đến thu 

nhập hàng năm của người dân, nhất là các hộ có thu nhập chính đến từ nông 

nghiệp. 

Giải pháp đền bù, hỗ trợ phải được thực hiện tốt bởi chủ đầu tư, trong đó 

có nội dung hỗ trợ thay đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế hộ gia đình 

để giảm thiểu tác động lâu dài gây ra. 

b. Sức khoẻ cộng đồng 

Qua đánh giá có thể thấy sức khoẻ người dân bị ảnh hưởng chính tại các 

khu vực đầu và cuối tuyến đường, trên các cung đường vận chuyển và chính 
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người tham gia giao thông. Trong đó, sức khoẻ người dân trên cung đường vận 

chuyển là đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất bởi các phương tiện vận tải lớn. 

Quy mô dân cư bị tác động:  

- Khoảng 200 hộ dân sống gần điểm đầu tuyến kè thuộc xã Đăk Rơ Wa. 

- Khoảng 120 hộ dân sống gần điểm cuối tuyến kè thuộc  xã Chư Hreng 

- Dân cư sống dọc tuyến đường đường Phạm Văn Đồng nối với điểm 

cung cấp đá thuộc xã Hoà Bình, đường Đồng Nai nối với điểm cung cấp đất trên 

địa bàn xã Chư Hreng, các tuyến đường nội thị cung cấp các loại vật liệu xây 

dựng khác. 

Sức khoẻ người dân bị tác hưởng bởi bụi, khí thải, tiếng ồn,… gây nên 

các hệ quả lâu dài về bệnh tật, tính mạng con người, mẫu thuẫn trong xã hội, 

nguy cơ khiếu nại khiếu kiện,… 

c. Chất lượng công trình nhà cửa 

Rung chấn gây ra bởi phương tiện vận tải, phương tiện thi công gia cố nền 

mặt đường ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các công trình. Các đối tượng bị 

ảnh hưởng chính gồm: 

- Khu vực dân cư phân bổ dọc theo tuyến đường Đồng Nait đến điểm cuối 

xã Đăk Rơ Wa. Nơi đây tập trung nhiều đối tượng nhà của người dân tộc thiểu 

số, các căn nhà có kết cấu đơn giản, xây dựng trong thời gian tương đối dài. Khả 

năng hư hỏng ở mức trung bình đến cao, thời gian chịu tác động dài. 

- Các đối tượng nhà dân trên các tuyến đường gây nên bởi các phương 

tiện vận tải. Rung chấn gây ra bởi hoạt động vận chuyển ở mức thấp, do vậy khả 

năng hư hỏng công trình của đối tượng này ở mức thấp, thời gian chịu tác động 

dài. 

Hư hỏng công trình gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng về kinh tế, đặc biệt 

đối với kinh tế hộ gia đình có thu nhập trung bình đến thấp. Ngoài ra, công trình 

hư hỏng còn gây nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người nếu không được 

khắc phục sửa chữa. 

d. Hệ thống giao thông, chất lượng đường xá 

Hệ thống giao thông đô thị chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi hoạt động vận 

chuyển nguyên vật liệu phục vụ công trình. Các phương tiện vận chuyển với tần 

suất lớn gây gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường. Các đoạn 

đường có nguy cơ tai nạn cao gồm: Giao lộ đường bao phía Nam với Quốc lộ 

14, tuyến đường Đồng Nai, đoạn vào mỏ đá Hoà Bình, đoạn đường vào xã Chư 

Hreng nối với mỏ vật liệu. 

Tai nạn giao thông xảy ra khi có sự va chạm giữa xe vận chuyển đối với 

người tham gia giao thông, phụ thuộc lớn vào ý thức tham gia giao thông của tài 

xế vận hành xe tải và của cả người dân tham gia giao thông trên đường. 
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Phương tiện vận tải lớn chạy thường xuyên sẽ gây hư hỏng nền đường, 

tạo ra các khu vực lồi lõm, gây ra nguy cơ tai nạn khi di chuyển vào ban đêm lẫn 

ban ngày. Đường xá hư hỏng còn gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông của 

thành phố, ảnh hưởng đến kinh tế và tính mạng con người. 

Ngoài ra, các hoạt động vận chuyển làm rơi vãi vật liệu đất đá trên lòng 

đường làm giảm khả năng bám dính của bánh xe với lòng đường, gây nguy cơ 

mất lái gây tai nạn giao thông. 

Hư hỏng đường xá và tai nạn giao thông xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến 

tính mạng, sức khoẻ người dân, thiệt hai về kinh tế. Việc xảy ra tai nạn cũng gây 

bức xúc trong cộng đồng, xảy ra các khiếu nại khiếu kiện ảnh hưởng đến uy tín 

chủ đầu tư, tác động xấu đến dự án. 

e. Đối tượng người dân  

Các đối tượng người sinh sống gần khu vực công trình. Đây là các đối 

tượng được bảo vệ chính bởi tuyến kè chống lũ lụt, đồng thời cũng là đối tượng 

chịu tác động bởi chiếm dụng đất, chất ô nhiễm và tiếng ồn rung động trong quá 

trình thi công dự án. Cụ thể: 

- Chiếm dụng đất ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, giai đoạn này của 

dự án chỉ có thể thống kê diện tích chiếm dụng tổng thể, chưa thể xác định chính 

xác số lượng người bị ảnh hưởng về đất. Tuy vậy việc mất đất gây ảnh hưởng 

đến thu nhập, cơ cấu thu nhập hộ gia đình, cùng với đó là các vấn đề về xã hội, 

nguy cơ mâu thuẫn tranh chấp trong quá trình triển khai. Tác động mang tính lâu 

dài, có thể giảm thiểu một phần bằng giải pháp đền bù, hỗ trợ theo quy định. 

- Tác động về bụi, khí thải trong thi công: Khoảng cách tác động của bụi 

và khí thải trong phạm vi từ 100m đến 200m tính từ điểm thi công, có thể ảnh 

hưởng đến các khu dân cư. Các tác động về sức khoẻ con người đã được đánh 

giá ở phần trên, tác động mang tính cục bộ, kéo dài trong khoảng 03 năm, có thể 

giảm thiểu. 

- Tiếng ồn, rung chấn: Tác động của tiếng ồn trong phạm vi bán kính 

150m từ điểm thi công, tuy nhiên rung chấn từ thi công có thể ảnh hưởng ở 

phạm vi lớn hơn (từ 200 đến 300m). Tiếng ồn và rung chấn gây ảnh hưởng đến 

đến sức khoẻ người dân, ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhà ở, đặc biệt là 

kết cấu nhà của người dân có kết cấu đơn giản và yếu. Tác động có tính cục bộ, 

kéo dài khoảng gần 03 năm, các giải pháp giảm thiểu tác động của rung chấn 

động hiện nay chưa nhiều, không có giải pháp thay thế hữu hiệu. 

3. Đối tượng bãi thải đất hữu cơ 

- Vị trí: Đất phạm vi Mỏ đá làng Kép Ram, xã Hoà Bình, thành phố Kon 

Tum. 

- Chủ đất: Công ty Cổ phần XDCT Sông Hồng. 

- Diện tích: 1,45 ha. 
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- Khối lượng đổ thải: 51.475,7 m3 

- Chiều cao đổ thải: 3,5m. 

- Hiện trạng: Khu vực đất trũng cần cải tạo mặt bằng thuộc phạm vi mỏ đá 

thôn Kép Ram do Công ty Cổ phần XDCT Sông Hồng làm chủ đầu tư. 

- Hệ số lu lèn sau khi hoàn thành đổ thải: K90. 

- Bố trí rãnh thoát nước nước dài 720m xung quanh bãi đổ thải, kết cấu 

rãnh đất kích thước trung bình 50x50 cm. 

Như vậy, khi tiến hành đổ thải lượng đất thừa tại vị trí trên, sẽ gây ra một 

số tác động về môi trường bao gồm: 

a. Bụi, khí thải 

Quá trình đổ đất gây phát tán một lượng bụi ra môi trường xung quanh. 

Tuy nhiên, đặc trưng của loại bụi này kích thước lớn và độ ẩm cao, nên khả 

năng phát tán không xa, gây ô nhiễm cục bộ trong khu vực đổ đất, nhưng với 

khối lượng lớn sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân lân cận khu vực 

dự án và công nhân làm việc.  

Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới WHO, hệ số 

phát thải bụi từ các quá trình đổ đất như sau: 

- Eđổ = 0,17kg bụi/tấn đất ≈ 0,25 kg bụi/m3 đất (d=1,45 T/m3). 

Với tổng khối lượng đất hữu cơ đổ thải là 51.475m3 thì tổng lượng bụi 

phát sinh khoảng 12.868 kg, tải lượng bụi bụi trung bình theo thời gian là 2,56 

g/s. 

Khu vực bãi thải không có dân cư sinh sống nên tác động của bụi gây ra 

đến dân cư không đáng kể. 

b. Tác động của tiếng ồn, rung động 

Tiếng ồn của các loại phương tiện vận chuyển gây ra có thể ảnh hưởng 

đến thính giác, sức khoẻ con người, đặc biệt là các hộ gia đình sống gần khu vực 

đường vào bãi đổ thải. Tác động gây ra tương đương với trong quá trình thi 

công, cần có giải pháp quyết liệt để hạn chế nguồn tác động này.  

c. Tác động của nước mưa chảy tràn qua khu vực 

Nếu xảy ra mưa trong thời gian khai thác đất sẽ gây ra sự cuốn trôi đất cát 

bề mặt theo nước mưa xuống các khu vực tiếp nhận. 

Lượng đất cát cuốn trôi phụ thuộc nhiều vào chất lượng mặt bằng của khu 

đổ thải, nếu thực hiện tốt công tác bóc đất hữu cơ trong mùa khô, không thực 

hiện vào mùa mưa, lu lèn đầm nén tốt mỗi lớp đất đổ sẽ hạn chế tối đa tác động 

của nước mưa. 

 Ma trận đánh giá tổng hợp 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla. 

 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT 

Đơn vị tư vấn lập Báo cáo: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum  

Trang 112 

Ma trận đánh giá tổng hợp các đối tượng chịu tác động bởi quá trình thực 

hiện dự án được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3.23: Ma trận đánh giá tổng hợp các đối tượng chịu tác động bởi dự án 
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liệu 
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vận 

hành 

Tổng -9 -7 -5 -6 -1 -2 -1 -1 -4 -2 -5 -2 0 0 -2 -7 -6 +2 -5 -4 -4 0 -1 

Mức độ tác động: Mạnh (3), trung bình (2), thấp (1). Tác động tiêu cực (-), tác động tích cực (+). 
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Đánh giá: Bằng phương pháp ma trận tổng hợp các nguồn ô nhiễm và các 

đối tượng bị tác động, có thể nhận định như sau: 

- Môi trường không khí là đối tượng chịu tác động lớn nhất bởi quá trình 

thực hiện, trong đó nguồn tác động lớn nhất là quá trình vận chuyển phục vụ dự 

án. Giải pháp hạn chế bụi, khí thải sẽ được ưu tiên hàng đầu trong công tác vận 

chuyển và thi công công trình. 

- Ngoài ra, chất lượng đường xá và môi trường âm thanh cũng bị tác động 

lớn bởi dự án, chủ yếu bởi quá trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Các đối tượng kinh tế xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình thi 

công, tuy nhiên cũng là các đối tượng hưởng lợi chính nếu dự án được hoàn 

thành. 

3.1.1.7. Đánh giá các rủi ro, sự cố trong quá trình thi công 

a. Rủi ro sạt lở, xói mòn 

Quá trình sạt lở, xói mòn công trình chủ yếu xảy ra vào các tháng mùa 

mưa, khi công trình giảm nhịp độ thi công, các hạng mục không được bảo vệ kỹ. 

Đặc biệt khi công trình có tính liên kết cao với sông Đăk Bla, sự cố sạt lở có thể 

tác động đến chất lượng công trình và chất lượng nước sông. 

Sự cố sạt lở trên bề mặt công trình, sạt lở các lớp đất đắp hoặc sạt lở các 

vị trí xung yếu ảnh hưởng trực tiếp đến tính bền vững của công trình, làm chậm 

tiến độ thi công và gây tổn thất về kinh tế. 

Mưa lũ gây xói mòn công trình cuốn theo lượng lớn đất đá vào dòng 

nước, đẩy trực tiếp xuống dòng chảy của sông Đăk Bla, một phần sẽ gây cản trở 

dòng chảy, một phần sẽ gây ra gia tăng các chất cặn, tăng độ đục ảnh hưởng trực 

tiếp đến đời sống thuỷ sinh. 

Yêu cầu đặt ra là cần phải thực hiện tốt công tác thi công vào mùa khô để 

đảm bảo tiến độ trước khi mùa mưa đến. Thực hiện che chắn, bảo quản công 

trình trong các ngày mưa lớn, gia cố các vị trí xung yếu dễ gây sạt lở xói mòn, 

đặc biệt là đoạn kè từ Đường vào cầu số 1 đến chân cầu treo Kon Klor tiếp xúc 

gần với lòng sông Đăk Bla. 

b. Rủi ro lũ lụt, thiên tai 

Trong các yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển của dòng chảy 

lũ trên các sông ở Tây Nguyên nói chung và sông Đăk Bla nói riêng thì mưa có 

vai trò chủ đạo. Ngoài lượng mưa, cường độ mưa (lượng mưa trong một khoảng 

thời gian nhất định nào đó - thường lấy đơn vị tính là mm/giờ) có tác động quyết 

định đến mức độ khốc liệt của nước lũ. So với các khu vực khác của nước ta thì 

cường độ mưa sinh lũ ở Tây Nguyên vào hàng trung bình, phổ biến từ 20 – 

30mm/h, một số trận mưa tập trung có thể đạt từ 50 – 70mm/h. Lượng mưa một 

ngày lớn nhất trên mỗi lưu vực sông trong một trận lũ phổ biến từ 50 – 150mm. 

Hầu hết những trận mưa rất to này đều sinh lũ lớn hoặc lũ quét, sạt lở đất và để 
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lại hậu quả rất nghiêm trọng. Ví như trận mưa ngày 29/9/2009 ở Kon Tum có 

lượng đạt từ 150 – 250mm/12 giờ gây ra trận lũ kinh hoàng nhất kề từ năm 1970 

với lưu lượng lũ lớn nhất là 5910 m3/s với mực nước lũ lớn nhất là 524,16m 

được đo tại trạm thủy văn Kon Tum tại chân cầu Kon Klor. 

 Mùa lũ chính vụ trên sông ĐăkBla thường trùng với mùa có các nhiễu 

động mạnh như bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông hoặc đổ bộ vào 

vùng bờ biển từ Trung Trung bộ đến Nam Trung bộ, kết hợp với gió mùa Tây 

Nam hoạt động mạnh trong thời kỳ tháng 8, tháng 9 và không khí lạnh tăng 

cường trong thời kỳ tháng 10, tháng 11. Phần nhiều những cơn bão, áp thấp 

nhiệt đới này tạo nên dải hội tụ có trục đi ngang qua Trung bộ. Do vậy, đa phần 

Tây Nguyên nằm ở phần phía Nam dải hội tụ này nên mưa lũ thường xuất hiện. 

Đặc biệt nếu Bão hoặc áp thấp đổ bộ vào vùng bờ biển từ Bình định đến Nha 

Trang thì tàn dư của nó thường gây mưa lũ lớn ở Tây Nguyên. 

Tác động của lũ lụt đến tuyến kè là hoàn toàn trái ngược nhau khi đang thi 

công và khi đi vào vận hành: 

- Trong quá trình thi công: Lũ lụt xảy ra sẽ gây hậu quả khôn lường về 

mặt chất lượng công trình. Dòng lũ gây ra ngập cục bộ, cuốn trôi các kết cấu đất 

đá, xói mòn nghiêm trọng công trình kè. Từ đó gây ra các tác động về kinh tế, 

tác động về môi trường đối với dòng sông Đăk Bla, tác động đến sinh kế và tính 

mạng người dân nằm trong vùng bảo vệ của tuyến kè. 

- Sau khi tuyến kè được hoàn thành: Khi đưa vào vận hành dự án Xử lý 

sạt lở bờ sông Đăk Bla sẽ thực hiện nhiệm vụ như đã đề ra đó là chống lũ lụt, sạt 

lở để nhân dân ổn định cuộc sống và giữ được quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội. Cao trình kè được thiết kế +526 m, nhìn chung có thể chống chọi với 

tác động của lũ lụt nếu lũ lịch sử năm 2009 lặp lại. 

Kết luận: Việc đảm bảo an toàn cho công trình trong quá trình thi công là 

hết sức quan trọng. Trong đó, chủ đầu tư sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, 

tình hình mưa lũ để kịp thời chỉ đạo gia cố công trình, bảo vệ các vị trí xung 

yếu, đẩy nhanh tiến độ thi công trong các tháng mùa khô, khắc phục nhanh 

chóng các sự cố mưa lũ xảy ra. 

c. Rủi ro tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra bất kì trong quá trình thi công. Các 

trường hợp có thể xảy ra tai nạn bao gồm: 

- Tại nạn giao thông có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu, đất đắp,... gây thiệt hại về tài sản, tính mạng. Sự cố có thể gây ảnh hưởng 

xấu đến hoạt động đi lại của người dân, xe cộ lưu thông trên tuyến đường vận 

chuyển. 

- Tai nạn do công nhân bất cẩn trong lao động, thiếu ý thức chấp hành an 

toàn lao động, an toàn giao thông, không được trang bị các thiết bị bảo hộ lao 

động đầy đủ. 
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- Thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong quá trình thi công. 

- Khu vực nhạy cảm gây tai nạn giao thông là tại nút giao với đường 

Nguyễn Huệ, trên tuyến Quốc lộ 14 kết nối với các điểm mỏ vật liệu. Tai nạn 

giao thông gây ảnh hưởng về tính mạng con người và tài sản, hậu quả rất khó 

khắc phục và ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. 

Các giải pháp an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình xây 

dựng sẽ được đề xuất cụ thể cho dự án. 

d. Sự cố cháy nổ, điện giật 

- Quá trình cháy nổ thường xảy ra vào mùa khô nên cần có các biện pháp 

đề phòng cháy nổ. Nguyên nhân của việc cháy nổ là do sự bất cẩn của công 

nhân trong quá trình làm việc và các kho chứa nhiên liệu tạm không được đảm 

bảo, ngoài ra sự cố chập điện cũng gây cháy nổ. 

- Ngoài ra, quá trình truyền tải điện, vận hành các thiết bị điện gây nguy 

cơ cháy nổ, điện giật cho công nhân vận hành, hư hỏng thiết bị, thiệt hại về 

người và của. 

- Việc bảo quản, vận hành thiết bị và dây điện vào mùa mưa không đảm 

bảo; Không có biện pháp bảo vệ đường dây gây đứt, hở dẫn đến sự cố điện giật. 

Nhìn chung, sự cố cháy nổ thường ít khi xảy ra trong quá trình thi công. 

Tuy nhiên nếu không có các biện pháp phòng chống để các sự cố này xảy ra sẽ 

gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến con người, tài sản và môi trường khu vực. 

e. Nguy cơ về mất an ninh trật tự trên địa bàn 

Việc tập trung lượng tương đối lớn công nhân về công trường cùng với 

công nhân tại các công trình khác đang thi công sẽ gây ra các nguy cơ về tệ nạn 

xã hội (như rượu chè, cờ bạc, ma tuý,..), nguy cơ về xung đột giữa công nhân 

với công nhân và công nhân với người dân. 

Khu vực dự án tương đối nhạy cảm vì gần các khu dân cư là người dân 

tộc thiểu số. Mâu thuẫn xảy ra sẽ rất khó khắc phục, gây ra nhiều hệ luỵ trong xã 

hội, dẫn đến nguy cơ khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng đến tiến độ công trình. 

Do vậy, các biện pháp về quản lý công nhân, ban hành quy chế tại công 

trường của đơn vị nhà thầu và chủ đầu tư sẽ được đề xuất cụ thể tại phần sau và 

yêu cầu các đơn vị phải thực hiện. 

f. Nguy cơ anh hưởng liên vùng do ô nhiễm nước sông 

Qua các nội dung tính toán, đánh giá ở trên có thể thấy nước sông Đăk 

Bla bị ảnh hưởng chủ yếu từ quá trình cuốn trôi đất đá xuống lòng sông, làm gia 

tăng độ đục của nước, từ đó ảnh hưởng đến môi trường sống thuỷ sinh. 

Tuy nhiên, hoạt động dự án không xả trực tiếp nước thải xuống lòng sông, 

không phát sinh chất thải nguy hại xuống lòng sông, nguy cơ xảy ra bệnh dịch là 

không có. Do vậy nguy cơ ảnh hưởng liên vùng tác động đến vùng hạ du là 
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không đáng kể. Khả năng tự làm sạch của nguồn nước sẽ làm giảm độ đục và 

các chất lơ lửng trong nước, hạn chế tác động đến vùng hạ lưu sông. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và 

biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.1.2.1. Các giải pháp chiếm dụng đất 

1. Giải pháp thực hiện 

Phương châm giảm thiểu tối đa tác động do mất đất, ngoài việc tốt 

phương án tổng thể bồi thường tổng thể, chủ đầu tư còn chú trọng đến nguyện 

vọng của người dân trong quá trình chiếm dụng. 

a. Quy mô chiếm dụng: 

- Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là khoảng là 163.173 m2, trong đó 

diện tích chiếm dụng đất nông nghiệp của người dân là 137.847 m2 ha, đa phần 

là đất trồng cây hàng năm. Các loại cây trồng chiếm dụng bao gồm ngô, sắn, 

mía, lúa,... 

b. Các giải pháp bồi thường, hỗ trợ: 

Sau khi dự án được phê duyệt, Phương án đền bù của dự án sẽ được lập, 

trong đó thống kê chính xác diện tích, kinh phí bồi thường, kinh phí hỗ trợ người 

dân, trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ vào phương án bồi thường đã được 

duyệt, chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đền bù cho các 

đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời nắm bắt các ý kiến từ 

người dân để giải quyết triệt để, không để tình trạng mâu thuẫn trong công tác 

thu hồi đất. 

- Căn cứ pháp lý trong quá trình thống kê, đền bù, giải phóng mặt bằng: 

+ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

+ Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

+ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ tài nguyên 

và môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất; 

+ Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa 

bản tỉnh Kon Tum; 

Tổng chi phí đền bù, hỗ trợ chiếm dụng đất dự kiến là 39,2 tỷ đồng. 

c. Cân nhắc nguyện vọng của người dân: 
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Chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, theo sát các cuộc 

họp cộng đồng dân cư để nắm bắt các nguyện vọng của người dân trong quá 

trình đền bù hỗ trợ. Tiếp thu các khiếu nại, ý kiến của người dân để nhanh chóng 

giải quyết, tránh gây mâu thuẫn tranh chấp. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát 

triển nông thôn cam kết phối hợp tốt với các đơn vị liên quan, lập phương án và 

thực hiện tốt phương án đền bù của dự án, hạn chế tối đa và giải quyết nhanh 

chóng các khiếu nại của người dân. 

2. Đối tượng và thời gian thực hiện 

- Đối tượng áp dụng: Các hộ dân bị chiếm dụng đất nông nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước khi tiến hành thi công. 

3.1.2.2. Các giải pháp giải phóng mặt bằng 

1. Giải pháp 

Công tác giải phóng mặt bằng bao gồm hoạt động phá bỏ các loại cây cối 

trên đất và một số nhà tạm của người dân trên các khu đất trồng trọt, sau đó đào 

bỏ gốc rễ, san ủi lớp phủ thực vật. Các giải pháp được đề xuất như sau: 

- Triển khai thực hiện vào các tháng mùa khô bắt đầu từ tháng 12 và phải 

kết thúc trước tháng 5 năm sau để hạn chế tác động của mưa lũ. 

- Giải quyết tốt lượng sinh khối, chất thải phát sinh. Cụ thể: 

+ Đối với một số công trình nhà tạm của người dân xây dựng trên đất để 

canh tác nông nghiệp, kết cấu đơn giản: Thực hiện phá dỡ, vận chuyển bằng xe 

tải đổ tại bãi thải chứa đất hữu cơ của dự án, số lượng vận chuyển khoảng 01 

chuyến xe.  

+ Đối với cây trồng trên đất: Thông báo đến người dân để thực hiện tận 

thu sản phẩm trước khi thi công. Đối với phần gốc rễ sẽ được bóc bỏ cùng với 

hoạt động vét hữu cơ bề mặt, đổ tại bãi chứa đất thải của công trình. 

+ Toàn bộ lượng chất thải do phá dỡ công trình cũ trên tuyến kè sẽ được 

đơn vị thi công xử lý linh hoạt bằng phương án bán lại cho các đơn vị cá nhân 

có nhu cầu tận dụng gia cố nền, phần còn lại được vận chuyển đến bãi thải của 

dự án. 

- Các phương tiện thực hiện GPMB cần được kiểm định chất lượng, đảm 

bảo các yêu cầu về an toàn, không dùng các phương tiện cũ kỹ, phát sinh nhiều 

khí thải và dễ gây nguy cơ tai nạn lao động. 

- Tưới nước giảm bụi trên tuyến Đường bao phía Nam và khu vực đường 

Đồng Nai để hạn chế bụi bốc nền đường, tần suất tưới nước 2-4 lần/ngày.  

- Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sau khi phá dỡ ra vào công trình 

yêu cầu phải che chắn kỹ càng, phủ bạt đối với tất cả các loại xe thùng, thực 
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hiện nghiêm chỉnh an toàn giao thông, chở đúng tải trọng và đúng tốc độ lưu 

thông cho phép. 

2. Đối tượng và thời gian thực hiện 

- Đối tượng áp dụng: Các loại hoa màu, vật kiến trúc trên đất. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước khi tiến hành thi công bốc đất 

hữu cơ. 

3.1.2.3. Giải pháp đối với công tác vét lớp đất hữu cơ 

1. Giải pháp 

Chất thải phát sinh trong hoạt động vét lớp đất hữu cơ bề mặt chủ yếu là 

bụi, khí thải và đất thải. Các giải pháp đề xuất: 

- Thực hiện cắm biển báo, biển nguy hiểm, biển hướng dẫn tại các điểm ra 

vào công trình. Bố trí cán bộ giám sát, chỉ đạo thi công tại công trường. 

- Giải pháp thi công và tiến độ bóc đất hữu cơ được thực hiện đồng bộ với 

công tác đắp đất gia cố nền đường. 

- Thực hiện tưới nước giảm bụi trên các lớp đất đào, tưới trên tuyến 

đường từ công trình dẫn đến đường Bao phía Nam và đường Đồng Nai. Tổng 

quãng đường tưới nước khoảng 4km, tần suất 4 lần/ngày. Đối với những ngày 

nắng, tăng số lần tưới nước lên 06 lần tại các vị trí phát sinh nhiều bụi. 

- Thời gian tưới nước: Buổi sáng từ 7h đến 8h, từ 10h đến 11h, buổi chiều 

từ 13h đến 14h và vào lúc 17h. Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo đến người 

dân để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt. 

- Toàn bộ lượng đất hữu cơ được vận chuyển về bãi chứa đất thải của 

công trình tại bãi thải mỏ đá thôn Kép Ram, xã Hoà Bình (Giải pháp đối với bãi 

thải sẽ được đề xuất riêng tại phần sau của báo cáo). 

- Đối với cây trồng trên đất: Thông báo đến người dân để thực hiện tận 

thu sản phẩm trước khi thi công. Đối với phần gốc rễ sẽ được bóc bỏ cùng với 

hoạt động vét hữu cơ bề mặt, đổ tại bãi chứa đất thải của công trình. 

- Điều tiết hoạt động vận chuyển đất thừa, đảm bảo theo tiến độ, tuyệt đối 

không vận chuyển trong các khung giờ nhạy cảm, giờ nghỉ ngơi của người dân. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc làm việc tại công 

trường.  

- Công nhân làm việc được trang bị đồ bảo hộ lao động cơ bản như: khẩu 

trang, nón bảo hiểm và mắt kính. 

- Thực hiện tiêu thoát nước trên toàn bộ mặt bằng công trường, kiểm tra 

các vị trí xung yếu dễ gây sạt lở nếu có mưa xảy ra. Hướng thoát nước trong giai 

đoạn này được bố trí theo địa hình, đổ về các hợp thuỷ trước khi chảy ra sông 
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Đăk Bla. Đảm bảo dọn dẹp sạch bề mặt sau mỗi ca thi công để tránh rửa trôi các 

chất bẩn theo dòng nước. 

- Thực hiện thi công bóc lớp đất hữu cơ đúng với thiết kế được duyệt, 

tuân thủ các quy tắc thi công, đảm bảo yếu tố địa chất nền khu vực. 

+ Chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà thầu trong việc bố trí thời gian thi công, 

sao cho việc thực hiện bóc lớp đất hữu cơ tại khu vực này trong thời điểm mực 

nước sông xuống thấp nhất để hạn chế ảnh hưởng đến lòng sông. 

+ Thực hiện thi công bằng thủ công tại các khu vực cần thiết; Dọn sạch 

mặt bằng tại mỗi ca làm việc. 

+ Kiểm tra các vị trí dễ sạt lở để có giải pháp gia cố, xử lý tại chỗ để hạn 

chế nguy cơ rủi ro ảnh hưởng đến kết cấu bờ sông. 

+ Hoàn thành thi công trước các trận mưa, có giải pháp kỹ thuật bảo vệ 

công trình nếu có mưa xảy ra. 

3.1.2.4. Giải pháp vận chuyển nguyên vật liệu, đất đắp, máy móc 

1. Giải pháp 

a. Đối với bụi, khí thải 

- Các xe vận chuyển ra vào công trình sẽ mang theo nhiều đất đá trên lốp 

xe, là nguồn phát sinh chính gây nên bụi bốc nền đường. Giải pháp hạn chế bụi 

ngay từ nguồn nên được ưu tiên để giảm thiểu lượng đất đá mang theo lốp xe ra 

ngoài tuyến đường. Do vậy, công trình sẽ bố trí hố nước với chiều dài 8m, rộng 

4m tại khu vực dẫn từ chân công trình đến đường Bao phía Nam. 

- Tưới nước trên tuyến vận chuyển sẽ tăng độ ẩm của đất cát trên bề mặt, 

hạn chế khả năng phát tán trong không khí của hạt bụi. Khu vực phát sinh bụi 

chủ yếu là đường bao phía Nam, nối với đường Đồng Nai, tổng chiều dài tưới 

nước giảm bụi khoảng 4km. Tiêu chuẩn tưới nước là 1 lít/m2, lượng nước tưới 

hàng ngày khoảng 50 m3/ngày. Khối lượng nước tưới tập trung tại khu vực dự 

án nối với đường bao phía Nam, nối với đường Đồng Nai. Tần suất tưới nước là 

04 lần/ngày vào mùa khô. Lượng nước tưới này phần lớn bốc hơi trên mặt 

đường, phần còn lại sẽ đổ về các tuyến thoát nước đã được xây dựng hoàn thiện. 

- Thời gian tưới nước thực hiện trước, trong và sau khi vận chuyển vật 

liệu, cụ thể: Buổi sáng từ 7h đến 8h, từ 10h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 14h 

và vào lúc 17h.  

- Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu bố trí công nhân, sau mỗi ca làm việc phải 

thực hiện dọn dẹp bề mặt đường, dọn các lớp đất đá rơi vãi trong quá trình vận 

chuyển. Bố trí cán bộ kiểm tra phát hiện các hư hỏng trên tuyến vận chuyển, lập 

phương án sửa chữa kịp thời. 

- Thực hiện việc quản lý tốt công tác xây dựng và giám sát tại công 

trường. 
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- Cam kết tất cả các phương tiện vận chuyển cho công trình do Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ 

đầu tư đều được phủ kín, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, được đăng kiểm đầy đủ. 

- Chủ đầu tư cũng sẽ yêu cầu nhà thầu quản lý chặt lực lượng công nhân 

lái xe, đưa ra các quy định và hình phạt nghiêm đối với các công nhân điều 

khiển quá tốc độ, quá tải trọng cho phép. 

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu giám sát tốc độ xe vận chuyển trong đô 

thị không quá 40km/h, đi qua các khu vực đông dân cư tốc độ xe phải đảm bảo 

dưới 35km/h. 

- Thực hiện vận chuyển đúng tải trọng thiết kế của thùng xe, phủ kín 

thùng xe, không để nguyên vật liệu rơi rớt trong quá trình di chuyển. 

- Nếu trong quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu gây hư hỏng các đoạn 

đường thì phải nhanh chóng lên kế hoạch và tiến hành sửa chữa, tránh gây khó 

khăn đi lại cho nhân dân. 

- Các phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh tẩy rửa bụi và đất dính bám 

tại điểm tập kết hàng ngày. 

- Điều tiết số lượng xe phù hợp với thời gian và tiến độ công việc trên 

công trường. 

b. Đối với tiếng ồn vận chuyển 

- Chủ đầu tư cam kết sử dụng các loại phương tiện vận chuyển đạt yêu 

cầu kỹ thuật, thường xuyên bảo trì bảo dưỡng, đăng kiểm đúng quy định của 

pháp luật. 

- Hiện nay tiếng ồn đô thị ngoài gây ra bởi động cơ phương tiện, phần lớn 

là do ý thức của người lái xe. Tình trạng sử dụng còi bừa bãi, nhấn còi dài và 

liên tiếp, đặc biệt là còi xe tải lớn gây ra tiếng ồn rất lớn, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đối với người tham gia giao thông và người dân sống trên tuyến đường. 

Do vậy chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu quản lý tốt công nhân vận hành, phải 

thực hiện nghiêm việc hạn chế sử dụng còi trong khu dân cư, đặc biệt là trong 

các tuyến đường nội thị. Bất cứ trường hợp nào nếu vi phạm sẽ có quy chế xử lý 

nghiêm. 

- Ngoài ra, việc nâng cao ý thức của người lao động trong việc đề cao 

trách nhiệm đối với cộng đồng sẽ được ưu tiên hàng đầu. Chính ý thức con 

người là chìa khoá quan trọng nhất trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế ô 

nhiễm.  

2. Đối tượng và thời gian thực hiện 

- Đối tượng áp dụng: Đối với quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, đất. 

- Thời gian thực hiện: Toàn bộ thời gian thi công. 

3.1.2.5. Giải pháp hạn chế nguồn ô nhiễm trong giai đoạn thi công 
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1. Giải pháp với bụi thi công 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải chính trong thi công là giai đoạn đào, đắp 

nền móng công trình đến cao độ thiết kế, trong đó lượng đất đắp của dự án là 

tương đối lớn. Giải pháp ưu tiên đó là hạn chế thấy nhất lượng bụi lan truyền 

trong không khí ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Trong đó: 

- Ưu tiên thực hiện tốt công tác tưới nước giảm bụi, tận dụng nguồn nước 

từ sông Đăk Bla để tưới cho từng lớp đất đào đắp, tưới nước tại các vị trí tập kết 

đất trước khi vận chuyển. 

- Cần lu lèn, đầm chặt theo đúng thiết kế khi đất đắp nền đường được vận 

chuyển đến đoạn cần sang nền đường để tránh tình trạng bụi đất phát tán khi gặp 

gió. 

- Đối với đất đắp: vận chuyển đất từ mỏ, tưới nước hoặc phơi nếu độ ẩm 

của đất chưa phù hợp, tiến hành đắp đất từng lớp và đầm lèn đạt độ chặt K95. 

- Mỗi lớp đất đắp cần được tưới ẩm trước khi tiến hành lu lèn và đắp lớp 

tiếp theo để hạn chế bụi phát sinh. 

- Thi công đúng tiến độ và lu lèn, đầm chặt dứt điểm từng đoạn cần sang 

nền đường.  

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho công nhân gồm nón bảo hộ, 

khẩu trang, găng tay, ủng,... 

- Kịp thời thu dọn hiện trường, không để đất đá rơi vãi lên các tuyến 

đường trong khu vực. 

Đối tượng và thời gian thực hiện 

- Đối tượng áp dụng: Bụi phát sinh trong quá trình thi công. 

- Thời gian thực hiện: Toàn bộ thời gian thi công. 

2. Giải pháp với khí thải thi công 

- Thực hiện lựa chọn và sử dụng các loại phương tiện, máy móc đạt yêu 

cầu kỹ thuật, được kiểm định an toàn và đăng kiểm theo quy định của pháp luật. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng các loại máy móc thiết bị và phương tiện vận 

chuyển thường xuyên. Đây là trách nhiệm của nhà thầu trong quá trình thực hiện 

và sẽ được giám sát chặt chẽ bởi tư vấn giám sát. 

- Phân bổ lượng máy móc thi công hợp lý, hạn chế thi công cùng lúc cùng 

vị trí gây cộng hưởng lượng khói thải phát sinh. 

Đối tượng và thời gian thực hiện 

- Đối tượng áp dụng: Khí thải phát sinh trong quá trình thi công. 

- Thời gian thực hiện: Toàn bộ thời gian thi công. 

3. Giải pháp với nước thải sinh hoạt 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla. 

 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT 

Đơn vị tư vấn lập Báo cáo: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum  

Trang 125 

Hiện nay hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố chưa được đầu 

tư, do vậy phương án xử lý tại chỗ được xem là tối ưu nhất nhằm đảm bảo tính 

kỹ thuật, kinh phí, quỹ đất rộng, thời gian thi công dài. Cụ thể: 

* Đối với nước thải từ nhà vệ sinh: 

- Quy mô: Tại mỗi khu vực lán trại, thiết kế khu nhà vệ sinh có kết cấu 

đơn giản, tường tôn bao xung quanh, mái tôn, gần khu vực lán trại. Xây dựng bể 

tự hoại 03 ngăn, thu nước từ nhà vệ sinh bằng đường ống D110. Bể tự hoại phục 

vụ trong giai đoạn thi công, sau đó được hút hầm cầu, chôn lấp và hoàn trả mặt 

bằng. 

- Kích thước công trình bể tự hoại: Dung tích sử dụng của bể là 4,2 m3. 

- Thành của bể được xây bằng gạch, để bê tông cốt thép được đúc sẵn 

hoặc bê tông đổ tại chỗ hoặc được chế tạo bằng vật liệu Composite, HDPE… 

 

Hình 4.1: Mặt bằng bể tự hoại 
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Hình 4.2: Mặt cắt bể tự hoại 

- Công nghệ xử lý: Bể tự hoại là công trình làm đồng thời hai chức năng: 

lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 – 8 tháng, dưới 

ảnh hưởng của vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo 

thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. 

* Đối với khu tắm giặt của công nhân:  

- Nhà tắm được bố trí gần mỗi khu vực nhà vệ sinh, kết cấu đơn giản. Bố 

trí mương thu nước từ nhà tắm, bố trí hố cát thu nước trước khi ngấm vào lòng 

đất. Thường xuyên thu dọn rác và thay lớp cát thấm tại khu vực bố trí.  

Đối tượng và thời gian thực hiện 

- Đối tượng áp dụng: Nước thải phát sinh từ lán trại. 

- Thời gian thực hiện: Toàn bộ thời gian thi công và xử lý sau thi công. 

4. Nước thải xây dựng: 

Lượng nước sử dụng trong xây dựng phần lớn là nước tưới giảm bụi, tưới 

giữa các lớp đất trước khi lu lèn. Tuy nhiên lượng nước này hầu hết được thấm 

vào đất hoặc bốc hơi theo thời gian, do vậy giải pháp đối với nước thải xây dựng 

chủ yếu tập trung vào  nguồn nước trộn bê tông, nước vệ sinh máy móc, thiết bị. 

Các giải pháp đề ra gồm: 

- Đối với nước thải trộn bê tông: Bố trí máy trộn tại vị trí rộng rãi, bằng 

phẳng; Bố trí lớp lót phía dưới khu vực trộn để thu gom vữa xi măng rơi rớt. 

Dọn sạch công trường vào cuối ca để không bị mưa cuốn trôi, thấm vào đất. 

- Đối với nước thải vệ sinh máy móc, thiết bị: Chỉ vệ sinh một số thiết bị 

đặc thù như máy trộn vữa, máy đào, xe lu. Các máy móc được tập trung về một 
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địa điểm cố định, vệ sinh vào cuối mỗi ca làm việc. Đặc tính nước thải ít có tính 

nguy hại nên có thể cho ngấm vào đất, bố trí mương thu nước tại vị trí vệ sinh 

máy móc, dẫn đến hố lắng với vật liệu lắng là cát có sẵn tại công trường. Kích 

thước mương thu nước rộng trên 30cm, kích thước hố cát B×L×H = 1×2×0,5 m. 

- Sau khi thi công hoàn thành, đơn vị thi công có trách nhiệm nạo vét các 

mương thu nước, xử lý hố cát lắng trước khi hoàn trả mặt bằng cho địa phương. 

- Bảo quản, che chắn cẩn thận các nguyên vật liệu (cát, đá, xi măng…) 

không để rơi vãi nhiều và bị cuốn trôi theo nước mưa. 

- Vớt rác và bùn ở các mương thoát nước định kỳ, trước khi có mưa lớn 

xảy ra nhằm tránh sự rửa trôi, kéo đất cát, CTR xuống các lưu vực nước mặt gần 

khu vực dự án. 

- Đối với nước tưới hạn chế bụi: Thực hiện tưới nước hạn chế bụi tại các 

tuyến đường vận chuyển và ngay tại bề mặt tuyến đường đào, đắp. Nước tưới 

hạn chế bụi bản chất không ô nhiễm, tuy nhiên mang theo nhiều đất cát trên mặt 

đường, do vậy đơn vị thi công phải bố trí công nhân làm việc trên các tuyến vận 

chuyển để theo dõi các vị trí rơi vãi đất đá để kịp thời thu dọn không để mưa 

cuốn trôi xuống hệ thống thoát nước. 

Đối tượng và thời gian thực hiện 

- Đối tượng áp dụng: Nước thải thi công. 

- Thời gian thực hiện: Toàn bộ thời gian thi công 

5. Nước mưa chảy tràn 

Dự án kéo dài khoảng 03 năm thi công, do vậy không thể tránh khỏi tác 

động của nước mưa chảy tràn. Giải pháp vệ sinh mặt bằng, bảo vệ công trình 

trước mùa mưa lũ, hạn chế rửa trôi đất đá được chú trọng để hạn chế nguồn thải 

từ nước mưa. Cụ thể:  

- Mặt bằng công trường phải được thiết kế để đảm bảo thu gom nước mưa 

trên bề mặt công trường, thiết kế không cho nước mưa chảy qua khu vực lán 

trại, nhà kho, khu chứa vật liệu. 

- Ưu tiên thi công hệ thống thoát nước dọc của tuyến đường để tăng khả 

năng thoát nước cho toàn khu vực. 

- Hoàn thành lu lèn hoặc đắp các lớp đất trước mỗi ngày, trước mỗi trận 

mưa, không để đất đắp đất đào tồn đọng trên mặt bằng khu vực. 

- Bảo quản, che chắn cẩn thận các nguyên vật liệu (cát, đá, xi măng,...) 

không để rơi vãi tránh tình trạng cuốn trôi theo nước mưa. 

- Thường xuyên dọn dẹp mặt bằng tại khu vực thi công, để tránh tình 

trạng khi mưa xuống làm cuốn trôi các loại bao bì, rác, gây ảnh hưởng nguồn 

nước. 
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- Thực hiện an toàn về máy móc thiết bị thi công, không để rò rỉ dầu máy 

trong quá trình thi công, nên thay dầu mỡ của máy móc thi công tại các cơ sở 

sửa chữa. 

- Khu chứa nguyên vật liệu tạm thời phải được bố trí gọn gàng, vận 

chuyển vật liệu theo tiến độ của dự án, tránh tồn đọng vật liệu gây thất thoát. 

- Dọn dẹp bề mặt công trường sau mỗi ngày làm việc, dọn sạch các loại 

vật liệu dư thừa. 

Đối tượng và thời gian thực hiện 

- Đối tượng áp dụng: Nước mưa chảy tràn. 

- Thời gian thực hiện: Toàn bộ thời gian thi công 

6. Chất thải rắn sinh hoạt 

Quy mô: Khối lượng rác thải sinh hoạt mỗi ngày khoảng 12 kg, nhà thầu 

có trách nhiệm thu gom, phân loại ngay tại nguồn và xử lý như sau:  

- Hợp đồng thu gom, xử lý với đơn vị chuyên môn trên địa bàn thành phố 

Kon Tum. Đặt 02 thùng chứa rác dung tích 240 lít tại mỗi vị trí lán trại của công 

trình. Yêu cầu công nhân phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ tại mỗi thùng.  

- Định kỳ thu gom vận chuyển xử lý, không được để tồn đọng rác thải tại 

công trường. 

- Đề ra nội dung sinh hoạt trên công trường, trong đó yêu cầu công nhân 

không được vứt rác bừa bãi, thực hiện thu gom và phân loại rác tại chỗ, sinh 

hoạt hợp vệ sinh môi trường. 

- Nâng cao ý thức của công nhân trong công tác giữ gìn vệ sinh môi 

trường, giữ gìn vệ sinh khu tập thể, thực hiện tốt quy chế khu vực lán trại. 

Đối tượng và thời gian thực hiện 

- Đối tượng áp dụng: Lượng chất thải sinh hoạt. 

- Thời gian thực hiện: Toàn bộ thời gian thi công. 

7.  Chất thải rắn xây dựng 

- Lập kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD) trước khi triển 

khai thi công xây dựng; hướng dẫn các nhà thầu phụ (nếu có) thực hiện quản lý 

CTRXD theo kế hoạch quản lý CTRXD; 

- Thực hiện việc phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái 

chế và xử lý CTRXD phát sinh trên công trường xây dựng theo kế hoạch quản lý 

CTRXD; 

- Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn và vệ sinh lao 

động theo quy định của pháp luật về xây dựng để hướng dẫn, kiểm tra việc quản 

lý CTRXD trong công trình xây dựng.  
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- Tự xử lý CTRXD tại nơi phát sinh tuân thủ các quy định của pháp luật 

về quản lý chất thải bao gồm: Vận chuyển đổ thải lượng đất thừa tại bãi thải tạm 

trong ngày hoặc tối đa 3 ngày; Tận dụng các loại nguyên vật liệu rơi vãi, thu 

gom và vận chuyển đổ thải các vật liệu không còn khả dụng; Dọn dẹp mặt bằng 

công trường sau mỗi ca làm việc. 

- Vận chuyển vật liệu theo tiến độ thực hiện của dự án. 

- Tập kết vật liệu gọn gàng, che chắn xung quanh.  

Đối tượng và thời gian thực hiện 

- Đối tượng áp dụng: Các loại chất thải xây dựng. 

- Thời gian thực hiện: Toàn bộ thời gian thi công. 

8. Chất thải nguy hại 

- Ưu tiên sử dụng bóng đèn Led, đèn pin Led tại công trường để không 

tạo ra nguồn thải từ bóng đèn huỳnh quang. 

- Các loại ắc quy được thay thế sửa chữa tại các cơ sở bên ngoài công 

trường. 

- Lượng chất thải nguy hại của dự án tập trung tại nguồn dầu thải trong 

quá trình bảo dưỡng thiết bị. Tổng số lượng máy thi công tại công trường 

khoảng 20 chiếc, khối lượng dầu thải mỗi lần bảo dưỡng khoảng 12 lít, tổng 

lượng dầu thải trong 01 đợt bảo dưỡng khoảng 240 lít dầu thải. Tiến độ thi công 

của công trình khoảng 36 tháng, dự kiến tiến hành bảo dưỡng 5 lần trong toàn 

bộ thời gian thi công, lượng dầu thải trên sẽ được nhà thầu thu gom vào thùng 

chứa chuyên dụng và hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

- Trong quá trình thu gom, chứa và vận chuyển cần đảm bảo không phát 

tán ra ngoài môi trường, vận chuyển ngay khi hoàn thành bảo dưỡng thiết bị, 

không lưu trữ lâu dài trong kho để hạn chế nguy cơ  xả thải và cháy nổ. 

- Trong trường hợp chưa thể vận chuyển xử lý khỏi khu vực dự án: Dầu 

thải sẽ được lưu trữ, đóng thùng kín, lưu giữ trong nhà kho, có nhãn dán cảnh 

báo. Khu vực lưu trữ đảm bảo các điều kiện vệ sinh, an toàn điện và cháy nổ, 

cấm tiếp xúc nếu không cần thiết. 

9. Giải pháp tại bãi thải đất hữu cơ của Dự án 

Trong quá trình thực hiện đổ thải đất bóc hữu cơ và chất thải từ hoạt động 

phá dỡ công trình cũ, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu thực hiện các giải pháp 

sau: 

- Tưới nước giảm bụi tại khu vực đổ đất, tưới nước tại khu vực ra vào bãi 

chứa và mỗi lớp đất đổ. Tần suất tưới không dưới 04 lần/ngày vào mùa khô. 

- Thực hiện đổ thải theo đúng diện tích thiết kế, cao độ thiết kế. 
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- Thực hiện lu lèn khi đổ thải đến cao độ yêu cầu. Tại những nơi xung yếu 

cần gia cố tránh hiện tượng sạt lở. 

- Theo địa hình tự nhiên tại khu vực bãi thải, tiến hành làm rãnh để dẫn 

nước, thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước, tránh ngập úng. 

- Gia cố bãi thải bằng phương pháp cơ giới với các thiết bị chuyên dụng 

như máy đào, xe lu. Gia cố các vị trí trũng thấp, lu lèn đảm bảo độ chặt cần thiết, 

máy đào gia cố các bờ đất xung quanh bãi thải để hạn chế quá trình cuốn trôi, sạt 

lở trong mùa mưa. 

- Xây dựng quy trình thải đổ hợp lý, đúng độ cao quy định. 

- Cấm đổ thải vào mùa mưa. 

- Sau khi dự án hoàn thành sẽ tiến hành lu lèn, đầm nén kỹ khu vực bãi 

thải trước khi trao trả mặt bằng. 

Đối tượng và thời gian thực hiện 

- Đối tượng áp dụng: Khu vực bãi thải của dự án. 

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian vận hành bãi thải. 

10. Các giải pháp đối với tiếng ồn, rung động trong thi công 

Trong quá trình thi công, tiếng ồn và rung động chủ yếu được phát sinh 

khi sử dụng các thiết bị thi công cơ giới,... Hoạt động của xe lu, máy đầm, 

phương tiện vận chuyển tải trọng từ 10 đến 12 tấn là không thể tránh khỏi để 

phục vụ dự án. Hiện nay các giải pháp chỉ có thể giảm thiểu một phần tác động, 

không thể ngăn chặn hoàn toàn tiếng ồn và rung chấn động gây ra bởi động cơ. 

- Nhà thầu sẽ lựa chọn phương án vận chuyển vật liệu thuận tiện nhất, hạn 

chế các phương tiện vận chuyển qua các tuyến đường có mật độ giao thông cao, 

vào giờ cao điểm hay vào thời gian nghỉ ngơi của người dân.  

- Không tập trung các phương tiện và thiết bị thi công cơ giới hoạt động 

cùng một lúc, tại một vị trí để hạn chế khả năng gây cộng hưởng về tiếng ồn. 

- Tiến hành thi công theo từng phân đoạn để thu hẹp phạm vi ảnh hưởng 

của tiếng ồn do các hoạt động thi công gây ra, tránh gây ảnh hưởng và tác động 

trên phạm vi rộng. 

- Hạn chế thi công vào các thời gian yên tĩnh (buổi trưa: từ 11h đến 13h; 

Ban đêm từ 17h30 đến 6h sáng) để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc 

sống của người dân. 

- Các tài xế lái xe phải tuân thủ về tốc độ cho phép trong đô thị, hạn chế 

thấp nhất việc sử dụng còi trong khu dân cư. Xử lý các trường hợp làm dụng còi 

xe, nhấn giữ còi xe 
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- Kiểm tra, bảo dưỡng các loại máy móc thiết bị và phương tiện vận 

chuyển thường xuyên. Đây là trách nhiệm của nhà thầu trong quá trình thực hiện 

và sẽ được giám sát chặt chẽ bởi tư vấn giám sát. 

- Ngoài ra, nhà thầu tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho công nhân, nghỉ 

ngơi và bố trí các ca làm việc hợp lý. Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân 

trực tiếp vận hành các máy móc phát sinh tiếng ồn lớn. 

Đối tượng và thời gian thực hiện 

- Đối tượng áp dụng: Tiếng ồn, rung động trong thi công. 

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian thi công. 

11. Giảm thiểu tác động từ hoạt động tập trung công nhân 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án, chủ đầu tư đơn vị thi công sẽ 

phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm soát tình hình an ninh trong khu 

vực, tránh mâu thuẫn giữa công nhân với người dân địa phương, đề ra các biện 

pháp và nội quy làm việc như: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý công nhân. 

- Sử dụng tối đa công nhân lao động địa phương trong những công việc 

phù hợp theo từng giai đoạn của dự án. 

- Khai báo tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương để thực hiện 

quản lý tốt nhân khẩu. 

- Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công quản lý chặt chẽ nhân sự, ngăn chặn 

và xử lý kịp thời các mâu thuẫn xảy ra giữa công nhân và cộng đồng, đặc biệt là 

mâu thuẫn với người dân tộc thiểu số. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương cùng thực hiện các biện pháp 

quản lý, nghiêm cấm mọi hành vi như: rượu chè, cờ bạc, nghiện hút bên trong 

khu vực của chính quyền địa phương,... 

- Đối tượng áp dụng: Công nhân xây dựng. 

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian thi công. 

12. Giải pháp hoàn trả mặt bằng sau khi công trình hoàn thành xây dựng 

Các công trình phụ trợ được bố trí ngay trên diện tích quy hoạch, do vậy 

sau khi hoàn thành thi công thực hiện: 

- Phá dỡ toàn bộ các công trình tạm phục vụ dự án bao gồm: Các lán trại 

tạm, các nhà kho tạm, nhà vệ sinh và nhà tắm. Toàn bộ là kết cấu đơn giản bằng 

tôn, cột kèo, ván ép. Tổng khối lượng phá dỡ khoảng 460 m2 tôn, 90 m2 ván ép 

và khoảng 20 m3 gạch đá phá dỡ. 

- Hút hầm cầu, rải vôi, san lấp đầm nén toàn bộ các công trình vệ sinh 

phục vụ thi công, hoàn trả toàn bộ mặt bằng trong khu vực quy hoạch. 
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- Thực hiện công tác thu dọn vệ sinh trên toàn bộ mặt bằng dự án và công 

trình phụ trợ, không được để tồn đọng rác thải và kết cấu cũ trên khu vực đã 

hoàn thành xây dựng. 

- Thực hiện tôn tạo, lu lèn toàn bộ diện tích khu vực bãi thải chứa đất hữu 

cơ của dự án. Gia cố toàn bộ diện tích bãi thải, tạo rãnh thoát nước đảm bảo 

không bị ngập úng, sạt lở trên phần diện tích đổ thải. 

- Thu dọn toàn bộ chất thải rắn còn lại trên mặt bằng công trường. 

- Phá dỡ các đường mương thu nước, hố thu nước tắm giặt, hoàn trả mặt 

bằng. 

3.1.2.6. Giải pháp đặc thù đối với từng đối tượng bị tác động 

1. Giải pháp đối với môi trường tự nhiên 

a. Môi trường không khí 

Nhằm góp phần giữ gìn chất lượng môi trường không khí tại thành phố 

Kon Tum, chủ đầu tư cam kết thực hiện tốt các giải pháp đặc thù sau: 

- Sử dụng các loại phương tiện và máy móc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, 

yêu cầu khí thải theo quy định. Ưu tiên các phương tiện vận chuyển có nắp 

thùng. 

- Chuyên chở vật liệu, đất đắp phải thực hiện che chắn, phủ bạt không để 

rơi vãi trên nền đường. 

- Thu dọn mặt đường tại các tuyến có xảy ra rơi đổ, phát tán vật liệu trên 

mặt đường. 

- Các lớp vật liệu đất đắp được tưới nước làm ẩm để tăng hiệu quả giảm 

bụi. 

- Kiểm soát và quản lý môi trường nơi phương tiện ra vào khu vực thi 

công: thiết kế điểm ra vào công trường đảm bảo các yếu tố an toàn, địa hình, 

mức độ thuận tiện. Tại điểm ra vào công trường tập trung lượng nước tưới giảm 

bụi, dọn mặt bằng thường xuyên để hạn chế lượng bụi bốc và bụi bám lốp xe. 

- Thực hiện tốt các giải pháp hạn chế bụi trong quá trình vận chuyển và 

thi công như đã đề xuất.  

- Thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường không khí định kỳ 

03 tháng/lần để có các giải pháp giảm thiểu kịp thời. 

Vị trí thực hiện: Công trường và toàn bộ các tuyến đường vận chuyển. 

Thời gian thực hiện: Toàn bộ thời gian thi công và sau khi hoàn thành thi 

công. 

b. Môi trường âm thanh khu dân cư 
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- Xây dựng kế hoạch vận chuyển hợp lý, theo từng giai đoạn đối với từng 

loại vật liệu và từng tuyến đường. Cụ thể, hạn chế thực hiện vận chuyển trùng 

lặp cùng lúc vật liệu xây dựng và đất đắp trên cùng 01 tuyến vận chuyển.  

- Phân bổ lượng xe vận chuyển đều trong ngày, trong thời gian tiêu chuẩn 

từ 7h00 sáng đến 17h00 chiều, không thực hiện vận chuyển ban đêm và sáng 

sớm. 

- Thực hiện công tác giáo dục ý thức công nhân điều khiển phương tiện 

vận tải, hạn chế tối đa việc sử dụng còi trong khu dân cư, cấm việc nhấn giữ còi, 

lạm dụng còi khi điều khiển phương tiện. 

- Nhà thầu phân bổ hợp lý lượng máy móc có mặt tại công trường, sao 

cho hạn chế việc nhiều máy móc hoạt động cùng lúc gây cộng hưởng tiếng ồn. 

- Yêu cầu nhà thầu phải thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra, kiểm định các 

loại phương tiện máy móc đảm bảo quy định của pháp luật. 

Vị trí thực hiện: Công trường và toàn bộ các tuyến đường vận chuyển. 

Thời gian thực hiện: Toàn bộ thời gian thi công. 

Hiệu quả: Có thể nhận thấy hầu hết các giải pháp hạn chế tiếng ồn rung 

động đều tập trung vào ý thức của nhà thầu và người lao động. Đối với công 

nghệ thi công hiện nay ở nước ta, việc máy móc hoạt động gây ra tiếng ồn và 

rung động là điều không thể tránh khỏi, gây ra nhiều khó khăn cho chủ đầu tư. 

Hiệu quả giảm thiểu được đánh giá ở mức trung bình. 

c. Môi trường nước mặt, tài nguyên sinh vật sông Đăk Bla 

Sông Đăk Bla là sông lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và thành 

phố Kon Tum nói riêng, với nguồn nước dồi dào, sông cung cấp lượng nước 

sinh hoạt, nước tưới nông nghiệp cho thành phố, cải tạo môi trường, nâng cao 

chất lượng vi khí hậu khu vực. Chủ đầu tư cam kết thực hiện tốt các giải pháp 

giữ gìn chất lượng nguồn nước sông, đảm bảo môi trường sống đối với hệ sinh 

thái sông, cụ thể: 

- Thu gom toàn bộ lượng nước thải trong quá trình thi công, không được 

đổ thải trực tiếp vào nguồn nước. 

- Thực hiện che chắn, bảo vệ chân công trình và bề mặt công trình, không 

được để xảy ra tình trạng xói mòn, sạt lở gây cuốn trôi đất đá xuống dòng nước. 

- Vải địa kỹ thuật đóng vai trò che chắn công trình, che chắn vật liệu khi 

trời mưa và tại khu vực thi công tiếp giáp với lòng sông. 

- Thực hiện tốt các giải pháp giảm thiểu tác động nước mưa chảy tràn như 

đã đề xuất tại phần trên. Cán bộ giám sát công trình kiểm tra tiến độ thu dọn mặt 

bằng sau mỗi ca thi công và trước khi trời mưa, hạn chế thấp nhất lượng chất 

thải và đất đá bị cuốn theo dòng nước mưa. 
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- Đối với tài nguyên sinh vật tuyệt đối không thực hiện đánh bắt trái phép 

trên sông Đăk Bla. Nâng cao ý thức công nhân tại công trường, nghiêm cấm 

hoạt động đánh bắt bằng thuốc nổ hoặc kích điện trên sông. 

- Đặt ra nội quy hoạt động tại công trường, trong đó tập trung nâng cao ý 

thức công nhân việc giữ gìn vệ sinh chung khu vực, cấm phóng uế bừa bãi, cấm 

xả rác xuống lòng sông,… 

Vị trí thực hiện: Trên công trường thi công. 

Thời gian thực hiện: Toàn bộ thời gian thi công. 

2. Giải pháp đối với các đối tượng kinh tế xã hội 

a. Thu nhập của người dân 

Vùng canh tác trên thềm sông Đăk Bla mang lại hiệu quả kinh tế cao bởi 

nguồn lợi từ phù sa bồi lắng trong mùa mưa. Các loại cây trồng ngắn ngày đem 

lại năng suất cao, cải thiện thu nhập cho người dân. Việc mất đất sản xuất ảnh 

hưởng đến thu nhập hộ gia đình, chủ đầu tư cam kết: 

- Lập và thực hiện tốt phương án đền bù do UBND tỉnh phê duyệt. Trong 

đó ưu tiên các giải pháp hỗ trợ đất và vật trên đất, hỗ trợ đầy đủ theo quy định 

của nhà nước. 

- Phối hợp với địa phương, tìm hiểu tình hình người dân để có giải pháp 

hỗ trợ đối với người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm tại địa phương. 

- Tham gia vào các cuộc họp cộng đồng tại địa phương để nắm bắt các 

nguyện vọng, khiếu nại của người dân, kịp thời khắc phục tránh gây mâu thuẫn 

trong cộng đồng. 

Vị trí thực hiện: Các hộ dân bị mất đất canh tác. 

Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn chuẩn bị dự án. 

b. Sức khoẻ cộng đồng 

Sức khoẻ cộng đồng dân cư là đối tượng được ưu tiên hàng đầu trong quá 

trình thực hiện dự án. Qua các đánh giá tác động gây ra, nhận thấy nguồn gây ô 

nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn rung động là yếu tố tác động chính đến sức khoẻ 

cộng đồng, các giải pháp sẽ được chủ đầu tư ưu tiên thực hiện bao gồm: 

- Thực hiện đầy đủ các giải pháp hạn chế bụi, khí thải trong quá trình vận 

chuyển và thi công xây dựng như đã đề xuất. Đặc biệt là ưu tiên giảm bụi phát 

tại tại nguồn như che chắn phương tiện vận chuyển, vệ sinh lốp xe hàng ngày, 

tưới nước giảm bụi bốc nền đường trên các tuyến đường vận chuyển. 

- Cam kết thực hiện tốt công tác dọn dẹp nền đường, thu gom vật liệu rơi 

rớt trên đường. Kiểm tra rà soát các tuyến đường vận chuyển, phát hiện hư hỏng 

và có kế hoạch sửa chữa kịp thời để tránh tai nạn giao thông xảy ra. 
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- Bố trí biển báo nguy hiểm, biển báo cấm và các loại biển báo tại công 

trường để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực dự án và nơi tiếp giao với 

đường đô thị. 

- Phân bổ tiến độ thi công, tiến độ vận chuyển vật liệu, bố trí lượt phương 

tiện vận chuyển và máy móc thi công hợp lý nhằm hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng 

đến dân cư. 

- Thực hiện tốt các giải pháp giảm thiểu tác động đến nguồn nước sông 

Đăk Bla, nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ hạ du sông Đăk Bla. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý công nhân tại công trình, nghiêm cấm các 

tệ nạn xã hội trong khu vực. Thực hiện thu dọn mặt bằng, giữ nếp sống vệ sinh, 

cấm xả rác và phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm và nguy cơ lây lan dịch bệnh đến 

cộng đồng. 

- Thực hiện khai báo tạm trú, thực hiện phòng chống dịch bệnh cộng đồng 

trong khu lán trại (HIV/AIDS, COVID-19,..). 

Vị trí thực hiện: Các khu vực liên quan đến khu dân cư. 

Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn thi công xây dựng. 

c. Chất lượng nhà cửa, công trình 

Với công nghệ thi công hiện nay chưa thể có giải pháp hữu hiệu để giảm 

thiểu hoàn toàn tác động của rung chấn đến công trình, dự án bắt buộc phải sử 

dụng các thiết bị đầm nén để đảm bảo độ chặt K98. Chủ đầu tư cam kết thực 

hiện các giải pháp trong khả năng để tránh gây ra hư hỏng cho nhà dân và các 

công trình cao tầng gần khu vực dự án: 

- Sử dụng các loại máy móc thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đăng kiểm 

đúng quy định, kiểm tra bảo dưỡng định kỳ để hạn chế rung chấn gây ra trong 

quá trình thi công. 

- Trong quá trình lu lèn, chỉ bố trí tối đa 2 xe lu trên cùng khu vực, hạn 

chế hoạt động của tất cả máy móc không cần thiết trên công trường. 

d. Giải pháp đối với hệ thống giao thông, chất lượng đường xá 

Trên tuyến đường thi công và trên tất cả các tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu của dự án, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu thực hiện tốt các giải 

pháp sau: 

- Cắm biển báo thông tin công trình. Cắm biển báo nguy hiểm, biển báo 

khu vực thi công, biển báo hạn chế tốc độ và một số biển báo cần thiết khác. 

- Bố trí cán bộ ra hiệu khi có các phương tiện ra vào khu vực thi công dự 

án, hạn chế tai nạn có thể xảy ra. 

- Hạn chế tần suất, mật độ phương tiện vận tải trong giờ cao điểm . 
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- Quy định tốc độ xe ra vào phù hợp với tốc độ quy định của dự án. Cam 

kết quy định tốc độ xe vận chuyển không vượt quá 40km/h, tại các vị trí đông 

dân cư tốc độ xe không vượt quá 35km/h. 

- Để giảm thiểu các tai nạn giao thông có thể xảy ra các phương tiện vận 

chuyển như ô tô tải, xe lu, máy trộn vữa,… khi ra vào công trường cần có cán bộ 

điều hành hoạt động di chuyển, có biển báo chỉ dẫn và cảnh báo người tham gia 

giao thông và công nhân lao động. 

- Người lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép 

lái xe và chứng chỉ quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các xe vận chuyển. 

- Lắp đèn, biển báo, thanh chắn và các thiết bị điều khiển khác để điều 

hành chỉ dẫn giảm ách tắc giao thông. 

- Bố trí cán bộ an toàn lao động, giám sát công tác đảm bảo an toàn lao 

động, an toàn giao thông trên toàn bộ công trình, báo cáo đến chủ đầu tư khi có 

yêu cầu. 

- Lắp đặt đèn tín hiệu vào ban đêm tránh các va chạm khi lưu thông trên 

tuyến đường thi công.   

- Chủ đầu tư cam kết và bổ sung kinh phí cho việc duy tu bảo dưỡng hàng 

năm đoạn đường vận chuyển nếu bị hư hỏng và xuống cấp. 

Vị trí thực hiện: Toàn bộ tuyến đường vận chuyển thuộc dự án. 

Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn thi công xây dựng. 

e. Người dân 

- Thực hiện đồng bộ, nhanh chóng kịp thời các phương án bồi thường về 

đất, vật trên đất, hỗ trợ cải thiện kinh tế gia đình theo phương án được phê 

duyệt. 

- Thực hiện tốt công tác tham vấn động đồng, ghi nhận các ý kiến đóng 

góp, các nguyện vọng của người dân đối với dự án. Từ đó, kịp thời đưa ra các 

giải pháp hỗ trợ, tránh gây khiếu nại, khiếu kiện, mâu thuẫn trong cộng đồng. 

- Việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cần đảm bảo phù hợp 

với tiến độ thi công các hạng mục công trình. Vì vậy, một khung thời gian thực 

hiện bồi thường và giải phóng mặt bằng kết hợp với kế hoạch xây lắp cần được 

thiết lập và giám sát chặt chẽ để đảm bảo tất cả người bị ảnh hưởng đều được 

nhận bồi thường thỏa đáng trước khi bắt đầu các hoạt động xây lắp.  

- Giải pháp đối với bụi, khí thải thi công: Thực hiện tốt công tác tưới nước 

trên tuyến vận chuyển và tại công trường. Tập trung lượng nước tưới tại 02 điểm 

đầu tuyến và cuối tuyến, thông báo lịch tưới đến người dân để chủ động trong 

sản xuất và sinh hoạt. 
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- Giải pháp đối với tiếng ồn, rung chấn: Thực hiện tốt các giải pháp giảm 

thiểu tiếng ồn và rung động đã đề xuất. Ngoài ra trong quá trình thực hiện, các 

giải pháp hỗ trợ, bồi thường cho người dân nếu xảy ra sự cố hư hỏng nhà cửa do 

rung chấn sẽ được chủ đầu tư tiếp thu, thực hiện theo quy định. Đảm bảo xử lý 

tốt các khiếu nại của người dân, không để xảy ra xung đột trong suốt thời gian 

thực hiện dự án.  

3.1.2.7. Các giải pháp phòng chống rủi ro, sự cố 

Các giải pháp phòng chống rủi ro sự cố được áp dụng tương tự như đối 

với hầu hết các công trình xây dựng cơ bản khác, bao gồm: 

1. An toàn trong thi công hệ thống điện 

Về tổ chức: 

- Phải bố trí cán bộ kỹ thuật hoặc người cố chuyên môn chuyên trách về 

an toàn điện trên công trường. Có phân công cụ thể người chịu trách nhiệm quản 

lý máy, dụng cụ điện. 

- Có đủ nội quy, quy định về an toàn điện chung và cho tất cả các loại 

máy điện trên công trường. Có đủ biển báo về an toàn điện ở mọi vị trí cần thiết. 

- Có phương tiện kỹ thuật định kỳ kiểm tra, đo các thông số máy điện. 

- Có lực lượng sơ cấp cứu tai nạn điện. 

- Trang bị cho người lao động làm việc có tiếp xúc với điện các loại 

phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp. 

Về mặt kỹ thuật: 

- Thực hiện đúng các quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật về 

an toàn điện. Lưới điện phải được câu mắc đúng kỹ thuật, có biện pháp bảo vệ 

chống dập cáp, có biện pháp ngăn ngừa người không có chuyên môn tự ý câu 

mắc điện, mỗi thiết bị dùng điện, mỗi mạch điện đều có cơ chế bảo vệ đề phòng 

điện rò, đề phòng ngắn mạch, quá tải. 

- Bảo đảm đúng các quy định làm việc gần hệ thống điện cao thế: quy 

định rõ ràng vùng nguy hiểm, có cơ chế rào chắn, biển báo, giám sát, tuân thủ 

đầy đủ các thủ tục đăng ký cắt điện với cơ quan quản lý đường dây, thử điện, nối 

đất, cô lập hai đầu đoạn dây thi công, bàn giao khu vực công tác tại hiện 

trường,… 

Về quản lý: 

- Thường xuyên tự kiểm tra ATLĐ và việc sử dụng điện trên công trường. 

Thực hiện ghi chép đầy đủ nội dung, kết quả kiểm ưa vào sổ theo dõi hoặc nhật 

ký an toàn công trường. 

- Có biện pháp xử lý ngay, nghiêm mọi biểu hiện vi phạm về an toàn điện. 
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- Thực hiện tốt, thường xuyên hoạt động thông tin, tuyên truyền về an 

toàn trên công trường. Định kỳ tập huấn thực hành phương án sơ cấp cứu tai nạn 

điện. 

Vị trí thực hiện: Phạm vi công trình. 

Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn thi công xây dựng. 

2. Giảm thiểu rủi ro do sự cố tai nạn lao động 

- Công nhân tham gia thi công đều cần có trình độ chuyên môn và có ý 

thức An toàn – Vệ sinh lao động. 

- Công nhân vận hành máy móc, thiết bị, xe tải,…đều thuần thục, đầy đủ 

chứng chỉ, kiểm tra tay nghề theo quy định. 

- Nâng cao ý thức an toàn lao động của công nhân, nhất là người công 

nhân làm việc dưới lòng đường. 

- Công nhân theo xe phun nhựa phải có ủng, khẩu trang, găng tay, quần áo 

bảo hộ lao động. Có bố trí dụng cụ y tế để sơ cứu, đặc biệt sơ cứu khi bị bỏng. 

- Có rào ngăn cách và biển báo nguy hiểm tại các khu vực nguy hiểm như 

trạm điện, nhiên liệu dễ cháy nổ. 

- Đội an toàn lao động của công trình có nhiệm vụ điều tiết các phương 

tiện, hướng dẫn việc vận chuyển ra vào công trình. 

3. Giảm thiểu rủi ro do sự cố cháy nổ  

- Các vị trí có nguy cơ cháy nổ trên công trường cần bố trí các phương 

tiện và dụng cụ chữa cháy phổ thông như bình chữa cháy, thùng cát, bể nước. 

- Khu vực chứa nguyên liệu, xăng, dầu được cách ly, có biển báo và được 

bảo quản kỹ. Bố trí bình cứu hỏa trong khu vực chứa. 

- Có các nội quy, các biển báo như nghiêm cấm dùng lửa ở những nơi 

cấm lửa, hoặc gần chất dễ cháy.  

- Sắp xếp, bố trí máy móc, thiết bị đảm bảo trật tự an toàn, gọn gàng và có 

khoảng cách an toàn cho công nhân thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ. 

- Thường xuyên kiểm tra các hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa 

cháy. 

- Máy móc thiết bị phải kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ nhằm hạn chế rủi ro 

trong quá trình vận hành.  

- Tuyên truyền, vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy 

an toàn phòng cháy chữa cháy, các pháp lệnh phòng cháy, chữa cháy của Nhà 

nước. 

- Khi xảy ra cháy phải khắc phục hậu quả ngay, đánh giá mức độ thiệt hại, 

tìm nguyên nhân gây cháy để có biện pháp ứng phó về sau. 
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4. Giảm thiểu rủi ro do sự cố giao thông 

- Tiến hành phân luồng giao thông và bố trí các biển hiệu an toàn giao 

thông; có người cảnh giới và phân bổ các phương tiện làm việc trên công 

trường. 

- Có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm thi công, tránh va chạm, tai 

nạn giao thông trên công trường. 

- Lắp đặt các biển báo, biển cấm để thông báo cho người dân biết, tránh đi 

vào khu vực thi công gây nguy hiểm. 

5. Giảm thiểu rủi ro do sự cố ngập úng, xói mòn 

Sự cố ngập úng xảy ra chủ yếu do mưa lớn kéo dài trong quá trình thi 

công. Vì vậy, các biện pháp đề ra chỉ hạn chế sự ứ đọng của nước mưa trên công 

trường thi công là: 

- Thường xuyên vệ sinh các rãnh, cống thoát nước trên bề mặt công 

trường thi công, đặc biệt trước những ngày mưa. 

- Hình thức thi công cuốn chiếu, dọn dẹp mặt bằng sau khi hoàn thành 

mỗi đoạn đường. 

- Tạo các rãnh thoát nước trên các tuyến đường và toàn bộ công trường 

dẫn về các hố lắng tạm thời tránh tình trạng ngập cục bộ trong mùa mưa. 

- Lắp đặt các biển báo, rào chắn tại các hố thu nước nhằm đảm bảo an 

toàn trong mùa mưa. 

- Hạn chế thi công vào các ngày mưa lớn. 

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

môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla là dự án hạ tầng kỹ thuật, không có 

giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại, không có hoạt động 

trực tiếp phát sinh chất thải gây ô nhiễm. 

3.2.1.1. Các tác động tích cực khi dự án được hoàn thành 

Dự án hình thành sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra tại Quyết định phê duyệt 

chủ trương dự án, đó là: 

- Xây dựng tuyến kè phòng chống sạt lở, giữ ổn định bờ sông nhằm đảm 

bảo an toàn dân sinh cho khoảng 5.000 dân, cơ sở hạ tầng và khoảng 200ha đất 

canh tác thuộc thôn Pleigroi thuộc xã Chư Hreng và thôn Kon Tum Kơ Nâm 2 

xã Đăk Rơ Wa; 

- Xây dựng tuyến kè góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan và thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
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- Tạo thêm tuyến đường giao thông mới góp phần phát triển hạ tầng khu 

vực ven sông. Tuyến đường giúp kết nối với đường Bao phía Nam, đường dẫn 

vào Cầu số 1 qua sông Đăk Bla, đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 theo quy 

hoạch. 

- Tuyến đường còn giúp tăng mỹ quan đô thị tại khu vực quy hoạch, bổ 

sung các kết cấu hạ tầng, kỹ thuật đô thị, gia cố hệ thống thoát nước mặt. 

Dự án mang tính chiến lược lâu dài, là cơ sở cho các hoạt động phát triển 

sau này của thành phố Kon Tum nói chung. 

3.2.1.2. Các tác động tiêu cực khi dự án được hoàn thành: 

1. Khí thải 

Trong giai đoạn vận hành khi tuyến đường giao thông hoàn thiện, nguồn 

khí thải phát sinh chủ yếu do hoạt động của các phương tiện lưu thông trên 

tuyến đường. Khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông chứa các chất ô 

nhiễm như: Bụi TSP, khí NO2, SO2, CO, HC... Theo các số liệu tham khảo của 

Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO, 1993), hệ số ô nhiễm không khí của các loại xe 

như sau: 

Bảng 3.24: Hệ số ô nhiễm không khí đối với các loại xe 

Các loại xe 
Đơn vị 

(U) 

TSP 

(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 

NOx 

(kg/U) 

CO 

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

Xe ô tô 1000 km 0,07 2,05S 1,19 7,72 0,83 

Xe máy 1000 km 0,8 0,57S 0,14 16,7 8 

Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh trong xăng là 0,05% 

(Nguồn: Tập 1 - Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí - Geneva – 1993) 

- Là tuyến đường mới nên việc dự báo lưu lượng xe khó chính xác. Tham 

khảo theo TCVN 4054:2005 – Yêu cầu thiết kế đường ô tô, lưu lượng xe thiết kế 

đối với đường cấp III là > 3000 (lượt xe con/ngđ). Căn cứ theo hệ số quy đổi các 

loại xe ta có lưu lượng xe lưu thông trên tuyến đường năm thiết kế (2035) được 

thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.25: Dự báo lưu lượng tham gia giao thông trên tuyến đường 

(lượt xe/ngđ) 

TT Phương tiện 
Lưu lượng xe năm 

2035 (lượt/ngđ) 

1 Xe ô tô 3000 
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TT Phương tiện 
Lưu lượng xe năm 

2035 (lượt/ngđ) 

2 Xe máy 10.000 

- Từ số lượt xe, chiều dài tuyến đường và hệ số phát thải từ hoạt động 

giao thông tính toán được tải lượng các chất ô nhiễm trên tuyến đường qua các 

năm tại bảng sau: 

Bảng 3.26: Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ hoạt động giao 

thông trên tuyến đường 

Chất ô nhiễm 

Năm 

E (mg/ms) 

TSP SO2 NOx CO VOC 

Xe máy 0,22 0,01 0,33 4,72 0,22 

Ô tô 0,26 0,01 0,39 5,59 2,6 

Tổng 0,48 0,02 0,72 10,31 2,82 

- Áp dụng mô hình Sutton để tính toán nồng độ bụi phát sinh (dạng nguồn 

đường) ở một điểm bất kỳ trên đoạn tuyến thuộc dự án: 

 

 

 

Trong đó : 

+ C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3). 

+ E: Tải lượng của các chất ô nhiễm tại nguồn thải (mg/ms). 

+  z: Độ cao điểm tính (m), z = 1,5m (Chiều cao trung bình con người có 

thể bị ảnh hưởng bởi các chất ô nhiễm). 

+ z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách x 

theo phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, z = 0,53 × x0,73. 

+ u: Tốc độ gió trung bình = 0,9 m/s. 

+ h: Độ cao của nguồn thải so với mặt đất xung quanh (lấy bằng 0,5 m) 

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi. 

Khi đó, nồng độ chất ô nhiễm phát sinh được ước tính theo các vị trí x 

như sau: 

Bảng 3.27: Kết quả dự báo nồng độ các chất khí ô nhiễm  

2 2

2 2

( ) ( )
0.8 exp exp
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                                                                                           Đơn vị tính: 

µg/m3 

Chất ô 

nhiễm 
5 m 10 m 20 m 30 m 50 m 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(trung bình 1h) 

Bụi 335 258 171 130 91 300 

SO2 14 11 7 5 4 350 

NOx 503 387 256 195 136 200 

CO 7.210 5.542 3.672 2.800 1.959 30.000 

Nhận xét: Theo kết quả tính toán và dự báo cho thấy một số chất ô nhiễm 

phát sinh do hoạt động của phương tiện giao thông vượt ngưỡng cho phép của 

quy chuẩn cho phép như Bụi TSP ở khoảng cách 5m, NOx ở khoảng cách 30m. 

Như vậy trong tương lai khi lưu lượng giao thông tăng lên sẽ mang đến cách tác 

động đến môi trường đi kèm, đây cũng là vấn đề gặp phải của tất cả các đô thị. 

Vấn đề ô nhiễm giao thông gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân, 

chất lượng môi trường và mỹ quan đô thị. 

2. Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải đi 

lại thường xuyên.Các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau. Ví 

dụ xe du lịch nhỏ có mức ồn 77 dBA, xe tải- xe khách: 84-95 dBA, xe mô tô: 94 

dBA...Mức ồn của các loại xe cơ giới được nêu trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.28: Mức ồn của các loại xe cơ giới 

Loại xe 
Cường độ ồn 

(dBA) 

Tiêu chuẩn độ ồn tại khu dân cư 

Ban ngày (dBA) Ban đêm (dBA) 

Xe du lịch 77 

 

70 

 

55 

Xe mini bus 84 

Xe thể thao 91 

Xe vận tải 93 

Xe mô tô 4 thì 94 
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Loại xe 
Cường độ ồn 

(dBA) 

Tiêu chuẩn độ ồn tại khu dân cư 

Ban ngày (dBA) Ban đêm (dBA) 

Xe mô tô 2 thì 80 - 100 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT Hà Nội 

1997 

Số liệu ở bảng trên cho thấy, hầu hết các hoạt động giao thông đều phát 

sinh tiếng ồn vượt quy chuẩn cho phép về tiếng ồn tại khu dân cư. Do đó, cần 

thiết phải có các biện pháp kiểm soát một cách phù hợp. 

3. Nước mưa chảy tràn 

Tuyến kè bao bọc hoàn toàn khu quy hoạch từ cầu treo Kon Klor đến đầu 

tuyến đường bao phía Nam, do vậy hệ thống thoát nước mưa trên tuyến kè đồng 

thời đóng vai trò thoát nước cho toàn khu vực. Nguồn tiếp nhận nước mưa trên 

toàn khu vực là sông Đăk Bla. Nước mưa bề mặt được thu và thoát khác nhau ở 

từng giai đoạn: 

- Giai đoạn sau khi tuyến kè hoàn thành, chưa thực hiện các quy hoạch 

đồng bộ khác: Nước mưa được chảy tự nhiên và thu về các tuyến cống thoát 

nước ngang đặt trên tuyến kè trước khi đổ ra nguồn tiếp nhận. Dùng rãnh kín 

bằng cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn có đường kính 80-120cm sử dụng loại 

chịu lực, tải trọng H30. 

- Ở giai đoạn sau khi toàn bộ quy hoạch được xây dựng đồng bộ, nền khu 

vực được san bằng với tuyến kè: Nước mưa được thu gom thông qua hệ thống 

thoát nước chung và đổ ra nguồn tiếp nhận thông qua hệ thống thoát nước bề 

mặt tuyến kè. Thoát nước bằng cống tròn bê tông cốt thép đúc sẵn có đường 

kính 80-120cm, tải trọng tương ứng với vỉa hè là 0,3T/m2. 

Nước mưa chảy qua nền khu vực mang theo các loại chất bẩn, đất đá,... đổ 

về nguồn tiếp nhận sông Đăk Bla. Theo các nghiên cứu cho thấy, lượng chất bẩn 

trên mặt đường và trên các khu vực được tích tụ do thời tiết khô ráo sẽ đạt đến 

cân bằng sau 10 ngày. Sau khoảng thời gian trên, tốc độ lắng đọng sẽ tương 

đương với tốc độ di chuyển gây ra bởi sự nhiễu loạn không khí. Sự cân bằng 

được duy trì cho tới khi xuất hiện hiện tượng làm sạch bề mặt do nguyên nhân 

gió thổi với vận tốc trên 5,8 m/s hoặc mưa với lượng vượt 7mm/giờ. Như vậy, 

trận mưa đầu mùa sẽ kéo theo rất nhiều chất bẩn trên bề mặt, đổ về sông Đăk 

Bla gây ra nguy cơ ô nhiễm chất lượng nước sông. 

Sông Đăk Bla là nguồn tiếp nhận nước mưa của phần lớn thành phố Kon 

Tum (bao gồm các nhánh suối nhỏ khác trên địa bàn), trong giai đoạn tới khi 

thành phố phát triển và dân cư tăng lên, tác động của nước mưa đến nguồn tiếp 

nhận là ngày càng lớn, do vậy yêu cầu đặt ra là nhanh chóng hoàn thiện các quy 
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hoạch, ổn định nền đất, hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải để giảm tải lượng 

chất bẩn đi vào nguồn nước. 

4. Rủi ro về tai nạn giao thông 

Khi các hạng mục công trình đi vào hoạt động sẽ gia tăng lưu lượng các 

phương tiện qua lại các tuyến đường. Mặt khác, trong quá trình sửa chữa và bảo 

dưỡng các công trình cũng sẽ tập trung nhiều phương tiện, máy móc phục vụ. 

Điều đó sẽ kéo theo nguy cơ rủi ro về tai nạn giao thông đối với các tài xế lái xe 

và người dân tham gia giao thông. Điều này là khó tránh khỏi, do đó cần đẩy 

mạnh tuyên truyền cho những người tham gia giao thông tuyệt đối nghiêm chỉnh 

chấp hành Luật an toàn giao thông đường bộ để giảm thiểu những sự cố đáng 

tiếc có thể xảy ra. 

5. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ đến dự án 

Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác 

động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Biến đổi khí hậu với nguyên nhân 

chính do hiện tượng nhiệt độ trung bình của không khí tăng cao gây ra sự gia 

tăng cường độ và tần suất các hiện tượng thiên tai (giông, lốc xoáy, mưa lớn...). 

Hiện tượng ngập úng sâu kéo dài hoặc khô hạn cùng với sạt lở bờ, xâm nhập 

mặn ngoài ảnh hưởng của biến đổi khí hậu còn có trách nhiệm của con người. 

Do đó, ổn định đời sống, sinh kế cho cộng đồng và đầu tư phát triển cơ sở hạ 

tầng để góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực và thích ứng với biến đổi 

khí hậu là yêu cầu cấp thiết đối với nước ta. 

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với Việt Nam nói chung và thành phố 

Kon Tum nói riêng là rất rõ ràng, trong vòng 50 năm qua nhiệt độ trung bình 

tăng bình quân 0,50C/năm, lượng mưa có xu hướng tăng. Theo kịch bản phát 

thải trung bình, vào giữa thế kỷ 21, đa phần diện tích Việt Nam có nhiệt độ trung 

bình năm tăng từ 1,2-1,6oC. Trong khi đó, mức tăng phổ biến của lượng mưa 

năm từ 1-4% vào giữa thế kỷ. Những biến đổi này làm thay đổi hình thái các 

kiểu thời tiết và làm trầm trọng thêm các loại hình thiên tai và gia tăng cường độ 

và tần suất các thiên tai ít phổ biến trước đây. Các tác động của biến đổi khí hậu 

như sau: 

- Tăng nhiệt độ trung bình và số ngày nóng của mùa khô; 

- Tăng lượng mưa cuối mưa, phân bố mưa thay đổi; 

- Tăng số ngày có mưa lớn bất thường (>100mm); 

- Nước biển dâng dẫn đến ngập lụt, xâm nhập mặn; 

- Triều cường gia tăng... 

Nhiệt độ tăng, lượng mưa tăng bất thường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

công trình giao thông, gây giảm tuổi thọ công trình, tăng áp lực đối với hệ thống 

thoát nước, từ đó gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, thất thoát nguồn kinh phí 

nhà nước do hoạt động tu sửa tuyến đường. 
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Thiên tai, mưa lũ gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Tuyến kè có 

nhiệm vụ ngăn lũ nhưng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng chính bởi dòng lũ. Lưu 

lượng nước lớn, vận tốc dòng chảy cao và áp lực nước lên công trình dễ gây ra 

xói lở, hư hỏng công trình. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất trong giai 

đoạn vận hành 

3.2.2.1. Các biện pháp khống chế, giảm thiểu tác động đến môi trường 

không khí 

- Đơn vị quản lý phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức 

năng giám sát, kiểm tra các phương tiện lưu thông trên đường. Cấm các loại xe 

vượt tải trọng, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu chuẩn khí thải theo quy định 

của Nhà nước đi vào tuyến đường. 

- Bố trí đầy đủ hệ thống biển báo quy định tốc độ khi tham gia giao thông 

trên tuyến đường. 

- Trồng và bảo vệ cây xanh dọc hai bên đường nhằm tạo cảnh quan đô thị 

và giảm thiểu tác động đến môi trường không khí. Các loại cây xanh trồng theo 

quy hoạch. 

- Định kỳ làm vệ sinh mặt đường, không để đất đá vương vãi làm phát tán 

bụi khi các phương tiện giao thông di chuyển trên tuyến đường. 

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ tài sản chung, nghiêm cấm tình trạng đập 

phá, lấn chiếm lòng lề đường cho các mục đích khác. 

3.2.2.2. Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

a. Hệ thống thoát nước dọc 

- Vị trí đặt: Hệ thống thoát nước dọc dùng riêng cho nước mặt và nước 

mưa bố trí nằm dọc theo tuyến đường. 

- Hướng thoát nước: Hệ thống nước mặt sẽ được thu vào rãnh dọc thông 

qua các hố thu, được dẫn về và xả theo quy hoạch. 

b. Hệ thống thoát nước thải. 

- Nước thải được thu gom về điểm xả thông qua các đường ống BTCT 

D30-40cm được lắp đặt dưới mép ngoài vỉa hè.  

- Độ sâu chôn cống ban đầu 0,5m (tính đỉnh cống). 

- Vận tốc nước chảy lớn nhất trong cống: 3m/s để đảm bảo không phá hủy 

đường ống và mối nối. 

- Hệ thống cống thoát nước thải được nối bằng các hố ga (kết hợp với hố 

ga thu gom): khoảng cách trung bình 29,2m.  Bố trí tấm gang D70cm trên tấm 

đan hố ga để kiểm tra, nạo vét. 
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- Thoát nước thải được thiết kế đi riêng và đấu nối điểm xả tạm thời vào 

hệ thống thoát nước mưa. Khi hoàn chỉnh quy hoạch sẽ tập trung về nhà máy xử 

lý.  

c. Giải pháp quản lý 

- Các công trình tiêu thoát nước mưa phải được thường xuyên kiểm tra, 

bảo dưỡng, đặc biệt là hệ thống cống thoát. Hệ thống thu gom, các hố ga và 

cống xả phải được di tu sửa chữa bảo đảm tốt cho việc tiêu thoát nước. 

- Đảm bảo không có sự cố tắt nghẽn đường cống, nạo vét, vệ sinh định kỳ. 

- Để giảm thiểu những tác động làm ảnh hưởng tới chất lượng nước biện 

pháp hữu hiệu là thực hiện chế độ quan trắc định kỳ phát hiện và khắc phục sớm 

những nguyên nhân gây ảnh hưởng tới chất lượng nước ngay từ ban đầu. 

3.2.2.3. Biện pháp bảo trì, bảo dưỡng công trình 

* Đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình: 

- Đối tượng kiểm tra: Việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình sẽ 

do đơn vị chức năng tiếp nhận vận hành và thực hiện công tác bảo trì theo đúng 

quy định. 

- Phương pháp kiểm tra: Việc kiểm tra công trình có thể bằng trực quan 

hoặc bằng thiết bị chuyên dụng. Kiểm tra bao gồm kiểm tra theo quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, quy trình bảo trì được duyệt; kiểm tra hồ sơ hoàn công để phát 

hiện những sai khác sau khi thi công so với hồ sơ thiết kế; kiểm tra thường 

xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng của 

công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình làm cơ sở cho việc bảo trì công trình. 

- Tần suất kiểm tra:  

+ Kiểm tra thường xuyên: Là quá trình kiểm tra tra thường ngày, xem xét 

công trình bằng mắt hoặc các phương tiện đơn giãn để phát hiện kịp thời dấu 

hiệu xuống cấp của công trình. Kiểm tra thường xuyên tiến hành với những hạng 

mục dễ quan sát như: hiện tượng lún sụt, nứt nền đường, mặt đường; hiện rỉ sét 

cột biển báo, trụ điện; hiện tường lún sụt tại…..  

+ Kiểm tra định kỳ: Là quá trình kiểm tra công trình theo chu kỳ để phát 

hiện các dấu hiệu xuống cấp cần khắc phục sớm. Thực hiện kiểm tra đối với các 

hạng mục như: Mặt đường, hệ thống thoát nước, đường dây, trạm biến thế… 

+ Kiểm tra đột xuất: Là quá trình kiểm tra công trình khi có hư hỏng đột 

xuất theo quyết định của Chủ sở hữu hoặc theo báo cáo của đơn vị vận hành. 

* Nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình: 

- Đối với nền đất: Kiểm tra thường xuyên sự ổn định của đất nền. Sửa 

chữa và có biện pháp gia cố những đoạn nền bị hư hỏng. Đặc biệt là những vị trí 

đắp cao, hay khu vực đất yếu nhằm đảm bảo an toàn cho nền đất. Có thể lập các 
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trạm quan trắc để quan sát và đo đạc các thông số kỹ thuật nhằm đánh giá độ ổn 

định của đất nền. 

- Định kì kiểm tra và tiến hành công tác sửa chữa nhỏ: vá các ổ gà, những 

đoạn mặt đường bị hư hỏng nhẹ ...  

- Sau khi hết thời gian phục vụ, đơn vị quản lí phải kiểm tra và cho thay 

lại kết cấu mặt đường mới. 

- Định kì kiểm tra, nạo vét những đoạn rãnh bị tắc nghẽn, sữa chữa những 

đoạn rãnh bị hư hỏng không còn đảm bảo thoát nước. 

- Cống: Phải được thường xuyên kiểm tra khả năng thoát nước, hiện trạng 

các bộ phận. Khơi thông cống khi bị tắc đảm bảo thoát nước tốt, dẫn dòng chảy 

ở hạ lưu để tránh ảnh hưởng đến khu vực dân cư. Gia cố, thay thế thượng lưu, hạ 

lưu khi bị xói lở và các bộ phận bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn cho công 

trình. 

- Đối với hệ thống điện: Thường xuyên kiểm tra sự ổn định của lưới điện 

áp. Thay thế ngay những bóng đèn bị cháy hoặc không đảm bảo độ chiếu sáng. 

Phải thay thế toàn bộ những bóng đèn đã hết thời gian sử dụng. 

- Đối với hệ thống cấp, thoát nước: Phải được thường xuyên kiểm tra khả 

năng thoát nước, hiện trạng các bộ phận. Khơi thông cống khi bị tắc đảm bảo 

thoát nước tốt. Đối với dây chuyền xử lý thì kiểm tra và bảo dưỡng theo quy 

định của nhà sản xuất. 

* Phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình 

- Nền đường: Đối với những hư hỏng nhỏ do sụt lún cục bộ hay do xói lở 

tiến hành đắp bù nền đường theo đúng thiết kế, đảm bảo các yêu cầu về kích 

thước, độ chặt. Với mái dốc bị sạt lở trên các đoạn taluy dương và âm thì xây 

dựng các công trình bảo vệ mái dốc như tường chắn, khung bê tông, trồng cỏ… 

- Hệ thống thoát nước: Trát vá những chỗ nứt vỡ, bung mạch cục bộ. Các 

hư hỏng lớn hơn sử dụng các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép để đổ bù hoặc 

phá bỏ làm mới, bảo đảm khả năng chịu lực và vận hành như thiết kế ban đầu. 

Việc sửa chữa hệ thống thoát nước cũng là một biện pháp nhằm bảo vệ kết cấu 

nền, mặt đường. 

- Hệ thống điện chiếu sáng: Sửa chữa, thay thế những bộ phận công trình, 

công trình bị hư hỏng do chịu các tác động đột xuất như gió bão, lũ lụt, động 

đất, va đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi có biểu hiện có thể 

gây hư hỏng đột biến ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành công trình. 

* Xử lý các trường hợp bị xuống cấp 

Khi phát hiện bộ phận công trình hoặc công trình có biểu hiện xuống cấp 

về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thì chủ sở 

hữu hoặc người được ủy quyền phải thực hiện các việc sau đây: 
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- Kiểm tra công trình hoặc kiểm định chất lượng công trình; 

- Quyết định thực hiện các biện pháp an toàn: hạn chế sử dụng công trình, 

ngừng sử dụng công trình, di chuyển người và tài sản, nếu cần thiết để bảo đảm 

an toàn và báo cáo ngay với cơ quan quản lý nhà nước. 

- Sửa chữa những hư hỏng có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn sử 

dụng, an toàn vận hành của công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng 

công trình khẩn cấp. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục, kinh phí, trách nhiệm thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường 

Trong các giai đoạn của Dự án, biện pháp bảo vệ môi trường chủ yếu 

bằng công tác quản lý thi công. Bên cạnh đó, các công trình bảo vệ môi trường 

để giảm thiểu tác động của Dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.29: Kinh phí thực hiện của một số công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 

TT 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực 

hiện (đồng) 

Trách nhiệm 

thực hiện 

1 Giai đoạn thi công   

1.1 

Đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. 

Hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ vật trên đất, hỗ 

trợ thay đổi nghề nghiệp,… theo quy 

định. 

- 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị liên quan thực 

hiện 

1.2 

Tưới nước giảm bụi trong quá trình 

giải phóng mặt bằng, phá dỡ đoạn kè 

cũ. 

5.500.000 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị Nhà thầu 

1.3 

Trong giai đoạn bóc đất hữu cơ: Thực 

hiện tưới nước giảm bụi trên các lớp 

đất đào, tưới trên tuyến đường từ công 

trình dẫn đến đường Bao phía Nam và 

đường Đồng Nai. Tổng quãng đường 

tưới nước khoảng 4km, tần suất 4 

lần/ngày.  

17.800.000 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị Nhà thầu 

1.4 

Trong giai đoạn thi công: Tưới nước 

giảm bụi trên các tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu gồm đường 

Bao phía Nam và đường Đồng Nai.  và 

42.500.000 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị Nhà thầu 
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TT 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực 

hiện (đồng) 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Quốc lộ 14, tổng chiều dài tưới nước 

giảm bụi khoảng 8km. Tiêu chuẩn tưới 

nước là 1 lít/m2, lượng nước tưới hàng 

ngày khoảng 50 m3/ngày. Đối với 

những ngày nắng, tăng số lần tưới nước 

lên 06 lần tại các vị trí phát sinh nhiều 

bụi. 

1.5 
Hố rửa lốp xe tại điểm ra vào công 

trình. 
2.700.000 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị Nhà thầu 

1.6 

Mương thu nước, hố thu nước khu vực 

nhà tắm của mỗi khu lán trại, 03 vị trí 

(chi phí vận hành máy móc và nhân 

công thực hiện). 

4.000.000 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị Nhà thầu 

1.7 

Nhà vệ sinh tạm, bể tự hoại 03 ngăn tại 

mỗi khu vực lán trại, tổng cộng 03 vị 

trí (chi phí nhân công, chi phí xây 

dựng). 

21.000.000 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị Nhà thầu 

1.8 

Hố thu nước thải trộn bê tông kích 

thước BxLxH = 1x2x0,5 m (chi phí vận 

hành máy móc thực hiện). 

600.000 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị Nhà thầu 

1.9 

Thoát nước xung quanh khu vực bãi 

thải dài 720m (chi phí vận hành máy 

móc thực hiện). 

4.000.000 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị Nhà thầu 

1.10 
Tưới nước giảm bụi tại khu vực bãi 

thải đất hữu cơ. 
7.000.000 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị Nhà thầu 

1.11 

Trang bị 2 thùng chứa chất thải rắn tại 

mỗi khu vực lán trại, tổng cộng 06 

thùng. 

- 
Do đơn vị thu 

gom cung cấp 

1.12 
Thùng chứa dầu thải bảo dưỡng máy 

móc (03 thùng). 
4.500.000 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị Nhà thầu 
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TT 
Công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực 

hiện (đồng) 

Trách nhiệm 

thực hiện 

1.13 
Trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân (500.000 đồng/bộ). 
20.000.000 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị Nhà thầu 

1.14 
Tháo dỡ các công trình phụ trợ: Lán 

trại, nhà vệ sinh tạm,… 
4.500.000 

Chủ đầu tư phối 

hợp với các đơn 

vị Nhà thầu 

2 Giai đoạn vận hành   

2.1 
Trồng cây xanh, lắp đặt biển báo, vạch 

kẻ đường,.. 

Kinh phí quản 

lý công trình 
Đơn vị quản lý 

2.2 Vận hành công trình thoát nước 
Kinh phí quản 

lý công trình 
Đơn vị quản lý 

2.3 Vận hành hệ thống thu gom chất thải 
Kinh phí quản 

lý công trình 
Đơn vị quản lý 

2.4 
Bảo trì, bảo dưỡng công trình, phòng 

ngừa sự cố. 

Kinh phí quản 

lý công trình 
Đơn vị quản lý 

* Cơ sở xác định dự toán kinh phí: Dựa theo giá thành khảo sát thực tế. 

3.3.2. Kế hoạch xây dựng, lắp đặt, tổ chức thực hiện các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường 

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư phối hợp với tư 

vấn, chính quyền địa phương và các bên liên quan thực hiện sau khi phương án 

đền bù được UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn thành công tác đền bù trước khi triển 

khai thi công công trình. 

- Công tác lập hàng rào, cắm biển báo được thực hiện trước khi tiến hành 

thi công. 

- Các công trình thu gom nước thải, nước mưa, nước thải sinh hoạt được 

thực hiện trong quá trình bố trí lán trại công nhân, trước khi thực hiện thi công 

công trình. 

- Công tác tưới nước giảm bụi trên các tuyến đường được thực hiện đồng 

thời với hoạt động thi công vận chuyển. 

- Công tác thu gom chất thải rắn được thực hiện xuyên suốt trong quá 

trình thi công của dự án. 
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3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, 

dự báo 

Trong quá trình thực hiện ĐTM, báo cáo đã kết hợp nhiều phương pháp 

đánh giá khác nhau trên cơ sở thực tế của nhiều dự án đã thực hiện và mô hình 

hóa các quá trình ô nhiễm. Báo cáo đã chi tiết hoá tối đa các số liệu về tải lượng, 

nồng độ phát thải và các tác động. Tuy nhiên, tất cả các đánh giá không thể chính 

xác hoàn toàn do số liệu mang tính chất tính toán lý thuyết và dự báo. Mức độ tin 

cậy của các phương pháp được sử dụng và thể hiện chi tiết qua bảng sau: 

Bảng 3.30: Tổng hợp mức độ tin cậy của các phương pháp ĐTM đã 

sử dụng 

TT Phương pháp Độ tin cậy Nguyên nhân 

1 Phương pháp liệt kê  Trung bình 

Chỉ đánh giá định tính hoặc bán định 

lượng, dựa trên chủ quan của những 

người đánh giá. 

2 

Phương pháp so sánh 

tiêu chuẩn, quy 

chuẩn 

Cao 
Dựa trên các tiêu chuẩn đang có hiệu 

lực. 

3 
Phương pháp thống 

kê 
Cao 

Dựa theo các số liệu thống kê chính 

thức của tỉnh, báo cáo khoa học và 

các tài liệu có giá trị 

4 

Phương pháp lấy 

mẫu ngoài hiện 

trường và phân tích 

trong phòng thí 

nghiệm 

Cao 

- Số liệu có được mang tính thực tế 

cao 

- Thiết bị lấy mẫu phân tích mới, 

hiện đại 

- Dựa trên lấy mẫu tiêu chuẩn, kết 

quả phân tích có độ tin cậy cao 

5 

Phương pháp đánh 

giá nhanh theo hệ số 

ô nhiễm do WHO 

thiết lập năm 1993 

Trung bình 

Dựa vào các hệ số ô nhiễm do tổ 

chức Y tế thế giới WHO thiết lập nên 

chưa thật sự phù hợp với điều kiện ở 

Việt Nam 

6 
Phương pháp tham 

vấn cộng đồng 
Cao 

Các ý kiến của địa phương và người 

dân được ghi nhận và đưa vào báo 

cáo, mang tính thực tiễn cao, phù hợp 

với điều kiện thực tế tại khu vực. 
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CHƯƠNG 4 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của dự án 

Bảng 4.1: Chương trình quản lý, giám sát môi trường của Dự án 

Các giai 

đoạn của 

Dự án 

Các hoạt động 

của Dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian thực hiện và 

hoàn thành 

1 2 3 4 5 

Thi công 

xây dựng 

Chiếm dụng 

đất. 
Cuộc sống của người dân 

Đền bù thiệt hại theo đúng quy định, 

hợp lòng dân, giải quyết khiếu nại, 

khiếu kiện. 

Trong thời gian chuẩn bị 

Phát quang, 

giải phóng mặt 

bằng. 

- Bụi, tiếng ồn phát sinh 

đến khu dân cư xung 

quanh. 

- Chất thải rắn, bụi, khí 

thải trong quá trình vận 

chuyển. 

- Tưới nước giảm bụi các khu vực phá 

dỡ. 

- Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải, 

chất thải rắn. 

- Các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng 

ồn. 

 

Trong giai đoạn GPMB 

Vận chuyển 

nguyên vật liệu 

và máy móc, 

- Môi trường không khí: 

Bụi, khí thải. 

- Thiết kế hố rửa lốp xe trước khi ra 

khỏi công trường. 

Trong suốt thời gian thi công 

công trình 
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Các giai 

đoạn của 

Dự án 

Các hoạt động 

của Dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian thực hiện và 

hoàn thành 

1 2 3 4 5 

thiết bị thi công 

Dự án 

- Sức khỏe các hộ dân 

dọc đường vận chuyển và 

công nhân. 

- Xe vận chuyển phải che bạt, kiểm tra 

bảo dưỡng định kỳ. 

- Tưới nước đoạn đường vận chuyển 

đất đào đắp. 

- Điều phối phương tiện vận chuyển 

hợp lý. 

Thi công 

xây dựng 

Sinh hoạt của 

công nhân tại 

công trường 

- Nước thải sinh hoạt. 

- Rác thải. 

- Bố trí mương thu, hố thu nước nhà 

tắm. 

- Xây dựng nhà vệ sinh tắm giặt, bể tự 

hoại 3 ngăn. 

- Trang bị thùng chứa rác tại lán trại 

tạm. 

- Phá dỡ hoàn trả mặt bằng. 

Trước thi bắt đầu thi công, 

phá dỡ hoàn trả mặt bằng sau 

khi thi công hoàn thành 

Thi công 

xây dựng 

Xây dựng các 

hạng mục 

Bụi, khí thải, nước thải 

xây dựng, nước mưa 

chảy tràn,... 

- Khí thải: Bố trí máy móc làm việc 

hợp lý, đăng kiểm theo đúng quy 

định,… 

- Nước thải: quét dọn bề mặt công 

Trong suốt quá trình thi công 

dự án 
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Các giai 

đoạn của 

Dự án 

Các hoạt động 

của Dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Thời gian thực hiện và 

hoàn thành 

1 2 3 4 5 

trường, tạo hố thu gom nước thải xây 

dựng,… 

- Nước mưa: Bố trí thoát nước xung 

quanh công trình. 

- CTR: Thu gom vận chuyển xử lý 

trong ngày. 

- Tiếng ồn: Bố trí thời gian làm việc 

của máy móc hợp lý, trang bị các thiết 

bị chống ồn, rung cho công nhân,… 

Thi công 

xây dựng 

Sự cố môi 

trường (cháy 

nổ rò rỉ dầu 

nhớt, tai nạn 

lao động..) 

- Môi trường không khí, 

nước và đất 

- Hệ sinh thái và lân cận 

khu vực dự án 

- Trang bị phương tiện bảo hộ cho công 

nhân. 

- Trang bị các thiết bị phòng cháy chữa 

cháy, an toàn tại công trường ... 

Trong thời gian xây dựng 

Giai 

đoạn vận 

hành 

Quá trình tham 

gia giao thông 

của người dân. 

- Khói bụi xe lưu thông. 

- Sự cố hệ thống thoát 

nước. 

Các giải pháp giữ gìn vệ sinh chung tại 

tuyến kè. 

Các giải pháp bảo dưỡng công trình 

định kỳ. 

Trong suốt thời gian vận 

hành của khu dân cư 
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4.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ đầu tư 

4.2.1. Giám sát trong giai đoạn xây dựng 

4.2.1.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Mẫu K1: Quan trắc tại điểm đầu của tuyến kè. Toạ độ X =1586.589; Y 

= 554.204. 

+ Mẫu K2: Quan trắc tại điểm cuối tuyến kè. Toạ độ X =1586.873; Y = 

557.500. 

- Số lượng mẫu: 02 mẫu 

- Thông số đo: Vi khí hậu, bụi lơ lửng, SO2, NOx, CO, độ ồn, độ rung. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh. 

4.2.1.2. Giám sát chất lượng môi trường nước mặt 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Mẫu NM1: Quan trắc mẫu nước mặt trên sông Đăk Bla, tại vị trí dưới 

chân cầu Đăk Bla.  

+ Mẫu NM2 Quan trắc mẫu nước mặt tại vị trí dưới chân cầu treo Kon 

Klor 

- Số lượng mẫu: 02 mẫu. 

- Thông số giám sát: BOD5, COD, TSS, DO, Tổng Coliform.  

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

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

quốc gia về chất lượng nước mặt. 

4.2.1.3. Giám sát nước thải sinh hoạt 

- Vị trí lấy mẫu: Tại khu vực nước đầu ra của bể tự hoại thuộc lán trại 

công nhân.  

- Số lượng mẫu: 02 mẫu 

- Thông số đo: BOD5, COD, TSS, Dầu mỡ, NH4
+, Photpho, Coliform. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt. 

4.2.1.4. Giám sát chất thải rắn 
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- Theo dõi, hạn chế các hoạt động phát sinh chất thải rắn tại khu vực lán 

trại và chất thải của quá trình thi công. 

- Kiểm tra quá trình thu gom và xử lý các loại rác tại khu vực lán trại và 

chất thải của quá trình thi công. 

- Tần suất: Thường xuyên 

4.2.1.5. Giám sát an toàn lao động cho công nhân 

- Đưa ra các nội quy an toàn lao động cho công nhân trong quá trình thi 

công xây dựng; 

- Kiểm tra, giám sát an toàn lao động trong thi công; môi trường lán trại 

tạm. 

- Tần suất: Thường xuyên 

4.2.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành 

Đơn vị quản lý công trình có trách nhiệm giám sát an toàn công trình, 

định kỳ giám sát hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống điện chiếu sáng 

và các hạng mục phụ trợ công trình. 

4.2.3. Trách nhiệm của chủ đầu tư về bảo vệ môi trường trong thi 

công  

Căn cứ các quy định tại Thông tư 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng 

ngày 6/2/2018, Chủ đầu tư sẽ: 

- Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện kế hoạch quản lý và 

bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây 

dựng. 

- Trên cơ sở các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong 

báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được 

cấp có thẩm quyền xác nhận, chủ đầu tư sẽ bố trí đầy đủ kinh phí để thực hiện 

kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ các quy định về bảo vệ 

môi trường trong thi công xây dựng công trình. 

- Đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo yêu cầu về 

bảo vệ môi trường khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định về 

bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình hoặc có nguy cơ xảy ra sự 

cố môi trường nghiêm trọng. 

- Phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng công trình xử lý, khắc phục khi 

xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường; kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan có 

thẩm quyền để giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và các vấn đề 

phát sinh. 
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4.2.4. Trách nhiệm của nhà thầu với chế độ báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường 

Căn cứ các quy định tại Thông tư 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng 

ngày 6/2/2018, nhà thầu có trách nhiệm: 

- Báo cáo kịp thời cho chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan về những 

nguy cơ, vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng đến công tác bảo vệ môi trường 

trong quá trình thi công xây dựng công trình để có các giải pháp ngăn ngừa, xử 

lý phù hợp. 

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với chủ đầu tư về công tác bảo vệ môi 

trường trong thi công xây dựng công trình của các nhà thầu trên công trường 

theo quy định của hợp đồng tư vấn xây dựng. 
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Chương 5: KẾT QUẢ THAM VẤN 

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: 

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

5.1.3 Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng  

5.2.1. Ý kiến của Ủy ban nhân dân xã 

5.2.1.1. Về các tác động tiêu cực của Dự án đến môi trường tự nhiên, kinh 

tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng 

5.2.1.2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án đến môi 

trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: 

5.2.1.3. Kiến nghị đối với chủ đầu tư:  

5.2.2. Ý kiến của cộng đồng dân cư chịu tác động bởi dự án 

5.2.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến 

nghị của cơ quan tổ chức, cộng đồng dân cư 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông 

Đăk Bla đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Thông tư số 02/2022 ngày 10/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

Báo cáo đã nhận dạng, dự báo tương đối đầy đủ những tác động tiêu cực 

và các sự cố rủi ro môi trường có thể xảy ra trong quá trình triển khai dự án. Các 

tác động chủ yếu tập trung tại giai đoạn thi công xây dựng của dự án, mức độ tác 

động đến môi trường ở mức trung bình.  

Tuy nhiên các thông số tính toán có thể sai lệch so với khi triển khai dự án 

trong thực tế, phụ thuộc vào chất lượng thi công, ý thức bảo vệ môi trường của 

nhà thầu, công nghệ thiết bị, thời tiết,.... 

Từ những tác động môi trường tiềm tàng đã dự báo, báo cáo cũng đề ra 

các giải pháp giảm thiểu đối với từng tác động được đánh giá, các giải pháp ứng 

phó rủi ro, sự cố trong quá trình thực hiện. Các giải pháp đề xuất đều có mức độ 

khả thi cao, phổ biến đối với các công trình xây dựng hiện nay. 

Trên cơ sở phân tích và đánh giá như trên, Chủ đầu tư cam kết thực hiện 

các nội dung sau: 

- Tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam trong quá trình giám sát và bảo 

vệ môi trường như chương trình giám sát môi trường đã được nêu trong chương 

4. 

- Triển khai và áp dụng các biện pháp kiểm soát, xử lý ô nhiễm theo đúng 

phương án đã nêu trên để giảm thiểu tải lượng các chất ô nhiễm có tác động tiêu 

cực đến môi trường. 

- Các biện pháp này sẽ được áp dụng trong trong suốt quá trình thi công 

xây dựng và triển khai thực hiện dự án.  

2. Kiến nghị 

Với tư cách là Chủ đầu tư Dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có kiến nghị đối với địa phương 

là UBND thành phố Kon Tum, UBND xã Đăk Rơ Wa và UBND xã Chư Hreng 

một số nội dung như sau: 

- Hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tiếp thu các ý 

kiến phản hồi của người dân về dự án đề có phương án giải quyết sớm nhất. 

- Hỗ trợ giám sát các đơn vị thi công trong quá trình phát quang, dọn dẹp 

mặt bằng, thi công các hạng mục công trình của dự án. 
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- Hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình đăng ký tạm trú tạm vắng, quản lý số 

lượng công nhân tại công trường, hỗ trợ giải quyết các mâu thuẫn có thể xảy ra 

trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. 

3. Cam kết 

Thực hiện nội dung báo cáo đúng theo quy định tại Nghị định 

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

của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022 ngày 10/01/2002 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư cam kết: 

- Tuân thủ Pháp luật Việt Nam trong quá trình giám sát và bảo vệ môi 

trường như chương trình giám sát môi trường đã được nêu trong Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án. 

- Thực hiện nghiêm Chương trình quản lý môi trường, chương trình giám 

sát môi trường như đã nêu trong báo cáo. Đồng thời áp dụng đúng các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn so sánh. 

- Đơn vị cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế các 

nguồn gây tác động đến môi trường như đã được đề cập trong chương 3. Các 

biện pháp bao gồm: 

+ Cam kết tiến hành xây dựng theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, 

không làm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của người 

dân. Trong quá trình hoạt động, nếu xử lý không đảm bảo gây ô nhiễm môi 

trường ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân sẽ bị cơ quan chức năng 

đóng cửa dự án. 

+ Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế các nguồn 

gây tác động đến môi trường không khí. 

+ Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế các nguồn 

gây tác động đến môi trường nước. 

+ Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động do chất thải 

gây ra. 

+ Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế các rủi ro, sự 

cố môi trường xảy ra khi triển khai dự án.  

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý môi 

trường trong quá trình quan trắc môi trường theo định kỳ. 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật Việt Nam nếu có những vi 

phạm pháp luật về môi trường. 

Với tư cách là chủ đầu tư dự án Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cam kết chịu trách nhiệm hoàn 

toàn trước pháp luật Việt Nam nếu có những vi phạm về môi trường./. 
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CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO 

- Tài liệu trong và ngoài nước về các phương pháp xử lý ô nhiễm môi 

trường. 

- Bộ tài liệu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường đã được ban hành. 

Đây là bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép các nguồn xả thải vào môi trường, 

dựa trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn này có thể đánh giá được hiện trạng môi 

trường và mức độ ô nhiễm do nguồn thải gây ra. 

- Lê Thạc Cán, Đánh giá tác động môi trường phương pháp luận và kinh 

nghiệm thực tiễn, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.  

- Lê Trình (2000), Đánh giá tác động môi trường, phương pháp và ứng 

dụng, NXB Xây Dựng Hà Nội.  

- Trần Hiếu Nhuệ, Trần Đức Hạ, Đỗ Hải, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Văn 

Tín (2007), Cấp thoát nước, NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

- Trần Ngọc Chấn (2004), Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1, Ô 

nhiễm không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm), NXB Khoa học và Kỹ 

thuật Hà Nội. 

- Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái (2001), Quản 

lý chất thải rắn, NXB Xây dựng, Hà Nội.  

- Trịnh Xuân Lai (2000), Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, 

NXB Xây Dựng. 

- Trần Thị Mai, Trần Thị Sen, Nguyễn Đình Hải (2007), Giáo trình Cấp 

thoát nước trong nhà, Hà Nội. 

- Nguyễn Văn Tín (2001), Cấp nước (tập 1, Mạng lưới cấp nước), NXB 

Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. 

- Phạm Ngọc Đăng (1997), Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ 

thuật Hà Nội. 

- Lê Huy Bá – Lâm Minh Triết (2000), Sinh thái môi trường, NXB Khoa 

học và Kỹ thuật. 

- Trần Đông Phong và Nguyễn Thị Quỳnh Hương (07/2009), Phương pháp 

đánh giá tác động Môi trường, Trường ĐH Xây dựng – Trung tâm Môi trường 

đô thị và Công Nghiệp.  

- Vương Quang Việt (2006), Giáo trình Đánh giá tác động môi trường, 

TP. Hồ Chí Minh. 

- Nguyễn Trung Việt (2004 - 2005), Mạng lưới thoát nước, Khoa Công 

nghệ và Quản lý Môi trường – Trường ĐH Văn Lang. 

- World Health Organization (1993), Assessment of sources of air, water 

and land pollution, Geneva. 
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PHỤ LỤC 1: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC 

THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG, THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla. 

 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT 

Đơn vị tư vấn lập Báo cáo: Công ty TNHH Tiên Châu Kon Tum  

Trang 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 
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KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG 
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KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 
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PHỤ LỤC 2: BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ, SƠ ĐỒ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ 

ÁN 

 





















 

 

           BỘ NÔNG NGHIỆP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

       Số:                  /BNN-KH                       Hà Nội, ngày        tháng       năm  
  V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư  

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Thực hiện văn bản số 3784/BKHĐT-TH ngày 17/6/2021 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư thông báo bổ sung (8.500 tỷ đồng) dự kiến kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 

3890/BNN-KH ngày 23/6/2021 dự kiến phân bổ số vốn bổ sung, hoàn chỉnh kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ. 

Sau khi rà soát, để đảm bảo khả năng thực hiện của các dự án, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

của các dự án như phụ lục I và tổng hợp kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 

(vốn trong nước) sau điều chỉnh như phụ lục II kèm theo (thay thế phụ lục III 

văn bản số 3890/BNN-KH ngày 23/6/2021). 

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ./.   
 

Nơi nhận:    
- Như trên;  

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Bộ Tài chính; 

- Lưu: VT, KH (20). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

    

 

Nguyễn Hoàng Hiệp  
 



1

Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSNN

Thanh toán 

nợ XDCB

TỔNG SỐ 64.732.200 64.650.000 7.001.000 7.001.000

A CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 61.252.526 61.180.326 6.715.000 6.715.000

I Quy hoạch 91.100 91.100 85.100 85.100

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2021

70.190 70.190 70.100 70.100

1 Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy 

lợi

Toàn quốc 2020-2021  2205 

16/6/20 

70.000 70.000 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000

2 Quy hoạch Bảo vệ và Khai thác nguồn

lợi thủy sản

Toàn quốc 2020-2021  2742 

21/7/2020 

25.193 25.193 7.000 7.000 18.190 18.190 18.100 18.100

3 Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Toàn quốc 2020-2021  2052 

05/6/2020 

37.046 37.046 15.000 15.000 22.000 22.000 22.000 22.000

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 

năm 2021

20.910 20.910 15.000 15.000

1 Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo

đậu tránh trú bão cho tàu cá

Toàn quốc 2020-2022  2749

21/7/2020 

28.947 28.947 8.000 8.000 20.910 20.910 15.000 15.000

II Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy 

lợi và thủy sản

60.666.426 60.594.226 6.624.900 6.624.900

II.1 Vốn đối ứng các dự án ODA (Chi tiết 

tại phụ lục IV)

2.209.887 2.209.887 390.300 390.300

II.2 Thủy lợi 50.933.011 50.933.011 5.856.000 5.856.000

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 103.900 103.900 10.000 10.000

1 Dự án Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt 

thích ứng biến đổi khí hậu (Thành phần 

Bộ NN&PTNT)

Các tỉnh 2021  763 

24/2/21 

4.119 4.119 4.000 4.000 4.000 4.000

2 Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng 

biến đổi khí hậu (Thành phần Bộ 

NN&PTNT)

Các tỉnh 2021  1863 

29/4/2021 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

3 Hồ Thượng Tiến Hòa Bình 2021-2022 10.000 10.000 5.000 5.000

4 Hồ Thác Muối Nghệ 

An

2021-2022 8.000 8.000           3.000          3.000 5.000 5.000

5 Hồ Ô Lâu Thượng TT Huế 2021-2022 10.000 10.000 10.000 10.000 4.000 4.000

6 Hồ Sông Côn Quảng Nam 2021-2022 10.000 10.000 7.000 7.000

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

NSTW

Thời gian 

KC-HT Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc 

Quyết định dự án đầu tư 

Trong đó:
STT Địa điểm XD

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Đơn vị: Triệu đồng

Danh mục dự án

Lũy kế số vốn bố trí từ 

khởi công đến hết

 năm 2020

TMĐT 

Phụ lục II

DỰ KIẾN DANH MỤC VÀ MỨC VỐN  KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 (VỐN TRONG NƯỚC)

(Kèm theo văn bản số:                        /BNN-KH ngày            /           /               của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Ghi chú

Năng lực 

thiết kế/Quy 

mô đầu tư Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 
 Đã bố trí 

kế hoạch năm 2021 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 
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Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSNN

Thanh toán 

nợ XDCB

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

NSTW

Thời gian 

KC-HT Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc 

Quyết định dự án đầu tư 

Trong đó:
STT Địa điểm XD

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Danh mục dự án

Lũy kế số vốn bố trí từ 

khởi công đến hết

 năm 2020

TMĐT 
Ghi chú

Năng lực 

thiết kế/Quy 

mô đầu tư Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 
 Đã bố trí 

kế hoạch năm 2021 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

7 Hồ La Ngà 3 Bình Thuận 2021-2022 14.000 14.000           4.000          4.000 10.000 10.000

8 Đập Cẩm Hoàng Thanh Hóa 2022-2024 8.000 8.000 7.900 7.900

9 Đập Sông Lam Nghệ 

An

2022-2024 8.000 8.000 8.000 8.000

10 Nâng cấp, tăng dung tích hồ Định Bình Bình Định 2022-2024 5.000 5.000 5.000 5.000

11 Công trình sử dụng nước sau các nhà 

máy thủy điện lớn khu vực Nam Trung 

bộ và Tây nguyên

Nam Trung 

bộ và Tây 

nguyên

2022-2024 8.000 8.000 8.000 8.000

12 Công trình kiểm soát mặn trên sông Vàm 

Cỏ

Long An 2022-2024 8.000 8.000 8.000 8.000

13 Công trình kiểm soát mặn trên sông Hàm 

Luông

Bến Tre 2022-2024 8.000 8.000 8.000 8.000

14 Công trình chuyển nước Gò Công Tiền Giang 2022-2024 8.000 8.000 8.000 8.000

15 Hệ thống công trình chuyển nước Bán 

đảo Cà Mau

Cà Mau 2022-2024 8.000 8.000 8.000 8.000

Thực hiện dự án 50.829.111 50.829.111 5.846.000 5.846.000

(1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025

11.408.111 11.408.111 5.838.300 5.838.300

a Dự án hoàn thành trước năm 2020 5.320 5.320

1  Hồ Tả Trạch  TT. Huế  T' 25900 2005-2014  4129 

29/9/14 

3.848.191 3.848.191 3.453.000 3.453.000 1.960 1.960 Quyết toán

2  Hồ Cửa Đạt Thanh Hóa  T' 86.862 2004-2015  423 

25/02/10 

2513 

16/10/12 

9.148.932 7.233.580 8.930.000 7.016.000 2.480 2.480 Quyết toán

3  HTTL Đá Hàn  Hà Tĩnh  T' 2700 2009-2014  4131 

29/9/14 

603.144 603.144 431.000 431.000 480 480 Quyết toán

4  Hoàn thiện dự án Bảo Định GĐ 2 (Hợp 

phần Nạo vét các kênh cấp dưới thuộc 

tỉnh Long An) 

 TG-LA  T', Ti. NM 2015-2017  597 

10/03/09; 

2693 

09/7/2019 

76.596 76.596 76.193 76.193 400 400 Quyết toán

b Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 

2021-2025

56.429.078 57.996.884 43.247.844 43.247.844 11.402.791 11.402.791 5.838.300 5.838.300

Các dự án vốn trong nước chuyển tiếp 1.114.712 1.053.312 378.063 378.063 684.000 684.000 199.700 199.700

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 40.500 40.500 40.500 40.500 29.500 29.500 29.000 29.000

1  Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây 

nhãn, vải 

 Hưng Yên  T', Ti 478 ha 

nhãn, vải 
2020-2021  4416 

28/10/16 

81.514 70.140 40.500 40.500 29.500 29.500 29.000 29.000
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Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSNN

Thanh toán 

nợ XDCB

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

NSTW

Thời gian 

KC-HT Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc 

Quyết định dự án đầu tư 

Trong đó:
STT Địa điểm XD

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Danh mục dự án

Lũy kế số vốn bố trí từ 

khởi công đến hết

 năm 2020

TMĐT 
Ghi chú

Năng lực 

thiết kế/Quy 

mô đầu tư Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 
 Đã bố trí 

kế hoạch năm 2021 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 

năm 2021

1.074.212 1.012.812 337.563 337.563 654.500 654.500 170.700 170.700

1 HTTL tưới cho vùng đất dốc huyện Bắc 

Quang, Quang Bình

 Hà Giang  T' 990 ha cam 2020-2023  4123 

30/10/201

9 

95.000 80.000 10.500 10.500 69.500 69.500 33.000 33.000

2 Chống ngập úng kết hợp NTTS thị xã 

Chí Linh

 Hải Dương  Ti , CN NTTS 

855 ha 
2020-2023  4400 

27/10/16 

166.400 160.000 65.259 65.259 94.000 94.000 72.000 72.000

3 Xây dựng  hạ tầng kỹ thuật vùng sản 

xuất chè tập trung an toàn, chất lượng 

cao tỉnh Thái Nguyên

 Thái Nguyên  T' 120 ha chè 2020-2022  4122 

30/10/19 

80.000 65.000 23.000 23.000 42.000 42.000 25.700 25.700

4 HTTL Khe Lại Vực Mấu Nghệ An 2012-2025  1609 

11/06/09 

627.812 627.812 207.804 207.804 400.000 400.000 Đang điều 

chỉnh dự án và 

thời gian thực 

hiện

5 Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát 

triển vùng chè tập trung an toàn, chất 

lượng cao tỉnh Tuyên Quang

 Tuyên 

Quang 

 T' 400 ha chè 2020-2022  4121 

30/10/19 

105.000 80.000 31.000 31.000 49.000 49.000 40.000 40.000

Các dự án vốn TPCP GĐ 2017-2020 

chuyển tiếp

55.314.366 56.943.572 42.869.781 42.869.781 10.718.791 10.718.791 5.638.600 5.638.600

a Các dự án được phân bổ vốn từ đầu 

kỳ trung hạn 2016-2020

1 HTTL Bắc Bến Tre (giai đoạn 1) Bến Tre  NM 139.000 

ha 
2011-2021   3679 

12/9/17  

2.123.601 2.123.601 1.782.000 1.782.000 38.000 38.000 30.000 30.000 Đủ vốn HT

2 HTTL Tà Pao Bình Thuận  T'20.340 ha 2009-2021   5010

21/12/18

2.501.724 2.028.605 1.813.936 1.813.936 80.000 80.000 80.000 80.000 nt

3 Hồ chứa nước Krông Pách Thượng Đắk Lắk  T'14.000 ha 2010-2021  4988

20/12/18   

4.421.236 4.421.236 2.538.215 2.538.215 1.350.200 1.350.200 551.100 551.100 nt

4 Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm 

Trang

Hà Tĩnh  T'32.585 ha, 

CN 
2009-2021  1493

22/6/12 

4.430.015 4.430.015 4.191.922 4.191.922 64.000 64.000 40.000 40.000 nt

5 Hồ Bản Mồng Nghệ An  T'30.600 ha 2010-2021   2749 

28/6/17  

5.318.378 5.318.378 3.496.378 3.496.378 1.822.000 1.822.000 248.000 248.000 ĐC dự án

6 HTTL Tân Mỹ Ninh Thuận  T'7480 ha 2009-2021  4218

19/10/17

5.951.468 5.951.468 5.054.468 5.054.468 635.000 635.000 635.000 635.000 Đủ vốn HT

7 Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 Lạng Sơn  Phòng lũ, 

T1041, CNSH 
2017-2022  4183

17/10/17 

2.998.500 2.998.500 2.471.500 2.471.500 350.800 350.800 347.800 347.800 nt

8 Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng TP 

Lào Cai

Lào Cai  ATCT 2017-2021  4416

30/10/17 

620.000 300.000 264.000 264.000 19.500 19.500 19.500 19.500 nt

9 Kè sông Cầu đoạn qua TP Bắc Kạn Bắc Kạn  ATCT 2017-2021  4418

30/10/17 

170.000 170.000 119.000 119.000 51.000 51.000 51.000 51.000 nt

10 Hồ chứa nước Ngòi Giành Phú Thọ  T' 7.690ha, 

CNSH 
2017-2021  1006

13/5/20 

1.279.000 1.064.100 828.000 828.000 236.100 236.100 236.100 236.100 nt

11 Hệ thống thủy lợi Nà Sản Sơn La  T'2.000ha 2017-2021  4426

30/10/17 

724.000 500.000 404.000 404.000 46.000 46.000 46.000 46.000 nt

12 Hổ chứa nước Xà Dề Phìn Lai Châu  T'300ha, 

CNSH 10600 

ng 

2017-2021  3904

29/9/17 

130.000 130.000 117.000 117.000 13.000 13.000 13.000 13.000 nt
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Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSNN

Thanh toán 

nợ XDCB

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

NSTW

Thời gian 

KC-HT Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc 

Quyết định dự án đầu tư 

Trong đó:
STT Địa điểm XD

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Danh mục dự án

Lũy kế số vốn bố trí từ 

khởi công đến hết

 năm 2020

TMĐT 
Ghi chú

Năng lực 

thiết kế/Quy 

mô đầu tư Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 
 Đã bố trí 

kế hoạch năm 2021 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

13 Nâng cấp đê, kè hữu sông Hồng đoạn từ 

K26+580 đến K32+00 và từ K40+350 

đến K47+980

Hà Nội  ATCT 2017-2021  4417

30/10/17 

300.000 300.000 260.000 260.000 1.000 1.000 1.000 1.000 nt

14 Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi 

Bắc Hưng Hải 

Hải Dương; 

Hưng Yên

 Nâng cao 

năng lực tưới 

HT 

2017-2021  4293

25/10/17 

420.000 420.000 368.000 368.000 4.000 4.000 4.000 4.000 nt

15 Trạm bơm Tri Phương II Bắc Ninh  T 5910; Ti 

1799 ha 
2017-2021  3907

29/9/17 

659.999 395.000 343.000 343.000 12.500 12.500 10.000 10.000 nt

16 Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi 

Bắc Nam Hà 

N. Định; Hà 

Nam

 Nâng cao 

năng lực tưới 

HT 

2017-2021  2997

13/7/17 

230.000 230.000 167.000 167.000 32.000 32.000 32.000 32.000 nt

17 Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống Thanh hóa  Ti 15500ha 2017-2021  4430

30/10/17 

600.000 600.000 450.000 450.000 90.000 90.000 70.000 70.000 nt

18 Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm 

Trang (giai đoạn 2)

Hà Tĩnh  T'32.585 ha, 

CN 
2017-2021  1998 

23/5/17 

1.485.685 1.254.791 500.000 500.000 754.791 754.791 150.000 150.000 nt

19 Hệ thống thủy lợi Rào Nan Quảng Bình  T'1.800ha; 

CNSH, CN; 

NM 

2017-2021  4428

30/10/17 

350.000 350.000 160.000 160.000 190.000 190.000 190.000 190.000 nt

20 Đập ngăn mặn sông Hiếu Quảng Trị  Ngăn mặn,

T'2000 
2017-2021  4429

30/10/17 

500.000 500.000 439.000 439.000 11.000 11.000 7.300 7.300 nt

21 Nâng cấp hệ thống CTTL Thạch Nham Quảng Ngãi  T' 50.000 2017-2021  4133

30/10/19 

506.400 500.000 380.000 380.000 52.700 52.700 52.700 52.700 nt

22 Hồ chứa nước Đồng Mít Bình Định  T' 1134ha 2017-2021 3899

29/9/17

2.142.996 2.002.126 1.520.000 1.520.000 376.000 376.000 275.000 275.000 nt

23 Hồ chứa nước Mỹ Lâm Phú Yên  T' 2500, 

CNSH 
2017-2021  3911

29/09/17

1874 

1.009.017 928.514 680.514 680.514 177.000 177.000 145.000 145.000 nt

24 Hồ chứa nước Sông Chò 1 Khánh Hòa  Tưới 2500ha, 

CN 
2017-2021  4433

30/10/17 

956.007 950.000 386.000 386.000 564.000 564.000 50.000 50.000 nt

25 Hồ chứa nước Sông Lũy Bình Thuận  Tạo nguồn 

24.200 ha 
2017-2021  5037

27/12/19 

1.484.000 1.435.400 1.150.000 1.150.000 37.000 37.000 37.000 37.000 nt

26 Hồ chứa nước EaHleo 1 Đăk Lăk  T'4100 ha, 

CNSH 
2017-2021  3902

29/09/17 

1.477.729 1.100.000 715.000 715.000 65.000 65.000 65.000 65.000 nt

27 Hồ chứa nước Nam Xuân Đắk Nông  T' 1.700ha  2017-2021  4425

30/10/17; 

556 

542.000 345.000 300.000 300.000 35.000 35.000 35.000 35.000 nt

28 Cụm CTTL Ia H' Đrai Kon Tum  T'930ha, 

CNSH 
2017-2021  4432

30/10/17 

325.000 325.000 285.000 285.000 37.500 37.500 35.000 35.000 nt

29 Hồ chứa nước Đạ Sị Lâm Đồng  T' 1514 ha 2017-2021  4431

30/10/17 

549.889 400.000 351.000 351.000 49.000 49.000 49.000 49.000 nt

30 Công trình thủy lợi hồ chứa nước IaMơr 

giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh)

Gia Lai; 

Đắk Lắk

 T' 12500 2017-2021   4741 

29/11/18 

1.249.000 1.249.000 763.500 763.500 310.600 310.600 280.000 280.000 nt

31 SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng Tây Ninh  T'21000 ha; 

TN 32000 ha 
2017-2021 4367

30/10/17

400.000 400.000 340.000 340.000 20.000 20.000 10.000 10.000 nt

32 Cụm CTTL vùng cao biên giới Bình 

Phước 

Bình Phước  T'952 ha; CN 

6020m3/ngđ 
2017-2021 1420

15/04/20

440.000 396.000 350.000 350.000 30.000 30.000 25.000 25.000 nt

33 HTTL Trạm bơm cống Xuân Hòa Tiền Giang  Tiếp nước ngọt   2017-2021 3539

08/9/20

250.000 250.000 230.000 230.000 10.500 10.500 10.500 10.500 nt
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34 HTTL Nam Bến Tre Bến Tre  Ngăn mặn, 

giữ ngọt 
2017-2021

1700

13/5/20

298.761 270.000 195.000 195.000 75.000 75.000 70.000 70.000 nt

35 Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu Trà Vinh; 

Vĩnh Long

 T' 30.000 ha; 

Tiêu: 

160.680ha 

2017-2021  2156

16/6/20 

433.000 424.355 353.000 353.000 17.000 17.000 17.000 17.000 nt

36 Cống âu thuyền Ninh Quới Bạc Liêu  Ngăn mặn giữ 

ngọt ST-BL 
2017-2021 4370

25/10/19

400.000 400.000 341.000 341.000 6.300 6.300 6.300 6.300 nt

37 Cống Tha La, cống Trà Sư An Giang  KSL An 

Giang, Kiên 

Giang;Cần Thơ 

2017-2021 3567

01/9/17

232.461 230.000 178.000 178.000 21.300 21.300 21.300 21.300 nt

38 HTTL tiểu vùng II, III, V Cà Mau  Cà Mau  Ngăn mặn giữ 

ngọt 
2017-2021 4423

30/10/17

500.000 500.000 330.000 330.000 120.000 120.000 110.000 110.000 nt

39 Xây dựng tuyến đê biển Bình Minh 4 Ninh Bình 2017-2021 593

12/02/18

480.000 400.000 273.000 273.000 127.000 127.000 87.000 87.000 nt

40 Hồ chứa nước Cánh Tạng Hòa Bình 2017-2021 1456 

26/4/18

3.115.000 2.878.000 1.276.000 1.276.000 1.602.000 1.602.000 401.000 401.000 nt

41 Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (giai 

đoạn 1)

Kiên Giang; 

Cà Mau

2018-2021 5078

25/12/18

3.309.500 3.300.000 2.154.000 2.154.000 1.036.000 1.036.000 996.000 996.000 nt

Các dự án bổ sung từ 10% dự phòng 99.000 99.000

42 Hồ Bản Mòng Sơn La  Chống lũ, CN 2010-2020 4122 

29/9/14 

728.365 699.245 665.415 665.415 33.000 33.000 33.000 33.000 nt

43 Công trình chống lũ thị xã Bắc Kạn (hồ 

Nậm Cắt)

Bắc Kạn  T' 300 2014-2020

1258 

17/4/19

746.265 746.265 741.484 741.484 4.000 4.000 4.000 4.000 nt

44 Hồ Tà Rục Khánh Hoà  T' 2510 2009-2020  4124 

29/9/14

1.092.783 676.443 643.849 643.849 2.000 2.000 2.000 2.000 nt

45 HTTL Sông Ray Bà Rịa - 

Vũng Tàu

 T'  9150 2006-2020

4132 

29/9/14 

2.981.528 1.835.844 1.704.000 1.704.000 90.000 90.000 40.000 40.000 nt

46 Hệ thống tiêu úng Đông Sơn Thanh Hoá  Ti 13356 2009-2020  1257 

17/4/19 

978.812 816.686 796.600 796.600 20.000 20.000 20.000 20.000 nt

(2) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025 

52.399.440 51.874.515 52.815 52.815 39.421.000 39.421.000 7.700 7.700

a Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025

27.065.290 26.540.365 21.865 21.865 26.298.500 26.298.500 2.000 2.000

1 Sửa chữa đảm bảo an toàn hồ, đập chứa 

nước

Các tỉnh 2022-2025 1.470.000 1.470.000 1.470.000 1.470.000

2 Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai 

đoạn 2021-2025

Các tỉnh có 

đê từ cấp III

2022-2025 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000

3 Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới 

đê từ cấp III trở lên

Các tỉnh có 

đê từ cấp III

2022-2025 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000

4 Công trình trữ nước và hệ thống cấp 

nước sinh hoạt tại các vùng có nguồn 

nước bị ô nhiễm, vùng khan hiếm nước, 

vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn

ĐBSCL 2022-2025 1.104.000 1.104.000 4.000 4.000 1.100.000 1.100.000
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5 Xây dựng các công trình cấp, trữ nước 

vùng Lục Khu tỉnh Cao Bằng; vùng cao 

núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường 

Tè tỉnh Lai Châu

 Cao Bằng, 

Hà Giang, 

Lai Châu

2022-2025 302.200 302.200           2.200          2.200 300.000 300.000

6 Hồ chứa nước Giang Ma Lai Châu 2022-2025 340.500 340.500             500             500 340.000 340.000

7 Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư, cơ sở hạ 

tầng tại các huyện Phong Thổ, Than 

Uyên, Mường Tè

Lai Châu 2022-2025 200.000 200.000 200.000 200.000

8  Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản  Sơn La 2022-2025 240.350 240.350             350             350 240.000 240.000

9 Cụm công trình thủy lợi huyện Bắc 

Quang - Quang Bình

Hà Giang 2022-2025 270.500 270.500             500             500 270.000 270.000

10 Hồ Cao Ngỗi Tuyên Quang 2022-2025 250.000 250.000 250.000 250.000

11 Hồ chứa nước Thục Luyện  Phú Thọ 2022-2025 450.000 450.000 450.000 450.000

12 Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị

trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ

Hòa

 Phú Thọ 2022-2025 200.000 200.000 200.000 200.000

13 Kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng (GĐ

2)

Lào Cai 2022-2025 590.000 400.000 400.000 400.000

14  Hồ Bản Lải GĐ2 (Hệ thống kênh 

mương)  

 Lạng Sơn 2022-2025 230.750 230.750             750             750 230.000 230.000

15  Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng  Lạng Sơn 2022-2025 200.000 200.000 200.000 200.000

16  Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực 

Cổ Phúc huyện Trấn Yên và khu vực 

phường Hợp Minh thành Phố Yên Bái 

Yên Bái 2022-2025 450.000 450.000 450.000 450.000

17 Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 2022-2025 261.000 261.000           1.000          1.000 260.000 260.000

18 Cụm công trình thủy lợi Bắc Kạn

 Bắc Kạn

2022-2025 781.500 781.500           1.500          1.500 780.000 780.000

19  Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành  Phú Thọ 2022-2025 1.402.000 1.402.000           2.000          2.000 1.400.000 1.400.000

20 Sửa chữa Nâng cấp hệ thống thủy lợi 

Thác Huống

Bắc Giang 2022-2025 400.500 400.500             500             500 400.000 400.000

21 Trạm bơm Lãng Sơn Bắc Giang 2022-2025 190.000 190.000 190.000 190.000

22 Nâng cấp hệ thống thủy lợi 8 xã miền núi 

phía Đông Bắc huyện Nho Quan và kè 

chống sạt lở sông Chanh

Ninh Bình 2022-2025 701.000 701.000           1.000          1.000 700.000 700.000

23 Cụm công trình thủy lợi Nam Sông Vân Ninh Bình 2022-2025 450.000 450.000 450.000 450.000
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24 Nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Hệ, 

huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

 Thái Bình 2022-2025 190.000 190.000 190.000 190.000

25 SCNC hệ thống thủy lợi Đa Độ và An 

Kim Hải

Hải Phòng 2022-2025 380.400 380.400             400             400 380.000 380.000

26 Nâng cấp trạm bơm Phù Sa Hà Nội 2022-2025 350.300 350.300             300             300 350.000 350.000

27 Tiêu vùng 3 Nông cống GĐ2 Thanh Hóa 2022-2025 450.500 450.500             500             500 450.000 450.000

28 Trạm bơm Hoàng Khánh Thanh Hóa 2022-2025 250.000 250.000 250.000 250.000

29 Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng 

Bắc Thanh Hóa

Thanh Hóa 2022-2025 800.000 800.000 800.000 800.000

30 Hoàn thiện hệ thống công trình cống 

Nam Đàn

Nghệ An 2022-2025 190.000 190.000 190.000 190.000

31 Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển từ xã 

Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt

Quảng Trị 2022-2025 160.000 160.000 160.000 160.000

32 HTTL Tân An - Đập Đá  Bình Định 2022-2025 300.500 300.500             500             500 300.000 300.000

33 Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà 

Râu - hồ Sông Trâu

 Ninh Thuận 2022-2025 440.450 440.450 450 450 440.000 440.000

34 Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân  Đắk Nông 2022-2025 200.200 200.200             200             200 200.000 200.000

35 Hồ Krông Pách Thượng GĐ2  Đắk Lắk 2022-2025 1.120.400 1.120.400             400             400 900.000 900.000

36 Hệ thống kênh mương hồ EaHleo 1  Đắk Lắk 2022-2025 640.450 640.450             450             450 640.000 640.000

37 Hệ thống kênh nhánh CTTL IaMơr Gia Lai 2022-2025 180.000 180.000 180.000 180.000

38 Hệ thống kênh mương hồ Đạ Lây, Đạ Sị  Lâm Đồng 2022-2025 400.350 400.350             350             350 400.000 400.000

39 Sửa chữa Nâng cấp hệ thống thủy lợi 

Dầu Tiếng 

Tây Ninh 2022-2025 400.515 400.515             515             515 400.000 400.000

40 Sửa chữa hồ chứa nước Tha La Tây Ninh 2022-2025 280.000 280.000 280.000 280.000

41 Cụm hồ tỉnh Bình Phước Bình Phước 2022-2025 240.000 240.000 240.000 240.000 2.000 2.000

42 Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự  - 

Vĩnh Hưng

Đồng Tháp - 

Long An

2022-2025 951.000 951.000           1.000          1.000 950.000 950.000

43 Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang Hậu Giang 2022-2025 300.000 300.000 300.000 300.000

44 Hạ tầng kỹ thuật vùng chuyên canh cây 

chanh huyện Đức Huệ

Long An 2021-2024  3924 

05/10/20 

        193.000          100.000           1.500          1.500 98.500 98.500
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45 Công trình kiểm soát nguồn nước kênh 

Nguyến Tấn Thành và bờ hữu sông Vàm 

Cỏ Tây

Tiền Giang, 

Long An

2022-2025 831.000 831.000           1.000          1.000 830.000 830.000

46 Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên khu 

vực xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang

 Trà Vinh 2022-2025 320.000 320.000 320.000 320.000

47 Xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực An 

Lạc, TP Hồng Ngự và khu vực Tịnh 

Thới, TP Cao Lãnh

Đồng Tháp 2022-2025 1.076.739 900.000 900.000 900.000

48 Hạ tầng phục vụ sản xuất vùng xoài xã 

Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

Đồng Tháp 2022-2025 195.186 130.000 130.000 130.000

49 Hệ thống ô bao lớn kiểm soát mặn vùng 

triều biển Đông Phụng Hiệp - Long Mỹ

Hậu Giang 2022-2025 200.000 200.000 200.000 200.000       

50 Xử lý sạt lở bờ sông Đăk Bla Kon Tum 2022-2025 300.000 300.000 300.000 300.000

51 Hệ thống trực canh, cảnh báo và theo dõi 

giám sát đa thiên tai, đa mục tiêu

các tỉnh 2022-2025 100.000 100.000 100.000 100.000

52 Di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có 

nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ 

quét

các tỉnh 2022-2025 700.000 700.000 700.000 700.000

53 Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số 

tỉnh MNPB

các tỉnh 2022-2025 700.000 700.000 700.000 700.000

54 Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển 

khu vực ĐBSCL 

các tỉnh 2022-2025 1.460.000 1.460.000 1.460.000 1.460.000

b Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 

2025

25.334.150 25.334.150 30.950 30.950 13.122.500 13.122.500 5.700 5.700

55 Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê 

biển một số tỉnh Bắc Bộ 

Hải Phòng, 

Nam Định, 

Ninh Bình

2023-2026 1.020.000 1.020.000 600.000 600.000 1.000 1.000

56 Cụm hồ Bản Phủ, Nậm Là Điện Biên 2023-2026 721.000 721.000 1.000 1.000 400.000 400.000

57 Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống Bắc Hưng 

Hải GĐ2

 Hưng Yên, 

Hải Dương

2023-2026 1.163.500 1.163.500           3.500          3.500 650.000 650.000

58 Sửa chữa, nâng cấp HTTL Bắc Nam Hà 

và HTTL Xuân Thủy

Hà Nam, 

Nam Định

2023-2026 822.000 822.000           2.000          2.000 400.000 400.000

59 Hồ Bản Mồng GĐ2  Nghệ An 2024-2028 1.849.000 1.849.000           1.000          1.000 868.000 868.000

60 Tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ 

Kẻ Gỗ

 Hà Tĩnh 2023-2026 950.000 950.000 610.000 610.000 1.700 1.700

61 Cụm công trình Khe Mước - Bến Than Quảng Trị 2023-2026 1.272.000 1.272.000           2.000          2.000 390.000 390.000

62 Hồ Thủy Cam  TT Huế 2023-2026 530.450 530.450             450             450 350.000 350.000

63 Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai Quảng Nam 2023-2026 420.000 420.000 320.000 320.000
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thiết kế/Quy 

mô đầu tư Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 
 Đã bố trí 

kế hoạch năm 2021 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

64 Hồ Trường Đồng Quảng Nam 2025-2028 761.000 761.000           1.000          1.000 100.000 100.000

65 Nâng cấp mở rộng HTTL hồ Núi Ngang - 

 Liệt Sơn 

Quảng Ngãi 2023-2026 540.000 540.000 300.000 300.000

66 Hồ Suối Cái Phú Yên 2023-2026 450.000 450.000 300.000 300.000

67 Hồ Chà Rang Khánh Hòa 2023-2026 401.000 401.000           1.000          1.000 150.000 150.000

68 Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chò 1 Khánh Hòa 2024-2027 1.310.000 1.310.000 650.000 650.000

69 Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng 

nước hồ Sông Lũy

Bình Thuận 2023-2026 551.000 551.000           1.000          1.000 450.000 450.000

70 Hồ Đắk Gang Đắk Nông 2023-2026 982.000 982.000           2.000          2.000 600.000 600.000

71 Hồ chứa nước IaThul Gia Lai 2023-2027 4.024.000 4.024.000           4.000          4.000 1.721.500 1.721.500

72 Cụm Hồ Đắk Rô Gia - IaTul  Kon Tum 2023-2026 1.033.000 1.033.000 3.000 3.000 510.000 510.000

73 Hồ EaKhal GĐ1
Đắk Lăk

2023-2026 610.000 610.000 300.000 300.000 3.000 3.000

74 Tăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt Bình Phước 2023-2026 460.000 460.000 340.000 340.000

75 Công trình kiểm soát nguồn nước bờ 

Nam sông Hậu

Sóc Trăng 2023-2026 900.000 900.000 470.000 470.000

76 Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy 

Núi

An Giang 2023-2026 450.500 450.500             500             500 350.000 350.000

77 Hoàn thiện HTTL Bắc, Nam Bến Tre Bến Tre 2023-2026 501.000 501.000           1.000          1.000 400.000 400.000

78 Công trình thủy lợi vùng Nam Măng Thít Vĩnh Long, 

Trà Vinh

2023-2026 894.700 894.700           1.000          1.000 593.000 593.000

79 Nâng cấp cải tạo kênh trục vùng Tứ giác 

Long Xuyên

 An Giang, 

Kiên Giang 

2023-2026 651.000 651.000 1.000 1.000 200.000 200.000

80 Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung 

nước phục vụ NTTS vùng phía nam 

QL1A tỉnh Bạc Liêu 

Sóc trăng-

Bạc Liêu- 

Cà Mau

2023-2026 1.462.500 1.462.500           1.000          1.000 700.000 700.000

81 Cụm công trình Tắc Thủ và các công 

trình thủy lợi ven biển Tây

 Kiên Giang, 

Cà Mau

2023-2026 604.500 604.500           4.500          4.500 400.000 400.000

II.2  Nông nghiệp 113.592 67.500 45.016 45.016 22.484 22.484 22.400 22.400

Thực hiện dự án 113.592 67.500 45.016 45.016 22.484 22.484 22.400 22.400

(1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025

113.592 67.500 45.016 45.016 22.484 22.484 22.400 22.400

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2021

113.592 67.500 45.016 45.016 22.484 22.484 22.400 22.400
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Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSNN

Thanh toán 

nợ XDCB
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cả các 

nguồn vốn) 
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Thời gian 
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định ngày, 

tháng, năm 
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cả các nguồn 
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Năng lực 

thiết kế/Quy 
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cả các 
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 Đã bố trí 

kế hoạch năm 2021 
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cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

1 Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020  Bình Dương 2019-2021  3767 

15/9/16 

51.600 22.500 19.016 19.016 3.484 3.484 3.400 3.400

2 Phát triển giống dê cừu  Hà Nội 2019-2021  2665 

31/10/11 

61.992 45.000 26.000 26.000 19.000 19.000 19.000 19.000

II.3 Lâm nghiệp 149.793 149.793 8.284 8.284 173.177 173.177 31.000 31.000

Thực hiện dự án 149.793 149.793 8.284 8.284 173.177 173.177 31.000 31.000

(1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025

9.493 9.493 8.284 8.284 32.877 32.877 31.000 31.000

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào 

sử dụng trước năm 2015

9.493 9.493 8.284 8.284 850 850

1 Dự án xây dựng Trạm kiểm lâm số 12, 

cấp điện Trạm kiểm lâm số 12 và chòi 

canh lửa PCCCR Trạm kiểm lâm số 6, 

HT phát điện năng lượng mặt trời, bể 

chứa nước Composite, nâng cấp và cải 

tạo đường tràn Đắk Lau

ĐăkLăk xây dựng trạm 

KL số 12, chòi 

canh lửa 

PCCCR, bể 

chứa, hệ thống 

điện, nâng cấp 

đường tràn 

Dak Lau

2013-2015 2961 

1/7/2014

3082 

08/8/2019 

 (QĐ 

quyết 

toán)

9.493 9.493 8.284 8.284 850 850 Quyết toán

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2021

32.027 32.027 31.000 31.000

1 Xây dựng, nâng cấp hệ thống trạm kiểm 

lâm và đường tuần tra bảo vệ rừng vườn 

quốc gia Tam Đảo

 Vĩnh Phúc 2020-2021  4338 

25/10/201

6 

25.000 25.000 12.403 12.403 12.597 12.597 12.000 12.000

2 Xây dựng, nâng cấp trạm kiểm lâm và 

một số công trình bảo vệ rừng VQG Cát 

Tiên

 Đồng Nai 2020-2021  4238 

18/10/201

6 

20.000 20.000 4.610 4.610 15.390 15.390 15.000 15.000

3 Phát triển giống cây lấy gỗ phục vụ trồng 

rừng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

 Hà Nội,

các tỉnh

2019-2021  4425

28/10/16 

30.000 20.000 17.160 17.160 2.840 2.840 2.800 2.800

4 Phát triển giống một số loài cây lâm sản 

ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm 

nghiệp giai đoạn 2016-2020

 Hà Nội và 

các tỉnh 

2017-2021  4423

28/10/201

6 

28.000 10.000 8.600 8.600 1.200 1.200 1.200 1.200

(2) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

140.300 140.300 140.300 140.300

a Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025

140.300 140.300 140.300 140.300

1 Trồng, bảo vệ và phát triển rừng 2022-2025 140.300 140.300 140.300 140.300

II.4 Thủy sản 4.701.771 4.673.571 231.800 231.800

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 8.200 8.200 8.000 8.000

1 Phát triển thủy sản bền vững - Dự án 

thành phần tại Bộ NN&PTNT - vay WB)

 Các tỉnh  T' 7.500 ha và 

NTTS 1.300ha 
2021  1817 

27/4/2021 

8.207 8.207 8.200 8.200 8.000 8.000

Thực hiện dự án 4.693.571 4.665.371 223.800 223.800

(1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025

416.071 416.071 223.800 223.800
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Quyết định dự án đầu tư 

Trong đó:
STT Địa điểm XD

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Danh mục dự án
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Năng lực 
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cả các 
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 Đã bố trí 

kế hoạch năm 2021 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

Các dự án hoàn thành trước năm 2021 5.318 5.318 5.233 5.233

1 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

Rạch Gốc

 Cà Mau 2009-14  1378 

12/6/12 

99.973 53.335 53.210 53.210 200 200 200 200  Quyết toán 

2 Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, 

kiểm định Nuôi trồng thủy sản đồng 

bằng SCL

DT đất: 

1.454m2, 

KNKNKĐ 

NTTS

2012-2016 2501 

24/10/11

108.704 108.704 108.000 108.000 85 85  Quyết toán 

3 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

Sông Dinh, BR.Vũng Tàu 

BR.VT DT đất 4,9 ha; 

nước 83,7ha 

1200 tàu 600 

CV

2012-2015 1438 

27/6/13

107.843 67.035 102.343 61.535 5.033 5.033 5.033 5.033  Quyết toán 

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2021

199.078 199.078 173.567 173.567

1 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá 

Cửa Hội - Xuân Phổ (giai đoạn II)

Hà Tĩnh 2019-2021 3104 

02/8/18

69.361 69.361 53.394 53.394 15.967 15.967 15.967 15.967

2 Nâng cấp mở rộng cảng cá Tắc Cậu  Kiên Giang  150 tấn hàng 

hóa/năm  
2019-2021  4461 

28/10/16 

95.166 93.681 64.404 64.404 29.277 29.277 26.600 26.600

3 Nâng cấp và mở rộng Cảng cá Trần Đề, 

tỉnh Sóc Trăng

 Sóc Trăng  150 tàu đến 

600CV 
2019-2021  4355 

27/10/17 

174.000 119.772 107.700 107.700 12.072 12.072 3.100 3.100

4 Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang, 

tp Đà Nẵng 

Đà Nẵng  2018-2021 4457

28/10/16

185.887 119.932 65.000 65.000 54.932 54.932 50.000 50.000

5 Nâng cấp, mở rộng cảng cá Gành Hào, 

tỉnh Bạc Liêu

Bạc Liêu 2018-2021 4458

28/10/16

180.275 119.845 50.000 50.000 69.845 69.845 61.000 61.000

6 Nâng cấp Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy 

sản Nam Bắc sông Gianh, tỉnh Quảng 

Bình

Quảng Bình 2018-2021 4444

28/10/16

81.985 81.985 65.000 65.000 16.985 16.985 16.900 16.900

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 

năm 2021

211.675 211.675 45.000 45.000

1 Hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung 

Bình Đại, Bến Tre

 Bến Tre  3000ha 2020-2023  4447

28/10/16 

83.119 79.980 21.000 21.000 58.981 58.981 25.000 25.000

2 Trạm kiểm ngư Phú Quốc Kiên Giang 2017-2023 4464

28/10/16

184.889 184.889 71.500 71.500 113.389 113.389

3 Cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản 

tập trung trên biển tỉnh Quảng Ninh

 Quảng Ninh   650 ha 2020-2023  4460 

28/10/16 

65.905 60.305 21.000 21.000 39.305 39.305 20.000 20.000

(2) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

4.681.500 4.452.300 3.000 3.000 4.277.500 4.249.300

a Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025

4.281.500 4.052.300 3.000 3.000 4.077.500 4.049.300

Hạ tầng Khai thác thủy sản 3.192.000 3.176.000 500 500 3.175.500 3.175.500

1 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Phú Quý (giai đoạn 2)

Bình Thuận Diện tích đất 

11ha, nước 

556 ha; 1000 

tàu/600CV

2022-2025 450.000 450.000 450.000 450.000

2 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Bắc Sông Gianh kết hợp cảng cá

 Quảng Bình  - 800-1.000 

tàu đến 

1.000CV;

 - 60 ha (đất 

10ha; nước 

50ha).

2022-2025 677 

28/02/201

9

350.000 334.000 334.000 334.000
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cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

3 Dự án Hệ thống thông tin quản lý nghề

cá trên biển - Giai đoạn 2

Hà Nội và 

28 tỉnh

QL thông tin 

nghề cá trên 

biển đối với 

29.334 tàu có 

chều dài trên 

12m

2022-2025 92.000 92.000 500 500 91.500 91.500

4 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

đảo Nam Du

Kiên Giang 1.000 tàu đến 

600CV; kết 

hợp cảng cá 

đảo Nam Du

2022-2025 400.000 400.000 400.000 400.000

5 Nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang

(giai đoạn II)

Đà Nẵng 300 

lượt/2000CV;

100.000 

tấn/năm

2022-2025 200.000 200.000 200.000 200.000

6 Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh

trú bão cho tàu cá An Hòa, kết hợp Cảng

cá Tam Quang

Quảng Nam 1.200 tàu đến 

300CV;

' - 120 

lượt/400CV;

 - 16.000T/năm

2022-2025 300.000 300.000 300.000 300.000

7 Khu neo đậu tránh trú bão Đầm Đề Gi Bình Định 2.000 tàu đến 

300CV; kết 

hợp cảng cá 

Đề Gi

2022-2025 300.000 300.000 300.000 300.000

8 Khu neo đậu tránh trú bão Sông Tắc kết

hợp Cảng cá Hòn Rớ

 Khánh Hòa 1.500 tàu đến 

500CV
2022-2025 250.000 250.000 250.000 250.000

9 Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo

Cô Tô

Quảng Ninh 120 

lượt/800CV; 

15.000T/năm

1200ch/800CV

2022-2025 500.000 500.000 500.000 500.000

10 Nâng cấp cảng cá Ninh Cơ Nam Định  - 120 tàu đến 

800CV;

 - 15.000T/năm

2022-2025 150.000 150.000 150.000 150.000

11 Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng

cá Cà Ná

Ninh Thuận 1200ch/1000cv 2022-2025 200.000 200.000 200.000 200.000

Hạ tầng thủy sản 1.089.500 876.300 2.500 2.500 902.000 873.800

1 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản

xuất giống cá Tra tập trung tỉnh An Giang

 An Giang 350 ha (240ha 

ao ương 

giống); 900tr 

giống/năm

2022-2025 4667 

18/11/20

319.000 134.000 2.000 2.000 132.000 132.000

2 Hạ tầng vùng sản xuất ngao giống tập

trung huyện Thái Thụy

Thái Bình 14,4 tỷ con 

giống
2022-2025 80.500 80.500 500 500 80.000 80.000

3 Xây dựng hạ tầng vùng NTTS tập trung

Bãi Ngọc Thượng, xã Phú huyện

 Bắc Ninh Chuyển đổi 

90ha vùng 

trũng sang 

NTTS, năng 

suất 10 tấn/ha

2022-2025 80.000 80.000 80.000 80.000

4 Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản tập

trung hạ lưu sông Bàn Thạch

Phú Yên 865 ha 2022-2025 130.000 130.000 130.000 130.000

5 Đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm

biển ứng dụng công nghệ cao huyện Ba

Tri

Bến Tre 1.200 ha 2022-2025 160.000 160.000 160.000 160.000
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vốn) 

 Trong đó: 
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6 Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản tập

trung Phong Hải

Thừa Thiên 

Huế

163 ha 2022-2025 80.000 80.000 80.000 80.000

7 Hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp xã

Dân Thành và xã Trường Long Hòa,

Huyện Duyên Hải

Trà Vinh 2,260 ha 2022-2025 240.000 211.800 240.000 211.800

b Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2026-2030

400.000 400.000 200.000 200.000

1 Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh

trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa

Quảng Ngãi - 20.000T/năm;

 - 1.500 tàu 

đến 800CV

2023-2026 400.000 400.000 200.000 200.000

II.5 Dự án giống (Quyết định số 703/QĐ-

TTg ngày 28/5/2020)

1.268.700 1.229.700 1.268.700 1.229.700

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

1.268.700 1.229.700 1.268.700 1.229.700

a Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025

1.268.700 1.229.700 1.268.700 1.229.700

1 Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng

2022-2025 530.000 530.000 530.000 530.000

2 Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi

2022-2025 349.000 330.000 349.000 330.000

3 Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang 

thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi 

khu vực phía Nam

2022-2025 111.700 91.700 111.700 91.700

4 Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ 

phát triển giống cây lâm nghiệp

2022-2025 158.000 158.000 158.000 158.000

5 Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ 

phát triển giống thủy sản

2022-2025 120.000 120.000 120.000 120.000

II.6 Các dự án khác 984.306 958.306 95.910 95.910 847.396 842.396 93.400 93.400

Thực hiện dự án 984.306 958.306 95.910 95.910 847.396 842.396 93.400 93.400

(1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025

211.306 190.306 95.910 95.910 94.396 94.396 93.400 93.400

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2021

211.306 190.306 95.910 95.910 94.396 94.396 93.400 93.400

1 Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục 

vụ kiểm soát dịch bệnh lây truyền giữa 

động vật, người và nâng cấp khu nuôi 

động vật thí nghiệm đạt chuẩn an toàn 

sinh học cấp III

 Hà Nội 2020-2021 1007 

13/3/20; 

2630 

14/6/21

85.306 76.906 35.000 35.000 41.906 41.906 41.000 41.000

2 Nâng cấp phòng thí nghiệm thú y quốc 

gia đạt chuẩn an toàn sinh học cấp độ III 

và cơ sở nuôi động vật sạch bệnh

 Hà Nội 2020-2021 1161  

30/3/20; 

2659 

15/6/21

80.000 68.000 35.000 35.000 33.000 33.000 33.000 33.000
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Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSNN

Thanh toán 

nợ XDCB

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

NSTW

Thời gian 

KC-HT Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc 

Quyết định dự án đầu tư 

Trong đó:
STT Địa điểm XD

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Danh mục dự án

Lũy kế số vốn bố trí từ 

khởi công đến hết

 năm 2020

TMĐT 
Ghi chú

Năng lực 

thiết kế/Quy 

mô đầu tư Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 
 Đã bố trí 

kế hoạch năm 2021 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

3 Đầu tư trang thiết bị công nghệ sinh học

cho Viện Công nghệ sinh học lâm

nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp

Hà Nội 2020-2021  4346 

25/10/16 

24.000 23.400 6.110 6.110 17.290 17.290 17.200 17.200

4 Tăng cường năng lực, trang thiết bị

nghiên cứu công nghệ sinh học biển cho

Viện nghiên cứu Hải sản 

Hải Phòng 2020-2021   4106 

29/10/201

9 

22.000 22.000 19.800 19.800 2.200 2.200 2.200 2.200

(2) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

773.000 768.000 753.000 748.000

1 Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang 

thiết bị hệ thống khảo kiểm nghiệm 

giống cây trồng

Hà Nội, 

Hưng Yên 

Vũng Tàu, 

Đắk Lắk, 

Quảng Ngãi

Kho lạnh BQ 

giống, HT tưới 

tiêu, cải tạo 

nhà làm việc

2022-2024 1983,

07/5/2021

50.000 50.000 50.000 50.000

2 Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

Các tỉnh 2022-2024 70.000 70.000 70.000 70.000

3 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang 

thiết bị Chi cục Thú y Vùng IV

Đà Nẵng Cải tạo nhà 

LV, PTN
2022-2024 30.000 30.000 30.000 30.000

4 Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị vườn 

quốc gia và kiểm lâm

Các tỉnh 2022-2025 275.000 270.000 275.000 270.000

5 Đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng 

lực cho các Trung tâm Chất lượng NLTS 

Vùng

Hải Phòng, 

Cần Thơ

2022-2025 145.000 145.000 125.000 125.000

6 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phát triển ứng dụng công nghệ 

sinh học nông nghiệp

TP Hà Nội, 

HCM

2022-2025 203.000 203.000 203.000 203.000

II.7 Hạ tầng sản xuất muối 510.000 510.000 510.000 510.000

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

510.000 510.000 510.000 510.000

a Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025

510.000 510.000 510.000 510.000

1 Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kiên cố 

hóa hệ thống thủy lợi một số đồng muối

510.000 510.000 510.000 510.000

III Hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của 

Luật Hợp tác xã

440.000 440.000 440.000 440.000

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

440.000 440.000 440.000 440.000

a Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025

440.000 440.000 440.000 440.000

1 Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ HTX 

phát triển vùng nguyên liệu

Các tỉnh 2022-2025 2752 

23/6/21

440.000 440.000 440.000 440.000

IV Giao thông 3.000 3.000 3.000 3.000

Thực hiện dự án 3.000 3.000 3.000 3.000

(1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025

3.000 3.000 3.000 3.000
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Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSNN

Thanh toán 

nợ XDCB

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

NSTW

Thời gian 

KC-HT Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc 

Quyết định dự án đầu tư 

Trong đó:
STT Địa điểm XD

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Danh mục dự án

Lũy kế số vốn bố trí từ 

khởi công đến hết

 năm 2020

TMĐT 
Ghi chú

Năng lực 

thiết kế/Quy 

mô đầu tư Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 
 Đã bố trí 

kế hoạch năm 2021 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2021

3.000 3.000 3.000 3.000

1  Nâng cấp cải tạo đường giao thông 

VQG Cúc Phương 

 Ninh Bình  22,5km 2020-2021  4132 

30/10/201

9 

30.000 30.000 27.000 27.000 3.000 3.000 3.000 3.000

V Cấp nước, thoát nước 2.000 2.000 2.000 2.000

Thực hiện dự án 2.000 2.000 2.000 2.000

(1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025

2.000 2.000 2.000 2.000

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2021

2.000 2.000 2.000 2.000

1 Xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước 

thải Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hà Nội 2019-2021  4493 

31/10/201

6 

19.000 19.000 17.000 17.000 2.000 2.000 2.000 2.000

VI Công nghệ thông tin 50.000 50.000 50.000 50.000

Thực hiện dự án 50.000 50.000 50.000 50.000

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

50.000 50.000 50.000 50.000

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025

50.000 50.000 50.000 50.000

1 Xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến 

Chính phủ số của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT giai đoạn 2021-2025

Hà Nội Xây dựng 03 

hệ thống cốt 

lõi, hạ tầng 

CNTT, giám 

sát an toàn 

thông tin

2022-2025 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

VII Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào NN 

(điều chỉnh cho các dự án khác do chưa 

có cơ sở phân bổ)

B GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO 

DỤC NGHỀ NGHIỆP

2.029.000 2.020.000 197.600 197.600

Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 169 169 150 150

1  Nâng cấp Cơ sở 1 Trường Cao đẳng 

Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

Bắc Ninh 2021  4126 

20/10/202

0 

169 169 169 169 150 150

Thực hiện dự án 2.028.831 2.019.831 197.450 197.450

(1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025

323.000 323.000 197.450 197.450

Vốn đối ứng các dự án ODA (Chi tiết 

tại phụ lục IV)

166.846 166.846 43.300 43.300

Các dự án dự kiến hoàn thành năm 

2021

156.154 156.154 154.150 154.150

1 Đầu tư xây dựng Nhà hiệu bộ Trường 

Cán bộ QL NN và PTNT 1

Hà Nội  4000 HV 2019-2021 4438

28/10/16

17.600 17.600 15.800 15.800 1.800 1.800 1.800 1.800

2 Đầu tư cải tạo, xây dựng Trường Cao 

đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

Nình Bình  4000 HSSV 2020-2021 4383 

26/10/16

55.797 49.997 44.769 44.769 5.228 5.228 5.200 5.200

3 Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề 

Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

Phú Thọ  3500 HSSV 2020-2021 4147, 

16/10/17

58.000 53.000 47.640 47.640 5.360 5.360 5.150 5.150
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Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSNN

Thanh toán 

nợ XDCB
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cả các 

nguồn vốn) 
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NSTW
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cả các nguồn 
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Trong đó: 

NSTW
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Quyết định dự án đầu tư 
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TMĐT 
Ghi chú

Năng lực 

thiết kế/Quy 
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cả các 

nguồn vốn)

 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 
 Đã bố trí 
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 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

4 Cải tạo, nâng cấp Trường CĐ Lương 

thực, Thực phẩm

Đà Nẵng  3500 HSSV 2020-2021 4405, 

28/10/16

60.000 55.000 20.230 20.230 34.770 34.770 34.000 34.000

5 Đầu tư cải tạo, xây dựng Trường Cao 

đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

 Tiền Giang  4000 HSSV 2020-2021 834, 

09/3/18

50.000 45.000 20.551 20.551 24.449 24.449 24.000 24.000

6 Đầu tư cơ sở vật chất Trường Cao đẳng 

nghề Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ

Bình Dương 3500 HSSV 2020-2021  

835,09/3/

18 

55.000 50.000 29.953 29.953 20.047 20.047 20.000 20.000

7 Đầu tư xây dựng Nhà Điều hành, Trường 

Đại học Lâm nghiệp

Hà Nội  11000 HSSV 2020-2021  4532 

15/11/18 

80.000 60.000 15.500 15.500 44.500 44.500 44.000 44.000

8 Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng 

thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông 

nghiệp Nam Bộ

 Cần Thơ 3500 HSSV 2020-2021  4533 

15/11/201

8 

50.000 45.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000

(2) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

1.953.703 1.927.703 1.705.831 1.696.831

1 Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường 

khu vực Hà Nội và Nam ĐBSH

 Các tỉnh 2022-2025 590.000 585.000 585.000 585.000

2 Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường  

khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, 

Bắc ĐBSH

 Các tỉnh 2022-2025 629.703 627.703 587.000 587.000

3 Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường 

khu vực miền Trung

 Các tỉnh 2022-2025 135.000 135.000 135.000 135.000

4 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho 

Khối trường khu vực TP HCM và Tây 

nguyên

 Các tỉnh 2023-2026 340.000 330.000 139.831 139.831

5 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho 

Khối trường khu vực Đông Nam Bộ và 

ĐBSCL

 Các tỉnh 2022-2025 259.000 250.000 259.000 250.000

C KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 974.674 974.674 88.400 88.400

Thực hiện dự án 974.674 974.674 88.400 88.400

(1) Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-

2020 sang giai đoạn 2021-2025

238.058 238.058 88.400 88.400

Các dự án dự kiến hoàn thành năm

2021

203.358 203.358 63.400 63.400

1 Cải tạo, tăng cường năng lực nghiên cứu 

của Viện KHTL Việt Nam và các đơn vị 

trực thuộc

Hà Nội; Đà 

Nẵng

2019-2021  4432 

28/10/16 

61.655 59.996 54.394 54.394 5.602 5.602 5.600 5.600

2 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao phát triển tôm Bạc Liêu

 Bạc Liêu 103ha 2020-2023 2560 

07/7/2020

194.874 194.874 6.000 6.000 188.874 188.874 49.000 49.000

3 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho 

Viện Chăn nuôi

 Hà Nội 2020-2021  4091 

29/10/201

9 

45.000 45.000 40.500 40.500 4.500 4.500 4.500 4.500

4 Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực 

nghiên cứu cho Viện Khoa học Lâm 

nghiệp Việt Nam

2019-2021  4439 

28/10/16 

50.000 50.000 45.618 45.618 4.382 4.382 4.300 4.300

Hợp phần I: Tăng cường cơ sở vật chất

và hạ tầng kỹ thuật cho khu văn phòng

Viện tại Hà Nội 

Hà Nội 28.000 28.000 25.535 25.535 2.465 2.465 2.400 2.400
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Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSNN

Thanh toán 

nợ XDCB
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NSTW
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Danh mục dự án

Lũy kế số vốn bố trí từ 

khởi công đến hết
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TMĐT 
Ghi chú

Năng lực 

thiết kế/Quy 

mô đầu tư Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 
 Đã bố trí 

kế hoạch năm 2021 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

Hợp phần II: Tăng cường cơ sở vật

chất và hạ tầng kỹ thuật cho Viện

KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(thuộc Viện KHLN VN) tại Lâm Đồng 

Lâm Đồng 22.000 22.000 20.083 20.083 1.917 1.917 1.900 1.900

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 

năm 2021

34.700 34.700 25.000 25.000

1 Tăng cường năng lực và nâng cấp Viện 

Nghiên cứu Rau quả

 Hà Nội 2020-2022  3937 

15/10/201

9 

45.000 45.000 10.300 10.300 34.700 34.700 25.000 25.000

(2) Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

835.916 815.916 736.616 736.616

1 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện 

Khoa học nông nghiệp Việt Nam

 Các tỉnh 2023-2026 231.000 231.000 191.000 191.000

2 Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện 

lĩnh vực lâm nghiệp

 Các tỉnh 2023-2026 210.000 190.000 150.700 150.700

3 Cải tạo và nâng cấp Cơ sở nghiên cứu và 

làm việc Viện Khoa học Thủy lợi miền 

Nam

Tp Hồ Chí 

Minh

NTN, làm 

việc, trang 

thiết bị viễn 

thám, QHTL

2022-2025 1797  

27/4/21

160.000 160.000 160.000 160.000

4 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho 

Khối Viện Quy hoạch Thủy lợi

 Các tỉnh 2022-2025 80.000 80.000 80.000 80.000

5 Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện 

lĩnh vực thủy sản

 Các tỉnh 2022-2025 105.000 105.000 105.000 105.000

6 Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và tăng 

cường năng lực nghiên cứu cho Viện Cơ 

điện nông nghiệp và Công nghệ STH

Hà Nội CT nhà NC, 

làm việc; thiết 

bị cho các PTN

2022-2024 49.916 49.916 49.916 49.916

D Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH 200.000 200.000 200.000 200.000

Thực hiện dự án 200.000 200.000 200.000 200.000

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

200.000 200.000 200.000 200.000

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025

200.000 200.000 200.000 200.000

1 Xây dựng Trung tâm Khám bệnh - Hỗ 

trợ chăm sóc và điều trị người cao tuổi - 

Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp

Hà Nội 200 giường 

bệnh
2022-2025 200.000 200.000 200.000 200.000

E THỂ DỤC, THỂ THAO 81.000 80.000 81.000 80.000

Thực hiện dự án 81.000 80.000 81.000 80.000

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

81.000 80.000 81.000 80.000

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025

81.000 80.000 81.000 80.000

1 Đầu tư xây dựng khu nhà giáo dục thể 

chất cho một số Trường

 Các tỉnh 2022-2024 81.000 80.000 81.000 80.000
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Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSNN

Thanh toán 

nợ XDCB

 Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn) 

Trong đó: 

NSTW

Thời gian 

KC-HT Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

NSTW

Quyết định chủ trương đầu tư hoặc 

Quyết định dự án đầu tư 

Trong đó:
STT Địa điểm XD

Trong đó: vốn NSTW

Tổng số

Danh mục dự án

Lũy kế số vốn bố trí từ 

khởi công đến hết

 năm 2020

TMĐT 
Ghi chú

Năng lực 

thiết kế/Quy 

mô đầu tư Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

 Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 
 Đã bố trí 

kế hoạch năm 2021 

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

NSTW 

G Hoạt động của các cơ quan quản lý 

nhà nước

175.000 175.000 175.000 175.000

Thực hiện dự án 175.000 175.000 175.000 175.000

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

175.000 175.000 175.000 175.000

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025

175.000 175.000 175.000 175.000

1 Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ TP Hồ Chí 

Minh, Hà 

Nội

2022-2025 175.000 175.000 175.000 175.000

H VĂN HÓA THÔNG TIN 20.000 20.000 20.000 20.000

Thực hiện dự án 20.000 20.000 20.000 20.000

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 

2021-2025

20.000 20.000 20.000 20.000

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng giai đoạn 2021-2025

20.000 20.000 20.000 20.000

1  Xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất các chi 

nhánh và trụ sở Báo Nông nghiệp Việt 

Nam 

Một số địa 

phương

2022-2024 20.000 20.000 20.000 20.000
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