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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
ATLĐ

An toàn lao động

CP

Chính phủ

CPĐD

Cấp phối đá dăm

BOD

Nhu cầu ôxy sinh hoá (Biochemical Oxygen Demand)

BHYT

Bảo hiểm y tế

BQLDA

Ban Quản lý dự án

BTCT

Bê tông cốt thép

BTNMT

Bộ Tài nguyên Môi trường

BTXM

Bê tông xi măng

BVMT

Bảo vệ môi trường

BXD

Bộ Xây dựng

BYT

Bộ Y tế

COD

Nhu cầu ôxy hoá học (Chemical Oxygen Demand)

CTNH

Chất thải nguy hại

CTR

Chất thải rắn

DO

Lượng oxy trong nước cần cho hô hấp của sinh vật dưới nước

ĐTM

Đánh giá tác động môi trường

NĐ

Nghị định

IUCN

Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế

NĐTP

Ngộ độc thực phẩm

NXB

Nhà xuất bản

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

QLCTNH

Quản lý chất thải nguy hại

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TSS

Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solids)

TT

Thông tư

UBND

Ủy ban nhân dân

UBMTTQ

Ủy ban Mặt trận tổ quốc

US EPA

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ

VOC

Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (Volatile organic compounds)

VSMT

Vệ sinh môi trường

VXM

Vữa xi măng

WHO

Tổ chức Y tế thế giới
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MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ DỰ ÁN
1.1. Thông tin chung về dự án
Thành phố Kon Tum là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, phát triển và chuyển
giao các tiến bộ khoa học của tỉnh Kon Tum. Trong những năm qua, được sự quan tâm
của các cấp, các ngành nên trên địa bàn thành phố đã được đầu tư nhiều dự án lớn bằng
nhiều hình thức và nguồn vốn khác nhau. Cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng, văn
hóa - xã hội, vui chơi giải trí được phát triển theo hướng khang trang, hiện đại, đời sống
kinh tế, văn hóa của người dân ngày càng được cải thiện, phát triển và nâng cao rõ rệt.
Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến
năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày
01/11/2016, định hướng phát triển xây dựng thành phố Kon Tum thành một trung tâm
thương mại, dịch vụ, du lịch với qui mô cấp vùng. Tuy nhiên, quá trình triển khai xây
dựng các dự án sẽ phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cũng như tái định cư, tái
định canh cho các hộ dân bị ảnh hưởng nên việc chuẩn bị, bố trí quỹ đất ở và đất sản xuất
cho các hộ dân có đất bị thu hồi là điều cần thiết và cấp bách. Bên cạnh đó, hiện nay mật
độ dân cư tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số tăng cao, trong khi diện tích đất
các thôn (làng) có hạn. Đất sản xuất của người dân dần bị thu hẹp, môi trường sống chật
chội, gây khó khăn rất nhiều cho cuộc sống của người dân.
Trước thực trạng đó và được UBND tỉnh Kon Tum thống nhất chủ trương tại Văn
bản số 348/UBND-NNTN ngày 10/02/2020 V/v triển khai chủ trương xây dựng khu tái
định canh, tái định cư, Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum đã ban hành Nghị quyết
số 118/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 về phê duyệt chủ trương xây dựng các công trình và
bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020,
trong đó có Dự án xây dựng khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho các
hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum và đã được
điều chỉnh tại Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 11/11/2020 của HĐND thành phố Kon
Tum về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày
22/6/2020 của HĐND thành phố Kon Tum về phê duyệt chủ trương xây dựng các công
trình và bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016
– 2020.
Trong quá trình triển khai dự án, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Văn
bản số 914/UBND-KTHT ngày 19/3/2021, UBND thành phố Kon Tum đã thực hiện lập
thủ tục điều chỉnh Dự án xây dựng khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất
cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum
thành Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh,
định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum. Các
nội dung điều chỉnh chi tiết tại Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 21/5/2021 của HĐND
thành phố Kon Tum về việc điều chỉnh Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 11/11/2020
của HĐND thành phố Kon Tum.
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Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh,
định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum được
triển khai nhằm kịp thời bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân có đất bị thu hồi khi thực
hiện các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho người dân sớm ổn
định đời sống, đồng thuận, ủng hộ bàn giao mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án
quan trọng trên nguyên tắc cùng phát triển. Đồng thời, dành một phần quỹ đất để giải
quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân tại chỗ ổn định đời sống, thành lập các thôn
(làng) mới gắn với phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà.
Để dự báo, đánh giá những tác động tiêu cực của Dự án đến môi trường tự nhiên,
kinh tế - xã hội và đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động khi
triển khai thực hiện Dự án theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy
định dưới Luật, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum phối hợp với
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum tiến hành lập Báo cáo đánh
giá tác động môi trường cho Dự án với nội dung, bố cục theo đúng yêu cầu tại Thông tư
số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư
Căn cứ Khoản 7, Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2020, Dự án giãn dân các hộ đồng
bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất
nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ
trương đầu tư của HĐND thành phố Kon Tum.
1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia,
quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối
quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp
luật có liên quan
Sự phù hợp của dự án với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường:
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực
thi hành từ ngày 01/01/2022 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Dự án giãn dân các hộ đồng
bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất
nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum là dự án đầu tư mới thuộc nhóm II (số
thứ tự 2, Mục I, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính
phủ) nên thuộc đối tượng phải lập báo cáo ĐTM trình UBND tỉnh Kon Tum thẩm định,
phê duyệt theo quy định.
Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch và các quy định khác của pháp luật
có liên quan:
− Về Quy hoạch sử dụng đất: Vị trí đất thực hiện Dự án phù hợp với quy hoạch sử
dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Kon Tum theo các văn bản: Quyết định số
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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1405/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Kon Tum, Quyết định số 289/QĐUBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất
năm 2021 thành phố Kon Tum, Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc chấp nhận điều chỉnh tên, điều chỉnh diện tích đất thực hiện
dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Kon Tum và Quyết định số
261/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt quy hoạch sử dụng
đất thời kỳ 2021 – 2030 của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
− Về Quy hoạch xây dựng: Dự án phù hợp với định hướng phát triển đô thị đã được
xác định theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày
01/11/2016 và được thực hiện tuân thủ theo Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm
dân cư số 01 và số 02 thuộc Dự án giãn dân các hộ đồng bào DTTS gắn với thực hiện tái
định canh, tái định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon
Tum đã được UBND thành phố Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 1382/QĐ-UBND
và Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 17/4/2022.
− Về Quy hoạch rừng: Khu vực thực hiện dự án là đất trồng cây công nghiệp lâu
năm (cây cao su) do Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum quản lý, do đó không ảnh
hưởng đến diện tích đất rừng và Quy hoạch rừng.
− Về Quy hoạch giao thông: Vị trí dự án không ảnh hưởng đến Quy hoạch tổng thể
phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được
duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum.
Mối quan hệ của dự án đối với các dự án khác:
Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh,
định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum khi
triển khai thực hiện sẽ tạo quỹ đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân có đất bị thu hồi, tạo
điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án
quan trọng khác trên địa bàn thành phố đảm bảo tiến độ. Đồng thời, thành lập các thôn
(làng) mới giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân gắn với phát triển khu sản xuất
nông nghiệp tại địa bàn.
2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM
2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên
quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM
− Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ
ngày 01/01/2022.
− Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực từ ngày
01/7/2014.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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− Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019, có hiệu lực từ ngày
01/01/2020.
− Luật số 03/2022/QH15 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày
11/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo
phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực,
Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;
− Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 17/6/2020;
− Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu lực từ ngày
01/01/2019.
− Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009;
− Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
− Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan
đến quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019;
− Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
− Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đất đai;
− Nghị định số 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;
− Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
− Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
− Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đầu tư công;
− Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết
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thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP;
− Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
− Nghị định 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 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng;
− Nghị định 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;
− Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
− Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất;
− Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 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;
− Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ và
sử đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
− Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật Đất đai;
− Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 6/02/2018 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;
− Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
− Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
− Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
− Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
− Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
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− Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
− Thông tư số 26/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy định
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;
− Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế Quy định Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc;
− Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục
đích sinh hoạt;
− Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/03/2019 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc;
− Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/06/2019 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi
làm việc;
− Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành
QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
− QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
− QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ
thuật đô thị;
− QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
− QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại
trong không khí xung quanh;
− QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp
đối với bụi và các chất vô cơ;
− QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;
− QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;
− QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí
xung quanh;
− QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
− QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho
phép vi khí hậu tại nơi làm việc;
− QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - giá trị cho phép tại
nơi làm việc;
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− QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử
dụng cho mục đích sinh hoạt.
− QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp
xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;
− QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc
cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có
thẩm quyền liên quan đến Dự án
− Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND thành phố Kon Tum
Về việc tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum, trên cơ sở
sát nhập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố Kon Tum vào Ban quản lý dự
án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum.
− Văn bản số 348/UBND-NNTN ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về
việc triển khai chủ trương xây dựng khu tái định canh, tái định cư.
− Nghị Quyết số 118/NQ-HĐND ngày 22/6/2020 của HĐND thành phố Kon Tum
về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án và bổ sung danh mục vào Kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố Kon Tum.
− Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND thành phố Kon Tum
về việc triển khai chủ trương đầu tư xây dựng dự án xây dựng khu sản xuất nông nghiệp
để giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa
bàn thành phố kon Tum.
− Nghị Quyết số 134/NQ-HĐND ngày 11/11/2020 của HĐND thành phố Kon Tum
về điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Nghị Quyết số 118/NQ-HĐND ngày 22/6/2020
của HĐND thành phố Kon Tum về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án và bổ
sung danh mục vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn
thành phố Kon Tum.
− Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND thành phố Kon
Tum về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày
03/7/2020 của UBND thành phố Kon Tum.
− Văn bản số 914/UBND-KTTH ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về dự
án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư,
phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.
− Biên bản xác định bãi tập kết đất thải của công trình ngày 01/4/2021.
− Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 21/5/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố
Kon Tum về việc điều chỉnh Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 11/11/2020 của HĐND
thành phố Kon Tum.
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− Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND thành phố Kon Tum
về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày
03/7/2020 và Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND thành phố
Kon Tum.
− Tờ trình số 437/TTr-STNMT ngày 03/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
về việc đề nghị chấp thuận điều chỉnh tên, điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án trong
kế hoạch sử dụng đất và cập nhật bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của
thành phố Kon Tum.
− Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về
việc chấp thuận điều chỉnh tên, điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án trong kế hoạch sử
dụng đất năm 2021 của thành phố Kon Tum.
− Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 17/4/2022 về việc phê duyệt Đồ án quy
hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 01 thuộc Dự án giãn dân các hộ đồng bào
DTTS gắn với thực hiện tái định canh, tái định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp
tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.
− Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 17/4/2022 về việc phê duyệt Đồ án quy
hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 02 thuộc Dự án giãn dân các hộ đồng bào
DTTS gắn với thực hiện tái định canh, tái định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp
tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.
2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình
thực hiện đánh giá tác động môi trường
− Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn
với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà,
thành phố Kon Tum;
− Thuyết minh thiết kế cơ sở Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn
với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà,
thành phố Kon Tum;
− Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 01 và Điểm dân cư số 2
thuộc dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh,
định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.
− Các kết quả đo đạc phân tích chất lượng môi trường tại khu vực dự án;
− Các số liệu về khí tượng thủy văn, thông tin kinh tế xã hội tại khu vực dự án.
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum là đơn vị Chủ đầu tư phối
hợp với cơ quan tư vấn là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
tiến hành lập Báo cáo ĐTM cho Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với
thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà,
thành phố Kon Tum.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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Thông tin chung về cơ quan tư vấn:
− Tên cơ quan: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
− Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
− Điện thoại: (0260) 3.913.969.
− Email: quantractnmt123@gmail.com
− Đại diện: Ông Lê Quang Trưởng; Chức vụ: Giám đốc.
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum. Trung tâm có đội ngũ cán bộ,
viên chức đều có trình độ Đại học chuyên ngành và có nhiều năm công tác trong lĩnh vực
tài nguyên và môi trường.
Trung tâm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt
động dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 313/QĐ-BTNMT ngày 22/02/2020
với số hiệu VIMCERTS 013 (cấp lần 03).
Phòng Quan trắc và Thử nghiệm của Trung tâm đã được công nhận phù hợp tiêu
chuẩn ISO/IEC 17025:2017, số hiệu VILAT – 1.0246 và dấu ILAC MRA tại Quyết định
số 132/QĐ – AOSC ngày 28/8/2020 của Văn phòng AOSC về việc công nhận năng lực
phòng thí nghiệm. Các kết quả phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm của Trung tâm được
thừa nhận ở hơn 70 nước thành viên.
Bên cạnh đó, Trung tâm còn liên kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để thực hiện
tư vấn các hồ sơ liên quan thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định.
Những thành viên chính thực hiện lập báo cáo ĐTM của Dự án gồm:
Bảng 1. Danh sách thành viên tham gia lập Báo cáo ĐTM
TT

Họ và tên

Học
vị

Chuyên
ngành

Phụ trách nội
dung ĐTM

Địa lý Tài
nguyên môi
trường

Chỉ đạo thực hiện
chung

1

Lê Duy Vượng

Cử
nhân

2

Lê Văn Tuấn

Cử
nhân

Kỹ thuật
Môi trường

Phân tích môi
trường

3

Đào Anh Hà

Cử
nhân

Kinh tế
Môi trường

Quan trắc môi
trường

4

Nguyễn
Thị
Kỹ sư
Hồng Loan

CN&QL
Môi trường

Kiểm tra nội dung
ĐTM

Chữ ký

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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Họ và tên

Học
vị

Chuyên
ngành

Phụ trách nội
dung ĐTM

5

Hà Như Linh

Cử
nhân

Địa lý
môi trường

Thực hiện báo cáo
nội dung ĐTM

6

Lê Thị
Phúc

Kỹ sư

Kỹ thuật
Môi trường

Thực hiện báo cáo
nội dung ĐTM, lập
bản đồ

7

Phạm Nguyễn Cử
Hoài Thương
nhân

Khoa học
môi trường

Thực hiện báo cáo
nội dung ĐTM

TT

Hồng

Chữ ký

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
4.1. Các phương pháp ĐTM
− Phương pháp thống kê mô tả: 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 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. Áp dụng tại chương 1, 2,
3 của báo cáo ĐTM.
− Phương pháp đánh giá nhanh: Dựa theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO) và Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA) thiết lập để xác định nhanh tải
lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, môi trường nước, mức độ
gây ồn, rung động phát sinh từ các hoạt động của dự án. Áp dụng tại chương 3 của báo
cáo ĐTM.
− Phương pháp kế thừa và nội suy: Dựa trên số liệu từ thuyết minh, thiết kế cơ sở của
dự án để dự báo mức độ ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm tại khu vực dự án. Áp dụng tại
chương 3 của báo cáo ĐTM.
− Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh kết quả tính toán
với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam. Áp dụng tại chương 3 của
báo cáo ĐTM.
− Phương pháp tính toán mô hình: Phương pháp xây dựng cấu trúc mô hình, mô
phỏng toán học, hiệu chỉnh xác định thông số mô hình và cuối cùng là ứng dụng mô hình
để đánh giá tác động môi trường. Áp dụng tại chương 3 của báo cáo ĐTM.
− Phương pháp lập bảng liệt kê: Phương pháp này được sử dụng để thể hiện mối
quan hệ giữa các hoạt động của dự án với đối tượng có khả năng chịu tác động bởi dự án
nhằm mục tiêu nhận dạng tác động môi trường. Áp dụng tại phần mở đầu, chương 1, 3 của
báo cáo ĐTM.
− Phương pháp tham vấn: Phương pháp này sử dụng trong quá trình lấy ý kiến của
của Lãnh đạo chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi
Dự án và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn. Áp dụng tại
chương 5 của báo cáo ĐTM.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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4.2. Các phương pháp khác
− Phương pháp điều tra, khảo sát: Điều tra, khảo sát khu vực dự án để làm cơ sở
đánh giá sự thay đổi hiện trạng khu vực dự án trong suốt thời gian hoạt động của dự án.
− Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm:
Xác định các thông số về hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường tại khu vực dự
án và khu vực xung quanh để làm cơ sở đánh giá mức độ tác động của dự án. Áp dụng tại
ở chương 2 của báo cáo ĐTM.
5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM
5.1. Thông tin về dự án:
5.1.1. Thông tin chung:
− Tên dự án: Giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định
canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.
− Địa điểm thực hiện: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
− Chủ dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum.
5.1.2. Phạm vi, quy mô:
Dự án được thực hiện tại địa bàn các thôn Kon Drei, Kon Jơ Drẽh, Kon Hring và
thôn Kon Jri Xút, thuộc xã Đăk Blà, thành phố Kon tum, tỉnh Kon Tum với tổng diện tích
sử dụng đất là 838.384,1 m2.
5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án:
− San ủi mặt bằng: San nền các lô đất (trừ phần xây dựng giao thông) đến mép
rãnh đường giao thông; san gạt các tuyến đường đất để đảm bảo khả năng tiếp cận các
thửa đất dự kiến bố trí tái định canh, tái định cư.
− Hệ thống đường giao thông liên thôn, đường nội bộ.
− Hệ thống cấp điện;
− Hệ thống cấp nước sinh hoạt, nước sản xuất;
− Hệ thống thoát nước;
− Hệ thống thông tin liên lạc,…
Sau khi hoàn thiện việc xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng sẽ tiến hành bố trí định cư và
định canh Chủ đầu tư sẽ thực hiện kinh doanh quỹ đất bằng hình thức chuyển quyền sử dụng
đất cho người dân và các nhà đầu tư để xây dựng nhà ở và các công trình dịch vụ, du lịch...
theo đúng quy định về kinh doanh bất động sản.
5.1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường:
Trong khu vực thực hiện dự án hiện tại chưa có dân cư sinh sống, do đó chất lượng
các thành phần môi trường tại đây hiện còn rất tốt. Khu vực dự án gần các sông suối, do
đó khi triển khai thực hiện dự án và khi dự án đi vào vận hành, hoạt động thi công xây
dựng và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội chắc chắn sẽ gây tác động và ảnh hưởng
đến các thành phần môi trường nếu không có biện pháp xử lý, giảm thiểu phù hợp.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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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:
Hoạt động của dự án bao gồm giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn đi vào vận
hành. Các hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường như sau:
Bảng 2. Tóm tắt các hoạt động có khả năng tác động xấu đến môi trường
TT
Nguồn gây tác động
Tác động
I Giai đoạn thi công xây dựng
Hoạt động vận chuyển, - Gây ảnh hưởng môi trường
bốc dỡ, tập kết nguyên không khí, đất, nước mặt và
1
vật liệu xây dựng, máy vi khí hậu tại khu vực.
móc thiết bị.
- Phát sinh tiếng ồn ảnh
Hoạt động san ủi, đào, hưởng công nhân thi công và
đắp đất, thi công xây các đối tượng gần dự án.
2
dựng các hạng mục công - Ảnh hưởng an toàn giao
thông, an toàn lao động.
trình.
3

4

5
II

1

2

3

4

Tác nhân

- Khí thải.
- Bụi.
- Tiếng ồn.
- Chất thải xây dựng.
- Chất thải nguy hại.

- Chất thải rắn sinh
Hoạt động sinh hoạt của Gây ô nhiễm môi trường đất,
hoạt.
công nhân.
nước.
- Nước thải sinh hoạt.
Xảy ra các mâu thuẫn
Tập trung lượng công
Ảnh hưởng an ninh, trật tự xã cá nhân; phát sinh tệ
nhân thi công xây dựng
hội.
nạn (cờ bạc, rượu chè,
tại khu vực dự án.
hút chích,...).
Ảnh hưởng đến tính mạng,
Tai nạn lao động, tai
sức khỏe con người; gây thiệt
Các rủi ro, sự cố
nạn giao thông, sự cố
hại về tài sản và ảnh hưởng
cháy nổ.
đến tiến độ thi công.
Giai đoạn vận hành
- Gây ô nhiễm môi trường
- Khí thải.
Hoạt động của các không khí tại khu vực.
- Bụi.
phương tiện vận chuyển - Gây tiếng ồn môi trường
- Chất thải nguy hại.
nguyên vật liệu xây khu vực
- Chất thải rắn thông
dựng nhà ở, công trình - Ảnh hưởng đến chất lượng
thường
công cộng cấp thôn
và kết cấu nền đường, an
- Tiếng ồn.
toàn giao thông.
Hoạt động của các
phương tiện giao thông Gây ô nhiễm môi trường - Khí thải.
(xe công cộng, xe của cá không khí, vi khí hậu tại khu - Chất thải nguy hại.
nhân, hộ gia đình) ra vực.
- Tiếng ồn.
vào khu vực
Hoạt động sinh hoạt của - Gây ô nhiễm môi trường
- Nước thải sinh hoạt.
người dân, hoạt động không khí, đất, nước.
- Chất thải rắn.
trồng trọt và chăn nuôi
- Mất ổn định trật tự xã hội.
Sức khỏe và tài sản của
Quá trình thi công nhà ở
Tai nạn giao thông; an
người dân; tuổi thọ công
người dân không đảm
toàn thực phẩm; sự cố
trình; mùi và mỹ quan khu
bảo kỹ thuật
cháy nổ
vực.

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai
đoạn của dự án:
Nước thải, khí thải
Bảng 3. Quy mô, tính chất của nước thải
Nguồn gây
Quy mô, tính chất
tác động
I Giai đoạn thi công xây dựng
- Lưu lượng phát sinh:
+ Từ hoạt động giải phóng mặt bằng: 3,2
m3/ngày đêm.
+ Từ hoạt động thi công xây dựng: 6,4
m3/ngày đêm.
- Nồng độ các thông số ô nhiễm phát sinh:
+ BOD5: 562,5 - 675 mg/l
Nước
thải + COD: 900 – 1.275 mg/l
1
+ TSS: 875 – 1.812,5 mg/l
sinh hoạt
+ Tổng Nitơ: 75 - 150 mg/l
+ Tổng photpho: 10 – 50 mg/l
+ Dầu mỡ: 125 - 375 mg/l
+ NH4+ (Amoni): 30 – 60 mg/l.
- Thành phần nước thải chứa các chất cặn
bã, các chất lơ lửng, chất hữu cơ, các chất
dinh dưỡng và các vi sinh vật gây bệnh.
- Lượng nước thải này khoảng 2 – 4
Nước
thải m3/ngày.
xây dựng
- Thành phần nước thải chứa dầu mỡ rò rỉ,
đất cát.
- Lượng nước mưa chảy tràn: Trung bình:
20.403 m3/tháng; lớn nhất: 72.438
Nước
mưa m3/tháng.
2
- Nước mưa chảy tràn cuốn trôi những
chảy tràn
chất gây ô nhiễm, bồi lắng bị rơi vãi trên
mặt đất như: Đất, cát, đá, rác thải.
II Giai đoạn vận hành
- Lưu lượng tối đa 298 m3/ngày đêm.
- Nồng độ các thông số ô nhiễm phát sinh:
+ BOD5: 563,41 - 676,09 mg/l
+ COD: 901,45 - 1277,05 mg/l
Nước
thải
1
+ TSS: 876,41 - 1815,42 mg/l
sinh hoạt.
+ Tổng Nitơ: 75,12 - 150,24 mg/l
+ Tổng photpho: 10,02 - 50,08 mg/l
+ Dầu mỡ: 125,20 - 375,60 mg/l
+ NH4+: 30,05 - 60,10 mg/l.
Nước tiểu trung bình: Lợn 3 kg/con/ngày,
Nước
thải
2
bò 8 kg/con/ngày, trâu 10 kg/con/ngày, dê
chăn nuôi
cừu 0,8 kg/con/ngày.

TT

Phạm vi tác động

- Tác động trong
phạm vi khu vực dự
án.
- Môi trường đất.

- Gây tác động trong
phạm vi dự án.
- Ảnh hưởng môi
trường đất, nước mặt.
Tác động trong phạm
vi khu vực dự án.
- Môi trường đất.
- Môi trường nước mặt
trong khu vực dự án.

- Tác động trong
phạm vi khu vực dự
án.
- Môi trường đất.
- Tác động trong
phạm vi khu vực dự
án.
- Môi trường đất
- Môi trường nước.
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TT
3

Nguồn gây
tác động

Quy mô, tính chất

Phạm vi tác động

Lưu lượng nước mưa trung bình khoảng
Nước
mưa 60.932,78 m3/tháng và lớn nhất là Tác động toàn bộ khu
216.334,3 m3/tháng. Nước mưa chủ yếu vực dự án.
chảy tràn.
cuốn theo các chất bẩn trên bề mặt đất.
Bảng 4. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải

TT

Nguồn gây tác động

Quy mô, tính chất

I

Giai đoạn thi công xây dựng

1

Bụi phát sinh từ hoạt
- Bụi phát sinh từ quá trình thu
động giải phóng mặt
dọn sinh khối khoảng 0,269 kg.
bằng

2

3

Phạm vi tác động

- Lượng khí thải phát sinh của
Bụi và khí thải phát các phương tiện:
- Tác động trong
sinh từ quá trình vận + SO : 0,0020 mg/m.s.
2
phạm vi khu vực dự
chuyển nguyên vật
+ NO2: 0,0004 mg/m.s
án.
liệu
+ CO: 0,0008 mg/m.s.
- Môi trường không
khí
- Tải lượng khí thải phát sinh:
Khí thải phát sinh + SO2: 2,56 (g/ca)
trong quá trình thi + NOx: 17.990(g/ca)
công xây dựng
+ CO: 3.598(g/ca)
+VOC: 1.028 (g/ca)

II

Giai đoạn vận hành

1

- Quy mô nhỏ lẻ, tần suất diễn ra
không tập trung và diễn ra trong
Bụi và khí thải phát khoảng thời gian dài, hệ thống
Khoảng không gian
sinh từ các phương giao thông đã được bê tông hóa.
dọc
theo
tuyến
tiện vận tải ra vào khu - Tải lượng các chất ô nhiễm như
đường vận chuyển.
vực dự án.
sau:
= 1,68 mg/m.s,
=
0,0337 mg/m.s,
= 3,207.10-5
mg/m.s, ETSP = 0,0095 mg/m.s.

2

Hoạt động này diễn ra không
Bụi và khí thải phát
thường xuyên, bụi và khí thải phát Gây tác hại trực tiếp
sinh từ hoạt động xây
sinh tức thời, lượng khói thải có đến sức khoẻ công
dựng nhà ở, công
chứa các chất ô nhiễm như: Bụi, nhân thực hiện.
trình công cộng.
NO2, SO2, CO, HC,...

3

Bụi và khí thải phát Tổng lượng khí thải phát sinh tại
Người dân sống tại
sinh từ hoạt động sinh 2 điểm dân cư nằm trong khoảng
khu vực dự án.
hoạt, chăn nuôi.
từ 17.640 – 35.280 m3/ngày.
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Chất thải rắn, chất thải nguy hại
Bảng 5. Quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt, thông thường
TT Nguồn gây tác động
I Giai đoạn xây dựng

1

2

II
1

2

Quy mô, tính chất

- Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt
động giải phóng mặt bằng
khoảng 36 kg/ngày.
Chất thải rắn sinh - Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt
hoạt
động vận chuyển nguyên vật liệu
xây dựng, máy móc, thiết bị và
thi công các hạng mục công trình
khoảng 64 kg/ngày.
- Khối lượng sinh khối gỗ thu
dọn khoảng 5.372,7 kg.
- Đất đá thải: 122.924 m3.
Chất thải rắn thông - Khối lượng bao bì xi măng thải
thường
ra khoảng 1.472 kg trong quá
trình thi công xây dựng, gạch vỡ,
ống nhựa hư hỏng khoảng 30
kg/tháng.

Phạm vi tác động

- Tác động trong
phạm vi khu vực dự
án.
- Môi trường không
khí.

Giai đoạn vận hành
Khối lượng phát sinh khoảng
Chất thải rắn sinh 2.984,8 kg/ngày. Thành phần
gồm chất hữu cơ, bì nylon, giấy,
hoạt.
- Môi trường không
plastic, chai lọ bằng nhựa,…
khí.
- Chất thải rắn từ hoạt động chăn - Môi trường nước.
nuôi bao gồm rác, phân, chất độn
- Môi trường đất.
Chất thải phát sinh từ chuồng, thức ăn thừa, xác gia súc
hoạt động chăn nuôi. chết, chất thải rắn vô cơ.
- Tổng khối lượng chất thải chăn
nuôi phát sinh: 3,6 tấn/ngày.
Bảng 6. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại

Quy mô, tính chất
Phạm vi tác động
TT Nguồn gây tác động
I Giai đoạn thi công xây dựng
Chủ yếu là dầu mỡ thải khi
Chất thải nguy hại từ
bảo dưỡng, bảo trì máy móc
1 quá trình giải phóng
thiết bị, khối lượng khoảng
mặt bằng
Trong khu vực dự án;
84 lít/6 tháng.
ảnh hưởng môi trường
Khối lượng phát sinh 80 kg/ không khí, nước, đất.
Chất thải nguy hại từ
tháng. Thành phần chủ yếu
2 quá trình thi công các
gồm pin, ắc quy thải, dầu mỡ
hạng mục công trình
thải bỏ, giẻ lau dính dầu,...
II Giai đoạn vận hành
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TT

1

Nguồn gây tác động

Quy mô, tính chất

Phạm vi tác động
- Môi trường không khí
Khối lượng chất thải nguy
- Môi trường nước
Chất thải nguy hại từ
hại từ 50 - 90 kg/năm, bao
quá trình hoạt động
- Môi trường đất
gồm bóng đèn, giẻ lau nhiễm
của dự án.
dẫu mỡ, pin, ắc quy hỏng,… - Tác động trực tiếp đến
người dân.
Tiếng ồn, độ rung
Bảng 7. Quy mô, tính chất của tiếng ồn, độ rung

TT
I

Nguồn gây tác động

Quy mô, tính chất

Giai đoạn thi công, xây dựng
- Mức ồn tại nguồn cách 1,5 m
trong khoảng từ 75 – 120
Hoạt động thi công các (dBA).
hạng mục công trình dự - Mức ồn cách 20 m trong
án
khoảng từ 42,5 – 91,1 (dBA); - Mức ồn cách 50 m trong
khoảng từ 32,2 – 81,3 (dBA).

II

Phạm vi tác động

- Ảnh hưởng đến
môi trường lao động
của công nhân thi
công.

Giai đoạn vận hành
Hoạt động sinh hoạt, giao
Ảnh hưởng tới
Độ ồn dao động trong khoảng
thông trong khu vực dự
người dân sinh sống
từ 50 – 65 dBA.
án.
tại khu vực dự án.
5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
Bảng 8. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

TT

Nguồn tác động

Công trình, biện pháp thu gom, xử lý

I

Giai đoạn thi công xây dựng

1

Biện pháp thu gom, xử lý nước thải

-

Nước thải sinh hoạt

-

- Tạo các mương, rãnh thoát nước tạm thời, hố lắng cát
trong khu vực dự án nhằm lắng bùn, cát trước khi dẫn ra hệ
thống thoát nước chung của khu vực.
Nước thải xây dựng - Dầu mỡ và các phế thải từ phương tiện vận tải và máy
móc thiết bị phục vụ thi công được thu gom, lưu trữ đúng
quy định tránh làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm
và tránh ảnh hưởng đến môi trường đất.

-

- Tạo các mương, rãnh thoát nước tạm thời, hố lắng cát trong
khu vực dự án. Thường xuyên kiểm tra và tiến hành nạo vét
Nước mưa chảy tràn mương thoát nước mưa.
- Che chắn vật liệu cẩn thận.

- Sử dụng nhà vệ sinh di động có bể tự hoại 3 ngăn.
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Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.

22

Báo cáo ĐTM - Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái
định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

2

Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải

-

- Kiểm tra các phương tiện trước khi vận hành nhằm đảm
bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất
về mặt kỹ thuật, hạn chế phát thải ra môi trường.
- Che chắn khu vực dễ phát sinh bụi (chiều cao tối thiểu
Bụi và khí thải 2,5 m).
trong quá trình thi - Dùng xe tưới nước trên khu vực san ủi vào mùa khô với
tần suất 2 lần/ngày.
công xây dựng
- Sử dụng nhiên liệu đúng theo quy định, đúng thiết kế của
máy móc, thiết bị.
- Bố trí khu vực tập kết các nguyên vật liệu còn lại hợp lý
tránh hướng gió thổi để hạn chế bụi phát tán.

3

Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

-

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và chứa trong các
Chất thải rắn sinh thùng rác tại khu vực thi công và đơn vị sẽ hợp đồng với
đơn vị có chức năng để tiến hành thu gom, xử lý hàng
hoạt
ngày tại huyện.

-

- Khối lượng sinh khối cao su phát sinh do Công ty TNHH
MTV Cao su Kon Tum thu gom và vận chuyển về kho.
- Chất thải rắn xây dựng được thu gom theo quy định tại
Chất thải rắn thông Điều 11, Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017
thường
của Bộ xây dựng về quản lý chất thải rắn xây dựng.
- Đối với các loại chất thải rắn có thể tái chế: Bao bì xi
măng, sắt thép vụn, ống nhựa,… sẽ thu gom, phân loại và
tái sử dụng hoặc bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

-

Chất thải nguy hại

- Thực hiện việc thu gom và bảo quản trong chai, can,…
nhằm tránh để rò rỉ ra môi trường.
- Chất thải nguy hại phát sinh được lưu giữ trong kho chứa
chất thải nguy hại.
- Lắp đặt biển báo khu vực lưu giữ chất thải nguy hại.

4

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

-

- Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tránh việc các máy
Tiếng ồn, độ rung từ móc gây ồn cùng làm việc sẽ tạo ra mức ồn tổng cộng lớn.
các máy móc, thiết - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp vận
bị thi công.
hành các trang thiết bị máy móc.
- Hạn chế thi công vào thời gian ban đêm.

II Giai đoạn hoạt động
1

Biện pháp thu gom, xử lý nước thải

-

Nước thải sinh hoạt

Thu gom, xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn.

-

Nước thải chăn nuôi

Thu gom bằng rãnh dẫn vào khu ủ phân, nước thải ngấm vào
rơm, chất độn phân hủy tạo thành phân bón cây trồng.
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-

Thu gom về rãnh biên của các tuyến đường có tiết diện hình
Nước mưa chảy tràn chữ nhật, kích thước (30x40) cm, độ dốc đáy rãnh i≥0,4%
để thoát nước mưa ra các khe, suối trong khu vực.

2

Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải

-

Bụi, khí thải phát - Tuân thủ các quy định về Luật giao thông (chạy đúng tốc
sinh từ hoạt động độ), bảo quản xe đảm bảo an toàn.
của các phương tiện
- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện.
giao thông.

3

Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

-

Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và chứa trong các
Chất thải rắn sinh
thùng rác tại khu vực tập kết, đơn vị dịch vụ môi trường
hoạt
sẽ tiến hành thu gom, xử lý hàng ngày.

-

Chất thải nguy hại

- Chất thải nguy hại từ các hộ dân thải chung với chất thải
sinh hoạt nên sau khi thu gom đưa về khu xử lý rác, Đơn vị
dịch vụ môi trường sẽ phân loại, xử lý theo quy định.
- Tuyên truyền người dân phân loại chất thải nguy hại.

4

Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

-

Hoạt động của các
phương tiện giao
thông, âm thanh từ
hoạt động vui chơi,
giải trí (Nhà hàng,
quán nước, cà phê,
karaoke,…)

- Yêu cầu mức âm không vượt quá quy định, các phòng
karaoke phải thực hiện cách âm.
- Quy định về thời gian phát sinh tiếng ồn tránh gây ảnh
hưởng đến cộng đồng.

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án:
5.5.1. Giai đoạn thi công, xây dựng:
a. Giám sát môi trường không khí lao động
− Thông số giám sát: Vi khí hậu, độ rung, tiếng ồn, bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.
− Vị trí giám sát:
+ 01 mẫu tại khu vực thi công của vị trí 1.
+ 01 mẫu tại khu vực thi công của vị trí 2.
− Số lượng mẫu: 02 mẫu.
− Tần suất thu mẫu và phân tích: 06 tháng/lần.
− Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT, QCVN
24:2016/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QCVN 26:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT.
b. Giám sát chất lượng môi trường nước
Giám sát chất lượng môi trường nước mặt
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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− Các thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, NH4+, PO43-, Fe, tổng dầu mỡ,
Coliform.
− Vị trí giám sát:
+ Tại sông/suối chảy qua/gần khu vực thi công của vị trí 1.
+ Tại sông/suối chảy qua/gần khu vực thi công của vị trí 1.
− Số lượng mẫu: 02 mẫu.
− 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.
Giám sát nước thải thi công, xây dựng:
− Các thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, NH4+, N tổng, P tổng, Dầu mỡ khoáng.
− Vị trí giám sát:
+ 01 mẫu tại vị trí phát sinh nước thải khu vực thi công của vị trí 1.
+ 01 mẫu tại vị trí phát sinh nước thải khu vực thi công của vị trí 2.
− Số lượng mẫu: 02 mẫu.
− Tần suất: 03 tháng/lần.
− Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về nước thải công nghiệp.
c. Giám sát chất thải rắn
Chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt: Thành phần, khối lượng và biện
pháp xử lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông
tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quản lý
chất thải rắn xây dựng theo quy định của Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017
của Bộ Xây dựng.
Chất thải nguy hại: Tại khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, giám sát khối lượng,
phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
d. Giám sát khác
Giám sát môi trường trong thi công xây dựng theo quy định của Thông tư số
02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ trưởng 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.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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5.5.2. Giai đoạn vận hành:
a. Giám sát môi trường không khí
− Thông số giám sát: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.
− Vị trí giám sát:
+ 01 mẫu tại khu dân cư số 1.
+ 01 mẫu tại khu dân cư số 2.
− Số lượng mẫu: 02 mẫu.
− Tần suất: 06 tháng/lần.
− Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT.
b. Giám sát chất thải rắn thông thường
− Vị trí giám sát: Tại khu vực tập kết chất thải.
− Tần suất: 06 tháng/lần.
d. Giám sát khác
− Giám sát sự cố sạt lở, bồi lắng hệ thống thoát nước mưa.
− Giám sát công tác vệ sinh môi trường chung.
− Giám sát đột xuất khi có sự cố môi trường hoặc có kiến nghị của chính quyền địa
phương hay khiếu nại của nhân dân.
− Thường xuyên kiểm tra và báo cáo cho cơ quan quản lý về tình hình của các
công trình xử lý và bảo vệ môi trường; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa, thay thế
các dụng cụ phục vụ cho công tác BVMT.

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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CHƯƠNG 1
THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1.1. Tên dự án
Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh,
định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.
1.1.2. Chủ dự án
− Tên chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum.
+ Địa chỉ: Số 542 đường Nguyễn Huệ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum.
+ Điện thoại:02603.866.727
+ Người đại diện theo pháp luật: Ông Mai Văn Trí – Chức vụ: Giám đốc.
− Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022 – 2025.
1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án
Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh,
định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum được
thực hiện tại địa bàn xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với tổng diện tích
838.384,1 m2, bao gồm 02 khu vực cách nhau khoảng 3km, cụ thể như sau:
Khu vực 1: Thuộc thôn Kon Hring và thôn Kon Jri Xút xã Đăk Blà, thành phố
Kon tum. Diện tích: 485.021,4 m2.
− Ranh giới tứ cận khu vực:
+ Phía Bắc: Giáp đất trồng cao su của dân.
+ Phía Nam: Giáp đường dây cao thế 110KV và đất dân cư thôn Kon Hring.
+ Phía Đông: Giáp đường nhựa và đất dân cư.
+ Phía Tây: Giáp đất sản xuất và suối.
− Tọa độ các điểm mốc của khu vực (theo hệ tọa độ VN-2000 Kinh tuyến trục
107 30’, múi chiếu 30):
0

Bảng 9. Tọa độ vị trí khu vực 1
Điểm mốc
1
2
3

Tọa độ
X
Lô 9A
557469.04
557457.13
557454.56

Điểm mốc

Y
1591323.86
1591326.09
1591326.21

1
2
3

Tọa độ
X
Lô 9B,9C
557732.33
557736.42
557744.82

Y
1591987.92
1591985.39
1591980.71

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

557445.73
557438.30
557431.39
557421.75
557413.61
557410.79
557405.95
557402.66
Lô 10A
557837.27
557842.16
557854.98
557858.26
557858.94
557856.21
557850.04
557853.20
557855.55
557859.67
557862.25
Lô 11A
558293.46
558297.15
558300.29
558305.24
558308.62
558318.71
558326.28
558327.71
558332.62
558333.56
558345.03

1
2
3
4
5
6

558179.95
558189.93
558193.01
558197.61
558199.49
558207.36

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1591327.44
1591328.27
1591328.66
1591329.52
1591330.36
1591331.21
1591333.33
1591335.32

4
5
6
7
8
9
10
11

1591976.84
1591972.75
1591969.97
1591966.98
1591960.23
1591957.43
1591957.24
1591957.28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

557753.34
557759.49
557762.24
557767.58
557790.80
557802.39
557804.38
557804.95
Lô 10B
558123.82
558113.67
558108.66
558096.91
558086.57
558076.57
558067.86
558056.39
558044.19
558037.24
558032.43
Lô 11B
558391.18
558382.23
558356.72
558346.36
558328.70
558310.14
558294.17
558256.25
558232.15
558214.22
558201.53

1591401.21
1591406.72
1591426.85
1591434.44
1591441.32
1591445.24
1591450.41
1591455.78
1591462.42
1591470.94
1591474.32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1591565.02
1591560.28
1591556.04
1591548.70
1591542.86
1591529.29
1591518.42
1591517.05
1591509.49
1591507.44
1591491.69
Lô 11D
1591179.34
1591170.86
1591166.61
1591158.39
1591156.39
1591145.92

7
8
9
10
11

558212.41
558213.42
558227.56
558232.54
558235.32

1591139.00
1591136.55
1591116.28
1591109.29
1591105.93

1592119.23
1592115.40
1592112.00
1592105.96
1592100.94
1592096.49
1592093.67
1592096.30
1592090.73
1592087.20
1592081.33
1591700.61
1591704.32
1591726.06
1591740.94
1591754.79
1591762.50
1591763.82
1591778.42
1591784.08
1591793.38
1591790.57

− Sơ đồ mặt bằng:

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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Hình 1. Sơ đồ mặt bằng khu vực 1
Khu vực 2: Thuộc thôn Kon Drei và thôn Kon jơ Drẽh xã Đăk Blà, thành phố
Kon Tum. Diện tích: 353.362,7 m2.
− Ranh giới tứ cận khu vực:
+ Phía Bắc: Giáp đất khu dân cư thôn Kon Gur.
+ Phía Nam: Giáp đất sản xuất thôn Kon Drei.
+ Phía Đông: Giáp đất sản xuất.
+ Phía Tây: Giáp đất sản xuất và suối.
− Tọa độ các điểm mốc của khu vực (theo hệ tọa độ VN-2000 Kinh tuyến trục
107030’, múi chiếu 30):
Bảng 10. Tọa độ vị trí khu vực 2
Điểm mốc
1
2
3
4
5
6
7

Tọa độ
X
Lô 18A
1588998.67
1589002.76
1589008.98
1589010.41
1589018.01
1589016.98
1589012.76

Điểm mốc

Y
560197.60
560176.06
560155.63
560144.46
560131.27
560100.92
560075.73

1
2
3
4
5
6
7

Tọa độ
X
Lô 18B
1588997.07
1588995.04
1588993.07
1588991.83
1588991.36
1588989.97
1588988.50

Y
560204.54
560215.10
560223.13
560227.31
560235.52
560244.05
560250.29

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1589021.41
1589023.11
1589021.36
1589020.74
Lô 19A
1588582.77
1588608.69
1588644.53
1588631.05
1588625.12
1588604.09
1588601.38
1588595.66
1588590.67
1588585.03
1588582.15

1
1588832.95
2
1588830.66
3
1588822.56
4
1588819.40
5
1588814.79
6
1588810.73
− Sơ đồ mặt bằng:

560043.33
560017.94
559985.08
559954.83
559828.03
559701.46
559506.40
559505.04
559503.06
559494.07
559493.34
559489.43
559485.02
559481.96
559479.86
Lô 19C
559908.65
559916.94
559918.36
559919.67
559922.16
559922.71

8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1588986.59
1588986.40
1588987.43
1588988.91
Lô 19B
1588644.53
1588648.53
1588650.13
1588659.02
1588665.46
1588672.02
1588695.85
1588700.63
1588702.23
1588706.13
1588707.93

560259.05
560261.24
560268.33
560279.26
559506.40
559497.73
559491.65
559487.07
559486.23
559487.49
559492.24
559494.14
559495.26
559501.00
559505.88

7
8
9
10
11

1588804.75
1588798.69
1588793.37
1588790.60
1588788.00

559922.02
559922.06
559924.01
559925.98
559933.77

Hình 2. Sơ đồ mặt bằng khu vực 2
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.

30

Báo cáo ĐTM - Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái
định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án
Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh,
định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum có tổng
diện tích sử dụng đất là 838.384,1 m2. Hiện trạng quản lý sử dụng diện tích đất này là đất
trồng cao su do Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum quản lý.
1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về
môi trường
− Khoảng cách từ Dự án tới khu dân cư: Hiện trạng trong khu vực dự án chủ yếu là
đất trồng cao su và hầu như không có dân cư sinh sống. Đối diện khu vực 1 có một vài hộ
dân lẻ tẻ (khoảng 12 hộ dân cư thôn Đăk Hà) nằm dọc đường liên thôn Kon Hring đi vào
thôn Đăk Hà. Khu vực 2 cách nhà dân gần nhất khoảng 50m.
− Khoảng cách đến các trụ sở hành chính, cơ quan, trường học: Khu vực 1 cách
trường tiểu học và mầm non Nắng Hồng khoảng 250m, cách UBND xã Đăk Blà khoảng
850m. Khu vực 2 cách trường mầm non Kon Gu khoảng 500m, cách trường tiểu học Bế
Văn Đàn khoảng 1.500m, cách UBND xã Đăk Blà khoảng 3km.
− Hệ thống đường giao thông: Khu vực 1 cách đường QL 24 khoảng 500m, có
đường liên thôn đi qua khu vực chiều dài khoảng 650m, mặt đường nhựa thâm nhập rộng
4,0m, nền đường rộng 6,0m - 7,0m. Khu vực 2 cách đường QL 24 cũ khoảng 150m, có
các đường lô cao su giữa khu đất, mặt đường cấp phối rộng khoảng 3,5m, nền đường
rộng 5m. Do đó, rất thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng.
− Hệ thống sông suối: Xung quanh khu vực thực hiện dự án có một số nhánh suối
nhỏ chảy qua rất thuận lợi cho việc tưới tiêu cây trồng. Khoảng cách từ khu vực 1 đến
sông Đăk Bla khoảng 1,5km về phía Nam; khoảng cách từ khu vực 2 đến sông Đăk Bla
khoảng 190m về phía Tây Nam.
1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án
Mục tiêu của dự án:
Nhằm kịp thời bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân có đất bị thu hồi khi thực
hiện các dự án quang trọng trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho người dân sớm ổn
định đời sống, đồng thuận ủng hộ bàn giao mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án
quan trọng trên nguyên tắc cùng phát triển. Đồng thời, dành một phần quỹ đất để giải
quyết đất ở, đất srn xuất cho người dân tại chổ ổn định đời sống, thành lập các thôn
(làng) mới gắn với phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà.
Loại hình dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
Quy mô của dự án: Dự án thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng; san gạt mặt bằng tạo
các thửa đất bố trí tái định cư, tái định canh và phát triển khu sản xuất nông nghiệp với
tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 838.384,1 m2, cụ thể:
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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Bảng 11. Cơ cấu sử dụng đất của dự án
TT

Hạng mục

I

Điểm dân cư số 01 (thôn KonDrei)

1

Đất công cộng:

2

Đất ở

3

Đất cây xanh

4

Đất hạ tầng kỹ thuật

II

Điểm dân cư số 02 (thôn Kon Hring)

1

Đất công cộng:

2

Đất ở

3

Đất cây xanh

4

Đất hạ tầng kỹ thuật

III

Diện tích
201,521.5
9,764.8
139,418.8
9,660.1
42,677.8
110,609.6
4,797.2
76,057.6
8,390.0
21,364.8

Khu bố trí tái định canh (Thôn Kon Jri Xút)

1

Đất hạ tầng kỹ thuật

2

Đất nông nghiệp

526,253.00
20,000.00
506,253.00

Tổng diện tích

838,384.1

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
1.2.1. Các hạng mục công trình của dự án
Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh,
định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum đầu tư
xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san gạt mặt bằng tạo các thửa đất bố trí tái định
cư, tái định canh và phát triển khu sản xuất nông nghiệp, bao gồm các hạng mục công trình
chính sau:
a) San ủi mặt bằng
− San nền các lô đất bố trí tái định cư (trừ phần xây dựng giao thông) đến mép
rãnh đường giao thông.
− San gạt các tuyến đường đất để đảm bảo khả năng tiếp cận các thửa đất dự kiến
bố trí tái định canh, tái định cư với tổng chiều dài san ủi các tuyến đường 5km.
b) Hệ thống đường giao thông
− Chiều dài các tuyến đường là 7.406,82m (khu vực 1 có chiều dài 4.924,4m và
khu vực 2 có chiều dài 2.482,42m).
− Loại đường: Đường liên thôn, đường nội bộ.
− Tốc độ thiết kế: Vtk = 15-30Km/h.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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− Độ dốc dọc tối đa: Imax = 11%.
− Bề rộng nền đường: Bn=7,5-15,75m.
− Bề rộng mặt đường: Bm=3,5-4,5m.
− Bề rộng lề đường: Bl=(2-2,25)mx2 (bao gồm cả rãnh dọc).
− Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa chặt C12,5 trên lớp móng cấp phối đá dăm.
− Kết cấu lề đường: Nền đất đầm chặt K95.
− Thoát nước dọc: Rãnh đất hình thang (90x30x30)cm và (120x40x40)cm.
− Thoát nước ngang: Cống bản B60x60: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.
− Độ dốc ngang mặt đường: Im = 2% , lề đường: Il = 4%.
− Tải trọng thiết kế mặt đường: Trục xe 10T.
− Mô đuyn đàn hồi yêu cầu mặt đường Eyc ] 120Mpa.
− Tải trọng thiết kế công trình thoát nước ngang: H30-HK80.
− An toàn giao thông: Biển báo các loại kết cấu bằng thép sơn phản quang, vạch
sơn các loại sơn phản quang.
c) Hệ thống cấp điện
− Tuyến đường dây trung thế 22kv dài 1,277km (Khu vực 1 dài 1,154km; khu vực
2 dài 0,123km).
− Trạm biến áp: Gồm 05 trạm 22/0,4kV-320kVA (khu vực 1: 03 trạm; khu vực 2:
02 trạm).
− Tuyến đường dây hạ thế dài 6,772km (khu vực 1 dài 4,442km và khu vực 2 dài
2,33km).
d) Cấp nước sản xuất
Nguồn nước từ kênh chính của thuỷ lợi Đăk Pô Kei.
− Đường ống chính bằng ống HPDE D160 đi ngầm dài 3.524m (khu vực 1 dài
275m, khu vực 2 dài 2.700m và vị trí 3 dài 549m).
− Đường ống nhánh bằng ống HPDE D90 đi ngầm dài 6.456m (khu vực 1 dài
2.122m, khu vực 2 dài 2.500m và vị trí 3 dài 1.834m).
− Công trình trênh kênh gồm hố van điều tiết, hố van xả cặn, hố van xả khí và hố
van tưới.
e) Cấp nước sinh hoạt
− Giếng đào sâu 30m đường kính 1m. Bố trí sau lưng các lô đất, mỗi giếng gồm 2
đến 4 hộ sử dụng.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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− Kết cấu ống buy Bê tông M200 đá 1x2. Nền giếng bằng Bê tông M150 đá 2x4.
Miệng giếng đậy đan.
1.2.2. Các hoạt động của dự án
Trình tự các hoạt động của dự án như sau:
− Thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
− San gạt các tuyến đường đất và một số hạng mục khác để tiếp cận các thửa đất dự
kiến bố trí tái định canh, tái định cư.
− Thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định canh, tái định cư, phát triển khu sản
xuất nông nghiệp, bao gồm các hạng mục: San nền toàn bộ khu đất và đầu tư các tuyến
đường giao thông nội bộ; đầu tư hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước; xây dựng hệ
thống thoát nước.
1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
− Hệ thống thoát nước mưa: Kết cấu hệ thống thoát nước sử dụng rãnh biên của
các tuyến đường, kích thước rãnh biên được thiết kế theo cấu tạo điển hình, loại tiết diện
hình chữ nhật, kích thước (30x40) cm, độ dốc đáy rãnh i ≥ 0,4%.
− Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Tính chất dự án là điểm dân cư nông thôn
nên nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý cục bộ bằng bể tự hoại kiểu lọc, nước sau
khi xử lý thẩm thấu vào môi trường đất qua giếng thấm.
− Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn: Bố trí các thùng chứa rác (V = 0,25m3)
trên các trục đường và tại các công trình công cộng để thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
Hàng ngày sẽ có dịch vụ thu gom, vận chuyển rác về Nhà máy xử lý và tái chế chất thải
rắn của khu vực.
1.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của
dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường
Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án chủ yếu sử dụng
các loại máy móc đào đắp, san ủi, lu đầm,… làm phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung
ảnh hưởng đến môi trường khu vực dự án và khu dân cư xung quanh. Tuy nhiên khu vực
dự án rộng, cách xa nhà dân nên ảnh hưởng không đáng kể. Bên cạnh đó, trong quá trình
thi công, đơn vị thi công sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu đến mức thấp
nhất các tác động xấu đến môi trường có thể xảy ra.
1.3. NGUYÊN NHIÊU VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN;
NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN
1.3.1. Nguyên, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng
Các loại nguyên, vật liệu chính sử dụng trong quá trình thi công xây dựng như: Cát,
đá, sắt, thép, gạch, xi măng,… mua từ các đơn vị cung ứng trên địa bàn thành phố Kon
Tum. Số lượng dự tính như sau:
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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Bảng 12. Tổng hợp khối lượng một số nguyên, vật liệu chính
STT

Vật liệu

Đơn vị

Khối lượng

1 Đào đất
1.1 Tận dụng đắp

3

m
m3

283.366
160.442

1.2 Đổ thải

m3

122.924

2
3

Đá các loại
Cát

m3
m3

4
5
6

Xi măng
Nhựa đường
Sắt thép

tấn
tấn
tấn

Ghi chú

Bên phải Km8+300 – Tuyến tránh Quốc
lộ 24 khoảng 100m
15.956 Đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, cấp phối đá dăm
2.872
736
296
126

Ngoài ra, còn có sử dụng các loại nhiên liệu (xăng, dầu diesel…) cung cấp cho hoạt
động của các máy móc, thiết bị với khối lượng tùy theo nhu cầu thực tế.
1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án
Nguồn cung cấp điện:
Nguồn điện cấp cho dự án được lấy từ tuyến đường dây 22kV chạy dọc QL24 và
đường dây 0,4KV dọc đường QL24 cũ.
Nguồn cung cấp nước: Sử dụng nước từ giếng đào sâu khoảng 30m.
Sản phẩm của dự án:
Dự án sau khi hoàn thiện tạo nên hệ thống hạ tầng đồng bộ và quỹ đất để bố trí tái
định cư, tái định canh, phát triển sản xuất nông nghiệp.
1.4. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG
1.4.1. Trình tự thi công.
− Thi công nền đường kết hợp công trình hạ tầng.
− Thi công san nền.
− Thi công mặt đường.
− Thi công hệ thống cấp điện, giếng nước.
− Hoàn thiện các hạng mục công trình.
1.4.2. Giải pháp thi công chủ đạo các hạng mục công trình.
a. Máy móc phục vụ thi công.
Từng hạng mục công trình phải có đầy đủ các loại máy móc, thiết bị thi công phù
hợp. Các loại máy đo đạc chuyên dụng, phòng thí nghiệm hiện trường với đầy đủ các
trang thiết bị, máy móc và cán bộ kỹ thuật theo qui định hiện hành.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.

35

Báo cáo ĐTM - Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái
định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

b. Thi công các hạng mục công trình.
* Thiết kế san nền:
− San nền vào các lô của các tuyến đường giao thông sau khi đào đắp nền đường.
Độ chặt lu lèn nền đắp K90.
− Các vùng ranh giới san nền đắp mái taluy m = 1,5 và đào m = 1.
− Đào bỏ những gốc cây to, bóc bỏ cỏ rác, các loại vật liệu thải và lớp đất không
thích hợp, san ủi tạo phẳng, đắp bù phụ những chỗ trũng và lu lèn. Đất đắp được vận
chuyển từ các mỏ đất đến, sau đó tiến hành đắp đất từng lớp với chiều dày lu lèn ≤30cm
đầm chặt K90 cho đến cao độ xây dựng.
* Nền, mặt đường:
− Thi công chủ yếu bằng cơ giới: Dùng máy đào, máy ủi, máy san, máy lu và ô tô
vận chuyển.
− Đào bỏ gốc cây, bóc bỏ lớp cỏ rác, đất không thích hợp và đất yếu vận chuyển đổ
tại các bãi thải, san ủi, đầm lèn tạo mặt bằng.
− 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.
− Công tác thi công nền đường tuân thủ theo: “Đất xây dựng - Qui phạm thi công
và nghiệm thu TCVN 4447- 2012”.
− Kiểm tra 30cm lớp đất trên cùng đối với nền đường đào (50cm đối với nền đường
đắp) đạt độ chặt K95 và sức chịu tải 30cm trên cùng đạt CBR ≥ 6, tiến hành lên ga mặt
đường rồi tiến hành thi công lớp móng cấp phối đá dăm. Vật liệu và thi công lớp móng
CPĐD tuân thủ theo Qui trình thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm TCVN
8859:2011.
− Thi công mặt đường BTN: Sau khi kiểm tra chất lượng lớp móng cấp phối đá
dăm xong, tiến hành tưới lớp nhựa thấm bám với tiêu chuẩn 1 lít/m2 sau đó thi công các
lớp bê tông nhựa. Qua trình thi công tuân thủ theo Qui trình thi công và nghiệm thu
TCVN 8819:2011.
* Cống thoát nước ngang:
− Đào hố móng bằng máy kết hợp thủ công.
− Làm lớp móng, vận chuyển ống cống đến vị trí, lắp đặt. Đổ BT móng cống,
tường cánh, hố tụ, sân cống, tường đầu. Đối với cống có nước chảy thường xuyên trước
khi thi công phải đắp đê quai đảm bảo thi công.
− Thi công và nghiệm thu các hạng mục bê tông theo qui phạm: Kết cấu bê tông
và bê tông cốt thép lắp ghép TCVN 9115:2012; Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn
khối TCVN 5574:2012.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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− Đắp đất từng lớp hai bên cống, kiểm tra đạt độ chặt rồi mới đắp lớp tiếp theo.
− Hoàn thiện cống.
* Thi công hệ thống an toàn giao thông:
− Sau khi thi công xong các hạng mục mặt đường, tiến hành lắp đặt biển báo, kẻ
các loại vạch sơn (tim đường, người đi bộ…).
− Vị trí đặt, kích thước, màu sơn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu
đường bộ Việt Nam: QCVN 41 – 2016. Quá trình thi công và nghiệm thu tuân thủ theo
các Tiêu chuẩn: Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu
cầu kỹ thuật phương pháp thử, thi công và nghiệm thu TCVN 8791:2011; Sơn và lớp phủ
bảo vệ kim loại TCVN 8785-1:2011 -:- TCVN 8785-14:2011; Màng phản quang dùng
cho báo hiệu đường bộ TCVN 7887:2008.
* Lưới điện:
− Lắp đặt đường ống cáp điện và móng cột điện, vận chuyển thân cột điện từ
xưởng sản xuất ra vị trí lắp đặt và liên kết sau đó lắp đặt đường dây.
− Thi công và nghiệm thu các hạng mục bê tông theo qui phạm: Kết cấu bê tông và
bê tông cốt thép lắp ghép TCVN 9115:2012; Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn
khối TCVN 5574:2012.
c. Hoàn thiện và bảo dưỡng.
Sau khi thi công xong các hạng mục công trình, hoàn thiện và phải bảo dưỡng các
hạng mục theo qui định.
1.5. TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC
HIỆN DỰ ÁN
1.5.1. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022 – 2025.
1.5.2. Tổng mức đầu tư:
− Tổng chi phí thực hiện dự án: 115.420.000.000 đồng (Một trăm mười lăm tỷ, bốn
trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó:
Bảng 13. Tổng chi phí thực hiện dự án.
TT Hạng mục chi phí
1

Chi phí GPMB

2

Chi phí xây dựng

3

Chi phí thiết bị

4

Chi phí quản lý dự án

5

Chi phí TV đầu tư XD

Hợp phần 1

Hợp phần 2

Tổng cộng

-

38.000.000.000

38.000.000.000

1.893.133.000

57.292.263.000

59.185.396.000

-

2.181.813.000

2.181.813.000

50.529.447

1.235.716.000

1.286.245.447

1.395.085.351

4.253.555.000

5.648.640.351
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TT Hạng mục chi phí

Hợp phần 1

Hợp phần 2

Tổng cộng

6

Chi phí khác

331.434.044

1.933.131.000

2.264.565.044

7

Chi phí dự phòng

829.818.158

6.023.522.000

6.853.340.158

Tổng cộng

4.500.000.000 110.920.000.000 115.420.000.000

− Nguồn vốn: Nguồn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án và chịu trách nhiệm quản lý công trình về
mọi mặt chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường bắt đầu từ giai đoạn
chuẩn bị đầu tư cho đến khi kết thúc dự án.

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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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 tự nhiên
2.1.1.1. Điều kiện địa lý, địa hình
Khu vực 1:
− Địa hình bị chia cắt bởi các triền đồi và các đường tụ thủy, độ dốc trung bình
khoảng từ 1% đến 15%.
− Nền khu vực có cao độ từ 530,0m đến 564,2m (trong phạm vi khu quy hoạch),
độ dốc tự nhiên phần lớn nằm trong khoảng từ ≤ 5,0% đến ≤ 15%;
− Nước mưa thoát theo địa hình tự nhiên về các hướng theo đường tụ thủy chảy
xuống suối;
− Đất thuận lợi cho việc xây dựng khoảng 64,43%, ít thuận lợi khoảng 35,57% và
không thuận lợi không đáng kể, gần như không có.
Khu vực 2:
− Địa hình bị chia cắt bởi các triền đồi và các đường tụ thủy, độ dốc trung bình
khoảng từ 2% đến trên 15%.
− Nền khu vực có cao độ từ 540,2m đến 568,2m (trong phạm vi khu quy hoạch),
độ dốc tự nhiên từ 2% đến 15%;
− Nước mưa thoát theo địa hình tự nhiên về các hướng theo đường tụ thủy chảy
xuống suối;
− Đất thuận lợi cho việc xây dựng khoảng 67,68%, ít thuận lợi khoảng 32,32% trên
diện tích đất quy hoạch.
2.1.1.2. Đặc điểm địa chất
Căn cứ vào kết quả điều tra thăm dò địa chất công trình ngoài hiện trường, kết quả
thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ lý đất trong phòng, địa tầng cơ bản như sau:
− Bên trên là lớp sét pha thái tơi xốp dày 30cm.
− Bên dưới là Sét và sét pha trạng thái thái dẻo mềm đến dẻo cứng.
2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng
2.1.2.1. Đặc điểm khí hậu

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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Thành phố Kon Tum có đặc điểm khí hậu vùng Tây nguyên và bị bao bọc bởi
những dãy núi cao tạo thành một 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.
2.1.2.2. Điều kiện khí tượng
a. Nhiệt độ
Nhiệt độ không khí tỉnh Kon Tum nói chung và khí hậu khu vực dự án thuộc thành
phố Kon Tum nói riêng thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, được chia
thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Theo kết quả tổng hợp số liệu nhiệt độ không
khí năm 2019 - 2021 cho thấy:
Bảng 14. Nhiệt độ trung bình tháng các năm 2019 - 2021 (0C) tại TP. Kon Tum
T

T.1

N

T.2

T.3

T.4

T.5

T.6

T.7

T.8

T.9

T.10 T.11 T.12

TB
năm

2019 22,4 24,1 25,9 26,7 26,9 26,6 25,3 25,0 24,8 25,1 23,0

21,4

24,8

2020 22,7 22,8 26,6 26,5 27,9 26,2 26,0 25,2 25,5 24,0 23,6
2021 20,8 22,6 25,7 26,6 27,6 26,2 25,8 25,5 24,9 24,5 24,0

22,7
22,2

25,0
24,7

Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum năm 2022.
Nhận xét: Nhiệt độ trung bình các năm 2019 – 2021 tương đối cao ở khoảng 24,8
C, mức chênh lệch giữa các tháng trong năm không cao, nhiệt độ trung bình năm cao
nhất là 25 0C (năm 2020).

0

b. Độ ẩm
Độ ẩm không khí trung bình tháng các năm được thể hiện tại bảng sau:
Bảng 15. Độ ẩm trung bình tháng các năm 2019 - 2021 (%) tại TP. Kon Tum
T

T.1

T.2

T.3

T.4

T.5

T.6

T.7

T.8

T.9

T.10 T.11 T.12

TB
năm

N
2019 67
66
70
74
77
79
85
87
81
76
78
2020 66,9 64,5 63,7 66,7 68,1 79,5 81,5 84,5 82,6 84,7 76,1

69
69

75,8
74,0

2021

71

73,8

68

63

63

66

72

79

81

81

82

84

76

Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum năm 2022.
Nhận xét: Độ ẩm không khí là yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa các chất
ô nhiễm không khí và là các yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.
Độ ẩm không khí dao động phụ thuộc vào chế độ mưa, độ ẩm trung bình năm 2019 –
2021 khoảng 74,5 % và năm 2019 là năm có độ ẩm trung bình năm cao nhất (75,8 %).
c. Vận tốc gió, hướng gió
Gió là yếu tố khí tượng cơ bản ảnh hưởng đến sự lan truyền các chất ô nhiễm trong
không khí. Khi vận tốc gió càng lớn, chất ô nhiễm lan tỏa càng xa nguồn ô nhiễm và khả
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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năng làm pha loãng không khí sạch càng nhanh. Khi vận tốc gió càng yếu hoặc không có
gió, chất ô nhiễm ở xung quanh nguồn ô nhiễm, làm cho mức độ ô nhiễm trong không
khí càng lớn gây nên tình trạng ô nhiễm cục bộ. Hướng gió thay đổi sẽ làm khu vực ô
nhiễm thay đổi theo.
Bảng 16. Tốc độ gió trung bình tháng các năm 2019 - 2021 (m/s) tại TP. Kon Tum
T
N
2019

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

TB
năm

1,9

2,0

1,5

1,2

1,2

1,4

0,9

1,2

1,1

1,4

2,0

2,1

1,5

2020

1,5

1,9 2,0

1,1

0,6

1,0

0,6

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,5

2021

2

1,9

0,9

0,9

1,0

0,6

0,7

0,8

1,1

1,5

2,1

1,2

1,2

Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum năm 2021.
Nhận xét: Tốc độ gió trung bình qua các năm 2019-2021 trên địa bàn khu vực dự
án là 1,4 m/s. Tốc độ gió trung bình tháng cao nhất là 2,1 m/s vào tháng 12/2019 và 2021,
thấp nhất là 0,6 m/s vào các tháng 5,7 năm 2020 – tháng 7/2021.
d. Lượng mưa
Mưa có tác dụng làm sạch môi trường không khí và có khả năng pha loãng chất ô
nhiễm, lượng mưa càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng giảm. Vì vậy, mức độ ô nhiễm vào
mùa mưa sẽ thấp hơn nhiều khi so với mùa khô.
Bảng 17. Lượng mưa tháng các năm 2019 - 2021 (mm) tại TP. Kon Tum
T

T.1 T.2 T.3

T.4

T.5

T.6

T.7

T.8

T.9

T.10 T.11 T.12

Tổng
năm

N
2019 0,0 32,7 83 140,8 201,3 230 238,5 254 313,9 177,4 55,8 0,0 1.727,4
2020 0,0 0,0 14,0 122,6 83,8 140,3 168,5 371,4 202,2 518 71 0,0 1.691,8
2021 0,0 10,0 47,8 32,1 252,2 137,7 235,7 215,8 449,1 367,4 76,2 10,3 1.834,3
Nguồn: Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum năm 2021.
Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy tổng lượng mưa trung bình các năm 2019 – 2021
khoảng 1.751,2 mm, lượng mưa cao nhất là 518 mm vào tháng 10/2020, đa số các tháng
vào cuối mùa khô (tháng 12, 1, 2) là không có mưa.
2.1.1.3. Điều kiện thủy văn
Do đặc điểm của khí hậu và thời tiết nên tình hình 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, dễ gây xói lở công trình. Mùa khô, trời nắng và gió, nước cạn kiệt không thuận lợi
cho công tác thi công và bảo dưỡng các loại kết cấu BTXM.
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Nước chỉ tập trung vào các mùa mưa lũ. Mùa khô các suối, khe tụ thủy lượng nước
không đáng kể, đi bộ qua lại được.
2.1.1.4. Nguồn tiếp nhận nước thải
Nguồn nước thải: Chủ yếu là nguồn nước thải sinh hoạt của cán bộ và công nhân thi
công công trình và của người dân sau khi đã bố trí tái định cư. Nước thải được thu gom
và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn đảm bảo QCVN14:2008/BTNMT, sau đó được thấm vào
môi trường đất.
Nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án được thu gom về hệ thống thoát nước mưa
và thoát ra các khe suối gần khu vực dự án.
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội TP Kon Tum
Điều kiện kinh tế
− Nông, lâm nghiệp và thủy sản:
+ Vụ đông xuân 2021-2022 có 130 ha, trong đó có 80 ha lúa nước và các loại cây
trồng khác. Vụ mùa 2022 tổng diện tích gieo trồng 639 ha, trong đó lúa nước 124 ha, lúa
khô 10 ha, cây mì 420 ha và các loại cây trồng khác.
+ Cây lâu năm: Tổng diện tích cây cao su 750 ha, cà phê 15 ha, cây ăn quả và cây
khác 20 ha.
+ Thủy sản: Diện tích ao, hồ có 1,2 ha.
− Chăn nuôi: Tổng đàn trâu 45 con, đàn bò 1.440 con, tổng đàn heo 3.200 con, dê
75 con, tổng đàn gia cầm 23.000 con.
− Công tác trồng rừng: Phát động phòng trào toàn dân ra quân trồng rừng, hiện nay
nhân dân đăng ký trồng 200.85 ha trên tổng số 135 hộ.
− Thương mại và dịch vụ: Các hoạt động sản xuất, kinh doanh như buôn bán, trao
đổi hàng hóa, sản xuất mộc dân dụng, sữa chữa cơ khí, xay xát lúa... đang trên đà phục
hồi và phát triển.
Điều kiện văn hóa xã hội
− Dân số: Toàn xã có 1812 hộ dân, 8133 nhân khẩu, trong đó có 1294 hộ DTTS.
Số hộ nghèo 107 hộ, hộ cận nghèo 139 hộ.
− Giáo dục và đào tạo: Triển khai chương trình dạy học năm 2021-2022 theo quy
định; Xây dựng trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia trong năm học
2021-2022.
− Y tế: Dịch bệnh Sốt xuất huyết, Viêm gan A, Tay chân miệng, Thủy đậu, Quai bị
đã được kiểm soát, đến nay chưa ghi nhận ca mắc bệnh. Số lần khám chữa bệnh trong 6
tháng đầu năm 2022 1622 trường hợp, trong đó số được cấp phát thuốc điều trị tại nhà
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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903 ca, số chuyển tuyến 719 trường hợp.
− Văn hóa – thể thao; thông tin – truyền thông; khoa học và công nghệ: Tổ chức
thành công Đại hội thể dục thể thao cấp xã với 5 môn truyền thống (bắn nỏ, kéo co, cà
kheo, đẩy gậy, cờ tướng) thu hút 220 vận động viên tại 09 thôn tham gia và gần 1.000 cổ
động viên xem và cổ vũ. Hiện nay xã có 09/09 thôn có nhà rông;huy động nhân dân sửa
chữa và làm mới 11 cổng chào 09 thôn; 02 sân bóng đá và 13 sân bóng chuyền, 01 điểm
billiard; 01 trường mầm non Nắng hồng và 10 điểm trường; 09 đội văn nghệ quần chúng.
− Quốc phòng – an ninh:Phạm pháp hình sự xảy ra 07 vụ; xảy ra 02 vụ tai nạn giao
thông (hậu quả làm 01 người chết và 03 người bị thương). Thực hiện giao quân nhập ngũ
đúng thời gian đảm bảo chỉ tiêu 18/18 công dân. Thực hiện đăng ký NVQS 64/64 công
dân, trong đó đăng ký trực tiếp 51 công dân, đăng ký gián tiếp 13 công dân.
(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm;
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND xã Đăk Blà).
2.2. Hiện trạng chất lượng MT và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án
2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường
2.2.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường
a. Môi trường không khí
Theo Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum từ năm 2019 – 6 tháng
đầu năm 2021 được quan trắc tại 07 vị trí cụ thể:
− Vị trí ngã tư Bà Triệu, Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum (K3)
− Trước cổng Nhà máy may Nhà Bè, thành phố Kon Tum (K4)
− Khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum (K6)
− Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum (K7)
− Ngã tư chợ Kon Tum, thành phố Kon Tum (K8)
− Trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, thành phố Kon Tum (K9)
− Bến xe Kon Tum, thành phố Kon Tum (K13)
6 tháng cuối năm 2021 thay đổi chương trình quan trắc khu vực thành phố Kon
Tum có 06 vị trí quan trắc cụ thể:
− Khu dân cư cách khu công nghiệp Sao Mai khoảng 700m về phía Đông Bắc (K15)
− Khu dân cư tiếp giáp tường rào Khu công nghiệp Hòa Bình về phía Nam (K16)
− Ngã tư chợ Kon Tum, giao giữa đường Trần Hưng Đạo và Hoàng Văn Thụ (K17)
− Ngã tư Bà Triệu - Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum (K18)
− Vòng xoay Đăk Cấm, phường Duy Tân, TP. Kon Tum (K19)
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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− Ngã 3 đường Quốc lộ 14 giao với đường tránh phía Đông thành phố (K20)
Chất lượng môi trường không khí từ năm 2019 – 2021 đảm bảo đạt QCVN
05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và
QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong
không khí xung quanh; riêng thông số tiếng ồn khi so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT
có sự thay đổi, phát hiện dấu hiệu ô nhiễm không khí cụ thể như sau:
− Năm 2019: Giá trị của hầu hết các thông số đặc trưng cho chất lượng không khí như
bụi lơ lửng, bụi Pb, CO, SO2, NO2, O3, HC,… đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN
05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT. Riêng tiếng ồn (LAeq) tại các vị trí K3, K4, K7,
K8, K9, K13 vượt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT từ 1,004 – 1,03 lần. Thông
số tiếng ồn cực đại (LAmax) tại tất cả các vị trí vượt QCVN 26:2010/BTNMT.
− Năm 2020: Giá trị của hầu hết các thông số đặc trưng cho chất lượng không khí như
bụi lơ lửng, bụi Pb, CO, SO2, NO2, O3, HC,… đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN
05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT. Riêng thông số tiếng ồn (LAeq) tại tất cả các vị
trí vượt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT từ 1,01 – 1,12 lần; thông số tiếng
ồn cực đại (LAmax) vượt QCVN 26:2010/BTNMT từ 1,23 – 1,38 lần.
− Năm 2021:
+ 6 tháng đầu năm 2021: Giá trị của hầu hết các thông số đặc trưng cho chất lượng
không khí như bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2,… đều nằm trong giới hạn cho phép của
QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. Riêng thông số tiếng ồn (LAeq) tại vị
trí K6 vượt 1,03 lần; thông số tiếng ồn cực đại tất cả các vị trí đều vượt QCVN
26:2010/BTNMT.
+ 6 tháng cuối năm 2021: Giá trị của hầu hết các thông số đặc trưng cho chất lượng
không khí như bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2,… đều nằm trong giới hạn cho phép của
QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. Riêng thông số tiếng ồn (LAeq) tại vị
trí K18 và K19 vượt 1,008 – 1,05 lần; thông số tiếng ồn cực đại tại 06 vị trí đều vượt QCVN
26:2010/BTNMT từ 1,02 – 1,35 lần.
b. Môi trường nước mặt
Chất lượng nước mặt tại khu vực thành phố Kon Tum từ năm 2019 – 6 tháng dầu
năm 2021 được quan trắc tại 03 vị trí đại diện cụ thể:
− Tại sông Đăk Bla - vị trí họng thu nước của Nhà máy cấp nước Kon Tum, TP.
Kon Tum (SDL2).
− Tại sông Đăk Bla - khu vực trạm bơm Nhà máy đường Kon Tum, TP. Kon Tum
(SDL3).
− Tại cầu Đăk Tía giữa phường Nguyễn Trãi và xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum
(SDL4).
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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6 tháng cuối năm 2021 tại khu vực thành phố Kon Tum thay đổi vị trí quan trắc và
có 03 điểm qua trắc như sau:
− Tại họng thu nước Nhà máy cấp nước Kon Tum (SDL4).
− Tại sông Đăk Bla cách điểm xả nước thải của Nhà máy Đường Kon Tum khoảng
1.000 m về phía hạ lưu (SDL5).
− Tại cầu Đăk Tía giữa 2 phường Nguyễn Trãi và Đoàn Kết, thành phố Kon Tum
(SDL6).
Tất cả các thông số quan trắc được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy
chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cụ thể:
− Năm 2019: Theo kết quả quan trắc vào mùa mưa và mùa khô năm 2019 tại 03 vị
trí đại diện khu vực thành phố Kon Tum cho thấy hầu hết các thông số pH, COD,
BOD520, DO, PO43--P, Fe tổng, Coliform, NH4+-N, NO2--N, NO3--N, Cl- đạt cột B1 của
QCVN 08-MT:2015/BTNMT, riêng vị trí SDL3 thông số Coliform vượt giới hạn cho phép
của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B2) 3,9 lần.Các thông số kim loại nặng (Zn, As,
Cu, Cd, Hg, Pb) hầu như đều không phát hiện hoặc nằm dưới ngưỡng phát hiện của
phương pháp phân tích.
− Năm 2020: Kết quả quan trắc vào mùa mưa và mùa khô 2020 tại 03 vị trí đại
diện khu vực thành phố Kon Tum cho thấy hầu hết các thông số có giá trị mùa khô, mùa
mưa đạt cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng tại vị trí SDL3 và SDL4 thông số
Fe vượt giới hạn của QCVN 08-MT:2015/BTNMT lần lượt là 1,24 và 2,235 lần.
− Năm 2021:
+ 6 tháng đầu năm 2021 kết quả quan trắc tại 03 vị trí đại diện khu vực thành phố
Kon Tum cho thấy hầu hết các thông số có giá trị mùa khô, mùa mưa đạt cột B1 của
QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng thông số NO2- tại các vị trí đều có giá trị vượt giới
hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT từ 2,8 – 6,0 lần.
+ 6 tháng cuối năm 2021 tại 02 vị trí SDL4 và SDL5 các thông số đều nằm trong giới
hạn của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng vị trí SDL6 có các thông số vượt cột B2 của
QCVN 08-MT:2015/BTNMT cụ thể: thông số TSS vượt từ 3,31 – 5,8 lần; thông số PO43- P vượt 1,04 lần, thông số Fe vượt từ 1,85 – 4,31 lần, E.Coli vượt 4,65 lần.
2.2.1.2. Hiện trạng các thành phần môi trường môi trường
a. Môi trường không khí
− Vị trí lấy mẫu:
+ Tại vị trí 1 của khu vực dự án –QT/K185, tọa độ (VN 2000): X =1588971; Y =
0560191.

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.

45

Báo cáo ĐTM - Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái
định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

+ Tại cuối hướng gió so với vị trí 1 của khu vực dự án - QT/K186, tọa độ (VN 2000):
X = 1588206; Y = 0559691.
+ Tại vị trí 2 của khu vực dự án – QT/K187, tọa độ (VN 2000): X =1591329; Y =
0558169.
+ Tại cuối hướng gió so với vị trí 2 của khu vực dự án - QT/K188, tọa độ (VN 2000):
X = 1590915; Y = 0558063.
+ Tại nhà dân gần khu vực dự án - QT/K189, tọa độ (VN 2000): X = 1591035; Y =
0558361.
Kết quả quan trắc môi trường không khí được so sánh với QCVN 26:2016/BYT,
QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 24:2010/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QCVN
02:2019/BYT, QCVN 05:2013/BTNMT và được trình bày như sau:
Bảng 18. Kết quả đo đạc và phân tích môi trường không khí xung quanh
TT

Thông số

ĐVT

Kết quả phân tích

GHCP

QT/K185 QT/K186 QT/K187 QT/K188 QT/K189

1 Nhiệt độ

o

C

27,7

29,7

32,6

31,5

29,6

18 – 32(1)

2 Độ ẩm

%

76,6

68,7

62,1

57,4

57,7

40 – 80(1)

m/s

0,9

1,3

1,1

1,4

1,1

0,2 – 1,5(1)

3 Tốc độ gió
Tiếng
4
LAeq

ồn:

dBA

3

5 Bụi lơ lửng µg/m

6

CO

7 SO2

8 NO2

3

µg/m

3

µg/m

3

µg/m

62,2

56,1

54,0

47,6

50,8

<2.975

<2.975

< 9,03

< 8,15

48,4

10,2

< 2.975

< 9,03

< 8,15

< 8,15

56,9

54,2

52,2

50,9

< 2.975 < 2.975

10,8

< 8,15

< 9,03

< 8,15

70(2)
85(3)
300(6)
8.000(5)
30.000(6)
20.000(4)
350(6)
5.000(4)
200(6)
5.000(4)

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Ghi chú:
− GHCP: Giới hạn cho phép.
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− (1): QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị
cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.
− (2): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
− (3): QCVN 24:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức tiếp
xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
− (4): QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuất quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp
xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
− (5): QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn
tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.
− (6): QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không
khí xung quanh.
Nhận xét: Qua kết quả quan trắc môi trường không khí tại khu vực dự án cho thấy
giá trị các thông số môi trường đặc trưng cho chất lượng không khí xung quanh khu vực
dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn. Điều đó chứng tỏ môi trường
khu vực dự án chưa bị ô nhiễm đối với những thông số trên.
b. Môi trường nước
Nước mặt
− Vị trí lấy mẫu:
+ Suối nhỏ tại vị trí dự kiến tiếp nhận nước thải vị trí 2 của dự án - QT/M150, tọa độ
(VN 2000): X = 1588713; Y = 0559453.
+ Suối nhỏ về phía hạ lưu so với vị trí dự kiến tiếp nhận nước thải vị trí 2 của dự án QT/M151, tọa độ (VN 2000): X = 1588436; Y = 0559399.
+ Suối nhỏ tại vị trí dự kiến tiếp nhận nước thải vị trí 1 của dự án - QT/M152, tọa độ
(VN 2000): X = 1591535; Y = 0558046.
+ Suối nhỏ về phía hạ lưu so với vị trí dự kiến tiếp nhận nước thải vị trí 1 của dự án QT/M153, tọa độ (VN 2000): X = 1590589; Y = 0557534.
Kết quả quan trắc môi trường nước mặt được so sánh với: QCVN 08MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt và được trình
bày như sau:
Bảng 19. Kết quả đo đạc và phân tích chất lượng nước mặt
TT Thông số ĐVT

Kết quả phân tích
QT/M150 QT/M151 QT/M152 QT/M153

1 pH

-

6,35

6,40

5,91

6,03

2 TSS

mg/L

26,4

23,6

25,2

27,6

QCVN 08 MT:2015/BTNMT
A1

A2

B1

6,5-8,5 6,5-8,5 5,5-9 5,5-9
20

30

50
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TT Thông số ĐVT

Kết quả phân tích
QT/M150 QT/M151 QT/M152 QT/M153

QCVN 08 MT:2015/BTNMT
A1

A2

B1

B2

3 COD

mg/L

17,6

18,4

25,6

27,2

10

15

30

50

4 BOD520

mg/L

7,84

8,19

11,5

12,2

4

6

15

25

5 NH4+-N

mg/L

0,049

0,022

0,032

0,16

0,3

0,3

0,9

0,9

0,026

0,014

< 0,004

0,052

0,05

0,05

0,05

0,05

6 NO2--N

mg/L

7 NO3--N

mg/L

0,36

0,45

0,29

0,40

2

5

10

15

8 PO43--P

mg/L

0,062

0,053

0,12

0,11

0,1

0,2

0,3

0,5

9 Mn

mg/L

0,053

0,040

0,048

0,053

0,1

0,2

0,5

1

10 Fe tổng

mg/L

1,92

1,76

2,66

2,94

0,5

1

1,5

2

11 CN-

mg/L

0,0028

0,0016

0,0011

0,0011

0,05

0,05

0,05

0,05

12 As

mg/L

KPH

KPH

KPH

KPH

0,01

0,02

0,05

0,1

Tổng dầu
mg/L
mỡ

KPH

KPH

KPH

KPH

0,3

0,5

1

1

13

14 Coliform

MPN/
100 mL

350

330

240

280

2.500

15 E.Coli

MPN/
100 mL

KPH

KPH

KPH

KPH

20

5.000 7.500 10.000
50

100

200

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.
+ A1 – Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông
thường), bảo tồn đọng thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2;
+ A2 – Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù
hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2;
+ B1 – Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có
yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;
+ B2 – Giao thông thuỷ và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.
Nhận xét:
− Từ kết quả phân tích một số chỉ tiêu đại diện cho chất lượng môi trường nước
mặt gần khu vực dự án, cho thấy hầu hết các giá trị của các thông số phân tích đều nằm
trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột 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.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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− Riêng mẫu quan trắc QT/M152, QT/M153 tại thời điểm quan trắc có giá trị Fe vượt
quy chuẩn cho phép (từ 1,33 – 1,47 lần); thông số NO2--N tại vị trí QT/M153 vượt quy
chuẩn cột B2 1,04 lần.
Nước dưới đất
− Vị trí lấy mẫu:
+ Giếng nằm trong khu vực vị trí 2 của Dự án - QT/N69, tọa độ (VN 2000): X =
1588891; Y = 0559994.
+ Giếng nhà bà Hồ Thị Thủy, xã Đăk Bla, TP. Kon Tum gần vị trí 1 của Dự ánQT/N70, tọa độ (VN 2000): X = 1591235; Y = 0558234.
Kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất được so sánh với: QCVN 09MT:2015/BTNMT, QCVN 01-1:2018/BYT và được trình bày như sau:
Bảng 20. Kết quả quan trắc nước dưới đất
STT Thông số

ĐV tính

Kết quả
QCVN 09QCVN 01-1
QT/N69 QT/N70 MT:2015/BTNMT :2018/BYT

-

5,35

5,90

5,5 – 8,5

6 – 8,5

TDS(*)

mg/L

72,5

53,0

1500

1000

3

Độ cứng

mg/L

62,0

44,4

500

300

4

Chỉ
số
Pemanganat

mg/L

< 0,5

< 0,5

4

2

5

NH4+-N

mg/L

0,51

0,013

1

0,3

6

SO42-

2,21

0,78

400

250

7

Fe tổng

mg/L

1,24

0,076

5

0,3

8

Coliform

CFU/100mL

110

780

3

<3

9

E.Coli

CFU/100mL

KPH

4

KPH

<1

1

pH

2

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Ghi chú:
− (-): Không quy định.
− QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.
− QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử
dụng cho mục đích sinh hoạt.
Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy nước dưới đất tại giếng trong khu vực dự án
và giếng của bà Hồ Thị Thủy hầu hết nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09MT:2015/BTNMT và QCVN 01-1:2018/BYT. Riêng chỉ số pH tại các vị trí thấp hơn giới

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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hạn tối thiểu của QCVN 01-1:2018/BYT từ 1,01 – 1,12 lần. Do đó, để đảm bảo sử dụng
cho mục đích sinh hoạt cần có các biện pháp xử lý pH phù hợp.
Môi trường đất
− Vị trí lấy mẫu:
+ Tại vị trí 2 của khu vực dự án – QT/Đ35, tọa độ (VN 2000): X = 1588933; Y =
0560079.
+ Tại vị trí 1 của khu vực dự án – QT/Đ36, tọa độ (VN 2000): X = 1591351; Y =
0558168.
Kết quả quan trắc môi trường đất được so sánh với QCVN 03-MT:2015/BTNMT và
được trình bày như sau:
Bảng 21. Kết quả quan trắc nước dưới đất
TT

Thông số

Kết quả

ĐV
tính

QT/Đ35

QT/Đ36

QCVN 03MT:2015/BTNMT

1 As

mg/kg

KPH
KPH
(MDL=0,36) (MDL=0,36)

15

2 Cd

mg/kg

KPH
KPH
(MDL=0,27) (MDL=0,27)

1,5

3 Pb

mg/kg

4 Cr

mg/kg

5 Cu
6 Zn

mg/kg
mg/kg

7

Dư lượng thuốc BVMT
nhóm Clo hữu cơ

µg/kg

KPH
(MDL=1)
KPH
(MDL=1,1)
17,2
24,6

KPH
(MDL=1)
KPH
(MDL=1,1)
13,9
19,7

KPH
(MDL=1)

KPH
(MDL=1)

70
150
100
200
-

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Ghi chú:
− (-): Không quy định.
− QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép
của một số kim loại nặng trong đất.
Kết luận: Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các kim loại nặng trong đất đều KPH
và nhỏ hơn quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT nhiều lần.
2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học
Cho đến nay chưa có kết quả điều tra, danh mục thống kê các loài động vật, thực
hiện và đánh giá giá trị tài nguyên sinh vật gần khu vực dự án, từ quá trình khảo sát hiện
trường khu vực dự án cho thấy:
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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− Các loài thực vật, động vật hoang dã, các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo
vệ, các loài đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động bởi dự án là không có.
− Khu vực dự án và xung quanh khu vực Dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, đất ở
nông thôn của người dân với thảm thực vật chủ yếu là cây cao su do Công ty TNHH
MTV Cao su Kon Tum quản lý, không có các loại thực vật quý hiếm, cây dược liệu, cây
gỗ quý,.... Ngoài ra, trong khu vực dự án chỉ có các khe cạn, các dòng chảy tạm thời chỉ
có nước vào những ngày mưa lớn, động thực vật ở đây không nhiều.
− Các loài động vật sống quanh khu vực Dự án như các loài gia súc nuôi như trâu, bò,
lợn, gà,... Trong khu vực dự án và xung quanh hầu như không có các loại động vật quý
hiếm.
2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu
vực thực hiện dự án
Các đối tượng bị tác động:
Bảng 22. Các đối tượng bị tác động chính và quy mô tác động của dự án
TT
I

1

Đối tượng bị tác động

Tác nhân gây tác động

Giai đoạn xây dựng

Môi trường không khí

Bụi khuếch tán từ quá trình thu dọn sinh khối, san ủi
mặt bằng, đào đắp đất, hoạt động bốc dỡ, tập kết, lưu giữ
các loại nguyên vật liệu xây dựng và máy móc, thiết bị
phục vụ xây dựng một số các hạng mục của công trình
Bụi, khí thải từ phương tiện thi công cơ giới, phương
tiện vận chuyển
Tiếng ồn từ phương tiện thi công cơ giới, phương
tiện vận tải và máy phát điện.
Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng.

2

Môi trường nước mặt

Nước thải xây dựng.
CTR sinh hoạt và chất thải rắn thu dọn sinh khối, chất
thải xây dựng.
Thay đổi cấu trúc bề mặt đất dẫn đến đất cát cuốn theo
nước mưa chảy tràn.

3

Dầu mỡ thải.
Sinh khối thực vật phát quang.
Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng và nước
thải xây dựng (nước vệ sinh máy móc, thiết bị).
Môi trường đất và nước
CTR sinh hoạt và chất thải xây dựng.
ngầm
Thay đổi cấu trúc bề mặt đất dẫn đến đất cát cuốn theo
nước mưa chảy tràn.
Dầu mỡ thải.

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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TT

Đối tượng bị tác động

4

Tài nguyên sinh học

5

Kinh tế - xã hội

Tác nhân gây tác động
Phát quang, bốc bỏ lớp thực vật phủ.
Bụi khuếch tán, khí thải từ thiết bị cơ giới.
Cản trở giao thông và lối đi lại của người dân.
Mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa
phương.
Tai nạn lao động, tai nạn giao thông.

II Giai đoạn hoạt động

1

Môi trường không khí

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên
vật liệu phục vụ xây dựng nhà ở, công trình công cộng
cấp thôn, hoạt động giao thông đi lại, hoạt động sinh
hoạt hàng ngày của người dân (làm vườn, đun nấu, chăn
nuôi,...).
Tiếng ồn, độ rung của phương tiện vận chuyển nguyên
vật liệu thực hiện xây dựng nhà ở và công trình công
cộng cấp thôn; phương tiện của các hộ gia đình, cá
nhân sinh sống tại 2 điểm dân cư.
Nước thải sinh hoạt của của người dân; nước thải từ
hoạt động chăn nuôi tại 2 điểm dân cư

2

3

4

Môi trường nước mặt

CTR sinh hoạt của người dân tại 2 điểm dân cư.
Kiềm thải từ hoạt động giặt rửa; chất tẩy rửa sàn chứa
thành phần nguy hại có tính ăn mòn.
Chai lọ thuốc bảo vệ thực vật dùng cho hoạt động nông
nghiệp.
Nước thải sinh hoạt
CTR sinh hoạt

Môi trường đất và nước
Giẻ lau nhiễm dầu mỡ, nhớt thải phát sinh từ quá trình
ngầm
sử dụng, sửa chữa các máy móc, thiết bị.
Sơn và vỏ hộp sơn thải.
Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tập trung lao
Kinh tế - xã hội
động địa phương.
Các yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

Trong khu vực thực hiện dự án hiện tại chưa có dân cư sinh sống, do đó chất lượng
các thành phần môi trường tại đây hiện còn rất tốt. Khu vực dự án gần các sông suối, do
đó khi triển khai thực hiện dự án và khi dự án đi vào vận hành, hoạt động thi công xây
dựng và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội chắc chắn sẽ gây tác động và ảnh hưởng đến
các thành phần môi trường nếu không có biện pháp xử lý, giảm thiểu phù hợp.
2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án
Địa điểm thực hiện dự án tại Xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum phù
hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Kon Tum theo các
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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văn bản: Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Kon Tum,
Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về Phê duyệt
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Kon Tum, Quyết định số 1157/QĐ-UBND
ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chấp nhận điều chỉnh tên, điều chỉnh
diện tích đất thực hiện dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Kon
Tum và Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Kon Tum phê
duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon
Tum.
Dự án phù hợp với định hướng phát triển đô thị đã được xác định theo Đồ án điều
chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 đã được
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 và được thực
hiện tuân thủ theo Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 01 và số 02
thuộc Dự án giãn dân các hộ đồng bào DTTS gắn với thực hiện tái định canh, tái định cư,
phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum đã được UBND
thành phố Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 1382/QĐ-UBND và Quyết định số
1383/QĐ-UBND ngày 17/4/2022.

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.

53

Báo cáo ĐTM - Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái
định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

CHƯƠNG 3
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ
ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,
ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG
TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động
3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động
Dự án có diện tích chiếm dụng đất xây dựng khoảng 838.384,1 m2, hiện trạng toàn
bộ khu đất đang trồng cây cao su do Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum quản lý. Vì
vậy trước khi thực hiện dự án UBND thành phố sẽ có phương án hỗ trợ đền bù đối với
diện tích đất và tài sản trên đất bị thu hồi cho Công ty.
Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh,
định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum phù hợp

Quyết định số 4590/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND thành phố Kon Tum
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch nông thôn xã Đăk BLà, thành phố Kon Tum; Số
3780/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND thành phố Kon Tum Về việc phê duyệt
điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Việc thực hiện dự án nhằm kịp thời bố trí đất ở, đất sản xuất cho người dân có đất bị
thu hồi khi thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho
người dân sớm ổn định đời sống, đồng thuận ủng hộ bàn giao mặt bằng để thực hiện các
công trình, dự án quan trọng trên nguyên tắc cùng phát triển. Đồng thời, dành một phần
quỹ đất để giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân tại chổ ổn định đời sống, thành
lập các thôn (làng) mới gắn với phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà
Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn chuẩn bị và thi công
xây dựng dự án bao gồm các hoạt động chính sau:
Bảng 23. Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn chuẩn bị
và thi công xây dựng dự án
TT

Các hoạt động

Nguồn gây tác động
ô

tô

Tác nhân ô nhiễm

- Bụi đất, bụi sinh khối
vận - Khí SO2, CO, NO2,...
- Tiếng ồn, độ rung.
- Rác thải sinh khối.

1

Thu dọn sinh khối

Cưa, dao,
chuyển.

2

San nền

Các loại máy móc, thiết - Bụi, khí thải, tiếng
bị thi công
ồn, độ rung, nước

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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TT

Các hoạt động

Nguồn gây tác động

Tác nhân ô nhiễm
mưa...

3

Hoạt động xây dựng hạng
mục hạ tầng (đường giao
thông; hệ thống cấp nước, hệ
thống điện chiếu sáng,…).

- Xe tải vận chuyển vật liệu
xây dựng, đất, đá,...
- Máy móc phục vụ thi
công, xây dựng.

- Bụi, hí thải
- Tiếng ồn
- - Nước thải xây dựng
- Chất thải rắn xây dựng

4

Hoạt động bốc dỡ, tập kết, lưu
giữ các loại nguyên vật liệu - Hoạt động vận chuyển
xây dựng và máy móc, thiết bị - Bãi tập kết vật liệu xây
phục vụ xây dựng một số các dựng, đất, cát.
hạng mục của công trình.

- Bụi
- Tiếng ồn
- Chất thải rắn và chất
thải nguy hại

5

Hoạt động đào, đắp và vận Hoạt động đào, đắp, vận - Bụi, tiếng ồn, chất
thải rắn.
chuyển đất đá thải đến bãi thải chuyển

6

- Nước thải sinh hoạt;
Sinh hoạt của công nhân tại Chất thải sinh ra từ quá
công trình.
trình sinh hoạt công nhân. - Chất thải rắn sinh
hoạt.
3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải
a. Tác động do nước thải
Hoạt động giải phóng mặt bằng
− Nước mưa chảy tràn:

Trong thời gian giải phóng mặt bằng, khi có các trận mưa xuất hiện sẽ sinh ra lượng
nước mưa chảy tràn. Lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích đất của khu vực dự án
được tính toán theo công thức:
Q = 0,278.K.I.F. Trong đó:
+ K: Hệ số dòng chảy (k = 0,6);
+ I: Cường độ mưa (mm/tháng). Lượng mưa đo được hằng năm trung bình tại khu
vực thành phố Kon Tum là 1.751,2 mm tương đương 145,9 mm/tháng và lượng mưa tháng
cao nhất là 518,0 mm. (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Kon Tum).
+ F: Diện tích khu vực (m2). F = 838.384,1 m2.
Dựa vào số liệu diện tích dự án, số liệu khí tượng thủy văn ta tính toán được lượng
nước mưa chảy tràn khu vực dự án như sau:
Vậy: QTB = 0,278 × 0,6 × 145,9 × 10-3 × 838.384,1= 20.403 m3/tháng.
Qmax = 0,278 × 0,6 × 518,0 × 10-3 × 838.384,1= 72.438 m3/tháng.
Mặc dù nước mưa chảy tràn được quy ước là sạch nhưng khi lưu lượng mưa lớn đặc
biệt là vào mùa mưa sẽ cuốn trôi những chất gây ô nhiễm, bồi lắng khi rơi vãi trên mặt
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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đất như: Đất, cát, đá, rác thải và đổ vào nguồn tiếp nhận là hệ thống cống thoát nước
chung của khu vực.
Tải lượng chất bẩn tích tụ trong một khoảng thời gian được xác định theo công thức:
G = Mmax .[1 - exp (-kz.T)]. F (kg). Trong đó:
+ G: Tải lượng;
+ Mmax: Lượng đất, cát tích lũy lớn nhất, Mmax = 50 kg/ha;
+ kz: Hệ số động học tích lũy chất bẩn, kz = 0,8 ng-1;
+ T: Thời gian tích lũy chất bẩn, T = 20 ngày;
+ F: Diện tích khu vực thoát nước mưa
(Nguồn: Trần Đức Hạ, Quản lý môi trường nước, NXB khoa học kỹ thuật, 2006).
Vậy, tải lượng chất bẩn tích tụ trong nước mưa khoảng 4.192 kg trên diện tích 83,84
ha.
Lượng chất bẩn tích tụ và kéo theo nước mưa khi chảy vào các khe suối, sông tiếp
nhận nước thải từ khu vực dự án có nguy cơ gây gia tăng nồng độ ô nhiễm trong nguồn
nước mặt, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Đăk Bla cách vị trí 2 của dự án
khoảng 190 m. Lượng chất bẩn tích tụ tuy khá lớn nhưng Chủ đầu tư sẽ có biện pháp xử lý
nhằm giảm thiểu tác động xấu tới chất lượng môi trường xung quanh, không để xảy ra hiện
tượng nước tù đọng làm phát sinh mầm bệnh và làm nơi trú ngụ của các côn trùng, sâu bọ
gây bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và người dân xung quanh dự án.
− Nước thải sinh hoạt:
Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS),
chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật gây bệnh. Theo
Tổ chức Y tế Thế giới WHO (1993) về định mức của tải lượng các thông số ô nhiễm
trong nước thải sinh hoạt nếu không xử lý được thể hiện như sau:
Bảng 24. Hệ số các thông số ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt
TT

Thông số ô nhiễm

Khối lượng (g/người/ngày)

1

BOD5

45 – 54

2

COD

72 – 102

3

TSS

70 – 145

4

Tổng Nitơ

5

Tổng phot pho

0,8 – 4,0

6

Dầu mỡ động, thực vật

10 – 30

7

NH4+ (Amoni)

2,4 – 4,8

6 – 12

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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Nguồn: WHO - Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí - Tập I,
Generva, 1993.
Số lượng công nhân tham gia giải phóng mặt bằng trong giai đoạn này khoảng 40
người, lượng nước dự kiến dùng cho vệ sinh, sinh hoạt của công nhân tham gia trong
công tác xây dựng tại khu vực khoảng 100 lít/người/ngày. Với lượng nước thải phát sinh
bằng 80% lượng nước cấp vào thì lưu lượng nước thải sinh hoạt thải ra như sau:
Q = 40 người × 100 lít/người/ngày × 80% = 3,2 (m3/ngày).
Từ tải lượng thông số ô nhiễm và lưu lượng nước thải ta có thể tính được nồng độ
thông số ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt giai đoạn này, được thể hiện bảng dưới đây:
Bảng 25. Tải lượng và nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
TT

Chất ô nhiễm

Tải lượng
(g/ngày.đêm)

Nồng độ
(mg/l)

QCVN
14:2008/BTNMT
(mg/l) (Cột B) Cmax

1

BOD5

1.800 – 2.160

562,5 – 675

60

2

COD

2.880 – 4.080

900 – 1.275

–

3

TSS

2.800 – 5.800

875 – 1.812,5

120

4

Tổng Nitơ

240 – 480

75 – 150

-

5

Tổng phot pho

32 – 160

10 – 50

-

6

Dầu mỡ động, thực vật

400 – 1.200

125 – 375

24

7

NH4+ (Amoni)

96 – 192

30 – 60

12

Ghi chú:
− QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
− Áp dụng hệ số K = 1,2 đối với cơ sở sản xuất dưới 500 người.
Cột B: Quy định giá trị nồng độ của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị
tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho
mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ).
Theo bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt phát sinh trong này nếu không được xử
lý sẽ có BOD5 vượt từ 9,4÷11,3 lần; TSS vượt từ 7,3 ÷15,1 lần; dầu mỡ động, thực vật
vượt từ 5,2÷15,6 lần; NH4+ vượt từ 2,5÷5 lần so với cột B của quy chuẩn QCVN
14:2008/BTNMT. Như vậy, nước thải phát sinh nếu không xử lý triệt để sẽ gây ảnh
hưởng xấu đến môi trường tiếp nhận nguồn nước thải này.
Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị
− Nước mưa chảy tràn: Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, lượng nước mưa
chảy tràn phát sinh khi có trận mưa; trên diện tích đất của khu vực dự án lượng nước mưa chảy
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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tràn phát sinh được tính toán tương tự như trong các hoạt động san ủi mặt bằng đã nói ở trên:
+ Lượng nước mưa chảy tràn trung bình: 20.403 m3/tháng.
+ Lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất: 72.438 m3/tháng.
Tuy nhiên, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, ưu
tiên thực hiện vào những ngày không có mưa nên lượng chất thải cuốn trôi theo nước
mưa hầu như không có, tải lượng chất bẩn tích tụ trong nước mưa không đáng kể.
− Nước thải sinh hoạt: Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, công nhân thực
hiện không ở lại sau khi hoàn thành công việc nên lượng nước thải chủ yếu phát sinh từ
khu vực nhà vệ sinh đáp ứng nhu cầu công nhân tổng thời gian chờ vận chuyển nguyên
vật liệu phục vụ cho dự án; lượng nước thải phát sinh ước tính cho 40 người công nhân
tham gia là 3,2 m3/ngày.
Hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án
Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, các nguồn gây tác động đến môi trường
nước bao gồm nước mưa chảy tràn, nước thải xây dựng và nước thải sinh hoạt của công
nhân làm việc tại khu vực dự án.
− Nước mưa chảy tràn:
Trong thời gian này, lượng nước mưa chảy tràn phát sinh khi có trận mưa; trên diện
tích đất của khu vực dự án lượng nước mưa chảy tràn phát sinh được tính toán tương tự
như trong các hoạt động san ủi mặt bằng đã nói ở trên: Lượng nước mưa chảy tràn trung
bình: 20.403 m3/tháng. Lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất: 72.438 m3/tháng.
− Nước thải sinh hoạt:
Với số lượng công nhân thi công xây dựng dự án 80 người, lượng nước dự kiến
dùng cho vệ sinh, sinh hoạt của công nhân tham gia trong công tác xây dựng tại khu vực
khoảng 100 lít/người/ngày. Với lượng nước thải phát sinh bằng 80% lượng nước cấp vào
thì lưu lượng nước thải sinh hoạt thải ra là 6,4 (m3/ngày).
Tương tự cách đánh giá nước thải sinh hoạt do hoạt động giải phóng mặt bằng thì tải
lượng và nồng độ thông số ô nhiễm được thể hiện bảng dưới đây:
Bảng 26. Tải lượng và nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
TT

Chất ô nhiễm

Tải lượng
(g/ngày.đêm)

Nồng độ
(mg/l)

QCVN
14:2008/BTNMT
(mg/l) (Cột B) Cmax

1

BOD5

675 – 810

562,5 – 675

60

2

COD

1.080 – 1.530

900 – 1.275

–

3

TSS

1.050 – 2.175

875 – 1.812,5

120

4

Tổng Nitơ

90 – 180

75 – 150

-

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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TT

Chất ô nhiễm

5

Tổng phot pho

6

Dầu mỡ động, thực vật

7

NH4+ (Amoni)

Tải lượng
(g/ngày.đêm)

Nồng độ
(mg/l)

QCVN
14:2008/BTNMT
(mg/l) (Cột B) Cmax

12 – 60

10 – 50

-

150 – 450

125 – 375

24

30 - 72

30 – 60

12

Theo bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị của
dự án nếu không được xử lý sẽ có BOD5 vượt từ 9,4÷11,3 lần; TSS vượt từ 7,3 ÷15,1 lần;
dầu mỡ động, thực vật vượt từ 5,2÷15,6 lần; NH4+ vượt từ 2,5÷5 lần so với cột B của quy
chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT. Như vậy, nước thải phát sinh nếu không xử lý triệt để sẽ
gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đất tiếp nhận nguồn nước thải này.
− Nước thải xây dựng:
Nước cấp cho hoạt động xây dựng chủ yếu sử dụng trong khâu làm vữa, tưới ẩm vật
liệu. Nước sử dụng trong các công đoạn này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và bay hơi,
nhưng vẫn có một lượng nước thải xây dựng thải ra ngoài môi trường đất, ước tính
khoảng 2 – 4 m3/ngày.
Thành phần nước thải chứa dầu mỡ rò rỉ, đất cát,… sẽ góp phần làm ô nhiễm môi
trường nước dưới đất, môi trường đất và môi trường nước mặt tại khu vực dự án. Sông Đăk
Bla cách vị trí 2 của dự án khoảng 190 m nên có khả năng bị ảnh hưởng bởi các nguồn thải tại
dự án. Tuy nhiên, khối lượng nước thải phát sinh là không lớn, các tác động trên chỉ xảy ra
trong thời gian xây dựng, khi dự án đi vào hoạt động, các tác động này không còn nữa.
b. Tác động do bụi, khí thải
Hoạt động thu dọn sinh khối
Hoạt động thu dọn sinh khối là cây cao su trong khu vực dự án sẽ làm phát sinh bụi
do hoạt động cưa và chặt cây, bụi phát sinh do tác động lên lá cây và thân cây bị phân
hủy, bụi phát sinh từ hoạt động đào gốc cây, bốc sinh khối lên phương tiện vận chuyển và
vận chuyển đến vị trí tập kết gỗ tận dụng hoặc vị trí xử lý sinh khối bỏ. Theo phương án
bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, khu vực dự án có khoảng 31.110
cây cao su thân gỗ cao khoảng 10 m đường kính trung bình 0,2 m, ước tính tổng khối
lượng sinh khối thu dọn là 9.768,54 m3 (tương đương 5.372,7 kg) lượng sinh khối cây
cao su phát sinh sẽ do Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum thu dọn và vận chuyển về
kho của Công ty để bán đấu giá theo quy định. Nguồn bụi phát sinh từ hoạt động này cụ
thể như sau:
− Bụi phát sinh từ hoạt động cưa và chặt cây, bụi phát sinh do tác động lên cây và
thân cây bị phân hủy, bụi phát sinh từ hoạt động đào gốc cây, bốc sinh khối lên phương
tiện vận chuyển phát sinh khoảng 0,005% khối lượng sinh khối, tương đương khoảng
0,269 kg bụi. Thành phần bụi chủ yếu là sinh khối (bụi thân lá cây phân hủy), bụi đất có
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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kích thước lớn, có độ ẩm cao nên khả năng khuếch tán vào không khí thấp, dễ lắng trong
môi trường tự nhiên. Diện tích thu dọn lớn nên lượng bụi phát sinh phân tán, khu vực thu
dọn sinh khối nằm xa điểm dân cư nên chỉ tác động đến công nhân trực tiếp thực hiện thu
dọn. Ngoài ra bụi còn phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận chuyển sinh khối thu
dọn đến người dân sống dọc đường Quốc lộ 24 nhưng không đáng kể.
− Bụi từ quá trình vận chuyển sinh khối đến kho của Công ty TNHH MTV Cao su
Kon Tum trung bình khoảng 20 km. Sử dụng xe tải loại 24 tấn để vận chuyển (trọng
lượng xe là 11 tấn, khối lượng chở là 13 tấn), tổng số lượng lượt vận chuyển là 414 xe.
Quá trình tác động của bánh xe lên mặt đường sẽ làm phát sinh bụi đất gây ảnh hưởng
đến người tham gia giao thông và dân cư dọc theo tuyến đường. Áp dụng công thức tính
toán tải lượng bụi do xe tải chạy trên đường khu vực đô thị của The Air Chief, Cục Môi
trường Mỹ, 1995 như sau:
E = 1,7k(s/12)(S/48)(W/2,7)0,7(w/4)0,5[(365-p)/365] , kg/(xe.km)
Trong đó:
• E: Lượng phát thải bụi, kg bụi/(xe.km).
• k: Hệ số kể đến kích thước bụi (k = 0,8, cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 µm).
• s: Hệ số để kể đến loại mặt đường.
• S: Tốc độ trung bình của xe tải (S = 30 km/h).
• W: Tải trọng của xe, tấn, W = 24 tấn.
• w: Số lốp xe của ô tô, w = 10.
• p: Số ngày mưa trung bình trong năm, 6 tháng = 180 ngày.
Hệ số kể đến loại mặt đường “s” (Theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust
Sources).
Bảng 27. Hệ số của các loại mặt đường
Loại đường

Trong khoảng

Trung bình

Đường dân dụng (đường đất)

16 ÷ 68

12

Đường đô thị (đường nhựa, bê tông)

0,4 ÷ 13

5,7

Hệ số kể đến kích thước bụi “k” (Theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust
Sources):
Bảng 28. Kích thước bụi
Kích thước bụi, micron

<30

30÷15

15÷10

10÷5

5÷2.5

Hệ số k

0,8

0,5

0,36

0,2

0,095

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.

60

Báo cáo ĐTM - Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái
định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

Xét các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 30 µm (do xe tải có tải trọng 24 tấn chạy trên
đường phát thải). Ta có:
Tải lượng ô nhiễm bụi của xe tải chạy trên đường nhựa là:
E = 1,7×0,8×(5,7/12)×(40/48)×(24/2,7)0,7×(10/4)0,5×[(365-180)/365] = 1,9911
kg/(xe.km) tương đương với 9,956 mg/m.s
Tải lượng ô nhiễm bụi của xe tải chạy qua đường đất là:
E = 1,7×0,8×(12/12)×(40/48)×(24/2,7)0,7×(10/4)0,5×[(365-180)/365]=
kg/(xe.km) tương đương với 20,959 mg/m.s

4,1918

Xét nguồn đường có độ cao gần mặt đất, gió thổi vuông góc với nguồn đường. Theo
“Môi trường không khí”, Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội – 1997, nồng
độ chất ô nhiễm trung bình tại một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn đường phát
thải liên tục có thể xác định theo mô hình Sutton như sau:
C = 0,8E{exp[-(z+h)2/2σ2z] + exp[-(z-h)2/2 σ2z] }/( σz.u)
Trong đó :
− C: Nồng độ thông số ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách
đường giao thông x km (mg/m3).
− E: Tải lượng nguồn thải (mg/ms).
− z: Độ cao điểm tính toán (1,5 m).
− σz: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách x theo
phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, σz = 0,53x0,73
− u: Tốc độ gió trung bình = 1,4 m/s (Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum).
− h: Độ cao của mặt đường 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.
Sau khi tính toán nồng độ thông số ô nhiễm trung bình tại một điểm bất kỳ trong
không khí do nguồn đường phát thải liên tục theo mô hình Sutton, ta có kết quả sau:
Bảng 29. Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển sinh khối
Khoảng cách
(m)

Nồng độ (µg/m3)

1

Đường nhựa
2.007,1

Đường đất
4.225,273

10
20
50
100

1.121,703
811,4023
725,0731
616,4298

2.361,367
1.708,134
1.526,397
1.297,685

QCVN
05:2013/BTNMT

300

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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Theo kết quả tính toán ở bảng trên, nhận thấy nồng độ ô nhiễm bụi phát thải từ
phương tiện vận chuyển sinh khối trên mặt đường vượt giới hạn cho phép của QCVN
05:2013/BTNMT – Quy chuẩn ký thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí
xung quanh. Như vậy quá trình vận chuyển sẽ làm ảnh hưởng đến người dân tham gia
giao thông trên tuyến đường vận chuyển và các khu dân cư dọc đường (Quốc lộ 24 và
các tuyến đường vận chuyển nội thị đến kho của Công ty TNHH MTV cao su Kon
Tum).
Quá trình đào, đắp đất đất đá, san nền
Nguồn phát sinh bụi:
− Trong quá trình thi công xây dựng, tổng lượng đất đào, đắp san nền ước tính toán
khoảng 283.366 m3 đất (trong đó tận dụng san nền 160.442 m3, vận chuyển đổ thải tại
bãi thải 122.924 m3). Lượng bụi phát tán từ các khu vực đào, đắp và san lấp được tính
toán dựa vào hệ số ô nhiễm E. Theo hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới – Environmental
Assessment Sourcebook Volume II – Sectoral Guidelines Environment Department,
World Bank, Washington DC, 8/1991), hệ số ô nhiễm được tính theo công thức sau:
E = k × 0,0016×

(U / 2,2)1, 4
(kg / m3 )
(M / 2)1,3

Trong đó:
E: Hệ số ô nhiễm, ở đây là hệ số phát thải bụi (kg/m3);
k: Cấu trúc hạt (có giá trị trung bình là 0,35);
U: Tốc độ gió trung bình thành phố Kon Tum là 1,4 m/s.
M: Độ ẩm trung bình của vật liệu (20%).
− Kết quả tính toán hệ số ô nhiễm ở trên E = 0,0059 kg/m3. Áp dụng kết quả này ta
tính được khối lượng bụi phát sinh trong quá trình đào, đắp đất như sau:
Mbụi = E × Vđất = 2.618,47 kg.
− Khi đó, nồng độ bụi trung bình (trong 1 giờ) như sau:
+ Ước tính thời gian đào 283.366 m3 đất và đắp san nền 160.442 m3 được thực hiện
trong 120 ngày, tải lượng bụi do hoạt động đào đắp phát sinh trong ngày khoảng 21,82
kg.
+ Diện tích đào đắp thi công khoảng 838.384,1 m2, thời gian làm việc mỗi ngày là 8
giờ. Áp dụng mô hình Gauss cải tiến cho việc tính toán nồng độ bụi phát sinh như sau:
• Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m2/ngày) = Tải lượng bụi (kg/ngày) × 103/diện tích
(m2) = 21,82 x 103/838.384,1 = 0,026 (g/m2/ngày).
• Nồng độ bụi trung bình (mg/m3/giờ) = Tải lượng bụi (kg/ngày) × 106/8/V (m3).
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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Trong đó:
V: Thể tích bị tác động trên bề mặt dự án, V = S × H.
H = 10m (chiều cao đo các thông số khí tượng).
− Nồng độ bụi trung bình sẽ là 0,325 (µg/m3), so sánh kết quả ước tính nồng độ bụi
với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí
xung quanh cho thấy nồng độ bụi trung bình phát sinh trên khu vực xây dựng công trình
trong giai đoạn này vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn. Bụi phát sinh chủ yếu là bụi
đất, có kích thước lớn dễ lắng tại khu vực thực hiện đào đắp, chỉ phát tán đi xa khi có các
trận gió to, đồng thời lượng bụi phát sinh trong thời gian ngắn và không gian rộng nên sẽ
không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của công nhân lao động. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ
có các biện pháp trang bị bảo hộ lao động và giảm thiểu các tác động đến sức khỏe công
nhân.
Nguồn phát sinh khí thải:
− Trong quá trình thi công xây dựng, hoạt động đào đắp san nền, tạo mặt bằng xây
dựng sử dụng phương tiện dùng dầu DO nên sẽ phát sinh các loại khí độc: SO2, NOx, CO,
CO2, CxHy gây tác động trực tiếp đến con người và môi trường không khí xung quanh.
Các loại khí độc nếu ở nồng độ lớn chúng có thể gây nhiễm độc đường hô hấp đối với
con người và gây ảnh hưởng môi trường không khí xung quanh.
− Hoạt động của các phương tiện giao thông, máy móc phục vụ thi công xây dựng
ít gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh khu vực dự án, chỉ ảnh hưởng
trực tiếp đến công nhân thực hiện dự án (phương tiện vận chuyển đất đào, đất phủ đến bãi
thải nằm trong khu vực dự án nên quãng đường di chuyển của các phương tiện chủ yếu
trong phạm vi khu vực dự án). Thực tế nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu
do bụi bị cuốn theo từ quá trình đào, ủi, san lấp mặt bằng.
Hoạt động vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu:
Nguồn phát sinh bụi:
Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu
Các loại xe sử dụng chủ yếu phục vụ cho dự án là xe tải loại 12-16 tấn. Tuyến đường
vận chuyển nguyên vật liệu của dự án chủ yếu là đường nhựa. Theo tính toán như phần
trên của báo cáo, tải lượng ô nhiễm bụi của xe tải chạy trên đường nhựa là:
E = 1,7×0,8×(5,7/12)×(30/48) ×(16/2,7)0,7×(10/4)0,5×[(365-180)/365] = 1,124
kg/(xe.km) = 9,3667 mg/ms.
Tải lượng ô nhiễm bụi của xe tải chạy qua đường đất là:
E
=
1,7×0,8×(12/12)×(30/48)×(16/2,7)0,7×(10/4)0,5×[(365-180)/365]=
kg/(xe.km) tương đương với 19,41 mg/m.s
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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Áp dụng mô hình Sutton để tính toán nồng độ bụi từ hoạt động do hoạt động giao
thông vận tải sinh ra. Nồng độ bụi phát sinh cụ thể như sau:
Bảng 3.8. Nồng độ bụi do hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu,
thiết bị
Khoảng cách
(m)

QCVN
05:2013/BTNMT

Nồng độ (µg/m3)
Đường nhựa

Đường đất

1
10

1.888,3
1.055,3

3.913,0
2.186,8

20
50
100

763,4
682,2
579,9

1.581,9
1.413,6
1.201,8

300

Như vậy, lượng bụi đường phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây
dựng của dự án vượt giới hạn QCVN 05:2013/BTNMT nhiều lần. Lượng bụi phát sinh sẽ
ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại khu vực xây dựng và tuyến đường vận chuyển,
người dân tham gia giao thông. Tuy nhiên quá trình vận chuyển nguyên vật liệu chỉ diễn
ra trong khoảng thời gian ngắn nên chủ yếu chỉ tác động tức thời.
Bụi đất phát tán từ mặt đường vào môi trường không khí trong điều kiện thời tiết
hanh khô làm hạt bụi giảm độ kết dính, dễ bị cuốn khỏi bề mặt, gió mạnh sẽ cuốn và phát
tán các hạt bụi gây ô nhiễm cho môi trường không khí tại khu vực và xung quanh. Đối
tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân lao động trong khu vực dự án, người tham gia
lưu thông và dân cư sống dọc Quốc lộ 24 cũng như người dân hoạt động sản xuất trong tuyến
đường. Tuy nhiên, tác động này chỉ mang tính tạm thời và chủ dự án sẽ có biện pháp che
chắn, tránh rơi vãi cũng như các biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh để hạn chế tác động
đến môi trường và con người.
Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu:
Quá trình bốc dỡ các loại vật liệu xây dựng có khả năng phát sinh bụi có thành phần
chủ yếu là: Bụi đường; bụi cát; bụi xi măng,… Theo WHO (1993), hệ số ô nhiễm bụi từ
quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng như sau:
Bảng 3.9. Hệ số ô nhiễm bụi do hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng
Stt
1

Nguyên nhân gây ô nhiễm
Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng
(xi măng, cát, đá,...), máy móc, thiết bị.

Ước tính hệ số phát thải
0,1 – 1 g/m3

Nguồn: Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993.
Khối lượng nguyên vật liệu cần bốc dỡ có khả năng phát sinh bụi chủ yếu là xi
măng, cát, gạch xây khoảng 19.318,9 m3. Quá trình bốc dỡ khối lượng nguyên vật liệu
này sẽ phát sinh khoảng 1.931,89 - 19.318,9 g bụi. Lượng bụi phát sinh này chủ yếu ảnh
hưởng cục bộ đến công nhân làm việc tại công trường. Đồng thời bụi phát sinh nhiều hay
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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ít cũng phụ thuộc vào phương thức bốc dỡ, địa điểm tập kết và điều kiện thời tiết. Chủ dự
án sẽ có biện pháp hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe công nhân. Khu vực dự án xa
khu dân cư nên quá trình bốc dỡ sẽ không ảnh hưởng đến người dân.
Nguồn phát sinh khí thải:
Khí thải động cơ từ các phương tiện vận chuyển
Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu sử dụng nhiên liệu là dầu diesel, khi
hoạt động sẽ thải ra môi trường một lượng lớn khói thải chứa bụi và các khí ô nhiễm như:
Bụi, CO, SO2, NOx, THC góp phần làm ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực.
Đối với hoạt động vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu và thiết bị, ước tính trong
suốt giai đoạn này có khoảng 1.623 chuyến xe ra vào khu vực dự án để vận chuyển vật
liệu, thiết bị. Theo hệ số đánh giá ô nhiễm nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993
thì tải lượng bụi và các thông số ô nhiễm được xác định như sau:
Bảng 30. Tải lượng khí thải từ phương tiện vận chuyển
TT

Khí thải

Hệ số ô nhiễm (kg/1.000km/xe)

Tải lượng (mg/m.s)

1

SO2

4,15.S

0,002075

2

NO2

1,44

0,0004

3

CO

2,9

0,00080556

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diesel (S = 0,05%).
Áp dụng mô hình Sutton tương tự như phần trên tính được nồng độ các chất ô
nhiễm do hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu như sau:
Bảng 31. Nồng độ thông số ô nhiễm do hoạt động của các phương tiện vận chuyển
Thông số Khoảng
ô nhiễm cách m

SO2

NO2

CO

Nồng độ (mg/m3)
z=0

z=1

z=2

z=3

z=4

1

2,8673

1,4744

0,0408

0,0000

0,0000

20

0,4995

0,4886

0,4571

0,4091

0,3503

50

0,2569

0,2554

0,2510

0,2437

0,2339

100

0,1551

0,1547

0,1537

0,1521

0,1498

1

0,5527

0,2842

0,0079

0,0000

0,0000

20

0,0963

0,0942

0,0881

0,0789

0,0789

50

0,0495

0,0492

0,0484

0,0470

0,0468

100

0,0299

0,0298

0,0296

0,0293

0,0293

1

1,1131

0,5724

0,0158

0,0000

0,0000

20

0,1939

0,1897

0,1775

0,1588

0,1360

QCVN
05:2013/
BTNMT

0,35

0,2

30
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Thông số Khoảng
ô nhiễm cách m

Nồng độ (mg/m3)
z=0

z=1

z=2

z=3

z=4

50

0,0998

0,0992

0,0974

0,0946

0,0908

100

0,0602

0,0601

0,0597

0,0591

0,0582

QCVN
05:2013/
BTNMT

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí
xung quanh.
Từ kết quả tính toán ở trên cho thấy tác động gây ô nhiễm chất lượng không khí do
các loại khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển là không đáng kể. Vì nồng độ của
từng thông số ô nhiễm này đều thấp hơn nhiều so với mức cho phép của QCVN
05:2013/BTNMT. Hơn nữa, hoạt động này diễn ra không thường xuyên và sẽ chấm dứt
khi dự án hoàn thành việc xây dựng các hạng mục.
Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình:
Bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục công trình
Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình thực hiện thi công bằng phương pháp
cơ giới kết hợp với thủ công. Nguồn phát sinh bụi chủ yếu là hoạt động trộn bê tông, trộn
vữa xi măng, hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng, hoạt động cưa, hàn,… làm phát sinh
bụi đất, bụi xi măng, bụi sơn, bụi từ quá trình hàn kim loại. Hoạt động xây dựng công
trình của dự án không làm phát sinh các yếu tố bụi bông, bụi than, bụi silic, đối với bụi
amiăng chủ yếu phát sinh từ quá trình sử dụng xi măng tại công trường xây dựng. Theo
QCVN 02:2019/BYT, giới hạn tiếp xúc cho phép bụi amiăng tại nơi làm việc (đối với
Serpentine (chrysotile)) là 0,1 sợi/mL, bụi hữu cơ và vô cơ là 8.000 µg/m3.
Phần lớn bụi phát sinh có thành phần là bụi đất, xi măng,… có khả năng lắng cao và
trơ về mặt hóa học. Bụi sơn, bụi hàn kim loại (kim loại bay hơi ở nhiệt độ cao) thường có
kích thước nhỏ nên sẽ đi sâu vào phổi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp. Đặc
biệt đối với bụi kim loại và bụi sơn có tính độc hại rất cao nên rất nguy hiểm do sức khỏe
con người. Các nguồn gây bụi từ nhiều nguồn khác nhau và tại nhiều vị trí xây dựng khác
nhau nên mức độ tác động là rất lớn. Lượng bụi tác động trực tiếp đến công nhân làm
việc nếu không có biện pháp giảm thiểu sẽ gây ra các bệnh về nghề nghiệp cho công
nhân.
Hoạt động động trải nhựa đường
Hoạt động trải nhựa đường trong quá trình làm các tuyến đường giao thông nội bộ
của dự án thường phát sinh một lượng lớn bụi từ hoạt động làm vệ sinh làm sạch mặt
đường trước khi trải nhựa gây tác động đến môi trường không khí xung quanh và công
nhân trực tiếp làm việc. Tuy nhiên, hoạt động này chủ dự án sẽ sử dụng các loại xe
chuyên dụng để vệ sinh đường nên lượng bụi phát tán ra môi trường ảnh hưởng đến
người dân là không đáng kể.

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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Ngoài ra, hoạt động trải nhựa đường còn gây ra mùi phát sinh do đốt nóng nhựa
đường, trải nhựa bám dính, ô nhiễm nhiệt từ quá trình trải nhựa làm mặt đường. Thành
phần khí thải chính trong nhựa đường là H2S. Hơi nhựa đường sẽ tác động trực tiếp đến
sức khỏe công nhân xây dựng. Nếu tiếp xúc với nhựa đường trong thời gian dài tố chất da
sẽ thay đổi. Nhựa đường cũng là chất làm cay rát có thể ảnh hưởng đến phổi, gây khó thở
chóng mặt nhức đầu. vì vậy trong quá trình thi công, chủ dự án sẽ thực hiện các biện
pháp giảm thiểu nhằm hạn chế các tác động này đến sức khỏe công nhân.
Khí thải phát sinh từ hoạt động đốt cháy nhiên liệu của máy móc thi công:
Khí thải phát sinh từ các máy hoạt động trên công trường bao gồm máy san ủi, máy
trộn bê tông, máy đầm, máy đào gầu, cần cẩu,… Tải lượng khí thải được tính dựa vào
lượng nhiên liệu tiêu thụ (dầu Diesel S = 0,05%) của các loại máy trong một ca làm việc.
Bảng 32. Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các động cơ trong một ca làm việc
Số
lượng

Lượng nhiên liệu sử dụng (dầu
diesel/điện) (kg/kwh)/ca làm việc

1 Máy trộn bê tông dung tích 500l Chiếc

06

204

2 Xe nâng

Chiếc

04

116

3 Máy trộn vữa dung tích 80l

Chiếc

04

20

4 Máy đầm dùi 1,5KW

Chiếc

02

14

5 Máy đầm bàn 1 kW

Chiếc

02

10

6 Máy đào gầu 1,25 m3

Chiếc

04

332

7 Máy ủi 110 cv

Chiếc

04

184

8 Máy đầm bánh hơi 16T

Chiếc

02

76

9 Máy cắt uốn thép cs 5kW

Chiếc

02

18

TT

Tên thiết bị, máy móc

Đơn vị

Nguồn: Thông tư số 06/2016/TT-BXD, ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng về hướng
dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Dựa vào hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập, tải lượng các khí thải
phát sinh do quá trình đốt nhiên liệu của các loại máy sử dụng dầu DO được tính toán như sau:
Bảng 33. Tải lượng các khí thải phát sinh do quá trình đốt nhiên liệu
Chỉ tiêu
Loại máy

SO2
(g/ca)

NOx
(g/ca)

CO
(g/ca)

VOC
(g/ca)

Hệ số ô nhiễm (g/kg nhiên liệu)

20.S

70

14

4

1

Máy trộn bê tông dung tích 500l

0,34

2.380

476

136

2

Xe nâng

0,29

2.030

406

116

3

Máy trộn vữa dung tích 80l

0,05

350

70

20

TT

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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4

Máy đầm dùi 1,5KW

0,07

490

98

28

5

Máy đầm bàn 1 kW

0,05

350

70

20

6

Máy đào gầu 1,25 m3

0,83

5.810

1.162

332

7

Máy ủi 110 cv

0,46

3.220

644

184

8

Máy đầm bánh hơi 16T

0,38

2.660

532

152

9

Máy cắt uốn thép cs 5kW

0,09

630

126

36

2,56

17.990

3.598

1.028

Tổng

Từ bảng trên ta thấy tải lượng các khí thải phát sinh do hoạt động đốt nhiên liệu của
các loại máy móc thi công khá lớn. Tuy nhiên, tần suất hoạt động của máy móc khác
nhau lượng khí thải và nồng độ phát sinh khí thải cũng khác nhau, hơn nữa khu vực thực
hiện dự án có diện tích rộng, thoáng gió nên khí thải phát sinh nhanh chóng được pha
loãng, do đó ô nhiễm khí thải trong quá trình này không lớn, chỉ mang tính cục bộ (trên
phạm vi công trường) và tạm thời. Các tác động chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và sẽ kết
thúc khi các công việc chuẩn bị tạo mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án
hoàn thành.
c. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt
Hoạt động giải phóng mặt bằng
Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân, thành phần
chính chủ yếu gồm thức ăn dư thừa, bao bì, túi nilon, giấy, vỏ hộp,… Ước tính lượng rác
thải sinh hoạt do mỗi người thải ra hằng ngày khoảng 0,8 kg/người/ngày.đêm (theo
QCVN 01/2021/TT-BXD) thì khối lượng rác thải mỗi ngày là khoảng 32 kg (tính cho 40
người). Nếu không có biện pháp thu gom rác thải sinh hoạt hợp lý sẽ ảnh hưởng xấu đến
chất lượng môi trường và làm mất mỹ quan của khu vực dự án.
Hoạt động từ quá trình thi công các hạng mục công trình của dự án
Chất thải rắn sinh hoạt gồm: Bao bì hỏng, thức ăn thừa,… ước tính mỗi người thải
tối đa 0,8 kg/ngày. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây
dựng của 80 người tham gia hoạt động ước tính khoảng 64 kg/ngày.
Bảng 34. Thành phần đặc trưng của rác thải sinh hoạt
Thành phần
Chất thải có Rác hoa quả
thể phân hủy
Thức ăn thừa
sinh học
Lá cây, cỏ xén
Chất thải có Kim loại
thể tái sinh, Thủy tinh

Mô tả
Chôm chôm, dưa hấu, thanh long, vải,
đào, vỏ măng cụt,...
Bánh mì, cơm, thịt, rau,...
Lá cây bụi, nhánh cây, cỏ
Can, vỏ lon nhôm, thiếc
Chai, ly

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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Thành phần
tái sử dụng

Mô tả

Nhựa có thể tái sinh

Chai, túi dẻo trong

Giấy có thể tái sinh

Khăn giấy, bao bì giấy, giấy in, giấy báo

Giấy không thể tái sinh
Chất
thải
Nhựa không thể tái sinh
tổng hợp
Khác

Khăn giấy ăn, khăn giấy nhà vệ sinh,...
Túi nhựa màu
Mảnh gỗ, cát, bụi, cao su, vải,…

Nếu không có biện pháp thu gom rác thải sinh hoạt hợp lý sẽ ảnh hưởng xấu đến
chất lượng môi trường và làm mất mỹ quan của khu vực dự án.
d. Tác động do chất thải rắn thông thường
Chất thải rắn thông thường phát sinh khi triển khai các hoạt động xây dựng dự án
bao gồm:
− Tổng khối lượng sinh khối cần thu dọn tại khu vực dự án là 5.372,7 kg chủ yếu là
gốc cây, cành cây sau khi đã tận thu và cây bụi.
− Hoạt động san nền làm phát sinh lượng đất đào cần đổ thải là 122.924 m3. Khối lượng
đất thải còn dư nếu không xử lý kịp thời có thể làm tăng hàm lượng thông số ô nhiễm trong
nước mưa chảy tràn, gây bồi lắng sông suối trong khu vực hoặc các vị trí vừa tiến hành đào đất
khi có các trận mưa lớn,... ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân trong trong khu
vực, gây mất mỹ quan khu vực.
− Bao bì xi măng phát sinh khoảng 1.472 kg, khối lượng gạch vỡ, ống nhựa vụn,
hư hỏng khoảng 30 kg/tháng. Ngoài ra còn phát sinh một số chất thải như sắt thép vụn,
hộp keo dán nhựa, dây dẫn, bu lông, xà sứ, cách điện các loại, phụ kiện các loại bị hư
hỏng trong quá trình xây dựng hạng mục cấp điện, tuy nhiên đơn vị thi công thực hiện
quản lý, sử dụng nguyên vật liệu cẩn thận, hợp lý, hạn chế đến mức thấp nhất thất thoát
nguyên vật liệu nên khối lượng các chất thải này không đáng kể.
e. Tác động do chất thải nguy hại
Hoạt động giải phóng mặt bằng
Chất thải nguy hại chủ yếu là dầu mỡ thải phát sinh do quá trình bảo dưỡng, sửa
chữa các phương tiện vận chuyển, máy ủi, máy đào,... Trung bình lượng dầu nhớt sử
dụng cho một lần thay (6 tháng) là 7 lít/lần/thiết bị. Với khoảng 12 thiết bị hoạt động
chính thì lượng dầu mỡ thải ra là 84 lít/6 tháng. Khối lượng giẻ lau dính dầu khoảng 7
cái/lần.
Hoạt động của việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị
Chất thải nguy hại chủ yếu là dầu mỡ thải phát sinh do quá trình bảo dưỡng, sửa
chữa các phương tiện vận chuyển. Trung bình lượng dầu nhớt sử dụng cho một lần thay
(6 tháng) là 7 lít/lần/thiết bị. Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu diễn ra trong suốt
thời gian thi công công trình. Tuy nhiên, khi triển khai các hoạt động vận chuyển nguyên
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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vật liệu, quá trình bảo dưỡng phương tiện và thay dầu nhớt sẽ ưu tiên thực hiện tại các cơ
sở sửa chữa, bảo dưỡng bên ngoài dự án, hạn chế lượng chất thải phát sinh tại khu vực
công trình
Hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án
Trong quá trình thi công xây dựng các công trình giai đoạn xây dựng của Dự án, sẽ
phát sinh một lượng chất thải nguy hại chủ yếu từ quá trình bảo dưỡng các máy móc, thiết bị
thi công.
Theo Nguyễn Đức Khiển, Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại, NXB Xây dựng,
2000; Nguyễn Thị Phương Anh, Giáo trình Độc học môi trường, ĐHBK Hà Nội, 2007;
Trịnh Thị Thanh, Độc học môi trường và sức khỏe con người, NXB ĐHQGHN, 2003.
Căn cứ vào hạng mục đầu tư, dựa vào kinh nghiệm khảo sát thực tế đối với quá trình thi
công xây dựng một số Dự án tương tự, dự báo thành phần CTNH phát sinh trong giai
đoạn xây dựng được nêu tại Bảng sau:
Bảng 35. Thành phần chất thải nguy hại phát sinh trong thi công
TT

Tên chất thải

1
2
3
4

Pin, ắc quy thải
Giẻ lau, găng tay dính dầu
Dầu nhớt thải
Que hàn thải
Bao bì cứng dính thành
phần nguy hại

5

Trạng thái tồn tại
Rắn
Lỏng
Bùn
x
x
x
x
x
x

-

-

Mã
CTNH
16 01 12
18 02 01
17 06 01
07 04 01

Khối lượng
(kg/tháng)
10
20
30
5

18 01 04

15

Tổng

80

Quá trình thu gom, quản lý lượng chất thải nguy hại phát sinh tại mỗi khu vực
khác nhau trên công trường nếu không được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định,
lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ bị rơi vãi hoặc
sẽ bị thải trực tiếp ra môi trường trong khu vực và lân cận khu vực thực hiện Dự án.
Trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án, lượng chất thải nguy hại phát sinh được
thu gom, phân loại và tập kết tại khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. Lượng chất thải
này Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.
3.1.1.2. Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn và độ rung
Hoạt động giải phóng mặt bằng
Tiếng ồn
Trong quá trình san ủi mặt bằng sự di chuyển của phương tiện vận chuyển, máy
móc thi công,.. phát sinh tiếng ồn, độ rung. Mức độ lan truyền tiếng ồn phụ thuộc vào mức
âm và khoảng cách từ vị trí gây ra đến môi trường tiếp nhận. Theo “Phương pháp đánh giá
tác động môi trường” của Trần Đông Phong và Nguyễn Thị Quỳnh Hương thì khả năng
lan truyền của tiếng ồn từ các thiết bị thi công tới khu vực xung quanh được tính như sau:
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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− Mức ồn truyền tới các điểm tính toán ở môi trường xung quanh:
L = Lp - ∆Ld - ∆Lb - ∆Ln (dBA). Trong đó:
+ Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn một khoảng cách d (dBA);
+ Lp: Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m) (dBA);
+ ∆Ld: Mức ồn giảm đi theo khoảng cách d ở tần số i (dBA);
∆Ld =20×lg[(r2/r1)1+a]
+ r1: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m);
+ r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m);
+ a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt đất
trống trải a = 0;
+ ∆Lc: Mức ồn giảm đi khi truyền qua vật cản. Khu vực hạng mục có địa hình
thông thoáng nên ∆Lc = 0;
+ ∆Lcx: Độ giảm mức ồn sau các giải cây xanh. Trong phạm vi tính toán nhỏ,
chúng ta có thể bỏ qua mức giảm độ ồn này. ∆Lcx = 0
Theo GS – TSKH Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học và
Kỹ thuật, Hà Nội – 1997 thì mức ồn tổng cộng của các thiết bị:
n

L ∑ = 10 lg( ∑ 10 0 ,1× Li )( dB )
1

Trong đó:
− LΣ: Mức ồn tổng cộng (dB);
− Li: Mức ồn của nguồn i;
− N: Tổng số nguồn ồn.
− Kết quả tính toán được thể hiện như sau:
Bảng 36. Mức ồn từ hoạt động của máy móc trong giai đoạn GPMB
TT

Loại máy móc

Mức ồn ứng với khoảng cách (dBA)
1,5 m

5m

10m

20m

50m

100m

1

Máy đào gầu 1,25 m3

85

77,3

65,5

56,1

45,7

34,5

2

Máy ủi 110CV

93

84,6

71,7

61,4

50

37,7

93

84,6

71,7

61,4

50

37,7

Mức ồn tổng cộng

TCVN 3985:1999: 85 dBA
QCVN 26:2010/BTNMT: 70 dBA
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Nguồn: Phương pháp đánh giá tác động môi trường của Trần Đông Phong và Nguyễn Thị
Quỳnh Hương cùng với GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa
học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng.
− So sánh với TCVN 3985:1999: Tiếng ồn của các máy móc, thiết bị hoạt động
cùng một lúc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân vận hành máy móc thiết bị trong giai
đoạn giải phóng mặt bằng và công nhân trong phạm vi ≤ 1,5 m.
− So sánh với QCVN 26:2010/BTNMT: Khi từng phương tiện, máy móc thiết bị
hoạt động riêng lẻ thì mức ồn của máy đào gầu không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của
người dân xung quanh phạm vi 10 m và máy ủi trong phạm vi 20 m. Đối diện vị trí 1 của
dự án có khoảng 12 hộ dân sinh sống (khoảng cách đến khu vực giải phóng mặt bằng trên
20 m), nhà dân gần nhất cách vị trí 2 của dự án khoảng 50 m nên tiếng ốn phát sinh từ
các hoạt động giải phóng mặt bằng không làm ảnh hưởng đến người dân, tuy nhiên có tác
động trực tiếp đến công nhân lao động tại chỗ.
Nhìn chung, ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, tác động trực tiếp đến công
nhân làm việc trong khu vực là chủ yếu, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn do hoạt động
của thi công đến khu vực xung quanh là không đáng kể.
Độ rung: Theo “Phương pháp đánh giá tác động môi trường” của Trần Đông
Phong và Nguyễn Thị Quỳnh Hương thì mức độ rung được đánh giá như sau:
Bảng 37. Độ rung của các máy móc trong giai đoạn GPMB
TT

Mức rung Mức rung Mức rung
cách máy cách máy 30 cách máy
10 m (dB)
m (dB)
100 m (dB)

Thiết bị thi công

1

Máy đào gầu 1,25 m3

77

67

57

2

Máy ủi 110cv

79

69

59

QCVN 27:2010/BTNMT

70

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
So sánh với quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
độ rung – Mức rung tối đa cho phép đối với khu vực thông thường) cho thấy: Độ rung ở
vị trí cách phương tiện khoảng 30 m nằm trong giới hạn cho phép của QCVN
27:2010/BTNMT. Khu dân cư gần nhất cách dự án khoảng 120 m nên hoạt động giải
phóng mặt bằng không làm ảnh hưởng đến người dân, tuy nhiên có tác động trực tiếp đến
công nhân lao động tại chỗ.
Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị
Tiếng ồn: Tương tự như đánh giá tiếng ồn trong giai đoạn giải phóng mặt bằng,
thì mức ồn trong giai đoạn vận chuyển nguyên vật liệu được tính toán như sau:
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Bảng 38. Mức ồn từ hoạt động của phương tiện vận chuyển
Loại máy móc
Xe tải

Mức ồn ứng với khoảng cách (dBA)
1,5 m

5m

10m

20m

50m

100m

75

67,3

58,2

43,1

29,4

15,7

TCVN 3985:1999: 85 dBA
QCVN 26:2010/BTNMT: 70 dBA
Nguồn: Phương pháp đánh giá tác động môi trường của Trần Đông Phong và Nguyễn
Thị Quỳnh Hương cùng với GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản
Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997. ỦBBVMT U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy
móc xây dựng.
Nhận xét:
− So sánh với TCVN 3985:1999: Hoạt động của phương tiện vận chuyển nguyên
vật liệu không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh phạm vi 1,5 m.
− So sánh với QCVN 26:2010/BTNMT: Hoạt động của phương tiện vận chuyển
nguyên vật liệu không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh phạm vi 5 m.
Tiếng ồn chủ yếu tác động trực tiếp đến công nhân lái xe, mức độ ảnh hưởng của tiếng
ồn do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu đến khu vực xung quanh là không đáng kể.
Độ rung: Theo “Phương pháp đánh giá tác động môi trường” của Trần Đông
Phong và Nguyễn Thị Quỳnh Hương thì mức độ rung được đánh giá như sau:
Bảng 39. Mức độ rung của các phương tiện vận chuyển
Thiết bị thi công

Mức rung cách
máy 10 m (dB)

Mức rung cách
máy 30 m (dB)

Mức rung cách
máy 100 m (dB)

Xe tải

74

64

54

QCVN 27:2010/BTNMT

70

Từ bảng trên ta thấy rung động của phương tiện vận chuyểntrong giai đoạn này sẽ
ảnh hưởng đến sức khỏe người dân ở vị trí cách phương tiện khoảng 30 m. Chủ yếu ảnh
hưởng trực tiếp đến công nhân lái xe.
Hoạt động thi công các hạng mục dự án
Tiếng ồn:
Tiếng ồn từ quá trình thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được đánh giá tương
tự như trong giai đoạn GPMB. Kết quả tính toán được thể hiện như sau:

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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Bảng 40. Mức ồn từ hoạt động của các máy móc, thiết bị
TT

Loại máy móc

1

Mức ồn ứng với khoảng cách (dBA)
1,5 m

5m

10m

20m

50m

100m

Máy trộn bê tông dung tích
500l

75

67,3

52,0

42,6

32,2

21,0

2

Xe nâng

85

77,3

65,5

56,1

45,7

34,5

3

Máy trộn vữa dung tích 80l

75

67,3

52,0

42,6

32,2

21,0

4

Máy đầm dùi 1,5KW

80

72,3

60,5

51,1

40,7

29,5

5

Máy đầm bàn 1 kW

80

72,3

60,5

51,1

40,7

29,5

6

Máy đào gầu 1,25 m3

85

77,3

65,5

56,1

45,7

34,5

7

Máy ủi 110 cv

93

84,6

71,7

61,4

50

37,7

8

Máy đầm bánh hơi 16T

80

72,3

60,5

51,1

40,7

29,5

9

Máy cắt uốn thép cs 5kW

120

112,3

100,5

91,1

81,2

69,5

120

112,3

100,5

91,1

81,3

69,5

Mức ồn tổng cộng

TCVN 3985:1999: 85 dBA
QCVN 26:2010/BTNMT: 70 dBA
Nguồn: Phương pháp đánh giá tác động môi trường của Trần Đông Phong và Nguyễn
Thị Quỳnh Hương cùng với GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản
Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997. UBBVMT U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy
móc xây dựng.
Nhận xét:
− So sánh với TCVN 3985:1999: Tiếng ồn phát ra khi phương tiện, máy móc thiết
bị hoạt động cùng một lúc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trong phạm vi < 50
m và hoạt động riêng lẻ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân trong phạm vi ≤ 1,5 m
(đối với máy cắt, máy khoan) tại khu vực thực hiện các hạng mục.
− So sánh với QCVN 26:2010/BTNMT:
− Khi từng phương tiện, máy móc thiết bị hoạt động riêng lẻ thì mức ồn không
làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh phạm vi ≥10 m (riêng máy
khoan là trên 20 m và máy cắt là trên 100 m).
− Khi các phương tiện, máy móc thiết bị hoạt động cùng một lúc thì mức ồn tổng cộng
sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh phạm vi ≥ 100 m.
Mặt khác, tại khu vực thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên phạm vi rộng
cách xa khu dân cư gần nên tiếng ồn không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, tuy
nhiên có tác động trực tiếp đến công nhân lao động tại chỗ.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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Độ rung:
Theo “Phương pháp đánh giá tác động môi trường” của Trần Đông Phong và
Nguyễn Thị Quỳnh Hương thì mức độ rung được đánh giá như sau:
Bảng 41. Mức độ rung của các máy móc thiết bị
TT

Thiết bị thi công

Mức rung cách
máy 10 m (dB)

Mức rung cách
máy 30 m (dB)

Mức rung cách
máy 100 m (dB)

1

Máy trộn bê tông

76

66

56

2

Máy đầm bê tông

82

72

62

3

Máy cắt

75

65

55

4

Cần cẩu

77

67

57

QCVN 27:2010/BTNMT

70

Từ số liệu ở bảng trên, so sánh với quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT (Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về độ rung – Mức rung tối đa cho phép đối với khu vực thông thường)
cho thấy:
− Độ rung trung bình ở vị trí cách phương tiện khoảng 10 m là 76,67 dB vượt giới
hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT là 1,1 lần.
− Độ rung trung bình ở vị trí cách phương tiện khoảng 30 m là 66,67 dB nằm trong
giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT.
Vì thế, rung động của các các máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn thi công xây
dựng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc tại khu vực ở vị trí cách
phương tiện khoảng 10 m. Khu dân cư gần nhất cách dự án 120 m nên không ảnh hưởng
đến người dân xung quanh.
3.1.1.3. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa,
các yếu tố nhảy cảm khác và các tác động khác
a. Tác động đến đa dạng sinh học
Tài nguyên sinh học, môi trường đất
− Hoạt động giải phóng mặt bằng gây xáo trộn bề mặt đất có thể dẫn đến việc mất
cân bằng nước và làm phá hủy hệ sinh thái vốn có trong khu vực.
- Hiện trạng đất khu vực dự án chủ yếu là đất cao su xen lẫn cây bụi. Việc san ủi
mặt bằng có thể gây xáo trộn bề mặt đất có thể dẫn đến việc mất cân bằng nước và làm
phá hủy hệ sinh thái vốn có trong khu vực. Chủ dự án phối hợp với Chính quyền địa
phương để đền bù thỏa đáng đối với đất trồng cây cao su đồng thời giữ nguyên và khai
thác dịch vụ du lịch dưới tán rừng đối với rừng tự nhiên.
− Quá trình trộn, đổ bê tông trên mặt đất, xây dựng các hạng mục làm phát sinh các
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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chất thải rơi trên bề mặt, tác động đến môi trường đất gây ảnh hưởng xấu đến các sinh vật
sống trong đất như giun đất, dế, côn trùng... Các loài sinh vật, động vật sống trong môi
trường đất phải di dời đi nơi khác do phần lớn diện tích đất trong dự án bị bê tông hoặc
nhựa hoá.
− Ánh điện sáng tại các khu vực xây dựng và khu nhà ở của công nhân cũng gây
tác động không tốt đến đời sống của các loài động vật sinh sống trong khu vực, nhất là
các loài động vật kiếm ăn về đêm như các loài chim, các loài chuột và côn trùng khác.
− Đối với vi khí hậu: Quá trình phát quang, san ủi mặt bằng,… sẽ thay đổi hệ sinh thái
vốn có của khu vực dự án. Tài nguyên hệ thực vật bị ảnh hưởng do quá trình san lấp, giải
tỏa mặt bằng, đào móng xây dựng các hạng mục công trình làm mất thảm thực vật, cây
bụi trong khu vực thực hiện dự án. Cảnh quan của khu vực cũng bị tác động từ các hoạt
động đào bới, đào móng xây dựng và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu.
b. Tác động đến di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa
Xung quanh khu vực dự án không có di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa nên
khi dự án hoạt động các yếu tố này không bị ảnh hưởng.
c. Tác động đến kinh tế - xã hội
− Tác động tích cực: Tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động,
đặt biệt là lao động tại địa phương, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.Việc tập trung
lực lượng người lao động phục vụ cho quá trình thi công xây dựng các hạng mục dự án
làm cho nhu cầu về lương thực, thực phẩm và vui chơi giải trí tại khu vực tăng lên sẽ góp
phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, buôn bán các nhu yếu phẩm tại địa
phương, tại công trường cho công nhân.
− Tác động tiêu cực:
+ Đối với giao thông và đi lại của người dân khu vực: Quá trình tập kết thiết bị thi
công sẽ kéo theo các hoạt động giao thông. Hoạt động này làm tăng lưu lượng xe cơ giới
trên các tuyến đường và có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân xung quanh
khu vực. Tác động do việc vận chuyển cây cối, đất đá thải nhìn chung ở mức độ nhỏ,
không làm quá tải hệ thống giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 24. Để hạn chế tối đa
các tác động môi trường cũng như các tác động do sự cố giao thông, công ty và các nhà
thầu sẽ tuân thủ, tính toán kỹ và tối ưu hóa phương án vận chuyển để giảm thiểu tác động
xấu, hạn chế tai nạn giao thông.
+ Đối với an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương: Việc tập trung số lượng
lớn công nhân làm việc tại khu vực dễ nảy sinh một số vấn đề gây ảnh hưởng đến tình
hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, nhiều công nhân với ý
thức vệ sinh kém có thể dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh.
3.1.1.3. Sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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a. Hoạt động giải phóng mặt bằng
Sự cố tai nạn lao động:
− Công nhân bất cẩn trong quá trình phát quang, thu dọn mặt bằng.
− Hoạt động xây dựng của dự án phải sử dụng các loại máy móc, thiết bị thi công
nên tai nạn lao động có thể xảy ra nếu bất cẩn trong quá trình sử dụng.
− Công trình thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến
các tai nạn giao thông.
− Khi san nền, giải phóng mặt bằng vào mùa mưa khiến đất mềm và dễ lún sẽ gây
ra các sự cố cho người và các máy móc thiết bị thi công,…
b. Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị
− Mặt đất trơn trượt dễ dẫn đến trượt ngã cho người lao động vào khu vực lưu giữ
vật liệu xây dựng như đá, gạch, sắt thép,...
− Vào mùa mưa vật liệu có độ dẫn nhiệt cao (sắt, thép,...) nên các sự cố về điện dễ xảy ra
hơn.
− Sự cố cháy nổ: Do công nhân bất cẩn vứt tàn thuốc trong khu vực dễ cháy, bảo
quản nhiên liệu không đúng nơi quy định.
c. Hoạt động thi công các hạng mục dự án
Sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông:
Trong quá trình thi công xây dựng, các sự cố rủi ro trong quá trình lao động có khả
năng phát sinh, cụ thể:
− Hoạt động xây dựng của dự án phải sử dụng các loại máy móc, thiết bị thi công
nên tai nạn lao động có thể xảy ra nếu bất cẩn trong quá trình sử dụng.
− Công trình thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến
các tai nạn giao thông.
− Công việc lắp đặt, thi công và quá trình vận chuyển nguyên vật liệu với sự thiếu
tập trung có thể gây ra các tai nạn lao động.
− Vận chuyển khối lượng chất thải có khả năng rơi vãi xuống đường, gây ảnh
hưởng đến phương tiện đang lưu thông trên các tuyến đường.
− Khối lượng các phương tiện giao thông tăng lên cũng làm tăng khả năng xảy ra
tai nạn giao thông. Khi lưu thông trên các tuyến đường nếu không đảm bảo các quy trình
an toàn cũng có thể gây ra các tai nạn lao động đáng tiếc.
Sự cố cháy, nổ:
− Quá trình thi công xây dựng công trình sử dụng một lượng nhiên liệu để bảo trì
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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và vận hành các máy móc thiết bị thi công nên rất dễ xảy ra sự cố cháy, nổ trong khu vực
hoạt động của công trình.
− Ngoài ra, mạng lưới điện dùng cho các máy móc thiết bị và cho nhu cầu sinh
hoạt của công nhân cũng có thể gây ra cháy, nổ do chập điện.
− Nếu các sự cố này xảy ra sẽ gây tác hại vô cùng lớn đến con người, môi trường.
3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý các chất thải và biện
pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường
a. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường và đề xuất thực hiện đối với nước thải
Đối với nước thải sinh hoạt:
− Xây dựng khu vệ sinh tạm thời, sử dụng công trình nhà vệ sinh di động có bể tự
hoại để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, tạo hệ thống cấp thoát nước hợp lý để đảm
bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực dự án và sức khỏe của công nhân.
− Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương để chủ động thời gian sinh hoạt giảm
thiểu lượng nước thải phát sinh.
Đối với với thải xây dựng:
− Bố trí địa điểm đặt máy trộn bê tông một cách hợp lý để hạn chế nước thải chảy
lan ra xa.
− Công nhân điều khiển máy trộn cần phải luôn tập trung vào công việc tránh tình
trạng để bê tông tràn ra khỏi máy.
− Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, định kỳ sửa chữa để không để rò rỉ nhiên
liệu trong khi hoạt động.
− Tạo các mương, rãnh thoát nước tại nơi vệ sinh, làm mát động cơ, máy móc và
khu vực chế biến nguyên vật liệu và bố trí các hố lắng lọc dọc các mương thoát nước
không để ứ đọng trong khu vực thi công.
− Các loại nguyên liệu vật liệu xây dựng khác tập kết được che chắn cẩn thận nhằm
hạn chế gặp trời mưa lớn gây rửa trôi đất vào các nguồn nước mặt xung quanh
Đối với nước mưa chảy tràn:
− Các vật liệu xây dựng tập kết được che chắn cẩn thận, hạn chế tác động xấu đến
nguồn nước mặt gần khu vực dự án khi gặp trời mưa lớn.
− Tiến hành vệ sinh, thu gom sạch sẽ khu vực trộn vữa trước giờ nghỉ, kiểm tra đầy
đủ các dụng cụ, vật liệu và che chắn, cất giữ cẩn thận.
− Đào rãnh/mương để thoát nước mưa và đề phòng trường hợp mưa lớn gây ngập
nước khu vực thi công.
− Định kỳ hàng tháng tiến hành nạo vét mương thoát nước mưa để tránh tắc nghẽn
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và khơi thông dòng chảy.
− Hạn chế thi công xây dựng khi có mưa, lũ.
− Thu gom và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại triệt để, tránh rơi vãi và
giảm thiểu tối đa lượng chất thải cuốn trôi theo nước mưa
b. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện đối với chất thải
rắn, chất thải nguy hại
Chất thải rắn thông thường:
− Đối với sinh khối: Chủ yếu là các loại thực vật thân gỗ, rễ, gốc, cành, lá cây,...
Rễ gốc, cành cây cho người dân thu gom sử dụng làm củi đốt phục vụ nấu ăn, lá cây sử
dụng để thực hiện che phủ đất tại nơi sản xuất.
− Đối với đất thải: Quá trình san nền được thực hiện tầng lớp và lu lèn đảm bảo độ
nén K = 95. Lượng đất đào còn dư 122.924 m3 được đổ thải tại khu vực bãi thải có diện
tích 19.586 m2, tại thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1 (Theo Biên bản xác định bãi tập kết đất thải
của công trình ngày 01/4/2021). Giải pháp kỹ thuật của bãi thải:
+ Quá trình đổ thải đất đá thải của dự án được thực hiện theo kỹ thuật đổ thải phân
tầng; tầng dưới không quá 5m, tổng chiều cao bãi thải tối đa 7 m.
+ Bãi thải được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn và có hệ thống rãnh thu nước mưa
0,4x0,3x0,3 m được bố trí xung quanh bãi thải tránh hiện tượng trượt lở đất, đá.
+ Kè chân bãi thải và chân tầng bãi thải: Đất đá thực hiện kè bãi thải được tận dụng
từ đất, đá thải của dự án. Kích thước rọ đá sử dụng kè 2,0x1,0x0,5 m hoặc 1,0x1,0x0,5 m
tùy thuộc vào điều kiện địa hình từng vị trí chọn loại rọ đá phù hợp.
− Đối với các loại chất thải rắn có thể tái chế: Bao bì xi măng, sắt thép vụn, ống
nhựa,… sẽ tiến hành thu gom, phân loại và tái sử dụng hoặc bán cho các cơ sở thu mua
phế liệu.
− Đối với chất thải rắn xây dựng chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện theo điều
11, Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ xây dựng về quản lý chất thải rắn
xây dựng.
− Đối với các loại rác sinh hoạt: Bố trí các thùng rác có nắp đậy tại khu vực sinh
hoạt của công nhân. Rác thải sinh hoạt có khả năng phân hủy sinh học được thu gom và
bổ sung vôi để ủ tạo mùn cho đất. Khối lượng rác thải sinh hoạt còn lại không đáng kể và
sẽ được các đội vệ sinh có chức năng thu gom và xử lý theo quy định.
− Lập nội quy, quy định công nhân không xả rác, phóng uế bừa bãi gây mất vệ sinh
khu vực thi công và môi trường xung quanh.
Chất thải nguy hại:
− Thực hiện việc thu gom và bảo quản trong chai, can,… nhằm tránh để rò rỉ ra môi
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trường.
− Bố trí vị trí lưu giữ chất thải nguy hại được che chắn nhằm giảm thiểu tác động
của môi trường tự nhiên và không làm chất thải nguy hại phát tán ra môi trường. Lắp đặt
biển báo khu vực lưu giữ chất thải nguy hại.
− Phân loại chất thải nguy hại theo quy định hiện hành.
− Tất cả các hoạt động liên quan phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý
đối với chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
− Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử
lý các chất thải nguy hại theo quy định.
c. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường và đề xuất thực hiện đối với bụi
và khí thải
Giảm thiểu tác động từ hoạt động thu dọn sinh khối.
− Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân.
− Kiểm tra các phương tiện trước thời gian thi công nhằm đảm bảo các thiết bị,
máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật.
Giảm thiểu tác động từ hoạt động đào đắp, san ủi mặt bằng:
− Thực hiện thi công san nền, đào đắp đúng thời gian và kế hoạch đã được phê
duyệt.
− San lấp đến đâu đầm lu kỹ thuật mặt bằng đến đấy.
− Kiểm tra các phương tiện trước khi vận hành nhằm đảm bảo các thiết bị, máy
móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật.
− Không sử dụng các xe và thiết bị đã quá cũ để giảm thiểu mức độ gây ô nhiễm
môi trường không khí.
− Che chắn khu vực dễ phát sinh bụi (chiều cao tối thiểu 2,5 m).
− Dùng xe tưới nước trên khu vực san ủi vào mùa khô với tần suất 2 lần/ngày.
Giảm thiểu khí thải do máy móc thi công trên công trường
− Thực hiện thi công vào giờ hành chính, không vận hành và vận tải các thiết bị
vào giờ nghỉ trưa. Không vận chuyển và vận hành các máy đào, máy múc, xe lu vào giờ
nghỉ trưa, ban đêm.
− Đảm bảo vận tốc vào khu vực dự án 20 km/h, các xe ra vào cách nhau 5 phút
tránh hiện tượng bụi mù, tưới nước trên đường tạm ra vào khu vực dự án.
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− Bảo trì máy móc, thiết bị và phương tiện trong suốt thời gian thi công.
− Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân trên công trường.
− Sử dụng nhiên liệu đúng theo quy định, đúng thiết kế của máy móc, thiết bị.
− Áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ giới hóa, vận hành với tối ưu hóa
các quá trình thi công. Đặc biệt lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị và phương tiện thi
công cơ giới hiện đại có kỹ thuật cao.
Giảm thiểu tác động từ hoạt động vận chuyển, bốc dỡ, tập kết, lưu trữ các loại
nguyên vật liệu xây dựng và xây dựng các hạng mục của dự án:
− Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, được phủ kín tránh rơi vãi xi măng, cát, gạch,
đá ra đường.
− Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công nhân sẽ được trang bị các phương tiện bảo hộ
lao động để hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khoẻ.
− Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án, rút ngắn thời gian cũng
như tuyến đường vận chuyển nhằm giảm lượng bụi phát thải ảnh hưởng đến môi trường
và các sự cố.
− Không bốc dỡ, trút đổ nguyên liệu cùng lúc với số lượng nhiều có thể gây ô
nhiễm cục bộ trên khu vực dự án.
− Bố trí thời gian vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng hợp lý, nhanh gọn.
Các phương tiện vận chuyển hạn chế nổ máy trong thời gian dừng chờ bốc dỡ nguyên vật
liệu.
− Các phương tiện vận chuyển không chở quá trọng tải quy định của nhà sản xuất,
kiểm tra bảo dưỡng động cơ thiết bị đúng định kỳ, nâng cao hiệu suất làm việc của động
cơ. Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ để giảm thiểu ô nhiễm.
− Tưới phun nước vào mùa khô trên các tuyến đường vận chuyển, khu vực xây
dựng đường giao thông nội bộ của dự án và các khu vực dân cư có nhiều bụi với tần suất
2 lần/ngày. Phương pháp thực hiện là sử dụng xe bồn kết hợp phun tưới với lưu lượng
nước tưới ước tính khoảng 3 – 5 m3/ngày. Áp dụng biện pháp này có thể giảm hàm lượng
bụi đất khoảng 70% – 80%.
− Vệ sinh bánh xe khi ra khỏi khu vực dự án nhằm giảm thiểu lượng đất phát tán
trên mặt đường giao thông. Biện pháp này giảm thiểu 50% - 60% lượng bụi phát sinh trên
tuyến đường gần khu vực dự án.
− Đảm bảo vận tốc vào khu vực dự án 20 km/h, các xe ra vào cách nhau 5 phút
tránh hiện tượng bụi mù, tưới nước trên đường tạm ra vào khu vực dự án.
− Đối với việc lưu trữ vật liệu xây dựng: Xi măng được tập kết và bảo quản tại kho
chứa, cát được để ngoài trời có bạt che mưa và chống phát tán bụi, các loại đá, gạch,... ít
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phát sinh bụi được để ngoài trời.
− Ngoài ra, bố trí hợp lý chiều xe vận chuyển đi lại tránh gây tắc nghẽn cục bộ, lưu ý
với tài xế hạn chế tập trung quá đông các phương tiện vận chuyển tại công trường, các
phương tiện vận chuyển qua lại khu dân cư giảm tốc độ tránh khả năng gây ra tai nạn đáng
tiếc.
d. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường và đề xuất thực hiện đối với độ
rung và tiếng ồn
− Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết
bị.
− Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp vận hành các trang thiết bị máy
móc có độ ồn lớn.
− Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tránh máy móc cùng làm việc một lúc sẽ tạo
ra tiếng ồn cộng hưởng lớn hơn so với từng máy móc, thiết bị thi công.
− Các phương tiện vận chuyển chạy đúng tốc độ quy định, máy móc, thiết bị hoạt
động đúng công suất. Không hoạt động vào giờ nghỉ trưa và ban đêm sẽ làm ảnh hưởng
đến công nhân và người dân trong khu vực.
− Tiếng ồn và độ rung của một số trang thiết bị phục vụ cho công tác thi công xây
dựng sẽ tác động đến khu vực dân cư nên sẽ giãn cách thời gian hợp lý cho việc vận hành
các thiết bị này và không hoạt động liên tục trong nhiều giờ.
− Hạn chế tới mức thấp nhất việc thi công vào thời gian ban đêm để giảm thiểu
tiếng ồn từ phương tiện cơ giới (22 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau).
e. Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường kinh tế - xã hội
− Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác đăng ký tạm trú đối với
công nhân từ nơi khác đến, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực, kiểm soát các nguy cơ
gây dịch bệnh (như sốt rét, sốt xuất huyết, tả lỵ...).
− Tuyển công nhân có lý lịch rõ ràng. Ưu tiên sử dụng lao động địa phương và thực
hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu, an ninh trật tự và an toàn xã hội.
− Trang bị tủ thuốc, dụng cụ sơ cấp cứu cần thiết để phục vụ công nhân trong suốt
quá trình triển khai dự án.
− Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho người lao động hiểu biết thêm về chủ
trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nắm bắt kịp thời tình hình
chính trị, kinh tế - xã hội, giáo dục ý thức hiểu biết về pháp luật trong đó chú trọng đến
công tác giữ gìn an ninh biên giới tại địa bàn.
− Không thực hiện san ủi mặt bằng ngoài phạm vi đã được cho phép.
− Lập nội quy và kỷ luật lao động một cách nghiêm túc, quản lý công nhân trong
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giờ làm việc chặt chẽ; ban hành nội quy cấm các tệ nạn xã hội ( như rượu chè, cờ bạc,…).
− Lắp đặt các biển báo, biển cấm để thông báo cho người dân biết, tránh đi vào các
khu vực thi công dự án.
− Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương (UBND
thành phố Kon Tum) và đơn vị thi công giám sát, thực hiện đầy đủ các giải pháp về giảm
thiểu bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung đã đề ra đảm bảo không gây ảnh hưởng đến người dân
đi lại trên tuyến đường và sống gần khu vực dự án.
f. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án
Biện pháp an toàn lao động
− Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân.
− Lập kế kế hoạch thi công, bố trí nhân lực hợp lý, tránh chồng chéo giữa các công
đoạn thi công.
− Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường vệ sinh an toàn lao động cho công nhân.
− Trang bị tủ thuốc cá nhân tại công trường phòng khi nếu xảy ra tai nạn tiến hành tổ
chức sơ cứu kịp thời.
− Giám sát kiểm tra các thiết bị máy móc, thiết bị về điện phòng trừ các tai nạn cho
cán bộ công nhân của dự án.
− Yêu cầu công nhân tuân thủ chặt chẽ những biện pháp quy định nhằm đảm bảo an
toàn cho chính mình và cả cộng đồng dân cư xung quanh.
Biện pháp phòng chống cháy, nổ
− Bổ sung nội quy, quy định an toàn PCCC.
− Đặt các biển báo báo hiệu tại những khu vực dễ xảy ra cháy nổ.
− Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các
phương án phòng chống cháy nổ.
− Các loại nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ tại các kho cách ly riêng biệt.
− Ban hành nội quy cấm công nhân hút thuốc và mang vật liệu phát lửa điện vào
khu vực có thể gây cháy, nổ.
− Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo các thiết bị điện trong tình trạng
an toàn, hoạt động ổn định.
− Tuyên truyền, giáo dục, 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.
3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG
TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động
3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải
a) Nguồn phát sinh quy mô, tính chất của bụi và khí thải
Khi dự án đi vào vận hành sẽ phát sinh bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên
vật liệu phục vụ xây dựng nhà ở, công trình công cộng cấp thôn, hoạt động giao thông đi
lại, hoạt động sinh hoạt hàng ngày (làm vườn, đun nấu, chăn nuôi,...). Nguồn gây bụi chính
từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, tuy nhiên khối lượng vận chuyển nhỏ
và các hộ dân không đồng thời xây dựng cùng một thời điểm nên mức tác động là không
đáng kể. Nguồn phát sinh khí thải gây từ hoạt động đun nấu, chế biến thức ăn, hoạt động
giao thông, quá trình phân hủy chất thải của gia súc, gia cầm mà người dân chăn nuôi.
Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng nhà ở, công trình công cộng
− Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng nhà ở, công trình phụ trợ:
Theo Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành thành
phố Kon Tum gắn với tái định canh, tái định cư thì khu vực điểm dân cư số 1 nằm trên
địa bàn thôn thôn Kon Drei và thôn Kon Jơ Drẽh, xã Đăk Blà, khu vực điểm dân cư số 2
nằm trên địa bàn các thôn Kon Hring và thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Blà. Điểm quy hoạch
số 1 có diện tích đất thuận lợi cho việc xây dựng khoảng 67,68%, ít thuận lợi khoảng
32,32%. Điểm quy hoạch số 2 có diện tích đất thuận lợi cho việc xây dựng khoảng
67,68%, ít thuận lợi khoảng 32,32%. Đất xây dựng thuận lợi có độ dốc 0,4 ≤ i ≤ 10%, đất
xây dựng ít thuận lợi có độ dốc 10 ≤ i ≤ 25%. Trong quá trình xây dựng nhà ở, công trình
công cộng trên đất xây dựng thuận lợi có địa hình thoải nên lượng đất đào đắp sử dụng
không quá nhiều, giảm thiểu hoạt động vận chuyển lượng đất đào đắp và vì thế hạn chế
được lượng bụi đất phát sinh trong quá trình vận chuyển.
Các công trình được xây dựng tại điểm dân cư số 1 và điểm dân cư số 2 bao gồm
công trình công cộng, dịch vụ cấp thôn, làng; nhà ở, chuồng trại chăn nuôi; khu vực xây
dựng công trình giao thông, cây xanh với quy mô nhà ở không lớn, mật độ xây dựng
thấp, các công trình xây dựng không đồng thời. Vị trí xây dựng cách nhà dân gần nhất
khoảng 50 m nên chủ yếu gây ảnh hưởng người thực hiện xây dựng, các hộ gia đình xây
dựng sau sẽ gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình xây dựng trước. Hoạt động xây dựng nhà
ở và các hạng mục công trình phụ trợ chủ yếu thực hiện thi công bằng phương pháp thủ
công và có sử dụng một số máy móc, thiết bị hỗ trợ thi công. Nguồn phát sinh bụi chủ
yếu là hoạt động trộn bê tông, trộn vữa xi măng, hoạt động bốc dỡ vật liệu xây dựng, hoạt
động cưa, hàn, sơn công trình,…
Phần lớn bụi phát sinh có thành phần là bụi đất, xi măng,… có khả năng lắng cao và
trơ về mặt hóa học. Bụi sơn, bụi hàn kim loại (kim loại bay hơi ở nhiệt độ cao), bụi chà
nhám hoàn thiện công trình thường có kích thước nhỏ nên sẽ đi sâu vào phổi gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp. Đặc biệt đối với bụi kim loại và bụi sơn có tính độc
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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hại rất cao nên rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. Do khu vực 1 có một vài hộ dân lẻ
tẻ (khoảng 12 hộ dân cư thôn Đăk Hà) nằm dọc đường liên thôn Kon Hring đi vào thôn
Đăk Hà. Khu vực 2 cách nhà dân gần nhất khoảng 50m nên mức độ tác động từ công
trình xây dựng là không lớn. Hoạt động thi công các công trình thấp tầng ít có nguy cơ
phát tán bụi vào môi trường và phạm vi hẹp nên nồng độ bụi phát tán vào môi trường
thấp.
− Khí thải từ hoạt động hàn kim loại
Các phân tử khói hàn được hình thành chính từ sự bay hơi của kim loại và của các
chất hàn khi nóng chảy. Khi nguội đi những bay hơi này sẽ ngưng tụ và phản ứng với oxy
trong khí quyển hình thành nên các phân tử nhỏ mịn. Khoảng 90% khói sinh ra từ chất bị
thiêu đốt. Trong quá trình hàn các kết cấu thép, hàn ván khuôn bằng sắt các loại hóa chất
chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại như Fe2O3, SiO2,
K2O, CaO,… tồn tại ở dạng khói bụi, có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng
trực tiếp đến sức khỏe công nhân lao động.
Bảng 42. Thành phần bụi khói một số loại que hàn
Loại que hàn

MnO2 (%)

Que hàn baza
1,1 – 8,8/4,2
UONI 13/4S
Que
hàn
Austent baza

SiO2 (%)

Fe2O3 (%)

Cr2O3 (%)

7,03 – 7,1/7,06

3,3 – 62,2/47,2

0,002 –
0,02/0,001

0,29 – 0,37/0,33

89,9 – 96,5/93,1

Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy - tập 1
Định mức tải lượng các chất khí độc trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại
như bảng sau:
Bảng 43. Hệ số ô nhiễm của các chất
Chất ô nhiễm

Đường kính que hàn (mm)
2,5

3,25

4

5

6

Khói hàn (mg/que hàn)

285

508

706

1.100

1.578

CO (mg/que hàn)

10

15

25

35

50

NOx (mg/que hàn)

12

20

30

45

70

Nguồn: Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, 2000.
Tải lượng khói hàn và nhiệt dư phát sinh từ các quá trình thi công gia nhiệt là không
cao. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, lượng bụi kim loại ở mức thấp nhất và mang
tính chất gián đoạn nên không gây tác động nghiêm trọng cho môi trường không khí
xung quanh. Tuy nhiên nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến người hàn, quá trình hàn sinh ra
các hạt nhỏ li ti bị phát tán vào không khí, tùy thuộc vào kích cỡ của các loại hạt này mà
thời gian tồn tại của chúng trong không khí và khả năng thâm nhập vào sâu trong cơ thể
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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con người khác nhau. Các bệnh mang lại do thực hiện hàn nếu tiếp xúc với khói hàn
nhiều như: Viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thư phổi, các bệnh về mắt về da,..
Nếu không có các phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp, người thực hiện hàn khi tiếp
xúc với các loại khí độc hại có thể bị ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, thậm chí ở nồng độ
cao có thể bị nhiễm độc cấp tính.
Quá trình xây dựng các công trình nhà ở, công trình phụ trợ của các hộ dân chủ yếu
là người dân tộc thiểu số nên ít sử dụng công đoạn hàn và sơn hoàn thiện công trình. Hoạt
động hàn kim loại, sơn hoàn thiện công trình nếu có thì chủ yếu là người dân tự thực
hiện, do thiếu hiểu biết về điều kiện bảo hộ lao động mà hoạt động này gây ảnh hưởng
lớn đến sức khỏe người thực hiện.

− Khí thải từ sơn hoàn thiện công trình
+ Trong quá trình sơn bề mặt công trình có phát sinh hơi dung môi môi như: Xylen,
toluen, benzen,… gọi tắt là VOC có mùi rất đặc trưng. Do tính đặc thù của mùi này rất dễ
nhận biết bằng khứu giác dù nồng độ rất nhỏ và thường dây cảm giác khó chịu. Do vậy
cần phải có giải pháp kỹ thuật để xử lý các nguồn ô nhiễm này nhằm đảm bảo các quy
chuẩn về nguồn thải cũng như tiêu chuẩn cho phép trong môi trường lao động và cho sức
khỏe của công nhân.
+ Bụi sơn là loại bụi hóa học tổng hợp, còn phải tính đến những hóa chất có trong
sản xuất sơn. Trong số các hóa chất đó, đáng lưu ý là chì và thủy ngân rất độc hại đối với
cơ thể. Chì có trong bột chống gỉ, trong bột màu vô cơ làm cho màu sắc tươi hơn (nhất là
các màu đỏ, cam, vàng và trắng), có tác động tích cực đến quá trình làm khô mặt sơn.
Còn thủy ngân có tác dụng bảo quản, chống vi khuẩn và rêu mốc. Đó là những hóa chất
có tác dụng quan trọng đối với đặc tính cơ bản của sơn, mà những nhà sản xuất sơn
thường hay sử dụng. Nếu hít thở phải nhiều bụi sơn dẫn đến khả năng nhiễm độc có thể
xảy ra.
+ Tuy nhiên,các công trình nhà ở không xây dựng cùng thời điểm, quy mô xây dựng
nhỏ nên tác động từ quá trình sơn hoàn thiện công trình không phải nguồn ô nhiễm
nghiêm trọng tác động mạnh đến công nhân tại các khu vực công trình nhưng cần có biện
pháp thích hợp nhằm đảm bảo các cho phép trong môi trường lao động để đảm bảo cho
sức khỏe của công nhân.
Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào khu
vực dự án
Trong giai đoạn này, hoạt động của các phượng tiện giao thông ra vào khu dự án
bao gồm: Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu thực hiện xây dựng nhà ở và công
trình công cộng cấp thôn; phương tiện của các hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại 2 điểm
dân cư. Thành phần các chất ô nhiễm trong khói thải phát sinh chủ yếu là SOx, NOx, COx,
aldehyde, bụi,... Các phương tiện phân bố rải rác, không cố định, phát sinh tức thời; đối
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vối các phương tiện có động cơ lớn thì lượng khí thải sinh ra còn phụ thuộc vào tính năng
kỹ thuật của các phương tiện, chế độ vận hành (tốc độ nhanh, chậm, khi thắng,...).
Khi dự án đi vào hoạt động, dân số khi lấp đầy theo tính toán là 3.731 người với
735 hộ, với tiêu chuẩn dùng xe máy là 2 người/xe và ô tô là 4 người/xe (số lượng người
sử dụng xe ô tô, xe tải là 10%); khi đó tổng số lượng xe gắn máy 360 xe và 6 xe tải, xe ô
tô/giờ, quãng đường di chuyển trung bình của một phương tiện trong khu vực dự án là
500 m. Dựa trên hệ số ô nhiễm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập với xe gắn máy và
xe hơi để tính toán tải lượng chất thải khí sinh ra như sau:
Bảng 44. Hệ số ô nhiễm khí thải các phương tiện giao thông
Loại phương tiện

Đơn vị
(U)

TSP
kg/U

SO2
kg/U

NOx
kg/U

CO
kg/U

HC
kg/U

1000 Km
0,07
Tấn nhiên liệu 0,80

1,74S
20S

1,31
15,13

10,24
118,0

1,29
14,83

0,07
0,68
0,07

2,05S
20S
2,35S

1,33
10,97
1,33

6,46
62,9
6,46

0,60
5,85
0,60

0,06
0,07

20S
2,05S

9,56
1,19

54,9
7,72

5,1
0,83

0,12

0,36S

0,05

10

6

Tấn nhiên liệu 6,7
1000 Km
0,12

20S
0,6S

2,8
0,08

550
22

330
15

Tấn nhiên liệu 4,0
1000 Km
Tấn nhiên liệu
1000 Km
0,08

20S
0,76S
20S
0,57S

2,7
0,30
8
0,14

730
20
525
16,7

500
3
80
8

1. Xe ô tô
Động cơ <1.400 cc

Động cơ 1.400 – 2.000 1000 Km
cc
Tấn nhiên liệu
1000 Km
Động cơ > 2.000 cc
Tấn nhiên liệu
Trung bình
1000 Km
2. Xe máy
Động cơ < 500cc, 2 kỳ
Động cơ > 50cc, 2 kỳ
Động cơ > 50cc, 4 kỳ
Trung bình

1000 Km

Theo Phương pháp đánh giá tác động môi trường của Trần Đông Phong và Nguyễn
Thị Quỳnh Hương thì tải lượng của các chất ô nhiễm trong khí thải giao thông được xác
định như sau:
=[(N1 x 16,7) + (N2 x 6,0)]/x 3.600 = [(360 x 16,7) + (6 x 6,0)]/3.600 = 1,68 (mg/m.s)
=[(N1 x 0,14) + (N2 x 11,8)]/3.600 = [(360 x 0,14) + (6 x 11,8)]/3.600 = 0,0337
(mg/m.s)
=[(N1 x 0,57S) + (N2 x 4,29S)]/3.600 = [(360 x 0,57 x 5 x 10-4) + (6 x 4,29 x 5
x 10-4)]/3.600 = 3,207.10-5 (mg/m.s)
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ETSP = [(N1 x 0,08) + (N2 x 0,9)]/3.600 = [(360 x 0,08) + (6 x 0,9)]/3.600 = 0,0095
(mg/m.s)
Trong đó: N1 là lưu lượng máy (xe/giờ); N2 là lưu lượng xe tải (xe/giờ); S là hàm
lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, đối với xăng là 150 - 500 mg/kg, đối với dầu DO hàm
lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu giao thông đường bộ cho phép là 0,05% (500 mg/kg),
hiện tại trên thị trường cung cấp nhiên liệu DO 0,001% (10 mg/kg).
Từ kết quả tính toán ở trên áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán
nồng độ các chất ô nhiễm đối với nguồn thải giao thông. Xét nguồn đường có độ cao gần
mặt đất, gió thổi vuông góc với nguồn đường. Theo “Môi trường không khí”, Phạm Ngọc
Đăng, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội – 1997, nồng độ chất ô nhiễm trung bình tại một
điểm bất kỳ trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục có thể xác định theo mô
hình Sutton như sau:
C = 0,8E{exp[-(z+h)2/2σ2z] + exp[-(z-h)2/2 σ2z] }/( σz.u)
Trong đó :
− C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách đường
giao thông x km (mg/m3).
− E: Tải lượng nguồn thải (mg/ms).
− z: Độ cao điểm tính toán (m).
− σz: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách x theo
phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, σz = 0,53x0,73
− u: Tốc độ gió trung bình = 1,40 m/s.
− h: Độ cao của mặt đường 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.
Một số kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm theo trục x, z ở hai bên đường
trong trường hợp gió thổi vuông góc với nguồn đường như sau:
Bảng 45. Nồng độ chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển
Chất ô Khoảng
nhiễm cách m

z=1

Nồng độ (µg/m3)
z=2
z=3

z=4

QCVN
05:2013/BTNMT

Bụi

1
5
10

6,7504
5,1909
3,5380

0,1868
3,2536
2,9568

0,0001
1,4899
2,1923

3,4726x10-9
0,4968
1,4420

300

SO2

20
30
1

2,2368
1,6844
0,0221

2,0927
1,6232
0,0006

1,8730
1,5261
5,1x10-7

1,6036
1,3999
1,17x10-11

350
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Chất ô Khoảng
nhiễm cách m

NO2

CO

Nồng độ (µg/m3)

5
10
20

z=1
0,0072
0,0036
0,0018

z=2
0,0110
0,0100
0,0071

z=3
0,0050
0,0074
0,0063

z=4
0,0017
0,0049
0,0054

30
1
5

0,0012
36,3636
16,9119

0,0055
6,1274
11,9040

0,0052
0,0294
6,4316

0,0047
4,01x10-6
2,5954

10
20
30
1

12,0514
7,8081
5,9211
1.193,7509

10,2430
7,3219
5,7099
33,0373

7,8059
6,5779
5,3746
0,0267

5,3283
5,6613
4,9380
6,14 x10-7

5
10
20
30

917,9776
625,6721
395,5522
297,8671

575,3794
522,8870
370,0856
287,0465

263,4754
387,6939
331,2320
269,8786

87,8597
255,0115
283,5919
247,5546

QCVN
05:2013/BTNMT

200

30.000

Theo kết quả tính toán ở bảng trên, nhận thấy nồng độ các chất ô nhiễm do phương
tiện vận chuyển đều thấp hơn giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Cho thấy hoạt động
của các phương tiện giao thông gây ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường không khí
xung quanh. Tuy nhiên, lượng khí thải phát sinh gây tác động trực tiếp cho người điều
khiển các phương tiện lưu thông trên tuyến đường. Vì vậy, cần có các biện pháp làm
thông thoáng, kiểm soát, phân tuyến, phân luồng các tuyến tuyến đường giảm thiểu nồng
độ các chất ô nhiễm trong không khí.
Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, chăn nuôi:
Dựa trên tập quán làm vườn và chăn nuôi tại nơi ở nên dự án đã phân lô đất cho các
hộ dân đủ diện tích để thực hiện theo phong tục của mình. Quá trình làm vườn, chăn nuôi
phát sinh bụi không lớn, chủ yếu là bụi lắng phát sinh từ hoạt động làm đất. Tuy nhiên do
diện tích đất của mỗi hộ gia đình rất nhỏ và các hộ thực hiện các tại thời điểm khác nhau
nên không bị tác động cộng hưởng, bụi chỉ ảnh hưởng cục bộ tại nơi thực hiện.
− Đối với hoạt động chế biến thức ăn, đun nấu thức ăn gia súc và gia cầm:
Hoạt động chủ yếu thực hiện bằng nấu củi, thực hiện mỗi ngày 03 lần vào buổi sáng,
buổi trưa, buổi tối. Mỗi lần thực hiện đun nấu mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 - 2 kg củi,
phát sinh khoảng 8 – 16 m3. Trong khoảng 735 hộ thì lượng khí thải phát sinh tại mỗi điểm
cũng khác nhau, tổng lượng khí thải phát sinh tại 2 điểm dân cư nằm trong khoảng từ 17.640
– 35.280 m3/ngày. Thành phần chủ yếu của khí thải đun nấu là CO, CO2, N2, kèm theo một
số chất bốc trong củi không kịp cháy hết, oxy dư và tro bụi bay theo dòng khí. Khí thải phát
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sinh phân bố đều trên các điểm dân cư đã làm quá trình khuếch tán thông số ô nhiễm vào
môi trường nhanh hơn, chất ô nhiễm bị pha loãng nên không gây ô nhiễm môi trường làm
ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Tuy nhiên khí thải này cũng góp phần làm tăng lượng
khí thải nhà kính trong không khí.
− Đối với hoạt động chăn nuôi:
Nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là khí thải phân hủy từ nước thải, chất thải
mà đặc biệt là chất thải chăn nuôi. Theo tập quán của người dân tộc thiểu số trên địa bàn
thì phân gia súc, gia cầm, rơm rạ và chất thải nông nghiệp được ủ làm phân tại các hố
hoặc chuồng trại, đặc biệt gia súc, gia cầm chăn thả nên thải ra vườn,… Chất thải tập
trung tại mỗi hộ gia đình để sử dụng làm phân bón, khối lượng chất thải phụ thuộc vào
thời vụ gieo trồng, khối lượng chất thải trung bình mỗi hộ khoảng 1 tấn (tối đa khoảng 4
tấn). Lượng khí thải phát sinh do khí biogas phát sinh tại các hộ gia đình khoảng 32 – 128
m3/ngày. Khí thải phát sinh sẽ phát tán vào môi trường không khí, đặc biệt khi đảo trộn,
xúc bốc thì khí thải phát tán càng nhiều.
Thành phần chủ yếu của khí thải có hàm lượng CH4 khoảng 65% - 70%, CO2
khoảng 25 - 30% và một lượng nhỏ các khí khác. Khí NH3, H2S, Mercaptan,… tuy chiếm
một lượng nhỏ nhưng có mùi hôi đặc trưng rất khó chịu. Lượng NH3 và H2S vượt quá
giới hạn cho phép sẽ gây mùi hôi và kích thích vật nuôi, đặc biệt là lên đường hô hấp.
Các chất gây mùi còn được đánh giá bởi hàm lượng chất rắn bay hơi và mỡ dư thừa trong
chất thải. Các chất dư thừa ở dạng chưa phân hủy tạo điều kiện cho vi sinh vật gây thối
rữa phát triển. Đặc biệt đối với phân và nước thải chăn nuôi tươi làm phát tán khoảng 100
hợp chất khí (Haitung và Phillips, 1994); H2 và CO2 từ những nơi chứa phân lỏng dưới
đất có thể gây nên sự ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính cho vật nuôi.
Định mức khí thải phát sinh từ chất thải chăn nuôi theo tổng hợp của Dự án hỗ trợ
chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi do Hà Lan tài trợ, trong giai đoạn 2003 –
2005 cụ thể như bảng sau:
Bảng 46. Định mức khí thải biogas phát sinh từ hoạt động chăn nuôi

Loại chất thải

Lượng phân +
nước tiểu thải
hàng ngày
(kg/đầu vật nuôi)

Hàm lượng
Tỷ lệ
Khí biogas
chất khô cacbon/nitơ (lít/kg nguyên
(%)
(C/N)
liệu tươi)

Phân bò

18-25

18-20

24-25

20-32

Phân trâu

30-40

16-18

24-25

20-32

Phân lợn

3,5-7

24-33

12-13

40-60

0,07-0,10

25-50

5-15

50-60

80-85

48-117

1,4-2,0

Phân gia cầm
Rơm rạ khô
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Bảng 47. Các chất phát sinh mùi trong nước thải, chất thải chăn nuôi
Chất phát sinh mùi

Công thức

Mùi đặc trưng

Amin

CH3NH2

Cá ươn

Amoni

NH3

Khai

Diamin

NH2(CH2)4NH

Thịt thối

Hydrosulfua

H2S

Trứng thối

Mercaptan

CH3SH

Hôi

Phân

C8H5NHCH3

Thối

Sulfit hữu cơ

(CH3)S2CH3SSCH3

Bắp cải rữa

Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đa phần đều thực hiện trồng trọt, chăn nuôi nên
trong các điểm dân cư luôn có mùi hôi thối từ chất thải chăn nuôi. Khí thải phát sinh gây
ảnh hưởng đến gia đình chăn nuôi và các hộ dân lân cận trong điểm dân cư.
b) Nguồn phát sinh quy mô, tính chất của nước thải
Nước thải sinh hoạt:
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, ăn uống của người dân tại 2
điểm dân cư. Dân số khi lấp đầy theo tính toán là 3.731 người, với nhu cầu sử dụng nước
100 lít/người/ngày thì lượng nước thải tối đa của người dân tại 2 điểm dân cư khoảng
298,48 m3/ngày đêm (lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp).
Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa nhiều chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng
(SS), các hợp chất hữu cơ, các hợp chất dinh dưỡng (chứa N, P) và vi sinh vật.
Dựa vào định mức của tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt nếu
không xử lý của Tổ chức Y tế Thế giới WHO - Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi
trường đất, nước, không khí - Tập I, Generva, 1993 và lưu lượng nước thải phát sinh ta có
thể tính được nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt giai đoạn này, được thể
hiện bảng dưới đây:
Bảng 48. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
Định mức
TT Chất ô nhiễm
(g/người/ngày)

Tải lượng
(g/ngày.đêm)

Nồng độ
(mg/l)

QCVN
14:2008/BTNMT
(mg/l) (Cột B)
Cmax

1 BOD5

45 - 54

167.895 – 201.474

562,5 – 675

50

2 COD

72 - 102

268.632 – 380.562

900 – 1.275

–

3 TSS

70 - 145

261.170 – 540.995

875 – 1.812,5

100

6 - 12

22.386 – 44.772

75 - 150

-

0,8 - 4,0

2.985 – 14.924

10 - 50

-

4 Tổng Nitơ
5 Tổng phot pho
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Định mức
TT Chất ô nhiễm
(g/người/ngày)

Tải lượng
(g/ngày.đêm)

Nồng độ
(mg/l)

QCVN
14:2008/BTNMT
(mg/l) (Cột B)
Cmax

Dầu mỡ động,
thực vật

10 - 30

37.310 -111.930

125 - 375

20

7 NH4+ (Amoni)

2,4 - 4,8

8.954 – 17.909

30 - 60

10

6

Theo bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị của
dự án nếu không được xử lý sẽ có BOD5 vượt từ 11,25÷13,5 lần; TSS vượt từ 8,75 ÷
18,125 lần; dầu mỡ động, thực vật vượt từ 6,25 ÷ 18,75 lần; NH4+ vượt từ 3÷6 lần so với
cột B của quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT. Như vậy, nước thải phát sinh nếu không
xử lý triệt để sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đất tiếp nhận nguồn nước thải này.
Cũng như ở giai đoạn trước phần đánh giá tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm
trong nước thải sinh hoạt tính toán được đều vượt quá giới hạn cho phép của quy chuẩn
QCVN 14-MT : 2015/BTNMT (cột B) nhiều lần. Do vậy nếu không được xử lý sẽ gây ô
nhiễm cục bộ, đặc biệt là các vi sinh vật có trong phân như vi khuẩn, virus, nấm, nguyên
sinh bào, giun sán,… là các loại mầm bệnh có khả năng lây lan qua môi trường nước,
xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh.
Ngoài hoạt động sinh hoạt thì còn hoạt động vệ sinh công cộng, đường giao thông,
tưới cây với nhu cầu cấp nước tại khu vực đất giao thông và đất cây xanh khoảng 10 lít
/ngày đêm. Lượng nước thải từ các hoạt động trên có thành phần chủ yếu là các chất tẩy
rửa, lau sàn, các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ cuốn trôi trên bề mặt đường
giao thông, …. Do vậy nếu không được xử lý sẽ gây ô nhiễm cục bộ, các chất ô nhiễm
hữu cơ, vô cơ, vi sinh vật gây bệnh trong nước thải sẽ làm gia tăng độ màu và nồng độ
của các chất ô nhiễm nguồn tiếp nhận; nếu không kiểm soát tốt nguồn nước thải này
thì sẽ có nguy cơ lan truyền ô nhiễm vào môi trường tiếp nhận (nguồn nước mặt, nước
ngầm) và gián tiếp gây nên bệnh cho con người, động vật.
Nước thải chăn nuôi
Hoạt động chăn nuôi của các hộ dân làm phát sinh nước thải mà chủ yếu là nước
tiểu của gia súc, ngoài ra còn có nước vệ sinh chuồng trại. Tập quán chăn nuôi của người
đồng bào các dân tộc thiểu số sử dụng rơm, chất độn nhằm đảm bảo khô ráo cho gia súc,
gia cầm; rất ít hộ dân sử dụng nước để vệ sinh chuồng trại. Nước thải phát sinh sẽ ngấm
vào phân và chất độn, quá trình phân hủy chất thải tạo phân hữu cơ để sử dụng cho sản
xuất nông nghiệp. Tuy nhiên theo khảo sát thực tế cho thấy các khu vực ủ phân dễ bị tác
động của nước mưa chảy tràn, quá trình thu gom nước thải nhiều hộ gia đình chưa tốt,…
đã làm nước thải gây ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước, gây bệnh cho gia súc và
gia cầm, gây bệnh cho con người.

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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Bảng 49. Định mức chất thải chăn nuôi
TT

Loại vật nuôi (con)

Nước tiểu trung bình (kg/con/ngày)

1

Lợn

3

2

Gia cầm

-

3

Bò

8

4

Trâu

10

5

Dê cừu

0,8

Nguồn: Định mức kỹ thuật của dự án khí sinh học SNV và GSO.
Bảng 50. Các bệnh điển hình liên quan đến nước thải chăn nuôi
Loại vi khuẩn

Số lượng

Salmonella typhi

Gây bệnh
Thương hàn

Salmonella typhi A$B

Phó thương hàn

Shigella spp

Lỵ

Vibrio cholerae

Tả
105/100 ml

Echerichia coli
Hepatite A

Viêm dạ dày ruột
Viêm gan

Taenia saginata

Sán

Micrococus

Ung nhọt
102/100 ml

Làm mủ

Ascaris lubbrucoides

-

Giun đũa

Mycobacterium

-

Lao

Tubecudsis

-

Bạch hầu

Diptheriac

-

Sởi

Corynerbavterium

-

Bại liệt

Giardia lamblia

-

Tiêu chảy

Tricluris trichiura

-

Giun tóc

Sreptococus

Nguồn: Tổng cục Thống kê – Viện Kinh tế Nông nghiệp Việt Nam, 2011.
Nước mưa chảy tràn:
Lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích đất của khu vực dự án được tính toán
tương tự như mục 3.1 của báo cáo; lượng nước mưa chảy tràn trung bình: 20.403
m3/tháng và lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất: 72.438 m3/tháng.
Trong gia đoạn này, khi lưu lượng mưa lớn sẽ cuốn trôi những chất gây ô nhiễm
trên mặt đất như: Đất, cát, đá, rác thải, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi và đổ vào
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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nguồn tiếp nhận là hệ thống cống thoát nước chung của khu vực tại 2 điểm dân cư làm
bồi lắng cục bộ. Nước mưa chảy vào sông suối gây tác động xấu đến nguồn tài nguyên
nước, ảnh hưởng đến tài nguyên sinh vật thuỷ sinh thậm chí có thể gây ô nhiễm nguồn
nước mặt từ đó ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống của người dân trong khu
vực và các vùng lân cận.
Vì vậy, cần có biện pháp xử lý nhằm giảm thiểu tác động xấu tới chất lượng môi
trường xung quanh, không để xảy ra hiện tượng nước tù đọng làm phát sinh mầm bệnh và
làm nơi trú ngụ của các côn trùng, sâu bọ gây bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công
nhân và người dân xung quanh dự án.
Chất thải rắn sinh hoạt:
Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của người dân sống trong khu dân cư thành phần
bao gồm: Bao bì ni lông, mảnh thức ăn thừa, giấy vụn,... Với số lượng cư dân sinh sống
tại 2 điểm dân cư khoảng 3.731 người ước tính mỗi người thải ra 0,8 kg/ngày (QCVN
01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng), như vậy khối lượng rác
thải sinh hoạt phát sinh khoảng 2.984,8 kg/ngày.
Dựa vào thành phần rác thải sinh hoạt được tham khảo từ một số dự án có tính chất
tương tự có thể dự báo thành phần và tải lượng rác thải sinh hoạt của dự án như sau:
Bảng 51. Dự báo thành phần chất thải rắn sinh hoạt
Tỷ lệ thành phần
(%)

Tải lượng
(kg/ngày)

Chất thải có thể phân hủy sinh học

65

1.940,12

Chất thải có thể tái sinh tái chế

5

149,24

Chất thải tổng hợp khác

30

895,44

100

2.984,8

Thành phần

Tổng

Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt đa số chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy và
các vi khuẩn, nếu không có biện pháp thu gom hợp lý sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng
môi trường xung quanh cũng như làm mất mỹ quan của khu vực.
Chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi
Chất thải rắn từ hoạt động chăn nuôi bao gồm rác, phân, chất độn chuồng, thức ăn
thừa, xác gia súc chết hàng ngày, chất thải rắn vô cơ. Theo số liệu tính toán chương trình
khí sinh học cho ngành chăn nuôi của Cục Chăn nuôi (Bộ NN & PTNNT) năm 2011, số
lượng chất thải rắn và lỏng từ gia súc, gia cầm được trình bày như sau:
Bảng 52. Định mức chất thải chăn nuôi
TT
1
2

Loại vật nuôi (con)
Lợn
Gia cầm

Phân trung bình (kg/con/ngày)
2,5
0,2

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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TT
3
4
5

Loại vật nuôi (con)
Bò
Trâu
Dê cừu

Phân trung bình (kg/con/ngày)
10
15
1,5

Nguồn: Định mức kỹ thuật của dự án khí sinh học SNV và GSO.
Theo phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc thiểu số, toàn bộ chất thải tập
trung tại mỗi hộ gia đình để sử dụng làm phân bón, khối lượng chất thải phụ thuộc vào thời
vụ gieo trồng. Tổng khối lượng chất thải của gia súc, gia cầm phát sinh tại 2 điểm dân cư
trong khu vực dự án khoảng 3,6 tấn/ngày (Ước tính tổng số lượng gia súc, gia cầm chăn
nuôi tại các điểm dân cư như sau: Heo: 330 con, gia cầm: 900 con, bò: 180 con, trâu: 20
con, dê: 300 con).
Đặc biệt các hộ dân thường nuôi gia súc, gia cầm theo kiểu chăn thả nên lượng chất
thải phát sinh thường phân tán gây mùi hôi, gây ảnh hưởng chất lượng nguồn nước, gây bệnh
cho gia súc và gia cầm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ dân.
Bảng 53. Các bệnh điển hình liên quan đến chất thải chăn nuôi
Tên mầm
bệnh

Loại

E.Coli

Vi trùng

Salmonella

Đường ô nhiễm

Gây bệnh
NĐTP

Vật nuôi

Người

Nước, thức ăn

+

+

+

Vi trùng

Nước, thức ăn

+

+

+

Leptospira

Vi trùng

Nước, thức ăn

-

+

+

Dịch tả lợn

Virus

Nước, thức ăn

-

+

-

Ascarissuum

Ký sinh trùng

Nước, thức ăn

-

+

+

Bệnh ngoài da

Nấm, ký sinh trùng

Nước, thức ăn, da
niêm mạc

-

+

+

C.parium

Ký sinh trùng

Nước, thức ăn

-

+

+

Nguồn: Tổng cục Thống kê – Viện Kinh tế Nông nghiệp Việt Nam, 2011.
c) Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn nguy hại
Khi dự án đi vào hoạt động làm phát sinh một số loại chất thải nguy hại với chủng
loại tương đối đa dạng như sau:
− Bóng đèn huỳnh quang thải, bình ắc quy, pin hết công năng sử dụng thải ra từ
hoạt động của các khu vực dân cư,…
− Kiềm thải từ hoạt động giặt rửa; chất tẩy rửa sàn chứa thành phần nguy hại có tính ăn
mòn.
− Chai lọ thuốc bảo vệ thực vật dùng cho hoạt động nông nghiệp,…
− Giẻ lau nhiễm dầu mỡ, nhớt thải phát sinh từ quá trình sử dụng, sửa chữa các
máy móc, thiết bị.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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− Sơn và vỏ hộp sơn thải.
Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại 2 điểm dân cư mỗi năm khoảng từ 50 kg
đến 90 kg bóng đèn, giẻ lau nhiễm dẫu mỡ, pin, ắc quy hỏng,… khoảng 280 – 390 lít dầu
nhớt thải. Lượng chất thải phát sinh tại 2 điểm dân cư nên rất khó để quản lý, xử lý,… có
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cục bộ.
3.2.1.2. Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung
Tiếng ồn và độ rung sinh ra từ các hoạt động của dự án như:
− Tiếng ồn từ hoạt động vui chơi, giải trí, khu vực tập trung đông người, giao lưu
văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên phát sinh độ ồn tương đối lớn, khó kiểm soát.
− Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của người dân (xe tải, xe hàng,…).
Cường độ ồn rải rác và không tập trung nên sẽ không ảnh hưởng đến khu vực xung
quanh; theo khảo sát các khu vực tương tự có độ ồn dao động trong khoảng từ 50 – 65
dBA.
Bảng 54. Mức ồn phát sinh của các phương tiện giao thông
TT

Loại xe

Mức ồn (dBA)

1

Xe 2 bánh

60 – 70

2

Xe tải nhẹ

72 – 74

3

Xe vận tải

93

QCVN 26:2010/BTNMT
Từ 6 – 21h: 70 dBA
Từ 21 – 6h: 55 dBA

(Nguồn: Âm học và kiểm tra tiếng ồn, NXB giáo dục, Nguyễn Hải)
Theo bác sĩ Phạm Sĩ Nhân, Trung tâm lao động sức khỏe Lao động và Môi trường,
tác hại của tiếng ồn đối với con người:
− Ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe gây cảm giác mệt mỏi, suy nhược toàn thân,
cảm giác khó chịu, ù tai.
− Giảm hiệu quả trong công việc.
− Những thay đổi sinh lý như thay đổi nhịp tim, huyếp áp.
− Biến đổi tâm lý: Gắt gỏng, cáu giận, khó chịu, mệt mỏi …
− Ảnh hưởng thính giác: Ù tai, nghe kém, ảnh hưởng đến giao tiếp.
Tuy nhiên, tiếng ồn và rung động của các phương tiện vận chuyển và một vài thiết
bị chủ yếu vào ban ngày và xảy ra trong thời gian ngắn cùng với mức độ xuất hiện không
nhiều nên ảnh hưởng của tiếng ồn do hoạt động của dự án đến môi trường xung quanh và
sức khỏe của người dân là không đáng kể.
3.2.1.3. Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá
các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác
Vị trí thực hiện dự án thuộc xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum hiện trạng không có
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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các di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa. Tuy nhiên, trong quá trình dự án đi vào
hoạt động vẫn ảnh hưởng đến môi trường sinh thái cũng như môi trường kinh tế xã hội
của khu vực như sau:
Đối với môi trường sinh thái, môi trường đất, nước dưới đất
− Nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi nếu không được quản lý và xử lý tốt sẽ
gây ô nhiễm nguồn nước mặt tiếp nhận, tác động xấu đến hệ sinh thái dưới nước đồng
thời ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng nước dưới đất và môi trường đất của khu vực.
− Chất thải rắn nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây mùi hôi, mất vệ sinh môi
trường và mỹ quan khu vực. Chất thải nguy hại nếu thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm
môi trường cục bộ với mức độ ô nhiễm rất nặng, có độc tính sinh thái cao.
Đối với kinh tế - xã hội địa phương:
− Tác động tích cực:
+ Tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định đời sống. Đồng thời, dành một phần
quỹ đất để giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân tại chổ ổn định đời sống, thành
lập các thôn (làng) mới gắn với phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà.
+ Tạo thêm tuyến đường giao thông mới, góp phần từng bước hoàn thiện hệ
thống giao thông trong của thành phố.
+ Tạo điều kiện triển khai và phát triển các dự án về giao thông, cơ sở hạ tầng,
phát triển du lịch cũng như việc thực hiện quy hoạch của vùng trong tương lai;
+ Dự án góp phần tạo việc làm cho người dân bằng hoạt động hỗ trợ sản xuất,
phát triển các ngành nghề dịch vụ. Góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần,
trẻ em đến tuổi được đến trường, người dân đau ốm được chăm sức khỏe tốt hơn.
+ Phát triển cơ sở hạ tầng hơn cho địa phương, bảo đảm vệ sinh môi trường và
nâng cao đời sống của người dân.
− Tác động tiêu cực:
+ Việc tập trung dân cư sinh sống trong khu vực dân cư sẽ gây ảnh hưởng làm
xáo trộn đời sống, phong tục và tập quán của người dân địa phương.
+ Thay đổi thành phần dân cư có thể gây mất trật tự an ninh ở địa phương đồng
thời đây cũng là một trong những nguyên nhân lây lan các bệnh dịch và các tệ nạn xã hội.
+ Gia tăng mật độ giao thông đi lại trên tuyến đường vào dự án do việc tập trung
một lượng dân cư khá lớn nên phương tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án dễ xảy ra
tai nạn giao thông.
+ Ngoài ra, với những tác động về môi trường do hoạt động dự án gây ra nếu
không có biện pháp quản lý, giám sát, phòng ngừa và xử lý ô nhiễm tốt thì sẽ gây ra suy
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thoái chất lượng đất, nước dưới đất, nước mặt, tài nguyên sinh vật,… gây ra những tổn
hại về kinh tế và sức khỏe cộng đồng.
3.2.1.4. Đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án
Khi dự án đi vào hoạt động có thể sẽ có phát sinh những rủi ro và sự cố môi trường
có thể kể đến như: Tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ và an toàn vệ sinh
thực phẩm, sự cố sụt lún và hư hỏng công trình,... Khi xảy ra sự cố sẽ gây ra những thiệt
hại về tài sản và thương vong đối với con người, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
Tai nạn lao động, tai nạn giao thông
− Phóng nhanh, vượt ẩu không đảm bảo tốc độ như quy định.
− Quá trình hoạt động của dự án sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện vận chuyển
trong khu vực do các phương tiện vận tải chở nguyên liệu ra vào khu vực dự án làm tăng
nguy cơ tai nạn giao thông.
− Việc xây dựng các điểm dân cư sẽ làm gia tăng lượng dân số tại khu vực, đồng
nghĩa với việc tăng lên đáng kể một khối lượng các phương tiện giao thông phục vụ đi lại
của người dân, điều này cũng là một trong những nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.
− Khi làm việc, vận hành máy móc thiết bị không tuân thủ về an toàn vệ sinh lao
động, sức khỏe không đảm bảo,…
− Tai nạn do bị trượt ngã xuống các điểm có độ dốc cao, trượt ngã xuống sông, tai
nạn đuối nước,…
Sự cố cháy, nổ
− Tích trữ các nguyên, nhiên vật liệu dễ bắt lửa tại nơi có nguồn nhiệt phát sinh,
gần lửa, điện.
− Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy.
− Các sự cố về thiết bị điện, sự cố môi trường (sét đánh).
− Rò rỉ nhiên liệu: Sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay khí sẽ gây ra những
tác hại lớn như gây độc cho con người, thất thoát và gây cháy, nổ,... Các sự cố xảy ra có thể
dẫn tới thiệt hại lớn về môi trường, kinh tế - xã hội cũng như hệ sinh thái trong khu vực.
− Hoạt động sử dụng lửa để đun nấu gây bất cẩn làm phát sinh cháy tại các hộ dân và
có nguy cơ cháy lan rộng ra các nhà dân xung quanh.
− Hoạt động đốt chất thải tại khu vực dễ cháy.
− Hoạt động đốt chất thải nông nghiệp, đốt cỏ, sinh khối khi làm đất, cải tạo đất.
Sự cố sụn lún, hư hỏng công trình:
− Sự cố sụt lún do quá trình thi công, xây dựng, phòng chống sạt lở không đảm
bảo kỹ thuật, lu lèn và xây dựng các hạng mục công trình không đảm bảo kỹ thuật.
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− Sự cố sụt lún công trình dẫn đến tình trạng công trình xuống cấp, hư hại do
quá trình thi công công trình không đảm bảo chất lượng thi công (không khảo sát lỹ
địa chất khu vực, nhà thầu thi công kém, không kiểm tra quá trình thi công và chất
lượng nguyên vật liệu,...).
− Quá trình xây dựng đã tác động lên phần diện tích ngoài phạm vi cho phép,
tác động lên công trình cộng đồng (công trình công cộng).
− Sự cố xảy ra làm ảnh hưởng đến công trình lân cận, nứt gãy tường các hạng
mục và đặc biệt là tính mạng người dân sử dụng công trình, làm giảm hiệu quả kinh
tế.
Sự cố dịch bệnh, an toàn thực phẩm:
− Sự cố xảy ra do ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống
khác phát sinh từ thực phẩm gây hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân;
− Trên người và trên động vật nuôi có thể phát sinh do tập quán sinh hoạt, sản xuất,
chăn nuôi hoặc do xâm nhập từ bên ngoài.
3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải và biện pháp
giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường
a) Về công trình xử lý nước thải
Nước thải sinh hoạt
Nước thải từ khu vực nhà vệ sinh được thu gom vào các bể tự hoại 3 ngăn (công trình
xử lý nước thải sinh hoạt với hai chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn rắn được
giữ lại trong bể từ 3 – 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các 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), nước thải sau xử lý thẩm thấu vào môi trường đất.
Tuyên truyền cho người dân thực hiện hút cặn định kỳ, thuê đơn vị có chức năng để
đưa đi xử lý. Yêu cầu tất cả các hộ dân tại 2 điểm dân cư nghiêm túc chấp hành việc xử lý
nước thải sinh hoạt bằng việc xây dựng bể tự hoại 3 ngăn và không để ngấm xuống tầng đất
gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất.

Hình 3. Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt qua bể tự hoại
Nước thải chăn nuôi:
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− Xử lý nước thải chăn nuôi tuân thủ theo phong tục tập quán và mục đích của
người dân tộc thiểu số. Khu đất cấp cho hộ dân đã được san nền và xây dựng hệ thống
thoát nước mưa đảm bảo không bị tác động của nước mưa chảy tràn.
− Các cấp chính quyền địa phương hướng dẫn người dân xây dựng chuồng trại và
khu vực ủ phân hữu cơ có nền cao, chuồng trại có mái che, khu vực ủ phân được xây
dựng mái che hoặc phủ bạt chống thấm.
− Nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi được thu gom theo địa hình chuồng
trại và rãnh thoát nước đến điểm ủ phân; sử dụng rơm, chất độn nhằm đảm bảo khô ráo
cho gia súc, gia cầm.
− Hướng dẫn người dân hạn chế chăn nuôi gia súc, gia cầm theo kiểu chăn thả tự
do, nếu không xây dựng được chuồng trại thì xây dựng hàng rào để nhốt vật nuôi, xây
dựng rãnh thoát nước xung quanh khu vực nuôi nhốt, mật độ nuôi nhốt đảm bảo không bị
bệnh đồng thời đảm bảo cơ chế tự làm sạch của đất.
− Định kỳ rải vôi bột tại khu vực chăn nuôi để giảm thiểu dịch bệnh và phát tán
mầm bệnh ra môi trường bên ngoài.
Nước mưa chảy tràn:
− Đối với hoạt động xây dựng nhà ở của người dân yêu cầu quản lý, bảo quản tốt
nguyên vật liệu xây dựng tránh làm ô nhiễm môi trường và rửa trôi theo nguồn nước mưa
gây thất thoát cũng như tắc nghẽn hệ thống thoát nước trong khu vực.
− Xây dựng hệ thống hố gas, mương thoát nước mưa quanh khu vực dự án chảy ra
cống thoát nước chung của khu vực. Kết cấu hệ thống thoát nước tại 2 điểm dân cư là sử
dụng rãnh biên của các tuyến đường, kích thước rãnh biên được thiết kế theo cấu tạo điển
hình, loại tiết diện hình chữ nhật, kích thước (30x40) cm, độ dốc đáy rãnh i≥0,4%.
Hố ga, song chắn rác
Nước mưa chảy tràn

Chảy vào cống thoát nước
mưa khu vực

Hình 4. Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa
b) Về công trình xử lý bụi và khí thải
− Đối với xe tải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tuân thủ tải trọng được phép
chở, tuân thủ các quy định về luật giao thông, quản lý và bảo quản xe đảm bảo an toàn.
− Xe tải, xe máy sử dụng phải đảm kỹ thuật, sử dụng đúng nhiên liệu, không pha
trộn nhiên liệu trong quá trình sử dụng.
− Xe chở cát, xi măng cần được che chắn nhằm giảm thiểu bụi phát sinh.
− Vệ sinh khu vực tuyến đường có lượng đất, cát trên mặt đường cao tại vị trí gần
điểm dân cư để giảm phát sinh bụi.
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− Trồng cây xung quanh khu vực các điểm dân cư nhằm các mục đích: Tạo cảnh
quan, mỹ quan sinh động hơn cho khu dân cư. Hấp thụ các chất khí độc hại (SO2, CO,
CO2, NO2, H2S…), bụi hơi chì, kim loại nặng bụi vi sinh nên có thể giảm ô nhiễm do
khói bụi cũng như các chất khí độc hại trong môi trường khoảng 10 – 35%.Che chắn,
giảm thiểu lượng bụi phát tán vào môi trường không khí
− Thực hiện tốt biện pháp quản lý, thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải
chăn nuôi.
c) Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn
Chất thải rắn thông thường:
− Bố trí các thùng chứa rác chung của cộng đồng, xây dựng điểm tập kết rác thải.
Tuân thủ việc thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn thông thường theo quy định hiện
hành.
− Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng hướng dẫn người dân
thực hiện một số giải pháp sau:
+ Xây dựng nội quy điểm dân cư, tuyên truyền biện pháp giáo dục, nâng cao nhận
thức về công tác bảo vệ môi trường cho dân cư trong khu vực.
+ Chất thải sinh hoạt phát sinh được phân loại, đối với chất thải hữu cơ sẽ tận dụng
ủ làm phân bón; đối với chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng thì lưu giữ để bán cho
cá nhân có nhu cầu, chất thải còn lại được tập trung tại thùng rác công cộng và đơn vị thu
gom sẽ đến vận chuyển và xử lý.
+ Định kỳ rắc vôi hạn chế ruồi muỗi và mùi hôi xung quanh khu vực đặt các thùng
chứa rác thải.
+ Thường xuyên thu dọn chất thải chăn nuôi có thể lấy phân ủ cùng với rác thải
hữu cơ để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
+ Định kỳ nạo vét hệ thống mương thoát nước chung tại các điểm dân cư
Chất thải nguy hại
− Tuyền truyền cho người dân nhận thức được tác hại của chất thải nguy hại và
phương pháp phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại theo quy định hiện
hành.
− Hướng dẫn người dân thu gom và bảo quản chất thải nguy hại tại kho chứa chất
thải nguy hại của cộng đồng.
− Nghiêm cấm việc vứt bỏ chai lọ có chứa chất thải nguy hại, thành phần nguy hại
bừa bãi trong khu vực dự án, gần các khu vực nguồn nước mặt đặc biệt là thuốc bảo vệ
thực vật,…
d) Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung
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− Bố trí các thiết bị phát sinh tiếng ồn một cách hợp lý.
− Tiếng ồn từ các hoạt động vui chơi, giải trí như tiếng ồn từ các cửa hàng, quán cà
phê, cửa hàng kinh doanh karaoke tại các khu dân cư cần có các biện pháp để thực hiện
việc cách âm và việc cấp phép phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.
− Xây dựng nội quy về thời gian sinh hoạt có thể phát sinh tiếng ồn gây ảnh hưởng
đến cộng đồng dân cư như các lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên. Tuy nhiên, Cồng chiêng
không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn mang ý nghĩa tâm linh rất lớn đối với đồng bào
các dân tộc nên tiếng ồn của hoạt động mang hướng tích cực hơn là tiêu cực.
− Trồng và chăm sóc cây xanh xung quanh khu dân cư.
đ) Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
− Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ:
+ Phối hợp với chính quyền địa phương, già làng, cộng đồng dân cư xây dựng nội
quy; tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng chóng cháy nổ.
+ Hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn. Nghiêm cấm hành vi sử dụng lửa có
thể gây nguy cơ cháy nhà dân, nhà văn hóa. Hướng dẫn người dân xây dựng hành lang
phòng cháy giữa các hộ dân, giữa điểm dân cư với khu đất xung quanh.
+ Khi xảy ra cháy thì người dân phát hiện cháy phải thông báo cho các hộ dân gần
nhất, thông báo với già làng, trưởng thôn, chính quyền địa phương để kịp thời chữa cháy.
Tổ chức khắc phục hậu quả ngay như đánh giá mức độ thiệt hại, tìm nguyên nhân gây
cháy để có biện pháp ứng phó về sau.
+ Phối hợp với chính quyền địa phương để huy động lực lượng ứng cứu kịp thời
khi xảy ra sự cố.
− Sự cố sụt lún và hư hỏng công trình:
+ Trước khi triển khai san nền phải thu dọn sinh khối, xử lý các tổ mối. Quá trình
xây dựng phải thực hiện đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt.
+ Hướng dẫn người dân không được xây dựng, tác động lên khu đất ngoài phạm vi
được cấp, tác động gây hư hỏng công trình phục vụ cộng đồng như đường giao thông,
mương thoát nước, hệ thống cấp nước, mái taluy phòng chống sạt lở,…
+ Khi xảy ra sự cố phải thông báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức
năng đánh giá và tìm biện pháp khắc phục.
− Sự cố dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm:
+ Tuyền truyền cho người dân biết về các sự cố dịch bệnh, sự cố ngộ độc thực
phẩm.
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+ Hướng dẫn người dân sản xuất và chăn nuôi an toàn, đặc biệt là sử dụng phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích không rõ nguồn gốc trong chăn nuôi,…
+ Thực hiện đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt, chăn nuôi tại các hộ dân, điểm dân
cư và khu vực xung quanh.
+ Khi phát hiện dịch bệnh phải thông báo với chính quyền địa phương để xử lý.
+ Nghiêm chỉnh thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh do chính quyền địa
phương phát động, thực hiện.
f) Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường
Đối với môi trường kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái.
− Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền lối
sống văn minh, lành mạnh, hòa đồng, giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động
tại các điểm dân cư, giải quyết trật tự an ninh và vệ sinh môi trường tại khu vực.
− Tăng cường vệ sinh môi trường trong khu vực, phối hợp với cơ sở y tế địa
phương định kỳ kiểm soát các nguy cơ gây dịch bệnh cho người (như muỗi, sốt rét, ...) và
cho các động vật nuôi tại các điểm dân cư.
− Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận
động, xử lý về khai thác, mua bán, tàng trữ, sử dụng lâm sản trái phép, đốt nương làm rẫy,…
Về an toàn an lao động, an toàn giao thông
− Tuyên truyền luật giao thông đến toàn bộ cư dân sống thực hiện và tuân thủ các
luật lệ tham gia giao thông.
− Yêu cầu đối với việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà ở của người dân
tuân thủ trọng tải và vệ sinh xe cộ cũng như tốc độ điều khiển xe,... đảm bảo an toàn khi
lưu thông trên đường vận chuyển và trong khu vực dự án.
− Yêu cầu chủ hộ và công nhân làm các công tác xây dựng nhà cửa đảm bảo các
quy định về an toàn lao động.
− Tuyên truyền cho người dân về các sự cố an toàn lao động, sự cố đuối nước để
phòng ngừa, ứng phó.
3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG
3.3.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Dự án không có công trình bảo vệ môi trường phải được kiểm tra trước khi cho
phép vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành để đi vào vận hành theo quy định.
3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải,
thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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Không thực hiện đối với dự án này.
3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường
Bảng 55. Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Công trình, biện
TT pháp bảo vệ môi
trường

Kế hoạch tổ chức thực
hiện các biện pháp bảo vệ
môi trường

Kinh phí đối
Tổ chức, bộ
với từng công máy quản lý,
trình, biện
vận hành các
pháp bảo vệ công trình bảo
môi trường vệ môi trường

A

Giai đoạn thi công, xây dựng

1

Triển khai bố trí thùng chứa
Trang bị thùng
CTR trong quá trình công
thu gom CTR
trình xây dựng.

2.000.000
đồng/lần

3

Hợp đồng
gom CTR

500.000
đồng/tháng

thu Hợp đồng thu gom CTR khi
có chất thải rắn phát sinh.

4

Hệ thống thoát
nước mưa

Chi phí xây
dựng

5

Nạo vét bùn đất Triển khai trong quá trình
cống rãnh
thi công xây dựng.

Chi phí xây
dựng

6

Phun nước giảm
bụi.

B

Giai đoạn hoạt động

1

Trang bị thùng Triển khai sau khi xây dựng
thu gom CTR
các hạng mục hoàn thiện.

10.000.000
đồng/lần

3

Hợp đồng
gom CTR

Hợp đồng thu gom CTR khi
có dân cư sinh sống và có
thải rắn phát sinh.

5.000.000
đồng/tháng

4

Xây dựng chung trong giai
Hệ thống thoát
đoạn xây dựng hạ tầng kỹ
nước mưa
thuật dự án.

Chi phí xây
dựng

5

Triển khai mua sắm và lắp
Trang bị thiết bị
đặt khi hoàn thiện thi công
phòng cháy, chữa
xây dựng các hạng mục
cháy công cộng
công trình công cộng.

Chi phí thiết
bị

6

Thực hiện khi dự án đi vào
Nạo vét bùn đất
hoạt động và khi lớp bùn đất
cống rãnh
dày khoảng 0,3m.

12.000.000
đồng/lần

7

Trồng cây xanh Triển khai trồng cây xanh
cảnh quan, tạo trong công đoạn hoàn thiện
khoảng cách ly.
của giai đoạn xây dựng.

Chi phí xây
dựng

thu

− Sở TN&MT
Kon Tum.
− Phòng
TN&MT thành
phố Kon Tum
− Phòng Cảnh
sát môi trường
− Chủ dự án.

1.000.000
đồng/lần

− Sở TN&MT
Kon Tum.
− Phòng
TN&MT thành
phố Kon Tum
− Phòng Cảnh
sát môi trường
− Chủ dự án.
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3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT
QUẢ NHẬN DẠNG, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO
Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án được thực hiện dựa theo các phương
pháp sau: Phương pháp thống kê mô tả; phương pháp khảo sát hiện trường; phương pháp
lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm các thông số về chất
lượng môi trường; phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập
năm 1993; phương pháp so sánh với các quy chuẩn/tiêu chuẩn; phương pháp nội suy;
phương pháp tham vấn cộng đồng.
Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong và ngoài nước, có mức độ tin
cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết được các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng
của các tác động này đến môi trường. Ngoài ra, chúng tôi còn kết hợp với các tài liệu
chuyên môn dành cho Dự án, đồng thời tham khảo lấy ý kiến xung quanh và một số
chuyên gia giàu kinh nghiệm. Vì vậy, những kết quả đánh giá và dự báo về môi trường
của Dự án có tính thực tế, độ chính xác khá cao. Mức độ tin cậy của phương pháp đánh
giá được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 56. Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đánh giá.
TT

Phương pháp

1

Phương
pháp
thống kê mô tả

2

Phương pháp lấy
mẫu ngoài hiện
trường và phân
tích trong phòng
thí nghiệm các
thông số về chất
lượng môi trường

3

Phương pháp khảo
sát hiện trường

4

Phương pháp dự
báo

Độ tin cậy

Diễn giải

100%

Chuỗi số liệu về khí tượng thủy văn, số liệu về
kinh tế - xã hội được thống kê bởi các đơn vị, cơ
quan chuyên ngành nên độ tin cậy cao.

90%

- Các chỉ tiêu môi trường đảm bảo độ tin cậy vì
được đo đạc/phân tích bằng các thiết bị hiện đại,
có độ chính xác cao và được thực hiện bởi các
cán bộ hiện trường và các thử nghiệm viên có
trình độ và kinh nghiệm lâu năm.
- Các vị trí lấy mẫu đảm bảo đại diện ở mức độ
tương đối cho các thành phần môi trường.

90%

Phối hợp với đơn vị khảo sát lập Dự án, nhóm
lập ĐTM đã có cái nhìn tổng quan về vị trí, địa
hình, sinh thái và các yếu tố liên quan đến Dự án.

75%

Phương pháp đánh giá nhanh các nguồn ô nhiễm
chủ yếu dựa vào các phương pháp đã được thừa
nhận và áp dụng rộng rãi như phương pháp đánh
giá nhanh do WHO công bố năm 1993, các
phương pháp khác do các cơ quan/tổ chức môi
trường khác công bố từ 2001 đến nay. Phương
pháp dự báo môi trường chủ yếu dựa vào các
thông tin thu thập được và trình độ, kinh nghiệm
của chuyên gia tham gia ĐTM. Do vậy, độ tin
cậy của các đánh giá là chấp nhận được.
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5

Phương pháp so
sánh

85%

Qua kết quả định lượng các loại chất thải đem so
sánh với giá trị giới hạn quy định tại các QCVN,
TCVN làm cơ sở đánh giá mức độ ô nhiễm.

6

Phương pháp kế
thừa số liệu

75%

Các tài liệu, số liệu được thừa kế từ các tài liệu
tham khảo có độ tin cậy cao.

7

Phương pháp tham
vấn cộng đồng

95%

Dựa vào ý kiến chính thức bằng văn bản của
UBND và UBMTTQ xã Đăk Blà, thành phố Kon
Tum.

8

Phương pháp nội
suy

89%

Dựa trên số liệu các Dự án tương tự.
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Các tác động
môi trường

- Phương tiện và trang thiết bị, máy móc đảm bảo yêu cầu, không quá cũ.
- Phun nước khu vực thi công để giảm bụi.
- Không sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao.
- Sử dụng máy móc, thiết bị được đăng kiểm định kỳ.
- Thường xuyên kiểm tra, bão dưỡng máy móc, thiết bị.

Các công trình, biện pháp BVMT

Thời gian thực hiện
và hoàn thành

- Thường xuyên vệ sinh, kiểm tra phương tiện và giảm tốc độ khi vận
chuyển.
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Hoạt động vận Khí thải, bụi
chuyển nguyên

- Trang bị bảo hộ lao động.
Hoạt động đào Tiếng ồn, rung
- Bảo dưỡng, kiểm tra máy móc, thiết bị định kỳ.
đắp, san lấp mặt chấn
bằng,
- Cây cối phát sinh từ quá trình chặt cao su, đối với thân gỗ bán cho đơn vị thu Thực hiện trong quá
trình xây dựng
mua, cành cây, củi nhỏ cho người dân làm củi đốt.
- Thu gom và vận chuyển sinh khối.
Chất thải nguy
hại, chất thải rắn - Phân loại quản lý, xử lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại theo quy định.

Khí thải, bụi

Giai đoạn thi công, xây dựng dự án

Các hoạt động
của dự án

Bảng 57. Chương trình quản lý môi trường

4.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 4
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ồn,

độ - Trang bị bảo hộ lao động.
- Bảo dưỡng, kiểm tra máy móc, thiết bị định kỳ.

- Bảo quản vật liệu xây dựng, máy móc tại kho chứa.
- Không cho phép các phương tiện giao thông chở quá trọng tải quy định
của nhà sản xuất.

Các công trình, biện pháp BVMT

Khí thải, bụi
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- Phân loại quản lý, xử lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày
Chất thải nguy 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
hại
- Bảo trì, bảo dưỡng động cơ, máy móc đúng định kỳ.
- Thu gom và bảo quản tại kho chứa chất thải nguy hại theo quy định.

- Được thu gom, phân loại và bán cho cơ sở thu mua phế liệu để tái sử
dụng.

- Trang bị bảo hộ lao động.
- Bảo dưỡng, kiểm tra máy móc, thiết bị định kỳ.

- Bảo quản vật liệu xây dựng, máy móc tại kho chứa.
- Phun nước khu vực dự án 02 lần/ngày.
- Sử dụng máy móc, thiết bị được đăng kiểm định kỳ.
- Thường xuyên kiểm tra, bão dưỡng máy móc, thiết bị.

- Phân loại quản lý, xử lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày
Chất thải nguy 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
hại
- Bảo trì, bảo dưỡng động cơ, máy móc đúng định kỳ.
- Bảo quản tại kho chứa chất thải nguy hại theo quy định.

Tiếng
rung

Các tác động
môi trường

Tiếng ồn, độ
Hoạt động xây rung
dựng các hạng Chất thải thông
mục công trình
thường

Các hoạt động
của dự án
vật liệu xây dựng
và máy móc

Thời gian thực hiện
và hoàn thành

Báo cáo ĐTM - Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái
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Nước thải sinh - Thỏa thuận sử dụng nhà vệ sinh của người dân gần khu vực dự án.
hoạt
- Ưu tiên xây dựng hạng mục nhà vệ sinh và bể tự hoại 3 ngăn.

- Trồng cây xung quanh khu vực các điểm dân cư.
- Thực hiện tốt biện pháp quản lý, thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, chất
thải chăn nuôi.
- Tuyên truyền người dân thực hiện đúng các quy định an toàn giao thông.

- Xe tải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tuân thủ tải trọng được phép
chở, che chắn nhằm giảm thiểu bụi phát sinh.
- Bảo quản nguyên vật liệu hợp lý tránh gây ô nhiêm từ quá trình rửa trôi
vào hệ thống thoát nước mưa.
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Sinh hoạt, hoạt - Bụi và khí thải
động chăn nuôi phát sinh từ hoạt
của người dân động của các
phương tiện giao
thông ra vào khu

Xây dựng nhà ở,
công trình công
cộng cấp thôn

- Tác động chính
chủ yếu là bụi từ
hoạt động xây
dựng, tuy nhiên
quy mô và mật
độ xây dựng
thấp.

Giai đoạn vận hành của dự án

- Quy định nghiêm ngặt kỹ thuật về an toàn trong từng hoạt động.
- Tai nạn lao
- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động, thiết bị PCCC.
Sự cố môi trường động
- Sự cố cháy nổ - Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ tuân theo quy định hiện
hành.

Sinh hoạt
công nhân.

Các công trình, biện pháp BVMT

- Bố trí các thùng đựng rác, đối với chất thải rắn là thức ăn thừa, vỏ trái
rắn cây,... của công nhân hoạt động tại khu vực mỏ sẽ được thu gom hàng ngày
và hợp đồng với đội vệ sinh môi trường để thu gom, xử lý; đối với chất thải
rắn như giấy loại, vỏ bao bì,... thì bán phế liệu.

Các tác động
môi trường

Chất thải
sinh
hoạt
của

Các hoạt động
của dự án

Trong quá trình vận
hành

Thời gian thực hiện
và hoàn thành
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- Nước thải sinh hoạt: Thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn.
- Nước thải chăn nuôi thu gom đến điểm ủ phân; sử dụng rơm, chất độn
nhằm đảm bảo khô ráo cho gia súc, gia cầm. Nước thải phát sinh sẽ ngấm
vào phân và chất độn, tạo phân hữu cơ để sử dụng cho sản xuất nông nghiệp
(sử dụng vôi để khử khuẩn).

- Nước thải sinh
hoạt.
- Nước thải chăn
nuôi của hộ gia
đình.

Phòng chống cháy Hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn và phòng chóng cháy nổ.

Tai nạn lao động,
Tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động, an toàn giao thông.
tai nạn giao thông

Nước mưa chảy - Xây dựng hệ thống hố gas, mương thoát nước mưa quanh khu vực dự án
tràn
chảy ra cống thoát nước chung của khu vực.

- Chất thải rắn sinh hoạt thu gom, phân loại và hợp đồng với đơn vị thu
gom.
- Chất thải rắn chăn nuôi: Ủ phân cùng rác thải hữu cơ để sử dụng làm phân
nông nghiệp.

Các công trình, biện pháp BVMT

- Chất thải rắn
sinh hoạt.
- Chất thải rắn
chăn nuôi.

Các tác động
môi trường
vực dự án, hoạt
động chế biến
thự phẩm, đun
nấu thức ăn cho
gia súc. Khí thải
phát sinh từ chất
thải chăn nuôi.
- Mùi hôi trong
quá trình phân
hủy yếm khí.
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Sự cố môi trường

Các hoạt động
của dự án

Thời gian thực hiện
và hoàn thành
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Sự cố dịch bệnh

Các tác động
môi trường
nổ
Hướng dẫn người dân sản xuất và chăn nuôi an toàn. Thực hiện đảm bảo vệ
sinh trong sinh hoạt, chăn nuôi tại các hộ dân.

Các công trình, biện pháp BVMT
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Các hoạt động
của dự án

Thời gian thực hiện
và hoàn thành
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4.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ
DỰ ÁN
Khi dự án bắt đầu triển khai, định kỳ Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng
thực hiện lấy mẫu, đo đạc, phân tích các thông số môi trường. Chương trình giám sát môi
trường trong từng giai đoạn của dự án cụ thể như sau:
4.2.1. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn xây dựng
a. Giám sát môi trường không khí lao động
− Thông số giám sát: Vi khí hậu, độ rung, tiếng ồn, bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.
− Vị trí giám sát:
+ 01 mẫu tại khu vực thi công của vị trí 1.
+ 01 mẫu tại khu vực thi công của vị trí 2.
− Số lượng mẫu: 02 mẫu.
− Tần suất thu mẫu và phân tích: 06 tháng/lần
− Tiêu chuẩn/quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:
2010/BTNMT, QCVN 24/2016/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QCVN 26/2016/BYT,
QCVN 02:2019/BYT.
b. Giám sát chất lượng môi trường nước
Giám sát chất lượng môi trường nước mặt
− Các thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, NH4+, PO43-, Fe, tổng dầu mỡ,
Coliform.
− Vị trí giám sát:
+ Tại sông/suối chảy qua/gần khu vực thi công của vị trí 1.
+ Tại sông/suối chảy qua/gần khu vực thi công của vị trí 1.
− Số lượng mẫu: 02 mẫu.
− 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.
Giám sát nước thải thi công, xây dựng:
− Các thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, NH4+, N tổng, P tổng, Dầu mỡ khoáng.
− Vị trí giám sát:
+ 01 mẫu tại vị trí phát sinh nước thải khu vực thi công của vị trí 1.
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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+ 01 mẫu tại vị trí phát sinh nước thải khu vực thi công của vị trí 2.
− Số lượng mẫu: 02 mẫu.
− Tần suất: 03 tháng/lần.
− Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về nước thải công nghiệp.
c. Giám sát chất thải rắn
Chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt: Thành phần, khối lượng và biện
pháp xử lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông
tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quản lý
chất thải rắn xây dựng theo quy định của Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017
của Bộ Xây dựng.
Chất thải nguy hại: Tại khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, giám sát khối lượng,
phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
d. Giám sát khác
Giám sát môi trường trong thi công xây dựng theo quy định của Thông tư số
02/2018/TT-BXD ngày 6/02/2018 của Bộ trưởng 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.
4.2.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn vận hành
Quan trắc môi trường không khí
− Thông số giám sát: Vi khí hậu, tiếng ồn, bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2.
− Vị trí giám sát:
+ 01 mẫu tại khu dân cư số 1.
+ 01 mẫu tại khu dân cư số 2.
− Số lượng mẫu: 02 mẫu.
− Tần suất: 06 tháng/lần.
− Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 05:2013/BTNMT.
Giám sát chất thải rắn thông thường
− Vị trí giám sát: Tại khu vực tập kết chất thải.
− Tần suất: 06 tháng/lần.
Giám sát khác:
Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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− Giám sát sự cố sạt lở, bồi lắng hệ thống thoát nước mưa.
− Giám sát công tác vệ sinh môi trường chung.
− Giám sát đột xuất khi có sự cố môi trường hoặc có kiến nghị của chính quyền địa
phương hay khiếu nại của nhân dân.
− Thường xuyên kiểm tra và báo cáo cho cơ quan quản lý về tình hình của các
công trình xử lý và bảo vệ môi trường; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa, thay thế
các dụng cụ phục vụ cho công tác BVMT.

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THAM VẤN
I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
Theo quy định tại khoản 4, Điều 33 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14
được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
Kon Tum thực hiện tham vấn cộng cộng theo quy định như sau:
5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng
5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử
− Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.
− Đường dẫn trên internet tới nội dung được tham vấn:
− Thời điểm và thời gian đăng tải theo quy định:
5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến:
5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định:
5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng
Bảng 58. Nội dung kết quả tham vấn cộng đồng
TT
I

Ý kiến góp
ý

Nội dung tiếp thu, hoàn
thiện hoặc giải trình

Cơ quan, tố chức/cộng đồng
dân cư/đối tượng quan tâm

Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử

Chương 1
Chương 2
Chương 3
...
I

Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến

Chương 1
Chương 2
Chương 3
...
II

Tham vấn bằng văn bản

Chương 1
Chương 2
Chương 3
...
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. KẾT LUẬN
Dự án triển khai sẽ đáp ứng nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho người dân có đất bị thu
hồi khi thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố. Xây dựng công trình cơ sở
hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh. Góp phần ổn định cuộc sống tạo điều kiện
cho người dân yên tâm lao động nâng cao chất lượng cuộc sống.
Báo cáo đánh giá các tác động môi trường của Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân
tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, tái định cư, phát triển khu sản xuất nông
nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum đã thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Trên cơ sở đó, 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. Đồng
thời đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu và phòng chống, ứng phó các sự
cố, rủi ro môi trường khi thực hiện dự án. Những biện pháp và phương án mà chúng tôi
đưa ra đảm bảo tính khả thi cao và đạt Quy chuẩn môi trường Việt Nam. Bên cạnh đó,
Báo cáo còn đề ra các nội quy, quy định trong quá trình thực hiện nhằm quản lý, kiểm
soát các tác động tiêu cực và phát huy tác động tích cực, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi
trường đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường là phát triển phải song song với bền
vững môi trường.
2. KIẾN NGHỊ
Như kết luận đã nêu trên, các vấn đề môi trường phát sinh khi triển khai dự án đều có
biện pháp giảm thiểu tối ưu. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon
Tum kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum xem
xét, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.
3. CAM KẾT
Để thực hiện đúng theo quy định như trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường,
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum cam kết:
− Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về tài nguyên và môi trường.
− Thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường
như đã nêu trong Chương 4. Đồng thời, tuân thủ đúng các biện pháp giảm thiểu tác động
đến môi trường đảm bảo các giới hạn cho phép của các Quy chuẩn kỹ thuật về môi
trường như: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT,
QCVN 27:2010/BTNMT, QCVN 27:2016/BYT, QCVN 08-MT/2015/BTNMT và các
quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác để không làm ảnh hưởng đến môi trường tại khu
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vực dự án và các khu vực xung quanh.
− Thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại Chương 5.
− Trong quá trình triển khai thực hiện dự án nếu có phát sinh kiến nghị cử tri trong
lĩnh vực môi trường đối với dự án thì Chủ dự án khẩn trương khắc phục, công khai công
bố việc khắc phục để người dân biết.
− Có trách nhiệm tu sửa tuyến đường giao thông trong khu vực nếu bị hư hỏng do
các hoạt động thi công xây dựng của dự án.
− Tiến hành xây dựng dự án theo đúng hồ sơ thiết kế của dự án.
− Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan trong các giai
đoạn dự án bao gồm:
+ Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong giai
đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng của dự án.
+ Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong giai
đoạn hoạt động của dự án.
+ Thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường nếu trong quá trình xây
dựng, hoạt động của dự án gây ra các sự cố, rủi ro.
+ Hằng năm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum sẽ báo cáo cụ
thể về diễn biến môi trường tại khu vực dự án và kế hoạch phòng ngừa các sự cố, rủi ro
về môi trường để cơ quan quản lý Nhà nước theo dõi và giám sát.
Trên đây là toàn bộ Báo cáo đánh giá các tác động môi trường của Dự án giãn dân
các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu
sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum. Ban Quản lý dự án đầu tư xây
dựng thành phố Kon Tum cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam
nếu có những hành vi vi phạm về môi trường.
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PHỤ LỤC 1
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.

119

Người ký: Ủy
ban Nhân dân
thành phố Kon
Tum
Email: ubndtpkontum@chinhp
hu.vn
Cơ quan: Tỉnh
Kon Tum
Thời gian ký:
20.05.2019
14:21:41 +07:00

Or BAN NHAN DAN
THANH PHO KON TUM

s6: 394 /QD-UBND

LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM
Dew 14p - Tv do - II#nh phtic
TP. Kon Turn, ngay

Mang 5 nam 2019

QUYET DINH
V/v to chti.c 1#i Ban Quail ly dv an d'Au,tu. xay dtrng thanh
Kon Turn,
tren co' so. sap nhap Trung tam PhAt trien cum cong nghi4 thanh pho Kon
Turn vac) Ban Quin 1S, thy an 'ILI tir xay dtrng thanh ph6 Kon Tum
CHU TICH I:TY BAN NHAN DAN THANH PHO KON TUM
Can cir Luat TO chirc chinh quyLl dia phucmg ngdy 19/6/2015;
Can cir Luat Xay dung ngay 18/6/2014;
Can cu Luat Diu tu cong ngay 18/6/2014;
Can c* Nghi dinh so 55/2012/ND-CP ngay 28/6/2012 dm Chinh phu quy
dinh v'e thanh lap, to chirc lai, giai the don vi sir nghiep cong lap;
Can cir Nghi dinh so 16/2 015/ND-CP ngay 14/02/2015 cua Chinh phu
quy dinh co' the to chu dm don vi str nghiep cong lap;
Can c* Nghi dinh so 59/2015/ND-CP ngay 18/6/2015 cua Chinh phu v'e
quan ly du an diu tu xay dung;
Can cir Nghi dinh so 68/2017/ND-CP ngay 25/5/2017 cua Chinh phu v'e
quan ly, phat trien cum cong nghiep;
Can dr Thong tu so 16/2016/TT-BXD ngay 30/6/2016 dm Bo Xay dung
ve viec huong dan thtrc hien mot so Di'eu cua Nghi dinh so 59/2015/ND-CP
ngay 18/6/2015 cua Chinh phu ye hinh thirc to chirc quail 1y du an dau tu xay
dung;
Can c* Thong tu so 15/2017/TT-BCT ngay 31/8/2017 cila BO Cong
thuong quy dinh, huang dan thvc hien mot so not dung oh Nghi dinh so
68/2 017/ND-CP ngay 25/5/2017 cua Chinh phu v'e quasi ly, phat tri'en cum cong
nghiep;
Can cir Nghi quy'et so 19-NQ/TW ngay 25/10/2017 cilla Ban Chip hanh
Trung uong Dang khoa XII "ye tie!, tyc doi moi he thong to chirc quail ly, nang
cao chat luvng ya hieu qua hogt &Ong clia cac dan vi sir nghiep cong lap";
Can cir Nghi quy6t so 56/2017/QH14 ngay 24/1 1/2017 cila QuOc hOi ye
viec ties') tvc cal each to chirc b0 may hanh chinh nha nuac tinh g9n, hoat dOng
hieu luc, hieu qua;
Can cir Nghi quyet so 08/NQ-CP ngay 24/01/2018 dm Chinh phu v'e
Chuong trinh hanh &ling cua Chinh phu thvc hien Nghi guy& so 19-NQ/TW

ngay 25/10/2017 dm Ban Chap hanh Trung uang Dang khoa XII ve tiep tvc doi
mai he th6ng to chirc va quan ly, nang cao chat luting va hieu qua ho4t Ong dm
cac dan vi su nghiep cong lap;
Can cu Chuang trinh s6 53-CTr/TU ngay 21/02/2018 dm Ban Chap hanh
Dang b6 tinh kh6a XV thvc hieu Nghi quy& so 19-NQ/TW;
Can cir Quye't dinh s6 06/2015/QD-UBND ngay 25/02/2015 cua UBND
tinh Kon Turn ve viesc ban hanh quy dinh phan cap quail 15/ cong tac to chirc, bien
che, can b6, cong chirc, vien chirc Nha nuoc; can b6, cong chic cap x'a va ding
tac to chirc, can b6 6 cac doanh nghi0 thu6c se( hal Nha nu6c tinh Kon Turn;
Can cir K6 ho4ch s6 740/KH-UBND ngay 28/3/2018 dm UBND tinh Kon
Turn ve viesc thvc hieu chuang trinh dm Ban Chap hanh Dang b6 tinh khoa XV
thvc hieu Nghi quyet so 19-NQ/TW ngay 25/10/2017 cua Ban Chap hanh Trung
cong Dang khoa XII "ye tiep tyc cloi mai he thong to chirc quan ly, ming cao
chat luting va hieu qua hogt clang cua cac clan vi sy• nghiep cong lap";
Can cir Chuang trinh se) 68-CTr/TU ngay 27/4/2018 dm Ban Chap hanh
Dang b6 thanh ph6 khoa XI ve thvc hieu Nghi quye't so 19-NQ/TW ,ngay
25/10/2017 cilia Ban Chap hanh Trung uang Dang khoa XII "ye tiep tyc cloi mai
he thong to chirc quart if>, Jiang cao chat luting va hieu qua hogt dOng cua cac
don vi sIr nghiep cong lap";
Can cir Quy& dinh s6 03/QD-UBND ngay 03/01/2014 dm UBND tinh
Kon Turn ve viec thanh lap Trung tam Phat trien Cum cong nghi0 thanh ph6;
Can cir Quy& dinh s6 1610/QD-UBND ngay 15/12/2016 cua UBND
thanh ph6 Kon Turn 1/' vi& thanh lap Ban QLDA dau to xay dung thanh ph6
Kon Turn;
Can cir Quy6st dinh so 489/QD-UBND ngay 16/5/2019 cua UBND tinh
Kon Turn -c/' viec bai 136 Quye't dinh so 03/QD-UBND ngay 03/01/2014 dm
UBND tinh Kon Turn ve vi& thanh lap Trung tam Pilot trien Cum cong nghip
thanh ph6;
Can cir Cong van s6 3957/UBND-KTTH ngay 27/12/2018 cua UBND
tinh Kon Tum ve vi& sap xep cac dan vi su nghip cong lap;
Can cir Cong van so 508/UBND-KTTH,ngdy 11/3/2019
UBND tinh
Kon Turn ye vi& khan twang trien khai sap xep cac dan vi six nghi0 cong lap
cap huyn;
Can cir C6ng van so 91/SNV-TCBC&TCPCP ngay 14/01/2019 dm So
N'6i vu tinh Kon Turn ve vie'c trien khai sap xep cac dan vi sir nghi0 ding 14p
cap huy'n theo Van ban so 3597/UBND-KTTH cua UBND tinh;
Can cir Cong van s6 1411-CV/TU ngay 28/3/2019 dm Ban ThuOng vu
Thanh fly cho y kien ye De an to chirc 14i Ban Quan 15T du an dau to va xay di,mg
thanh ph6 Kon Turn;
2

Can cir C6ng van s'6 706/SNV-TCBC&TCPCP ngdy 04/4/2019 dm So
N9i vg ve vi'ec,tham gia kien De an to chiu
Ban Quan 19 du an dau xay
dgng thanh ph6 Kon Tum;
Can dr De an s6 11/DA-UBND ngay 01/4/2019 dm UBND thanh phi; ve
viec to chirc lai Ban Quail 19 dg an dau to xay Ong thanh ph6 Kon Turn, ten Ca
so sap nhap Trung tam Phat trien cum cong nghiep thanh pho Kon Tum vao Ban
Quan 19 dg an dau tu xay Ong thanh pho Kon Turn;
Xet

a nghi cua Truong ph6ng N9i vg thanh ph6,
QUYET DINH:

Dieu 1. TO chirc lai Ban Quail 19 du an au tu xay Ong thanh ph'6 Kon
Turn, teen ca so sap nhap Trung tam Phat trien cum cong nghiep thanh phi). Kon
Turn vao Ban Quail 19 di; an dau tu xay Ong thanh pho Kon Turn.
Ban Quail 19 du an dau tu xay Ong thanh ph6 Kon Turn la dan vi sir
nghiep cong lap trgc thu9c UBND thanh pho Kon Turn; chit' sir quail 19, chi dao
trtrc tip ye to chirc, Bien the va hoat dOng cua UBND thanh pho Kon Turn;
cong thai chiu sg chi, ciao, huang dan, thanh tra, kiem tra ve chuyen m8n, nghiep
vu cua ca quan c6 tham quyen.
Ban Quail 19 dg an dau to xay Ong thanh ph'6 Kon Tum c6 to cach phap
nhan, con dau, tai khoan rieng; c6 trg so, kinh phi boat dOng do ngan sach Nha
nuac cap theo quy dinh cua phap luat; duac ma tai khoan tai Kho bac Nha ntrac
va cac to chirc tin Ong de hoat d9ng theo quy dinh cua phap luat.
Ten g9i cfra dan vi dugc to chirc lai khong thay d6i, cu tht: "Ban Quan ly
chzt an clau tu• xay clung thanh pho Kon Turn".
Tri; so, lam viec dm Ban Quan 19 dg an au tu xay Ong thanh pho Kon
Tum cat tai Thanh pho Kon Turn.
Dieu 2. Chin 'fang, nh*n vu va quyen 114n
Ban Quan 19 dg an au tu xay Ong thanh ph6 Kon Turn thgc hien duly
nang, nhiem vu va quytn han theo quy dinh tai Nghi dinh so 59/2015/ND-CP
ngay 18/6/2015 cua Chinh ph* ve quail 19 du an dau tu xay Ong; Nghi dinh s6
68/2017/ND-CP ngdy 25/5/2017 cua Chinh ph* ve quail 19, phat trien cum cong
nghiep; Thong tu s8 16/2016/TT-BXD ngay 30/6/2016 dm 139 Xay Ong ve
viec huang dan thgc hien mot so Ditu cua Nghi dinh s'(') 59/2015/ND-CP ngay
18/6/2015 cua Chinh phu ve hinh th*c to chirc quail 19 di; an (tau to xay Ong;
Thong tu so 15/2017/TT-BCT ngdy 31/8/2017 ciia B9 C6ng thucmg quy dinh,
huang clan thgc hien mot s('') not dung dm. Nghi dinh so 68/2 017/ND-CP ngay
25/5/2017 cua Chinh phu ve quan 19,, phat trien cum cong nghiep; thgc hien
nhi'em vg khac do ca quan c6 tham quyen giao va theo quy dinh cua phap luat.

3

Dieu 3. To chin va ho#t Ong
a) Co cL to chirc:
Ban Quan ly du an dau tu xay dung thanh ph6 Kon Turn co Giam d6c,
khong qua 02 Pho Giam doe va cac vien chirc chuyen mon, nghiep
Viec 13,6 nhiem, mien nhiem, dieu d'Ong, luan chuy'en, khen thuang, k9
luast, cho tir chirc, nghi him va thuc hi'en the do, chinh sach doi vai Giam doe,
cac Pho Giam doe va the vien chirc khac cilia Ban Quan ly du an dau tu xay
di,mg thanh ph6 Kon Turn do Chill tich UBND thanh ph6 Kon Turn quy6't dinh
theo quy dinh cua phap 14t.
b) Bien elle (so ltrqng ngweri lam viec):
,
lugng ngued
viec cUa Ban Quan du an dau to xay dung thanh
pith Kon Turn dugc xac dinh tren co so• vi tri viec lam theo chirc nang, nhiem
pham vi hoat &Ong dm don vi va nam trong tong so Bien the su nghiep cua
UBND thanh pho Kon Tum doge cap có tham quyen giao hoac phe duyet.
Can dr vao chic nang, nhiem vu, co cau to chirc va danh muc vi tri viec
lam dirge cap có tham quyen phe duyet, hang nam Ban Quail 19 du an dau tu xay
dung thanh pho Kon Turn xay dung k'e hoach bien the sir nghiep bao cao UBND
thanh pho Kon Turn trinh cap co tham quyen xem xet quyet dinh theo quy dinh.
c) Quy ch6 to eh& va hoat d(3ng: Ban Quan ly du an dau tu xay dung
thanh pho Kon Turn hoat d'Ong theo quy the to chile va hoat dOng do Chu tich
UBND thanh ph6 Kon Turn ban hanh theo quy dinh cUa phap 14t.
Dieu 4. Chanh Van phong HDND va UBND thanh pho Kon Turn,
Trireng phong Noi vu thanh pho Kon Turn, Truemg phong Tai chinh - Ke hoach
thanh pho Kon Turn va Thu twang cac co quan, don vi co lien quan chin trach
nhiem thi hanh Quy'et dinh nay./.
No'i nhein:
- Nhu DiL 4;
- UBND tinh;
- SO. Ncii vu;
- TT. Thanh ujf;
- TT. HDND thanh pho;
- Ban To chirc Thanh
- CT, Cac PCT UBND thanh ph&
- Cac co quan, don vi
trkrc thu(ic UBND thanh pito;
- UBND 21 xd, phuOng;
- Luu: VT, TH.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 348 /UBND-NNTN
V/v triển khai chủ trương xây dựng
khu tái định canh, tái định cư
Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 10 tháng 02 năm 2020

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum;
- Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 5342-CV/VPTU
ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng khu
tái định canh, tái định cư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh;
Tiếp theo Thông báo số 379/TB-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi
làm việc với các ngành, địa phương về vị trí đầu tư xây dựng khu tái định cư, tái
định canh khi triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố Kon Tum,
Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất về chủ trương, quan điểm xây dựng khu tái định canh, tái
định cư tại xã Đăk Blà để bố trí chung phục vụ công tác thu hồi đất, giải phóng
mặt bằng cho các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Kon Tum, trong đó
dành một phần quỹ đất để giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân tại chỗ
nhằm ổn định đời sống.
Giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương lập các thủ tục
đầu tư, đất đai và các thủ tục có liên quan để triển khai dự án xây dựng khu tái
định canh, tái định cư theo Thông báo số 379/TB-UBND ngày 22 tháng 11 năm
2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và
Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo
của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 01/UBND-NNTN ngày 03 tháng 01
năm 2020, trong đó, ưu tiên rà soát, làm rõ nguồn gốc diện tích đất trồng cây cao
su của Nông trường cao su Thanh Trung tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum
(nhất là phần diện tích cao su người dân nhận khoán) để có phương án xử lý
phù hợp; thực hiện tốt công tác công khai phương án sử dụng đất; tuyên truyền,
vận động, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong Nhân dân trước khi triển khai
thực hiện chủ trương trên (hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày
13 tháng 02 năm 2020).
3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân
thành phố Kon Tum, Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum khẩn trương triển

khai các thủ tục về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái
định canh, tái định cư (Tập đoàn công nghiệp cao su Kon Tum đã có Văn bản số
33/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 31 tháng 01 năm 2020, có gửi kèm theo).
Báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính; Xây dựng; Kế hoạch và
Đầu tư; Giao thông vận tải;
- Thường trực Thành ủy Kon Tum;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNNTN;
- Lưu: VT-NNTN2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
CHỦ TỊCH
Thời gian ký: 10-02-2020 07:53:55
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NGI-11 QUYET
Ve phe du)* chii trtrung dAu to,xay dung dv an va
WO sung danh muc vao
hoych dau ttr cong trung hyn
giai doyn 2016 - 2020 teen dia ban thanh phO Kon Tum
HOI BONG NHAN DAN THANH PHO KON TUM
KHOA XI, KY HOP BAT THU'UNG
Can cit. Luat To chirc chinh quyin dia phuang ngay 19 thong 6 nam 2015;
Can ctr Luat Dciu to cong ngay 13 timing 6 nam 2019;
Can at. Luat )(cry dung so 50/2014/QH13 ngay 18 thong 6 nam 2014;
Can cir Nghi dinh so 59/2015/ND-CP ngay 18 thong 6 nam 2015 ctia
Chinh phi ye quail 13; du an dau to va xdy dung cong trinh;
Chinh

Can cit. Nghi clink so 77/2015/ND-CP ngay 10 thong 9 nam 2015 cUa
ke hooch dau to cong trung hon va hang Wm;

Can ar Nghi clinh so 120/2018/ND-CP ngay 13 timing 9 nam 2018 cita
Chinh phi" ve tha doi, ba sung mot so‘ didu Nghi dinh so 77/2015/ND-CP ngay
10 thong 9 nam 2015 cita Chinh phU ye Ice hooch dau to cong trung hon va hang
nam, Nghi clinh so 136/2015/ND-CP ngay 31 thong 12 nam 2015 ctia Chinh phu
ye htrang don thi hanh mot
clieu aux Luat clau to cong va Nghi dinh so
161/2016/ND-CP ngay 02 thong ,12 nam 2016 cua Chinh
ca chi dac thu
trong quart bi dau toxeiy dung cloi vai mot so du On thuOc cac Chuang trinh myc
tieu quoc gia giai doan 2016 - 2020;
Can ca. Nghi clinh so, 40/2020/ND-CP ngezy 06 thong 4 nam 2020 dia
Chinh phti ye quy clinh chi tiet thi hanh mot so cif eu cua Luat Dau tu. cong;
Can ctr Quyit clinh so 13/2017/QD-UBND ngay 10 thong 3 nam 2017 cf,ta
UBND tinh Kon Turn ye viec ban hanh quy clinh mot so not dung ye cong tac
quart lf) du On sir dung von nha mt.& cita tinh Kon Turn;
Can ctr Nghi quyit so 29/2016/NQ-HDND ngay 21 thong 12 nam 2016
ata HDND thanh pho Kon Turn ye Ke hooch dau to cong trung hgn giai doan
2016-2020 (clidu chinh) tren clia ban thanh pho Kon Tum;
Can ctr Nghi quyit so 02/2018/NQ-HDND ngay 20 thong 12 nam 2018
c HDND thanh pho Kon Turn ye sira
bo sung Dieu 1 Nghi quyet so
29/2016/NQ-HDND ngay 21 thong 12 nam 2016 cilia HDND thanh pho Kon
Turn Ili Ke hoach dal' to cong trung han giai doan 2016-2020 (clieu chinh)
thanh pho Kon Turn;
Can ctr Nghi quyit so 07/2019/NQ-HDND ngay 19 thcing 12 nam 2019
cUa HDND thanh pho Kon Turn ye st:ra (16i, bo sung Dieu 1 Nghi quyet s6
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02/2018/NQ-HDND, ngay 20 thong 12 nam 2018 cita HDND thanh pho Kon
Turn vl sera dai, ba sung Dieu 1 Nghi quylt so 29/2016/NQ-HDND ngay 21
thong 12 nam 2016 ceta HDND thanh pho Kon Turn ye Ke hogch dau tu- cong
trung hgn giai down 2016-2020 thanh pito Kon Turn;
Xet Ter trinh so 160/TTr-UBND ngay 19 thong 6 nam 2020 cfia UBND
thanh pho Kon Turn vl der thao Nghi quyet phe
chit truing cat to xay
dung du an va ber sung danh myc vao
hogch dau,ttr cong trung hgn giai Joan
2016 - 2020 ceta thanh ph6 Kon Turn; Bao coo tham tra ceta Ban Kinh to - X"ci
h"Oi HDND thanh pho; Bao coo cita UBND thanh pito ye tiep thu, giai trinh
kien tham tra cita Ban Kinh to - Xcr hOi HOi (long nhan dan thanh pito va y kien
thao luan cita clgi bieu Hoi (long nhan dan tgi ki) hop.
QUYET NGHI:
Dieu 1. Phe duyet chu truang dau to xay dyng du an va 139 sung danh myc
vao Ke hoach dau tu cong trung han giai doan 2016 - 2020 teen dia ban thanh
pith Kon Turn, Om 03 thy an:
1.Du

Chinh trang khu do thi phia Bac phuong Duy Tan, thanh ph9 Kon

2. Du

Ddu tu xay dyng Try soy lam viec cac co. quan thanh phO Kon Turn.

Turn.
3. Dkr an: Du an xay dyng khu san xudt nOng nghiep de giai quy6t ddt san
xudt cho cac h9 gia dinh, ca nhan khi thkrc hien cac dy an ten dia ban thanh ph9
Kon Turn.
(Chi tilt cu thl tirng dy- an tgi Phu lyc kem theo)
Dieu 2. T9 chirc thuc hien:
1.Giao I:Jy ban nhan dan thanh ph9 to chirc trim khai thkrc hien theo quy
dinh.
2. Giao Thu&ng trirc H9i d9ng nhan dan thanh ph& cac Ban cua H9i d9ng
nhan dan thanh pho, cac To ,dai bleu H9i &rig nhan dan thanh pho va dai bieu
H9i &Ong nhan dan thanh pho giam sat viec thkrc hien.
Nghi quy6t nay da duvc H9i d9ng nhan dan thanh ph9 Kon Turn khoa XI,
KSi h9p bat thuang thong qua ngay 22 thing 6 nam 2020./.
Noi nhOn:
- TT. HDND tinh;
- UBND tinh;
- Cac Ban HDND tinh;
Ttr phap;
- TT. Thanh ity;
- TT. HDND thanh phii;
- UBND thanh phO;
- Ban TT.UBMTTQVN thanh ph6;
- Dai bi6u HDND thanh ph6;
- Cac phong, ban, doan th6 thanh ph&
- TT. HDND, UBND cac xa, phisOng,
- Trang Thong tin dien ter thanh pho;
- Liru: VT, HDiv

SI away Jives

Phe duyet c
Ke hoach
(Kern theo

PHU LAIC
va bo sung danh mitt cong trinh vao
han giai doan 2016-2020 teen dia ban
phi!, Kon Turn
/NQ-HDND
, nga)41.)hang 6 nam 2020
D thanh pito Kon Turn)

1. Du an: Chinh trang khu do thi phia Bac phuemg Duy Tan, thanh phO
Kon Turn vai cac not dung chit yeu sau:
- Ten du. an: Chinh trang khu dO thi phia Bac phuemg Duy Tan, thanh
pho Kon Turn.
- Muc tieu dAu tit':
+ Gop phan ma rOng khong gian do thi, hoan chinh mang luoi do thi, ha
tang k-y thuat cua thanh pho Kon Turn theo quy hoach, lam tang ye my quan dO
thi va thuc day phat trien kinh to - xa hOi khu vgc du an, cling nhu nang cao chat
luting song cho nguai dan trong khu vuc.
+ Khai that c6 hieu qua tiem nang dat dai vai muc tieu dau to xay dung
ha tang do thi, phat trien guy, dat, lam tien de cho viec dau tu xay dung va quan
ly xay dung theo qui hoach.
- Du. An nhom: Du an nhom B.
- CAp quyet dinh chit trtrang dAu tit' du. an: HDND thanh ph6 Kon
Turn.
- Dia diem thirc hien du. an: Phuong Duy Tan va xa Dak Cam, thanh
pha Kon Turn.
- Dien tich dAt cua du. an: 75ha; trong do: Dien tich dat du kien dau gia
thuOc du an: 27,94ha, du kien dat giao thong, quang twang, 1351 do xe (khong
bao gorn 5ha dien tich khu trung tarn hank chinh mai cua thanh pho'): 13,5ha,
dat cong trinh dich vu cong cong: 3,38ha, dat the duc the thao va cay xanh cong
vien: 16,88ha, dat dia hinh kho khan va hop
13,3ha.
* Trong dieu kien nOn sach thanh ph6 con phai can d6i cho nhieu cong
trinh cap bach, trien khai dau tu du an cu the nhu sau:
- To chirc lap, than' dinh va phe duyet du an 01 lan. Tuy nhien,
darn
bao ,tien do that hien va nguon von trien khai du an tir nguon thu tien ,dau gia
quyen sir dung dat cua du an khi trien khai lap Ke hoach lua chicon nha thau, phan
chia du an thanh 04 goi thau xay lap, trien khai theo tirng nam, moi nam 01 gai
thau; to chirc ban giao dua hang muc, cong trinh vao khai that sir dung theo tong
giai doan thi cong cac gai thau, cu the:
+ Goi thau so 01: Dien tich 20ha (thtrc hien trien khai thi cong trong nam
thir hai cua kj) dtr an);
+ G6i thau se) 02: Dien tich 20ha (thtrc hien trien khai thi cong trong eun
tilt? ba cua ky dtr an);
+ GOi than se") 03: Dien tich 20ha (thtrc hien trien khai thi cong trong nam
thir tir cua kji dtr an);
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+ Goi thau s6 04: Dien tich 15ha (that hien trien khai thi cong trong nam
thir nam cUa kj) du. an).
-N(ii dung va quy mO dAu ttr (chung cho toan an):
+ T6ng dien tich khu dal thirc hien dau tu dg
Khoang 75 ha.
+ Dung giao thong: Duerng pho khu vgc, tong chieu dai cac tuyen dung
thuOc dg an khoang 11.000m.
+ Ket cAu mat throng: Bang be tong nhga.
+ Ket cAu via he: Lat gach Block.
+ He thong thoat nuac dgc, ngang: Sir dung cong be tong, BTCT.
+ Nugc thai dugc thu bang cac 6ng PVC va nha‘p chung vao he th6ng
thoat nuoc mua.
+ Thiet ke an toan giao thong: Theo Quy chuan 'Cy thulat Queic gia ve bao
hieu dung 1)0 QCVN 41: 2016/BGTVT.
+ Xay dung he th6ng dien chieu sang; h6 trong cay tren via he doe cac
tuyen dtrOng giao thong.
- SO h0 di &el, tai dinh cir (du
Khoang 29 hO.
- TOng muc clan ttr dty an: 435.600 tri0 dOng (B&zg chi?: Ban tram ba
muyi lam 0), sau tram triu clong).
- NguOn von thy kien: NguOn thu tien sir dung dat ngan sach thanh ph6
va cac nguon von hgp phap khac.
- Ve phan ky dau ttr va kha 'fang can d6i von nhu sau:
DVT:Trieu clijn

Nam
Phan icS, dAu tir (*)
Ghi chti
TOng cong
435.600
Nam thir nhat
4.000
CBDT
Nam thir hai
110.826
GPMB, THDT
Nam thir ba
110.327
GPMB, THDT
Nam thir tu
110.327
GPMB, THDT
Nam thd nam
100.120
GPMB, THDT
(*) Bo tri ke hooch van khi dam bao cac quy dinh hiOz hanh.
+ Nom thlr /Milt: T6 chirc lap, tham dinh va phe duyet dg an;
+ Nam thee hai: Trien khai thirc hien cong tac bOi thuOng, giai ph6ng mat
bang, ho trg va tai dinh cu; Kiem ke, phe ,duyet Phuo'ng an mot lan cho toan bO
dg an;, Tuy nhien, trong nam thu 2 chi tien hanh chi tra pham vi thgc hien gOi
thou so 01 dm du an vai dien tich 20ha va to chirc trien khai dau thou xay lap
goi thau so 01.
+ Nam thee ba: Trier' khai thirc hien cong tac ,b6i thuong,
ph6ng mat
bang, ho tra va tai dinh cu pham vi thgc hien goi thau so 02
du an voi dien
tich 20ha va chirc trien khai dau thau xay lap goi thau so 02.
+ Nam thin tw: Trien khai thirc hien chi tra bOi thuerng, giai phOng mat
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O an \Teri dien
bang, ht; trg va tai dinh cu pham vi tlwc hien goi than s6,03
tich 20ha va to chdc trien khai dau thau xay lap g6i thau so 03.
+ Nam tide
Trien khai tlwc hien chi tra bOi thuerng, giai phong mat
bang, ho trg va tai dinh cu pham vi thuc hien goi thau so 04du an vOi dien
tich 15ha va to chirc trien khai dau thau xay
g6i thau so 04.
- Hinh thlic au ttr cita thy an: Xay dung med.
- Thai gian thyc hien du' an: 05 nam.
- Tien dO thtyc hien dy an: Nam 2020 - Nam 2024.
2. Dix an: Dau to xay, Ong Till so. lam viec cac co quan thanh phO Kon
Turn voi cac not dung chir yeti sau:
- Ten thy an: Dal' to xay Ong Trp so. lam viec cac ca quan thanh phO
Kon Turn.
- Muc tieu au tu.:
Xay Ong he thOng ca quan thanh phO,tap trung, tirng buac hien dai h6a
ding
trang bi cac phucrng tin lam viec can thiet, Ai) Ong cong nghe thong
tin; khac phcic tinh trang phan tan dm cac cong so. hien nay nham tao dien kien
thuan lgi de nhan dan, ca quan, to chirc den giao dich, lien he cong tac, giai
quyet cong viec; tao moi truomg lam viec thuan lgi cho doi ngli can 130, ding
chirc nham nang cao hieu qua quan 1)", nha nuac, dap irng yeu cau phix vu skr
nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa; hoan thanh cac chi tieu nhiem v1,1 chinh
tri cua thanh ph&
- Dty in nhom: Dtr an nh6m B.
- CAI) quyet dinh chu truceng dau tit• der an: HDND thanh phO Kon
Turn.
- Dia diem thtic hien diy an: Phuarng Duy Tan va xa Dak Cam, thanh
ph6 Kon Turn.
- Dien tich dat ciia dy an: 05 ha.
- Quy mo dau ttr dy kien:
+ TOng cong dien tich dau tu xay Ong khu Trung tarn hanh chinh thanh
phO: 05ha.
- Dien tich xay dung Till so. lam viec: 9.715m2 ; trong do:
+ KhOi nha lam viec Triri so cac co quan true thuOc thanh phO: 3.460m2,
vOi so nproi lam viec la 367 ngfrOi (Try so. Thanh icy va Uy ban Melt trap va cac
cloan the thanh pho Kon Tum: 825m 2, voi so ngtrai lam viec la 73 ngueri; Try so
HDND-UBND thanh pho va cac phong ban: 1.538m 2, voi so ngtreri lam viec la
156 nprol; Try so. cac clan vi sir nghiep try-c thu'Oc UBND thanh pho: 1.097m 2,
voi so ngtreei lam viec la 138 ngtro.1);
+ Dien tich dac thic 1.500m2;
+ Cac bO phan phuc vu, plw tro, cong cong va ky thuat: 1.730m2;
+ Phan bao gom cau thang, gara o to, xe may: 1.360m2;
+ HOi truOng Thanh uy va Oy ban Mat tr4n va cac doan the thanh plf6
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Kon Turn: 430m2;
430m2;
+ Hei tridyng UBND thanh
+ Dien tich Wong, cot, tam cap: 805m2.
- San nen, tao khuOn vien, san be tong, tueng rao, cOng ng6, dung not
be...
- TOng mire dAu to dty an: 176.396 trieu dling (Bang chic M6t tram bay
muol sau ty, ba tram chin mtroi sau trieu clong).
- Nguon von dty kien: Nguen thu tix viec to chirc ban d'Au gia cac Try so
lam viec cu, nguen thu tien sir dung dAt ngan sach thanh phe dugc huOng theo
phan cap va cac ngus:3'n von hop phap khac.
- Ve phan kS/ d'au to va kha nang can dOi yen nhu sau:
DVT:Trieu coon

Nam
Phan koS, du tir (*)
Ghi chit
TOng cOng
176.396
Nam thir nhAt
5.000
CBDT
Nam thin hai
90.000
GPMB, THDT
Nam thir ba
81.396
THDT
,
(*) B6 tri hogch von khi co nguon thu va dam bao cac quy dinh hien
hanh.
- Hinh thuc dAu tur ctia thy an: Xay dung
- Tho'i gian thtyc hien dty an: 03 nam.
- Tien dO thtyc hien thy an: Nam 2020 - Nam 2022.
, 3. Dy an: Du an xay dung khu san xuAt n6ng nghiep de giai quyet dat san
xuat cho cac he gia dinh, ca nhan, khi thud hien cac du an tren dia ban thanh pho
Kon Turn voi cac not dung chir yeu sau:
-, Ten dty in: Du. an xay dung khu san xudt n6ng nghiep de giai quyetdAt
san xuat cho cac he gia dinh, ca nhan khi thud hien cac du an tren dia ban thanh
phi!, Kon Turn.
- Muc tieu dau tu.: Nham kip thoi bo tri ddt san xuat cho ngtroi dan co
dat bi thu hoi khi thud hien cac dy an quan trong tren dia ban thanh pho, tao dieu
kien cho ngueri dan sant On dinh dad song, clong thu:an, ung he ban giao mat
bang de thud hien cac cong trinh, du an quan treng teen nguyen tac ding phat
trien.
- Der an nhom: Du an treng diem nhom C.
- CAI) quyet dinh chii tru.o.ng clan tn. du. an: HDND thanh phe Kon
Turn.
- Dia diem Hive hien dir an: Xa Dak Bla, thanh pha Kon Turn.
- Dien tich dAt dm (Ivan: 82 ha.
- Quy mo dau tir du. kien:
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+ Thgc hien b6i thueng, 118 trg giai phong mat bang va thu h6i dat
tong dien tich khoang 82ha (hien trgng toan b"0 khu dat clang trong cay cao su
cica COng ty TNHH MTV Cao su Kon Turn).
+ San gat cac tuyen du6rig dat a dam bao kha nang tiep can cac thin' a dat
du kien b6 tri tai dinh canh voi tong chieu dai khoang 4,5km, be rOng nen duerng
5,0m.
+ T6ng s6 tht:ra dat du kien b6 tri tai dinh canh sau khi tien hanh san gat
cac tuyen dung khoang 756 thira, dien tich binh quan m6i thira 1.000m2.
- Ttong murc dAu ttr thy an: 30.000 tri0 dtong (Mng chic Ba mum tf,
do/1g than).
- Ngutm von dty kien: Ngu6n thu tien st:r dung dat ngan sach thanh ph6
va ngan sach tinh 118 trq c6 mgc fiat'.
- Ve phan ky dau to va kha nang can d6i von nhu sau:
DVT:Trieu

Ghi chti
Phan 14 dau tir (*)
Nam
30.000
TOng tong
CBDT, GPMB
24.000
Nam tit* nhat
THDT
6.000
Nam thir hai
(*) B6 tri ke hogch von khi &coy ngan sach tinh ho trq va darn bao cac
quy dinh hien hanh.
- Hinh fink dau tur ctia du. an: Xay dung mOi.
- Th61 gian thtyc hien city an: 02 nam
- Tien do thurc hien dir an: Nam 2020 - Nam 2021.

Ke hoach va
Theo nOi dung Van ban s6 1057/LN-SKHDT-STC ngay 21/5/2020 cila Lidn nganh
chi tra
Dau to va Sa Tai chinh: Ung 116 chic truong ho trq cho UBND thanh pho Kon Turn 23.687 uie'u dOng
ng
phan
di6n
tich
cay
cao
su
thu
h6i
c6a
Cong
ty
TNHH
MTV
Cao
su
Kon
Turn.
boi thuO-
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UY BAN NHAN DAN LONG HOA x A H6I CHID NGIIIIA VIET NAM
WO lap - Tir do - Hanh phic
THANH PHO KON TUM
S6:AS3D /QD-UBND

Tp. Kon Turn, ngay03 than nam 2020

QUYET DINH
Ve viec trien khai chi] trtrang dau tuu xay dung du an:
Dv an xay dung khu san xuat nong nghiep de gifii quyet daft san xuat
cho cac he gia dinh, ca nhfin khi thterc hien cac du an tren dia bin
thanh pho Kon Tum
UY BAN NHAN DAN THANH PHO KON TUM
Can cir Lu4t To chirc chinh quy'n clic phtrang ngay 19/06/2015;
Can cir Luat Ddu to tong so 39/2019/QH14 ngay 13/6/2019;
Can cir LuOt Xay dung so 50/2014/QH13 ngay 18/6/2014;
Can cir Nghi dinh so 59/2015/ND-CP, ngay 18/6/2015 cita Chinh phis -ye
quail IY chtr an dau to va xay dung tong trinh;
Can cir Nghi dinh so 40/2020/ND-CP ngay 06/4/2020 cita Chinh phi' ye
quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu ctia LuOt Dau tie tong;
Can ca. Quyk dinh so 13/2017/QD-UBND, ngay 10/3/2017 clic' UBND
tinh Kon Tutn, vd. viec ban hanh quy dinh mot so not dung ye tong tac quan cltr
an sir dyng von nha ntrac ctia tmnh Kon Turn;
Can cir Quyk dinh so 13/2017/Q-D-UBND, ngay 10/3/2017 ciia UBND
tinh Kon Turn,l/e viec ban hanh quy dinh mot so not dung ve tong tac quart IY die
an sir dyng von nha nu& ctia tinh Kon Tum;
Can cir Van ban so 2020-CV/TU ngay 19/6/2020 cita Ban Thweeng vu
Thanh ity ve viec tra ldi Ta trinh so 151/TTr-UBND ngity 17/6/2020 clia UBND
thanh phd Kon Turn;
Can cir Nghi quyk so 118/NQ-HDND ngay 22/6/2020 cita HOi ddng nhcin
dan thanh pho Kon Turn -ve phe duyet chit trtrang clau to xay dung cac tong
trinh va bo sung danh myc tong trinh vao ice hoach dau to tong trung han giai
doan 2016-2020 tren dia ban thanh pho Kon Turn;
Xet Tes trinh s6 169/TTr-BQL ngay 12/6/2020 dm Ban QLDA dau tu xay
dung thanh pht) Kon Turn -‘4 thAm dinh Bao cao de xuat chit tracing dAu tu du
an: Dg an xay dung khu san xuat ming nghiep de giai quyet dat san xuat cho cac
hO gia dinh, ca nhan khi thgc hien cac du an ten dia ban thanh pho Kon Tum va
de nghi cua HOi &rig than). dinh Bao cao de xuat chit truo'ng dau tit, nguon von
va kha nang can doi von mot so tong trinh tren dia ban thanh pho Kon Turn tai
Bao cao so 19/BC-I-1DTD ngay 17 thang 6 nam 2020;
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QUYET DINH:
Dieu 1. Trion khai thgc hien chii trucmg du tu xay dung du an: Du an
xay dung khu san xuat nong nghiep de giai guy& dat san xuat cho cac ho gia
dinh, ca nhan khi that hien cac du an ten dia ban thanh phO Kon Turn vai cac
not dung sau:
1. Ten du an: Du an xay dung khu san xuat nOng nghiep de giai quyet dt
san xuat cho cac ho gia dinh, ca nhan khi thuc hien cac du an teen dia ban thanh
pho Kon Turn.
2. Mix tieu du tu:
Nham kip thgi bit) tri dat san xuat cho ngugi dan co ,dat bi thu hed khi thgc
kien cho ngugi dan
hien cac du an quan trgng ten dia ban thanh pho, tao
hO ban giao mat yang de that hien cac
sam on dinh doi song, &mg thu4n,
tong trinh, du an quan tr9ng tren nguyen tac ding phat trien.
3. Du an nhom: Du an tr9ng diem nhom C.
4. Cap quyet dinh cha truing du tu di; an: HDND thanh ph6 Kon Turn.
5. Chu quan dau tu: UBND thanh pH') Kon Turn.
6. Don vi Chu du tu: Ban QLDA du tu xay dung thanh phO Kon Turn.
7. Dia diem that hien du an: Xa." Dak Bla, thanh phO Kon Turn.
8. Dien tich dt cua du an: 82ha.
9. NOi dung va quy mo dau tir:
- Thuc hien bOi thugng, ho trg giai phong mat bang va thu h'oi dat voi
tong dien tich khoang 82ha (hiOt &wig toan bei khu chat clang trong cay cao su
czia Cong ty TNHH MTV Cao su Kon Turn).
- San gat cac tuyen duiyng dt de dam bao kha nang tip can cac thira dat
du kien bO tri tai dinh canh Wei tong chieu dai khoang 4,5km, be ring nen dix6ng
5,0m.
hanh san gat
-,TOng so thira dat du kien b6 tri tai dinh canh sau khi
cac tuyen dugng khoang 756 thira, dien tich binh quan moi thira 1.000m2.
10. Tong mirc dau tu du an: 30.000 triu &mg (bang chic: Ba muoli 0', clang
11. NguOn von du. kien: Ngu6n thu tien sir dung dat ngan sach thanh phO
va ngan sach tinh ho trg co mut tieu'.
- Ve phan kS/ dau tu va kha nang can dOi von nhu sau:
Theo not dung Van ban s6 1057/LN-SKHDT-STC ngay 21/5/2020 cila Lien nganh Sa Ke hoach va
Dau ttr va So. Tai chinh: Ung h0 chi' twang he, trg cho UBND thanh 016 Kon Turn 23.687 trieu &Ong de chi tra
boi thubrig phan dien tich cay cao su thu hoi cua COng ty TNHH MTV Cao su Kon Turn.
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Nam

Phan k' dist' fir (*)
30.000
24.000
6.000

D VT:Trieu coon,
Ghi chti

Ttong ciing
CBDT, GPMB
Nam thir nhat
THDT
Nam thir hai
(*) 13a tri ke hogch von khi &toy ngan sach tinh ho trot va dam bao cac
quy dinh hien hanh.
12. Thai gian thkrc hien du an: 02 nam.
13. Tien d9 thkrc hien du an: Nam 2020 - Nam 2021.
14. Co the va giai phap thkrc hien:
- Hinh tilde dau tu cua du an: Xay dung
Chi.' dau tu trkrc tiep quan 1y du an.
- Hinh thirc quail 1ST du
Dieu 2. Ban QLDA &Au tu xay dkrng thanh ph6 Kon Turn to chirc lap,
trinh tham dinh, phe duyet du an va trien khai thkrc hien theo dUng quy dinh cUa
Luat Dau ttr cong va cac quy dinh hien hanh cua Nha nuac ve quan ly dau to
xay dung, chiu trach nhiem trtruc phap luat ye m9i sai pham (neu co) xay ra
trong qua trinh thkrc hien.
Dieu 3. Chanh van ph6ng HDND - UBND thanh ph6 Kon Turn, Truang
phong Tai chinh - Ke hoach thanh ph6; Giam d6c Ban QLDA dau tu xay dung
thanh pho va Thu tru&ng the don vi lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet
dinh nay./.
Noi nhOn:
- Nhtr diL 3;
- TT Thanh ity (b/c);
- TT HDND TP (b/c);
- Lanh dao UBND TP;
- VP HDND-UBND TP;
- P. TC-KH TP;
4/
- Ltru: VT, TH

TM. UiL7 BAN NHAN DAN
CHU H

NGUYkN VAN DI) 1.1

HOI BONG NHAN DAN
THANH PHO KON TUM
Sei: 431 /NQ-HDND

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Doc lap - Tkr do - 1-1#nh phtic
Tp. Kon Turn, ngay thang# nam 2020

NGHI QUYET
Ve di&t chinh, sirs doi mot so not dung Nghi quyet se; 118/NQ-HDND,
ngay 22/6/2020 cita HBND thanh phO Kon Turn ye phe duyet chit trtrung dAtt
ttr xay dtrng cac cong trinh va be) sung danh Inv cong trinh vao Ke ho4ch dAtt
ttr cong trung h#n giai do#n 2016-2020 tren dia ban thanh phO Kon Tum
HOI BONG NHAN DAN THANH PHO KON TUM
KHOA XI, Id( HOP CHUYEN DE
Can at. Ludt To chic chinh quy'n clia phtrang ngay 19 thong 6 !lam 2015;
Ludt sti.a doi, bo sung mot so (lieu clic' Ludt To chic Chinh phi va Ludt TO chic
chinh quyen dia phuteng ngay 22 thong 11 nam 2019;
Can ar Luat Dau co/1g ngay 13 tiding 6 nam 2019;
Can ar Lu'dt Xay dyng ngay 18 thong 6 nam 2014;
Can ci Nghi dinh so 59/2015/ND-CP, ngay 18 awing 6 nam 2015 cfia
Chinh phfil4. quan ly du' an cldu tu. va xay dyng cong trinh;
Can cti. Nghi clinh so 77/2015/ND-CP ngay 10 thong 9 nam 2015 cita
Chinh phfi y'd ke hogch cidu to cong trung hgn va hang nam;
Can ci Nghi clinh so 120/2018/ND-CP ngay 13 timing 9 nam 2018 cfia
Chinh phi y'd sfra 614 b a sung mot so
Nghi clinh so 7 7/2015/ND-CP ngay
10 thong 9 nam 2015 cia Chinh phu ye ke hogch dau tu' cong trung hgn va hang
nam, Nghi clinh so 136/2015/ND-CP ngay 31 thong 12 nam 2015 ctia Chinh phi
ye htrang clan thi hanh mot so clieu awl Ludt clau ttr cong va Nghi dinh so
161/2016/ND-CP ngay 02 tiding 12 nam 2016 cfia Chinh phfi y'
d ca chi (lac thin
trong quan 4);
tu. xay dyng cloimOt so di! an thuk cac Chtrang trinh myc
tieu qubf;.c gia giai clown 2016 - 2020;
Can cti. Nghi clinh so 40/2020/ND-CP ngay 06 timing 4 nam 2020 cfia
Chinh phit ye quy clinh chi tilt thi hanh mot so clieu cfia Ludt Dju cong;
Can cti. Quy"jt clinh so 13/2017/QD-UBND, ngay 10 thcing 3 nam 2017
cfia UBND tinh Kon Tum ye viec ban hanh quy clinh mot so not dung ye cong tic
quail 1.) du. On sir dyng von nha ntrov awl tinh Kon Turn;
Can cit. Nghi quyet so 118/NQ-HDND ngay 22 timing 6 nam 2020 ata Hoi
(long nh'cin dan thanh pho Kon Turn ye phe duyet chit trtrang dau tu xay dyng cac
cong trinh va bo sung danh myc cong trinh vao Ke hogch clau t1,r cong trung hgn
giai clown 2016-2020 tren clia ban thanh pho Kon Turn;
Xet Ta trinh so 344/TTr-UBND ngay 27 !hang 10 nam 2020 cita UBND
thanh pho Kon Turn ye dy. thao Nghi quyet clieu chinh, sfra dal Nght quyert so
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118/NQ-HDND, ngay 22/6/2020 do HDND thanh pho Kon Turn; Bao cow therm
tra cila Ban Kinh to - Xa" h.oi HDND thanh pho va fi kien thao lu4n cita clgi bieu
HOi clijng nhan dan thanh ph a tai 19) hop.
QUYET NGHI:
Dieu 1. Di&I chinh, sira d6i mot s6 n(ii dung Nghi guy& se") 118/NQHDND, ngdy 22/6/2020 dm HDND thanh pith' Kon Turn, cu th6 nhu sau:
1. Diki chinh Muc 3 tai Phu luc kern theo Nghi quy6t s6 118/NQ-HDND,
ngdy 22/6/2020 cila HDND thanh ph6 Kon Turn nhu sau:
- D*1 tich sir dung ddt dm du an (cli& chinh): Khoang 83,46ha.
- Quy mo &Au tu (cli'd.0 chinh):
+ Thuc hin biM thuong, ht; trg giai ph6ng mat bang va thu h6i ddt voi
tong din tich khoang 83,46ha (hiOt trgng toan b 0 khu clat clang trong cay cao
su cfla Cong ty TNHH MTV Cao su Kon Turn).
1
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+ San gat cac tuyen duong dat de dam bao kha nang tiep can the thira dat
du kiL be; tri tai dinh canh voi tong chiL dai khoang 5,7km, be rOng ri&'n &row
5,0m.
- T6ng mirc dau to (cliu chinh): 39.225,578 trieu dling (I'ang chic: Ba
mtrai chin ty, hai tram hai mtrai lam trieu, nam tram bay mucti tam nghin clong).
Tron do:
TT

Khoan Inv chi phi

1

Chi phi b6i thuong, 118 trg

2

Cac chi phi dau tu xay
dung

Tiing cong (lam tron)

Tong mirc din
,
•
fir da dirge phe Tong mire dau
tn. (dieu chinh)
du y4
25.500.000.000
4.500.000.000

Tang (+),
giam (-)

34.725.578.446 +9.225.578.446
4.500.000.000

-

30.000.000.000 39.225.578.000 +9.225.578.000

2. 1,3", do diL chinh:
- DiL chinh quy mo cho phi' hgp voi hin trqng khu we thgc hin du an.
- DiL chinh chi phi bi5i thuong, h8 trg theo thgc t6 i.
3. Cac not dung kha.c: Thgc h*1 theo Nghi quy6t s6 118/NQ-HDND ngdy
22/6/2020 dm 1-1(ii &rig nhan dan thanh pho Kon Turn v.' phe du3*,chil truang
dau to xay dung cac cong trinh va bo sung danh muc ding trinh vao Ke ho4ch dau
tu cong trung hqn giai clop 2016-2020 ten dia ban thanh pho Kon Turn.
Dieu 2. T6 chirc thgc hin:
' Theo S, kin chi (14o dm UBND tinh tai Van ban so 1960/UBND-KTTH ngay 02/6
/2020 va Bac, cao
645/BC-UBND ngay 09/7/2020 dm UBND thanh pho Kon Turn.

s6
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1. Giao UBND thanh ph6 Kon Turn to chirc trien khai thgc hien theo quy
dinh.
2. Giao Thuemg tn..rc HOi d'ong nhan dan thanh ph& cac Ban ctia HOi clang
dong nhan dan thanh pho va d4i bieu
nhan dan thanh pho, cac To ,dai bieu
HO &Ong nhan dan thanh pho giam sat vie;c thirc
Nghi quyk nay &roc HDND thanh ph6 Kon Turn khoa XI, kS, hop chuyen
de thong qua ngay 11 thong 11 nam 2020./.
Noi nhein:
- TT. HDND tinh;
- UBND tinh;
- Caz Ban HDND tinh;
- Ttr phap;
- TT. Thanh Ay;
- TT. HDND thanh ph6;
- UBND thanh ph6;
- Ban TT.UBMTTQVN thanh ph6;
- Dai biL HDND thanh ph6;
- Cac phong, ban, doan the thanh ph6;
- TT. HDND, UBND cac xa, phtrong;
- Trang Thong tin die,,p tir thanh ph6;
- Um: VT, HD.

UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Diic 14p - Tkr do - H4nh ph&
THANH PHO KON TUM
S6.029(1 /QD-UBND

Tp. Kon Turn, ngay/I5 thang,11 nam 2020

QUYET DINH
Ve viec dieu chinh, sera dt)i mot so n(ii dung Quyet dinh so 1590/QD-UBND
ngay 03 thing 7 nam 2020 cua Uy ban nhan dan thanh phO Kon Tum
UY BAN NHAN DAN THANH PHO KON TUM
Can cti' Ludt To cid/cc chinh quy'en dia phtrang ngay 19 thing 6 nam 2015;
Ludt sira doi, bó sung mot so clieu clic! Ludt TO chtic Chinh phi va Ludt To chirc
chinh quyen dia phuung ngay 22 thing 11 nam 2019;
Can ar Ludt Dju tur cong so 39/2019/QH14 ngay 13 thing 6 nam 2019;
Can ar Ludt Xdy dung so 50/2014/QH13 ngay 18 thing 6 nam 2014;
Can ar Nghi Binh so 59/2015/ND-CP, ngay 18 thing 6 nam 2015 cua
Chinh phi -t/e quan ly dzr an clJu ttr va xay ding cong trinh;
Can ar Nghi clink so 77/2015/ND-CP ngay 10 thing 9 nam 2015 cua
Chinh phi ye ke hogch dclu ttr cong trung han va hang nam;
Can ar Nghi dinh so 120/2018/ND-CP ngay 13 thing 9 nam 2018 cua
Chinh phityZ. stra doi, ba sung mot so,di'‘eu Nghi dinh s 77/2015/ND-CP ngay
10 thing 9 nam 2015 cua Chinh phi ye ke hogch dau cong trung han va hang
nam, Nghi dinh so 136/2015/ND-CP ngay 31 thing 12 nam 2015 cua Chinh phi
dieu cz,ta Ludt dau ttr cong va Nghi dinh so
ye hiding dan thi hanh mot
161/2016/ND-CP ngay 02 thing ,12 nam 2016 cua Chinh phi y'd ca chE ddc thit
trong quan dau xay citing doi vii mot so dtr an thu'Oc cac Chuang trinh muc
tieu quoc gia giai clown 2016 - 2020;
Can cz:r Nghi dinh so, 40/2020/ND-CP ngay 06 thing 4 nam 2020 cilia
ye quy dinh chi tiet thi hanh mot so di eu cua Ludt Ddu ttr cong;
Chinh
Can cu' Quy't dinh so 13/2017/QD-UBND, ngay 10 thing 3 nam 2017
cua UBND tinh Kon Turn ye viec ban hanh quy dinh mot so n .(5i dung ye cong tic
quan ly du' On sir citing von nha ntthc cua tinh Kon Turn;
Can cu. Nghi quy't so 118/NQ-HDND ngay 22 thing 6 nam 2020 cua 1-1(5i
clong nhan clan thanh ph() Kon Turn ye phe duyet chit trtrang dcitt xay dung cac
cong trinh va bo sung danh myc cong trinh vao Ke hoach clau ttr cong trung han
giai loan 2016-2020 tree dia ban thanh pho Kon Than;
Can ar Quyer:t dinh so 1590/QD-UBND ngay 03 thing 7 nam 2020 cua Uy
ban nhan dcin thanh pho Kon Turn ye viec trien khai dau tit. chit trtrang clan tuc
xay dung du' On: Du' On xay dung khu sari xuat nong nghiep de giai quy et cdat sari
xucit cho cac ho gia dinh, ca nhan khi thtrc hien cac du' On tren dia ban thanh
pho Kon Turn;
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Can cit. Nghi quyt,s'o;r 134/NQ-HDND ngay 11 thang 11 nam 2020 ctia HOi
gong nhan dan thanh pho Kon Turn ye clieu chinh, su'a doi mot so not dung Nghi
quye'it so 118/NQ-HDND, ngay 22/6/2020 ctia HDND thanh pho Kon Turn;
Xet Bao cao so 311/BC-BQL ngay 22 thang 9 nam 2020 ctia Ban QLDA
dau tu' xay dung thanh pho ye viec lieu chinh chic trumg dau ,tte c4r an: Du' an
xay dung khu san xuat nong nghiep de giai quyet dat san xudt cho cac ho gia
dinh, ca nhan khi Myr hien cac c4c an tren dia ban thanh pho Kon Turn va de
von va
them dinh Bao cao de xuat chz,i truung clew tur,
nghi ciza Hoi d Ong
'
pho Kon Turn tai
kha nang can doi von mot so tong trinh tren clia ban thanh pho
Bien ban so 24/BB-HDTD ngay 02 thang 10 nam 2020.
QUYET DINH:
Dieu 1. Dieu chinh, sira doi mot s'(') not dung Quye't dinh s6 1590/QD:-

UBND ngdy 03 thang 7 nam 2020 ctia Uy ban nhan dan thanh phO Kon Turn ye
vi& trier' khai dau ttr chti truong dAu to xay dung du an: Du an xay dung khu
san xuat nong nghi0 de giai quyet dat san xuat cho cac 110 gia dinh, ca nhan khi
cac not dung sau:
that hien cac du an tren dia ban thanh pho Kon Tum
1. Dieu chinh, stra d6i IT* so not dung Dieu 1, Quy& dinh so 1590/QDUBND ngay 03 thang 7 nam 2020 dmUy ban nhan dan thanh phe; Kon Turn nhu
sau:
chinh): Khoang 83,46ha.
- Dien tich sir dung dat ctia dg an
- Quy mo dAu tu (cieu chinh):
+ Thuc hien 1:),M thueeng, ho trq giai phOng mat bang va thu hoi ddt yen
cay cao
'
tong dien tich khoang 83,46ha (hien trang toan bO khu dat Bang tr Ong
su cita Cong ty TNHH MTV Cao su Kon Turn).
+ San gat cac tuy&I du6ng dAt de dam bao kha nang tip can cac thira dAt
du kie'n bo tri tai dinh canh yefi tong chi'eu &di khoang 5,7km, be rOng n'en duaing
5,0m.
Ba
chinh): 39.225,578 trieu dOng (BZing
- TOng mire dA.0 tu
muvi chin 07), hai tram hai mwai lam trieu, nam tram bay inwai tarn nghin (long).
Tron..., do:
TT

Khoin Inv chi phi

1

Chi phib6i thuang, h8 trq

2

Cac chi phi dau tu xay
dtrng
Ttml 6111 lam trOn
2. 147 do diLi chinh:

.
,
•
TOng mire dau
Tang (+),
Tong mire dau
tn. da duvc phe
giam (-)
(dieu chinh)
duetttr
25.500.000.000 34.725.578.446 +9.225.578.446
4.500.000.000
30.000.000.000

4.500.000.000

-

39.225.578.000 +9.225.578.000

- Di&T chinh quy mo cho phi hgp yoi hien trang khu vac thgc hien du an.
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- Dieu chinh chi phi b6i thuong, ho trg theo thgc t61 .
3. Cac not dung khac: Thgc hien theo Quy& dinh s6 1590/QD-UBND
ngay 03 thang 7 Warn 2020 cila Uy ban nhan dan thanh ph6 Kon Turn.
Dieu 2. Ban QLDA dau tu xay Ong thanh pho Kon Turn to chirc tri6'n
khai thgc hirt theo dung quy dinh cUa Lueat Dau tu cong va cac quy dinh hie:n
hanh cua Nha nuerc 1/. ' quart 1)", dau tu xay dung, chin trach nhiOrt truck phap
1u4t ye m9i sai pham (neu co) xay ra trong qua trinh thgc
Dieu 3. Chanh van phOng HDND - UBND thanh pito Kon Turn, Trugng
phong Tai chinh - Ke hoach thanh ph6; Giam d6c Ban QLDA dau tu xay dgng
thanh pho ya ThU trugng cac dan vi lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet
dinh nay./.
Noi nkin:

TM. 0? BAN AN DAN

- Nhtx di&I 3;
- TT Thanh uy (b/c);
- TT HDND TP (b/c);
- Lanh ciao UBND TP;
- VP HDND-UBND TP;
- P. TC-KH TP;
- Ltru: VT, TH

NGUYEN VAN DItU

1 Theo kin
y chi ciao cua UBND tinh tai Van ban so 1960/UBND-KTTH ngdy 02/6/2020 va Bac, cao
645/BC-UBND ngay 09/7/2020 cila UBND thanh ph6 Kon Turn.

so

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 914 /UBND-KTTH

Về dự án giãn dân các hộ đồng
bào dân tộc thiểu số gắn với thực
hiện tái định canh, định cư, phát
triển khu sản xuất nông nghiệp tại
xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 19 tháng 3 năm 2021

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

Qua xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Tờ trình
số 22/TTr-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc đề nghị xem xét, cho chủ
trương về xây dựng Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với
thực hiện Dự án tái định canh, tái định cư tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum; ý
kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 608/SKHĐT-TH ngày
11 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum lập thủ tục để điều chỉnh Dự án Xây
dựng khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình,
cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum thành Dự án
giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định
cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum để
triển khai thực hiện.
Báo để các đơn vị biết, khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KTTH. PHD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

166/NQ-HĐND 28/05/2021 14:01:15

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1701 /QĐ-UBND

TP. Kon Tum, ngày 04 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quyết định số 1590/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 7 năm 2020 và Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 13 tháng
11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác
quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước của tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân thành phố Kon Tum về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các
công trình và bổ sung danh mục công trình vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Kon Tum;
Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của
HĐND thành phố Kon Tum về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Nghị
quyết số 118/NQ-HĐND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của HĐND thành phố Kon
Tum về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình và bổ sung danh
mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của
HĐND thành phố Kon Tum về việc điều chỉnh Nghị quyết số 134/NQ-HĐND
ngày 11 tháng 11 năm 2020 của HĐND thành phố Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc triển khai đầu tư chủ trương đầu tư xây
dựng dự án: Dự án xây dựng khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất
cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố;
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Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội
dung Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân thành phố Kon Tum;
Xét Báo cáo số 120/BC-BQL ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ban QLDA
đầu tư xây dựng thành phố về điều chỉnh Dự án xây dựng khu sản xuất nông
nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các
dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum thành Dự án giãn dân các hộ đồng bào
dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất
nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum và đề nghị của Hội đồng thẩm
định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
một số công trình trên địa bàn thành phố tại Biên bản số 04/BB-HĐTĐ ngày 16
tháng 4 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quyết định số 1590/QĐUBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 và Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 13
tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về chủ trương đầu
tư xây dựng dự án: Dự án xây dựng khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất
sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành
phố Kon Tum với các nội dung sau:
1. Nội dung điều chỉnh:
Nội dung
1. Tên dự
án

2. Mục
tiêu đầu
tư

Đã phê duyệt

Điều chỉnh lần này

Dự án xây dựng khu sản xuất Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc
nông nghiệp để giải quyết đất sản thiểu số gắn với thực hiện tái định canh,
xuất cho các hộ gia đình, cá nhân định cư, phát triển khu sản xuất nông
khi thực hiện các dự án trên địa nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon
bàn thành phố Kon Tum
Tum
Nhằm kịp thời bố trí đất sản xuất
cho người dân có đất bị thu hồi
khi thực hiện các dự án quan trọng
trên địa bàn thành phố, tạo điều
kiện cho người dân sớm ổn định
đời sống, đồng thuận, ủng hộ bàn
giao mặt bằng để thực hiện các
công trình, dự án quan trọng trên
nguyên tắc cùng phát triển

Nhằm kịp thời bố trí đất ở, đất sản xuất
cho người dân có đất bị thu hồi khi thực
hiện các dự án quan trọng trên địa bàn
thành phố, tạo điều kiện cho người dân
sớm ổn định đời sống, đồng thuận, ủng
hộ bàn giao mặt bằng để thực hiện các
công trình, dự án quan trọng trên
nguyên tắc cùng phát triển. Đồng thời,
dành một phần quỹ đất để giải quyết đất
ở, đất sản xuất cho người dân tại chỗ ổn
định đời sống, thành lập các thôn (làng)
mới gắn với phát triển khu sản xuất
nông nghiệp tại xã Đăk Blà
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3. Nhóm
dự án

Dự án trọng điểm nhóm C

Dự án nhóm B

4. Quy mô - Thực hiện bồi thường, hỗ trợ
giải phóng mặt bằng và thu hồi
đầu tư
đất với tổng diện tích khoảng
83,46ha (hiện trạng toàn bộ khu
đất đang trồng cây cao su của
Công ty TNHH MTV Cao su Kon
Tum).

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án
giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu
số gắn với thực hiện tái định canh, định
cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp
tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum,
chia dự án thành 02 hợp phần:

- San gạt các tuyến đường đất để
đảm bảo khả năng tiếp cận các
thửa đất dự kiến bố trí tái định
canh với tổng chiều dài khoảng
5,7km, bề rộng nền đường 5,0m.

- Thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải
phóng mặt bằng và thu hồi đất với tổng
diện tích khoảng 83,46ha.

* Hợp phần 1:

- San gạt các tuyến đường đất và một số
hạng mục khác (theo hồ sơ thiết kế dự
án đã được phê duyệt) để đảm bảo khả
năng tiếp cận các thửa đất dự kiến bố trí
tái định canh, tái định cư với tổng chiều
dài san ủi các tuyến đường 5.674,37m.
* Hợp phần 2: Thực hiện đầu tư cơ sở
hạ tầng khu tái định canh, định cư, phát
triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã
Đăk Blà, bao gồm các hạng mục chính:
- San nền và xây dựng đường giao
thông nội bộ: San nền toàn bộ khu đất
và đầu tư các tuyến đường giao thông
tiếp cận các thửa đất tái định canh, tái
định cư, cụ thể:
+ Các tuyến đường trục chính; đường
nhánh kết nối với các khu đất bố trí tái
định cư, tổng chiều dài các tuyến
khoảng L = 7km, nền đường rộng:
Bnền =(9m÷7,5m); trong đó: mặt
đường bê tông nhựa rộng: Bmặt =
(4,5m÷3,5m); lề đất rộng: Blề =
(2,25m÷2m).
+ Các tuyến đường tại các khu sản xuất
nông nghiệp, tổng chiều dài các tuyến
đường khoảng 4km, bề rộng nền đường
rộng: Bn=(4,5m÷3,5m); trong đó: mặt
đường bằng đất đầm chặt rộng Bm =
3,5m.
- Hệ thống thoát nước:
+ Hệ thống thoát nước dọc bằng rãnh
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đất hình thang, tại các vị trí có độ dốc
dọc lớn gia cố rãnh bằng tấm đan bê
tông xi măng hoặc bằng rãnh bê tông.
Tại các giao lộ sử dụng cống bê tông,
bê tông cốt thép.
+ Sử dụng cống hộp hoặc đập tràn tại
các vị trí qua suối.
- Hệ thống cấp điện sinh hoạt: Đầu tư
hệ thống trụ, đường dây và trạm biến
áp.
- Hệ thống cấp nước:
+ Cấp nước sinh hoạt: Sử dụng giếng
đào hoặc giếng khoan, dự kiến bố trí 01
giếng giữa 02 thửa đất bố trí tái định
cư.
- Cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất
nông nghiệp: Dự kiến xây dựng bổ
sung các tuyến ống chính và tuyến ống
nhánh đi qua mỗi lô đất (nguồn cấp
nước từ hệ thống cấp nước tưới Hồ
chứa Đăk Pô Kei): Tổng chiều dài
đường ống chính khoảng 4km; tổng
chiều dài đường ống nhánh khoảng
10km; kết cấu ống bằng ống nhựa
HDPE chôn trong đất, trên đường ống
có hố van xả khí, van xả cặn, đường
ống vượt suối, qua đường và một số
hạng mục phụ trợ khác phục vụ sản
xuất nông nghiệp.
5. Tổng
mức đầu
tư

Tổng mức đầu tư: 39.225,578
triệu đồng (Bằng chữ: Ba mươi
chín tỷ, hai trăm hai mươi lăm
triệu, năm trăm bảy mươi tám
nghìn đồng).

Tổng mức đầu tư (điều chỉnh):
115.420 triệu đồng (Bằng chữ: Một
trăm mười năm tỷ, bốn trăm hai mươi
triệu đồng chẵn)

6. Nguồn Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân Nguồn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ1 và
vốn đầu tư sách thành phố và ngân sách tỉnh các nguồn vốn hợp pháp khác
hỗ trợ có mục tiêu
7. Thời
gian thực
hiện dự án

02 năm (Năm 2020 - Năm 2021)

03 năm (Năm 2020 - Năm 2022)

1
Theo Văn bản số 852/VP-KTTH ngày 31/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về hỗ trợ kinh phí
Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất
nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum
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8. Phân kỳ Tổng cộng: 39.225,578 triệu
đầu tư
đồng
Trong đó:
- Năm thứ nhất: 30.000 triệu đồng
- Năm thứ hai: 9.225,578 triệu
đồng

Tổng cộng: 115.420 triệu đồng
Trong đó:
- Năm thứ nhất:

313 triệu đồng

- Năm thứ hai: 65.107 triệu đồng
- Năm thứ ba: 50.000 triệu đồng

2. Lý do điều chỉnh:
- Điều chỉnh tên dự án theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại
Văn bản số 914/UBND-KTTH ngày 19/3/2021.
- Bổ sung đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định canh, định cư nhằm giãn dân
các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát
triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.
3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND
ngày 03 tháng 7 năm 2020 và Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11
năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.
Điều 2. Tổ chức thực hiện: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố tổ
chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy
định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm
trước pháp luật về mọi sai phạm (nếu có) xảy ra trong quá trình thực hiện.
Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố,
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; Giám đốc Ban QLDA đầu tư
xây dựng thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Thành ủy (b/c);
- TT HĐND TP (b/c);
- Lãnh đạo UBND TP;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Mân

UBND TỈNH KON TUM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 437

/TTr-STNMT

Kon Tum, ngày 03

tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị chấp thuận điều chỉnh tên, điều chỉnh diện tích đất
thực hiện dự án trong kế hoạch sử dụng đất và cập nhật bổ sung dự
án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Kon Tum
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Luật 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11
năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; Nghị định
số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số
01/2017/NÐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số
148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung
một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;
Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của thành phố Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành
phố Kon Tum;
Căn cứ Công văn số 914/UBND-KTTH ngày 19 tháng 3 năm 2021 Về dự án
giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định
cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum; Nghị
quyết số 166/NQ-HĐND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành
phố Kon Tum về việc điều chỉnh Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11
năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum;
Căn cứ Thông báo số 3487/TB-VP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm về việc giải quyết một số nội dung liên quan đến cung
cấp hồ sơ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn thủ tục đầu tư, đất đai
để thực hiện dự án thu hút đầu tư tại xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Công văn số
4628/UBND-ĐĐ ngày 03 tháng 11 năm 2021 về việc đăng ký điều chỉnh Kế

hoạch sử dụng đất năm 2021; Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân
dân tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh tên, điều chỉnh diện tích đất thực hiện
dự án trong kế hoạch sử dụng đất và cập nhật bổ sung dự án vào Kế hoạch sử dụng
đất năm 2021 của thành phố Kon Tum, cụ thể như sau:
I. Dự án Giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện
tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà,
thành phố Kon Tum
1. Thông tin dự án
- Tên dự án: Dự án Khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho
các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum.
- Vị trí đất thực hiện dự án: Đăk Blà, thành phố Kon Tum.
- Diện tích điều chỉnh: 83,84ha (Diện tích đã phê duyệt thực hiện trong kế
hoạch sử dụng đất năm 2021 là 83,46ha, diện tích đất phê duyệt bổ sung là
0,38ha).
2. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 của thành phố Kon Tum.
- Căn cứ Công văn số 914/UBND-KTTH ngày 19 tháng 3 năm 2021 Về dự
án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định
cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum; Nghị
quyết số 166/NQ-HĐND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành
phố Kon Tum về việc điều chỉnh Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11
năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum;
- Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày
15 tháng 5 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định
148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định: “Trong trường
hợp cần thiết mà phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình
hoặc nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu
sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử
dụng đất cấp huyện thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu sử dụng đất
của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trình Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Tài
nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
xem xét, quyết định và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện”.
- Tính cấp thiết của dự án: Giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân
bị thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Kon Tum.
(Hồ sơ pháp lý kèm theo Công văn số 4628/UBND-ĐĐ ngày 03 tháng 11
năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum)
3. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:
- Chỉ tiêu sử dụng đất trồng cây lâu năm trong quy hoạch sử dụng đất trên địa
bàn xã Đăk Blà, thành phố đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số
1405/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Kon

Tum đảm bảo đủ để bố trí bổ sung 0,38ha thực hiện dự án đầu tư.
- Vị trí đất thực hiện dự án hiện tại phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020 của huyện thành phố Kon Tum.
4. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh quy mô diện tích
đất thực hiện dự án từ 83,46 ha tăng lên 83,84 ha và chấp thuận điều chỉnh tên dự
án từ “Dự án Khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia
đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum” điều
chỉnh thành “Dự án Giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện
tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành
phố Kon Tum” trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Kon Tum.
Việc điều chỉnh quy mô diện tích đất dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm
2021 không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng
đất theo chức năng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của
thành phố Kon Tum.
- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum cập nhật dự án vào kế hoạch
sử dụng đất hàng năm của thành phố Kon Tum theo đúng quy định tại Điểm c
Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 được
sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12
năm 2020 của Chính phủ.
II. Dự án Tổ hợp chăn nuôi heo công nghệ cao xuất khẩu:
1. Thông tin dự án
- Tên dự án: Dự án Tổ hợp chăn nuôi heo công nghệ cao xuất khẩu.
- Vị trí đất thực hiện dự án: Xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum.
- Diện tích đất thực hiện dự án: 20,6ha.
2. Cơ sở pháp lý
- Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 của thành phố Kon Tum;
- Căn cứ Thông báo số 3487/TB-VP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm về việc giải quyết một số nội dung liên quan đến cung
cấp hồ sơ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn thủ tục đầu tư, đất đai
để thực hiện dự án thu hút đầu tư tại xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum;
- Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định
148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định: “Trong
trường hợp cần thiết mà phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án,
công trình hoặc nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân nhưng không làm thay
đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thì Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu
cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trình Ủy ban nhân dân cấp huyện
báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng
năm cấp huyện”.
- Tính cấp thiết của dự án: Thu hút dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành.
(Hồ sơ pháp lý kèm theo Công văn số 4628/UBND-ĐĐ ngày 03 tháng 11
năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum)
a. Chỉ tiêu sử dụng đất:
- Đối với thành phố Kon Tum: Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác được quy
hoạch đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 17
tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum là 804,12ha; Kế hoạch sử
dụng đất năm 2021 của thành phố Kon Tum được phê duyệt tại Quyết định số
289/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum là
170,9ha; chỉ tiêu đất nông nghiệp khác chưa thực hiện là 633,22 ha, đảm bảo đủ
để bố trí đất thực hiện Dự án Tổ hợp chăn nuôi heo công nghệ cao xuất khẩu với
diện tích là 20,6 ha.
- Đối với xã Đăk Năng: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 không được
bố trí diện tích đất nông nghiệp khác.
b. Vị trí cân đối chỉ tiêu:
- Đối với đất nông nghiệp khác: Điều chuyển 20,6 ha chỉ tiêu sử dụng đất
nông nghiệp khác tại vị trí quy hoạch xã Ia Chim (có tọa độ trung tâm là X:
1583320, Y: 539360) đến bố trí tại xã Đăk Năng. Đồng thời, điều chuyển 20,6 ha
chỉ tiêu sử dụng đất trồng cây lâu năm của xã Đak Năng đến bố trí tại vị trí quy
hoạch xã Ia Chim (có tọa độ trung tâm là X: 1585706, Y: 543541). Lý do: Tại vị
trí quy hoạch đất nông nghiệp khác thuộc xã Ia Chim (có tọa độ trung tâm là X:
1583320, Y: 539360) vẫn còn chỉ tiêu để điều chuyển.
3. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Chấp thuận bổ sung Dự án Tổ hợp chăn nuôi heo công nghệ cao xuất khẩu
với tổng diện tích 20,6 ha vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và
cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Kon Tum theo quy định
tại Điểm c Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày
18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.
- Việc bố trí sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đảm bảo đủ chỉ tiêu quy
hoạch sử dụng đất nông nghiệp khác và không làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch sử
dụng đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất của
thành phố Kon Tum.
- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum cập nhật dự án vào kế hoạch
sử dụng đất hàng năm của thành phố Kon Tum theo đúng quy định tại Điểm c
Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 được
sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12
năm 2020 của Chính phủ.

định./.

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, Quyết

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- UBND thành phố Kon Tum;
- Lưu VT, QHKHSDĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 1157 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 08

tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v chấp thuận điều chỉnh tên, điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án
trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Kon Tum
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng
11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; Nghị
định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số
01/2017/NÐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số
148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;
Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020 của thành phố Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành
phố Kon Tum;
Căn cứ Công văn số 914/UBND-KTTH ngày 19 tháng 3 năm 2021 Về dự án
giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư,
phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum; Nghị
quyết số 166/NQ-HĐND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành
phố Kon Tum về việc điều chỉnh Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11
năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 437/TTr-STNMT
ngày 03 tháng 12 năm 2021 và của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại
Công văn số 4628/UBND-ĐĐ ngày 03 tháng 11 năm 2021.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh tên, điều chỉnh diện tích đất thực hiện Dự
án Khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá
nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum trong Kế hoạch
sử dụng đất năm 2021 của thành phố Kon Tum như đề nghị của Sở Tài nguyên
và Môi trường tại Tờ trình số 437/TTr-STNMT ngày 03 tháng 12 năm 2021.
- Việc điều chỉnh tên, điều chỉnh diện tích đất thực hiện Dự án đảm bảo
đủ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và không làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch sử
dụng đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất
của thành phố Kon Tum.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố
Kon Tum có trách nhiệm:
1. Cập nhật dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Kon Tum theo đúng quy
định tại Điểm c Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng
5 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số
148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sử
dụng đất theo quy định.
4. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của
thành phố Kon Tum về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi
trường) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: PCVPKSX;
- Lưu: VT, NNTN.TDL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sâm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM
Số:1382 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Kon Tum, ngày 17 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 01
thuộc Dự án giãn dân các hộ đồng bào DTTS gắn với thực hiện tái định canh, tái
định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố KonTum
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật
số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật xây dựng;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật số 35/2018/QH14 năm 2018
về sửa đổi bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ quy về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số
72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số
44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một
số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: Số 1335/QĐUBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030; số 747/QĐ-UBND ngày 16
tháng 8 năm 2021 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Số
4590/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2011 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch
Nông thôn mới xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum; số 3790/QĐ-UBND ngày 21
tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng trên
địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
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Căn cứ Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết
(tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 01 thuộc dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc
thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông
nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum;
Căn cứ Văn bản số 1108-CV/TU ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thành ủy
Kon Tum về trả lời Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân thành phố.
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố1 và Báo cáo kết
quả thẩm định của Phòng Quản lý đô thị thành phố2.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 01
thuộc dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định
canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon
Tum, cụ thể như sau (có Đồ án quy hoạch kèm theo):
1. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch chi tiết:
a) Vị trí khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc thôn Kon Drei và thôn Kon Jơ
Drẽh, xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum. Ranh giới được xác định cụ thể:
- Phía Bắc giáp: Đất dân cư thôn Kon Gur;
- Phía Nam giáp: Đất sản xuất thôn Kon Drei;
- Phía Đông giáp: Đất sản xuất;
- Phía Tây giáp: Đất sản xuất và suối.
b) Phạm vi ranh giới quy hoạch được xác định dựa vào bản đồ Quy hoạch
xây dựng (tỷ lệ 1/5000) Nông thôn mới xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.
c) Diện tích: Khoảng 20,151 ha.
2. Mục tiêu quy hoạch, tính chất khu vực lập quy hoạch:
a) Mục tiêu:
- Làm cơ sở để góp phần thực hiện “Đề án tổng thể Giãn dân các làng đồng
bào dân tộc thiểu số trong nội thành thành phố Kon Tum, gắn với tái định canh,
tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn” đã được cơ quan chức năng thẩm
định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đề án dự kiến bố trí:

1
2

. Tờ trình số 35/TTr-BQL ngày 27 tháng 02 năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.
Báo cáo số 221/BC-QLĐT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Phòng Quản lý đô thị thành phố.
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+ Bố trí vừa đất ở và đất sản xuất cho 560 hộ, 2.898 khẩu;
+ Bố trí đất ở cho 175 hộ, 833 khẩu.
Tổng cộng: Cần bố trí đất ở cho khoảng 735 hộ.
- Làm cơ sở để thực hiện Dự án “Giãn dân các hộ đồng bào DTTS gắn với
tái định canh, tái định cư tại xã Đăk Blà, thành phố KonTum” đối với các hộ đồng
bào dân tộc thiểu một số thôn của xã Đăk Blà, xã Đăk Rơ Wa, phường Thống
Nhất, phường Quang Trung, phường Thắng Lợi, phường Trường Chinh… nhằm
nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân gắn với thực hiện tốt các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
- Khai thác tiềm năng đất đai để hình thành khu dân cư phục vụ nhu cầu
phát triển của khu vực phía Đông Thành phố Kon Tum; đẩy nhanh quá trình đô thị
hóa, kích thích đầu tư phát triển trên toàn khu vực;
- Làm cơ sở đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
và phát triển dân cư, đảm bảo cho việc hình thành một khu dân cư khang trang và
thẩm mỹ, an toàn về môi sinh, môi trường góp phần thực hiện chương trình phát
triển đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Kon
Tum;
- Tạo lập cơ sở pháp lý, cơ sở kỹ thuật để quản lý xây dựng, quản lý phát
triển theo quy hoạch.
b) Tính chất:
Là điểm dân cư nông thôn; khu vực ở kết hợp đất vườn được đầu tư xây
dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội, với các chức năng chủ yếu:
+ Xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ cấp thôn, làng;
+ Khu vực xây dựng nhà ở, chuồng trại chăn nuôi;
+ Khu vực xây dựng công trình giao thông, cây xanh;
3. Quy mô dân số: Khoảng 3.200 người.
4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Chức năng, diện tích, chỉ tiêu sử dụng đối
với từng ô đất (mật độ, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng
đối với từng công trình): Có Phụ lục số 01 kèm theo.
5. Định hướng hình thức kiến trúc các công trình công cộng, dịch vụ,
nhà ở và các vật thể kiến trúc khác:
a) Đối với khu ở, nhà ở:
Đối với khu ở, được bố cục theo hướng tạo lập mảng khối kiến trúc theo
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tuyến;
Không gian ở được bố cục theo chức năng chính, gồm:
- Không gian ở - sinh hoạt và phụ trợ ghép nối sát nhau;
- Chăn nuôi gia súc, gia cầm bố trí phía sau lô đất.
- Đối với nhà ở: Đề xuất hai loại hình nhà ở, gồm nhà trệt và nhà sàn,
tùy theo sở thích và điều kiện kinh tế để cư dân lựa chọn. Trong đó ưu tiên và
khuyến khích hình thức nhà sàn - là không gian ở, sinh hoạt theo đúng tập
quán của cư dân địa phương. Nhà trệt: Tường xây, trát vữa xi măng, sơn hoặc
quét vôi màu sắc thích hợp; mái lợp ngói hoặc tôn kẽm; nền lát gạch men.
Nhà sàn: Kết cấu cột - dầm - sàn bằng gỗ hoặc bê tông cốt thép giả gỗ; vách
ván ghép; mái lợp ngói hoặc tôn kẽm.
- Đối với hàng rào: Hàng rào mặt trước: Rào thoáng đan bằng cây le hoặc
cây gỗ cao khoảng 1,2m. Hai mặt bên và sau: Rào bằng cây le hoặc dây thép gai
hoặc trồng dải cây ngăn cách (keo lá tràm, cây vông...).
b) Đối với công trình công cộng:
- Công trình công cộng, được bố cục hợp khối, theo hướng mở, đón trục
không gian chính;
- Hình thức kiến trúc: Đối với nhà sinh hoạt cộng đồng là nhà rông truyền
thống; Đối với công trình giáo dục, chủ yếu sử dụng thiết kế mẫu và có trang trí
các chi tiết kiến trúc truyền thống của đồng bào DTTS;
* Đất công cộng (nhà rông văn hóa, trường học):
- Bố trí 2 công trình nhà rông văn hóa, ký hiệu CC1 diện tích 2.637m2; CC2
diện tích 2.632 m2 nằm trên tuyến đường trục chính đi qua khu vực.
- Bố trí 1 điểm trường mầm non ký hiệu T1 về phía Bắc công trình CC2 với
tổng diện tích là 2.248m2.
- Bố trí trường trường tiểu học ký hiệu T2 về phía Nam công trình CC2 với
tổng diện tích là 2.248m2.
- Tổng diện tích đất công trình công cộng chiếm 4,85% tổng diện tích đất
lập quy hoạch.
c) Đối với công viên, cây xanh, sân TDTT:
Các không gian cây xanh trong khu quy hoạch gồm cây xanh thể dục - thể
thao bố trí ở trung tâm làng; cây xanh chuyên dụng được bố trí ở các khe - tụ thủy
để chống xói lở trong các lô đất ở (ký hiệu XP).
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- Ký hiệu XP1 - XP10: Với tổng diện tích 9.660m2 đảm bảo môi trường
không khí trong lành và chống xói lở đất.
- Cây xanh công viên, thể dục thể thao: Nằm trong khu công cộng, phục vụ
nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí và nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của
người dân trong khu dân cư.
- Tổng diện tích đất cây xanh - thể dục thể thao chiếm khoảng 4,79% tổng
diện tích đất lập quy hoạch.
d) Đối với các tuyến đường thôn:
Các đường trong khu dân cư được thiết kế theo tiêu chuẩn giao thông nông
thôn. Mặt đường theo tiêu chuẩn của từng loại cấp đường.
- Cây xanh bóng mát: Chủ yếu trồng các loại cây cho bóng mát và lá xanh
quanh năm (sao đen, xà cừ, muồng hoa vàng, keo tai tượng, mỡ, ...) kết hợp với
các loại cây có thân mảnh cho phép không gian xuyên suốt (dừa, cọ, cau bụi,
cau,...). Khoảng cách mỗi cây từ 4,0 - 6,0m. Cây trồng thành hàng và cách mép
mương ít nhất 1,0m.
6. Các công trình hạ tầng kỹ thuật.
6.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:
a) Giải pháp san nền:
* Nền:
- Tổ chức san nền (đào - đắp) cục bộ cho một số ô và từng lô thửa đất xây
dựng công trình; trong từng lô đất đào san tạo mặt bằng xây dựng công trình nhà
cửa; không cần san nền toàn khu quy hoạch;
- Tạo mái ta luy đào không cao quá 1,5m; mái đất đắp không quá 0,8m.
- Độ dốc san nền đảm bảo thoát nước tốt, phù hợp với yêu cầu độ dốc dọc
các tuyến đường quy hoạch.
- Cao độ thiết kế thấp nhất: +540,00m
- Cao độ thiết kế lớn nhất: +556,80m
* Đường giao thông: Được khống chế bằng các cao độ tại các điểm giao cắt
và đảm bảo các thông số kỹ thuật sau:
- Cao độ khống chế trên các tuyến đường giao thông theo cốt san nền.
• Độ dốc dọc:

i < 6,5% đối với đường chính,
i < 10% đối với đường nội bộ.
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• Độ dốc ngang:

i = 3%.

- Hướng dốc nền thiết kế theo hướng triền dốc đất tự nhiên.
- Đối với khu dân cư tiến hành san nền cục bộ ở một số vị trí tạo cao trình
phù hợp để người dân có mặt bằng thuận tiện cho việc xây nhà. Trong từng lô đào
đắp đất san nền cục bộ.
- Khối lượng đào đất để tạo mặt bằng kết hợp với việc san lấp cốt nền giao thông.
Dự kiến nguồn đất san lấp: nguồn đất đào tại chỗ.
b) Giải pháp thoát nước mưa:
- Kết cấu tuyến thoát:
Rãnh biên thoát nước là rãnh hở hoặc có nắp đan của loại hình đường giao
thông nông thôn theo cấu tạo điển hình có tiết diện (30x30)cm hoặc (30x40)cm
bằng bê tông, xây gạch đá, ...; đặt hai bên các tuyến đường, sát chỉ giới đường đỏ.
- Hệ thống thoát nước trên đường được xây dựng đồng bộ, bao gồm cống ngang,
giếng thu nước mưa, hố ga và cửa xả.
- Độ dốc mương dọc cơ bản theo độ dốc thiết kế đường giao thông, nhưng
không nhỏ hơn 5‰.
- Tổ chức mạng lưới thoát nước.
+ Mạng lưới thoát nước được tổ chức dọc các tuyến đường với các công
trình hoàn chỉnh trên mạng lưới bao gồm rảnh thoát, cống ngang, hố thu. Tuyến
rãnh thoát nước được tổ chức 2 bên lề đường.
+ Vị trí và kích thước rãnh thoát nước căn cứ vào bản vẽ quy hoạch chuẩn
bị kỹ thuật, san nền, thoát nước.
+ Hệ thống hố thu nước được tổ chức trên các tuyến cống ngang trên
đường, khoảng cách giữa các cống ngang tùy thuộc địa hình.
6.2. Quy hoạch giao thông:
a) Giao thông đối ngoại:
Đường trục chính: Là đường N1 chạy theo hướng Bắc - Nam khu quy hoạch;
- Mặt cắt 1-1: Quy mô chỉ giới đường đỏ: 9,0m (trong đó: Mặt đường xe
chạy: 4,5m; Lề đường hai bên: 2x1,55m = 3,1m; rãnh biên thoát nước: 2x0,7m =
1,4m). Chiều dài L = 705,48m.
- Mặt cắt 2-2: Quy mô chỉ giới đường đỏ: 15,75m (trong đó: Mặt đường xe
chạy: 4,5m; Bãi đỗ, tránh xe: 4,5m; Giải phân cách: 2,0m; Lề đường hai bên:
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2x1,55m = 3,1m; rãnh biên thoát nước: 2x0,7m = 1,4m). Chiều dài: P1 = 160 m;
P2 = 105 m.
b) Đường nội bộ - đường thôn:
- Mặt cắt 3-3: Quy mô chỉ giới đường đỏ: 7,5m (trong đó: Mặt đường xe
chạy: 3,5m; Lề đường hai bên: 2x1,3m = 2,6m; rãnh biên thoát nước: 2x0,7m =
1,4m). Chiều dài tổng các tuyến: L = 4.194,94m.
6.3. Quy hoạch cấp nước.
a) Nhu cầu dùng nước: 400,0m3/ngày.đêm.
b) Giải pháp thiết kế mạng lưới cấp nước:
- Nguồn nước cấp cho khu vực nghiên cứu: Theo định hướng quy hoạch
chung xây dựng xã Đăk Blà và quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương
mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông thành phố Kon Tum, thì khu quy hoạch
sẽ được cấp nước từ hệ thống cấp nước thành phố Kon Tum.
Tuy vậy, trước mắt chưa có nguồn nước này, sẽ xây dựng hệ thống cấp
nước cục bộ, công suất từ 350-400 m3/ngày-đêm từ nguồn nước ngầm, dự kiến đặt
giếng khoan khai thác nước ngầm ở khu vực tụ thủy thuộc lưu vực sông Đăk BLa
ở phía Nam khu quy hoạch.
Mạng lưới được thiết kế theo mạnh vòng (tuyến chính) kết hợp kiểu cành
cây (tuyến nhánh - mạng lưới cụt), đường ống đặt trên lề đường.
- Mạng lưới đường ống gồm các loại ống UPVC/HPDE Ø25- D100mm
được thiết kế theo mạng vòng kết hợp với mạng tia để đảm bảo cấp đủ lưu lượng
nước đến các hộ tiêu thụ trong giờ dùng nước nhiều nhất, đồng thời luôn đảm bảo
cấp đủ nước và kịp thời cho công tác phòng cháy chữa cháy, áp lực đảm bảo cấp
nước cho nhà 02 tầng.
- Ống cấp nước sử dụng loại ống nhựa UPVC/HDPE, độ sâu chôn ống có
đường kính Ø >=100 mm tối thiểu 60cm so với mặt đất nền. Các tuyến cung cấp
có đường kính ống Ø = 50 mm độ sâu chôn ống tối thiểu 40cm so với mặt đất nền.
6.4. Quy hoạch cấp điện.
a) Nhu cầu dùng điện: 1.238 KW.
b) Nguồn và giải pháp thiết kế mạng lưới cấp điện:
- Nguồn: Nguồn điện lấy từ tuyến điện nổi 22/0,4Kv hiện có trên trục
đường chính (QL24) và xuất tuyến từ trạm hạ thế.
- Giải pháp:
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+ Đường dây 22kV.
Căn cứ vào hiện trạng tổng thể lưới điện khu vực, để cấp nguồn 22kV cho
trạm biến áp trong khu vực sẽ xây dựng mới 1 xuất tuyến 22kV đi nổi đấu nối từ
tuyến 22kV hiện trạng từ đường QL24.
+ Đường dây hạ thế 0,4kV.
- Đối với các đường dây 0,4kV cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân, trong
tương lai khu vực này còn phát triển thêm các phụ tải kế tiếp trên đường dây nên
chọn dây dẫn phù hợp với công suất của máy biến áp, đồng thời giảm tổn thất điện
năng, năng cao chất lượng cung cấp điện.
Khu vực nghiên cứu chủ yếu là phụ tải sinh hoạt vì vậy từ trạm biến áp phân
phối xây dựng rẽ nhánh từ 02 đến 03 xuất tuyến đường dây 0,4kV đi các khu.
- Vật liệu: dùng cáp vặn xoắn bọc nhựa (ACB) loại 04 ruột chịu lực có tiết
diện đường trục là 95mm2, tiết diện đường nhánh là 50mm2.
6.5. Quy hoạch thoát nước thải.
Do tính chất khu quy hoạch là điểm dân cư nông thôn và định hướng quy
hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Đăk BLà, hệ thống thoát nước được lựa
chọn là hệ thống thoát nước chung, nhưng thực chất chỉ là thoát nước mưa, nước
thải sinh hoạt sẽ được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại kiểu lọc, chất lượng nước sau
xử lý cơ bản đảm bảo xả chảy ra giếng tự thấm theo quy định tại Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia: QCVN 14-2008/BTNMT;
6.6. Quy hoạch chất thải rắn và bảo vệ môi trường.
a) Tiêu chuẩn và khối lượng chất thải rắn:
- Tiêu chuẩn xae thải: 0,8kg/người - ngày.
- Khối lượng chất thải rắn: 0,8kg x 3.200 người = 2.560 kg/ngày.
b) Quản lý chất thải rắn:
- Tổ chức thu gom chất thải rắn bằng các thùng rác đặt trên các trục đường
và tại các công trình công cộng dịch vụ; bán kính điểm thu gom rác ≤100m;
- Định kỳ ngày sẽ có dịch vụ vận chuyển rác về Nhà máy xử lý và tái chế
chất thải rắn của thành phố.
7. Hạng mục các công trình dự kiến đầu tư xây dựng:
- Hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông, Hệ thống thoát nước mưa, Cấp nước,
Cấp điện, Thông tin liên lạc;
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- Hạ tầng xã hội: Điểm trường mầm non, Điểm trường tiểu học, Nhà rông
văn hóa, Sân thể dục thể thao, khuôn viên cây xanh.
8. Giải pháp tổ chức thực hiện:
Huy động nguồn lực từ vốn ngân sách nhà nước đầu tư công trình hạ tầng
kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội; huy động người dân và các nguồn vốn xã
hội hóa hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, nhà ở.
Điều 2. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định quản lý xây dựng
theo Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 01 thuộc dự án giãn
dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư,
phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum”.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 01 thuộc dự án giãn
dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư,
phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, được
phê duyệt là cơ sở để quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng công trình theo quy
định.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum tổ chức công
bố, công khai đồ án và cắm mốc giới quy hoạch, triển khai thực hiện các dự án
đầu tư xây dựng theo đúng đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và quy định hiện
hành.
- Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng thành phố, UBND xã Đăk Blà tổ chức quản lý thực hiện nội dung đồ
án quy hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.
Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố, Phòng Quản
lý đô thị thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Phòng Kinh tế
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Blà và Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng (b/c);
- TT. Thành ủy (b/c);
- Lãnh đạo UBND TP;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT, HTĐT, ĐĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Mân
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Phụ lục số 01:
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:
Chức năng, diện tích, chỉ tiêu sử dụng đối với từng ô đất
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
/
/2022
của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum)
Diện tích

TT

Lô đất chức
năng

Yêu cầu về sử dụng đất
Tầng cao

Ký
hiệu
(m2)

Tỷ lệ
(%)

Mật
độ
XD
tối đa
(%)

Tối
thiểu

Tối
đa

Hệ số
SD
đất
tối đa
(%)

Số
thửa,
Quy
mô
xây
dựng

Khoảng
lùi tối
thiểu
(m)

(m2)
1

2

3

I

Đất công cộng

9.764,8

1

Nhà sinh hoạt
cộng đồng –
TDTT

5.269,0

1.1

Điểm
trung
tâm (số 1)

CC1

1.2

Điểm
trung
tâm (số 2)

CC2

2

Đất trường học

2.1

Trường
non

Mầm

2.2

Trường
học

Tiểu

4

5

6

7

8

9

10

11

2.637

10,0

1

3

0,3

300

10,0

2.632

10,0

1

3

0,3

300

10,0

4,85

4.495,8
T1

2.247,6

35,0

1

2

0,7

600

6,0

T2

2.248,2

40,0

1

2

0,8

600

6,0

Từ
O1O25

139.418,8

1

O1

6.481,2

62

1

2

1,24

28

3,0

2

O2

673,7

62

1

2

1,24

3

3,0

3

O3

7.278,6

62

1

2

1,24

31

3,0

4

O4

8.919,9

62

1

2

1,24

40

3,0

5

O5

8.968,0

62

1

2

1,24

40

3,0

6

O6

8.573,4

62

1

2

1,24

38

3,0

7

O7

6.139,1

62

1

2

1,24

26

3,0

8

O8

2.649,0

62

1

2

1,24

11

3,0

9

O9

62

1

2

1,24

46

3,0

10

O10

62

1

2

1,24

9

3,0

II

Đất ở

10.655,3
2.333,0

612
thửa

69,18
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Diện tích

TT

Lô đất chức
năng

Yêu cầu về sử dụng đất
Tầng cao

Ký
hiệu
(m2)

Tỷ lệ
(%)

Mật
độ
XD
tối đa
(%)

Tối
thiểu

Tối
đa

Hệ số
SD
đất
tối đa
(%)

Số
thửa,
Quy
mô
xây
dựng

Khoảng
lùi tối
thiểu
(m)

(m2)
11

O11

2.916,9

1

2

1,24

13

3,0

12

O12

6.734,0

1

3

1,24

30

3,0

13

O13

7.331,9

62

1

2

1,24

31

3,0

14

O14

7.618,0

62

1

2

1,24

34

3,0

15

O15

3.149,5

62

1

2

1,24

14

3,0

16

O16

1.784,0

62

1

2

1,24

8

3,0

17

O17

4.034,0

62

1

2

1,24

18

3,0

18

O18

1.334,0

62

1

2

1,24

18

3,0

19

O19

1.112,5

62

1

2

1,24

5

3,0

20

O20

8.968,0

62

1

2

1,24

40

3,0

21

O21

6.284,0

62

1

2

1,24

28

3,0

22

O22

1.784,0

62

1

2

1,24

8

3,0

23

O23

9.394,0

62

1

2

1,24

42

3,0

24

O24

1.717,0

62

1

2

1,24

21

3,0

25

O25

6.885,8

62

1

2

1,24

30

3,0

Từ
XP110

9.660,1

1.1

XP1

265,0

1.2

XP2

839,1

1.3

XP3

806,0

III

Đất cây xanh:

1

Cây
xanh
chuyên dụng

1.4

Cây xanh

XP4

1.005,0

1.5

Phòng hộ

XP5

1.000,0

1.6

XP6

450,0

1.7

XP7

2.700,0

1.8

XP8

1.350,0

1.9

XP9

999,0

1.1
0

XP10

240,0

4,79

191
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Diện tích

TT

Lô đất chức
năng

Yêu cầu về sử dụng đất
Tầng cao

Ký
hiệu
(m2)

Tỷ lệ
(%)

Mật
độ
XD
tối đa
(%)

Tối
thiểu

Tối
đa

Hệ số
SD
đất
tối đa
(%)

Số
thửa,
Quy
mô
xây
dựng
(m2)

IV

Đất hạ tầng
kỹ thuật

42.677,8

21,18

1

Đất giao thông:

39.079,9

19,39

1.1

Đường
nhựa

1.2

Bãi đỗ xe

BT

N1N17

38.525,8

P1P2

554,1

Đất công trình
đầu mối HTKT

HT1HT2

3.597,9

2.1

Trạm bơm

HT1

913,9

2.2

Trạm xử lý
nước sinh hoạt

HT2

2.684,0

2

Tổng cộng

201.521,3

1,79

100

Khoảng
lùi tối
thiểu
(m)

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1383 /QĐ-UBND

TP. Kon Tum, ngày 17 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 02 thuộc
Dự án giãn dân các hộ đồng bào DTTS gắn với thực hiện tái định canh, tái định
cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật
số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật xây dựng;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật số 35/2018/QH14 năm 2018
về sửa đổi bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ quy về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số
72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số
44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một
số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Kon Tum: Số 1335/QĐ-UBND ngày
01/11/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum,
tỉnh Kon Tum đến năm 2030; số 747/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 về
việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Số
4590/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2011 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch
Nông thôn mới xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum; số 3790/QĐ-UBND ngày 21
tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng trên
địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết
(tỷ lệ 1/500) điểm dân cư số 02 thuộc dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc
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thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông
nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum;
Căn cứ Văn bản số 1108-CV/TU ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thành ủy
Kon Tum về trả lời Tờ trình số 36/TTr-UBND, ngày 07 tháng 02 năm 2022 của
Ủy ban nhân dân thành phố.
Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố1 và Báo cáo kết quả
thẩm định của Phòng Quản lý đô thị thành phố2.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 02
thuộc dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định
canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon
Tum, cụ thể như sau (có Đồ án quy hoạch kèm theo):
1. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch chi tiết:
a) Vị trí khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc thôn Kon Hring và thôn Kon
Jri Xút, xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum. Ranh giới cụ thể:
- Phía Bắc giáp: Đất trồng cao su;
- Phía Nam giáp: Đường đây cao thế 110Kv và đất dân cư thôn Kon Hring;
- Phía Đông giáp: Đường nhựa và đất dân cư;
- Phía Tây giáp: Đất sản xuất và suối.
b) Phạm vi ranh giới quy hoạch được xác định dựa vào bản đồ Quy hoạch
xây dựng (tỷ lệ 1/5000) Nông thôn mới xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum.
c) Diện tích: Khoảng 11,061ha.
2. Mục tiêu quy hoạch, tính chất khu vực lập quy hoạch:
a) Mục tiêu:
- Làm cơ sở để góp phần thực hiện “Đề án tổng thể giãn dân các làng đồng
bào dân tộc thiểu số trong nội thành thành phố Kon Tum, gắn với tái định canh,
tái định cư khi thực hiện các dự án trên địa bàn” đã được cơ quan chức năng thẩm
định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đề án dự kiến bố trí:
+ Bố trí vừa đất ở và đất sản xuất cho 560 hộ, 2.898 khẩu;
+ Bố trí đất ở cho 175 hộ, 833 khẩu.
Tổng cộng: Cần bố trí đất ở cho khoảng 735 hộ.
- Làm cơ sở để thực hiện Dự án “Giãn dân các hộ đồng bào DTTS gắn với
tái định canh, tái định cư tại xã Đăk Blà, thành phố KonTum” đối với các hộ đồng
bào dân tộc thiểu một số thôn của xã Đăk Blà, xã Đăk Rơ Wa, phường Thống
Nhất, phường Quang Trung, phường Thắng Lợi, phường Trường Chinh… nhằm
1
2

. Tờ trình số 34/TTr-BQL ngày 27 tháng 02 năm 2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.
. Báo cáo số 221/BC-QLĐT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Phòng Quản lý đô thị thành phố.
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nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân gắn với thực hiện tốt các chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
- Khai thác tiềm năng đất đai để hình thành khu dân cư phục vụ nhu cầu
phát triển của khu vực phía Đông Thành phố Kon Tum; đẩy nhanh quá trình đô thị
hóa, kích thích đầu tư phát triển trên toàn khu vực;
- Làm cơ sở đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
và phát triển dân cư, đảm bảo cho việc hình thành một khu dân cư khang trang và
thẩm mỹ, an toàn về môi sinh, môi trường góp phần thực hiện chương trình phát
triển đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Kon Tum;
- Tạo lập cơ sở pháp lý, cơ sở kỹ thuật để quản lý xây dựng, quản lý phát
triển theo quy hoạch.
b) Tính chất:
Là điểm dân cư nông thôn; khu vực ở kết hợp đất vườn được đầu tư xây
dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội, với các chức năng chủ yếu:
+ Xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ cấp thôn, làng;
+ Khu vực xây dựng nhà ở, chuồng trại chăn nuôi;
+ Khu vực xây dựng công trình giao thông, cây xanh;
3. Quy mô dân số: Khoảng 1.650 người.
4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Chức năng, diện tích, chỉ tiêu sử dụng đối
với từng ô đất (mật độ, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng
đối với từng công trình): Có Phụ lục số 01 kèm theo.
5. Định hướng hình thức kiến trúc các công trình công cộng, dịch vụ,
nhà ở và các vật thể kiến trúc khác:
a) Đối với khu ở, nhà ở:
- Đối với khu ở, được bố cục theo hướng tạo lập mảng khối kiến trúc theo tuyến;
Không gian ở được bố cục theo chức năng chính, gồm:
+ Không gian ở - sinh hoạt và phụ trợ ghép nối sát nhau;
+ Chăn nuôi gia súc, gia cầm bố trí phía sau lô đất.
- Hình thức kiến trúc:
+ Đối với nhà ở: Đề xuất hai loại hình nhà ở, gồm nhà trệt và nhà sàn, tùy
theo sở thích và điều kiện kinh tế để cư dân lựa chọn. Trong đó ưu tiên và khuyến
khích hình thức nhà sàn - là không gian ở, sinh hoạt theo đúng tập quán của cư
dân. Nhà trệt: tường xây, trát vữa xi măng, sơn hoặc quét vôi màu sắc thích hợp;
mái lợp ngói hoặc tôn kẽm; nền lát gạch men. Nhà sàn: kết cấu cột - dầm - sàn
bằng gỗ hoặc bê tông cốt thép giả gỗ; vách ván ghép; mái lợp ngói hoặc tôn kẽm.
- Đối với hàng rào: Hàng rào mặt trước: Rào thoáng đan bằng cây le hoặc
cây gỗ cao khoảng 1,2m. Hai mặt bên và sau: Rào bằng cây le hoặc dây thép gai
hoặc trồng dải cây ngăn cách (keo lá tràm, cây vông, ...).
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b) Đối với công trình công cộng:
- Đối với công trình công cộng, được bố cục hợp khối, theo hướng mở, đón
trục không gian chính;
- Hình thức kiến trúc: Đối với nhà sinh hoạt cộng đồng là nhà rông truyền
thống; Đối với công trình giáo dục, chủ yếu sử dụng thiết kế mẫu và có trang trí
các chi tiết kiến trúc truyền thống của đồng bào DTTS;
* Đất công cộng (nhà rông văn hóa, trường mẫu giáo):
- Bố trí 1 công trình nhà rông văn hóa ký hiệu CC diện tích 3.006m2;
- Bố trí trường trường tiểu học ký hiệu T nằm về phía Nam công trình CC
với tổng diện tích là 1.791m2.
- Tổng diện tích đất công trình công cộng chiếm 4,34% tổng diện tích đất
lập quy hoạch.
c) Đối với công viên, cây xanh, sân thể dục thể thao:
Các không gian cây xanh trong khu quy hoạch gồm cây xanh thể dục - thể
thao bố trí ở trung tâm làng; cây xanh chuyên dụng được bố trí ở các khe - tụ thủy
để chống xói lở trong các lô đất ở (ký hiệu XP).
- Ký hiệu XP1 - XP7: Với tổng diện tích: 8.390m2 đảm bảo môi trường
không khí trong lành và chống xói lở đất.
- Cây xanh công viên, thể dục thể thao: Nằm trong khu công cộng, phục vụ
nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí và nhu cầu luyện tập thể dục thể thao của
người dân trong khu dân cư.
- Tổng diện tích đất cây xanh - thể dục thể thao chiếm khoảng 7,59% tổng
diện tích đất lập quy hoạch.
d) Đối với các tuyến đường thôn:
Các đường trong khu dân cư được thiết kế theo tiêu chuẩn giao thông nông
thôn. Mặt đường theo tiêu chuẩn của từng loại cấp đường.
- Cây xanh bóng mát: Chủ yếu trồng các loại cây cho bóng mát và lá xanh
quanh năm (sao đen, xà cừ, muồng hoa vàng, keo tai tượng, mỡ, ...) kết hợp với
các loại cây có thân mảnh cho phép không gian xuyên suốt (dừa, cọ, cau bụi,
cau,...). Khoảng cách mỗi cây từ 4,0 - 6,0m. Cây trồng thành hàng và cách mép
mương ít nhất 1,0m.
6. Các công trình hạ tầng kỹ thuật.
6.1. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:
a) Giải pháp san nền:
* Nền:
- Tổ chức san nền (đào - đắp) cục bộ cho một số ô và từng lô thửa đất xây
dựng công trình; trong từng lô đất đào san tạo mặt bằng xây dựng công trình nhà
cửa; không cần san nền toàn khu quy hoạch;
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- Tạo mái ta luy đào không cao quá 1,5m; mái đất đắp không quá 0,6m.
- Độ dốc san nền đảm bảo thoát nước tốt, phù hợp với yêu cầu độ dốc dọc
các tuyến đường quy hoạch.
- Cao độ thiết kế thấp nhất: +547,70m.
- Cao độ thiết kế lớn nhất: +564,20m.
* Đường giao thông: Được khống chế bằng các cao độ tại các điểm giao cắt
và đảm bảo các thông số kỹ thuật sau:
- Cao độ khống chế trên các tuyến đường giao thông theo cốt san nền.
• Độ dốc dọc:

i < 5% đối với đường chính,
i < 8% đối với đường nội bộ.

• Độ dốc ngang:

i = 3%.

- Hướng dốc nền thiết kế theo hướng triền dốc đất tự nhiên.
- Đối với khu dân cư tiến hành san nền cục bộ ở một số vị trí tạo cao trình
phù hợp để người dân có mặt bằng thuận tiện cho việc xây nhà. Trong từng lô đào
đắp đất san nền cục bộ.
- Khối lượng đào đất để tạo mặt bằng kết hợp với việc san lấp cốt nền giao thông.
Dự kiến nguồn đất san lấp: nguồn đất đào tại chỗ.
b) Giải pháp thoát nước mưa:
- Kết cấu tuyến thoát:
Rãnh biên thoát nước là rãnh hở hoặc có nắp đan của loại hình đường giao
thông nông thôn theo cấu tạo điển hình có tiết diện (30x30)cm hoặc (30x40)cm
bằng bê tông, xây gạch đá, ...; đặt hai bên các tuyến đường, sát chỉ giới đường đỏ.
- Hệ thống thoát nước trên đường được xây dựng đồng bộ, bao gồm cống ngang,
giếng thu nước mưa, hố ga và cửa xả.
- Độ dốc mương dọc cơ bản theo độ dốc thiết kế đường giao thông, nhưng
không nhỏ hơn 5‰.
- Tổ chức mạng lưới thoát nước.
+ Mạng lưới thoát nước được tổ chức dọc các tuyến đường với các công
trình hoàn chỉnh trên mạng lưới bao gồm rảnh thoát, cống ngang, hố thu. Tuyến
rãnh thoát nước được tổ chức 02 bên lề đường.
+ Vị trí và kích thước rãnh thoát nước căn cứ vào bản vẽ quy hoạch chuẩn
bị kỹ thuật, san nền, thoát nước.
+ Hệ thống hố thu nước được tổ chức trên các tuyến cống ngang trên
đường, khoảng cách giữa các cống ngang tùy thuộc địa hình.
6.2. Quy hoạch giao thông:
a) Giao thông đối ngoại:
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hoạch;

Đường trục chính: Là đường N1 chạy theo hướng Bắc - Nam khu quy

- Mặt cắt 1-1: Quy mô chỉ giới đường đỏ: 9,0m (trong đó: Mặt đường xe
chạy: 4,5m; Lề đường hai bên: 2x1,55m = 3,1m; rãnh biên thoát nước: 2x0,7m =
1,4m). Chiều dài L = 622m.
- Mặt cắt 2-2: Quy mô chỉ giới đường đỏ: 15,75m (trong đó: Mặt đường xe
chạy: 4,5m; Bãi đỗ, tránh xe: 4,5m; Giải phân cách: 2,25m; Lề đường hai bên:
2x1,55m = 3,1m; rãnh biên thoát nước: 2x0,7m = 1,4m). Chiều dài L = 108m.
b) Đường nội bộ - đường thôn:
- Mặt cắt 3-3: Quy mô chỉ giới đường đỏ: 7,5m (trong đó: Mặt đường xe
chạy: 3,5m; Lề đường hai bên: 2x1,3m = 2,6m; rãnh biên thoát nước: 2x0,7m =
1,4m). Chiều dài tổng các tuyến: L = 1.848,5m.
6.3. Quy hoạch cấp nước.
a) Nhu cầu dùng nước: 171,6m3/ngày.đêm.
b) Giải pháp thiết kế mạng lưới cấp nước:
- Nguồn nước cấp cho khu vực nghiên cứu: Theo định hướng quy hoạch
chung xây dựng xã Đăk Blà và quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương
mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông thành phố Kon Tum, thì khu quy hoạch
sẽ được cấp nước từ hệ thống cấp nước thành phố Kon Tum.
Tuy vậy, trước mắt chưa có nguồn nước này, sẽ xây dựng hệ thống cấp
nước cục bộ, công suất từ 150-200m3/ngày-đêm từ nguồn nước ngầm, từ nguồn
nước ngầm, dự kiến đặt giếng khoan khai thác nước ngầm ở khu vực tụ thủy ở
phía Tây Bắc khu quy hoạch.
Mạng lưới được thiết kế theo mạnh vòng (tuyến chính) kết hợp kiểu cành
cây (tuyến nhánh - mạng lưới cụt), đường ống đặt trên lề đường.
- Mạng lưới đường ống gồm các loại ống UPVC/HPDE Ø25 - Ø100mm
được thiết kế theo mạng vòng kết hợp với mạng tia để đảm bảo cấp đủ lưu lượng
nước đến các hộ tiêu thụ trong giờ dùng nước nhiều nhất, đồng thời luôn đảm bảo
cấp đủ nước và kịp thời cho công tác phòng cháy chữa cháy, áp lực đảm bảo cấp
nước cho nhà 02 tầng.
- Ống cấp nước sử dụng loại ống nhựa UPVC/HDPE, độ sâu chôn ống có
đường kính Ø >= 100 mm tối thiểu 60cm so với mặt đất nền. Các tuyến cung cấp
có đường kính ống Ø = 50 mm độ sâu chôn ống tối thiểu 40cm so với mặt đất nền.
6.4. Quy hoạch cấp điện.
a) Nhu cầu dùng điện: 639KW.
b) Nguồn và giải pháp thiết kế mạng lưới cấp điện:
- Nguồn: Nguồn điện lấy từ tuyến điện nổi 22/0,4Kv hiện có trên trục
đường chính (QL24) và xuất tuyến từ trạm hạ thế.
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- Giải pháp:
+ Đường dây 22kV.
Căn cứ vào hiện trạng tổng thể lưới điện khu vực, để cấp nguồn 22kV cho
trạm biến áp trong khu vực sẽ xây dựng mới 1 xuất tuyến 22kV đi nổi đấu nối từ
tuyến 22kV hiện trạng từ đường liên thôn.
+ Đường dây hạ thế 0,4kV.
- Đối với các đường dây 0,4kV cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân, trong
tương lai khu vực này còn phát triển thêm các phụ tải kế tiếp trên đường dây nên
chọn dây dẫn phù hợp với công suất của máy biến áp, đồng thời giảm tổn thất điện
năng, năng cao chất lượng cung cấp điện.
Khu vực nghiên cứu chủ yếu là phụ tải sinh hoạt vì vậy từ trạm biến áp
phân phối xây dựng rẽ nhánh từ 02 đến 03 xuất tuyến đường dây 0,4kV đi các
khu.
- Vật liệu: dùng cáp vặn xoắn bọc nhựa (ACB) loại 04 ruột chịu lực có tiết
diện đường trục là 95mm2, tiết diện đường nhánh là 50mm2.
6.5. Quy hoạch thoát nước thải.
Do tính chất khu quy hoạch là điểm dân cư nông thôn và định hướng quy
hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Đăk BLà, hệ thống thoát nước được lựa
chọn là hệ thống thoát nước chung, nhưng thực chất chỉ là thoát nước mưa, nước
thải sinh hoạt sẽ được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại kiểu lọc, chất lượng nước sau
xử lý cơ bản đảm bảo xả chảy ra giếng tự thấm theo quy định tại Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia: QCVN 14-2008/BTNMT.
6.6. Quy hoạch chất thải rắn và bảo vệ môi trường.
a) Tiêu chuẩn và khối lượng chất thải rắn:
- Tiêu chuẩn xả thải: 0,8kg/người - ngày.
- Khối lượng chất thải rắn: 0,8kg x 1.650 người = 1.320kg/ngày.
b) Quản lý chất thải rắn:
- Tổ chức thu gom chất thải rắn bằng các thùng rác đặt trên các trục đường
và tại các công trình công cộng dịch vụ; bán kính điểm thu gom rác ≤100m;
- Định kỳ ngày sẽ có dịch vụ vận chuyển rác về Nhà máy xử lý và tái chế
chất thải rắn của thành phố.
7. Hạng mục các công trình dự kiến đầu tư xây dựng:
- Hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông, Hệ thống thoát nước mưa, Cấp nước,
Cấp điện, Thông tin liên lạc.
- Hạ tầng xã hội: Điểm trường tiểu học, Nhà rông văn hóa, Sân thể dục thể
thao, khuôn viên cây xanh.
8. Giải pháp tổ chức thực hiện:
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Huy động nguồn lực từ vốn ngân sách nhà nước đầu tư công trình hạ tầng
kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội; huy động người dân và các nguồn vốn xã
hội hóa hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, nhà ở.
Điều 2. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định quản lý xây dựng
theo Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 02 thuộc dự án giãn
dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư,
phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum”.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Điểm dân cư số 02 thuộc dự án giãn
dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái định canh, định cư,
phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, được
phê duyệt là cơ sở để quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng công trình theo quy
định.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum tổ chức công
bố, công khai đồ án và cắm mốc giới quy hoạch, triển khai thực hiện các dự án
đầu tư xây dựng theo đúng đồ án quy hoạch đã được phê duyệt và quy định hiện
hành.
- Phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng thành phố, UBND xã Đăk Blà tổ chức quản lý thực hiện nội dung đồ
án quy hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.
Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố, Phòng Quản
lý đô thị thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Phòng Kinh tế
thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Blà và Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Xây dựng (b/c);
- TT. Thành ủy (b/c);
- Lãnh đạo UBND TP;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND TP;
- Lưu: VT, HTĐT, ĐĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Mân
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Phụ lục số 01:
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:
Chức năng, diện tích, chỉ tiêu sử dụng đối với từng ô đất.
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
/
/2021
của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum)
Diện tích

Yêu cầu về sử dụng đất
Tầng cao

Hệ số
SD
đất tối
đa
(%)

Quy
mô
xây
dựng,
số
thửa

Khoảng
lùi tối
thiểu
(m)

(8)

(9)

(10)

(11)

TT

Lô đất chức
năng

Ký
hiệu

(m2)

Tỷ lệ
(%)

Mật
độ XD
tối đa
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

Đất công cộng

1

Nhà sinh hoạt
cộng đồng TDTT

CC

3.005,87

20,0

1

2

0,6

300m2

10,0

2

Điểm trường
Tiểu học

T

1.791,32

40,0

1

2

0,8

600m2

6,0

II

Đất ở

O1O15

76.057,0

1

O1

5.344,3

62

1

2

1,24

20

3,0

2

O2

2.533,3

62

1

2

1,24

10

3,0

3

O3

6.493,9

62

1

2

1,24

27

3,0

4

O4

7.029,5

62

1

2

1,24

29

3,0

5

O5

6.657,9

62

1

2

1,24

29

3,0

6

O6

4.524,4

62

1

2

1,24

20

3,0

7

O7

4.510,7

62

1

2

1,24

20

3,0

8

O8

1.798,7

62

1

2

1,24

8

3,0

9

O9

2.310,2

62

1

2

1,24

10

3,0

10

O9A

2.901,5

62

1

2

1,24

12

3,0

11

O10

3.243,4

62

1

2

1,24

14

3,0

12

O10A

3.759,5

62

1

2

1,24

19

3,0

13

O11

4.327,9

62

1

2

1,24

16

3,0

14

O12

7.215,7

62

1

2

1,24

32

3,0

15

O13

7.676,7

62

1

2

1,24

34

3,0

16

O14

4.124,5

62

1

2

1,24

18

3,0

17

O15

1.605,2

62

1

2

1,24

7

3,0

XP1XP17

3.817,6

III

Đất cây xanh
chuyên dụng

4.797,2

Tối
thiểu

Tối
đa

(7)

4,31

325
thửa

65,96

3,43
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Diện tích

Yêu cầu về sử dụng đất
Tầng cao

TT

Lô đất chức
năng

Ký
hiệu

(m2)

1

XP1

629,3

2

XP2

625,4

3

XP3

506,5

4

XP4

574,8

5

XP5

695,3

6

XP6

375,0

7

XP7

411,4

Tỷ lệ
(%)

Mật
độ XD
tối đa
(%)

Tối
thiểu

Tối
đa

Hệ số
SD
đất tối
đa
(%)

IV

Đất hạ tầng
KT

21.364,8

19,9

1

Đất giao thông

21.364,8

18,19

1.1

Đường BTnhựa

N1N7

1.2

Bãi đỗ, tránh
xe

P

2

Đất công trình
đầu mối HTKT

HT1HT2

1.518,1

2.1

Trạm
nước

HT1

1.103,2

40

1

3

1,2

2.2

Trạm
giếng

HT2

414,9

30

1

1

0,3

xử

lý
bơm

Tổng cộng

19.846,6
217,7

111.223,8

100

Quy
mô
xây
dựng,
số
thửa

Khoảng
lùi tối
thiểu
(m)

Báo cáo ĐTM - Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái
định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

PHỤ LỤC 2
KẾT QUẢ THAM VẤN

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.

120

Báo cáo ĐTM - Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái
định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

PHỤ LỤC 3
PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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Báo cáo ĐTM - Dự án giãn dân các hộ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện tái
định canh, định cư, phát triển khu sản xuất nông nghiệp tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

PHỤ LỤC 4:
CÁC BẢN ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN

Đơn vị tư vấn: Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum; ĐT: (0260)3.913969.
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