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1. GIỚI THIỆU VÀ MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

1.1.1. Bối cảnh chung của dự án 

Thành phố Phủ Lý là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Hà Nam, nằm ở khu vực trung 

tâm tỉnh, cách Hà Nội khoảng 50 km về phía Nam, nằm trên các trục giao thông quan trọng Bắc-

Nam và Đông-Tây, bao gồm: Đường quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam xuyên Việt; đường quốc 

lộ 21 đi tỉnh Hòa Bình và Nam Định. Hiện tại Phủ Lý là thành phố nhỏ, bao gồm khu đô thị cũ 

và mới phân bố dọc hai bên bờ các Đáy, sông Nhuệ và sông Châu Giang.  

Trong những năm qua, thành phố Phủ Lý không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, 

chính trị, văn hoá và xã hội. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cũng từng bước được 

cải thiện xây dựng và phát triển. Tuy nhiên, để đáp ứng vai trò và chức năng quan trọng của 

thành phố đối với tỉnh Hà Nam và vùng Bắc Bộ, cần phải giải quyết và khắc phục những tồn tại 

và các yếu kém về hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường, hệ thống cấp 

nước, hệ thống điện chiếu sáng… Do đó, việc đề xuất một sự án về phát triển thành phố loại vừa 

ở thành phố Phủ Lý nhằm đưa thành phố Phủ Lý phát triển đúng quy hoạch, đáp ứng được vai 

trò quan trọng đối với tỉnh Hà Nam nói riêng và cho toàn Vùng Bắc Bộ nói chung là cần thiết. 

Thành phố đã lập Quy hoạch tổng thể đến năm 2020 và đã được phê duyệt bởi UBND tỉnh Hà 

Nam. 

UBND tỉnh Hà Nam đã yêu cầu Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ tín dụng đầu tư các CSHT kỹ 

thuật thiết yếu thông qua Dự án Phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam. 

Dự án sẽ thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật đa ngành cho Thành phố Phủ Lý đáp ứng các điều 

kiện CSHT thiết yếu và các nhu cầu dịch vụ đô thị như đã được phê duyệt tại Quy hoạch tổng thể 

của Thành phố. Đặc biệt, Dự án sẽ hỗ trợ cải tạo và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong khu 

vực đô thị cũ, và đầu tư mới cơ sở hạ tầng cho các khụ vực đô thị mới. Việc đầu tư bao gồm 

nâng cấp mặt đường các tuyến phố và các đường nôi bộ hiện trạng tại các khu vực được lựa 

chọn; mở rộng hệ thống cấp nước và thoát nước; hoàn thiện các tuyến cống thu gom nước thải và 

xây dựng mới một trạm xử lý nước thải; cải tạo các hồ trong thành phố nhằm cải thiện cảnh quan 

xanh và tăng cường khả năng lưu giữ và thoát nước. Trong khu vực đô thị mới, Dự án sẽ đầu tư 

xây dựng một con đường trục và một cầu bắc qua Sông Châu Giang nhằm tăng cường khả năng 

giao thông kết nối giữa khu vực phía Nam và phía Bắc của Thành phố. Con đường này sẽ được 

đầu tư đồng bộ với tuyến cấp nước và thoát nước dọc hai bên. Nước thải hai bên đường sẽ được 

thu gom về trạm xử lý nước thải mới của Dự án. 

Dự án cũng sẽ hỗ trợ thành phố trong việc thực hiện dự án, tăng cường năng lực quy hoạch đô 

thị và quản lý các cơ sở hạ tầng. 
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1.1.2. Mục tiêu của dự án 

Mục tiêu ngắn hạn 

- Cải thiện, nâng cao điều kiện sống của các khu vực dân cư có thu nhập thấp trong khu 

vực dự án và xây dựng khu tái định cư phục vụ cho việc đền bù giải phóng mặt bằng của 

dự án này và một phần các dự án khác của Thành phố. 

- Nâng cao năng lực thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cải thiện điều kiện vệ 

sinh môi trường, cung cấp nước sạch nhằm nâng cao điều kiện sống cho nhân dân, góp 

phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của thành 

phố. 

- Khắc phục tình trạng xuống cấp và xây dựng mới các tuyến đường liên phường, liên xã, 

hệ thống đường nhánh từ Quốc lộ 1A vào trung tâm Thành phố và các đường bao, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư trên địa bàn. 

- Xây dựng trục đường giao thông chính và cầu đô thị theo quy hoạch nhằm tạo điều kiện 

là động lực phát triển đô thị và giao lưu liên vùng. 

- Hỗ trợ năng lực cho Ban quản lý để thực hiện dự án nhằm đảm bảo Dự án được chuẩn bị, 

thực hiện một cách hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu của Dự án, phù hợp với các yêu cầu 

của Chính phủ Việt Nam cũng như của Ngân hàng Thế giới. Xây dựng năng lực và hỗ trợ 

kỹ thuật cho các cơ quan liên quan đặc biệt trong các lĩnh vực lập và quản lý đô thị. 

Mục tiêu dài hạn 

- Xây dựng thành phố Phủ Lý thành một đô thị lớn, một trung tâm kinh tế, đầu tàu tăng 

trưởng đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam; là động lực giao lưu 

góp phần phát triển kinh tế toàn vùng Nam đồng bằng Bắc Bộ.  

- Đầu tư xây dựng tạo ra bộ khung hạ tầng kỹ thuật theo hướng quy hoạch thành phố Phủ 

Lý đến năm 2020, từ đó thu hút các nhà đầu tư vào thành phố, thúc đẩy kinh tế phát triển, 

tạo đà cho thành phố hoàn thiện và trở thành thành phố vệ tinh cho thủ đô Hà Nội. 

1.1.3. Phạm vi của EMP 

Trong quá trình thực hiện dự án, đối với hạng mục kè hồ Lam Hạ 1 và 2 hiện tại chỉ thực hiện 

việc kè hồ Lam Hạ 2 còn hạng mục kè hồ Lam Hạ 1chưa thực hiện trong giai đoạn này. Nguồn 

vốn để thực hiện việc kè hồ Lam Hạ 1 sẽ chuyển sang để thực hiện các hạng mục bổ sung bao 

gồm thực hiện Cải tạo nâng cấp trường THCS Lương Khánh Thiện  (gói thầu PL1-03), Kè phía 

Bắc sông Châu Giang đoạn từ cửa xả trạm bơm Lạc Tràng II tới cầu Châu Giang (bổ sung vào 

gói thầu PL2-01), xây dựng tuyến đường phía Bắc cơ sở khám, chữa bệnh Bênh viện Bạch Mai 

kết nối ra đường D4-N7 (bổ sung vào gói thầu PL3-01), xây dựng tuyến đường tránh DT491 

(bổ sung vào gói thầu PL03-02). 

Do đó báo cáo EMP này được lập để đánh giá các tác động môi trường và xã hội, trên cơ sở đó 

đề xuất các biện pháp quản lý giảm thiểu các tác động này cho các hạng mục bổ sung của dự 

án. Báo cáo này sẽ được rà soát và chấp nhận bở Ngân hàng thế giới; thông qua và thực hiện 

bởi Chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các hạng mục bổ sung. 
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1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ, KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

Kế hoạch Quản lý Môi trường cho các hạng mục bổ sung của Dự án “Phát triển các thành phố 

loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án Phủ Lý, tỉnh Hà Nam” sẽ đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của 

Chính phủ Việt Nam và các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới.  

Các luật, nghị định, thông tư và quy chuẩn/ tiêu chuẩn của Việt Nam 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014; 

- Luật Tài nguyên Nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 

- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Đa dạng Sinh học 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, 

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 

ngày 14/2/2015 

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

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

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý 

nước thải; 

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý chất 

thải rắn 

- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy 

định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước. 

- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/5/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn thi hành thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính 

phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải 

vào nguồn nước; 

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi 

trường 

- Bộ các quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia về lĩnh vực môi trường  

- Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam 

về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

- Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 4 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Hà Nam 

về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

- Quyết định 854b/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 phê duyệt Dự án Đầu tư xử lý khẩn cấp sạ 

lở bờ kết hợp chỉnh trang đô thị đoạn thượng lưu cống Phủ Lý từ cầu Phủ Lý qua QL1A 

đến cống xả trạm bơm Mễ. 
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− Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự 

án Đầu tư xử lý khẩn cấp sạ lở bờ kết hợp chỉnh trang đô thị đoạn thượng lưu cống Phủ 

Lý từ cầu Phủ Lý qua QL1A đến cống xả trạm bơm Mễ. 

− Văn bản 547/UBND-GTXD ngày 3/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chấp 

thuận bổ sung ĐTXD tuyến đường phía Bắc cơ sở khám, chữa bệnh – Bệnh viện Bạch 

Mai kết nối ra đường D4-N7 vào gói thầu PL3-01 của Tiểu dự án Thành phố Phủ Lý 

− Văn bản  694/UBND-GTXD ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc chấp thuận 

bổ sung tuyến đường tránh (ĐT491) theo quy hoạch tại nút giao phía Nam cầu Liêm 

Chính vào gói thầu PL03-02 thuộc dự án phát triển đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu 

dự án thành phố Phủ Lý. 

− Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 1491/UBND-NV ngày 04/9/2014 của UBND 

tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh giá trị một số gói thầu và bổ sung đầu tư cải tạo, nâng 

cấp trường THCS Lương Khánh thiện vào Tiểu dự án thành phố Phủ Lý; 

− Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo điều chỉnh thiết 

kế Hồ Lam Hạ 1, Hồ Lam Hạ 2 thuộc tiểu dự án phát triển đô thị thành phố phủ lý vốn 

vay WB. (Thông báo số 1121/TB-VPUB ngày 01/10/2014 của Văn phòng UBND tỉnh) 

Các chính sách an toàn và tài liệu hướng dẫn của NHTG  

Các chính sách an toàn sau của  NHTG được kích hoạt bởi tiểu dự án Phủ Lý bao gồm: 

- Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01)  

- Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12) 

- Tài nguyên văn hóa vật thể (OP 4.11) 

1.3. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN VÀ CÁC HẠNG MỤC BỔ SUNG 

1.3.1. Vị trí dự án  

Dự án được đặt tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Phạm vi nghiên cứu của Dự án được tập 

trung cho những khu vực có nhu cầu cấp thiết, có tính chất quan trọng tạo động lực phát triển đô 

thị, cải thiện môi trường, nâng cao điều kiện sống của người dân. Bao gồm: 

- Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý. 

- Khu đô thị Bắc Châu Giang. 

- Tổ dân phố Hòa lạc, phường Lam Hạ (thuộc khu đô thị Bắc Châu Giang). 

- Tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý. 
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Hình  1. Vị trí dự án và vùng ảnh hưởng  
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Hình 2. Vị trí các khu vực thuộc dự án  
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1.3.2. Nội dung  của Dự án 

Các hạng mục của dự án bao gồm: 

- Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản  

- Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường  

- Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị;  

- Hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực. 

Bảng  1. Tóm tắt các hạng mục đầu tư đề xuất của Dự án 

Stt Hạng mục Giai 

đoạn 

Mô tả 

1 Hợp phần 1  Nâng cấp cơ sở hạ tầngcơ bản và cải thiện dịch vụ (3,86 

triệu USD) 

1.1 Cơ sở hạ tầng 

phường Quang 

Trung 

2 Phạm vi bao gồm (i) xây dựng một con đường nội bộ dài 

0,9km, (ii) lắp đặt một mạng lưới thoát nước mưa dài 

0,9km, (iii) lắp đặt một mạng lưới cung cấp nước kết nối 

với mạng cấp nước chính hiện có, tổng chiều dài khoảng 

5km. (1,48 triệu USD) 

1.2 Cơ sở hạ tầng Tổ 

Hòa Lạc, phường 

Lam Hạ  

2 Phạm vi bao gồm (i) nâng cấp đường nội bộ hiện có,  tổng 

chiều dài khoảng 2,1km, chiều rộng giữ nguyên như hiện 

trạng; (ii) lắp đặt một  hệ thống thoát nước thải kết hợp 

nước mưa, tổng chiều dài 2,7km, và (iii) lắp đặt mạng lưới 

cấp nước kết nối với mạng lưới cung cấp chính hiện có, 

tổng chiều dài khoảng 4,25km. (0,69 triệu USD) 

1.3 Cơ sở hạ tầng tổ 

dân phố Mễ Nội, 

phường Liêm 

Chính 

 

2 Phạm vi bao gồm (i) nâng cấp đường nội bộ hiện có, tổng 

chiều dài khoảng 0.8km, chiều rộng như hiện trạng, (ii) lắp 

đặt và hệ thống thoát nước thải kết hợp với nước mưa, tổng  

chiều dài 0,8km, và (iii) lắp đặt một mạng lưới cung nước 

kết nối với mạng lưới cấp nước chính hiện có , tổng chiều 

dài 6,12km. (0,41 triệu USD) 

1.4 Xây dựng trường 

học tại phường 

Quang Trung 

1 Xây dựng (i) một trường tiểu học cho 425 học sinh; và (ii) 

trường mẫu giáo cho 350 học sinh. (1,28 triệu USD) 

2 Hợp phần 2  Cải thiện vệ sinh môi trường (14,35 triệu USD) 

2.1 Hồ điều hòa Lam 

Hạ và Quang 

Trung  

2 Xây dựng các hồ điều hòa phường Lam Hạ, diện tích 

14,7ha, và phường Quang Trung, diện tích 2,5ha. (6,00 triệu 

USD) 

2.2 Hệ thống thoát 

nước thải Bắc 

Châu Giang dọc 

đường D4-N7. 

2 Xây dựng (i) một mạng lưới nước thải riêng biệt dựa trên 

một đường ống dài khoảng 7km dẫn đến nhà máy xử lý 

nước thải Bắc Châu Giang được tài trợ bởi dự án (xem dưới 

đây), và (ii) đường ống dẫn nước sạch sẽ song song với 

đường mới D4-N7 được tài trợ bởi dự án (xem bên dưới). 

(4,00 triệu USD) 
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Stt Hạng mục Giai 

đoạn 

Mô tả 

2.3 Trạm bơm nước 

thải 

2 Xây dựng 2 trạm bơm nước thải cho các đường ống dẫn 

được xây dựng theo hạng mục 2.2. (0,43 triệu USD) 

2.4 Trạm bơm hồ 

điều hòa Quang 

Trung 

2 Xây dựng một trạm bơm kiểm soát lũ với công suất 4.000 

m3/giờ giữa hồ điều hòa Quang Trung và sông Nhuệ. (0,56 

triệu USD) 

2.5 Nhà máy xử lý 

nước thải Bắc 

Châu Giang 

2 Xây dựng một nhà máy xử lý nước thải cho khu vực phía 

Nam  của khu đô thị đề xuất Bắc Châu Giang, với công suất 

ban đầu là 3.000 m3 mỗi ngày. (3,35 triệu USD) 

3 Hợp phần 3  Đường và Cầu đô thị (21,51 triệu USD) 

3.1 Đường D4-N7 1 & 

2 

Xây dựng đường D4-N7, phục vụ cho một trung tâm đô thị 

mới ở phía bắc, là khu vực hành chính và thương mại của 

thành phố, dài 4,74km, với 4 làn tiêu chuẩn ban đầu, với lối 

đi bộ, thoát nước, chiếu sáng đường phố, và cung cấp các 

tiện ích cho người đi bộ. (13,64 triệu USD) 

3.2 Cầu qua sông 

Châu Giang 

2 Xây dựng cầu 4 làn ban đầu dài 195m,  liên kết với đường 

D4-N7. (7,87 triệu USD) 

4 Hợp phần 4  Dự án Hỗ trợ quản lý và trợ giúp kỹ thuật (3,86 triệu 

USD) 

4.1 Hỗ trợ quản lý và 

giám sát xây 

dựng 

1 & 

2 

Phạm vi bao gồm: (i) hỗ trợ cho tất cả các hoạt động của 

Ban Quản lý dự án, bao gồm cả mua sắm, báo cáo, tài chính 

và giám sát khác, (ii) giám sát tất cả các hoạt động xây 

dựng; và (iii) một chương trình Thông tin – Giáo dục – 

Cộng đồng (IEC). (2,27 triệu USD) 

4.2 Giám sát độc lập 1 & 

2 

Phạm vi bao gồm các dịch vụ độc lập cho (i) giám sát môi 

trường và tái định cư,  (ii) kiểm toán tài chính ;và (iii) đánh 

giá sau dự án (0,36 triệu USD) 

4.3 Hỗ trợ kỹ thuật 1 Phạm vi bao gồm các chương trình riêng biệt, đối với (i) 

quy hoạch đô thị; (ii) quản lý tài sản và xây dựng năng lực, 

(iii) Xây dựng năng lực Kiểm toán nội bộ (0,80 triệu USD) 

4.4 Trang thiết bị và 

phương tiện 

1 Phạm vi cung cấp cho các thiết bị và các nguồn lực cho Ban 

quản lý dự án và cho các cơ quan của thành phố liên quan 

với chương trình hỗ trợ kỹ thuật nêu trên. (0,20 triệu USD) 

4.5 Đào tạo và tham 

quan hoc tập 

1 Phạm vi bao gồm đào tạo và tham quan học tập có liên quan 

cho các quan chức thành phố, nhân viên Ban quản lý dự án, 

và nhân viên của các cơ quan công ích. (0,17 triệu USD) 

4.6 Chi phí vận hành 

PMU 

1 & 

2 

Phạm vi, sẽ được tài trợ bởi vốn đối ứng, tiền lương  của 

Ban quản lý dự án, văn phòng và các chi phí khác liên quan 

đến công tác quản lý PMU của dự án. (1,42 triệu USD) 
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1.3.3. Các hạng mục bổ sung của dự dán 

Hạng mục bổ sung của dự án thuộc các hợp phần 1và 3 bao gồm các công trình sau: 

1.3.3.1. Cải tạo nâng cấp trường THCS Lương Khánh Thiện  

Trường THCS Lương Khánh Thiện thuộc phường Lương Khánh Thiện được bổ sung đầu tư theo 

văn bản số 1491/UBND-NV ngày 4/9/2014 của UBND tỉnh Hà Nam, được xây dựng trên nền 

trường học cũ, tổng diện tích quy hoạch 2865.5m2, đảm bảo việc học tập của 4 khối học với 427 

học sinh, trong đó khối lớp 6: 130 học sinh, khối lớp 7: 94 học sinh, khối lớp 8: 94 học sinh, khối 

lớp 9: 109 học sinh. Mỗi khối gồm 3 lớp học được chia đều nhau. 

Các hạng mục xây dựng chính bao gồm 1 nhà lớp học 3 tầng 12 phòng có diện tích XD là 338.0 

m2, 1 nhà hiệu bộ và nhà học bộ môn 2 tầng có diện tích XD là 325.0 m2. Ngoài ra các hạng 

mục phụ trợ như nhà bảo vệ, nhà để xe, bể nước, tường rào, hệ thống điện nước... cũng được xây 

dựng hoàn chỉnh. 

 

Hình 3. Vị trí xây dựng trường THCS Lương Khánh Thiện  

1.3.3.2. Kè bờ bắc sông Châu Giang đoạn từ QL1A tới cầu Châu Giang  

Trường THCS 

Lương Khánh Thiện 
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Dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở bờ kết hợp chỉnh trang đô thị đoạn thượng lưu cống Phủ Lý từ 

cầu Phủ Lý qua Quốc lộ 1A đến cống xả trạm bơm Mễ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam được 

đầu tư bởi UBND thành phố Phủ Lý, có tổng mức đầu tư là 219,187,519,000 đồng.(khoảng 9,75 

triệu USD) 

Mục tiêu dự án:  

o Phòng chống lũ nội địa, thuận lợi cho công tác kiểm tra, quản lý đê điều trong các mùa lũ 

bão. 

o Phòng, chống xói lở bờ, mở rộng hành lang ven sông, tạo vẻ đẹp cảnh quan, bảo vệ môi 

trường sinh thái. 

o Đảm bảo an toàn và thuận tiện cho giao thông thủy, bộ ven hai bờ sông Châu, phát triển hạ 

tầng đô thị, du lịch. 

Dự án gồm các hạng mục chính là  kè bờ bắc và bờ nam sông Châu Giang: (i) Kè bờ Bắc sông 

Châu Giang với chiều dài 1513m, cao trình đỉnh tường sườn +5m, kết cấu bê tông cốt thép, vỉa 

hè giáp kè rộng 10m,có hệ thống điện chiếu sáng, rãnh tiêu nước; (ii) Kè bờ Nam sông Châu 

Giang với chiều dài 1360m, cao trình đỉnh tường sườn +5m, kết cấu bê tông cốt thép, vỉa hè giáp 

kè rộng 3m,có hệ thống điện chiếu sáng, rãnh tiêu nước. 

Báo cáo FS được phê duyệt theo quyết định 854b/QĐ-UBND ngày 18/7/2008. Báo cáo ĐTM 

của dự án cũng  được phê duyệt tại quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 12/7/2010. 

Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2008-2011. Từ năm 2010 đến năm 2013, Chủ đầu tư đã cho 

triển khai thi công hoàn thiện bờ phía Nam đoạn từ quốc Lộ 1A đến cầu Liêm Chính, còn đoạn 

bờ phía Bắc hiện vẫn tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện, chưa triển khai thi công do chưa phân bổ 

được nguồn vốn. 

Do nhu cầu mở rộng quy hoạch chỉnh trang thành phố Phủ Lý,,đặc biệt khu vực ven sông Châu, 

vừa kết hợp giao thông thủy, bộ vừa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, và để 

phòng chống hiện tượng xói lở, đảm bảo an toàn cho người dân nên việc đầu tư kè bờ bắc sông 

Châu Giang là cần thiết. 

Để giải quyết  vấn đề chồng sạt lở cho các hộ dân dọc bờ bắc sông Châu Giang, Tiểu dự án thành 

phố Phủ Lý với vốn vay từ Ngân hàng Thế giới sẽ tài trợ một phần cho đoạn kè bắc sông Châu 

Giang từ QL1A đến cầu Châu Giang (thuộc phường Lam Hạ), là khu vực xảy ra xói lở tiềm ẩn 

nguy cơ mất an toàn cho người dân sống dọc sông. Phần kè bờ bắc còn lại sẽ được tiếp tục đầu 

tư trong thời gian tới khi thành phố bố trí được nguồn vốn. 

Khu vực kè bắc sông Châu Giang bao gồm phần đường kè dọc sông ảnh hưởng chủ yếu tới các 

hộ dân dọc sông và môi trường nước sông Châu Giang, nằm dọc theo sông từ QL1A tới cầu 

Châu Giang, đất tiếp giáp một phần là đất ở của người dân (2142 m2), phần đất còn lại do 

UBND phường quản lý (27810m2), trên đó chủ yếu là bèo, cỏ dại, cây tre. Khu vực không có 

giao thông thủy. Trong khu vực này có 19 ngôi mộ cần di dời. 

Thông số kỹ thuật chính của dự án chống sạt lở bờ: 

- Loại công trình: kè chống sạt lở mái kết hợp hộ chân, công trình thủy lợi cấp IV 
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- Công trình chính:  

*Kè Bắc Châu Giang, L=1513m. Tường kè dạng tường chắn hai lớp, kiểu sườn chống và 

tường trọng lực, kè hộ chân dạng lăng thể tựa bằng đá hộc, cao trình đỉnh tường sườn 

+5m, kết cấu bê tông cốt thép, vỉa hè giáp kè rộng 10m,có hệ thống điện chiếu sáng, rãnh 

tiêu nước 

*Kè Nam Châu Giang: Chiều dài 1360m. Tường kè dạng tường chắn kiểu sườn chống 1 

lớp kết hợp kè hộ chân, cao trình đỉnh tường sườn +5m, kết cấu bê tông cốt thép, vỉa hè 

giáp kè rộng 3m,có hệ thống điện chiếu sáng, rãnh tiêu nước. 

Thông số kỹ thuật chính của hạng mục bổ sung kè Bắc sông Châu Giang từ QL 1A tới cầu Châu 

Giang: 

- Cấp thiết kế công trình: cấp IV 

- Chiều dài tuyến kè: 807m 

- Kết cấu kè: tường kè dạng tường chắn kiểu sườn chống kết hợp kè hộ chân có cao trình 

đỉnh tường sườn (+5,00m), kết cấu bê tông cốt thép; Chân kè nạo vét tạo mái m=2 từ cao 

trình (+0,8) đến cao trình (-2,0), vỉa hè có chiều rộng 5-10m, có rãnh tiêu nước và hệ 

thống điện chiếu sáng. 

Tổng hợp khối lượng chính như sau: 

Bảng  2. Khối lượng thi công 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Bê tông các loại m3 7464 

2 Ván khuôn m2 27617 

3 Thép các loại tấn 582 

4 Đất đào m3 49103 (bùn nạo 

vét khoảng 

20000m3) 

5 Đất đắp m3 49035 

6 Đá hộc lát khan m3 1253 

7 Đá hộc thả rối m3 7824 

8 Vải lọc tương đương TS40 m2 1854 

9 Đá Granit ốp tường kè m2 1270 

10 Đá xẻ tạo nhám m2 6959 
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11 Điện chiếu sáng cột 27 

 

 

Hình 4. Vị trí kè Bắc sông Châu Giang 

1.3.3.3. Xây dựng đoạn đường phía bắc cơ sở khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai kết 

nối ra đường D4-N7 

Tuyến đường được đầu tư xây dựng thuộc phường Lam Hạ với tổng chiều dài 185.5m và rộng 

27m. Tuyến đường này sẽ kết nối đường D4-N7 (đầu tư theo hợp phần 3 của MCDP Phủ Lý) ở 

km2+350, kết nối với khu đất dịch vụ DVO4-NO2, qua đó cũng góp phần tạo sự kết nối với khu 

vực trung tâm thành phố, tạo sự giao thông thông suốt trong khu vực, góp phần hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng cho khu đô thị bắc Châu Giang. Tuyến đường được bổ sung vào gói thầu PL3-01 theo 

văn bản 547/UBND-GTXD ngày 3/4/2015 của UBND tỉnh Hà Nam) 

Hiện trạng đây là khu vực ruộng lúa của người dân, có mương nước tưới nông nghiệp chạy qua, 

khu vực hiện tại không có dân cư, giao thông thưa thớt. 

Kè bắc sông Châu 

Giang thuộc dự án 

Bờ kè phía nam 

đã xây dựng 

QL 1A 

Cầu Châu Giang 
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Thông số kỹ thuật chính: Bề rộng mặt đường theo quy hoạch là 27m (6,5m hè mỗi bên và 14m 

mặt đường): lát một phần vỉa hè mỗi bên rộng 3,5m phần còn lại đắp mái taluy (do hai bên vẫn là 

ruộng cấy). Mặt đường rải bê tông Asphalt 02 lớp: lớp trên cùn 5cm rải hạt mịn, 07 cm hạt trung 

(bước đầu rải hạt trung 7cm). 

Các công trình hạ tầng kỹ thuật kèm theo: 

+ Lắp đặt đường ống truyền tải cấp nước sạch D110mm (ống gang) đấu nối từ đường ống cấp 

nước D250mm (Đường ống chạy dọc đường D4-N7) đấu nối vào ống chờ D110mm (ống gang) 

của Khu đất dịch vụ DVO4-NO2 đã thi công. 

+ Cống thoát nước mưa dọc đường: Bố trí cống thoát nước dọc bên trái đường và cống thoát 

nước ngang đường đấu nối với cống thoát nước dọc đường D4-N7(cống D800mm) và đấu nối 

với hệ thống cống thoát nước của Khu đất dịch vụ DVO4-NO2 tại hố ga chờ đấu nối. Lắp các hố 

ga, D800-H10, D800-H30, D1250-H30. 

+ Hố ga 1A (05 hố), hố ga 2A, hố ga 4A (5 hố), hố ga 4B (1 hố) và hố ga 1A (5 hố), hố ga 2A (1 

hố), hố ga 4A (5 hố), hố ga 4B (1 hố), cửa vào (12 cửa). 

+ Hệ thống điện chiếu sáng hai bên hè đường: Hệ thống ánh áng: lắp đặt hệ thống ánh sáng (xắp 

xếp hai hàng trên vỉa hè theo hệ thống) bao gồm cột chiếu sáng và thiết bị như cáp điện nối với 

hệ thống chiếu sáng trên đường D4-N7. 

+ Hệ thống cây xanh: Trồng cây dọc hai bên vỉa hè của tuyến đường 

Khối lượng đất đào nền đường là 2331.26 m3, khối lượng đào cống là 280.59 m3. 

Khối lượng đất đắp nền đường là 8404.86 m3, đắp cống là 198.33 m3. 
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Hình 5. Vị trí đường phía bắc cơ sở khám chữa bệnh bệnh viện Bạch Mai nối với đường 

D4-N7 (27m) 

1.3.3.4. Xây dựng tuyến đường tránh ĐT491 

Cầu Liêm Chính (thuộc hạng mục 3.2 – Đường và cầu đô thị của dự án MCDP Phủ Lý) sẽ thi 

công Quý 3/2015, thời gian thi công 24 tháng. Khi cầu Liêm Chính được xây dựng, nó sẽ cắt 

tuyền đường 491 cũ với cao độ không thuận lợi (khoảng 2m), vị trí giao cắt nằm ở đầu cầu, nơi 

có dốc dọc lớn, gây cản trở cho giao thông trên tuyến 491 hiện trạng. Mật độ giao thông trong 

khu vực khá cao. Do đó để đảm bảo giao thông, cần thiết phải xây dứng tuyến đường tránh đi 

phía dưới cầu Liêm Chính, dọc theo kè Nam Châu Giang và kết nối với đường 491 hiện trạng 

(xem hình 6). Tuyến đường tránh ĐT491 nằm phía dưới cầu Liêm Chính, chiều cao thông thoáng 

khoảng 4m 

Hạng mục này được bổ sung vào gói thấu PL3-02 theo văn bản 694/UBND-GTXD ngày 28/4 

của UBND tỉnh Hà Nam. 

Tuyến đường tránh ĐT491 thuộc địa phận phường Liêm Chính, dài 586.67m, điểm đầu tuyến 

tránh nằm tại ngã ba cây xăng Liêm Chính (gần chùa Mễ Nội), nằm phía dưới cầu Liêm Chính, 

Đường 27m 
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tuyến đi sát chùa Mễ Nội (khoảng 80m), đi dọc kè phía Nam Châu Giang đã được xây dựng 

(khoảng 320m), rẽ phải và kết nối với ĐT.491 hiện trạng.  

 

 

Hình 6. Vị trí đường tránh ĐT491 

Tuyến đường được xây dựng với chiều dài tuyến L=586.67m, chiều rộng 16.5m (bao gồm 10.5m 

mặt đường, 3m vỉa hè mỗi bên). Hệ thống thoát nước trên tuyến sử dụng rãnh xây cả 2 hai bên, 

đấu nối vào cống Phú Đông đã xây dựng, có bố trí hố ga thu nước bề mặt. Hệ thống điện chiếu 

sáng cũng được lắp đặt trên tuyến. 

Tổng hợp khối lượng: 

Bảng  3. Tổng hợp khối lượng xây dựng tuyến đường tránh ĐT491 

STT  Hạng mục  Đơn vị  Khối lượng  

A. Tuyến tránh DT.491      

  Chiều dài tuyến thiết kế  m 586.67 

I. Nền đường     

1 Đào nền đất cấp 2  m3 371.94 

Đường tránh 

ĐT491 

Đường 491 cũ 

Cầu Liêm Chính 

qua sông Châu Sông 

Chấu 

Giang 

Sông 

Chấu 

Giang 



 Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) cho các hạng mục phát sinh bổ sung 

Dự án Phát triển đô thị loại vừa – Tiểu dự án TP Phủ Lý 

 

VIWASE  

 
16 

2 Đào khuôn đường - đất cấp 2  m3 2289.24 

3 Đào đất KTH - đất cấp 2  m3 1719.68 

4 Đào mặt đường cũ bê tông nhựa  m3 169.65 

5 Đắp nền K95  m3 8460.95 

6 Đắp nền K98 dày 50cm  m3 2702.07 

II. Mặt đường  m2 6335.47 

1 Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm  m2 6335.47 

2 Lớp nhựa dính bám 0.5kg/m2 m2 6335.47 

3 Bê tông nhựa hạt thô dày 7cm  m2 6335.47 

4 Lớp nhựa thấm bám 1kg/m2  m2 6335.47 

5 Móng CPĐD loại 1 dày 15cm  m3 950.32 

6 Móng CPĐD loại 2 dày 25cm m3 1583.87 

III. Hè đi bộ m2 2748.51 

1 Lát hè gạch block  m2 2748.51 

2 Vữa lót M100# dày 2cm  m2 2748.51 

3 Cát vàng đầm chặt dày 10cm m3 274.85 

4 Bó vỉa vát 23x26x100 (cm) m 1046.40 

5 Bó vỉa vát BTXM 23x26x100 (cm)  ck 1046.00 

6 BTXM 20MPa, đá 1x2  m3 57.53 

7 Ván khuôn m2 1004.16 

8 Vữa đệm dày 2cm  m3 4.60 

9 Bê tông lót 10MPa, đá 1x2 dày 10cm  m3 28.24 

10 Đan rãnh BTXM kt 25x50x5 (cm)  m 1046.40 

11 Tấm đan rãnh BTXM kt 25x50x5 (cm) ck 523.00 

12 BTXM 20MPa, đá 1x2  m3 3.27 

13 Ván khuôn  m2 39.23 

14 Vữa đệm M100 dày 2cm  m3 1.31 

15 Bê tông lót 10MPa, đá 1x2 dày 5cm  m3 3.27 

16 Bó gáy hè  m 633.60 

17 BTXM 20MPa, đá 1x2  m3 31.68 

18 Ván khuôn m2 316.80 
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1.3.4. Các công trình phụ trợ  

Các công trình phụ trợ cho các hạng mục bổ sung bao gồm các đường thay thế, các tuyến đường 

vận chuyển nguyên vật liệu, lán trại cho công nhân, kho bãi chứa tạm thời. Những công trình này 

sẽ được sử dụng tạm thời trong giai đoạn xây dựng dự án. 

Đường dẫn vào công trường 

Đối với trường Lương Khánh Thiện  

- Các tuyến đường vào công trường là tuyến đường dọc bờ Nam sông Châu Giang, đường 

giao thông nội bộ (đường Lê Lợi). 

Đối với kè bờ Bắc sông Châu Giang, đường phía bắc cơ sở khám chữa bệnh bệnh viện Bạch Mai 

nối với đường D4-N7:  

- Tuyến đường vào công trường là đường giao thông nội bộ trong phường Lam Hạ 

Đối với tuyến đường tránh ĐT491: 

- Tuyến đường công trường sẽ là đường 491 cũ, đường giao thông nội bộ của phường Liêm 

Chính 

Các khu lán trại tập trung 

Các lán trại tập trung sẽ được dựng lên dành cho công nhân xây dựng, nhà thầu xây dựng, các 

cán bộ quản lý giám sát và kỹ sư. Các nhà kho sẽ được dùng để chứa nguyên vật liệu và thiết bị 

xây dựng. 

Hệ thống cấp nước 

Nước mặt sẽ là nguồn cung cấp cho các hoạt động trên công trường. Nước uống được khai thác 

từ hệ thống cấp nước sạch tỉnh Hà Nam. 

Nước sinh hoạt và thi công: sử dụng nguồn nước sinh hoạt của thành phố 

Vật liệu xây dựng 

Các loại vật liệu xây dựng cho dự án sẽ được lấy từ các mỏ tự nhiên, đang được khai thác. Hà 

Nam là vùng có nguồn vật liệu xây dựng phong phú, có thể cung cấp đủ một số loại vật liệu xây 

dựng cho dự án như: Đất, đá, asphalt. 

- Đất: có thể lấy tại mỏ đất đắp Thanh Nghị - Thanh Liêm  (được  tỉnh Hà Nam giao cho 

nhiều công ty, tổ họp quản lý khai thác), mỏ đất đắp Đồng Ao xã Thanh Thủy, huyện 

Thanh Liêm ( công ty TNHH MTV Tranmeco khai thác và quản lý), cách công trường 

xay dựng dự án từ 13 – 15 km.  

- Đá: có thể lấy tạo mỏ đá núi Cũm thuộc địa phận xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (do 

công ty TNHH Thanh Tâm quản lý khai thác), mỏ đá Đồng Ao thuộc xã Thanh Thủy, 

huyện Thanh Liêm (do Công ty TNHH MTV đá xây dựng Tranmeco quản lý khai thác), 

cách công trường xây dựng dự án từ 13-20 Km.  

- Cát: lấy từ mỏ cát Cầu Yên Lệnh xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam ( do Công ty 

TNHH thương mại vật liệu xây dựng Thúy Hiền quản lý và khai thác), mỏ cát đắp 
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Nguyên Lý – Lý Nhân – Hà Nam ngoài bãi sông Hồng, thuộc tổ dân phố Trần Xá, xã 

Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam (xã giao cho ông Đặng Xuân Phương quản lý khai 

thác) vận chuyển từ sông Hồng qua huyện Thường Tín (Hà Nội) về công trường trên 

Quốc lộ 1A.  

Tuyến đường vận chuyển vật liệu 

Tuyến đường vận chuyển  bằng đường bộ, (Quốc lộ 1A, đường ĐT491, ĐT492, đường giao 

thông trong nội bộ xã, phường TP Phủ Lý) vào công trường xây dựng. 

Khu vực đổ chất thải: Khu xử lý rác thải tại Thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh 

Liêm 

1.3.5. Tổ chức quản lý 

Cơ quan quyết định đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, có trách nhiệm 

- Chỉ đạo, điều hành Dự án; 

- Cung cấp vốn đối ứng cho Dự án, chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện mọi nghĩa vụ của mình 

như quy định trong Hiệp định vay vốn. Chỉ đạo các cấp, ngành đáp ứng các phần việc 

liên quan trong quá trình thực thi dự án. 

Chủ đầu tư 

UBND thành phố Phủ Lý là chủ đầu tư của dự án. Chủ đầu tư có nhiệm vụ:  

- Thành lập và duy trì Ban quản lý dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án 

- Trực tiếp quản lý và điều hành dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và 

thực thi dự án; 

- Lập kế hoạch đền bù, tái định cư; 

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan giải quyết các vấn đề thuộc trách 

nhiệm được UBND tỉnh quy định. Báo cáo UBND tỉnh, các bộ, ngành và đối tác về các 

vấn đề liên quan theo quy định. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Đấu thầu, Nghị định và các thông tư 

hướng dẫn; 

- Thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam và yêu cầu trong Hiệp định 

ký kết với Nhà tài trợ. 

Ban quản lý dự án 

Ban quản lý dự án hoạt động kể từ khi bắt đầu giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi hoàn thành xây 

dựng toàn bộ các hạng mục đầu tư của dự án và nghiệm thu quyết toán, bàn giao.  

Ban quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ cơ bản: 

- Trực tiếp quản lý, điều hành Dự án và giám sát các hoạt động từ khâu chuẩn bị đầu tư, 

giải phóng mặt bằng và thực thi dự án. 

- Lập kế hoạch đền bù, di dời tái định cư.  
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- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành và các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề thuộc 

trách nhiệm được UBND thành phố quy định. Báo cáo lên UBND thành phố và các bộ 

ngành, đối tác về các vấn đề liên quan theo quy định, tiến độ và các kết quả thực hiện của 

Dự án. 

- Tổ chức đấu thầu, chọn thầu tư vấn và thi công các hạng mục công trình của dự án theo 

các quy định hiện hành. 

Cơ quan tiếp nhận và quản lý 

Phòng Quản lý đô thị thành phố Phủ Lý  

Tiếp nhận quản lý các hạng mục thuộc hợp phần 3: Đường và cầu đô thị 

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam 

 Tiếp nhận quản lý các hạng mục thuộc hợp phần 1, 2 và 3 gồm 

- Quản lý và vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. 

- Chiếu sáng đô thị; 

Công ty cổ phần Cấp nước Hà Nam 

Tiếp nhận và quản lý các hạng mục thuộc hợp phần 1 và 2 về lĩnh vực cấp nước 

1.3.6. Kế hoạch thực hiện  

* Kế hoạch thực hiện 

Xây dựng trường Lương Khánh Thiện: 2015-T9/2016  

Kè bờ bắc sông Châu Giang: 2015-T6/2017  

Tuyến đường 27m phía Bắc cơ sở khám chữa bệnh bệnh viện Bạch Mai nối với đường D4-N7: 

2015-T8/2016  

Tuyến đường tránh ĐT491: 2015-T6/2017  

1.4. KHU VỰC ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN 

Từ quan điểm đánh giá môi trường và xã hội của một dự án, điều quan trọng là việc xác định khu 

vực mà ở đó các tác động môi trường và xã hội được quan tâm.  

Khu vực xây dựng trường THCS Lương Khánh Thiện nằm giáp với 2 trường tiểu học và mầm 

non Lương Khánh Thiện, ngoài ra xung quanh khu vực xây dựng trường có dân cư tương đối 

đông. Phía trước trường là đường Lê Lợi và một khu chợ trên đường Lê Lợi cách trường khoảng 

200m. Phần đất xât dựng là nền đất cũ của trường (1322m2) 

Khu vực kè bắc sông Châu Giang bao gồm phần đường kè dọc sông ảnh hưởng chủ yếu tới các 

hộ dân dọc sông và môi trường nước sông Châu Giang, nằm dọc theo sông từ QL1A tới cầu 

Châu Giang, đất tiếp giáp một phần là đất ở của người dân (2142 m2), phần đất còn lại do 

UBND phường quản lý (27810m2), trên đó chủ yếu là bèo, cỏ dại, cây tre. Khu vực không có 

giao thông thủy. Trong khu vực này có 19 ngôi mộ cần di dời. 
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Khu vực xây dựng đường phía bắc cơ sở khám chữa bệnh bệnh viện Bạch Mai nối với đường 

D4-N7 nằm giữa ruộng lúa, không có dân cư, là đất nông nghiệp (3962m2) 

Khu vực xây dựng tuyến đường tránh ĐT491: khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là tổ dân phố Mễ 

Nội, dân cư dọc đường 491 cũ, đường Biên Hòa, trong đó đất ở người dân là 409m2, đất do 

UBND phường quản lý là 9084m2) 

Ngoài ra, khu vực bị ảnh hưởng cũng bao gồm các tuyến vận chuyển như đường kè dọc sông 

Châu Giang, đường giao thông nội bộ trong phường Lam Hạ, tuyến đường 491 hiện trạng, các 

công trình lán trại trên công trường 

Ngoài ra, tại khu vực dự án có một số các dự án khác đã triển khai và sắp sửa triển khai, có thể 

gây ra các tác động qua lại gián tiếp tới dự án này, bao gồm các dự án sau đây: 

- Tên dự án: Dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở bờ kết hợp chỉnh trang đô thị đoạn thượng 

lưu cống Phủ Lý từ cầu Phủ Lý qua Quốc lộ 1A đến cống xả trạm bơm Mễ, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý. 

- Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và các nguồn vốn khác. 

- Mục tiêu dự án:  

o Phòng chống lũ nội địa, thuận lợi cho công tác kiểm tra, quản lý đê điều trong các mùa lũ 

bão. 

o Phòng, chống xói lở bờ, mở rộng hành lang ven sông, tạo vẻ đẹp cảnh quan, bảo vệ môi 

trường sinh thái. 

o Đảm bảo an toàn và thuận tiện cho giao thông thủy, bộ ven hai bờ sông Châu, phát triển 

hạ tầng đô thị, du lịch. 

- Dự án gồm các hạng mục chính là  kè bờ bắc và bờ nam sông Châu Giang: (i) Kè bờ Bắc 

sông Châu Giang với chiều dài 1513m, cao trình đỉnh tường sườn +5m, kết cấu bê tông 

cốt thép, vỉa hè giáp kè rộng 10m,có hệ thống điện chiếu sáng, rãnh tiêu nước; (ii) Kè bờ 

Nam sông Châu Giang với chiều dài 1360m, cao trình đỉnh tường sườn +5m, kết cấu bê 

tông cốt thép, vỉa hè giáp kè rộng 3m,có hệ thống điện chiếu sáng, rãnh tiêu nước. 

- Báo cáo FS được phê duyệt theo quyết định 854b/QĐ-UBND ngày 18/7/2008. Báo cáo 

ĐTM của dự án cũng  được phê duyệt tại quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 12/7/2010. 

- Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2008-2011. Từ năm 2010 đến năm 2013, Chủ đầu tư đã 

cho triển khai thi công hoàn thiện bờ phía Nam đoạn từ quốc Lộ 1A đến cầu Liêm Chính, 

còn đoạn bờ phía Bắc hiện vẫn tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện, chưa triển khai thi công 

do chưa phân bổ được nguồn vốn. 

- Do nhu cầu mở rộng quy hoạch chỉnh trang thành phố Phủ Lý,,đặc biệt khu vực ven sông 

Châu, vừa kết hợp giao thông thủy, bộ vừa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch, vui chơi giải 

trí, và để phòng chống hiện tượng xói lở, đảm bảo an toàn cho người dân nên việc đầu tư 

kè bờ bắc sông Châu Giang là cần thiết. 
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- Để giải quyết  vấn đề chồng sạt lở cho các hộ dân dọc bờ bắc sông Châu Giang, Tiểu dự 

án thành phố Phủ Lý với vốn vay từ Ngân hàng Thế giới sẽ tài trợ một phần cho đoạn kè 

bắc sông Châu Giang từ QL1A đến cầu Châu Giang (thuộc phường Lam Hạ), là khu vực 

xảy ra xói lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân sống dọc sông. Phần kè bờ bắc 

còn lại sẽ được tiếp tục đầu tư trong thời gian tới khi thành phố bố trí được nguồn vốn. 

Thông số kỹ thuật chính của dự án chống sạt lở bờ: 

- Loại công trình: kè chống sạt lở mái kết hợp hộ chân, công trình thủy lợi cấp IV 

- Công trình chính:  

*Kè Bắc Châu Giang, L=1513m. Tường kè dạng tường chắn hai lớp, kiểu sườn chống và 

tường trọng lực, kè hộ chân dạng lăng thể tựa bằng đá hộc, cao trình đỉnh tường sườn 

+5m, kết cấu bê tông cốt thép, vỉa hè giáp kè rộng 10m,có hệ thống điện chiếu sáng, rãnh 

tiêu nước 

*Kè Nam Châu Giang: Chiều dài 1360m. Tường kè dạng tường chắn kiểu sườn chống 1 

lớp kết hợp kè hộ chân, ao trình đỉnh tường sườn +5m, kết cấu bê tông cốt thép, vỉa hè 

giáp kè rộng 3m,có hệ thống điện chiếu sáng, rãnh tiêu nước.. 

Mối liên quan với tiểu dự án thành phố Phủ Lý: Hiện tại kè phía Nam sông Châu Giang đã hoàn 

thành xây dựng. Kè phía Bắc sông Châu Giang chưa được thực hiện. Một phần đoạn kè phía Bắc 

sông Châu Giang từ QL1A đến cầu Châu Giang sẽ được tài trợ bởi dự án này. Không có các tác 

động cộng gộp được xác định. 
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2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Vị trí địa lý 

Thành phố Phủ Lý là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Hà Nam, nằm ở trung tâm 

tỉnh, giữa ngã ba sông Đáy, sông Nhuệ và sông Châu và có tọa độ địa lí 20°30’ - 20°35’  Vĩ độ 

Bắc và 105054’ - 105058’ Kinh độ Đông. Ranh giới địa lí và vị trí tiếp giáp của thành phố Phủ Lý 

với các tỉnh lân cận như sau: 

- Phía Đông và Nam giáp huyện Thanh Liêm;  

- Phía Tây giáp huyện Thanh Liêm và huyện Kim Bảng;  

- Phía Bắc giáp huyện Kim Bảng và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

Phường Liêm Chính thuộc thành phố Phủ Lý, phía đông giáp xã Liêm Tuyền; phía tây giáp 

phường Trần Hưng Đạo; phía nam giáp phường Thanh Châu và xã Liêm Trung; phía bắc giáp 

phường Lam Hạ và xã Liêm Tuyền.  

Tuyến đường tránh ĐT491 thuộc tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, điểm đầu tuyến tránh 

nằm tại ngã ba cây xăng Liêm Chính (gần chùa Mễ Nội), tuyến đi sát chùa Mễ Nội, đi dọc kè 

Nam Châu Giang (khoảng 320m), rẽ phải và kết nối với ĐT.491 hiện trạng. Diện tích đất bị ảnh 

hưởng là 9493m2, trong đó đất ở người dân là 409m2, đất do UBND phường quản lý là 9084m2. 

Trên tuyến đường nay có chùa Mễ Nội (nằm sát mặt đường 491). Mặt băng tuyến đường đã được 

giải phóng,bàn giao cho dự án. 

Phường Lam Hạ thuộc thành phố Phủ Lý, phía đông giáp xã Tiên Hải; phía tây giáp phường 

Quang Trung; phía nam giáp các phường Lương Khánh Thiện và Liêm Chính; phía bắc giáp các 

xã Tiên Tân và Tiên Hiệp.  

Tuyến đường phía Bắc cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện Bạch Mai nối với tuyến đường D4-N7 

thuộc phường Lam Hạ, phía Bắc, Nam tiếp giáp với ruộng lúa của người dân, phía tây kết nối 

với đường D4-N7 đang xây dựng, phía Đông là khu đất trống, có mương tưới nông nghiệp chảy 

qua. Khu vực thu hồi đều là đất nông nghiệp (3962m2), số hộ bị ảnh hưởng là 17 hộ, không có 

hộ phải tái định cư. 

 Khu vực kè bờ Bắc sông Châu từ quốc Lộ 1A đến cầu Châu Giang thuộc phường Lam Hạ. đất 

tiếp giáp một phần là đất ở của người dân (2142 m2), phần đất còn lại do UBND phường quản lý 

(27810m2), số hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất đai là 62 hộ, số hộ phải tái định cư là 12 hộ, 19 ngôi 

mộ phỉa di dời. Cách khu vực kè khoảng 20m là một miếu thờ nhỏ của tổ dân phố Đình Tràng. 

Khu vực không có giao thông thủy. 

Phường Lương Khánh Thiện thuộc thành phố Phủ Lý, phía Bắc giáp sông Châu, phía đông 

giáp phường Liêm Chính, phía Tây giáp phường Quang Trung.  

Trường THCS Lương Khánh Thiện thuộc phường Lương Khánh Thiện, phía bắc giáp với đường 

dọc sông Châu Giang, phía nam giáp đường Lê Lợi, phía tây giáp trường Mầm Non Lương 

Khánh Thiện, phía đông giáp trường Tiểu học Lương Khánh Thiện. Phía trước trường là đường 
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Lê Lợi và một khu chợ trên đường Lê Lợi cách trường khoảng 200m. Phần đất xât dựng là nền 

đất cũ của trường (1322m2), không có hộ dân bị ảnh hưởng. 

 

Khu vực kè Bắc sông Châu 

 

Khu vực đường từ cơ sở KCB BV Bạch Mai 

tới đường D4-N7 

 Bờ kè phía Nam đã hoàn thành 
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     Khu vực xây dựng đường ĐT491 Khu vực trường Lương Khánh Thiện 

Hình 7. Hiện trạng vị trí các hạng mục bổ sung 

2.1.2. Điều kiện khí tượng 

Khu vực dự án  nằm trong vùng có nền khí hậu mang đặc thù của miền khí hậu đồng bằng Bắc 

Bộ ở vành đai nhiệt đới gió mùa, nắng lắm mưa nhiều, có hai mùa rõ rệt: 

Mùa đông: kéo dài từ tháng XI đến tháng IV năm sau, chủ yếu là gió mùa Đông Bắc rét ẩm, số 

ngày có mưa khá nhiều. Thời tiết đặc biệt khó chịu và có hại cho sản xuất nông nghiệp đó là hình 

thái “mưa phùn gió bấc” rét hại, rét đậm và ẩm ướt. 

Mùa hạ: kéo dài từ tháng V đến tháng X, khí hậu nắng nóng và có nhiều biến động mạnh mẽ với 

nhiều loại hình thời tiết gây mưa to, lũ lụt như front cực đới, các loại rãnh, bão, hội tụ nhiệt đới. 

Dưới đây là một số số liệu các yếu tố khí hậu quan trắc được tại trạm Phủ Lý: 

Nhiệt độ không khí: 

Nhiệt độ không khí trung bình là 23.1ºC. Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình là 26.7 ºC, cao 

nhất trung bình tháng là 32.1 ºC (tháng VII), nhiệt độ cao nhất tuyệt đối là 41.5 ºC, nhiệt độ 

không khí thấp nhất trung bình tháng là 14.2 ºC (tháng I), nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối là 4.5 ºC, 

tháng nóng nhất là các tháng VI, VII và VIII, tháng lạnh nhất là các tháng I, II và XII. 

Mưa: 

Lượng mưa năm trung bình nhiều năm là 1697mm. Mùa mưa bắt đầu từ tháng V đến tháng X 

với tổng lượng mưa trung bình toàn mùa mưa 1442mm, chiếm 85% tổng lượng mưa trung bình 

năm; lượng mưa 4 tháng lớn nhất liên tục (các tháng VI đến IX) trung bình là 1085mm, chiếm 

64% lượng mưa trung bình năm. Mùa khô từ tháng XI đến tháng IV có tổng lượng mưa trung 

bình là 255mm chỉ chiếm 15% tổng lượng mưa trung bình năm lượng mưa trung bình 3 tháng 

khô nhất liên tục (các tháng XII đến tháng II) là 75mm chỉ chiếm 4.4% lượng mưa trung bình 

năm. Số ngày mưa trung bình năm là 146.4 ngày trong đó từ tháng III đến tháng IX trung bình 

mỗi tháng có tới 12.3 – 17.4 ngày mưa; tháng XI, XII trung bình mỗi tháng chỉ có 5.2 – 6.3 ngày 

mưa. 

Độ ẩm: 

Độ ẩm trung bình tháng là 85.1% và độ ẩm thấp nhất tuyệt đối trung bình nhiều năm từ 17 – 

41%. Thời kỳ có độ ẩm cao nhất là tháng II đến tháng IV, trung bình 87.6%. 

Gió, bão: 

Vận tốcgió trung bình nhiều năm là 3.0m/s, vận tốc gió mạnh nhất thường do bão và dông tố 

hoặc gió mùa đông bắc đã quan trắc được là 36m/s. 

Nắng: 

Số giờ nắng tổng cộng cả nằm trung bình nhiều năm khoảng 1693 giờ, trung bình mỗi ngày nắng 

4.6 giờ. 
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2.1.3. Điều kiện thủy văn 

Sông Châu: Sông Châu chảy qua địa bàn thành phố Phủ Lý có hình thế quanh co, uốn khúc, 

dòng chảy phức tạp, dòng chủ lưu áp sát bờ tả từ khu vực giáp với trại giam Mễ đến cuối đường 

Biên Hòa, đoạn thượng lưu cầu Phủ Lý trên Quốc lộ 1A dòng chủ lưu lại áp sát bờ hữu, chiều 

rộng lòng sông không đều từ 100-180m, cao độ lòng sông từ (-2m)-(-4m) đặc biệt có chỗ sâu cục 

bộ (-7m) đối diện trường THCS Lương Khánh Thiện. Bãi và mái sông khu vực này bị sạt lở đe 

dọa đến sự an toàn của khu dân cư giáp sông 

Thủy văn Sông Châu thuộc địa phận thành phố Phủ Lý chịu ảnh hưởng từ lũ thượng nguồn trong 

hệ thống sông Hồng. Mùa kiệt mực nước trung bình nhiều năm là +1.2m (mực nước ứng với tần 

suất 95% là +0.28m). Mùa lũ, mực nước trung bình nhiều năm là +2.18m. Lưu lượng thiết kế tạo 

nguồn mùa kiệt và tưới phù sa mùa lũ là Qkiệt=36m3/s, Qlũ=69,61m3/s. 

Dòng chảy nước mặt từ Sông Hồng, Sông Đáy, Sông Nhuệ hàng năm đưa vào tỉnh khoảng 87,6 

tỷ m3 nước. Dòng chảy ngầm chuyển qua địa bàn cũng giúp cho Hà Nam luôn luôn được bổ sung 

nước ngầm từ các vùng khác. Sông Đáy có diện tích lưu vực là 5.800km2, chiều dài sông 240 

km, chiều dài chảy trong địa phận Hà Nam 47km. Theo báo cáo của Trạm khí tượng thuỷ văn Hà 

Nam, mực nước sông Đáy tại trạm Phủ Lý như sau: 

Mực nước kiệt nhất: - 0,14m (vào mùa khô). 

Mực nước lũ lịch sử: + 4,72m (1985). 

Mực nước báo động: BĐ1: +2,9m; BĐ2: +3,5m; BĐ3: +4,1m ( Theo quyết định QĐ 632/QĐTTg 

ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ tại Trạm thủy văn Phủ Lý). 

Lưu lượng nước sông Đáy vào mùa khô khoảng 105 m3/s và vào mùa mưa khoảng 400m3/s. 

Sông Nhuệ là sông đào dẫn nước từ sông Hồng từ Thuỵ Phương, Từ Liêm, Hà Nội và đi vào địa 

phận tỉnh Hà Nam với chiều dài 14,5 km, sau đó đổ vào sông Đáy ở Phủ Lý. Sông Nhuệ ngoài 

nhiệm vụ tưới tiêu cho nông nghiệp còn là nơi đón nhận hầu hết nước thải và nước mưa của Thủ 

đô Hà Nội. 
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Hình 8. Lưu vực sông Châu Giang, Nhuệ, Đáy trong địa phận tỉnh Hà Nam 

2.1.4. Địa chất công trình, địa chất thủy văn 

Địa tầng khu vực gồm 4 lớp: lớp 1 sét pha nâu xám trạng thái dẻo cứng; lớp 2 sét pha xám ghi, 

xám nâu trong trạng thái dẻo chảy; lớp 3 bùn cát pha xám ghi; lớp 4 cát hạt nhỏ, hạt bụi xám nâu 

xám đen kẹp cát pha trạng thái chặt vừa 

Mực nước ngầm xuất hiện ở trong các lỗ khoan trên tuyến thông thường ở cao trình +0.75 đến 

+1.65m, mực nước sông khi đo khảo sát biến đổi từ +1,20 đến +1,36. 

2.1.5. Hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật 

Thực vật trong khu vực dự án mang đặc tính hệ sinh thái đồng bằng với cây trồng chủ yếu là lúa, 

ngô, khoai..và các loại cây ăn quả, lấy gỗ như bạch đàn, nhãn, vải, sấu... và các loại cỏ dại. 

Không có thực vật quý hiếm 

Động vật: thành phần nghèo nàn với các loài như chim sâu, sáo, chuột, thằn lằn, ếch, nhái... 

không có động vật quý hiếm. 

Hệ động thực vật dưới nước chủ yếu là các loại cá rô, các mương, ốc, các loài giáp xác (tôm, 

cua..) Thực vật bao gồm bèo tây, bèo cái, bèo ong, rau muống, rau dừa nước, cỏ gừng nước... 
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Nói chung tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái ở đây nghèo nàn và không có các loài động thực 

vật quý hiếm, chủ yếu là tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái do con người tạo ra nên tính ổn định 

và bền vững không cao, ít có giá trị về mặt sinh thái 

2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.2.1. Phường Lương Khánh Thiện 

Tổng thu ngân sách năm 2014 của phường Lương Khánh Thiện năm 2014 là 6,662,903,457 

VNĐ tăng 44.37% so với kế hoạch. 

Về lĩnh vực địa chính: Phường cũng thường xuyên kiểm tra lần chiếm đất đai khu vực kè sông 

Châu Giang. 

Về lĩnh vực văn hóa-xã hội: Thực hiện tố mội dung tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân. 

Về lao động thương binh xã hội: thực hiện tốt công tác trợ cấp gạo đến khẩu nghèo. 

Về lĩnh vực y tế giáo đục: tăng cường công tác tuyên truyền giám sát dịch tại cơ sở, không có 

dịch xảy ra trên địa bàn. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn phường ổn 

định. 

2.2.2. Phường Lam Hạ 

Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 2015 là 206ha đạt 100% diện 

tích, trong đó diện tích cây lúa chiêm xuân 190,6ha, diện tích cây màu 15,5 ha. Tổng đàn gia súc 

gia cầm thủy cầm là 27560 con. 

Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng 

đầu năm ước đạt 4,2/9,7 tỷ bằng 43,2% kế hoạch năm. 

Văn hóa xã hội: tuyên truyền thực hiện GPMB, công tác sản xuất nông nghiệp, tu sửa di tích tôn 

giáo. 

Lao động thương binh xã hội: Các chính sách xã hội cơ bản đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối 

tượng. 

Giáo dục:  3 trường đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1, riêng trường tiểu học đang hoàn thiện thủ 

tục đề nghị công nhận trường chuản quốc gia giai đoạn 2. 

Y tế: Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

Công tác giao thông, vệ sinh môi trường: thường xuyên kiểm tra các tuyến đường giao thông, xử 

lý các hộ lấn chiếm vỉa hè lòng đường, thực hiện tốt các công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi 

trường. 

2.2.3. Phường Liêm Chính 

Trong năm 2014, phường Liêm Chính thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội đạt được 

những kết quả như sau: 
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- Phát triển thương mại, ngành nghề dịch vụ cả năm ước đạt 70% số hộ trong toàn phường (đạt 

100% so với nghị quyết HĐND phường đề ra) 

- Thu ngân sách đạt 117,3% kế hoạch giao 

- Hoàn thành chỉ tiêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30 hộ, tương ứng với 1,54% (giảm 17 hộ so với kế hoạch được giao), 

hộ cận nghèo là 27, tương ứng 1,38%. 

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,9%0. Tăng 0.7%0 so với nghị quyết phường. 

- Về giáo dục: các trường giữ vững trường chuẩn quốc gia. 

- Về y tế: Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch đạt hiệu quả cao 

- Công tác an ninh: đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội 

2.2.4. Công trình văn hóa vật thể 

Trong khu vực thực hiện các công trình bổ sung có một số công trình văn hóa có thể bị ảnh 

hưởng trong quá trình xây dựng như sau: 

- Miếu nhỏ gần khu vực kè bờ Bắc sông Châu Giang (cách khoảng 20m) thuộc tổ dân phố 

Đình Tràng, phường Lam Hạ 

- Chùa Mễ Nội (tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính) nằm gần tuyến đường tránh 

ĐT491 ( khu vực thi công tuyến đường tránh ĐT491) 

- 19 ngôi mộ cần phải di chuyển  trong khu vực kè bờ bắc sông Châu Giang. (phường Lam 

Hạ) 

2.2.5. Hệ thống cấp nước 

Nguồn nước sử dụng cấp nước cho thành phố Phủ lý là nước mặt sông Đáy. Bao gồm 2 nhà máy 

xử lý nước 

- Nhà máy nước số 1 đặt tại phường Quang Trung thành phố Phủ lý công suất 10.000 

m3/ngày, xây dựng năm 1997. 

- Nhà máy nước số 2 đặt tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng công suất 21.000 m3/ngày xây 

dựng năm 2001. 

Mạng lưới đường ống xây dựng đến hộ tiêu thụ bao gồm các tuyến truyền tải, phân phối và dịch 

vụ. vật liệu ống gang, nhựa, sắt tráng kẽm. Phạm vi phục vụ 96% dân cư nội thị. Tổng chiều dài 

các tuyến ống chính khoảng 25 km đường kính từ 100 – 300 mm 

Ngoài ra, các hộ dân trong khu vực sử dụng nguồn nước mưa và nước giếng khoan phục vụ sinh 

hoạt ăn uống., tuy nhiên chất lượng các nguồn nước này là không đảm bảo. 

2.2.6. Hệ thống thoát nước 

Mạng lưới thoát nước ở khu dân cư cũ thành phố Phủ Lý đang là hệ thống thoát nước chung, 

nước mưa và nước thải. các khu dân cư xây dựng mới hệ thống thoát nước được xây dựng tách 

riêng nước mưa và nước thải,  hệ thống cống thu gom, trạm xử lý đang được xây dựng ở từng 
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khu vực. Hệ thống cống chung tại khu vực đô thị cũ đó được hình thành tương đối ổn định, trong 

khi đó tại các khu đô thị mới hệ thống mương, cống còn đang trong quá trình xây dựng. 

Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, nước thải bệnh viện cũng như nước thải chăn nuôi đề xả 

trực tiếp vào hệ thống mương cống thoát nước mưa và xả ra các vực nước trên địa bàn thành 

phố, sông Châu Giang, sông Nhuệ và sông Đáy. 

2.2.7. Quản lý chất thải rắn 

Hiện nay có nhà máy xử lý chất thải rắn số 1 tại Thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh 

Liêm đang hoạt động; cách Phủ Lý hơn 10km; phạm vi phục vụ (thành phố Phủ Lý và một số xã, 

thị trấn của huyện Thanh Liêm); diện tích 4,5 ha; công suất hiện tại 120,0 tấn ng.đ. Lượng rác 

thải của thành phố Phủ Lý được thu gom hàng ngày và chuyển về khu xử lý rác thải tại Thung 

Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm 

2.2.8. Hệ thống giao thông 

Tổng quan mạng lưới giao thông khu vực thành phố Phủ Lý 

+ Đường sắt: 

- Tuyến đường sắt thống nhất Bắc – Nam: chạy song song với QL 1A, khổ đường đơn rộng 1m. 

- Tuyến đường sắt chuyên dùng chạy từ ga Phủ Lý, qua ga Thịnh Châu vào nhà máy xi măng Bút 

Sơn, đoạn tuyến này có chiều dài 5km, khổ đường đơn rộng 1m. 

+  Đường thuỷ 

- Tuyến sông Đáy có chiều dài 8km, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật sông cấp 3, chiều rộng tối thiểu 

100m, chiều sâu tối thiểu 2,5m, mực nước max là 4,72m, có thể cho tàu 200 T chạy qua. 

- Tuyến sông Nhuệ có chiều dài 3,5km, chiều rộng bình quân 60m, độ sâu luồng bình quân 3,0m. 

+ Đường bộ: 

- Quốc lộ 1A (Đường Lê Hoàn): là tuyến đường chạy xuyên qua 3.7 km thành phố Phủ Lý; mặt 

đường được rải bê tông nhựa đường, đoạn 5m+11.5m+2m+11.5m+5m+5m.   

- Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến khu vực đông thành phố: đang xây dựng. 

 - Quốc lộ 21B: Đoạn tuyến qua Thị xã có chiều dài 0,5km, mặt đường nhựa thấm nhập rộng 4m, 

nền đường 5m. 

- Quốc lộ 21A (Đường Đinh Tiên Hoàng, Trần Bình Trọng, Đinh Công Tráng, Lý Thường Kiệt): 

Đoạn tuyến qua Thị xã có chiều dài là 9,5km, đường bê tông nhựa, mặt đường rộng 9m, nền 

đường 12m. 

- Tỉnh lộ 971 (Đường Trần Hưng Đạo đi Lý Nhân), đoạn qua thành phố dài 2,5km, rộng 7m. 

- Giao thông nội thị: 

 Mạng lưới đường nội thị có dạng ô cờ với khoảng cách 150 – 200m, phần lớn đã được rải 

nhựa. Mạng lưới đường ở phía Đông, các tuyến đường cũ xuống cấp, phần lớn chưa có hè, mạng 

lưới đường ở phía Tây mới xây dựng, chất lượng tốt. 
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Tổng chiều dài mạng lưới đường giao thông: 236,5km. 

Trong đó:   

- Đường đối ngoại: 29km 

 - Đường đô thị: 33,5km 

 - Đường xã, tổ dân phố, đường ra đồng: 174km 

2.3. Hiện trạng chất lượng môi trường 

Điều kiện hiện trạng môi trường qua khảo sát thực địa trong khu vực như sau: 

2.3.1. Chất lượng bùn  

Bảng  4. Kết quả phân tích chất lượng bùn (13/7/2015) 

TT 
Thông số phân 

tích 
Đơn vị 

Kết quả thử nghiệm QCVN 

43:2012/BTNMT 

(Trầm tích nước ngọt) 
B1 B2 

1 As mg/kg 1,594 1,961 17,0 

2 Cd mg/kg 0,35 0,40 3,5 

3 Cu mg/kg 15,87 16,20 197 

4 Pb mg/kg 12,80 19,05 91,3 

5 Zn mg/kg 17,50 36,05 315 

6 pH (H2O) - 6,27 6,85 - 

B1 , B2: mẫu bùn sông Châu Giang 

Thời điểm lấy mẫu: 9h20-9h30 ngày 13/7/2015 

Vị trí lấy mẫu: B1 (N200542827’’, E105092179’’);  B2(N20054562’’, E105091638’’) bùn đáy 

sống Châu Giang tại khu vực xây dựng kè Bắc sông Châu Giang. 

Kết quả phân tích cho thấy mẫu bùn sông Châu Giang có các chỉ tiêu phân tích đạt QCVN 

43:2012/BTNMT – Quỹ chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích. 

2.3.2. Chất lượng không khí 

Bảng  5. Kết quả phân tích chất lượng không khí (13/7/2015) 

TT 
Thông số thử 

nghiệm 

 

Đơn vị 
Kết quả thử nghiệm QCVN 

05:2013/ BTNMT 

TB 1h KK1 KK2 

1 Nhiệt độ oC 31,2 33,2 - 

2 Độ ẩm % 72,1 68,2 - 

3 Hướng gió - Đông nam Đông nam - 

4 Tốc độ gió m/s 1,2 1,1 - 

5 Độ ồn     - 

 LAeq dBA 54,4 64,2 70* 

 Lmin dBA 50,1 60,0 - 

 Lmax dBA 64,3 69,7 - 
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6 CO µg/m3 2316 1937 30000 

7 SO2 µg/m3 20,8 21,7 350 

8 NO2 µg/m3 23,4 27,6 200 

9 TSP µg/m3 138 142 300 

10 Bụi PM 10 µg/m3 92 87 - 

KK1: Mẫu không khí gần trường THCS Lương Khánh Thiện, gần sông Châu Giang (N 

20o54556”  E 105o91638”) 

KK2: Mẫu không khí gần khu dân cư dọc sông Châu Giang đoạn xây dựng kè Bắc sông Châu 

Giang (N 20o55501”  E 105o92138”) 

Mẫu không khí có các chỉ tiêu phân tích đạt QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về không khí xung quanh và  (*) QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn. 

2.3.3. Chất lượng nước mặt 

Bảng  6. Kết quả phân tích  chất lượng nước mặt (13/7/2015) 

NM1: mẫu nước sông Châu Giang khu vực kè bắc sông Châu Giang 

TT 
Thông số thử 

nghiệm 
Đơn vị 

Kết quả thử nghiệm 
QCVN 08:2008/ 

BTNMT     

Cột B1 NM1 

1 Nhiệt độ oC 30,7 - 

2 pH - 7,04 5,5-9 

3 TSS mg/l 2,5 50 

4 TDS (b) mg/l 160 - 

5 COD mg/l 7,6 30 

6 BOD mg/l 3,4 15 

7 DO mg/l 6,07 ≥ 4 

8 NH4
+(N) mg/l 0,394 0,5 

9 NO2
-(N) mg/l 0,065 0,04 

10 NO3
-(N) mg/l 0,409 10 

11 PO4
3-(P) mg/l 0,037 0,3 

12 Cl- mg/l 14,86 600 

13 SO4
2- mg/l 9,995 - 

14 Fe tổng mg/l 0,303 1,5 

15 Pb mg/l 0,001 0,05 

16 Cu mg/l 0,021 0,2 

17 Mn mg/l 0,223 - 

18 Zn mg/l 0,109 1,5 

19 Tổng N mg/l 2,861 - 

20 Tổng P mg/l 0,247 - 

21 Tổng dầu mỡ  mg/l <0,1 0,1 
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Mẫu nước có chỉ tiêu NO2
- vượt quá QCVN 08:2008/BTNMT – cột B1- Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các yêu cầu chất 

lượng nước tương tự, các chỉ tiêu phân tích khác đạt quy chuẩn cho phép. 

2.3.4. Chất lượng nước ngầm 

Bảng  7. Kết quả chất lượng nước ngầm (13/7/2015) 

TT 
Thông số thử 

nghiệm 
Đơn vị 

Kết quả thử nghiệm QCVN 09:2008/ 

BTNMT     
NN1 

1 Nhiệt độ  30,7 - 

2 pH - 6,26 5,5-8,5 

3 TDS (b) mg/l 275 - 

4 NH4
+(N) mg/l 3,859 0,1 

5 NO2
-(N) mg/l 0,020 1,0 

6 NO3
-(N) mg/l 0,112 15 

7 SO4
2- mg/l 0,355 400 

8 PO4
3-(P) mg/l 0,024 - 

9 Cl- mg/l 36,35 250 

10 Độ cứng mg/l 131,54 500 

11 Mn mg/l 2,627 0,5 

12 Fe tổng mg/l 8,584 5 

13 As mg/l 0,004 0,05 

14 Cu mg/l 0,209 1,0 

15 Zn mg/l 0,139 3,0 

16 Coliform 
MPN/ 

100ml 
3 3 

NN1: nước giếng khơi gia đình Bà My, Lam Hạ, Phủ Lý 

Kết quả phân tích cho thấy mẫu nước ngầm có chỉ tiêu NH4+ và Fe vượt quy chuẩn QCVN 

09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. 
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3. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA HẠNG 

MỤC BỔ SUNG 

3.1. Mức độ tác động 

Loại và quy mô tác động môi trường tiêu cực tiềm tàng của các hợp phần của Tiểu dự án TP Phủ 

Lý được tóm tắt trong bảng 3 dưới đây. Các tác động tiềm năng của các hợp phần của dự án 

trong khi mức tác động được phân loại như sau: Không (N) không có tác động; thấp (L) - công 

trình nhỏ, tác động nhỏ, địa phương, đảo ngược, tạm thời; trung bình (M) - các công trình nhỏ ở 

các khu vực đô thị / nhạy cảm, quy mô trung bình với tác động vừa phải, đảo ngược, địa phương, 

tạm thời; cao (H) - công trình quy mô ở khu vực thành thị / nhạy cảm, các công trình quy mô lớn 

có ảnh hưởng đáng kể (xã hội và / hoặc môi trường), không thể đảo ngược và phải bồi thường. 

Nhìn chung, tất cả các hoạt động của các hạng mục bổ sung  đều liên quan các công trình xây 

dựng quy mô vừa và nhỏ, trong đó đa số các tác động môi trường tiêu cực là có thể thay đổi 

được, tạm thời, cục bộ và có thể giảm thiểu được thông qua việc áp dụng các biện pháp quản lý 

xây dựng và công nghệ phù hợp, và với việc giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện của nhà thầu 

và thâm vấn ý kiến của cộng đồng địa phương. Tuy nhiên loại và tính chất của tác động thay đổi 

một cách đáng kể theo tính chất và quy mô của hoạt động, vị trí, và điều kiện môi trường và xã 

hội của nó, thói quen của con người và các yếu tố về thời gian. 
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Bảng  8. Mức độ các tác động tiêu cực của thực hiện các hạng mục bổ sung 

Hạng mục Vật lý Sinh học Xã hội Khác Ghi chú 

 Không 

khí, 

tiếng 

ồn, 

rung 

động 

Đất, 

nước 

Chất thải 

rắn, bùn 

nạo vét 

Rừng, hệ 

sinh thái 

tự nhiên 

Cá, 

thủy 

sinh 

Thu hồi 

đất, tái 

định cư 

Dân 

tộc 

bản 

địa 

Tài 

nguyên 

văn hóa 

vật thể 

Sinh 

kế, xáo 

trộn 

đến 

cộng 

đồng 

dân cư 

Lụt lội 

cục bộ, 

giao 

thông, 

an toàn 

Tác động 

bên 

ngoài 

khu  vực 

dự án 

Trường học Lương Khánh Thiện 

Chuẩn bị L N N N N N N L L L N - Các công trình quy mô 

vừa và nhỏ với những 

tác động nhỏ (xem thêm 

chú giải (2) dưới đây)  

Xây dựng M M L N N N N N L L L 

Hoạt động N N M N N N N N N L N 

Kè Bắc sông Châu Giang từ Quốc lộ 1A đến cầu Châu Giang 

Chuẩn bị L L L N N M N M L N L - Các công trình quy mô 

vừa với những tác động 

nhỏ (xem thêm chú giải 

(2) dưới đây)  

Xây dựng M M M L M L N L L M M 

Hoạt động N N N N N N N N N L N 

Đường 27m phía bắc  Cơ sở khám chữa bệnh – Bệnh viện Bạch Mai nối với đường D4-N7 

Chuẩn bị L L L N N M N N M N N - Các công trình quy mô 

vừa với những tác động 

nhỏ (xem thêm chú giải 

(2) dưới đây)  

Xây dựng M M M N N N N N M L L 

Hoạt động M N N N N N N N N L L 

Đường tránh ĐT491 

Chuẩn bị L L L N N M N N N L L - Các công trình quy mô 
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Xây dựng M M M N N N N L M M M vừa và nhỏ với những 

tác động nhỏ (xem thêm 

chú giải (2) dưới đây)  Hoạt động M M M N N N N N N M M 

Ghi chú: (1) Các tiêu chí sau đây được sử dụng cho việc đánh giá mức độ tác động: Không (N) không có tác động; Thấp (L) - công trình nhỏ, tác động 

nhỏ, cục bộ, có thể đảo ngược, tạm thời; Trung bình (M) các công trình nhỏ ở các khu vực đô thị /nhạy cảm, các công trình quy mô trung bình với các 

tác động vừa phải trong đó có thể đảo ngược được, giảm thiểu và quản lý được, cục bộ, tạm thời; Cao (H)-Các công trình quy mô vừa và trong khu vực 

đô thị / nhạy cảm nhỏ, công trình quy mô lớn có tác động đáng kể (và xã hội/ hoặc môi trường) trong đó nhiều trường hợp không thể đảo ngược và yêu 

cầu phải bồi thường, Cả M và H cần giám sát và thực hiện các biện pháp giảm thiểu cũng như năng lực thể chế tương xứng về an toàn. 

(2) Các công trình quy mô vừa và nhỏ, hầu hết các tác động cục bộ, tạm thời, và có thể được giảm thiểu được thông qua việc áp dụng các giải pháp kỹ 

thuật và thực tiễn quản lý xây dựng tốt, với sự giám sát, kiểm tra và tham vấn chặt chẽ với cộng đồng địa phương. 
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3.2. Hạng mục xây dựng trường Lương Khánh Thiện 

3.2.1. Giai đoạn GPMB 

Tác động xã hội: Diện tích đất ảnh hưởng khi xây dựng trường THCS  Lương Khánh Thiện là 

1322 m2. Tuy nhiên, đây là do được xây dựng trên nền trường cũ nên không phải bồi thường về 

đất đai. Do đó tác động này là không đáng kể. Khuôn viên trường có hàng phượng (15 cây) đã 

trên bốn mươi năm. Hai cây phải tạm thời di chuyển trong quá trình xây dựng. Hai cây này sẽ 

được ươm và đặt gần trường. Khi quá trình xây dựng hoàn thành, chúng sẽ được trồng lại trong 

khuôn viên trường. Thêm vào đó, chín cây phượng mới sẽ được trồng trong trường.  

Đối với học sinh của trường, trong thời gian trường xây dựng, nhà trường sẽ thuê địa điểm cho 

học sinh học nhờ trong khu vực phường Minh Khai. 

Tác động tới công trình văn hóa: việc thực hiện xây dựng trường không gây ra các tác động về 

công trình văn hóa nào. 

Những tác động về phá dỡ công trình là không đáng kể do công trình kiên cố tại khuôn viên 

trường hiện không còn nhiều. 

3.2.2. Giai đoạn xây dựng 

Trường THCS Lương Khánh Thiện nằm trên đường Lê Lợi, liền kề với 2 trường mầm non và 

tiểu học Lương Khánh Thiện, phía sau trường giáp với đường kè dọc sông Châu Giang.  

(i) Những tác động chung: 

Trong quá trình xây dựng trường, các tác động chủ yếu phát snh là  khí thải, tiếng ồn, chất thải 

rắn, nước thải sinh hoạt của công nhân. Do quy môi thi công nhỏ, những tác động này chỉ ở mức 

độ thấp và có thể giảm thiểu nhờ biện pháp quản lý. 

Khí thải: 

Tổng khối lượng san nền khu vực dựa án là 372.54m3, bằng cát san lấp (ước tính khoảng 521 

tấn) Lượng xe vận chuyển ước tính khoảng 105 chuyến (nếu sử dụng xe 5 tấn). Theo các tài liệu 

kỹ thuật, trong khoảng 10 km xe tiêu tốn khoảng 0,0025-0,003 tấn dầu. Như vậy khối lượng dầu  

tiêu tốn vào khoảng 0.2625 – 0.315 tấn cả đi về. 

Hiện nay, Việt Nam chưa có số liệu tiêu chuẩn hoá về nguồn thải các chất ô nhiễm do các loại xe 

thải ra, do đó chúng tôi đã căn cứ vào tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sử dụng phương 

pháp xác định nhanh nguồn thải theo “hệ số ô nhiễm không khí”, để tính toán lượng các chất ô 

nhiễm không khí do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải. Ước tính sơ bộ như sau: 

Bảng  9. Khối lượng phát thải 

Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg chất khí 

thải/tấn dầu sử dụng) 

Khối lượng phát thải (kg) 

Bụi 4,3 1.13 -1.35 

SO2 20S 5.2S-6.3S 
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NOx 55 14.4-17.3 

CO 28 7.35-8.82 

VOC 12 3.15-3.78 

S: tỷ lệ % lưu huỳnh trong nhiên liệu ( chiếm khoảng 0,2-0,4%) 

Lượng khí thải, bụi này  phát sinh trong thời gian thi công tuy nhiên với khối lượng không lớn và 

có thể giảm thiểu bằng biện pháp quản lý. 

Tiếng ồn: 

Mức độ ô nhiễm tiếng ồn được dự báo như sau: 

Sự lan truyền phát tán tiếng ồn được tính theo công thức: 

Leq = E.L + 10log(U.E) – 20 log(D/D1) – 10 G log(D/D1)  [1] 

- Trong đó: Leq: Tiếng ồn tại khoảng cách D 

- E.L: Tiếng ồn tại vị trí đo (khoảng cách D1 m từ nguồn thải) 

- G: Hệ số địa hình 

- D: Khoảng cách cần tính 

- D1: Khoảng cách đo điểm nguồn 

- U.F: Hệ số sử dụng hữu ích của động cơ. 

Do hầu hết các động cơ đều được sử dụng một cách tối đa nên hệ số U.F = 1, và trong trường 

hợp xây dựng này, giả thiết không có các chướng ngại vật nên hệ số G = 0. Khi đó, sự lan truyền 

của tiếng ồn được tính theo công thức: 

      Leq = E.L – 20 log (D/D1) 

Mức độ ôn nhiễm tiếng ồn từ các phương tiện thi công và vận chuyển: 

Bảng  10. Mức ồn 

TT Tên động cơ, 

thiết bị 

Tiếng ồn   

tại 

15,24 m* 

Lan truyền tiếng ồn (dB) 

50 m 80 m 100 m 120 m 150 m 200 m 

1 Máy ủi 85 74,68 70,60 68,66 67,08 65,14 62,64 

2 Máy xúc 83 72,68 68,59 66,66 65,08 63,14 60,64 

3 Xe tải 88 77,68 73,60 71,65 70,08 68,14 65,64 

QCVN  26– 

2010/BTNMT 
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6h – 21h 70 70 70 70 70 70 70 

21h – 6h 55 55 55 55 55 55 55 

Nguồn: * The US Federal Transit Admistration (FTA). Transit Noise and Vibration Impact 

Assessment (Đánh giá tác động của tiếng ồn, rung từ giao thông). 2006 

Theo tính toán, việc sử dụng xe tải vận chuyển vật liệu sẽ phát sinh tiếng ồn vượt so với quy 

chuẩn theo QCVN 26-2010/BTNMT. Đặc biệt, theo quy chuẩn về mức ồn cho phép đối với khu 

dân cư trong khoảng thời gian từ 21h-6h, thì việc sử dụng máy móc thi công trong khoảng thời 

gian này hầu hết đều phát sinh tiếng ồn vượt quy chuẩn trong phạm vi 200m. Khu vực thi công là 

khu vực đông dân cư, do đó trong quá trình thi công, nhà thầu cần hạn chế tối đa thời gian thi 

công ban đêm, đặc biệt không để tình trạng các xe vận chuyển chạy qua khu dân cư trong khoảng 

thời gian này. 

Nước thải: 

Dự kiến lượng nước sử dụng cho vệ sinh, sinh hoạt của công nhân tại công trường khoảng 45 

lít/người/ngày (sử dụng lao động địa phương). Lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 80% lưu 

lượng nước cấp. Với lượng công nhân làm việc tại công trường là 20 người thì lưu lượng nước 

thải sinh hoạt là: Q = (20 người x 45 lít/người/ngàyx0.8= 720 (l/ngày) 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân thi công dự án tạm tính như trên là i không lớn 

nên ảnh hưởng do nước thải sinh hoạt của công nhân thi công là ở mức THẤP và có thể giảm 

thiểu được 

Chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

Có thể ước tính khối lượng rác thải sinh hoạt thải ra như sau: có khoảng 20 công nhân trên công 

trường, mỗi người thải khoảng 0,5kg rác thải sinh hoạt. Khối lượng rác thải sinh hoạt sẽ vào 

khoảng 10kg. Nhà thầu chuẩn bị thùng loại 200l trên công trường để thu gom riêng chất thải sinh 

hoạt, có thể thuê các tổ dịch vụ vệ sinh môi trường thu gom lượng chất thải này. 

Chất thải nguy hại trên công trường chủ yếu là dầu mỡ , nhớt rò rỉ và dầu nhớt thải bỏ khi thay . 

Do quy mô và khối lượng thi công không nhiều, lượng chất thải này ước tính khoảng 5kg/tháng 

(ii) Tác động đặc thù: 

Khu vực thi công sát đường kè song Châu Giang nên lượng đất cát, rác thải có thể theo nước 

mưa cuốn trôi xuống sông. Tuy nhiên do quy mô thi công không lớn nên tác động này không 

đáng kể, mặt khác nó có thể được hạn chế bằng các biện pháp quản lý trên công trường. 

Khu vực thi công tiếp giáp với hai trường tiểu học và mầm non nên trong quá trình thi công, vấn 

đề an toàn cho các em học sinh tại hai trường này cần phải được đặc biệt chú ý. Đây cũng là khu 

vực đông dân cư  nên những nguy cơ về gây tai nạn cho người dân trong các hoạt động di 

chuyển dùng xe cơ giới trong quá trình xây dựng là có thể xảy ra. 

Các tác động về giao thông do sự gia tăng phương tiện vận chuyển cũng cần lưu ý do đây là khu 

vực nội thị có mật độ giao thông cao, gần khu vực chợ và hai trường tiểu học, mầm non Lương 

Khánh Thiện. 
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3.2.3. Giai đoạn vận hành 

Nước thải: 

Trường THCS Lương Khánh Thiện có khoảng 427 học sinh và đội ngũ giáo viên giảng dạy tại 

trường. Mỗi người ước tính sử dụng 80l nước một ngày, khối lượng nước thải bằng khoảng 80% 

khối lượng nước cấp. Lượng nước thải ước tính sẽ là 28,8 m3. Tuy nhiên, do học sinh chỉ học 

một buổi sáng/chiều tại trường, lượng nước thải có thể chỉ tính bằng 1/3, ước tính vào khoảng 

9,6 m3 

Chất thải khác: 

Mỗi người trung bình phát sinh 0.5kg/ngày rác sinh hoạt. Khối lượng rác thải sinh hoạt vào 

khoảng 225kg/ngày. Tuy nhiên, do học sinh chỉ học một buổi sáng/chiều tại trường, lượng chất 

thải rắn sinh hoạt có thể chỉ giảm còn 1/3, ước tính vào khoảng 75kg/ngày. 

Chất thải nguy hại: bóng đèn hỏng. Lượng chất thải này phát sinh không nhiều, ước tính khoảng 

10kg/năm 

3.3. Hạng mục kè chống sạt lở bờ bắc sông Châu Giang từ Quốc lộ 1A tới 

cầu Châu Giang 

3.3.1. Giai đoạn GPMB 

Các tác động về mặt xã hội: 

Trong giai đoạn này, tác động lớn nhất là thu hồi đất đai của người dân, xáo trộn tâm lý người 

dân. Diện tích đất ảnh hưởng khi thực hiện kè bờ bắc sông Châu Giang là 29952 m2, trong đó 

điện đất nhà dân bị thu hồi là 2142m2, diện tích đất khác (do UBND phường/TP quản lý) là 

27810 m2. Tổng số hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất là 62 hộ trong đó có 12 hộ phải di chuyển chỗ ở. 

Trong khu vực cũng sẽ có 19 ngôi mộ phải di dời.  

Các tác động về Tài nguyên văn hóa vật thể 

- Dựa trên khảo sát đánh giá môi trường, khoảng 19 ngôi mộ sẽ được di dời  bởi việc xây dựng 

tuyến kè  bờ sông Châu Giang. Các tác động giảm thiểu cho việc di dời những ngôi mộ trên bao 

gồm chi phí dời sẽ được chi trả trong bản kế hoạch tái định cư được cập nhật (đang trong quá 

trình chuẩn bị) 

- Thêm vào đó,  ngôi đền nhỏ Đình Tràng (cách 20m bờ kè Bác sông Chau Giang) sẽ tạm thời bị 

ảnh hưởng trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, việc xây dựng tuyến kè không thu hồi đất của 

ngôi đền.. Đường dẫn đến đình sẽ được bảo trì trong quá trình xây dựng. 

3.3.2. Giai đoạn xây dựng 

Khu vực thi công kè tiếp giáp với khu dân cư, đường tiếp cận vào khu vực bờ sông nhỏ, hẹp, và 

có đoạn không có đường đi. Mật độ dân cư dọc bờ sông khá đông. Đường nội bộ trong khu vực 

là đường bê tông, rộng từ 1-2m. Mật độ giao thông trong khu vực không cao. Tuyến kè đi gần 

một miếu thờ nhỏ của tổ dân phố, cách khoảng 20m, Miều có thể bị ảnh hưởng tạm thời trong 

quá trình xây dựng. Do tuyến sông không sử dụng cho giao thông thủy nên tác động này là 

không có. 
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Trong quá trình thi công, miếu thờ sẽ được quây tạm lại để giảm thiểu những tác động về tiếng 

ồn, bụi và rung chấn nhiều nhất có thể, mấy trọng bê tông và các thiết bị xây dựng khác sẽ phải 

vận hành xa miếu thờ này. Các vật liệu xây dựng sẽ không được để gần miếu.  

(i) Tác động chung: 

Khí thải: 

Do dân cư dọc theo bờ sông khá đông nên sự phát sinh ô nhiễm này sẽ gây ảnh hưởng tới sinh 

hoạt hàng ngày của các hộ dân. 

Tổng khối lượng nguyên vật liệu của hạng mục thi công ước tính khoảng 323633 tấn gồm thép, 

đá, đất đào, đất đắp…Với khối lượng nguyên vật liệu này, nếu sử dụng xe 15 tấn cần  21575 

chuyến xe. 

Tuyến kè dài khoảng 807m, chỉ nạo vét bùn trong phạm vi sát bờ để xây kè, ước tính khối lượng  

bùn cát nạo vét từ lòng sông khoảng 20,000 m3, tương đương 28,000 tấn. Nếu sử dụng xe 15 tấn 

vận chuyển sẽ cần 1870 chuyến xe. 

Theo các tài liệu kỹ thuật, trong khoảng 10 km xe tiêu tốn khoảng 0,0025-0,003 tấn dầu. Như 

vậy khối lượng dầu  tiêu tốn vào khoảng 58.6 – 70.3 tấn cả đi về. 

Hiện nay, Việt Nam chưa có số liệu tiêu chuẩn hoá về nguồn thải các chất ô nhiễm do các loại xe 

thải ra, do đó chúng tôi đã căn cứ vào tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sử dụng phương 

pháp xác định nhanh nguồn thải theo “hệ số ô nhiễm không khí”, để tính toán lượng các chất ô 

nhiễm không khí do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải. Ước tính sơ bộ như sau: 

Bảng  11. Khối lượng phát thải 

Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg chất khí 

thải/tấn dầu sử dụng) 

Khối lượng phát thải (kg) 

Bụi 4,3 251.9-302.3 

SO2 20S 1172S-1406S 

NOx 55 3223-3866 

CO 28 1640.8-1968.4 

VOC 12 703.2-843.6 

S: tỷ lệ % lưu huỳnh trong nhiên liệu ( chiếm khoảng 0,2-0,4%) 

Lượng khí thải  này  phát sinh trong suốt thời gian thi công và ảnh hưởng tới khu vực phường 

Lam Hạ, dân cư dọc tuyến QL1A. Lượng phát thải này khá lớn, do đó trong thời gian thi công, 

nhà thầu cần thực hiện các công tác giảm bụi như tưới nước trong khu vực thi công, các chuyến 

xe vận chuyển cần được che phủ tránh bùn, đất rơi vãi, và xe phải được đăng kiểm chất lượng 

định kỳ.  

Tiếng ồn: 
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- Ồn phát sinh do hoạt động của máy móc, phương tiện vận chuyển (máy xúc, ô tô, máy trộn xi 

măng...). 

Mức độ ô nhiễm tiếng ồn được dự báo như sau: 

Sự lan truyền phát tán tiếng ồn được tính theo công thức: 

Leq = E.L + 10log(U.E) – 20 log(D/D1) – 10 G log(D/D1)  [1] 

- Trong đó: Leq: Tiếng ồn tại khoảng cách D 

- E.L: Tiếng ồn tại vị trí đo (khoảng cách D1 m từ nguồn thải) 

- G: Hệ số địa hình 

- D: Khoảng cách cần tính 

- D1: Khoảng cách đo điểm nguồn 

- U.F: Hệ số sử dụng hữu ích của động cơ. 

Do hầu hết các động cơ đều được sử dụng một cách tối đa nên hệ số U.F = 1, và trong trường 

hợp xây dựng này, giả thiết không có các chướng ngại vật nên hệ số G = 0. Khi đó, sự lan truyền 

của tiếng ồn được tính theo công thức: 

      Leq = E.L – 20 log (D/D1) 

Mức độ ôn nhiễm tiếng ồn từ các phương tiện thi công và vận chuyển: 

Bảng  12. Mức độ ô nhiễm ồn 

TT Tên động cơ, 

thiết bị 

Tiếng ồn   

tại 

15,24 m* 

Lan truyền tiếng ồn (dB) 

50 m 80 m 100 m 120 m 150 m 200 m 

1 Máy ủi 85 74,68 70,60 68,66 67,08 65,14 62,64 

2 Máy xúc 83 72,68 68,59 66,66 65,08 63,14 60,64 

3 Xe lu 74 63,68 59,59 57,66 56,08 54,14 51,64 

4 Xe tải 88 77,68 73,60 71,65 70,08 68,14 65,64 

5 Máy cắt 93 82,68 78,60 76,66 75,08 73,14 70,64 

QCVN  26– 

2010/BTNMT 

       

6h – 21h 70 70 70 70 70 70 70 

21h – 6h 55 55 55 55 55 55 55 
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Nguồn: * The US Federal Transit Admistration (FTA). Transit Noise and Vibration Impact 

Assessment (Đánh giá tác động của tiếng ồn, rung từ giao thông). 2006 

Theo tính toán, việc sử dụng xe tải vận chuyển vật liệu sẽ phát sinh tiếng ồn vượt so với quy 

chuẩn theo QCVN 26-2010/BTNMT. Đặc biệt, theo quy chuẩn về mức ồn cho phép đối với khu 

dân cư trong khoảng thời gian từ 21h-6h, thì việc sử dụng máy móc thi công trong khoảng thời 

gian này hầu hết đều phát sinh tiếng ồn vượt quy chuẩn trong phạm vi 200m. Do đó trong quá 

trình thi công, nhà thầu cần hạn chế tối đa thời gian thi công ban đêm, đặc biệt không để tình 

trạng các xe vận chuyển chạy qua khu dân cư trong khoảng thời gian này. 

Cũng từ bảng tính toán trên có thể thấy, công nhân lao động trên công trường sẽ thường xuyên 

tiếp xúc với các loại tiếng ồn có cường độ cao. Theo như tính toán, trong phạm vi 15m, cường độ 

tiếng ồn đều trên 85db. Đây là ngưỡng tiếng ồn nếu tiếp xúc liên tục sẽ gây cho con người cảm 

giác mệt mỏi khó chịu, nếu cường độ tiếng ồn quá cao trên 90db sẽ gây ảnh hưởng tới thính giác. 

Do đó đối với công nhân trên công trường cần tránh tiếp xúc quá lâu đối với nguồn gây tiếng ồn 

lớn, hạn chế chạy không tải máy móc trên công trường và sử dụng bảo hộ lao động. 

Nước thải: 

Dự kiến lượng nước sử dụng cho vệ sinh, sinh hoạt của công nhân tại công trường khoảng 45 

lít/người/ngày (sử dụng lao động địa phương). Lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 80% lưu 

lượng nước cấp. Với lượng công nhân làm việc tại công trường là 30 người thì lưu lượng nước 

thải sinh hoạt là: Q = (30 người x 45 lít/người/ngàyx0.8= 2160 (l/ngày)= 1,08 (m3/ngày). 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân thi công dự án tạm tính như trên là 1 m3/ngày, 

lưu lượng thải không lớn nên ảnh hưởng do nước thải sinh hoạt của công nhân thi công là ở mức 

THẤP và có thể giảm thiểu được 

Chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

Có thể ước tính khối lượng rác thải sinh hoạt thải ra như sau: có khoảng 30 công nhân trên công 

trường, mỗi người thải khoảng 0,5kg rác thải sinh hoạt. Khối lượng rác thải sinh hoạt sẽ vào 

khoảng 15kg/ngày. Nhà thầu chuẩn bị thùng loại 500l trên công trường để thu gom riêng chất 

thải sinh hoạt, có thể thuê các tổ dịch vụ vệ sinh môi trường thu gom lượng chất thải này. 

Chất thải nguy hại : trên công trường chủ yếu là dầu mỡ , nhớt rò rỉ và dầu nhớt thải bỏ khi thay . 

Đối với các máy móc thi công trên công trường, ước tính mỗi lần thay sẽ thải bỏ khoảng 30l dầu 

nhớt và khoảng 3 tháng phải thay một lần. Số lượng máy móc huy động trên công trường khoảng 

5 cái. Như vậy lượng dầu nhớt thải bỏ khoảng 150l/3 tháng.  

An ninh xã hội 

Việc tập trung lực lượng lao động tại địa bàn trong quá trình thi công làm tăng rủi ro phát sinh 

các vấn đề về an  ninh trật tự, tệ nạn xã hội, các bệnh dịch cùng những vấn đề xã hội phức tạp 

khác. Ngoài ra do khu vực thi công kè bắc sông Châu Giang sát với khu dân cư, trong quá trình 

thi công có thể xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với các hộ dân 

(ii) Tác động đặc thù: 

Bùn nạo vét: 
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Việc nạo vét bờ sông cũng làm phát sinh khoảng 20000 m3 bùn cát. 

Nguy cơ lún sụt đất trong quá trình xây dựng: 

Khu vực kè sông Châu Giang có tổng chiều dài tuyến khoảng 807 m, sông Châu Giang cũng là 

sông có dòng chảy quanh co phức tạp. Do vậy khả năng tập trung lũ và vận tốc dòng chảy khi có 

lũ có khả năng lên rất cao. Khi có lũ lớn về sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở bờ sông khu vực công 

trường thi công. Như vậy, sẽ thuận lợi và an toàn nhất nếu nhà thầu tập trung thi công vào mùa 

khô, do các tháng mùa khô tại khu vực này đặc biệt ít mưa 

Trong quá trình xây dựng kè, nếu không thực hiện công tác gia cố bờ tốt, hoặc nếu thời gian thi 

công kéo dài sang mùa mưa lưu lượng nước lớn có thể xảy ra lún sụt đất, ảnh hưởng tới quá trình 

thi công, mất an toàn cho người lao động. 

Trong quá trình thiết kế, các yếu tố về thủy lực, chế độ thủy văn, dòng chảy, yếu tố địa chất đã 

được tính toán thiết kế chi tiết có thể hạn chế được tác động này trong quá trình thi công. 

Ảnh hưởng tới môi trường nước sông Châu Giang: 

Việc nạo vét sông có thể làm phát sinh lượng chất rắn lơ lửng cuốn trôi về vùng hạ lưu sông. 

Lượng nước mưa chảy tràn xung quanh khu vực dự án  kéo theo chất ô nhiễm bao gồm vật liệu 

xây dựng, đất cát, rác thải dầu mỡ, chảy vào sông, gây ảnh hưởng tới nước sông Châu Giang 

Ngoài ra trong quá trình thi công việc ngăn dòng có thể làm giảm tiết diện dòng chảy, khiến vận 

tốc dòng chảy tăng lên, nhất là vào thời điểm mưa lớn, có thể dẫn tới xói lở bờ sông cả dưới 

vùng hạ lưu.  

An toàn lao động: 

Dân cư  dọc bờ sông khá đông đúc nên những nguy cơ về gây tai nạn cho người dân trong các 

hoạt động di chuyển dùng xe cơ giới trong quá trình xây dựng cũng cần phải được nhà thầu, đơn 

vị thi công chú ý. Đối với các hoạt động sử dụng xe tải vận chuyển cần có người hướng dẫn giao 

thông khi qua khu dân cư, có biển báo công trường thi công, hạn chế tốc độ, đèn chiếu sáng ban 

đêm. 

Những nguy cơ về sạt lở lún sụt kè cũng gây mất an toàn cho người lao động và dân cư. Do đó 

các biện pháp an toàn trong thi công, thiết kế, kỹ thuật cần phải được đảm bảo trong quá trình thi 

công. 

Ngoài ra những nguy cơ về nứt vỡ kè cũng có thể xảy ra nếu nguyên vật liệu, xe vận chuyển tập 

kết quá tải trọng trên tuyến kè đang thi công. 

Hư hỏng công trình giao thông nội bộ: 

Do gia tăng lượng xe vận chuyển (khoảng 23445 chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu và bùn 

cát nạo vét, trong suốt thời gian thi công khoảng 3 năm, tương đương khoảng 22 chuyến/ngày) 

nên có thể gây ra hư hỏng đường giao thông nội bộ trong khu dân cư dọc bờ bắc sông Châu 

Giang (tổ dân phố Đình Tràng). Trong trường hợp này, sau khi thi công, nhà thầu phải có trách 

nhiệm hoàn nguyên đường hiện trạng. 

Ảnh hưởng tới công trình nhà dân, miếu thờ: 
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Do thi công kè sông sát với khu dân cư, nhà dân dọc sông khá nhiều. Sát tuyến kè cũng có một 

miếu thờ (cách khoảng 20m). Trong quá trình thi công có thể ảnh hưởng tới nhà dân dọc sông và 

miếu thờ này như nứt tường rào, tường nhà. Nhà thầu cần có biện pháp thi công đảm bảo an toàn 

cho công trình này, nếu xảy ra hư hỏng nhà thầu cần thỏa thuận đền bù với người dân. 

Trong quá trình thi công, miếu thờ sẽ được quây tạm lại để giảm thiểu các tác động về tiếng ồn, 

bụi và rung chấn nhiều nhất có thể, máy trộn bê tông và các thiết bị xây dựng khác phải được 

vận hành xa khỏi miếu thờ này. Các vật liệu xây dựng không được để gần miếu. 

3.3.3. Giai đoạn vận hành 

Giảm nguy cơ xói lở: 

Hiện nay, do dòng chảy của sông Châu Giang chảy qua địa bàn thành phố Phủ Lý có hình thế 

quanh co, uốn khúc, dòng chảy phức tạp, dòng chủ lưu áp sát bờ tả từ khu vực giáp với trại giam 

Mễ đến cuối đường Biên Hòa, đoạn thượng lưu cầu Phủ Lý trên Quốc lộ 1A dòng chủ lưu lại áp 

sát bờ hữu. Phía bờ nam sông cũng đã được kè, nên khi mưa lớn có thể gây xói lở bên bờ bắc của 

sông do vận tốc dòng chảy cao, ảnh hưởng tới các hộ dân khu vực dọc bờ sông (tổ dân phố Đình 

Tràng). Việc kè dọc bờ bắc sông Châu Giang sẽ có tác dụng loại trừ hiện tượng này. 

Môi trường nước sông Châu: 

Việc vận hành kè sông cơ bản không gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng nước sông. Tuy 

nhiên, sau khi hoàn thành tuyến kè và đường hành lang, lưu lượng giao thông,  dân cư dọc tuyến 

kè tăng cao, có thể xảy ra hiện tượng người dân qua lại xả rác xuống dòng sông. Do đó, về mặt 

quản lý, chính quyền địa phương cần có quy định, tuyền truyền về bảo vệ môi trường cho người 

dân, tạo ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng. 

Môi trường cảnh quan: 

Việc kè sông Châu Giang một mặt giúp chống sát lở bên bờ bắc của sông, mặt khác nếu quản lý 

tốt về mặt môi trường, giữ gìn vệ sinh chung sẽ góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp  trong 

khu vực thành phố 

Sự cố sạt lở vỡ kè: 

Đối với công tác kè sông Châu Giang, trong quá trình thi công cũng như khi tuyến kè đưa vào sử 

dụng có thể xẩy ra sự cố sạt lở bờ kè, kè và sự cố vỡ kè. Cụ thể như sau: 

- Mưa lớn và lũ lớn, gia cố nền móng không chặt sẽ làm xói lỡ bờ kè, gây nên sự cố sạt lở 

kè, nghiêm trọng hơn có thể gây nên sự cố vỡ kè. 

- Công tác tập kết nguyên vật liệu thi công vượt quá tải trọng của bờ kè cũng là nguyên 

nhân gây nên hiện tượng sạt lở bờ kè. 

- Sụt lún, nứt kè trong quá trình sử dụng do các yếu tố thiên tai hoặc sử dụng vượt quá các 

thông số thiết kế. 

Sự cố sạt lở bờ kè sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình, làm giảm khả năng phòng 

chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai của tuyến kè. Sự cố sạt lở kè cũng sẽ ảnh hưởng đến chất 

lượng công trình và cảnh quan môi trường khu vực. 
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Sự cố vỡ kè sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người dân sống gần khu vực kè, ảnh 

hưởng đến chất lượng nhà cửa và các công trình vật kiến trúc nằm trong phạm vi bảo vệ của 

tuyến kè. 

3.4. Hạng mục xây dựng đường phía bắc cơ sở khám chữa bệnh bệnh viện 

Bạch Mai nối với đường D4-N7 

3.4.1. Giai đoạn GPMB 

Trong giai đoạn này, tác động lớn nhất là thu hồi đất đai của người dân, xáo trộn tâm lý người 

dân. Diện tích đất ảnh hưởng là 3962 m2, gồm toàn bộ là đất nông nghiệp. Tổng số hộ bị ảnh 

hưởng thu hồi đất là 17 hộ không có hộ nào phải di chuyển chỗ ở.  

Do khu vực thi công tuyến đường là khu vực đất trống, vắng vẻ, không có hộ dân sinh sống, giao 

thông thưa thớt nên những tác động môi trường tự nhiên trong giai đoạn GPMB là không đáng 

kể và không có tác động tới công trình văn hóa, vật thể 

3.4.2. Giai đoạn xây dựng 

Tuyền đường xây dựng dài 186m nằm giữa khu vực đất trống, xung quanh là ruộng lúa của 

người dân. Đây là khu vực vắng vẻ, giao thông thưa thớt. Điểm đầu tuyến đường 27m này nối 

với tuyến đường D4-N7 đang triển khai thi công. Tuyến đường 27m chạy qua mương nước tưới 

của người dân 

(i)Tác động chung: 

Khí thải: 

Tác động này nhìn chung chỉ có tính cục bộ tại địa điểm thi công với đối tượng tác động chủ yếu 

là công nhân trên công trường do khu vực thi công tương đối vắng vẻ, không có nhà dân. 

Tổng khối lượng đào đắp ước tính là 11215.04 m3 (tương đương 15701 tấn). Nếu sử dụng xe 15 

tấn sẽ cần khoảng 1007 chuyến vận chuyển  

Theo các tài liệu kỹ thuật, trong khoảng 10 km xe tiêu tốn khoảng 0,0025-0,003 tấn dầu. Như 

vậy khối lượng dầu  tiêu tốn vào khoảng 2.51-3.02 tấn dầu. 

Hiện nay, Việt Nam chưa có số liệu tiêu chuẩn hoá về nguồn thải các chất ô nhiễm do các loại xe 

thải ra, do đó chúng tôi đã căn cứ vào tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sử dụng phương 

pháp xác định nhanh nguồn thải theo “hệ số ô nhiễm không khí”, để tính toán lượng các chất ô 

nhiễm không khí do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải. Ước tính sơ bộ như sau: 

Bảng  13. Khối lượng phát thải 

Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg chất khí 

thải/tấn dầu sử dụng) 

Khối lượng phát thải (kg) 

Bụi 4,3 10.8-13.0 

SO2 20S 50.2S-60.4S 
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NOx 55 138-166 

CO 28 70.3-84.6 

VOC 12 30.1-36.2 

S: tỷ lệ % lưu huỳnh trong nhiên liệu ( chiếm khoảng 0,2-0,4%) 

Lượng khí thải, bụi này  phát sinh trong thời gian thi công tuy nhiên với khối lượng không lớn và 

có thể giảm thiểu bằng biện pháp quản lý. 

Tiếng ồn 

- Ồn phát sinh do hoạt động của máy móc, phương tiện vận chuyển (máy xúc, ô tô, máy trộn xi 

măng...). 

Mức độ ô nhiễm tiếng ồn được dự báo như sau: 

Sự lan truyền phát tán tiếng ồn được tính theo công thức: 

Leq = E.L + 10log(U.E) – 20 log(D/D1) – 10 G log(D/D1)  [1] 

- Trong đó: Leq: Tiếng ồn tại khoảng cách D 

- E.L: Tiếng ồn tại vị trí đo (khoảng cách D1 m từ nguồn thải) 

- G: Hệ số địa hình 

- D: Khoảng cách cần tính 

- D1: Khoảng cách đo điểm nguồn 

- U.F: Hệ số sử dụng hữu ích của động cơ. 

Do hầu hết các động cơ đều được sử dụng một cách tối đa nên hệ số U.F = 1, và trong trường 

hợp xây dựng này, giả thiết không có các chướng ngại vật nên hệ số G = 0. Khi đó, sự lan truyền 

của tiếng ồn được tính theo công thức: 

      Leq = E.L – 20 log (D/D1) 

Mức độ ôn nhiễm tiếng ồn từ các phương tiện thi công và vận chuyển 

Bảng  14. Mức độ ô nhiễm ồn 

TT Tên động cơ, 

thiết bị 

Tiếng ồn   

tại 

15,24 m* 

Lan truyền tiếng ồn (dB) 

50 m 80 m 100 m 120 m 150 m 200 m 

1 Máy ủi 85 74,68 70,60 68,66 67,08 65,14 62,64 

2 Máy xúc 83 72,68 68,59 66,66 65,08 63,14 60,64 

3 Xe lu 74 63,68 59,59 57,66 56,08 54,14 51,64 
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4 Xe tải 88 77,68 73,60 71,65 70,08 68,14 65,64 

5 Máy cắt 93 82,68 78,60 76,66 75,08 73,14 70,64 

QCVN  26– 

2010/BTNMT 

       

6h – 21h 70 70 70 70 70 70 70 

21h – 6h 55 55 55 55 55 55 55 

Nguồn: * The US Federal Transit Admistration (FTA). Transit Noise and Vibration Impact 

Assessment (Đánh giá tác động của tiếng ồn, rung từ giao thông). 2006 

Tuy nhiên, tiếng ồn chỉ có tác động trực tiếp tới công nhân trên công trường do khu vực thi công 

vắng vẻ, không có nhà dân. Theo như tính toán, trong phạm vi 15m, cường độ tiếng ồn đều trên 

85db. Đây là ngưỡng tiếng ồn nếu tiếp xúc liên tục sẽ gây cho con người cảm giác mệt mỏi khó 

chịu, nếu cường độ tiếng ồn quá cao trên 90db sẽ gây ảnh hưởng tới thính giác. Do đó đối với 

công nhân trên công trường cần tránh tiếp xúc quá lâu đối với nguồn gây tiếng ồn lớn, hạn chế 

chạy không tải máy móc trên công trường và sử dụng bảo hộ lao động. 

Nước thải sinh hoạt 

Dự kiến lượng nước sử dụng cho vệ sinh, sinh hoạt của công nhân tại công trường khoảng 45 

lít/người/ngày (sử dụng lao động địa phương). Lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 80% lưu 

lượng nước cấp. Với lượng công nhân làm việc tại công trường là 20 người thì lưu lượng nước 

thải sinh hoạt là: Q = (20 người x 45 lít/người/ngàyx0.8= 720 (l/ngày)= 0.72(m3/ngày). 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân thi công là không lớn nên ảnh hưởng do nước thải 

sinh hoạt của công nhân thi công là ở mức THẤP và có thể giảm thiểu được. 

Chất thải rắn và chất thải nguy hại 

Chất thải rắn sinh hoạt:  có khoảng 20 công nhân trên công trường, mỗi người thải khoảng 0,5kg 

rác thải sinh hoạt. Khối lượng rác thải sinh hoạt sẽ vào khoảng 10kg/ngày 

Đất đào ước tính khoảng 2331 m3 . Lượng đất đào này có thể sử dụng cho san lấp mặt bằng 

Chất thải nguy hại trên công trường chủ yếu là dầu mỡ , nhớt rò rỉ và dầu nhớt thải bỏ khi thay . 

Đối với các máy móc thi công trên công trường, ước tính mỗi lần thay sẽ thải bỏ khoảng 30l dầu 

nhớt và khoảng 3 tháng phải thay một lần. Số lượng máy móc huy động trên công trường khoảng 

5 cái. Như vậy lượng dầu nhớt thải bỏ khoảng 150l/3 tháng. Lượng dầu nhớt này sẽ được thu 

gom vào các thùng có dung tích 150-200 l được đặt tại khu vực bảo dưỡng, sửa chữa máy móc 

trên công trường, thuê các đơn vị có chức năng thu mua xử lý để tái chế. Lượng dầu mỡ này cần 

được quản lý tốt tránh tình trạng để công nhân thải đổ bừa bãi ra xung quanh gây ô nhiễm đất 

trồng lúa của người dân. 

An toàn lao động: 
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Trong quá trình thi công, rủi ro về tai nạn trên công trường là có thể xảy ra. Do đó cần chuẩn bị 

các dụng cụ sơ cứu, tủ thuốc trên công trường, trang bị bảo hộ lao động cho công nhân đồng thời 

cũng thường xuyên nhắc nhở công nhân giữ vệ sinh lao động tốt, tuyên truyền lối sống lành 

mạnh cho công nhân 

(ii) Tác động đặc thù: 

Ảnh hưởng tới mương tưới ruộng lúa: 

Do tuyến đường cắt qua mương tưới nước cho nông nghiệp nên khi thi công có thể ảnh hưởng 

tới dòng chảy, hoặc gây nứt vỡ mương, ách tắc dòng chảy do các chất thải rắn.. Nhà thầu cần có 

kế hoạch dẫn dòng nước chảy hoặc sửa chữa mương khi có hư hỏng. 

Ảnh hưởng tới khu vực trồng lúa của người dân: 

Do khu vực thi công xung quanh là ruộng lúa của người dân nên quá trình thi công có thể ảnh 

hưởng tới sản xuất nông nghiệp do các yếu tố như chất thải rắn, bụi, dầu mỡ... 

3.4.3. Giai đoạn vận hành 

Tác động khói bụi 

Việc hình thành tuyến đường vào cơ sở khám chữa bênh khiến lưu lượng giao thông tăng cao. 

Từ đó, việc gia tăng khí thải, khói bụi trên tuyến đường là không thể tránh khỏi 

Chất thải rắn: 

Việc hình thành tuyến đường vào cơ sở khám chữa bệnh và kết nối với tuyến đường D4-N7 làm 

tăng lưu lượng giao thông, đồng thời cũng sẽ làm phát sinh lượng chất thải rắn trên tuyến đường 

này. 

Nguy cơ tai nạn giao thông 

Việc hình thành tuyến đường vào cơ sở khám chữa bệnh và kết nối với tuyến đường D4-N7 một 

mặt làm giao thông thuận lợi, tuy nhiên nó cũng khiến rủi ro về tai nạn giao thông tăng lên so với 

thời điểm hiện tại nếu các phương tiện không đạt chất lượng, người tham gia giao thông thiếu ý 

thức chấp hành luật lệ giao thông. 

3.5. Hạng mục xây dựng tuyến đường tránh ĐT491 

3.5.1. Giai đoạn GPMB 

Trong giai đoạn này, tác động lớn nhất là thu hồi đất đai của người dân, xáo trộn tâm lý người 

dân. Diện tích đất ảnh hưởng là 9493 m2, trong đó đất khu dân cư là 409m2, đất do UBND 

phường quản lý là 9084 m2. Tổng số hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất là 32 hộ, tổng số hộ phải di 

chuyển chỗ ở là 3 hộ. 

Giai đoạn này không có các công trình văn hóa bị ảnh hưởng. 
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3.5.2. Giai đoạn xây dựng 

Tuyến đường tránh ĐT491 dài 586.67m, điểm đầu tuyến tránh nằm tại ngã ba cây xăng Liêm 

Chính (gần chùa Mễ Nội), tuyến đi sát chùa Mễ Nội, đi dọc kè Nam Châu Giang (khoảng 320m), 

rẽ phải và kết nối với ĐT.491 hiện trạng. Đây là khu vực có mật độ giao thông cao. 

(i) Tác động chung 

Khí thải: 

Khối lượng đào đắp đường tránh DDT491 là  15713.53 m3( tương đương khoảng 22000 tấn). 

Nếu sử dụng xe 15 tấn cần khoảng 1500 chuyến xe. Theo các tài liệu kỹ thuật, trong khoảng 10 

km xe tiêu tốn khoảng 0,0025-0,003 tấn dầu. Như vậy khối lượng dầu  tiêu tốn vào khoảng 3.75-

4.5 tấn dầu. 

Hiện nay, Việt Nam chưa có số liệu tiêu chuẩn hoá về nguồn thải các chất ô nhiễm do các loại xe 

thải ra, do đó chúng tôi đã căn cứ vào tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sử dụng phương 

pháp xác định nhanh nguồn thải theo “hệ số ô nhiễm không khí”, để tính toán lượng các chất ô 

nhiễm không khí do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải. Ước tính sơ bộ như sau: 

Bảng  15. Khối lượng phát thải 

Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg chất khí 

thải/tấn dầu sử dụng) 

Khối lượng phát thải (kg) 

Bụi 4,3 
16.13-19.35 

SO2 20S 
75S-90 

NOx 55 
206.25-247.5 

CO 28 
105-126 

VOC 12 
45-54 

S: tỷ lệ % lưu huỳnh trong nhiên liệu ( chiếm khoảng 0,2-0,4%) 

Lượng khí thải, bụi này  phát sinh trong thời gian thi công  24 tháng tuy nhiên với khối lượng 

không lớn và có thể giảm thiểu bằng biện pháp quản lý. 

Tiềng ồn: 

Sự lan truyền phát tán tiếng ồn được tính theo công thức: 

Leq = E.L + 10log(U.E) – 20 log(D/D1) – 10 G log(D/D1)  [1] 

- Trong đó: Leq: Tiếng ồn tại khoảng cách D 

- E.L: Tiếng ồn tại vị trí đo (khoảng cách D1 m từ nguồn thải) 

- G: Hệ số địa hình 

- D: Khoảng cách cần tính 
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- D1: Khoảng cách đo điểm nguồn 

- U.F: Hệ số sử dụng hữu ích của động cơ. 

Do hầu hết các động cơ đều được sử dụng một cách tối đa nên hệ số U.F = 1, và trong trường 

hợp xây dựng này, giả thiết không có các chướng ngại vật nên hệ số G = 0. Khi đó, sự lan truyền 

của tiếng ồn được tính theo công thức: 

      Leq = E.L – 20 log (D/D1) 

Mức độ ôn nhiễm tiếng ồn từ các phương tiện thi công và vận chuyển 

Bảng  16. Mức ô nhiễm ồn 

TT Tên động cơ, 

thiết bị 

Tiếng ồn   

tại 

15,24 m* 

Lan truyền tiếng ồn (dB) 

50 m 80 m 100 m 120 m 150 m 200 m 

1 Máy ủi 85 74,68 70,60 68,66 67,08 65,14 62,64 

2 Máy xúc 83 72,68 68,59 66,66 65,08 63,14 60,64 

3 Xe lu 74 63,68 59,59 57,66 56,08 54,14 51,64 

4 Xe tải 88 77,68 73,60 71,65 70,08 68,14 65,64 

5 Máy cắt 93 82,68 78,60 76,66 75,08 73,14 70,64 

QCVN  26– 

2010/BTNMT 

       

6h – 21h 70 70 70 70 70 70 70 

21h – 6h 55 55 55 55 55 55 55 

Nguồn: * The US Federal Transit Admistration (FTA). Transit Noise and Vibration Impact 

Assessment (Đánh giá tác động của tiếng ồn, rung từ giao thông). 2006 

Theo tính toán, việc sử dụng xe tải vận chuyển vật liệu sẽ phát sinh tiếng ồn vượt so với quy 

chuẩn theo QCVN 26-2010/BTNMT. Đặc biệt, theo quy chuẩn về mức ồn cho phép đối với khu 

dân cư trong khoảng thời gian từ 21h-6h, thì việc sử dụng máy móc thi công trong khoảng thời 

gian này hầu hết đều phát sinh tiếng ồn vượt quy chuẩn trong phạm vi 200m. Khu vực thi công là 

khu vực đông dân cư, do đó trong quá trình thi công, nhà thầu cần hạn chế tối đa thời gian thi 

công ban đêm, đặc biệt không để tình trạng các xe vận chuyển chạy qua khu dân cư trong khoảng 

thời gian này. 

Ngoài ra, công nhân trên công trường cũng bị ảnh hưởng bới tiếng ồn. Theo như tính toán, trong 

phạm vi 15m, cường độ tiếng ồn đều trên 85db. Đây là ngưỡng tiếng ồn nếu tiếp xúc liên tục sẽ 

gây cho con người cảm giác mệt mỏi khó chịu, nếu cường độ tiếng ồn quá cao trên 90db sẽ gây 
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ảnh hưởng tới thính giác. Do đó đối với công nhân trên công trường cần tránh tiếp xúc quá lâu 

đối với nguồn gây tiếng ồn lớn, hạn chế chạy không tải máy móc trên công trường và sử dụng 

bảo hộ lao động. 

Nước thải sinh hoạt 

Dự kiến lượng nước sử dụng cho vệ sinh, sinh hoạt của công nhân tại công trường khoảng 45 

lít/người/ngày (sử dụng lao động địa phương). Lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 80% lưu 

lượng nước cấp. Với lượng công nhân làm việc tại công trường là 30 người thì lưu lượng nước 

thải sinh hoạt là: Q = (30 người x 45 lít/người/ngàyx0.8= 1080 (l/ngày)= 1.08(m3/ngày). 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt của công nhân thi công là không lớn nên ảnh hưởng do nước thải 

sinh hoạt của công nhân thi công là ở mức THẤP và có thể giảm thiểu được 

Chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

Có khoảng 30 công nhân trên công trường, mỗi người thải khoảng 0,5kg rác thải sinh hoạt. Khối 

lượng rác thải sinh hoạt sẽ vào khoảng 15kg/ngày.  

Đất đá đào ước tính khoảng 4550 m3 có thể được sử dụng san lấp mặt bằng trong khu vực 

Chất thải nguy hại trên công trường chủ yếu là dầu mỡ , nhớt rò rỉ và dầu nhớt thải bỏ khi thay . 

Đối với các máy móc thi công trên công trường, ước tính mỗi lần thay sẽ thải bỏ khoảng 30l dầu 

nhớt và khoảng 3 tháng phải thay một lần. Số lượng máy móc huy động trên công trường khoảng 

5 cái. Như vậy lượng dầu nhớt thải bỏ khoảng 150l/3 tháng. 

Ngoài ra còn các tác động về an toàn lao động, an ninh xã hội trong khu vực. 

(ii)Tác động đặc thù 

Tác động tới môi trường nước sông Châu 

Khu vực thi công sát đường kè song Châu Giang nên lượng đất cát, rác thải có thể theo nước 

mưa cuốn trôi xuống sông. Tuy nhiên do quy mô thi công không lớn nên tác động này chỉ ở mức 

trung bình, mặt khác nó có thể được hạn chế bằng các biện pháp quản lý trên công trường  

Tác động tới giao thông 

Tuyến đường giao thông trong khu vực khá nhỏ hẹp, mật độ giao thông tại đây lại cao. Việc tăng 

lượng giao thông do thi công tuyến đường sẽ làm tăng nguy cơ ách tắc giao thông trong khu vực 

nhất là vào giờ cao điểm 

Ảnh hưởng công trình giao thông nội bộ  

Do lượng xe vận chuyển khá lớn (khoảng 1500 chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu) nên có 

thể gây ra hư hỏng đường giao thông nội bộ trong khu dân cư (tổ dân phố Mê Nội). Trong trường 

hợp này, sau khi thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn nguyên đường hiện trạng. 

Các tác động tới công trình văn hóa vật thể: 

Chùa Mễ Nội nằm ngay sát với tuyến đường tránh DT491. Khi thi công sử dụng máy lu, đầm 

gây ồn, rung có thể ảnh hưởng tới công trình chùa Mễ Nội gần khu vực thi công đường tránh 

ĐT491 
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3.5.3. Giai đoạn vận hành 

Tác động khí thải, bụi 

Việc hình thành tuyến đường tránh khiến lưu lượng giao thông tăng cao. Từ đó, việc gia tăng khí 

thải, khói bụi trên tuyến đường là không thể tránh khỏi 

Chất thải rắn: 

Việc hình thành tuyến đường làm tăng lưu lượng giao thông, đồng thời cũng sẽ làm phát sinh 

lượng chất thải rắn trên tuyến đường này. 

Nguy cơ tai nạn giao thông: 

Việc hình thành tuyến đường một mặt làm giao thông thuận lợi, tuy nhiên nó cũng khiến rủi ro 

về tai nạn giao thông tăng lên so với thời điểm hiện tại nếu các phương tiện không đạt chất 

lượng, người tham gia giao thông thiếu ý thức chấp hành luật lệ giao thông. 

 



 Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) cho các hạng mục phát sinh bổ sung 

Dự án Phát triển đô thị loại vừa – Tiểu dự án TP Phủ Lý 

 

VIWASE  

 
53 

4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chương này xác định các biện pháp giảm thiểu tác động của các hạng mục bổ sung trong quá 

trình GPMB, xây dựng, và giai đoạn hoạt động. Các biện pháp giảm thiểu điển hình  được trình 

bày trong bảng Qui tắc môi trường thực hành (ECOPs); và nó sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác 

động chung các công trình.  

Đối với các tác động đặc thù tại các vị trí cụ thể cần phải có các biện pháp giảm thiểu riêng ở các 

vị trí này cho cả hai giai đoạn xây dựng và vận hành bên cạnh những biện pháp chung đã được 

xác định trong ECOPs. 

4.1. GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ 

Tuyến kè bờ bắc sông Châu đoạn từ QL1A đến cầu Châu Giang được bố trí chạy dọc bờ sông 

đảm bảo tránh giải phóng mặt bằng các khu tâm linh, khu nhà dân đã kiên cố mà vẫn đảm bảo về 

hình thức tuyến kè cong trơn không gãy khúc. 

Quá trình thiết kế tuyến kè đã được tính toán dựa trên những khảo sát chế độ thủy văn (mức lũ, 

chế độ dòng chảy...), địa hình, địa chất của khu vực để đảm bảo tính an toàn, sự hoạt động hiệu 

quả của tuyến kè. 

Đảm bảo rằng các thiết kế chi tiết cho công trình phải đưa ra một cách rõ ràng tất cả các khía 

cạnh của quá trình quản lý bùn: đào, vận chuyển bằng các xe tải được che phủ và chống rò rỉ và 

đổ thải bùn tại các vị trí phù hợp đã được chuẩn bị trước (các bãi chôn lấp đối với bùn mà qua 

kết quả thí nghiệm cho thấy là không bị ô nhiễm vượt quá giới hạn quy định; và các bãi chôn lấp 

vệ sinh đối với vật liệu bị ô nhiễm vượt quá giới hạn quy định - ví dụ bãi chôn lấp vệ sinh tại 

Thung Đám Gai ). 

Đối với các tuyến đường: thiết kế hệ thống thoát nước mặt đường, bố trí các hố ga thu nước dọc 

đường, hệ thống điện chiếu sáng trên đường, các biển báo chỉ dẫn giao thông đảm bảo tiêu 

chuẩn. 

Trường học: thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy, bể trữ nước phòng cháy chữa cháy, xử lý 

nước thải bằng bể tự hoại trước khi thải ra hệ thống cống chung 

Trong thiết kế chi tiết, Ban Quản lý dự án sẽ đảm bảo rằng các thiết kế chi tiết sẽ bao gồm hệ 

thống thoát nước đầy đủ để tránh nguy cơ ngập úng trong quá trình xây dựng và hoạt động 

4.2. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN GPMB 

Vấn đề chính trong giai đoạn này là vấn đề về bồi thường cho người dân những thiệt hại về đất 

đai, thu nhập, tài sản.  Việc thực hiện đền bù GPMB sẽ tuân thủ theo kế hoạch tái định cư cập 

nhật của dự án. 

Khi tiến hành công tác bồi thường tài sản bị thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng, cần phải thực 

hiện: 

- Tuyên truyền sâu rộng về chính sách phát triển kinh tế và chính sách đền bù của Dự án tới nhân 

dân. Tuyên truyền về công tác thực hiện đúng nghĩa vụ quyền lợi và pháp luật của nhà nước. 

- Công khai về mức giá đền bù (chi tiết từng loại tài sản đền bù) tới nhân dân bị ảnh hưởng. 
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- Công khai và thông báo chính xác các khối lượng đền bù của từng hộ gia đình. 

- Trước khi tiến hành xây dựng, việc di dời các ngồi mộ nên được hoàn thành tuân thủ theo Kế 

hoạch Tái định cư được cập nhật, hiện, đang được chuẩn bị bởi Ngân hàng và  cơ quan chức 

năng địa phương. 

4.3. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH 

XÂY DỰNG   

ECOPs mô tả các yêu cầu chung điển hình được thực hiện bởi nhà thầu và giám sát bởi các kỹ sư 

giám sát thi công xây dựng trong quá trình xây dựng. ECOPs cuối cùng sẽ được đưa vào như là 

một phụ lục trong các tài liệu đấu thầu và hợp đồng (BD / CD) trong giai đoạn thiết kế chi tiết và 

nhà thầu sẽ được thông báo chính thức trong quá trình đấu thầu. Phạm vi và nội dung của ECOPs 

như sau: 

Phạm vi: Hoạt động xây dựng đối với công trình nhỏ chi phối bởi những ECOPs là những hoạt 

động có tác động trong phạm vi giới hạn, tạm thời và có thể phục hồi, và dễ dàng quản lý với 

thực tiễn xây dựng tốt  

Các biện pháp giảm thiểu được mô tả trong ECOPs được coi là đầy đủ để giảm thiểu hầu hết các 

tác động tiềm tàng trong quá trình xây dựng.  
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Bảng  17. Quy tắc môi trường thực tiễn ECOPs 

Các vấn đề môi trường – 

xã hội 

Biện pháp giảm nhẹ QUY ĐỊNH VIỆT NAM 

1. Phát sinh bụi • Nhà thầu chịu trách nhiệm thực thi các quy định của Việt Nam trên cơ sở lưu 

tâm đến chất lượng môi trường không khí. 

• Nhà thầu sẽ đảm bảo sự phát sinh bụi sẽ được giảm thiểu và không gây khó 

chịu cho người dân địa phương và thực hiện kế hoạch kiểm soát bụi để duy trì 

môi trường an toàn lao động và giảm thiểu sự rối loạn xung quanh các khu dân 

cư/nhà ở. 

• Vận chuyển vật liệu sẽ được chất và cố định trong quá trình vận chuyển để 

ngăn chặn sự rơi vãi của đất, cát, vật liệu hoặc bụi.  

• Xúc đất và dự trữ vật liệu sẽ được bảo vệ để chống xói mòn gió và vị trí dự trữ 

sẽ được xem xét hướng gió phô biến và các điểm nhạy cảm  

• Công nhân cần sử dụng mặt nạ chống bụi ở những nơi mức độ bụi quá mức. 

• QCVN 05: 

2013/BTNMT:  Quy 

định kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng môi 

trường không khí 

 

2. Ô nhiễm không khí  • Tất cả các phương tiện vận chuyển cần tuân theo các quy định Việt Nam về 

kiểm soát giới hạn khí thải cho phép. 

• Các phương tiện vận chuyển tại Việt Nam phải được kiểm tra lượng khí thải 

thường xuyên và được chứng nhận “Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; 

• Không đốt chất thải hoặc vật liệu xây dựng (ví dụ: nhựa đường, vv…) trong 

khu công trường. 

• TCVN 6438-2005: Các 

phương tiện đường bộ. 

Giới hạn tối đa cho 

phép về phát thải khí.   

• Số 35/2005/QD-

BGTVT về kiểm tra 

chất lượng, an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường;  

• QCVN 

05:2013/BTNMT: Quy 

định kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng môi 

trường không khí 

3.  Các tác động từ 

tiếng ồn và rung 
• Nhà thầu có trách nhiệm thực thi các quy định của Việt Nam liên quan đến 

tiếng ồn và độ rung. 

• QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy 
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Các vấn đề môi trường – 

xã hội 

Biện pháp giảm nhẹ QUY ĐỊNH VIỆT NAM 

• Mọi phương tiện cần có “Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QD-BGTVT; để ngăn sự phát sinh 

tiếng ồn quá mức từ các máy móc thiếu bảo dưỡng Khi cần, các biện pháp 

giảm tiếng ồn ở mức độ thích hợp cần được thực hiện và có thể bao gồm các 

bộ giảm thanh, giảm âm, hoặc đặt máy móc ồn ào trong khu vực được bảo vệ 

tiếng ồn.  

• Tránh hoặc giảm thiểu giao thông vận tải đi qua khu dân cư cũng như tránh chế 

biến vật liệu trong khu vực dân cư (như trộn xi măng)  

chuẩn kĩ thuật quốc gia 

về tiếng ồn  

• QCVN 

27:2010/BTNMT:  Quy 

định kỹ thuật quốc gia 

về độ rung. 

4.  Ô nhiễm nước • Nhà thầu cần có trách nhiệm thực thi các quy định của Việt Nam liên quan đến 

nước thải xả vào lòng sông.  

• Cần cung cấp nhà vệ sinh di động hoặc xây dựng nhà vệ sinh cho công nhân 

xây dựng trên công trường. Nước thải từ nhà vệ sinh cũng như nhà bếp, nhà 

tắm, chậu rửa bát… sẽ được đổ vào bể chứa để di chuyển từ công trường hoặc 

xả vào hệ thống cống thành phố; sẽ không có bất cứ sự xả thải trực tiếp nào 

đến lòng sông.  

• Nước thải vượt quá tiêu chuẩn/quy định kỹ thuật Việt Nam cần được thu gom 

vào bể chứa và chuyển khỏi công trường bởi đơn vị thu gom chất thải được cấp 

phép. 

• Sắp xếp hợp lý việc thu gom, chuyển hướng hoặc ngăn chặn nước thải từ các 

hộ dân để đảm bảo xả thải hoặc tắc nghẽn và ngập úng cục bộ ở mức tối thiểu    

• Trước khi thi công, phải đạt được tất cả các giấy phép/chứng chỉ xử lý nước 

thải cần thiết và/hoặc hợp đồng xử lý nước thải.  

• Khi hoàn thành các công việc xây dựng, bể thu nước thải và bể tự hoại sẽ được 

xử lý an toàn hoặc trám bít có hiệu quả.  

• QCVN 

09:2008/BTNMT: Tiêu 

chuẩn Kỹ thuật Quốc 

gia về Chất lượng nước 

ngầm; Bổ sung QCVN 

nước mặt   

• QCVN 

14:2008/BTNMT: Quy 

định kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt;  

• QCVN 40: 

2009/BTNMT: Quy 

định kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công 

nghiệp; 

• TCVN 7222: 2002: 

Yêu cầu chung về nhà 

máy xử lý nước thải tập 

trung;  

5. Hệ thống thoát nước 

và kiểm soát lắng 
• Nhà thầu cần theo sát thiết kế chi tiết của hệ thống thoát nước bao gồm các kế 

hoạch thi công, nhằm ngăn nước mưa gây ra ngập úng cục bộ hoặc xói mòn đất 
• TCVN 4447:1987: 
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Các vấn đề môi trường – 

xã hội 

Biện pháp giảm nhẹ QUY ĐỊNH VIỆT NAM 

đọng  dốc và các khu vực đất tải trầm tích nặng mà không được bảo vệ ảnh hưởng 

đến dong nước địa phương. 

• Đảm bảo hệ thống thoát nước luôn sạch bùn và các vật cản khác.  

• Khu công trường không bị nhiễu loạn bởi các hoạt động xây dựng cần được 

duy trì điều kiện hiện trạng.  

• Đào, đổ, san lấp đất sẽ được duy trì phù hợp với các chi tiết kỹ thuật xây dựng, 

bao gồm các biện pháp như lắp đặt cống rãnh, sử dụng thực vật che phủ.  

• Để tránh dòng chảy trầm tích có thể ảnh hưởng xấu đến dòng nước, lắp đặt các 

công trình kiểm soát trầm tích tại những địa điểm cần thiết để làm chậm lại 

hoặc chuyển hướng dòng chảy và giữ trầm tích cho đến khi thảm thực vật được 

thiết lập.  

• Khu vực khử nước  và dẫn nước: trong trường hợp các hoạt động thi công yêu 

cầu thực hiện trong dòng nước (ví dụ: xây dựng cống hoặc cầu vượt, xây dựng 

tường giữ nước, công trình chống xói mòn), các khu công trường cần được khử 

nước để tạo điều kiện khô ráo cho xây dựng. Nước chứa trầm tích cần được 

bơm từ khu công trình  đến một phạm vi kiểm soát trầm tích phù hợp để xử lý 

trước khi đưa trở lại dòng  

• Sử dụng kỹ thuật như dẫn dòng trong quá trình thi công để hạn chế sự hiện 

tượng xáo trộn trầm tích của dòng nước 

• Nắn dòng hoặc xây dựng đê quai sẽ yêu cầu các biện pháp giảm thiểu hiện 

trường trong EMP. 

Công tác đất – quy 

phạm thi công  

 

• Thông tư số 

22/2010/TT-BXD quy 

định về an toàn xây 

dựng  

 

• QCVN 

08:2008/BTNMT – 

Quy định kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước 

mặt. 

6. Quản lý kho dự trữ, 

và mỏ vật liệu  
• Những mỏ vật liệu hoặc kho dự trữ quy mô lớn sẽ cần có các biện pháp hiện 

trường xa hơn các biện pháp trong ECOPs. 

• Tất cả các nơi được sử dụng phải được xác định trước đó trong chi tiết kỹ thuật 

xây dựng được phê duyệt. Các vùng nhạy cảm như các điểm danh lam thắng 

cảnh, các khu vực sinh cảnh tự nhiên, các khu vực gần các thụ thể nhạy cảm 

hoặc gần nước cần tránh. 

• Một mương mở được xây dựng xung quanh khu dự trữ để chặn nước thải.  

• Dự trữ đất mặt khi mở hầm tạm đầu tiên và sử dụng nó để khôi phục lại khu 

•  
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vực gần giống với điều kiện tự nhiên. 

• Nếu cần, hiện trường xử lý cần có tường bao. 

• Nếu trong quá trình thi công cần phát sinh các khu vực mới thì phải được các 

kỹ sư xây dựng phê duyệt trước.  

• Nếu các chủ đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng khu vực cho dự trữ hoặc hầm 

tạm, họ phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự án. 

• Nếu cần có đường vào thì phải được xem xét trong đánh giá môi trường.   

7. Rác thải • Chất thải nguy hại không được bao gồm trong ECOPs và sẽ yêu cầu các biện 

pháp giảm thiểu cụ thể.. 

• Trước khi thi công, một thủ tục kiểm soát chất thải (lưu trữ, cung cấp thùng, kế 

hoạch quét dọn công trường, kế hoạch dỡ bỏ các thùng, vv) cần được nhà thầu 

chuẩn bị và phải theo sát cẩn thận trong các hoạt động xây dựng.  

• Trước khi thi công phải đạt được tất cả các giấy phép hoặc chứng chỉ xử lý 

chất thải cần thiết.  

• Các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm hành vi vứt rác bừa bãi và cẩu thả 

trong việc xử lý tất cả rác thải. Tại tất cả các nơi làm việc, nhà thầu sẽ cung cấp 

các thùng rác, container và các phương tiện thu gom rác thải. 

• Rác thải có thể được lưu giữ tạm thời trên khu vực được chỉ định phê duyệt bởi 

Tư vấn Giám sát Xây dựng và các chính quyền địa phương liên quan trước khi 

được thu gom và xử lý thông qua đơn vị thu gom chất thải được cấp phép, ví 

dụ URENCO.   

• Các  container lưu giữ chất thải sẽ được bao bọc, chống rò rỉ, chống sự tác 

động của thời tiết và ngăn các động vật ăn xác thối.  

• Không đốt, thay vào đó là chôn lấp và đổ bỏ rác thải  

• Vật liệu có khả năng tái chế như các tấm gỗ cho các công trình mương rãnh, 

thép, vật liệu giàn giáo, bao bì, vv… sẽ được thu gom và tách riêng tại hiện 

trường từ các nguồn thải khác để tái sử dụng, sử dụng để san lấp, hoặc bán.  

• Nếu không được loại bỏ khỏi công trường, chất thải rắn hoặc các mảnh vụn 

xây dựng sẽ được xử lý tại một khu vực xác định được phê duyệt bởi Tư vấn 

• Nghị định số  

59/2007/ND-CP về 

quản lý rác thải  

• Thông tư số  

12/2011/TT-BTNMT 

về quản lý chất nguy 

hại  
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Giám sát Xây dựng và được đưa vào kế hoạch rác thải. Trong mọi trường hợp 

nhà thầu phải xử lý tất cả các vật liệu trong khu vực nhạy cảm về môi trường, 

như trong khu sinh quyển tự nhiên hoặc trong dòng nước.  

• Bất kỳ chất thải hóa học nào cũng sẽ được xử lý tại khu chôn lấp thích hợp 

được phê duyệt và phù hợp với các yêu cầu quy định địa phương. Nhà thầu 

phải có các giấy chứng nhận xử lý cần thiết. 

• Thực hiện loại bỏ các vật liệu có chứa amiăng hoặc các chất độc hại khác và 

xử lý bởi các công nhân được đào tạo và chứng nhận chuyên môn.  

• Dầu mỡ đã qua sử dụng sẽ được đưa ra ngoài khu công trường đến công ty tái 

chế dầu được phê duyệt.  

• Dầu đã qua sử dụng, chất bôi trơn, vật liệu làm sạch… từ việc bảo dưỡng 

phương tiện, máy móc sẽ được thu gom trong bể chứa và chuyển ra khỏi công 

trường bởi các công ty tái chế dầu cụ thể để xử lý tại một khu chất thải nguy 

hại đã được phê duyệt  

• Dầu đã qua sử dụng và các vật liệu đã bị ô nhiễm dầu có khả năng chứa PCBs 

sẽ được lưu trữ an toàn để tránh rò rỉ hoặc ảnh hưởng đến công nhân. Cần tiếp 

xúc với STNMT tỉnh để được hướng dẫn thêm.  

8. Quản lý vật liệu nạo 

vét 
• Vật liệu nạo vét có khối lượng lớn hoặc vật liệu đã bị ô nhiễm yêu cầu các biện 

pháp giảm thiểu không được bao gồm trong ECOPs. 

• Cần thiết lập kế hoạch nạo vét gồm có tuyên bố tiến độ, phương pháp phù hợp 

với yêu cầu về an toàn giao thông, y tế công cộng và vệ sinh môi trường. Nhằm 

đảm bảo việc nạo hút thống nhất với các quy định môi trường, những người ra 

quyết định chủ chốt (chính quyền địa phương, STNMT, công ty dịch vụ công 

cộng, CSC…) cần được tham gia và nhất trí trong mỗi quyết định chính trong 

quá trình chuẩn bị và thực hiện kế hoạch.   

• Các đặc điểm của trầm tích cần được xác định bằng cách lấy mẫu và phân tích 

nếu trong ĐTM chưa đánh giá được đầy đủ. Yêu cầu các biện pháp giảm thiểu 

cụ thể đối với vật liêu nạo vét bị ô nhiễm. 

• Đảm bảo rằng kế hoạch quản lý vật liệu nạo vét kết hợp với các vấn đề môi 

•  

• Nghị định số 

59/2007/ND-CP về 

quản lý rác thải. 

• Thông tư số  

12/2011/TT-BTNMT 

về quản lý chất thải 

nguy hại  
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trường trong việc xác định các lựa chọn xử lý ngắn hạn và dài hạn, xem xét các 

phương pháp giảm nạo vét và tối đa hóa việc sử dụng các lợi ích của các vật 

liệu nạo vét.  

• Ngâm chiết từ các vật liệu xây dựng không được phép nhập vào dòng nước mà 

không được lọc hoặc xử lý thích hợp.  

• Vật liệu nạo vét được thu gom theo quy trình như các quy định Việt Nam về 

thu gom chất thải, để đảm bảo an toàn và giao thông vận tải, lưu trữ, xử lý và 

quản lý an toàn về môi trường.  

• Những người liên quan trong việc xử lý vật liệu nạo vét phải là chuyên gia và 

được chứng nhận. 

• Khu san lấp vệ sinh cần phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật, dựa trên mức độ ô 

nhiễm tiềm ẩn. Trong trường hợp xử lý khu đổ bỏ, có thể cần xây dựng một 

phòng độc hại nếu vật liệu nạo vét bị ô nhiễm kim loại nặng.   

9. Phá vỡ sự bao phủ 

thực vật và tài 

nguyên sinh thái  

• Nhà thầu sẽ chuẩn bị Kế hoạch quản lý giải tỏa, thực vật và phục hồi cho  

trước khi được Kỹ sư Xây dựng duyệt, theo các quy định phù hợp. Kế hoạch 

giải tỏa sẽ được Tư vấn Giám sát Xây dựng phê duyệt và được nhà thầu tuân 

thủ nghiêm túc. Các khu vực được giải tỏa cần giảm thiểu ở mức có thể.  

• Giải phóng mặt bằng trong khu vực rừng phải được sự cho phép của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông tổ dân phố  

• Nhà thầu cần di chuyển tầng đất mặt khỏi những khu vực mà đất mặt sẽ bị ảnh 

hưởng bởi các hoạt động khôi phục, bao gồm các hoạt động tạm thời như lưu 

trữ, dự trữ…; lớp đất mặt đã bị bóc sẽ được dự trữ trong các khu vực đã thống 

nhất với Tư vấn giám sát xây dựng để sau này sử dụng cho việc tái tạo thực vật 

và sẽ được bảo vệ đầy đủ.  

• Không được phép sử dụng hóa chất cho giải tỏa thực vật.  

• Cấm chặt bất cứ cây nào trừ khi được cho phép một cách rõ ràng trong kế 

hoạch giải tỏa thực vật. 

• Khi cần, dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ hiệu quả những cây cần bảo 

tồn trước khi bắt đầu bất cứ hoạt động nào trong khu vực.  

• Luật Bảo vệ Môi 

trường số  

55/2014/QH13 
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• Không có khu vực nào có tầm quan trọng tiềm ẩn như tài nguyên sinh thái nên 

bị xáo trộn trừ khi có sự cho phép trước đó của CSC, cần tham khảo ý kiến của 

BQL, IEMC và các chính quyền địa phương có liên quan. Bao gồm các khu 

vực gây giống hoặc chăn nuôi chim hoặc động vật, các vùng sinh sản của cá, 

hoặc bất cứ khu vực không gian xanh nào được bảo vệ. 

• Nhà thầu sẽ đảm bảo rằng không có hiện tượng săn bắn, bẫy hay đánh thuốc 

các loài động vật diễn ra. 

10. Quản lý giao thông • Trước khi xây dựng, thực hiện tham vấn chính quyền và cộng đồng địa phương 

và tham vấn cảnh sát giao thông.  

• Sự gia tăng đáng kể các lượt phương tiện giao thông cần được đưa vào trong kế 

hoạch thi công trước khi được phê duyệt. Các tuyến giao thông, đặc biệt của 

các xe cơ giới hạng nặng, cần xem xét đến các khu vực nhạy cảm như trường 

học, bệnh viện, và chợ.   

• Cần lắp đặt hệ thống chiếu sáng vào ban đêm nếu cần để đảm bảo giao thông 

lưu hành một cách an toàn.  

• Đặt các dấu hiệu xung quanh khu vực xây dựng để tạo điều kiện cho lưu hành 

giao thông, cung cấp các hướng dẫn đến các hợp phần khác nhau của công 

trình, và cung cấp các chỉ dẫn và cảnh báo an toàn. 

• Sử dụng các biện pháp kiểm soát an toàn giao thông, bao gồm các biển hiệu 

đường/sông/kênh và cờ để cảnh báo điều kiện nguy hiểm  

• Tránh vận chuyển vật liệu xây dựng trong giờ cao điểm. 

• Hành lang cho người đi bộ và phương tiện cơ giới trong và ngoài khu vực xây 

dựng cần được cách ly với công trường và có thể tiếp cận một cách dễ dàng, an 

toàn và thích hợp. Biển hiệu phải được lắp đặt thích hợp cả ở đường thủy và 

đường bộ tại những nơi cần thiết. 

• Luật giao thông vận tải 

số  23/2008/QH12 

• Luật xây dựng số  

50/2014/QH13 

• Thông tư số  

22/2010/TT-BXD quy 

định về an toàn xây 

dựng  

11. Gián đoạn các dịch 

vụ tiện ích  
• Gián đoạn có kế hoạch hoặc không có kế hoạch đến các dịch vụ nước, khí, 

điện, internet: nhà thầu phải thực hiện tham vấn trước và có kế hoạch đối phó 

với những những tình huống bất ngờ với chính quyền địa phương về hậu quả 

của một dịch vụ cụ thể bị hỏng hoặc gián đoạn. 

Nghị định số  

73/2010/ND-CP về xử 

phạt hành chính các vấn đề 

an ninh và xã hội 
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• Phối hợp với các các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích có liên quan để thiết lập các 

lịch trình xây dựng phù hợp. 

• Cung cấp thông tin cho các hộ dân bị ảnh hưởng về lịch trình làm việc cũng 

như sự gián đoạn dự kiến (ít nhất 5 ngày trước)   

• Gián đoạn về cung cấp nước cho khu vực nông nghiệp cũng cần phải tránh. 

•  Nhà thầu cần đảm bảo cấp nước thay thế cho cư dân bị ảnh hưởng trong 

trường hợp sự gián đoạn kéo dài hơn 1 ngày. 

• Bất kỳ thiệt hại nào cho cáp của các hệ thống tiện ích hiện có sẽ được báo cáo 

cho chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt.  

12. Phục hồi các vùng bị 

ảnh hưởng  
• Các vùng giải tỏa như hầm tạm thời gian sử dụng không dài, các khu vực xử 

lý, trại cho công nhân, khu dự trữ, giàn giáo và bất kỳ vùng tạm nào trong quá 

trình thi công các hạng mục của dự án sẽ được phục hồi làm cảnh quan, thoát 

nước và phủ thực vật.  

• Bắt đầu phủ thực vật ngay khi có cơ hội.  Start revegetation at the earliest 

opportunity. Loài phù hợp với thực vật bản địa sẽ được lựa chọn để trồng và 

phục hồi địa hình tự nhiên.   

• Các đống đất đá và dốc đào sẽ được giữ cố định và trồng cỏ để chống xói mòn; 

• Tất cả các vùng bị ảnh hưởng sẽ được tạo cảnh quan và thực hiện không chậm 

trễ bất cứ công việc sủa chữa cần thiết nào, bao gồm tạo không gian xanh, 

đường, cầu và các công việc hiện có khác.   

• Trồng cây xanh tại các vùng bị xới đất và sườn dốc để ngăn chặn hoặc giảm 

thiểu sụt đất và giữ ổn định cho đất dốc.  

• Đất bị ô nhiễm các chất hóa học hoặc chất nguy hại sẽ được chuyển đi và chôn 

lấp tại các khi xử lý rác. 

• Khôi phục tất cả các con đường và cây cầu bị hư hỏng do các hoạt động của dự 

án.  

• Luật về bảo vệ môi 

trường số  

55/2014/QH13 

13.  An toàn lao động và 

an toàn công cộng 
• Nhà thầu cần tuân thủ mọi quy định của Việt nam về an toàn lao động. 

• Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch hành động để ứng phó với các rủi ro và các 

tình huống khẩn cấp.  

• Thông tư số 

22/2010/TT-BXD về 

các quy định an toàn 
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• Chuẩn bị các dịch vụ cứu trợ khẩn cấp ngay tại công trường  

• Tập huấn cho công nhân các quy định an toàn nghề nghiệp  

• Nếu sử dụng bom mìn, cần vạch ra các biện pháp giảm thiểu và các biện pháp 

phòng ngừa an toàn trong EMP.   

• Đảm bảo cung cấp những tấm bảo vệ tai cho công nhân sử dụng máy móc gây 

tiếng ồn như đóng cọc, nổ, trộn… để kiểm soát tiếng ồn và bảo vệ công nhân.  

• Trong quá trình phá dỡ các cơ sở hạ tầng hiện có, công nhân và cộng đồng cần 

được bảo vệ khỏi sự rơi vãi các mảnh vụn bằng các biện pháp như đặt máng, 

kiểm soát giao thông, và sử dụng các khu vực hạn chế tiếp cận  

• Lắp đặt các hàng rào, rào chắn, cảnh báo nguy hiểm/ khu vực cấm xung quanh 

khu công trường để chỉ rõ nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân công cộng.  

• Nhà thầu sẽ cung cấp các biện pháp an toàn như lắp đặt hàng rào, rào chắn, dấu 

hiệu cảnh báo, hệ thống chiếu sang để chống tai nạn giao thông cũng như các 

rủi ro khác cho người dân và  các khu vực nhạy cảm  

• Nếu những đánh giá trước đây chỉ ra có thể có bom mìn sót (UXO), cần giải 

tỏa bởi người có chuyên môn và là một phần kế hoạch chi tiết được phê duyệt 

bởi Kỹ sư Xây dựng.  

xây dựng  

• Chỉ thị số 02 /2008/CT-

BXD về các vấn đề an 

toàn và vệ sinh trong 

các đơn vị xây dựng  

• TCVN 5308-91: quy 

định kỹ thuật về an 

toàn trong xây dựng  

• Quyết định số 

96/2008/QD-TTg về 

giải tỏa bom mìn sót  

14. Truyền thông đến 

cộng đồng địa 

phương  

• Duy trì truyền thông mở với chính quyền địa phương và cộng đồng liên quan; 

nhà thầu sẽ phối hợp với các chính quyền địa phương (lãnh đạo phường/xã, 

trưởng tổ dân phố) để thỏa thuận kế hoạch của các hoạt động xây dựng tại 

những khu vực gần với khu vực nhạy cảm hoặc những thời điểm nhạy cảm (ví 

dụ những ngày lễ hội tôn giáo)  

• Các bản sao tiếng việt của các ECOPs và của các tài liệu an toàn môi trường 

liên quan khác sẽ được cung cấp cho cộng đồng địa phương và người lao động 

tại công trường.   

• Giảm không gian vui chơi, mất các sân chơi và bãi đỗ xe: Sự mất các tiện nghi 

trong quá trình thi công thường không tránh khỏi việc gây khó chịu cho người 

dân tại các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, việc tham vấn sớm những đối tượng 

bị ảnh hưởng sẽ giúp điều tra nghiên cứu và thực hiện những phương án thay 

• Nghị định số  

73/2010/ND-CP về xử 

phạt hành chính các vi 

phạm an ninh và xã hội 
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thế    

• Phổ biến các thông tin của dự án cho những thành phần bị ảnh hưởng (ví dụ 

chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các hộ dân bị ảnh hưởng…) thông 

qua họp cộng đồng trước khi khởi công;  

• Tổ chức tiếp xúc quan hệ cộng đồng từ đó những bên quan tâm có thể nhận 

được thông tin về các hoạt động trên khu vực, tình hình của dự án và kết quả 

thực hiện dự án;  

• Cung cấp mọi thông tin, đặc biệt là những phát hiện kỹ thuật, bằng ngôn ngữ 

mà người dân có thể hiểu được và bằng hình thức tiện dụng cho những công 

dân quan tâm và những viên chức được bầu thông qua việc chuẩn bị tờ thông 

tin và các thông cáo báo chí, khi những phát hiện quan trọng trở nên có giá trị 

trong giai đoạn dự án; 

• Theo dõi những mối quan tâm của cộng đồnvà những thông tin yêu cầu như 

tiến độ dự án; 

• Phản hồi những thắc mắc qua điện thoại và thư viết tay kịp thời và chính xác; 

• Thông báo cho cư dân địa phương về kế hoạch xây dựng, lịch trình làm việc, 

sự gián đoạn các dịch vụ, các tuyến đường vòng và các tuyến xe buýt tạm thời, 

phá hủy và phá nổ, khi thích hợp;  

• Cung cấp tài liệu kỹ thuật và bản vẽ cho cộng đồng PC đặc biệt là phác thảo 

khu vực thi công và EMP khu xây dựng; 

Bảng thông báo sẽ được dựng tại tất cả các công trường để cung cấp thông tin 

về người quản lý công trường, nhân viên môi trường,nhân viên y tế và an toàn, 

số điện thoại và thông tin về các nội dung khác như vậy người bị ảnh hưởng có 

thể có kênh để nói lên mối quan tâm và những đề nghị của mình.  

15. Các thủ tục phát hiện 

ngẫu nhiên  
Nếu nhà thầu phát hiện thấy các khu vực khảo cổ, các khu lịch sử, di tích và vật thể, 

bao gồm nghĩa địa hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình khai quật hoặc xây 

dựng, nhà thầu sẽ: 

• Dừng các hoạt động xây dựng trong khu vực phát hiện ngẫu nhiên; 

• Luật Di sản Văn hóa 

(2002) 

• Luật Di sản Văn hóa 

(2009) bổ sung và sửa 
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• Mô tả vùng hoặc khu vực có phát hiện; 

• Bảo vệ khu vực để ngăn chặn bất cứ thiệt hại hoặt mất mát các vật thể có thể 

di dời. Trong trường hợp vật cổ có thể di dời hoặc các di tích nhạy cảm, bố trí 

một người bảo vệ ban đêm cho đến khi chính quyền địa phương chịu trách 

nhiệm hoặc Sở Văn hóa và Thông tin tiếp; 

• Báo cho Tư vấn giám sát xây dựng, Tư vấn giám sát xây dựng có trách nhiệm 

lần lượt báo cho chính quyền địa phương hoặc nhà nước chịu trách nhiệm về 

tái sản văn hóa của Việt Nam (trong vòng 24h hoặc sớm hơn); 

• Chính quyền địa phương hoặc nhà nước có liên quan sẽ chịu trách nhiệm bảo 

vệ và cách ly khu vực trước khi quyết định thủ tục tiếp theo. Việc này sẽ đòi 

hỏi một đánh giá sơ bộ về phát hiện này. Ý nghĩa và tầm quan trọng của 

những phát hiện nên được đánh giá theo những tiêu chuẩn khác nhau liên quan 

đến di sản văn hóa; bao gồm giá trị thẩm mỹ, giá trị lịch sử, giá trị khoa học 

hay nghiên cứu, giá trị xã hội và kinh tế;    

• Quyết định cách xử lý các phát hiện là trách nhiệm của chính quyền. có thể 

bao gồm thay đổi bố trí (như khi tìm thấy một di tích văn hóa hoặc khảo cổ 

quan trọng mà không thể dịch chuyển), bảo tồn, cách ly, phục hồi và cứu hộ;  

• Nếu khu văn hóa và/hoặc di tích có giá trị cao và việc bảo tồn khu vực được 

các nhà chuyên môn kiến nghị và được cơ quan quản lý các di tích văn hóa 

yêu cầu, chủ dự án sẽ cần tiến hành thay đổi thiết kế nếu cần để thích ứng với 

yêu cầu và bảo tồn khu vực; 

• Các quyết định liên quan đến quản lý các phát hiện sẽ được thông báo bằng 

văn bản bởi chính quyền liên quan;  

• Các công việc xây dựng có thể tiếp tục chỉ sau khi được cấp phép từ các chính 

đổi  

• Nghị định số  

98/2010/ND-CP bổ 

sung và sửa đổi  
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quyền địa phương chịu trách nhiệm về an toàn của di sản. 



Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) cho các hạng mục phát sinh bổ sung 

Dự án Phát triển đô thị loại vừa – Tiểu dự án TP Phủ Lý 

 

4.4. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG ĐẶC THÙ TẠI CÁC VỊ 

TRÍ DỰ ÁN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG   

4.4.1. Biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù cho hoạt động xây dựng 

trường THCS Lương Khánh Thiện   

Tác động tiềm tàng của hạng mục được coi là vừa phải, tạm thời, và cục bộ và hầu hết các tác 

động này có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp giảm thiểu điển hình được xác định 

trong ECOPs. Các tác động đặc thù chính ở khu vực này bao gồm nguy cơ về an toàn cho học 

sinh tại hai trường tiểu học và mầm non ngay sát khu vực xây dựng, vấn đề về giao thông và ảnh 

hưởng tới hàng phượng của trường: 

- Trong quá trình xây dựng, nhà thầu sẽ được yêu cầu để đảm bảo che chắn khu vực xây 

dựng bằng vải bạt, lập hàng rào quanh khu vực xây dựng để không ảnh hưởng tới 2 

trường học. Nguyên vật liệu được vận chuyển thèo đường dọc bờ sống để tránh ảnh 

hưởng tới giao thông, được tập kết trong khuôn viên trường. 

- Thông báo cho thầy cô giáo, ban giám hiệu của trường Tiểu học và trường mầm non đẻ 

quản lý các em học sinh không lại gần khu vực tường rào của trường THCS Lương 

Khánh Thiện. 

- Bổ sung bảo vệ quanh khu vực công trường để nhắc nhở kịp thời khi có học sinh lại gần 

khu vực xây dựng 

- Trong thời gian xây dựng, các em học sinh của trường THCS Lương Khánh Thiện sẽ 

được bố trí học tập tại địa điểm nhà trường thuê ở phường Minh Khai. 

- Nhà thầu sẽ thuê Công ty môi trường đô thị Hà Nam để vận chuyển 2 cây phương phải di 

dời, Sau khi xây dựng hoàn thành, Công ty Hà Nam sẽ trồng lại chúng trong khuôn viên 

trường. 

4.4.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù cho hoạt động thi công kè 

chống sạt lở Bắc sông Châu Giang   

Tác động tiềm tàng của hạng mục được coi là vừa phải, tạm thời, và cục bộ và hầu hết các tác 

động này có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp giảm thiểu điển hình được xác định 

trong ECOPs. Các tác động đặc thù chính tại vị trí dự án này bao gồm (a) Xử lý khoảng 20000 

m3 bùn cát nạo vét  (b) Chất lượng nước sông Châu (c) An toàn lao động khi thi công kè (d) Hư 

hỏng công trình đường xá, nhà dân gần tuyến kè, miều thờ gần khu vực kè . Để giảm thiểu các 

tác động các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện bởi Ban Quản lý dự án: 

- Theo kết quả phân tích, chất lượng bùn đất không có dấu hiệu ô nhiễm, do đó có thể sử 

dụng san lấp mặt bằng hoặc bán cho hộ dân trồng cây. 

- Nguyên vật liệu không tập kết gần bờ sống, phải được che chắn cẩn thận 

- Đảm bảo rằng hợp đồng yêu cầu nhà thầu, trước khi bắt đầu thực hiện công viêc, phải 

cung cấp một kế hoạch xây dựng có bao gồm phương án làm thế nào để duy trì dòng 
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chảy, gia cố cọc cừ để đảm bảo an toàn cho các công trình nhà dân dọc bờ sông, chống 

xói lở do dòng chảy sông gây ra. 

- Nhà thầu có trách nhiệm đền bù thiệt hại, hoàn nguyên khi có hiện tượng hư hỏng công 

trình giao thông, nhà dân do thi công gây ra. 

- Thi công vào mùa khô để đảm bảo an toàn do dòng chảy của sông vào mùa lũ khá xiết. 

vào các hồ và bảo vệ công trình không bị ngập úng trong quá trình xây dựng. 

4.4.3. Biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù cho hoạt động xây dựng 

đường phía bắc cơ sở khám chữa bệnh bệnh viện Bạch Mai nối với 

đường D4-N7 

Tác động tiềm tàng của hạng mục được đánh giá là vừa phải, tạm thời, và cục bộ và có thể được 

giảm thiểu thông qua các biện pháp giảm thiểu điển hình được xác định trong ECOPs. Vấn đề 

môi trường đặc thù trong quá trình xây dựng tuyến đường là ảnh hưởng tới mương tưới tiêu và 

khu vực trồng lúa của người dân. Để giảm thiểu nguy cơ này có biện pháp sau đây sẽ được thực 

hiện: 

- Rào chắn khu vực thi công để không làm ảnh hưởng tới ruộng lúa của người dân 

- Đắp bờ vây bằng bao cát để ngăn đất, đá tràn vào khu ruộng lúa của người dân 

- Đảm bảo lưu thông dòng chảy của mương nước tưới qua đường. 

- Đảm bảo rằng các cống tạm thời được lắp đặt đối với mọi trường hợp dòng chảy mương 

tưới khi công trình xây dựng giao thông cắt ngang qua trong quá trình xây dựng 

- Đảm bảo rằng, từ khi bắt đầu xây dựng, việc thoát nước tại công trường là một hoạt động 

ưu tiên hàng đầu, bao gồm các kênh, hố lắng bùn, công trình xử lý dòng chảy và  hệ 

thống thu gom nước thải trên công trường không chảy vảo mương nước tưới. 

4.4.4. Biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù cho hoạt động xây dựng 

đường tránh ĐT491   

Tác động tiềm tàng của Tiểu hợp phần được coi là vừa phải, tạm thời, và cục bộ và hầu hết trong 

số các tác động này có thể được giảm thiểu thông qua các biện pháp giảm thiểu điển hình được 

xác định trong ECOPs. 

Các tác động đặc thù chính bao gồm: (a) tác động tới giao thông trong khu vưc; (b) Ảnh hưởng 

tới công trình giao thông nội bộ và chùa Mễ Nội. 

Để giảm thiểu nguy cơ này có biện pháp sau đây sẽ được thực hiện bởi Ban Quản lý dự án: 

- Đảm bảo rằng nhà thầu chuẩn bị và thực hiện một kế hoạch quản lý môi trường (theo yêu 

cầu của hợp đồng) riêng, đặc thù cho mỗi khía cạnh của công trình giải phóng mặt bằng 

bao gồm việc đào đắp, thoát nước tạm thời và vĩnh viễn, công trình vỉa hè, giao thông và 

an toàn tại công trường. Cụ thể, bên cạnh các yêu cầu chung quy định trong ECOPs, cần 

phải: 
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- Đảm bảo rằng không có giải phóng mặt bằng bên ngoài ranh giới xây dựng đã được xác 

định 

- Đảm bảo rằng, từ khi bắt đầu xây dựng, việc thoát nước tại công trường là một hoạt động 

ưu tiên hàng đầu, bao gồm các kênh, hố lắng bùn, công trình xử lý dòng chảy, vv 

- Đảm bảo rằng các trạm sửa chữa thiết bị, khu vực tập kết vật liệu tạm thời và các thiết bị 

sản xuất; ví dụ: trạm sản xuất bê tông và nhựa đường – cần phải được đặt cách xa các 

sông, khu dân cư và các khu vực nhạy cảm khác. 

- Đảm bảo rằng tất cả các lái xe, người vận hành thiết bị, phải có chứng chỉ hành nghề/ 

chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao, và được đào tạo và được yêu cầu tuân thủ 

kế hoạch quản lý giao thông hiện trường. 

- Có kế hoạch phân luồng giao thông, tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm 

- Đất đá thải có thể sử dụng để san lấp ao thuộc phạm vi quản lý của phường gần khu vực 

dự án 

- Đảm bảo bố trí máy móc thi công có độ rung  lớn cách xa khu vực nhà dân, miếu thờ để 

tránh làm ảnh hưởng tới công trình này. 

- Đảm bảo lịch thi công tránh các ngày lễ của chùa 

4.5. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH   

4.5.1. Biện pháp giảm thiểu trong hoạt động vận hành trường THCS 

Lương Khánh Thiện 

Trong quá trình hoạt động, tác động tổng thể sẽ là tác động tích cực. Tuy nhiên, có một số rủi tác 

động đến môi trường cục bộ và / hoặc cư dân địa phương chính có thể phát sinh trong quá trình 

hoạt động của trường là (a) Phát sinh nước thải (b) nguy cơ cháy nổ. Để giải quyết những tác 

động này, các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện. 

- Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà dùng hệ thống cống hộp B300 và 

B400 kết hợp hố ga xây gạch chỉ vữa xi măng mác 75, nắp đan BT cốt thép; 

- Thoát nước thải: Hệ thống thoát nước bẩn dùng ống PVC D200 thoát từ bể phốt ra hố ga 

sau đó thoát ra hệ thống thoát nước thải chung của thành phố; 

- Nước thải sinh hoạt của học sinh và cán bộ giáo viên sẽ được xử lý qua bể tự hoại. Khu 

nhà học 3 tầng xây dựng bể phốt kích thước dài x rộng x sâu = 5,06m x 3,08m x1,66m. 

Khu nhà hiệu bộ và bộ môn 2 tầng xây dựng bể phốt kích thước dài x rộng x sâu = 3,08m 

x 2,20m x1,45m 

- Nhà trường sẽ cho đặt các loại thùng chứa rác với các dung tích khác nhau tại các vị trí 

thích hợp để học sinh có nơi để xả rác. Sau đó sẽ được đội vệ sinh nhà trường kết hợp với 

Đội vệ sinh môi trường địa phương phường Lương Khánh Thiện đổ thải cùng với rác thải 

của thành phố Phủ Lý 
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- Trang bị hệ thống chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy, có nội quy phòng cháy chữa 

cháy, hệ thống cấp nước chữa cháy, bể trữ nước dung tihcs 20 m3. 

4.5.2. Biện pháp giảm thiểu trong vận hành kè Bắc sông Châu Giang 

Quá trình vận hành kè Băc sông Châu Giang không phát sinh ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường 

đáng kể. Tuy nhiên, có những rủi ro sau đây: (a) sự cố vỡ kè, (b) người dân xả rác xuông lòng 

sông . 

Để giảm thiểu những tác động này, các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện trong quá trình thực 

hiện: 

- Chính quyền địa phương cần có quy định, tuyền truyền về bảo vệ môi trường cho người 

dân, tạo ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng 

- Bố trí thùng rác công cộng đường dọc tuyến kè 

- Kiểm tra và tu sửa kịp thời các đoạn kè bị hư hỏng tránh tình trạng mưa lớn sẽ gây xói 

mòn, sạt lở nghiêm trọng. 

4.5.3. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn hoạt động của đường nối cơ sở 

khám chữa bệnh bệnh viện Bạch Mai với đường D4-N7  và tuyến 

đường tránh ĐT491 

Sau khi xây dựng hoàn thành, trên tuyến đường sẽ có một lượng lớn xe cộ hoạt động. Các tác 

động chính ngắn hạn bao gồm việc gia tăng lưu lượng giao thông và tai nạn giao thông; mặt 

đường, nền đường, hệ thống thoát nước nhanh hỏng hóc do duy tu bảo dưỡng không đầy đủ. 

Để giảm thiểu các tác động này, các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện bởi cơ quan bảo trì 

đường bộ thành phố: 

- Đảm bảo cho các quy định an toàn giao thông, kể cả các biển báo, đèn chiếu sáng, và các 

vạch kẻ trên mặt đường, đã được thực hiện trong quá trình xây dựng được duy trì lâu dài 

và duy tu có hiệu quả, và được làm lại nếu cần thiết; 

- Đảm bảo kế hoạch vận hành và bảo trì của /thành phố và ngân sách được phân bổ phải 

bao gồm công việc và nguồn lực cần thiết để duy trì con đường trong tình trạng như khi 

hoàn thành. 

- Đảm bảo, với sự hỗ trợ của các cơ quan kiểm soát giao thông, xe quá tải không được 

tham gia giao thông. 
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5. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP) 

Mục này sẽ trình bày Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) cho các hạng mục bổ sung của tiểu 

dự án Phủ Lý. Kế hoạch quản lý môi trường sẽ  xác định các hành động được thực hiện bao gồm 

chương trình giám sát môi trường và tổ chức thực hiện, đưa ra các điều khoản cần thiết để thực 

hiện các quy định của Chính phủ và các chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới (WB).  

5.1. Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOPs) 

ECOPs đầy đủ được trình bày ở bảng 17. Các tác động chung điển hình được giảm thiểu bởi các 

biện pháp được xác định trong ECOPs  là: 

- Phát sinh bụi 

- Ô nhiễm không khí 

- Các tác động từ tiếng ồn và rung động 

- Ô nhiễm nước 

- Thoát nước và kiểm soát lắng đọng 

- Quản lý kho bãi, mỏ vật liệu và các hố đào lấy vật liệu. 

- Chất thải rắn 

- Quản lý vật liệu nạo vét 

- Phá vỡ bao phủ thực vật và nguồn tài nguyên sinh thái 

- Quản lý giao thông 

- Gián đoạn các dịch vụ tiện ích 

- Phục hồi vùng bị ảnh hưởng 

- An toàn cho công nhân và công cộng. 

- Truyền thông đến cộng đồng địa phương 

- Những phát hiện ngẫu nhiên 

5.2. Các tác động đặc thù 

Bảng sau trình bày các tác động đặc thù riêng cho mỗi vị trí hạng mục và các biện pháp giảm 

thiểu liên quan chưa được trình bày trong ECOPs. 

Bảng  18. Các tác động đặc thù và  biện pháp giảm thiểu 

Xây dựng trường học ở phường Lương Khánh Thiện 

Giai đoạn tiền xây dựng 

Tác động Hàng phượng lâu năm trong khuôn viên trường ( 2 cây di chuyển trong 

tổng số 15 cây) 

Giảm thiểu Thuê Công ty CP công trình đô thị Hà Nam chuyển và  chăm sóc cây 

trong thời gian thi công. Sau đó sẽ chuyển trồng lại trong khuôn viên 
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trường 

Cơ chế thực hiện Điều kiện hợp đồng, biện pháp trong ECOPs 

Trách nhiệm PMU 

Nguồn tiền  Vốn đối ứng 

Giám sát PMU 

Giai đoạn xây dựng 

Tác động An toàn lao động, giao thông, sự học tập của học sinh (chuyển địa điểm 

học tập tạm thời) 

Giảm thiểu Các biện pháp trong Ecops. Ngoài ra thực hiện: 

- Che chắn khu vực xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu theo đường 

kè dọc sông.  

- Cảnh báo tới ban giám hiệu, các thầy cô và  các em học sinh ở 2 

trường tiểu học và mầm non để quẩn lý các em không tập trung hay qua 

lại sát phía hàng rào trường THCS Lương Khánh Thiện. 

-Bố trí người bảo vệ để ngăn chặn học sinh đi vào công trường xây 

dựng 

-  Trong quá trình xây dựng trường, học sinh của trường sẽ học nhờ tại 

địa điểm khác do trường thuê. 

Cơ chế thực hiện Điều kiện hợp đồng, bổ sung cho các biện pháp trong ECOPs 

Trách nhiệm Nhà thầu/PMU 

Nguồn tiền Tín dụng IDA 

Giám sát Tư vấn giám sát xây dựng / PMU/EMC 

Giai đoạn vận hành 

Tác động Nước thải, sự cố cháy nổ 

Giảm thiểu Có hệ thống chữa cháy, hệ thống chống sét, có bể phốt xử lý sơ bộ 

nước thải trước khi xả vào hệ thống cống chung, bùn cặn được nạo vét 

định kỳ 

Cơ chế thực hiện Kế hoạch vận hành và bảo trì của trường học 

Trách nhiệm Ban Quản lý của trường học, Thành phố 

Nguồn tiền Ngân sách hoạt động của trường học 

Giám sát Quản lý của Trường học, Thành phố 

Kè chống sạt lở bờ bắc sông Châu Giang 

Giai đoạn tiền xây dựng 

Tác động Thu hồi đất, tái định cư, di chuyển 19 ngôi mộ 

Giảm thiểu Thực hiện theo kế hoạch tái định cư cập nhật được phê duyệt,  chính 

sách, quy định của Tỉnh  

Công khai thông tin đến người dân.  

Đảm bảo rằng việc di dời các ngôi mộ sẽ được thực hiện theo báo cáo 

Tái định cư cập nhật đã được phê duyệt trước khi xây dựng 
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Cơ chế thực hiện Kế hoạch tái định cư cập nhật được phê duyệt 

Trách nhiệm PMU 

Nguồn tiền Thành phố 

Giám sát Tư vấn giám sát độc lập 

Giai đoạn xây dựng 

Tác động Bùn nạo vét (20000 m3) ,  

An toàn lao động, ảnh hưởng tới công trình nhà dân, miếu thờ,  

Dòng chảy sông,  

Nguy cơ sụt lún 

Giảm thiểu Như được đề xuất trong ECOPs .  

Thiết kế chi tiết: Nghiên cứu thủy lực thủy văn, khảo sát địa chất để 

đảm bảo thiết kế kè bền vững và ổn định. 

Quá trình thi công: 

+ Gia cố cọc cừ khi nạo vet, làm kè dọc bờ sông,  

+ Không tập kết nguyên vật liệu sát bờ sông,  

+ Dẫn dòng, đảm bảo duy trì dòng chảy,  

+ Biện pháp thi công phải tính tới biện pháp an toàn cho các hộ dân và 

phải đền bù thiệt hại nếu có hư hỏng công trình đường xá, nhà dân 

+ Máy trộn bê tông và những thiết bị xây dựng khác sẽ được vận hành 

tại một khoảng cách nhất định với ngôi đền. Các vật liệu xây dựng 

không được để gần ngồi đền 

+ Thi công vào mùa khô để đảm bảo an toàn. 

Cơ chế thực hiện Điều kiện hợp đồng bổ sung cho các biện pháp trong ECOPs 

Trách nhiệm Nhà thầu/Tư vấn thiết kế chi tiết 

Nguồn tiền Tín dụng IDA 

Giám sát Tư vấn giám sát xây dựng / PMU, IEMC 

Giai đoạn vận hành 

Tác động Các sự cố về nứt vỡ kè 

Giảm thiểu Kiểm tra, tu bổ, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa kịp thời, bố trí thùn 

rác trên đường dọc kè. 

Cơ chế thực hiện Kế hoạch vận hành bảo trì của Công ty Công trình đô thị TP Phủ Lý, 

đội quản lý đê 

Trách nhiệm Đội quản lý đê, Công  ty công trình đô thị thành phố Phủ Lý 

Nguồn tiền Thành phố 

Giám sát Thành phố 

Đường 27m từ cơ sở khám chữa bệnh đến đường D4-N7 

Giai đoạn tiền xây dựng 

Tác động Thu hồi đất 
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Giảm thiểu Thực hiện theo chính sách, quy định của Tỉnh, kế hoạch tái định cư cập 

nhật. 

 Công khai thông tin đến người dân.  

Cơ chế thực hiện Kế hoạch tái định cư cập nhật được phê duyệt 

Trách nhiệm PMU 

Nguồn tiền Thành phố 

Giám sát Tư vấn giám sát độc lập 

Giai đoạn xây dựng 

Tác động Ảnh hưởng tới mương nước tưới tiêu, ảnh hưởng tới ruộng lúa của 

người dân 

Giảm thiểu Thiết kế chi tiết: thiết kế cống qua đường để đảm bảo dòng chảy mương 

lưu thông 

Trong quá trình xây dựng: 

- Dẫn dòng, tránh ách tắc dòng chảy,  

-Sửa chữa mương nước khi có hư hỏng, 

-Quản lý vật liệu, chất thải rắn trên công trường 

-Lập hàng rào khu vực thi công 

Cơ chế thực hiện Điều kiện hợp đồng thiết kế chi tiết và xây dựng, bổ sung cho các biện 

pháp trong ECOPs 

Trách nhiệm Nhà thầu/ Tư vấn thiết kế chi tiết 

Nguồn tiền Tín dụng IDA 

Giám sát Tư vấn giám sát xây dựng / PMU, IEMC 

Giai đoạn vận hành 

Tác động gia tăng lưu lượng giao thông,  rủi ro tai nạn giao thông. 

Giảm thiểu Biển báo giao thông, chỉ dẫn tốc độ rõ ràng, dễ quan sát. 

Cơ chế thực hiện Kệ hoạch vận hành và bảo trì của Thành phố 

Trách nhiệm Cảnh sát giao thông, Thành phố 

Nguồn tiền  Thành phố 

Đường tránh ĐT491 

Giai đoạn tiền xây dựng 

Tác động THu hồi đất, tái định vư 

Giảm thiểu Thực hiện theo chính sách, quy định của Tỉnh, kế hoạch tái định cư cập 

nhật.  

Công khai thông tin đến người dân.  

Cơ chế thực hiện Kế hoạch tái định cư cập nhật được phê duyệt 

Trách nhiệm PMU 

Nguồn tiền Thành phố 
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Giám sát Tư vấn giám sát độc lập 

Giai đoạn xây dựng 

Tác động - Tác động tới giao thông,  

- Tiếng ồn, bụi và rung chấn đến chùa Mễ Nội 

Giảm thiểu Như được đề xuất trong ECOPs  

Trong quá trình xây dựng: 

-Có hệ thống thoát nước trên công trường 

-Phân luồng giao thông, biển báo công trường đầy đủ 

-Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm 

-Bố trí trạm trộng bê tổng, máy móc thi công có độ rung lớn xa công 

trình nhà dân, đền thờ. 

- Ngôi chùa sẽ tạm thời được rào lại. Trong chừng mực có thể, các máy 

trộn bê tông và các thiết bị xây dựng khác sẽ được vận hành tại một 

khoảng cách nhất định với ngôi chùa. Các vật liệu xây dựng không 

được để gần chùa. 

-Đất đá thải có thể sử dụng lấp ao thuộc phạm vi quản lý của phường 

Liêm Chính (theo ý kiến của phường) 

-Kế hoạch xây dựng nên tránh ngày lễ chùa. 

Cơ chế thực hiện Điều kiện hợp đồng, bổ sung cho các biện pháp trong ECOPs 

Trách nhiệm Nhà thầu 

Nguồn tiền Tín dụng IDA 

Giám sát Tư vấn giám sát xây dựng / PMU, EMC 

Giai đoạn vận hành 

Tác động gia tăng lưu lượng giao thông,  rủi ro tai nạn giao thông. 

Giảm thiểu Biển báo giao thông, chỉ dẫn tốc độ rõ ràng, dễ quan sát. 

Cơ chế thực hiện Kế hoạch vận hành bảo trì của thành phố 

Trách nhiệm Cảnh sát giao thông, Thành phố 

Nguồn tiền Thành phố 

5.3. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.3.1. Giám sát việc thực thi an toàn của nhà thầu 

Ba mức độ giám sát an toàn sẽ được thực hiện: giám sát thường xuyên, giám sát định kỳ, và 

giám sát cộng đồng như sau: 

- Giám sát thường xuyên: sẽ được thực hiện bởi Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) được 

phân công bởi PMU. CSC sẽ đưa các kết quả giám sát trong báo cáo tiến độ dự án. 

- Giám sát định kỳ (6 tháng/lần): là một phần của giám sát tổng thể EMP, cán bộ phụ trách 

an toàn môi trường và xã hội (ESU ) được sự hỗ trợ của tư vấn quản lý môi trường độc 

lập (IEMC) cũng sẽ giám sát việc thực thi của nhà thầu 6 tháng/lần và kết quả sẽ được 

báo cáo lên PMU, WB và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam. 
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- Giám sát cộng đồng: giám sát bởi cộng đồng địa phương sẽ được thực hiện theo thủ tục 

của Chính phủ với sự hỗ trợ về kỹ thuật và quản lý từ PMU. 

5.3.2. Quan trắc chất lượng môi trường 

Bảng  19. Phạm vi quan trắc môi trường trong quá trình thi công 

TT Hạng mục quan trắc 
Giai đoạn thi công 

 

I Quan trắc tiếng ồn 

 

 

1. Thông số quan trắc ồn 

2. Tần suất quan trắc Đo 6 tháng 1 lần, 2vị trí 

3. Vị trí quan trắc 2 vị trí : 1 tại khu dân cư dọc sông, 1 gần trường học  

4. Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 26/2010/BTNMT 

II Quan trắc chất lượng không khí 

 

1. Thông số quan trắc TSP, CO, NO2, SO2, HC, vi khí hậu 

2. Tần suất quan trắc Đo 6 tháng 1 lần , 2vị trí 

3. Tiêu chuẩn so sánh QCVN 05 :2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT 

 4. Vị trí quan trắc 2 vị trí : 1 tại khu dân cư dọc sông, 1 gần trường 

III Quan trắc chất lượng nước mặt 

 1. Thông số quan trắc 
pH, nhiệt độ, DO, TSS, BOD5, COD, DO, dầu mỡ, Coliform 

 

 2. Tần suất quan trắc 06 tháng đo 1 lần, 2vị trí 

 3. Tiêu chuẩn so sánh QCVN 08:2008/BTNMT 

 4. Vị trí quan trắc 
Lấy tại sông Châu Giang tại vị trí khu vực kè phía bắc (phía 

thượng lưu theo chiều dòng chảy). 

IV Bùn/Đất Lấy 1 mẫu trước khi nạo vét. Thực hiện khi có cần thiết 

V Giám sát xói lở Suốt quá trình thi công kè. 

Bảng  20. Bảng tính toán tổng số lượng mẫu môi trường  trong quá trình giám sát 

môi trường 

Tổng thời gian 

thi công 

Tần suất quan 

trắc Tổng số đợt 

quan trắc 

Số mẫu không 

khí, ồn 

Tổng số mẫu 

nước mặt 

Mẫu bùn/đất 

(lấy 1 lần 

trước thi 

công) 

Trường Lương Khánh Thiện 

15 tháng 6 tháng/lần 2 2 0 0 

Kè bờ bắc sông Châu Giang 
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24 tháng 6 tháng/lần 4 4 8 1 

Đường phía bắc cơ sở Khám chữa bệnh bệnh viện Bạch Mai nối với đường D4-N7 

Không đề xuất quan trắc do khu vực xây dựng là khu đất trống trải, không có nhà dân, giao 

thông thưa thớt. 

Đường tránh ĐT491 

24 tháng 6 tháng/lần 4 4 0 0 

Tổng số mẫu 10 8 1 

Bảng  21. Chi phí cho hoạt động lấy mẫu (Tỷ giá: 1 USD = 21000 VNĐ) 

St

t 
Chỉ tiêu phân tích 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Khối lượng 

(Mẫu) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(USD) 

I Mẫu không khí 

1 TSP  75,708 10 757,080 36.1 

2 CO 447,223 10 
4,472,230 213.0 

3 NO2 430,848 10 
4,308,480 205.2 

4 SO2 503,446 10 
5,034,460 239.7 

5 HC 1,223,239 10 
12,232,390 582.5 

6 Ồn 62,125 10 
621,250 29.6 

7 Vi khí hậu 175,815 10 
1,758,150 83.7 

II Mẫu nước mặt  

1 Nhiệt độ 84630 8 
677,040 40.3 

2 pH  101041 8 
808,328 48.1 

3 DO 115240 8 
921,920 54.9 

4 TSS 192275 8 
1,538,200 91.6 

5 BOD5 297782 8 
2,382,256 141.8 

6 COD 334547 8 
2,676,376 159.3 

7 Dầu mỡ 1,419,905 8 
11,359,240 676.1 

8 Coliform 1,352,767 8 
10,822,136 644.2 

III Mẫu bùn/đất 

1 As 382480 1 
382,480 18.2 

2 Cd 375174 1 
375,174 17.9 

3 Cu 380342 1 
380,342 18.1 

4 Pb 379197 1 
379,197 18.1 
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5 Zn 380474 1 
380,474 18.1 

Tổng cộng kinh phí phân tích mẫu 62,267,203 3,337 

 

5.4. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC THỰC HIỆN EMP  

5.4.1. Sắp xếp tổ chức  

Các hình và bảng dưới đây tóm tắt vai trò và các trách nhiệm của các bên liên quan chính và 

quan hệ của họ trong quá trình thực hiện EMP.  

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu. Các biện pháp sẽ được 

đưa vào hồ sơ thầu và các chi phí sẽ được bao gồm trong các gói thầu xây dựng.  

- CSC chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu và chi 

phí  sẽ được bao gồm trong hợp đồng dịch vụ với CSC.  

- Tư vấn giám sát độc lập (IEMC) chịu trách nhiệm giám sát môi trường chung,  bao gồm 

việc trợ giúp PMU trong việc giám sát và quan trắc môi trường, và báo cáo việc thực hiện 

EMP thông qua các báo cáo giám sát. 

 

Hình  9. Sơ đồ tổ chức thực hiện chương trình quản lý môi trường EMP 

 

Bảng  22. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan chính (Giải thích cho 

hình ở trên) 

Mô tả Các vai trò/ Trách nhiệm 

(1a) (1b) 

 

Dựa trên các báo cáo hàng quí của tư vấn môi trường độc lập (IEMC), PMU sẽ 

chịu trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo định kỳ để nộp lên Ngân hàng thế giới và 

Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam. 

(1c) PMU bố trí các cán bộ phụ trách an toàn môi trường (ESU) để xem xét và kiểm 

(5) 

(1c) 

Cán bộ chuyên trách môi trường 

 

Tư vấn giám sát thi công 

(CSC) 
Nhà thầu Cộng đồng 

Tư vấn giám sát môi trường (IEMC) 

NHTG Sở TNMT Ban QLDA 

( 

 

(1a)

) 

(1b) 

(2a) (3a) (4a) 

(2b) (3b) (4b) 

(2c) (4c) 

Chi cục bảo vệ 

môi trường 
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tra các phần liên quan trong các tài liệu hợp đồng đối với các gói thầu cho các 

hạng mục xây dựng của dự án để đảm bảo sự tuân thủ theo kế hoạch quản lý 

môi trường (EMP).  

PMU bố trí các cán bộ phụ trách an toàn môi trường (ESU) giám sát, quản lý và 

thực hiện các hoạt động trong kế hoạch quản lý môi trường (EMP) và đồng thời 

phân công tư vấn giám sát xây dựng giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chính 

sách an toàn của nhà thầu, bao gồm cả việc thực hiện chương trình quan trắc 

môi trường. 

PMU/ bộ phận giám sát môi trường (ESU) thiết lập một đường dây nóng để liên 

lạc với cộng đồng cư dân địa phương giải quyết các thắc mắc, góp ý từ cư dân 

địa phương trong toàn bộ quá trình từ GPMB đến giai đoạn xây dựng.  

(2a) 

Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) nộp báo cáo giám sát định kỳ về các biện pháp 

giảm thiểu môi trường choPMU; Giúp khuyến cáo PMU dừng lại một phần hoặc 

toàn bộ hoạt động xây dựng nếu như nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu trong 

hợp đồng về bảo vệ môi trường và an toàn lao động; Trong trường hợp xảy ra 

vấn đề, gọi vào đường dây nóng.  

PMU xem xét các báo cáo định kỳ của tư vấn giám sát xây dựng để đảm bảo sự 

tuân thủ các biện pháp giảm thiểu.  

(2b) 

Tư vấn giám sát xây dựng (CSC): hợp tác với tư vấn giám sát môi trường độc lập 

(IEMC) để thiết lập, thu thập và chỉ ra các thông tin về các thông số môi trường 

quan trọng tại hiện trường và các thông tin cho quá trình xây dựng.  

Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC): Giám sát việc thực hiện Kế hoạch 

quản lý môi trường 3 tháng 1 lần gồm cả việc nộp báo cáo đi thực địa. Thiết lập 

cơ sở dữ liệu về kết quả giám sát quan trắc môi trường và hướng dẫn PMU sử 

dụng cơ sở dữ liệu này.    

Phối hợp với Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) thực hiện quan trắc và chuẩn bị 

các báo cáo chính sách an toàn về việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường; 

tăng cường năng lực cho Tư vấn giám sát xây dựng thông qua chương trình đào 

tạo về giám sát môi trường.  

(3a) Nhà thầu: Trước khi xây dựng, với sự trợ giúp từ tư vấn giám sát môi trường độc 

lập (IEMC), chuẩn bị một kế hoạch quản lý môi trường hiện trường hay còn gọi 

là kế hoạch quản lý môi trường của nhà thầu (SEMP) trong quá trình giải phóng 

mặt bằng xây dựng như là một phần của giải trình phương pháp thi công, sau đó 

nộp cho Tư vấn giám sát xây dựng hoặc PMU xem xét và chấp thuận;  

Trong quá trình xây dựng, nhà thầu phải nộp báo cáo hàng tháng về các vấn đề 

an toàn, giảm thiểu và các kết quả trong giai đoạn xây dựng. Trong trường hợp 

xảy ra sự cố, nhà thầu sẽ tham vấn Tư vấn giám sát xây dựng/ PMU.  

Tư vấn giám sát xây dựng/ PMU: xem xét SEMP và có thể đề xuất các thay đổi 

nếu cần thiết để phù hợp với các qui định pháp luật cũng như phù hợp với mỗi vị 

trí hiện trường cụ thể. Giám sát hàng ngày và kiểm tra việc thực hiện các chính 

sách an toàn của nhà thầu sẽ là trách nhiệm của Tư vấn giám sát xây dựng CSC.   

(3b) Nhà thầu: Thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường được yêu cầu trong quá trình 

GPMB và xây dựng, bao gồm việc tự giám sát và nộp báo cáo.  

Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC): Giám sát định kỳ và quan trắc việc 
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thực hiện EMP của dự án tổng thể bao gồm việc đào tạo chính sách an toàn cho 

các cán bộ của PMU/ bộ phận giám sát môi trường (ESU), cộng đồng, Tư vấn 

giám sát xây dựng và các nhà thầu nếu cần thiết. Chương trình đào tạo sẽ được 

thiết kế để tăng cường hiệu quả thực hiện và báo cáo EMP.     

(4a) Cộng đồng: Theo thực tiễn thực hiện dự án ở Việt Nam, cộng đồng có quyền lợi 

và trách nhiệm  tham gia vào thực hiện giám sát môi trường thường xuyên trong 

quá trình xây dựng để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của cộng đồng  và đảm 

bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được thực hiện một cách có hiệu quả bởi nhà 

thầu và/hoặc PMU. Trong trường hợp phát sinh sự cố, cộng đồng sẽ phản ánh 

đến CSC/PMU hay phản ánh ngay tới đường dây nóng. 

PMU: Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện để Cộng đồng tham gia vào công tác 

giám sát môi trường tại địa phương nơi có dự án; PMU/CSC sẽ  xem xét và xử lý 

các yêu cầu và khuyến nghị của cộng đồng nhằm đảm rằng các tác động tiêu cực 

tiềm tàng được giảm thiểu đầy đủ 

(4b) Cộng đồng: Hỗ trợ, phối hợp với Tư vấn giám sát môi trường độc lập trong việc 

giám sát định kỳ và đưa ra thông tin về các vấn đề an toàn tổng thể cần phải được 

chú ý và giảm thiểu. 

Tư vấn GSMT độc lập (IEMC): Tăng cường năng lực cho cộng đồng địa phương, 

các ban ngành có liên quan thông qua việc chuẩn bị một tài liệu hướng dẫn về 

giám sát , lập báo cáo môi trường, bao gồm cả việc chuẩn bị một cơ sở dữ liệu 

cho các hoạt động này. 

IEMC: trợ giúp PMU và các cộng đồng dân cư thực hiện các hoạt động Thông tin 

– Giáo dục – Truyền thông trong khuôn khổ hợp phần 4 liên quan đến các vấn đề 

như vệ sinh môi trường, và an toàn giao thông đường bộ vv. 

(5) Tư vấn GSMT độc lập (IEMC) hỗ trợ PMU thực hiện: giám sát EMP theo các 

quy định và thủ tục hiện hành về giám sát môi trường theo các chính sách của 

Việt Nam và chính sách an toàn của WB. Tham vấn với Sở Tài nguyên Môi 

trường (DONRE), IEMC sẽ thiết lập các chương trình giám sát cụ thể cho dự án 

được thực hiện bởi CSC tại các vị trí chính như chỉ ra trong hồ sơ thiết kế chi tiết.  

Trên cơ sở các báo cáo quý do Tư vấn GSMT  độc lập (IEMC) trình nộp, PMU 

sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo tiến độ dự án 6 tháng/ 1 lần để trình nộp 

WB và DONRE. 

 

5.4.2. Các trách nhiệm cụ thể của PMU, CSC và IEMC 

Ban Quản lý Dự án (PMU) 

- PMU chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) trong các giai 

đoạn thiết kế chi tiết và xây dựng. Việc thực hiện EMP trong giai đoạn vận hành là trách 

nhiệm của các tổ chức vận hành công trình. PMU sẽ thiết lập bộ phận chuyên trách về 

vấn đề môi trường và xã hội (ESU) để  giám sát thực hiện chương trình EMP đúng thời 

gian và đạt hiệu quả, bao gồm cả việc chuẩn bị các báo cáo về việc tuân thủ các chính 

sách an toàn được yêu cầu bởi chính phủ Việt Nam và WB.  

- PMU/ESU chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các phần liên quan trong các hồ sơ hợp đồng 

của các gói thầu của các hạng mục dự án sẽ tuân thủ theo đúng Kế hoạch quản lý môi 

trường (EMP) 
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- PMU/ESU, chịu trách nhiệm liên hệ với các cơ quan hữu quan quốc gia, các sở ban 

ngành cấp tỉnh và địa phương, và với các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện và quan trắc 

EMP, đặc biệt là với Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) của tỉnh và với các phường 

xã trong khu vực dự án trong quá trình lập kế hoạch, quan trắc, vận hành và quản lý.      

- PMU/ESU cần phối hợp hoạt động với các tổ chức cộng đồng để khuyến khích họ tham 

gia trong quá trình lập kế hoạch, quản lý và thực hiện dự án, bao gồm cả việc giám sát 

hoạt động của các nhà thầu.  

- Để đảm bảo việc giám sát có hiệu quả và thực hiện chính xác Kế hoạch quản lý môi 

trường, PMU/ ESU sẽ thuê các tư vấn môi trường trong nước để trợ giúp thực hiện và 

giám sát Kế hoạch quả lý môi trường (EMP). Trách nhiệm của tư vấn giám sát môi 

trường độc lập sẽ được mô tả dưới đây.  

- Đối với công tác giám sát hoạt động của các nhà thầu, PMU sẽ chịu trách nhiệm  sau: (a) 

Kiểm tra các chỉ số thực hiện dự án liên quan đến vấn đề môi trường; (b) Kiểm tra đột 

xuất nhằm đảm bảo nhà thầu đang thực hiện các biện pháp giảm thiểu như nêu trong hợp 

đồng xây dựng; (c) Xem xét các báo cáo định kỳ của tư vấn giám sát xây dựng (CSC) 

nhằm đảm bảo việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu; (d) Căn cứ vào các báo cáo của 

Tư vấn CSC và IEMC này PMU sẽ chuẩn bị báo cáo để nộp lên WB và DONRE về việc 

tuân thủ môi trường của tiểu dự án, đây là một phần trong nghĩa vụ báo cáo tiến độ 6 

tháng của WB 

-  PMU cũng cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan phụ trách cấp nước, vệ sinh 

môi trường, thu gom rác thải… nhằm theo dõi vận hành và bảo dưỡng trong khi vận hành 

dự án; 

Tư vấn Giám sát Môi trường Độc lập (IEMC)  

Tư vấn giám sát môi trường độc lập có trách nhiệm trợ giúp PMU thực hiện Kế hoạch quản lý 

môi trường (EMP), bao gồm cả việc hướng dẫn Tư vấn giám sát xây dựng (CSC), các nhà thầu 

và cộng đồng dân cư về tuân thủ các chính  sách môi trường, và thực hiện chương trình quan trắc 

phù hợp với các qui định và thủ tục của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB). Sau 

khi Chương trình giám sát môi trường chi tiết đã được xem xét và thông qua bởi PMU và WB, 

Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) sẽ có trách nhiệm kiểm tra theo quí, và trợ giúp cán 

bộ PMU giám sát toàn bộ các hoạt động của dự án nhằm đảm bảo các chính sách an toàn môi 

trường thống nhất của Chính phủ Việt Nam và WB được áp dụng và giám sát trong suốt quá 

trình thực hiện Dự án. IEMC sẽ có trách nhiệm: (1) đào tạo và hướng dẫn tăng cường năng lực 

cho cán bộ của PMU/ ESU, bao gồm cả kỹ sư hiện trường và tư vấn giám sát xây dựng 

(FE/CSC) trong việc giám sát việc thực hiện EMP của các nhà thầu xây dựng; (2) đảm bảo sự 

tham gia tích cực của các cộng đồng địa phương và các trường học trong các khu vực dự án (3) 

quan trắc các thông số môi trường để đánh giá các tác động tổng thể gây ra bởi tiểu dự án Phủ 

Lý, và (4) thiết lập chương trình đào tạo môi trường bao gồm trong Hợp phần 4. 

Trách nhiệm cụ thể của IEMC bao gồm:  
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- Đảm bảo rằng EMP đã được phê duyệt và các thoả thuận vay vốn dự án liên quan đến an 

toàn môi trường sẽ được áp dụng và tuân thủ trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án;  

- Đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu mà nhà thầu và CMC đưa ra trong 

quá trình thực hiện, và đưa ra đề xuất và kiến nghị lên PMU những cải thiện hay bổ sung 

cần thiết để thỏa mãn yêu cầu bảo vệ an toàn;  

- Báo cáo cụ thể lên PMU theo định kỳ (3 tháng một lần) về tình hình thực tế công tác thực 

hiện EMP trong quá trình thực hiện dự án.  

- Thiết lập quy trình tiêu chuẩn, phương pháp và mẫu biểu để hỗ trợ cho PMU và Tư vấn 

giám sát xây dựng (CSC) đánh giá tiến độ của Nhà thầu trong việc thực hiện những biện 

pháp giám sát và giảm thiểu tác động môi trường cần thiết;  

- Hỗ trợ PMU và cán bộ chuyên trách môi trường của ban để rà xét và kiểm tra thiết kế chi 

tiết và những phần liên quan trong Tài liệu Hợp đồng về các gói thầu các hạng mục xây 

dựng của dự án để đảm bảo phù hợp với chính sách bảo vệ môi trường và yêu cầu giám 

sát và giảm thiểu tác động;   

- Tổ chức thực hiện các chương trình đo đạc, lấy mẫu và quan trắc các chỉ tiêu môi trường 

định kỳ (6 tháng/1 lần) trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng giám sát môi trường 

- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và tổ chức thực hiện chương trình  tập huấn các nội dung chuyên 

môn về quản lý môi trường và giám sát môi trường để đào tạo cho nhà thầu, tư vấn giám 

sát xây dựng (CSC) và các cán bộ liên quan của PMU (cán bộ chuyên trách môi trường 

và các điều phối viên của các gói đầu tư) thực hiện nhiệm vụ;  

- Thông qua PMU tiến hành thảo luận với các bên liên quan (khi cần thiết) nhằm tìm kiếm 

giải pháp phù hợp đối với những sự cố phát sinh liên quan đến vấn đề vệ sinh môi 

trường;  

Tư vấn giám sát xây dựng/thi công (CSC)  

CSC có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn của nhà thầu trong quá trình 

xây dựng và giải phóng mặt bằng, gồm có cả việc theo dõi quá trình tự giám sát của nhà thầu. 

Trách nhiệm này sẽ được thể hiện trong Điều khoản tham chiếu (TOR) đối với CSC.  Về mặt các 

chính sách an toàn, trách nhiệm chính của CSC sẽ bao gồm nhưng không hạn chế bởi:  

- Hỗ trợ Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) trong việc thiết lập, thu thập và cung 

cấp thông tin về các chỉ tiêu môi trường quan trọng tại hiện trường và thông tin thực hiện 

công trình;  

- Đảm bảo công tác thi công được tiến hành hoàn toàn tuân thủ EMP đã được duyệt và 

những chỉ tiêu liên quan và quy trình vận hành tiêu chuẩn của tài liệu hợp đồng đối với 

việc giảm thiểu và giám sát tác động môi trường;  

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu của nhà thầu, kịp thời đề xuất và triển 

khai các biện pháp can thiệp bổ sung để hoàn thiện các biện pháp giảm thiểu nhằm đáp 

ứng các yêu cầu bảo vệ an toàn về quản lý môi trường của Dự án; 
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- Lập các kế hoạch hành động/phương án khẩn cấp để đối phó với các vấn đề môi trường, 

tình huống khẩn cấp và những thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình xây dựng;  

- Khuyến nghị PMU đình chỉ thi công một phần hay toàn bộ công tác thi công nếu không 

đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường đã được thống nhất hoặc 

nêu trong hợp đồng;  

- Tổ chức thường xuyên các cuộc họp phối kết hợp với các bên liên quan đến dự án nhằm 

cung cấp các thông tin kế hoạch thực hiện và chương trình làm việc cần thiết của dự án 

để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong thi công các công trình của Dự án.  

Các Nhà thầu xây dựng 

- Nhà thầu xây dựng chịu trách nhiệm về tất cả các mặt của công trình, bao gồm cả khía 

cạnh môi trường, đã được đề ra trong hợp đồng giữa nhà thầu và PMU. 

- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi 

trường và tuân thủ EMP đã được phê duyệt trong suốt quá trình thi công xây lắp các gói 

thầu của Dự án. Khi chuẩn bị hồ sơ đề xuất kỹ thuật, nhà thầu sẽ được tiếp cận và nghiên 

cứu báo cáo EIA và EMP đã được phê duyệt của Dự án và phải đề xuất trong hồ sơ đề 

xuất của nhà thầu một kế hoạch quản lý môi trường bao gồm các biện pháp bảo vệ môi 

trường và giảm thiểu các tác động môi trường phù hợp với EMP đã được phê duyệt của 

Dự án.  

- Bản kế hoạch quản lý môi trường của Nhà thầu sẽ được đệ trình lên PMU và tư vấn giám 

sát thi công (CSC) và nếu cần thiết lên tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) để 

xem xét. Những thay đổi (nếu có) sẽ được đánh giá về tính khả thi và về mặt pháp lý 

(luật, nghị định, thông tư và các quy định khác) trước khi các điều chỉnh thích hợp được 

thông qua cho các trường hợp cụ thể tại hiện trường.  

- Trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình, Nhà thầu xây dựng sẽ chịu sự giám 

sát chặt chẽ của PMU, của CSC, của Tư vấn GSMT độc lập (IEM), của các cơ quan quản 

lý môi trường và cộng đồng tại địa phương về sự tuân thủ EMP. 

5.4.3. Quy trình báo cáo  

PMU sẽ chuẩn bị các báo cáo hai lần 1 năm để nộp cho WB (tuân theo kế hoạch EMP) và nộp 

cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam. Báo cáo sẽ bao gồm kết quả quan trắc và đánh giá 

của tư vấn môi trường độc lập (IEMC) và phải chỉ ra rõ ràng tiến độ của dự án và hiện trạng thực 

hiện EMP.  

5.5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   

Bảng  bên dưới sẽ cung cấp một chương trình đào tạo điển hình về các chính sách an toàn nhằm 

nâng cao năng lực, hiểu biết về giám sát môi trường cho nhà thầu, cộng đồng, chính quyền địa 

phương. 

Bảng  23.Chương trình đào tạo nâng cao năng lực về  quản lý và giám sát môi trường 

I. Đối tượng CSC, NHÀ THẦU, CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG/XÃ, ĐẠI DIỆN CỘNG 
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ĐỒNG 

Khóa đào tạo Thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

Thành phần tham 

dự 

CSC; Các cán bộ quản lý thi công hiện trường, cán bộ phụ trách môi trường 

của nhà thầu; Đại diện chính quyền phường/xã; đại diện các tổ dân phố   

Tần suất đào tạo Ngay sau khi trao thầu cho các nhà thầu, cập nhật theo yêu cầu 

Thời gian  1 ngày 

Nội dung - Tổng quan về công tác giám sát tổng quan môi trường; 

- Các yêu cầu trong giám sát môi trường; 

- Vai trò trách nhiệm của nhà thầu và của CSC; 

- Nội dung và phương pháp giám sát môi trường; 

- Phản ứng và kiểm soát rủi ro; 

- Giới thiệu các biểu mẫu giám sát và hướng dẫn cách thức điền biểu mẫu 

giám sát môi trường và báo cáo sự cố; 

- Các vấn đề khác sẽ được xác định 

- Lập và đệ trình báo cáo. 

Trách nhiệm PMU, Tư vấn GSMT độc lập (IEMC) với sự trợ giúp của Đội trợ giúp kỹ 

thuật thực hiện các chính sách an toàn  

5.6. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ THỰC HIỆN EMP 

Chi phí thực hiện EMP cho các hạng mục bổ sung là một phần trong chi phí thực hiện EMP 

trong toàn bộ tiểu dự án MCDP Phủ Lý. 

Chi phí thực hiện EMP sẽ bao gồm (i) chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu bởi nhà thầu, 

(ii) chi phí giám sát bởi CSC, (iii) chi phí cho Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) bao 

gồm cả  chi phí quan trắc chất lượng môi trường (iv) các chi phí quản lý an toàn cho PMU, bao 

gồm cả trợ giúp kỹ thuật thực hiện các chính sách an toàn và chương trình đào tạo. Các chi phí 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong quá trình xây dựng sẽ là một phần của chi phí trong 

hợp đồng xây dựng, trong khi đó các chi phí cho giám sát Kế hoạch môi trường của một vị trí dự 

án cụ thể (SEMP) bởi Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) sẽ được cung cấp trong các hợp đồng 

giám sát xây dựng. Chi phí cho các hoạt động của PMU liên quan đến EMP được lấy từ ngân 

sách quản lý dự án của PMU, bao gồm chương trình đào tạo an toàn cơ bản và phụ cấp cho 

người tham gia trong chương trình quan trắc. Sau khi dự án hoàn thành, chi phí quan trắc môi 

trường của các công trình đã được xây dựng sẽ được lấy từ các ngân sách vận hành và bảo dưỡng 

của thành phố.     

Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình thực hiện EMP là một hoạt động hoàn toàn mang tính 

chất tự nguyện. Mặc dù vậy, để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, các chi phí nguyên vật 

liệu, công cụ, dụng cụ phục vụ cho các hoạt động giám sát và một khoản thù lao trách nhiệm cho 

một số ít thành viên là đại diện được nhân dân cử ra tham gia hoạt động giám sát cũng cần thiết 

phải được bố trí thu xếp theo quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và Thông tư liên tịch 

hướng dẫn thực hiện Quyết định 80/2005/QĐ-TTg 

Chi phí ước tính thực hiện EMP (triệu USD): 

Bảng  24. Chi phí ước tính thực hiện EMP 



Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) cho các hạng mục phát sinh bổ sung 

Dự án Phát triển đô thị loại vừa – Tiểu dự án TP Phủ Lý 

 

VIWASE  

 
85 

 
Tổng chi phí 

(triệu USD) 

Hạng mục ban 

đầu tiểu DA Phủ 

Lý (triệu USD) 

Hạng mục bổ 

sung (triệu 

USD) 

Nguồn 

kinh phí 

(a) Giảm thiểu trong 

quá trình xây dựng  
Là một phần trong 

các hợp đồng 

Là một phần 

trong các hợp 

đồng 

Là một phần 

trong các hợp 

đồng 

WB 

(b) Giám sát các 

chính sách an toàn 

trong quá trình xây 

dựng  

Là một phần của 

các chi phí thuê Tư 

vấn giám sát thi 

công (CSC) trong 

hợp phần  4 

Là một phần của 

các chi phí thuê 

Tư vấn giám sát 

thi công (CSC) 

trong hợp phần  4 

Là một phần của 

các chi phí thuê 

Tư vấn giám sát 

thi công (CSC) 

trong hợp phần  

4 

WB 

(c)  Bộ phận chuyên 

trách về các chính 

sách an toàn môi 

trường của PMU 

Là một phần của 

các chi phí cho 

PMU  

Là một phần của 

các chi phí cho 

PMU  

Là một phần của 

các chi phí cho 

PMU  

 Vốn đối 

ứng 

(d) Giám sát chất 

lượng môi trường 
0.0333 

0.03 0.0033 
WB 

(e) Tư vấn giám sát 

môi trường độc lập 

(IEMC)  

0.0936 

0.08 0.0136 

WB 

(f) Chương trình xây 

dựng năng lực về 

các chính sách an 

toàn 

0.25 

0.25 

WB 

Bảng sau cung cấp chi phí ước tính cho GSMT độc lập (IEMC) cho các hạng mục bổ sung 

Bảng  25. Chi phí ước tính cho Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) cho hạng 

mục bổ sung (Tỷ giá: 1 USD = 21000 VND) 

STT Nội dung Đơn vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Thành tiền  

(USD) 

1 Lương chuyên gia Tháng_người 5 35.000.000 175.000.000 8333.3 

2 Lưu trú, công tác phí Ngày_người 30 500.000 15.000.000 714.3 

3 Chi phí đi lại Chuyến_người 20 400.000 8.000.000 381.0 

4 Tổ chức lớp học Lớp 1 5.000.000 5.000.000 238.1 

5 

Văn phòng  phẩmvà 

thông tin liên lạc Đợt giám sát 4 5.000.000 20.000.000 952.4 

6 

Quan trắc chất lượng 

môi trường  62.267.203 

3.337 

 

 Tổng cộng    285.267.203 13584 
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6. THAM VẤN CỘNG ĐÔNG 

6.1. Mục tiêu của tham vấn cộng đồng: 

Nhằm chia sẻ toàn bộ thông tin về các hạng mục xây dựng, thu thập ý kiến đóng góp và mối 

quan tâm của cộng đồng, đặc biệt những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quá trình xây dựng 

và vận hành các hạng mục thi công. Trên cơ sở đó, có thể được đề xuất giải quyết hợp lý trong 

quá trình thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

6.2. Phương pháp tiến hành 

Phương pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng thường được dùng gồm phương pháp 

đánh giá nhanh có sự tham gia và tham vấn của các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật như: 

- Làm việc với đại diện chính quyền địa phương về các hạng mục thi công trên địa bàn, dự kiến 

các tác động và biện pháp giảm thiểu đề xuất; 

- Đồng thời, tiến hành tham vấn số hộ dân, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của họ. 

6.3. Kết quả tham vấn 

Tham vấn với cộng đồng và chính quyền địa phương được hiện từ 20-21/7/2015, và 26- 

27/8/2015.  Khoảng 7 ngày trước khi tham vấn cộng đồng, Tư vấn thông báo đến chính quyền 

địa phương các sự đầu tư bổ sung được đề xuất và phối hợp với chính quyền địa phương mời 

những người bị ảnh hưởng và đại diện của hộ bị ảnh hưởng. Tham vấn cộng đồng được thực hiện 

bằng mẫu câu hỏi về nội dung của bản thảo ESIA. Cuộc họp này được tổ chức tại phòng họp của 

Ủy ban Nhân dân xã. Kết quả tham vấn được thể hiện trong bảng dưới đây. 

Bảng  26. Kết quả tham vấn 

Nội dung 

Thời gian/địa 

điểm 

Tham vấn cộng đồng 

Đối tượng tham 

gia 

Ý kiến của người tham gia Phản hồi của PPU vàtư 

vấn 

UBND phường 

Lam Hạ. 

21/7/2015 và 

26/8/2015 

 (Kè bờ bắc 

sông Châu 

Giang và đường 

phía bắc cơ sở 

khám chữa bệnh 

bênh viện Bạch 

Mai kết nối với 

đường D4-N7) 

− Đại diện 

của chính quyền 

địa phương  

− Tổ trưởng 

tổ dân phố, hội 

phụ nữ tổ, các 

hộ gia đình đại 

diện trong khu 

vực dự án (34 

hộ) 

 

- Trong quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu, 

đất đá cần tưới nước giảm 

bụi, không làm ảnh hưởng 

tới khu dân cư. 

- Chất thải không được đổ 

bừa bãi xuống mương tưới 

nước 

- Đề nghị trong quá trình 

thi công nhà thầu thực hiện 

phun tưới nước giảm bụi 

tránh ảnh hưởng tới người 

dân.  

 

- Các vấn đề đã được đề 

cập trong báo cáo  

- PPU đông ý với các ý 

kiến trên 
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Nội dung 

Thời gian/địa 

điểm 

Tham vấn cộng đồng 

Đối tượng tham 

gia 

Ý kiến của người tham gia Phản hồi của PPU vàtư 

vấn 

UBND phường 

Lương Khánh 

Thiện. 

20/7/2015 và 

26/8/2015 

 (Xây dựng 

trường THCS 

Lương Khánh 

Thiện) 

- Đại diện của 

chính quyền 

địa phương 

- Tổ trưởng, 

Đại điện hộ 

gia đình (19 

hộ) 

- Khi thi công xây dựng: 

tập trung vận chuyển, 

vận chuyển vật liệu theo 

đường dọc bờ sông để 

tránh ảnh hưởng tới giao 

thông, bụi cho người dân 

- Trong khuôn viên của 

trưởng có hàng phượng 

lâu năm, yêu cầu giữ 

hàng phượng cho trường 

( thuê Công ty CP Công 

trình đô thị Hà Nam xử 

lý vận chuyểnm chăm 

sóc cây cho đến khi 

trường xây xong sẽ 

chuyển lại trồng trong 

khuôn viên trường) 

- Thực hiện các biện pháp 

đảm bảo vệ sinh môi 

trường trong quá trình thi 

công 

- Các vấn đề này sẽ đượ c 

đề cập đến trong báo cáo  

- Nhất trí với vác ý kiến 

đóng góp 

 UBND phường 

Liêm Chính  

20/7/2015 và 

27/8/2015 

 (Xây dựng 

tuyến đường 

tránh ĐT491) 

- Đại diện của 

chính quyền 

địa phương 

- Tổ trưởng, 

người thủ 

nhang của 

chùa,hội phụ 

nữ, đại diện 

hộ gia đình 

(33 hộ) 

- Đường tránh ĐT491 khi 

thi công ảnh hưởng tới đi 

lại của người dân. Giao 

thông trong khu vực có 

mật độ lớn, do vậy cần 

phân luồng hợp lý tránh 

ách tắc giao thông 

- Khi thi công có sử dụng 

máy lu đầm gần nhà dân, 

gần chùa Mễ Nội. Tiếng 

ồn, rung có thể ảnh 

hưởng đến các công 

trình này. Khi thi công 

cần thực hiện biện pháp 

giảm thiểu ồn rung. 

- Thường xuyên tưới nước 

giảm bụi trên tuyến thi 

công. 

- Đất đá thải có thể sử 

dụng lấp ao thuộc quản 

Các vấn đề này sẽ được đề 

cập đến trong báo cáo  
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Nội dung 

Thời gian/địa 

điểm 

Tham vấn cộng đồng 

Đối tượng tham 

gia 

Ý kiến của người tham gia Phản hồi của PPU vàtư 

vấn 

lý của phường 

- Đường có hệ thống chiếu 

sáng để đảm bảo an toàn. 

6.4. Phổ biến thông tin 

Bản dự thảo Kế hoạch quản lý môi trường đã được công bô tại trụ sở UBND Phủ Lý và tại văn 

phòng UBND các phường ngày 6/10/2015. Thông tin về việc công bố công khai dự thảo này 

được đưa trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Phủ Lý. Dựa trên nội dung của bản 

Kế hoạch quản lý môi trường, nếu có bất ý kiến gì phát sinh từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng thì 

buổi tham vấn khác sẽ được tổ chức.  

Bản thảo cuối cùng của báo cáo này sẽ được gửi tới Ngân hàng Thế giới và được công bố trên 

Infoshop.. 
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PHỤ LỤC 1. VĂN BẢN PHÁP LÝ 
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PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
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PHỤ LỤC 3. BIÊN BẢN THAM VẤN 
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PHỤ LỤC 4. BẢN VẼ MẶT BẰNG CÁC HẠNG MỤC 

 

 

 

 

 

 

  


