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MỞ ĐẦU 

 

Trƣờng PTTH Năng khiếu Hà Tĩnh (nay là Trƣờng THPT Chuyên Hà 

Tĩnh) đƣợc thành lập tại Quyết định số 123/CT-QĐ ngày 01 tháng 10 năm 1991, 

với nhiệm vụ: “Phát hiện và bồi dƣỡng những học sinh có năng khiếu các bộ 

môn văn hóa ở bậc THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, góp phần đào tạo nhân tài 

cho quê hƣơng đất nƣớc”. Đây là trƣờng chuyên duy nhất tại tỉnh Hà Tĩnh. 

Trƣờng đƣợc ghi nhận là một trong những trƣờng có chất lƣợng cao trên cả 

nƣớc cả về chất lƣợng mũi nhọn và chất lƣợng toàn diện với nhiều năm liền 

đứng trong top 10 toàn quốc về kết quả thi Đại học, Cao đẳng. 

 Năm học 2021-2022, Trƣờng Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh có 

385 em ở nội trú, với thực tế nhƣ vậy, phòng ở mới chỉ đáp ứng 2/3 nhu cầu sử 

dụng. Dự kiến đến năm 2025 sẽ có 45 lớp, trong đó 500-600 em ở nội trú. Nhằm 

đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt cũng nhƣ nơi ăn, chốn ở cho học sinh trƣờng 

THPT chuyên Hà Tĩnh, tạo điều kiện đảm bảo tốt công tác học tập của các em, 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã cấp Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ Dự án 

“Nhà ký túc xá học sinh, trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh” tại Phụ 

lục 05 kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 06/11/2021. Đồng thời, giao 

Ban QLDA Đầu tƣ XDCT Dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tƣ Dự án này. 

Theo Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và Mục 

2, phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng thì Dự án “Nhà ký túc xá 

học sinh, trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh”  thuộc đối tƣợng phải 

lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng. Vì vậy, Ban QLDA Đầu tƣ 

XDCT Dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần 

Tài nguyên Môi trƣờng T&T tiến hành nghiên cứu, khảo sát và lập báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự án “Nhà ký túc xá học sinh, trường Trung 

học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh” trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh xem 

xét và cấp GPMT cho Dự án. 

  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_chuy%C3%AAn
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CHƢƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tƣ 

- Chủ đầu tƣ: Ban QLDA đầu tƣ xây dựng công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tƣ:  

 Ông: Phạm Xuân Lƣơng;    Chức vụ: Phó Giám đốc Ban QLDA – Giám 

đốc quản lý dự án. 

- Điện thoại: 02393.858.993;   

- Quyết chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ: Phụ lục 05, Nghị quyết số 27/NĐ-

HĐND ngày 06/11/2021 Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án Nhà ký 

túc xá học sinh, trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh. 

1.2. Tên dự án đầu tƣ 

1.2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

Khu đất đầu tƣ xây dựng dự án “ Nhà ký túc xá học sinh, trường THPT 

Chuyên Hà Tĩnh” tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh nằm 

trong khuôn viên trƣờng có diện tích: 34.214,8m
2
, trong đó diện tích xây dựng 

dự án là 474m
2
. 

1.2.1.1. Phạm vi ranh giới 

- Dự án Nhà Ký túc xá Học sinh, trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh có vị trí 

nằm khuôn viên trƣờng có diện tích xây dựng 474m
2
, số tầng 5 tầng (hạng mục 

số 12 trong bản vẽ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất phê duyệt 

ngày 14/04/2022) với các hạng mục công trình nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Các hạng mục công trình của trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh 

Ký hiệu Các hạng mục công trình Số tầng 
Quy mô 

(m
2
) 

Ghi chú 

1 Cổng - - Hiện trạng 

1A Cổng chính - - Quy hoạch 

2 Nhà bảo vệ số 1 1 28,8 Hiện trạng 

3 Nhà học số 1 4 579 Hiện trạng 

4 Nhà cấu số 1 4 64 Hiện trạng 

5 Nhà học số 2 4 366 Hiện trạng 

6 Nhà học số 3 4 835 Hiện trạng 

6* Sân khấu 1 60 Quy hoạch 

7 Nhà học số 4 4 739 Hiện trạng 

8 Nhà cầu số 2 4 42 Hiện trạng 

9 Nhà hành chính hiệu bộ 4 470 Hiện trạng 
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Ký hiệu Các hạng mục công trình Số tầng 
Quy mô 

(m
2
) 

Ghi chú 

10 Nhà để xe giáo viên 1 100 Hiện trạng 

11 Nhà bảo vệ số 2 1 28,8 Hiện trạng 

12 Nhà ký túc xá học sinh đã có 5 600 Hiện trạng 

13 Nhà ký túc xá học sinh xây mới 5 474 Quy hoạch 

14 Nhà để xe ký túc xá 1 198 Hiện trạng 

15 Nhà phục vụ bể bơi 1 207 Quy hoạch 

16 Bể bơi 1 715 Quy hoạch 

17 Khán đài sân vận động 1 63 Quy hoạch 

18 Sân bóng đá - 1.828 Hiện trạng 

19 Khu thể thao - 1.260 Hiện trạng 

20 Nhà trạm bơm 1 43 Hiện trạng 

21 Bể nƣớc - 87 Hiện trạng 

22 Nhà đa năng 1 775 Hiện trạng 

23 Nhà để xe số 1 1 150 Hiện trạng 

24 Nhà để xe số 2 1 348 Hiện trạng 

25 Nhà để xe số 3 1 240 Hiện trạng 

26 Nhà để xe số 4 1 246 Hiện trạng 

27 Nhà để xe số 5 1 160 Quy hoạch 

28 Sân tập trung 1 -  

(Nguồn: Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất) 

Khu đất có vị trí tiếp giáp nhƣ sau: 

+ Phía Đông giáp đƣờng Xuân Diệu kéo dài. 

+ Phía Tây giáp đƣờng Hà Hoàng. 

+ Phía Nam giáp đƣờng QH 12m và khu đô thị. 

+ Phía Bắc giáp khu dân cƣ. 
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Hình 1.1. Bản đồ vị trí thực hiện dự án 

Khu vực Nhà ký túc xá học sinh, trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh là một dự 

án độc lập có phạm vi tiếp giáp với các công trình của trƣờng THPT Chuyên Hà 

Tĩnh nhƣ sau:  

+ Phía Bắc giáp khu nhà ký túc xá đã có với diện tích 600m
2
. 

+ Phía Tây, phía Nam và phía Đông giáp với đất cây xanh của trƣờng.  

Trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh đƣợc giới hạn bởi các điểm từ A đến G và 

công trình Nhà ký túc xá học sinh xây mới tại công trình hạng mục số 12 đƣợc 

giới hạn bởi các điểm từ 1 đến 5 có tọa độ theo VN2000 nhƣ sau: 

STT Tên mốc 
Hệ tọa độ VN2000 

Tọa độ X Tọa độ Y 

I Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh 

1 A 2030522 540494 

2 B 2030518 540576 

3 C 2030419 540657 

4 D 2030349 540717 

5 E 2030258 540623 

6 F 2030382 540495 

7 G 2030389 540487 

II Ký túc xá mới 

1 1 2030295 540605 

2 2 2030298 540644 

3 3 2030293 540643 

4 4 2030282 540642 
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STT Tên mốc 
Hệ tọa độ VN2000 

Tọa độ X Tọa độ Y 

5 5 2030284 540604 

(Nguồn: Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất) 

1.2.1.2. Hiện trạng sử dụng đất 

Khu đất xây dựng Dự án Nhà ký túc xá học sinh, trƣờng THPT Chuyên Hà 

Tĩnh hiện nằm trong khuôn viên trƣờng, nên các công trình nhà học, nhà ký túc 

xá, hệ thống HTKT tƣơng đối đồng bộ và hoàn chỉnh, địa hình tƣơng đối bằng 

phẳng nên thuận lợi cho công tác thi công và tập kết vật liệu thi công. 

Trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh đã đƣợc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất 

số CĐ 095564, thửa đất số 2,3 – mảnh trích đo địa chính số 01-2016, tại xã 

Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

* Hiện trạng giao thông: Phía Tây (cổng chính) giáp đƣờng Hoàng Hà 

rộng 18m, phía Đông Nam (cổng phụ) giáp đƣờng quy hoạch rộng 12,0m hiện 

trạng chƣa triển khai.  

Do nằm giáp giáp đƣờng Hoàng Hà nên rất thuận lợi giao thông đến cổng, 

tuy nhiên khi vào khu vực Trƣờng thì tƣơng đối phức tạp vì hệ thống HTKT đã 

đƣợc đầu tƣ xây dựng tƣơng đối đồng bộ và hoàn chỉnh nên việc vận chuyển vật 

liệu phải đảm bảo tránh hƣ hỏng. 

* Hiện trạng san nền, chuẩn bị kỹ thuật: vị trí khu đất nằm trong khuôn 

viên trƣờng nên, địa hình tƣơng đối bằng phẳng. Cao độ cao nhất: + 2,88 m. Cao 

độ thấp nhất: + 2,49m. 

* Hiện trạng cấp nước: Điểm đấu nối cấp nƣớc từ đƣờng ống cấp của 

thành phố Hà Tĩnh đã cung cấp vào hệ thống bể nƣớc của trƣờng và hệ thống 

cấp nƣớc nội bộ đã cung cấp đến Nhà ký túc xá 5 tầng hiện trạng, nên việc đấu 

nối với Nhà Ký túc xá mới rất thuận tiện.  

* Hiện trạng cấp điện: Điểm đấu nối cấp điện từ đƣờng điện của thành phố 

Hà Tĩnh đã cung cấp vào hệ thống điện của Trƣờng và mạng lƣới cấp điện nội 

bộ đã cung cấp đến Nhà ký túc xá 5 tầng hiện trạng, nên việc đấu nối với Nhà 

Ký túc xá mới rất thuận tiện.  

* Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường: do khu vực quy mô 

đầu tƣ xây dựng đã triển khai hệ thống HTKT nên thoát nƣớc thải của Nhà Ký 

túc xá xây mới sẽ xử lý cục bộ rồi chảy vào mƣơng thoát nƣớc của Trƣờng sau 

đó chảy vào hệ thống thoát nƣớc chung của đô thị theo đƣờng Hà Hoàng. 
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1.2.1.3. Đánh giá hiện trạng tổng hợp 

 -  Những thuận lợi: 

+ Nhà ký túc xá học sinh xây mới của dự án nằm trong bản đồ quy hoạch 

điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất của trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh đã 

đƣợc UBND tỉnh phê duyệt ngày 14/04/2022. 

+ Vị trí địa lý kết nối thuận lợi với khu vực khác thông qua trục đƣờng Hà 

Hoàng. 

+ Hiện trạng khu đất xây dựng công trình thuộc đất Trƣờng THPT Chuyên 

Hà Tĩnh quản lý nên không cần thực hiện đền bù GPMB. 

 - Khó khăn, hạn chế. 

+ Hiện trạng khu đất thuộc xã Thạch Trung. Tuy nhiên lại nằm trong đô thị 

nên việc vận chuyển nguyên, vật liệu sẽ ảnh hƣởng tới giao thông, môi trƣờng, 

cảnh quan. 

+ Hiện trạng khu đất xây dựng dự án Nhà ký túc xá học sinh, trƣờng THPT 

Chuyên Hà Tĩnh hiện nằm trong khuôn viên trƣờng, nên các công trình nhà học, 

nhà ký túc xá, hệ thống HTKT tƣơng đối đồng bộ và hoàn chỉnh, nên việc vận 

chuyển vật liệu phải đảm bảo tránh ảnh hƣởng đến các công trình hiệu hữu của 

trƣờng. 

1.2.2. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tư công) 

Theo quy định tại Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14, dự án đầu tƣ Nhà 

Ký túc xá Học sinh thuộc khoản 3 Điều 10 Luật này, quy mô của dự án đầu tƣ là 

dự án nhóm C. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Nhà ký túc xá học sinh (5 tầng) có diện tích 474m
2
, có tổng diện tích sàn 

2.400m
2
, chiều rộng nhà 17,4m; chiều dài 37,8m; chiều cao tổng là 21,45m; nền 

cao 0,75m; mái cao 2,7m, chiều cao tầng 3,6m. Lƣới cột chủ yếu 4,2x6,3m; 

4,2x2,1m; 4,2x2,7m. 

Tầng 1 có diện tích 500m
2
; bao gồm các phòng sau: 01 Phòng Quản lý 

học sinh, diện tích 35m
2
, khu vệ sinh khép kín 11m

2
; 07 phòng Ở, mỗi phòng ở 

cho 6 học sinh, diện tích 24m
2
, khu vệ sinh khép kín 11m

2
; Sảnh, hành lang bên 

rộng 2,1m; 02 cầu thang bộ đồng thời là thang thoát hiểm; hệ thống tƣờng, cột… 

Tầng 2-5 mỗi tầng có diện tích 474m
2
; bao gồm các phòng sau: 01 Phòng 

Sinh hoạt chung cho học sinh, diện tích 35m
2
, khu vệ sinh khép kín 11m

2
; 07 

phòng Ở, mỗi phòng ở cho 6 học sinh, diện tích 24m
2
, khu vệ sinh khép kín 

11m
2
; hành lang bên rộng 2,1m; 02 cầu thang bộ đồng thời là thang thoát hiểm; 

hệ thống tƣờng, cột… 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.2.1. Giải pháp kiến trúc 

Mặt bằng hình chữ nhật, nhà thiết kế 05 tầng có tổng diện tích sàn khoảng 

2.400m
2
. Công trình đƣợc bố trí cầu thang giao thông theo chiều đứng đảm bảo 

giao thông và phòng cháy chữa cháy của công trình. 

 Công trình đƣợc bố trí bao gồm: 40 phòng ở cho học sinh, có khu vệ sinh. 

Khép kín, có chỗ phơi đồ, hành lang, cầu thang bộ.  

Công trình đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 4319:2012 về Nhà và công 

trình công cộng - nguyên tắc cơ bản để thiết kế; TCXDVN 323:2004 "Nhà ở cao 

tầng - Tiêu chuẩn thiết kế" và Thông tƣ số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 

của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

các trƣờng THCS, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trƣờng phổ 

thông có nhiều cấp học. 

1.3.2.2. Giải pháp kết cấu:  

a) Giải pháp kết cấu móng 

- Những căn cứ lựa chọn phƣơng án móng 

 + Dựa vào các tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam; 

 + Dựa vào tải trọng công trình trên nền đất; 

 + Dựa vào báo cáo khảo sát địa chất công trình; 

 + Dựa vào kết quả tính toán móng cho hạng mục công trình; 

 + Dựa vào cấp công trình của các hạng mục công trình. 

Theo phƣơng án để phù hợp với địa chất và điều kiện thi công đảm bảo. 

Kết hợp tính toán tải trọng tại chân cột, đơn vị tƣ vấn đề xuất giải pháp thiết kế 

móng là móng cọc bê tông cốt thép: 

- Vật liệu sử dụng: 

* Bê tông:  

+ Bê tông lót móng mác B7.5 (#100) đá 1x2 

+ Bê tông cọc B22,5 (#300) đá 1x2 

+ Bê tông móng, giằng móng mác B20 (#250) đá 1x2 

+ Bê tông cột, dầm, sàn mác B20 (#250) đá 1x2 

* Cốt thép:  

 + Thép AI, Rs=2300 kg/cm2 cho thép có Fi<10 

 + Thép AII, Rs=2800 kg/cm2 cho thép có 10<=Fi<=18 

* Kết cấu tƣờng xây: 

+ Tƣờng móng bằng gạch đặc không nung mác ≥100, vữa XM 50# 

b) Giải pháp kết cấu phần thân 

- Phƣơng án kết cấu 
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 + Do công trình có chiều cao bé hơn 40m, theo tiêu chuẩn thiết kế nhà cao 

tầng Việt Nam, tải trọng gió tác động lên công trình chỉ cần xét thành phần tĩnh 

của gió. 

 + Căn cứ vào tính chất qui mô và tải trọng công trình nên giải pháp dầm 

khung chịu lực cho lƣới cột là phù hợp nhất, nó tạo đƣợc sự ổn định kết cấu cho 

công trình, đáp ứng đƣợc yêu cầu thiết kế kiến trúc, có tính kinh tế và phù hợp 

với điều kiện thi công hiện nay. 

 + Hệ dầm sàn đổ bê tông toàn khối kết hợp các dầm chính, phụ có tác 

dụng tăng độ cứng tổng thể tại các tầng, chịu lực phân bố của các tƣờng xây trên 

sàn và tăng độ cứng công trình theo phƣơng ngang. Đồng thời giải pháp kết cấu 

này đem lại hiệu quả kinh tế cao do chi phí vật liệu thấp. 

+ Để đảm bảo yêu cầu chịu lực, biến dạng và hình thức kiến trúc, kích 

thƣớc các cấu kiện chính của dầm, sàn đƣợc tính toán và lựa chọn nhƣ sau: 

* Đối với dầm chính Hd = 1/8-1/12 Ldc; 

Lựa chọn hệ dầm chính có kích thƣớc 220x550. 

* Đối với dầm phụ chọn Hd = 1/12-1/18 Ldp; 

Lựa chọn dầm phụ có kích thƣớc 220x400.  

* Với bản kê 4 cạnh: Hb = D/m x L lấy m = 40, d = 1 

Các ô sàn có kích thƣớc 3,6 x 4,5 m, nên chiều dày sàn dự kiến khoảng 

100-120 mm.  

 + Hệ cột là cấu kiện đứng tiếp nhận một phần tải trọng ngang của công 

trình và có nhiệm vụ truyền hầu hết tải trọng thẳng đứng (tĩnh tải + hoạt tải) của 

công trình xuống móng. Để đảm bảo độ cứng ổn định theo chiều cao công trình 

và chịu đƣợc tải trọng đứng lớn theo tính toán lựa chọn kích thƣớc cột nhƣ sau: 

cột 220x400 từ tầng 1 đến tầng 2 

- Vật liệu sử dụng: 

 * Bê tông:  

Bê tông cột, dầm, sàn và các cấu kiện khác mác B20 (#250) đá 1x2 

 * Cốt thép:  

 + Thép AI, Rs=2300 kg/cm2 cho thép có Fi<10 

 + Thép AII, Rs=2800 kg/cm2 cho thép có 10<=Fi<=18 

 * Kết cấu tƣờng xây: 

 + Tƣờng ngăn xây bằng gạch làm bằng gạch lỗ không nung, vữa XM mác 

50, tƣờng bao xung quanh xây bằng gạch đặc không nung mác >=100. 

+ Mái lợp tôn màu xanh. 

1.3.2.3. Giải pháp vật liệu hoàn thiện:  

- Nền: Bê tông cấp bền B7,5 (100#) đá 2x4cm, dày 100mm. Nền, sàn lát 

gạch Ceramic 600x600mm 
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- Tƣờng xây bằng gạch không nung, trát VXM M50#, trát trần và cấu kiện 

bê tông VXM M75#, sơn 3 nƣớc theo tiêu chuẩn, không bả matit. 

- Cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm định hình và có sắt hoa bảo vệ. 

- Bậc cấp lát đá granit tự nhiên. Lan can inox 304. 

- Mái lợp tôn chống nóng. 

 - Thiết bị: Các loại thiết bị vệ sinh là loại liên doanh chất lƣợng cao sản 

xuất trong nƣớc; Các thiết bị điện đƣợc sử dụng các hãng lớn trong nƣớc đã 

đƣợc chứng nhận chất lƣợng đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

1.3.2.4. Giải pháp sử dụng vật liệu cho công trình 

 Giải pháp kết cấu cần quan tâm điều kiện nguyên vật liệu mang tình địa 

phƣơng nhƣ: gạch, đá, cát và có các giải pháp sử dụng hợp lý làm tăng hiệu quả 

thẩm mỹ của công trình góp phần làm giảm giá thành xây dựng. 

Việc lựa chọn các vật liệu xây dựng và lựa chọn các giải pháp kết cấu 

công trình trong tính toán và thi công cần đảm bảo các tính chất cơ lý tƣơng 

ứng, đảm bảo độ bền chắc và tuổi thọ của công trình theo các tiêu chuẩn quy 

phạm quy định chung của Bộ xây dựng. 

1.3.2.5. Giải pháp cấp điện:  

Hệ thống chiếu sáng trong nhà đƣợc tính toán phù hợp với từng phòng, 

từng không gian theo yêu cầu sử dụng cụ thể, sử dụng ánh sáng đèn huỳnh 

quang và bóng đèn led để tạo ra môi trƣờng ánh sáng phù hợp với mục đích sử 

dụng. Công suất chiếu sáng đƣợc tính theo TCVN, chủng loại và công suất của 

các đèn đƣợc tính chọn bảo đảm đúng theo độ rọi quy định: 

 Phòng nghỉ:             E = 100 LUX +

 Hành lang, sảnh:   E = 100 LUX +

 Khu vệ sinh:    E = 150 LUX +

 Hệ thống chiếu sáng bảo vệ: E = 100 LUX +

Dựa theo phƣơng pháp mật độ công suất trung bình tính đƣợc số đèn cần 

bố trí cho mỗi phòng và từ đó tính đƣợc tổng công suất chiếu sáng. 

* Với các phòng làm việc bố trí đèn chủ yếu là đèn led máng đôi 2X1,2m-

2X40W ánh sáng trắng gắn tƣờng. 

* Sảnh, hành lang, cầu thang, khu vệ sinh, chủ yếu dùng đèn D200 trang 

trí, lắp ở trần. 

* Công tắc đèn đặt cách sàn 1,5m. Vị trí cầu thang dùng loại hai chiều. 

* Quạt và điều hoà: 

Quạt treo tƣờng dự kiến đặt tại một số phòng làm việc. 

Các phòng làm việc dự kiến đặt 1÷ 2 máy điều hoà cục bộ tuỳ theo diện 

tích sử dụng và đặt quạt thông gió. Máy điều hoà sử dụng loại công suất từ 

9.000 BTU đến 24.000 BTU. Tuỳ theo diện tích phòng. 
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Các khu vệ sinh bố trí quạt hút gió. 

* Ổ cắm điện: 

Các phòng nghỉ bố trí ổ cắm điện đặt cách sàn 1,5m. Ổ cắm dùng loại chìm 

tƣờng 3 cực có cực tiếp đất. Với các phòng làm việc công suất trung bình tính 

cho mỗi ổ cắm 400W/1ổ.  

* Thiết bị điều khiển và bảo vệ: 

Các thiết bị sử dụng điện trong công trình đều đƣợc bảo vệ và điều khiển 

bằng hệ thống các áp tô mát 1 pha, 3 pha, có dòng điện cho phép từ 10A đến 

200A và đặt trong các tủ, bảng điện mỗi tầng. 

* Máy bơm: 

Tại trạm bơm nƣớc sinh hoạt, cứu hoả có dự phòng nguồn điện ƣu tiên. 

Máy bơm nƣớc có công suất lớn nên sử dụng khởi động từ để đóng ngắt và 

bảo vệ động cơ. 

Các máy bơm nƣớc cho các khu làm việc đều bơm ở chế độ tự động. 

1.3.2.6. Giải pháp điện nhẹ:  

*Hệ thống internet: 

- Mô tả hệ thống: Trung tâm hệ thống điện hẹ đƣợc đặt tại phòng sinh hoạt 

chung tầng 1. 

- Các tiêu chuẩn áp dụng: 

+ TCVN 8698:2011: Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, 

CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuật. 

+ TCVN 8697:2011: Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –

Yêu cầu kỹ thuật. 

+ TCVN 8696:2011: Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –

Yêu cầu kỹ thuật. 

- Các yêu cầu kỹ thuật 

Bảng 1.2. Yêu cầu kỹ thuật Cáp quang 

Thông số kỹ thuật Đơn vị Chỉ tiêu 

Hệ số suy hao dB/km 
 0.22 tại 1550 nm 

 0.35 tại 1310 nm 

Hệ số tán sắc Ps/nm.km 
 3.5 tại 1310 nm 

 18 tại 1550 nm 

Hệ số PMD Ps/km1/2  0.2 

Bƣớc sóng tán sắc điểm không Nm 1300  o  1324 

Độ dốc tán sắc điểm không Ps/nm2.km  0.092 

Bƣớc sóng cắt Nm cc  1260 

Suy hao uốn cong (75mm x 

100turns) 
dB  1.0 at 1310 
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Thông số kỹ thuật Đơn vị Chỉ tiêu 

Đƣờng kính trƣờng mốt m 
9.2  0.4 at 1310nm 

10.5  1.0 at 1550nm 

Tâm sai trƣờng mốt m  0.50 

Đƣờng kính lớp phản xạ m 125  1.0 

Độ không tròn đều lớp phản xạ %  1.0 

Độ mở số NA  0.12 

Đƣờng kính lớp phủ ngoài m 245  5 

Điểm tăng suy hao đột biến dB  0.1 

Sức căng sợi quang kpsi  100 

- Mặt ổ cắm, hạt, đầu bấm: 

Nhân chuẩn Cat5e(RJ45). Các yêu cầu về hiệu suất hoạt động của tòa nhà.  

Nhân chuẩn phải đƣợc thiết kế để cáp có thể đấu nối với nhân chuẩn dƣới 

góc 90 độ hoặc 180 độ theo các chuẩn T568A hoặc T568B. Các nhân chuẩn phải 

đƣợc gắn kèm với bộ giảm thiểu bán kính cong và bảo vệ đầu cáp chắc chắn 

đồng thời giúp tiết kiệm không gian. Nhân phải có các màu đa dạng để dễ dàng 

lựa chọn và phân biệt các ứng dụng. 

- Chuyển mạch : 

Switch 8 SPF 1Gbps Switches với công nghệ StackWise Plus cho phép 

nhiều switches (cùng dòng sản phẩm) kết hợp với nhau thành một switch tổng. 

Với tính năng này, khách hàng dễ dàng triển khai các ứng dụng hội tụ bảo mật 

và mở rộng tối đa hạ tầng mà không ảnh hƣởng đến hệ thống thông tin đang hoạt 

động. Ý tƣởng kết hợp cấu hình 10/100/1000 với 10 Gigabit Ethernet uplinks, 

switch cung cấp các dịch vụ nâng cao nhƣ IP telephony, wireless, và video. 

- Tủ Rack 10U: 

+ Kích thƣớc : H500 x W600 x D600 

+ Nguồn điện : AC (190-240V, 50-60Hz ± 5%)  

+ Hệ thống cửa đều có khoá an toàn, dễ dàng tháo lắp 

+ 01 cửa trƣớc bằng mica 

+ Loại tủ dạng lƣới 

+ Quy cách : Treo tƣờng 

*Hệ thống camera quan sát 

- Các tiêu chuẩn áp dụng 

+ IEC 60364 – Đặc trƣng điện vào công trình xây dựng. 

+ IEC 61146 – Máy quay video. 

+ IEC 61965 – An toàn cơ khí của đèn thu hình. 

- Các yêu cầu kỹ thuật 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Nhà Ký túc xá Học sinh, trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh. 

Chủ đầu tƣ: Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh       16 
Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tài nguyên Môi trƣờng T&T 

+ Camera theo dõi đƣợc lắp đặt tại vị trí thích hợp và góc nhìn đã đƣợc 

thiết lập có khả năng theo dõi tối đa các vị trí cần quan sát. 

+ Camera theo dõi, bảo vệ bao gồm ống kính sẽ đƣợc gắn kết chặt mà 

không có bất kỳ rung động  nào. 

- Thông số kỹ thuật của các thiết bị chính 

+ Camera hình trụ analog : 

+ Camera thân chữ nhật HD-TVI 2MP • 1/3" Progressive Scan CMOS.  

+ Độ phân giải : 1920(H)*1080(V). 

+ Độ nhạy sáng : Color : 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), B/W : 0.001 Lux 

@(F1.2,AGC ON).  

+ Chống nhiễu (3D DNR), Hồng ngoại thông minh ( Smart IR)  

+ Chống ngƣợc sáng thực (True WDR) 120dB  

+ Menu OSD điều chỉnh từ xa.  

+ Nguồn 12V DC" 

+ Dải nhiệt hoạt động rộng (-40°~60°) 

1.3.2.7. Hệ thống cấp thoát nước 

a. Phương án cấp nước. 

Nguồn cấp lấy từ mạng lƣới cấp nƣớc khu vực cấp vào. Nƣớc từ hệ thống 

cấp nƣớc vào bể chứa. Từ bể, nƣớc đƣợc nhóm máy bơm sinh hoạt cấp lên két 

khối nhà . Từ két mái, nƣớc cấp xuống cho nhu cầu sinh hoạt.  

+ Cấp nƣớc lạnh: 

  Hệ thống đƣờng ống phân phối nƣớc lạnh cho các điểm dùng nƣớc trong 

từng phòng đƣợc thiết kế theo sơ đồ:  Nƣớc sạch ở bể chứa dự trữ của từng nhà  

đƣợc bơm lên két nƣớc trên mái. Nhiệm vụ của két nƣớc mái là phân phối và 

điều hoà nƣớc xuống các khu vệ sinh và các điểm có nhu cầu dùng nƣớc ở tất cả 

các tầng trong nhà. 

+ Cấp nƣớc nóng: 

 Nguồn nƣớc nóng cấp  cho các khu vệ sinh trong từng phòng chủ yếu lấy 

từ các bình đun nƣớc nóng đặt trực tiếp trong khu vệ sinh. Hệ thống đƣờng ống 

cấp nƣớc nóng cho lavabô và hƣơng sen tắm trong các khu vệ sinh  đƣợc thiết kế 

theo sơ đồ phân phối nƣớc từ bình đun nƣớc nóng xuống các điểm dùng nƣớc ở 

các tầng trong từng nhà. 

 b. Giải pháp thoát nƣớc. 

- Thoát nước sinh hoạt: 

Nƣớc rửa từ lavabo, phễu thu sàn của các khu nhà -> ống thoát nƣớc sân 

nhà -> mạng thoát nƣớc toàn khu -> thoát ra mạng lƣới bên ngoài. 

Nƣớc thải từ các chậu rửa, sàn đƣợc thu vào ống đứng thoát nƣớc rửa rồi 

thoát vào hệ thống thoát nƣớc chung. 
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Nƣớc xí tiểu của các khu nhà  -> bể tự hoại -> thoát ra mạng lƣới bên 

ngoài. 

Nƣớc xí tiểu ở tất cả các khu vệ sinh của các tầng trong từng phòng cho 

thoát ra bể xí tự hoại đặt ngoài nhà, nƣớc sau bể xí tự hoại cho thoát ra hệ thống 

thoát nƣớc bẩn chung của khu qui hoạch.  

Vật liệu thoát nƣớc: dùng ống pvc class cho công trình.  

- Thoát nước mái:  

Nƣớc mƣa trên mái thu qua phễu thu, theo ống đứng xuống vào ga và đƣợc 

dẫn thoát ra cống ngoài nhà. ống đứng đặt trong hộp kỹ thuật, phía dƣới các ống 

có thiết bị tiêu năng. Vật liệu thoát nƣớc mái sử dụng ống nhựa pvc classII - 

D90. 

1.3.2.8. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy  

   Thực hiện ý tƣởng trên chúng tôi đã chọn phƣơng án thiết kế hệ thống 

PCCC cho công trình. Căn cứ vào tính chất và mục đích sử dụng tiêu chuẩn 

Việt Nam về an toàn Phòng cháy chữa cháy để thiết kế các hệ thống PCCC của 

công trình, chúng tôi đề ra thiết kế các hệ thống PCCC cho công trình gồm các 

hạng mục sau: 

- Hệ thống báo cháy tự động. 

- Hệ thống chữa cháy bằng các bình chữa cháy xách tay. 

- Hệ thống chữa cháy vách tƣờng. 

- Hệ thống chữa cháy ngoài nhà. 

- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn Exit chỉ dẫn lối thoát nạn. 

1.3.2.9. Hệ thống thông gió và điều hòa không khí 

Giải pháp thiết kế tận dụng tối đa khả năng của hệ thống gió và chiếu sáng 

tự nhiên bằng các giải pháp bố cục không gian hợp lý dựa trên cơ sở phân tích, 

đánh giá các điều kiện tự nhiên của khu đất xây dựng, đảm bảo điều kiện tự 

nhiên của khu đất xây dựng, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn. 

1.3.2.10. Cây xanh và môi trường 

Quy hoạch tổng thể của công trình cần chú trọng một cách thích đáng đến 

điều kiện cảnh quan môi trƣờng trong khu đất xây dựng bằng các giải pháp bố 

cục cây xanh xen lẫn với công trình tạo cảm giác hài hoà, thoáng mát cho công 

trình. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Khi đi vào hoạt động, Dự án sẽ cung cấp chỗ tạm trú cho khoảng 240 học 

sinh, với kết cấu gồm 05 tầng, 40 phòng nhằm đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt 

cũng nhƣ nơi ăn, chốn ở cho học sinh trƣờng THPT chuyên Hà Tĩnh và tạo điều 

kiện đảm bảo tốt công tác học tập của các em. 
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ 

1.4.1. Khối lượng các nguyên vật liệu thi công xây dựng 

1.4.1.1. Nguồn nguyên vật liệu trong quá trình thi công xây dựng dự án 

- Nguồn vật liệu xây dựng: 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án cần khối lƣợng nguyên vật liệu 

phục vụ cho hoạt động xây dựng nhƣ sau: 

Bảng 1.3. Khối lƣợng nguyên, nhiên liệu phục vụ dự án 

TT Tên vật tƣ 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Phƣơng thức 

cung cấp 

Độ dài 

quãng đƣờng 

(km) 

1 Cát các loại m
3
 2400 

Mua tại mỏ cát xã Phúc 

đồng, huyện Hƣơng Khê 
29km 

2 Đá các loại m
3
 2000 

Mỏ đá trên địa bàn 

huyện Thạch Hà 
30km 

3 Gạch các loại viên 1.200.000 
Mua tại các cơ sở phân 

phối trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh 

3km 4 
Sắt, thép xây 

dựng các loại 
tấn 140 

5 Xi măng tấn 750 

(Nguồn: Tổng hợp vật tư xây dựng của dự án) 

- Giải pháp cung cấp nguyên, vật liệu phục vụ cho việc xây dựng dự án: 

Phƣơng án vận chuyển nguyên vật liệu là nhà cung cấp sẽ vận chuyển bằng 

xe tải có trọng tải 7 tấn (tƣơng ứng với 5m
3
) đến chân công trình. 

Cung đƣờng vận chuyển các nguyên vật liệu dự án là Quốc lộ 1A, rẽ vào 

đƣờng Hà Hoàng hoặc đƣờng Thiệu Huy rẽ vào đƣờng Hà Hoàng đến khu vực dự 

án. 

- Nhà nghỉ công nhân và bãi tập kết nguyên vật liệu: 

+ Lán trại công nhân: Do khu đất trong khu vực thực hiện Dự án là khá 

chật hẹp do vậy Chủ Dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu không dựng lán trại trong khu 

đất Dự án, chỉ bố trí tối đa 02 ngƣời để trông coi vật liệu xây dựng, máy móc. 

Chủ dự án sẽ ƣu tiên sử dụng các công nhân cƣ trú tại các khu vực gần Dự án 

nhằm thuận tiện cho việc sinh hoạt, đi lại của công nhân. Các công nhân ở xa sẽ 

đƣợc chủ dự án bố trí chỗ ở bên ngoài khu vực thi công. 

Các công nhân lƣu trú tại công trƣờng đƣợc sử dụng Nhà vệ sinh hiện có 

tại khuôn viên trƣờng, tuy nhiên Chủ dự án cần lƣu ý các công nhân chỉ sử dụng 

Nhà vệ sinh tại các thời điểm hợp lý nhƣ tránh giờ giải lao của học sinh nhằm 

hạn chế tối thiểu việc sinh hoạt, học tập của các em. 

+ Bãi tập kết: Bố trí bãi tập kết với diện tích 40m
2
 có mái che và hàng rào 

bằng tôn, lƣới thép B40 sử dụng để tập kết các loại vật liệu nhƣ xi măng, sắt, 
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thép,... Khu đất bố trí bãi tập kết nằm gần khu đất xây dựng Dự án để thuận lợi 

cho việc quản lý.  

 Cấp điện: 

Nguồn điện dùng cho thi công: sử dụng nguồn điện hiện có của trƣờng, cấp 

từ trạm biến áp của trƣờng đến công trƣờng xây dựng. 

 Cấp nƣớc: 

- Nƣớc sử dụng cho sinh hoạt: Dự kiến có khoảng 15 công nhân xây dựng 

trong đó có 2 ngƣời lƣu trú trên công trƣờng. Theo TCXDVN 33/2006 cấp nƣớc 

- mạng lƣới đƣờng ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, lƣợng nƣớc sinh hoạt 

tiêu thụ tối đa cho một ngày là: Q = 2*80 + 13*50 = 0,81 m
3
/ngày. 

- Nƣớc dùng cho hoạt động thi công dùng cho các công việc nhƣ phun 

nƣớc giảm thiểu bụi, rửa thiết bị,... ƣớc tính khoảng 4m
3
/ngày.đêm. 

Nhƣ vậy, nhu cầu nƣớc sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng khoảng 

4,81m
3
/ngày.đêm. 

Nguồn nƣớc sử dụng: Nguồn nƣớc sạch của thành phố. 

1.4.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp về điện, 

nước của dự án giai đoạn đi vào hoạt động. 

 Cấp điện: 

- Nguồn điện cấp cho công trình đƣợc lấy từ nguồn điện hiện có của 

trƣờng, cấp điện từ trạm biến áp của trƣờng đến công trình nhà Ký túc xá. 

Nhu cầu cấp điện của trung tâm đƣợc tính toán dựa trên việc tính toán công 

suất các trang thiết bị đƣợc thiết kế và kinh nghiệm từ ký túc xá hiện đang đƣợc 

sử dụng của trƣờng. Nguồn điện sẽ đƣợc lấy từ trạm biến áp hiện có của trƣờng 

cấp thẳng đến Dự án. 

 Cấp nƣớc: 

- Nguồn nƣớc: Nguồn nƣớc cấp cho hệ thống chữa cháy, nƣớc sinh hoạt; 

nƣớc tƣơi cây, tƣới sân đƣờng đƣợc lấy từ hệ thống cấp nƣớc chung của khu 

vực. 

- Giải pháp sử dụng: Nƣớc máy từ hệ thống cấp nƣớc chung đƣợc dẫn vào 

khu vực dự án qua hệ thống đƣờng ống HDPE-D110 chạy dọc đƣờng Hà Hoàng. 

Nƣớc đƣợc dẫn vào bể chứa nƣớc sẽ xây dựng mới có dung tích 100m
3
 trong 

khuôn viên trƣờng. 

Đƣợc máy bơm bơm cấp lên 3 bồn nƣớc mái inox tổng dung tích 24m
3
, từ 

đó theo Hệ thống cấp nƣớc của tòa nhà đến các khu vực sinh hoạt, vệ sinh trong 

tòa nhà. 

- Các bồn nƣớc mái nối thông với nhau, có hệ thống van phao điện điều 

khiển bơm hoạt động tự động theo mực nƣớc trong hệ thống bồn. 

- Nhu cầu sử dụng nƣớc:  
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 Nhu cầu sử dụng nƣớc của Ký túc xá chủ yếu nƣớc phục vụ sinh hoạt của 

học sinh tạm trú trong ký túc xá. 

 Theo tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4513:1988 – Cấp nƣớc bên trong – Tiêu 

chuẩn thiết kế, thì nhu cầu sử dụng nƣớc của bệnh viện đƣợc thống kê nhƣ sau:  

Bảng 1.4. Tổng nhu cầu sử dụng nƣớc của Nhà ký túc xá 

TT 
Nhu cầu sử dụng 

nƣớc 

Quy mô Tiêu chuẩn  Lƣu lƣợng Ghi 

chú Đ.vị S.lƣợng Đơn vị S.lƣợng (m
3
/ng.đ) 

I Lƣu lƣợng cấp nƣớc sinh hoạt  
 

1 Học sinh tạm trú Ngƣời 240 l/ng/ng.đ 80 19,2 Q1 

II 
Lƣu lƣợng nƣớc dự 

phòng, rò rỉ 
10 % ∑Q(1) 1,9 Q2 

Tổng Q = Q1+Q2 m
3
/ng.đ   21,1 Q 

 (Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án) 

 Ghi chú: 

 * Tiêu chuẩn đã bao gồm lƣợng nƣớc dùng cho nhà ăn, quá trình giặt giũ 

đồng phục, vệ sinh tại các khu vực của Nhà ký túc xá. 

 - Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 

 + Hệ thống chữa cháy ngoài nhà đƣợc tính toán ở trên là. Q=20 l/s ≈ 

72m
3
/h. 

+ Hệ thống chữa cháy trong nhà đƣợc tính toán ở trên là. Q=2,5 l/s ≈ 

9m
3
/h. 

 +Tổng cộng lƣu lƣợng cần thiết cho bơm chữa cháy là: 22,5 l/s. 

Nguồn nƣớc cấp cho phòng cháy chữa cháy đƣợc lấy từ bể nƣớc ngầm kết 

hợp cấp nƣớc cho PCCC và cấp cho sinh hoạt. 

Giải pháp sử dụng: Hệ thống cấp nƣớc cứu hỏa D110, bố trí các họng cứu 

hỏa.  

 Nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ dự án 

Nhu cầu hóa chất phục vụ hệ thống xử lý nước thải: 

- Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nƣớc thải: Sử dụng hóa chất là hóa 

chất keo tụ PAC và Clorine để khử trùng nƣớc thải, dự kiến 02kg/ngày. 

Liều lƣợng hóa chất sử dụng qua hệ thống bơm định lƣợng tự động. Các 

hóa chất đƣợc mua và lƣu trữ tại phòng kỹ thuật của trạm XLNT. 
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Danh mục các máy móc thiết bị phục vụ dự án: 

Bảng 1.5. Danh mục thiết bị chính phục vụ Dự án giai đoạn vận hành 

TT Máy móc thiết bị Đơn vị 
Số lƣợng máy 

móc thiết bị 
Xuất xứ 

1 Giƣờng đôi Bộ 120 Việt Nam 

2 Tủ đôi Cái 120 Việt Nam 

3 Quạt trần Cái 40 Việt Nam 

4 Thiết bị vệ sinh Bộ 40 Việt Nam 

5 Hệ thống điện trong phòng Bộ 40 Việt Nam 

                                                                 (Nguồn: Hồ sơ dự án) 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ:  

1.5.1. Tiến độ thực hiện dự án. 

Tiến độ thực hiện dự án nhƣ sau: 

- Tháng 5/2022 đến tháng 9/2022: Hoàn thành các hồ sơ thủ tục, pháp lý của 

hồ sơ để triển khai dự án 

- Tháng 9/2022 đến tháng 2/2024: Triển khai thi công xây dựng các hạng 

mục dự án, lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Tháng 03/2024: dự án đi vào vận hành chính thức. 

Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ. 

1.5.2. Vốn đầu tư 

- Tổng mức đầu tƣ của dự án là: 21.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai 

mươi mốt tỷ đồng). 

Bảng 1.6. Tổng mức đầu tƣ dự án 

TT Hạng mục Tổng dự toán (đồng) 

1 Chi phí xây dựng 16.575.240.000 

2 Chi phí thiết bị 1.000.000.000 

3 Chi phí quản lý dự án 476.816.000 

4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 1.581.792.000 

5 Chi phí khác 245.953.000 

6 Chi phí dự phòng 1.120.199.000 

Tổng mức đầu tƣ 21.000.000.000 

1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Dự án Nhà ký túc xá học sinh, trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh có quy mô 5 

tầng gồm 40 phòng lƣu trú cho học sinh do Ban QLDA đầu tƣ xây dựng Công 

trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tƣ và quản lý dự án 

theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nƣớc về quản lý dự án. 

Sau khi hoàn thành nghiệm thu đi vào hoạt động Ban QLDA sẽ bàn giao lại 

cho trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh vận hành và khai thác. 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Nhà Ký túc xá Học sinh, trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh. 

Chủ đầu tƣ: Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh       23 
Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tài nguyên Môi trƣờng T&T 

CHƢƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

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

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

- Về quy hoạch bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Theo Quyết 

định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 11/04/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành 

quy định bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xác định trong hoạt động 

xây dựng phải “đảm bảo đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống công trình 

hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật”. Thực hiện dự án đầu tƣ Nhà ký túc xá học sinh 

sẽ tạo điều kiện, nâng cao chất lƣợng dạy và học của thầy trò trƣờng THPT 

Chuyên Hà Tĩnh, đồng thời tăng cƣờng các biện pháp BVMT của dự án. 

- Về quy hoạch phát triển kinh tế: Theo Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 

27/11/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050: “Phát huy 

tối đa tiềm năng lợi thế; tăng cƣờng hội nhập quốc tế; huy động, sử dụng có hiệu 

quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững và 

bảo vệ môi trƣờng sinh thái”. Việc thực hiện dự án Nhà ký túc xá học sinh sẽ 

nâng cao chất lƣợng giáo dục, nâng cao vị thế của tỉnh Hà Tĩnh trong lĩnh vực 

giáo dục. Dự án đƣợc hình thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh đô thị 

hóa, phát triển hạ tầng, dịch vụ và chất lƣợng giáo dục của thành phố Hà Tĩnh. 

Dự án Nhà ký túc xá học sinh nằm trong khu vực nội thành, nội thị của thành 

phố Hà Tĩnh thuộc đô thị loại 2 nên cần tăng cƣờng và thực hiện nghiêm các 

giải pháp BVMT để đảm bảo vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định tại Điều 

22, Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trƣờng năm 2020. 

- Về quy hoạch sử dụng đất: Dự án nằm trong khuôn viên của trƣờng 

THPT Chuyên Hà Tĩnh, có tổng diện tích 35.866,8m
2
 đã đƣợc Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận Quyền Sử dụng đất số CĐ095564 

ngày 29/4/2016. Trƣờng PTTH Năng khiếu Hà Tĩnh (nay là Trƣờng THPT 

Chuyên Hà Tĩnh) đƣợc thành lập tại Quyết định số 123/CT-QĐ ngày 01 tháng 

10 năm 1991, với nhiệm vụ: “Phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng 

khiếu các bộ môn văn hóa ở bậc THPT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, góp phần đào 

tạo nhân tài cho quê hương đất nước”.  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng  

- Nƣớc thải từ dự án trung bình khoảng 19,2 m
3
/ngày đêm, lƣu lƣợng xả 

thải tối đa là 20 m
3
/ngày đêm (theo công suất của hệ thống xử lý). Đặc trƣng 

nƣớc thải của Dự án là nƣớc thải sinh hoạt, quy chuẩn áp dụng là QCVN 

14:2008/BTNMT quy định giới hạn nƣớc thải sinh hoạt, cột B. 
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 - Nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải: Sông Cày là phù hợp với Quyết định số 

3926/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung 

thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2050, tỷ lệ 

1/10.000  theo lƣu vực 2 bao gồm phƣờng Nguyễn Du, phƣờng Trần Phú, xã Thạch 

Trung thoát theo kênh T4b, hồ điều hòa Thạch Trung qua cống Vạn Hạnh ra sông 

Cày. 

- Để đánh giá tác động của hoạt động xả thải từ dự án đến chất lƣợng của 

nguồn nƣớc sông Cày cần phải đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải của nó và 

khả năng đó có đáp ứng đƣợc nhu cầu xả thải của dự án hay không, để xem xét 

mối tƣơng quan này chúng tôi đã tiến hành phân tích, đánh giá theo hƣớng dẫn 

tại Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải; thông tƣ 

02/2020/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 về Quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trƣờng thì sức chịu tải của nguồn nƣớc, cụ thể nhƣ sau: 

* Công thức đánh giá:  

Ltn = (Ltđ - Lnn -  Lt) x Fs 

Trong đó : 

Ltn : Khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày. 

Ltđ : Tải lƣợng tối đa của thông số chất lƣợng nƣớc mặt đối với đoạn sông, 

đơn vị tính là kg/ngày. 

Lnn : Tải lƣợng của thông số chất lƣợng hiện có trong nguồn nƣớc của đoạn 

sông, đơn vị tính là kg/ngày. 

Lt: Tải lƣợng và thông số ô nhiễm có trong nguồn nƣớc thải.  

Fs : Hệ số an toàn. Fs = 0,7 - 0,9. 

 Tính toán tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt: 

Ltđ = Cqc x Qs x 86,4 

Trong đó: 

Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lƣợng nƣớc mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lƣợng nƣớc mặt ứng với mục đích sử dụng nƣớc của đoạn sông, 

đơn vị tính là mg/l. Cqc đƣợc tính toán tại Bảng 2.1 Giá trị giới hạn của các chất 

ô nhiễm trong nƣớc mặt cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT; 

QS: Lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn sông đánh giá và đƣợc xác định theo 

quy định là m
3
/s. Qs = 0,7m

3
/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đƣợc chuyển đổi từ đơn vị tính 

là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Từ các giá trị Cqc, Qs ở trên ta có thể tính toán đƣợc tải lƣợng ô nhiễm tối 

đa nguồn nƣớc có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm nhƣ sau:  
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Bảng 2.1. Tải lƣợng ô nhiễm tối đa của nguồn nƣớc mặt có thể tiếp nhận 

(Ltđ) 

TT Thông số phân tích Đơn vị 

Cột B1 của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(mg/l) 

Ltđ 

(kg/ngày) 

1 BOD5 mg/l 15 907,2 

2 COD mg/l 30 1814,4 

3 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 3024 

4 Nitrat (NO3
-
)(tính theo N) mg/l 10 604,8 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 0,9 54,432 

6 Phosphat (PO4
3-

 tính theo P) mg/l 0,5 30,24 

7 Coliform mg/l 7.500 453.600 

 

 Tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước: 

Lnn = Cnn x Qs x 86,4 

Trong đó: 

Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lƣợng nƣớc mặt, đơn vị tính là mg/l. 

Cnn đƣợc xác định tại Bảng 3.12 chất lƣợng của nguồn nƣớc tiếp nhận, giá trị đo 

trung bình của 3 đợt; 

QS: Lƣu lƣợng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s. Qs = 

0,7m
3
/s;  

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (đƣợc chuyển đổi từ đơn vị tính 

là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Từ các giá trị Cnn, Qs đã xác định ở trên, ta có thể tính toán đƣợc tải lƣợng 

của các chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc nhƣ sau:  

Bảng 2.2. Tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nƣớc tiếp nhận (Lnn) 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 
Cnn trung bình 3 

đợt (mg/l) 

Lnn 

(kg/ngày) 

1 BOD5 (20
0
C) mg/l 8,1 490,9 

2 COD mg/l 14,8 893 

3 TSS mg/l 19 1151,1 

4 NO3
-
 mg/l 0,15 9 

5 NH4
+
 mg/l 1,03 62,3 

6 PO4
3-

 mg/l 0,013 0,766 

7 Coliform MPN/100ml 1133,3 68.544 

 Tính toán tải lượng các thông số ô nhiễm từ có trong nguồn thải : 
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Để tính toán tải lƣợng các thông số ô nhiễm từ nguồn thải đƣa vào nguồn 

nƣớc tiếp nhận, ta áp dụng công thức: 

  Lt = Ct x Qt x 86,4 

Trong đó: - Lt (kg/ngày) là tải lƣợng chất ô nhiễm có trong nguồn thải; 

 - Qt (m
3
/s) là lƣu lƣợng nƣớc thải lớn nhất (Qt = 20m

3
/ng.đ ≈ 

0,00023m
3
/s); 

 - Ct (mg/l) là giá trị nồng độ của chất ô nhiễm có trong nƣớc thải đã xử lý 

qua hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của cơ sở. Do hệ thống xử lý nƣớc thải 

chƣa đi vào vận hành ta sẽ lấy các thông số theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột B 

để đánh giá. 

 Vậy, tải lƣợng các thông số ô nhiễm từ nguồn thải của khu vực Trung tâm 

sản nhi đƣa vào nguồn nƣớc sông Cày đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.3. Tải lƣợng các thông số ô nhiễm có trong nguồn thải 

TT Thông số phân tích Kết quả Lt (kg/ngày) 

1 BOD5 50 0,9936 

2 COD 100 1,9872 

3 Chất rắn lơ lửng 100 1,9872 

4 Nitrat (NO3
-
)(tính theo N) 50 0,19872 

5 Amoni (tính theo N) 10 0,9936 

6 Phosphat (PO4
3-

 tính theo P) 10 0,19872 

7 Coliform 5.000 0,09936 

 Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải: 

- Khả năng tiếp nhận nƣớc thải của sông Cày tại khu vực nhận thải đƣợc 

tính nhƣ sau: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt)  Fs 

Trong đó: Fs: Hệ số an toàn, chọn Fs = 0,8 

Bảng 2.4. Khả năng tiếp nhận nƣớc thải của sông Cày tại khu vực nhận thải 

TT Thông số phân tích 
Ltđ 

(kg/ngày) 

Lnn 

(kg/ngày) 

Lt 

(kg/ngày) 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 BOD5 907,2 703,6 9,936 332 

2 COD 1.814,4 1.179,4 19,872 735,46 

3 Chất rắn lơ lửng 3024 1.215,7 19,872 1.496,7 

4 Nitrat (NO3
-
)(tính theo N) 604,8 147,4 9,936 36,13 

5 Amoni (tính theo N) 54,432 18,5 1,987 433,2 

6 Phosphat (PO4
3-

 tính theo P) 30,24 11,9 1,987 23,4 
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7 Coliform 453.600 131 993,6 308.045 

Kết luận: Qua kết quả tính toán ở bảng trên ta thấy giá trị Ltn của các 

thông số ô nhiễm đều dƣơng chứng tỏ sông Cày vẫn còn có khả năng tiếp nhận 

đối với các thông số: TSS, BOD5, COD, NO3
-
,
  
Amoni (NH4

+
), PO4

3-
, Coliform 

(do Ltn > 0), nhƣ vậy Dự án Nhà ký túc xá học sinh có thể xả thải nƣớc vào 

nguồn nƣớc của sông Cày. Yêu cầu Dự án Ký túc xá phải thu gom, xử lý nƣớc 

thải đạt quy chuẩn trƣớc khi thải ra môi trƣờng để không ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng tiếp nhận.  

Để đảm bảo chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận tốt hơn nữa, Dự án phải 

thƣờng xuyên vận hành và kiểm tra hệ thống xử lý nƣớc thải, luôn đảm bảo 

nƣớc thải ra môi trƣờng đạt QCVN 14:2008/BTNMT(cột B, K=1,2) - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt.  
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CHƢƠNG 3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN 

DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật 

3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Khu vực thực hiện Dự án Nhà ký túc xá học sinh chƣa có trạm quan trắc 

môi trƣờng nào. Do vậy chúng tôi tổng hợp dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng nên 

báo cáo mạng lƣới quan trắc môi trƣờng đƣợc thực hiện năm 2020 và 2021. 

Hiện tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, có 125 điểm quan trắc hiện trạng môi trƣờng 

nƣớc mặt; 150 điểm quan trắc hiện trạng môi trƣờng nƣớc dƣới đất; 250 điểm 

quan trắc hiện trạng môi trƣờng không khí do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên 

và Môi trƣờng Hà Tĩnh thực hiện với tần suất 03 tháng/lần. Đối với khu vực dự 

án và vùng lân cận, có một số điểm quan trắc đã và đang đƣợc thực hiện. Vì vậy, 

để đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực thực hiện Dự án, chúng tôi đã tổng 

hợp số liệu quan trắc mạng lƣới tại các điểm gần khu vực Dự án. Kết quả nhƣ 

sau: 

* Dữ liệu về hiện trạng môi trường không khí xung quanh: 

Bảng 3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng không khí xung quanh 

Thông số phân tích 
Nhiệt 

độ 
Độ ẩm 

Vận 

tốc 

gió 

Độ ồn 

(TB) 
TSP NO2 SO2 CO 

Đơn vị đo 
0
C % m/s dBA µg/l µg/l µg/l µg/l 

Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh năm 2020 

Cổng chợ Hà 

Tĩnh (cổng số 

2), phƣờng 

Nam Hà, TP 

Hà Tĩnh (KK2-

ML) 

Đợt 1 19,6 68 1,3 69,2 284 39 76 <3.000 

Đợt 2 32,7 48 0,8 72,7 268 35 71 <3.000 

Đợt 3 36,2 46 0,4 70,4 294 39 74 <3.000 

Đợt 4 23,5 82 0,95 70,3 284 37 68 <3.000 

Trƣớc cổng 

UBND tỉnh, 

phƣờng Tân 

Giang, TP. Hà 

Tĩnh (KK3-

NL) 

Đợt 1 20,5 66,5 1,5 60,6 214 28 54 <3.000 

Đợt 2 32,8 48 0,6 62,2 196 25 56 <3.000 

Đợt 3 36,1 51 1,2 63,8 184 22 49 <3.000 

Đợt 4 24 85 0,93 62,4 175 20 51 <3.000 

Đƣờng Xô Viết 

Nghệ Tĩnh 

(trƣớc tƣợng 

đài Trần Phú, 

Đợt 1 26,1 68 1,6 64,5 236 25 47 <3.000 

Đợt 2 32,6 53 0,9 68,6 255 31 58 <3.000 

Đợt 3 34,6 56 1,4 63,7 263 34 61 <3.000 
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Thông số phân tích 
Nhiệt 

độ 
Độ ẩm 

Vận 

tốc 

gió 

Độ ồn 

(TB) 
TSP NO2 SO2 CO 

Đơn vị đo 
0
C % m/s dBA µg/l µg/l µg/l µg/l 

phƣờng 

Nguyễn Du, 

TP. Hà Tĩnh 

(KK4-ML) 

Đợt 4 24 80,5 1 65 216 28 55 <3.000 

Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh năm 2021 

Cổng chợ Hà 

Tĩnh (cổng số 

2), phƣờng 

Nam Hà, thành 

phố Hà Tĩnh 

Đợt 1 15 100.1 - 68.6 292 38 71 <3.000 

Đợt 2 27,5 100,1 - - 294 43 78 <3.000 

Đợt 3 33.5 100.5 - 70.2 316 41 86 <3.000 

Đợt 4 33.6 100.3 - 68.9 329 40 92 <3.000 

Đợt 5 29 100.1 - - 286 29 77 <3.000 

Đợt 6 29.4 100.2 - 70 257 29 75 <3.000 

Trƣớc cổng 

UBND tỉnh, 

phƣờng Tân 

Giang, thành 

phố Hà Tĩnh 

(Công viên 

trung tâm) 

Đợt 1 14.4 100 -- 65.5 193 26 57 <3.000 

Đợt 2 27,7 100,2 - - 195 25 57 <3.000 

Đợt 3 35.8 100.5 - 61.2 177 23 51 <3.000 

Đợt 4 32.8 100.2 - 63.8 168 34 56 <3.000 

Đợt 5 30.2 100.2 - - 171 23 59 <3.000 

Đợt 6 30.5 100.3 - 65.5 156 23 60 <3.000 

Ngã tƣ Trần 

Phú giao với 

Hàm Nghi 

đoạn trƣớc 

khách sạn 

Vincom, 

phƣờng Hà 

Huy Tập 

Đợt 1 16.1 100.1 - 70.2 264 33 68 <3.000 

Đợt 2 26,9 100,1 - - 311 42 89 <3.000 

Đợt 3 31 100.4  70.4 289 32 67 <3.000 

Đợt 4 33.1 100.4 - 70 274 29 69 <3.000 

Đợt 5 31.4 100.2 - - 296 24 77 <3.000 

Đợt 6 29.4 100.2 - 70 259 29 71 <3.000 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
- - - 70 (*) 300 200 350 30.000 

(Nguồn: Báo cáo quan trắc mạng lưới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) 

Ghi chú: Giá trị giới hạn: QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh); (*): QCVN 

26:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn); 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lƣợng môi trƣờng không khí xung quanh 

tại khu vực thành phố Hà Tĩnh, cho thấy các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong 
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giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lƣợng không khí xung quanh). Không khí khu vực dự án chƣa có dấu 

hiệu ô nhiễm. Chỉ tiêu tiếng ồn tại bảng vƣợt so với QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, tuy nhiên vƣợt không nhiều. 

* Dữ liệu quan trắc môi trường nước mặt: 

Dữ liệu Báo cáo mạng lƣới quan trắc môi trƣờng đƣợc thực hiện năm 

2020, 2021 về kết quả phân tích hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt của sông Cày tại 

cầu Cày năm 2020 và sông Cày đoạn chảy qua xã Thạch Trung năm 2021, thành 

phố Hà Tĩnh thể hiện chi tiết ở các bảng sau:  

Bảng 3.2. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt năm 2020 

TT 
Thông số 

phân tích 

Đơn vị 

đo 

Sông Cày tại Cầu Cày Giá trị giới hạn 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột B2) 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH - 6,7 7,1 6,7 6,8 5,5 – 9 

2 Nhiệt độ 
0
C 28,2 26,2 31,3 27,1 - 

3 TOC mg/l 3,6 3,9 4,2 4,5 - 

4 TSS mg/l 19 21 23 24 100 

5 BOD5 mg/l 15 17 9,6 5,6 25 

6 COD mg/l 28 28 20 12 50 

7 Nitrit
 

mg/l 0,04 0,02 <0,01 0,02 0,05 

8 Nitrat mg/l 0,43 <0,10 <0,10 0,17 15 

9 Amoni mg/l 0,43 0,1 0,1 0,12 0,9 

0 Sắt mg/l 0,52 0,74 0,99 2,3 2 

11 Tổng dầu mỡ mg/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 1 

12 CHĐBM mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,5 

13 Coliform CFU/100ml 3.750 2.700 2.100 2.000 10.000 

14 Độ màu mg/l 46 69 33 82 - 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn (Cột B2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt). 

Nhận xét: Căn cứ vào kết quả phân tích của các lần lấy mẫu và giới hạn cho 

phép các chất gây ô nhiễm trong nƣớc mặt quy định tại QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B2), cho thấy các chỉ tiêu phân tích hầu hết đang nằm trong 

giới hạn cho phép. 

Bảng 3.3. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt năm 2021 

TT 

Thông 

số phân 

tích 

Đơn vị 

đo 

Sông Cày đoạn chảy qua xã Thạch Trung 

(ML-M2) 

Giá trị  giới hạn 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột B1) Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 5 Đợt 6 
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1 pH - 7,2 7,2 7 6,6 7,2 6,5 5,5 – 9 

2 Nhiệt độ 
0
C 16,6 25,9 34,5 31,5 31,5 27,5 - 

3 TOC mg/l 3,2 3,7 3,5 3,6 3,2 3,5 - 

4 TSS mg/l 15 17 19 15 16 18 50 

5 BOD5 mg/l 8,5 11 8,6 7,6 3,5 3,7 15 

6 COD mg/l 16 24 20 16 <10 <10 30 

7 Nitrat mg/l 0,24 0,44 0,32 0,11 0,14 0,28 10 

8 Amoni mg/l 0,54 <0,01 0,12 0,18 0,2 0,26 0,9 

9 Sắt mg/l 0,95 0,67 0,53 1,6 1,6 2,9 1,5 

10 
Tổng dầu 

mỡ 
mg/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 1 

11 CHĐBM mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,4 

12 Coliform 
CFU/100

ml 
1.000 1.750 870 1.500 760 1.050 7.500 

Ghi chú: - Giá trị giới hạn (Cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt). 

Nhận xét: Căn cứ vào kết quả phân tích của các lần lấy mẫu và giới hạn cho 

phép các chất gây ô nhiễm trong nƣớc mặt quy định tại QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B1), cho thấy các chỉ tiêu phân tích hầu hết đang nằm trong 

giới hạn cho phép. 

3.1.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Trong khu vực Dự án không có Vƣờn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, 

các giá trị sinh thái quan trọng đƣợc quy định bảo tồn bởi luật pháp Việt Nam 

hay các công ƣớc, hiệp ƣớc Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. 

Qua quá trình điều tra khảo sát, tại khu vực thực hiện Dự án thì hệ hiện 

trạng tài nguyên sinh vật khá đơn điệu, chỉ bắt gặp một số loại động thực vật 

nhƣ sau: 

* Hệ thực vật: 

Thực vật tự nhiên: Bao gồm các loại nhƣ sen, bèo, cây bụi và thảm cỏ...  

* Hệ động vật: 

- Nhóm động vật không xƣơng sống chủ yếu thuộc nhóm động vật đất nhƣ 

giun đất, Chuồn chuồn, Bƣớm, Kiến.... 

- Hệ thú chủ yếu là động vật nuôi, có thể kể đến nhƣ: chó, mèo, gà.... 

- Hệ động vật thủy sinh: Gồm các loại nhƣ tôm, cá, ốc... 

- Hệ chim chủ yếu một số loài chim nhƣ: chim sẻ, chào mào, chích chòe... 

và các loài chim cảnh nhƣ khƣớu, họa mi… 
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3.2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

3.2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

3.2.1.1. Vị trí địa lý, địa hình 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của Dự án Ký túc xá là sông Cày thuộc địa phận 

thôn Bắc Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.  

Tọa độ vị trí tiếp nhận nƣớc thải (VN 2000 múi chiếu 3
0
):  

Tiếp nhận: X= 2032.332;  Y = 539.322 

 * Đặc điểm địa hình khu vực tiếp nhận nước thải 

 Khu vực nhà ký túc xá học sinh nằm vị trí phía Nam của khu vực tiếp nhận 

nƣớc thải, có địa hình khá bằng phẳng, độ dốc thoát nƣớc về phía Bắc của 

Trƣờng. Hiện Khu vực trƣờng Chuyên đã đƣợc bê tông hóa và hoàn thiện hệ 

thống thu gom thoát nƣớc. 

 Khu vực tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý của Dự án Ký túc xá là sông Cày tại 

vị trí cống Vạn Hạnh cách khu vực Dự án khoảng 3,27km về phía Bắc. 

 * Đặc điểm địa chất công trình khu vực thực hiện dự án: 

Theo báo cáo khảo sát địa chất của giai đoạn lập dự án thì địa chất khu vực 

có sự biến động và tƣơng đối phức tạp. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3.4. Địa chất khu vực xây dựng 

Lớp đất 1 

Thành phần chủ yếu là sét lẫn vỏ sò, đôi chỗ xen kẹp cát, màu xám ghi. Trạng 

thái dẻo chảy. Lớp này nằm dƣới lớp D. Chiều sâu đáy lớp kết thúc 5.50m. 

Chiều dày lớp trung bình 4.00m. 

Lớp đất 2 

Thành phần chủ yếu của lớp là sét lẫn ít sạn, màu nâu đỏ. Trạng thái dẻo cứng. 

Lớp này nằm dƣới lớp 1. Chiều sâu đáy lớp kết thúc 8.50m. Chiều dày lớp 

trung bình 3.00m 

Lớp đất 3 

Thành phần chủ yếu của lớp là cát hạt mịn, màu xám vàng, xám trắng. Trạng 

thái ít ẩm. Kết cấu rất chặt. Lớp này nằm dƣới lớp 2. Chiều sâu đáy lớp kết 

thúc 14.00m. Chiều dày lớp trung bình 5.50m 

Lớp đất 4 

Thành phần chủ yếu của lớp là sét, màu xám vàng, xám trắng. Trạng thái dẻo 

cứng. Lớp này nằm dƣới lớp 3. Chiều sâu đáy lớp kết thúc 17.00m. Chiều dày 

lớp trung bình 3.00m. 

Lớp đất 5 

Thành phần chủ yếu của lớp là sét lẫn ít sạn, màu nâu đỏ. Trạng thái dẻo cứng 

đến nửa cứng. Lớp này nằm dƣới lớp 4. Chiều sâu đáy lớp kết thúc 21.00m. 

Chiều dày lớp trung bình 4.00m. 

Lớp đất 6 

Thành phần chủ yếu của lớp là sét, màu xám xanh. Trạng thái dẻo mềm. Lớp 

này nằm dƣới lớp 5. Hố khoan sâu kết thúc 30.00m chƣa khoan qua lớp này. 

Đã khoan vào lớp 9.00m 

* Cosd nền hiện trạng: 

Khu đất Xây dựng Dự án Nhà ký túc xá học sinh, trƣờng THPT Chuyên Hà 

Tĩnh hiện nằm trong khuôn viên trƣờng nên, địa hình tƣơng đối bằng phẳng nên 
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thuận lợi cho công tác thi công và tập kết vật liệu thi công. Tuy nhiên quá trình 

thi công sẽ làm ảnh hƣởng đến quá trình hoạt động của trƣờng nên phải có biện 

pháp khắc phục vấn đề môi trƣờng và an toàn cho ngƣời và công trình lân cận. 

- Cao độ cao nhất: có cao độ + 2,88m.  

- Cao độ thấp nhất: có cao độ + 2,49m. 

3.2.1.2. Đặc điểm khí tượng thủy văn khu vực tiếp nhận nước thải 

Khu vực tiếp nhận nƣớc thải thuộc vùng khí hậu Bắc Trung Bộ. Chế độ gió 

mùa cùng với tác động của dãy Trƣờng Sơn nên sự di chuyển của các luồng 

không khí nóng ẩm đã gây ra mùa khô kéo dài và thƣờng làm cho khu vực phải 

chịu đựng loại gió khô nóng, còn gọi là gió Lào. Khí hậu trong vùng đƣợc chia 

làm hai mùa rõ rệt, mùa khô và mùa mƣa. 

a) Nhiệt độ không khí 

Đặc điểm, khí hậu trong năm đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

- Mùa nắng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, khí hậu khô nóng nhất là từ 

tháng 5 đến tháng 8. Nhiệt độ trung bình tháng từ 26,3
o
C (tháng 4) đến 30,4

o
C 

(tháng 6). Mùa này thƣờng nóng bức, nhiệt độ có thể lên tới 39,5 ÷ 40,0
0
C.  

- Mùa mƣa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, nhiệt độ trung bình 

tháng thấp nhất từ 17,1
0
C đến 24,2

0
C. 

- Nhiệt độ là một trong những tác nhân vật lý gây ô nhiễm nhiệt. Sự thay 

đổi nhiệt độ sẽ làm ảnh hƣởng đến quá trình phát tán và chuyển hóa các chất gây 

ô nhiễm. Theo dõi biến trình nhiệt độ qua các năm tại khu vực Dự án sẽ tạo cơ 

sở để xây dựng mô hình kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trƣờng trong quá trình 

hoạt động. 

Bảng 3.5. Tổng hợp biến trình nhiệt độ qua các năm 

Đặc trƣng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TB năm 24,46 24,96 25,80 24,80 24,72 24,80 

Ttb tháng cao nhất 33,30 33,88 35,58 33,91 33,33 33,17 

Ttb tháng thấp nhất 18,20 19,10 18,90 18,14 18,68 18,62 

Biên độ giao động nhiệt TB năm 15,10 14,78 16,68 15,77 14,65 14,55 

                   (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh – Trạm Hà Tĩnh) 

Qua bảng 3.3 trên ta thấy từ năm 2016 đến năm 2021, nhiệt độ trung bình 

trong khu vực dao động không lớn (từ 24,46
o
C ÷ 25,8

o
C). Biên độ dao động 

nhiệt trung bình của mỗi năm dao động từ 14,55
o
C ÷ 16,68

o
C; qua đó cho thấy 

nền nhiệt tại khu vực Dự án tƣơng đối ổn định. 

b) Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí tại khu vực tƣơng đối cao, độ ẩm trung bình đạt 80,3- 

83,7%. Trong năm, độ ẩm trung bình đạt giá trị cao nhất vào các tháng I, II, III 

do ảnh hƣởng của thời tiết mƣa phùn ẩm, độ ẩm tƣơng đối trung bình đạt giá trị 
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lớn nhất 90 - 94%. Vào thời kỳ khô nóng, chịu ảnh hƣởng của gió Lào (tháng VI 

- VII) độ ẩm trung bình đạt giá trị thấp nhất khoảng 44,7 – 55,0%. 

Bảng 3.6. Tổng hợp độ ẩm không khí qua các năm   

Đặc trƣng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Độ ẩm không khí TB (%) 81,6 82,3 80,3 82,4 83,7 82,2 

Độ ẩm KK TB tháng min (%) 46,9 47,9 44,7 46 48,9 50,0 

Độ ẩm KK TB tháng max (%) 89,0 89,0 89,0 90,0 92,0 89,0 

(Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh – Trạm Hà Tĩnh) 

c) Gió 

Gió là tác nhân làm phát tán các chất ô nhiễm vào môi trƣờng không khí. 

Đối với hoạt động khai thác thì gió là tác nhân chính phát tán bụi và khí thải vào 

môi trƣờng không khí. Mức độ phát tán các chất ô nhiễm phụ thuộc vào tốc độ 

và hƣớng gió. 

Hà Tĩnh là khu vực chịu tác động hoàn lƣu gió mùa rõ rệt, đó là gió mùa 

mùa Đông và gió mùa mùa Hè. Bao gồm các đặc điểm sau: 

- Gió mùa mùa Đông: Trong các tháng (12, 1, 2) hƣớng gió thịnh hành là 

Đông Bắc, thời kỳ cuối Đông từ tháng 3 trở đi hƣớng gió dịch chuyển dần từ 

Đông Bắc về Đông. 

- Gió mùa mùa Hạ: Hƣớng gió thịnh hành là Tây Nam và Nam, thƣờng bắt 

đầu từ giữa tháng 5, thịnh hành vào tháng 6, tháng 7. 

Tốc độ gió khu vực thực hiện dự án đƣợc thể hiện chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 3.7. Tốc độ gió trung bình (m/s) khu vực thực hiện dự án 

Hƣớng 

Tháng 
Bắc 

Đông 

Bắc 
Đông 

Đông 

Nam 
Nam 

Tây 

Nam 
Tây 

Tây 

Bắc 
Lặng 

1 2 2 1 0 1 0 1 0 - 

2 1 1 1 2 2 0 1 1 - 

3 1 1 1 1 2 2 1 1 - 

4 2 2 2 0 1 0 1 0 - 

5 2 2 1 2 1 4 2 1 - 

6 1 0 1 2 1 2 3 2 - 

7 2 2 1 0 1 2 2 1 - 

8 1 2 0 0 1 3 2 2 - 

9 0 2 0 2 2 2 2 1 - 

10 2 1 2 1 2 2 1 1 - 

11 2 1 2 1 1 1 2 1 - 

12 1 1 1 2 2 1 1 1 - 

                   (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh – Trạm Hà Tĩnh) 
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d) Chế độ mưa và bốc hơi 

Mƣa và bốc hơi chính là nguyên nhân gây nên hiện tƣợng nƣớc mƣa chảy 

tràn trên bề mặt, mƣa cuốn theo các tạp chất bẩn gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt 

của khu vực. Bên cạnh đó thì mƣa lớn cũng là nguyên nhân gây xói mòn, rửa 

trôi đất ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng môi trƣờng đất, nƣớc trong khu vực. 

- Khu vực triển khai Dự án có lƣợng mƣa phân bố không đồng đều trong 

năm. Mùa Đông, mùa Xuân lƣợng mƣa nhỏ, mặc dù thời gian mƣa có thể kéo 

dài nhƣng chủ yếu là mƣa phùn, hai mùa này thƣờng kết hợp mƣa dầm và có gió 

mùa Đông Bắc, lƣợng mƣa hai mùa này chiếm khoảng 25% lƣợng mƣa hàng 

năm. Lƣợng mƣa tập trung vào mùa Hạ và mùa Thu, chiếm khoảng 75% lƣợng 

mƣa cả năm, đặc biệt cuối thu thƣờng mƣa rất to. Tổng lƣợng mƣa hằng năm 

thƣờng giao động trong khoảng 1.642  3.692 mm/năm, lƣợng mƣa ngày lớn 

nhất 469,5mm/ngày (năm 2018). 

- Lƣợng bốc hơi vào các tháng mùa Hè thƣờng cao hơn cả lƣợng mƣa nên 

vào các tháng mùa Hè thƣờng xảy ra khô hạn. 

Bảng 3.8. Tổng hợp lƣợng mƣa qua các năm gần đây 

Đặc trƣng 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Tổng lƣợng mƣa (mm) 3.354 1.706 2.538 3.692 2.883 2.118 

Lƣợng mƣa Nmax (mm) 298 162 469,5 445,8 264 267,9 

Tổng lƣợng bốc hơi 828 896,3 872,3 804,1 770 882,8 

Tổng lƣợng mƣa TB 6 năm 2.715,17 mm 

                   (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh – Trạm Hà Tĩnh) 

e) Nắng và bức xạ nhiệt 

Nằm trong vùng Bắc Trung Bộ, do vẫn chịu ảnh hƣởng khá mạnh mẽ của 

hoàn lƣu gió mùa Đông Bắc, có chế độ mƣa nhiều đến rất nhiều nên khu vực dự 

án có chế độ bức xạ không dồi dào, thuộc loại thấp của vùng Bắc Trung Bộ. 

Lƣợng bức xạ tổng cộng trung bình năm đạt khoảng 106 - 110kcal/cm
2
/năm. 

Vào mùa Hè, lƣợng bức xạ tổng cộng khá lớn, đạt 10 - 15kcal/cm
2
/tháng, lớn 

nhất vào tháng 7 tới 15kcal/cm
2
. Trong mùa Đông, lƣợng bức xạ tổng cộng khá 

thấp, chỉ đạt 4 - 5kcal/cm
2
/tháng. 

Trung bình mỗi năm có khoảng 1.500 - 1.700 giờ nắng, giảm dần từ vùng 

ven biển vào đất liền. Thời kỳ (tháng 4 - 10) có khá nhiều nắng, đạt trên 100 

giờ/tháng. Ba tháng (5 - 7) có nhiều nắng nhất đạt trên dƣới 200 giờ/tháng. 

Tháng 2 có ít nắng nhất, dao động trong khoảng 45 - 65 giờ/tháng. 

f) Sương mù và tầm nhìn xa 

Sƣơng mù trong khu vực xây dựng chủ yếu là sƣơng mù bức xạ gây ra do 

sự lạnh đi của bề mặt nƣớc biển và lớp không khí tiếp giáp mặt nƣớc. Những 
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ngày có sƣơng mù kéo theo về hạn chế tầm nhìn xa một cách đáng kể gây ảnh 

hƣởng đến việc điều khiển phƣơng tiện ra vào cảng làm hàng. 

Sƣơng mù thƣờng xuất hiện vào mùa Đông. Tháng 3 là tháng có số ngày 

xuất hiện sƣơng mù nhiều nhất và đạt giá trị trung bình 13,4 ngày/tháng. Thời 

gian xuất hiện sƣơng mù vào sáng sớm và rất chóng tan. Mùa hè sƣơng mù hầu 

nhƣ không xuất hiện. 

3.2.1.3. Đặc điểm thủy văn khu vực tiếp nhận nước thải. 

Theo Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 về việc phê duyệt 

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến 

năm 2030, tầm nhìn 2050, tỷ lệ 1/10.000 thì khu vực Dự án Ký túc xá Học sinh 

thoát nƣớc theo lƣu vực 2 thuộc xã Thạch Trung thoát theo kênh T4b, hồ điều 

hòa Thạch Trung theo hệ thống kênh thoát nƣớc bằng bê tông, qua cống Vạn 

Hạnh ra sông Cày. 

Khu vực tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý của trung tâm là sông Cày nên chịu 

ảnh hƣởng của chế dộ thủy văn sông Cày. Sông Cày nằm gọn trong huyện 

Thạch Hà, bao quanh toàn bộ phía Bắc thành phố Hà Tĩnh. Sông dài 10 km và 

có diện tích lƣu vực 20,20km
2
. Sông bắt nguồn từ đỉnh Tắc Cam, xã Thạch 

Xuân, huyện Thạch Hà và hợp lƣu với sông Nghèn tại xã Hộ Độ, sông chịu ảnh 

hƣởng lớn của thuỷ triều.  

Chế độ thủy văn dòng chảy của sông Cày phụ thuộc vào vào chế độ khí hậu 

của huyện Thạch Hà nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Dòng chảy thay đổi 

theo mùa tƣơng đối rõ nét. Trên cùng một lƣu vực, sự phân mùa dòng chảy mỗi 

năm cũng có sự xê dịch sớm muộn khác nhau. 

Dòng chảy mặt mùa cạn từ tháng 12 đến tháng 7 hằng năm. Trong mùa cạn 

có mƣa tiểu mãn. Năm nào có mƣa tiểu mãn, năm đó lƣợng dòng chảy tháng, 

năm đƣợc tăng lên khá nhiều. Sau thời kỳ khô hạn kéo dài, lƣợng dòng chảy 

tháng 5 bổ sung nguồn nƣớc có giá trị rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp vụ hè 

thu ở các xã của huyện Thạch Hà. 

Mƣa tiểu mãn bị tổn thất nhiều do ngấm, lấp đầy các ô trũng trƣớc khi tạo 

ra dòng chảy mặt cho nên lúc này dòng chảy trên sông suối giảm sút, nếu so 

sánh với các đợt mƣa có cùng lƣợng mƣa nhƣ nhau ở vào thời kỳ khác. Phân 

phối dòng chảy từng tháng có tính ổn định hơn dòng chảy mùa, thông thƣờng từ 

tháng 3 đến tháng 7, có năm đến tháng 8 ổn định hơn cả. Lƣợng dòng chảy của 

tháng này thấp hơn hẳn so với dòng chảy của tháng 9,10,11,12 dao động hàng 

tháng. Trong nhiều năm cũng tƣơng đối ổn định, riêng dòng chảy tháng 

5,9,10,11, có sự biến động lớn hơn. 
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Tháng 4 là tháng có dòng chảy nhỏ nhất trong năm, tháng 10 là tháng có 

lƣợng dòng chảy lớn nhất trong năm đối với các vùng trong tỉnh. Tháng 9 là 

tháng có lƣợng dòng chảy lớn nhất trong năm.  

Lƣu lƣợng dòng chảy lớn nhất của sông Cày là 2,75m
3
/s. 

Lƣu lƣợng dòng chảy mùa kiệt của sông khoảng 0,7m
3
/s 

Kênh T4b là kênh đất, dài khoảng 4km, bề mặt kênh khoảng 1 – 2m. Hồ 

điều hòa Thạch Trung với diện tích lòng hồ 94.000m
2
 có bố trí cửa cống nƣớc 

đầu vào và đầu ra để điều tiết nƣớc. 

3.2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

3.2.2.1. Số liệu chất lượng nguồn nươc tiếp nhận  

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của khu vực dự án là sông Cày, để đánh giá 

diễn biến chất lƣợng nguồn Đơn vị tƣ vấn đã tiến hành lấy mẫu, quan trắc và 

đánh giá diễn biến chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận, chi tiết tại Bảng 3.12 

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt khu vực tiếp nhận nƣớc 

thải tại Sông Cày các chỉ tiêu phân tích đang nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lƣợng nƣớc mặt. 

3.2.2.2. Mô tả hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước 

thải: 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải của Dự án Ký túc xá Học sinh là sông Cày. 

Hiện trạng khai thác, sử dụng nƣớc tại khu vực tiếp nhận nƣớc thải: sông Cày 

phục vụ cho thoát nƣớc cho khu vực thành phố Hà Tĩnh theo quy hoạch lƣu vực 

thoát nƣớc và các lƣu vực thoát nƣớc của huyện Thạch Hà. Ngoài ra, các hộ dân 

ven sông còn sử dụng nƣớc sông Cày cho tƣới tiêu và có một số ngƣời dân đánh 

bắt cá nhỏ lẽ trên sông. 

3.2.2.3. Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận 

nước thải: 

 a. Thống kê các đối tượng xả nước thải trong khu vực 

Theo Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 về việc phê duyệt 

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến 

năm 2030, tầm nhìn 2050, tỷ lệ 1/10.000 thì thoát nƣớc theo lƣu vực 2 bao gồm 

phƣờng Nguyễn Du, phƣờng Trần Phú, xã Thạch Trung thoát theo kênh T4, hồ 

điều hòa Thạch Trung qua cống Vạn Hạnh ra sông Cày. 

Ngoài ra, dọc theo trục sông Cày có các hộ dân sinh sống, kinh doanh và 

chợ xả thải ra sông Cày. Các nguồn thải chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt của các 

hộ dân. 

 b. Mô tả về nguồn nước thải của từng đối tượng xả nước thải trong khu vực: 
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Các nguồn thải đổ về sông Cày tiếp nhận nƣớc thải chủ yếu là nƣớc thải 

sinh hoạt của các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Thạch Hà, lƣu vực 2 của thoát 

nƣớc của thành phố Hà Tĩnh thuộc phƣờng Trần Phú, phƣờng Nguyễn Du, nƣớc 

mƣa chảy tràn thoát theo lƣu vực và nƣớc thải sau xử lý của các bệnh viện nhƣ 

bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (lƣu lƣợng nƣớc thải lớn nhất: 500m
3
/ ngày 

đêm), bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà (lƣu lƣợng nƣớc thải: 87m
3
/ngày 

đêm, bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh (lƣu lƣợng nƣớc thải: 52m
3
/ngày đêm), 

bệnh viện Đa khoa TTH (lƣu lƣợng nƣớc thải: 228m
3
/ngày.đêm). Ngoài ra, có 

một số chợ trên địa bàn nhƣ Chợ vƣờn ƣơm, chợ Cày, chợ Bình Hƣơng; các nhà 

nghỉ khách sạn nằm trong lƣu vực thoát nhƣ: khách sạn Ngân Hà, khách sạn 

Saling, khách sạn Đại Bàng... 

Các thông số đặc trƣng của nguồn thải gồm: Các chất cặn bã, chất rắn lơ 

lửng, các chất hữu cơ, chất dinh dƣỡng, dầu mỡ, vi sinh vật, BOD, COD, NH3, 

tổng Nitơ, tổng Photpho, pH, màu, mùi, độ đục,.. 

3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi 

thực hiện dự án: 

Để đánh giá chất lƣợng các thành phần môi trƣờng tự nhiên trong khu vực 

thực hiện dự án, Chủ dự án đã phối hợp với Công ty CP Tài nguyên Môi Trƣờng 

T&T tiến hành lấy, phân tích mẫu và đánh giá hiện trạng theo 3 đợt nhƣ sau: 

Bảng 3.9. Thông tin chung về vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trƣờng nền 

TT Thông tin chung Mô tả 

Thời gian lấy mẫu 

+ Đợt 1: Ngày 21/4/2022; 

+ Đợt 2: Ngày 22/4/2022; 

 + Đợt 3: Ngày 23/4/2022. 

I Thông tin vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trƣờng không khí 

1 Điều kiện môi trƣờng lấy mẫu Trời nắng 

2 Vị trí lấy mẫu 
+ K: Vị trí tại khu đất thực hiện dự án, tọa độ 

X=2030.301, Y=540.609 

3 Số lƣợng mẫu 01 mẫu, mẫu lặp lại 03 lần 

4 Phƣơng pháp lấy mẫu 

Áp dụng TCVN 5067:1995, TCVN 5971:1995, 

TCVN 6137:2009, 52 TCN 352:1989, MASA 

Method 701, TCVN 5293:1995; 

II Thông tin vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

1 Điều kiện môi trƣờng lấy mẫu Nhiệt độ: 30 ± 3
0
C; Độ ẩm: 70 ± 5%; 

2 Vị trí lấy mẫu  

+ NM: Lấy tại sông Cày phía hạ nguồn cách cửa 

mƣơng T4b khoảng 100m tọa độ X=2032.395, 

Y=539.434 

3 Số lƣợng mẫu 01 mẫu, mẫu lặp lại 03 lần. 

4 Phƣơng pháp lấy mẫu Áp dụng TCVN 5992:1995; TCVN 6663-6:2008. 

III Thông tin vị trí lấy mẫu hiện trang môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

1 Điều kiện môi trƣờng lấy mẫu  Trời nắng 
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TT Thông tin chung Mô tả 

2 Vị trí lấy mẫu 
+ NN: Lấy tại giếng khoan trong khu vực Trƣờng 

THPT Chuyên Hà tĩnh. X=2030.505; Y=540.614 

3 Số lƣợng mẫu  01 mẫu, mẫu lặp lại 03 lần. 

4 Phƣơng pháp lấy mẫu  Áp dụng TCVN 5992:1995; TCVN 6663-6:2008. 

IV Thông tin vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trƣờng đất 

1 Điều kiện môi trƣờng lấy mẫu Nhiệt độ: 30 ± 3
0
C; Độ ẩm: 70 ± 5%; 

2 Vị trí lấy mẫu  
+ MĐ: Mẫu đất lấy tại khu vực thực hiện dự án, Tọa 

độ: X=2030.340; Y=540.610 

3 Số lƣợng mẫu  01 mẫu, mẫu lặp lại 03 lần. 

4 Phƣơng pháp lấy mẫu  Áp dụng TCVN 6663-11:2011. 

3.3.1. Hiện trạng môi trường không khí. 

Để đánh giá chất lƣợng môi trƣờng không khí khu vực thực hiện dự án đơn 

vị tƣ vấn đã phối hợp với chủ dự án tiến hành lấy mẫu môi trƣờng không khí tại 

1 vị trí theo 3 đợt. Kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí đƣợc 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.10. Chất lƣợng môi trƣờng không khí 

TT Thông số Đơn vị 

Vị trí đo đạc và lấy mẫu 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT 
K1 K2 K3 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Độ ồn TB dBA
 

59 58 58 70* 

2 Tổng bụi (TSP) g/m
3 

102 106 101 300 

3 SO2 g/m
3 

40 41 40 350 

4 NO2 g/m
3 

31 31 30 200 

5 CO g/m
3 

3005 3008 3006 30.000 

(Nguồn: Phiếu kết quả phân tích môi trường không khí 3 đợt) 

Ghi chú: 

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

không khí xung quanh giá trị trung bình 1 giờ. 

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

Nhận xét kết quả đo môi trường không khí 

- Hàm lƣợng bụi và nồng độ các chất khí gây ô nhiễm trong không khí nhƣ 

SO2, CO, NOx, tại thời điểm khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT. 

- Từ các kết quả đo môi trƣờng không khí trong khu vực cho thấy chất 

lƣợng môi trƣờng không khí tại khu vực dự án chƣa bị ô nhiễm. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Nhà Ký túc xá Học sinh, trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh. 

Chủ đầu tƣ: Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh       40 
Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tài nguyên Môi trƣờng T&T 

3.3.2. Hiện trạng môi trường nước 

3.3.2.1. Chất lượng nước mặt 

Kết quả đo đạc và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm đối với chất 

lƣợng nƣớc mặt tại khu vực dự án đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.11. Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt 

                          (Nguồn: Phiếu kết quả phân tích môi trường nước mặt 3 đợt) 

Ghi chú: 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B1): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt. 

+B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác 

có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc giao thông thủy và các mục đích khác 

với yêu cầu nước chất lượng thấp. 

Nhận xét kết quả phân tích nước mặt: Qua kết quả phân tích mẫu nƣớc mặt 

cho thấy chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột B1. Nhƣ vậy, nƣớc mặt khu vực dự án chƣa có dấu hiệu 

ô nhiễm. 

3.3.2.2. Chất lượng nước dưới đất 

Để đánh giá đƣợc chất lƣợng nƣớc dƣới đất của khu vực dự án, đơn vị tƣ 

vấn đã lấy mẫu và phân tích mẫu, kết qủa phân tích nhƣ sau: 

Bảng 3.12. Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 09- 

MT:2015/ 

BTNMT 
NN1 NN2 NN3 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 pH Thang pH 7,0 6,8 6,8 5,5-8,5 

2 Chất rắn tổng số TDS mg/l 321 327 327 1.500 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, 

(Cột B1) 
NM1 NM2 NM3 

Đợt 1 Đợt 1 Đợt 2 

1 pH 
 

mg/l 6,9 6,9 6,8 5,5-9 

2 BOD5 (20
0
C) mg/l 8,47 8,12 7,76 15 

3 COD mg/l 15,4 14,8 14,1 30 

4 Ôxy hòa tan (DO) mg/l 5,6 5,6 5,6 ≥ 4 

5 Tổng chất rắn lơ lửng(TSS) mg/l 22,3 22,1 12,7 50 

6 Amoni (NH4
+
 tính theo N) mg/l 0,13 0,15 0,17 0,9 

7 Phosphat (PO4
3-

 tính theo P) mg/l 0,08 0,06 0,08 0,3 

8 Nitrat (NO3
-
 tính theo N) mg/l 1,05 1,01 1,03 10 

9 Nitrit (NO2
-
 tính theo N) mg/l 0,01 0,02 0,008 0,05 

10 Clorua (Cl
-
) mg/l 17,3 18,4 17,6 350 

11 Sắt (Fe) 
MPN/ 

100 ml 
0,12 0,16 0,12 1,5 

12 Coliforms mg/l 1.100 1.300 1000 7500 
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3 Chất rắn lơ lửng TSS mg/l 12,5 11,8 11,6 - 

4 Amoni (NH4
+
 tính theo N) mg/l 0,06 0,07 0,05 1 

5 Nitrat (NO3
-
 tính theo N) mg/l 0,07 0,09 0,08 15 

6 Nitrit (NO2
-
 tính theo N) mg/l 0,04 0,06 0,09 1 

7 Phosphat (PO4
3-

 tính theo P) mg/l 0,09 0,08 0,07 - 

8 Clorua (Cl
-
) mg/l 21,8 22,1 21,4 15 

9 Sắt (Fe) mg/l 0,84 0,72 0,78 0,06 

10 Coliforms MPN/100ml <2 <2 <2 3 

(Nguồn: Phiếu kết quả phân tích môi trường nước dưới đất 3 đợt) 

Ghi chú: QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất. 

Nhận xét: Căn cứ vào kết quả phân tích ở trên, nhận thấy: Nƣớc dƣới đất 

tại khu vực thực hiện dự án chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm, hầu hết các thông số 

môi trƣờng đang nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 09-

MT:2015/BTNMT.  

3.3.3. Môi trường đất                                                                                                                                                                           

Để đánh giá đƣợc chất lƣợng môi trƣờng đất khu vực Dự án, đơn vị đã lấy 

và phân tích 01 mẫu đất qua 3 đợt, kết quả đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 3.13. Kết quả phân tích mẫu đất khu vực dự án 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

đo 

Kết quả phân tích 
QCVN 03-

MT:2015/BTNMT  

(đất dân sinh) 
MĐ1 MĐ2 MĐ3 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Asen (As) mg/kg 5,7 6,2 7,3 15 

2 Cadimi (Cd) mg/kg <0,8 <0,8 <0,8 2 

3 Chì (Pb) mg/kg 16,3 23,4 24,5 70 

4 Đồng (Cu) mg/kg 26,1 27,4 30,7 100 

5 Kẽm (Zn) mg/kg 54,2 64,4 64,1 200 

(Nguồn: Phiếu kết quả phân tích môi trường đất 3 đợt) 

- Giá trị giới hạn: QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích cho thấy: Chất lƣợng đất trong khu vực thực hiện dự 

án chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng, các chỉ tiêu phân tích 

đang nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT, cột đất 

dân sinh. 
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CHƢƠNG 4. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

4.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn triển 

khai xây dựng dự án đầu tƣ. 

4.1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

4.1.1.1. Đối với nước mưa chảy tràn 

Nƣớc mƣa chảy tràn giai đoạn này là loại nƣớc sinh ra do nƣớc mƣa rơi vãi 

trên diện tích khu vực dự án. Nồng độ chất bẩn trong nƣớc mƣa phụ thuộc vào 

các yếu tố nhƣ cƣờng độ mƣa, thời gian mƣa, chất lƣợng môi trƣờng không khí, 

chất lƣợng môi trƣờng của bề mặt khu vực nƣớc mƣa chảy qua... 

Nƣớc mƣa chảy tràn cuốn theo đất cát nên làm gia tăng độc đục và hàm 

lƣợng cặn lơ lửng hệ thống tuyến cống thoát nƣớc. Điều này sẽ làm cho mƣơng 

thoát nƣớc của khu vực bị bồi lấp và làm giảm khả năng tiêu thoát nƣớc. Tác 

động này đƣợc đánh giá là tiêu cực nhƣng có thể giảm thiểu bằng các biện pháp 

kỹ thuật. Để giảm thiểu tác động của nƣớc mƣa chảy tràn đến môi trƣờng, các 

giải pháp sau đƣợc áp dụng: 

- Chủ dự án phối hợp cùng đơn vị thầu thƣờng xuyên tổ chức thu dọn sạch 

sẽ khu vực xây dựng (đá, cát, vôi vữa, vật liệu xây dựng,...). Nhiên liệu xăng, 

dầu đƣợc đựng trong thùng có nắp đậy kín nhằm tránh tình trạng các chất bẩn 

này cuốn trôi theo nƣớc mƣa chảy tràn làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng nƣớc 

mặt, đất và nƣớc dƣới đất. 

- Mặt bằng công trƣờng đƣợc thu dọn và tận dụng tối đa các loại rác thải 

xây dựng (đá, gạch, vôi vữa,...) và hạn chế dầu mỡ rơi vãi nhằm tránh tình trạng 

các chất bẩn này cuốn trôi theo nƣớc mƣa chảy tràn làm ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng nƣớc mặt trên diện rộng. 

- Bố trí hệ thống mƣơng thu gom nƣớc phát sinh khi có mƣa xuống khu 

vực thi công, trên đó có bố trí các hố thu nƣớc với khoảng cách 50m/hố, tiết diện 

ngang của mƣơng thoát nƣớc có dạng hình thang, đáy dƣới rộng 40cm, đáy trên 

rộng 60cm, sâu 40cm. Mƣơng thoát nƣớc có độ dốc hợp lý để đảm bảo chảy tự 

nhiên, nƣớc mƣa chảy tràn xung quanh khu vực dự án sẽ đƣợc thu gom về xử lý 

cùng với nƣớc thải xây dựng tại khu vực phía Đông Bắc dự án. Sơ đồ và quy 

trình xử lý đƣợc trình bày ở điểm b mục 4.1.1.2.  

4.1.1.2. Đối với nước thải xây dựng 

Quá trình nhào trộn bê tông bằng máy trộn bê tông (hoặc trộn thủ công) 

đƣợc đặt trên tấm bạt cao su loại dày >5mm hoặc tấm tôn thép có diện tích đủ 

rộng nhằm hạn chế tối đa hiện tƣợng nƣớc rò rỉ ra từ bồn trộn có chứa xi măng 

gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng nƣớc và môi trƣờng đất gần khu vực, ngoại trừ 

một ít ngấm xuống đất đây là điều bất khả kháng. 
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Quá trình xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ đƣợc tiến hành 

vào những ngày thời tiết khô ráo, các bãi tập kết cát, sỏi,... sẽ đƣợc che chắn 

trong những ngày mƣa nhằm giảm hiện tƣợng nƣớc mƣa cuốn cát, sỏi,... ra môi 

trƣờng gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng nƣớc và môi trƣờng đất. 

Nƣớc thải do quá trình bảo dƣỡng bê tông có khối lƣợng rất ít, quá trình 

thấm ƣớt và bay hơi nhanh nên có tác động nhỏ đồng thời nguồn thải không tập 

trung nên không gây ô nhiễm tới các nguồn tiếp nhận. 

Nƣớc thải của quá trình vệ sinh thiết bị, dụng cụ (tập trung ở khu vực trạm 

trộn). Tổng lƣợng khoảng 1 m
3
/ngày đƣợc thu gom về hệ thống xử lý và đƣợc 

xử lý sơ bộ đạt quy chuẩn cột B, QCVN 40:2011/BTNMT đối với các loại nƣớc 

thải công nghiệp (Kq=0,9; Kf=1,2) trƣớc khi thải vào Hệ thống thoát nƣớc của 

Thành phố theo mƣơng T4b đổ vào sông Cày. 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                      

Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải thi công 

Nguyên lý hoạt động: Nƣớc thải thi công theo hệ thống mƣơng đất đƣợc 

đào tạm tại công trƣờng có kích thƣớc BxH=0,4x0,4m rồi dẫn về bể gạn váng 

dầu mỡ kết hợp lắng cơ học. Do cấu tạo của máng tràn và vách ngăn nên nƣớc 

trong bể gạn váng dầu mỡ kết hợp lắng cơ học (kích thƣớc LxBxH=1,5x1,2x2m) 

luôn giữ ở mức ổn định và dầu mỡ nổi lên phía trên định kỳ đƣợc vớt ra. Lƣợng 

váng dầu mỡ này rất ít, tập trung vào thùng đựng chất thải rắn nguy hại, định kỳ 

xử lý cùng với loại chất thải này. 

- Nguồn tiếp nhận, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, phƣơng thức xả thải: Nƣớc 

thải xây dựng sau khi xử lý đạt quy chuẩn cột B, QCVN 40:2011/BTNMT đối 

với các loại nƣớc thải công nghiệp (Kq=0,9; Kf=1,2) trƣớc khi thải vào Hệ thống 

thoát nƣớc của Thành phố theo mƣơng T4b đổ vào sông Cày. 

- Nƣớc thải xịt rửa xe 

Để hạn chế bụi phát tán trên đƣờng giao thông Chủ dự án sẽ bố trí 01 điểm 

rửa xe khu vực trƣớc cổng ra vào khu vực Dự án. Loại nƣớc thải này chủ yếu 

chứa cặn đất bám vào bánh xe sẽ đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp lắng cơ học, sau 

đó tuần hoàn sử dụng lại, không thải ra môi trƣờng. Nguồn nƣớc đƣợc lấy từ 

nƣớc dƣới đất tại khu vực dự án để sử dụng. Hố lắng có thể tích 3m
3
 

(LxBxH=2x1,5x1,2m), có cấu tạo gồm 2 ngăn, nƣớc thải sau khi lắng sơ bộ ở 

Bể gạn 

váng dầu mỡ 

kết hợp lắng 

cơ học 

Bể lọc cát 
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ngăn thứ nhất sẽ đƣợc lắng tiếp ở ngăn thứ 2. Nƣớc sau khi lắng ở ngăn thứ 2 sẽ 

đƣợc dẫn về hố thu nƣớc sạch và tuần hoàn sử dụng, không thải ra môi trƣờng.  

Thƣờng xuyên nạo vét hố lắng với tần suất 1 tuần/lần để vận hành một cách 

tốt nhất. 

Hình 4.2. Sơ đồ quy trình xử lý nƣớc rửa xe 

4.1.1.3. Đối với nước thải sinh hoạt của công nhân 

Chủ dự án và nhà thầu sẽ đƣa ra quy định và tuyên truyền, giáo dục công 

nhân không phóng uế bừa bãi, đặc biệt là các khu vực gần kênh mƣơng...  

Do khu vực thi công Dự án khá chật hẹp do đó Chủ Dự án sẽ yêu cầu Nhà 

thầu không bố trí nhiều Công nhân cƣ trú tại công   trƣờng, chỉ bố trí một số 

công nhân, tối đa 02 ngƣời để trông coi vật liệu, thực hiện một số công việc yêu 

cầu khẩn cấp. 

Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn thi công xây dựng ƣớc 

tính bằng 100% lƣợng nƣớc cấp, tƣơng đƣơng 0,81 m
3
/ngày.đêm sẽ đƣợc phân 

loại và xử lý nhƣ sau: 

- Đối với nƣớc thải từ quá trình đào thải của công nhân: công nhân thi công 

tại công trƣờng sẽ sử dụng các Nhà vệ sinh hiện có tại Trƣờng học. Tuy nhiên 

Chủ đầu tƣ sẽ yêu cầu công nhân chỉ sử dụng các Nhà vệ sinh ngoài thời gian 

học của học sinh nhằm đảm bảo không ảnh hƣởng đến hoạt động chung của 

trƣờng. Bùn thải từ các bể phốt sau thời gian sử dụng, sẽ hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

Bể tự hoại hiện trạng có 3 ngăn đƣợc chôn ngầm dƣới móng nhà, ngăn thứ 

nhất là ngăn lắng kết hợp điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ chất bẩn trong dòng 

nƣớc thải vào. Ngăn tiếp theo là ngăn lên men, cuối cùng là ngăn lọc. Nhờ các 

vách ngăn hƣớng dòng ở các ngăn này mà nƣớc thải chuyển động theo chiều từ 

dƣới lên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn, các chất bẩn đƣợc các 

vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa thành CO2, H2O, CH4, H2S,… Ngăn cuối cùng 

là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nƣớc thải, nhờ các vi sinh vật 

kỵ khí gắn bám trên bề mặt của các hạt vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra 

theo nƣớc. Hiệu suất xử lý các chất lơ lửng đạt 65-70%, BOD5 đạt 60-65%. 

 

Tuần hoàn 

sử dụng lại 

Bơm 

Điểm rửa xe 

Hố lắng 

Hố thu 
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Hình 4.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn hiện có của Trƣờng. 

- Nƣớc sau bể tự hoại cùng với nƣớc rửa chân tay đƣợc thải vào Hệ thống 

thoát nƣớc của Thành phố theo mƣơng T4b đổ vào sông Cày 

4.1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

4.1.2.1. Đối với chất thải rắn xây dựng 

 Chất thải rắn do quá trình giải phóng mặt bằng: 

Hiện trên khu vực thực hiện Dự án Nhà Ký túc xá học Sinh không có công 

trình xây dựng nào, chỉ có các loại bụi cây, cỏ dại và một vài cây Keo. Các loại 

cây sẽ đƣợc Nhà thầu thu dọn, tập kết và ký hợp đồng với Công ty CP Môi 

trƣờng và Công trình đô thị Hà Tĩnh vận chuyển xử lý. 

Đất bóc phong hóa với khối lƣợng 550 m
2
 x 0,1m = 55 m

3
 đƣợc dùng để 

bón các loại cây cảnh, chậu hoa trong khuôn viên của Trƣờng. 

 Chất thải rắn do quá trình vận chuyển nguyên liệu: 

- Các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng phải có bạt che kín 

thùng không để đất, đá rơi vãi ra các tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Chở đúng tải trọng quy định, không chở quá khổ, quá tải trọng cho phép. 

Tuyệt đối tuân thủ Luật giao thông và các quy định hiện hành. 

 Chất thải rắn do quá trình thi công xây dựng: 

- Chất thải rắn xây dựng nhƣ bao xi măng, sắt thép vụn,... sẽ đƣợc thu gom 

về khu tập kết và định kỳ bán phế liệu. 

- Bê tông hỏng, gạch vỡ, đá thải phát sinh từ hoạt động thi công xây 

dựng,... đƣợc tận dụng san lấp mặt bằng thi công sân nền khu vực dự án, không 

vận chuyển ra ngoài khu vực dự án. 

Chú thích: 

1. Nguồn phát sinh nƣớc thải  

2. Hệ thống thu gom nƣớc thải 

3. Ống thông hơi 

4. Bể tự hoại (kỵ khí) 

5. Khu xử lý nƣớc thải tập trung 

3 

5 

1 1 

2 

4 4 4 
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- Ván cốp pha, cọc chống hỏng trong và sau khi thi công Dự án đƣợc thu 

gom và bán cho nhân dân trong vùng để sử dụng vào các mục đích khác nhƣ đun 

nấu hoặc sử dụng lại cho các công trình xây dựng khác. 

4.1.2.2. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh tại công trƣờng  

Khối lƣợng rác thải sinh hoạt tính bình quân cho một ngƣời ở Việt Nam 

khoảng 0,35  0,8 kg/ngƣời/ngày (theo tài liệu Quản lý chất thải rắn - NXB Xây 

dựng), lấy trung bình 0,5 kg/ngƣời/ngày, số lƣợng công nhân hằng ngày trung 

bình 15 ngƣời, ƣớc tính số lƣợng rác thải sinh hoạt tối đa hằng ngày 7,5kg/ngày. 

Chủ Dự án sẽ Bố trí thùng thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, phƣơng án 

thu gom và xử lý chất thải rắn đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

+ Đối với chất thải rắn có nguồn gốc kim loại hoặc nhựa nhƣ các lon đựng 

nƣớc giải khát, giấy đƣợc thu gom vào thùng đựng, rồi định kỳ bán phế liệu. 

+ Đối với chất thải rắn không có khả năng tái sử dụng, tái chế, khối lƣợng 

ít sẽ thu gom vào thùng đựng hợp vệ sinh và tập kết tạm thời tại vị trí quy định 

trên mặt bằng, định kỳ hợp đồng với Công ty CP Môi trƣờng và Công trình đô 

thị vận chuyển, xử lý. 

4.1.2.3. Đối với chất thải nguy hại 

Đối với chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng chủ 

yếu gồm các loại dẻ lau, găng tay dính dầu mỡ, bao bì, hộp đựng xăng, dầu, khối 

lƣợng ƣớc tính khoảng 5kg/tháng. Chất thải nguy hại đƣợc đƣợc thu gom và 

phân loại vào 3 thùng đựng chất thải nguy hại dung tích 30 lít (01 thùng đựng 

chất thải dạng lỏng; 02 thùng đựng chất thải dạng rắn) có nắp đậy, dán nhãn, 

phân loại theo mã CTNH. Các thùng chứa chất thải nguy hại đƣợc đặt cố định 

trong kho, đảm bảo khô ráo. Sau thời gian lƣu giữ chất thải 6 tháng, chủ đầu tƣ 

sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng, đủ năng lực (dự kiến Công ty TNHH 

MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh) để vận chuyển xử lý theo quy 

định Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn về quản lý chất thải nguy hại. 

Đối với việc sửa chữa, duy tu bảo dƣỡng lớn, bảo dƣỡng định kỳ cho 

phƣơng tiện, thiết bị thi công sẽ đƣa đến các cơ sở sửa chữa có đủ năng lực trên 

địa bàn thành phố Hà Tĩnh để sửa chữa. Do đó lƣợng chất thải nguy hại do hoạt 

động sửa chữa, bảo dƣỡng sẽ không phát sinh trên khu vực Dự án. 

4.1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

4.1.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm từ bụi: 

a. Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu.  

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các hạng mục 

công trình cũng nhƣ hoạt động của các máy móc thiết bị sẽ phát sinh bụi và khí 
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thải, bao gồm: Bụi cuốn từ mặt đƣờng; khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu của 

các phƣơng tiện vận chuyển; 

- Lƣợng Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển và tác động phụ thuộc vào 

đặc điểm thời tiết, số chuyến chuyên chở, loại vật liệu, cung đƣờng vận chuyển 

và chiều dài cung đƣờng. 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động của Bụi từ quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu: 

+ Để giảm thiểu bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên liệu trên các tuyến 

đƣờng vận chuyển, Chủ dự án sẽ thực hiện phun nƣớc tƣới ẩm trên cung đƣờng 

vận chuyển nguyên vật liệu trong giai đoạn thi công xây dựng. 

+ Các xe vận tải chuyên chở nguyên, vật liệu phục vụ thi công đều phải 

đƣợc đăng kiểm đạt quy định, khi lƣu thông trên đƣờng vận chuyển phải đƣợc 

che phủ kín hoàn toàn bằng bạt để không làm rơi vãi đất cát ra đƣờng, hạn chế 

đến mức tối đa bụi phát sinh ra ảnh hƣởng đến ngƣời dân hai bên đƣờng vận 

chuyển. 

+ Thực hiện phun nƣớc tƣới ẩm trên cung đƣờng vận chuyển nguyên vật 

liệu trong giai đoạn thi công xây dựng. 

b. Bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng trên công trƣờng. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng trên công trƣờng sẽ bị ảnh hƣởng bởi 

thời tiết, biện pháp thi công và đặc điểm của khu vực xung quanh. 

- Chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tối thiểu tác động 

của Bụi nhƣ sau: 

+ Khi thời tiết khô hanh sẽ phun nƣớc để giữ độ ẩm cho khu vực thi công; 

các bãi chữa vật liệu đá, cát,... Dự kiến sẽ phun nƣớc một ngày 2 lần, vào 

khoảng 7 giờ sáng và 14 giờ chiều vào những ngày nắng nóng để hạn chế bụi. 

Thiết bị phun: sử dụng máy bơm cao áp để phun tại các khu vực dễ phát tán bụi. 

+ Tại các kho + bãi chứa vật liệu xây dựng, đặc biệt là nơi để xi măng sẽ đƣợc 

bố trí tại khu vực khô ráo, kín để hạn chế bụi phát tán vào không khí khi có gió. 

+ Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá tới mức tối đa, các 

máy móc thi công hiện đại và hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao nhằm hạn chế 

phát sinh bụi. 

+ Yêu cầu các nhà thầu bố trí thêm nhân công quét dọn nếu để vật liệu xây 

dựng rơi vãi trên khu vực công trƣờng thi công. 

+ Sử dụng máy trộn bê tông để hạn chế bụi và nƣớc thải phát sinh. 

4.1.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải: 

Thực tế các biện pháp giảm thiểu tác động từ khí thải của các phƣơng tiện 

vận chuyển, thi công rất khó thực hiện, vì nguồn thải không tập trung. Tuy 

nhiên, Chủ đầu tƣ sẽ yêu cầu các đơn vị cung cấp nguyên liệu, nhà thầu thi công 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án Nhà Ký túc xá Học sinh, trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh. 

Chủ đầu tƣ: Ban QLDA ĐTXD Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh       48 
Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tài nguyên Môi trƣờng T&T 

áp dụng một số biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa lƣợng khí thải phát thải ra môi 

trƣờng, bao gồm: 

- Do hoạt động vận chuyển nguyên liệu, phát sinh dọc cung đƣờng vận 

chuyển: 

+ Phƣơng tiện thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng 

kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và môi trƣờng.  

+ Các xe chuyên chở vật liệu xây dựng không chở quá trọng tải quy định 

(10 tấn). 

- Hoạt động xây dựng trên công trƣờng: 

+ Yêu cầu lái xe vận hành kiểm tra, bảo dƣỡng phƣơng tiện, máy móc 

trƣớc khi vận hành nhằm nâng cao tuổi thọ cũng nhƣ tăng hiệu suất sử dụng 

nhiên liệu. 

+ Máy phát điện dự phòng đặt ở nơi thoáng đãng để không quẩn khí gây 

hại cho con ngƣời, ống khói đƣợc làm cao hơn các công trình xung quanh. 

+ Giảm thiểu mùi hôi: Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu vực vệ sinh hiện có tại 

nhà điều hành trạm trộn; các thùng chứa chất thải có nắp đậy kín, định kỳ vận 

chuyển đi xử lý. 

4.1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nhƣ đã đánh giá ở trên thì tác động của tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn 

thi công dự án là không đáng kể, chủ yếu là tiếng ồn, độ rung phát sinh do hoạt 

động của các phƣơng tiện chở nguyên vật liệu xây dựng, tuy nhiên công ty cũng 

đã đề ra các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung nhƣ sau: 

 Giảm thiểu tác động từ tiếng ồn 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn nhƣ sau: 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, các xe vận chuyển không đƣợc chạy quá 

tốc độ cho phép, đặc biệt khi đi trên Quốc lộ 1A vào đƣờng Hà Hoàng. Ngoài ra 

các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ không vận hành trong khoảng thời gian 12h – 

14h và 22h – 6h hàng ngày. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng thiết bị máy móc, xe tự đổ, đồng thời không sử 

dụng các loại xe, máy móc không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trƣờng. 

- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để bố trí lịch thi công cho phù 

hợp và đạt mức độ ồn cho phép. 

- Đối với các thiết bị gây ồn: kiểm tra, sửa chữa các thiết bị giảm thanh và 

siết lại các ốc, vít bị lỏng, bảo dƣỡng định kỳ nhằm hạn chế phát sinh tiếng ồn. 

- Bố trí thời gian thi công hợp lý, hạn chế hoạt động đồng thời của các thiết 

bị có độ ồn cao. 

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ 

ồn cao nhƣ sử dụng chụp tai chống ồn và nút tai chống ồn. 
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 Giảm thiểu tác động từ độ rung 

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện 

pháp khắc phục nhƣ: kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật 

liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi 

chế độ tải làm việc,... 

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu 

giảm chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,...), sử dụng 

các dụng cụ cá nhân chống rung,... 

- Định kỳ bảo dƣỡng, bảo trì, tra dầu bôi trơn hoặc thay thế các chi tiết hƣ 

hỏng của các trang thiết bị thi công (tần suất 2 tháng/lần). 

4.1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

a. Các biện pháp đối với tác động kinh tế - xã hội 

Để giảm thiểu tối đa các vấn đề xã hội trong giai đoạn triển khai thi công 

xây dựng dự án, chủ đầu tƣ và nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp sau:  

- Sử dụng nguồn lao động tại chỗ: các lao động tại địa phƣơng có đầy đủ 

năng lực theo yêu cầu của các nhà thầu và có mong muốn đƣợc tuyển dụng sẽ 

đƣợc các nhà thầu tuyển dụng tối đa.  

- Kết hợp với chính quyền địa phƣơng và các cơ quan chức năng có liên 

quan tổ chức các chƣơng trình giáo dục tuyên truyền ý thức công dân đối với 

công nhân xây dựng tại khu vực dự án.  

- Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý địa phƣơng có liên quan thực 

hiện công tác quản lý công nhân nhập cƣ lƣu trú tại địa bàn để triển khai thực 

hiện xây dựng dự án.  

- Đƣa ra những quy định nghiêm ngặt với công nhân lao động về tổ chức, 

ăn, nghỉ, sinh hoạt, tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có giữa công nhân với 

nhân dân địa phƣơng gây mất ổn định xã hội và làm giảm tiến độ chung của Dự 

án. 

- Phổ biến các quy định của pháp luật (Quy định an toàn lao động, Luật 

Giao thông đƣờng bộ, Luật Bảo vệ môi trƣờng…) và các phong tục tập quán của 

dân cƣ địa phƣơng đến từng cán bộ, công nhân. 

- Thông báo các hoạt động của Dự án đến toàn thể nhân dân địa phƣơng 

trong khu vực để dân thấy rõ lợi ích của Dự án đối với địa phƣơng nói riêng và 

nền kinh tế nói chung để dân đồng tình, ủng hộ. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động tới tình hình giao thông khu vực 

- Chủ đầu tƣ yêu cầu các phƣơng tiện vận chuyển phục vụ dự án phải tuân 

thủ luật lệ an toàn giao thông, bố trí phân luồng xe chở nguyên vật liệu xây dựng 

tránh chồng chéo gây ách tắc giao thông, phƣơng tiện đi qua ngã ba, ngã tƣ, chổ 

tập trung đông ngƣời phải giảm tốc độ. 
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- Xe chở đúng tải trọng, đảm bảo an toàn cho đƣờng giao thông. 

- Bố trí biển báo khu vực ra vào công trƣờng, thƣờng xuyên nhắc nhở công 

nhân, những ngƣời tham gia công trình thực hiện tốt công tác an toàn giao 

thông. 

- Hạn chế phƣơng tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án vào giờ cao điểm 

có thể gây ùn tắc giao thông: 6h30’ – 7h30’; 10h30’ – 11h30’; 13h30’ – 14h30’; 

16h30’ – 17h30’. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động tới hoạt động dạy học của Trường 

THPT Chuyên Hà Tĩnh. 

- Trong quá trình thi công sẽ phát sinh các ảnh hƣởng đƣợc đánh giá nêu 

trên, vì vậy Chủ Dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thực hiện các vách ngăn khu vực thi 

công với các khu vực dạy học, vui chơi giải trí của Học Sinh trƣờng THPT 

Chuyên Hà Tĩnh. Kế hoạch thi công phải đƣợc gửi tới Ban Giám hiệu Trƣờng 

nhằm có sự phối hợp và đánh giá các tác động không mong muốn đến hoạt động 

của Trƣờng.  

- Nhà thầu thi công cần bố trí các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

ra vào khu vực Trƣờng tránh các thời gian học sinh vào học và tan học. 

- Phối hợp nhà thầu quản lý công nhân không đƣợc di chuyển đến các khu 

vực khác của Trƣờng nhằm đảm bảo An ninh trật tự của Trƣờng. 

- Tuyên truyền các biện pháp bảo vệ môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao 

động cho mỗi công nhân trƣớc khi vào làm.  

4.2. Đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn vận 

hành 

4.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

4.2.1.1. Xử lý nước thải sinh hoạt. 

Dự án Ký túc xá Học sinh, trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh khi xây dựng 

xong sẽ phục vụ việc cƣ trú của các em học sinh, vì vậy nƣớc thải phát sinh từ 

Dự án là nƣớc thải sinh hoạt của các em cƣ trú tại đây với khối lƣợng 

19,2m
3
/ngày đêm, các loại nƣớc thải bao gồm: nƣớc thải từ Nhà vệ sinh, nƣớc 

thải sinh hoạt (tắm, giặt). Lƣợng nƣớc thải đƣợc chia làm 02 dòng xử lý: 

+ Dòng thứ nhất là nƣớc thải từ quá trình đào thải của con ngƣời (phân, 

nƣớc tiểu), sẽ xử lý bằng bể tự hoại. Cặn ở bể tự hoại định kỳ đƣợc hút ra bằng 

cách thuê đơn vị có chức năng sử dụng các phƣơng tiện chuyên dụng hút và vận 

chuyển đi xử lý theo đúng quy định.  

Bể tự hoại hiện trạng có 3 ngăn đƣợc xây ngầm mới dƣới móng nhà, với 

thể tích 9m
3
, ngăn thứ nhất là ngăn lắng kết hợp điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ 

chất bẩn trong dòng nƣớc thải vào. Ngăn tiếp theo là ngăn lên men, cuối cùng là 

ngăn lọc. Nhờ các vách ngăn hƣớng dòng ở các ngăn này mà nƣớc thải chuyển 
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động theo chiều từ dƣới lên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn, 

các chất bẩn đƣợc các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa thành CO2, H2O, CH4, 

H2S,… Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nƣớc 

thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt của các hạt vật liệu lọc và 

ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nƣớc. Hiệu suất xử lý các chất lơ lửng đạt 65-70%, 

BOD5 đạt 60-65%. 

 

Hình 4.4. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại cải tiến. 

Cấu tạo và kích thước: Bể tự hoại có 02 bể, mỗi bể có thể tích 9 m
3
, tổng 

thể tích 18 m
3
, phía trên bể tự hoại có bố trí nắp đậy kín nhằm ngăn mùi và hút 

các cặn lắng khi cần. 

Nƣớc thải sau khi qua bể tự hoại sẽ đƣợc dẫn vào Trạm xử lý nƣớc thải tập 

trung. 

+ Dòng thứ hai là nƣớc từ quá trình tắm giặt, rửa tay sẽ đƣợc dẫn về Hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, hệ 

số K=1,2 trƣớc khi chảy ra nguồn tiếp nhận. 

* Hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt: 

Thông số thiết kế: 

- Công suất thiết kế: 20 m
3
/ngày đêm tƣơng đƣơng 0,83 m

3
/h. 

- Công nghệ xử lý: Hệ thống xử lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp hóa lý kết 

hợp lắng lọc, khử trùng. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B, hệ số K=1,2. 

- Vị trí đặt: Phía sau nhà ký túc xá mới. 

Sơ đồ công nghệ xử lý : 

 

Chú thích: 

6. Nguồn phát sinh nƣớc thải  

7. Hệ thống thu gom nƣớc thải 

8. Ống thông hơi 

9. Bể tự hoại (kỵ khí) 

10. Khu xử lý nƣớc thải tập trung 

3 

5 

1 1 

2 

4 4 4 
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Nƣớc sau bể 

tự hoại 

Nƣớc thải tắm 

giặt, lau chùi, 

… Bể thu 

gom 

gom 

Rãnh 

Thu 

gom 

SCR 

Bể khử 

trùng 

PAC 

Chlorin

e 

Bể châm  

PAC 
Bể lắng 

Bể lọc  
Bể chứa bùn 

Kênh thoát nước Thành 

phố  
Sông Cày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải chung của Ký túc xá 

Thuyết minh quy trình xử lý:  

-  Bể gom: 

Nƣớc thải từ tất cả các khu vực đƣợc chảy vào hố thu gom trƣớc khi bơm lên 

bể vào bể châm PAC, nhằm đảm bảo dự hoạt động ổn định lƣu lƣợng nƣớc thải 

trƣớc khi vào các bể xử lý. Tiếp theo, nƣớc thải dẫn từ bể gom đƣợc đƣa vào bể 

PAC thông qua Bơm. 

-  Bể châm PAC  

Bể châm PAC nhằm mục đích hòa trộn đều chất hỗ trợ lắng PAC vào trong 

nƣớc thải có tác dụng đông kết các hạt chất rắn có kích thƣớc bé thành hạt có 

kích thƣớc lớn hơn nhằm hỗ trợ quá trình lắng tại bể lắng. 

- Bể lắng ngang:  

+ Dựa trên nguyên lý lắng trọng lực. 

+ Nƣớc từ bể châm PAC mang theo bùn hoạt tính chảy vào máng phân 

phối của bể lắng nƣớc thải đƣợc phân phối đều trên toàn diện tích cắt ngang 

trong toàn bể lắng, thời gian lƣu khoảng 2,5 giờ. Nƣớc thải sau thời gian lắng 

nhất định, nƣớc trong bể lắng tách làm hai phần riêng biệt: Phần bùn lắng phía 

dƣới bể đƣợc định kỳ hút ra ngoài, phần nƣớc trong ở phía trên chảy qua hệ 

thống máng răng cƣa chảy qua bể khử trùng.  

- Bể lọc: 

Nƣớc thải đƣợc cấp vào từ trên xuống, khi chảy qua các lớp vật liệu lọc là 

cát, sỏi, các cặn bẩn đƣợc giữ lại tại các lớp vật liệu. Nƣớc thải sau khi ra khỏi 

bể lọc sẽ giảm đáng kể chất rắn lơ lửng và các chất hữu cơ trong nƣớc thải. 

- Bể khử trùng:  

Trên đƣờng ống nƣớc sau xử lý nƣớc thải sẽ đƣợc trộn với chất khử trùng, 

chất khử trùng đƣợc bơm tự động vào bể bằng hệ thống bơm định lƣợng, 

nhằm tiêu diệt coliform và các vi sinh gây bệnh khác. Quá trình khử trùng 
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nƣớc xảy ra qua hai giai đoạn: đầu tiên là khuếch tán chất khử trùng qua vỏ tế 

bào vi sinh vật; sau khi xâm nhập vào tế bào, chất khử trùng sẽ phản ứng với 

men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị 

tiêu diệt.  

Thời gian khử trùng 0,5 giờ. Hóa chất khử trùng sử dung là NaOCL, định 

mức sử dụng NaOCL là 5g/m
3
 nƣớc thải, lƣợng hóa chất khử trùng sử dụng cho 

hệ thống XLNT của Nhà máy là: 5g/m
3
 x 50m

3
/ngày.đêm = 25g/ngày.đêm. 

Nƣớc thải sau khi ra khỏi bể khử trùng đƣợc thải vào Hệ thống thoát nƣớc 

thành phố qua kênh T4b sau đó chảy ra sông Cày. 

* Kích thước hệ thống xử lý nước thải : 

- Bể gom (dài x rộng x cao): 4,69 x 01 x 1,7 m tƣơng ứng 08 m
3
. 

- Bể châm PAC: 2 x 0,5 x 1,2m tƣơng ứng 1,2 m
3
. 

- Bể lắng: 2 x1,75x1,2m tƣơng ứng 4,2 m
3
. 

- Bể lọc: 2 x 2 x 1,2 tƣơng ứng 4,8 m
3
. 

- Bể khử trùng: 1 x 1 x 1m tƣơng ứng 2,8 m
3
. 

Hệ đƣờng ống trong Hệ thống xử lý nƣớc thải là ống PVC Ø110, Class2. 

4.2.1.2. Xử lý nước mưa chảy tràn: 

Nƣớc mƣa chảy tràn sẽ sử dụng hệ thống mƣơng thoát nƣớc riêng biệt, 

đồng thời tiến hành nạo vét mƣơng thoát nƣớc và hố gas định kỳ. 

Nguồn nƣớc này phát sinh không thƣờng xuyên mà chỉ phát sinh khi có 

mƣa lớn. Nƣớc mƣa sau khi thu gom vào các cống thoát nƣớc xung quanh các 

khu vực dự án thông qua các hố ga, kích thƣớc Hố ga 1m x 1m. Nƣớc mƣa đƣợc 

dẫn thông qua các rãnh bê tông có kích thƣớc 400x400mm. Tất cả các rãnh đều 

có tấm đan bê tông đậy kín. Nƣớc mƣa sau khi thoát ra khỏi khu vực dự án đƣợc 

đƣa vào Hệ thống thoát nƣớc mƣa của thành phố Hà Tĩnh trƣớc khi chảy ra sông 

Cày. 

- Định kỳ 06 tháng/lần kiểm tra, nạo vét các hố ga lắng cặn nhằm loại bỏ 

các cặn lắng và rác khỏi hệ thống thoát nƣớc mƣa đảm bảo lƣu thông dòng chảy. 

- Hằng ngày bố trí các công nhân vệ sinh công cộng để phát hiện, loại bỏ 

rác thải, cặn bẩn có thể gây ô nhiễm. 

4.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Giảm thiểu bụi phát sinh do giao thông: Thƣờng xuyên quét dọn sạch sẽ 

trong khuôn viên Dự án nhằm hạn chế bụi cuốn theo các phƣơng tiện giao thông 

ra vào. Đây là dự án Ký túc xá học sinh nên công tác vệ sinh môi trƣờng rất 

đƣợc quan tâm (vệ sinh môi trƣờng đƣợc thực hiện hàng ngày). 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng các máy móc, thiết bị phục vụ cho họat 

động của Dự án để tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải khí độc hại. 

- Định kỳ kiểm tra máy móc, thiết bị của Dự án theo quy định của cơ quan 
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có thẩm quyền để đảm bảo an toàn về mặt sử dụng và môi trƣờng. 

- Giảm thiểu mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải: Thƣờng xuyên 

kiểm tra, nạo vét hệ thống xử lý nƣớc thải, nắp đậy hố gas để giảm thiểu mùi 

hôi; trƣờng hợp cần thiết sẽ bổ sung chế phẩm sinh học vào hệ thống xử lý nƣớc 

thải để giảm mùi hôi; rác thải sinh hoạt tập kết đƣợc vận chuyển đi xử lý hàng 

ngày, hạn chế khả năng phân hủy rác thải gây mùi hôi và nƣớc rỉ rác. 

- Bố trí hệ thống thông gió cƣỡng bức tại các khu vực phát sinh mùi nhƣ 

nhà vệ sinh, nhà bếp,… 

4.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

4.2.3.1. Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn sinh hoạt 

Khi dự án đi vào hoạt động, số lƣợng học sinh cƣ trú thƣờng xuyên là 240 

em. Khối lƣợng rác thải sinh hoạt tính bình quân cho một ngƣời ở Việt Nam 

khoảng 0,35  0,8 kg/ngƣời/ngày (theo tài liệu Quản lý chất thải rắn - NXB Xây 

dựng), lấy trung bình 0,5 kg/ngƣời/ngày.  

Lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án Ký túc xá là 240 x 0,5 

=120kg/ngày. 

Thành phần chủ yếu trong CTR sinh hoạt gồm: 

Bảng 4.1. Thành phần rác thải sinh hoạt 

TT Thành phần Tỷ lệ (*) Khối lƣợng (kg/ngày) 

1 Rác hữu cơ 70% 378 

2 Nhựa và chất dẻo 3% 16 

3 Các chất khác 10% 54 

4 Rác vô cơ 17% 92 

5 Độ ẩm 65-69% - 

6 Tỷ trọng 0,178 ÷ 0,45 tấn/m
3 

- 

 (Nguồn: Viện Môi trường & Tài nguyên) 

Khối lƣợng chất thải sinh hoạt phát sinh sẽ đƣợc phân loại, thu gom về các 

thùng đựng rác sinh hoạt có nắp đậy sau đó tập kết về kho chứa chất thải rắn 

sinh hoạt của trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh rộng 9m
2
, định kỳ hằng tuần hợp 

đồng với Công ty CP Môi trƣờng và Đô thị Hà Tĩnh để chuyển chở và xử lý rác 

sinh hoạt theo quy định. 

4.2.3.2. Giảm thiểu tác động từ chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này bao gồm các loại Pin thải 

bỏ, bóng đèn huỳnh quang thải, bao bì đựng hóa chất, tuy nhiên khối lƣợng phát 

sinh rất ít khoảng 1kg/tháng. Toàn bộ chất thải rắn nguy hại phát sinh này đƣợc 

thu gom, tập trung, phân loại vào thùng đựng chất thải nguy hại chuyên dụng 15 

lít và đặt tại kho chứa rác thải của Trƣờng. Khi khối lƣợng đủ lớn thì Chủ đầu tƣ 
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sẽ hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên chế biến chất thải công nghiệp 

Hà Tĩnh vận chuyển đi xử lý theo các quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

4.2.3.3. Giảm thiểu tác động chất thải khác 

- Bùn cặn nạo vét tại các mƣơng thoát nƣớc mƣa (chủ yếu là lá cây, bụi từ 

đƣờng, đất rơi vãi) đƣợc đội vệ sinh thu gom và nạo vét thủ công bằng ven, xẻng 

(định kỳ 3 tháng/lần) cho vào xe đẩy tay và đổ vào khu vực cây xanh. 

- Bùn ở bể tự hoại sẽ đƣợc Chủ đầu tƣ hợp đồng với đơn vị có chức năng 

sử dụng phƣơng tiện chuyên dụng, định kỳ từ 2 năm/lần tiến hành hút và vận 

chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

- Đối với bùn thải từ khu xử lý nƣớc thải: Chủ đầu tƣ hợp đồng với đơn vị 

có chức năng (Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh) sử 

dụng phƣơng tiện chuyên dụng, dự kiến định kỳ từ 1 năm/lần tiến hành hút và 

vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

4.2.4. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động không liên quan đến chất 

thải 

a) Giảm thiểu tác động từ tiếng ồn: 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn sẽ đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Kiểm tra thƣờng xuyên và siết lại các ốc, vít bị lỏng, bảo dƣỡng định kỳ 

các thiết bị, phƣơng tiện, máy móc của Dự án nhƣ máy bơm, máy phát điện,… 

nhằm hạn chế các nguồn phát sinh tiếng ồn.  

- Đối với việc sinh hoạt của các Em, Ban Giám hiệu sẽ quy định bằng nội 

quy quy định các hành vi không đƣợc phép nhƣ tụ tập vui chơi đêm khuya gây 

ồn ào, sử dụng các thiết bị phát âm thanh lớn nhƣ đài, băng đĩa… gây ảnh hƣởng 

tới các khu vực khác…. 

b) Giảm thiểu tác động do ô nhiễm nhiệt 

- Giải pháp quy hoạch kiến trúc, kết cấu cho khu nhà phù hợp, đảm bảo 

thông thoáng, tiết kiệm năng lƣợng. 

- Thiết kế hệ thống điều hòa không khí đảm bảo theo các tiêu chuẩn, hiện 

đại.  

- Lắp đặt quạt Hệ thống quạt tại các phòng nhằm đảm bảo thoáng mát trong 

Phòng. 

- Ban hành nội quy không đƣợc nấu nƣớng trong phòng ở nhằm phòng 

tránh các sự cố hỏa hoạn và mùi phát sinh. 

c) Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội  

- Triển khai hiệu quả dự án, tăng cƣờng chất lƣợng các hoạt động, dịch vụ 

để đƣa dự án trở thành hình mẫu của cơ sở giáo dục, góp phần quảng bá hình 

ảnh thành phố Hà Tĩnh, nâng cao vị thế địa phƣơng. 
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- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nghiêm túc, hiệu quả để tạo 

hiệu ứng ảnh hƣởng tích cực đến công tác bảo vệ môi trƣờng.  

- Công ty phối hợp với chính quyền địa phƣơng trong việc thực hiện pháp 

luật, bảo đảm trật tự an ninh xã hội và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội.  

- Có kế hoạch hỗ trợ địa phƣơng thông qua các phong trào đền ơn đáp 

nghĩa, xây dựng công trình phúc lợi xã hội, đô thị văn minh... 

4.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a) Sự cố cháy, nổ: 

* Biện pháp quản lý: 

- Trƣớc khi thi công sẽ thiết kế hoàn chỉnh hệ thống phòng cháy chữa cháy, 

phƣơng án phòng cháy chữa cháy trình cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt theo 

quy định. Thực hiện xây dựng, trang bị máy móc thiết bị theo đúng phƣơng án 

phòng cháy chữa cháy đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng cháy (Quản lý chặt 

chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị 

và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; đảm bảo các điều kiện 

an toàn về phòng cháy. Thƣờng xuyên, định kỳ kiểm tra các thông số tại Hệ 

thống phòng cháy và thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Tăng cƣờng kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC theo quy định của 

pháp luật, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

- Ban hành quy định, nội quy an toàn PCCC phù hợp với tính chất hoạt 

động của cơ sở và tổ chức thực hiện nghiêm túc. 

* Biện pháp kỹ thuật: 

Các giải pháp PCCC của dự án bao gồm: 

- Hệ thống giao thông phục vụ PCCC; 

- Các giải pháp ngăn cháy, tƣờng ngăn cháy; 

- Hệ thống đƣờng, lối thoát nạn, ngăn cháy; 

- Hệ thống báo cháy; 

- Hệ thống chữa cháy gồm hệ thống cấp nƣớc chữa cháy ngoài nhà, hệ 

thống cấp nƣớc chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động, bể nƣớc, 

bơm, trạm cấp nƣớc chữa cháy, bình chữa cháy các loại. 

- Thiết bị phá dỡ, thiết bị bảo hộ cá nhân; 

- Hệ thống tăng áp, thông gió, hút khói; 

- Hệ thống thông tin liên lạc; 

- Hệ thống điện, hệ thống chống sét. 

Các giải pháp PCCC sẽ đƣợc chủ đầu tƣ thiết kế đảm bảo các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn quy định nhƣ QCVN 06:202/BXD, TCVN 5738:2021, TCVN 7568, 

TCVN 3890:2009, TCV 2622:1995, TCVN 7336:2021, QCVN 02:2020/BCA… 
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và thực hiện thẩm duyệt về PCCC trƣớc khi thi công xây dựng công trình theo 

quy định. 

* Ứng phó khẩn cấp khi sự cố cháy xẩy ra: 

Để ứng phó với sự cố cháy nổ, Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp nhƣ 

sau: 

- Báo động đến toàn bộ Trƣờng, toàn bộ khu Ký túc xá, cắt điện toàn bộ 

khu vực xẩy ra sự cố.  

- Tổ chức chữa cháy bằng các loại trang thiết bị chữa cháy tại chỗ đã có sẵn 

để dập lửa và chống cháy lan ra khu vực xung quanh.  

- Liên hệ với chính quyền địa phƣơng, lực lƣợng công an, quân đội đóng 

trên địa bàn để phối hợp chữa cháy. 

- Tổ chức sơ tán ngƣời ra khỏi khu vực cháy và khu vực có nguy cơ cháy 

lan. Nếu có ngƣời bị nạn phải sơ cứu tại chỗ và đƣa đi bệnh viện khẩn cấp. 

Tất cả các nội dung trên đƣợc thực hiện theo luật pháp về Phòng chống 

cháy nổ và theo hƣớng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ. 

Khi xẩy ra sự cố cháy nổ Chủ đầu tƣ sẽ huy động lực lƣợng tại chỗ và kết hợp 

với lực lƣợng của địa phƣơng để ứng cứu. 

* Phòng chống cháy nổ cho trạm biến áp: 

- Phải lắp đặt thiết bị thu sét để ngăn chặn sự cố sét đánh thẳng vào trạm 

biến áp gây ra sự cố cháy nổ. 

- Khi làm việc tại trạm biến áp phải thực hiện các quy định bắt buộc về an 

toàn điện cao thế, phải ngắt điện trƣớc khi sửa chữa, thay thế trạm biến áp. 

- Trạm biến áp đƣợc bảo dƣỡng định kỳ, thay dầu cách điện và các thiết bị 

cách điện khác theo đúng kỹ thuật đảm bảo hoạt động của trạm, an toàn của khu 

vực. 

- Khi trạm biến áp xảy ra sự cố, cần phải liên hệ ngay đơn vị quản lý để có 

phƣơng án sửa chữa, thay thế kịp thời, không đƣợc tự ý sửa chữa. 

b) Sự cố ngập lụt: 

- Theo dõi thƣờng xuyên dự báo thời tiết để có thể nắm bắt chính xác diễn 

biến của mƣa, bão nhằm có phƣơng án đối phó kịp thời.  

- Định kỳ trƣớc mùa mƣa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa, chằng chống 

các công trình;  

- Kiểm tra, sửa chữa nạo vét hệ thống thoát nƣớc thải, nƣớc mƣa, nắp đậy 

các hố gas, tránh hiện tƣợng ngập lụt cuốn theo nƣớc bẩn ra môi trƣờng xung 

quanh.  

- Thành lập và duy trì các hoạt động của đội cứu hộ, đồng thời phối hợp với 

lực lƣợng phòng chống thiên tai địa phƣơng trong những lúc cần thiết.  
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c) Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã đƣợc hƣớng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thƣờng 

xuyên theo đúng hƣớng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định 

của hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm 

nhất; 

- Thông báo cho nhà cung cấp các sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời 

khi hệ thống xử lý xảy ra sự cố. 

- Nhân viên vận hành đƣợc huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi 

có sự cố. 

- Quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải, nếu phát hiện hệ thống 

không hiệu quả, không đạt quy chuẩm cho phép, Chủ đầu tƣ sẽ liên hệ đơn vị 

thiết kế, lắp đặt xử lý sự cố. Nƣớc thải phát sinh trong thời gian xử lý sự cố sẽ 

đƣợc lƣu tại bể điều hòa, sau khi khắc phục xong sự cố sẽ vận hành hệ thống xử 

lý nƣớc thải. 

4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

4.3.1. Danh mục, kế hoạch xây lắp và tóm tắt dự toán kinh phí đối với các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Bảng 4.2. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp BVMT của dự án 

TT Tên công trình Đơn vị 
Số 

lƣợng 

Kế hoạch 

xây lắp 

tạm tính 

Kinh phí tạm 

tính (đồng) 

I. Giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

1 
Thùng đựng chất thải rắn 

sinh hoạt 
Cái 5 - 1.500.000 

2 
Thùng đựng chất thải nguy 

hại 
Cái 3 - 1.500.000 

3 
Hệ thống xử lý nƣớc thải xây 

dựng 
Hệ thống 01 7 ngày 5.000.000 

5 
Hợp đồng vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt đi xử lý 

Hợp 

đồng 
01 01 lần/tuần 8.000.000/năm 

6 
Hợp đồng vận chuyển chất 

thải rắn nguy hại đi xử lý 

Hợp 

đồng 
01 1 lần/năm 7.000.000/năm 

7 Xe tƣới ẩm  Xe 01 - 5.000.000/tháng 

II. Giai đoạn dự án đi vào vận hành 

1 
Thùng đựng chất thải rắn 

sinh hoạt 
Cái 10 - 4.000.000 
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TT Tên công trình Đơn vị 
Số 

lƣợng 

Kế hoạch 

xây lắp 

tạm tính 

Kinh phí tạm 

tính (đồng) 

2 Thùng chất thải nguy hại  Cái 03 - 2.700.000 

3 Khu tập kết chất thải Khu 01 - 80.000.000 

4 
Hợp đồng vận chuyển rác 

sinh hoạt đi xử lý 

Hợp 

đồng 
01 - 10.000.000/năm 

5 
Hợp đồng vận chuyển chất 

thải  nguy hại đi xử lý 

Hợp 

đồng 
01 1 lần/năm 7.000.000/năm 

6 
Hợp đồng hút bùn vận 

chuyển đi xử lý 

Hợp 

đồng 
01 1 năm/lần 20.000.000/lần 

7 
Khu xử lý nƣớc thải chung 

Ký túc xá 
Khu 01 2 tháng 200.000.000 

4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

4.3.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành trong giai đoạn thi công xây dưng 

       - Ban Quản lý Dự án đầu tƣ xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp 

tỉnh Hà Tĩnh – chủ đầu tƣ chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trƣờng trƣớc 

pháp luật. Nhƣng các nhà thầu xây dựng là các đơn vị thực hiện có sự hƣớng 

dẫn và kiểm soát về BVMT của Ban. Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng đƣợc đƣa vào ràng buộc trong hợp đồng xây dựng, đồng thời Ban Quản 

lý sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát. 

- Mỗi nhà thầu phải có ít nhất một ngƣời phụ trách môi trƣờng dƣới dạng 

chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, ngƣời phụ trách môi trƣờng của từng nhà thầu 

phải báo cáo tình hình xử lý môi trƣờng cho ngƣời phụ trách của Ban. 

- Khi xẩy ra sự cố môi trƣờng thì Ban sẽ yêu cầu nhà thầu và phối hợp với 

các cơ quan chức năng để xử lý. 

4.3.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý trong giai đoạn vận hành của Dự án 

Khi hoàn thành Dự án Ký túc xá học sinh sẽ đƣợc bàn giao cho Trƣờng 

THPT Chuyên Hà Tĩnh để trƣờng tổ chức vận hành, bố trí chỗ ở cho các em 

Học sinh lƣu trú. Trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh sẽ bố trí một cán bộ chuyên 

trách hoặc kiêm nhiệm để phụ trách các vấn đề môi trƣờng, báo cáo cho Ban 

Giám hiệu trƣờng các vấn đề liên quan đến công tác Bảo vệ môi trƣờng. Cán bộ 

phụ trách môi trƣờng có nhiệm vụ: 

- Kiểm tra kiểm soát quá trình thi công các công trình bảo vệ môi trƣờng. 

- Quản lý tất cả các Hồ sơ pháp lý về môi trƣờng và định kỳ hoặc đột xuất 

thực hiện các báo cáo theo quy định. 

- Phối hợp với đơn vị có chức năng thực hiện quan trắc giám sát môi 

trƣờng định kỳ cho dự án. 
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- Giám sát hoạt động các công trình bảo vệ môi trƣờng đảm bảo các chất 

thải trƣớc khi xả thải phải nằm trong giới hạn quy định. 

-  Theo dõi quá trình thu gom, xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh trong khuôn viên trƣờng. 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Về mức độ chi tiết: Đánh giá về các tác động môi trƣờng do việc triển khai 

thực hiện của dự án đƣợc thực hiện một cách tƣơng đối chi tiết, báo cáo đã nêu 

đƣợc các tác động đến môi trƣờng trong từng giai đoạn của dự án. Đã nêu đƣợc 

các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn của dự án.  

- Về mức độ tin cậy: Các phƣơng pháp đánh giá, dự báo áp dụng trong quá 

trình thực hiện hồ sơ cấp GPMT hiện đang đƣợc áp dụng rộng rãi ở Việt Nam 

cũng nhƣ trên thế giới. Việc định lƣợng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết 

quả tính toán với các Quy chuẩn cho phép là phƣơng pháp thƣờng đƣợc áp dụng 

trong quá trình đánh giá, dự báo. Các mô hình, công thức để tính toán các nguồn 

gây ô nhiễm đƣợc áp dụng trong quá trình lập GPMT của dự án đều có độ tin 

cậy, kết quả gần với nghiên cứu thực tế. 

Tuy nhiên, mức độ tin cậy của mỗi đánh giá mang tính chất tƣơng đối, nó 

không những phụ thuộc vào Phƣơng pháp đánh giá, các mô hình mà còn phụ 

thuộc vào các yếu tố sau: 

- Mô hình tính toán áp dụng với bụi, khí thải đƣợc giới hạn bởi các điều 

kiện biên nghiêm ngặt. Trong đó các chất ô nhiễm trong môi trƣờng đƣợc coi 

bằng “0”, không tính đến các yếu tố ảnh hƣởng do địa hình khu vực,... 

- Việc đánh giá diễn biến tổng hợp về môi trƣờng không tránh khỏi tính 

chủ quan. 

- Các thông số đầu vào đƣa vào tính toán là giá trị trung bình năm do đó kết 

quả chỉ mang tính trung bình năm.  

4.4.1. Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát 

tán bụi, khí thải 

- Để tính toán tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các 

phƣơng tiện vận tải và máy móc thiết bị thi công trên công trƣờng gây ra đƣợc 

áp dụng theo các công thức thực nghiệm cho kết quả nhanh, nhƣng độ chính xác 

so với thực tế không cao do lƣợng chất ô nhiễm này còn phụ thuộc vào chế độ 

vận hành nhƣ: Lúc khởi động nhanh, chậm, hay dừng lại đều có sự khác nhau 

mỗi loại xe, hệ số ô nhiễm mỗi loại xe.  

- Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng 

các mô hình phát tán nguồn mặt, nguồn đƣờng, nguồn điểm và các công thức 

thực nghiệm trong đó có các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tƣợng nhƣ 
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tốc độ gió, khoảng cách,…và đƣợc giới hạn bởi các điều kiện biên lý tƣởng. Do 

vậy các sai số trong tính toán là không tránh khỏi.  

4.4.2. Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn đƣợc định nghĩa là tập hợp của những âm thanh tạp loạn với các 

tần số và cƣờng độ âm rất khác nhau, tiếng ồn có tính tƣơng đối và thật khó 

đánh giá nguồn tiếng ồn nào gây ảnh hƣởng xấu hơn. Tiếng ồn phụ thuộc vào: 

- Tốc độ của từng xe. 

- Hiện trạng đƣờng: Độ nhẵn mặt đƣờng, độ dốc, bề rộng, chất lƣợng 

đƣờng. 

- Các công trình xây dựng hai bên đƣờng. 

- Cây xanh (khoảng cách, mật độ). 

Xác định chính xác mức ồn chung của dòng xe là một công việc rất khó 

khăn, vì mức ồn chung của dòng xe phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng 

chiếc xe, lƣu lƣợng xe, thành phần xe, đặc điểm đƣờng và địa hình xung quanh, 

v.v... Mức ồn dòng xe lại thƣờng không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời 

gian), vì vậy thƣờng dùng trị số mức ồn tƣơng đƣơng trung bình tích phân trong 

một khoảng thời gian để đặc trƣng cho mức ồn của dòng xe. 

4.4.3. Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát 

tán các chất ô nhiễm trong nước thải. 

- Về lƣu lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải: Nƣớc thải 

sinh hoạt căn cứ vào nhu cầu sử dụng của cá nhân ƣớc tính lƣợng thải do vậy kết 

quả tính toán có thể sai số do nhu cầu của từng cá nhân trong sinh hoạt là rất 

khác nhau, thực tế thƣờng nhỏ hơn tính toán. Tuy nhiên, về cơ bản đã nhận dạng 

và đánh giá đầy đủ tính chất cũng nhƣ khối lƣợng phát sinh, phù hợp với lựa 

chọn quy mô công suất xử lý nƣớc thải. 

- Về lƣu lƣợng và thành phần nƣớc mƣa chảy tràn: Do lƣợng mƣa phân bố 

không đều trong năm nên lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc tính toán theo trung 

bình ngày (tháng) phù hợp với phƣơng pháp tính toán thiết kế hệ thống thu gom, 

thoát nƣớc mƣa. Thành phần các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn phụ 

thuộc rất nhiều vào mức độ tích tụ các chất ô nhiễm trên bề mặt cũng nhƣ thành 

phần đất đá khu vực nƣớc mƣa tràn qua.  
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CHƢƠNG 5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải đề nghị đƣợc cấp phép của Dự án là nguồn 

phát sinh nƣớc thải sinh hoạt của các em học sinh cƣ trú tại Ký túc xá… Nƣớc 

thải sinh hoạt phát sinh đƣợc thu gom thành các dòng thải riêng biệt nhƣ sau: 

+ Dòng thứ nhất: Nƣớc thải đen từ các xí, tiểu. 

+ Dòng thứ hai: Nƣớc thải từ chậu rửa, thoát sàn. 

Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5 (20
o
C), Tổng chất rắn 

lơ lững (TSS), Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Sunfua (S2-), Amoni (NH4+), 

Nitrat (NO3-), Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, 

Phosphat, Coliform. 

- Lƣu lƣợng xả thải tối đa: 20 m
3
/ngày 

- Số lƣợng dòng nƣớc thải: 01 dòng nƣớc thải sinh hoạt sau khi xử lý đƣợc 

thải vào Hệ thống thoát nƣớc của thành phố ra kênh T4b và thải ra nguồn tiếp 

nhận là sông Cày. 

- Nguồn tiếp nhận :  

+ Vị trí tiếp nhận: Sông Cày (đoạn chảy qua xã Thạch Trung, thành phố Hà 

Tĩnh) thuộc thôn Bắc Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, cách khu vực dự 

án khoảng 3,4km về phía Tây Bắc. 

+ Tọa độ vị trí tiếp nhận: X(m) = 2032.332, Y(m) = 539.323 (theo hệ tọa 

độ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30

′
, múi chiếu 3

0
). 

- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải: 

Nƣớc thải phát sinh tại Dự án là nƣớc thải sinh hoạt. Nƣớc thải sau xử lý 

đạt các giá trị CMax (Cột B, K=1,2), QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. Trong đó: 

Cmax: Là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt khi xả nguồn tiếp nhận nước thải. 

C: Là giá trị của thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1 mục 2.2 của QCVN 

QCVN 14:2008/BTNMT. 

K: Là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và 

chung cư quy định tại mục 2.3 QCVN 14:2008/BTNMT. Đối với loại hình cơ sở 

sản xuất dưới 500 người thì K = 1,2. 

Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá 

trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt trước khi thải vào Hệ thống xử lý 

chung của Khu Công nghiệp.  

Nƣớc thải của dự án trƣớc khi trƣớc khi thải vào kênh T4b phải thấp hơn 

hoặc bằng giá trị Cmax ở bảng sau: 
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Bảng 5.1. Giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải 

 

TT 
Thông số phân tích Đơn vị đo 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

Cmax 

(Cột B, 

K=1,2) 

1 pH  - 5 - 9 5 – 9 

2 BOD5 (200C) mg/l 50 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1000 1200 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,0 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 12 

7 Nitrat (NO3
-
) (tính theo N) mg/l 50 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 12 

10 Phosphat (PO4
3-

) (tính theo P) mg/l 10 12 

11 Tổng Coliforms MPN/ 100ml 5.000 6000 

* Tọa độ điểm xả thải: X=2030.344, Y=540.623, thuộc thôn Đoài Thịnh, xã 

Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh. 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn. 

Vì Dự án Nhà ký túc xá học sinh là Dự án cung cấp chỗ lƣu trú cho các em 

học sinh, vì vậy không có các thiết bị, máy móc phát sinh gây ô nhiễm tiếng ồn.  
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CHƢƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ, chủ 

đầu tƣ đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng 

trình quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể nhƣ 

sau:  

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu 

tƣ 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Theo tiến độ thực hiện dự án, dự án dự kiến khởi công vào quý IV năm 

2022, thời gian thi công khoảng 15 tháng. Nhƣ vậy, thời gian hoàn thành dự án 

và bắt đầu vận hành thử nghiệm vào khoảng quý I năm 2024. 

Bảng 6.1. Danh mục chi tiết kế hoạch VHTN các công trình xử lý chất thải  

Công trình Quy mô 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Hệ thống xử nƣớc thải sinh hoạt 
Công suất 20 

m
3
/ngày đêm 

01/3/2024 30/3/2024 

Công suất dự kiến đạt đƣợc của dự án tại thời điểm kết thúc VHTN 100% 

 

6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

6.2.1. Kế hoạch quan trắc nước thải. 

* Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử 

lý: 

 Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, đối với dự án không thuộc trƣờng hợp quy 

định tại khoản 4 Điều này (dự án quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan 

trắc chất thải do chủ dự án đầu tƣ, cơ sở tự quyết định nhƣng phải đảm bảo quan 

trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định 

các công trình xử lý chất thải. 

Trên cơ sở đó, chủ đầu tƣ lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất 

thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ sau: 
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Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải 

STT Số 

đợt 

Thời gian 

dự kiến 

Số 

mẫu 

Vị trí Thông số Quy chuẩn 

so sánh 

1 
Lần 

1 

Ngày 

05/3/2024 
02 

- 01 mẫu đơn nƣớc 

thải đầu vào hệ thống 

xử lý tại bể điều hòa, 

quan trắc. 

- 01 mẫu đơn nƣớc 

thải đầu ra sau hệ 

thống xử nƣớc thải 

Thông số quan 

trắc (11 thông 

số): pH, BOD5, 

Tổng chất thải 

rắn lơ lửng 

(TDS), Tổng chất 

thải rắn hòa tan  

(TSS), Sunfua 

(tính theo H2S), 

Amoni (tính theo 

N), Nitrat (tính 

theo N), Dầu mỡ 

động thực vật, 

Tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt, Phosphat, 

Tổng Coliform. 

QCVN 

14:2008/BT

NMT, cột B, 

K=1.2. 

 

2 
Lần 

2 

Ngày 

06/3/2024 
01 

01 mẫu đơn nƣớc thải 

đầu ra sau hệ thống 

xử nƣớc thải; 

 

3 
Lần 

3 

Ngày 

07/3/2024 
01 

01 mẫu đơn nƣớc thải 

đầu ra sau hệ thống 

xử nƣớc thải. 

 

6.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự 

kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch. 

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch: 

Dự kiến giai đoạn vận hành thử nghiệm, Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp với Công 

ty Cổ phần Tài nguyên Môi trƣờng T&T Địa chỉ: Số 11, ngõ 10, đƣờng Nguyễn 

Huy Tự, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh;  thực hiện quan trắc nƣớc thải, đánh giá hiệu 

quả của công trình xử lý nƣớc thải.  

Cổ phần Tài nguyên Môi trƣờng T&T đã đƣợc Chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng: Số hiệu Vimcerts 105 do Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng cấp tại quyết định số 589/QĐ-BTNMT ngày 28/3/2022. 
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CHƢƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Xuất phát từ việc nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ 

các quy định Pháp luật về BVMT, trách nhiệm về BVMT đối với cộng đồng địa 

phƣơng, Chủ đầu tƣ sẽ đầu tƣ và yêu cầu, giám sát các đơn vị thi công trong giai 

đoạn xây dựng cũng nhƣ trong giai đoạn hoạt động cam kết thực hiện các trách 

nhiệm và nghĩa vụ cụ thể nhƣ sau: 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; 

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng nhƣ đã nêu ra trong báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án sau khi đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt; 

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trƣờng từ các hoạt 

động liên quan đến Dự án; 

4. Cam kết không để xảy ra tắc nghẽn dòng chảy bề mặt và ô nhiễm chất 

lƣợng nƣớc sông Quyền gần khu vực dự án trong quá trình xây dựng và hoạt 

động. 

5. Khắc phục ô nhiễm môi trƣờng do các hoạt động của Dự án gây nên; 

6. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng cho cán bộ, 

công nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động; 

7. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi 

trƣờng;  

8. Nếu để xẩy ra sự cố môi trƣờng sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý: 

- Báo cáo các cơ quan quản lý về Môi trƣờng và chính quyền địa phƣơng 

để phối hợp và hƣớng dẫn xử lý. 

- Điều tra, xác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp 

khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng; 

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm 

môi trƣờng và hạn chế sự lan rộng, ảnh hƣởng đến sức khoẻ và đời sống của 

nhân dân trong vùng; 

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trƣờng theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nƣớc về môi trƣờng và các quy định pháp luật 

liên quan khác; 

- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh 

nếu để xẩy ra sự cố môi trƣờng; 

- Chủ dự án cam kết chịu mọi trách nhiệm khắc phục hậu quả và đền bù 

thiệt hại trƣờng hợp để xảy ra sự cố do xả thải. 

9. Tuân thủ các Tiêu chuẩn/Quy chuẩn về môi trƣờng theo quy định và 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trƣờng trong quá 

trình thực hiện Dự án: 
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- Bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động của Dự án đảm bảo QCVN 

19:2009/BTNMT; 

- Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị trong quá trình thực hiện Dự án 

sẽ đảm bảo QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT; 

- Chất thải rắn: 

+ Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh 

môi trƣờng (theo hƣớng dẫn của Chính phủ về quản lý chất thải rắn). 

+ Chất thải nguy hại sẽ đƣợc thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng 

vận chuyển đi xử lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định 

về quản lý chất thải nguy hại. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống cháy và không để xẩy ra 

hiện tƣợng cháy nổ. 

- Nƣớc thải: 

+ Giai đoạn thi công xây dựng: Nƣớc thải sinh hoạt phải xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột B, K=1,2; 

+ Giai đoạn hoạt động: Nƣớc thải sinh hoạt phải xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột B, K=1,2;  

10. Tuân thủ nghiêm túc và đẩy đủ chƣơng trình quan trắc, giám sát môi 

trƣờng nhƣ đã nêu ra ở Chƣơng IV.  

12. Các công trình xử lý môi trƣờng đƣợc thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất 

lƣợng, hiệu quả xử lý và tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế của Bộ xây dựng. 

13. Cam kết rằng các số liệu cung cấp trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trƣờng của Dự án Ký túc xá học sinh, trƣờng THPT Chuyên Hà Tĩnh có 

tính chính xác cao và cam kết rằng Dự án không sử dụng hoá chất, chủng vi sinh 

vật trong danh mục cấm của Việt Nam và các Công ƣớc quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên./. 
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