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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

BOD :   Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) 

BVMT :  Bảo vệ môi trường 

COD :   Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) 

ĐTM :   Đánh giá tác động môi trường 

EVNNPT :  Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 

HLAT :  Hành lang an toàn 

PCCC :   Phòng cháy chữa cháy 

QCVN :  Quy chuẩn Việt Nam 

QLDA :  Quản lý dự án 

TBA :   Trạm biến áp 

TCVN :  Tiêu chuẩn Việt Nam 

TNMT :  Tài nguyên Môi trường 

TP :   Thành phố 

UBND :  Ủy ban nhân dân 

WHO :   Tổ chức Y tế Thế giới 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án: 

- Loại hình dự án: Giai đoạn 2 – Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 

- Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1.  

- Địa chỉ: xã Ia Phang và xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 

- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Trung. 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0976113777. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án 

phải có quyết định chủ trương đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu 

tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án:  

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy 

điện gió Nhơn Hòa 1 (Giai đoạn 2)  là Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Nhà đầu tư là 

Công ty Cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1 (theo Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 

16/4/2021 và Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Gia 

Lai). 

- Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án do Công ty phê duyệt. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

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

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

luật có liên quan. 

- Giai đoạn 2 của Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, hạng mục “Trạm biến áp 

500kV Nhơn Hòa và đường dây 500kV đấu nối” và hạng mục “Khu nhà văn phòng” 

được đầu tư xây dựng nhằm mục đích truyền tải toàn bộ công suất của các cụm nhà 

máy điện gió Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai lên lưới điện Quốc gia 

- Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 238/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2021 và Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Gia 

Lai. 

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

(ĐTM) 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM.  

a) Luật, Nghị định Việt Nam áp dụng  

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012;  
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- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013;  

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020;  

- Luật Tài nguyên nước số 34/VBHN-VPQH được Văn phòng Quốc hội Nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 07/12/2020;  

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

thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;  

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đất đai;  

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi 

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

- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về quy định 

điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;  

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính Phủ quy định về quản 

lý chất thải và phế liệu;  

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

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;  

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

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

- Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ TNMT quy 

định chi tiết thi hành một số điều của luật BVMT.  

b) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam áp dụng  

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:  

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

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

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

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

xung quanh;  

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

mặt;  

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;  
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- QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số 

công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tấn số công nghiệp tại nơi làm 

việc;  

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.  

2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các 

cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.  

- Văn bản số 4589/BCT-ĐL ngày 24/06/2020 của Bộ Công Thương về việc phê 

duyệt bổ sung quy hoạch danh mục các dự án điện gió đã được Thủ tướng Chính phủ 

chấp nhận chủ trương tại Văn bản số 693/TTg-CN ngày 09/6/2020; 

- Quyết định số 795/TTg-CN ngày 25/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

Phê duyệt bổ sung danh mục các dự án điện gió vào Quy hoạch phát triển điện lực; 

- Văn bản số 911/TTg-CN ngày 15/07/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió; 

- Văn bản số 1301/BCT-ĐL ngày 11/3/2021 của Bộ Công Thương về việc phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch phương án đấu nối cụm NMĐG Nhơn Hòa 1 và NMĐG 

Nhơn Hòa 2;  

- Văn bản số 323/TTg-CN ngày 17/03/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về việc 

điều chỉnh quy hoạch lưới điện đấu nối cụm nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, 2 trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai; 

- Văn bản số 363/TC-QC ngày 30/6/2021 của Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu 

về việc chấp thuận hướng tuyến, độ cao tĩnh không đường dây 220kV và 500kV đấu 

nối dự án NMĐG Nhơn Hòa 1; 

- Quyết định 238/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Gia Lai quyết định 

chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà 

máy điện gió Nhơn Hòa 1 của Công ty Cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1;  

- Quyết định 658/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Gia Lai quyết 

định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án 

Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1;  

- Công văn số 51/2022/NH1-QLDA ngày 09/9/2022 của Công ty Cổ phần điện 

gió Nhơn Hòa 1 về việc đăng ký nhu cầu cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa để thực hiện Giai đoạn 2 Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1;   

- Thỏa thuận đấu nối số 5028/EVNNPT-TTĐN ngày 23/12/2022 giữa Tổng 

Công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1, Công ty 

Cổ phần năng lượng Nhơn Hòa 2; 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần điện gió Nhơn 

Hòa 1 số: 5901148787 ngày cấp: 07/7/2020 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 

20/12/2022, cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Gia Lai. 
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2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá 

trình thực hiện ĐTM. 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 (Giai 

đoạn 2)  ”.  

- Bản vẽ, thiết kế cơ sở dự án.  

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

Báo cáo ĐTM “Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 (Giai đoạn 2)” tại xã Ia 

Phang và xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai do Công ty Cổ phần điện gió Nhơn 

Hòa 1 chủ trì thực hiện với sự tư vấn của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường được thành lập theo Quyết định số 03/2018/QĐ-STNMT ngày 02/01/2018 về 

việc ban hành Quy đinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường (thay thế Quyết định số 465/2015/STNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Sở 

tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai): 

- Địa chỉ liên hệ: 236 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.      Chức vụ: Giám Đốc. 

- Điện thoại: 0269.3722029.     

- Email: ttqttnmtgialai@gmail.com. 

Quá trình tổ chức thực hiện và lập Báo cáo ĐTM của dự án bao gồm các công đoạn 

chính sau: 

- Tham khảo, nghiên cứu các tài liệu liên quan. 

- Thực hiện sưu tầm thu thập các tài liệu: Điều kiện tự nhiên môi trường, kinh tế 

- xã hội, luận chứng kinh tế kỹ thuật, nhiều văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án. 

- Lập đề cương chi tiết, tham khảo ý kiến và chuẩn bị tài liệu. 

- Thực hiện khảo sát điều tra hiện trạng các thành phần môi trường theo các 

phương pháp chuẩn, khảo sát điều kiện kinh tế - xã hội ở khu vực dự án. 

- Phân tích, đánh giá tác động môi trường: Liệt kê các nguồn tác động; xác định 

các biến đổi môi trường; phân tích, dự báo các tác động cụ thể. 

- Đề xuất các giải pháp tổng hợp có cơ sở khoa học và thực tế để hạn chế các 

mặt tiêu cực, góp phần bảo vệ môi trường.  

- Tổng hợp số liệu và thành lập báo cáo ĐTM sau khi thảo luận thống nhất trong 

nhóm công tác thực hiện. 

- Thẩm định Báo cáo ĐTM. 

- Chỉnh sửa, hoàn tất báo cáo. 

Tham gia thực hiện ĐTM Dự án “Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 (Giai đoạn 

2)”, bao gồm các thành viên như sau:  
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STT Người thực hiện 

Học hàm, học vị - 

Chuyên ngành đào 

tạo 

Nội dung 

phụ trách 

ĐTM 

Số 

năm 

công 

tác 

Chữ ký 

I Chủ dự án: Công ty Cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1 

1 Nguyễn Tiến Trung Giám đốc - -  

II Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường  

1 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Thạc sĩ Sinh thái học 

Phụ trách 

chung 
20 năm  

2 Đặng Quang Nhật 
Kỹ sư Công nghệ Môi 

Trường 

Chương 

3 
16 năm  

3 Phan Thành Tin 
Thạc sĩ Quản lý tài 

nguyên và môi trường 

Chương 

1,2 
3 năm  

4 Nguyễn Thị Hằng 
Cử nhân Kinh tế Tài 

nguyên và Môi Trường 

Chương 

5, 6 
7 năm  

5 
Trương Thị Thanh 

Hiền 

Kỹ sư Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường 

Mở đầu, 

kết luận, 

kiến nghị, 

cam kết 

6 năm  

6 Đinh Xuân Hiếu 
Kỹ sư Quản lý Tài 

nguyên và Môi trường 

Phụ trách 

bản đồ 
5 năm  

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện lập báo cáo ĐTM của “Dự án Nhà máy điện 

gió Nhơn Hòa 1 (Giai đoạn 2)” tại xã Ia Phang và xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai chúng tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ và phối hợp nhiệt tình của các cơ 

quan quản lý có liên quan. 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Nội dung và các bước thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường này tuân 

thủ theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.  

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường dựa trên các kỹ thuật dưới đây:  

4.1 Phương pháp ĐTM  

- Phương pháp lập bảng liệt kê và phương pháp ma trận:  

Bảng liệt kê và ma trận được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động 

của dự án và các tác động môi trường, phương pháp này được sử dụng tại Chương 3.  
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- Phương pháp đánh giá nhanh  

Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) thiết lập nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án, 

phương pháp này được sử dụng tại Chương 3.  

Hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 1993. Cơ sở của hệ số ô 

nhiễm này là dựa vào bản chất nguyên liệu, công nghệ, quy luật của các quá trình 

trong tự nhiên và kinh nghiệm để xác định và định tính các thông số ô nhiễm.  

Phương pháp này cho kết quả hạn chế trong trường hợp các thông số và các dữ 

kiện về các ngành nghề, hoạt động hạn chế. Trong báo cáo này có nhiều số liệu về tải 

lượng chất thải (khí thải, chất thải,…) trong giai đoạn thi công (công tác đào đắp, vận 

chuyển, …) được ước tính dựa trên cơ sở phạm vi ảnh hưởng, điều kiện khí hậu, giả 

định. 

Trong thực tế, thì điều kiện thực tế của khí hậu rất dễ biến động, vì vậy có thể 

thấy rằng các số liệu định lượng về tải lượng ô nhiễm khó đạt chính xác 100%.  

4.2 Phương pháp khác  

- Phương pháp khảo sát hiện trường  

Khảo sát hiện trường là điều bắt buộc khi thực hiện công tác ĐTM để xác định 

hiện trạng khu đất thực hiện Dự án nhằm làm cơ sở cho việc đo đạc, lấy mẫu phân tích 

cũng như làm cơ sở cho việc đánh giá và đề xuất các biện pháp kiểm soát và giảm 

thiểu ô nhiễm, chương trình quản lý môi trường, giám sát môi trường… Do vậy, quá 

trình khảo sát thực địa càng tiến hành chính xác và đầy đủ thì quá trình nhận dạng các 

đối tượng bị tác động cũng như đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động càng 

chính xác, thực tế và khả thi.  

Phương pháp trong điều tra, khảo sát hiện trường được thực hiện trong báo cáo 

bao gồm: điều tra, khảo sát hiện trạng khu vực dự án, điều tra, khảo sát các yếu tố môi 

trường xung quanh, các đối tượng KTXH xung quanh. Phương pháp này áp dụng tại 

Chương 1, 2. 

- Phương pháp thống kê và xử lý số liệu  

Sau khi khảo sát thực địa, các số liệu được thống kê với nhiều phương pháp như 

thống kê mô tả, thống kê suy diễn, ước lượng và trắc nghiệm, phân tích và được xử lý 

nhằm phân tích dữ liệu điều tra các yếu tố môi trường (nước, không khí, ...) phục vụ 

cho việc phân tích hiện trạng môi trường và đánh giá tác động môi trường, phương 

pháp này được sử dụng tại Chương 2.  

- Phương pháp so sánh:  

Dựa vào kết quả khảo sát, đo đạc tại hiện trường và kết quả tính toán theo lý 

thuyết so sánh với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam nhằm xác định 

chất lượng môi trường tại khu vực xây dựng dự án và đánh giá các tác động, phương 

pháp này được sử dụng tại Chương 3.  
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Phương pháp này đã được nghiên cứu và công bố trên nhiều tài liệu chuyên 

ngành, nó có tính chính xác cao, cung cấp khá đầy đủ thông tin cần thiết để thực hiện 

đánh giá, dự báo tác động môi trường, tạo cơ sở khá vững chắc để xây dựng chương 

trình giám sát môi trường trong các giai đoạn xây dựng và vận hành dự án. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án:  

- Tên dự án: Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 (Giai đoạn 2). 

- Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1  

- Địa chỉ: xã Ia Phang và xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 

- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Trung. 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0976113777. 

- Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. 

- Phạm vi, quy mô, công suất: TBA 220/500kV, đường dây đấu nối 500kV và 

Khu nhà văn phòng. 

- Công nghệ sản xuất (nếu có): không. 

- Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án: 

+ TBA 220/500kV 

+ Đường dây đấu nối 500kV 

+ Hạ tầng kỹ thuật khác (đèn điện chiếu sáng,…) 

+ Khu Nhà văn phòng 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có): Không 

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

môi trường: 

a) Giai đoạn chuẩn bị xây dựng:  

- Thu hồi đất xây dựng các hạng mục của dự án (phát sinh bụi, tiếng ồn, thay đổi 

mục đích sử dụng đất).  

b) Giai đoạn xây dựng:  

- Các hoạt động phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn (san nền, đào đắp đất, vận 

chuyển nguyên vật liệu, các hoạt động của các thiết bị, máy móc phục vụ thi công, các 

hoạt động thi công xây dựng móng trụ tuyến đường dây…);  

- Các hoạt động phát sinh nước thải (nước thải xây dựng phát sinh từ hoạt động 

đào đắp đất, nước thải sinh hoạt của công nhân thi công, nước mưa chảy tràn…);  

- Các hoạt động phát sinh chất thải rắn (san nền, đào đắp đất, hoạt động kéo dây 

gây ngã đổ cây, quá trình sinh hoạt của công nhân thi công…);  
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- Các hoạt động phát sinh chất thải nguy hại (chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt 

động của máy móc thi công);  

- Sử dụng đất tạm thời để làm bãi tập kết, trạm trộn bê tông, …;  

- Tập trung đông lực lượng lao động phục vụ thi công;  

 - Các rủi ro, sự cố.  

c) Giai đoạn vận hành:  

- Giai đoạn vận hành tuyến đường dây phát sinh điện từ trường;  

- Các rủi ro, sự cố  

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

đoạn của dự án: 

Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong quá trình thi công 

Stt Nguồn Chất thải/ 

tác động 

Đối tượng bị 

tác động 

Quy mô bị 

tác động 

Vị trí tác 

động 

A . Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

1 Bụi, khí thải 

1.1 Đào đắp đất Phát sinh bụi - Công nhân 

- Người dân 

địa phương 

Thấp Tại các 

khu vực thi 

công 

1.1 Bốc dỡ vật 

liệu xây dựng 

Phát sinh bụi - Công nhân 

- Người dân 

địa phương 

Thấp Khu vực 

bốc dỡ vật 

liệu 

2 Nước thải 

2.1 Sinh hoạt của 

công nhân thi 

công 

Nước thải 

sinh hoạt 

- Nước mặt 

- Nước ngầm 

Thấp Công 

trường thi 

công 

2.2 Bơm nước từ 

hố móng 

Nước đục - Nước mặt - Vị trí thi 

công các 

móng trụ 

3 Chất thải rắn 

3.1 Thi công các 

hạng mục 

Đất hữu cơ từ 

quá trình đào 

lớp đất thực 

vật bề mặt 

- Môi trường 

đất 

- Môi trường 

không khí 

- Cảnh quan 

thiên nhiên 

- Công 

trường thi 

công 

3.2 Sinh hoạt của 

công nhân thi 

công 

Chất thải rắn 

sinh hoạt 

- Môi trường 

đất 

- Môi trường 

không khí 

- Cảnh quan 

Trung bình Công 

trường thi 

công 
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Stt Nguồn Chất thải/ 

tác động 

Đối tượng bị 

tác động 

Quy mô bị 

tác động 

Vị trí tác 

động 

thiên nhiên 

3.3 Xây dựng các 

hạng mục 

Chất thải rắn 

xây dựng: bao 

xi măng, sắt, 

thép, ... 

- Môi trường 

đất 

- Môi trường 

không khí 

- Cảnh quan 

thiên nhiên 

Trung bình Vị trí thi 

công 

B. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1 Vận chuyển 

nguyên vật 

liệu và thiết bị 

- Tăng áp lực 

lên hệ thống 

giao thông 

- Tăng mật độ 

phương tiện 

tham gia giao 

thông 

- Nguy cơ 

gây ra hỏng, 

lún sụt mặt 

đường,... 

 

Các tuyến 

đường xung 

quanh khu vực 

dự án 

Nhỏ Các tuyến 

đường 

xung 

quanh khu 

vực dự án 

2 Thi công các 

hạng mục 

- Tiếng ồn 

<70dBA 

 

- Công nhân 

- Người dân 

địa phương 

 

Trung bình Khu vực 

thi công 

  - Xói mòn đất 

 

- Thay đổi mục 

đích sử dụng 

đất 

- Nguồn nước 

mặt 

 

Nhỏ Khu vực 

thi công 

3 Tập trung 

công nhân 

- Nhập cư 

- Lây lan 

bệnh dịch 

- Mâu thuẫn 

 

- Môi trường 

nước 

- Văn hóa, kinh 

tế xã hội của 

địa phương 

- Y tế cộng 

đồng 

 

Trung bình Chủ yếu 

tại khu vực 

xây dựng 

4 Các rủi ro, sự 

cố 

- Tai nạn lao 

động; 

- Công nhân 

 

Nhỏ Khu vực 

thi công 
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Stt Nguồn Chất thải/ 

tác động 

Đối tượng bị 

tác động 

Quy mô bị 

tác động 

Vị trí tác 

động 

- Cháy nổ 

 

Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong quá trình vận hành 

Stt Nguồn Chất thải/ tác 

động 

Đối tượng 

bị tác động 

Quy mô bị 

tác động 

Vị trí tác 

động 

1  Hoạt động 

của đường 

dây  

- Ảnh hưởng của 

cường độ điện 

trường  

 

Người dân  Nhỏ  Dọc theo 

tuyến 

đường dây  

  - Có khả năng 

ảnh hưởng đến 

giao thông 

đường bộ tại vị 

trí giao chéo  

 

Phương tiện 

lưu thông  

Không  Tại vị trí 

giao chéo  

2  Rủi ro, sự cố  - Tai nạn trong 

quá trình kiểm 

tra, bảo dưỡng  

- Đứt dây, ngã 

cột  

- Thời tiết xấu, 

giông bão, gió 

lốc  

- Sét đánh  

 

- Công nhân 

bảo dưỡng  

- Người dân 

địa phương  

 

Nhỏ, chủ 

yếu xảy ra 

khi thời 

tiết xấu và 

gặp sự cố 

khi vận 

hành  

Dọc theo 

tuyến 

đường dây  

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

5.4.1 Giai đoạn chuẩn bị xây dựng và thi công  

5.4.1.1 Giảm thiểu tác động do phát sinh thực bì   

- Sắp xếp thời gian thi công sau mùa thu hoạch để giảm thiểu ảnh hưởng đến 

hoa màu, cây trồng của người dân.  

- Hạn chế tối đa việc chặt bỏ cây trồng không cần thiết (nằm ngoài phạm vi xây 

dựng và những cây không vi phạm độ cao an toàn lưới điện).  

- Thu gom và tập trung chất thải tại khu vực tập kết.  

- Phần thực bì từ thân, cành cây tràm: có giá trị kinh tế, dự kiến bán cho đơn vị 

có nhu cầu để sử dụng hoặc sản xuất giấy, ....  

- Phần thực bì hoa màu, lá, ... : cho người dân để tận dụng làm phân bón.  

- Các phần không tận dụng được sẽ quét dọn, dồn đống và thuê đội thu gom rác 

của địa phương vận chuyển đi xử lý.  

5.4.1.2 Giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất và bồi thường giải phóng mặt bằng  
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- Công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện theo 

đúng quy định hiện hành.  

- Thực hiện việc bồi thường công khai minh bạch, tham vấn đầy đủ ý kiến của 

chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng.  

- Chủ dự án đảm bảo nguồn kinh phí và giao cho Hội đồng bồi thường thực 

hiện công tác bồi thường và hỗ trợ.  

5.4.1.3 Về thu gom và xử lý nước thải:  

- Không thải chất thải rắn và cặn dầu vào nguồn nước;  

- Hạn chế nước mưa chảy tràn qua khu vực có dầu mỡ, máy móc;  

- Bố trí kho chứa nguyên vật liệu tại vị trí an toàn;  

- Tại công trường trong thời gian thi công (thời gian công nhân làm việc trên 

công trường), dự kiến bố trí nhà vệ sinh lưu động cho công nhân. Chủ dự án và nhà 

thầu thi công sẽ thuê đơn vị chuyên môn để xử lý lượng nước thải sinh hoạt này đảm 

bảo đạt quy chuẩn môi trường QCVN 14:2008/BTNMT (cột B; K=1,2) trước khi thải 

vào môi trường;  

5.4.1.4 Về xử lý bụi, khí thải  

- Các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng cần phải có giấy phép 

hoạt động còn hạn sử dụng của Cục Đăng kiểm Việt Nam;  

- Bảo quản, che chắn nguyên vật liệu trong quá trình thi công tại các bãi đúc 

móng, bãi rải kéo dây;  

- Việc vận chuyển nguyên vật liệu hay thiết bị nặng phải dùng các xe vận tải 

chuyên dùng. Phương tiện vận chuyển được kiểm tra tải trước khi dùng. Dây chằng, 

buộc phải đảm bảo chắc chắn và tuân thủ các quy định an toàn đối với công tác vận 

chuyển;  

- Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên liệu (cát, xi măng, đá…) sẽ được 

phủ kín thùng xe để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường;  

- Thu gom, quét dọn đất, cát bị lôi kéo, rơi vãi ra đường giao thông trong quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu.  

5.4.1.5 Chất thải rắn sinh hoạt thông thường  

Đất thừa do đào đắp:  

- Đối với phần đất bề mặt (đất hữu cơ, đất vườn,...): dùng để san lấp các khu 

vực địa hình không bằng phẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý tuyến 

đường dây sau này;  

- Trường hợp còn dư sẽ được tập trung sau đó vận chuyển đến khu vực đổ thải 

đã thỏa thuận với địa phương.  

Chất thải rắn xây dựng:  
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- Không xả chất thải rắn xây dựng phát sinh ra khu vực xung quanh, hàng ngày 

tiến hành thu gom và tập trung tại vị trí quy định.  

- Gạch, đá, xà bần, … thu gom, tập kết tại từng bãi đúc móng cột để tận dụng 

đắp bờ ta luy cho móng cột tiếp theo hoặc sử dụng để san lấp mặt bằng cho những nơi 

có nhu cầu.  

- Sắt, thép vụn, … thu gom, tập kết tại từng bãi đúc móng cột và bán cho các 

cơ sở thu mua phế liệu hàng tuần và sau khi thi công xong móng.  

- Hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển đi xử lý theo quy định.  

Chất thải rắn sinh hoạt:  

+ Đối với khu vực và vị trí thi công có đội thu gom rác của địa phương: chất 

thải rắn sinh hoạt được thu gom và tập kết tại bãi đúc móng, bãi kéo dây. Đơn vị thi 

công sẽ hợp đồng với đội thu gom tại các địa phương để đến vận chuyển đi xử lý 

(định kỳ 2 ngày/lần);  

+ Đối với khu vực và vị trí thi công không có đơn vị thu gom rác: chất thải rắn 

sinh hoạt được thu gom, sau đó vận chuyển đến khu vực đổ thải đã thỏa thuận với địa 

phương.  

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

- Công trường thi công sẽ được trang bị thùng 200 lít để chứa chất thải nguy 

hại. Thùng chưa có nắp đậy, dán nhãn và đặt tại vị trí an toàn tại công trường;  

- Dầu nhớt phát sinh tại khu vực thi công (nếu có) sẽ được chứa vào thùng 

chứa. Đối với dầu nhớt phát sinh tại cơ sở bảo trì thiết bị sẽ được cơ sở này thu gom 

và xử lý theo quy định;  

- Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng để vận 

chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại (định kỳ 6 tháng/lần và sau khi kết 

thúc thi công);  

- Quá trình thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý đều tuân theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.  

5.4.1.7 Giảm thiểu tiếng ồn và rung  

- Tất cả các hoạt động xây dựng được tiến hành vào ban ngày, không thi công 

trong giờ nghỉ ngơi buổi trưa và buổi tối của người dân;  

- Xe vận chuyển vật liệu phải đảm bảo mật độ thích hợp để giảm độ ồn, chỉ 

nhấn còi khi cần thiết;  

- Hạn chế tối đa việc vận chuyển vật liệu và thiết bị vào ban đêm.  

5.4.2 Giai đoạn vận hành  

5.4.2.1 Về thu gom và xử lý nước thải:  

Nước thải sinh hoạt  



16 
 

- Trong quá trình đi kiểm tra, bảo dưỡng, các nhân viên sẽ phát sinh nước thải 

sinh hoạt, bảo dưỡng (1-2 ngày). Với lượng phát sinh thấp, dọc theo tuyến đường dây, 

không thường xuyên và ngoài giờ làm việc chính thức, nhân viên kiểm tra, bảo dưỡng 

sẽ nghỉ ngơi tại trụ sở Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1. Do đó các nhân viên sẽ sử dụng 

hệ thống vệ sinh hiện có tại trụ sở văn phòng (không thuộc phạm vi dự án này).  

5.4.2.2 Chất thải rắn sinh hoạt thông thường  

- Trong quá trình vận hành, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của CBCNV làm 

việc tại dự án chủ yếu là thực phẩm thừa, bao bì, hộp đựng thức ăn, vỏ trái cây, hộp 

sữa, chai lọ,....Chủ dự án sẽ bố trí các thùng rác để thu gom và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

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

- Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành (bảo trì, bảo dưỡng) 

được thu gom, lưu trữ tại kho chứa CTNH. Sau đó, hợp đồng với đơn vị có chức năng 

vận chuyển và xử lý tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.  

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

5.5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công 

Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và 

giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng. 

5.5.1.1 Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Nội dung giám sát: giám sát khối lượng phát sinh hàng tháng, biện pháp và 

tần suất thu gom, công tác lưu trữ và bàn giao xử lý chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại; 

- Vị trí giám sát: công trường xây dựng; 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần; 

- Quy định tuân theo: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. 

5.5.1.2 Giám sát tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

- Nội dung giám sát: Các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt 

động; 

- Vị trí giám sát: công trường xây dựng. 

5.5.2 Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

Công ty cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1 là đơn vị trực tiếp quản lý trạm và đường 

dây đấu nối khi đưa vào vận hành. Do đó, Công ty cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1 chịu 

trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và giám sát môi trường trong 

suốt giai đoạn vận hành. 

Giám sát điện từ trường 



17 
 

- Số lượng: 01; 

- Vị trí giám sát: Trạm biến áp 500kV 

- Tần suất: 6 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 25:2016/BYT 

- Quy định tuân theo: Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị 

định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ.  
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Chương 1 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

- Tên dự án: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ NHƠN HÒA 1 (GIAI ĐOẠN 2). 

- Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1  

- Địa chỉ: xã Ia Phang và xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 

- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Trung 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0976113777. 

- Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. 

- Vị trí địa lý (các điểm mốc tọa độ theo hệ tọa độ quốc gia, ranh giới...) của địa 

điểm thực hiện dự án.  

STT ĐIỂM TỌA ĐỘ X TỌA ĐỘ Y 

I TRẠM BIẾN ÁP 500KV  

1 TBA1 1493422.63 453232.77 

2 TBA2 1493228.77 452946.04 

3 TBA3 1493374.44 452847.55 

4 TBA4 1493347.74 452818.17 

5 TBA5 1493097.69 452976.22 

6 TBA6 1493181.00 453146.59 

7 TBA7 1493327.04 453302.28 

8 TBA8 1493422.63 453232.77 

II ĐƯỜNG DÂY 500KV 

1 ĐĐ1A 1492162.47 457044.77 

2 ĐĐ1B 1492148.01 457055.92 

3 ĐĐ1C 1492132.17 457066.5 

4 ĐĐ1D 1492113.22 457063.93 

5 ĐĐ1E 1492101.87 457049.52 

6 ĐĐ1F 1492091.12 457034.74 

7 G1 1492179.920 456736.610 

8 G2 1492203.66 456226.11 
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STT ĐIỂM TỌA ĐỘ X TỌA ĐỘ Y 

9 G3 1492598.62 455910.37 

10 VT05 1492700.62 455622.93 

11 VT06 1492861.97 455173.30 

12 VT07 1492993.96 454802.81 

13 VT08 1493132.41 454415.83 

14 VT09 1493281.65 454000.85 

15 G4 1493444.95 453544.33 

16 ĐC 1493435.2 453241.9 

III KHU NHÀ VĂN PHÒNG 

1 VP1 1493551.56 452736.48 

2 VP2 1493559.57 452837.82 

3 VP3 1493534.41 452837.72 

4 VP4 1493415.91 452836.61 

5 VP5 1493434.28 452781.29 

6 VP6 1493464.56 452739.19 

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

+ Trạm biến áp 500kV Nhơn Hòa được thực hiện trên địa giới hành chính xã Ia 

Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai trên diện tích đất trồng cây lâu năm. 

+ Khu vực nhà văn phòng được xây mới trên diện tích khoảng 11.905 m2 thuộc 

địa giới hành chính xã Ia Blứ, hiện trạng là đất trồng cây lâu năm (tiêu, cà phê). 

+ Tuyến đường dây 500kV có chiều dài 4,2km đi qua 2 xã Ia Phang và Ia Blứ 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Điểm đầu trong khoảng cột 2472-2473 của đường dây 

500kV Pleiku – Đắk Nông hiện có, điểm cuối tại trạm biến áp nâng cấp NMĐG Nhơn 

Hòa 1.  

+ Chiều dài tuyến: 4,2km. 

+ Chiều rộng hành lang tuyến: khoảng 32m (từ tim ra mỗi phía 16m). 

+ Tổng diện tích đất trong hành lang an toàn (HLAT): 134.400 m2. 

Diện tích chiếm dụng đất vĩnh viễn dự kiến của dự án được thống kê tại bảng 

sau: 

STT Loại đất 

Diện tích chiếm 

đất vĩnh viễn 

(m2) 

Địa giới hành 

chính cấp xã 

Phần chiếm 

dụng (đường 

dây/ trạm biến 

áp) 
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I Trạm biến áp 48.560 Ia Blứ TBA 

II Khu văn phòng 11.905 Ia Blứ Văn phòng 

III Đường dây 13.089,51   

1 

Đất ở nông thôn, 

đất hàng năm 

khác, đất trồng 

cây lâu năm 

5.056 Ia Phang 

VT1 (A, B, C, D, 

E, F), VT2, VT5, 

VT6, VT8 

2 Đất trồng lúa 563,51 Ia Phang VT7 

3 

Đất hàng năm 

khác, đất trồng 

cây lâu năm 

7.470 Ia Blứ 
VT3, VT4, VT9, 

VT10, VT11 

(Số liệu thống kê do Chủ đầu tư tổng hợp và cung cấp). 

Diện tích chiếm dụng đất tạm thời dự kiến của dự án được thống kê tại bảng sau 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Địa giới hành 

chính cấp xã 
Phần chiếm dụng  

1 
Đất trồng màu, cà 

phê 
0 Ia Phang 

VT1 (A,B, C, D, E, 

F) 

2 
Đất trồng màu, cà 

phê 
0 Ia Phang Cột VT2 - G1 

3 Đất trồng màu 450 Ia Blứ Cột VT3 - G2 

4 
Đất trồng màu, cà 

phê 
1.858,5 Ia Blứ Cột VT4 - G3 

5 
Đất trồng màu, cà 

phê 
1.372,5 Ia Phang Cột VT5 

6 
Đất trồng màu, cà 

phê 
2.146,5 Ia Phang Cột VT6 

7 
Đất trồng màu, cà 

phê 
1.773 Ia Phang Cột VT7 

8 
Đất trồng màu, cà 

phê 
1.849,5 Ia Phang Cột VT8 

9 
Đất trồng màu, cà 

phê 
1.984,5 Ia Blứ Cột VT9 

10 Đất trồng màu 2.182,5 Ia Blứ Cột VT10 – G4 
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STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Địa giới hành 

chính cấp xã 
Phần chiếm dụng  

11 
Đất trồng màu, cà 

phê 
1363.5 Ia Blứ Cột VT11 

 Tổng 14.981,0   

Hướng tuyến đường dây không chồng chéo với tuyến đường dây khác; không cắt 

ngang qua nhà dân, không có nhà dân nằm gần tuyến đường dây. Tuyến đường dây 

cũng không cắt qua công trình văn hóa, khu di tích lịch sử, rừng phòng hộ, không ảnh 

hưởng đến khu bảo tồn của địa phương. 

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

trường:  

+ Dự án cách Suối Ia Phang khoảng 360m về phía Bắc; 

+ Cách khu dân cư gần nhất thôn Plei Phung khoảng 2,6km về phía Đông.  

Dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương và kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022, ảnh hưởng không lớn đến phát triển các khu dân cư hiện trạng 

và các quy hoạch khác của địa phương.  

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

1.2.1. Liệt kê các hạng mục công trình và hoạt động của dự án: 

a) Các hạng mục công trình chính:  

-  Trạm biến áp 500kV: Theo Quyết định 0063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018 

của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, với quy mô đầu tư lắp đặt 06 ngăn xuất 

tuyến và 02 ngăn lộ MBA, đề án kiến nghị thiết kế theo sơ đồ 3/2. Các ngăn cụ thể 

như sau: 

+ 01 ngăn lộ tổng MBA 500/220/35kV AT1. 

+ 01 ngăn lộ đường dây 500kV đi TBA 500kV Pleiku. 

+ 01 ngăn lộ đường dây 500kV đi TBA 500kV Đăk Nông.  

Dự phòng: 

+ 01 ngăn lộ tổng MBA 500/220/35kV AT2. 

+ 04 ngăn lộ đường dây 500kV dự phòng. 

Phía 220kV: sử dụng lại theo sơ đồ: “Hệ thống hai thanh cái có thanh cái đường 

vòng” hiện hữu. Cụ thể các ngăn như sau: 

Hiện hữu: 

+ 01 ngăn lộ tổng MBA 220/33kV MBA T1. 

+ 01 ngăn lộ tổng MBA 220/33kV MBA T2. 
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+ 02 ngăn lộ đường dây 220kV đi TBA 220kV Krong Buk (01 ngăn đang vận 

hành, 01 ngăn dự phòng cho mạch 2). 

+ 02 ngăn lộ đường dây 220kV đi TBA 500kV Pleiku 2 (01 ngăn đang vận 

hành, 01 ngăn dự phòng cho mạch 2). 

+ 01 ngăn máy cắt liên lạc. 

+ 01 ngăn máy cắt vòng.  

Giai đoạn này lắp đặt hoàn chỉnh 01 ngăn lộ tổng 220kV MBA 500/220/35kV  

AT1.  

Dự phòng trong tương lai: 

+ 02 ngăn lộ tổng MBA 220/33kV MBA T3, T4. 

+ 01 ngăn lộ tổng 220kV MBA 500/220/35kV MBA AT2. 

+ 07 ngăn lộ đường dây 220kV dự phòng. 

+ Phía 35kV: Sử dụng sơ đồ khối. 

- Khu nhà văn phòng:  

+ Nhà làm việc: diện tích xây dựng 869,62m2; diện tích sàn: 1.566,35m2; chiều 

cao công trình: 2 tầng. Cụ thể: Tầng 1 là phòng làm việc dành cho nhân viên điều 

hành và nhân viêm trạm. Bên cánh trái bố trí khu bếp và nhà ăn tập trung, chiều cao 

trung bình 3,9m. Tầng 2: Là phòng nghỉ ngơi nhân viên với tổng 12 phòng, chiều cao 

trung bình 3,6m.  

+ Nhà bảo vệ: Diện tích xây dựng 39,13m2; số lượng: 02 nhà. Công trình được 

thiết kế 01 tầng nằm tại vị trí cổng vào (cổng chính và cổng phụ). Chiều cao công 

trình 4,1m.  

+ Nhà kho thiết bị: Diện tích xây dựng: 377,36m2. Được thiết kế 01 tầng chiều 

cao 6m. Bên trong bố trí 2 khoang: khoang chứa thiết bị và khoang điều hòa chứa thiết 

bị nhiệt. Diện tích mỗi khoang tương ứng 116m2 và 38m2.  

+ Nhà kho chất thải nguy hại: Diện tích xây dựng: 105,04m2. Số lượng 02 nhà. 

Được thiết kế 01 tầng chiều cao 4,5m.  

 

Các hạng mục công trình Khu văn phòng 

STT LOẠI ĐẤT 
DIỆN TÍCH  

(M2) 

DIỆN TÍCH 

SÀN (M2) 
TỶ LỆ 

I Đất xây dựng công trình 1.391,15 2.087,88 11,69 

1 Nhà làm việc – 02 tầng 869,62 1.566,35 7,30 

2 Nhà kho – 02 kho 377,36 377,36 3,17 

3 Kho chứa chất thải nguy hại – 02 105,04 105,04 0,88 
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kho 

4 Nhà bảo vệ - 02 nhà 39,13 39,13 0,33 

II Đất khác 10.514,21  88,1 

1 Giao thông, sân đường 5.219,21  43,84 

2 Bãi đỗ xe 125.00  1,05 

3 Sân thể thao 1.248,63  10,49 

4 Cây xanh  3.909,31  32,84 

5 Chòi nghỉ 12,08  0,10 

TỔNG DIỆN TÍCH 11.905,36  100 

(Nguồn: Thuyết minh thiết kế cơ sở - Khu nhà văn phòng) 

- Tuyến đường dây 500kV: 

+ Điểm đầu  : Trong khoảng cột 2472-2473 của đường dây 500 Pleiku 

– Đắk Nông hiện có. 

+ Điểm cuối  : Tại Poóc tích 500kV trạm nâng áp 500kV Nhơn Hoà. 

+ Cấp điện áp  : 500kV. 

+ Số mạch  : 02 mạch. 

+ Chiều dài tuyến : 4,2km. 

+ Địa điểm xây dựng : các xã Ia Phang, Ia Blứ huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. 

+ Dây dẫn  : ACSR 330/43 phân pha 4 dây. 

+ Dây chống sét : Treo 01 dây chống sét PHLOX-116 và 01 dây chống sét 

kết hệt cáp quang OPGW-90 (gồm 24 sợ quang đơn mode, tiêu chuẩn ITU-T G.652 

+ Cách điện  : Cách điện treo bằng gốm hoặc thủy tinh, chế tạo theo 

tiêu chuẩn IEC, mức nhiễm bẩn 20mm/kV. 

+ Cột   : Dùng cột thép mạ kẽm, cột đỡ dùng cột một thân, cột néo 

dùng cột một thân và hai thân, ba thân. 

+ Móng  : móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ. 

+ Tiếp đất  : kiểu tia kết hợp cọc . 

+ Chiều rộng hành lang tuyến: khoảng 32m (từ tim ra mỗi phía 16m). 

b) Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án: Hạng mục thu gom thoát nước mưa, 

nhà vệ sinh và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác (điện, đèn đường giao thông nội 

bộ). 

- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước lấy từ 02 giếng khoan qua hệ thống lọc sẽ chảy 

vào bể nước ngầm (V=15m3) đặt ngoài sân. Nước từ bể ngầm qua bơm sinh hoạt cấp 

cho nhà làm việc và tưới cây. 

- Hệ thống thoát nước: hệ thống mạng lưới đường ống thoát nước được thiết kế 

theo nguyên tắc hệ thống thoát nước chung. Hướng thoát nước mưa chảy theo tuyến 
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rãnh xây gạch B300 chạy xung quanh các công trình rồi thoát vào tuyến cống thoát 

nước hiện có. Để phục vụ công tác quản lý và vận hành hệ thống cống thoát nước bố 

trí các ga thăm tại các điểm thay đổi khẩu độ cống. Ga thăm thu bố trí dọc các tuyến 

rãnh B300, ga thăm sử dụng gạch và BTCT. Khoảng cách ga thăm 20m-30m. Tại các 

điểm thay đổi hướng thoát nước bố trí các ga chuyển hướng. 

c) Các hoạt động của dự án: 

- Giai đoạn chuẩn bị triển khai thi công xây dựng: Thu hồi đất xây dựng đường 

dây đấu nối 500kV. 

- Giai đoạn thi công xây dựng:  

+ Hoạt động đào đắp đất và vận chuyển nguyên vật liệu. 

+ Hoạt động của các máy móc thi công 

+ Xây dựng các hạng mục (móng trụ đường dây, nhà điều hành, đường giao 

thông nội bộ,…) 

+ Hoạt động kéo dây 

+ Sử dụng đất tạm thời làm bãi tập kết 

+ Các rủi ro sự cố  

- Giai đoạn vận hành: Hoạt động truyền tải điện và các rủi ro sự cố.  

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

1.2.2.1.Giai đoạn chuẩn bị xây dựng và thi công 

a) Giảm thiểu tác động do phát sinh thực bì 

- Sắp xếp thời gian thi công sau mùa thu hoạch để giảm thiểu ảnh hưởng đến 

hoa màu, cây trồng của người dân. 

- Hạn chế tối đa việc chặt bỏ cây trồng không cần thiết (nằm ngoài phạm vi 

xây dựng và những cây không vi phạm độ cao an toàn lưới điện). 

- Thu gom và tập trung chất thải tại khu vực tập kết. 

- Phần thực bì từ thân, cành cây tràm: có giá trị kinh tế, dự kiến bán cho đơn 

vị có nhu cầu để sử dụng hoặc sản xuất giấy, .... 

- Phần thực bì hoa màu, lá, ... : cho người dân để tận dụng làm phân bón. 

- Các phần không tận dụng được sẽ quét dọn, dồn đống và thuê đội thu gom 

rác của địa phương vận chuyển đi xử lý. 

b) Giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất và bồi thường giải phóng mặt bằng 

- Công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện theo 

đúng quy định hiện hành. 

- Thực hiện việc bồi thường công khai minh bạch, tham vấn đầy đủ ý kiến của 

chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng. 
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- Chủ dự án đảm bảo nguồn kinh phí và giao cho Hội đồng bồi thường thực 

hiện công tác bồi thường và hỗ trợ. 

c) Về thu gom và xử lý nước thải: 

- Không thải chất thải rắn và cặn dầu vào nguồn nước; 

- Hạn chế nước mưa chảy tràn qua khu vực có dầu mỡ, máy móc; 

- Bố trí kho chứa nguyên vật liệu tại vị trí an toàn; 

- Tại công trường trong thời gian thi công, dự kiến sử dụng nhà vệ sinh đã có để 

xử lý; 

d) Về xử lý bụi, khí thải 

- Các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng cần phải có giấy phép 

hoạt động còn hạn sử dụng của Cục Đăng kiểm Việt Nam; 

- Bảo quản, che chắn nguyên vật liệu trong quá trình thi công tại các bãi đúc 

móng, bãi rải kéo dây; 

- Việc vận chuyển nguyên vật liệu hay thiết bị nặng phải dùng các xe vận tải 

chuyên dùng. Phương tiện vận chuyển được kiểm tra tải trước khi dùng. Dây chằng, 

buộc phải đảm bảo chắc chắn và tuân thủ các quy định an toàn đối với công tác vận 

chuyển; 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên liệu (cát, xi măng, đá…) sẽ được 

phủ kín thùng xe để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường; 

- Thu gom, quét dọn đất, cát bị lôi kéo, rơi vãi ra đường giao thông trong quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

e) Chất thải rắn sinh hoạt thông thường 

 Đất thừa do đào đắp: 

- Đối với phần đất bề mặt (đất hữu cơ, đất vườn,...): dùng để san lấp các khu 

vực địa hình không bằng phẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý 

tuyến đường dây sau này; 

- Trường hợp còn dư sẽ được tập trung sau đó vận chuyển đến khu vực đổ thải 

đã thỏa thuận với địa phương. 

 Chất thải rắn xây dựng: 

- Không xả chất thải rắn xây dựng phát sinh ra khu vực xung quanh, hàng ngày 

tiến hành thu gom và tập trung tại vị trí quy định. 

- Gạch, đá, xà bần, … thu gom, tập kết tại từng bãi đúc móng cột để tận dụng 

đắp bờ ta luy cho móng cột tiếp theo hoặc sử dụng để san lấp mặt bằng cho 

những nơi có nhu cầu. 

- Sắt, thép vụn, … thu gom, tập kết tại từng bãi đúc móng cột và bán cho các 

cơ sở thu mua phế liệu hàng tuần và sau khi thi công xong móng. 



26 
 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

 Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Đối với khu vực và vị trí thi công có đội thu gom rác của địa phương: chất 

thải rắn sinh hoạt được thu gom và tập kết tại bãi đúc móng, bãi kéo dây. 

Đơn vị thi công sẽ hợp đồng với đội thu gom tại các địa phương để đến vận chuyển đi 

xử lý (định kỳ 2 ngày/lần); 

+ Đối với khu vực và vị trí thi công không có đơn vị thu gom rác: chất thải 

rắn sinh hoạt được thu gom, sau đó vận chuyển đến khu vực đổ thải đã 

thỏa thuận với địa phương. 

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

- Công trường thi công sẽ được trang bị thùng 200 lít để chứa chất thải nguy 

hại. Thùng chứa có nắp đậy, dán nhãn và đặt tại vị trí an toàn tại công trường; 

- Dầu nhớt phát sinh tại khu vực thi công (nếu có) sẽ được chứa vào thùng 

chứa. Đối với dầu nhớt phát sinh tại cơ sở bảo trì thiết bị sẽ được cơ sở này 

thu gom và xử lý theo quy định; 

- Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng để vận 

chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại (định kỳ 6 tháng/lần và sau 

khi kết thúc thi công); 

- Quá trình thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý đều tuân theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

g) Giảm thiểu tiếng ồn và rung 

- Tất cả các hoạt động xây dựng được tiến hành vào ban ngày, không thi công 

trong giờ nghỉ ngơi buổi trưa và buổi tối của người dân; 

- Xe vận chuyển vật liệu phải đảm bảo mật độ thích hợp để giảm độ ồn, chỉ 

nhấn còi khi cần thiết; 

- Hạn chế tối đa việc vận chuyển vật liệu và thiết bị vào ban đêm. 

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường. 

1.2.2.2.Giai đoạn vận hành 

a) Về thu gom và xử lý nước thải: 

Nước thải sinh hoạt: 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên tại Khu nhà văn phòng sẽ được thu 

gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn theo đúng quy định.  

- Trong quá trình đi kiểm tra, bảo dưỡng, các nhân viên sẽ phát sinh nước thải 

sinh hoạt. Với lượng phát sinh thấp, dọc theo tuyến đường dây, không thường xuyên 

và ngoài giờ làm việc chính thức, nhân viên kiểm tra, bảo dưỡng sẽ nghỉ ngơi tại trụ 
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sở Công ty hoặc nhà dân địa phương. Do đó các nhân viên sẽ sử 

dụng hệ thống vệ sinh hiện có tại trụ sở văn phòng. 

b) Chất thải rắn sinh hoạt thông thường 

- Trong quá trình vận hành, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của CBCNV làm việc 

tại dự án chủ yếu là thực phẩm thừa, bao bì, hộp đựng thức ăn, vỏ trái cây, hộp sữa, 

chai lọ,....Chủ dự án sẽ bố trí các thùng rác để thu gom và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

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

- Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành (bảo trì, bảo dưỡng) 

được thu gom, lưu trữ tại kho chứa CTNH. Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng 

vận chuyển và xử lý tuân thủ theo đúng quy định tạiNghị định số 08/2022/NĐ-CP và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

1.2.2.3. Sự liên kết các hạng mục hiện hữu (giai đoạn 1) với các công trình giai 

đoạn 2 của dự án. 

Stt Hạng mục Ghi chú 

Hạng mục hiện hữu 

1 Nhà điều khiển TBA 220kV Đã có 

2 Kho chất thải nguy hại Đã có 

3 Đường dây đấu nối 220kV Giữ lại, tận dụng theo 

Văn bản 733/UBND-

CNXD ngày 14/4/2022 

của UBND tỉnh Gia Lai 

để đấu nối Dự án NMĐG 

Ia Boong – Chư Prông 

4 Các công trình hạ tầng (đường, hệ thống mương 

rãnh thu gom thoát nước mưa) 

Đã có 

5 Nhà vệ sinh Đã có 

Hạng mục xây mới trong giai đoạn 2 

7 Khu nhà văn phòng Xây mới 

8 Kho chất thải nguy hại Xây mới 

9 Đường dây 500kV Làm mới 

10 Các công trình hạ tầng (đường, hệ thống mương 

rãnh thu gom thoát nước mưa) 

Xây mới và đấu nối với 

mương thoát ngoài dự án 
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Stt Hạng mục Ghi chú 

hiện hữu 

11 Nhà vệ sinh Xây mới (giai đoạn thi 

công sử dụng chung với 

nhà vệ sinh hiện hữu) 

Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước 

và các sản phẩm của dự án. 

1.3.1. Giai đoạn thi công 

a) Điện nước thi công 

- Điện dùng trên công trường bao gồm: điện dùng cho máy thi công, điện sinh 

hoạt cho công nhân, điện chiếu sáng nhà kho xưởng và điện chiếu sáng bảo vệ. Tính 

toán nhu cầu phụ tải khoảng 14,4kVA; 

- Phương án cấp điện: lấy từ nguồn điện tại các địa phương hoặc máy phát 

điện diesel. 

- Nước dùng trên công trường bao gồm: nước dùng cho thi công và nước 

dùng cho sinh hoạt. Nhu cầu dùng nước tính toán khoảng 18,8m³/ngày; 

- Phương án cấp nước: được lấy từ nguồn nước sạch có sẵn tại địa phương 

khu vực tuyến đường dây đi qua. 

b) Nguồn cung cấp vật tư thiết bị và nguyên vật liệu xây dựng 

 Giai đoạn thi công 

 Nguồn cung cấp vật tư, thiết bị cho đường dây gồm 2 loại: trong nước và 

ngoại nhập theo hình thức đấu thầu. Cụ thể như sau: 

- Các vật tư ngoại nhập: dây, cách điện, phụ kiện, máy cắt, dao cách ly ... 

lấy tại kho của BQLDA; 

- Các vật liệu trong nước: cát, đá, xi măng,... lấy tại địa phương có tuyến 

đường dây đi qua và địa bàn xã Ia Blứ; 

- Cột thép: nhà cấp hàng sẽ cấp tới kho công trường; 

- Cốt thép móng, tiếp địa: lấy tại địa phương, gia công tại xưởng. 

 Công tác vận chuyển đường dài: 

- Các vật tư chủ yếu như dây, sứ, phụ kiện,... được vận chuyển từ kho của 

Ban QLDA đến kho của công trường trên tuyến đường dây. 

Khối lượng vật liệu chính sử dụng tại dự án 

STT Tên vật liêu Đơn vị Số lượng Khối lượng 

(tấn) 

1 Cấp phối đá dăm m3 2.500 3.875 
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2 Cát đổ bê tông m3 2.920 4.088 

3 Cát m3 1.400 1.960 

4 Đá m3 10.000 15.500 

5 Xi măng Tấn 2.200 2.200 

6 Đá hộc m3 2.440 3.782 

7 Gạch viên 1.000 1,6 

8 Thép xây dựng Tấn 250 250 

 Tổng   31.656,6 

(Nguồn: Số liệu thống kê do Chủ đầu tư cung cấp). 

 Hệ số quy đổi (theo Công văn số: 1784/BXD-VP của Bộ xây dựng về công bố  

Định mức vật tư trong xây dựng):  

- Trọng lượng riêng của đất các loại 1,4T/m3.                                                                                                                                                                                   

- Trọng lượng riêng của Cát (cát vàng) ~ 1,40 T/m3. 

- Trọng lượng riêng của Đá các loại ~ 1,55 T/m3. 

- Khối lượng riêng của gạch trung bình ρ=1,6 kg/viên. 

- Trọng lượng riêng của xi măng~ 1,53 T/m3. 

- Trọng lượng riêng của bê tông thương phẩm~ 2,5 T/m3. 

- Trọng lượng riêng của Thép ~ 7.85 T/m3. 

 Giai đoạn vận hành 

Quá trình vận hành tuyến đường dây chủ yếu là hoạt động quản lý, bảo trì và bảo 

dưỡng. Việc quản lý, vận hành tuyến đường dây tuân thủ theo quy định của Nghị định 

số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014, Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 

của Chính phủ và quy trình thao tác hệ thống điện Quốc gia. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

- Quy mô: Xây dựng TBA 500kV Nhơn Hòa (quy mô công suất 2x900MVA, lắp 

trước 01 máy biến áp 900MVA) đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 500kV Pleiku – 

Đắk Nông hiện hữu (chiều dài khoảng 4,2km) và Khu nhà văn phòng. 

- Công suất/ cấp điện áp: dự án có cấp điện áp 500kV. 

- Công nghệ: là dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật điện, được xây dựng nhằm truyền tải 

điện để phục vụ nhu cầu phụ tải của khu vực, không có hoạt động sản 

xuất và không làm phát sinh các chất thải. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.5.1. Biện pháp thi công chung 

a) Thi công móng (thủ công, cơ giới): 

(1) Công tác san gạt mặt bằng móng 

Qua thực tế đi tuyến và báo cáo khảo sát sơ bộ đã tính toán khối lượng san gạt 
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mặt bằng móng cho cấp địa hình khác nhau. Các khối lượng san gạt trên đây chỉ làm 

cơ sở để đưa vào tổng dự toán, trong quá trình thi công được khối lượng nghiệm thu 

sẽ được các bên thống nhất tại hiện trường. 

(2) Đào hố móng 

Công tác đào đất móng, rãnh tiếp địa và lấp đất được tiến hành bằng máy kết 

hợp với thủ công và tuân theo quy phạm nghiệm thu công tác đất TCVN 4447- 

2012. Đất móng được lấy từ đất đào móng lấp lại tưới nước đầm kỹ theo qui phạm 

hiện hành. Đất móng được lấy từ đất đào móng lấp lại tưới nước đầm kỹ theo qui 

phạm hiện hành. Đối với các vị trí móng đá, lấp móng được lấy từ đá đào lên và 

trộn với 40% đất để lấp. 

(3) Lắp tiếp địa 

Tiếp địa trên tuyến đường dây được tính toán dựa trên cơ sở số liệu điện trở 

suất đất khu vực tuyến đường dây đi qua. Qua tính toán, đường dây 500kV 

sử dụng loại tiếp địa tia kết hợp cọc tiếp địa. Công tác lắp tiếp địa được thực hiện 

ngay sau khi đào hố móng và song song với giai đoạn lắp cốt thép móng. 

(4) Công tác cốt thép, bê tông móng 

Đổ, trộn bê tông bằng máy, đầm bê tông bằng máy. Đặc biệt phải kiểm tra vật 

liệu trước khi đổ. Đá, cát phải kiểm tra đúng chủng loại, xi măng phải có lý lịch từng 

lô hàng nhập về, và phải xác định cường độ bê tông trước khi đổ. Quá trình đổ, trộn bê 

tông phải đúng quy trình thi công bê tông toàn khối. Khi công tác bê tông đang tiến 

hành, phải lấy mẫu bê tông tại chỗ đồng thời phải tiến hành kiểm tra về độ sụt. Bê 

tông móng gồm các loại: bê tông lót (mác M100) và bê tông kết cấu (mác M200). 

Máy móc, thiết bị thi công móng bao gồm: máy trộn bê tông di động, máy đầm (đầm 

bàn, đầm dùi), các dụng cụ khác như cuốc, xẻng, xô,… Khối lượng 1 bộ dụng cụ thi 

công móng khoảng 700kg. 

(5) Lấp và đắp chân móng 

Đất đào hố móng được sử dụng để lấp lại hố móng. Đất lấp hố móng phải được 

đầm kỹ từng lớp theo đúng yêu cầu thiết kế và đảm bảo dung trọng thiết kế. Phần đất 

thừa sẽ được lắp lại lên bề mặt móng trong phạm vi diện tích móng đã được đền bù 

vĩnh viễn. 

b) Biện pháp thi công lắp đặt cột 

Cột thép các loại được dựng lắp bằng phương pháp cẩu leo vừa lắp vừa dựng 

bằng thủ công ở trên cao và có kết hợp với hố thế. Một vị trí cột thép là 8 hố 

thế. Dây neo hãm tời bằng cáp thép TK70. Sức chịu tải của mỗi hố thế khoảng 

3-4 tấn. 

Kết quả tính toán khối lượng đào đất hố thế như sau : 

- Dựng cột thép địa hình khô: 40 m3/cột 

- Dựng cột thép địa hình nước: 80 m3/cột 
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- Kéo dây cột néo: 40 m3/cột. 

Trong lúc lắp dựng cột phải đảm bảo yêu cầu sau: 

- Các bu lông phải siết chặt kiểm tra bằng cờ lê lực; 

- Các bu lông đoạn chân cột từ 3m trở xuống phải đánh chết ren để chống 

ăn cắp thanh; 

- Khi lắp xong cột phải kiểm tra độ thẳng đứng , độ nghiêng...; 

- Khi lắp xong phải sơn cột màu trắng, đỏ từ độ cao 50m trở lên. 

c) Rải, căng dây 

Công tác rải, căng dây dẫn và dây chống sét bằng thủ công kết hợp với cơ giới. 

Các đoạn vượt chướng ngại, địa hình khó khăn như sông, suối, đường giao thông, điện 

lực, thông tin v.v... thì bên B phải lập tổ chức thi công riêng cho từng đoạn và thoả 

thuận với các ngành liên quan để phối hợp thực hiện. Các vị trí qua ao, đầm, hồ, suối 

hoặc núi đá có chiều rộng lớn hơn 20m và đường giao thông, điện lực, thông tin thì 

phải dùng dàn giáo bằng thép để kéo dây. Khi rải căng dây cho khoảng cột vượt sông 

và hồ phải dùng cáp mồi TK70 và ca nô 25CV căng cho từng dây một và các khoảng 

vượt qua núi đá địa hình phức tạp phải dùng cáp mồi TK-70. Toàn bộ thiết bị kéo và 

căng dây phải được nối đất. Dây dẫn và dây chống sét được nối đất vào các cột thép 

bằng các dây cáp nối di động. Nhất thiết phải có người chỉ huy được liên lạc bằng bộ 

đàm tần số ngắn, trang bị cờ, còi và thống nhất các tín hiệu giữa người chỉ huy và các 

bộ phận đang thi công. Khi tuyến đường dây cắt qua đường điện phải làm thủ tục cắt 

điện, phải có phiếu bàn giao lưới điện, không được liên lạc qua điện thoại. Công tác 

rải, căng cáp quang trên cơ sở của biện pháp rải, căng dây dẫn và dây chống sét nhưng 

phải tuân thủ về mặt kỹ thuật của cáp quang. Tại bất kỳ chỗ gấp khúc bán kính ≥ 

0,5m, góc bẻ > 600 và dùng Puli kép, tốc độ kéo dây 10- 20m/phút. Tiến hành thí 

nghiệm qua các bước: 

- Thí nghiệm hiện trường cáp quang trước khi kéo dây bằng phương pháp 

đo xung quang để xác định hư hỏng do chuyên chở đến hiện trường thi 

công; 

- Thí nghiệm hiện trường cáp quang sau khi căng dây xong nhằm xác định 

không có hư hỏng nào do kéo dây, kiểm tra qua máy OTDK; 

- Thí nghiệm đo từ đầu này tới đầu kia của sợi cáp quang sau khi đã hàn nối 

cáp quang xong nhằm kiểm tra các mối hàn khẳng định sự liên tục của sợi 

cáp quang. 

Khi căng dây xong phải tiến hành đo độ võng của dây theo bảng căng dây, độ 

dung sai cho phép là  15cm, lực căng dây giữa các khoảng néo phải bằng 

nhau. 

d) Biện pháp thi công xây dựng các hạng mục Khu nhà văn phòng 

- Nhà làm việc: Công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép, sơn phủ bên 

ngoài màu sáng nhạt, bên trong sơn màu trắng. gạch lát sàn sử dụng gạch Granit với 
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kích thước 600x600. Hệ cửa quanh nhà sử dụng cửa nhôm kính an toàn 8,38mm. Hệ 

lan can sử dụng lan can sắt hộp sơn tĩnh điện màu nòng súng.  

- Nhà bảo vệ: Công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép, mái cấu thành từ 

hệ vì kèo thép và lợp tôn chống nóng. Sàn lát gạch grannit, hệ cửa sử dụng hệ nhôm 

kính an toàn 8,38mm đồng bộ với nhà làm việc. 

- Nhà kho thiết bị: công trình được thiết kế 1 tầng với cấu trúc khung cột thép, xây 

gạch bao che. Mái được cấu thành từ hệ vi kèo thép lợp tôn chống nóng, gia tăng cách 

nhiệt bằng tấm bịc cách nhiệt chống nóng tiêu chuẩn.  

- Nhà kho chứa CTNH: công trình được thiết kế 1 tầng, chiều cao 4,5m, cấu trúc 

khung cột thép, xây gạch bao che tương tự nhà Kho thiết bị. Mái lợp tôn chống nóng 

cùng hệ vì kèo thép sơn chống gỉ.  

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Tiến độ thực hiện: từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024. 

- Tổng mức đầu tư:  905.000.000.000 đồng 

- Phương thức quản lý dự án được thực hiện căn cứ theo Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng. Hình thức quản lý thực hiện dự án là “Chủ đầu tư trực 

tiếp quản lý thực hiện dự án” như sau: 

- Chủ dự án: Công ty cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1 

Các đơn vị cơ quan tham gia quá trình thực hiện dự án có trách nhiệm và quyền 

hạn theo quy định trong các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn hiện 

hành của các cơ quan thuộc Bộ và Chính phủ. Việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình cần thực hiện đúng theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 

Chính Phủ. 
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Chương 2 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG  

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Ia Phang 

2.1.1. Về kinh tế  

Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2021) bình quân 5 năm tăng 

10,85%. Trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản 6,63%; công nghiệp - xây dựng 

14,87%; dịch vụ - thương mại 12,11%. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 là 

8.995,59 tỷ đồng (giá hiện hành), trong đó: Nông lâm nghiệp - thủy sản chiếm 

3.358,64 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng chiếm 3.324,76 tỷ đồng, dịch vụ - thương 

mại 2.312,19 tỷ đồng. 

Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 (theo giá hiện hành): Nông - lâm nghiệp - thủy sản 

37,34%; công nghiệp - xây dựng 36,96%; dịch vụ - thương mại 25,7%. 

2.2.2. Về xã hội 

Đến năm 2025 xã Ia phang được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 1,35%. Số lao động được giải quyết việc 

làm hàng năm cao. 

Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí hiện hành) còn 1,5%. 

Xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế 100%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm 

còn 16,85%; tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng đủ liều 97,0%;  

Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với tổng số dân đạt 96,6%; tỷ lệ lao động 

trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 8,1%. 

Số thôn, làng đạt chuẩn văn hóa 97%;  

2.3.3. Về môi trường 

Diện tích trồng rừng mới hàng năm 224 ha; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 là 

27,33%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 99,4%; tỷ lệ hộ dân 

thành thị được sử dụng nước sạch 92,8%; tỷ lệ xử lý chất thải (rắn, nước, chất thải y 

tế) là 100%  

2.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Ia Blứ 

2.2.1. Về kinh tế 

Ia Blứ là đơn vị hành chính nằm về phía Tây Nam của huyện Chư Pưh có diện 

tích tự nhiên 19.114,50 ha  

Là xã thuần nông nên việc làm chủ yếu là nông nghiệp chiếm (80,0%), và một số 

buôn bán nhỏ và công việc khác (20,0%). 

Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 (theo giá hiện hành): Nông - lâm nghiệp - thủy sản 

37,34%; công nghiệp - xây dựng 36,96%; dịch vụ - thương mại 25,7%. 



34 
 

Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đạt 96,26 triệu đồng/ha. 

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 58,10 triệu đồng. 

Thu ngân sách trên địa bàn huyện bình quân hàng năm 53,377 tỷ đồng. 

Tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 2.367 tỷ đồng. 

2.2.2. Về xã hội 

Đến năm 2025 xã Ia Blứ được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới 

Năm 2021 dân số toàn xã: 8206 người, 1593 hộ, bao gồm dân tộc kinh; dân tộc 

Jarai chiếm chủ yếu, còn lại là dân tộc khác, mật độ dân số đạt 39,7 người/km2; 

Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí hiện hành) 2%. 

Xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế 100%;  

Số thôn, làng đạt chuẩn văn hóa 97%;  

Năm 2021 thì tổng thu nhập bình quân trên đầu người khoảng 41,16 triệu 

đồng/năm. 

2.2.3. Về môi trường 

Tài nguyên đất là tài nguyên quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội, nhờ 

có suối Ia Kô, Ia Giar, suối Ia Troh Dar, Ia Loup, Ia Hleo chảy qua đã tạo ra dòng 

chảy rộng lớn thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khai thác để trồng 

lúa, hoa màu và cây công nghiệp lâu năm. 

* Về số lượng: Với diện tích gieo trồng toàn xã năm 2021 là 8.180,9 ha phần lớn 

đất có tầng canh tác dày, tương đối phù hợp với phát triển nông nghiệp theo hướng 

hàng hóa, đặc biệt thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày. 

* Về chất lượng: Xã Ia Blứ chủ yếu có các loại đất sau: 

- Đất nâu đỏ trên đá Bazan diện tích:  3.583,05 ha  

- Đất đen bồi tụ trên đá Bazan diện tích: 8.884,70 ha  

- Đất nâu thẩm trên đá Bazan diện tích: 1.806,30 ha  

- Nhóm đất sói mòn trơ sỏi đá diện tích 1.027,45 ha. 

- Đất nâu tím trên đá Bazan diện tích: 115,2 ha.  

- Đất vàng nhạt trên cát diện tích: 181,4 ha.  

- Đất phù sa sông suối diện tích: 3.516,7 ha.  

Nhìn chung chất lượng đất ở mức trung bình, phần lớn có tầng dày canh  tác khá, 

với tầng dày trung bình khoảng 1m, thành phần cơ giới từ cát phù sa đến thịt nhẹ đất 

xám (trừ một số ít đất đồi núi do để trọc quá lâu nên tầng đất mặt bị bào mòn, rửa 

trôi). 



35 
 

 Tài nguyên rừng của xã Ia Blứ khá phong phú, bao gồm rừng lá rộng, rừng lá 

kim, rừng hỗn giao tre nứa…trong đó có nhiều loại cây gỗ quỹ và có giá trị kinh tế và 

bảo tồn nguồn gen... 

Năm 2021 xã Ia Blứ có tổng diện tích rừng 6.506,32 ha. Trong đó:  

- Rừng phòng hộ: 1.108,31 ha 

- Rừng sản xuất: 5.398,01 ha 

2.3. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự 

án 

2.3.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

- Khu vực dự án có ưu thế về thổ nhưỡng, thời tiết thuận lợi. 

- Qua khảo sát thực tế hiện trạng, hệ sinh thái nơi đây rất ít đa dạng. Chủ yếu 

gồm có các loài sau: 

+ Thực vật: Xung quanh khu vực Dự án không đa dạng, do đất đã được con 

người canh tác nhiều năm, chủ yếu là cây trồng của người dân như Cà phê, Tiêu, 

chanh dây và một số hoa màu (Ngô, các loại rau ăn lá). 

+ Đối với động vật: Tại khu vực Dự án không có loài động vật quý hiếm nào, 

xung quanh khu vực thực hiện Dự án chỉ có một số động vật phổ biến như: 

 Động vật thuộc lớp thú: Các loài động vật nuôi như trâu, bò và một số loài 

thuộc họ gặm nhấm như chuột nhắt, chuột đồng, chuột cống,… 

 Động vật thuộc lớp chim như: Chim sẻ, chim chích chòe, chào mào,… 

 Bò sát và lưỡng cư như: Ếch, nhái, rắn nước, kỳ nhông,… 

- Hiện tại khu vực dự án chưa có dự án nhà máy nằm trong danh mục các dự án 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoạt động nên môi trường không khí, nước, đất, 

nước ngầm. (chi tiết sẽ được chủ dự án hợp đồng với đơn vị chức năng phân tích kết 

quả để đảm bảo tính chính xác). 

2.3.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

Đường dây 500kV đi qua diện tích đất nông nghiệp nên chỉ tác động nhỏ đến 

kinh tế của người dân có đất bị thu hồi. 

2.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

Đường dây 500kV dự kiến chủ yếu đi qua khu vực trồng cây nông nghiệp (sắn, 

cà phê) và phần đất trồng lúa của các hộ dân. Khu vực dự án dân cư sống thưa thớt. 

Hiện trạng khu vực dự án và khu vực lân cận mang đặc trưng của sinh cảnh vườn cây. 

Vì vậy, nên hệ sinh thái tự nhiên không còn. Sinh cảnh trong vùng dự án, hầu hết là 

các sinh cảnh nhân tạo như: rẫy cà phê, tiêu,... 

Đây là những quần cư không có giá trị cao về đa dạng sinh học cũng như bảo 

tồn. Các sinh cảnh tự nhiên gần như không còn. Toàn bộ diện tích chiếm đất 
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vĩnh viễn của dự án và diện tích mặt bằng thi công không xâm phạm đến diện 

tích rừng và hệ sinh thái tự nhiên. 

Ngoài ra, việc phát quang cây cối có thể ảnh hưởng đến đời sống các loài động 

vật sống trong khu vực dự án. Tuy nhiên, đối với dự án này, như đã đề cập ở 

trên, sinh cảnh trên toàn tuyến hầu hết là sinh cảnh nhân tạo. Các loài thú lớn 

có giá trị bảo tồn trong khu vực không còn. Quần thể chim trong vùng Dự án 

hầu hết là các loài chim phổ biến, nhóm lưỡng cư và bò sát còn lại trong vùng 

chủ yếu là các loài khá phổ biến thuộc hệ sinh thái đồng ruộng. Do vậy, việc 

phát quang hành lang tuyến, thi công công trình chỉ ảnh hưởng đến một số loài 

phổ biến trong khu vực. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng được đánh giá là thấp do 

các loài này sống trong sinh cảnh nhân tạo, đã thích nghi với các hoạt động của 

con người và những ảnh hưởng trên sẽ dần ổn định sau khi công trình được hoàn 

thành. 

Sau khi hoàn thành việc xây lắp, dự án được đưa vào vận hành với mục đích 

truyền tải điện. Quá trình vận hành chủ yếu là hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng 

và sửa chữa khi có sự cố. Ngoài ra không có tác động phát sinh chất thải trong 

giai đoạn vận hành.  

2.5. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

Thực hiện tốt việc quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo môi trường 

thuận lợi để thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Chư Pưh trong 

định hướng phát triển kinh tế huyện Chư Pưh từ 2020-2025: 

Chủ động, tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh để kêu gọi, thu hút đầu tư 

xây dựng Cụm công nghiệp huyện, các dự án năng lượng tái tạo như điện gió…để 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện; tạo môi trường thuận lợi, cải cách thủ tục 

hành chính cho các thành phần kinh tế tham gia hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn; tiếp tục đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông nông thôn; phát 

triển mạng lưới điện quốc gia, hệ thống điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Làm tốt công tác quy hoạch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực xây dựng, đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng trong hoạt động đầu tư, 

xây dựng. 

Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực tập trung đầu 

tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 

trên địa bàn; chú trọng đầu tư có trọng điểm, ưu tiên đầu tư cho các vùng đặc biệt khó 

khăn, vùng khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. 

Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, công nghệ sau 

thu hoạch với những mặt hàng chủ yếu từ cây ăn trái, hồ tiêu, cà phê, chanh dây,... để 

phần lớn nông sản hàng hóa sau thu hoạch của nông dân được qua sơ chế, chế biến có 

chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, phù hợp với việc phát triển đồng 

bộ của các thành phần kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. 

Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 238/QĐ-UBND 

ngày 16/04/2021 của UBND tỉnh Gia Lai. 
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Đường dây đấu nối 500kV khoảng 4,2km ngắn tiết kiệm được chi phí đường 

dây, trụ dẫn và đất đai của người dân.  
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Chương 3 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.0. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn chuẩn bị, giải phóng mặt bằng. 

Các tác động của dự án trong giai đoạn chuẩn bị, giải phóng mặt bằng 

Stt Nguồn 
Chất thải/ 

tác động 

Đối tượng 

bị tác động 

Quy mô bị 

tác động 

Vị trí tác 

động 

A  Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

 
Chất thải rắn 

    

1  

Thu hồi đất và 

giải phóng mặt 

bằng 

Cây trồng 

chặt bỏ trong 

quá trình 

phát quang 

giải phóng 

mặt bằng 

- Người dân 

địa phương 
Nhỏ  

Khu vực 

phát quang 

giải phóng 

mặt bằng 

B  Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1  
Lựa chọn vị trí 

dự án 

- Ảnh hưởng 

đến đời sống 

của người 

dân và các 

đối tượng 

kinh tế xã 

hội của địa 

phương 

- Người dân 

và địa 

phương 

Nhỏ  
Khu vực thi 

công dự án 

2  

Thu hồi đất và 

giải phóng mặt 

bằng 

- Thay đổi 

mục đích sử 

dụng đất. 

- Ảnh hưởng 

đến sinh hoạt 

và gián đoạn 

sản xuất của 

người dân 

ảnh hưởng 

- Đất đai, 

cây 

trồng của 

người dân. 

- Kinh tế xã 

hội 

- Tài nguyên 

sinh vật, đa 

dạng sinh 

học 

Trung bình  
Khu vực thi 

công dự án 

3.0.1. Các tác động liên quan đến chất thải 

1) Tác động do phát sinh chất thải rắn 

Công tác phát quang giải phóng mặt bằng chuẩn bị thi công các hạng mục của 

dự án sẽ phát sinh chất thải rắn từ cây trồng, hoa màu bị đốn hạ. Thực bì từ quá 

trình chặt bỏ cây trồng, hoa màu phục vụ giải phóng mặt bằng: Lượng thực bì 

sau khi đốn hạ sẽ được tận dụng làm gỗ hoặc chất đốt, phần còn lại sẽ được chủ 

dự án thuê đội thu gom rác của địa phương vận chuyển đi xử lý. 
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2) Đánh giá tác động do thực bì phát quang 

Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, cây cối trên diện tích khu vực dự án sẽ được 

chặt bỏ, bứng gốc sẽ được phát dọn. Đối với cây ngắn ngày (lúa, hoa màu), dự án sẽ 

bố trí thời gian thi công ngay sau khi vụ mùa được thu hoạch nên lượng 

thực bì từ cây ngắn ngày phát sinh trong quá trình phát quang rất thấp. 

Thực bì sẽ được phát dọn thủ công kết hợp cơ giới để bứng gốc cây tại vị trí hố 

móng. Lượng thực bì này nếu không được thu gom, dọn dẹp hợp lý sẽ gây mất 

mỹ quan khu vực. Trong mùa mưa, chúng sẽ bị phân hủy nhanh chóng hoặc 

cuốn trôi theo nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước và làm tắt nghẽn hệ thống 

thoát nước. Trong mùa nắng, lá cây bị khô và là nguồn gây cháy đáng quan tâm. 

Tuy nhiên, do dự án được thi công phần lớn ở khu vực nông thôn nên lượng 

thực bì gồm các cành cây chặt bỏ sẽ được người dân tận thu làm củi đốt hoàn 

toàn. Do vậy, khối lượng thực bì phải thải bỏ thực tế là thấp. 

3) Tác động do san gạt mặt bằng thi công 

Trước khi thi công, mặt bằng thi công sẽ được san gạt. Việc san gạt mặt bằng 

sẽ gây phát sinh bụi do san ủi đất và khí thải của phương tiện san ủi cơ giới. 

Bụi phát sinh tại khu vực nông thôn, xung quanh là khu vực ruộng lúa, hoa màu, 

cây ăn trái nên tác động này không đáng kể, lượng bụi đất dễ dàng lắng đọng 

trong một thời gian ngắn sau khi khuếch tán. 

3.0.2. Các tác động không liên quan đến chất thải 

1) Đất bị giảm công năng sử dụng do nằm dưới HLAT đường dây đấu nối trên 

không 

Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị định 51/2020/NĐ-CP 

ngày 

21/04/2020 của Chính phủ quy định hành lang an toàn của đường dây trên không 

như sau: 

- Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của 

đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về 

mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh là 16m. 

Trong hành lang an toàn của đường dây đấu nối trên không, ngoài diện tích xây 

dựng móng trụ, dự án không có nhu cầu thu hồi đất. Tuy nhiên, phần đất nằm 

dưới hành lang an toàn này sẽ bị ảnh hưởng do giảm công năng sử dụng. Dự án 

sẽ hỗ trợ cho phần đất này theo quy định hiện hành. 

2) Tác động đến hệ sinh thái 

Hiện trạng khu vực dự án và khu vực lân cận mang đặc trưng của sinh cảnh 

nương rẫy. Vì vậy, nên hệ sinh thái tự nhiên không còn. Sinh cảnh trong vùng dự 

án, hầu hết là các sinh cảnh nhân tạo như: tiêu, cà phê,... 

Đây là những quần cư không có giá trị cao về đa dạng sinh học cũng như bảo 

tồn. Các sinh cảnh tự nhiên gần như không còn. Toàn bộ diện tích chiếm đất 

vĩnh viễn của dự án và diện tích mặt bằng thi công không xâm phạm đến diện 
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tích rừng và hệ sinh thái tự nhiên. Do vậy, hoạt động phát quang, san ủi mặt 

bằng, thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án chỉ gây thiệt hại 

đến giá trị kinh tế của các loại cây trồng bị ảnh hưởng, không ảnh hưởng đến hệ 

sinh thái tự nhiên. 

Ngoài ra, việc phát quang cây cối có thể ảnh hưởng đến đời sống các loài động 

vật sống trong khu vực dự án. Tuy nhiên, đối với dự án này, như đã đề cập ở 

trên, sinh cảnh trên toàn tuyến hầu hết là sinh cảnh nhân tạo. Các loài thú lớn 

có giá trị bảo tồn trong khu vực không còn. Quần thể chim trong vùng Dự án 

hầu hết là các loài chim phổ biến, nhóm lưỡng cư và bò sát còn lại trong vùng 

chủ yếu là các loài khá phổ biến thuộc hệ sinh thái đồng ruộng. Do vậy, việc 

phát quang, thi công công trình chỉ ảnh hưởng đến một số loài phổ biến trong 

khu vực. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng được đánh giá là thấp do các loài này 

sống trong sinh cảnh nhân tạo, đã thích nghi với các hoạt động của con người 

và những ảnh hưởng trên sẽ dần ổn định sau khi công trình được hoàn thành. 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

 Các tác động môi trường liên quan đến chất thải: 

1) Tác động đến môi trường không khí 

Trong quá trình xây dựng, tại khu vực xung quanh dự án chất lượng không khí 

bị ảnh hưởng do các phương tiện vận tải, thi công, công tác san nền, công tác 

đào đắp đất, công tác vận chuyển nguyên vật liệu gây ra. Chất gây ô nhiễm chủ 

yếu là bụi, khói có chứa CO, SOx, NOx, Hydrocacbon. 

a.  Tác động do phát sinh bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, 

thiết bị thi công. 

Trong quá trình xây dựng, công tác vận chuyển vật liệu xây dựng, thiết bị thi 

công thường xuyên được thực hiện để phục vụ công tác thi công xây dựng. Các 

loại vật liệu được vận chuyển là xi măng, cát, đá, … và thiết bị thi công gồm 

máy đào, máy trộn bê tông, máy đầm, … 

Theo tính toán xây dựng, khối lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ dự án 

khoảng 31.656,6 tấn. Khối lượng này sẽ được vận chuyển bằng đường bộ. 

Dự án sử dụng xe tải có trọng tải trung bình 15 tấn – thể tích thùng ben 10m3, 

xe sử dụng nhiên liệu là dầu Diesel với hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu 

Diesel là 0,05% để vận chuyển vật liệu phục vụ xây dựng. Số xe vận chuyển là: 

31.656,6 tấn: 15 tấn/chuyến xe = 2.110 chuyến. Trong đó sẽ có 2.110 lượt xe có tải và 

2.110 lượt xe không tải, ước tính 2 lượt xe không tải = 1 lượt xe có tải, như vậy sẽ có 

tổng cộng 2.110 + 1.055 = 3.165 lượt xe. 

Với thời gian thi công các móng cột là 2 tháng (60 ngày, 1 tháng làm việc 26 

ngày), mỗi ngày trung bình có khoảng 53 lượt xe ra và các khu vực thi công móng 

cột. 
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Quãng đường vận chuyển vật liệu trung bình khoảng 10km, tổng quãng đường 

vận chuyển là: 53 lượt xe x 10km = 530 km. 

Hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng và thiết bị thi công sẽ phát sinh ra bụi và 

khí thải (SO2, NO2, CO) ảnh hưởng đến công nhân thi công và môi trường 

xung quanh. 

Mức độ phát thải bụi và các chất ô nhiễm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như 

nhiệt độ không khí, vận tốc xe chạy, chiều dài quãng đường đi, … Hệ số tải 

lượng ô nhiễm tham khảo của tổ chức y tế thê giới (WHO) như sau: 

Chất ô 

nhiễm 
Bụi SO2 NOx CO VOC 

Hệ số 

(g/km) 
0,9 4,15S 1,44 2,9 0,8 

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 1993 

Nguồn ô nhiễm không khí từ các hoạt động giao thông là nguồn phân tán, các 

chất ô nhiễm phát thải dọc đường đi của xe. Do vậy, quá trình này sẽ ảnh hưởng 

đến người dân, sinh vật sống gần đường đi và công nhân thi công tại công 

trường. 

Mức độ tác động sẽ phụ thuộc vào thời gian vận hành và tình trạng thiết bị, 

phương tiện, cũng như mức độ nhạy cảm của môi trường tiếp nhận. Tuy nhiên, 

thời gian thi công tại từng vị trí móng trụ ngắn nên tác động của khí thải đến 

môi trường là không đáng kể. 

c) Tác động do phát sinh bụi và khí thải từ hoạt động của thiết bị, máy móc thi 

công 

Hoạt động của các thiết bị, máy móc trong quá trình thi công các hạng mục sẽ 

thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến 

chất lượng môi trường không khí bụi, CO, SO2, NOx,… 

Tùy theo công suất sử dụng, tải lượng các chất ô nhiễm không khí có thể tính 

toán dựa trên các hệ số tải lượng ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

như sau: 

 

Chất ô nhiễm  Bụi  SO2  NO2  CO  VOC 

Hệ số (kg/tấn)  0,71  20S  9,62  2,19  0,791 

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 1993 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, S = 0,05%. 

Trên thực tế, các thiết bị thi công không sử dụng cùng một thời điểm và không 

cùng một vị trí, do đó nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong thực tế sẽ thấp hơn 

tính toán và dễ dàng phân tán. 

2) Tác động đến môi trường nước 

a. Nước thải sinh hoạt 
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Nguồn phát sinh nước thải trong quá trình thi công của dự án chủ yếu là nước 

thải sinh hoạt của công nhân xây dựng. 

Như đã trình bày trong Chương 1, lượng công nhân thi công tại công trường 

khoảng 65 người/ngày. 

Theo Bảng 4.3 TCXDVN 33–2006 của Bộ Xây dựng về Cấp nước – Mạng 

lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế, lượng nước cấp cho công 

nhân thi công là 45 lít/người/ca (quá trình xây dựng thực hiện 1 ca/ngày) (hệ 

số 2,5). Tổng lượng nước sinh hoạt sử dụng và thải ra trong giai đoạn thi công 

là: 65 người x 45 lít/người = 7,31 m3/ngày. 

Thành phần nước thải sinh hoạt gồm nhiều chất lơ lửng, dầu mỡ, nồng độ chất 

hữu cơ cao, các chất cặn bã, các chất hữu cơ hòa tan (thông qua các chỉ tiêu 

BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (nitơ, phốt pho) và vi sinh vật. Dựa vào hệ 

số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập và số lượng công nhân của dự án, 

có thể tính được tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

của dự án như sau: 

Tải lượng các chất ô nhiễm 

Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm của 

WHO 

(g/người.ngày) 

Số người/ngày  Tải lượng (kg/ngày) 

BOD5  45 - 54 65 2,9-3,5 

COD (dicromate)  72 - 102 65 4,7-6,6 

Chất rắn lơ lửng (SS)  70 - 145 65 4,6-9,4 

Dầu mỡ phi khoáng  10 - 30 65 0,7-2,0 

Tổng  nitơ (N)  6 - 12 65 0,4-0,8 

Amôni (N-NH4)  2,4 - 4,8 65 0,16-0,31 

Tổng photpho (P)  0,8 - 4,0 65 0,05-0,26 

 

Nồng độ các chất ô nhiễm 

Stt Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

của WHO 

(g/người.ngày) 

Nồng độ chất ô 

nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A, K=1,2) 

(mg/l) 

1 BOD5 45 - 54 400 - 480 36 

2 COD (dicromate) 72 - 102 640 - 907 - 

3 
Chất rắn lơ lửng 

(SS) 
70 - 145 622 – 1.289 60 

4 Dầu mỡ phi khoáng 10 - 30 89 - 267 12 

5 Tổng nitơ (N) 6 - 12 54 - 107 - 

6 Amôni (N-NH4) 2,4 - 4,8 21 - 43 6 

7 Tổng photpho (P) 0,8 - 4,0 7 - 36 - 

8 Coliform 106 - 109 106 - 109 3.000 
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(MNP/100ml) 

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt với Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, K=1,2) 

cho thấy hầu hết các thông số đều có hàm lượng vượt Quy chuẩn cho phép, nếu 

không được xử lý có thể gây suy giảm chất lượng nước mặt. 

Các công nhân xây lắp được bố trí ăn ở tại các nhà trọ, nhà thuê của người dân địa 

phương gần dự án để thuận tiện cho việc thi công, nghỉ ngơi và sử dụng hệ thống vệ 

sinh hiện có tại nhà dân. 

b) Nước thải xây dựng 

Nước thải xây dựng có nguồn gốc chủ yếu một lượng nhỏ nước vệ sinh thiết bị, 

máy móc phục vụ thi công. Thành phần ô nhiễm chính trong nước thải xây dựng 

là đất, cát, không có thành phần nguy hại. Cặn lắng trong nước dễ lắng đọng, 

tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời. Vì thế, khả năng xâm 

nhập gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt của khu vực chỉ ở mức độ thấp. 

Lượng nước thải phát sinh tùy thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện thời tiết 

trong lúc thi công, đặc điểm địa chất công trình, quy mô công trình, phương 

pháp và công nghệ thi công, chất lượng vật liệu xây dựng. Báo cáo tạm tính 

lượng nước thải xây dựng dựa trên số lượng phương tiện thi công chính trên 

công trường. Ước tính lượng nước vệ sinh thiết bị khoảng 0,5 – 0,8 m3/thiết 

bị/ngày. Tại vị trí thi công móng trụ, do mặt bằng thi công chật hẹp, thời gian 

thi công ngắn nên phương tiện không được vệ sinh tại vị trí thi công. Sau khi 

thi công tại một vị trí móng, phương tiện sẽ được xịt rửa bánh xe hiệu quả khi 

ra khỏi công trường để giảm thiểu lượng bụi thứ cấp phát sinh trên đường. Căn 

cứ vào số lượng phương tiện thi công chính của mỗi đoạn và thời gian luân 

chuyển thiết bị qua mỗi vị trí thi công móng trụ trung bình là 7 ngày. Lượng 

nước thải vệ sinh thiết bị tại mỗi tiểu phân đoạn được tính toán như sau: 

STT Hạng mục Lưu lượng (m3/ngày) 

1 1 công trường 1,31 - 1,83 

Tại các vị trí thi công móng trụ ở khu vực thấp trũng, khi đào hố móng sẽ có 

một lượng nước ngầm thấm vào hố móng. Lượng nước này thường xuyên được 

bơm ra khỏi hố móng. 

Tuy nhiên, thời gian thi công san lấp mặt bằng, xây dựng, lắp đặt chỉ kéo dài 6 

tháng và nước thải xây dựng phát sinh không lớn, tính chất nước thải cũng không 

chứa nhiều yếu tố độc hại và dễ dàng lắng trong thời gian ngắn nên tác động 

này được nhận định là không đáng kể. 

c) Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, nước mưa chảy tràn khi chảy qua khu vực 

công trường sẽ chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng khá cao, khi chảy xuống khu 

vực xung quanh sẽ làm tăng độ đục nước tại khu vực công trường. 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công công trường sẽ cuốn theo bùn đất, 
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dầu mỡ và nhiều tạp chất khác cũng là nguồn gây ra ô nhiễm làm tăng độ đục ở 

các kênh, mương lân cận. Tuy nhiên, lượng mưa chảy tràn thấp nên khả năng 

gây ra ô nhiễm môi trường tương đối thấp. 

3) Tác động do phát sinh chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây dựng bao gồm chất thải rắn xây dựng, 

chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng trong quá trình thi công. 

a. Chất thải rắn xây dựng 

- Đất thừa do đào đắp: Toàn bộ lượng đất đào lên sẽ được tận dụng để đắp, lấp 

hố móng. Công tác san nền sẽ chia thành các khu nhỏ để thực hiện thi công 

cuốn chiếu nhằm tận dụng lượng đất đào và sớm hoàn thành từng khu vực để 

có thể thi công móng các hạng mục ở thời điểm sớm nhất. Do đó, dự án không 

phát sinh đất thừa do quá trình đào đắp thi công. 

- Chất thải rắn xây dựng: Theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 

của Bộ Xây dựng về công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng bao 

gồm các loại nguyên vật liệu xây dựng phế thải, rơi vãi như sắt, thép vụn, 

gạch, đá, xi măng, que hàn ... Lượng chất thải này ước tính khoảng 30- 

50kg/ngày. Chất thải này không thải ra môi trường mà sẽ được tái sử dụng để 

san lấp mặt bằng (gạch, đá, xà bần,...) hoặc tái sử dụng, bán phế liệu (sắt, thép, 

…). Do đó, tác động của chất thải xây dựng là không đáng kể. 

b. Chất thải rắn sinh hoạt 

Sự tập trung lực lượng lao động sẽ phát sinh rác thải sinh hoạt. 

Với lượng công nhân thi công tập trung tại công trường của dự án là 65 

người/ngày, trung bình một người một ngày thải ra 0,4kg/người/ngày. Lượng chất thải 

phát sinh khoảng: 65 người/ngày x 0,4kg/người/ngày = 26kg/ngày 

Thành phần chủ yếu của rác thải sinh hoạt gồm: 

- Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như rau quả, thức ăn dư thừa... 

- Các loại bao bì, gói đựng đồ ăn, thức uống... 

- Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, thủy tinh. 

c. Tác động do phát sinh chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công bao gồm: dầu mỡ thải từ 

quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển và thi công trong 

khu vực dự án. 

Lượng dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực dự án phụ thuộc vào số lượng phương 

tiện vận chuyển, và chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc (trung bình khoảng 

3 - 6 tháng thay nhớt 1 lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện). Lượng 

dầu nhớt thải ra trong một lần (trung bình 7 lít/lần thay). 

Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công của dự án khoảng 5 phương tiện. 

Lượng dầu mỡ thải phát sinh từ hoạt động xây dựng của dự án ước tính khoảng 
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35 lít/lần thay, trung bình 5,8-11,7-81,7 lít/tháng tương đương 5,1- 

10,4kg/tháng. Tuy nhiên, hầu hết lượng dầu mỡ thải phát sinh tại các cơ sở bảo 

trì, sửa chữa phương tiện và được thu gom bởi các cơ sở này. Do vậy, khối 

lượng dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực công trường thực tế là thấp (thậm chí 

không phát sinh). 

Tất cả chất thải nguy hại phát sinh (nếu có) sẽ được thu gom, phân loại và chứa 

vào các thùng chứa có nắp đậy, dán nhãn và đặt tại vị trí an toàn tại công trường. 

Do khối lượng phát sinh rất không nhiều nên chất thải nguy hại sẽ được lưu trữ. 

Định kỳ 6 tháng/lần và khi kết thúc thi công, chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ 

hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải 

nguy hại tại công trường. Quá trình thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý đều 

tuân theo quy chế quản lý chất thải nguy hại nên tác động này nhỏ và có thể 

kiểm soát. 

 Các tác động không liên quan đến chất thải: 

1) Tác động do phát sinh chất thải rắn (sinh khối thảm thực vật) 

Công tác phát quang giải phóng mặt bằng chuẩn bị thi công các hạng mục của 

dự án sẽ phát sinh chất thải rắn từ cây trồng, hoa màu bị đốn hạ. Thực bì từ quá 

trình chặt bỏ cây trồng, hoa màu phục vụ giải phóng mặt bằng: Lượng thực bì 

sau khi đốn hạ sẽ được tận dụng làm gỗ hoặc chất đốt, phần còn lại sẽ được chủ 

dự án thuê đội thu gom rác của địa phương vận chuyển đi xử lý. 

2) Đánh giá tác động do thực bì phát quang 

Trong giai đoạn chuẩn bị thi công, cây cối trên diện tích khu vực dự án sẽ được 

chặt bỏ, bứng gốc sẽ được phát dọn. Đối với cây ngắn ngày (lúa, hoa màu), dự án sẽ 

bố trí thời gian thi công ngay sau khi vụ mùa được thu hoạch nên lượng thực bì từ cây 

ngắn ngày phát sinh trong quá trình phát quang rất thấp. Thực bì sẽ được phát dọn thủ 

công kết hợp cơ giới để bứng gốc cây tại vị trí hố móng. Lượng thực bì này nếu không 

được thu gom, dọn dẹp hợp lý sẽ gây mất mỹ quan khu vực. Trong mùa mưa, chúng 

sẽ bị phân hủy nhanh chóng hoặc cuốn trôi theo nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước 

và làm tắt nghẽn hệ thống thoát nước. Trong mùa nắng, lá cây bị khô và là nguồn gây 

cháy đáng quan tâm. Tuy nhiên, do dự án được thi công phần lớn ở khu vực nông thôn 

nên lượng 

thực bì gồm các cành cây chặt bỏ sẽ được người dân tận thu làm củi đốt hoàn 

toàn. Do vậy, khối lượng thực bì phải thải bỏ thực tế là thấp. 

3) Tác động do san gạt mặt bằng thi công 

Trước khi thi công, mặt bằng thi công sẽ được san gạt. Việc san gạt mặt bằng sẽ 

gây phát sinh bụi do san ủi đất và khí thải của phương tiện san ủi cơ giới. Bụi phát 

sinh tại khu vực nông thôn, xung quanh là khu vực ruộng lúa, hoa màu, cây ăn trái nên 

tác động này không đáng kể, lượng bụi đất dễ dàng lắng đọng trong một thời gian 

ngắn sau khi khuếch tán.  

4) Tác động đến hệ sinh thái 
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Hiện trạng khu vực dự án và khu vực lân cận mang đặc trưng của sinh cảnh 

vườn cây. Vì vậy, nên hệ sinh thái tự nhiên không còn. Sinh cảnh trong vùng dự án, 

hầu hết là các sinh cảnh nhân tạo như: rẫy cà phê, tiêu, sắn, lúa... Đây là những quần 

cư không có giá trị cao về đa dạng sinh học cũng như bảo tồn. Các sinh cảnh tự nhiên 

gần như không còn. Toàn bộ diện tích chiếm đất vĩnh viễn của dự án và diện tích mặt 

bằng thi công không xâm phạm đến diện tích rừng và hệ sinh thái tự nhiên. Do vậy, 

hoạt động phát quang, san ủi mặt bằng, thi công xây dựng các hạng mục công trình 

của Dự án chỉ gây thiệt hại đến giá trị kinh tế của các loại dự án đi qua sẽ bị 

tác động do hoạt động giải phóng mặt bằng và thi công. Đa số dân cư sinh sống 

xung quanh khu vực dự án làm nghề nông và buôn bán nhỏ. 

Đối với móng trụ của đường dây đấu nối trên: cây trồng, hoa màu trên đất bị 

thu hồi sẽ được chặt bỏ và bồi thường theo quy định hiện hành và được UBND 

các tỉnh phê duyệt. 

Đối với HLAT của đấu nối trên không: Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 

26/02/2014 và nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 quy định như sau: 

- Đối với những cây nằm trong hành lang an toàn: Đối với dây ngoài thành 

phố, thị xã, xã thì khoảng cách từ điểm cao nhất của cây theo chiều thẳng 

đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi đang ở trạng thái võng cực đại 

không nhỏ hơn khoảng cách 4m đối với cấp điện áp 220kV. 

- Đối với cây có khả năng phát triển nhanh trong thời gian ngắn có nguy cơ 

gây mất an toàn và những cây nếu phải chặt ngọn, tỉa cành sẽ không còn hiệu 

quả kinh tế phải chặt bỏ và cấm trồng mới; 

- Lúa, hoa màu và cây trồng chỉ được trồng cách mép móng cột điện, móng 

néo ít nhất là 0,5m. 

Theo đó, cây trồng dưới hàng lang an toàn không đảm bảo khoảng cách an 

toàn sẽ được chặt ngọn, tỉa cành hoặc chặt bỏ. Bên cạnh đó, quá trình thi công 

kéo dây cũng ảnh hưởng hoặc chặt bỏ cây trồng và hoa màu dưới HLAT. 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

a) Đối với nước thải: 

Đối với nước thải sinh hoạt 

Như đã được trình bày ở trên, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai 

đoạn xây dựng của dự án khoảng 3,1 m3/ngày. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt vượt nhiều lần so với quy 

chuẩn nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT cột B). Như vậy, nước thải 

sinh hoạt phát sinh cần được thu gom nhằm đảm bảo vệ sinh cho khu vực. 

Dự án sẽ tận dụng công trình nhà vệ sinh hiện hữu của TBA 220kV NMĐG Nhơn 

Hòa 1 để sử dụng. 

Đối với nước mưa chảy tràn 



47 
 

- Tổ chức, bố trí công việc thi công hợp lý, đặc biệt công tác đào đắp được sắp 

xếp tiến hành trong mùa khô để hạn chế tối đa nước chảy tràn cuốn theo đất, 

cát, dầu mỡ gây ô nhiễm nguồn nước; 

- Khu vực có dầu mỡ, kho chứa vật liệu, máy móc được thiết kế có mái che và 

ở vùng đất nền cao để tránh ngập; công tác đào đắp được ưu tiên thực hiện 

trong mùa khô với thời gian ngắn nhất để hạn chế tối đa nước mưa chảy tràn 

qua khu vực; 

- Bố trí các kho chứa nguyên vật liệu tại vị trí an toàn, tránh hiện tượng tràn 

đổ dầu cũng như có biện pháp ứng cứu kịp thời khi xảy ra rủi ro trong quá 

trình thi công để hạn chế tối đa khả năng ô nhiễm nguồn nước mặt và nước 

ngầm. 

- Ngăn cấm đổ các chất thải xây dựng (chất thải xây dựng, đá, cát, …) của 

công trình vào nguồn nước xung quanh; 

- Ngăn cấm xả bỏ chất thải sinh hoạt từ công nhân vào nguồn nước. Chất thải 

sinh hoạt được nhà thầu ký hợp đồng với đội thu gom rác tại khu vực để thu 

gom và vận chuyển. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường (bao gồm chất thải 

xây dựng) và chất thải nguy hại: quy mô, vị trí, biện pháp bảo vệ môi trường của khu 

vực lưu giữ tạm thời các loại chất thải. 

b) Đối với bụi, khí thải: 

Trong giai đoạn xây dựng, dự án phát sinh bụi từ các công tác sau: 

- Bụi phát sinh từ quá trình đào đắp đất, xây dựng các công trình và móng cột. 

- Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng, thiết bị. Để 

hạn chế bụi nhằm bảo vệ sức khoẻ cho công nhân thi công và người dân 

xung quanh, dự án áp dụng biện pháp như sau: 

+ Tưới nước trong ngày nắng ở các khu vực có khả năng phát sinh bụi để giảm 

thiểu lượng bụi phát tán. Biện pháp phun nước sẽ được lặp lại trong khoảng 

thời gian nhất định nhằm đảm bảo độ ẩm tối thiểu của tất cả các bề mặt khu 

vực đào đắp; 

+ Các loại xe chuyên chở nguyên vật liệu (đất, cát, đá, xi măng…) được che 

phủ hợp lý bằng các tấm bạt để tránh phát tán bụi và rơi vãi đất, cát, vật liệu, bụi trên 

đường vận chuyển; 

+ Bố trí hợp lý việc vận chuyển vật liệu và thiết bị. Kiểm tra các phương tiện 

thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất 

về mặt kỹ thuật; 

+ Đối với việc lưu trữ vật liệu xây dựng: xi măng được tập kết và bảo quản tại 

kho chứa, cát được bảo quản ngoài trời có bạt che mưa và chống phát tán bụi, 

các loại đá, gạch,... ít phát sinh bụi được để ngoài trời, không cần chế độ bảo 

quản; 

+ Tất cả các đống vật liệu tập kết hoặc đất đào sẽ được phun ẩm để giảm bụi 
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phát tán do gió. 

+ Các biện pháp áp dụng nêu trên đảm bảo hàm lượng bụi phát sinh trong giai 

đoạn xây dựng dự án sẽ được kiểm soát, giảm thiểu đạt giới hạn cho phép theo 

QCVN 05:2013/BTNMT. 

Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên được thực hiện song song với các công 

tác thi công. 

Ưu điểm: các biện pháp giảm thiểu này có tính khả thi, đơn giản, dễ thực hiện, 

phù hợp với khả năng của nhà thầu, có hiệu quả tối đa nếu được giám sát đầy 

đủ và nghiêm túc. 

Nhược điểm: chỉ giảm thiểu, không thể khắc phục triệt để tác động. 

Mức độ khả thi: việc phát sinh bụi trong quá trình vật chuyển nguyên vật liệu 

và thi công công trình là không thể tránh khỏi, các biện pháp giảm thiểu nếu 

được thực hiện mang lại hiệu quả cao trong việc hạn chế bụi và hạn chế ảnh 

hưởng của bụi đến khu vực xung quanh. Các biện pháp này đơn giản, dễ thực 

hiện và chi phí thấp. 

c) Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

- Tại công trường bố trí các thùng đựng rác; 

- Hàng ngày, đơn vị thi công tập trung rác vào thùng chứa loại 200 lít và tập 

kết tại khu vực gần cổng ra vào công trường (khu vực công trường lắp đặt 

rào chắn cách ly với khu vực xung quanh); 

- Hàng ngày, đội thu gom rác tại địa phương đến thu gom và vận chuyển đi xử 

lý. 

Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên cần được thực hiện song song với các công 

tác thi công. 

Mức độ khả thi: việc phát sinh chất thải rắn trong quá trình thi công công trình 

là không thể tránh khỏi, các biện pháp giảm thiểu nếu được thực hiện mang lại 

hiệu quả cao trong việc hạn chế ảnh hưởng của chất thải rắn đến khu vực xung 

quanh. Các biện pháp này đơn giản, dễ thực hiện và chi phí thấp. 

d)  Đối với tiếng ồn, độ rung:  

- Tất cả các hoạt động xây dựng được tiến hành vào ban ngày; 

- Sử dụng các phương pháp, thiết bị phát ra tiếng ồn, độ rung thấp; 

- Sắp xếp lịch thi công phù hợp nhằm hạn chế nhiều thiết bị cùng hoạt động 

tại một thời điểm; 

- Xe cộ vận chuyển nguyên vật liệu phải đảm bảo mật độ thích hợp để giảm độ 

ồn, chỉ nhấn còi khi cần thiết; 

- Hạn chế tối đa việc vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị vào ban đêm để 

tránh gây ảnh hủng đến người dân sống dọc các tuyến đường. 
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Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên được thực hiện trong thời gian thi công. 

Mức độ khả thi: việc phát sinh tiếng ồn trong quá trình thi công là không thể 

tránh khỏi. Với những biện pháp giảm thiểu này, tác động của tiếng ồn đến khu 

vực có thể được hạn chế. Các biện pháp giảm thiểu được đưa vào hồ sơ thầu của nhà 

thầu xây dựng và đấu thầu như những điều kiện kỹ thuật bắt buộc của dự án.  

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

 Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải: 

a) Đối với nước thải  

Nước thải sinh hoạt: 

Dự án có số lượng cán bộ nhân viên vận hành TBA 500kV khoảng 66 người. 

Định mức cấp nước sinh hoạt khoảng 100 lít/người.ngày. Lượng nước thải phát sinh 

khoảng 6.6m3/ngày. 

Thành phần nước thải sinh hoạt gồm nhiều chất lơ lửng, dầu mỡ, nồng độ chất 

hữu cơ cao, các chất cặn bã, các chất hữu cơ hòa tan (thông qua các chỉ tiêu 

BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (nitơ, phốt pho) và vi sinh vật. 

Nước mưa chảy tràn: 

Cuốn theo đất cát trên bề mặt xuống các nguồn tiếp nhận (khe tụ thủy) gia tăng 

độ đục của nguồn tiếp nhận, xói lở. 

Tại khu vực đặt TBA 220/500kV đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom thoát 

nước mưa và thoát ra 3 khe tụ thủy xung quanh dự án. 

Tại các chân trụ đường dây 500kV nước mưa chảy tràn tự nhiên. 

b) Đối với chất thải rắn  

Chất thải rắn sinh hoạt: 66 cán bộ nhân viên làm việc. Định mức phát thải 

khoảng 0,8 kg/người. Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,8 * 66 = 52.8 

kg/ngày. 

Chất thải nguy hại:  Chất thải nguy hại phát sinh bao gồm: 

+ Dầu máy biến áp 

+ Giẻ lau 

+ bao tay dính dầu 

+ Ắc quy, hộp mực 

 Khối lượng khoảng 4 kg/tháng. 

Chất thải thông thường: là thiết bị, phụ kiện hỏng khoảng 10 kg/tháng. 

c) Đối với bụi khí thải 
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Hầu như không phát sinh, chủ yếu là từ phương tiện giao thông đưa đón công 

nhân đi làm việc và không đáng kể. 

 Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải: 

Tác động của điện từ trường 

Khi tiếp xúc với cường độ điện trường vượt thời gian và vượt ngưỡng giới hạn 

cho phép thì có thể gây một số tác động đối với sức khỏe con người như gây rối lọan 

thần kinh, nhức mắt, đau đầu,… 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

a) Đối với công trình xử lý nước thải  

 Nước thải sinh hoạt: 

- Sử dụng nhà vệ sinh bể tự hoại 3 ngăn và giếng thấm để xử lý, bể tự hoại 3 

ngăn kết hợp giếng thấm có cấu tạo như sau: 

+ Ngăn chứa: Đây là nơi chứa chất thải. Sau khi xả nước từ bồn cầu, chất thải sẽ 

trôi xuống ngăn chứa và cho các vi sinh vật phân hủy chúng thành bùn. Đây là ngăn 

có thể tích lớn nhất, thường sẽ chiếm ít nhất là 1 nửa diện tích của bể tự hoại. 

+ Ngăn lọc: Đây là ngăn dùng để lọc các chất thải lơ lửng còn lại khi chúng đã 

được xử lý bên ngăn chứa. Ngăn này có diện tích khoảng ¼ bể. 

+ Ngăn lắng: Đây là nơi mà các chất thải rắn, không phân hủy được như kim 

loại, tóc, nhựa,…Tầng trên của ngăn lắng là lớp nước trong và chất thải rắn sẽ được xả 

ra ngoài. Ngăn lắng có diện tích khoảng ¼ bể. 

+ Giếng thấm là công trình trong đó nước thải được xử lý bằng phương pháp lọc 

qua lớp cát, sỏi và phân huỷ kị khí các chất hữu cơ được hấp phụ trên lớp cát sỏi đó. 

Nước thải sau khi xử lý được thấm vào đất. Do thời gian nước lưu lại trong đất lâu, 

các loại vi khuẩn gây bệnh hầu hết bị tiêu diệt. Để đảm bảo cho giếng hoạt động bình 

thường, nước thải phải được xử lý bằng phương pháp lắng trong bể tự hoại hoặc bể 

lắng hai vỏ. Giếng thấm cũng chỉ được sử dụng khi mực nước ngầm trong đất sâu hơn 

1,5 m để đảm bảo được hiệu quả thấm lọc cũng như không gây ô nhiễm nước dưới 

đất. Các loại đất phải dễ thấm nước, từ 34 L/ m2/ngày đến 208 L/m2/ngày. Cát có khả 

năng thấm là 80 L/m2.ngày còn đất sét pha cát là 40 L/m2/ngày. Giếng thấm với hình 

tròn trên mặt bằng, đường kính tối thiểu 1,2 m, được xây dựng bằng gạch hoặc bê 

tông cốt thép. Giếng thấm cũng có thể được lắp đặt bằng các ống giếng. Thành giếng 

bê tông bề dày tối thiểu 100 mm, móng được đổ bê tông vững chắc. Diện tích giếng 

thấm được xác Định dựa vào loại đất và loại đối tượng thoát nước. Giếng thấm được 

lót sỏi, đá dăm… cỡ nhỏ dần từ dưới lên. Lớp trên cùng được đổ bằng cát mịn và sử 

dụng tấm chắn để chống xói nước. Xung quanh giếng đổ thêm sỏi để tăng khả năng 

thấm nước của giếng.  

- Nguyên lý hoạt động: 

Thông thường, chúng ta nhấn nút xả thì chất thải sẽ đi theo đường ống trôi thẳng 
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xuống bể tự hoại rồi phân vào ngăn chứa. Các loại chất thải như: chất xơ, chất béo, 

đạm, hydro cacbon trong nước tiêu, phân sẽ được vi sinh vật phân hủy. 

Sau đó, chất thải sẽ biến thành dạng bùn và lắng xuống đáy của bể chứa. Đối với 

các loại chất thải không phân hủy được thì dẽ được chuyển sang bể lắng xả ra ngoài 

hoặc khi gặp môi trường thích hợp sẽ biến chuyển thành chất khí như NH3, H2S, CH4, 

CO2 và bay ra ngoài.  

- Nguồn tiếp nhận: nước sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn sẽ dẫn qua giếng thấm  

- Đề xuất vị trí, thông số lắp đặt các thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

(đối với trường hợp phải lắp đặt theo quy Định): không thuộc đối tượng phải lắp đặt. 

 Nước mưa chảy tràn: 

- Lắp đặt các máng thu nước mái dẫn về các hố ga xung quanh công trình và đấu 

nối với mương thoát nước chung hiện hữu và thoát ra các khe tụ thủy xung quanh dự 

án. 

- Tại các điểm thoát nước ra nguồn tiếp nhận trang bị hố tiêu năng và song chắn 

rác. 

- Định kỳ thu gom rác tại mương rãnh và hố gas 

b) Đối với công trình xử lý bụi, khí thải: 

- Không đáng kể: do đường giao thông nội bộ đã được bê tông hóa, phương tiện 

ra vào bị hạn chế, chỉ có phương tiện đưa đón cán bộ nhân viên làm việc nên lượng 

bụi, khí thải phát sinh không đáng kể. 

c) Đối với chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt:  thu gom, phân loại đựng trong thùng rác và Định 

kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom xử lý theo đúng quy Định. 

- Chất thải nguy hại: thu gom đựng trong thùng chuyên dụng có dán nhãn 

và lưu trữ trong nhà kho chứa chất thải nguy hại. Định kỳ hợp đồng với 

đơn vị chức năng thu gom xử lý. 

đ) Đối với điện từ trường 

Dự án sẽ các biện pháp sau được áp dụng: 

- Thực hiện nối đất cho các kết cấu kim loại trong hành lang bảo vệ an toàn 

đường dây để phòng tránh điện cảm ứng theo quy Định tại Thông tư 31/2014/TT-BCT 

ngày 02/10/2014 (hành lang bảo vệ an toàn đường dây có bề rộng 60 m tính từ mép 

dây dẫn ngoài  cùng ra 2 phía); 

- Công tác thiết kế, xây dựng, lắp đặt đường dây tuân theo các quy chuẩn và 

quy phạm hiện hành; 

- Lắp đặt các biển báo an toàn tại các trụ điện để người dân biết được khoảng 

cách an toàn khi làm việc gần các trụ điện và đường dây điện; 

- Nghiêm cấm không cho phép xây dựng nhà ở, công trình dưới hành lang an 
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toàn của đường dây; 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hành lang an toàn của đường dây. 

Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên được thực hiện trong giai đoạn thiết kế và 

xây dựng dự án, đồng thời được thực hiện song song với các hoạt động của dự 

án trong quá trình vận hành. 

Mức độ khả thi: các biện pháp giảm thiểu trên nếu được thực hiện sẽ hạn chế 

tối đa ảnh hưởng của điện từ trường, đơn giản và nằm trong quy Định của ngành 

điện. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: 

Stt Hạng mục bảo vệ môi trường Số lượng 

1 Bể tự hoại 3 ngăn + giếng thấm 2 

2 Kho chất thải nguy hại  2 

3 Hệ thống thu gom thoát nước mưa (đấu nối với 

mương thoát nước bên ngoài hiện hữu rồi ra khe 

tụ thủy) 

1 

4 Thùng đựng rác sinh hoạt (loại 220 lít) 2 

- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, 

thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục: Dự kiến trong năm 2023 hoàn 

thành dự án và các công trình bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

Trong giai đoạn xây dựng, bộ phận chuyên trách về môi trường của Công ty 

sẽ tổ chức, giám sát, theo dõi công tác thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường của 

nhà thầu xây dựng và báo cáo cho cấp có thẩm quyền. 

Trong quá trình vận hành, bộ phận chuyên trách về môi trường của Công ty 

sẽ tổ chức, giám sát, theo dõi, kiểm tra và báo cáo Định kỳ cho cấp có thẩm quyền. Cơ 

cấu tổ chức thực hiện như sau: 

Vai trò Trách nhiệm 
Cơ quan chịu trách 

nhiệm 

Chủ dự án 

Chịu trách nhiệm chính 

điều phối và quản lý việc 

triển khai chung của dự án 

bao gồm cả hướng dẫn và 

chỉ đạo triển khai quản lý 

môi trường 

Công ty cổ phần điện gió 

Nhơn Hòa 1 

Trách nhiệm cụ thể và đầu 
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mối liên lạc đối với các 

vấn đề môi trường 

Chịu trách nhiệm triển 

khai cụ thể. Các hoạt động 

bao gồm: 

- Lập kế hoạch và triển 

khai các hoạt động quản 

lý môi trường trong giai 

đoạn xây dựng; 

- Phối hợp với các đối tác 

khác trong các hoạt động 

quản lý môi trường; 

- Giám sát và cấp ngân 

sách cho các hoạt động 

quan trắc; 

- Báo cáo về thông tin môi 

trường cho các bên quan 

tâm. 

  

Cơ quan vận hành dự án 

Chịu trách nhiệm vận 

hành dự án kể cả các hoạt 

động quản lý và quan trắc 

môi trường trong giai 

đoạn vận 

hành 

Công ty cổ phần điện gió 

Nhơn Hòa 1 

Cơ quan tư vấn 

Chịu trách nhiệm tư vấn, 

thực hiện việc lập báo cáo 

ĐTM và trình cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt 

Trung tâm quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường 

Giám sát nhà thầu 

Chịu trách nhiệm giám sát 

nhà thầu xây dựng trong 

khi xây dựng, kể cả triển 

khai các hoạt động quản 

lý môi trường theo ĐTM 

Công ty cổ phần điện gió 

Nhơn Hòa 1 

Nhà thầu xây dựng 

- Áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu trong thi công; 

- Đảm bảo an toàn cho 

công nhân xây dựng và 

dân địa phương trong khi 

thi công. 
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3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, 

dự báo 

3.4.1. Phương pháp ĐTM 

 Phương pháp lập bảng liệt kê và phương pháp ma trận: 

Bảng liệt kê và ma trận được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động 

của dự án và các tác động môi trường. 

 Phương pháp so sánh 

Dựa vào kết quả khảo sát, đo đạc tại hiện trường, kết quả phân tích trong phòng 

thí nghiệm và kết quả tính toán theo lý thuyết so sánh với quy chuẩn Việt Nam 

nhằm xác Định chất lượng môi trường tại khu vực xây dựng dự án, Tham khảo tài liệu 

của các dự án tương tự về quy mô đã thực hiện. 

Các phương pháp này đã được nghiên cứu và công bố trên nhiều tài liệu 

chuyên 

ngành, nó có tính chính xác cao, cung cấp khá đầy đủ thông tin cần thiết để thực 

hiện đánh giá, dự báo tác động môi trường, tạo cơ sở khá vững chắc để xây dựng 

chương trình giám sát môi trường trong các giai đoạn xây dựng và vận hành dự 

án.  

 Phương pháp đánh giá nhanh 

Phương pháp này do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban hành năm 1993. Cơ sở 

của phương pháp đánh giá nhanh là dựa vào bản chất nguyên liệu, công nghệ, 

quy luật của các quá trình trong tự nhiên và kinh nghiệm để xác Định và Định 

tính các thông số ô nhiễm. 

Phương pháp này cho kết quả hạn chế trong trường hợp các thông số và các dữ 

kiện về các ngành nghề, hoạt động hạn chế. Trong báo cáo này có nhiều số liệu 

về tải lượng chất thải (khí thải, chất thải,…) trong giai đoạn thi công (công tác 

đào đắp, vận chuyển, …) được ước tính dựa trên cơ sở phạm vi ảnh hưởng, điều 

kiện khí hậu, giả Định. Trong thực tế, thì điều kiện thực tế của khí hậu rất dễ 

biến động, vì vậy có thể thấy rằng các số liệu Định lượng về tải lượng ô nhiễm 

khó đạt chính xác 100%. 

3.4.2. Phương pháp khác 

Phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong 

phòng thí nghiệm 

Khảo sát thực địa để lấy mẫu môi trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

nhằm xác Định các thông số về hiện trạng chất lượng không khí, nước, độ ồn 

tại khu vực dự án và xung quanh. 

Phương pháp thống kê và xử lý số liệu 

Tiến hành khảo sát thực địa tại xã, huyện nơi dự án đi qua, Thu thập số liệu 

thông qua các buổi làm việc, các câu hỏi, phỏng vấn trực tiếp,... Sau khi thu thập, các 
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số liệu được thống kê với nhiều phương pháp như thống kê mô tả, thống kê suy diễn, 

ước lượng và trắc nghiệm, phân tích và được xử lý nhằm phân tích dữ liệu điều tra các 

yếu tố môi trường (nước, không khí, ,,,) phục vụ cho việc phân tích hiện trạng môi 

trường và đánh giá tác động môi trường. 

3.4.3. Nhận xét về mức độ tin cậy của các đánh giá 

Các phương pháp đánh giá và biện pháp giảm thiểu tác động được lựa chọn, sử 

dụng dựa trên thực tế vận hành của các đường dây tương tự do đó mang tính khả thi 

và đạt được hiệu quả cao dựa trên thực tế vận hành của các đường dây tương tự do đó 

mang tính khả thi và đạt được hiệu quả cao. 

Độ tin cậy của các phương pháp ĐTM 

STT Phương pháp ĐTM Mức độ tin cậy 

1 
Phương pháp lập bảng liệt kê và phương pháp 

ma trận  
Cao 

2 Phương pháp so sánh  Cao 

3 Phương pháp dự báo và chuyên gia  Trung bình 

4 Phương pháp đánh giá nhanh  Trung bình 

5 
Phương pháp khảo sát thực địa, lấy mẫu ngoài 

hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 
Cao 

6 Phương pháp thống kê và xử lý số liệu  Cao 

7 Phương pháp mô hình hóa  Trung bình 

Công cụ đánh giá tác động môi trường là các phương pháp được trình bày và 

đánh giá ở trên. Kết quả đánh giá là tin cậy, do đó việc đánh giá tác động và 

mức độ tác động dự án đến môi trường đối với từng giai đoạn là thực tế. 
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Chương 4 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Chương trình quản lý môi trường được tổng hợp dưới dạng bảng như sau: 
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Chương trình quản lý môi trường của dự án 

Stt  
Hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ XÂY DỰNG 

1.1  

Phát quang 

giải phóng 

mặt bằng 

Phát sinh chất 

thải rắn là cây 

cối, hoa màu 

- Hạn chế tối đa việc 

chặt bỏ cây cối không 

cần thiết; 

- Thu gom và tận dụng 

cây cối, hoa màu 

đốn hạ để làm gỗ hoặc 

củi đun, phần còn 

lại được chủ đầu tư và 

đơn vị thi công 

thuê đội thu gom rác 

của địa phương vận 

chuyển đi xử lý. 

Bao gồm 

trong 

chi phí giải 

phóng mặt 

bằng của dự 

án 

Thực hiện 

và hoàn 

thành trước 

khi bắt đầu 

các hoạt 

động xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây dựng 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 

1.2  

Bồi 

thường, hỗ 

trợ cho 

người dân 

Việc bồi 

thường không 

đúng sẽ 

tác động đến 

người dân địa 

phương và 

không đảm 

bảo tiến 

độ của dự án 

- Bồi thường theo đúng 

các quy Định hiện 

hành; 

- Thực hiện việc bồi 

thường công khai 

minh bạch. 

Kinh phí bồi 

thường và hỗ 

trợ cho dự án 

trong trong 

chi phí giải 

phóng mặt 

bằng của dự 

án 

Thực hiện 

và hoàn 

thành 

trước khi 

bắt đầu các 

hoạt động 

xây dựng 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 
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Stt  
Hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

2. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 

2.1  

Hoạt động 

san nền, 

đào đắp 

đất và vận 

chuyển 

nguyên vật 

liệu 

Bụi và khí thải 

phát sinh từ 

đào 

đắp đất và các 

phương tiện 

giao thông cơ 

giới sẽ gây ra 

những tác 

động tiêu cực 

đối 

với môi 

trường không 

khí. 

- Các phương tiện vận 

tải, các máy móc, thiết 

bị sử dụng cần phải có 

giấy phép hoạt động 

của Cục Đăng kiểm 

Việt Nam; 

- Tất cả các phương tiện 

vận chuyển nguyên liệu 

(cát, xi măng, đá…) sẽ 

được phủ kín thùng xe 

để ngăn ngừa phát tán 

bụi vào môi trường; 

- Việc vận chuyển 

nguyên vật liệu hay 

thiết bị nặng phải dùng 

các xe vận tải chuyên 

dùng. Phương tiện vận 

chuyển được kiểm tra 

tải trước khi dùng. Dây 

chằng, buộc phải đảm 

bảo chắc chắn và tuân 

thủ các quy Định an 

toàn đối với công tác 

vận chuyển; 

Bao gồm 

trong 

chi phí xây 

dựng 

Trong suốt 

quá 

trình xây 

dựng 

Nhà thầu 

xây 

dựng 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 
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Stt  
Hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Tưới nước trong 

những ngày thời tiết 

nóng, khô, gió là một 

biện pháp cần thiết để 

hạn chế ô nhiễm bụi 

  

Tăng áp lực 

lên hệ thống 

giao 

thông công 

cộng: tăng 

mật độ 

phương tiện 

giao thông 

tham gia, tăng 

nguy cơ hỏng, 

sụt lún mặt 

đường 

- Điều tiết, bố trí công 

việc hợp lý tránh 

gây cản trở giao 

thông,...; 

- Xe chở vật liệu xây 

dựng không chở quá 

tải. Đối với những thiết 

bị, máy móc kích 

thước và tải trọng lớn 

phải có xe chuyên 

chở riêng để tránh gây 

ra hư hỏng, lún sụt nền 

đường;  

- Hoàn trả lại như hiện 

trạng ban đầu trong 

trường hợp gây ra hư 

hỏng, sụt lún 

đường. 

    

2.2  
Hoạt động 

của các 

Phát sinh 

tiếng ồn ảnh 

- Tất cả các hoạt động 

xây dựng được tiến 

Bao gồm 

trong chi phí 

Trong suốt 

quá trình 

Nhà thầu 

xây dựng 

Công ty cổ 

phần điện 
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Stt  
Hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

thiết bị thi 

công 

hưởng đến 

khu vực xung 

quanh 

hành vào ban ngày; 

- Sử dụng các phương 

pháp, thiết bị phát 

ra tiếng ồn, độ rung 

thấp; 

- Xe cộ vận chuyển 

nguyên vật liệu phải 

đảm bảo mật độ thích 

hợp để giảm độ ồn, 

chỉ nhấn còi khi cần 

thiết; 

- Hạn chế tối đa vận 

chuyển nguyên vật 

liệu và thiết bị vào ban 

đêm. 

xây dựng xây dựng gió Nhơn 

Hòa 1 

2.3  
Xây dựng 

móng trụ 

Phát sinh rác 

thải xây dựng 

như đất đá, sắt 

thép, bao xi 

măng và xà 

bần nếu không 

được tập kết 

đúng nơi quy 

Định sẽ ảnh 

hưởng đến mỹ 

- Thu gom rác, vật liệu, 

… tại công 

trường. 

- Phân loại để san lấp 

mặt bằng và bán 

phế liệu. 

- Đảm bảo trả lại cảnh 

quan khu vực sau 

thời gian thi công 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng 

Trong suốt 

quá trình 

xây dựng 

Nhà thầu 

xây dựng 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 
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Stt  
Hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

quan tự nhiên 

của khu vực. 

2.4  

Tập trung 

đông lực 

lượng lao 

động phục 

vụ thi công 

Rác thải sinh 

hoạt của lực 

lượng lao 

động trên 

công 

trường nếu 

không được 

thu 

gom và thải 

đúng quy 

Định sẽ 

làm mất đi mỹ 

quan của khu 

vực còn là 

nguy cơ ô 

nhiễm 

môi trường 

nước, đất. 

Lượng nước 

thải sinh hoạt 

của 

công nhân xây 

dựng nếu 

- Không đổ các chất 

thải xây dựng (đá, 

cát…) vào nguồn nước. 

Các loại chất 

thải này được sử dụng 

để san lấp móng, 

phần còn lại được thu 

gom và chuyển 

đến khu vực quy Định; 

- Ngăn cấm xả bỏ chất 

thải sinh hoạt từ lán 

trại và công trường vào 

nguồn nước. 

Chất thải sinh hoạt sẽ 

được thu gom, tập 

trung tại khu vực tập 

kết và được vận 

chuyển, xử lý bởi đội 

thu gom rác tại địa 

phương; 

Thu gom, 

vận chuyển 

chất thải rắn: 

200.000 

đồng/tháng 

Trong suốt 

quá trình 

xây dựng 

Nhà thầu 

xây dựng 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 
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Stt  
Hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

không 

được thu gom 

và xử lý thích 

hợp sẽ làm ô 

nhiễm môi 

trường nước. 

  

Lực lượng lao 

động từ nơi 

khác đến sẽ 

xáo trộn nếp 

sống truyền 

thống của dân 

địa phương, 

tăng nguy cơ 

xảy ra mâu 

thuẫn giữa 

công nhân xây 

dựng với dân 

địa phương. 

- Sử dụng và đào tạo 

lao động địa phương 

cho những công việc 

thích hợp; 

- Xây dựng nội quy và 

quản lý kỷ luật đối 

với tất cả các công nhân 

làm việc trên 

công trường; 

- Thông báo, phối hợp 

với chính quyền địa 

phương để quản lý hành 

chánh những 

người vào làm trong dự 

án nhằm tránh 

phát sinh các tệ nạn xã 

hội, giảm thiểu 

xung đột giữa công 

nhân địa phương và 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng 

Trong suốt 

quá trình 

xây dựng 

Nhà thầu 

xây dựng 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 
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Stt  
Hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

người dân khu vực. 

2.5  
Các rủi ro, 

sự cố 

- Tai nạn lao 

động; 

- Sự cố cháy 

nổ. 

- Thực hiện các biện 

pháp an toàn trong 

quá trình thi công; 

- Trang bị dụng cụ 

PCCC tại công trường; 

- Đào tạo, nâng cao ý 

thức công nhân về 

vấn đề PCCC; 

- Kiểm tra, bảo dưỡng 

và kiểm Định các 

trang thiết bị thi công, 

phương tiện 

PCCC Định kỳ nhằm 

sẵn sàng ứng cứu 

Bao gồm 

trong chi phí 

xây dựng 

Trong suốt 

quá trình 

xây dựng 

Nhà thầu 

xây dựng 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 

3. GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

3.1  

Hoạt động 

của máy 

biến áp 

Phát sinh 

tiếng ồn ảnh 

hưởng 

đến khu vực 

xung quanh 

- Khi lập hồ sơ mời 

thầu, yêu cầu về mức 

ồn của máy biến áp khi 

vận hành 

(≤75dBA trong khoảng 

cách dưới 3m) 

được nêu rõ trong hồ sơ 

mời thầu. Trong 

Bao gồm 

trong chi phí 

vận hành 

trạm 

Hàng năm 

trong suốt 

quá trình 

vận hành 

dự án 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 
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Stt  
Hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

quá trình đấu thầu, yêu 

cầu về mức ồn 

này được xem xét như 

những điều kiện 

kỹ thuật bắt buộc khác; 

- Kiểm tra, bảo dưỡng 

máy biếp áp Định 

kỳ để đảm bảo máy 

biến áp vận hành đạt 

chuẩn. 

  
Phát sinh dầu 

thải  

- Dầu thải được Công ty 

cổ phần điện gió Nhơn 

Hòa 1 thuê đơn vị có 

chức năng để tiến hành 

thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo quy Định về 

chất thải nguy hại. 

6.000.000 

đồng/ lần (6 

tháng) 

Khi có dầu 

thải  

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 

3.2  

Các hoạt 

động khác 

tại trạm 

Phát sinh giẻ 

lau dính dầu, 

dầu mỡ thải, 

tụ điện, ắc quy 

hỏng, bóng 

đèn thải, hộp 

mực in thải,... 

nếu không 

- Các chất thải này 

Công ty cổ phần điện 

gió Nhơn Hòa 1 thuê 

đơn vị có chức năng để 

tiến 

hành thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất 

thải nguy hại đúng theo 

6.000.000 

đồng/ lần (6 

tháng) 

Khi có nhu 

cầu  

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 
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Stt  
Hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

được thu gom 

và xử lý sẽ 

ảnh hưởng 

đến chất 

lượng đất, 

nước tại khu 

vực 

quy Định. 

  

Điện trường 

tại trạm ảnh 

hưởng đến sức 

khỏe của nhân 

viên vận hành 

- Trang bị thiết bị bảo 

hộ lao động cho 

những công nhân làm 

việc tại khu vực có 

cường độ điện từ 

trường cao. 

- Khám sức khỏe Định 

kỳ hàng năm cho 

cán bộ công nhân viên 

để phát hiện kịp 

thời các bệnh nghề 

nghiệp và có giải 

pháp phòng ngừa, chữa 

trị. 

- Giám sát điện từ 

trường Định kỳ tại 

trạm. 

Khám sức 

khỏe Định 

kỳ: bao gồm 

trong 

chi phí vận 

hành trạm 

Hàng năm 

trong suốt 

quá trình 

vận hành 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 

3.3  Sinh hoạt Phát sinh - Chất thải sinh hoạt sẽ 200.000 Quá trình Công ty cổ Công ty cổ 
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Stt  
Hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

của nhân 

viên vận 

hành 

nước thải sinh 

hoạt và chất 

thải rắn sinh 

hoạt, nếu 

không được 

thu gom và xử 

lý đúng quy 

Định sẽ làm 

mất đi mỹ 

quan của khu 

vực và nguy 

cơ gây ô 

nhiễm môi 

trường nước, 

đất. 

được thu gom, tập 

trung tại khu vực tập 

kết và được thải bỏ, 

xử lý theo hệ thống 

hiện có tại địa 

phương. 

- Nước thải sinh hoạt 

được xử lý bằng bể 

tự hoại trước khi thấm 

xuống đất 

đồng/tháng vận hành phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 

3.4  
Các rủi ro, 

sự cố 

- Tai nạn lao 

động; 

- Sự cố cháy 

nổ; 

- Sự cố dầu 

cách điện của 

máy 

biến áp; 

- Sự cố do 

thời tiết xấu; 

- Thực hiện các biện 

pháp an toàn trong 

quá trình quản lý và vận 

hành trạm. 

- Thành lập đội hành 

động ứng cứu sự cố 

khi có hỏa hoạn. 

- Thường xuyên diễn 

tập PCCC. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng 

Bao gồm 

trong chi phí 

thiết kế, xây 

dựng và vận 

hành 

trạm 

Quá trình 

thiết kế, xây 

dựng và 

vận hành 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 

Công ty cổ 

phần điện 

gió Nhơn 

Hòa 1 
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Stt  
Hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Sự cố hư 

hỏng máy 

biến áp. 

các thiết bị PCCC. 

- Nâng cao ý thức cán 

bộ, công nhân vận 

hành về vấn đề PCCC. 

- Thiết kế móng MBA 

khảo tài liệu địa 

chất của khu vực trạm 

và các vị trí xung 

quanh. 

- Quá trình thi công 

tuân thủ đúng thiết kế 

và các quy Định, quy 

trình kỹ thuật. 

- Bố trí bể thu dầu để 

thu gom dầu tràn từ 

máy biến áp khi có sự 

cố. 

- Thiết kế dự án dựa 

trên điều kiện địa 

hình, địa chất, khí 

tượng, thủy văn của khu 

vực và xây dựng đầy đủ 

hệ thống bảo vệ 

chống sét và hệ thống 

nối đất tuân theo 
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Stt  
Hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

đúng kỹ thuật và quy 

Định của ngành điện. 

- Xử lý, sửa chữa và 

thay thế máy biến áp 

trong trường hợp xảy ra 

hư hỏng. 
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4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

4.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công 

Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và giám 

sát môi trường trong giai đoạn xây dựng. 

4.2.1.1 Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Nội dung giám sát: giám sát khối lượng phát sinh hàng tháng, biện pháp và 

tần suất thu gom, công tác lưu trữ và bàn giao xử lý chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại; 

- Vị trí giám sát: công trường xây dựng; 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần; 

- Quy Định tuân theo: Nghị Định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT. 

4.2.1.2 Giám sát tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

- Nội dung giám sát: Các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt 

động; 

- Vị trí giám sát: công trường xây dựng. 

4.2.2 Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

Công ty cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1 là đơn vị trực tiếp quản lý trạm và đường 

dây đấu nối khi đưa vào vận hành. Do đó, Công ty cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1 chịu 

trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và giám sát môi trường trong suốt 

giai đoạn vận hành. 

Giám sát điện từ trường 

- Số lượng: 01; 

- Vị trí giám sát: dưới tuyến đường dây 

- Tần suất: 6 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 25:2016/BYT 

- Quy Định tuân theo: Nghị Định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và Nghị 

Định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ.   
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Chương 5 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: Công ty cổ phần 

điện gió Nhơn Hòa 1 phối hợp với đơn vị tư vấn sẽ gửi bản sơ bộ cho Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Gia Lai để tiến hành đăng tải thông tin thông báo ngày giờ họp tham vấn 

trước 1 tuần. 

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến (nếu có):  

- Dự kiến địa điểm họp tham vấn: trụ sở UBND xã 

- Đại diện các bên: PCT UBND xã, PCT UBND Mặt trận Tổ Quốc xã, Địa chính 

xã, Các hộ dân có đất bị thu hồi và xung quanh dự án. 

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy Định (nếu có): Chủ dự án đồng thời gửi hồ 

sơ đăng trên trang thông tin điện tử vừa gửi văn bản xin tham vấn đến UBND xã kèm 

theo hồ sơ môi trường và các thông tin liên hệ với chủ dự án để tiến hành thống nhất ngày 

giờ họp tham vấn. 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

a) Phản hồi của người dân và chính quyền địa phương 

- Tổng hợp ý kiến của người dân, đại diện chính quyền địa phương trong cuộc họp. 

- Tiếp thu các ý kiến của người dân về các vấn đề về môi trường không khí, đát, 

nước, hệ sinh thái khi tiến hành dự án. 

b) Phản hồi của chủ đầu tư 

- Giải trình các ý kiến của người dân 

- Căn cứ theo luật hiện hành để tiến hành giải trình cho phù hợp với các ý kiến của 

người dân đưa ra. 

c) Kết luận 

- Dự án được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và người dân. 

- Tuy nhiên trong quá trình thi công và vận hành nếu có các sự cố xảy ra ảnh hưởng 

đến kinh tế của người dân xung quanh, đề nghị Chủ dự án thỏa thuận đền bù, khắc phục 

thiệt hại do dự án gây ra.  
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. KẾT LUẬN 

Sau khi tiến hành việc nghiên cứu hiện trạng môi trường, đánh giá các tác động 

môi trường đối với môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội, có thể tóm tắt các 

tác động chính của dự án như sau: 

Trong giai đoạn xây dựng: 

- Việc vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động thi công sẽ gây ra bụi và tiếng 

ồn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, nhưng mức ảnh hưởng này trung 

bình và chỉ mang tính tạm thời. 

- Việc tập trung công nhân thi công sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt và chất 

thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận 

chuyển và xử lý như hệ thống hiện có tại địa phương. 

Trong giai đoạn vận hành: 

- Hoạt động vận hành dự án không sinh ra chất thải, không sinh ra tiếng ồn và 

đảm bảo an toàn cho người dân nếu tuân thủ đúng các khoảng cách và quy 

Định về an toàn hiện hành. 

- Có rủi ro xảy ra các sự cố như đứt dây, ngã trụ, … trong trường hợp thời tiết 

xấu, giông bão, gió lốc, … gây ra thiệt cho cho con người, tài sản và nguồn 

cung cấp điện. Tuy nhiên xác suất xảy ra sự cố rất thấp do được thiết kế, xây 

dựng, kiểm tra, bảo dưỡng tuân thủ đúng quy Định, quy phạm ngành điện. 

Từ những đặc điểm nêu trên, có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường 

của dự án trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, xây dựng và vận hành là nhỏ. Các 

tác động tiêu cực của dự án hoàn toàn có thể khắc phục và kiểm soát bằng các 

biện pháp giảm thiểu được nêu trong báo cáo. 

2. Kiến nghị:  

Lợi ích về kinh tế xã hội mà dự án mang lại là rất lớn, nhất là thúc đẩy phát 

triển kinh tế cho khu vực. Vì vậy, việc thực hiện dự án là cần thiết và phù hợp 

với nhu cầu phát triển của đất nước. 

Kiến nghị chính quyền địa phương và cơ quan ban ngành các cấp tiếp tục phối 

hợp với Chủ dự án để theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác 

động môi trường được đề xuất trong các giai đoạn thi công và vận hành nhằm bảo đảm 

mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đồng thời, tạo điều 

kiện thuận lợi và đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi triển 

khai dự án. 

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư 
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Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đã 

nêu trong chương 3 và chương 4; đồng thời cam kết thực hiện tất cả các biện 

pháp, quy Định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến quá trình triển 

khai, thực hiện dự án. 

Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường và chương 

trình giám sát môi trường như đã nêu trong chương 4 và thực hiện các cam 

kết với cộng đồng như đã nêu trong chương 5. 

Chủ dự án cam kết việc xây dựng và vận hành các hạng mục của dự án tuân 

theo các quy Định, quy chuẩn môi trường hiện hành, cụ thể: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 được Quốc Hội 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua; 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số 24/2012/QH13 được 

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 

20/11/2012; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2014; 

- Nghị Định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/02/2014 quy Định chi 

tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện; 

- Nghị Định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của nghị Định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 

2014 của chính phủ quy Định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện; 

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

tiết về một số điều của luật bảo vệ môi trường. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 


