
PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

Dự án Trung tâm Y tế thị xã An Khê (nâng quy mô từ 160 giường bệnh lên 210 

giường bệnh) tại phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 

 (Kèm theo Quyết định số........../QĐ-UBND  ngày….. /…../2021 của Ủy ban  

nhân dân tỉnh Gia Lai) 

 

1. Thông tin về dự án  

- Tên dự án: Trung tâm Y tế thị xã An Khê (xây mới, sửa chữa, nâng cấp 

quy mô từ 160 giường bệnh lên 210 giường bệnh) tại phường An Phú, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai. 

- Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai 

- Địa chỉ: Số 71 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện: Ông Phạm Xuân Điệp;  Chức vụ: Giám đốc           

- Số điện thoại: 02693.875644                 Fax: 02693.875644                  

-  Địa điểm thực hiện dự án: phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. 

Tọa độ ranh giới Trung tâm y tế thị xã An Khê 

Điểm 

Hệ VN.2000 

Kinh tuyến trục 108
0
30’, múi chiếu 3

0
 

X Y 

M1 1543974,28 518629,48 

M2 1543972,43 518632,66 

M3 1543981,31 518744,70 

M4 1543978,44 518747,93 

M5 1543824,30 518762,71 

M6 1543818,81 518758,24 

M7 1543800,60 518576,37 

M8 1543803,86 518573,02 

M9 1543887,12 518556,69 

M10 1543891,20 518557,67 

M11 1543928,25 518586,28 

M12 1543952,83 518606,11 

M13 1543954,20 518620,51 

M14 1543958,36 518622,68 
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M15 1543959,38 518620,85 

 
Tọa độ ranh giới vị trí Khoa ngoại tổng hợp và phòng mổ 

Hệ VN.2000 

Kinh tuyến trục 108
0
30’, múi chiếu 3

0
 

Điểm X Y 

1 1543881.19 518588.408 

2 1543885.762 518643.79 

3 1543873.908 518645.118 

4 1543869.401 518589.388 

  - Diện tích thực hiện dự án: 2.273.86m
2
. 

- Quy mô: 210 giường bệnh. 

- Các hạng mục, công trình chính của dự án: 

TT CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐVT DIỆN TÍCH 

A. Các hạng mục công trình xây mới   

1  Khoa ngoại tổng hợp  m
2
 550 

2 Nhà vệ sinh  m
2
 92 

3 Nhà để xe  m
2
 208,5 

4 Cầu nối  m
2
 60 

5 Bể nước PCCC 180m
3 

 m
2
 84,36 

B. Các hạng mục công trình sửa chữa   

1 Cải tạo, sửa chữa phòng mổ m
2
 427 

2 Cải tạo, sửa chữa khu khám đa khoa m
2
 804 

3 
Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng khuôn viên 

TTYT  
- - 

4 Sửa chữa hệ thống PCCC , sân đường nội bộ - - 

C. Các công trình bảo vệ môi trường   

1 Nhà xử lý chất thải y tế xây mới m
2
 48 

 Tổng diện tích m
2
 2.273,86 

2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án 

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án 

- Giai đoạn xây dựng: Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, nước thải, chất thải rắn, 

dầu nhớt thải, giẻ lau nhiễm dầu phát sinh từ quá trình xây dựng; nước thải, chất thải 

rắn phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân xây dựng; nước mưa chảy tràn. 
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- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Khí thái lò đốt phát sinh từ quá trình 

xử lý chất thải rắn y tế; nước thải y tế; nước thải sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh từ 

quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên; nước mưa chảy tràn; một số chất 

thải nguy hại khác. 

- Các tác động không liên quan đến chất thải: Phơi nhiễm bệnh; Các sự cố 

như: cháy nổ do chập điện, cháy hóa chất. 

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải 

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Nước mưa chảy tràn 5,53 m
3
/ngày; 

nước thải sinh hoạt 2 m
3
/ngày; nước thải xây dựng: 2 m

3
/ngày. 

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Nước thải y tế phát sinh toàn bệnh viện 

khoảng 85 m
3
/ngày đêm (bao gồm nước thải phát sinh từ hoạt động chăm sóc 

bệnh nhân và sinh hoạt của cán bộ, nhân viên, bệnh nhân); Nước mưa chảy tràn 

6,91 m
3
/ngày. 

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

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Bụi phát sinh từ hoạt động vận 

chuyển nguyên vật liệu khoảng 0,75 kg/ngày; khí thải từ các phương tiện thi công 

trong công trường; khí độc từ quá trình hàn kim loại; 

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của 

lò đốt chất thải rắn y tế (khoảng 0,75kg bụi/giờ, SO2: 585,987 mg/m
3
, HCl: 

349,206 mg/m
3
, NOx: 90,212 mg/m

3
); Bụi, khí thải phát sinh do các phương tiện 

ra vào bệnh viện. 

2.4. Quy mô, tính chất của tiếng ồn, độ rung 

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu 

từ các phương tiện vận tải, hoạt động của các loại máy móc, thiết bị phục vụ xây 

dựng các hạng mục dự án, bốc dỡ vật liệu xây dựng,… 

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ 

các phương tiện ra vào bệnh viện. 

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn trong quá trình thi công xây dựng: Chất thải rắn xây dựng 

phát sinh trong quá trình thi công xây dựng khoảng 13 kg/ngày; Đất đào móng 

công trình được tận dụng để san lấp mặt bằng; Chất thải rắn sinh hoạt 18 

kg/ngày; 

- Chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình hoạt động: 161,84 kg/ngày. 

2.6. Quy mô, tính chất của chất thải y tế 

Chất thải y tế nguy hại có khả năng lây nhiễm phát sinh trong quá trình 

hoạt động của toàn bệnh viện khoảng 136,48 kg/ngày. 

2.7. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

Các loại dầu thải chạy máy và phương tiện giao thông vận tải, dầu bôi trơn, 

dầu mỡ rò rỉ, giẻ lau nhiễm dầu, mỡ, bóng đèn huỳnh quang, pin, ắc quy 
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thải,...trong giai đoạn hoạt động khoảng 5 kg/năm; chất thải nguy hại không lây 

nhiễm phát sinh khoảng 18,14kg/ngày. 

3. Các công trình và biện pháp bảo về môi trường của dự án:  

3.1. Về thu gom và xử lý nước thải:  

a. Giai đoạn triển khai xây dựng dự án:  

- Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn được thu gom vào hố lắng 

(60x60x60cm) sau đó dẫn vào hố ga (vị trí hố ga X= 1543889; Y = 518653), đây 

cũng là vị trí hố ga đấu nối khi hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa) hệ thống 

thoát nước mưa chung của Trung tâm Y tế hiện có và được dẫn vào hệ thống 

cống thoát nước chung của khu vực tại phía Bắc Trung tâm Y tế; 

- Nước thải sinh hoạt: Sử dụng nhà vệ sinh hiện có và xử lý bằng bể tự 

hoại của TTYT sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

150m
3
/ngày; 

 - Nước thải xây dựng: Tăng cường công tác vệ sinh công trường; Bố trí hố 

lắng bùn (thể tích khoảng 0,08m
3
) tại các vị trí thích hợp ở các khu vực trộn vữa, 

khu vực thi công bê tông,... để nước thải có xi măng, bùn cát được lắng trong 

trước khi thoát ra môi trường.  

b. Giai đoạn dự án đi vào vận hành: 

- Nước mưa chảy tràn: Được thu gom theo các mương thoát nước bao 

quanh khu vực kích thước chiều rộng 300mm x chiều sâu 400mm, xây bằng gạch 

dẫn ra hố ga hiện có để đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa chung của Trung 

tâm Y tế và thoát ra hệ thống cống thoát nước chung của khu vực ở phía Bắc của 

Trung tâm Y tế; 

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên được thu gom bằng đường ống PVC 34, 60, 90, 114 mm và xử lý bằng 

bể tự hoại 3 ngăn (xây mới 3 bể; 1 bể tại nhà vệ sinh xây mới và 2 bể tại khoa 

ngoại tổng hợp xây mới; kết cấu gạch, trát vữa, chống thấm). Sau đó được đấu 

nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 150 m
3
/ngày của Trung tâm 

Y tế hiện có; 

- Nước thải y tế:  

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ khoa ngoại tổng hợp xây mới được 

đấu nối với đường ống thu gom hiện trạng thông qua hố ga hiện trạng và cùng 

với nước thải của các khu hiện có của Trung tâm Y tế được thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung hiện trạng công suất 150 m
3
/ngày của Trung tâm Y tế. 

Nước thải được xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam QCVN 28: 2010/BTNMT, cột B 

(K =1,2) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế trước khi thoát ra hệ 

thống thoát nước chung của khu vực ở phía Bắc Trung tâm Y tế. 

Sơ đồ quy trình công nghệ như sau: 
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- Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải y tế như sau: 

Nước thải sau khi được xử lý bằng bể tự hoại và nước thải từ các khoa 

phòng của Trung tâm y tế qua song chắn rác được dẫn về bể thu gom (kích thước 

(LxBxH): 6,3m x 3,4m x 4,0m). Từ bể thu gom, nước thải sẽ được dẫn qua 2 

modul đặt song song để xử lý bao gồm các công đoạn sau: 

Nước thải qua khoang điều hòa lưu lượng (kích thước 2,6m x 2,05m x 2,05m) 

có tác dụng ổn định lưu lượng và nồng độ nước thải và tiếp tục qua song chắn rác 

tinh có tấm lưới chắn tự động để loại bỏ các tạp chất trong nước thải trước khi 

được bơm vào khoang chứa vật liệu đệm vi sinh. Các loại cặn sau khi được lọc 

bằng song chắn rác tinh sẽ chuyển sang khoang lắng chứa bùn (kích thước 1,7m x 

2,05m x 2,05m). Tại khoang chứa vật liệu đệm vi sinh (kích thước 2,5m x 2,05m 

x 2,05m) được thổi khí, các đệm vi sinh vật luôn di động. Các chất hữu cơ trong 

Nước thải đầu vào của TTYT 

Bể thu gom 

Khoang điều hòa lưu 

lượng 

Song chắn rác 

Song lọc tinh 

Khoang chứa vật liệu 

đệm vi sinh  

Khoang chứa vật liệu lọc 

Nước thải đầu ra đạt QCVN 

28:2010/BTNMT, cột B  

 

Khoang khử trùng và 

chứa nước sau xử lý 

Khoang chứa  

bùn 

Nước hồi lưu 

Cặn 
N

ư
ớ

c 
tu

ần
 h

o
àn

 

Hệ thống thoát nước chung của 

khu vực phía Bắc TTYT 
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nước được các vi sinh vật bám trên các đệm sinh vật hấp thu, Nitơrat hóa. Sau đó 

qua khoang chứa vật liệu lọc (kích thước 2,9m x 2,05m x 2,05m), tại đây các các 

chất rắn được lọc bởi các vật thể lọc, tiếp tục nước thải sẽ được qua khoang khử 

trùng và chứa nước sau xử lý (kích thước 1m x 2,05m x 2,05m) để khử trùng 

bằng hóa chất đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B 

(K=1,2). 

3.2. Về xử lý bụi, khí thải:  

- Giai đoạn triển khai xây dựng xây dựng: Phủ bạt kín các xe chuyên chở 

nguyên vật liệu, bố trí vị trí tập kết và che chắn khu vực tập kết vật liệu hợp lý, 

sử dụng phương tiện vận chuyển đã qua kiểm định. 

- Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: Trung tâm Y tế trang bị lò đốt rác thải 

y tế với công suất lò đốt 30kg/giờ, đảm bảo khí thải sau xử lý đạt QCVN 

12:2012/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y 

tế. 

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

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án:  

+ Bố trí khu vực hàn cắt sắt cách xa các khu khám, khu điều trị để giảm 

thiểu tiếng ồn, sau khi định hình tiến hành đưa khung vào bắt vít cho công trình. 

+ Tiến hành phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã An Khê phân chia khu vực 

sửa chữa và khu vực vẫn tiếp tục hoạt động để đảm bảo hoạt dộng của bệnh viện. 

Khu vực tiến hành thi công sửa chữa được ngăn và bao che để tránh bụi bẩn, 

tiếng ồn đến khu vực đang hoạt động. Tiến hành sửa chữa hoàn thiện dứt điểm để 

bàn giao cho đơn vị sử dụng và tiến hành sửa chữa khu vực tiếp theo.  

+ Bố trí hàng rào và lưới, bạt bao che phù hợp nhằm giảm bụi bẩn, tiếng ồn 

đến khu vực đang hoạt động. 

+ Không sử dụng các loại phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị quá 

cũ kĩ, lạc hậu để giảm khí phát thải và tiếng ồn, độ rung. 

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: 

+ Phân công người thường xuyên ở cửa đón tiếp bệnh nhân để phân luồng 

giao thông cho các xe ra vào đưa đón bệnh nhân, không cho xe dừng đỗ quá lâu; 

+ Có Biển báo hướng dẫn nội quy ra vào Bệnh viện. Bố trí nhà để xe và 

cổng ra vào dành riêng cho nhân viên bệnh viện; 

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án, dọc theo các tường rào,… 

nhằm tạo bóng mát giảm bớt tiếng ồn, bụi...  

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

công nghiệp thông thường:  

- Giai đoạn triển khai xây dựng dự án: 

+ Đối với chất thải rắn xây dựng có thể tái sử dụng khác như bao bì chứa vật 

liệu xây dựng, sắt, thép vụn có thể thu gom và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu; 
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+ Đối với chất thải rắn xây dựng không tái sử dụng được như vật liệu tháo 

dỡ từ các công trình hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định; 

+ Đối với đất đào tiến hành tận dụng san lấp mặt bằng; 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn y tế thông thường: Cắm 

biển chỉ dẫn bệnh nhân bỏ rác đúng nơi quy định và bắt buộc phân loại rác tại 

nguồn vào các thùng riêng biệt được thu gom và tập kết tại khu vực lưu giữ chất 

thải có diện tích 16 m
2
. Sau đó hợp đồng với Ban quản lý nhà máy rác và dịch vụ 

đô thị thị xã An Khê đến thu gom và vận chuyển với tần suất 3 lần/tuần. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào các thùng chứa và tập trung tại 

khu vực tập kết thi công và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử 

lý. 

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành: Bố trí các thùng chứa rác có nắp đậy tại 

các vị trí hợp lý tại khoa phòng trong Trung tâm Y tế để thu gom sau đó chuyển 

đến khu vực chứa rác chung của Trung tâm và hợp đồng có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý. 

3.5. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải y tế:  

Đối với chất thải rắn y tế nguy hại chứa chất lây nhiễm: Sau khi thu gom 

vào các thùng chứa riêng theo quy định tại các khoa, phòng được nhân viên 

TTYT thu gom hàng ngày vào các thùng chứa có nắp đậy, tập trung và lưu trữ tại 

khu vực xử lý chất thải y tế và đốt bằng lò đốt rác thải y tế có diện tích 48m
2
 

(trong đó khu chứa chất thải y tế lây nhiễm là có diện tích 20 m
2
) được xây mới 

và bố trí tại vị trí mới theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT 

ngày 31/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý 

chất thải y tế; chất thải rắn y tế nguy hại chứa chất lây nhiễm được xử lý bằng lò 

đốt chuyên dụng với công suất lò đốt 30kg/giờ, đảm bảo khí thải sau xử lý đạt 

QCVN 12:2012/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải 

rắn y tế. 

Trong giai đoạn chưa có lò đốt mới, lượng chất thải phát sinh được lưu trữ 

tại kho lưu giữ chất thải y tế nguy hại nằm tại khu chứa chất thải hiện có của 

Trung tâm y tế (diện tích 16 m
2
) và hợp đồng Công ty TNHH Thương mại và 

Môi trường Hậu Sanh thu gom và xử lý theo quy định. 

3.6. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải 

nguy hại:  

Tất cả chất thải nguy hại phát sinh từ dự án được phân loại và lưu giữ tại 

kho chứa CTNH hiện có của Trung tâm Y tế rộng 16m
2 

theo đúng quy định tại 

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý theo quy định. 

3.7. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:  
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- Sự cố phơi nhiễm: Các y bác sỹ và nhân viên làm việc phải tuân thủ đúng 

theo các quy định về an toàn trong phòng chống dịch bệnh; Đối với các bệnh 

nhân mắc các chứng bệnh có nguy cơ truyền nhiễm cao như lao, phổi, viêm hô 

hấp cấp có biện pháp chống lây nhiễm đặc biệt như để bệnh nhân trong phòng 

cách ly; 

- Sự cố cháy nổ: Để hạn chế sự cố cháy nổ xảy ra và hạn chế tác hại của sự 

cố cháy nổ phải thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định; 

- Sự cố hệ thống xử lý nước thải: Khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố,  

khóa van, ngắt điện đảm bảo nước thải được giữ lại không được bơm thải ra 

ngoài môi trường. Tiến hành sửa chữa, khắc phục sự cố nhanh chóng, toàn bộ 

lượng nước thải được dẫn trở lại bể thu gom với thể tích 85,68m
3
 có khả năng 

chứa trong 01 ngày. Sau khi khắc phục sự cố lượng nước thải này tiếp tục được 

xử lý đảm bảo QCVN 28:2010/BTNMT cột B (K= 1,2) trước khi thải ra môi 

trường. 

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính:  

- Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn tại khu vực Trung tâm Y tế; 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; 

- Hệ thống xử lý nước thải y tế với công suất 150m
3
/ngày đêm; 

- Hệ thống lò đốt chất thải rắn y tế; 

- Khu vực tập kết chất thải nguy hại có diện tích 16m
2
; 

- Các thùng chứa chất thải rắn y tế và chất thải rắn sinh hoạt. 

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

STT Môi trường Thông số Vị trí Tần suất 

I Giai đoạn thi công xây dựng 

1 

Giám sát chất 

lượng môi 

trường không 

khí xung quanh 

- Chất lượng không khí: 

Theo QCVN 

05:2013/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung 

quanh; 

- Tiếng ồn, độ rung: Theo 

QCVN 26:2010/BTNMT 

và QCVN 27:2016/BYT 

Khu vực xây 

dựng 

Tối thiểu 03 

tháng/lần hoặc 

khi có sự cố 

 

2 

Giám sát chất 

thải sinh hoạt 

và chất thải 

nguy hại 

Giám sát về thành phần, 

khối lượng, biện pháp thu 

gom và quản lý 

- 01 điểm tại vị 

trí lưu trữ chất 

thải rắn và 01 

điểm tại khu vực 

tập kết chất thải 

nguy hại 

Khi có chất thải 

phát sinh 

II Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

1 

Giám sát môi 

trường xung 

quanh 

Tiếng ồn, bụi, nhiệt độ 

không khí, độ ẩm, NO2, 

SO2, CO 

Khu vực khoa 

ngoại tổng hợp 

Tối thiểu 03 

tháng/lần hoặc 

khi có sự cố 
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Theo QCVN 

05:2013/BTNMT và 

QCVN 26:2010/BTNMT  

 

2 
Giám sát khí 

thải 

Bụi, lưu lượng, CO, NOx, 

SO2, HCl, Hg, Cd, Pb, HF 

(cột B, QCVN 

02:2012/BTNMT) 

Ống khói của lò 

đốt rác y tế 

Tối thiểu 06 

tháng/lần 

3 
Giám sát nước 

thải  

pH, TSS, COD, BOD5, 

NO3
-, PO4

3-, S2-, NH4
+, Dầu 

mỡ động thực vật,  tổng 

hoạt độ phóng xạ α, tổng 

hoạt độ phóng xạ β, 

Salmonella, Shigella, 

Vibrio Cholerae, Tổng 

Coliform (cột B, QCVN 

28:2010/BTNMT)  

Đầu ra của hệ 

thống xử lý nước 

thải  

Tối thiểu 06 

tháng/lần 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường:  

6.1. Trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án phải tuân thủ 

đúng các phương án thiết kế đã được phê duyệt; xây lắp đầy đủ các công trình 

bảo vệ môi trường, áp dụng các giải pháp đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động 

môi trường và tổ chức thi công phù hợp để giảm thiểu xuống mức thấp nhất ô 

nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, môi trường đất khu vực thực 

hiện dự án. 

 6.2. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp kỹ thuật để quản lý tiếng ồn, độ 

rung, bụi nhằm bảo đảm hoạt động của dự án không gây ảnh hưởng xấu đến cộng 

đồng dân cư xung quanh khu vực theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

QCVN 26:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 

27:2010/BTNMT và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hiện hành 

khác có liên quan. 

6.3. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình thực 

hiện Dự án để giải quyết các vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) 

theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; bảo đảm an ninh trật tự; thực 

hiện chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường đối với 

nhân dân địa phương, công nhân tham gia thi công và vận hành Dự án. 

6.4. Tổ chức vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải y tế đảm bảo 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước y tế QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, 

K=1,2) trước khi thải ra môi trường. 

6.5. Tổ chức vận hành hệ thống xử lý khí thải lò đốt rác thải y tế đảm bảo 

đầu ra đạt QCVN 12:2012/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò 

đốt chất thải rắn y tế. 

6.6. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn, 

chất thải nguy hại, chất thải y tế bảo đảm tuân thủ các quy định tại Nghị định số 

59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn, Nghị 

định số 38/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, 
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Thông tư liên tịch số 58/2015/TT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản 

lý chất thải nguy hại. 

6.7. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về quản lý an toàn 

lao động; chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục các rủi ro, sự cố môi 

trường và những quy phạm kỹ thuật có liên quan trong suốt quá trình hoạt động 

của dự án. 

6.8. Trước khi thực hiện dự án Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định về thủ 

tục đầu tư, đất đai, xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.  

6.9. Chủ dự án chịu trách nhiệm đền bù thỏa đáng các thiệt hại do dự án 

gây nên trong quá trình triển khai xây dựng, vận hành dự án.  

6.10. Tuân thủ nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về thực hiện nội dung 

của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu cần 

nêu trên theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

6.11. Đảm bảo kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và 

chương trình quản lý, giám sát môi trường. 

6.12. Trong quá trình thực hiện, đối với những văn bản quy phạm pháp luật 

và các quy chuẩn áp dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hết hiệu 

lực, áp dụng những văn bản và quy chuẩn hiện hành thay thế./. 
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