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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

 

1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

- Tên chủ dự án đầu tƣ: Công ty cổ phần Tổng công ty Thƣơng mại và 

Xây dựng Đông Bắc (trƣớc đây là Tổng công ty thƣơng mại và xây dựng Đông    

Bắc - Công ty TNHH). 

- Địa chỉ văn phòng: Số 25/38 Phú Thọ 3, phƣờng Phú Sơn, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

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

Ông: Nguyễn Bá Bắc - Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0374026395  

- Giấy chứng nhận đầu tƣ/đăng ký kinh doanh của chủ dự án đầu tƣ và 

các giấy tờ tƣơng đƣơng: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2800633904 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 10/6/2001 và cấp 

đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 7/9/2021; 

+ Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án Chợ Minh Phƣơng, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; 

+ Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tƣ dự án Chợ Minh Phƣơng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; 

+ Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho Tổng công ty 

thƣơng mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH thuê để thực hiện dự án 

đầu tƣ xây dựng chợ Minh Phƣơng tại phƣờng Minh Phƣơng, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ. 

2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

2.1. Tên dự án đầu tƣ: Chợ Minh Phƣơng. 

2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ 

* Địa điểm thực hiện dự án: Tại khu Hợp Phƣơng, phƣờng Minh Phƣơng, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

* Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án: 

Vị trí thực hiện Dự án “Chợ Minh Phƣơng” của Công ty cổ phần Tổng 

công ty Thƣơng mại và Xây dựng Đông Bắc (trƣớc đây là Tổng công ty thƣơng 

mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH) thuộc Khu Hợp Phƣơng, phƣờng 
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Minh Phƣơng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có tổng diện tích đất là 3.171,5 

m
2
 đƣợc giới hạn bởi các điểm trong phạm vi chỉ giới từ 1,2,3,....., 14,15,1 thể 

hiện trên bản vẽ trích đo địa chính thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và giao đất 

tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tuấn Đạt lập tháng 11/2019 đã đƣợc UBND 

phƣờng Minh Phƣơng, UBND thành phố Việt Trì xác nhận và đƣợc Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng thẩm định trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết 

định số 2544/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 (có bản vẽ và quyết định thu hồi, 

chuyển mục đích sử dụng đất đính kèm phần phụ lục). 

Tọa độ các điểm mốc giới của khu đất thực hiện dự án đƣợc xác định 

bằng hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 104
0
45

’
, múi chiếu 3

0 
thể hiện trên bản 

bản đồ tỷ lệ 1:500 nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm khép góc khu vực Dự án 

Số hiệu 

điểm 

Kinh tuyến trục 104
0
45

’
, múi chiếu 3

0
 Diện tích (m

2
) 

X (m) Y (m) 

3.171,5 

1 2359487.08 564245.05 

2 2359510.05 564253.49 

3 2359463.79 564372.30 

4 2359460.17 564373.50 

5 2359446.41 564364.85 

6 2359449.23 564354.89 

7 2359451.56 564342.56 

8 2359454.62 564332.48 

9 2359456.91 564323.52 

10 2359459.22 564313.82 

11 2359461.26 564305.24 

12 2359463.72 564296.70 

13 2359468.75 564282.66 

14 2359472.59 564274.96 

15 2359479.55 564259.60 

1 2359487.08 564245.05 

(Nguồn: Tổng công ty thương mại và xây dựng Đông Bắc - Công ty TNHH) 

* Vị trí dự án tiếp giáp với các đối tượng tự nhiên kinh tế xã hội như sau: 

- Phía Đông giáp đƣờng dân sinh. 

- Phía Tây giáp khu dân cƣ. 

 - Phía Nam giáp đƣờng dân sinh. 

 - Phía Bắc giáp đƣờng Đại Nải. 
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Hình 1.1. Vị trí khu vực thực hiện dự án với đối tƣợng xung quanh 

* Hiện trạng sử dụng đất: 

Khu đất thực hiện dự án có diện tích 3.171,5 m
2
 đƣợc chuyển đổi mục 

đích sử dụng thành đất chợ và giao cho Tổng công ty thƣơng mại và xây dựng 

Đông Bắc - Công ty TNHH để thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng chợ Minh 

Phƣơng tại Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 28/9/2020. Tại thời điểm lập 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng, hiện trạng chợ Minh Phƣơng đang 

hoạt động và cơ sở hạ tầng đã xuống cấp trầm trọng, ẩm thấp, dột nát. Quy 

hoạch phân chia khu vực kinh doanh không rõ ràng. Tất cả các yếu tố trên sẽ 

gây ra khó khăn trong quá trình kinh doanh mua bán của chợ, ngoài ra còn làm 

ảnh hƣởng rất nhiều đến chất lƣợng hàng hóa... 

Từ thực tế trên, việc xây mới chợ Minh Phƣơng trên diện tích chợ cũ là 

cần thiết, nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa 

của chợ, đảm bảo phục vụ cho dân cƣ khu vực. Dự kiến chợ Minh Phƣơng khi 

hoàn thiện xây dựng đáp ứng đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ; các 

hạng mục chợ chính đáp ứng quy mô khoảng 260 điểm kinh doanh, ngoài ra chợ 

xây dựng 20 ki ốt 3 tầng phục vụ các tiểu thƣơng kinh doanh các mặt hàng có 

giá trị kinh tế cao và yêu cầu mặt bằng lớn. 

- Hạ tầng xung quanh khu vực dự án nhƣ hạ tầng giao thông, vỉa hè, hệ 

thống thoát nƣớc mƣa, cấp điện, cấp nƣớc, chiếu sáng, xử lý nƣớc thải... của 

thành phố đã đƣợc hoàn thiện. 

KHU VỰC DỰ ÁN 
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Hình 1. 2. Hiện trạng hoạt động kinh doanh tại chợ Minh Phƣơng 

* Mối tương quan của vị trí thực hiện dự án với các đối tượng tự nhiên và 

kinh tế xã hội xung quanh khu vực dự án có khả năng chịu tác động của dự án: 

- Mối tƣơng quan với các đối tƣợng tự nhiên, dân cƣ xã hội xung quanh: 

Khu vực dự án phần lớn có địa hình tƣơng đối bằng phẳng, có 3 mặt tiếp 

giáp với đƣờng giao thông do đó khả năng cung cấp vật tƣ, thiết bị phục vụ thi 

công xây dựng rất thuận tiện. Trên mặt bằng khu vực quy hoạch thực hiện dự án 

chủ yếu là các công trình tạm phục vụ việc kinh doanh của các tiểu thƣơng hiện 

đã xuống cấp.  

Vị trí thực hiện dự án nằm ở khu vực nội thành của thành phố Việt Trì, liền 

kề với khu đô thị Minh Phƣơng thuộc phƣờng Minh Phƣơng và gần các khu dân cƣ 

phƣờng Minh Phƣơng, cách bến xe Việt Trì và các cơ quan nhƣ Ngân hàng Nhà 

nƣớc; Kho bạc, chợ Trung tâm thành phố Việt Trì, các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ, cơ sở hành chính xã hội khác khoảng 3,5km về phía Đông Nam. Dự án cách 

đƣờng Hùng Vƣơng khoảng 500m về phía Đông do đó rất thuận lợi trong việc 

kết nối hạ tầng giao thông, phát triển dân sinh, kinh tế, giao thƣơng buôn bán. 

Dự án “Chợ Minh Phƣơng” cách khu vực xây dựng hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung thành phố Việt Trì giai đoạn 1, công suất 5.000 m
3
/ngày đêm tại bãi 

Hạ Bạn, phƣờng Minh Nông khoảng 2 km về phía Tây Nam. Hiện tại dự án này đã 

cơ bản hoàn thiện và sẽ đi vào vận hành, thu gom toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt của 

thành phố Việt Trì trong đó có nƣớc thải sinh hoạt của dự án về để trạm xử lý. 
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- Mối tƣơng quan của khu vực dự án với hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật và môi trƣờng khu vực: 

+ Giao thông bên ngoài có liên quan đến khu vực dự án: Việt Trì với vai 

trò là thành phố công nghiệp, vị trí là thành phố ngã 3 sông và đang trong quá 

trình phấn đấu trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn nên trong những năm 

gần đây cơ sở hạ tầng của thành phố đƣợc đầu tƣ xây dựng khá đồng bộ. Nhiều 

tuyến đƣờng đƣợc đầu tƣ cải tạo, nâng cấp, xây mới theo đúng tiêu chuẩn đƣờng 

nội thị đảm bảo giao thông luôn đƣợc thông suốt. Việc vận chuyển hàng hoá 

thuận lợi trên cả đƣờng ôtô, đƣờng sắt, đƣờng sông,...  

Thành phố Việt Trì có tuyến Quốc lộ 2 nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh 

thuộc tiểu vùng Tây Bắc đồng thời còn có tuyến đƣờng sắt và đƣờng cao tốc Hà 

Nội - Lào Cai chạy qua. Đƣờng Hùng Vƣơng (QL2 đoạn đi qua thành phố) là 

trục chính trung tâm của thành phố cách khu vực dự án khoảng 500m đã đƣợc 

xây dựng cải tạo mặt đƣờng bê tông nhựa hoàn chỉnh lộ giới 35m. 

Ngoài ra trên địa bàn Thành phố Việt Trì còn hệ thống bến bãi bốc xếp 

hàng hóa trong đó Cảng Việt Trì (phƣờng Bến Gót) đang đƣợc xây dựng cải tạo 

thành cảng đầu mối phía Bắc cách khu vực dự án khoảng 7,5 km. 

Giao thông khu đất lập dự án: Ba mặt của dự án đều giáp với các tuyến 

đƣờng dân sinh và khu dân cƣ hiện trạng do vậy khi thi công xây dựng dự án 

cần đảm bảo tuân thủ theo đúng chỉ giới đƣờng đỏ và hành lang bảo vệ đƣờng 

theo quy hoạch đã đƣợc duyệt. 

+ Hệ thống cấp điện: Khi dự án đi vào hoạt động chủ dự án sẽ có giải 

pháp đấu nối mạng lƣới cấp điện của các hạng mục công trình dự án với mạng 

lƣới cấp điện chung của khu vực; đầu tƣ trạm biến áp, đƣờng dây hạ thế và hệ 

thống điện chiếu sáng cho toàn khu. 

+ Hệ thống cấp nƣớc: Dân cƣ xung quanh khu vực thực hiện dự án đã có hệ 

thống cấp nƣớc sạch của Công ty cổ phần cấp nƣớc Phú Thọ để phục vụ cho sinh 

hoạt. Nƣớc sạch đƣợc cấp theo các tuyến ống chính 300, 600 mm chạy dọc 

đƣờng Đại Nải và các tuyến ống chính 400, 500 chạy dọc đƣờng Hùng Vƣơng 

sau đó phân phối đến các tuyến ống nhánh và cấp nƣớc tới từng hộ gia đình. Sau 

khi dự án đi vào hoạt động, chủ dự án sẽ đấu nối đƣờng ống cấp nƣớc CN-D50 

của dự án vào đƣờng ống cấp nƣớc này để phục vụ cho nhu cầu của dự án. 

+ Hệ thống thoát nƣớc: 

• Thoát nƣớc mƣa: trong khu vực dự án và khu dân cƣ xung quanh đã có 

hệ thống cống thu gom thoát nƣớc mƣa, nƣớc mƣa đƣợc thu gom vào hệ thống 

cống thu gom sau đó chảy về Trạm bơm Tân Xuôi có công suất 3.000m
3
/h sau 

đó bơm tiêu nƣớc ra sông Hồng.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_2
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BA%AFt_H%C3%A0_N%E1%BB%99i_-_L%C3%A0o_Cai
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BA%AFt_H%C3%A0_N%E1%BB%99i_-_L%C3%A0o_Cai
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BA%AFt_H%C3%A0_N%E1%BB%99i_-_L%C3%A0o_Cai
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_G%C3%B3t
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• Thoát nƣớc thải:  

Hệ thống thoát nƣớc thải sinh hoạt của khu dân cƣ xung quanh khu vực 

dự án đã đƣợc xây dựng dọc theo các trục đƣờng chính có kích thƣớc BxH = 50 

x 50 cm, theo thiết kế thì toàn bộ hệ thống nƣớc thải sinh hoạt của khu vực dân 

cƣ xung quanh chợ Minh Phƣơng và nƣớc thải từ hoạt động kinh doanh của Chợ 

Minh Phƣơng sau khi đi vào hoạt động sẽ đƣợc thu gom và vận chuyển về trạm 

bơm PS4 dẫn về Trạm xử lý nƣớc thải TP1 công suất 5.000 m
3
/ngày.đêm (vùng 

phía Tây) tại Khu Hạ Bạn, phƣờng Minh Nông, thành phố Việt Trì. 

+ Hệ thống thu gom CTR: Hiện tại khu vực dự án thuộc phƣờng Minh 

Phƣơng đã có mạng lƣới thu gom, điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt do Công 

ty cổ phần Môi trƣờng và Dịch vụ đô thị Việt Trì đảm nhận. 

+ Hệ thống thông tin liên lạc: Hiện nay trên địa bàn thành phố Việt Trì có 3 

nhà khai thác dịch vụ thông tin liên lạc chính bao gồm: Tổng công ty Viễn thông 

Việt Nam (VNPT), Công ty Viễn thông quân đội (Viettel), Công ty viễn thông 

điện lực (EVN) và phủ sóng di động của mạng Vinaphone, Mobile, Viettel.... 

+ Vệ sinh môi trƣờng: Các chất thải sinh hoạt đã đƣợc thu gom hàng ngày 

và vận chuyển về điểm tập kết rác thải tập trung của khu dân cƣ. 

* Tổng quan hiện trạng các chợ  trên địa bàn thành phố Việt Trì và dự 

kiến phát triển theo định hướng của chính quyền địa phương: 

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng dự án, trên 

địa bàn thành phố Việt Trì có 24 chợ lớn nhỏ, tập trung hàng hóa đáp ứng nhu 

cầu buôn bán trao đổi của ngƣời dân đồng thời mang lại nguồn thu nhập khá ổn 

định cho một bộ phận không nhỏ ngƣời dân trong thành phố với tình hình buôn 

bán nhộn nhịp, điển hình nhƣ các chợ lớn và có vị trí ở các khu vực đắc địa của 

thành phố nhƣ: 

- Chợ Trung tâm giáp với đƣờng Hùng Vƣơng thuộc phƣờng Tiên Cát, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

- Chợ Gia Cẩm giáp với đƣờng Hùng Vƣơng thuộc phƣờng Gia Cẩm, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

- Chợ Gát giáp với đƣờng Hùng Vƣơng thuộc phƣờng Thọ Sơn, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

- Chợ Nông Trang giáp với đƣờng Hùng Vƣơng thuộc phƣờng Nông 

Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

- Chợ đầu mối trung tâm thành phố Việt Trì thuộc phƣờng Gia Cẩm, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

Tuy nhiên, các chợ đầu mối cũng nhƣ các chợ cung cấp nông sản lớn nhỏ 

hiện nay của thành phố chƣa đƣợc đầu tƣ đúng mức, nhiều chợ đã xuống cấp, 
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nổi cộm lên vấn đề về an ninh trật tự và vệ sinh môi trƣờng dẫn tới việc khai 

thác chƣa hiệu quả và để lại hình ảnh không đẹp trong lòng du khách và nhân 

dân. Vì vậy, để đảm bảo tiêu chí Việt Trì là thành phố đô thị loại I và định 

hƣớng đầu tƣ phát triển thành một trong 11 đô thị lớn nhất Việt Nam thì việc 

đầu tƣ xây dựng chợ tại khu vực trung tâm thành phố với hạ tầng và kiến trúc 

cảnh quan đƣợc xây dựng đồng bộ vừa đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa vừa 

góp phần xây dựng thành phố sạch đẹp, văn minh có ý nghĩa cấp thiết trong quá 

trình phát triển bền vững của thành phố. 

* Đánh giá vị trí lựa chọn khu vực thực hiện dự án: 

- Thuận lợi:  

+ Khu đất thực hiện dự án đƣợc bố trí theo đúng quy hoạch do đó hệ 

thống cấp điện, cấp nƣớc đƣợc sử dụng theo nguồn cấp điện, cấp nƣớc hiện có. 

+ Khu đất có 3 mặt giáp với đƣờng giao thông do đó khả năng cung cấp vật 

tƣ, thiết bị phục vụ thi công xây dựng dự án đƣợc thuận tiện và đặc biệt là trong 

quá trình lƣu thông, buôn bán, trao đổi hàng hóa khi dự án đi vào hoạt động. 

+ Có vị trí thuận lợi do nằm gần với các khu công nghiệp, trung tâm giáo 

dục đào tạo, trung tâm hành chính lớn của tỉnh, thành phố. 

+ Khu đất nằm ở vị trí trong nội thành của thành phố Việt Trì, tập trung 

các công trình thƣơng mại, công cộng, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên khu vực 

đẹp, có nhiều di tích lịch sử văn hoá, phù hợp với việc xây dựng thành một khu 

đô thị hiện đại, văn minh của tỉnh. 

- Khó khăn: 

+ Hệ thống hạ tầng trong khu vực chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng đồng bộ, 

cần phải đầu tƣ mới toàn bộ do đó cần một nguồn kinh phí tƣơng đối lớn. 

+ Khu đất gần với khu dân cƣ nên việc đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, an 

toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng cũng nhƣ hoạt động của dự án 

là việc cần quan tâm. 

+ Khu vực dự án đã hình thành các công trình hạ tầng tạm của chợ hiện 

đang xuống cấp do vậy khi thi công phải thực hiện tháo dỡ, dọn dẹp mặt bằng sẽ 

phát sinh lƣợng lớn phế thải xây dựng. 

2.3. Cơ quan phê duyệt dự án: UBND tỉnh Phú Thọ. 

2.4. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ; 

2.5. Cơ quan thẩm định cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng của dự án đầu tƣ: UBND thành phố Việt Trì. 

2.6. Quy mô của dự án đầu tƣ (phân loại theo tiêu chí quy định của 

pháp luật về đầu tư công):  

Dự án có tổng mức đầu tƣ là 32.314.000.000 đồng (Ba mƣơi hai tỷ ba 

trăm mƣời bốn triệu đồng) do vậy thuộc nhóm C theo Khoản 4, Điều 10, Luật 

Đầu tƣ công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 
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3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ 

- Diện tích dự án: 3.171,5 m
2
. 

- Quy mô đầu tƣ: Xây dựng chợ 03 (ba) tầng với tổng số 280 quầy hàng 

(chợ loại 2). Tổng diện tích xây dựng khoảng 1.902 m
2
 (mật độ xây dựng toàn 

chợ là 60%); trong đó:  

+ Hạng mục nhà chợ chính quy mô 01 tầng hầm, 03 tầng nổi với tổng số 

205 quầy, diện tích xây dựng khoảng 1.080 m
2
;  

+ Hạng mục nhà dịch vụ thƣơng mại, ki-ốt quy mô 03 tầng với tổng số 20 

ki ốt, diện tích xây dựng khoảng 822 m
2
;  

+ Các công trình phụ trợ khác: Sân đƣờng, bãi gửi xe, chợ vãng lai 

khoảng 55 quầy, nhà vệ sinh và thu gom rác thải, bể nƣớc sinh hoạt, bể nƣớc 

phòng cháy chữa cháy...  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, đánh giá việc lựa chọn 

công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

Do đặc thù dự án tập trung các loại hình kinh doanh, thƣơng mại của các 

tiểu thƣơng nên không có quy trình công nghệ sản xuất mà dự án sẽ thành lập 

ban quản lý chợ để quản lý việc kinh doanh tại chợ theo cơ cấu tổ chức vận 

hành nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Hình 1. 3. Quy trình hoạt động thƣơng mại của chợ 

Hàng hóa kinh doanh tại chợ là hàng hóa không thuộc danh mục pháp 

luật cấm kinh doanh và không thuộc các loại sau đây: Hàng hóa có chứa chất 

phóng xạ và thiết bị phát bức xạ; các loại vật liệu nổ, các loại chất lỏng dễ gây 

cháy nổ, các loại thuộc bảo vệ thực vật thuộc danh mục hạn chế kinh doanh, các 

loại chất độc hại. Các loại hàng hóa nhập vào chợ đƣợc tổ kiểm dịch và tổ quản 

Hàng 

khô 

Ăn uống 

Hàng hóa nhập về 

Phân phối đến các quầy 

dịch vụ của Dự án 

Mua sắm Chợ nông sản 

Hàng thời 

trang 

Hàng 

điện máy 

Đồ nội 

thất 
Hàng thủy hải sản, 

gia cầm, thịt gia súc 

Hàng hoa, 

quả, rau củ 

Bụi, khí thải; nước thải;  

CTR; tiếng ồn  
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lý chất lƣợng hàng hóa kiểm tra. Sau khi đạt yêu cầu hàng hóa đƣợc lƣu kho để 

tiếp tục trung chuyển hoặc phân phối đến các gian, sạp, quầy dịch vụ bán hàng 

(Ban quản lý chợ quy định từng khu bán từng loại mặt hàng) sau đó đƣợc bán 

cho ngƣời tiêu dùng tùy theo nhu cầu sử dụng. Hàng hóa kinh doanh tại chợ cần 

phải đƣợc sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp theo ngành hàng, nhóm hàng theo tính 

chất và yêu cầu chống hỏa hoạn, thiên tai; không bố trí gần nhau các loại hàng 

hóa có ảnh hƣởng xấu lẫn nhau… bảo đảm mỹ quan và văn minh thƣơng mại 

theo sự hƣớng dẫn của Ban quản lý chợ. 

Ngoài hoạt động mua sắm tại chợ, ngƣời dân hay sử dụng dịch vụ ẩm 

thực tại chợ để đƣợc thƣởng thức các món ăn. Nguyên liệu ban đầu cho các món 

ăn của ngƣời dân là những loại thực phẩm: gà, cá, nem, ốc, hải sản, gia cầm, gia 

súc, các loại rau, bột làm bánh, đậu nấu chè,... 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

Dự án Chợ Minh Phƣơng thuộc nhóm dự án xây dựng hạ tầng kinh doanh 

thƣơng mại, không thuộc nhóm dự án sản xuất do đó sản phẩm của dự án là các 

ki ốt và nhà chợ chính phục vụ kinh doanh thƣơng mại đảm bảo theo tiêu chuẩn 

thiết kế xây dựng.  

4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ 

DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng trong giai 

đoạn thi công xây dựng 

4.1.1. Nhu cầu nguyên liệu phục vụ thi công xây dựng: 

 Đây là dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng chợ phục vụ trao đổi, mua bán 

hàng hóa vì vậy nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu chủ yếu phục vụ cho công tác 

xây dựng các khu chợ và ki ốt. Khối lƣợng nguyên, vật liệu phục vụ công tác thi 

công xây dựng dự án đƣợc tổng hợp từ dự toán khối lƣợng thi công công trình 

theo thuyết minh thiết kế cơ sở của Dự án nhƣ sau: 

Bảng 1. 2. Khối lượng nguyên, vật liệu sử dụng trong giai đoạn thi công xây dựng 

TT Tên vật liệu 
Trọng lƣợng 

(tấn/m
3
) 

Khối lƣợng Nguồn  

cung cấp Tấn m
3
 

1 Bột đá 1,2 4 3,33 

Trên địa bàn 

thành phố 

Việt Trì và 

các vùng lân 

cận 

 

2 Cát vàng  1,4 7.000 5.000 

3 Cát nền 1,2 28.800 24.000 

4 Đá hộc 15 cm 1,5 6 4 

5 Đá 1 x 2 1,55 4.650 3.000 

6 Đá 4 x 6 1,55 465 300 

7 Cấp phối đá dăm loại 1  1,6 1.520 950 

8 Cấp phối đá dăm loại 2 1,55 1.348,5 870 

9 Đinh các loại  7,8 0,25 0,032 
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10 Gỗ ván (cả nẹp) 1,0 320 320 

11 Nƣớc 1,0 2.150 2.150 

12 Que hàn 2,5 0,4 0,16 

13 Nhựa đƣờng  1,05 28 26,67 

14 Thép 7,85 530 67,51 

15 Xi măng PC 30 1,9 2.100 1.105 

16 Gạch đặc  1,6 (kg/viên) 266,4 
166.500 

(viên) 

Tổng 48.970 37.796  

[Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư] 

  Nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu phục vụ thi công xây dựng: 

Nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho quá trình thi công xây dựng của dự án 

đƣợc mua tại tỉnh Phú Thọ và các khu vực lân cận. 

- Cát xây dựng sử dụng thuận lợi do khu vực dự án gần các mỏ khai thác 

cát trên sông Hồng, sông Lô thuộc thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện 

Phù Ninh, cát đạt tiêu chuẩn Việt Nam sử dụng cho xây dựng. 

- Đá đƣợc mua tại một số mỏ đá trên địa bàn huyện Thanh Sơn, Yên Lập, 

tỉnh Phú Thọ. 

- Gạch đƣợc cung cấp từ nhà máy gạch của các công ty trên địa bàn 

huyện Lâm Thao, thành phố Việt Trì. 

- Các loại vật liệu khác nhƣ xi măng, sắt thép đƣợc mua từ các đại lý phân 

phối trên địa bàn và khu vực lân cận. 

Các nguyên vật liệu xây dựng do các nhà thầu cung cấp đến tận chân 

công trình, đánh giá tác động môi trƣờng của việc khai thác nguyên vật liệu 

thuộc trách nhiệm của Đơn vị cung cấp, không thuộc phạm vi của Báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trƣờng này.  

Quãng đƣờng vận chuyển trung bình nguồn nguyên vật liệu tới chân dự 

án trung bình khoảng 25 - 30 km.  

4.1.2. Nhu cầu sử dụng nước trong thi công xây dựng: 

* Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng:  

Ƣớc tính số công nhân khi cao điểm khoảng 30 ngƣời, tính với điều kiện 

công nhân không ăn ngủ tại công trƣờng, với tiêu chuẩn dùng nƣớc là 45 

lít/ngƣời.ngày.đêm. Nhƣ vậy tổng nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt của công 

nhân khoảng 1,35 m
3
/ngày.đêm. 

* Nhu cầu sử dụng nước phục vụ thi công: Nƣớc phục vụ thi công chủ 

yếu là nƣớc phục vụ công tác trộn bê tông, trộn vữa xi măng, nƣớc rửa xe ra vào 

công trƣờng với nhu cầu sử dụng nƣớc dự kiến cho 5 tháng thi công xây dựng 

dự kiến khoảng 1.907 m
3
.  
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4.1.3. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu và máy móc, thiết bị phục vụ thi 

công công trình: 

Các máy móc thiết bị chủ yếu cần thiết để thi công công trình và nhu cầu 

sử dụng nhiên liệu đƣợc trình bày ở bảng sau: 

Bảng 1. 3. Danh mục máy móc thiết bị tham gia thi công công trình và nhu cầu sử 

dụng nhiên liệu phục vụ thi công 

STT Thiết bị, phƣơng tiện Nguồn gốc 
Định mức tiêu thụ 

(lit DO/ca) 
Số ca máy 

1 Ô tô tự đổ 10T Trung Quốc 112,22 1200 

2 Đầm dùi 1,5 kw Trung Quốc 6,5 kwh 1335 

3 Đầm bàn 1 kw Trung Quốc 5 kwh 250 

4 Máy đào 1,6 m
3
 Hàn Quốc 113,22 150 

5 Máy đầm 16T Việt Nam 37,8 350 

6 Máy hàn 23 kw Việt Nam 48 kwh 500 

7 Máy ủi 110CV Trung Quốc 46,2 180 

8 Máy lu rung 25T Trung Quốc 40,32 300 

9 Máy trộn 250l Việt Nam 10,8 kwh 1500 

10 Vận thăng 0,8T Việt Nam 21 kwh 1500 

11 Máy cắt gạch đá 1,7KW Việt Nam 3 Kwh 250 

12 Máy cắt uốn cắt thép 5KW Việt Nam 9 Kwh 240 

13 Máy rải 130-140CV Nhật bản 50,4 30 

14 Cần cẩu tháp 25T Nhật bản 120 kwh 150 

 Tổng nhiên liệu sử dụng 
DO (lít) 186.774 

Điện năng (kwh) 102.537 

(Nguồn: Dự toán công trình) 

4.1.4. Nhu cầu sử dụng điện: 

Trong giai đoạn thi công, điện chủ yếu đƣợc sử dụng phục vụ hoạt động 

của một số loại máy móc, thiết bị thi công. Nguồn điện đấu nối từ mạng lƣới 

điện hiện hữu của khu vực. 

 4.1.5. Phương án tập kết nguyên vật liệu cho dự án: 

* Phương án tập kết nguyên vật liệu cho dự án: 

Nguồn nguyên, nhiên vật liệu trong quá trình thi công đƣợc tập kết trong 

phạm vi ranh giới của dự án, không gây ảnh hƣởng đến khu vực xung quanh. Bố 

trí khu tập kết nguyên vật liệu và che chắn tránh thất thoát khi gặp mƣa và phát 

tán bụi vào ngày nắng gió đồng thời giảm thiểu tác động đến giao thông khu 

vực. 

Do các hạng mục thi công của dự án thực hiện cuốn chiếu nên tùy thuộc 

vào điều kiện thực tế, vị trí tập kết có thể thay đổi nhƣng vẫn nằm trong diện 

tích của dự án và đặt cách xa nguồn nƣớc, tránh đặt chỗ trũng có nguy cơ về úng 

ngập. 



 

 

 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án chợ Minh Phƣơng tại khu Hợp Phƣơng, phƣờng Minh 

Phƣơng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng              12 
    Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0914472688/0915945522 

Một số nguyên liệu đặc trƣng nhƣ sắt thép, cát, xi măng, đá dăm,.. che 

phủ bằng bạt để đảm bảo chất lƣợng, tránh phát tán bụi ra môi trƣờng xung 

quanh. Riêng đối với vật liệu nhƣ: xi măng, dầu diezel hầu hết mua đến đâu sử 

dụng đến đó và hạn chế tồn trữ ở công trƣờng. 

* Phương án vận chuyển: Sử dụng các loại xe ô tô tải có trọng lƣợng tải 

10 tấn đi theo tuyến đƣờng bộ vào dự án. Xe chở nguyên vật liệu đƣợc che chắn 

cẩn thận bằng bạt chuyên dụng. 

* Vị trí đổ phế thải xây dựng: 

Dự án thi công cuốn chiếu theo từng hạng mục công trình của dự án nên 

vị trí bãi đổ phế thải tạm thời nằm trong phạm vi của dự án theo từng đoạn. Chủ 

dự án sẽ làm việc với chính quyền địa phƣơng để đổ thải phế thải xây dựng từ 

hoạt động phá dỡ các hạng mục chợ tạm hiện hữu và phế thải trong thi công xây 

dựng các hạng mục công trình đảm bảo đúng quy định của thành phố. 

4.2. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng trong giai đoạn 

hoạt động 

4.2.1. Nguyên nhiên liệu trong quá trình hoạt động của dự án: 

Nguyên liệu là các mặt hàng kinh doanh buôn bán chủ yếu từ các nhà 

cung cấp tại địa phƣơng nhằm hạn chế chi phí giá thành vận chuyển. Nguyên 

liệu sử dụng chủ yếu trong quá trình hoạt động của dự án là các loại lƣơng thực, 

thực phẩm phục vụ nhu cầu ẩm thực của ngƣời dân, riêng mặt hàng kinh doanh 

hải sản đƣợc chuyên chở từ các tỉnh thành nhƣ: Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái 

Bình, Nam Định…. Lƣợng nguyên liệu trong một ngày lƣu thông tại chợ phụ 

thuộc vào sức mua của ngƣời dân trên địa bàn thành phố. 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp nước: 

Khi dự án đi vào hoạt động thì nhu cầu sử dụng nƣớc cấp cho Dự án bao 

gồm: 

+ Nƣớc cấp cho nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh. 

+ Nƣớc cấp cho nhu cầu chữa cháy, tƣới cây, rửa đƣờng. 

+ Nƣớc cấp cho các công trình công cộng 

Dự báo nhu cầu sử dụng nƣớc cấp cho các hạng mục công trình công 

cộng, khu chợ là 145,56 m
3
/ngày.đêm, trong đó nguồn nƣớc sử dụng hàng ngày 

cho hoạt động kinh doanh buôn bán, vệ sinh công cộng chỉ khoảng 31,3 

m
3
/ngày. Nguồn cấp nƣớc cho khu vực dự án lấy từ Công ty cổ phần cấp nƣớc 

Phú Thọ. 

Bảng 1. 4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Đối tƣợng dùng nƣớc Tiêu chuẩn 
Diện tích sàn 

XD (m
2
) 

Nhu cầu 

(m
3
/ng.đ) 

1 Đất chợ  2 lít/ m
2
 sàn-ngđ 4.400 8,8 
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2 
Nƣớc cấp cho công trình nhà 

vệ sinh công cộng  
45l/ng/ngđ 500 ngƣời 22,5 

3 Nƣớc tƣới cây 10%Qsh   3,13 

4 Nƣớc rò rỉ 10%Qsh   3,13 

5 Nƣớc chữa cháy 1 đám cháy   108 

  Cộng     145,56 

 Thiết kế mạng lưới hệ thống cấp nước: 

- Nguồn nƣớc: đƣợc lấy từ đƣờng ống cấp nƣớc của thành phố bố trí dọc 

tuyến đƣờng hiện hữu, ống cấp nƣớc sử dụng đƣờng ống HDPE D40  125. 

+ Mạng lƣới đƣờng ống trục chính đƣợc bố trí tạo thành mạng lƣới vòng 

hoặc mạng lƣới cụt, nhằm đáp ứng việc cấp nƣớc an toàn, liên tục và phù hợp 

với công suất tính toán. 

- Tính toán trạm bơm: 

+ Trạm bơm đƣợc bố trí gần bể chứa bao gồm bơm sinh hoạt và bơm 

chữa cháy. 

 + Chọn bơm cấp nƣớc sinh hoạt có thông số kỹ thuật là: chiều cao đẩy    

H = 45m , lƣu lƣợng Q = 32 m
3
/h. Thiết kế 2 máy bơm, trong đó 01 máy hoạt 

động, 01 máy dự phòng. 

- Dung tích bể mái: Thiết kế 2 két nƣớc inox mỗi két có dung tích 5 m
3
. 

- Dung tích bể chứa: Để đảm bảo trữ nƣớc trong trƣờng hợp mất nƣớc do 

sự cố công ty sẽ thiết kế bể chứa nƣớc sinh hoạt đồng thời cấp nƣớc cho PCCC 

có dung tích 150 m
3
. 

- Riêng nƣớc cấp dùng cho hệ thống phòng cháy chữa cháy đƣợc công ty 

chúng tôi thiết kế hệ thống nƣớc cho công tác PCCC với 01 họng cứu hỏa. Nƣớc 

cứu hỏa đƣợc lấy từ nguồn nƣớc do công ty cổ phần cấp nƣớc Phú Thọ cung cấp 

và đƣợc bơm vào mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc chữa cháy đến các hộp cứu hỏa 

khi có sự cố xẩy ra. Trụ nƣớc chữa cháy ngoài nhà đƣợc bố trí dọc theo đƣờng 

giao thông, khoảng cách giữa các trụ không quá 150m (TCVN2622-1995). 

4.2.3. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện: 

a. Chỉ tiêu dùng điện cho khu Nhà chợ chính: 

 

TT 

Danh mục Công suất  

(KW) 

Hệ số 

sử dụng 

Cos tb Công suất biểu kiến 

(KVA) 

01 Tầng hầm để xe 15 0.8       0.85 14 

02 Tầng 1 40 0.8 0.85 37.6 

03 Tầng 2 45 0.8 0.85 42 

04 Tầng 3 65 0.8      0.85 61 

Tổng cộng    154,6 
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 b. Chỉ tiêu dùng điện cho 1 ki ốt của khu Nhà 20 ki ốt: 
TT Danh mục công 

trình 

Công suất  

(KW) 

Hệ số 

sử dụng 

Cos tb Công suất biểu kiến 

(KVA) 

01 Tầng 1 3.5 0.6 0.85 2.1 

02 Tầng 2 3.0 0.6 0.85 1.8 

03 Tầng 3 3.0 0.6      0.85 1.8 

Tổng cộng    5.7 

Để cấp điện cho công trình một cách an toàn, chủ dự án sử dụng cáp cấp 

điện đến công trình là cáp điện 1 pha 2 dây 2x6 mm
2
 nâng lên 2x10 mm

2
. 

Căn cứ nhu cầu sử dụng điện, chủ dự án lựa chọn xây dựng 01 trạm biến 

áp 320 KVA. 

4.2.4. Nhu cầu sử dụng hóa chất: 

Sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng chợ chính và các ki ốt dự án, chủ dự 

án sẽ bàn giao cho các tiểu thƣơng kinh doanh. Do vậy trong giai đoạn vận hành 

Dự án công ty chỉ sử dụng men vi sinh, chế phẩm sinh học bồn cầu cho các nhà 

vệ sinh nhằm tăng cƣờng khả năng hoạt động của hệ thống bể tự hoại và sử 

dụng một lƣợng nhỏ hóa chất Clorine trong xử lý nƣớc thải trƣớc khi đấu nối 

vào HTXL nƣớc thải chung của thành phố Việt Trì. 

- Nhu cầu sử dụng men vi sinh, chế phẩm sinh học bồn cầu dự kiến: 200 g 

chế phẩm Bio phốt hoặc chế phẩm DW.97 cho 1 m
3 

bể tự hoại x 75m
3
 bể x 

4lần/năm  60,0 kg/năm.  

- Nhu cầu sử dụng Clo dùng để sát trùng nƣớc thƣờng dùng ở dạng khí 

đƣợc chứa trong các bình thép và khi clo hóa nƣớc chỉ cần với nồng độ 0,1 - 0,2 

mg/l. Tác dụng của clo lên các tế bào sinh trƣởng và bào tử của vi sinh vật là 

không giống nhau: với các tế bào sinh trƣởng khả năng diệt khuẩn của clo mạnh 

hơn nhiều so với bào tử. Các hipoclorit không bền dẽ bị phân ly thành Cl2 và O2. 

Khí clo và oxi sơ sinh có tác dụng diệt khuẩn. 

Dùng hipoclorit canxi dạng bột - Ca(ClO)2: hòa tan thành dung dịch 5%, 

rồi định lƣợng cho vào bể tiếp xúc với định mức sử dụng theo Mục 7.193-

TCXDVN-51-2008 dự kiến khoảng 150 lít/năm. 

4.2.5. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp lao động cho dự án: 

Trong quá trình thi công và vận hành dự án, chủ đầu tƣ có phƣơng án ƣu 

tiên đào tạo, sử dụng lao động địa phƣơng, với số nhân công ký hợp đồng và 

thời vụ nhƣ sau: 

+ Trong quá trình thi công: dự kiến sử dụng khoảng 30 công nhân là lao 

động địa phƣơng. 

+ Trong giai đoạn hoạt động: Chủ dự án sẽ tuyển dụng 15 lao động chính 

thức thuộc ban quản lý chợ. 
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5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

5.1. Khối lƣợng và quy mô các hạng mục công trình của dự án 

Các hạng mục công trình đƣợc thiết kế ngôn ngữ kiến trúc hiện đại phù 

hợp với cảnh quan đô thị, hình khối gọn gàng, đơn giản, công năng sử dụng hiệu 

quả, tiết kiệm, hạn chế tối đa các không gian phụ, tận dụng chiếu sáng và thông 

gió tự nhiên phù hợp với chức năng công trình. Các hạng mục công trình chủ yếu 

đƣợc thiết kế với công năng chú trọng đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong chợ. 

Hình thức công trình thể hiện rõ đƣợc tính hiện đại kết hợp đặc điểm cảnh quan 

khu vực lân cận, khai thác tốt cảnh quan xung quanh với các điểm nhìn đẹp.  

Dự án “Chợ Minh Phƣơng” tại khu Hợp Phƣơng, phƣờng Minh Phƣơng, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ của Công ty cổ phần Tổng công ty Thƣơng 

mại và Xây dựng Đông Bắc gồm các hạng mục công trình chính và phụ trợ 

đƣợc bố trí trên tổng diện tích 3.171,5 m
2
 nhƣ sau: 

Bảng 1. 5. Các hạng mục công trình của dự án 

TT Các hạng mục công trình dự án Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) 

I Các hạng mục công trình chính   

1 Nhà chợ chính  1.080 34,05% 

2 Nhà dịch vụ, thƣơng mại ki - ốt 822 25,92% 

II HTKT và công trình phụ trợ   

1 Sân đƣờng nội bộ (Bố trí chợ vãng lai tại khu 

vực này với quy mô 55 quầy) 

901 25,25 

2 Bể chứa nƣớc sinh hoạt, bể nƣớc PCCC 50 1,58 

3 Trạm biến áp 10 0,31 

III Công trình bảo vệ môi trƣờng   

1 Khu tập kết chất thải rắn 100 6,30 

2 Hệ thống thu gom nƣớc mƣa -  

3 Hệ thống thu gom nƣớc thải -  

4 Hệ thống bể xử lý nƣớc thải 50 1,58 

5 Cây xanh cảnh quan 158,5 5,0% 

(Nguồn: Thiết kế cơ sở dự án) 

5.1.1. Các hạng mục công trình chính của dự án: 

1. Nhà chợ chính: 

1.1. Giải pháp thiết kế mặt bằng: 

- Tầng hầm: Diện tích khoảng 1.025 m
2
, là khu vực để xe hai bánh. 

+ Lối vào tầng hầm là 01 đƣờng dốc lớn và 01 hƣớng cửa từ cầu thang 

bộ. 

- Tầng 1 (Tổng số 24 ki ốt và 96 quầy): Diện tích khoảng 1.020 m
2 

đƣợc 

phân thành các khu cho từng ngành: Mỹ phẩm, văn phòng phẩm, giầy dép, chè 

khô, bánh kẹo, đồ gia dụng, đồ thủy tinh, gốm sứ, đồ kim khí.  
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+ Lối vào các không gian mua bán tầng 1 đƣợc tính toán từ 03 hƣớng, lối 

vào trực tiếp từ đƣờng giao thông phía Bắc, lối vào từ giữa sân phía Đông, lối 

vào từ cửa phía cầu thang bộ phía Tây. 

+ Các không gian phụ nhƣ vệ sinh đƣợc bố trí cạnh các nút giao thông 

phía Đông của khu nhà. 

- Tầng 2 (Tổng số 85 quầy): Diện tích khoảng 1.020 m
2
 đƣợc tổ chức 

riêng cho các ngành: Quần áo, vải vóc, điện tử, điện lạnh... 

Ngoài hệ thống giao thông đứng đƣợc tổ chức từ tầng 1 lên, tầng 2 nhà 

chợ chính đƣợc tổ chức các khoảng thông tầng hợp lý để lấy ánh sáng và thông 

gió tự nhiên cho công trình. 

- Tầng 3 (Khu vui chơi giải trí): Diện tích khoảng 1.020 m
2
 là nơi tập 

trung các loại hình dịch vụ nhƣ thể hình, thể dục thẩm mỹ, cafe, giải khát... 

- Hệ thống giao thông đứng bằng 02 thang bộ trong nhà và 01 thang bộ 

ngoài nhà, giao thông ngang bằng các lối đi. 

1.2. Giải pháp thiết kế mặt đứng: 

Công trình có phong cách kiến trúc hiện đại, màu sắc tƣơi sáng phù hợp với 

chức năng của công trình và cảnh quan chung của khu vực. Chiều cao công trình so 

với cốt vỉa hè phía Bắc là 17m. Chiều cao nền 0,2m; chiều cao tầng hầm là 3,1m; 

chiều cao tầng 1,2 là 4,5m; chiều cao tầng 3 là 4,2m; chiều cao mái 3,6m. 

          1.3. Giải pháp hoàn thiện: 

- Các loại vật liệu hoàn thiện đƣợc sử dụng là những loại vật liệu truyền 

thống và các loại vật liệu phổ biến trên thị trƣờng hiện nay: 

- Tƣờng bao xây gạch tiêu chuẩn VXM50#, trát VXM 50#, sơn bả theo 

quy phạm. Nền và sàn nhà lát gạch granite 600x600, nền và sàn vệ sinh lát gạch 

300x300.  

- Sân bê tông láng VMX#75 

- Công trình mái sử dụng sàn bê tông cốt thép kết hợp hệ mái khung thép 

lợp tôn. 

- Công trình sử dụng hệ cửa, vách kính khung nhôm hệ. 

          1.4. Thông số kỹ thuật: 

- Diện tích xây dựng:  Sxd = 1.080 m
2
 

- Tổng diện tích sàn:  Ss      =  4.400 m
2
 

2. Nhà dịch vụ thương mại, ki ốt: 

  2.1 Giải pháp thiết kế mặt bằng chung:  

+ Các khu ki ốt đƣợc thiết kế với các modun chung có kích thƣớc là: 

4x10; 4x11 và các lô có kích thƣớc mặt tiền 4m, chiều dài xéo, các lô đầu ve có 

kích thƣớc khác nhau tùy theo vị trí lô đất. 



 

 

 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án chợ Minh Phƣơng tại khu Hợp Phƣơng, phƣờng Minh 

Phƣơng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng              17 
    Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0914472688/0915945522 

+ Phần thang của các ki ốt đƣợc thiết kế về cuối nhà nhằm tận dung tối đa 

không gian kinh doanh buôn bán. Khu vệ sinh đƣơc thiết kế dƣới gầm cầu 

thang( tầng 1) và bên hông thang tại vị trí tầng 2 và tầng 3. 

2.2. Nhà ki ốt dịch vụ số 1: 

- Đƣợc bố trí ở phía Bắc khu đất và giáp đƣờng quy hoạch lớn. 

- Nhà ki ốt kinh doanh bao gồm 14 ki ốt, với kích thƣớc các lô 4x10m và 

diện tích xây dựng là 40 m
2
. 

- Các thông số kỹ thuật chính cho một ki ốt: 

+ Diện tích xây dựng: 40 m
2
. 

+ Tổng diện tích sàn: 130 m
2
. 

+ Chiều cao tầng: tầng 1 là 3,6m; tầng 2,3 là 3,3m; tầng tum là 3m. 

2.3. Nhà ki ốt dịch vụ số 2: 

- Đƣợc bố trí ở phía Bắc khu đất và giáp đƣờng quy hoạch lớn. 

- Nhà ki ốt kinh doanh bao gồm 02 ki ốt, với kích thƣớc các lô 4x11m và 

diện tích là 44 m
2
. 

- Các thông số kỹ thuật chính cho một ki ốt: 

+ Diện tích xây dựng: 44 m
2
. 

+ Tổng diện tích sàn: 142 m
2
. 

+ Chiều cao tầng: tầng 1 là 3,6m; tầng 2,3 là 3,3m; tầng tum là 3m. 

2.4. Nhà ki ốt dịch vụ số 3: 

- Đƣợc bố trí ở góc đầu về phía Đông Bắc khu đất và giáp đƣờng quy 

hoạch lớn. 

- Nhà ki ốt kinh doanh bao gồm 01 ki ốt với diện tích 65,8 m
2
. 

- Các thông số kỹ thuật chính: 

+ Diện tích xây dựng: 65,8 m
2
. 

+ Tổng diện tích sàn: 216,4 m
2
. 

+ Chiều cao tầng: tầng 1 là 3,6m; tầng 2,3 là 3,3m; tầng tum là 3m. 

2.5. Nhà ki ốt dịch vụ số 4: 

- Đƣợc bố trí ở phía Đông khu đất và giáp đƣờng quy hoạch lớn. 

- Nhà ki ốt kinh doanh bao gồm 01 ki ốt, với kích thƣớc lô: mặt tiền 4m, 

chiều sâu cạnh dài 9,4m, chiều sâu cạnh ngắn 8,52m với diện tích là 35,6 m
2
. 

- Các thông số kỹ thuật chính: 

+ Diện tích xây dựng: 35,6 m
2
. 

+ Tổng diện tích sàn: 120,7 m
2
. 

+ Chiều cao tầng: tầng 1 là 3,6m; tầng 2,3 là 3,3m; tầng tum là 3m. 

2.6. Nhà ki ốt dịch vụ số 5: 

- Đƣợc bố trí ở góc đầu về phía Đông Nam khu đất và giáp đƣờng quy 

hoạch lớn và đƣờng dân sinh. 



 

 

 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án chợ Minh Phƣơng tại khu Hợp Phƣơng, phƣờng Minh 

Phƣơng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng              18 
    Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0914472688/0915945522 

- Nhà ki ốt kinh doanh bao gồm 01 ki ốt với diện tích 36 m
2
. 

- Các thông số kỹ thuật chính: 

+ Diện tích xây dựng: 36 m
2
. 

+ Tổng diện tích sàn: 123,7 m
2
. 

+ Chiều cao tầng: tầng 1 là 3,6m; tầng 2,3 là 3,3m; tầng tum là 3m. 

2.7. Nhà ki ốt dịch vụ số 6: 

- Đƣợc bố trí ở phía Nam khu đất và giáp đƣờng quy hoạch lớn. 

- Nhà ki ốt kinh doanh bao gồm 01 ki ốt, với kích thƣớc lô: mặt tiền 4m, 

chiều sâu cạnh dài 9,15m, chiều sâu cạnh ngắn 8,75m với diện tích là 35,6 m
2
. 

- Các thông số kỹ thuật chính: 

+ Diện tích xây dựng: 35,6 m
2
. 

+ Tổng diện tích sàn: 125,2 m
2
. 

+ Chiều cao tầng: tầng 1 là 3,6m; tầng 2,3 là 3,3m; tầng tum là 3m. 

    2.8. Giải pháp thiết kế mặt đứng chung:  

- Hình thức kiến trúc của công trình mang dáng vẻ và phong cách phù 

hợp với đặc thù của công việc và công năng sử dụng 

- Công trình thể hiện đƣợc sự năng động, phù hợp với tính chất của một 

công trình chợ và thể hiện rõ nét vầ hình thức của 1 tuyến phố thƣơng mại. 

- Khai thác yếu tố kỹ thuật mới trong bố cục, trong xây dựng, trong xử lý 

vật liệu... 

- Chiều cao tầng: tầng 1 = 3,6m; tầng 2 = 3,3m; tầng 3 = 3,3m; tầng tum 

là 3m. 

5.1.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình phụ trợ của dự án: 

1. Chợ vãng lai: Chợ vãng lai họp ngoài trời phục vụ các hoạt động buôn 

bán ngoài trời của ngƣời dân. 

Khu vực bán hàng ngoài trời của chợ vãng lai đặt tại vị trí trung tâm tại 

phía Nam dự án, thuận tiện giao thông đi lại, mua bán ngoài trời. 

2. Bãi đỗ xe: Bãi đỗ xe đƣợc bố trí 01 khu vực trong khuôn viên sân 

đƣờng với tổng diện tích khoảng 200m
2
. Nền đƣợc đổ bê tông xi măng để phục 

vụ việc đỗ xe máy, ôtô của khách hàng và các hộ tiểu thƣơng kinh doanh tại 

chợ. Bãi đỗ xe đƣợc kết hợp làm khu bốc xếp hàng hóa. 

3. Cổng chợ, lối ra vào và hệ thống đường giao thông nội bộ trong chợ. 

Cổng chính đƣợc bố trí giáp với tuyến đƣờng quy hoạch rộng 30m phía 

Tây của khu đất. 

5.1.3. Các công trình bảo vệ môi trường: 

* Bãi tập kết, thu gom rác thải và khu vực vệ sinh công cộng: 

Dự án bố trí 01 bãi tập kết và thu gom rác thải với diện tích khoảng 100 

m
2
. Rác thải của toàn bộ khu vực chợ sẽ đƣợc tập kết tại khu vực này. Cuối 
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ngày sẽ chuyển lên xe chở rác chuyên dụng và đƣa đến nhà máy chế biến chất 

thải của thành phố. 

Nhà vệ sinh công cộng đƣợc đƣợc bố trí giáp với nhà BQL chợ để thuận 

tiện cho việc quản lý và dọn dẹp vệ sinh. Nhà vệ sinh đƣợc phân thành 02 khu 

vực riêng biệt dành riêng cho nam và nữ, có nhân viên vệ sinh trực thu vé và 

dọn dẹp vệ sinh. 

* Bể tự hoại, bể chứa nước sinh hoạt, PCCC, bể chứa và xử lý nước thải: 

Bể tự hoại đƣợc đặt dƣới chân công trình nhà vệ sinh của các dãy nhà chợ 

chính và nhà dịch vụ thƣơng mại - ki ốt 03 tầng. 

Bể chứa nƣớc sinh hoạt, bể chứa nƣớc PCCC đƣợc bố trí phía Đông Nam 

khu đất. Bể chứa nƣớc cấp sinh hoạt kết hợp với PCCC có dung tích khoảng 

150m
3 
đƣợc thiết kế đổ bằng bê tông toàn khối và có nắp đậy.  

Bể xử lý nƣớc thải đƣợc thiết kế với quy mô 02 bể lắng dung tích 35 

m
3
/bể; 01 bể khử trùng dung tích 5 m

3
/bể, đƣợc thiết kế đổ bằng bê tông toàn 

khối và có nắp đậy. 

* Hệ thống thu gom nước thải:  

Hệ thống rãnh thu gom nƣớc thải của toàn bộ khu vực chợ vãng lai đƣợc 

bố trí hai bên các tuyến đƣờng nội bộ. Hệ thống rãnh thoát nƣớc này có bố trí 

các tấm đan bằng thép để thuận tiện cho việc cọ rửa và vệ sinh. Nƣớc thải của 

toàn bộ khu vực chợ vãng lai đƣợc thu gom qua hệ thống rãnh và chảy xuống bể 

chứa của hệ thống xử lý nƣớc thải. Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý sẽ đấu nối vào 

hệ thống thoát nƣớc thải chung của khu vực dẫn về Trạm xử lý nƣớc thải tập 

trung của thành phố tại khu Hạ Bạn, phƣờng Minh Nông. 

* Khu cây xanh:  

Đƣợc bố trí dàn trải trong khu vực dự án với diện tích bằng 5% tổng diện 

tích dự án, tạo ra không gian mở, sinh thái, hình thành lá phổi xanh cho cả khu 

vực. Không gian này kết hợp với hệ thống cây xanh theo các tuyến đƣờng và 

cây xanh trong khuôn viên từng công trình tạo ra một diện tích phủ xanh lớn, 

đảm bảo môi trƣờng xanh - sạch - đẹp. Không trồng các loại cây có hoa quả thu 

hút ruồi muỗi, sâu bọ, loại cây dễ đổ và loại cây có nhựa độc. Trồng các loại cây 

cao to, tán rộng tạo bóng mát, có màu sắc tạo nên cảnh quan chung, ngăn và 

giảm tiếng ồn, bụi cho các công trình nhƣ: phƣợng vỹ, bằng lăng, sấu, cơm 

nguội, móng bò, lộc vừng, tràm bông đỏ, muồng ngủ, muồng hoa đào, riềng 

riềng... hoặc các các loại cây bản địa; phần tiếp giáp tƣờng rào các công trình 

đƣợc thiết kế tạo thành các thảm trồng cỏ xen lẫn các bụi hoa nhiều màu làm tôn 

thêm vẻ đẹp mặt đứng các công trình. 
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5.2. Danh mục máy móc, thiết bị dự án 

Đối với loại hình chợ, Công ty chỉ xây dựng hạ tầng và kiến trúc để cho 

thuê, các máy móc thiết bị phục vụ kinh doanh do các cơ sở kinh doanh tự trang 

bị theo nhu cầu. 

Các máy móc, thiết bị trong giai đoạn hoạt động của dự án chủ yếu phục 

vụ cho sinh hoạt, công tác của cán bộ nhân viên ban quản lý chợ, cụ thể nhƣ 

sau: 

Bảng 1. 6. Danh mục máy móc, thiết bị trong giai đoạn hoạt động 

TT Loại Số lƣợng Đơn vị Xuất xứ 

1 Giƣờng ngủ 1,5m 2 cái Việt Nam 

2 Tủ quần áo 1 cái Trung Quốc 

3 Tủ lạnh 1 cái Nhật-Việt Nam 

4 Tivi LCD 26 inch 1 cái Nhật-Việt Nam 

5 Salon (6 ghế) 1 Bộ Việt Nam 

6 Bàn ghế làm việc 1 Bộ Việt Nam 

7 Tủ hồ sơ 1 Cái Việt Nam 

8 Bàn ghế họp 1 Bộ Việt Nam 

9 Máy vi tính 2 Bộ Việt Nam 

10 Máy in trắng đen A4 3 Máy Việt Nam 

11 Máy điều hòa 2 HP 1 Máy Nhật 
 

5.3. Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình của dự án 

5.3.1.  Phương án san nền: 

Do mặt bằng hiện trạng khu vực thực hiện dự án đƣợc thực hiện trên nền 

mặt bằng của chợ Minh Phƣơng hiện hữu sau khi thực hiện các thủ tục pháp lý 

về đầu tƣ và đất đai, công ty tiến hành phá dỡ các hạng mục nhà chợ tạm trên 

mặt bằng và tiến hành xây dựng theo thiết kế đƣợc phê duyệt dó đó công ty 

không cần thực hiện san gạt tôn tạo tạo mặt bằng trƣớc khi đầu tƣ xây dựng 

công trình. 

5.3.2. Phương án kiến trúc xây dựng: 

a. Giải pháp về quy hoạch tổng mặt bằng: 

Tổng mặt bằng xây dựng tuân thủ theo những quy định của quy chuẩn và 

quy phạm hiện hành về mật độ xây dựng, phân khu chức năng và các khoảng lùi 

tối thiểu đối với công trình tại khu vực có đƣờng đi qua. Đáp ứng đƣợc các yêu 

cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng:  

- Giao thông thuận tiện và an toàn. 

- Thuận tiện cho việc cung cấp điện. 

- Cấp thoát nƣớc thuận tiện theo quy hoạch chung của vùng. 

- Công trình không phải thiết kế hệ thống san nền. 
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- Trong khuôn viên xây dựng cần thiết phải tạo ra khoảng cách tối thiểu để 

xử lý đƣờng giao thông nội bộ. Khu đất thực hiện dự án có 3 mặt hƣớng tiếp 

giáp đƣờng giao thông nên thuận lợi cho đƣờng xe cứu hỏa chạy đƣợc xung 

quanh công trình khi có sự cố. Và đảm bảo giao thông liên hệ giữa công trình và 

các không gian khu vực. 

- Thông số kỹ thuật quy hoạch tổng mặt bằng: 

+ Tổng diện tích khu đất: 3.171,5 m
2
; 

+ Tổng diện tích xây dựng: 1.902 m2; 

+ Diện tích sân đƣờng, cây xanh, công trình phụ trợ: 1.269,5 m2; 

+ Chiều cao công trình: 1-3 tầng 

+ Mật độ xây dựng : 60% 

+ Mật độ sân đƣờng, cây xanh: 40% 

 Nhận xét: Quy hoạch tổng mặt bằng phân khu chức năng rõ ràng, các 

khối công trình gắn kết liên tiếp đồng bộ, hạng mục công trình có hình thức kiến 

trúc đẹp và gọn gàng tạo nên Tổng mặt bằng đơn giản, các khối công trình có 

hình khối cơ bản dễ bố trí và tiết kiệm đƣợc quỹ đất, tạo thuận lợi cho quá trình 

đầu tƣ, không lãng phí đất đai khi chƣa có nhu cầu sử dụng đất. 

b. Phương án kiến trúc và giải pháp xây dựng:  

Các hạng mục công trình đƣợc thiết kế ngôn ngữ kiến trúc hiện đại phù 

hợp với cảnh quan đô thị, hình khối gọn gàng, đơn giản, công năng sử dụng hiệu 

quả, tiết kiệm, hạn chế tối đa các không gian phụ, tận dụng chiếu sáng và thông 

gió tự nhiên phù hợp với chức năng công trình. Các hạng mục công trình chủ yếu 

đƣợc thiết kế với công năng chú trọng đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong chợ. 

Hình thức công trình thể hiện rõ đƣợc tính hiện đại kết hợp đặc điểm cảnh quan 

khu vực lân cận, khai thác tốt cảnh quan xung quanh với các điểm nhìn đẹp.  

5.3.3. Giải pháp về công trình và biện pháp thi công: 

Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục 

công trình của Dự án đƣợc thực hiện trên diện tích 3.171,5 m
2
 bao gồm: Nhà chợ 

chính: 205 quầy; Nhà dịch vụ thƣơng mại, ki ốt: 20 ki ốt; Chợ vãng lai: 55 quầy. 

a. Giải pháp về vật liệu xây dựng: 

1. Bê tông:  

- Bê tông các cấu kiện: cọc, đài móng, giằng móng, cột, dầm, sàn, thang 

dùng bê tông có cấp độ bền B20 (mác 250); Cƣờng độ chịu nén thiết kế của bê 

tông là Rb = 115 kg/cm
2
, Eb= 270000kg/cm

2
. 

- Bê tông các cấu kiện không chịu lực( lanh tô, ô văng, lam bê tông…): 

dùng bê tông có cấp độ bền B15 (mác 200); Cƣờng độ chịu nén thiết kế của bê 

tông là Rb = 85 kg/cm
2
, Eb= 230000kg/cm

2
. 
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- Bê tông lót đá 4x6, vữa xi măng mác 100#. 

2. Cốt thép: 

- Các thép có đƣờng kính  ф<10 dùng thép CI hoặc tƣơng đƣơng có     

Rs= Rsc = 2250 kG/cm
2
; 

- Các thép có đƣờng kính 10≤ф≤18 dùng thép CII hoặc tƣơng đƣơng có 

Rs = Rsc = 2800 kG/cm
2
; 

- Các thép có đƣờng kính ф>18 dùng thép CIII hoặc tƣơng đƣơng có      

Rs = Rsc = 3650 kG/cm
2
. 

3. Các vật liệu khác:  

- Vữa xây mác M50#(B5) 

- Gạch xây mác M75#. 

- Bulông móng làm từ thép MNSI - RA = 1.920 kg/cm
2
. 

- Bulông liên kết cho bản mã khung chính làm từ bulông có cấp độ bền 

M8.8 cho các bulông M24, M30; các, bulông liên kết khác dùng loại M6.6. 

- Các liên kết hản dùng que hàn N42 hoặc loại có cƣờng độ tƣơng đƣơng; các 

liên kết hàn phải hàn hết chiều dài tiếp xúc của cấu kiện liên kết (với Hmin = 8mm). 

- Sơn 3 lớp trong đó: 01 lớp chống gỉ và 02 lớp phủ ngoài. 

- Mái lợp sử dụng tôn màu dày 0,42mm. 

- Vật tƣ đƣờng ống cấp nƣớc: Đƣờng ống cấp nƣớc sử dụng ống HDPE 

loại PN16 cho mạng cấp I (đƣờng kính D110 ÷ D135), và ống HDPE loại PN10 

cho mạng cấp II (đƣờng kính D40 ÷ D50). 

- Vật liệu cống thoát nƣớc: Sử dụng cống tròn BTCT và các gối đỡ, măng 

sông đúc sẵn đồng bộ, tải trọng C(H30). 

b. Biện pháp thi công: 

* Công tác chuẩn bị mặt bằng: 

- Nhà thầu thi công nhận mặt bằng, nhận giao tim, mốc giới của chủ đầu 

tƣ và đơn vị thiết kế; 

- Tiến hành công tác trắc đạc phục vụ xây lắp công trình; 

- Kiểm tra lại tim cốt thực tế định vị đƣợc vị trí của các hạng mục công trình; 

- Triển khai thi công các hạng mục công trình. 

Hiện trạng khu đất thực hiện dự án đã có sẵn mặt bằng thi công, do đó, 

công ty chúng tôi không cần thực hiện công tác san lấp mặt bằng. 

* Tiêu chuẩn thiết kế:  

Theo tiêu chuẩn TCVN 2737-95 về tải trọng gió các công trình, có tải 

trọng gió thiết kế thuộc vùng III - B. 

- Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (các tập 1, 2, 3). 

- QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch 

Xây dựng; 
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- QCVN 03:2012/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nguyên tắc 

phân loại phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị; 

- QCXDVN 09:2013 - Các công trình xây dựng sử dụng năng lƣợng có 

hiệu quả; 

- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nƣớc trong nhà và công trình. 

- QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện 

tự nhiên dùng trong xây dựng.  

- QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy 

cho nhà và công trình; 

* Cụ thể quy trình xây dựng của dự án: 

Trên tổng mặt bằng khu vực dự án đơn vị thi công bố trí các hạng mục 

nhƣ sau: 

+ Dựng lán trại phục vụ chỉ huy xây dựng tại phía Đông. 

+ Bố trí diện tích tập kết nguyên vật liệu phục vụ thi công tại phía Tây. 

+ Đầu tƣ 01 nhà vệ sinh di động phía Đông Bắc. 

- Tiếp nhận vật tƣ và bảo quản: Vật tƣ bao gồm cọc móng, xi măng, gạch, 

cát, khung nhà. Vì kèo, mái tôn đƣợc sử dụng theo tiến độ xây dựng của dự án 

và đƣợc tập kết tại khu đất trống phía Tây. Vật liệu tập kết đƣợc để đúng vị trí 

quy định của công ty đảm bảo không gây ảnh hƣởng đến khu dân cƣ xung 

quanh. Các vật liệu nhƣ xi măng, sắt, mái tôn đƣợc phủ bạt nhằm hạn chế các 

tác động gây giảm chất lƣợng công trình. 

- Thi công xây dựng nhà chợ chính, khu ki ốt, nhà điều hành: 

Nhà chợ chính và các khu nhà ki ốt đƣợc thiết kế là khung, sàn bê tông, 

đổ bê tông mái, lợp tôn chống nóng, bố trí hệ thống thông gió tự nhiên bằng hệ 

thống cửa, hệ thống quạt gió và hệ thống điều hòa đảm bảo môi trƣờng kinh 

doanh của chợ, các ki ốt thoáng mát. Quá trình xây dựng các hạng mục công 

trình đảm bảo các kỹ thuật sau: 

+ Thi công nền móng: 

Tiến hành công tác đào đất bằng cơ giới đến cao trình cách cao trình thiết 

kế móng từ 0,3 đến 0,5m, sau đó tiến hành đào thủ công nền đất đến cao độ thiết 

kế, đầm nén nền móng đạt yêu cầu, định vị tim trục và tiến hành đổ bê tông lót, 

lớp bê tông lót phải đúng kích thƣớc, cao độ và vị trí bằng phẳng. 

Công tác bê tông sẽ đƣợc thực hiện cho móng sau khi coffa và cốt thép 

đạt yêu cầu. Bê tông đƣợc vận chuyển đến vị trí đổ bằng xe vận chuyển bê tông 

chuyên dụng. Trong quá trình đổ bê tông, bố trí ngƣời trực coffa, cốt thép, bu 

lông... đề phòng các sự cố bất thƣờng xảy ra. Bảo dƣỡng bê tông bằng tấm phủ 

nhựa hoặc bao bố và tƣới nƣớc thƣờng xuyên nhằm giữ ẩm cho bê tông. 
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+ Thi công lắp dựng khung chính: 

Đây là phần lắp đặt chính của nhà thép tiền chế, sử dụng xe cẩu 15 tấn để 

lắp dựng cột. Quá trình lắp dựng cột phải bố trí xe cẩu hợp lý để lắp, tránh bị 

uốn cong thanh kèo làm tuổi thọ công trình bị giảm sau này. Quá trình lắp đặt 

cột, kèo phải đảm bảo thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật an toàn trong lắp 

đặt nhà cao tầng khung bê tông cốt thép. 

Việc lắp đặt cột, kèo đầu tiên là quan trọng nhất, nó định hình toàn bộ cho 

cả khu nhà sau này: 

Sau khi lắp đặt cột, kèo đầu tiên xong, sẽ giằng níu thật chặt đảm bảo cột 

kèo không bị xê dịch. Công đoạn thi công này phải làm thật tốt và chuẩn để làm 

căn cứ tiếp tục triển khai công đoạn tiếp theo. 

+ Lắp dựng phần tôn mái: Việc lắp dựng phần tôn mái đƣợc tiến hành sau 

khi phần lắp dựng khung chính đã hoàn thành và căn chỉnh chính xác, các bu 

lông, thanh giằng đã đƣợc bắt chặt. 

+ Lắp dựng tôn thƣng tƣờng: Thi công lắp dựng tôn tƣờng kết hợp với 

xây dựng tƣờng đảm bảo ăn khớp giữa phần xây dựng và phần lắp đặt. 

+ Hoàn thiện: Kiểm tra lại các bu lông đã bắt, các khe hở tại các điểm 

nối tôn với tôn, khe hở tại các ô cửa thông gió để đảm bảo sau này không bị 

dột và công trình đƣợc thi công chất lƣợng. 

+ Thi công lắp đặt hệ thống công nghệ: Xác định vị trí đƣờng ống, đƣờng 

điện, kiểm tra lỗi kỹ thuật, cao trình theo đúng thiết kế. Quá trình lắp đặt phải 

tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng thiết kế, đảm bảo đúng kỹ thuật lắp đặt. 

- Thi công xây dựng các công trình phụ trợ: 

+ Thi công hệ thống giao thông gồm: 

• Đo đạc xác định vị trí mặt bằng thi công trên tuyến. 

• Thi công nền đƣờng đào đắp thƣờng: Sử dụng tổ hợp máy xúc, máy ủi 

để đào nền đƣờng, dùng nhân công sửa sang nền đƣờng. Đất đào ra một phần 

tận dụng cho đắp nền, phần dƣ dùng để đắp nền các khu vực khác của dự án. 

• Thi công nền đƣờng đắp: Nền đắp đƣợc thi công hoàn toàn bằng máy, 

đất đắp độ chặt đảm bảo K>95. 

• Khuôn đƣờng: Dùng máy thi công theo đúng kích thƣớc và độ dốc 

ngang, chỉnh sửa lại bằng nhân công, tiến hành lu chèn đạt độ chặt rồi tiến hành 

thi công lớp mặt đƣờng. 

• Thi công công trình trên tuyến: Bao gồm cống thoát nƣớc ngang, rãnh 

gia cố đá hộc xây, cọc tiêu, biển báo. 

• Thi công mặt đƣờng: đổ bê tông dày 50cm, mác 250. 



 

 

 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án chợ Minh Phƣơng tại khu Hợp Phƣơng, phƣờng Minh 

Phƣơng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng              25 
    Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0914472688/0915945522 

 Các vật liệu xây dựng: Vật liệu đá, bê tông...đƣợc mua trên địa bàn 

tỉnh, trong bán kính từ <30km. 

+ Thi công công trình cấp điện: 

• Các công tác chính: Đào móng, móng néo, đào rãnh đặt tiếp địa; lắp đặt 

trạm biến áp; dựng cột; lắp xà, sứ cách điện, dây néo. 

• Tổ chức thi công tại hiện trƣờng: Kho kín để xi măng, sắt thép, thiết bị 

điện và phụ kiện; kho hở có hàng rào bảo vệ dây dẫn, xà sứ và dụng cụ thi công. 

• Các phƣơng án xây lắp chính: Công tác đào đắp đất; công tác đào móng 

cột bằng thủ công; lấy hố các vị trí chân cột sau khi nghiệm thu bằng biện pháp 

thủ công. Đất thừa đƣợc tận dụng để đắp khu vực trồng cây xanh; lắp đặt trạm 

biến áp bằng cơ giới và các dụng cụ chuyên dùng ; công tác dựng cột bằng biện 

pháp thủ công kết hợp tời , tó, dây chặc , lắp xà kéo dây (rải căng dây , lấy độ 

võng bằng biện pháp thủ công và các dụng cụ chuyên dùng ); hạ trạm điện tạm 

phục vụ thi công. 

+ Thi công công trình cấp, thoát nƣớc: 

• Chuẩn bị vật liệu xây dựng: Các loại vật liệu chính nhƣ xi măng, sắt 

thép, cát, sỏi, đá dăm đƣợc vận chuyển theo đƣờng ô tô từ đƣờng chính tới chân 

công trình và tập kết tại kho vật tƣ công trƣờng. Từ kho của công trƣờng vật liệu 

đƣợc vận chuyển để xây dựng công trình bằng các loại xe cơ giới nhỏ. 

 Biện pháp thi công: 

• Định vị các vị trí đầu mối, bể lắng, bể chứa, hố van, tuyến đƣờng ống... 

theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế. 

• Bố trí thi công bao gồm các công tác cơ bản sau: Công tác thi công đất 

(đào đất, đắp đất); Công tác thi công ván khuôn; Công tác cốt thép; Công tác thi 

công bê tông; Công tác thi công xây lát; thi công lắp đặt các cây ống (sau khi 

lắp đặt đƣờng ống xong tiến hành lấp đất ngay để trả lại mặt bằng hiện trạng). 

• Vật tƣ đƣờng ống cấp nƣớc: Đƣờng ống cấp nƣớc sử dụng ống HDPE 

loại PN16 cho mạng cấp I (đƣờng kính D110 ÷ D135) và ống HDPE loại PN10 

cho mạng cấp II (đƣờng kính D40 ÷ D50). 

• Vật liệu cống thoát nƣớc mƣa: Sử dụng cống tròn BTCT B400 và B600 

và các gối đỡ, măng sông đúc sẵn đồng bộ, tải trọng C(H30). 

• Vật liệu thoát nƣớc thải: sử dụng ống nhựa PVC đi ngầm. 

* Thời gian thi công: 

- Chế độ làm việc: 01 ca/8 giờ. 

- Thời gian thi công xây dựng: Dự tính 06 tháng, trong đó: 

+ Thời gian tiến hành đào móng xây dựng: 01 tháng. 

+ Thời gian thi công xây dựng các hạng mục công trình chính và các công 

trình phụ trợ khác: 05 tháng. 
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- Số ngƣời lao động sử dụng: 30 ngƣời. 

* Biện pháp thi công cơ giới kết hợp với thủ công: 

Trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án 

đƣợc thực hiện theo các bƣớc sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Trình tự thi công xây dựng Dự án 

+ Việc xây trát sẽ thực hiện bằng thủ công. 

+ Đổ bê tông bằng bê tông tƣơi, tiến hành thi công bằng thủ công kết hợp 

máy bơm bê tông, đầm, dùi bê tông. 

5.4. Tiến độ, vốn đầu tƣ, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

5.4.1. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 

* Thời gian hoạt động của dự án: 49 năm. 

* Tiến độ thực hiện dự án: 

Tiến độ thực hiện dự án đƣợc quy định trong chủ trƣơng đầu tƣ do UBND 

tỉnh cấp tại Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 và cấp điều chỉnh 

lần thứ nhất tại văn bản số 1065/UBND-KTN ngày 19/3/2019; điều chỉnh lần 

thứ hai tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 14/4/2022, cụ thể: 

 + Từ tháng 5/2021 đến hết tháng 01/2022: Hoàn thành thủ tục đầu tƣ, đất 

đai, xây dựng, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trƣờng. 

 + Từ tháng 2 đến hết tháng 8/2022: Triển khai xây dựng dự án. 

+ Tháng 9 năm 2022 dự án hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động. 

5.4.2. Vốn đầu tư: 

- Tổng vốn đầu tƣ: 32.314.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ ba trăm mười 

bốn triệu đồng); trong đó: 

+ Vốn góp của nhà đầu tƣ: 9.694.000.000 đồng (Chín tỷ sáu trăm chín tư 

triệu đồng), chiếm 30% tổng vốn đầu tƣ. 

+ Vốn huy động hợp pháp khác: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ 

đồng), chiếm 70% tổng vốn đầu tƣ. 

Tiếng ồn, chất thải rắn, 

nước thải sinh hoạt, 

nước mưa chảy tràn 
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- Vốn đầu tƣ cho các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án chiếm 15% 

tổng vốn đầu tƣ, tức khoảng 5.105.000.000 đồng. 

5.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Căn cứ vào quy mô và tính chất của dự án, dự kiến lựa chọn hình thức 

quản lý dự án là: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án. Chủ đầu tƣ sẽ thành lập 

một ban quản lý dự án để quản lý, điều hành dự án. 

5.5.1. Giai đoạn chuẩn bị:  

Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng để đẩy nhanh việc 

tháo dỡ các hạng mục công trình chợ tạm trên tổng mặt bằng dự án cho phù hợp 

với tiến độ đầu tƣ. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp hạ tầng (điện, 

nƣớc...) trên địa bàn để triển khai thiết kế, thi công đấu nối đúng quy định. 

5.5.2. Giai đoạn thi công: 

Chủ đầu tƣ sẽ thực hiện trực tiếp quản lý dự án, tổ chức thi công, lựa chọn 

nhà thầu phụ và trực tiếp giám sát, quản lý khối lƣợng, chất lƣợng công trình và 

tiến độ thi công. Việc tổ chức thực hiện các dịch vụ công ích (giữ gìn vệ sinh 

môi trƣờng, đảm bảo an ninh...) sẽ đƣợc chủ đầu tƣ giao trách nhiệm cho Ban 

quản lý dự án thực hiện. 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, chủ dự án ƣu tiên tuyển dụng lao 

động địa phƣơng, tại công trƣờng không tổ chức nấu ăn, ở cho công nhân, nhà 

thầu thi công sẽ ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp hoặc 

công nhân về nhà, ăn tại các cửa hàng ăn xung quanh khu vực dự án. 

5.5.3. Giai đoạn hoạt động: 

Công ty thành lập một Ban quản lý chợ: 20 ngƣời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 5. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của dự án khi đi vào hoạt động 
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Ban quản lý chợ sẽ tổ chức theo loại hình doanh nghiệp, từ trang trải các 

chi phí, có tƣ cách pháp nhân. 

Ban quản lý chợ có trách nhiệm quản lý các hoạt động trong phạm vi chợ, 

thực hiện ký hợp đồng với thƣơng nhân về thuê, sử dụng điểm kinh doanh, kinh 

doanh các dịch vụ tại chợ, tổ chức bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ 

sinh môi trƣờng, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.  

Ban quản lý chợ có trách nhiệm xây dựng Nội quy của chợ (theo Điều 10 

Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP 

ngày 23/12/2009 của Chính phủ); tổ chức thực hiện Nội quy chợ và xử lý các vi 

phạm về nội quy chợ; điều hành chợ hoạt động và tổ chức phát triển các hoạt 

động tại chợ.  

Ban quản lý chợ gồm 20 ngƣời để quản lý và giải quyết các vấn đề của 

Chợ Minh Phƣơng theo các quy định của pháp luật, cụ thể: 

- Trƣởng ban, phó ban: 03 ngƣời 

- Tổ bảo vệ, an ninh trật tự: 05 ngƣời 

- Tổ thu phí chợ: 02 ngƣời 

- Tổ vệ sinh môi trƣờng: 05 ngƣời 

- Tổ điện nƣớc, phòng chống cháy nổ: 02 ngƣời 

- Tổ kiểm dịch, quản lý chất lƣợng hàng hóa: 03 ngƣời 

Ngoài ra, các thƣơng nhân, hộ gia đình thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ 

và các hộ gia đình sinh sống trong khu đô thị phải chấp hành các quy định 

chung, đồng thời phải có ý thức tự giác bảo vệ môi trƣờng chung trong khu vực 

hoạt động và sinh sống. 

* Công tác khác: 

Ban quản lý dự án có chức năng và trách nhiệm phối hợp với chính quyền 

địa phƣơng tổ chức giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trƣờng, an toàn xã hội 

trong khu vực dự án; Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện các 

công việc: 

- Giải quyết thủ tục về vốn đầu tƣ của dự án. Quản lý nguồn vốn đầu tƣ, 

lập báo cáo thực hiện vốn đầu tƣ định kỳ theo quy định. 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng kinh doanh của dự án, tổ 

chức thu hồi nợ tồn đọng, đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý các hành vi vi 

phạm của khách hàng. 

- Thay mặt chủ dự án trực tiếp giao dịch với các cấp chính quyền trong 

phạm vi cho phép. 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 
 

  

1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƢỜNG 

 1.1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch của tỉnh 

- Dự án “Chợ Minh phƣơng, thành phố Việt Trì” của Công ty cổ phần 

Tổng công ty thƣơng mại và xây dựng Đông Bắc có vị trí thuộc nội thành thành 

phố Việt Trì, hoàn toàn phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 đƣợc Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 1214/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 7 năm 2015 trong đó nêu rõ định hƣớng 

phát triển hệ thống thƣơng mại và dịch vụ của thành phố Việt Trì nhƣ sau: Tiếp 

tục xây dựng và hoàn thiện nâng cấp các công trình thƣơng mại, dịch vụ hiện có. 

Xây dựng Trung tâm thƣơng mại cấp vùng và khu Hội chợ Hùng Vƣơng ở phía 

Nam khu Di tích lịch sử Đền Hùng; xây dựng chợ đầu mối tại khu vực phía Nam 

quảng trƣờng Hùng Vƣơng với quy mô 10 ha; cải tạo Chợ trung tâm thành phố 

hiện nay thành Trung tâm thƣơng mại đa năng; xây dựng trục thƣơng mại dịch vụ 

dọc tuyến đƣờng Nguyễn Tất Thành (đoạn nắn tuyến mới, kế cận đoạn giao cắt 

với đƣờng Hùng Vƣơng), dọc tuyến đƣờng Phù Đổng và hình thành các tuyến, 

khu phố ẩm thực ven sông Lô. Trong tƣơng lai, xây dựng khu dịch vụ cao cấp 

Sân Golf tại vị trí phía Đông Bắc xã Kim Đức. Để đáp ứng nhu cầu đẩy nhanh tốc 

độ phát triển đô thị nhƣ theo định hƣớng của Thủ tƣớng chính phủ, việc thực hiện 

tốt công tác xã hội hóa đầu tƣ cụ thể trong lĩnh vực chợ đầu mối cũng nhƣ nhà ở 

liền kề... để cải thiện điều kiện sinh hoạt, làm việc cho nhân dân, nâng cao hiệu 

quả khai thác lao động cũng nhƣ sản vật địa phƣơng là một việc làm cấp thiết, 

mang lại đóng góp đáng kể và có ý nghĩa đối với nền kinh tế địa phƣơng.  

- Dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lƣới chợ toàn 

quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đƣợc Bộ Công thƣơng phê duyệt 

tại Quyết định số 6481/QĐ - BCT ngày 26/6/2015; Quy hoạch mạng lƣới bán 

buôn bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 đã đƣợc UBND tỉnh Phú 

Thọ phê duyệt tại Quyết định số 831/QĐ - UBND ngày 26/3/2012. 

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

trƣờng tiếp nhận chất thải 

1.2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 

trường tiếp nhận nước thải: 

Vị trí thực hiện Chợ Minh phƣơng, thành phố Việt Trì của Công ty cổ 

phần Tổng công ty thƣơng mại và xây dựng Đông Bắc nằm gần tuyến đƣờng 
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Đại Nải và đƣờng Hùng Vƣơng (Đại lộ Hùng Vƣơng), các trục chính của khu 

đô thị Minh Phƣơng có mật độ lƣu thông của các loại xe cỡ lớn khá cao nên chỉ 

tiêu môi trƣờng nền đối với tiếng ồn tại khu vực này là tƣơng đối cao nhƣng 

chƣa đến mức vƣợt QCCP. Từ các bảng kết quả phân tích về môi trƣờng không 

khí khu vực thực hiện dự án cho thấy hiện tại môi trƣờng chƣa có dấu hiệu ô 

nhiễm. Tuy nhiên, khi dự án đi vào hoạt động sẽ phát sinh các nguồn thải gây 

tác động đến môi trƣờng khu vực nhất là nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải từ khu 

giết mổ gia cầm, thủy hải sản, chất thải rắn sinh hoạt nếu không đƣợc thu gom 

và xử lý theo đúng quy định sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng cho khu vực. Dự án sẽ 

thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý tốt để hàm lƣợng các chất thải ra môi 

trƣờng phải đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam tƣơng ứng cho phép áp dụng, nƣớc 

thải của dự án với đặc thù là nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải từ khu giết mổ gia 

cầm, thủy hải sản do đó việc xử lý sẽ không phức tạp, công ty sẽ thiết kế việc thu 

gom xử lý nƣớc thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh, nƣớc thải từ khu thủy hải sản, 

buôn bán giết mổ gia cầm, vệ sinh quầy thịt tƣơi sống để xử lý qua bể tự hoại dẫn 

về hệ thống các bể lắng sau đó đấu  nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập 

trung của thành phố tại bãi Hạ Bạn, phƣờng Minh Nông để xử lý đảm bảo đạt 

QCVN 14: 2008/BTNMT (mức A) trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Đối với chất thải 

rắn sẽ đƣợc tổ vệ sinh môi trƣờng của Ban quản lý chợ thu gom tập kết theo đúng 

quy định, hàng ngày công ty sẽ hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trƣờng và 

dịch vụ đô thị thành phố Việt Trì vận chuyển đi xử lý. Hơn nữa, với đặc thù vị trí 

của dự án gần với khu vực dân cƣ có trình độ văn hóa, mức sống cao nên nhận 

thức về vấn đề vệ sinh môi trƣờng, giữ gìn cảnh quan môi trƣờng đô thị đảm bảo 

văn minh, hiện đại đƣợc chú trọng vì vậy phạm vi ảnh hƣởng trong quá trình thực 

hiện dự án đến môi trƣờng xung quanh sẽ đƣợc giảm thiểu. 

1.2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 

trường tiếp nhận khí thải: 

 Do đặc thù hoạt động dự án là xây dựng và kinh doanh hạ tầng chợ hoạt 

động dịch vụ thƣơng mại nên không có nguồn phát thải khí thải. Môi trƣờng 

không khí khu vực chỉ bị tác động bởi khí thải từ các phƣơng tiện giao thông 

nhƣ xe máy, ô tô sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu. Tuy nhiên, lƣợng khí thải phát 

sinh từ các hoạt động này không nhiều, môi trƣờng không khí tại khu vực rộng, 

thoáng nên khí thải của các phƣơng tiện dễ khuyếch tán vào không khí. Ngoài 

ra, qua tham khảo kết quả của Dự án “Thực hiện lưới quan trắc, phân tích, cảnh 

báo ô nhiễm môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” và kết quả phân 

tích hiện trạng môi trƣờng không khí khu vực dự án cho thấy môi trƣờng không 

khí khu vực xung quanh dự án nằm trong GHCP chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

Vì vậy, khả năng chịu tải môi trƣờng không khí khu vực hoàn toàn có thể đáp 

ứng đƣợc các hoạt động của công ty trong thời gian thực hiện dự án.  
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CHƢƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG 

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT 

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng 

Khu vực thực hiện dự án chƣa có dữ liệu điều tra về hiện trạng môi trƣờng, 

tuy nhiên trên thực tế các tài liệu tham khảo về báo cáo kinh tế xã hội và tham 

khảo báo cáo thuyết minh kết quả thực hiện dự án mạng lƣới quan trắc và cảnh 

báo ô nhiễm môi trƣờng tỉnh Phú Thọ qua các năm cho thấy hiện trạng môi 

trƣờng tại khu vực dự án chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm về môi trƣờng không khí, 

nƣớc mặt tại một số ao đầm trên địa bàn phƣờng ô nhiễm nhẹ về hàm lƣợng chất 

rắn lơ lửng và chất hữu cơ song việc đầu tƣ hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt chung của toàn thành phố Việt Trì sẽ dần khắc phục đƣợc tình trạng ô 

nhiễm nguồn nƣớc mặt trên địa bàn thành phố Việt Trì nói chung và địa bàn 

phƣờng Minh Nông nói riêng. 

1.2. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Chƣa có nghiên cứu cụ thể về hệ sinh thái của khu vực nhƣng qua khảo 

sát thực tế trong quá trình lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng dự án 

cho thấy một số đặc điểm chính về hệ sinh thái khu vực dự án nhƣ sau: 

Địa bàn khu vực thực hiện dự án dân cƣ xung quanh chủ yếu làm nông 

nghiệp và buôn bán nhỏ, các loại cây thực vật đƣợc trồng chủ yếu là các loại 

rau, quả, hoa màu, lúa. Vùng này thƣờng trồng các loại cây ăn quả nhƣ na, mơ, 

chuối, táo, bƣởi,…nhƣng hiện nay không còn nhiều vì hiệu quả kinh tế của 

những loại hoa quả này không cao. Về động vật thuỷ sinh trong khu vực đặc 

trƣng cho vùng nƣớc ngọt, các loại cá nhƣ trôi Ấn Độ, cá chép, trắm cỏ,… đƣợc 

nuôi phổ biến tại các ao đầm. Ngoài ra, còn có các loại cá sông, cá chày, cá trôi, 

cá rô phi đều có ở vùng này, tuy nhiên số lƣợng không đƣợc nhiều so với các 

vùng khác trong tỉnh. 

Động vật chủ yếu trong khu vực là các loại gia súc, gia cầm, không có 

động vật quý hiếm. 

Nhìn chung hệ sinh thái khu vực xung quanh vùng dự án đã không còn đa 

dạng, thực vật cây trồng và các loại hệ sinh thái thuỷ vực không còn phát triển 

mạnh mẽ một phần là do ảnh hƣởng của sự phát triển đô thị và nông nghiệp 

trong khu vực. 

1.3. Các đối tƣợng nhạy cảm về môi trƣờng 

Với các đặc điểm về điều kiện tự nhiên và môi trƣờng của dự án nhƣ đã 

trình bày ở trên, việc thực hiện dự án Chợ Minh Phƣơng không tác động lớn đến 
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môi trƣờng nƣớc, không khí khu vực do toàn bộ nƣớc thải phát sinh từ hoạt 

động của chợ đƣợc thu gom xử lý qua bể tự hoại và hệ thống các bể lắng, khử 

trùng nƣớc thải sau đó đấu nối vào đƣờng ống thu gom nƣớc thải chung dẫn về 

trạm xử lý nƣớc thải tập trung của thành phố; rác thải từ hoạt động của chợ đƣợc 

bố trí khu vực tập kết riêng biệt và hợp đồng vận chuyển đi trong ngày đảm bảo 

không ảnh hƣởng đến khu dân cƣ giáp ranh với khu vực dự án. Ngoài ra, dự án 

thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp thu gom rác thải, xử lý môi trƣờng đã 

đề ra theo quy định do đó có thể đảm bảo rằng môi trƣờng khu vực dự án hoàn 

toàn đáp ứng đƣợc và mức độ ảnh hƣởng ở phạm vị hẹp.  

2. MÔ TẢ VỀ MÔI TRƢỜNG TIẾP NHẬN NƢỚC THẢI CỦA DỰ ÁN 

Nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa, nƣớc thải của dự án là mƣơng thoát nƣớc 

chung của thành phố Việt Trì tiếp giáp với khu vực dự án về phía Tây Nam do 

vậy không chỉ tiếp nhận nƣớc thải của dự án mà còn tiếp nhận thêm nƣớc thải 

của các khu dân cƣ lân cận và các cửa hàng kinh doanh thƣơng mại, tạp hóa, cơ 

sở sản xuất kinh doanh… 

Hệ thống thoát nƣớc chung của thành phố bao gồm các tuyến cống, kênh, 

mƣơng đƣợc xây dựng sẵn đồng bộ và ao hồ điều hòa đảm bảo tiêu thoát nƣớc 

thành phố. Mặt khác, các tuyến cống, mƣơng thoát nƣớc của thành phố đƣợc 

định kỳ nạo vét, cải tạo tránh tính trạng ngập lụt trong mùa mƣa lũ. Đây là điều 

kiện thuận lợi cho việc tiêu thoát nƣớc của các khu dân cƣ, các cơ sở hoạt động 

trong thành phố. 

Hiện tại thành phố Việt Trì đã xây dựng đƣa vào vận hành trạm xử lý 

nƣớc thải tập trung cho toàn thành phố (gồm 02 trạm xử lý TP-1 và TP-2), chất 

lƣợng nƣớc thải sau xử lý sẽ đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn quy định không gây ô 

nhiễm môi trƣờng vì vậy môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án khi đi vào 

hoạt động là hệ thống đƣờng ống thu gom nƣớc thải chung của thành phố Việt 

Trì. Công ty chúng tôi sẽ làm việc với Công ty cổ phần cấp nƣớc Phú Thọ để 

thực hiện việc đấu nối nƣớc thải vào hệ thống đƣờng ống thu gom nƣớc thải 

chung của thành phố theo quy định.  

3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THÀNH PHẦN MÔI TRƢỜNG KHU VỰC 

THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Hiện trạng môi trƣờng nền đóng vai trò rất quan trọng khi triển khai một 

dự án nhằm đánh giá mức độ ảnh hƣởng sau khi dự án đƣợc triển khai. Để có số 

liệu đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực thực hiện dự án, trong quá trình 

thực hiện lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng dự án, chủ dự án và đơn 

vị tƣ vấn đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc và bảo vệ môi trƣờng tiến hành 

lấy mẫu, phân tích môi trƣờng không khí tại 03 thời điểm khảo sát và cho số 

liệu cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 3.1. Thời gian lấy mẫu và phân tích mẫu 

Đợt khảo sát Thời điểm lấy mẫu  Ngày phân tích 

Khảo sát lấy mẫu lần 1 25/4/2022 
Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 

13/05/2022 

Khảo sát lấy mẫu lần 2 26/4/2022 
Từ ngày 26/4/2022 đến ngày 

13/05/2022 

Khảo sát lấy mẫu lần 3 27/4/2022 
Từ ngày 26/4/2022 đến ngày 

13/05/2022 

3.1. Môi trƣờng không khí  

* Vị trí lấy mẫu: 

+ K.48.01.01: Mẫu không khí khu vực trung tâm của dự án (tọa độ: X= 

2359477; Y= 564304). 

+ K.48.01.02: Mẫu không khí phía Bắc dự án giáp đƣờng Đại Nải (tọa độ: X= 

2359496; Y= 564315). 

+ K.48.01.03: Mẫu không khí phía Nam dự án giáp đƣờng dân sinh và khu dân 

cƣ (tọa độ: X= 2359452; Y= 564309). 

* Kết quả phân tích: 

Bảng 3. 2. Kết quả phân tích môi trƣờng không khí (lần 1) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị
 Kết quả (Lần 1) 

GHCP 
K.01 K.02 K.03 

1 Nhiệt độ 
0
C 29,2 29,8 30,3 18 ÷ 32 

2 Độ ẩm % 76,6 76,9 76,2 40 ÷ 80 

3 Tốc độ gió m/s 0,6 1,0 0,8 0,3 ÷ 1,5 

4 Tiếng ồn dBA 79,1 78,4 77,3 85 

5   Bụi TSP mg/m
3
 0,534 0,476 0,351 8 

6 CO mg/m
3
 5,237 5,029 5,152 40 

7 SO2 mg/m
3
 0,092 0,107 0,086 10 

8 NO2 mg/m
3
 0,057 0,065 0,052 10 

Bảng 3. 3. Kết quả phân tích môi trƣờng không khí (lần 2) 

TT Chỉ tiêu Đơn vị
 Kết quả (Lần 2) 

GHCP 
K.04 K.05 K.06 

1 Nhiệt độ 
0
C 30,1 29,9 30,2 18 ÷ 32 

2 Độ ẩm % 75,7 75,8 75,3 40 ÷ 80 

3 Tốc độ gió m/s 0,8 0,9 0,7 0,3 ÷ 1,5 

4 Tiếng ồn dBA 79,9 80,3 79,8 85 

5   Bụi TSP mg/m
3
 0,610 0,581 0,432 8 

6 CO mg/m
3
 5,108 4,837 5,064 40 

7 SO2 mg/m
3
 0,085 0,094 0,072 10 

8 NO2 mg/m
3
 0,061 0,073 0,048 10 
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Bảng 3. 4. Kết quả phân tích môi trƣờng không khí (lần 3) 

T

T 
Chỉ tiêu Đơn vị

 Kết quả (Lần 3) 
GHCP 

K.07 K.08 K.09 

1 Nhiệt độ 
0
C 30,5 30,9 30,6 18 ÷ 32 

2 Độ ẩm % 74,2 74,1 73,8 40 ÷ 80 

3 Tốc độ gió m/s 0,8 0,9 0,7 0,3 ÷ 1,5 

4 Tiếng ồn dBA 81,0 80,9 79,4 85 

5   Bụi TSP mg/m
3
 0,608 0,515 0,427 8 

6 CO mg/m
3
 5,056 4,567 4,839 40 

7 SO2 mg/m
3
 0,075 0,096 0,065 10 

8 NO2 mg/m
3
 0,042 0,039 0,031 10 

* Ghi chú: - GHCP (Giới hạn cho phép): Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo 

Quyết định số: 3733/2002/QĐ - BYT, ngày 10/10/2002 của Bộ trƣởng Bộ Y tế về việc 

ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh Lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao 

động: Tiêu chuẩn IX: Tiêu chuẩn bụi không chứa silic (mục 4); Tiêu chuẩn XXI: Hoá 

chất - Giới hạn cho phép trong không khí vùng làm việc (từng lần tối đa); QCVN 24: 

2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 26: 

2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

* Nhận xét chung: Nhìn chung môi trƣờng không khí và tiếng ồn khu vực 

thực hiện dự án tại thời điểm khảo sát lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trƣờng dự án đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quyết định số: 3733/2002/QĐ 

– BYT; QCVN 24:2016/BYT và QCVN 26:2016/BYT cho thấy chất lƣợng môi 

trƣờng không khí, mức ồn trong và lân cận khu vực dự án nằm trong giới hạn cho 

phép, chƣa có dấu hiệu ô nhiễm. 

3.2. Đánh giá tính phù hợp của vị trí dự án với điều kiện môi trƣờng 

tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án 

Vị trí dự án phù hợp với điều kiện môi trƣờng tự nhiên và kinh tế xã hội 

khu vực do khu đất thực hiện dự án đã đƣợc UBND tỉnh chuyển đổi mục đích 

sử dụng thành đất chợ tại Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 28/9/2020. Dự 

án đã đƣợc UBND tỉnh quyết định chủ trƣơng cho Công ty cổ phần Tổng công 

ty thƣơng mại và xây dựng Đông Bắc tại Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 

22/8/2017 và Quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tƣ tại Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 đã góp phần hiện 

thực hóa chính sách xã hội hóa chủ trƣơng xây dựng chợ. Chợ xây dựng tạo cơ 

sở vậy chất, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tạo điều kiện thúc đẩy và nâng cao hiệu 

quả lƣu thông hàng hóa, làm đòn bẩy kích thích sản xuất, tiêu dùng, góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cả về số lƣợng lẫn 

chủng loại, chất lƣợng hàng hóa, dịch vụ, tiện ích... của ngƣời tiêu dùng.  
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Chợ Minh Phƣơng đƣợc xây dựng hiện đại, quy mô sẽ rút ngắn khoảng 

cách giao thƣơng, tạo điều kiện cho ngƣời dân trao đổi, mua bán hàng hoá trong 

xã và các xã khu vực với nhau; phục vụ đời sống dân sinh, góp phần tăng trƣởng 

kinh tế, xã hội, tạo việc làm cho tiểu thƣơng, giúp doanh nghiệp cũng nhƣ Nhà 

nƣớc tăng thêm nguồn thu tài chính. 

Chợ xây dựng mới, rộng lớn, đủ điều kiện, đáp ứng đƣợc nhu cầu tiêu 

dùng  của nhân dân khu vực, đồng thời tạo điều kiện tốt hơn về địa thế kinh 

doanh cho các hộ kinh doanh, và là nơi tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến 

thƣơng mại, giao thƣơng, phục vụ hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá thuận 

lợi, đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển chung, ngoài ra còn thúc đẩy hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thƣơng mại dịch vụ trên địa bàn phƣờng Minh Phƣơng nói 

riêng, thành phố Việt Trì nói chung phát triển theo định hƣớng “Văn minh 

thƣơng mại”.  

Vị trí thực hiện dự án đảm bảo các quy định về an toàn môi trƣờng và phù 

hợp với QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch Xây 

dựng. 
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CHƢƠNG IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

 

Dự án Chợ Minh Phƣơng của Công ty cổ phần Tổng công ty thƣơng mại 

và xây dựng Đông Bắc tại khu Hợp Phƣơng, phƣờng Minh Phƣơng, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đƣợc thực hiện trên cơ sở đầu tƣ xây dựng mới tất cả các 

hạng mục công trình. Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trƣờng, khu vực dự án đã đƣợc chuyển đổi thành đất chợ và trên diện tích khu 

đất thực hiện dự án đã hình thành chợ tạm có mặt bằng bằng phẳng, nền đƣợc 

láng xi măng nên công ty chúng tôi không cần phải thực hiện san lấp và đền bù 

giải phóng mặt bằng mà thực hiện phá dỡ, dọn dẹp các công trình tạm của chợ. 

Vì vậy trong quá trình triển khai dự án sẽ bao gồm 02 giai đoạn với tính chất gây 

ô nhiễm môi trƣờng khác nhau, cụ thể: 

- Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng dự án. 

- Giai đoạn 2: Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động. 

Mỗi giai đoạn đều có những tác động nhất định đến môi trƣờng tự nhiên 

và kinh tế xã hội khu vực do vậy, chủ dự án chúng tôi đề xuất các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trƣờng, cụ thể nhƣ sau: 

1. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN 

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải 

Trong thời gian thi công xây dựng diễn ra khoảng 06 tháng (trong đó thời 

gian đào móng 01 tháng; thời gian thi công xây dựng các hạng mục công trình là 

05 tháng) song nƣớc mƣa chảy tràn có tần suất xảy ra ít, nƣớc thải thi công phát 

sinh không nhiều. Tuy nhiên, chủ dự án vẫn áp dụng một số biện pháp sau để 

hạn chế tới mức thấp nhất tác động xấu của nguồn thải này đến nguồn nƣớc mặt 

và hệ sinh thái khu vực, cụ thể: 

1.1.1. Giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải thi công và nước mưa chảy tràn: 

Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công xây dựng áp dụng một số biện pháp 

giảm thiểu tác động xấu của nguồn thải này nhƣ sau: 

- Đào rãnh đất tạm thời (sau sẽ là hệ thống thoát nƣớc mƣa) theo bản vẽ 

hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa để thu gom, dẫn hƣớng cho nƣớc mƣa, nƣớc 

thải thi công tự chảy về hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu vực: Chiều rộng rãnh 

300mm, chiều sâu trung bình là 50mm. Trên rãnh thu gom có bố trí hố ga để 

lắng đất, cát. Hố ga có kích thƣớc 600×600×800 mm (dài×rộng×sâu), có nắp 

đậy bằng BTCT. Số lƣợng hố ga dự kiến: 05 hố ga. 
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- Không thải các loại cặn dầu của các thiết bị máy móc xây dựng vào môi 

trƣờng nƣớc chung, mọi loại chất thải này đều phải đƣợc thu gom hàng ngày và 

đƣợc xử lý theo quy định. 

- Không để tạo ra các vũng ao, nƣớc trong khu vực thi công xây dựng để 

ngăn ngừa ô nhiễm nƣớc và tạo điều kiện cho các loài ruồi muỗi phát triển làm 

ảnh hƣởng tới sức khỏe công nhân. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng 

xâm nhập vào đƣờng thoát nƣớc gây tắc nghẽn. Tần suất kiểm tra và nạo vét 

đƣợc quy định tối thiểu là 01 tuần/lần.  

- Không đổ chất thải rắn (chất thải xây dựng, cát, đá...) và chất thải dầu 

cặn của thiết bị xuống dòng chảy. Mọi loại chất thải phải đƣợc thu gom, phân 

loại và chuyển đến vị trí tập kết tại khu vực cổng ra vào khu vực thi công theo 

quy định. 

- Các biện pháp đề xuất nhằm hạn chế tác động tới hệ thống cống thoát 

nƣớc nhƣ sau: 

+ Ƣu tiên đầu tƣ xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống thoát nƣớc mƣa trƣớc 

tiên để thu gom nƣớc mƣa chảy tràn trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc 

chung của thành phố.   

+ Dọn dẹp mặt bằng công trƣờng sau mỗi ngày thi công. 

+ Tập kết nguyên vật liệu đúng nơi quy định . Không tập trung các loại 

nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nƣớc để ngăn ngừa thất thoát rò 

rỉ vào đƣờng thoát nƣớc.  

+ Không để tạo ra các vũng, ao nƣớc trong công trƣờng xây dựng để ngăn 

ngừa ô nhiễm nƣớc và tạo điều kiện cho các loại ruồi muỗi phát triển làm ảnh 

hƣởng tới sức khoẻ của công nhân; 

Do tác động của nƣớc mƣa có thể cuốn trôi, làm thất thoát nguyên vật liệu 

của công trình, việc tắc nghẽn hệ thống thoát nƣớc cũng ảnh hƣởng trƣ̣c tiếp đến 

hoạt động thi công của dự án nên vấn đề giảm thiểu tác động phát sinh từ nguồn 

này sẽ đƣợc đơn vị thi công chú trọng, các giải pháp đề xuất thực hiện là khả thi. 

1.1.2. Giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt: 

- Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt tại khu vực thi công trong giai đoạn này sẽ 

đƣợc khống chế bằng cách tuyển dụng nhân công tại địa phƣơng có điều kiện 

tự túc ăn ở, tổ chức hợp lý các nguồn nhân lực trong các giai đoạn thi công 

tránh tình trạng tập trung quá đông nhân công.  

- Theo TCXDVN 33:2006 về Tiêu chuẩn cấp nƣớc, lƣợng nƣớc tiêu thụ 

trung bình cho một ngƣời là 45 lít/ngày. Ƣớc tính lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ là: 

Q = 30 ngƣời/ngày x 45 lít/ngƣời/ngày x 100% = 1,35 m
3
/ngày. 
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Khối lƣợng chất ô nhiễm do mỗi ngƣời hàng ngày thải vào môi trƣờng 

(nếu không có biện pháp xử lý) đƣợc trình bày nhƣ bảng sau:  

Bảng 4. 1. Tải lƣợng ô nhiễm nƣớc thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm Đơn vị Giá trị 

BOD5 g/ngƣời/ngày 45  54 

COD g/ngƣời/ngày 72  102 

SS g/ngƣời/ngày 70  145 

Tổng N g/ngƣời/ngày 6  12 

Tổng P g/ngƣời/ngày 0,8  4,0 

Amoni g/ngƣời/ngày 2,4  4,8 

Dầu mỡ động thực vật g/ngƣời/ngày 10  30 

Tổng Coliform
* 

MPN/100ml 10
6
 10

9 

Feacal Coliform
* 

MPN/100ml 10
5
 10

6
 

Trứng giun sán
* 

MPN/100ml 10
3
 

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993 
*
: Nguyễn XuânNguyên, Nước thải và công 

nghệ xử lý nước thải, năm 2003) 

Số lƣợng công nhân trên công trƣờng khoảng 30 ngƣời. Tải lƣợng các 

chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt, giai đoạn thi công xây dựng dự án đƣợc 

trình bày trong bảng dƣới đây. 

Bảng 4.2. Tải lƣợng các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

trong giai đoạn xây dựng dự án 

Chất ô nhiễm Tải lƣợng (kg/ngày) 

BOD5 1,351,62 

COD 2,163,06 

SS 2,14,35 

Tổng N 0,180,36 

Tổng P 0,024 0,12 

Amoni 0,0720,144 

Dầu mỡ động thực vật 0,30,9 

Tổng Coliform
* 

3 x 10
7
3 x 10

10 

Feacal Coliform
* 

3 x 10
6
3 x 10

7
 

Trứng giun sán
* 

3x 10
4
 

Căn cứ vào tải lƣợng các chất ô nhiễm và lƣu lƣợng nƣớc thải có thể tính 

toán đƣợc nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt theo công thức:

     
Q

TP
C      

Trong đó: 

 C: nồng độ chất gây ô nhiễm (mg/l); 

TP: Tải lượng ô nhiễm (mg); 
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Q: Lượng nước thải trong một ngày (l). 

Kết quả tính toán đƣợc trình bày trong bảng sau. 

Bảng 4.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

trong giai đoạn xây dựng dự án 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) 

1 BOD5 mg/l 1.0001200 50 

2 COD mg/l 16002266,67 - 

3 SS mg/l 1555,563222,22 100 

4 N tổng mg/l 133,33266,67 - 

5 P tổng mg/l 17,7888,89 - 

6 Amoni mg/l 53,33106,67 10 

7  Dầu mỡ ĐTV mg/l 222,22666,67 20 

8 Tổng coliform MPN/100ml 2,2 x 10
10
 2,2 x 10

13 
5.000 

9 Feacal coliform
*
 MPN/100ml 2,2 x 10

9
 2,2 x 10

10
 - 

10 Trứng giun sán
* 

MPN/100ml 2,2 x 10
7
  

(Ghi chú: - QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, 

cột B - nước thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) 

Từ kết quả trên cho thấy so với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B), nƣớc 

thải sinh hoạt nếu không đƣợc xử lý đều có các thông số ô nhiễm vƣợt hàm 

lƣợng tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.  

Vì vậy để giảm thiểu tác động do nƣớc thải sinh hoạt của công nhân thi 

công tại công trƣờng, chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công sử dụng 01 nhà vệ 

sinh di động để thu gom xử lý nƣớc thải sinh hoạt của công nhân trên công 

trƣờng tránh phát tán ra ngoài môi trƣờng gây ô nhiễm các thủy vực xung quanh.  

 
Hình 4.1. Minh họa hình ảnh nhà vệ sinh di động 

 Thông số kỹ thuật của nhà vệ sinh di động composite nhƣ sau: 

- Chiều dài: 3,7 m; 
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- Chiều rộng: 2,2 m; 

- Chiều cao: 2,4 m; 

- Khoang chứa nƣớc sạch: 1.500 lít; 

- Dung tích bể tự hoại của nhà vệ sinh di động là: 5m
3
.  

- Nội thất: Quạt thông gió, đèn chiếu sáng, công tắc điện, lô cuốn giấy, 

vòi nƣớc. 

- Nhà thầu thi công sẽ thuê đơn vị đủ chức năng đến thông hút bể tự hoại, 

đảm bảo không gây ô nhiễm môi trƣờng khu vực thực hiện dự án. 

 Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu: 

Nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải thi công phát sinh không lớn và hoàn 

toàn có thể thu gom, xử lý trƣớc khi xả vào nguồn tiếp nhận. Các biện pháp đề 

xuất có tính khả thi cao và không để xảy ra tác động tàn dƣ. 

1.2. Về công trình, biện pháp lƣu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây 

dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng và chất thải nguy hại: 

1.2.1. Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 

Vào thời kỳ cao điểm dự tính sẽ có khoảng 30 ngƣời làm việc trên công 

trƣờng xây dựng với chủ yếu là ngƣời dân địa phƣơng ăn cơm tại nhà hoặc cơm 

hộp; một số cán bộ quản lý ở tại khu container trên công trƣờng. Tính lƣợng rác 

thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày lớn nhất tại công trƣờng là 9 kg/ngày (định 

mức phát thải 0,3 kg/ngƣời.ngày). Thành phần của loại rác sinh hoạt này chứa 

nhiều các chất hữu cơ dễ phân huỷ, bên cạnh đó còn có các bao gói nilon, vỏ 

chai nhựa, đồ hộp…Các loại chất thải này ít có khả năng gây ra các sự cố về môi 

trƣờng, tuy nhiên nếu không đƣợc thu gom, xử lý thì đây là môi trƣờng thuận lợi 

cho các loại côn trùng có hại sinh sôi và phát triển, tạo điều kiện cho việc phát 

tán lây lan bệnh dịch, mất mỹ quan khu vực. Rác thải hữu cơ khi phân huỷ sinh 

ra mùi hôi; các loại rác hữu cơ làm ô nhiễm đất, rác thải sinh hoạt là môi trƣờng 

sống và phát triển của các loài ruồi muỗi, chuột bọ và vi khuẩn gây bệnh. 

Trong quá trình phá dỡ các công trình tạm của chợ và thi công xây dựng 

chủ dự án yêu cầu nhà thầu tiến hành: 

- Tổ chức thu gom lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh trên khu vực thi 

công. Có nội quy về trật tự, vệ sinh môi trƣờng và yêu cầu các nhà thầu tuân thủ 

thực hiện đúng. 

- Bố trí khu vực lƣu giữ chất thải sinh hoạt tại vị trí nhất định trong khu 

vực thi công, thuận tiện cho việc vận chuyển. Tại vị trí này sẽ 02 đặt thùng rác 

150 lít có nắp đậy kín đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và cảnh quan khu vực.  

- Yêu cầu các nhà thầu thi công bố trí công nhân kiêm nhiệm để thu gom, 

dọn dẹp rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trƣờng. Chủ dự án sẽ bắt buộc nhà 
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thầu thi công ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trƣờng và dịch vụ đô thị 

Việt Trì để vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh theo đúng quy định 

với tần suất 01 ngày/lần. 

1.2.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn xây dựng: 

- Toàn bộ các loại chất thải rắn bao gồm: chất thải rắn là xà bần, gạch 

ngói, tấm lợp, bê tông từ quá trình phá dỡ các công trình tạm của chợ để dọn mặt 

bằng thi công ƣớc tính 750 m
3
 sẽ đƣợc hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển đến vị trí quy định đổ thải phế liệu xây dựng của thành phố hoặc ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đi xử lý tại khu chôn lấp chất thải 

công nghiệp của tỉnh tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh. 

- Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công 

trình đƣợc thu gom vào các vị trí đã quy định sẵn trên khu vực thi công. Tính 

toán chi tiết để đất đá thừa trong quá trình đào móng xây dựng ƣớc tính khoảng 

285,3 m
3
 đất thừa để ký hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển xử lý đến 

khu vực cần san lấp mặt bằng của thành phố để đổ thải. 

- Giám sát thƣờng xuyên để đảm bảo các chất thải rắn xây dựng không bị 

rơi vãi, rửa trôi xuống cống rãnh khu vực xây dựng làm ách tắc dòng chảy.  

- Các phế liệu xây dựng và các chất trơ, không độc hại đều phải thu gom 

và xử lý triệt để nhƣ đã nêu ở trên. Các phế liệu có thể tái sử dụng nhƣ bao bì xi 

măng, chai lọ, các mẫu sắt thép dƣ phát sinh trong toàn bộ quá trình thi công dự 

án ƣớc tính khoảng 2,5 tấn.... đƣợc thu gom, phân loại tập trung và bán cho các 

cơ sở thu mua phế liệu. 

- Hạn chế tối đa phế thải phát sinh trong thi công bằng việc tính toán hợp 

lý vật liệu, giáo dục nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt quản lý.  

1.2.3. Thu gom và xử lý chất thải nguy hại: 

Các chất thải nguy hại nhƣ dầu mỡ thải, giẻ lau bám dính dầu, …với khối 

lƣợng khoảng 250 kg phát sinh từ hoạt động thi công sẽ đƣợc thu gom vào các 

thùng phuy riêng biệt (loại cho dầu thải, loại cho chất thải chứa dầu và loại cho 

các chất thải nguy hại khác) và chuyển giao theo đúng quy định tại Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng.  

 Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu: 

Các biện pháp giảm thiểu đƣợc xây dựng trên cơ sở nhận dạng nguồn thải, 

khối lƣợng và chủng loại chất thải nên phù hợp với yêu cầu của quá trình xử lý. 

Các CTR sinh hoạt và CTR xây dựng phát sinh không lớn, chủ yếu tập trung 

trong khu vực thi công nên biện pháp thu gom và xử lý nêu trên là phù hợp và sẽ 

giảm thiểu triệt để nguồn thải phát sinh.  
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1.3. Về bụi, khí thải 

1.3.1. Kiểm soát bụi, khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu: 

Đơn vị thi công xây dựng đã ký cam kết với chủ dự án đảm bảo không để 

cuốn bụi bẩn, rơi vãi vật liệu ra đƣờng Đại Nải, tuyến đƣờng vào khu đô thị 

Minh Phƣơng và đƣờng Hùng Vƣơng, và thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi 

trong quá trình vận chuyển nhƣ sau: 

- Bố trí hào nƣớc (6m x10m) rửa bánh xe trƣớc khi xe từ khu vực dự án 

vào đƣờng Đại Nải, tuyến đƣờng vào khu đô thị Minh Phƣơng và đƣờng Hùng 

Vƣơng. 

- Bố trí hợp lý tuyến đƣờng vận chuyển và đi lại, che chắn những khu vực 

phát sinh bụi và dùng xe tƣới nƣớc để tƣới đƣờng giao thông trong mùa khô, tần 

suất tƣới nƣớc từ 2 ÷ 4 lần/ngày, trong phạm vi tuyến đƣờng khu vực thi công 

nhà máy vào khoảng 500 m; tại cổng vào dự án, bố trí hào nƣớc rửa bánh xe 

trƣớc khi ra khỏi khu vực thi công. 

Công ty chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu thi công đầu tƣ 01 xe bồn phun 

nƣớc tƣới ẩm có các thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

Hình 4.2. Các thông số kỹ thuật của bộ phận dàn chia nƣớc của xe tƣới nƣớc 

+ Số lƣợng xe tƣới nƣớc: 01xe; 

+ Dung tích thùng chứa: 12 m
3
; 

+ Đƣờng kính ống phun nƣớc: 27mm, ống nhựa PVC; 

+ Đƣờng kính lỗ tƣới: 05mm; 

+ Số lƣợng lỗ đục trên ống: 50 lỗ; 

+ Mật độ tƣới: 2  4 lần/ngày về mùa hanh khô.  

+ Phạm vi tƣới: Trong bán kính dự kiến 750m. 

- Sử dụng phƣơng tiện đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định 

49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ; Các phƣơng tiện 

vận chuyển đều phải có bạt che phủ kín, không chở vật liệu rời quá tải, đi đúng 

tốc độ trên tuyến đƣờng theo quy định và giảm tốc độ xuống 5 km/h khi đi vào 

khu vực thi công.  

 

Thùng chứa  

12m
3 

27 

5 x50 lỗ 

2.200 mm 
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1.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm bụi tại khu vực thi công: 

- Thực hiện các biện pháp che chắn khu vực thực hiện thi công (thƣng tôn 

toàn bộ khu vực thi công với chiều cao tôn 2,5 m). 

- Ngăn ngừa phát tán bụi khi đổ vật liệu: Khi dùng xe tải để đổ vật liệu tại 

các bãi chứa tạm, nếu thấy bụi bốc lên sẽ thực hiện ngay việc phun nƣớc làm ẩm.  

- Tổ chức thi công hợp lý: Thi công cuốn chiếu, dứt điểm từng công đoạn, 

từng hạng mục công trình. Thực hiện tốt công tác quản lý và giám sát thi công 

trên khu vực thi công. 

- Áp dụng công nghệ tiên tiến: Áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, 

cơ giới hoá trong vận hành và tối ƣu hoá quá trình thi công. 

1.3.3. Kiểm soát phát thải của các máy móc, phương tiện tham gia thi 

công:  

- Sử dụng phƣơng tiện, máy móc thi công đảm bảo tiêu chuẩn khí thải: 

Các phƣơng tiện tham gia thi công sẽ đƣợc kiểm tra sự phát thải khí theo TCVN 

6438:2005. Tất cả thiết bị sử dụng cho xây dựng phục vụ cho dự án này sẽ đƣợc 

Đăng kiểm Việt Nam cho phép về sự phát thải theo Quyết định 49/2011/QĐ-

TTg, ngày 01/9/2011 của Thủ tƣớng Chính phủ.  

- Quy định khu vực di chuyển: Các phƣơng tiện chỉ đƣợc phép di chuyển 

trong phạm vi thi công theo quy định.  

- Bảo dƣỡng định kỳ: Bảo dƣỡng phƣơng tiện và máy móc thi công định 

kỳ để giảm ô nhiễm không khí phát sinh.  

1.4. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung trong xây dựng 

Để giảm thiểu mức độ ảnh hƣởng của tiếng ồn và độ rung trong quá trình 

xây dựng đến các khu vực lân cận sẽ áp dụng các biện pháp sau đây:  

- Hạn chế việc đóng cọc bằng búa máy vào ban đêm, đặc biệt là kể từ 10 

giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau; không thi công vào khung giờ từ 11h trƣa đến 

13h chiều. 

- Không sử dụng các loại thiết bị phát tiếng ồn vƣợt quá tiêu chuẩn quy 

định đối với các loại phƣơng tiện vận chuyển. 

- Kiểm tra mức độ ồn, rung trong quá trình xây dựng để đặt ra lịch thi 

công phù hợp, để mức độ ồn đạt tiêu chuẩn cho phép. 

 Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu: 

Các biện pháp đề xuất đều dựa trên nguyên tắc giảm thiểu ngay từ nguồn 

phát sinh, các biện pháp này không chỉ tạo ra hiệu quả giảm bụi, khí thải và 

tiếng ồn cao mà còn có cơ sở để điều tiết hoạt động nhằm giảm mức độ ô nhiễm 

tại các đối tƣợng nhạy cảm. 

Để tăng tính khả thi của biện pháp đề xuất, các nội dung này sẽ đƣợc đƣa 

vào điều khoản thầu trong hợp đồng kinh tế với các nhà thầu. Chủ đầu tƣ sẽ thực 
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hiện các biện pháp kiểm tra để yêu cầu nhà thầu cũng nhƣ tƣ vấn giám sát thực 

hiện đúng hợp đồng. 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

1.5.1. Các biện pháp giảm thiểu chung: 

Trong quá trình thi công xây dựng Chủ dự án cam kết thực hiện các biện 

pháp thiết thực, hữu hiệu nhằm bảo vệ môi trƣờng, an toàn lao động và sức khỏe 

công nhân. Cụ thể sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá tới mức tối đa. 

- Tổ chức thi công cần có giải pháp thích hợp để đảm bảo an toàn lao động. 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi thi công nhƣ các biện pháp 

thi công đất, bố trí và vận hành máy móc thiết bị, có biện pháp phòng ngừa các 

sự cố về điện, thao tác trên cao, vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu, dàn giáo, đi 

lại trong khu vực thi công, lƣới và hàng rào chắn bảo vệ khu vực thi công, bố trí 

kho, phòng cháy nổ, chống sét,.. 

- Lập rào chắn các khu vực nguy hiểm nhƣ trạm biến thế, vật liệu dễ cháy 

nổ. Chiếu sáng cho những nơi cần làm việc ban đêm. Ngoài ra còn lắp đặt các 

thiết bị chống ồn cho khu vực có mức ồn cao nhƣ máy phát điện, … che chắn 

những khu vực phát sinh bụi và dùng xe tƣới nƣớc để tƣới đƣờng. Các trang bị 

bảo hộ lao động nhƣ găng tay, ủng, mũ bảo hiểm, mặt nạ hàn, thắt lƣng bảo 

hiểm khi thao tác trên cao,…. đƣợc trang bị đầy đủ. 

1.5.2. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: 

Khối công nhân làm việc trên công trƣờng và khối lao động tự do đến 

công trƣờng cũng sẽ gây ra những tác động xã hội nhất định đối với dân cƣ 

trong vùng nhƣ: tăng các bệnh truyền nhiễm, tăng mật độ phƣơng tiện tham gia 

giao thông, ảnh hƣởng đến an ninh trận tự khu vực, thay đổi văn hóa địa 

phƣơng,... Để giảm thiểu các tác động này, Chủ đầu tƣ thực hiện các biện pháp: 

- Tăng cƣờng ý thức công nhân bằng cách giáo dục nâng cao nhận thức, 

tránh ảnh hƣởng xấy đến trật tự xã hội; 

- Tổ chức khám sức khỏe cho công nhân định kỳ; 

- Tăng cƣờng ý thức tham gia giao thông của công nhân; 

- Phối hợp với chính quyền địa phƣơng về quản lý nhân khẩu để đảm bảo 

an ninh trên địa bàn. 

1.5.3. Giảm thiểu tác động do hoạt động giao thông vận tải: 

Chủ dự án yêu cầu nhà thầu xây dựng sẽ áp dụng các biện pháp để ngăn 

ngừa và hạn chế tới mức thấp nhất các rủi ro về tai nạn giao thông của các xe tải 

phục vụ công tác xây dựng dự án nhƣ: kiểm tra các lái xe việc chấp hành các 

quy định về tốc độ, chế độ đảm bảo an toàn giao thông khi lƣu thông trên đƣờng 

quốc lộ 2, đƣờng Hùng Vƣơng và tuyến đƣờng dẫn vào khu vực dự án. 
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+ Hạn chế thấp nhất việc lƣu thông các xe phục vụ công tác xây dựng dự 

án vào giờ cao điểm; không chở quá tải trọng cho phép, không sử dụng các 

phƣơng tiện cũ hết thời gian đăng kiểm.  

+ Các lái xe và công nhân vận hành máy móc, thiết bị thi công phải tuân 

thủ các quy định về an toàn thi công, không đƣợc uống rƣợu, bia trong thời gian 

làm việc. 

+ Hƣớng dẫn giao thông: Bố trí ngƣời hƣớng dẫn giao thông để đảm bảo 

các phƣơng tiện ra vào khu vực thi công hợp lý, không ảnh hƣởng đến hoạt động 

thi công và hoạt động giao thông xung quanh khu vực. 

1.5.3. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng: 

Để đảm bảo điều kiện vệ sinh và an toàn lao động cho công nhân xây 

dựng, dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau:  

- Sử dụng công nhân địa phƣơng có tay nghề càng nhiều càng tốt;  

- Tất cả các công nhân tham gia xây dựng đều đƣợc tập huấn qua lớp quy 

phạm an toàn lao động và thƣờng xuyên kiểm tra việc chấp hành quy phạm an 

toàn lao động của công nhân trên khu vực thi công. 

- Xây dựng lán trại nghỉ ca cho công nhân song không cho công nhân lƣu 

trú tại công trƣờng, bảo đảm an ninh trong công trƣờng 24/24 giờ trong ngày.  

- Đặc biệt sẽ quan tâm và thực hiện công tác an toàn tại các khu vực nguy 

hiểm trên khu vực thi công, phải có rào chắn, biển báo nguy hiểm. Khu vực thi 

công phải đƣợc chiếu sáng vào ban đêm.  

- Không lƣu trữ, tập kết các vật liệu dễ cháy trong công trƣờng.  

- Tất cả các công nhân nếu lƣu trú tại địa phƣơng thì phải đăng ký với 

chính quyền địa phƣơng. Ngoài ra, chủ thầu phải có trách nhiệm quản lý các 

công nhân này.  

- Chỉ huy trƣởng công trình và công nhân xây dựng sẽ đƣợc tập huấn về 

an toàn lao động trƣớc khi bắt đầu xây dựng dự án.  

- Chỉ huy trƣởng công trình hƣớng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ 

an toàn lao động của công nhân xây dựng.  

- Công nhân phải đƣợc huấn luyện về an toàn lao động và đƣợc kiểm tra 

thƣờng xuyên về thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong suốt 

quá trình thi công xây dựng.  

- Trang bị đồ bảo hộ lao động đầy đủ khi cần thiết theo đúng quy định của 

Bộ Lao động Thƣơng Binh và Xã hội.  

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch ứng phó khi có tai nạn xảy ra.  

- Chủ đầu tƣ cam kết yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng điều kiện an toàn 

lao động theo đúng Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế về việc "Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 
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và 07 thông số vệ sinh lao động".  

1.5.4. Biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19: 

- Đo thân nhiệt hàng ngày và yêu cầu tất cả ngƣời lao động thực hiện khai 

báo y tế hàng ngày. 

- Bố trí khoảng cách an toàn trên công trƣờng. 

- Phun khử khuẩn các phƣơng tiện ô tô từ các vùng khác cấp nguyên liệu, 

vật tƣ trƣớc khi vào công trƣờng. 

- Yêu cầu tất cả ngƣời lao động phải sử dụng khẩu trang khi làm việc trên 

công trƣờng và khi lƣu thông trên đƣờng. 

- Không tập trung đông ngƣời tại một vị trí, một thời điểm (khi làm việc, 

khi nghỉ giải lao và khi ăn,…) 

- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo yêu cầu của cơ quan quản lý về y tế 

tại địa phƣơng. 

1.5.5. Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến phát triển kinh   

tế - xã hội: 

Trong quá trình thi công, chủ dự án sẽ thực hiện các phƣơng án giảm 

thiểu tác động đến kinh tế -  xã hội tại khu vực nhƣ sau: 

- Sử dụng nguồn lao động tại chỗ: Các lao động tại địa phƣơng có đầy đủ 

năng lực theo yêu cầu của các nhà thầu và có mong muốn đƣợc tuyển dụng sẽ 

đƣợc các nhà thầu tuyển dụng tối đa. 

- Yêu cầu các nhà thầu vận chuyển phải thực hiện tốt việc giảm tốc độ xe 

khi vận chuyển qua khu dân cƣ để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hƣởng đến 

dân cƣ sống dọc các tuyến vận chuyển nhƣ vấn đề tai nạn giao thông, ô nhiễm 

môi trƣờng; 

- Chủ dự án ban hành nội quy và yêu cầu các chủ thầu phụ thực hiện công 

tác quản lý công nhân tại công trƣờng để giảm thiểu khả năng gây mất trật tự 

công cộng tại khu vực; 

- Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho các lao động từ các địa phƣơng 

khác đến nhằm quản lý các hoạt động của họ tại địa phƣơng. 

- Công tác tƣ tƣởng cho công nhân để họ có một cuộc sống lành mạnh, 

góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong khu vực. 

- Xử lý nghiêm khắc các trƣờng hợp vi phạm đến nội quy, gây mất an 

ninh. 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát khu vực lán trại và 

khu vực xung quanh; 

- Kết hợp với chính quyền địa phƣơng trong việc quản lý công nhân lao 

động. 
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1.5.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố trong 

giai đoạn thi công xây dựng: 

Chủ dự án chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi 

trƣờng và giảm thiểu tại nạn lao động, phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra. Các 

biện pháp này cụ thể nhƣ sau: 

- Lập kế hoạch thi công cụ thể và bố trí nhân lực hợp lý, theo đúng tuần 

tự, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công; 

- Tổ chức thi công hợp lý, theo hình thức cuốn chiếu; 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá 

trình thi công ở mức tối đa; 

- Không đƣợc vận tải và vận hành các máy đào, máy xúc, xe lu vào các  

khung giờ ban đêm; 

- Bố trí hợp lý nơi chứa vật liệu xây dựng; tập kết tạm thời phế thải xây dựng; 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công 

nhƣ: biện pháp thi công; bố trí máy móc thiết bị; biện pháp phòng ngừa tai nạn; 

thứ tự bố trí các kho, bãi nguyên vật liệu, lán trại, vấn đề chống sét… 

- Áp dụng biện pháp an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng: 

thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo sự ổn định của các bộ phận công 

trình; thứ tự thi công các công trình; bố trí các tuyến thi công hợp lý để ít di 

chuyển; bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở lẫn nhau; 

- Áp dụng các biện pháp bảo vệ, chống nứt lún đối với các công trình gần 

dự án; 

- Bố trí cán bộ giám sát kỹ thuật thi công công trình tại các khâu trọng yếu 

(thi công nền, móng công trình); 

- Bố trí hợp lý các tuyến đƣờng vận chuyển và đi lại. Áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật và quản lý tránh ách tắc giao thông trong quá trình thi công xây dựng. 

- Lập rào chắn cách ly các khu vực có khả năng gây nguy hiểm nhƣ trạm 

biến áp, vật liệu dễ cháy nổ… 

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đầy đủ cho những nơi cần làm việc ban đêm. 

- Khi thi công các hạng mục công trình tại khu vực thi công phải đƣợc 

quây tôn hoặc bạt che chắn bảo vệ. Ngoài ra, công trƣờng thi công đƣợc quây 

tôn chắn xung quanh, không cho ngƣời không phận sự ra vào công trƣờng, tránh 

gây các tai nạn khác trên công trƣờng. 

Bảng 4. 4. Tổng hợp các biện pháp hạn chế rủi ro trong giai đoạn thi công 

TT Nội dung 
Các biện pháp do chủ dự án 

thực hiện 

Các biện pháp phổi họp 

với các bên liên quan 

1 Tai nạn lao 

động trong quá 

- Phổ biến nội quy an toàn lao 

động và tập huấn cho tất cả công 

- Phổ biến Nội quy an 

toàn lao động và các yêu 
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trình thi công 

gây thiệt hại về 

ngƣời và tài sản 

nhƣ: lật đổ xe, 

cháy nổ lán trại, 

công nhân thi 

công tai nạn,... 

nhân thi công trƣớc khi tham gia; 

- Bố trí các biển báo cảnh báo 

nguy hiểm, các bảng chỉ dẫn tại 

các vị trí trong công trƣờng thi 

công; 

- Lập rào chắn tại các khu vực để 

không cho ngƣời dân qua lại trong 

khu vực công trƣờng; 

- Trang bị bảo hiểm an toàn cho 

công nhân thi công; 

- Kiểm tra việc chấp hành nội quy 

an toàn lao động của các nhà thầu 

và công nhân thi công. 

cầu bảo vệ môi trƣờng 

theo cam kết trong Giấy 

phép môi trƣờng cho nhà 

thầu thi công xây dựng 

và chính quyền địa 

phƣơng khu vực để phối 

hợp giám sát việc tuân 

thủ của các nhà thầu; 

- Tổ giám sát môi trƣờng 

tổ chức kiểm tra định kỳ, 

đột xuất và phối hợp với 

chính quyền địa phƣơng 

đề xử lý các trƣờng hợp 

vi phạm của các nhà 

thầu. 

2 Cháy nổ tại các 

lán trại, kho 

chứa nguyên 

nhiên vật liệu ở 

công trƣờng thi 

công 

- Phổ biến nội quy phòng cháy, 

chữa cháy cho các cán bộ thi công 

nội trú tại các lán trại. 

- Bố trí các dụng cụ phòng cháy 

chữa cháy tại các vị trí thuận tiện 

trong lán trại để ứng cứu và khắc 

phục kịp thời khi xảy ra sự cố. 

Phối hợp với cơ quan 

phòng cháy để kiểm tra 

giám sát trong quá trình 

thi công xây dựng. 

3 Sụt lún, sập 

công trình trong 

quá trình thi 

công 

- Bố trí cán bộ giám sát kỹ thuật thi 

công công trình tại các khâu trọng 

yếu (thi công nền, móng công 

trình); 

Tổ giám sát kỹ thuật và 

các nhà thầu phụ phải có 

các biên bản nghiệm thu 

kỹ thuật đối với từng 

hạng mục trƣớc khi thực 

hiện và sau khi hoàn 

thành (cụ thể cho các 

hạng mục thi công móng, 

lắp ghép cốp pha, đổ mái, 

cột,...) 

2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải 

2.1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải 

chợ: 

Nƣớc thải của dự án khi đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh từ các khu 

nhà vệ sinh công cộng, các quầy bán đồ thực phẩm, rau quả tƣơi sống; khu vực 

kinh doanh chế biến thủy, hải sản; giết mổ gia cầm. Các quầy sạp bán hàng thực 

phẩm khô, vải, đồ dùng khác thƣờng không phát sinh nƣớc thải. Theo tính toán 

lƣợng nƣớc cấp tính theo mét vuông sàn khu vực chợ chính và chợ vãng lai, 
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lƣợng nƣớc cấp cho các công trình này là 31,3 m
3
/ngày đêm, lƣợng nƣớc thải ra 

xấp xỉ bằng 100% lƣợng nƣớc cấp, nhƣ vậy lƣợng nƣớc thải ra khoảng 31,3 

m
3
/ngày đêm.  

Nƣớc thải chợ chứa các chất vô cơ, hữu cơ và vi sinh vật. Lƣợng chất hữu 

cơ chiếm 50 - 60 % tổng các chất bao gồm  các chất hữu cơ thực vật nhƣ: cặn bã 

thực vật, rau quả, giấy…và các chất hữu cơ động vật nhƣ chất thải bài tiết của 

ngƣời và động vật, xác động vật…Vi sinh vật trong nƣớc thải có nhiều loại nhƣ 

vi khuẩn, vi rút, nấm, rong tảo, trứng giun sán… một số loại vi sinh vật này có 

khả năng gây bệnh và có thể bùng phát thành dịch bệnh cho cả khu vực. 

Bảng 4. 5. Tính chất và thành phần nƣớc thải chợ ở một số chợ tƣơng tự 

Thông số Đơn vị 

Chợ đầu mối 

Thủ Đức (TP 

HCM) 

Chợ Hóc 

Môn (TP 

HCM) 

Chợ Gia 

Lộc (tỉnh 

Hải Dƣơng) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột B 

pH mg/l 7 6,5 – 8 8,3 5-9 

BOD5 mg/l 250 300 130 50 

COD mg/l 400 445 279 100 

Tổng N mg/l 38 40 56,8 50 

Tổng P mg/l 12 6 6,3 10 

TSS mg/l 190 300 160 100 

Coliform MPN/100ml 10
7
 10

8
 24000 5.000 

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm có trong nƣớc thải với QCVN 

14:2008/BTNMT, cho thấy hầu hết các chỉ tiêu môi trƣờng đều vƣợt quy chuẩn 

nhiều lần. Nồng độ BOD trong nƣớc thải cao hơn quy chuẩn cho phép từ 2,6-6 

lần, TSS cao hơn quy chuẩn cho phép từ 1,6-3 lần; Tổng N cao hơn quy chuẩn 

cho phép 1,4 lần, coliform cao hơn quy chuẩn cho phép rất nhiều lần.  

Hệ thống thu gom và thoát nƣớc của dự án đƣợc thiết kế và xây dựng độc 

lập giữa nƣớc thải và nƣớc mƣa chảy tràn. 

Nƣớc thải trong quá trình Dự án đi vào hoạt động phát sinh từ nhiều 

nguồn khác nhau gồm các nguồn chính sau: 

+ Dòng thải 1: phát sinh từ khu vực vệ sinh công cộng; 

+ Dòng thải 2: phát sinh từ hoạt động kinh doanh của chợ, chủ yếu phát 

sinh từ khu vực mua bán thực phẩm tƣơi sống, từ khu vực các cửa hàng ăn uống. 

Nƣớc thải có độ ô nhiễm (TSS, BOD và COD) rất cao. Toàn bộ lƣợng nƣớc thải 

này sẽ đƣợc thu gom về hệ thống 02 bể lắng 3 ngăn để xử lý yếm khí nhằm làm 

giảm hàm lƣợng các chất ô nhiễm hữu cơ và khử trùng nƣớc thải đảm bảo loại 

bỏ các vi sinh vật gây bệnh trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom thoát nƣớc 

thải chung của thành phố Việt Trì dẫn về Trạm xử lý nƣớc thải chung của thành 

phố tại khu Hạ Bạn, phƣờng Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 
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Hình 4. 1. Sơ đồ thu gom nƣớc mƣa, nƣớc thải của dự án 

* Đối với nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh: 

Theo TCVN 7957: 2008 về thoát nƣớc - Mạng lƣới bên ngoài và công 

trình - Tiêu chuẩn thiết kế thì thể tích tối thiểu của bể tự hoại đƣợc tính toán nhƣ 

sau: W = Wn + Wb, trong đó: 

- Wn: thể tích nƣớc của bể, lấy bằng 2/3 thể tích phần bùn của bể (m
3
) 

- Wb: thể tích bùn của bể (m
3
), đƣợc tính theo công thức sau: 

Wb = [aT(100 - W1)bc]N/[(100 - W2)1000] 

Trong đó: 

 a: Lượng cặn trung bình của một người thải ra: 0,7 - 0,8 lít/ngày. 

b: Hệ số kể đến khả năng giảm thể tích cặn khi lên men: 0,7 (giảm 30%) 

c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn để duy trì vi 

sinh vật giúp cho quá trình lên men cặn được nhanh hơn: 1,2 (để lại 20%) 

N: Số người mà bể phục vụ: ước tính tối đa khoảng 500 người 

T: Thời gian giữa hai lần lấy cặn: 90 - 180 ngày 

W1, W2: Độ ẩm cặn tươi vào bể và của cặn khi lên men, tương ứng là 95% và 

90%. 

Wb = [0,8 x 180 x (100 - 95) x 0,70 x 1,2] x 500/[(100 - 90) x 1000]  

Wb = 30,25 m
3
 

Wn = 30,25 x 2/3 = 20,15 m
3 

Vậy dung tích của bể tự hoại là: W = 30,25 + 20,15 = 50,4 m
3
. 

Nhƣ vậy, để xử lý lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh 

hoạt khu chợ cần phải xây các bể tự hoại tại chân công trình khu nhà chợ chính, 

Nƣớc thải khu giết mổ 

gia cầm, thủy hải sản 

Hố ga lắng sơ bộ  

nƣớc thải 

Trạm xử lý nƣớc 

thải tập trung của 

thành phố Việt Trì 

Mƣơng thoát nƣớc 

chung của khu vực 

Nƣớc mƣa chảy tràn 

Nƣớc thải đen   Hố ga lắng cặn 

Bể tự hoại ba ngăn 

Nƣớc thải từ chợ chính, chợ vãng 

lai và nhà vệ sinh công cộng  

Hệ thống 02 bể 

lắng và 01 bể khử 

trùng nƣớc thải 
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các khu ki ốt chợ với tổng thể tích lớn hơn hoặc bằng 50,4 m
3
. Dự kiến công ty 

thực hiện xây dựng các bể tự hoại dƣới chân các công trình nhà vệ sinh gồm: 

+ Khu chợ chính: xây dựng 01 bể, dung tích bể là 15 m
3
; 

+ Khu nhà thƣơng mại dịch vụ, ki ốt: gồm 20 ki-ốt, mỗi ki-ốt xây dựng 01 

bể tự hoại có dung tích mỗi bể là 3 m
3
; 

 Tính toán từng ngăn của bể tự hoại: thể tích ngăn thứ nhất lấy bằng ½ 

thể tích tổng cộng, thể tích ngăn thứ 2 và thứ 3 lấy bằng ¼ thể tích tổng cộng. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 4. 2. Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hình 4. 3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc 

Bảng 4. 6. Khối lƣợng tuyến ống thoát nƣớc thải sinh hoạt 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Rãnh B450 m 72 

2 Rãnh B300 m 150 

3 Ống PVC D110 m 350 

4 Ống PVC D60 m 150 

5 Hố ga bê tông Cái 05 

6 Bơm nƣớc thải Q = 5m
3
/h và Q = 15m

3
/h Cái 04 

 

* Đối với nước thải phát sinh từ hoạt động rửa sàn nhà vệ sinh, nước thải 

từ hoạt động của chợ: Nƣớc thải chợ (từ khu vực mua bán thực phẩm tƣơi sống, 

từ khu vực các cửa hàng ăn uống, khu giết mổ gia cầm, thủy hải sản...) sẽ đƣợc 

lọc rác và đƣợc thu gom theo đƣờng ống thoát nƣớc riêng có bố trí các hố ga 

Cống thu gom 

sang bể lọc 
 

 

NGĂN 1 NGĂN 2 NGĂN 3 

 

Nƣớc thải  

sinh hoạt 

 

 

Hệ thống thu gom nƣớc 

thải thành phố Việt Trì 

Ống thông hơi 

Phân, nƣớc tiểu từ các nhà vệ sinh  

Hệ thống bể lắng và 

khử trùng nƣớc thải 

 

Bể tự hoại 3 ngăn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngăn 
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lắng cặn (kích thƣớc hố ga: dài x rộng x sâu = 1400mm x 1000m x 1400mm) 

đấu nối vào hệ thống 02 bể lắng 3 ngăn để xử lý cùng với nƣớc thải sinh hoạt 

sau khi xử lý qua bể tự hoại sau đó dẫn về bể khử trùng để khử trùng nƣớc thải 

trƣớc khi đấu nối vào đƣờng ống thu gom nƣớc thải tập trung của thành phố (Vị 

trí đấu nối được thể hiện trên bản vẽ thoát nước thải của dự án), cụ thể: 

- 02 bể lắng số 1 và bể lắng số 2 có dung tích: 35 m
3
/bể, kích thƣớc nhƣ sau: 

+ Dài: 5 m; 

+ Rộng: 3,5 m; 

+ Sâu: 2m; 

- 01 bể khử trùng có dung tích: 5 m
3
/bể có kích thƣớc nhƣ sau:   

+ Dài: 2 m; 

+ Rộng: 1,95 m; 

+ Sâu: 1,3 m; 

- Các bể tự hoại và bể lắng, khử trùng xử lý nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xây 

ngầm dƣới nền láng bê tống cốt thép, xung quanh xây gạch tƣờng 220, vữa xi 

măng mác 50, có đánh bóng xi măng để xử lý nƣớc thải và vệ sinh môi trƣờng. 

Bảng 4. 7. Danh mục hóa chất sử dụng trong xử lý nƣớc nƣớc thải 

STT Hóa chất Đặc tính kỹ thuật Khối lƣợng 

1 Chế phẩm vi sinh xử lý bồn cầu Rắn 200 g/m
3
 bể tự hoại 

2 Viên tẩy bồn cầu Rắn 0,02 kg/m
3
 nƣớc thải 

3 Polimer làm trong nƣớc thải - 0,01 kg/m
3
 nƣớc thải 

4 Javel/clorua vôi Dung dịch 0,02 kg/m
3
 nƣớc thải 

2.1.2. Về công trình thu gom, biện pháp thoát nước mưa chảy tràn: 

* Giải pháp thiết kế thoát nước mưa chảy tràn: 

- Đảm bảo tiêu thoát nƣớc nhanh, không ngập lụt trong quá trình sử dụng. 

- Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nƣớc mƣa trong khu vực dự 

án với các khu vực đã lập quy hoạch, không làm ảnh hƣởng đến hoạt động tiêu, 

thoát hiện có của khu vực lân cận. 

- Tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lƣới thoát nƣớc mƣa đảm 

bảo thoát nƣớc triệt để trên nguyên tắc tự chảy. 

- Mạng lƣới thoát nƣớc có chiều dài đƣờng cống thoát nƣớc ngắn nhất, 

đảm bảo thời gian thoát nƣớc mặt là nhanh nhất. 

- Hạn chế giao cắt của hệ thống đƣờng cống thoát nƣớc mƣa với các công 

trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lƣới. 

- Độ dốc cống thoát nƣớc mƣa cố gắng bám sát địa hình để giảm độ sâu 

chôn cống, đảm bảo điều kiện làm việc về thuỷ lực cũng nhƣ giảm khối lƣợng 

đào đắp cống. 
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Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế là hệ thống thoát nƣớc riêng hoàn 

toàn giữa thoát nƣớc mƣa và thoát nƣớc bẩn. 

Hệ thống cống thoát nƣớc mƣa thiết kế đƣợc xây dựng bằng cống tròn, 

cống hộp bê tông cốt thép chịu lực đúc sẵn kết hợp với rãnh thu nƣớc ghi gang. 

Trên hệ thống thoát nƣớc có bố trí các công trình kỹ thuật nhƣ: giếng thu nƣớc 

mƣa, giếng kiểm tra...v..v... theo quy định hiện hành.  

Nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc trên mái chảy xuống theo các tuyến mƣơng 

nhánh, đổ vào tuyến thoát chính sau đó thoát ra hệ thống thoát nƣớc khu vực. 

Cống và rãnh đƣợc thiết kế với độ dốc tối thiểu i = 3% để đảm bảo thoát 

nƣớc tự chảy. Nƣớc mƣa mái và nƣớc mƣa ban công đƣợc thu gom qua các phễu 

thu D125mm, D150mm (trên mái), D80mm (ban công) với ống đứng thoát nƣớc 

mƣa tƣơng ứng là DN100mm & DN150mm (bằng hệ thống đƣờng ống riêng) 

cho thoát thẳng ra hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu công trình ở ngoài nhà. 

Dọc theo hệ thống thoát nƣớc mƣa bố trí các hố ga có lƣới chắn rác. Rác 

thải và chất thải rắn lơ lửng đƣợc tách khỏi hố ga. Các hố ga đƣợc thu gom rác 

và nạo vét rác, bùn thƣờng xuyên.  

* Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa: 

 

 

 

Hình 4.4. Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc mƣa chảy tràn 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Các nguồn gây ô nhiễm không khí khi Dự án đi vào hoạt động là do hoạt 

động giao thông của xe tải, xe ôtô, xe gắn máy ra vào khu vực chợ...  Ngoài ra, còn 

có các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động đun nấu, tuy nhiên nguồn ô nhiễm này 

không đáng kể, có thể giảm thiểu đƣợc bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật. 

a. Cải thiện môi trường không khí chung: 

Do đặc thù của khu chợ không có nguồn phát thải gây ô nhiễm đặc thù 

nhƣ ống khói công nghiệp, vì vậy, việc hạn chế ô nhiễm môi trƣờng không khí 

sẽ tập trung vào các biện pháp duy trì môi trƣờng xanh - sạch - đẹp cho khu vực 

dự án. 

Thực hiện các giải pháp trồng cây xanh và tạo diện tích đất trống để cải 

thiện môi trƣờng không khí trong khu vực. Cây xanh bố trí cách nhau 10m/cây, 

sử dụng các loại cây lấy bóng mát chịu đƣợc gió bụi, sâu bệnh, thân cây thẳng, 

có rễ ăn sâu, tán rộng và có khả năng chịu mực nƣớc ngầm cao hoặc các loại cây 

tạo cảnh quan. Dự kiến trồng các loại cây phƣợng vỹ, bằng lăng, sấu, cơm 

nguội, lộc vừng… dọc theo hai bên tuyến đƣờng nội bộ và các dải phân cách 

đƣờng. 

Nƣớc mƣa 

chảy tràn 

 

Lắng sơ bộ 

tại hố ga 

Hệ thống thoát 

nƣớc chung 

của thành phố 

Mƣơng thoát 

nƣớc 
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b. Giảm thiểu lượng bụi, khí thải phát sinh hoạt động giao thông: 

- Khí thải phát sinh do các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực chợ là 

nguồn không tập trung, đối với khu vực chợ thƣờng phát sinh nhiều nhất vào 

đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều là thời gian ngƣời dân tập trung đi chợ. Hơn 

nữa, khu vực đƣợc quy hoạch thông thoáng, diện tích cây xanh đƣợc bố trí hợp 

lý xung quanh Dự án sẽ góp phần làm sạch môi trƣờng. Cây xanh có tác dụng 

rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí nhƣ giữ bụi, lọc sạch không khí, 

giảm và che chắn tiếng ồn, cải thiện các yếu tố vi khí hậu. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển ra vào khu vực Dự án cũng phát sinh lƣợng 

bụi nhƣ: xe tải nhỏ, xe gắn máy, xe taxi, sẽ đƣợc khắc phục bằng cách vệ sinh 

sân bãi thƣờng xuyên nhằm giảm lƣợng bụi phát sinh. 

- Bố trí bãi đậu xe và nhân viên bảo vệ hƣớng dẫn ra vào khu vực dự án 

hợp lý, tránh ùn tắc giao thông gây ô nhiễm môi trƣờng. 

- Đối với các phƣơng tiện bốc dỡ và các xe vận chuyển hàng hoá ra vào 

khu vực chợ sẽ tiến hành bảo dƣỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm 

thiểu các khí độc hại của các phƣơng tiện này. 

Khi dự án đƣợc đi vào khai thác sử dụng thì toàn bộ mặt bằng sân, đƣờng 

đƣợc trải nhựa hoặc bê tông hóa, vì vậy bụi và khí thải phát sinh trong quá trình 

lƣu thông của các phƣơng tiện giao thông không đáng kể. Ngoài biện pháp trồng 

cây xanh thì có thể hạn chế bằng biện pháp vệ sinh hàng ngày mặt bằng sân bãi 

và các tuyến đƣờng chính, đƣờng nội bộ trong khu vực. Ban quản lý chợ sẽ phân 

công đội vệ sinh môi trƣờng tiến hành thu gom chất thải rắn đông thời vệ sinh 

đƣờng nội bộ khu vực dự án, tƣới nƣớc rửa đƣờng, vệ sinh khu tập kết chất thải 

rắn trong quá trình vận hành 01 ngày/lần vào cuối ngày. 

c. Khống chế mùi hôi, thối từ quá trình phân hủy chất thải, từ khu tập 

kết CTR và các khu vực cống rãnh thoát nước: 

- Chất thải rắn phát sinh tại mỗi khu vực sẽ đƣợc chứa trong các thùng 

chứa rác có nắp đậy, tránh cho ruồi muỗi phát triển và mùi hôi thoát ra gây ô 

nhiễm môi trƣờng không khí xung quanh. Rác thải sẽ đƣợc thu gom hàng ngày 

và đƣa đi xử lý bằng xe chuyên dụng đến nơi xử lý. 

- Sau khi dự án đi vào vận hành, Ban quản lý chợ sẽ hợp đồng với đơn vị 

cung cấp dịch vụ VSMT tại địa phƣơng (Công ty cổ phần môi trƣờng và dịch vụ 

đô thị Việt Trì) thu gom vận chuyển chất thải rắn phát sinh tại chợ đi xử lý tối 

thiểu 01 lần/ngày, tránh việc lƣu trữ rác thời gian dài trong khu vực chợ. 

- Điểm tập kết rác đƣợc bố trí ở vị trí thông thoáng và ngăn cách với khu 

vực khác của dự án và đƣợc vệ sinh ngay sau khi thu gom rác. Dự án sẽ bố trí 01 

khu tập kết CTR tạm thời phía Đông Nam dự án có diện tích 100 m
2
 (Vị trí khu 

tập kết chất thải rắn được thể hiện trên bản vẽ tổng mặt bằng đính kèm phụ lục). 
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- Điểm tập kết rác đƣợc bố trí ở vị trí thông thoáng và ngăn cách với khu 

vực buôn bán, có tƣờng bao quanh và mái che và đƣợc vệ sinh ngay sau khi thu 

gom rác.  

- Tăng số lần dọn vệ sinh tại các khu mua bán trong ngày, đặc biệt với 

những khu vực kinh doanh các mặt hàng tƣơi sống, thực phẩm, hoa quả...  

- Các khu vệ sinh trong công trình đƣợc thông gió bằng quạt hút gió 

chung kiểu ly tâm lắp đặt trên mái. Tại mỗi khu vệ sinh đều đƣợc lắp các cửa 

hút gió kèm van điều chỉnh lƣu lƣợng. 

- Các nắp cống, hố ga đƣợc đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. 

- Các khu đất trống sẽ luôn đƣợc dọn dẹp, phun thuốc diệt muỗi, khử mùi 

hàng ngày.  

- Ban quản lý chợ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nƣớc tổ chức tập 

huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trƣờng cho các hộ kinh doanh và buôn bán 

trong khu vực. 

- Về quy hoạch mặt bằng, công ty bố trí các hạng mục công trình với các 

vị trí hợp lý đồng thời bố trí nhiều diện tích cây xanh xen giữa các công trình. 

Do khu vực chợ vãng lai thƣờng diễn ra các hoạt động kinh doanh buôn bán 

gồm buôn bán các mặt hàng tƣơi sống có giết mổ gia cầm (gà, vịt), cá,... nên 

công ty bố trí khu vực chợ vãng lai và khu nhà vệ sinh công cộng về phía Nam 

dự án và ngăn cách với khu chợ chính, các ki-ốt bởi vƣờn hoa cây xanh, vừa tạo 

cảnh quan, vừa có tác dụng ngăn cản mùi phát tán. Còn đối với khu vực tiếp 

giáp với khu dân cƣ và đƣờng Đại Nải, công ty bố trí nhà chợ chính và khu ki-ốt 

với kết cấu hiện đại, các hoạt động buôn bán đều diễn ra trong nhà nên tác động 

không đáng kể về tiếng ồn tới khu vực xung quanh. 

d. Giảm thiểu mùi phát sinh từ hoạt động nấu nướng: 

Với khu vực bếp của các hộ kinh doanh ăn uống sẽ yêu cầu sử dụng các 

quạt ly tâm đặt trên mái để cấp bổ sung gió tƣơi (bằng 80% lƣu lƣợng gió thải) 

và hút thải khói trực tiếp từ các chụp hút bếp ra bên ngoài, đảm bảo không ảnh 

hƣởng mùi đến khu vực khác trong chợ.  

 

 

 

Hình 4.5. Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc mƣa chảy tràn 

2.2.3.  Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

a. Chất thải rắn từ chợ: 

Chất thải rắn chủ yếu phát sinh từ khu vực mua bán rau quả và thực phẩm 

tƣơi sống, khu vực kinh doanh thủy hải sản; giết mổ gia cầm và các cửa hàng ăn 
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chảy tràn 
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uống. Ngoài ra còn một lƣợng nhỏ chất thải rắn phát sinh từ khu vực bán quần 

áo, khu vực các cửa hàng điện tử, khu vực cửa hàng đồ nhựa, sành sứ, thủy tinh.  

+ Khu vực mua bán rau quả và thực phẩm tƣơi sống: Đây là nơi phát sinh 

rác thải nhiều nhất trong quá trình dự án đi vào hoạt động. Rác chủ yếu đƣợc 

thải ra từ hàng nông sản với thành phần chủ yếu là phế thải nông nghiệp nhƣ rau 

củ quả, trái cây, hoa hỏng, cành và lá hoa bỏ đi, rơm rạ....; phế thải trong quá 

trình giết mổ gia cầm, thủy hải sản… nhƣ lông, da, phân, nội tạng không sử 

dụng. Ngoài ra còn có thể có thực phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y. 

Theo một khảo sát của Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trƣờng tỉnh Hải 

Dƣơng tại chợ nông sản Bình Giang, tỉnh Hải Dƣơng cho thấy tỷ lệ thành phần 

chất thải rắn phát sinh ở khu vực này nhƣ sau: 

Bảng 4. 8. Tỉ lệ thành phần chất thải rắn phát sinh ở khu vực bán hàng rau củ 

quả và thực phẩm tươi sống 

STT Sản phẩm Hệ số thải (%) 

1 Gạo, ngô, khoai 2 

2 Rau củ quả 70 

3 Thịt lợn, bò.. 3 

4 Thịt gia cầm 10 

5 Cá, tôm, cua.. 10 

6 Các loại khác 5 

(Nguồn: Trung tâm quan trắc tỉnh Hải Dương, 2015) 

+ Khu vực các cửa hàng ăn uống: bao gồm các loại chất thải hữu cơ nhƣ 

thực phẩm rau quả, thức ăn dƣ thừa hoặc bị hƣ hỏng và chất thải vô cơ nhƣ các 

bao bì đựng và gói thực phẩm, túi nilon. Dự kiến các cửa hàng ăn uống chiếm 

15% tổng số kiot của chợ tức là khoảng 42 cửa hàng. Theo số liệu tham khảo từ 

kết quả điều tra khảo sát thực tế của Trung tâm quan trắc và phân tích môi 

trƣờng Hải Dƣơng tại một số chợ tƣơng tự, khối lƣợng chất thải rắn phát sinh 

đối với loại hình này là 5kg/cửa hàng. Nhƣ vậy tổng khối lƣợng chất thải rắn 

phát sinh khu vực cửa hàng ăn uống là 210 kg/ngày đêm. Rác thải loại này cần 

đƣợc thu gom và xử lý để hạn chế ảnh hƣởng tới môi trƣờng xung quanh. 

+ Các khu vực khác (khu vực bán quần áo, đồ gia dụng,…): Chất thải rắn 

phát sinh chủ yếu bao gồm túi nylon, giấy các loại, thủy tinh sành sứ. Ngoài ra 

còn có thể phát sinh một lƣợng nhỏ đồ điện tử hỏng, không còn dùng đƣợc, đây 

là loại chất thải khó phân hủy. Diện tích của khu vực này chiếm 55% tổng số 

kiot tại chợ, ƣớc tính khoảng 154 kiot. Ƣớc tính khối lƣợng chất thải rắn phát 

sinh tại các ki ốt này là 0,5kg/cửa hàng/ngày. Khối lƣợng chất thải rắn loại này 

phát sinh khoảng 77kg/ngày. Chất thải rắn loại này khó phân hủy trong môi 

trƣờng, ảnh hƣởng tới cảnh quan khu vực, và gây ô nhiễm môi trƣờng khu vực 
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Dự án. Chủ dự án sẽ có kế hoạch thu gom và phân loại rác thải tại nguồn, nhƣ 

vậy sẽ giảm đƣợc chi phí xử lý và tăng khả năng tái sử dụng chất thải rắn. 

Bảng 4. 9. Thành phần đặc trưng của chất thải sinh hoạt của khu chợ 

Thành phần Mô tả 

Chất thải từ khu nhà ở và hoạt động mua bán 

Chất thải 

có thể 

phân hủy 

sinh học 

Rác hoa quả  

Quả (Chôm chôm, dƣa hấu, thanh long, 

vải, ...) và hoa, lá (Cúc, hồng, ...) thối, 

hỏng  

Các loại rau, cá thịt 

hỏng 

Các loại rau: muống, dền, mùng tơi, cải… 

Đầu cá, cá thịt các loại đã hỏng 

Da, lông, phân, ruột cá, gia cầm ….. 

Thức ăn thừa Bánh mì, cơm, thịt, rau... 

Chất thải 

có thể tái 

sinh, tái 

sử dụng 

Kim loại  Can nhôm, vỏ bao bì kim loại 

Thủy tinh  Chai, ly bia, nƣớc ngọt 

Nhựa có thể tái sinh  Chai, túi dẻo trong  

Giấy có thể tái sinh  Khăn giấy, bao bì giấy, giấy in, giấy báo  

Chất thải 

tổng hợp 

Giấy không thể tái sinh Khăn giấy ăn, khăn giấy nhà vệ sinh... 

Nhựa không thể tái sinh  Túi nhựa chết  

Khác  Mảnh gỗ, cát, bụi, cao su, vải, quần áo... 

* Biện pháp phân loại chất thải rắn tại nguồn: 

Nhằm tận dụng triệt để nguồn tài nguyên từ chất thải đồng thời góp phần 

xử lý chất thải rắn triệt để cần thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn theo 02 

loại: chất thải rắn có thể tái chế/tái sử dụng và chất thải rắn không tái chế/tái sử 

dụng. 

Đối với các chất thải rắn vô cơ có thể tái chế/tái sử dụng nhƣ giấy, bìa 

carton, vỏ chai nhựa, chai bia, lon bia,… từng cơ sở, hộ kinh doanh phát sinh tự 

thu gom phân loại, sau đó bán cho các cơ sở thu mua nguyên vật liệu tái chế.  

Đối với chất thải rắn hữu cơ nhƣ thức ăn, thực phẩm thừa từ các cửa hàng 

phục vụ ăn uống sẽ đƣợc thu gom vào thùng riêng và cho các hộ gia đình có nhu 

cầu về làm thức ăn chăn nuôi. 

Đối với chất thải hữu cơ và chất thải vô cơ không sử dụng đƣợc, các hộ 

kinh doanh tự thu gom vào thùng riêng, cuối buổi sẽ có công nhân vệ sinh của 

ban quản lý chợ đến thu gom và vận chuyển về khu tập kết CTR của dự án. 

* Các biện pháp quản lý chất thải rắn từ chợ: 

- Chất thải rắn từ các quầy buôn bán hàng tƣơi sống (thƣờng chủ yếu là các 

chất hữu cơ dễ phân hủy) phát sinh từ quá trình giết mổ gia gia cầm và tôm, cua, 

cá...: phần da, nội tạng các hộ kinh doanh sẽ tự thu gom mang về làm thức ăn cho 

gia súc, phần không sử dụng đƣợc nhƣ lông, móng, phân đƣợc chứa trong các 
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thùng chứa có nắp sau đó công nhân vệ sinh sẽ thu gom vận chuyển ra khu tập kết 

rác thải chung của khu chợ vào cuối ngày.  

- Chất thải rắn từ các quầy buôn bán hoa, quả, rau: là các chất hữu cơ dễ 

phân hủy sẽ đƣợc chủ quầy hàng tận dụng mang về làm thức ăn chăn nuôi hoặc 

đƣợc thu gom tập trung vào xe chứa rác dung tích 1,2m
3
 tại khu tập kết chất thải 

rắn sau mỗi ngày tan chợ. 

 - Chất thải rắn từ các hộ buôn bán sẽ đƣợc thu gom vào thùng chứa chất 

thải rắn của từng cửa hàng, sau đó cuối ngày tan chợ sẽ đƣợc công nhân vệ sinh 

đến thu gom và vận chuyển ra bãi tập kết. 

 - Chất thải rắn của các nhà hàng ăn uống: cơm, bún, phở, thức ăn thừa sẽ 

đƣợc thu gom vào các thùng chứa và bán lại cho các hộ gia đình chăn nuôi gần 

đấy để sử dụng làm thức ăn chăn nuôi cho lợn, gà. 

- Rác từ khu vực các quầy sạp, kiot chủ yếu là giấy, nylon, kim loại đƣợc 

thu gom vào cuối ngày và chuyển về nơi tập kết rác. 

 - Các loại rác thải từ sinh hoạt của khách hàng sẽ đƣợc thu gom và vận 

chuyển đi tƣơng tự rác từ các quầy sạp. 

Tất cả các loại chất thải này sau khi đƣợc thu gom và chứa trong các xe 

đẩy có dung tích 1,2m
3
 và tập kết tại bãi chứa chất thải rắn tạm thời phía Nam 

khu vực dự án, sau đó hợp đồng với đơn vị chức năng (Công ty cổ phần môi 

trƣờng và dịch vụ đô thị Việt Trì) đến vận chuyển đi xử lý với tần suất 01 

lần/ngày vào cuối ngày sau khi tan chợ. Khu tập kết chất thải rắn đƣợc xây 

tƣờng bao quanh kết hợp với mái che, hạn chế mùi của rác thải ảnh hƣởng tới 

khu dân cƣ cũng nhƣ các đối tƣợng mua bán trong chợ. 

b. Chất thải nguy hại: 

- Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của chợ nhƣ pin hỏng 

thải, bóng đèn huỳnh quang hỏng thải, thuốc và các loại mặt hàng có chứa chất 

nguy hại hết hạn bị thải bỏ. Lƣợng chất thải này tuy không nhiều, nhƣng có thể 

gây các tác động nguy hại đến môi trƣờng.  

 Ban quản lý chợ sẽ bố trí các thùng phuy dung tích 200l, lƣu giữ các loại 

CTR nguy hại riêng với nhau, số lƣợng thùng phuy tùy theo số lƣợng các loại 

chất thải nguy hại phát sinh thực tế sau khi đi vào hoạt động. Sau đó các thùng 

phuy này đƣợc chứa trong kho chứa riêng biệt bố trí dƣới gầm cầu thang khu 

nhà chợ chính có diện tích 10m
2
 theo quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Ban quản lý chợ 

sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thực hiện thu gom, xử lý CTNH đúng 

quy định. 
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- Tần suất thu gom, hợp đồng thuê xử lý chất thải nguy hại: tối thiểu 01 

năm/lần. 

Thông số kỹ thuật kho chứa CTNH nhƣ sau: 

+ Chiều cao: 3m, rộng: 2,5m, dài: 4m. Tƣờng xây gạch chỉ dày 200 mm. 

- Thiết bị lƣu chứa chất thải nguy hại: 

+ Vỏ có khả năng chống đƣợc sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng 

hóa học với CTNH bên trong, có khả năng chống thấm cao; 

+ Kết cấu cứng chịu đƣợc va chạm, không bị hƣ hỏng, biến dạng, rách vỡ 

bởi trọng lƣợng chất thải trong quá trình sử dụng; 

+ Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích 

thƣớc ít nhất 30cm mỗi chiều, đƣợc ghi rõ, dễ đọc, không bị mờ và phai màu. 

- Yêu cầu kho chứa CTNH: 

 Kho chứa chất thải nguy hại của công ty phải đáp ứng đƣợc các yêu cầu 

sau đây: 

+ Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt, mặt sàn trong khu vực lƣu 

giữ CTNH đƣợc thiết kế tránh nƣớc mƣa chảy tràn từ bên ngoài vào; 

+ Mặt sàn kho CTNH đảm bảo kín khít, không rạn nứt, chịu ăn mòn, 

không có khả năng phản ứng với CTNH, sàn có đủ độ bền chịu đƣợc tải trọng 

của lƣợng CTNH cao nhất theo tính toán, tƣờng và vách ngăn bằng vật liệu 

chống cháy; 

+ Có mái che kín nắng, mƣa cho toàn bộ khu vực lƣu giữ CTNH bằng vật liệu 

không cháy, trừ các thiết bị lƣu chứa CTNH có dung tích lớn hơn 5 m
3
 thì đƣợc đặt 

ngoài trời; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong; 

+ Có gờ chống tràn CTNH. Đồng thời phân chia các ô hoặc bộ phận riêng 

cho từng loại CTNH hoặc nhóm CTNH có cùng tính chất để cách ly các loại 

hoặc nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng hóa học với nhau. 

Ngoài những biện pháp thu gom, lƣu trữ và xử lý các loại CTR và CTNH 

nêu trên công ty yêu cầu Ban quản lý chợ áp dụng một số biện pháp tuyên truyền, 

giáo dục nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng cho các hộ kinh doanh; 

Thƣờng xuyên phát động phong trào vệ sinh; Hƣớng dẫn các hộ kinh doanh, tiểu 

thƣơng hoạt động trong chợ cách phân loại rác tại nguồn để đảm bảo môi trƣờng 

kinh doanh trong chợ luôn sạch sẽ và không gây ô nhiễm môi trƣờng. 

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: 

- Giảm thiểu tiếng ồn tại nguồn:  

+ Bố trí phân khu chức năng của chợ hợp lý, các hộ kinh doanh loa đài, 

điện tử không bật các thiết bị có độ ồn lớn trong thời gian dài. 
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+ Bố trí bãi đỗ xe thông thống để hạn chế việc nổ máy của các phƣơng 

tiện giao thông chờ, đỗ trong khu vực chợ. Hạn chế để xe nổ máy không tải. 

+ Phƣơng tiện giao thông không sử dụng ga quá lớn khi vào khu vực chợ. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực chợ nhằm làm giảm khả năng lan 

truyền của tiếng ồn ra môi trƣờng xung quanh. 

2.2.5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt: 

Mục đích của việc khống chế ô nhiễm nhiệt là làm mát không khí, làm 

sạch bụi và một số khí độc trong không khí… để tạo môi trƣờng kinh doanh theo 

đúng tiêu chuẩn. 

Hệ thống thông gió sẽ đƣợc thiết kế theo các quy định trong TCVN 5687: 

1992 “Thông gió điều tiết không khí, sƣởi ấm - tiêu chuẩn thiết kế”. Thiết kế 

phát huy tối đa khả năng thông gió tự nhiên. Hệ thống thông gió đảm bảo 

thƣờng xuyên cung cấp nguồn khí trong sạch, môi trƣờng không khí bên trong 

luôn thông thoáng với bên ngoài, thoả mãn yêu cầu điều kiện vi khí hậu của 

công trình.  Ngoài ra còn bố trí các quạt thông gió một cách hợp lý để tránh 

hiện tƣợng không khí từ các khu vệ sinh lan truyền vào hành lang và các khu 

kinh doanh. 

Khu vực các ngành hàng tƣơi sống, dịch vụ ăn uống, … có nhiều mùi, 

hơi, khói … sẽ áp dụng biện pháp hút thổi không khí cƣỡng bức để tăng cƣờng 

lƣu chuyển không khí, tránh khói, mùi lan toả ra các khu vực khác trong Dự án.  

Khu vực kios tầng 1 và tầng 2, tầng 3 và khu vực chợ chính đƣợc thiết kế 

điều hòa cục bộ và khu vực văn phòng tầng 3 đƣợc thiết kề điều hòa VRV với 

dàn nóng đặt trên mái để đảm bảo thẩm mỹ. 

b. Các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự: 

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực chợ sẽ đƣợc coi trọng. Để 

đạt đƣợc mục tiêu trên, chủ đầu tƣ sẽ duy trì thực thực hiện các biện pháp sau: 

- Xây dựng và ban hành nội quy về giữ gìn an ninh trật tự - BVMT - nếp 

sống văn hóa.    

- Tổ chức đội bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của các hộ kinh 

doanh và tiểu thƣơng trong chợ.   

- Phối hợp với chính quyền và công an địa phƣơng trong công tác giữ gìn 

an ninh trật tự. 

2.2.6. Phương án phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố trong quá trình 

vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

Bảng 4. 10. Các biện pháp hạn chế rủi ro xảy ra trong giai đoạn hoạt động 

TT Nội dung Các biện pháp do chủ dự án Các biện pháp phối hợp 
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thực hiện với các bên liên quan 

1 Sự cố cháy 

nổ tại các hộ 

kinh doanh, 

các ki-ốt 

trong chợ 

- Hệ thống tăng áp cầu thang khu nhà 

chợ chính và ki-ốt: các quạt tăng áp 

đƣợc cung cấp các bộ biến tần và tín 

hiệu tự động điều khiển cho biến tần 

lấy từ rơle cảm biến áp suất trong 

buồng thang bộ. Bố trí mỗi tòa 

thƣơng mại 1 rơle cảm biến áp suất 

kết nối điều khiển với bộ biến tần và 

hệ thống điều khiển của hệ thống 

PCCC hoặc BMS (nếu có). 

-Hệ thống hút khói hành lang: các 

quạt hút khói đƣợc cung cấp các bộ 

biến tần, tín hiệu tự động điều khiển 

kết nối với các van FSD ở từng tầng 

và kết nối điều khiển hệ thống điều 

khiển của hệ thống PCCC hoặc BMS 

(nếu có). 

- Đầu tƣ các dụng cụ và phƣơng tiện 

phòng cháy chữa cháy để có thể tham 

gia ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra. 

- Khi có sự cố cháy nổ 

xảy ra đối với khu vực 

chợ, đầu tiên cần sơ tán 

các hộ kinh doanh, tiểu 

thƣơng, ngƣời mua hàng 

trong khu vực thoát ra 

bằng của thoát hiểm cầu 

thang bộ đƣợc bố trí 

trong chợ. 

- Phối hợp với cơ quan 

cảnh sát phòng cháy chữa 

cháy của thành phố Việt 

Trì đề kiểm tra, giám sát 

và nghiệm thu công trình; 

- Phối hợp với cơ quan 

PCCC của thành phố để 

định kỳ kiểm tra các tiêu 

chuẩn PCCC và có các 

giải pháp khác phục kịp 

thời. 

2 Sự cố sét 

đánh tại các 

khu nhà, sự 

cố chập cháy 

điện 

- Tất cả các tòa nhà đều phải có hệ 

thống chống sét, tránh sét đánh gây 

chập điện sinh ra cháy nổ; 

- Tất cả vỏ thiết bị điện trạm biến áp, 

thiết bị công nghệ, tủ, hộp điện vỏ 

cáp và các kết cấu kim loại khác 

dùng để lắp đặt thiết bị điện và hệ 

thống điện đƣợc nối đất phù hợp với 

chế độ của điện trung tính của máy 

biến thế nguồn, thông qua một mạng 

lƣới tiếp địa bằng dây đồng trần. Lắp 

đặt mạng lƣới và hệ thống điện vừa 

đảm bào độ thẩm mỹ vừa mang tính 

tiện lợi và có tính an toàn cao. 

- Lối thoát hiểm và thang thoát hiểm 

tuân thủ theo các quy định trong tiêu 

chuẩn phòng cháy chữa cháy TCVN 

2622:1995 và TCVN 6161:1996, 

đồng thời đảm bảo các yêu cầu về 

khoảng cách từ vị trí xa nhất đến cửa 

thoát hiểm hoặc cầu thang thoát. 

- Khu kinh doanh, kho hàng, ... đều có 

cửa chính lƣu thông với hành lang và 

- Phối hợp với cơ quan 

phòng cháy chữa cháy 

của thành phố Việt Trì đề 

kiểm tra, giám sát và 

nghiệm thu công trình; 

- Phối hợp với cơ quan 

PCCC của thành phố để 

định kỳ kiểm tra các tiêu 

chuẩn PCCC và có các 

giải pháp khác phục kịp 

thời. 
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lối đi chính 

3 Sụt lún, sập 

công trình 

trong quá 

trình sử dụng 

do chất 

lƣợng công 

trình 

- Khảo sát đánh giá kỹ các số liệu về 

địa chất công trình khu vực làm cơ sở 

thiết kế kết cấu; 

- Bố trí tổ giám sát kỹ thuật công trình 

trong quá trình thi công và xây dựng 

quy trình giám sát đối với từng nhà thầu 

phụ để đảm bảo chất lƣợng công trình 

đạt theo các yêucầu thiết kế; 

- Giám sát chặt chẽ trong quá trình thi 

công. 

- Phối hợp với thanh tra 

xây dựng tỉnh; 

- Phối hợp với cơ quan tƣ 

vấn độc lập chuyên 

ngành 

4 Ngập úng 

các tuyến 

đƣờng trong 

vực dự án 

- Thống kê các sự cố về tình hình 

ngập úng trong khu vực làm cơ sở 

xây dựng phƣơng án thoát nƣớc tổng 

thề cho Dự án; 

- Thiết kế cốt nền và giải pháp thoát 

nƣớc tảng thể cho toàn bộ dự án. 

- Phối hợp với cơ quan 

cấp thoát nƣớc để xây 

dựng hệ thống thoát 

nƣớc. 

5 Sập đổ công 

trình do các 

sự cố động 

đất 

- Tất cả các công trình xây dựng đều 

phải tính toán thiết kế kháng chấn; 

- Giám sát nghiêm ngặt việc tuân thủ 

các giải pháp kháng chấn trong quá 

trình thi công các công trình của các 

nhà thầu. 

Phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn, cơ quan có 

thẩm quyền để thẩm định 

thiết kế và giám sát chất 

lƣợng công trình. 

6 Tai nạn giao 

thông 

Khi dự án đi vào hoạt động đây là nơi 

tập trung số lƣợng ngƣời mua bán 

đông đúc tại các thời điểm nhất định, 

phải thiết kế hệ thống đƣờng, bố trí 

biển báo phù hợp tránh xảy ra tai nạn 

đáng tiếc. 

- Phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn, cơ 

quan có thẩm quyền để 

thẩm định thiết kế và 

giám sát chất lƣợng công 

trình. 

- Phối hợp cơ quan y tế 

gần nhất trong trƣờng 

hợp cần thiết. 

7 An toàn vệ 

sinh thực 

phẩm và 

phòng chống 

dịch bệnh  

- Thực hiện chặt chẽ công tác kiểm 

dịch khi nhập thực phẩm, rau quả 

theo mỗi lô hàng. 

- Thực phẩm tƣơi sống (thịt gia súc, 

gia cầm) phải đƣợc kiểm dịch chặt 

chẽ. 

- Khu vực chế biến thức ăn đƣợc bố 

trí xa nơi tập kết rác. Các hố ga trong 

khu vực này đƣợc đóng kín để tránh 

trƣờng hợp ruồi muỗi đậu vào thức 

ăn, gây bệnh và lây bệnh cho ngƣời 

- Phối hợp cơ quan y tế, 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trong 

trƣờng hợp cần thiết. 
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dân trong khu vực. 

- Đối với thực phẩm bị nhiễm dịch 

phải đƣợc tiêu hủy theo quy định của 

Bộ  y tế, Bộ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn. 
 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BVMT 

3.1. Kế hoạch thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

của dự án 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án và các kế hoạch 

xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Bảng 4. 11. Danh mục dự trù kinh phí công trình xử lý môi trƣờng dự án đầu tƣ 

TT Tên công trình Số lƣợng Kinh phí (đồng) 

A Mức đầu tƣ công trình BVMT trong giai 

đoạn thi công xây dựng 

- 150.000.000 

B Giai đoạn dự án đi vào hoạt động  4.555.000.000 

I. Thiết bị xử lý nước thải 

2 Bể tự hoại 3 ngăn  21 bể 250.000.000 

3 Bể lắng 3 ngăn dung tích 35 m
3
/bể 02 bể 175.000.000 

3 Bể khử trùng dung tích 5m
3
 01 bể 15.000.000 

4 
Xây dựng hệ thống rãnh thoát nƣớc mƣa và 

các hố ga 

01 HT 1.000.000.000 

III. Thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại 

1 Thùng đựng rác thải sinh hoạt  25 cái 25.000.000 

2 Xe đẩy thu gom rác thải sinh hoạt về khu tập kết 05 cái 25.000.000 

3 Thùng chứa chất thải nguy hại 05 cái 15.000.000 

4 Khu tập kết chất thải rắn thông thƣờng 100 m
2
 01 khu 300.000.000 

5 Kho chất thải nguy hại 10 m
2
 01 kho  50.000.000 

IV Thiết bị phòng chống cháy nổ 01 HT 3.000.000.000 

V. Các công trình BVMT khác 

1 Trồng cây xanh trong khuân viên chợ - 200.000.000 

2 
Hệ thống phun nƣớc giảm bụi, tƣới cây, rửa 

đƣờng 

01 50.000.000 

Tổng cộng kinh phí đầu tƣ các công trình xƣ̉ lý BVMT 5.105.000.000 

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện lắp đặt đồng bộ các thiết bị xử lý môi 

trƣờng trƣớc khi đƣa dự án vào hoạt động để đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trƣờng 

trong quá trình hoạt động kinh doanh và cam kết chịu trách nhiệm bồi thƣờng 

thiệt hại khi xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng. 

3.2. Kế hoạch tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng của dự án 

3.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng:  
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Để đảm bảo các công tác an toàn môi trƣờng trong giai đoạn này, Chủ dự 

án sẽ đặt ra các điều khoản về công tác bảo vệ môi trƣờng trong quá trình thi 

công xây dựng và cam kết tuân thủ nghiêm túc các điều khoản đƣa ra. 

Đồng thời công ty sẽ bố trí 1-2 cán bộ kỹ thuật đảm nhận phụ trách theo 

dõi các công tác bảo vệ môi trƣờng và an toàn lao động. 

3.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 

Công ty thành lập một Ban quản lý chợ (20 ngƣời) có trách nhiệm theo 

dõi và quản lý chất thải, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến trật tự, môi trƣờng 

của Dự án khi đi vào hoạt động để kịp thời đƣa ra những giải pháp và cùng lãnh 

đạo công ty quyết định để giải quyết các vấn đề môi trƣờng nảy sinh. 

Bảng 4.12. Tổ chức nhân sự cho công tác quản lý môi trƣờng của khu chợ 

TT Công việc Ngƣời thực hiện Ghi chú 

1 

- Quản lý chung 

- Thực hiện các quy định bảo vệ môi 

trƣờng khu vực chợ 

Trƣởng ban quản 

lý chợ 

Các công việc 

sẽ đƣợc thực 

hiện trong suốt 

quá trình hoạt 

động của dự án 

2 
Quản lý chất thải rắn; chất thải nguy 

hại 

Ban quản lý chợ 3 Quản lý xử lý nƣớc thải 

4 
Quản lý và giải quyết các rủi ro, sự 

cố 

6 

- Phòng chống các sự cố môi trƣờng 

- Hoạt động phun nƣớc chống bụi trên 

đƣờng giao thông nội bộ của dự án 

Ban quản lý chợ 

4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

4.1. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá 

Công ty chúng tôi đã phối hợp với cơ quan tƣ vấn lập báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trƣờng để đánh giá đƣợc đầy đủ các nguồn thải, các tác động xấu 

có thể ảnh hƣởng tới môi trƣờng cũng nhƣ giúp đỡ chúng tôi trong hoàn thiện 

các giải pháp bảo vệ môi trƣờng phù hợp với yêu cầu của pháp luật và địa 

phƣơng. Công ty cũng đã nhận đƣợc sự giúp đỡ của cơ quan Quản lý môi trƣờng 

và Chính quyền địa phƣơng trong việc cung cấp các số liệu về kinh tế, xã hội 

khu vực dự án do vậy báo cáo có đủ độ tin cậy để làm tài liệu quan trọng phục 

vụ quản lý môi trƣờng của công ty trong quá trình đầu tƣ xây dựng, vận hành 

sau này cũng nhƣ đáp ứng yêu cầu của Giấy phép môi trƣờng. 

4.2. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Đánh giá tác động tới môi trƣờng của dự án tuân thủ theo trình tự: 
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- Xác định và định lƣợng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc 

từng thành phần của các hoạt động) gây tác động của dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tƣợng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không 

gian, thời gian và tính nhạy cảm của các đối tƣợng chịu tác động. 

Các đánh giá về các tác động là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy 

mà trên cơ sở các đánh giá, Dự án đã đề ra đƣợc các biện pháp giảm thiểu các 

tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng một cách khả thi. 

4.3. Về độ tin cậy của các đánh giá 

Công cụ đánh giá tác động môi trƣờng là các phƣơng pháp đã đƣợc trình 

bày và đánh giá ở trên. Kết quả đánh giá là tin cậy. Do đó, việc đánh giá các tác 

động và mức độ tác động của dự án tới môi trƣờng đối với từng giai đoạn thực 

hiện của dự án là thực tế. Chủ đầu tƣ đã có những cam kết trình bày chi tiết 

trong báo cáo này để thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa ô 

nhiễm nhằm đảm bảo phát triển dự án và bảo vệ môi trƣờng khu vực. 

4.4. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phƣơng pháp sử dụng  

Các phƣơng pháp áp dụng để dự báo các tác động môi trƣờng bao gồm 

các phƣơng pháp sau: 

- Phƣơng pháp khảo sát, đo đạc và lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân tích 

trong phòng thí nghiệm. Xác định các thông số về chất lƣợng không khí, độ ồn 

tại khu vực dự án và xung quanh theo quy trình, quy phạm. Việc thực hiện các 

công việc trên  đƣợc thực hiện nghiêm túc nên các số liệu thu đƣợc đảm bảo độ 

tin cậy và chính xác cao. 

 - Phƣơng pháp đánh giá nhanh: áp dụng theo quy định của WHO để xác 

định tải lƣợng của các chất ô nhiễm dựa vào hệ số ô nhiễm đối với các thành 

phần môi trƣờng. Phƣơng pháp này cho kết quả nhanh và khá chính xác. 

- Phƣơng pháp so sánh: Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh các tiêu 

chuẩn môi trƣờng Việt Nam. Phƣơng pháp này có độ tin cậy cao. 

- Phƣơng pháp phân tích đánh giá tổng hợp: là phƣơng pháp đánh giá tổng 

hợp các tác động tới môi trƣờng của dự án để trên cơ sở đó đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu các tác động và phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trƣờng có tính 

khả thi. Tuy phƣơng pháp này mang tính chủ quan của ngƣời đánh giá nhƣng 

đƣợc thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực môi trƣờng nên 

các đánh giá đảm bảo độ tin cậy. 

- Phƣơng pháp kế thừa: Kế thừa nội dung báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng của các các dự án xây dựng hạ tầng chợ Trung tâm thành phố Việt Trì đã 

đƣợc phê duyệt. 
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- Phƣơng pháp chuyên gia: Lấy ý kiến của các chuyên gia hoạt động trong 

các lĩnh vực có liên quan (môi trƣờng, thƣơng mại, công nghiệp, kinh tế….). 
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CHƢƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

 

1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI 

1.1. Nguồn phát sinh nƣớc thải 

Do đặc thù hoạt động của dự án chỉ sử dụng nƣớc cấp cho hoạt động sinh 

hoạt và kinh doanh của các tiểu thƣơng tại chợ đƣợc lấy từ nguồn nƣớc cấp của 

thành phố. Với quy mô hoạt động của dự án thì lƣợng nƣớc sạch cấp cho sinh hoạt 

và các hoạt động kinh doanh mua bán chỉ khoảng 31,3 m
3
/ngày.đêm. Lƣợng nƣớc 

thải bằng 100% x lƣợng nƣớc cấp (Nguồn: theo mục a, khoản 1, điều 39 của Nghị 

định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải). Nhƣ vậy, tổng lƣợng 

nƣớc thải phát sinh hàng ngày là:  

100% x 31,3 m
3
/ngày = 31,3 m

3
/ngày 

1.2. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa 

Do công ty chúng tôi đề xuất xây dựng hệ thống thu gom xử lý nƣớc thải từ 

các hoạt động sinh hoạt và kinh doanh tại chợ đảm bảo xử lý lƣu lƣợng nƣớc thải 

phát sinh là 31,3 m
3
/ngày gồm: 21 bể tự hoại bố trí dƣới chân các công trình nhà 

vệ sinh; hệ thống bể lắng nƣớc thải gồm 02 bể dung tích 35 m
3
/bể và 01 bể khử 

trùng dung tích 5 m
3
/bể để xử lý nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải từ hoạt động của 

chợ do vậy công ty chúng tôi xin đƣợc cấp phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc với 

lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất là: 35 m
3
/ngày.đêm. 

1.3. Dòng thải phát sinh và các chất ô nhiễm trong nƣớc thải  

* Dòng nước thải: Nƣớc thải sau khi qua hệ thống xử lý nƣớc thải của khu 

chợ sẽ đƣợc dẫn theo đƣờng ống thoát ra 01 điểm xả thải phía Tây Nam khu chợ 

sau đó đấu nối với đƣờng ống thu gom nƣớc thải chung của thành phố Việt Trì. 

* Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải:  

Nƣớc thải phát sinh trong quá trình hoạt động của chợ chủ yếu là nƣớc thải 

sinh hoạt và nƣớc thải từ các quầy bán đồ thực phẩm, rau quả tƣơi sống; khu vực 

kinh doanh chế biến thủy, hải sản; giết mổ gia cầm do đó các thành phần chất ô 

nhiễm và giá trị giới hạn so sánh đƣợc thể hiện ở bảng dƣới đây: 

Bảng 5. 1. Thành phần chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm trong nƣớc 

thải của chợ Minh Phƣơng 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột B) 

1 pH - 5 - 9 

2 COD mg/l - 
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3 BOD5 (20
0
C) mg/l 50 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

5 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1000 

6 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

7 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

8 Nitrat (NO3
-
) (tính theo N) mg/l 50 

9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

10 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

11 Phosphat (PO4
3-

) (tính theo P) mg/l 10 

12 Tổng Coliforms MPN/ 100ml 5.000 
 

1.4. Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

- Vị trí xả nƣớc thải: Mƣơng thu gom nƣớc thải chung của thành phố nằm 

phía Tây Nam dự án có tọa độ: (X: 2359460; Y: 564296). 

- Chế độ xả thải: Liên tục. 

- Phƣơng thức xả thải: Xả nƣớc thải theo phƣơng pháp tự chảy. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Mƣơng thu gom nƣớc thải chung của thành 

phố nằm phía Tây Nam dự án. 

2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

                                                   (Không có)  

3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn từ hoạt động vận chuyển hàng hóa và khách hàng 

mua bán ra vào khu chợ. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn từ khu vực kinh doanh mặt hàng điện tử, loa đài, âm 

thanh. 

3.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đối với 

tiếng ồn 

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn theo quy chuẩn QCVN 24:2016/BYT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi 

làm việc, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 5. 2. Giới hạn cho phép mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc 

Thời gian tiếp xúc với tiếng ồn 
Giới hạn cho phép mức áp suất âm tƣơng đƣơng 

(LAeq) - dBA 

8 giờ 85 

4 giờ 88 

2 giờ 91 

1 giờ 94 

30 phút 97 

15 phút 100 

7 phút 103 
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3 phút 106 

2 phút 109 

1 phút 112 

30 giây 115 



 

 

 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án chợ Minh Phƣơng tại khu Hợp Phƣơng, phƣờng Minh 

Phƣơng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng              76 
    Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0914472688/0915945522 

CHƢƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm Công ty chúng tôi sẽ tiến hành vận 

hành thử nghiệm hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải của khu chợ đáp ứng yêu 

cầu xử lý tối đa 35 m
3
/ngày đêm. Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử 

lý trên của Dự án đƣợc dự kiến: 6 tháng. 

Sau khi đƣợc UBND thành phố Việt Trì cấp Giấy phép 

môi trƣờng, Công ty sẽ vận hành thử nghiệm thời gian 

75 ngày và tiến hành 05 đợt lấy mẫu quan trắc đánh giá 

hiệu quả xử lý của công trình xƣ̉ lý nƣớc thải. 

Bắt đầu từ tháng 

01/2023 

Kết thúc tháng 06/2023 

Thƣ̣c hiện lấy mẫu 3 ngày liên tục để vận hành ổn định  

Công suất dự kiến đạt đƣợc của Dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận 

hành thử nghiệm là đƣa toàn bộ công trình hạ tầng của chợ vào hoạt động đạt 

100% công suất thiết kế. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các 

công trình, thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải 

trước khi thải ra ngoài môi trường: 

Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý 

của các công trình, thiết bị xử lý nƣớc thải 

STT Tên mẫu 
Ký 

hiệu 
Chỉ tiêu Tần suất 

I. Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả của từng 

hạng mục công trình của hệ thống xử lý nước thải (75 ngày) 

1 
Mẫu nƣớc thải tại bể 

lắng 1 (mẫu đầu vào) 
NT1 

pH, TSS, BOD5, COD, 

TDS, Amoni, Nitrat, Dầu 

mỡ động thực vật, Tổng các 

chất hoạt động bề mặt, 

photphat, Coliform, Sunfua, 

lƣu lƣợng 

Lấy 5 lần 

cách nhau 15 

ngày (lấy tổ 

hợp mẫu 

sáng - trƣa - 

chiều). 

2 

Mẫu nƣớc thải sau bể 

khử trùng (nƣớc thải 

sau xử lý. 

NT2 

II. Trong giai đoạn vận hành ổn định (3 ngày liên tiếp) 

1 
Mẫu nƣớc thải tại bể 

lắng 1 (mẫu đầu vào) 
NT1 

pH, TSS, BOD5, COD, 

TDS, Amoni, Nitrat, Dầu 

mỡ động thực vật, Tổng các 

Lấy 1 mẫu 

đầu vào, 

 Lấy 3 mẫu 2 Mẫu nƣớc thải sau bể NT2 
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khử trùng (nƣớc thải 

sau xử lý. 

chất hoạt động bề mặt, 

photphat, Coliform, Sunfua, 

lƣu lƣợng 

đầu ra liên 

tiếp 3 ngày 

1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

dự kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch: 

a. Đơn vị tư vấn: 

+ Tên công ty: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều 

Dƣơng. 

+ Địa chỉ đơn vị tƣ vấn: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, phƣờng Gia Cẩm, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

+ Điện thoại: 0914.472.688          Email: trieuduongtvtnmt@gmail.com 

+ Đại diện ngƣời đứng đầu cơ quan tƣ vấn: 

Bà: Nguyễn Thị Bích Liên   Chức vụ: Giám đốc công ty 

b. Đơn vị quan trắc dự kiến phối hợp thực hiện: 

* Tên công ty: Trung tâm Môi trƣờng và Khoáng sản. 

+ Địa chỉ: LK423, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. 

+ Điện thoại: 098 529 66 96 

+ Chứng chỉ công nhận Vilas số hiệu: VILAS 755, Vimcert 034. 

 * Tên công ty: Công ty cổ phần liên minh môi trƣờng và xây dựng. 

+ Địa chỉ: Tòa nhà số 75, DV02, Phƣờng Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội. 

+ Điện thoại: 02432036988; - Fax: 0243.2036366 

+ Số hiệu Giấy chứng nhận hoạt động môi trƣờng: VIMCETS 185. 

2. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI ĐỊNH KỲ THEO QUY ĐỊNH 

CỦA PHÁP LUẬT 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

2.1.1. Giám sát chất lượng nước thải: 

Do đặc thù dự án không phát sinh khí thải nên chƣơng trình quan trắc môi 

trƣờng định kỳ của dự án chỉ thực hiện quan trắc chất lƣợng nƣớc thải của dự án 

sau khi xử lý, cụ thể: 

- Vị trí giám sát:  

+ NT1: Mẫu nƣớc thải tại bể lắng số 1 (trƣớc xử lý). 

+ NT2: Mẫu nƣớc thải sau bể khử trùng (sau xử lý). 

- Các thông số giám sát, quan trắc: Lƣu lƣợng, pH, TSS, BOD5, COD, 

TDS, Amoni, Nitrat, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, 

photphat, Coliform, Sunfua. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần.  

https://www.google.com/search?ei=CjoFYPqSINqSr7wP0NC6iAM&q=Trung+t%C3%A2m+M%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+v%C3%A0+Kho%C3%A1ng+s%E1%BA%A3n+-+Chi+nh%C3%A1nh+C%C3%B4ng+ty+C%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+%C4%90%E1%BA%A7u+t%C6%B0+CM&oq=Trung+t%C3%A2m+M%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+v%C3%A0+Kho%C3%A1ng+s%E1%BA%A3n+-+Chi+nh%C3%A1nh+C%C3%B4ng+ty+C%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+%C4%90%E1%BA%A7u+t%C6%B0+CM&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwFQswxYswxgzhFoAHAAeACAAVOIAVOSAQExmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj6v4yH_KTuAhVayYsBHVCoDjEQ4dUDCA0&uact=5
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- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng nƣớc thải công nghiệp (cột B). 

2.1.2. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Tần suất giám sát: khi có khối lƣợng. 

- Vị trí giám sát: Hai (02) vị trí (khu vực lƣu giữ chất thải sinh hoạt, chất 

thải rắn của chợ và chất thải nguy hại). 

- Thông số giám sát: khối lƣợng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao 

nhận chất thải. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trƣờng; Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về quy định quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

Công ty sẽ giao cho Cán bộ phụ trách môi trƣờng của Ban quản lý chợ 

giám sát khối lƣợng chất thải rắn, CTNH phát sinh để phân loại, thu gom để xử 

lý theo đúng quy định. 

3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG HÀNG NĂM 

- Căn cứ theo Thông tƣ số 240/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 

của Bộ Tài chính Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại 

các cơ sở công lập. 

- Dự trù kinh phí hoạt động giám sát môi trƣờng định kỳ: 10.000.000 

đồng/đợt. 

- Một năm thực hiện 04 đợt giám sát lấy mẫu quan trắc môi trƣờng định 

kỳ, ƣớc tính 40 triệu đồng/năm. 
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CHƢƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

Thực hiện Dự án Chợ Minh Phƣơng Công ty Cổ phần Tổng Công ty 

Thƣơng mại và Xây dựng Đông Bắc chúng tôi cam kết thực hiện đúng các biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng sau đây:  

1. Trong quá trình tiếp nhận mặt bằng, công ty chúng tôi sẽ thực hiện tốt 

công tác quản lý ranh giới, mốc giới khu vực dự án theo quy định. 

- Đảm bảo việc tháo dỡ các công trình chợ tạm, dọn dẹp mặt bằng khu 

vực dự án và thu gom, xử lý chất thải là phế thải xây dựng sau khi phá dỡ hạng 

mục chợ tạm để hợp đồng với đơn vị vận chuyển, đổ thải theo đúng quy định. 

- Đảm bảo thực hiện tốt việc thiết kế hệ thống cấp nƣớc, thoát nƣớc; xử lý 

nƣớc thải, thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại cho Dự án. 

2. Trong công tác xây dựng các hạng mục cơ bản, Chủ đầu tƣ cam kết đƣa 

các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng vào văn bản mời thầu và sẽ không chọn các 

nhà thầu không có phƣơng án bảo vệ môi trƣờng đạt yêu cầu của Pháp luật Việt 

Nam. Nhà thầu xây dựng đƣợc yêu cầu thực hiện các biện pháp sau: 

- Tổ chức tốt lao động và vệ sinh môi trƣờng tốt để tránh gây ô nhiễm do 

công nhân và các máy móc/thiết bị xây dựng gây ra. 

- Tổ chức giao thông tốt để hạn chế ảnh hƣởng tới cơ sở hạ tầng và giao 

thông trên tuyến đƣờng chính dẫn vào khu vực xây dựng của Dự án. 

- Thu gom và xử lý các loại CTR, dầu mỡ thải trong giai đoạn xây dựng. 

- Bố trí vị trí và thời điểm hoạt động của các thiết bị thi công gây độ ồn lớn 

hợp lý tránh ảnh hƣởng đến khu dân cƣ xung quanh khu vực xây dựng Dự án. 

- Cam kết nhận ngƣời lao động địa phƣơng tham gia trong giai đoạn xây 

dựng và vận hành dự án. 

- Quản lý, giáo dục tốt công nhân trong mối quan hệ với ngƣời dân địa 

phƣơng. 

- Chủ đầu tƣ cam kết các hạng mục đầu tƣ xây dựng của Dự án chỉ thuộc 

phạm vi đất đƣợc cấp theo quy hoạch. 

- Chủ đầu tƣ cam kết chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý môi trƣờng 

của Nhà nƣớc và Chính quyền địa phƣơng về các vấn đề môi trƣờng trong giai 

đoạn xây dựng Dự án. 

3. Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động, Công ty cam kết sẽ thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng nhƣ sau: 

- Thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trƣờng, không để xảy ra sự cố môi trƣờng (cháy, nổ, dịch bệnh, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, chất thải chƣa qua xử lý ra ngoài môi trƣờng). 



 

 

 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án chợ Minh Phƣơng tại khu Hợp Phƣơng, phƣờng Minh 

Phƣơng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng              80 
    Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0914472688/0915945522 

- Nghiêm chỉnh tuân thủ hƣớng dẫn của cơ quan chức năng quản lý Nhà 

nƣớc về: 

+ Thực hiện tốt hệ thống thu gom, phân loại và xử lý CTR sinh hoạt từ 

hoạt động kinh doanh của khu chợ, thu gom lƣu giữ tạm thời chất thải nguy hại 

và thực hiện chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định tại Thông 

tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng.. 

+ Thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải 

từ hoạt động của khu chợ đảm bảo đạt tiêu chuẩn cho phép trƣớc khi đấu nối vào 

hệ thống thu gom nƣớc thải chung của thành phố Việt Trì.  

+ Thực hiện các biện pháp đảm bảo điều kiện vi khí hậu trong khuôn viên 

kinh doanh buôn bán của khu chợ. 

+ Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng và công an khu vực, thực 

hiện giữ gìn an ninh trật tự xã hội. 

+ Thành lập bộ phận phụ trách Môi trƣờng của Ban Quản lý chợ để triển 

khai các biện pháp quản lý môi trƣờng, quan trắc, giám sát môi trƣờng. 

- Đảm bảo việc tiêu thoát nƣớc trong phạm vi dự án. 

- Cam kết đảm bảo nguồn lực về nhân sự, thiết bị và tài chính cho công 

tác bảo vệ môi trƣờng đối với Dự án và cam kết chịu mọi trách nhiệm trƣớc 

Pháp luật Việt Nam nếu để xảy ra các vấn đề về ô nhiễm môi trƣờng, sự cố môi 

trƣờng hoặc tác động xấu đến KT - XH của địa phƣơng. 

- Cam kết giảm thiểu các tác động xấu tới môi trƣờng nhằm đảm bảo các 

thông số ô nhiễm do nƣớc thải đạt tiêu chuẩn môi trƣờng Việt Nam. Cụ thể nhƣ 

sau: Nƣớc thải của chợ đƣợc Công ty thu gom xử lý đảm bảo đạt mức B theo 

QCVN 40:2011/BTNMT trƣớc khi đƣợc đấu nối với hệ thống thu gom nƣớc thải 

chung của thành phố Việt Trì tại vị trí xả thải đấu nối nƣớc thải có tọa độ (X: 

2359460; Y: 564296) phía Tây Nam khu vực dự án. Công ty cam kết không xả 

thải nƣớc thải chƣa qua xử lý ra ngoài môi trƣờng. 

- Chất thải rắn: Chất thải nguy hại và chất thải thải rắn sinh hoạt đều đƣợc 

thu gom, lƣu giữ, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển trên 

địa bàn để định kỳ vận chuyển đƣa đi xử lý, không để chất thải phát tán vào môi 

trƣờng xung quanh.  

4. Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thƣơng mại và Xây dựng Đông Bắc sẽ 

thực hiện nghiêm túc và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng đối 

với hoạt động của dự án theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trƣờng. 

5. Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thƣơng mại và Xây dựng Đông Bắc sẽ 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình thiết kế và thi công các 

công trình hạ tầng kỹ thuật vể xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trƣờng. 



 

 

 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án chợ Minh Phƣơng tại khu Hợp Phƣơng, phƣờng Minh 

Phƣơng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng              81 
    Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0914472688/0915945522 

6. Công ty sẽ giám sát công tác BVMT trong giai đoạn xây dựng và trong 

giai đoạn hoạt động và phối hợp với UBND thành phố Việt Trì, các cơ quan có 

chức năng giám sát, quan trắc môi trƣờng để giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng. 

8. Chủ đầu tƣ cam kết thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng và 

các quy định của pháp luật liên quan về bảo vệ môi trƣờng hiện hành. 

7. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự 

thực, nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

Kính trình UBND thành phố Việt Trì, Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 

thành phố Việt Trì cùng các cơ quan hữu quan quan tâm, xem xét, cấp giấy phép 

môi trƣờng để Công ty chúng tôi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý theo quy định của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng và các quy định của địa phƣơng. 

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam 

nếu vi phạm các Công ƣớc Quốc tế, các Tiêu chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra 

sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng khu vực. 
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PHỤ LỤC 

GIẤY TỜ PHÁP LÝ KÈM THEO 

  



 

  

 

 

 
































































































