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Tóm tắt báo cáo ĐTM Dự án: “Trụ sở làm việc Đội tuần tra kiểm soát giao thông Quốc lộ 8A
thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh”

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1.1.1 Tên dự án
“Trụ sở làm việc Đội tuần tra kiểm soát giao thông Quốc lộ 8A thuộc
phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh”
1.1.2. Chủ dự án
- Tên chủ dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh.
- Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Thiếp, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Điện thoại: 0692 926 666
- Người đại diện: Đại tá Phạm Thanh Phương; Chức vụ: Phó Giám đốc.
1.1.3. Địa điểm thực hiện dự án
Khu vực thực hiện Dự án thuộc TDP 11, TT. Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh
Hà Tĩnh với diện tích 16.143,5m2. Khu đất có vị trí tiếp giáp như sau:
- Phía Bắc giáp: Đường giao thông quy hoạch 18m;
- Phía Nam giáp: Đường giao thông quy hoạch 15m;
- Phía Tây giáp: Đường gom Hồ Chí Minh;
- Phía Đông giáp: Đường giao thông quy hoạch 15m.
1.2. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
1.2.1. Mục tiêu của dự án
Đầu tư xây dựng mới Trụ sở làm việc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông Quốc
lộ 8A thuộc phòng Cảnh sát giao thông nhằm đảm bảo đủ diện tích làm việc, ăn, ở,
sinh hoạt cho 30 Cán bộ cảnh sát và đảm bảo diện tích sân bãi tập kết các phương tiện
vi phạm.
1.2.2. Quy mô của Dự án
Trụ sở làm việc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông Quốc lộ 8A thuộc phòng Cảnh sát
giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích
16.143,5m2 thuộc TDP 11, TT. Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với quy mô
các chỉ tiêu quy hoạch các công trình:
+ Diện tích xây dựng:

3.453,6 m2

+ Diện tích sàn:

4.884,8 m2

+ Diện tích sân đường nội bộ:

8.844,6 m2

+ Diện tích cây xanh:

3.845,3 m2

+ Tổng diện tích khu đất:

16.143,5 m2

+ Hệ số sử dụng đất:

0,303 lần
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+ Mật độ xây dựng:

21,39%

+ Tầng cao tối đa:

1-3 tầng.

1.2.3. Loại hình dự án
Đầu tư xây dựng mới.
1.2.4. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án:
- Nhóm dự án: Nhóm C.
- Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.
1.2.5. Các hạng mục công trình của dự án
 Các hạng mục công trình chính:
(1) Nhà làm việc:
* Thông số cơ bản:
- Diện tích xây dựng:

S = 316 m2;

- Tổng diện tích sàn:

S = 876 m2;

- Số tầng cao:

03 tầng.

* Giải pháp kiến trúc:
- Nhà cấp III, kích thước bước gian chính 3,9m, khẩu độ 6,6m. Hành lang trước
rộng 1,8m, hành lang sau rộng 1,2m. Cầu thang bộ rộng 3,9m đặt chính giữa nhà. Tầng
1 cao 3,9m, tầng 2, 3 cao 3,6m, mái cao 2,0m; Tầng 1 bố trí 01 phòng làm việc rộng
21,2m2, 01 phòng làm việc rộng 24,0m2, 01 phòng thông tin rộng 24,0m2, 01 phòng
trực ban tiếp dân 24,0m2, 01 phòng xử lý hồ sơ giao thông rộng 24,0m2, 01 phòng xử
lý hồ sơ giao thông rộng 37,0m2, 01 khu vệ sinh chung rộng 15,0m2. Tầng 2 bố trí 01
phòng làm việc rộng 21,2m2, 02 phòng làm việc rộng 24,0m2, 01 phòng làm việc rộng
37,0m2, 01 phòng họp đơn vị rộng 48,0 m2,01 khu vệ sinh chung rộng 15,0m2. Tầng 3
bố trí 01 phòng làm việc rộng 21,2m2, 01 phòng làm việc rộng 23,4m2, 02 kho hồ sơ
rộng 24,0m2, 01 kho hậu cần rộng 23,4 m2, 01 kho hậu cần rộng 37,0 m2, 01 khu vệ
sinh chung rộng 15,0m2.
(2) Nhà ở doanh trại, bếp, ăn tập thể CBCS:
* Thông số cơ bản:
- Diện tích xây dựng:

S= 273 m2;

- Tổn diện tích sàn:

S= 523 m2;

- Số tầng cao:

02 tầng.

* Giải pháp kiến trúc:
+ Nhà cấp III, kích thước bước gian chính 3,6m, 3,9 và 4,2m, khẩu độ 5,2m.
Hành lang trước rộng 1,8m, sảnh rộng 1,8m. Cầu thang bộ rộng 3,6m đặt chính giữa
nhà. Tầng 1 cao 3,9m, tầng 2 cao 3,6m, mái cao 2,2m; Tầng 1 bố trí 01 phòng ăn
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CBCS rộng 48,7m2, 01 phòng chế biến + bếp rộng 20,7m2, 01 kho lương thực, thực
phẩm rộng 6,3m2, 01 không gian bếp rộng 22,9m2, 01 khu vực rửa rộng 7,1m2, 02
phòng ở CBCS có khu vệ sinh khép kín rộng 23,6m2, 01 phòng ở CBCS có khu vệ
sinh khép kín rộng 34,9m2, 01 khu vệ sinh chung rộng 9,5m2. Tầng 2 bố trí 04 phòng ở
CBCS có khu vệ sinh khép kín rộng 23,6m2, 02 phòng ở CBCS có khu vệ sinh khép
kín rộng 34,9m2.
(3) Gara xe ô tô:
* Thông số cơ bản:
- Diện tích xây dựng:

S= 135,2m2;

- Diện tích sử dụng:

S= 122,7m2;

- Số tầng cao:

01 tầng.

* Giải pháp kiến trúc:
- Nhà cấp IV, chiều cao 3,2m, bước gian chính 6,6x5,9m;
- Cấu tạo nền nhà: Nền cao hơn sân 0,15m, nền đổ bê tông đá 2x4 mác 150 dày
10cm, trên nền láng VXM mác 75 dày 2cm và lát gạch Terazzo 400x400 dày 30;
- Mái lợp bằng tôn dày 0,45 mm trên hệ xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm
100x40x2.5;
(4) Gara xe 2 bánh CBCS:
* Thông số cơ bản:
- Diện tích xây dựng:

S= 67,2m2;

- Diện tích sử dụng:

S= 62,7m2;

- Số tầng cao:

01 tầng.

* Giải pháp kiến trúc:
- Nhà cấp IV, chiều cao 3,1m, bước gian chính 3,6x4,6m;
- Cấu tạo nền nhà: Nền cao hơn sân 0,15m, nền đổ bê tông đá 2x4 mác 150 dày
10cm, trên nền láng VXM mác 75 dày 2cm và lát gạch Terazzo 400x400 dày 30;
- Mái lợp bằng tôn dày 0,45 mm trên hệ xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm
60x30x1.8;
(5) Gara xe 2 bánh cho khách:
* Thông số cơ bản:
- Diện tích xây dựng:

S= 51,5m2;

- Diện tích sử dụng:

S= 47,4m2;

- Số tầng cao:

01 tầng.

* Giải pháp kiến trúc:
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- Nhà cấp IV, chiều cao 3,1m, bước gian chính 3,3x4,6m;
- Cấu tạo nền nhà: Nền cao hơn sân 0,15m, nền đổ bê tông đá 2x4 mác 150 dày
10cm, trên nền láng VXM mác 75 dày 2cm và lát gạch Terazzo 400x400 dày 30;
- Mái lợp bằng tôn dày 0,45 mm trên hệ xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm
60x30x1.8;
(6) Nhà bảo vệ:
* Thông số cơ bản:
Diện tích xây dựng:

S= 16m2.

Số tầng cao:

01 tầng.

* Giải pháp kiến trúc:
- Nhà cấp IV, kích thước 4x4m, chiều cao 3,1m, mái cao 1,3m;
- Cấu tạo nền nhà: Nền cao hơn sân 0,3m, nền đổ bê tông đá 4x6 VXM mác
100 dày 10cm, sàn lát gạch Ceramic 60x60cm.
 Các hạng mục hạ tầng, phụ trợ:
(1) Hàng rào, kè đá:
Tổng chiều dài hàng rào xây gạch 500m. Móng hàng rào xây bằng đá hộc VXM
mác 100, khoảng cách 5m bố trí 01 đến 02 ống thông thủy bằng ống nhựa PVC D60.
Bê tông lót móng hàng rào bằng đá 4x6 VXM mác 100 dày 100, giằng hàng rào bằng
bê tông cốt thép đá 1x2 mác 200, xây bó giằng hàng rào bằng gạch chỉ đặc VXM mác
75. Trụ hàng rào bằng bê tông đá 1x2 mác 200, khoảng cách 10 trụ bố trí 01 khe lún,
xây bổ trụ hàng rào bằng gạch đặc, tường hàng rào xây bằng gạch đặc không nung
VXM mác 75. Trát trụ, tường hàng rào bằng VXM mác 75, hoàn thiện lăn sơn 3 nước
không bả.
(2) Cổng:
Cổng chính: Chiều rộng thông thuỷ cổng là 7,68m, trụ cổng cao 3,3m, trụ cổng
tiết diện bxh = 0,66x0,66m, cột trụ cổng bằng BTCT đá 1*2 mác 200, phía ngoài xây
ốp trụ bằng gạch đặc M75, mặt ngoài trụ cổng ốp đá Granit màu đỏ sẫm. Cánh cổng
xếp bằng Inoc có gắn bánh xe trượt trên hệ thống ray được điều khiển bằng mô tơ
điện. Bảng tên đơn vị có kích thước 3,3x2,7m được xây bằng gạch chỉ đặc không nung
VXM mác 75, trát VXM mác 75 dày 15, ốp mặt bảng tên bằng đá granit và gắn biển
tên đơn vị sử dụng, phần còn lại lăn sơn 03 nước không bả.
(3) Sân đường nội bộ:
- Sân đường nội bộ: Xây dựng 3.448m2 sân đường nội bộ và đường cổng vào,
kết cấu từ trên xuống gồm: Lớp bê tông đá 2x4 mác 250 dày 18cm, lớp bạt lót, lớp đất
san nền xáo xới đầm chặt K98 dày 30cm, lớp đất san nền. Bó vĩa chiều dài L=437m,
làm bằng bê tông đúc sẵn đá 1*2 mác 200, có vát cạnh, đặt trên lớp bê tông lót móng
đá 4*6 VXM mác 100 dày 100.
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- Bãi tạm giữ phương tiện: Xây dựng 2.000m2 sân bãi tạm giữ phương tiện, kết
cấu từ trên xuống gồm: Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 12cm, lớp đất san nền đầm
chặt K90.
(4) Cấp nước ngoài nhà:
Nguồn nước được lấy từ nguồn nước sinh hoạt của thị trấn Phố Châu chảy vào
bể chứa nước ngầm 110m3 bằng đường ống HDPE D50 dài 340m, sau đó được bơm
lên két nước trên mái nhà làm việc và nhà ở doanh trại, bếp, ăn CBCS bằng hệ thống
đường ống HDPE-PN10-D32, sau đó tới thiết bị sử dụng.
(5) Thoát nước ngoài nhà:
Xây dựng hệ thống thoát nước chung, nước thải và nước mưa bằng mương bê
tông cốt thép đá 1*2 mác 200, thành và đáy mương dày 15cm, chiều rộng lòng mương
B=400, nắp đan mương bằng bê tông cốt thép đá 1*2 mác 200 dày 8cm với tổng chiều
dài 383m. Các vị trí qua đường và qua hàng rào bố trí bằng ống BTLT D400-TH5 dài
42m và D30-TH5 dài 35m. Khoảng cách không quá 25m bố trí 01 hố ga bằng bê tông
cốt thép đá 1*2 mác 200 dày 15cm, nắp hố ga bằng bê tông cốt thép đá 1*2 mác 200
dày 100 (07 hố ga loại 1 và 07 hố ga loại 2).
(6) Cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà:
- Xây dựng 162,1m chiều dài tuyến đường dây trung thế (dây nhôm lõi thép
As70/11) cấp điện cho công trình với 03 vị trí cột 16m trong đó có 03 vị trí cột đôi,
đấu nối tại cột số 58 trục chính lộ ĐZ 377E18.7 (cột đường dây hiện trạng).
- Trạm biến áp 35/0,4kV: Trạm biến áp - 100kVA-35/0.4 được thiết kế theo
kiểu trạm biến áp treo, máy biến áp và các thiết bị đóng cắt, bảo vệ được đặt trên 02
cột bê tông ly tâm cao12m.
- Đường dây hạ thế 0.4kV: Đầu tư xây dựng mới tuyến cáp ngầm hạ thế cấp
điện cho nhà Nhà làm việc, Nhà ở + bếp ăn CBCS. Cáp cấp nguồn cho nhà dùng loại
cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/DSTA/PVC-4x10mm2 L=203m, Cu/XLPE/DSTA/PVC4x16mm2 L=124m, Cu/XLPE/DSTA/PVC-4x25mm2 L=131m. Toàn bộ cáp được
luồn trong ống nhựa xoắn HDPE D50/40 chôn ngầm dưới đất 0.7m theo quy định.
- Hệ thống điện chiếu sáng: Tổng chiều dài tuyến 266m đầu tư xây dựng 11 cột
chiếu sáng sân đường nội bộ và bãi tạm giữ phương tiện, bố trí cột đèn 8m (cột 6m lắp
cần vươn 1,5m cao 2m) để chiếu sáng cho lòng sân đường nội bộ. Đèn chiếu sáng sử
dụng loại đèn chiếu sáng đường phố Led 100W. Cáp cấp nguồn cho các đèn chiếu
sáng dung loại cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/DSTA/PVC-4x6mm2; Tủ điều khiển chiếu
sáng: Vị trí lắp đặt: Đầu nguồn lắp đặt tủ điều khiển có thể điều chỉnh được thời gian
tự động đóng cắt theo yêu cầu thực tế khi vận hành.

Chủ dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Thiếp, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

5

Tóm tắt báo cáo ĐTM Dự án: “Trụ sở làm việc Đội tuần tra kiểm soát giao thông Quốc lộ 8A
thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh”

(7) Hệ thống phòng cháy chữa cháy:
Hệ thống báo cháy tự động được thiết kế và lắp đặt để làm việc liên tục 24/24
giờ trong ngày. Trung tâm điều khiển hệ thống báo cháy: Loại có 8 vùng bảo vệ (5
Zone).
Hệ thống chữa cháy bằng nước: Hệ thống đường ống sử dụng ống thép mạ kẽm
D100 bố trí 4 trụ nước chữa cháy ngoài nhà 2 họng ra D65 tại mỗi trụ kèm 1 hộp đựng
2 cuộn vòi D65 và 2 lăng chữa cháy D65/19, bố trí 1 họng tiếp nước cho xe chữa cháy
2 đầu vào D65 gần cổng ra vào chính của công trình. Bố trí trụ dọc hành lang đường
giao thông chính, với khoảng cách tối đa giữa các trụ không quá 120m. Hệ thống máy
bơm: Hệ thống chữa cháy cho công trình được hoạt động độc lập với 01 tổ hợp máy
bơm (01 máy bơm chữa cháy chính động cơ điện thường trực, 01 máy bơm chữa cháy
dự phòng động cơ Diesel).
Bình chữa cháy xách tay: Tất cả các khu vực, hạng mục trong nhà nơi xác định
có mối nguy hiểm, không phân biệt nơi đó có hệ thống chữa cháy chưa, phải trang bị
bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có xe đẩy đảm bảo diện tích chữa cháy
75m2/bình. Theo đặc điểm và tính chất của mục tiêu bảo vệ của công trình, để chữa
cháy thích hợp với loại đám cháy cho từng tầng, chúng tôi chọn chất chữa cháy ban
đầu là: Loại bình bột 4 kg ký hiệu MFZL4 và bình khí CO2 3 kg ký hiệu MT3. Các
bình được bố trí cho công trình được đặt trong hộp đặt ở hành lang trước mỗi nhà.
(8) Hệ thống thông tin liên lạc:
Lắp đặt hệ thống điện thoại và mạng máy tính cho nhà làm việc. Cáp điện thoại
được đi trong ống nhựa cứng chôn ngầm và đế ổ cắm điện thoại được lắp âm tường.
Hệ thống mạng máy tính bao gồm cáp đấu nối vào Sever tổng, dây mạng có bọc cáp
chống nhiễu, Hub mạng dạng Switch bố trí cho từng tầng.
Lắp đặt hệ thống truyền hình cáp cho nhà ở doanh trại, bếp, ăn tập thể CBCS.
Cáp đồng trục được đi trong ống nhựa cứng chôn ngầm và đế ổ cắm được lắp âm
tường. Sử dụng bộ khuếch đại và bộ chia tín hiệu.
1.2.6. Tiến độ thực hiện dự án
Khảo sát, lập dự án đầu tư:

Tháng 3/2022.

Thẩm định bước lập dự án:

Tháng 4/2022.

Thiết kế bản vẽ thi công:

Tháng 5/2022.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Tháng 6/2022.

Hoàn thành bàn giao công trình:

Quý IV/2023.

1.2.7. Tổng mức đầu tư:
Tổng mức đầu tư: 25.999.997.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, chín trăm
chín mươi chín triệu chín trăm hai mươi bảy ngàn đồng), trong đó:
STT
1

Khoản mục chi phí
Chi phí xây dựng
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2
3
4
5
6
7

Chi phí thiết bị
Chi phí quản lý dự án
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình
Chi phí khác
Chi phí đền bù, GPMB
Dự phòng phí

402.897.000
571.015.790
1.773.500.629
245.519.859
3.692.390.000
1.238.095.084

1.2.8. Nguồn vốn đầu tư:
Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và
huy động các nguồn hợp pháp khác.
1.2.9. Tổ chức thực hiện và quản lý dự án:
Chủ dự án chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện Dự án theo quy định
của pháp luật.
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CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN
TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất
Khu đất thực hiện dự án chủ yếu là đất trồng hoa màu, ruộng lúa và đầm trũng
có bề mặt bị phân cách bởi hệ thống kênh tưới tiêu, các đường khu vực, các bờ vùng,
bờ thửa. Địa hình tương đối trũng thấp, hướng dốc chủ yếu thấp dần từ Tây xuống
Đông.
2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng
Khu vực triển khai Dự án thuộc địa bàn huyện Hương Sơn, nằm trong vùng khí
hậu nhiệt đới gió mùa Bắc Trung Bộ. Về mùa Đông chịu tác động của gió mùa Đông
Bắc làm cho khí hậu khu vực trở nên lạnh và khô hanh. Mùa Hè, khu vực dự án chịu
tác động của gió mùa Tây Nam khi vượt qua dãy Trường Sơn, gió đã biến tính và trở
nên khô nóng do hiệu ứng phơn.
2.1.4. Điều kiện về kinh tế - xã hội
Khu vực xây dựng Dự án thuộc địa bàn thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.
Qua điều tra, tổng hợp, tình hình kinh tế - xã hội của xã năm 2021 có thể thấy thị trana
Phố Châu có nền kinh tế tương đối phát triển, Cơ sở hạ tầng đang được từng bước
nâng cấp để phù hợp với định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và là địa phương
có tiềm năng phát triển kinh tế.
2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT KHU VỰC
DỰ ÁN
Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường vật lý trên khu vực Dự án,
qua đó có thể xác định được chất lượng các thành phần môi trường tự nhiên trước khi
triển khai thực hiện dự án, làm căn cứ giúp Chủ đầu tư đưa ra được các biện pháp bảo
vệ môi trường; khai thác và xử lý nguồn nước dưới đất một cách hiệu quả nhất, đem
lại lợi lích kinh tế cho Chủ đầu tư, đồng thời góp phần kiểm soát ô nhiễm môi trường
trong thời gian thực hiện dự án. Chủ dự án cùng với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH
Môi trường Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Công nghệ và Kỹ thuật Hatico
Việt Nam tiến hành khảo sát và lấy mẫu hiện trạng chất lượng các thành phần môi
trường nước mặt, nước dưới đất, không khí và đất. Kết quả phân tích cho thấy các chỉ
tiêu của các thành phần môi trường đều đang nằm trong giới hạn cho phép, môi trường
khu vực dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ
ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,
ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường
trong giai đoạn thi công, xây dựng
3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động
a. Tác động do nước thải
- Các loại nước thải phát sinh: Nước thải thi công xây dựng; Nước thải sinh hoạt
của công nhân; Nước mưa chảy tràn.
- Đánh giá tác động:
+ Các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy trong chất thải sinh hoạt làm giảm lượng ôxy
trong nguồn nước, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của các loài thủy sinh. Đặc biệt là
nguồn nước mặt gần khu vực Dự án.
+ Nước thải xây dựng có độ pH khá cao, khi thấm vào đất sẽ làm đất trở nên chai
cứng, nhưng khối lượng ít, phạm vi tác động nhỏ.
+ Nước mưa chảy tràn qua bề mặt công trường sẽ hòa tan và cuốn theo chất thải
làm cho hàm lượng cặn trong nước cao.
b. Tác động của chất thải rắn, chất thải nguy hại
- Thành phần chất thải rắn: Đất bóc hữu cơ; Chất thải rắn sinh hoạt; Chất thải
rắn xây dựng; Chất thải nguy hại.
- Đánh giá tác động:
+ Chất thải rắn sinh hoạt có thể giảm độ tơi xốp của đất, các chất dễ phân hủy
theo nước thấm sâu xuống lòng đất gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất.
+ Chất thải rắn xây dựng nếu không được thu gom xử lý sẽ gây mất cảnh quan
và tắc nghẽn dòng chảy.
c. Tác động của bụi và khí thải
- Nguồn phát sinh:
+ Bụi do hoạt động thi công xây dựng.
+ Khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, thi công xây dựng.
- Tác động của bụi:
+ Bụi khuếch tán từ quá trình cải tạo các công trình sẽ là nguồn gây ô nhiễm
nghiêm trọng tới môi trường không khí tại khu vực dự án và vùng lân cận.
Chủ dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh
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+ Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng và bốc dỡ vật liệu, máy
móc thiết bị sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí dọc tuyến đường vận chuyển và khu
dân cư gần dự án.
+ Bụi xi măng do gió cuốn theo phát tán vào môi trường không khí trên công
trường và khu vực tập kết nguyên vật liệu.
- Tác động của khí thải:
+ Khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển sẽ gây ô nhiễm môi trường không
khí tại khu vực triển khai dự án và các khu vực xung quanh.
+ Tác động của khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển tới môi trường
không khí là không đáng kể.
d. Tác động đến sức khỏe con người:
- Tiếng ồn độ rung sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của công nhân tham gia
trên công trường.
- Ô nhiễm không khí xảy ra trong giai đoạn này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức
khỏe của con người.
- Chế độ nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng đối với người lao động không đảm bảo sẽ gây
hiện tượng căng thẳng, mệt mỏi và dễ xảy ra tai nạn lao động.
e. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội:
- Việc tập trung đông người, với điều kiện kém vệ sinh ở khu lán trại có thể sẽ
phát sinh một số bệnh dịch, các loại bệnh xã hội... gây ảnh hưởng tới sức khỏe của
công nhân và nhân dân khu vực lân cận. Tác động này được đánh giá là nhỏ, có thể
giảm thiểu, khắc phục được.
- Việc tăng dân số cơ học có khả năng kéo theo nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội,
tăng áp lực cho hệ thống y tế địa phương.
- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công với mật độ lớn sẽ ảnh hưởng đến
quá trình tham gia giao thông trên các tuyến đường vận chuyển.
- Quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng nếu vượt quá trọng tải có thể làm ảnh
hưởng đến chất lượng công trình cầu cống, đường giao thông,...
f. Các sự cố, rủi ro
* Sự cố cháy nổ:
Sự cố chập điện, cháy nổ có thể làm hỏng các máy móc thiết bị thi công, cháy các
khu lán trại, khu tập kết nguyên vật liệu, kho chứa nhiên liệu.
* Sự cố tai nạn lao động:
- Cán bộ, công nhân không tuân thủ quy trình vận hành máy móc, thiết bị, quá
Chủ dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh
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trình lao động công nhân không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.
- Tại nạn do vật liệu xây dựng rơi từ trên cao trong quá trình thi công, do cố sập
dàn dáo.
- Do sự thiếu hiểu biết và sự thiếu cẩn trọng của công nhân tham gia xây dựng.
- Tại nạn xẩy ra do công trường xây dựng không có các biển báo cấm.
- Tai nạn xẩy ra do hiện tượng chập điện, cháy nổ, điện giật trong quá trình lắp
đặt đường dây và chạy thử các thiết bị điện.
* Sự cố tai nạn giao thông:
- Tai nạn giao thông xẩy ra do mật độ các phương tiện vận chuyển tăng lên. Tai
nạn giao thông sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người.
* Sự cố mưa bão:
- Khi có mưa bão lớn sẽ làm hư hại các công trình đang xây dựng.
3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
a. Giảm thiểu tác động từ nước thải:
+ Nước mưa chảy tràn: Đào mương thu gom toàn bộ nước phát sinh khi có mưa
xuống khu vực thi công, dẫn vào hố lắng trước khi chảy vào nguồn tiếp nhận.
+ Nước thải xây dựng: Phải thu gom xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, hệ
số Kq = 1,0, Kf = 1,2) trước khi chảy ra nguồn tiếp nhận là sông Ngàn Phố. Các công
trình, quy trình vận hành thể hiện sơ đồ sau:
Sơ đồ sau:
Nước thải

Bể gạn váng dầu mỡ
Bể lắng
Bể lọc
kết hợp lắng cơ học
ngược
Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải xây dựng

Sông
Ngàn Phố

+ Nước thải xịt rửa xe: Xử lý bằng phương pháp lắng cơ học, sau đó tuần hoàn sử
dụng lại, không thải ra môi trường.
Hố lắng

Điểm rửa xe
Tuần hoàn
sử dụng

Hố thu

Sơ đồ quy trình xử lý nước xịt rửa xe
Chủ dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Thiếp, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

11

Tóm tắt báo cáo ĐTM Dự án: “Trụ sở làm việc Đội tuần tra kiểm soát giao thông Quốc lộ 8A
thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh”

+ Nước thải sinh hoạt: Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động thu gom, xử lý nước thải đen
của con người; Xây dựng bể lắng, ngăn lọc cát sỏi để thu gom, xử lý nước thải từ tắm
giặt, lau chùi; phải xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, K=1,2) trước khi chảy ra
nguồn tiếp nhận.
Nước thải đen
của con người
Nước thải
sinh hoạt

Nước thải từ
hoạt động tắm
giặt,…

Thuê đơn vị có chức năng
vận chuyển xử lý

Nhà vệ sinh
di động

Đạt QCVN 14:2008/
BTNMT, cột A

Rãnh

Bể
lắng

Ngăn lọc
cát sỏi

Sông
Ngàn Phố

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt
b. Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn, chất thải nguy hại:
+ Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom vào các thùng chứa, hợp đồng với HTX
Quản lý đầu tư xây dựng môi trường đô thị Hương Sơn vận chuyển xử lý.
+ Chất thải rắn xây dựng:
Bao xi măng, sắt thép vụn: Thu gom và định kỳ bán phế liệu.
Bê tông, gạch vụn: Tận dụng san lấp mặt bằng.
Đất đào: Tận dụng đắp các khu vực trồng cây xanh và đắp khu vực trũng trong
khuôn viên dự án. Không đổ thải.
Ván cốt pha, cọc chống hỏng: Bán cho người dân đun nấu.
+ Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại:
Bố trí các thùng chống thấm có nắp đậy, dán nhãn chất thải nguy hại, hợp đồng
với Công ty TNHH Một thành viên chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh vận chuyển
xử lý.
c. Giảm thiểu tác động từ bụi và khí thải:
* Giảm thiểu tác động của bụi:
- Tất cả các phương tiện vận chuyển đều có bạt che phủ kín thùng xe.
- Tại các kho, bãi chứa vật liệu thi công, xây dựng trên công trường sẽ được che
chắn đầy đủ.
- Khi thời tiết khô nắng sẽ tưới ẩm các tuyến đường vận chuyển, khu vực ra vào
công trường.
- Bố trí tổ vệ sinh môi trường thường xuyên vệ sinh, quét dọn đất đá, vật liệu
rơi vãi ở khu vực tuyến đường xung quanh dự án.
Chủ dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh
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* Giảm thiểu tác động của khí thải:
- Không sử dụng các phương tiện quá cũ, yêu cầu công nhân kiểm tra, bảo
dưỡng thiết bị trước khi vận hành.
- Tất cả các phương tiện phải đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn kỹ
thuật và an toàn môi trường.
d. Giảm thiểu tác động tới sức khỏe con người:
- Lắp đặt các bảng nội quy về an toàn lao động tại trên công trường.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường.
- Trang bị đầy đủ thuốc men và dụng cụ y tế, tổ chức tập huấn sơ cứu tại chỗ.
- Tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân.
e. Giảm thiểu các tác động đến kinh tế - xã hội:
- Không thi công các công đoạn gây tiếng ồn, độ rung lớn vào các thời điểm
nghỉ ngơi của người dân.
- Có chế độ điều tiết phù hợp các công đoạn gây ra tiếng ồn, độ rung lớn.
- Có biện pháp tốt trong việc tổ chức và quản lý công nhân xây dựng.
- Xây dựng, hướng dẫn, phổ biến các nội quy, quy định của công trình.
- Phối hợp với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm trật tự an ninh - xã hội
và ngăn ngừa các tệ nạn xã hội.
f. Phòng ngừa, giảm thiểu các sự cố
* Sự cố cháy nổ:
- Trong quá trình thi công, chúng tôi sẽ xây dựng nội quy và áp dụng nghiêm về
an toàn sử dụng điện và bếp lửa tại khu lán trại ở tạm và trên công trường.
- Lắp đặt biển báo cấm lửa tại các kho chứa nhiên liệu.
* Sự cố tai nạn lao động:
- Lắp đặt các bảng nội quy, khẩu hiệu an toàn lao động và bảng quy định an
toàn lao động và bắt buộc áp dụng đối với công nhân.
- Kiểm tra sức khỏe định kỳ kết hợp phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân.
* Sự cố tai nạn giao thông:
- Các phương tiện vận chuyển phải đạt tiêu chuẩn về mức độ an toàn kỹ thuật,
công nhân vận hành phương tiện vận chuyển phải có trình độ, tay nghề cao.
* Sự cố mưa bão:
- Thường xuyên nắm tình hình mưa bão trên khu vực qua các phương tiện vô
Chủ dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh
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tuyến và chính quyền địa phương.
- Khi có mưa bão: Tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống công trình
trong dự án.
- Phối hợp cùng các lực lượng chức năng trong các hoạt động phòng, chống bão
lụt tại địa phương.
3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường
trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động
a. Tác động do nước thải
- Thành phần các loại nước thải: Nước mưa chảy tràn; Nước thải sinh hoạt;
Nước thải sản xuất.
- Đánh giá tác động:
+ Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bẩn bề mặt dự án như: Chất rắn lơ
lửng, đất, đá, lá cây, rác thải,… và thoát ra mương thoát nước phía Đông Nam dự án
rồi đổ về nguồn tiếp nhận là sông Ngàn Phố sẽ gây bồi lắng, ảnh hưởng đến dòng
chảy, gây ô nhiễm môi trường nước mặt, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái thủy sinh.
+ Nước thải sinh hoạt của toàn bộ Cán bộ cảnh sát làm việc tại trụ sở khi thải ra
có chứa cặn lơ lửng (TSS), chất dinh dưỡng (N, P), các chất hữu cơ (BOD, COD), vi
sinh… Theo kết quả tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải
sinh hoạt, hầu hết các thông số đều vượt quá quy chuẩn cho phép nhiều lần. Do đó, cần
có các biện pháp xử lý phù hợp nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường
nước mặt tại sông Quyền đoạn gần khu vực dự án.
+ Nước rửa xe phát sinh tại khu vực cầu rửa xe chứa chất rắn lơ lửng, dầu mỡ
cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng nước tại nguồn tiếp nhận nước thải tuy nhiên lưu
lượng ít và phát sinh không thường xuyên nên tác động là không đáng kể.
b. Tác động do bụi, khí thải
- Bụi, khí thải phát sinh bởi các phương tiện giao thông ra vào khu vực dự án sẽ
làm cho môi trường không khí bị ảnh hưởng. Thành phần khí thải của các phương tiện
giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ
thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông.
- Khí thải từ hệ thống thoát nước thải: Tại khu vệ sinh, bể tự hoại và mương dẫn
nước thải. Thành phần của các chất ô nhiễm không khí ở đây chủ yếu là các sản phẩm
của quá trình phân hủy kỵ khí chất hữu cơ và các vi sinh vật gây bệnh phát triển mạnh
bám vào các Sol khí, hạt bụi theo không khí lan toả khắp nơi có thể là nguồn lây lan
bệnh dịch.
Chủ dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh
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- Khí thải từ quá trình nấu nướng ở khu vực nhà bếp. Nhiệt phát sinh từ quá
trình sử dụng điều hòa làm tăng nhiệt độ khu vực. Tuy nhiên, nguồn thải nhỏ, phân tán
và nhanh chóng khuếch tán vào không khí nên không tác động lớn đến chất lượng môi
trường không khí.
c. Tác động do chất thải rắn, chất thải nguy hại
- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu là rác thải
sinh hoạt của cán bộ cảnh sát làm việc tại Trụ sở. Phần lớn rác thải là những chất hữu
cơ nên dễ bị phân hủy, gây mùi khó chịu, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến mỹ quan
khu vực.
- Chất thải từ công việc hành chính: Bao gồm các loại chất thải như giấy vụn,
thiết bị văn phòng hư hỏng,...
- Chất thải nguy hại: Gồm các loại dẻ lau chứa dầu phát sinh trong quá trình lau
chùi, sửa chữa thiết bị, máy móc, bóng đèn, hộp đựng mực in,.... Khối lượng loại chất
thải này phát sinh ở các nhà xưởng ước tính khoảng 3-5 kg/ngày.
d. Tác động đến hệ sinh thái
- Chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt sẽ tạo điều kiện cho ruồi, nhặng,
chuột, gián, kiến phát triển do đó sẽ hình thành hệ động vật khác so với hệ động vật
ban đầu.
- Nước thải sinh hoạt nếu không xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng đến sinh vật thuỷ
sinh ở nguồn tiếp nhận như tạo điều kiện tốt về dinh dưỡng để các loài rêu tảo phát
triển, có thể gây phú dưỡng nguồn nước.
- Nước thải có chứa dầu mỡ, nước mưa chảy tràn cuốn theo tập chất ô nhiễm
nếu không có biện pháp xử lý mà thải ra môi trường sẽ tác động xấu đến động vật,
thực vật thuỷ sinh ở các khu vực lân cận. Một số loài động vật nhạy cảm với sự thay
đổi của môi trường sẽ chết khi nước bị nhiễm dầu mỡ, hàm lượng ôxy hoà tan giảm,
hàm lượng cặn cao.
e. Các sự cố có thể xảy ra:
* Sự cố cháy nổ:
- Sự cố cháy nổ có thể xảy ra do chập điện, xảy ra do các thiết bị chứa vật liệu dễ
cháy, phương tiện vận tải,...
- Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC (Lưu trữ nhiên liệu,
gas... không đúng quy định).
* Sự cố sét đánh:
- Sét đánh gây nên hiện tượng chập điện cháy nổ, sét có thể làm hư hỏng các thiết
bị điện, thiệt hại đến tài sản, nghiêm trọng hơn là thiệt hại đến tính mạng của con
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người.
* Sự cố thiên tai:
- Mưa bão với cường độ lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công trình dự án. Vì vậy,
cần có các biện pháp phòng chống hiệu quả để ngăn ngừa sự cố gây ô nhiễm môi
trường.
3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện
a. Giảm thiểu tác động từ bụi, khí thải :
- Vệ sinh sạch sẽ trong khuôn viên trụ sở nhằm hạn chế bụi cuốn theo các phương
tiện ra vào dự án.
- Đối với rác thải sinh hoạt phải được vận chuyển hàng ngày, không tập trung
lâu ngày gây phân hủy làm phát sinh các loại khí thải như CH4, H2S, NH3... và mùi hôi
thối vào môi trường không khí. Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước thải và
nắp đậy hố ga, không để các loại khí thải sinh ra từ quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ
trong nước thải phát tán vào môi trường không khí.
- Bụi và khí thải phát sinh do hoạt động từ các phương tiện giao thông: Mật độ
các phương tiện không nhiều nên lượng bụi và khí thải phát sinh nằm trong ngưỡng
cho phép và có thể kiểm soát được. Biện pháp sử dụng bồn hoa cây xanh và trồng cây
hai bên các tuyến đường để hạn chế ô nhiễm không khí là khá đơn giản, hiệu quả và
tốn ít kinh phí. Cây xanh có tác dụng hút bụi, lọc không khí, giảm và ngăn chặn tiếng
ồn, giảm bức xạ nhiệt, tăng mỹ quan cho khu nhà.
- Giảm thiểu khí thải nhà bếp:
+ Đối với nhà bếp sẽ được trang bị bộ phận hút và lọc khói bếp trước khi thải ra
môi trường.
+ Trong nhà bếp sử dụng các nhiên liệu đốt sạch như khí hóa lỏng, thiết bị dùng
điện... Không sử dụng các loại nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải như dầu, than.
b. Giảm thiểu tác động từ nước thải:
+ Nước mưa chảy tràn: Nước mưa từ các mái nhà được dẫn xuống bằng đường
ống PVC rồi đổ vào hệ thống thoát nước mưa bằng cống tròn bê tông cốt thép được bố trí
dọc các tuyến đường. Dọc theo hệ thống mương thoát bố trí các hố ga lắng cặn.
+ Nước thải sinh hoạt: Đối với nước thải sinh hoạt từ quá trình đào thải của
con người (Phân, nước tiểu…) sử dụng bể tự hoại cải tiến BASTAF. Nước sau bể
tự hoại kết hợp với nước rửa chân tay, nước từ nhà ăn được dẫn về bể xử lý nước thải
sinh hoạt công suất 10m3/ngày.đêm để xử lý, nước thải sau xử lý đạt QCVN
14:2008/BTNMT, cột A, hệ số K=1,2 rồi mới thải ra môi trường tiếp nhận.
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+ Nước thải từ hoạt động rửa xe sẽ được xử lý bằng phương pháp lắng cơ học
rồi dẫn vào mương thoát nước khu vực.
c. Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn, chất thải nguy hại:
- Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn sinh hoạt:
+ Đối với các loại rác thải có thể tái chế được như giấy vụn, thùng cotton, chai
nhựa,.... sẽ được phân loại và thu gom sau đó định kỳ bán phế liệu.
+ Trong khuôn viên dự án sẽ bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt ở
những điểm thuận tiện để thu gom chất thải rắn sinh hoạt, định kỳ sẽ có bộ phận phụ
trách môi trường (02 tạp vụ kiêm nhiệm) đi thu gom từ các thùng này và phân loại
ngay tại nguồn rồi tập kết vào nhà chứa chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải rắn có khả
năng tái chế đem bán phế liệu. Phần còn lại sẽ được Chủ dự án hợp đồng với đơn vị
chức năng định kỳ thu gom và vận chuyển đem đi xử lý.
- Giảm thiểu tác động từ chất thải nguy hại:
Bao gồm dẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn, ắc quy,...được thu gom vào các thùng
rác có bánh xe (120 lít) bằng thép sơn tĩnh điện hoặc mạ kẽm, các thùng có nắp đậy và
được dán nhãn ký hiệu “RÁC THẢI NGUY HẠI”, rác thải nguy hại sẽ được lưu trữ từ
3-6 tháng. Định kỳ 6 tháng Chủ đầu tư sẽ liên hệ với đơn vị có chức năng vận chuyển
và xử lý chất thải nguy hại.
d. Giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái
+ Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi sinh vật cho
cán bộ, nhân viên làm việc tại dự án.
+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, nhân viên làm việc tại dự án về
bảo vệ môi trường.
e. Phòng ngừa, ứng phó sự cố, rủi ro môi trường
* Sự cố cháy nổ:
+ Đề ra nội quy an toàn cháy, nổ bố trí tại các tầng, treo nơi dễ nhìn thấy;
+ Trang bị các dụng cụ chữa cháy cầm tay (Bình dập lửa bằng khí CO2), hệ
thống chữa cháy bằng nước tại các vị trí dễ phát sinh cháy nổ;
+ Hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên làm việc tại dự án biết về Luật phòng
chống cháy nổ và các phương pháp phòng chống cháy nổ.
+ Phòng chống sự cố chập điện, cháy nổ: Chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ
quan PCCC địa phương tiến hành thiết lập cụ thể các biện pháp PCCC, tính toán số
lượng trang thiết bị chữa cháy cần thiết lập đặt cho từng hạng mục công trình, xây
dựng nội quy và tiêu lệnh PCCC, bố trí bảng hiệu này ở từng hạnh mục công trình.

Chủ dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh
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* Sự cố sét đánh:
Sử dụng hệ thống kim thu sét D16 dài 1m tráng thiếc, tiếp địa bằng dây dẫn
D12 và thép góc L65x65x6.
* Sự cố thiên tai:
- Thường xuyên nắm tình hình mưa bão trên khu vực qua các phương tiện vô
tuyến và chính quyền địa phương.
- Khi có mưa bão: Tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống công trình
trong dự án.
- Phối hợp cùng các lực lượng chức năng trong các hoạt động phòng, chống bão
lụt tại địa phương.

Chủ dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh
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CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Chương trình quản lý môi trường bao gồm đề ra kế hoạch thực hiện trong suốt
quá trình triển khai dự án nhằm loại trừ những tác động tiêu cực do các hoạt động của
dự án gây ra đối với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, giảm thiểu đến mức
cho phép theo các quy định của Nhà nước.
Đơn vị sử dụng công trình là Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Hà
Tĩnh sẽ phối hợp với cơ quan quản lý môi trường địa phương, các đơn vị chuyên môn
tiến hành giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình hoạt động của Dự án.
Để quản lý về môi trường trong suốt quá trình hoạt động, dự án sẽ có một bộ
phận chuyên trách về công tác quản lý bảo vệ môi trường.

Chủ dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh
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CAM KẾT
- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sinh
thái;
- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí đảm
bảo tiêu chuẩn về môi trường của Việt Nam bao gồm: QCVN 05:2013/BTNMT;
QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT.
- Thực hiện giải pháp thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đạt QCVN trước
khi thải ra nguồn tiếp nhận theo đúng quy định, nước thải sản xuất được xử lý và
tái sử dụng cho sản xuất;
- Cam kết thực hiện quản lý chất thải rắn của dự án theo đúng quy định;
- Hợp đồng với đơn vị có chức năng về thu gom và xử lý chất thải nguy hại
đúng theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Đảm bảo an ninh trật tự xã hội, phòng chống dịch bệnh.
- Thực hiện đầy đủ các chương trình quản lý và giám sát môi trường trong các
giai đoạn của dự án.
- Thực hiện xây dựng công trình khống chế ô nhiễm đúng thời gian phù hợp
với từng giai đoạn của dự án nhằm đạt hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm môi trường.
- Chủ dự án cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường
hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường.
- Chủ dự án xin đảm bảo độ chính xác của các số liệu trong các văn bản đưa
trình và cam kết rằng Dự án không sử dụng các loại hoá chất, chủng vi sinh trong
danh mục cấm của Việt Nam và trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham
gia.

Chủ dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh
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