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MỞ ĐẦU 

1. Cơ sở nghiên cứu của ñề tài: 

Trong những năm gần ñây, tình hình phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh Quảng Ngãi có nhiều chuyển biến tích cực. Quảng Ngãi ñã 

và ñang trở thành ñiểm ñến của rất nhiều nhà ñầu tư trong và ngoài 

nước. Hiện tại, trên ñịa bàn tỉnh ñã có 3 khu công nghiệp ñang hoạt 

ñộng và các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp khác. Đặc biệt 

với Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi trở thành một trong 

những trọng ñiểm kinh tế dẫn ñầu về thu hút vốn ñầu tư ở khu vực 

miền Trung.  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế – xã hội là 

sự gia tăng dân số cơ học. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ngãi lại chưa có 

những khu dân cư hiện ñại với các dịch vụ tiện ích cao cấp ñáp ứng 

nhu cầu ở và cư trú kèm theo quá trình gia tăng dân số cơ học nói 

trên. 

 Việc ñầu tư xây dựng “Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu Dân cư mới 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi” ở phía Đông Bắc thị trấn Sơn Tịnh, 

nhằm ñáp ứng các nhu cầu về lưu trú cũng như nhu cầu về văn phòng 

của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước tham gia ñầu tư vào 

Quảng Ngãi, ñồng thời cũng bổ sung vào quỹ ñất ở cho khu vực. 

Theo ñịnh hướng phát triển của UBND tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 

2015, Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu Dân cư mới Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi sẽ là ñơn vị hành chính trực thuộc thành phố Quảng Ngãi.  

Dự án ra ñời thúc ñẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế nói 

chung, ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng môi trường 

sống, về nhà ở trong khu vực nói riêng. Tuy nhiên các hoạt ñộng phát 

triển này nếu không ñược tính toán một cách thấu ñáo và toàn diện 

cũng sẽ có nhiều tiềm năng gây tác ñộng xấu ñến hầu hết các thành 

phần môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực trên một quy 

mô lớn. Nhằm ñánh giá những tác ñộng tích cực, tiêu cực ñến môi 
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trường tự nhiên, kinh tế xã hội từ hoạt ñộng của Dự án và ñưa ra các 

giải pháp khắc phục. 

2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu: 

- Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố môi trường tự nhiên, kinh 

tế - xã hội của dự án Dự án Khu dân cư mới Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi ranh giới dự án và khu 

vực xung quanh có liên quan. 

- Phương pháp nghiên cứu:  

+ Thu thập ñiều tra số liệu. 

+ Phân tích logic và tổng hợp các hoạt ñộng trên cơ sở tài liệu 

ñã có. 

+ Vận dụng các phương pháp ñánh giá tác ñộng môi trường 

ñặc trưng ñang ñược sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới và ở 

Việt Nam. 

3. Mục tiêu của ñề tài:  

- Mô tả, phân tích hiện trạng môi trường khu vực dự án. Nhận 

dạng các vấn ñề môi trường ñang xảy ra tại khu vự dự án. 

- Phân tích, dự báo vá ñánh gía tác ñộng của dự án ñối với 

từng thành phần môi trường trong giai ñoạn xây dựng thi công hạ 

tầng, giai ñoạn ñưa vào hoạt ñộng. 

- Đánh gía tổng hợp tác ñộng của dự án ñối với môi trường 

trên cơ sở ñó ñề ra các biện pháp giảm thiểu các tác ñộng tiêu cực và 

phát huy tối ña các tác ñộng tích cực. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài: 

- Việc nghiên cứu ñánh giá tác ñộng môi trường của Dự án hạ 

tầng kỹ thuật Khu Dân cư mới Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi sẽ cung 

cấp những luận cứ khoa học cho cơ quan xét duyệt có cơ sở xem xét, 

lựa chọn quyết ñịnh phương án xây dựng công trình phù hợp với mục 
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tiêu phát triển bền vững môi trường, gắn công trình Khu dân cư với 

bảo vệ và phát triển tài nguyên nước, cải tạo và phát triển tài nguyên 

ñất, môi trường sinh thái, tính ña dạng sinh học và cảnh quan thiên 

nhiên khu vực dự án. 

- Luận văn sẽ xem xét, nghiên cứu những yếu tố môi trường 

của một dự án nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 

Quảng Ngãi ñang ñược tổ chức triển khai thực hiện và sẽ cung cấp 

những số liệu thực tiễn ñể những người có trách nhiệm cân nhắc khi 

ñề ra các quyết ñịnh thực hiện dự án.  

5. Cấu trúc của luận văn: 

Luận văn gồm có 4 chương:  

- Chương 1: Tổng quan về Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu Dân cư 

mới Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Chương 2: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội. 

- Chương 3: Đánh giá tác ñộng của Dự án hạ tầng kỹ thuật 

Khu Dân cư mới Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ñến môi trường khu vự 

dự án. 

- Chương 4: Nhận xét và ñề xuất một số biện pháp hạn chế, 

ngăn ngừa các tác ñộng tiêu cực và phát huy các tác ñộng tích cực 

của dự án. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU DÂN C Ư 

MỚI SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

1.1. Giới thi ệu về dự án:  

1.1.1. Tên dự án: 

- Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu Dân cư mới Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Địa ñiểm: Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh,  tỉnh Quảng 

Ngãi. 

1.1.2. Vị trí ñịa lý của dự án: 

- Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi có tổng diện tích  là 

1.026.963 m2, thuộc thị trấn Sơn Tịnh và xã Tịnh Ấn Đông, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực xây dựng Dự án nằm về phía 

Bắc Tỉnh lộ 623 nối dài, cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 2km về 

phía Đông Bắc của thành phố.  

1.2. Nhiệm vụ và các thành phần của dự án:  

1.2.1. Nhiệm vụ 

1.2.2. Quy mô xây dựng dự án 

Bảng 1.1. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

TT H ạng mục Đơn vị tính Chỉ tiêu 

I Dân số   

1 Tổng dân số Người 10860 

2 Mật ñộ cư trú Người/ha 106 

II  Đất ñai   

1 Tổng hiện tích quy hoạch ha 102,7 

a Đất ñơn vị ở  m2/người 56 

  - Đất ở m2/người 7 

  - Đất CTCC trong ĐVO m2/người 3 



 7 

  - Đất cây xanh -TDTT trong ĐVO m2/người 5 

  - Đất giao thông nội bộ m2/người 11 

b Đất ngoài ñơn vị ở m2/người 38 

  - Đất CTCC ngoài ĐVO m2/người 8 

  - Cây xanh tập trung m2/người 13 

  - Đường ñô thị và khu vực m2/người 17 

2 Tầng cao trung bình   

  - Công trình cao tầng tầng 9 - 15 

  - Nhà liên kế tầng 3 

  - Biệt thự, nhà vườn tầng 2 

  - Nhà ở tái ñịnh cư tầng 2 

  - Công trình công cộng khác tầng 2 - 3 

3 Mật ñộ xây dựng nhà   

  - Nhà liên kế, nhà phố % 80 

  - Biệt thự % 45 - 60 

  - Nhà cao tầng % 25 - 40 

  - Công trình công cộng  % 30 - 40 

III  Hạ tầng kỹ thuật   

1 Đất giao thông % ñất XD ñô thị 25 - 30 

2 Chỉ tiêu thoát nước thải l/người.ngàyñêm 100-150 

3 Chỉ tiêu cấp ñiện Kwh/người.năm 1500 

4 Chỉ tiêu cấp nước l/người.ngàyñêm 100-150 

5 Mật ñộ ñường chính km/km2 5-9 

6 Mật ñộ ñường trung bình km/km2 8-12 

7 Lượng rác thải bình quân Kg/người.ngày.ñêm 1-1,2 

 

1.2.3. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan 

1.3. Nội dung chủ yếu của dự án:  

1.3.1. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

1.3.1.1. Quy hoạch giao thông 

1.3.1.2. San nền  
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1.3.1.3. Cấp ñiện 

1.3.1.4. Cấp nước 

1.3.1.5. Thoát nước 

1.3.1.6. Hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn 

1.3.1.7. Hệ thống thông tin liên lạc 

1.3.2. Tổng vốn ñầu tư: 986.005.134.115 ñồng 

 
CHƯƠNG 2 

ĐIỀU KI ỆN TỰ NHIÊN, MÔI TR ƯỜNG 

VÀ KINH T Ế - XÃ HỘI  

2.1. Điều kiện tự nhiên và môi trường 

2.1.1. Điều kiện về ñịa chất, ñịa chấn, ñịa hình 

2.1.1.1. Địa chất 

2.1.1.2. Địa chấn 

2.1.1.3. Địa hình 

2.1.2. Điều kiện về khí tượng - thuỷ văn 
2.1.2.1.  Khí hậu  

2.1.2.2.Thuỷ văn 

2.1.3. Hệ sinh thái  

2.1.4. Hiện trạng môi trường 

2.1.4.1. Hiện trạng môi trường không khí 

2.1.4.2. Hiện trạng môi trường nước mặt 

2.1.4.3. Hiện trạng môi trường nước ngầm 

2.2. Điều kiện hạ tầng, kinh tế - xã hội 

2.2.1. Điều kiện hạ tầng kỹ thuật 

2.2.1.1. Hiện trạng giao thông 

2.1.1.2. Hiện trạng thoát nước mưa 

2.1.1.3. Hiện trạng cấp nước 

2.1.1.4. Hiện trạng cấp ñiện 
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2.1.1.5. Hiện trạng thoát nước bẩn và VSMT 

2.1.1.6. Tiềm năng khai thác cảnh quan 

2.2.2. Điều kiện kinh tế 
2.2.2.1. Điều kiện kinh tế khu vực Dự án 

2.2.2.2. Điều kiện kinh tế trong vùng 

2.2.3. Điều kiện xã hội 

 

CHƯƠNG 3 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TR ƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

3.1. Khái quát những tác ñộng của dự án 

Nhìn chung Dự án Khu dân cư ñô thị mới Sơn Tịnh phát sinh 

một số những tác ñộng ñến môi trường trong giai ñoạn xây dựng 

cũng như vận hành của dự án. Các ñối tượng bị tác ñộng là môi 

trường tự nhiên gồm môi trường nước, không khí, cảnh quan, hệ 

sinh thái và môi trường kinh tế - xã hội trong khu vực. Những tác 

ñộng này sẽ ñược ñánh giá cụ thể trong các nội dung tiếp theo trong 

chương III, tại ñây khái quát 3 tác ñộng chính và quan trọng nhất 

như sau: 

- Biến ñổi tài nguyên trong khu vực, biến ñổi hoàn toàn diện tích 

ñất lúa, ñất canh tác... hiện có trong khu vực thành ñất ở và ñất ñô 

thị. 

- Giải phóng mặt bằng, ñền bù giải tỏa tác ñộng ñến cuộc sống 

và canh tác của người dân. Quá trình ñền bù không thỏa ñáng có thể 

gây mâu thuẫn lớn, mất an ninh – trật tự trong khu vực. 

- Nước thải sinh hoạt không ñược xử lý xả thẳng ra nguồn tiếp 

nhận là kênh Bàu Sắt có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi 

trường nước và hệ sinh thái thủy sinh trong vùng. 

3.2. Mục ñích của việc ñánh giá tác ñộng môi trường của dự án 

3.3. Phân tích,lựa chọn phương pháp ĐTM 
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- Hiện nay các phương pháp ñánh giá tác ñộng môi trường thông 

dụng bao gồm: 

 + Phương pháp lập bảng liệt kê (Checklist) 

 + Phương pháp ma trận môi trường (Matrix) 

 + Phương pháp sơ ñồ mạng lưới (Network) 

 + Phương pháp Mô hình hóa (Environmental Modelling) 

 + Phương pháp chuyên gia (Delphi) 

 + Phương pháp chồng ghép bản ñồ (Overmapping) (GIS) 

  + Phương pháp phân tích lợi ích – chi phí mở rộng (LI-CPMR) 

  + Phương pháp ñánh giá nhanh của tổ chức thế giới (Rapid 

Assessment) 

- Mỗi phương pháp ñều có những ưu ñiểm cũng như nhược ñiểm 

riêng, tùy theo ñặc trưng của từng dự án sẽ áp dụng một hoặc nhiều 

các phương pháp khác nhau ñể ñánh giá những tác ñộng môi trường 

do dự án mang lại. 

- Từ các phương pháp trên, chúng tôi lựa chọn Phương pháp sẽ 

sử dụng ñể ñánh giá tác ñộng môi trường cho dự án như sau: 

 + Phương pháp ma trận môi trường (Matrix) 

 + Phương pháp sơ ñồ mạng lưới (Network) 

  + Phương pháp ñánh giá nhanh của tổ chức thế giới (Rapid 

Assessment)  

 + Phương pháp Mô hình SWMM. 

3.3.1. Phương pháp ma trận môi trường (Matrix) 

3.3.2. Phương pháp sơ ñồ mạng lưới (Network) 

3.3.3. Phương pháp ñánh giá nhanh (Rapid Assessment) 

3.4. Phân tích dự báo và ñánh giá tổng hợp các tác ñộng của dự 

án ñến môi trường khu vực 

3.4.1. Dự báo những biến ñộng về ñiều kiện tự nhiên 

3.4.1.1. Biến ñộng về thủy văn 
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3.4.1.2. Biến ñộng về tài nguyên 

3.4.1.3. Biến ñộng về sinh thái 

3.4.2. Dự báo những biến ñộng ñến môi trường kinh tế - xã hội 

3.4.2.1. Giai ñoạn tiền thi công 

3.4.2.2. Trong giai ñoạn thi công- xây dựng dự án 

3.4.2.3. Trong giai ñoạn dự án hoạt ñộng 

3.5. Đánh giá ĐTM d ự án theo phương pháp lựa chọn 

3.5.1. Theo phương pháp ma trận môi trường (matrix) 

3.5.1.1. Phương pháp ma trận theo ñiểm số: 

 a. Liệt kê các hành ñộng theo các giai ñoạn thực hiện dự án: 

 b. Liệt kê và sắp sếp thứ tự các vấn ñề, thành phần môi trường: 

 c. Lập ma trận quan hệ giữa các hành ñộng và nhân tố môi 

trường: 

 Mục ñích của ma trận này là thể hiện sự liên quan giữa các hành 

ñộng phát triển theo các giai ñoạn thực hiện dự án và các vấn ñề, 

thành phần môi trường. Dấu “+” thể hiện sự liên quan, dấu “0” thể 

hiện sự không liên quan hoặc liên quan không ñáng kể. 

 - Cộng theo từng cột ñược kết quả thể hiện tần suất xuất hiên của 

từng hành ñộng theo các vấn ñề, thành phần môi trường. 

 - Cộng theo hàng ñược kết quả thể hiện ñược tần suất xuất hiện 

của từng vấn ñề, thành phần môi trường theo các hành ñộng qua các 

giai ñoạn. 

 d. Lập ma trận xác ñịnh thứ tự ưu tiên của các giai ñoạn thực 

hiện: 

 e. Lập ma trận ñiểm số các hoạt ñộng phát triển:   

 g. Sắp xếp thứ tự quan trọng của các hoạt ñộng phát triển: 

 h. Sắp xếp thứ tự quan trọng theo từng nhóm hoạt ñộng: 

 Từ kết quả sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong khả năng về năng lực 

quản lý, thực hiện giám sát của các cấp chính quyền, của các ñơn vị 
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tham gia thực hiện dự án, khả năng tài chính và kỹ thuật của dự án; 

chúng ta ñề ra các chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp 

theo các mức ñộ ưu tiên, theo từng giai ñoạn, có trọng tâm; khắc 

phục ngăn ngừa trong khả năng cho phép hoặc cần sự hỗ trợ từ bên 

ngoài ñể ñáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường. 

3.5.2. Theo phương pháp ñánh giá nhanh của tổ chức Y tế thế 

giới (WHO) 

3.5.2.1. Trong giai ñoạn chuẩn bị và xây dựng dự án 

 a. Tác ñộng ñến môi trường nước 

  a1. Nước mưa chảy tràn 

   a2.  Nước thải xây dựng 

  a3. Nước thải sinh hoạt 

 b. Tác ñộng môi trường không khí 

  b1. Bụi và khí thải 

 - Bụi và khí thải trên khu vực Dự án: 

 + Bụi ñất phát sinh từ hoạt ñộng ñào ñất, san ủi mặt bằng 

 Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ việc ñào và ñắp ñất trong 

quá trình san nền của dự án theo công thức sau: 

 W = E x Q x d 

Trong ñó:  

 W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg); 

 E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn ñất), E = 0,01645 (kg bụi/tấn ñất); 

 Q: Lượng ñất ñào ñắp (m3); theo báo cáo ñầu tư của dự án thì tổng 

khối lượng ñất ñào, ñất ñắp khoảng 3,3 triệu m3.  

 d: Tỷ trọng ñất ñào ñắp (d = 1,5 tấn/m3). 

 Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình san lấp mặt 

bằng là:  W = 0,01645 × 3.300.000 × 1,5 = 8143 kg ≈ 81,43 tấn. 

 Lượng bụi phát sinh trong một ngày: 

  W1ngày =W/(t x n) =  8143/(1x 200) = 40,67 (kg/ngày) 
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 Với: 

  t: thời gian san nền  t = 1 năm;  

  n: số ngày làm việc trong 1 năm n = 200 ngày (trừ các ngày 

mưa); 

 Hầu hết loại bụi này có kích thước lớn, nên sẽ không phát tán xa. 

Vì vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực thi công, nhất là ở 

khu vực cuối hướng gió, ảnh hưởng trực tiếp ñến công nhân tham gia 

thi công, tác ñộng nhẹ ñến dân cư xung quanh, dân cư ñi lại trong 

khu vực.  

 + Bụi và các loại khí thải do hoạt ñộng xây dựng: như SO2, CO, 

NO2, của các thiết bị sử dụng trên công trường, như: các loại máy ủi, 

máy xúc, xe lu, các thiết bị thi công (máy khoan, máy ñầm, máy ñóng 

cọc)… 

 Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1 tấn xăng (dầu 

diezel) sử dụng cho máy có tải trọng > 3,5 tấn chứa 4,3 kg bụi tổng 

số (TSP), 20S kg SO2, 55kg NOx, 28kg CO, 12kg VOC.  

 Tính cho ngày làm việc cao ñiểm (12 tiếng ñồng hồ) các thiết bị 

thi công trên công trường sử dụng hết khoảng 500kg dầu. Như vậy, 

tải lượng khí thải như sau:  

Bảng 3.9. Tải lượng phát thải do quá trình thi công 

TT 
Loại khí 

thải 

Lượng phát thải  

(kg/tấn dầu) 

Tổng lượng phát 

thải (kg/ngày) 

Bình quân 

lượng phát 

thải  (g/s) 

1 Bụi 4,3 2,15 0,050 

2 CO 28 14 0,324 

3 SO2 20.S 1 0,023 

4      NO2 55 27,5 0,637 

5      VOC 12 6 0,139 

Ghi chú: S là hàm lượng Sulfure trong dầu Diezel, S = 0,05%. 
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 Trong ñiều kiện khí hậu khu vực miền Trung Trung Bộ, bình 

thường tác ñộng ô nhiễm không khí này chỉ ảnh hưởng cục bộ và tạm 

thời.  

 + Khói thải do gia công hàn cắt kim loại 

 + Ngoài ra còn có các loại khí và hơi khác 

 - Bụi và khí thải trên ñường vận chuyển nguyên vật liệu 

 Dựa vào hệ số ô nhiễm theo ñánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế 

giới ta tính ñược tải lượng ô nhiễm của khí thải trong quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu theo công thức sau:  E =E0.n.m/t.3600 

Trong ñó: 

   E: Tải lượng chất ô nhiễm, g/s. 

   E0: Định mức tải lượng, kg/1000km. 

   n: Số xe sử dụng trong ngày, n = 500 chiếc. 

   m: Quãng ñường xe chạy trong 1 ngày, m = 10 km. 

   t: Thời gian làm việc trong ngày, t = 12 h. 

Bảng 3.11. Tải lượng khí thải trong hoạt ñộng vận chuyển 

nguyên vật li ệu 

TT Chất ô nhiễm 
Định mức tải lượng 

(kg/1000km) 
Tải lượng (g/s) 

1 Bụi 0,9 0,11 

2 SO2 1,66 0,19 

3 NOx 14,4 1,67 

4 CO 2,9 0,34 

5 VOC 0,8 0,09 
 

3.5.2.2. Trong giai ñoạn dự án hoạt ñộng 

  a. Tác ñộng ñến môi trường nước 

 a1. Nước mưa chảy tràn 

 a2. Nước thải sinh hoạt 
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 Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là sông Bàu Sắt, theo khảo 

sát thì nguồn nước của sông Bàu Sắt ñược người dân sử dụng cho 

mục ñích nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản nên nước thải của Dự 

án cần xử lý ñạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B trước khi thải ra 

sông Bàu Sắt. 

 Lưu lượng nước thải cần xử lý của toàn khu dân cư ñược tính như 

sau:    Qt =  k x Qc = 1,18 x 1714,6 = 2020 m3/ngñ.     

Với :  Qc: Lưu lượng nước thải,  

      theo tính toán ở chương 1: Qc = 1714,6 m3/ngñ. 

  k: Hệ số an toàn (ñề phòng trường hợp lưu lượng tăng quá 

tải), k=1,15÷1,2, chọn k=1,18. 

 Theo tính toán thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khối 

lượng các chất ô nhiễm do mỗi người hằng ngày ñưa vào môi trường 

nếu chưa qua xử lý ñược ñặc trưng bởi các thông số sau ñây: 

Bảng 3.12. Tải lượng các chất trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Tải lượng(g/người.ngñ) 

1 BOD5 45 – 54 

2 COD 72 – 102 

3 TSS 70 – 145 

4 Dầu mỡ 10 – 30 

5 Tổng nitơ 6  – 12 

6 Amoniac 2,4 – 4,8 

7 Tổng photpho 0,8 – 4,0 

8 Tổng Coliforms (MNP/100ml) 106 - 109 

 Từ tải lượng, dân số và lưu lượng nước thải, ta tính ñược nồng ñộ 

các chất ô nhiễm có trong nước thải theo công thức sau: C =C0 x N/Q  

Trong ñó: C: Nồng ñộ chất ô nhiễm, (mg/l) 

    C0: Tải lượng ô nhiễm, (g/ng.ngñ) 

    N: Số dân, (người) 

    Q: Lưu lượng nước thải, (m3/ngñ) 
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Ta có bảng kết quả nồng ñộ chất ô nhiễm. 

Bảng 3.13. Nồng ñộ các chất trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 

Tải lượng 

trung bình 

(g/người 

.ngñ) 

Nồng ñộ 

ô nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột B (mg/l) 

Vượt quy 

chuẩn 

(lần) 

BOD5 54 290 50 5,81 

COD 102 548 -  - 

TSS 145 760 100 7,6 

Dầu mỡ 20 108 20 5,38 

Tổng nitơ 12 65 50 1,29 

Amoniac 4,8 26 10 2,58 

Tổng photpho 4 22 10 2,15 

Tổng Coliforms  107 55. 106 5.103 11. 103 

 Nhận xét: So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT thì nồng ñộ các 

chất ô nhiễm do nước thải sinh hoạt vượt nhiều lần so với quy chuẩn 

cho phép (tối ña 7,6 lần). Nếu không có biện pháp thu gom và xử lý 

thích hợp trước khi thải ra môi trường thì ñây sẽ là nguy cơ gây ô 

nhiễm cho nguồn nước sông Bàu Sắt, kênh Thạch Nham và môi 

trường nước ngầm trong khu vực.  

3.5.3. Theo phương pháp sơ ñồ mạng lưới 

3.5.3.1. Tác ñộng  do nước thải sinh hoạt của dân cư 

3.5.3.2. Tác ñộng  do khí thải và tiếng ồn 

3.5.3.3. Tác ñộng do chất thải rắn 

3.5.4. Phương pháp mô hình hóa: Ứng dụng chương trình SWMM 

ñể kiểm tra khả năng thoát nước mưa cống qua ñường số 3 

3.5.4.1. Giới thiệu mô hình SWMM: 

3.5.4.2. Một số dữ liệu ñầu vào sử dụng cho chương trình SWMM: 

 a. Tiểu lưu vực (Subcatchments):  

 Các thông số chính của tiểu lưu vực : 
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- Tên tiểu lưu vực (Name) 

 - Tên trận mưa trên tiểu lưu vực (Raingage) 

 - Nút thu nước mưa chảy tràn từ tiểu lưu vực (Outlet) 

 - Diện tích tiểu lưu vực (Area) 

 - Bề rộng tiểu lưu vực (Width): là khoảng cách nước di chuyển từ 

nơi xa nhất của tiểu lưu vực ñến nút thu nước, do ñó khoảng cách này 

càng ngắn thì thời gian nước thoát càng nhanh. 

 - Độ dốc của tiểu lưu vực (Slope): khoảng 1m/1km (0,1%) khắp 

lưu vực, giá trị này tương ứng với toàn thể ñộ dốc của lưu vực.  

 - Phần trăm không thấm (%Imper - Impervious): Tỉ lệ mặt phủ 

không thấm nước so với diện tích tiểu lưu vực, thông thường khoảng 

65% ở hầu hết các tiểu lưu vực do quá trình ñô thị hóa cao. Ngoài ra, 

ở những vùng có ñất tự nhiên như các công viên, ñất trồng cây nông 

nghiệp, ñất chưa ñô thị hóa thì có giá trị khoảng 5%. 

 - Hệ số nhám Manning: ñược xác ñịnh từ các tài liệu tham khảo, 

thông thường có giá trị như sau: 

  + Bề mặt không thấm nước (N-Imperv): n ≈ 0,05 

  + Bề mặt thấm nước – bề mặt ñất (N-Perv): n ≈ 0,08 

 - Chiều sâu của vùng trũng chứa nước: là chiều sâu của vùng 

trũng trên bề mặt ñất có khả năng giữ nước khi mưa rơi xuống, ñây là 

giá trị ñiển hình dùng cho RUNOFF, thông số này chỉ ảnh hưởng ñến 

dòng chảy ở ñầu thời kỳ mưa 

  + Bề mặt không thấm nước (Dstore-Imperv): khoảng 2 mm. 

  + Bề mặt thấm nước (Dstore-Prev): khoảng 5 mm. 

 - Phần trăm diện tích không có vùng trũng chứa nước của bề mặt 

không thấm nước (%Zero-Imperv). 
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 - Hướng thoát nước trên tiểu lưu vực (Subarea Routing): chảy vào 

cống thoát nước; thấm xuống ñất; lưu giữ lại trên tiểu lưu vực. 

 - Phần trăm nước thoát trên tiểu lưu vực (Percent Routed). 

 - Phương trình thấm (Infiltration): ñược xác ñịnh cho phương 

trình thấm Horton. Phương trình Horton tính ñộ thấm ñất theo tỷ lệ 

thấm tối ña (lên ñất khô), tỷ lệ tối thiểu (lên ñất bão hòa) và một tốc 

ñộ phân rã xác ñịnh vận tốc chuyển tiếp giữa các giới hạn. Các gi á 

trị ñược chọn là 100 mm/giờ, 10 mm/giờ và 4 mm/giờ. Vào ñầu mùa 

mưa, bất kỳ cơn mưa nào ở vùng thấm nước cũng ñạt ñộ thấm 

100mm/giờ; tỷ lệ này giảm suốt thời kỳ mưa ñến khoảng 10 mm/giờ 

theo tốc ñộ phân rã; lượng mưa vượt quá tỷ lệ thấm nước hiện thời 

trở thành dòng thoát ñi. (Những giá trị này dựa trên sách hướng dẫn 

EPA-SWMM). 

 Căn cứ vào ñường dẫn lên cầu phái Bắc ta chọn cống qua ñường 

thoát ra sông Cổ Cò ñể kiểm tra khả nằn chuyển tải nước với cống xả 

B (CXB), có diện tích thoát nước 42 ha. Cao ñộ ñáy cống xả + 0.38 

m, cống xả chảy tự do, không ảnh hưởng triều. 

 b. Biên ñầu  vào: 

 b1. Tài liệu khí tượng: 

 Trong vùng không có trạm khí tượng nên ta dùng trạm khí tượng 

Quảng Ngãi với số liệu quan trắc ñến nay ñã trên 30 năm số liệu ñảm 

bảo tính liên tục và ñộ tin cậy cao.  

 b2. Mưa thiết kế:  Mưa thiết kế ñược tính toán với tần 

suất ñảm bảo P = 20%. Để xác ñịnh mô hình mưa thiết kế, dựa 

vào kết quả số liệu quan trắc lượng mưa giờ tại trạm ño mưa 

Quảng Ngãi ta chọn trận mua bất lợi, tính toán ñược cường ñộ 

mưa thiết kế trên lưu vực. 
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Hình 3.5. Cường ñộ mưa thiết kế cho khu dân cư 

b3. Biên mực nước triều, mực nước lũ: 

-  Biên triều: Đường quá trình mực nước triều tại vị trí xả (cống xả 1) 

xem như không ảnh hưởng ñến cống xả. 

- Biên lũ: Tiểu lưu vục 1 thoát nước mưa tại cống xả 1 ra sông 

Bầu sắt có cao ñộ ñáy cồng + 5.20, mực nước lũ ở thời ñiểm 

tính toán có cao ñộ thấp hơn ñáy cống nên không ảnh hưởng lũ. 

Khu vực thoát nước là khu dân cư số 1 có diện tích thoát nước 

là 23 ha, cống qua ñường số 3 và ñổ ra cống xả 1, thoát nước ra 

sông Bầu sắt. 

3.5.4.3. Kết quả chạy chương trình SWMM và những nhận xét: 

 a. Kiểm tra khả năng chuyển tải nước của cống qua ñường số 3 

 Mô phỏng diễn biến dòng chảy  trên tuyên chính từ ñiểm thu nước 

của lưu vực ñến cống xả 1 (CX1)  tại thời ñiểm 18 giờ 30 ngày 

25/9/2007 có lưu lượng và mực nước trong cống lớn nhất (sau 3 giờ 

30 phút mưa). 
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Hình 3.7. Mô phỏng dòng chảy cống qua ñường số 3 

 - Nhận xét: Cống qua ñường số 3 ñổ ra sông có số liệu thiết kế 

như: Loại ống tròn bê tông cốt thép, ñường ñính 1,25 m, cao ñộ ñỉnh 

ñầu cống + 8.58 m, ñáy cống ñầu + 6.36 m, ñỉnh cống cuối + 8.57, 

ñáy cống cuối + 5.20,  chiều dài cống L = 30 m, ñảm bảo chuyển tải 

nước mưa. 
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CHƯƠNG 4 

CÁC BI ỆN PHÁP GIẢM THI ỂU TÁC ĐỘNG XẤU,  

PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TR ƯỜNG 

4.1. Nhận xét các tác ñộng của dự án 

4.1.1. Tác ñộng tích cực 

4.1.2. Tác ñộng tiêu cực 

4.2. Đề xuất một số giải pháp hạn chế, ngăn ngừa các tác ñộng 

tiêu cực  

4.2.1. Trong giai ñoạn thi công xây dựng 

4.2.1.1. Biện pháp quản lý ñối với chủ ñầu tư 

4.2.1.2.  Quy ñịnh về ñổ thải nước mặt và nước thải trong quá trình 

thi công 

4.2.1.3.  Thiết lập và tổ chức công trường 

4.2.1.4. Các biện pháp cụ thể yêu cầu các ñơn vị thi công thực hiện 

4.2.2. Trong giai ñoạn dự án ñi vào hoạt ñộng 

4.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác ñộng ñến môi trường không khí 

4.2.2.2. Giảm thiểu tác ñộng ñến môi trường nước 

 a. Thu gom và thoát nước 

 a1. Nước mưa:  

 a2. Nước thải: 

 b. Biện pháp kỹ thuật xử lý nước thải  

 - Như ñã tính toán ở chương 3 thì tổng lưu lượng nước thải cần xử 

lý từ khu dân cư Sơn Tịnh-Quảng Ngãi là 2020 m3/ngñ. 

- Sơ ñồ dây chuyền công nghệ:  

Công nghệ xử lý nước thải cho Trạm XLNT sinh hoạt ñược ñề xuất 

như sau:  
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Hình 4.2: Sơ ñồ dây chuyền công nghệ 

Clorine  

Nước thải sinh hoạt, 
nước thải từ các khu 
dịch vụ, trường học 

Nước thải nhà bếp 
Nước thải tắm giặt 

Bể tự  hoại Lưới chắn 
rác 

Bể ñiều hòa, 
trung hòa 

Bể tách bùn Máy thổi khí 

Bể 
Khử  trùng 

Bể Aerotank 
kết hợp lắng 

Nước tách từ bùn  

Ngăn chứa 
bùn  

Nguồn tiếp nhận  

 Khí 

Đơn vị có chức 
năng ñem ñi xử lý   

Hố gom,  
song chắn rác 

Nước thải vệ sinh 

Bồn hóa 
chất  

Nước sau xử lý 

H2SO4 Bồn hóa 
chất  

Ngăn tách 
dầu 
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- Thuyết Minh Công Nghệ  : Nước thải từ hệ thống thu gom 

ñược dẫn về hố thu của trạm xử lý. Nước thải, sau khi qua 

song chắn rác ở hố thu ñược bơm qua bể ñiều hòa. Nước thải 

từ bể ñiều hòa sẽ sang bể Aerotank kết hợp lắng. Phần nước 

trong từ ngăn lắng của bể Aerotank kết hợp lắng ñược dẫn 

chảy sang bể khử trùng. Bể khử trùng ñược châm clo ñể tiêu 

diệt vi khuẩn gây bệnh trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là 

sông Bàu Sắt. Lượng bùn dư từ quá trình lắng sẽ ñược bơm 

vào bể tách bùn, bùn thu ñược sẽ ñược ñịnh kỳ thu gom và 

xử lý theo quy ñịnh. 

4.2.2.3. Biện pháp quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn  

4.3. Quản lý, giám sát bảo vệ môi trường 

4.3.1. Chương trình quản lý môi trường 

4.3.1.1 Giai ñoạn thi công xây dựng 

4.3.1.2. Khi Dự án ñi vào hoạt ñộng 

4.3.2. Chương trình giám sát môi trường 
4.3.2.1 Giám sát chất lượng môi trường trong giai ñoạn xây dựng 

4.3.2.2 Giám sát chất lượng môi trường trong giai ñoạn hoạt ñộng 
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LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 1. Kết luận: 

 Qua quá trình nghiên cứu như trên có thể ñưa ra một số kết luận 

như sau: 

 - Nội dung của luận văn ñã khảo sát và ñánh giá ñược ñặc trưng 

tác ñộng môi trường của dự án thông qua các bước nghiên cứu khoa 

học và cụ thể như sau: 

  + Đã nghiên cứu và mô tả ñầy ñủ các ñặc ñiểm, quy mô, tính 

chất của dự án như: diện tích, các hạng mục công trình, chức năng ...  

  + Đã khảo sát cụ thể ñặc trưng hiện trạng môi trường khu vực 

sẽ xây dựng dự án ñể có cơ sở so sánh và ñánh giá khi dự án triển 

khai thực hiện. 

  + Luận văn ñã sử dụng phối hợp nhiều phương pháp phù hợp 

ñể ñánh giá quá trình tác ñộng ñến môi trường như Phương pháp ma 

trận môi trường, Phương pháp ñánh giá nhanh, Phương pháp sơ ñồ 

mạng lưới, Phương pháp mô hình hóa. Trên cơ sở khoa học của các 

phương pháp này, luận văn ñã làm rõ và dự báo ñược quy trình, mức 

ñộ - số lượng, cách thức mà các tác nhân của dự án tác ñộng ñến môi 

trường tự nhiên và môi trường kinh tế - xã hội. 

  + Từ kết quả ñánh giá thu ñược, luận văn ñã nghiên cứu và ñề 

xuất ñầy ñủ các giải pháp, phương pháp xử lý, giảm thiểu và bảo vệ 

môi trường khả thi. Các biện pháp ñề ra ñều dựa trên cơ sở các 

nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường và thủy lực trước ñây 

ñể ñề xuất. 

 - Qua quá trình nghiên cứu và trình bày trong luận văn có thể 

ñánh giá dự án Khu dân cư Sơn Tịnh là dự án có nhiều thuận lợi ñể 

triển khai như: về quỹ ñất, về hiện trạng, về cảnh quan thiên nhiên và 

ñịnh hướng phát triển trong tương lai. Dự án khi triển khai sẽ giải 

quyết ñược nhiều vấn ñề kinh tế - xã hội trong ñó ñặc biệt là giải 
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quyết nhu cầu sinh sống – nhà ở của người dân ñịa phương, ñồng thời 

tạo thu nhập cho nguồn thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên như bất 

kỳ dự án nào, dự án Khu dân cư Sơn Tịnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường do ñó cần phải có biện pháp phù hợp ñể xử 

lý, giảm thiểu, phòng ngừa ô nhiễm. 

 - Luận văn ñược nghiên cứu và thực hiện dựa trên cấu trúc của 1 

Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường nhưng có sự ñầu tư nghiên cứu 

chuyên sâu về quá trình khảo sát, ñánh giá, ñề xuất biện pháp. Quá 

trình nghiên cứu như trên xây dựng nên 1 Báo cáo ñánh giá tác ñộng 

môi trường có tính khoa học, ñịnh lượng và có chiều sâu giúp luận 

văn trở thành 1 Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường chất lượng và 

hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược kỳ vọng trước khi triển khai nghiên 

cứu, Nhiệm vụ ñược kỳ vọng của Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi 

trường có thể tóm lược bao gồm: Trong giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư dự 

án, Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñược thực hiện ñể trở 

thành một sản phẩm khoa học nghiên cứu và dự báo cụ thể khả năng 

tác ñộng môi trường khi dự án triển khai xây dựng và hoạt ñộng; 

ñồng thời nghiên cứu ñề xuất ñược giải pháp bảo vệ môi trường khả 

thi cho dự án. 

 Nhìn chung luận văn ñã áp dụng ñược những tài liệu, kiến thức ña 

dạng của 2 nghành Khoa học môi trường và Xây dựng công trình 

thủy. Sản phẩm hình thành là cơ sở cho các hướng nghiên cứu tiếp 

theo. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu và trình bày có thể còn 

một số hạn chế về phương pháp và có thể khắc phục ở các nghiên 

cứu tiếp theo. 

 2. Kiến nghị:  

 - Tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước ñến môi trường 

trong giai ñoạn thi công ñể giảm thiểu các tác ñộng xấu ñến môi 

trường. 
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 - Nếu có vấn ñề mới phát sính cần phải có biện pháp bổ sung kịp 

thời ñể giảm thiểu môi trường: các há chất ñộc hại, bom mìn ... 

 - Có phương án ñền bù, tái ñịnh cư hợp lý ñể nhân dân vùng dự án 

hưởng lợi ổn ñịnh cuộc sống. 

 - Có phương án phòng chống lụt bão, phương án di dời dân vùng 

hạ lưu khi công trình có sự cố. 

 

 
 


