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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của dự án và mục tiêu chọn ñề tài 

Dự án khu ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam gồm 40 

dự án trực thuộc có tổng diện tích (DT) 2659,2 hec ta (ha), trong ñó có 

cả khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc có DT 400 ha, nằm tiếp 

giáp ñô thị cổ Hội An về phía Đông – Nam; thành phố Đà Nẵng về phía 

Bắc; sông Cổ Cò ở phía Đông; trục ñường giao thông chính ĐT 607A ở 

phía Tây và Tây – Nam; ñường ĐT 603 và dự án làng ñại học Đà Nẵng 

có DT 300 ha ở phí Tây - Bắc. Là khu ñô thị ñộng lực nằm ven biển 

duyên hải Mi ền Trung, có nhiều cơ hội phát triển về kinh tế, văn hóa, xã 

hội và các dịch vụ du lịch, giải trí, nghỉ ngơi. Song hành cùng với cơ 

hội phát triển ñó, dự án còn phải ñương ñầu với nhiều vấn ñề ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng như: Không khí, nguồn nước, tiếng ồn, chất 

thải rắn, môi trường ñất,... Mặt khác khi triển khai thực hiện các dự án, 

hầu như chưa ñược quan tâm ñúng mức ñến yếu tố môi trường và 

những ảnh hưởng của nó ñến sự phát triển bền vững. Chính vì vậy việc 

nghiên cứu ñánh giá tác ñộng môi trường (ĐTM), ñưa ra các giải pháp 

bảo vệ môi trường ñáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

bền vững và xây dựng dự án trở thành khu ñô thị xanh – sạch – ñẹp là 

vấn ñề hết sức cần thiết. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Dự án khu ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc, 

tỉnh Quảng Nam. 

Phạm vi nghiên cứu: ĐTM của dự án khu ñô thị Điện Nam - Điện 

Ngọc, tỉnh Quảng Nam. 

3. Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá các tác ñộng tích cực và tiêu cực về các mặt môi trường, 

dân sinh, kinh tế - xã hội nhằm mục ñích khai thác, phát huy triệt ñể các 

mặt lợi của dự án, ñạt ñược mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tốt nhất. 
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Đồng thời ñề ra các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu các tác ñộng 

tiêu cực ñến môi trường. Từ ñó ñưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường 

sống, sự ña dạng sinh học, xây dựng khu ñô thị xanh - sạch - ñẹp và 

phát triển bền vững.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Điều tra thu thập, phân tích số liệu và chọn ra một số thông số có 

liên quan ñến tài nguyên và môi trường của dự án ñể xem xét; khảo sát 

thực tế hiện trạng dự án ñể xác ñịnh các ñặc trưng môi trường khu vực; 

xem xét lựa chọn một số phương pháp ĐTM áp dụng cho dự án; ĐTM 

theo các phương pháp ñã chọn. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Xây dưng dự án khu ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng 

Nam sẽ có những tác ñộng nhất ñịnh ñến môi trường tự nhiên và kinh tế 

- xã hội của khu vực. Vì vậy việc ĐTM dự án nhằm cung cấp thêm 

những chứng cứ khoa học, giúp cho cơ quan xét duyệt có cơ sở xem 

xét, quyết ñịnh lựa chọn phương án xây dựng các công trình phù hợp 

với mục tiêu phát triển bền vững, gắn xây dựng phát triển ñô thị, công 

nghiệp với cải tạo, bảo vệ tài nguyên, môi trường, tính ña dạng sinh học 

và cảnh quan thiên nhiên khu vực dự án.  

6. Cấu trúc của luận văn 

 Ngoài phần mở ñầu, kết luận và tài liệu tham khảo trong luận 

văn gồm có các chương như sau: 

Chương 1 - Tổng quan về dự án khu ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh 

Quảng Nam. 

Chương 2 - Đặc ñiểm khí hậu, Tài nguyên - Môi trường, tình hình kinh 

tế - xã hội tại khu vực dự án. 

Chương 3 - Đánh giá tác ñộng của dự án ñến môi trường của khu vực. 

Chương 4 - Tổng hợp các tác ñộng và ñề xuất một số giải pháp hạn chế, 

ngăn ngừa các tác ñộng tiêu cực, phát huy các tác ñộng tích cực của dự án. 
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Chương 1 

 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ ĐIỆN NAM - ĐIỆN 

NGỌC, TỈNH QUẢNG NAM 

1.1. Giới thi ệu về dự án khu ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh 

Quảng Nam 

1.1.1. Giới thiệu chung 

- Tên dự án: Khu ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam. 

- Chủ ñầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

- Quy mô ñầu tư: Tổng DT 2659,2 ha. 

- Tổng mức ñầu tư: 15.651,21 tỷ ñồng. 

1.1.2. Vị trí ñịa lý của dự án 

Dự án khu ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam thuộc 5 

xã vùng cát của huyện Điện Bàn: Xã Điện Nam Đông, Điện Nam 

Trung, Điện Nam Bắc, Điện Ngọc và Điện Dương. 

1.2. Nhiệm vụ và các dự án trực thuộc dự án khu ñô thị Điện 

Nam - Điện Ngọc 

1.2.1. Nhiệm vụ dự án khu ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc 

- Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khu ñô thị; 

- Phát huy cao ñộ các tiềm năng lợi thế về vị trí ñịa lý, về tài nguyên 

thiên nhiên, cơ sở hạ tầng và lực lượng lao ñộng ñịa phương; 

- Tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, nâng cao vai trò và tỉ 

trọng của ngành công nghiệp; 

- Mở rộng phát triển du lịch, thương mại dịch vụ; 

- Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.  

1.2.2. Các dự án trực thuộc dự án khu ñô thị Điện Nam - Điện 

Ngọc: 

1-  Khu ñô thị số 1B có diện tích (DT) 21,52 ha; 

2-  Khu ñô thị số 1A có DT 29,80 ha; 

3-  Khu ñô thị số 3 có DT 35,53 ha: 
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4-  Trường cao ñẳng Đông Á có DT 9,175 ha; 

5-  Khu ñô thị số 4 có DT 52,785 ha; 

6-  Khu ñô thị số 6 có DT 56,60 ha; 

7-  Khu ñô thị số 7A có DT 15,47 ha; 

8-  Khu ñô thị số 7B có DT 24,19 ha; 

9-  Khu ñô thị số 11 có DT 12,98 ha; 

10-  Khu ñô thị MCO Quảng Nam có DT 37,40 ha; 

11-  Trung tâm dịch vụ thể thao có DT 43,00 ha; 

12-  Khu ñô thị số 9 có DT 53,31 ha; 

13-  Trường tư thục năm cấp học Hoàng Sa có DT 5,00 ha; 

14-  Trường cao ñẳng nội vụ Quảng Nam có DT 29,00 ha; 

15-  Trường trung cấp nghề có DT 4,88 ha; 

16-  Khu ñô thị Bách Đạt có DT 27,60 ha; 

17-  Khu ñô thị Phú Thạnh Mỹ có DT 61,49 ha; 

18-  Khu trung tâm ñiều dưỡng có DT 10,00 ha; 

19-  Dự án thế giới thu nhỏ có DT 66,33 ha; 

20-  Dự án nạo vét khôi phục sông Cổ Cò có DT 90,00 ha; 

21-  Khu ñô thị Bách Thành Vinh có DT 12,40 ha; 

22-  Khu nhà ở người có TNT STO có DT 18,28 ha; 

23-  Khu nhà ở dành cho người có TNT có DT 18,00 ha; 

24-  Khu dân cư Điện Nam Trung có DT 3,60 ha; 

25-  Phòng khám ña khoa Quảng Nam có DT 2,00 ha; 

26-  Khu TĐC giải tỏa khu công nghiệp có DT 3,675 ha; 

27-  Khu TĐC xã Điện Nam Bắc có DT 4.007 ha; 

28-  Khu phố chợ Điện Nam Trung có DT 11,50 ha; 

29-  Khu dân cư kết hợp DVTM có DT 12,00 ha; 

30-  Khu ñô thị Nam - Dương có DT 160,0 ha; 

31-  Khu biệt thự cao cấp ven sông Cổ Cò có DT 14,00 ha; 

32-  Khu trú ñông và ñiều dưỡng sức khỏe có DT 7,50 ha; 



7 

33-  Khu ñô thị ROSE có DT 35,00 ha; 

34-  Khu dân cư và chợ Điện Dương có DT 20,0 ha; 

35-  Khu ñô thị ñại học có DT 157,0 ha; 

36-  Khu du lịch và phát triển yến Hà My có DT 3,903 ha; 

37-  Khu ñô thị và dịch vụ du lịch có DT 10,00 ha; 

38-  Khu huấn luyện cán bộ chiến sỹ có DT 1,20 ha; 

39-  Khu dân cư TNT Điện Dương có DT 20,00 ha;  

40-  Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc có DT 400,0 ha. 

Các dự án trên ñược thiết kế tổng mặt bằng như hình 1.1 TLV. 

Chương 2 

ĐẶC ĐIỂM KHÍ H ẬU, TÀI NGUYÊN - MÔI TR ƯỜNG,               

TÌNH HÌNH KINH T Ế - XÃ HỘI  TẠI KHU V ỰC DỰ ÁN 

2.1. Đặc ñiểm khí hậu và ñặc trưng thủy văn 

2.1.1 Đặc ñiểm khí hậu: 

Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng khí hậu trung trung bộ, nóng 

ẩm, mưa nhiều, hàng năm thường chịu ảnh hưởng bởi các trận bão và 

lụt lội vào các tháng 9 - 12 hàng năm. 

2.1.2 Đặc trưng thủy văn: 

Dự án ñược bao bọc bởi hai con sông(sông Vĩnh Điện và sông Cổ 

Cò) chảy dọc theo hướng Bắc Nam.  

2.2. Địa hình, ñịa chất và khoáng sản 

2.2.1 Địa hình: 

Khu nghiên cứu nằm trong vùng ñồng bằng Đà Nẵng - Hội An với 

những ñặc ñiểm của vùng duyên hải Mi ền Trung chủ yếu là vùng cát 

khô, tương ñối bằng phẳng, ít ngập lụt.  

2.2.2 Địa chất: 

Qua các kết quả thăm dò ñịa chất cho thấy khu vực chủ yếu có nền 

ñất xây dựng ổn ñịnh, ñiạ tầng có cấu tạo cát, các lớp ñất có khả năng 

chịu tải tốt.  

8 

2.2.3 Khoáng sản: 

Vùng Đà Nẵng - Hội An có 5 loại khoáng sản: Cát thuỷ tinh, ñất 

sét, ñá xây dựng, than bùn và sa khoáng tổng hợp ven biển.  

2.3. Hiện trạng môi trường  

- Sông Vĩnh Điện thường bị nhiễm mặn vùng cửa sông nhất là vào 

tháng 5 và tháng 6, gây ảnh hưởng ñến nguồn nước cho sản xuất và sinh 

hoạt. 

- Sông Cổ Cò bị cát biển xâm chiếm và tắc ñoạn trở thành con sông 

chết, theo hình 2.1 TLV. 

- Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và các dự án khác gây ra 

nhiều vấn ñề môi trường ô nhiễm nghiêm trọng: Môi trường không khí, 

nước ngầm, chất thải rắn, theo các hình 2.2 và 2.3 TLV. 

2.4. Tình hình kinh tế - xã hội 

- Tăng nhanh tỉ trọng các ngành công nghiệp, DVTM, du lịch.  

- Kết cấu hạ tầng và các lĩnh vực văn hoá - xã hội ñã có bước cải 

thiện ñáng kể, thu hút ñược nhiều nguồn vốn ñầu tư xã hội, nhiều 

chương trình, dự án ñã ñược thực hiện.    

 

Chương 3 

 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

 ĐẾN MÔI TR ƯỜNG CỦA KHU V ỰC 

3.1. Khái quát về những tác ñộng của dự án 

Dự án sẽ có những tác ñộng nhất ñịnh ñến môi trường tự nhiên, 

kinh tế - xã hội: Thay ñổi môi trường sống và sự ña dạng sinh học; phát 

triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, nâng cao vai trò 

và tỉ trọng công nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ. 

3.2. Mục ñích của việc ĐTM của dự án 

3.2.1. Mục ñích: 

Mục ñích của việc nghiên cứu ĐTM của dự án nhằm cung cấp thêm 
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những thông tin cần thiết ñã ñược phân tích ñánh giá một cách khoa học 

cho việc quyết ñịnh các hoạt ñộng phát triển bền vững.  

3.2.2. Các lĩnh vực ảnh hưởng bởi dự án 

Khi triển khai thực hiện dự án khu ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc sẽ 

có ảnh hưởng lớn ñến các lĩnh vực: Phát triển ñô thị, công nghiệp, du 

lịch, y tế, giáo dục, DVTM,... Song tình trạng ô nhiễm môi trường ngày 

càng trầm trọng.  

3.3. Phân tích lựa chọn phương pháp ĐTM 

3.3.1. Các phương pháp ĐTM 

- Phương pháp liệt kê số liệu; 

- Phương pháp danh mục các ñiều kiện môi trường; 

- Phương pháp ma trận môi trường; 

- Phương pháp chập bản ñồ môi trường; 

- Phương pháp sơ ñồ mạng lưới; 

- Phương pháp ñánh giá nhanh của (WHO); 

- Phương pháp mô hình: 

- Phương pháp phân tích lợi ích – chi phí: 

3.3.2. Phân tích, lựa chọn phương pháp ĐTM cho dự án  

Xuất phát từ các nguyên tắc và tính chất cần phải ñảm bảo trong 

việc ĐTM và ñặc tính kinh tế - kỹ thuật của dự án khu ñô thị Điện Nam 

- Điện Ngọc, cùng với nguồn tài liệu ñiều tra, thu thập ñược, trong 

khuôn khổ của luận văn cao học, với ñiều kiện thời gian có hạn, mức ñộ 

am hiểu hạn chế về nhiều lĩnh vực khoa học theo yêu cầu ĐTM. Ta 

chọn ba phương pháp sau ñể ĐTM: 

 1). Phương pháp ñánh giá nhanh của (WHO); 

 2). Phương pháp ma trận môi trường; 

 3). Phương pháp phân tích lợi ích - chi phí. 

3.4. Dự báo những biến ñộng ñến môi trường tự nhiên. 
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3.4.1. Biến ñộng về thủy văn, nước ngầm 

Khi dự án phát triển thì nhu cầu dùng nước phục vụ cho sinh hoạt 

người dân ñô thị hóa, sản xuất tại khu công nghiệp quy mô lớn với hàng 

trăm nhà máy mà chủ yếu khai thác nguồn nước ngầm bằng giếng 

khoan, nhiều khả năng nguồn nước ngầm bị cạn kiệt và hiện tượng xâm 

nhập mặn xuất hiện lân cận khu vực dự án vào mùa nắng.  

3.4.2. Biến ñộng về tài nguyên 

- Đất sản xuất nông nghiệp sẽ bị thu hẹp do phát triển ñô thị hóa; 

- Nguồn nước ngầm sẽ bị cạn kiệt do sản xuất và sinh hoạt. 

3.4.3. Biến ñộng về hệ sinh thái 

- Hình thành các loài thực vật ít lá, có gai; 

- DT sản xuất nông nghiệp xung quanh vùng dự án giảm xuống; 

- Nuôi trồng thủy sản thay ñổi từ nước ngọt sang nước mặn, lợ.  

3.5. Dự báo những biến ñộng về môi trường kinh tế - xã hội  

Dự án khu ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc có ñịa hình tương ñối 

bằng phẳng và vị trí thuận lợi, ñược bao bọc bởi con sông Cổ Cò ở phía 

Đông, trục ñường giao thông chính ĐT 607A và ĐT 603 ở phía Tây 

chạy dọc theo khu ñô thị, hai ñầu là hai trung tâm hành chính kinh tế 

trọng ñiểm của Miền Trung là thành phố năng ñộng Đà Nẵng và ñô thị 

cổ Hội An nên khi thực hiện dự án sẽ có những biến ñộng lớn về môi 

trường kinh tế - xã ở các lĩnh vực:  

3.5.1. Lĩnh vực công nghiệp: 

Tạo môi trường thuận lợi thu hút ñầu tư, phát triển sản xuất, thu hút 

lao ñộng tạo ra bước ñột phá mạnh mẽ về phát triển công nghiệp. 

3.5.2. Lĩnh vực thương mại và dịch vụ: 

Khi dự án hình thành cùng với các dự án khu trung tâm thương mại 

ở các khu ñô thị, các khu phố chợ, tạo sự lưu thông, trao ñổi hàng hóa 

thuận lợi. Các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo 

hiểm,... cũng phát triển mạnh mẽ. 
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3.5.3. Lĩnh vực du lịch: 

Dự án nạo vét khôi phục Sông Cổ Cò cùng với dự án khu Biệt thự 

cao cấp ven sông Cổ Cò, các dự án khu du lịch khác sẽ ñóng vai trò 

quan trọng trong việc thu hút du khách, phát triển mạnh du lịch. 

3.5.4. Lĩnh vực nông nghiệp: 

DT ñất sản xuất nông nghiệp từng bước bị thu hẹp và kém màu mở 

sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn và không hiệu quả.  

3.5.5. Lĩnh vực quy hoạch kết cấu hạ tầng: 

Khi dự án ñược thực hiện cùng với các dự án phát triển các trục 

ñường giao thông ĐT607A, ĐT 603, ñường du lịch ven biển,... hình 

thành nên mạng lưới giao thông khớp nối với Đà Nẵng và Hội An. 

3.5.6. Lĩnh vực dân số, lao ñộng việc làm: 

Tình trạng mua ñất các dự án ñô thị và thu hút hàng ngàn công nhân 

tham gia sản xuất tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc làm cho 

mật ñộ dân số và số lao ñộng của dự án ngày càng tăng. 

3.5.7. Lĩnh vực giáo dục:  

Cùng với các trường của ñịa phương, các dự án ñầu tư xây dựng 

trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp, kết hợp với dự án 

làng ñại học Đà Nẵng tạo ñiều kiện thuận lợi thu hút học sinh, sinh viên 

từ khắp mọi miền trên cả nước, góp phần nâng cao số lượng và chất 

lượng giáo dục trong khu vực dự án. 

3.5.8. Lĩnh vực Y  tế chăm sóc sức khoẻ cộng ñồng:  

Khi các dự án phòng khám ña khoa Quảng Nam, khu trú ñông và 

ñiều dưỡng sức khỏe hình thành sẽ tạo ñiều kiện chăm sóc sức khỏe, 

ñáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. 

3.5.9. Lĩnh vực văn hóa - thông tin và thể dục - thể thao: 

Khi dự án hoàn thành sẽ thực hiện tốt cuộc vận ñộng toàn dân ñoàn 

kết xây dựng ñời sống văn hoá, phát triển các mạng lưới thông tin liên 

lạc ñến cơ sở. Cùng với ñó là phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức 
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khỏe phát triển rộng khắp. 

3.6. ĐTM dự án theo các phương pháp ñã lựa chọn 

3.6.1. Theo phương pháp ñánh giá nhanh của WHO:  

Do dự án có DT quá lớn, thời gian thực hiện ñầu tư xây dựng khá 

dài và gồm nhiều dự án thành phần khác nhau về quy mô và tính chất, 

chưa có ñủ ñiều kiện về số liệu ñầy ñủ các giai ñoạn thực hiện dự án, 

nên ở ñây chỉ giới hạn ĐTM ở giai ñoạn thi công xây dựng. 

3.6.1.1. ĐTM dự án ñối với chất thải vào môi trường không khí: 

Theo tài liệu ñánh giá nhanh sự ô nhiễm môi trường của WHO và 

số liệu của BQL dự án khu ñô thị Điện Nam – Điện Ngọc: Trong giai 

ñoạn thi công, khoảng thời gian thi công cao ñiểm, rầm rộ nhất trên toàn 

bộ các dự án thuộc khu ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc sử dụng khoảng 

240 xe làm việc 02 ca/ngày, vận chuyển 20 vòng/ca. Qua tính toán và 

so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh theo QCVN 05: 2009/BTNMT, ta ñược kết quả ở bảng 3.1. 

Bảng 3.1 Các giá trị về nồng ñộ các chất ô nhiễm trong khí thải  

Số 
TT 

Chất 
thải 

Khối lượng 
(Kg/10 
kmdài) 

Khối 
lượng (Kg 
/10km dài) 

Nồng ñộ 
TT 

(mg/m3) 

Nồng ñộ 
TC 

(mg/m3) 

So sánh 
TT/TC 
(lần) 

1 Bụi 0,009 86,4 0,540 0,200 2,7 

2 SO2 0,0415 398,4 2,490 0,125 19,92 

3 NOx 0,144 1382,4 8,640 0,100 86,4 

4 CO 0,029 278,4 1,740 5,000 0,348 
5 VOC 0,008 76,8 0,480 0,060 8 

Như vậy trong giai ñoạn thi công xây dựng dự án sản sinh ra nhiều 

khí thải có nồng ñộ vượt gấp nhiều lần so với nồng ñộ các chất ô nhiễm 

cho phép, gây ô nhiễm lớn cho môi trường.  

3.6.1.2. ĐTM dự án ñối với chất thải vào môi trường nước: 

Theo tài liệu ñánh giá nhanh sự ô nhiễm môi trường của WHO và 

số liệu của BQL dự án khu ñô thị Điện Nam – Điện Ngọc: Thời ñiểm 
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thi công cao ñiểm nhất trên toàn bộ 2659,5ha của toàn bộ dự án khu ñô 

thị Điện Nam - Điện Ngọc sử dụng khoảng 4.800 công nhân làm việc. 

Từ ñó ta tính ñược nồng ñộ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

chưa qua xử lý và tra QCVN 14: 2008/BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt và QCVN 40:2011/BTNMT về quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và so sánh nồng ñộ ta 

có các giá trị về nồng ñộ ở bảng 3.2: 

Bảng 3.2 Các giá trị về nồng ñộ các chất ô nhiễm trong nước thải  

Số 
TT 

Chất thải 
Khối lượng 
(gr/người 

/ngày) 

Khối 
lượng 
(gr) 

Nồng 
ñộ TT 
(mg/l) 

Nồng 
ñộ TC 
(mg/l) 

So sánh 
TT/TC 
(lần) 

1 BOD5 49,5 237.600 990 50 19,80 

2 COD 87,5 420.000 1.750 150 11,67 

3 SS 107,5 516.000 2.150 100 21,50 

4 Tổng Ni tơ 9 43.200 180 40 4,50 

5 Tổng P. Pho 2,4 11.520 48 10 4,80 

6 NH3 5,4 25.920 108 10 10,80 

Như vậy nước thải sinh hoạt trong quá trình thi công xây dựng 

không ñược xử lý, thải ra sẽ là nguồn ô nhiễm lớn cho môi trường. 

3.6.2. Theo phương pháp ma trận môi trường có ñịnh lượng: 

3.6.2.1 Phương pháp ma trận theo ñiểm số: 

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

Các hành ñộng chính theo các giai ñoạn thực hiện dự án có tác ñộng 

ñến các thành phần nhân tố môi trường, ở bảng 3.3 TLV. 

b. Liệt kê và sắp xếp các thành phần nhân tố môi trường: 

Sắp xếp thứ tự ưu tiên các thành phần nhân tố môi trường dựa theo 

các tiêu chí sau, như bảng 3.4 TLV. 

c. Lập ma trận quan hệ giữa các hành ñộng và các thành phần nhân 

tố môi trường 

Mối quan hệ giữa các hành ñộng và các thành phần nhân tố môi 
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trường ñược ñược xây dựng dựa trên bảng 3.3 và bảng 3.4, ñược trình 

bày trong bảng 3.5 TLV. Trong ñó dấu (+) thể hiện sự liên quan và (0) 

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

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

Lập ma trận trọng số xác ñịnh quan hệ giữa các giai ñoạn và các nhân tố 

môi trường bằng cách cho ñiểm theo 02 tiêu chí: Mức ñộ tác ñộng và 

phạm vi tác ñộng, thể hiện ở bảng 3.6 và bảng 3.7 TLV. 

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

Để xác ñịnh thứ tự quan trọng của từng hành ñộng phát triển tác 

ñộng ñến môi trường, lập ma trận ñiểm số với thang ñiểm 1, 2 và 3 

ñiểm theo 03 tiêu chí: Quy mô tác ñộng, phạm vi tác ñộng và khả năng 

ngăn ngừa tác hại, kết quả ñánh giá thể hiện trên bảng 3.8 TLV. 

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

Sắp xếp các hoạt ñộng phát triển theo thứ tự ñiểm số. Hoạt ñộng có 

ñiểm số càng cao, mức ñộ quan trọng càng lớn. Trường hợp một số hoạt 

ñộng có ñiểm số bằng nhau, có thể xét thêm theo mức ñộ ưu tiên của 03 

tiêu chí trên như sau: 

Khả năng ngăn ngừa > Quy mô tác ñộng > phạm vi tác ñộng 

Kết quả sắp xếp thứ tự quan trọng ở bảng 3.9 TLV. 

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

Căn cứ kết quả sắp xếp thứ tự các hoạt ñộng phát triển nêu ở bảng 

3.9, có thể chia thành các nhóm hoạt ñộng sau: 

- Nhóm 1: Có tổng số ñiểm từ 8 ÷ 9, ưu tiên 1. 

- Nhóm 2: Có tổng số ñiểm từ 6 ÷ 7, ưu tiên 2. 

- Nhóm 3: Có tổng số ñiểm thấp hơn 6 ñiểm. 

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

lực quản lý, thực hiện giám sát của các cấp chính quyền, của các ñơn vị 

tham gia thực hiện dự án, khả năng tài chính và kỹ thuật của dự án. Ta 

ñề ra các chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp theo các 
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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. 

3.6.2.2 Phương pháp ma trận theo trọng số: 

a. Ma trận quan hệ giữa nhân tố môi trường và các hoạt ñộng: 

Từ kết quả bảng 3.5 tính ñược trọng số các hoạt ñộng phát triển, thể 

hiện trong bảng 3.10 TLV: Tổng số các dấu (+) biểu thị mức ñộ quan hệ 

của các hoạt ñộng phát triển ñối với môi trường (ñược gọi là Ai). Gọi K i 

là trọng số của các hoạt ñộng phát triển ảnh hưởng ñến môi trường thì:       

K i = Ai*100/ΣA i      (3.1) 

b. Ma trận quan hệ giữa các thành phần nhân tố môi trường: 

Để tìm trọng số sử dụng ma trận vuông của Bisset. Trong ñó trục 

tung và trục hoành ñều liệt kê nhân tố môi trường như bảng 3.11 TLV, 

với các nhân tố có quan hệ dùng dấu (+). Tổng các dấu cộng (+) Ai 

trong ma trận ghi nhận mức ñộ quan trọng của từng nhóm nhân tố môi 

trường và Ki tính bằng công thức (3.1). 

c. Ma trận trọng số ĐTM của dự án: 

Để ĐTM của vùng dự án, lập ma trận trọng số như bảng 3.12 TLV. 

Xu hướng tác ñộng tích cực ñược biểu thị bằng dấu (+), ngược lại xu 

hướng tiêu cực ñược biểu thị bằng dấu (-). Mức ñộ tác ñộng của từng 

nhân tố môi trường bằng tổng các tích số của ñiểm trọng số của nhân tố 

môi trường với ñiểm trọng số của các hoạt ñộng phát triển. Mức ñộ tác 

ñộng của dự án ñến một vùng bằng tổng các ñiểm số tác ñộng của từng 

nhân tố môi trường. 

d. Kết quả ĐTM của dự án: 

Từ giai ñoạn khảo sát chuẩn bị dự án, thi công cho ñến vận hành dự 

án có nhiều hoạt ñộng tác ñộng ñến nhân tố môi trường và làm thay ñổi 

tổng thể môi trường. Kết quả ĐTM có trọng số ñối với vùng dự án khu 

ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc như bảng 3.12.TLV.  
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Theo kết quả trên ta nhận thấy, trong cả ba giai ñoạn ñều có các tác 

ñộng tiêu cực ñến môi trường (ñiểm bị âm). Tuy nhiên ở giai ñoạn vận 

hành dự án ngoài các tác ñộng tiêu cực cho môi trường nước, môi 

trường không khí thì môi trường phát triển kinh tế - xã hội có nhiều tác 

ñộng tích cực như phát triển công nghiệp, du lịch, thương mại và giải 

quyết việc làm có xu hướng phát triển tốt. 

3.6.3. Theo phương pháp phân tích lợi ích - chi phí 

3.6.3.1. Phương pháp tính toán: 

Hiệu ích ñầu tư ñược xác ñịnh thông qua phân tích, so sánh giữa chi 

phí và lợi ích của dự án, có kể ñến sự sinh lời của ñồng vốn biểu thị qua 

lãi suất. Cần xác ñịnh các chỉ tiêu: 

- Tỷ lệ sinh lời:              BRC = B/C (ñồng/ñồng) 

Với B là tổng lợi ích và C là tổng chi phí quy vệ hiện tại. 

- Lợi ích thuần túy NPV thu ñược sau thời gian hoạt ñộng: 

    NPV = PVB – PVC (ñồng) 

- Tỷ lệ nội hoàn IRR(%) ñánh giá mức ñộ lãi suất có thể ñầu tư 

trong thời gian khai thác dự án ñem lại hoàn vốn. 

- Độ nhạy của dự án ñảm bảo tính hiệu quả và khả thi. 

3.6.3.2. Xác ñịnh các lợi ích của dự án: 

Theo hồ sơ quy hoạch của toàn bộ dự án có tổng DT quy hoạch là: 

2659,2 ha và cơ cấu sử dụng ñất các dự án theo bảng 3.13 TLV. Sau khi 

nghiên cứu và khảo sát giá các loại ñất có thể khai thác, giao quyền sử 

dụng ñất tại khu vực dự án, ta ước tính ñược tổng nguồn thu của dự án 

là: 24.036,91 tỷ ñồng, theo bảng 3.14 TLV.  

3.6.3.3. Xác ñịnh các chi phí và kế hoạch vốn: 

- Giả ñịnh thời gian thực hiện dự án là 17 năm: 02 năm ñầu từ năm 

2006 ñến năm 2007 là giai ñoạn chuẩn bị dự án và 15 năm sau từ năm 

2008 ñến năm 2022 là thời gian thực hiện thi công dự án. 

- Theo dự án ta có tổng mức ñầu tư:   15.651,21 tỷ ñồng   
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Trong ñó:       

          + Chi phí xây dựng:             12.171,71 tỷ ñồng 

          + Chi phí ñền bù giải tỏa:      1.309,49 tỷ ñồng 

 + Chi phí QLDA:                    130,95 tỷ ñồng 

           + Chi phí tư vấn:                      541,57 tỷ ñồng 

    + Chi phí khác:                        193,62 tỷ ñồng 

           + Chi phí dự phòng:              1.303,88 tỷ ñồng     

- Từ ñó giả sử ta phân bổ vốn ñầu tư và các năm từ năm ñầu 2006 

ñến năm cuối 2022 như bảng 3.15 TLV, trong ñó việc phân bổ vốn dựa 

theo tiến ñộ và kế hoạch thực hiện dự án.        

3.6.3.4. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế: 

a. Tính giá trị thu nhập thực NPV: NPV = Σ(Bt-Ct): (1+i)t   

b. Tính tỷ số lợi ích trên chi phí B/C: Chi tiết và giá trị cụ thể ñược 

thể hiện trên bảng 3.16 TLV  

c. Tính hệ số nội hoàn IRR: Tính với i% = IRR sao cho thời gian 

hoạt ñộng của dự án mà tổng hiệu ích bằng không. Phương pháp tính và 

kết quả thể hiện ở bảng 3.17 TLV. 

d. Phân tích ñộ nhạy của dự án:  

Giả ñịnh các trường hợp bất lợi, rủi ro dự án có thể xẩy ra như chi 

phí tăng, thu nhập giảm, ta có kết quả tính toán ñộ nhạy của dự án như 

bảng 3.18 TLV. 

Vậy ta thấy với i% = IRR% = 14,67% và kế hoạch thực hiện dự án 

và bố trí vốn ñầu tư, kế hoạch khai thác nguồn thu như các bảng tính 

trên và bảng 3.18 thì dự án không hiệu quả hay không khả thi khi xẩy ra 

các trường hợp bất lợi, rủi ro ñồng thời xẩy ra như sau: 

+ Chi phí tăng 10% và thu nhập giảm 5%; 

+ Chi phí tăng 5% và thu nhập giảm 10%. 

3.6.3.5. Kết quả phân tích hiệu ích ñầu tư: 

Kết quả phân tích ñánh giá hiệu ích kinh tế của dự án với mức lãi 
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suất i = 10% và có kế hoạch khai thác, bố trí vốn thích hợp thì ñây là dự 

án có tính khả thi về mặt kinh tế mang lại hàng ngàn tỷ ñồng và chưa kể 

các lợi ích khác như ñược cơ sở hạ tầng, nâng cao dân trí, ổn ñịnh sản 

xuất, phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch,... 

3.7. Tính toán hệ thống thoát nước mưa của khu vực dự án 

bằng phần mềm tính toán SWWM: 

3.7.1. Nguyên tắc vạch tuyến và tính chất mạng lưới thoát nước 

ñô thị: 

3.7.1.1. Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước ñô thị: 

Vạch tuyến ống chính là tuyến ống bao trùm nhiều lưu vực thoát 

nước mưa và dẫn nước thải ñến trạm xử lý bằng ñường ngắn nhất, chủ 

yếu tự chảy. 

3.7.1.2. Tính chất mạng lưới thoát nước ñô thị: 

- Lưu vực và hệ thống thoát nước biến ñổi theo thời gian, phụ thuộc 

rất nhiều vào hoạt ñộng của con người; 

- Dòng chảy chủ yếu là dòng chảy mặt, nói chung không ổn ñịnh và 

không ñều. Nó có thể thay ñổi từ dòng chảy không áp ñến dòng chảy có 

áp và ngược lại; 

3.7.2. Mô hình và các thông số tính toán mạng lưới thoát nước 

mưa 

3.7.2.1. Mô hình tính toán mạng lưới thoát nước mưa: 

Mô hình tính toán mạng lưới thoát nước mưa phân theo không gian 

và thời gian. Mô hình này không những có thể xác ñịnh ñược lưu lượng 

ñỉnh mà còn xác ñịnh ñược tổng lưu lượng dòng chảy. 

3.7.2.2. Các thông số tính toán mạng lưới thoát nước mưa: 

a. Tần suất mưa P(%): 

Tần suất mưa P(%) là số lần lặp lại của trận mưa có cùng thời gian 

mưa và cường ñộ mưa.  P = m/n (%)                      (3.3) 

b. Chu kỳ tràn cống Tc: 
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Chu kỳ tràn cống Tc là số lần xẩy ra cường ñộ mưa vượt quá cường 

ñộ dự tính làm cho cống bị tràn. Tc = 1/P (%)     (3.4) 

c. Thời gian mưa T (phút): 

Theo TCVN 7957-2008 thời gian mưa ñược xác ñịnh bằng công 

thức 3.5, các khoảng thời gian dòng chảy t0, tr, tc  xác ñịnh ở hình 3.1 

TLV.                                                   T = t0 + tr + tc      (3.5) 

3.7.3. Ứng dụng phần mềm SWWM tính thoát nước mưa ñô thị: 

3.7.3.1 Giới thiệu phần mềm tính toán SWWM: 

Mô hình quản lý nước mưa SWWM là một mô hình toán học toàn 

diện, dùng ñể mô phỏng khối lượng và tính chất dòng chảy ñô thị do 

mưa và hệ thống cống thoát nước thải chung. Các khối xử lý chính của 

mô hình SWWM, ñược thể hiện trên hình 3.2 TLV.  

SWMM cũng có tất cả những tính năng mềm dẻo của một mô hình 

thủy lực dùng ñể diễn toán dòng chảy, nhập lưu trong cống, kênh, hồ, 

trạm xử lý nước, các công trình phân nước của hệ thống tiêu thoát nước. 

Ta chỉ cần khai báo các thông số cần thiết, chương trình sẽ tự ñộng tính 

toán tất cả các yếu tố liên quan ñến dòng chảy. 

3.7.3.2 Một số dữ liệu ñầu vào mô hình SWWM tính toán thoát 

nước mưa của khu vực dự án: 

a. Tiểu lưu vực:  

Đối với vùng dự án này việc phân chia lưu vực phải dựa vào ñịa 

hình hiện trạng khu ñô thị dốc về hướng sông Cổ Cò và dựa vào bản ñồ 

quy hoạch mạng lưới giao thông dự án ở hình 3.4 TLV, ta có thể phân 

lưu vực các tiểu lưu vực ñược xác ñịnh theo bảng 3.21 TLV. 

b. Sơ bộ nút và cống trong hệ thống thoát nước:  

Dựa vào bản ñồ quy hoạch mạng lưới giao thông của dự án hình 3.4 

và cao ñộ hiện trạng, cũng như việc tính toán phân chia tiểu lưu vực ở 

trên, sơ bộ xác ñịnh các thông số cơ bản của cống, nút và cửa xả của hệ 

thống thoát nước mưa vùng dự án như bảng 3.22 TLV. 
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c. Trận mưa thiết kế:  

Đối với khu vực dự án khu ñô thị Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh 

Quảng Nam là dự án khá quan trọng cho việc phát triển kinh tế, du lịch, 

công nghiệp, hạn chế việc ngập lụt nên tác giả chọn chu kỳ tràn cống Tc 

= 5 năm tương ứng với tần suất P = 20% ñể áp dụng cho việc tính toán 

thiết kế hệ thống thoát nước mưa cho vùng dự án là trận mưa có giá trị 

mưa giờ theo bảng 3.23 TLV. 

3.7.2.3 Thực hiện tính toán thoát nước bằng mô hình SWWM: 

- Khai báo các thông số mặc ñịnh và tùy chọn. 

- Vẽ sơ ñồ lưu vực và mạng lưới công trình thoát nước. 

- Khai báo các thông số của hệ thống thoát nước. 

Sau khi vẽ mô hình mô phỏng và khai báo các thông số của hệ 

thống thoát nước mưa, ta có sơ ñồ mô phỏng hệ thống thoát nước mưa 

khu ñô thị như hình 3.11 dưới ñây. 

- Mô phỏng hệ thống thoát nước: Vào Option → General xuất hiện 

hộp thoại Simulation Options mô phỏng hệ thống thoát nước. 

e. Chạy chương trình mô phỏng: Sau khi làm xong các bước trên ta 

bấm chuột vào nút run  trên màn hình, xuất hiện hộp thoại chạy mô 

phỏng Run status như hình 3.16 TLV. 
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Hình 3.11  Sơ ñồ mô phỏng hệ thống thoát nước mưa của dự án 

3.7.2.4  Kết quả tính toán thoát nước mưa và những nhận xét: 

a. Kết quả tính toán bằng mô hình toán SWWM:  

Sau ñây là kết quả trắc dọc mô phỏng nước chảy trong các tuyến 

cống ñiển hình của hệ thống giữu thời ñiểm mưa lớn nhất: Tuyến nút 28 

ñến cửa xả 9 (hình 3.15) và tuyến nút 23 ñến cửa xả 8 (hình 3.16).  

         
Hình 3.15 Trắc dọc tuyến cống từ nút 28 ñến cửa xả 9          
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       Hình 3.16 Trắc dọc tuyến cống từ nút 23 ñến cửa xả 8  

Các kết quả trắc dọc mô phỏng nước chảy trong tất cả các tuyến 

cống tuyến cống thời ñiểm kết thúc trận mưa và thời ñiểm ngay sau khi 

kết thúc giờ mưa lớn nhất và kết quả tính toán (xem phụ lục). 

b. Những nhận xét: 

Qua kết quả tính toán và theo dõi diễn biến của nước chảy trong các 

ñoạn cống, ta thấy rằng trong suốt quá trình mưa kể cả sâu khi mưa kết 

thúc nước không bị ngập trong cống và hầu như các ñoạn cống gần ñạt 

ñỉnh. Do ñó các kích thước cống, ñộ sâu chôn cống, hố ga (nút), của xả 

như ñã chọn ở bảng 3.22 TLV là ñảm bảo ñiều kiện thoát nước và chi 

phí ñầu tư phù hợp. 



23 

Chương 4 

TỔNG HỢP CÁC TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI 

PHÁP HẠN CHẾ, NGĂN NGỪA CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 

VÀ PHÁT HUY CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA DỰ ÁN 

 

4.1. Tổng hợp các tác ñộng của dự án 

4.1.1. Tác ñộng tích cực 

Tác ñộng tích cực chỉ diễn ra chủ yếu tập trung ở giai ñoạn vận 

hành dự án, trong giai ñoạn này các vấn ñề môi trường phát triển kinh tế 

- xã hội là ñộng lực phát triển như: Công nghiệp, cơ sở hạ tầng ñô thị, 

du lịch, thương mại và ñặc biệt là vấn ñề giải quyết việc làm có chiều 

hướng phát triển tốt. 

4.1.2. Tác ñộng tiêu cực 

Khi thực hiện dự án có nhiều tác ñộng tiêu cực diễn ra cho các môi 

trường nước, môi trường không khí, môi trường ñất, môi trường sinh 

học và môi trường kinh tế - xã hội như: Nước ngầm bị cạn kiệt, DT ñất 

sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản kém hiệu quả, không khí ô 

nhiễm,... 

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

tiêu cực và phát huy các tác ñộng tích cực của dự án 

4.2.1. Giải pháp hạn chế, ngăn ngừa các tác ñộng tiêu cực: 

4.2.1.1. Trong giai ñoạn chuẩn bị dự án: 

 Cần chú ý ñến công tác ñền bù giải tỏa và  bố trí TĐC ñể người dân 

yên tâm di chuyển ñến nơi ở mới 

4.2.1.2. Trong giai ñoạn thi công:  

Cần phải có kế hoạch thực hiện chi trả ñền bù, bố trí tái ñịnh cư một 

cách hợp lý, phải công bằng giữa các dự án thành phần, tránh trường 

hợp dự án này hỗ trợ nhiều, dự án kia hỗ trợ ít gây mâu thuẩn trong 

nhân dân; có biện pháp tập trung vật liệu, nhân công, máy thi công và 
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có biện pháp thi công một cách khoa học. 

4.2.1.2. Trong giai ñoạn vận hành:  

Cần phải kiến nghị ñầu tư thêm nhà máy cấp nước và nhà máy xử lý 

nước thải khu công nghiệp; khuyến khích thu hút phát triển các ngành 

công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng công nghệ cao, kỹ 

thuật tiến tiến; xây dựng hệ thống an ninh vững chắc, hạn chế các tệ nạn 

xã hội phát triển. 

4.2.2. Các giải pháp phát huy các tác ñộng tích cực: 

Cần phải xây dựng cơ chế, chính sách thu hút ñầu tư vào khu công 

nghiệp, phát triển du lịch, thương mại, giải quyết việc làm. 

4.3. Chương trình quản lý và giám sát bảo vệ môi trường. 

Ngoài các tác ñộng chính ñã ñược dự báo và ñề ra các biện pháp 

giảm thiểu, còn có các tác ñộng lâu dài và chỉ xuất hiện nhiều năm sau 

khi vận hành hoặc các tác ñộng ñã ñược dự báo nhưng chưa rõ chiều 

hướng biến ñộng. Vì vậy cần có chương trình giám sát môi trường 

nhằm phát hiện các tác ñộng tiềm tàng, xác ñịnh chiều hướng biến ñộng 

của các yếu tố môi trường, ñịnh lượng hóa sự biến ñộng và ñưa ra các 

biện pháp xử lý và ñiều chỉnh thích hợp, kịp thời.  

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Luận văn ñã phân tích ñánh giá các tác ñộng của dự án ñến môi 

trường khu vực bằng ba phương pháp ĐTM: Đánh giá nhanh của Tổ 

chức y tế thế giới, ma trận môi trường và phân tích lợi ích - chi phí. 

Đồng thời tính toán hệ thống thoát nước mưa bằng mô hình toán 

SWMM ñã xác ñịnh các tác ñộng khi thực hiện dự án bằng những thông 

số có ñịnh lượng cụ thể và cũng ñã ñề xuất một số giải pháp hạn chế, 

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

quả nghiên cứu của luận văn cho thấy dự án khu ñô thị Điện Nam - 

Điện Ngọc có nhiều tác ñộng quan trọng và có ý nghĩa thiết thực cho sự 
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phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân 

khu vực dự án; cùng với thành phố Đà Nẵng và ñô thị cổ Hội An tạo 

thành vùng kinh tế trọng ñiểm của Miền Trung và tạo nên những không 

gian du lịch và nghỉ dưỡng phong phú của du khách trong và ngoài 

nước; chuyển ñổi ñất sản xuất nông nghiệp, kém phì nhiêu, sang ñất 

phát triển ñô thị, du lịch và công nghiệp ñem lại hiệu quả cao; thay ñổi 

môi trường sống của con người theo hướng CNH – HĐH, xây dựng trở 

thành khu ñô thị xanh - sạch - ñẹp và phát triển bền vững. Bên cạnh ñó 

dự án cũng tồn tại còn có một số tác ñộng tiêu cực ñến môi trường. 

Nhưng các tác ñộng ñó không phải là cơ bản và ñều có biện pháp ngăn 

ngừa, giảm thiểu về mức ñộ và phạm vi ảnh hưởng. 

Do khả năng và thời gian thực hiện ñề tài có hạn, chưa ñủ ñiều kiện 

phân tích ñánh giá ñầy ñủ các nhân tố môi trường, các hoạt ñộng phát 

triển,  chưa ñánh giá ñầy ñủ về mặt kinh tế - xã hội do các hoạt ñộng 

phát triển của dự án gây nên và nội dung của luận văn vẫn còn nhiều 

hạn chế. Để dự án có thể trở thành khu ñô thị ñộng lực, xanh - sạch - 

ñẹp và phát triển bền vững. Tác giả xin kiến nghị một số vấn ñề cần giải 

quyết trong quá triền triển khai thực hiện và vận hành dự án: 

- Đẩy nhanh tiến ñộ và minh bạch hóa trong vấn ñề ñền bù giải tỏa 

và TĐC: Xây dựng các khu tái ñịnh cư ñảm bảo chất lượng cuộc sống 

trước khi tiến hành ñền bù, di dời các hộ dân bị giải tỏa; có phương án 

hỗ trợ ñền bù, giải quyết công ăn việc làm ñể ổn ñịnh cuộc sống của 

nhân dân trong vùng dự án; khi thực hiện công tác ñền bù phải niêm 

yết, công khai phương án ñền bù giải tỏa và TĐC; tiếp nhận, ñối thoại 

và giải quyết các vướng mắc của nhân dân và thực hiện một cách linh 

hoạt hợp tình hợp lý và ñúng pháp luật.  

- Đẩy nhanh tiến ñộ thực hiện dự án nạo vét, khai thông sông Cổ Cò 

ñể ñảm bảo thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt, hạn chế xâm nhập 

mặn, bổ sung lượng nước ngầm cho vùng dự án, ñồng thời thu hút du 
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khách, phát triển tuyến du lịch trên sông nối li ền thành phố Đà Nẵng – 

tỉnh Quảng Nam. 

- Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước thải 

khu công nghiệp ñể tránh ô nhiễm môi trường, thu hút ñầu tư, ñưa khu 

công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc trở thành khu công nghiệp lớn tại 

Miền Trung và Tây Nguyên, thu hút và giải quyết công ăn việc làm cho 

hàng trăm ngàn công nhân từ khắp mọi miền trong và ngoài nước. 

- Đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước cho khu ñô thị, phục vụ nhu 

cầu dân sinh và sản xuất công nghiệp, tránh tình trạng sử dụng quá mức 

nước ngầm, gây ảnh hưởng xấu ñến môi trường và hệ sinh thái. 

- Xây dựng hệ thống thu gom, trung chuyển và xử lý chất thải rắn: 

Đặt các thùng rác, thành lập ñội thu gom rác, hợp ñồng với công ty môi 

trưởng ñể xử lý rác một cách ñồng bộ, kịp thời. 

- Sớm triển khai trồng cây xanh ñô thị, công nghiệp trong các dự án 

ñể hạn chế khói bụi, tạo môi trường không khí trong lành, xanh - sạch - 

ñẹp. 

- Sử dụng một số phần mềm ñể tính toán thiết kế thoát nước thải 

sinh hoạt ñô thị, tính toán ngập lũ vùng dự án như SWMM hay MIKE 

11,... 

Tác giả rất mong nhận ñược những chỉ dẫn, ý kiến ñóng góp của 

quý thầy, cô và các bạn ñồng nghiệp. 


