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THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TỈNH CAO BẰNG 

- Địa chỉ văn phòng: Km4 đƣờng tránh QL3, phƣờng Đề, Thám thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tƣ: Ông Nguyễn Sỹ Thông; 

Chức vụ: Phó Giám đốc. 

- Điện thoại: 0206. 3853 445 

Cơ quan quản lý, sử dụng sau đầu tƣ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

(CDC) tỉnh Cao Bằng. 

2. Tên dự án đầu tƣ 

2.1. Tên dự án đầu tư: Dự án Đầu tƣ xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm 

trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng (Hạng mục xây 

dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ sinh, các 

hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nƣớc, thoát nƣớc mặt, thoát nƣớc 

thải, PCCC, thông tin liên lạc). 

2.2. Địa điểm thực hiện dự án: 

- Vị trí xây dựng: Đầu tƣ xây dựng, cải tạo, nâng cấp dự án trong khuôn viên 

khu đất của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng, tại Tổ 11, phƣờng 

Sông Bằng, thành phố Cao Bằng.  

Diện tích khu đất xây dựng khoảng 3.009 m2. Các phía tiếp giáp nhƣ sau:  

+ Phía Đông giáp truyền hình cáp Cao Bằng và đƣờng nhánh khu vực.  

+ Phía Tây giáp mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực.  

+ Phía Nam giáp trung tâm nội tiết.  

+ Phía Bắc giáp truyền hình cáp Cao Bằng và đƣờng khu vực (đi trung tâm 

huấn luyện thể thao).  

Vị trí địa lý của dự án thể hiện nhƣ sau: 
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí của dự án trên Google Earth 

* Mối tương quan của dự án với các đối tượng tự nhiên:  

- Hệ thống giao thông: Khu vực dự án tiếp giáp các tuyến giao thông khu vực ở 

2 phía Đông và phía Bắc, cách đƣờng 3/10 khoảng 150m, thuận tiện cho việc đầu tƣ 

xây dựng cũng nhƣ khai thác sử dụng.   

- Hệ thống cấp điện, cấp nƣớc: 

+ Cấp điện: Tại khu vực hiện có tuyến điện trung thế và trạm biến áp đảm bảo 

cấp điện cho dự án. 

+ Cấp nƣớc: Sử dụng theo nguồn nƣớc sạch hiện có của công trình, đảm bảo 

yêu cầu sử dụng. 

- Hệ thống sông, suối: Dự án cách sông Bằng Giang khoảng 100m. 

- Địa hình: Hiện trạng khu đất xây dựng là đất trong khuôn viên Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng, có địa hình bằng phẳng, thuận tiện cho quá 

trình thi công xây dựng các hạng mục công trình. 

* Mối tương quan với các đối tượng Kinh tế - Xã hội: 

- Trung tâm kinh tế, chính trị: Khu vực thực hiện dự án thuộc tổ 11, phƣờng 

Sông Bằng, thành phố Cao Bằng là trung tâm kinh tế của tỉnh. 

- Các điểm du lịch, văn hoá và di tích lịch sử: Khu vực thực hiện dự án và xung 

quanh trong phạm vi bán kính 0,5km không có các điểm văn hóa, di tích lịch sử hoặc 

khu bảo tồn thiên nhiên. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Khu dân cƣ: Dân cƣ trong khu vực chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Kinh, nguồn 

thu nhập chính của dân cƣ trong vùng là kinh doanh dịch vụ. 

2.3. Quy mô của dự án đầu tư:  

2.3.1. Quy mô dự án 

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C (phân loại theo tiêu chí của pháp luật về đầu tƣ 

công). 

- Loại công trình: Công trình dân dụng - Công trình y tế.  

- Cấp công trình: Công trình cấp III.  

- Hình thức đầu tƣ xây dựng: cải tạo, nâng cấp. 

- Nhu cầu sử dụng đất dự án: 3.009 m
2
. 

Bảng 1.1. Bảng cân bằng sử dụng đất 

TT Chỉ tiêu Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng 1.500,0 49,9% 

2 Đất sân bãi 600,0 19,9% 

3 Đất giao thông 629,0 20,9% 

4 Đất cây xanh + đất khác 280,0 9,3% 

 Tổng diện tích đất quy hoạch 3.009,0 100,0% 

2.3.2. Quy mô các hạng mục công trình xây dựng của dự án 

Qua xem xét thực trạng hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh 

Cao Bằng, đánh giá điều kiện khu đất xây dựng và các yêu cầu của nguồn vốn đầu tƣ, 

xác định quy mô đầu tƣ hoàn thiện cơ sở vật chất cho trung tâm bao gồm: 

- Xây dựng mới nhà D để bố trí các khoa phòng chức năng: xây dựng các kho 

lạnh bảo bảo vắc xin thuộc Khoa Dƣợc - Vật tƣ y tế; xây dựng các phòng chức năng 

thuộc Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; xây dựng các 

phòng khám thuộc Khoa Sức khỏe môi trƣờng - Y tế trƣờng học - Bệnh nghề nghiệp; 

xây dựng dựng các phòng chức năng thuộc Khoa Truyền thông  giáo dục sức khỏe và 

một số phòng làm việc chức năng khác. 

- Cải tạo, nâng cấp nhà B (Trụ sở trung tâm phòng chống HIV/AIDS cũ) bố trí 

các khoa phòng chuyên môn: Phòng khám bệnh đa khoa, chuyên khoa; Khoa Dinh 

dƣỡng; Khoa Sức khỏe sinh sản; Khoa phòng, chống HIV/AI; DS - Lao; cải tạo các 

phòng hành chính thuộc Khoa Sức khỏe môi trƣờng - Y tế trƣờng học - Bệnh nghề 

nghiệp; Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe và các phòng làm việc chức năng khác. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: Cấp điện, Cấp nƣớc, Thoát nƣớc 

mặt, thoát nƣớc thải, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, ... 

- Tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ sinh (phía trƣớc nhà B - trụ sở Trung tâm 

phòng chống HIV/AIDS cũ). 

- Đầu tƣ mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh và y tế dự 

phòng. 

2.3.2.1. Xây dựng mới nhà D 

a. Giải pháp kiến trúc: 

Hạng mục có tổng diện tích sàn 1.009,2 m2, diện tích xây dựng 260 m2. Khu 

vực nhà xây dựng 4 tầng, Mặt bằng kích thƣớc tổng quát 28,8m x 8,4m, cốt nền nhà 

cao 0,45m so với cốt sân, chiều cao tầng 3,6m, chiều cao đỉnh mái 16,8m. Khu vực 

nhà cầu 3 tầng. Mặt bằng kích thƣớc tổng quát 10,4m x 3,9m, cốt nền  nhà cao 0,45m 

so với cốt sân, chiều cao tầng 3,6m, chiều cao đỉnh mái 12,0 m. 

Hạng mục bố trí tại vị trí tháo dỡ nhà khoa Methadol (phía trƣớc nhà B trụ sở 

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS cũ). Bố trí hành lang, nhà cầu kết nối với nhà B 

và nhà C (khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng đang xây 

dựng). Giao thông trong nhà gồm 01 thang bộ và hành lang bên. Cùng với nhà B và 

nhà C tạo thành sân khu vực phía Đông cho công trình. Giải pháp kiến trúc dùng 

mảng khối, cửa sổ, mái dốc và chi tiết mặt đứng đồng bộ, tạo hình phù hợp với tính 

chất công trình. 

Hạng mục bố trí các chức năng: 

- Khoa Dƣợc - Vật tƣ y tế (bộ phận kho thuốc); 

- Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng (bộ phận Thăm 

dò chức năng); 

- Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe (Khu vực phòng Studio) và một số 

phòng làm việc chức năng khác. 

 b. Giải pháp kết cấu: 

- Móng đơn BTCT đặt trực tiếp trên nền đất tự nhiên kết hợp móng đá hộc 

mang tƣờng VXM 75#. Toàn bộ các cấu kiện móng, giằng, dầm đổ bê tông đá dăm 

cấp độ bền B15 (M200#) đá 1x2, Cốt thép CB240-T (D<10), CB 300V (D≥10). Lót 

móng, dầm móng bê tông đá dăm cấp độ bền B7,5 (M100#) đá 2x4. Nền tầng 1 đổ bê 

tông đá dăm cấp độ bền B10 (M150#) đá 2x4. 

- Thân nhà sử dụng giải pháp kết cấu chịu lực là khung, cột, dầm đổ bê tông đá 

dăm cấp độ bền B15 (M200#) đá 1x2 toàn khối. Cốt thép CB240-T (D<10), CB 300V 

(D≥10). 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Bản sàn, sàn mái, sê nô, bản mặt cầu thang dày 80 – 100 đổ bê tông đá dăm 

cấp độ bền B15 (M200#) đá 1x2 toàn khối liền dầm. Cốt thép CB240-T (D<10), CB 

300V (D≥10). 

- Tƣờng bao che, tƣờng ngăn chia, bậc thang xây gạch chỉ VXM 50# trát VXM 

50#. Trần trát VXM M75#. 

- Mái lợp tôn màu đỏ sóng vuông, xà gồ thép dập U60 - U80, tƣờng thu hồi 

xây gạch chỉ 110 bổ trụ 220x600 VXM 50#. 

c. Giải pháp hoàn thiện: 

- Mặt tƣờng trần trong và ngoài nhà sơn trực tiếp kết hợp ốp gạch gốm, đá 

trang trí. Các phòng nghiệp vụ, kỹ thuật ốp tƣờng cao 2,4m bằng gạch Ceramic trắng 

300x600. Các phòng nghiệp vụ đặc thù: phòng rửa hấp dụng cụ, tiệt khuẩn,... ốp 

tƣờng gạch Ceramic trắng 300x600 cao sát trần. 

- Studio hoàn thiện nội thất mặt tƣờng, trần đảm bảo cách âm đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật và trang trí nội thất 

- Nền sàn các lát tầng gạch Ceramic 600x600. Sàn, nền các phòng cọ rửa 

thƣờng xuyên, nền khu tắm trị liệu, khu WC, ... lát gạch men chống trơn. Bậc tam cấp 

sảnh chính, cầu thang lát đá Granit tự nhiên. 

- Cửa đi, của sổ dùng cửa kính khuôn nhựa lõi thép uPVC, kính mờ. Vách kính 

dùng kính khuôn nhôm sơn tĩnh điện. Hoa sắt cửa sổ thép đặc 14x14 sơn chống rỉ. 

Cửa sảnh chính dùng cửa kính tấm lớn, bản lề thủy lực. Các bệ bàn phòng kỹ thuật 

nghiệp vụ, chậu rửa dùng tấm đan BTCT lát mặt đá Granit. 

- Lan can thang thép đặc, tay nắm Inox. 

- Trần các phòng yêu cầu nội thất: phòng họp chung, phòng lãnh đạo, sảnh 

chính, ... làm trần thạch cao khung xƣơng hợp kim trang trí. 

- Hoàn thiện cấp điện, chiếu sáng, cấp nƣớc thoát nƣớc, phòng cháy chữa cháy, 

... đồng bộ toàn bộ nhà. 

2.3.2.2. Cải tạo, nâng cấp nhà B (Trụ sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 

cũ) 

a. Giải pháp kiến trúc: 

Cải tạo sửa chữa hạng mục hiện có, nhà xây 4 tầng, diện tích sàn 1.344 m2, diện 

tích xây dựng 330 m2. Mặt bằng kích thƣớc tổng quát 26,1m x 15,0m, cốt nền nhà cao 

0,45m so với cốt sân, chiều cao tầng 1 – 3 là 3,6m, chiều cao tầng 4 là 4,2m, chiều cao 

đỉnh mái 17,7 m. 

Cơ bản giữ nguyên kiến trúc, kết cấu của căn nhà. Tháo dỡ và ngăn chia lại các 

phòng, đồng thời hoàn thiện theo yêu cầu sử dụng chuyên môn đáp ứng yêu cầu khám 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

chữa bệnh tại công trình. Giao thông trong nhà gồm 01 thang bộ và hành lang giữa kết 

nối với các hạng mục nhà C, D qua nhà cầu chung. Giải pháp kiến trúc dùng mảng 

khối, cửa sổ, mái dốc và chi tiết mặt đứng đồng bộ, tạo hình phù hợp với tính chất công 

trình. 

Hạng mục bố trí các các khoa phòng: 

+ Phòng khám bệnh đa khoa, chuyên khoa; 

+ Khoa Dinh dƣỡng; 

+ Khoa Sức khỏe sinh sản; 

+ Khoa phòng, chống HIV/AI; DS - Lao; 

+ Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe (bộ phận hành chính khoa). 

b. Giải pháp kết cấu: 

- Cơ bản giữ nguyên kiến trúc, kết cấu của căn nhà. 

- Tháo dỡ và ngăn chia lại các phòng, đồng thời hoàn thiện theo yêu cầu sử 

dụng. Tƣờng ngăn chia xây gạch chỉ VXM 50# trát VXM 50#. Trần trát VXM M75#. 

Tỷ lệ bóc lớp trát cũ bị hỏng và trát lại khoảng 30% 

c. Giải pháp hoàn thiện: 

- Tháo dỡ và thay thế các cửa tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài. Cửa đi, của sổ 

dùng cửa kính khuôn nhựa lõi thép uPVC, kính mờ. Vách kính dùng kính khuôn nhôm 

sơn tĩnh điện. Cửa sảnh chính dùng cửa kính tấm lớn, bản lề thủy lực. 

- Mặt tƣờng trần trong và ngoài nhà sơn trực tiếp kết hợp ốp gạch gốm, đá trang 

trí. Các phòng nghiệp vụ, kỹ thuật ốp tƣờng cao 2,4m bằng gạch Ceramic trắng 

300x600. Các phòng nghiệp vụ đặc thù: phòng rửa hấp dụng cụ, tiệt khuẩn,... ốp tƣờng 

gạch Ceramic trắng 300x600 cao sát trần. Các bệ bàn phòng kỹ thuật nghiệp vụ, chậu 

rửa dùng tấm đan BTCT lát mặt đá Granit. 

- Cửa đi, của sổ dùng cửa kính khuôn nhựa lõi thép uPVC, kính mờ. Vách kính 

dùng kính khuôn nhôm sơn tĩnh điện. Hoa sắt cửa sổ thép đặc 14x14 sơn chống rỉ. 

- Hoàn thiện cấp điện, chiếu sáng, cấp nƣớc, thoát nƣớc, phòng cháy chữa cháy, 

... đồng bộ toàn bộ nhà. 

2.3.2.3. Tháo dỡ các hạng mục hiện trạng 

Tháo dỡ các hạng mục 1 tầng không phù hợp trên đất tạo mặt bằng xây dựng 

công trình, tổng diện tích tháo dỡ khoảng 250 m2 gồm các hạng mục: Nhà khoa 

Methadol, phòng phụ trợ và khu vệ sinh 

Trong quá trình triển khai dự án, cần thực hiện đúng quy trình thanh lý tài sản 

công theo quy định tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh 

Cao Bằng trƣớc khi thực hiện tháo dỡ. 



12 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

2.3.2.4. Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật 

a. Sân vườn, đường nội bộ, cổng hàng rào: 

Tổ chức các tuyến giao thông, không gian sân bãi, cây xanh hợp lý cho bóng 

mát và cảnh quan toàn công trình. 

Tổ chức tuyến đƣờng cho xe 2 bánh sát hàng rào phía Nam, nối trục đƣờng  

phía Đông với khu vực để xe sau nhà B, thuận tiện cho giao thông trong công trình. 

Xây dựng hoàn thiện sân khu vực cổng tiếp giáp đƣờng phía Đông đồng bộ với sân 

vƣờn hiện có tại công trình. Trồng cây xanh, thảm cỏ tại các vị trí còn lại hợp lý cho 

bóng mát và cảnh quan toàn công trình. 

Mặt sân đƣờng nội bộ đổ BT M150# dày 100 kết hợp lát gạch Terrazo ngoài    

trời. Bó bồn gốc cây, viền bồn thảm cỏ xây gạch chỉ máy VXM 50#, thành ngoài và 

mặt trên bồn ốp đá xẻ tự nhiên. 

Cải tạo tuyến rào thép mặt đƣờng phía Đông đảm bảo tổ chức giao thông và 

cảnh quan cho công trình. 

Khối lƣợng chính: Sân đƣờng nội bộ 250m2 ; Hàng rào thép 15,0m; Đất cây 

xanh 250m2. 

b. Hệ thống cấp điện 

- Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện hiện có tại khu vực cấp cho công trình để 

cấp cho các hạng mục điện. Với phụ tải tiêu thụ điện cho các hạng mục xây dựng mới 

(nhà D và trạm bơm cứu hỏa), đơn vị sử dụng cần làm việc với Điện lực thành phố 

để cung cấp điện cho phù hợp khi đƣa công trình vào sử dụng 

- Lƣới điện: 

+ Phần cấp điện sinh họat: Từ tủ điện tổng của công trình có các đƣờng cáp cấp 

điện cho các phụ tải tiêu thụ điện. Bố trí tuyến dây 3 pha đi vào hệ thống các hạng 

mục sử dụng thiết bị công suất lớn: máy xét nghiệm, kho lạnh, Điện sinh hoạt 2 pha 

cấp cho các khu vực khám và điều trị. Trên mỗi đƣờng ra có Aptomat bảo vệ. Cáp 

điện cấp cho các hạng mục đi nổi gắn tƣờng nhà cấp đến tủ điện các các hạng mục 

dùng điện. 

+ Thiết kế chiếu sáng mặt sân, đƣờng nội bộ dùng bóng đèn gắn trên tƣờng nhà. 

Sử dụng loại bộ đèn LED 150W-220V ánh sáng trung tính (trọn bộ). Hệ thống điều 

khiển đặt trong phòng trực. 

+ Nguồn điện dự phòng đƣợc thiết kế cấp đầy đủ và thƣờng xuyên cho các 

phòng và bộ phận: cấp cứu, thủ thuật, kho thuốc, tủ lạnh của khoa xét nghiệm; Trạm 

bơm nƣớc chữa cháy; Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn lối thoát nạn. Trạm điện 

dự phòng theo hệ thống hiện có. 
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mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 
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Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

c. Hệ thống cấp nước 

- Nguồn nƣớc: Trung tâm y tế đƣợc thiết kế đảm bảo cấp nƣớc liên tục suốt 

ngày đêm cho sinh họat, khám chữa bệnh, chữa cháy. Qua tính toán, nhu cầu dùng 

nƣớc công trình không lớn. Các hạng mục đƣợc đầu tƣ sẽ sử dụng nguồn cấp nƣớc hiện 

có của công trình từ hệ thống cấp chung của đô thị. 

- Hệ thống cấp nƣớc: 

+ Mạng lƣới đƣờng ống: Thiết kế riêng mạng sinh họat và mạng cứu hỏa (mạch 

vòng). Ống dẫn nƣớc trực tiếp từ hệ thống đến hạng mục sử dụng nƣớc dùng ống 

HDPE D50-32. Ống đi ngầm 50cm dƣới mặt đất. 

+ Xây dựng bể với quy mô 50m3 kết hợp trạm bơm chữa cháy sau nhà B, sát 

hàng rào phía Tây, đảm bảo dự trữ cho các hạng mục dùng nƣớc trong công trình. 

+ Hệ thống chƣa cháy vách tƣờng đƣợc đầu tƣ xây dựng cho các hạng mục theo 

dự án (chi tiết theo thiết kế phòng cháy chữa cháy). 

d. Thoát nước thải 

Nƣớc thải sinh hoạt bao gồm nƣớc đen từ các bồn xí, bồn tiểu đƣợc thu gom 

theo đƣờng ống dẫn PVC D110 vào bể tự hoại ba ngăn để xử lý sơ bộ; nƣớc từ các 

bồn rửa mặt, rửa tay và nƣớc thoát sàn các khu vệ sinh dùng ống cùng với nƣớc thải từ 

các bể tự hoại dùng ống HDPE D200 gân xoắn dẫn về trạm xử lý nƣớc thải tập trung 

hiện có của Khoa nội tiết – Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Nƣớc thải  sau xử lý đạt 

QCVN 28:2010/BTNMT, Cột B, trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc của khu 

vực. 

- Kết cấu tuyến thoát: 

Bể tự hoại xây gạch chỉ VXM 50#, có đan đậy bằng BTCT, trát láng thành và 

đáy bể. Mƣơng thoát nƣớc xây gạch chỉ VXM 50#, trát láng trong VXM 75#, có đan 

đậy bằng BTCT, lòng mƣơng láng VXM. 

Ống thoát nƣớc dùng ống HDPE gân xoắn D200 chôn sâu dƣới đất từ 70cm    trở 

lên. 

e. Thoát nước mặt 

- Hệ thống: Thiết kế thoát nƣớc mặt xây dựng dạng mƣơng kín xung quanh các 

hạng mục đƣợc xây dựng với chế độ tự chảy và kết nối với hệ thống hiện có của công 

trình. 

- Mạng lƣới thoát nƣớc: 

Nƣớc mƣa trên mái nhà các hang mục chảy xuống sê nô, máng xối theo đƣờng 

ống PVC D110-140 dẫn xuống hệ thống thoát nƣớc mƣa dƣới mặt đất xung               quanh hạng 



14 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 
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Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

mục. Nƣớc mặt sau đó dẫn ra các tuyến thoát trong công trình và thoát ra mƣơng thoát 

nƣớc chung của khu vực tại phía Tây dự án. 

- Kết cấu tuyến thoát: 

+ Rãnh thoát ngoài nhà, sân bãi nội bộ KT 400x400 thành xây gạch chỉ VXM 

50#, đáy rãnh đổ BT đá dăm M200# dày 200, tấm đan BTCT dày 100, trát làng thành 

đáy rãnh VXM 75#. 

+ Hố ga thu nƣớc mặt sân xây thành gạch chỉ, đáy rãnh đổ BT đá dăm M200# 

dày 200. tấm đan BTCT. Miệng hố ga dùng nắp đậy bằng song chắn rác bằng gang 

đúc sẵn 

f. Chống sét 

Các hạng mục từ 2 tầng trở lên đƣợc bảo vệ chống sét đánh thẳng bằng kiểu 

lồng FARADAY. Lƣới thép đặt trực tiếp trên mái dùng thép D10, các cấu kiện nhô 

khỏi mái dùng thép D16. 

Dùng thép D10 nối lƣới thép trên mái xuống đất, dây dẫn dặt sát mặt tƣờng. Bộ 

phận tiếp đất là mạch vòng khép kín bao quanh hạng mục công trình, dây dẫn nối 

nhau bằng mối hàn. 

g. Thông tin liên lạc 

Bố trí hệ thống cáp điện thoại, internet cho các hạng mục. Mỗi khu vực bố trí 

số lƣợng ổ cắm thích hợp tại vị trí thuận lợi cho sử dụng. Hệ thống internet sử dụng 

chung với ổ điện thoại. Cáp điện thoại đi trong ống nhựa PVC âm tƣờng và đƣợc nối 

đến các hộp nối cáp điện thoại của từng bộ phận sử dụng. Mạng máy tính, mạng điện 

thoại, chống sét tin học và truyền thông đáp ứng theo tiêu chuẩn chung 

h. Phương án phòng cháy chữa cháy 

* Giải pháp chung: 

Phƣơng án thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và 

công trình TCVN 2622-1995 cụ thể nhƣ sau: 

Các hạng mục công trình thuộc loại công trình có cấp độ chịu lửa bậc II. Tính 

chịu lửa vật liệu, cấu kiện nhƣ cột, tƣờng chịu lực, buồng thang, tƣờng ngoài, tƣờng 

trong không chịu lực, tấm lát và các cấu kiện chịu lực khác của sàn và mái phải đạt 

giới hạn chịu lửa từ 15 đến 30 phút. Công trình đƣợc thiết kế bằng các loại vật liệu có 

tính chịu lửa cao nhƣ gạch, đá, sắt, thép, bê tông, nhôm kính đảm bảo yêu cầu trên. 

Bố trí trong công trình các họng chữa cháy vách tƣờng và các bình bột, bình 

khí chữa cháy tại các hạng mục. Nƣớc cấp cho cứu hỏa dùng mạng vòng tạo áp lực 

bằng máy bơm chuyên dụng, ống cấp nƣớc trong mạng dùng ống thép tráng kẽm. 
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(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 
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Nguồn nƣớc cứu hỏa dùng theo nguồn chung hiện có của công trình. Công suất họng 

nƣớc cứu hỏa trong công trình bằng công suất nguồn cấp (tối thiểu 2,5l/s). 

* Hệ thống chữa cháy trong nhà 

- Hệ thống chữa cháy vách tƣờng: Các hạng mục xây dựng có khối tích lớn bố 

trí hệ thống chữa cháy vách tƣờng và kết nối với mạng lƣới cấp nƣớc chữa cháy trong 

công trình. Tại các hạng mục, mỗi tầng bố trí 1 hộp cứu hoả, mỗi hộp cứu hoả bao gồm 

cuộn ống vải gai D50 dài 25m, lăng phun D50x16 và 1 van gạt D50. Tâm họng chữa 

cháy đặt cách đều nền nhà 1,25m. Công suất họng nƣớc cứu hỏa trong công trình bằng 

công suất nguồn cấp (tối thiểu 2,5l/s). 

- Hệ thống chữa cháy bằng bình chữa cháy: Tại mỗi hộp chữa cháy của các 

hạng mục đặt các bình chữa cháy loại bột ABC, loại bình khí CO2 và tiêu lệnh chữa 

cháy. Bình chữa cháy phải đƣợc kiểm tra theo định kỳ đúng quy định. Kiểm tra phải 

đảm bảo bình chữa cháy đặt đúng vị trí quy định, dễ nhìn, dễ sử dụng, còn niêm 

phong, còn đủ chất theo quy định. Vỏ bình không bị hƣ hỏng, ăn mòn, rò rỉ, kiểm tra 

dây loa phun, cò bóp. 

* Hệ thống báo cháy: 

Mục đích của hệ thống là đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của mọi 

ngƣời. Tại các tầng hạng mục công trình đều có đầu báo cháy tự động: Đầu báo khói, 

nhiệt,... phù hợp tính chất có thể gây cháy tại từng vị trí theo tiêu chuẩn của Việt Nam 

TCVN 5738-2001. Trung tâm báo cháy đặt tại phòng điều hành kỹ thuật, tại đây có 

điện thoại túc trực 24/24h 

Tại các hạng mục mỗi tầng có các hộp báo cháy, trên hộp này có chuông báo 

cháy, đèn báo cháy và nút ấn báo cháy bằng tay khẩn cấp. Khi có cháy xuất hiện nhờ 

các đầu báo tự động tín hiệu báo cháy truyền trực tiếp về trung tâm sử lý sau đó phát 

hiệu lệnh có cháy tại vùng có cháy cho công trình biết thông qua các đèn báo cháy và 

còi báo cháy trên hộp báo cháy. Trƣờng hợp thứ 2 do ngƣời có mặt tại nơi có đám 

cháy báo trực tiếp về trung tâm bằng cách ấn nút báo cháy khẩn cấp tại nơi có cháy. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tƣ 

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ 

Tổng số cán bộ nhân viên trong Trung tâm: 158 ngƣời, trong đó số cán bộ,    

nhân viên làm việc trong các hạng mục đƣợc đầu tƣ xây dựng theo dự án là 51 ngƣời. 

Số lƣợt khám bệnh và điều trị ngoại trú: 50 lƣợt/ngày. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, mô tả việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tƣ 

3.2.1. Công nghệ sản xuất, vận hành 
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Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 
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a. Công nghệ sản xuất 

Công nghệ của Dự án là thực hiện công tác khám chữa bệnh với các trang thiết 

bị hiện đại, đồng bộ đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe cho ngƣời dân. 

b. Thuyết minh quy trình khám, chữa bệnh 

Sơ đồ quy trình khám, chữa bệnh của dự án đƣợc thể hiện trên hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình khám, chữa bệnh của dự án 

- Đối với ngƣời bệnh đến khám: Sẽ đƣợc di chuyển đến khu vực tiếp đón, 

hƣớng dẫn. Tại đây, bệnh nhân sẽ đƣợc nhân viên tiếp đón phân loại sử lý ban đầu 

theo nhu cầu khám bệnh và hƣớng dẫn đến phòng khám phù hợp. Sau đó khi khám 

tổng quát xong, bệnh nhân đƣợc bác sĩ chỉ định đi làm các thủ tục cần thiết nhƣ xét 

nghiệm, chụp X – quang, nội soi, siêu âm,... Kỹ thuật viên thực hiện xét nghiệm sẽ 

Bệnh nhân đến khám 

Sảnh đón tiếp 

Phòng khám 

Xét nghiệm 

Lấy kết quả 

Bệnh nhân đƣợc 

kê đơn thuốc 

Quầy thuốc 

Xuất viện 

Giấy giới thiệu 

Chuyển viện tuyến 

tỉnh hoặc Trung ƣơng 

Nƣớc thải sinh hoạt; 

Rác thải sinh hoạt; 

Tiếng ồn,… 

Nƣớc thải y tế; 

Rác thải y tế 
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(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

đƣa lại phiếu kết quả cho bệnh nhân (hoặc ngƣời nhà bệnh nhân), các phiếu kết quả 

này sẽ đƣa trở về phòng khám ban đầu. Tại đây, tùy theo tình trạng của bệnh nhân, 

bác sĩ sẽ kê đơn thuốc để bệnh nhân điều trị tại nhà hoặc sẽ đƣợc làm các thủ tục giới 

thiệu chuyển viện tuyến tỉnh hoặc Trung ƣơng (Trung tâm không điều trị bệnh nhân 

nội trú). 

3.2.2. Mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

Công nghệ của Dự án là thực hiện công tác khám chữa bệnh. Các hoạt động của 

dự án chủ yếu là hoạt động của khám bệnh và hoạt động sinh hoạt của các bộ y tế, 

bệnh nhân đến khám và ngƣời nhà bệnh nhân. Tác động đến môi trƣờng nƣớc chủ yếu 

là nƣớc thải y tế từ hoạt động sinh hoạt và khám chữa bệnh, đặc điểm của nƣớc thải y 

tế chứa nhiều tạp chất, chất hữu cơ, chất dinh dƣỡng và đặc biệt là các vi trung gây 

bệnh. Loại nƣớc thải này nhất thiết buộc phải xử lý và khử trùng trƣớc khi thải vào 

môi trƣờng; Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế, chất thải nguy hại sẽ đƣợc thu 

gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý. 

Chủ dự án sẽ xây dựng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng có hiệu quả 

cao để giảm thiểu tối đa lƣợng chất thải ra ngoài môi trƣờng. Do đó việc lựa chọn công 

nghệ và đề xuất các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng mà chủ dự án lựa chọn 

hoàn toàn đáp ứng việc xử lý chất thải phát sinh từ dự án trong quá trình vận hành của 

dự án gây ra. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

Sản phẩm đầu ra của dự án là ngƣời bệnh đƣợc khám, điều trị và chăm sóc sức 

khỏe bằng các trang thiết bị hiện đại. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ 

a. Nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào của Dự án 

- Nguồn cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu: Các loại vật tƣ y tế, thảo dƣợc, hóa 

chất đƣợc chủ yếu đƣợc cung ứng từ các đại lý trong tỉnh Cao Bằng và một phần 

đƣợc nhập từ các cơ sở sản xuất, cung ứng tại Hà Nội. 

- Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu: Khi Dự án đi vào vận hành, nhu 

cầu nguyên nhiên liệu đầu vào phục vụ hoạt động khám chữa bệnh bao gồm các loại 

vật tƣ chủ yếu nhƣ sau: Băng, bông, gạc y tế; bơm kim tiêm và bơm hút các loại; bộ 

kim châm cứu; huyết áp kế, ống nghe; chỉ khâu; dao, panh, kìm và các dụng cụ thực 

hiện thủ thuật; dây truyền dịch; găng tay y tế; phim X-Quang và các vật tƣ cho máy 

X-Quang; các loại vật tƣ y tế khác; thuốc sắc đông y; thuốc tây y các loại. 

b. Cấp điện 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

b1. Tính toán phụ tải tiêu thụ điện: 

- Cơ sở tính toán 

+ Quy mô đất đai khu đất : 3.009 m2 

+ Tổng số cán bộ nhân viên trong Trung tâm: 158 ngƣời, trong đó số cán bộ,  

nhân viên làm việc trong các hạng mục đƣợc đầu tƣ xây dựng theo dự án: 51 ngƣời. 

+ Số lƣợt khám bệnh và điều trị ngoại trú: 50 lƣợt/ ngày 

+ Chỉ tiêu cấp điện các hạng mục: 20W/ m2 sàn. 

+ Hệ số sử dụng đồng thời kđt=0,9 

+ Hệ số phát triển kpt=1,1 

Bảng 1.2. Tổng hợp phụ tải tiêu thụ điện hạng mục đầu tư xây dựng 

STT Hạng mục Chỉ tiêu Quy mô 
Khối lƣợng 

(W) 

1 Nhà B (cải tạo, sửa 

chữa) 
20 W/m

2 
1.344,6 26.892 

2 Nhà D (xây dựng mới)  20 W/m
2
 1.009,2 20.184 

3 Chiếu sáng sân, đƣờng 

nội bộ 

150 W/bóng 2,0 300 

4 Máy bơm nƣớc  1.000 W/máy 2,0 2.000 

5 Tổng cộng (P) W  49.376 

6 Tổng công suất tính 

toán (Pt = kxP) 

kpt=1,1 kdt=0,9 48.882 

7 St (Pt/cosφ) cosφ = 0,85  57.509 

(Nguồn: Thiết kế cơ sở dự án) 

b2. Giải pháp cấp điện: 

- Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện hiện có tại khu vực cấp cho công trình để 

cấp cho các hạng mục điện. Với phụ tải tiêu thụ điện cho các hạng mục xây dựng mới 

(nhà D và trạm bơm cứu hỏa), đơn vị sử dụng cần làm việc với Điện lực thành phố để 

cung cấp điện cho phù hợp khi đƣa công trình vào sử dụng. 

- Lƣới điện: 

+ Phần cấp điện sinh họat: Từ tủ điện tổng của công trình có các đƣờng cáp cấp 

điện cho các phụ tải tiêu thụ điện. Bố trí tuyến dây 3 pha đi vào hệ thống các hạng mục 

sử dụng thiết bị công suất lớn: máy xét nghiệm, kho lạnh, .... Điện sinh hoạt 2 pha cấp 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

cho các khu vực khám và điều trị. Trên mỗi đƣờng ra có Aptomat bảo vệ. Cáp điện 

cấp cho các hạng mục đi nổi gắn tƣờng nhà cấp đến tủ điện các các hạng mục dùng 

điện. 

+ Thiết kế chiếu sáng mặt sân, đƣờng nội bộ dùng bóng đèn gắn trên tƣờng nhà. 

Sử dụng loại bộ đèn LED 150W-220V ánh sáng trung tính (trọn bộ). Hệ thống điều 

khiển đặt trong phòng trực. 

+ Nguồn điện dự phòng đƣợc thiết kế cấp đầy đủ và thƣờng xuyên cho các phòng 

và bộ phận: cấp cứu, thủ thuật, kho thuốc, tủ lạnh của khoa xét nghiệm; Trạm bơm 

nƣớc chữa cháy; Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn lối thoát nạn. Trạm điện dự 

phòng theo hệ thống hiện có. 

c. Cấp nƣớc 

c1. Tính toán nhu cầu dùng nước. 

* Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt, công cộng: 

- Cơ sở tính toán 

+ Quy mô đất đai khu đất : 3.009 m2 

+ Tổng số cán bộ nhân viên trong Trung tâm: 158 ngƣời, trong đó số cán bộ, 

nhân viên làm việc trong các hạng mục đƣợc đầu tƣ xây dựng theo dự án: 51 ngƣời. 

+ Số lƣợt khám bệnh và điều trị ngoại trú: 50 lƣợt/ ngày. 

+ Chỉ tiêu cấp nƣớc cho khu vực khám bệnh và điều trị ngoại trú: 15 l/lần 

khám/ngày đêm. 

+ Chỉ tiêu cấp nƣớc khu vực hành chính: 100 l/ngƣời/ngày đêm. 

+ Nƣớc cấp cho cứu hỏa, tƣới cây, rửa đƣờng: 10% lƣợng nƣớc sinh hoạt 

Bảng 1.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, công cộng cho hạng 

mục đầu tư xây dựng 

STT Hạng mục Chỉ tiêu Quy mô 
Khối lƣợng 

(m
3
) 

1 Nƣớc sinh hoạt (Qsh)    

 Khối khám bệnh và điều 

trị ngoại trú 

15 l/lần khám/ngày 

đêm 

50 0,75 

 Khối hành chính, y tế dự 

phòng  và phục vụ 

100 l/ ngƣời/ ngày 

đêm 

51 5,1 

2 Nƣớc phục vụ công cộng 

(tƣới cây, rửa đƣờng, 

10% Qsh 5,85 0,59 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

PCCC, ...(Qcc) 

 Tổng cộng (Q1)   6,44 

 Nƣớc thất thoát (Qt) 20% Q1 6,4 1,29 

 Tổng nhu cầu   7,72 

(Nguồn: Thiết kế cơ sở dự án) 

* Nước cấp cho hoạt động khám chữa bệnh 

Bảng 1.4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động khám chữa bệnh 

cho hạng mục đầu tư xây dựng 

STT 
Hạng mục sử  

dụng nƣớc 

Tổng nhu cầu 

(m
3
/ngày đêm) 

1 Nƣớc khử khuẩn  0,2 

2 Nƣớc rửa dụng cụ y tế 0,5 

3 
Nƣớc dùng cho hoạt động xét nghiệm, tiểu 

phẫu, thủ thuật,... 
0,3 

Tổng 1 

(Nguồn: Chủ đầu tư) 

c2. Thiết kế cấp nƣớc 

- Nguồn nƣớc: Trung tâm y tế đƣợc thiết kế đảm bảo cấp nƣớc liên tục suốt ngày 

đêm cho sinh họat, khám chữa bệnh, chữa cháy. Qua tính toán, nhu cầu dùng nƣớc 

công trình không lớn. Các hạng mục đƣợc đầu tƣ sẽ sử dụng nguồn cấp nƣớc hiện có 

của công trình từ hệ thống cấp chung của đô thị. 

- Hệ thống cấp nƣớc: 

+ Mạng lƣới đƣờng ống: Thiết kế riêng mạng sinh họat và mạng cứu hỏa (mạch 

vòng). Ống dẫn nƣớc trực tiếp từ hệ thống đến hạng mục sử dụng nƣớc dùng ống 

HDPE D50-32. Ống đi ngầm 50cm dƣới mặt đất. 

+ Xây dựng bể với quy mô 50m3 kết hợp trạm bơm chữa cháy sau nhà B, sát 

hàng rào phía Tây, đảm bảo dự trữ cho các hạng mục dùng nƣớc trong công trình. 

+ Hệ thống chữa cháy vách tƣờng đƣợc đầu tƣ xây dựng cho các hạng mục theo 

dự án (chi tiết theo thiết kế phòng cháy chữa cháy). 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ 

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

5.1.1. Tiến độ thực hiện dự án 



21 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Năm 2022: Chuẩn bị đầu tƣ, thực hiện các thủ tục pháp lý. 

- Năm 2023: Thi công xây dựng hạng mục công trình và hoàn thành dự án. 

5.1.2. Vốn đầu tư  

- Tổng mức đầu tƣ: 30.000.000.000 đồng. 

- Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách trung ƣơng (Chƣơng trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội). 

5.1.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Tổ chức và thực hiện Dự án trong giai đoạn triển khai xây dựng  

Ban Quản lý dự án đầu tƣ và xây dựng tỉnh Cao Bằng là đơn vị trực tiếp quản lý 

dự án, bao gồm cả công tác quản lý môi trƣờng trong giai đoạn thi công. Trong quá 

trình triển khai xây dựng sẽ yêu cầu các đơn vị thi công triển khai các biện pháp bảo 

vệ môi trƣờng, đồng thời hợp đồng với đơn vị tƣ vấn giám sát tổ chức theo dõi, giám 

sát quá trình thi công của các đơn vị thi công đảm bảo chất lƣợng công trình và đúng 

tiến độ, đồng thời giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh môi trƣờng và an toàn lao 

động của các đơn vị thi công trong suốt thời gian triển khai thi công dự án.  

b. Tổ chức và thực hiện dự án trong giai đoạn vận hành 

Sau khi dự án hoàn thành, Ban Quản lý dự án đầu tƣ và xây dựng tỉnh Cao 

Bằng sẽ bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng quản lý, 

vận hành để sử dụng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh.   
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

a. Phù hợp quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

- Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đang trong quá trình dự thảo và hoàn thiện, nội dung hoạt động của 

dự án và các giải pháp bảo vệ môi trƣờng hoàn toàn phù hợp với quy hoạch. 

b. Phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

- Dự án phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 

tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 50/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

- Dự án nằm trong danh mục nhiệm vụ, dự án dự kiến đầu tƣ từ Chƣơng trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đƣợc Thủ tƣớng chính phủ phê duyệt tại Văn 

bản số 681/TTg-KTKH ngày 01/8/2022 về việc thông báo danh mục và mức vốn cho 

các nhiệm vụ, dự án thuộc Chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

c. Phù hợp với các quy hoạch khác 

Khu vực thực hiện dự án không nằm trong khu vực quy hoạch an ninh quốc 

phòng, khu danh lam thắng cảnh, di chỉ khảo cổ, dân cƣ và các quy hoạch khác của địa 

phƣơng. 

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

Qua kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng trong quá trình hoạt động giai 

đoạn trƣớc và kết quả phân tích chất lƣợng môi trƣờng nền của dự án cho thấy: 

- Môi trƣờng không khí: Môi trƣờng không khí tại trung tâm khu vực dự án: Tất 

cả các chỉ tiêu đo và phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép từ đó chất thấy chất 

lƣợng môi trƣờng không khí khu vực thực hiện dự án còn tƣơng đối tốt. 

- Môi trƣờng nƣớc: Kết quả đo, phân tích nƣớc thải y tế sau hệ thống xử lý 

nƣớc thải của Khoa nội tiết và Trung tâm kiểm soát bệnh tật cho thấy tất cả các chỉ 

tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 

28:2010/BTNMT. Nƣớc mặt sông Bằng Giang cách khu vực dự án khoảng 100m: Kết 

quả đo, phân tích nƣớc mặt sông Bằng Giang cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều 

nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT cho thấy 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

chất lƣợng môi trƣờng nƣớc mặt sông Bằng Giang (nguồn tiếp nhận nƣớc thải của dự 

án) còn tƣơng đối tốt. Từ đó cho thấy hoạt động của dự án chƣa gây ô nhiễm đến môi 

trƣờng xung quanh. 

Trong quá trình dự án đi vào hoạt động các biện pháp xử lý, giảm thiểu chất 

thải do dự án phát sinh cũng sẽ đƣợc thực hiện nghiêm túc: Nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc 

thải y tế đƣợc xử lý đảm bảo, chất thải rắn, chất thải nguy hại đƣợc thu gom và xử lý 

theo đúng quy định,… 

Bên cạnh đó, nhằm hạn chế các tác động xấu tới chất lƣợng các hợp phần môi 

trƣờng khu vực, chủ đầu tƣ sẽ chủ động áp dụng các biện pháp giảm thiểu khả thi, đảm 

bảo không vƣợt giới hạn khả năng chịu tải của môi trƣờng khu vực. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Chƣơng III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ 

 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật 

1.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường 

Dữ liệu hiện trạng môi trƣờng dựa trên số liệu quan trắc định kỳ trong quá trình 

hoạt động của dự án giai đoạn trƣớc do Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao 

Bằng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công ty cổ phần đầu tƣ Công 

nghệ và Môi trƣờng CEC, Trung tâm quan trắc và Dữ liệu tỉnh Cao Bằng thực hiện. 

Cụ thể nhƣ sau: 

a. Kết quả đo và phân tích nước thải y tế định kỳ 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

(CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, 

cấp nước, thoát nước mặt, thoát nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Bảng 3.1. Kết quả đo và phân tích nước thải y tế định kỳ 

T
T 

Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 28:2010/ 

BTNMT 

20/09/2020 31/03/2021 07/09/2021 10/11/2021 Cột B 

1 pH 
-
 6,71 7,26 7,61 6,58 6,5 – 8,5 

2 TSS mg/L 10 28 14 17 100 

3 BOD5 mg/L 21 10,62 43,3 34,2 50 

4 COD mg/L 39 18,94 74,8 57,6 100 

5 NH4
+
_N mg/L 1,07 0,24 0,5 2,15 10 

6 PO4
3-

_P mg/L 1,20 0,42 0,87 3,17 10 

7 Sunfua (H2S) mg/L <0,04 0,4 0,75 0,48 4 

8 NO3
-
_N mg/L 15,12 0,87 3,38 3,55 50 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/L 0,68 11,6 2,2 3,8 20 

10 Coliform MPN/100mL 2.400 50 <1 3.500 5.000 

11 Salmonella Vi khuẩn/100mL KPH KPH KPH KPH KPH 

12 Shigella Vi khuẩn/100mL KPH KPH KPH KPH KPH 

13 Vibrio cholerae Vi khuẩn/100mL KPH KPH KPH KPH KPH 

14 
Tổng hoạt động 

phóng xạ α 
Bq/L KPH <0,02 KPH KPH 0,1 

15 
Tổng hoạt động 

phóng xạ β 
Bq/L KPH <0,15 KPH KPH 1 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Chú thích: 

* Vị trí lấy mẫu: Nƣớc thải sau hệ thống xử lý của Khoa nội tiết và Trung tâm 

keierm soát bệnh tật. 

* Tiêu chuẩn so sánh 

QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế. 

Cột B – Quy định giá trị thông số ô nhiễm nƣớc thải y tế khi xả vào nguồn nƣớc 

không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

* Thời gian lấy mẫu, phân tích: 

- Lần 1 (Lấy mẫu ngày 20/09/2020, phân tích từ 23/09 – 30/10/2020); 

- Lần 2 (Lấy mẫu ngày 31/03/2021, phân tích từ 31/03 – 29/04/2021); 

- Lần 3 (Lấy mẫu ngày 07/09/2021, phân tích từ 07/09 – 16/09/2021). 

- Lần 3 (Lấy mẫu ngày 10/11/2021, phân tích từ 10/11 – 29/11/2021). 

* Nhận xét: 

 Kết quả đo, phân tích nƣớc thải y tế sau hệ thống xử lý nƣớc thải của Khoa nội 

tiết và Trung tâm kiểm soát bệnh tật cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm 

trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT. Từ đó cho thấy hiệu 

quả xử lý của hệ thống là tƣơng đối tốt. 

b. Kết quả đo và phân tích nước mặt sông Bằng Giang 

Bảng 3.2. Kết quả đo và phân tích nước mặt sông Bằng Giang 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả (ngày 

14/07/2021) 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

B1 

1 pH 
-
 7,83 5,5 - 9 

2 TSS mg/l
 

18 50 

3 BOD5 mg/l 6,92 15 

4 COD mg/l 13,2 30 

5 NH4
+ 

mg/l 0,02 0,9 

6 NO3
-
 mg/l 0,78 10 

7 PO4
3- 

mg/l 0,06 0,3 

8 Tổng dầu mỡ mg/l 0,4 1 

9 E.coli MPN/100ml 16 100 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

10 Coliform MPN/100ml 1.200 7500 

11 
Tổng hoạt động 

phóng xạ α 
Bq/L KPH 0,1 

12 
Tổng hoạt động 

phóng xạ β 
Bq/L KPH 1 

Chú thích: 

* Vị trí lấy mẫu: Nƣớc mặt sông Bằng Giang sau điểm xả nƣớc thải của Khoa 

nội tiết và Trung tâm kiểm soát bệnh tật khoảng 100m về phía hạ lƣu. 

* Tiêu chuẩn so sánh 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc 

mặt. Cột B1 – Dùng cho mục đích tƣới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác 

có yêu cầu chất lƣợng tƣơng tự. 

* Thời gian lấy mẫu, phân tích: Lấy mẫu ngày 14/07/2021, phân tích từ 14/07 – 

29/07/2021. 

* Nhận xét: 

Từ kết quả đo và phân tích chất lƣợng nƣớc mặt sông Bằng Giang, cho thấy: 

Tất cả các chỉ tiêu đo và phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT. 

1.2 Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 

Khu vực thực hiện các hạng mục của dự án nằm trong khuôn viên có sẵn của 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng, do đó mặt bằng đã có sẵn, tại khu 

vực dự án không có hệ sinh thái cũng nhƣ tài nguyên sinh vật. 

Xung quanh khu vực dự án qua khảo sát thực tế nhận định một số đặc điểm cơ 

bản sau: Hệ sinh thái trên cạn: động vật hoang dã chỉ còn một số loài nhỏ nhƣ bộ gặm 

nhấm, bò sát,...không có các loài thú lớn. Ngoài ra còn có các loại chim nhỏ trong khu 

vực nhƣ sẻ, cò,.. Hệ sinh thái dƣới nƣớc sông Bằng Giang: Chủ yếu là rong rêu, 

tảo…và một số loài cá nhƣ: Tôm, cua, cá chép, lƣơn, cá bống, ốc,... không nằm trong 

danh sách các loài quý hiếm cần đƣợc bảo tồn. 

2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

Nƣớc thải y tế và nƣớc thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý đƣợc thoát ra mƣơng 

thoát nƣớc chung của khu vực, sau đó đến nguồn tiếp nhận là sông Bằng Giang, cách 

Dự án khoảng 100m. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Sông Bằng Giang là con sông chính chảy qua lƣu vực Cao Bằng bắt nguồn từ 

vùng núi Nà Vài (Trung Quốc) ở độ cao 600m, diện tích lƣu vực đến Thủy Khẩu là 

4.560 km
2
. Trong đó diện tích lƣu vực phần núi đá vôi là 1.850 km

2
, diện tích lƣu vực 

sông Bằng thuộc tỉnh Cao Bằng là 3.104,53 km
2
 (không kể sông Bắc Vọng) và có trạm 

đo thủy văn tại thành phố Cao Bằng với diện tích lƣu vực 2.880 km
2
. Đoạn sông Bằng 

chảy qua địa phận tỉnh Cao Bằng  dài 110km, lƣu lƣợng nƣớc trung bình năm 72,5 

m
3
/s, độ dốc sông 2‰, mật độ lƣới 0,91 km/km

2
, hệ số uốn khúc 1,29. Các nhánh sông 

lớn của sông Bằng là sông STê Lao, sông Hiến, sông Trà Lĩnh và sông Bắc Vọng. 

Theo nguồn số liệu niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng năm 2021, số liệu thuỷ 

văn Sông Bằng Giang tại trạm Bằng Giang trong 4 năm gần nhất nhƣ sau: 

Bảng 3.3.  Số liệu thủy văn sông Bằng Giang tại trạm Bằng Giang 

TT Thông số 2018 2019 2020 2021 

1 Mực nƣớc cao nhất (m) 181,25 180,96 180,00 179,48 

2 Mực nƣớc thấp nhất (m) 176,53 176,60 176,54 176,66 

(Nguồn: Theo niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng năm 2021 - Trạm quan trắc Thành 

phố Cao Bằng) 

2.2. Mô tả chất lƣợng nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

Nguồn tiếp nhận nƣớc thải là sông Bằng Giang cách khu vực dự án khoảng 

100m. Qua các kết quả phân tích (tổng hợp ở mục 1 và mục 3) cho thấy, chất lƣợng 

nƣớc mặt tại sông Bằng Giang còn tƣơng đối tốt, các chỉ tiêu đo và phân tích đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam. Từ đó cho thấy có khả năng chịu 

tải đối với việc phát thải trong quá trình thi công và thực hiện dự án. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, nơi thực 

hiện dự án 

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng nơi thực hiện dự án, chủ đầu 

tƣ phối hợp với đơn vị tƣ vấn là Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trƣờng Cao 

Bằng và Công ty TNHH MTV kỹ thuật Tài nguyên và Môi trƣờng đã tiến hành khảo 

sát, đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân tích trong phòng thí nghiệm các mẫu 

khí, nƣớc mặt khu vực dự án. Các mẫu đƣợc tiến hành khảo sát, lấy mẫu 03 đợt khác 

nhau tại cùng một vị trí. Kết quả thu đƣợc dùng để đánh giá chất lƣợng các thành phần 

môi trƣờng hiện tại (so sánh với các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành) cũng nhƣ 

trong việc kiểm soát, phòng ngừa các vấn đề ô nhiễm môi trƣờng sau này.  

a. Hiện trạng môi trường không khí 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Bảng 3.4. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí trung tâm khu vực dự án 

TT 
Tên chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 05 

QCVN  

So Sánh Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 Nhiệt độ 
0
C 27,8 26,8 26,5 - 18÷32

(1) 

2 Độ ẩm % 73,1 73,7 74,0 - 40÷80
(1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,5 0,6 0,5 - 0,2÷1,5
(1) 

4 Hƣớng gió Độ 183 185 187 - - 

5 Bụi TSP µg/m
3 

86 82 80 300
 

8.000
(2) 

6 CO µg/m
3
 2576 2568 2561 30.000 20000

(3) 

7 SO2 µg/m
3
 59,7 57,1 55,9 350 5000

(3) 

8 NO2 µg/m
3
 43,3 41,4 39,8 200 5000

(3) 

9 Tiếng ồn dBA 68,2 67,5 67,8 70
(a) 

85
(4) 

Ghi chú: 

"-": Không quy định trong quy chuẩn. 

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh ( Trung bình 1 giờ ). 

(a): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

 (1): QCVN 26:2016/BYT, Quy định quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - 

giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc 

 (2): QCVN 02:2019/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi, giá trị tiếp xúc 

cho phép bụi tại nơi làm việc. 

 (3): QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

(4): QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

* Vị trí lấy mẫu: KCDC: Không khí tại trung tâm khu vực dự án. Tọa độ: E = 

106
o
15'48.9''; N = 22

o
39'30.6''. 

* Thời gian phân tích mẫu 

Lần 1 (Ngày lấy mẫu/nhận mẫu từ 06/09 – 08/09/2022; ngày phân tích 08/09 – 

15/09/2022; Lần 2 (Ngày lấy mẫu/nhận mẫu từ 10/09 – 12/09/2022; ngày phân tích 

12/09 – 19/09/2022. Lần 3 (Ngày lấy mẫu/nhận mẫu từ 15/09 – 16/09/2022; ngày phân 

tích 16/09 – 23/09/2022. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

* Đánh giá kết quả phân tích: 

Từ bảng kết quả đo và phân tích chất lƣợng môi trƣờng không khí khu vực thực 

hiện dự án cho thấy: tất cả các chỉ tiêu đo và phân tích đều nằm trong giới hạn cho 

phép theo các quy chuẩn QCVN. Qua đó cho thấy chất lƣợng môi trƣờng không khí 

khu vực dự án tƣơng đối tốt, chƣa bị ô nhiễm, khả năng chịu tải của môi trƣờng không 

khí khu vực dự án cao. 

b. Hiện trạng môi trường nước mặt 

Bảng 3.5. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt sông Bằng Giang cách khu 

vực dự án 100m 

TT 
Tên chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT (B1) Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 pH
* - 7,6 7,3 7,2 5,5 ÷ 9 

2 TSS mg/l 20,5 19,5 19,0 15 

3 BOD5 mg/l 8,6 7,8 7,1 50 

4 COD mg/l 21,7 19,9 18,6 30 

5 NH4
+ 

- N mg/l 0,45 0,41 0,36 0,9 

6 NO3
- 
- N mg/l 1,65 1,56 1,41 10 

7 Fe mg/l 0,12 0,11 0,10 1,5 

8 
Tổng dầu 

mỡ 
mg/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 1 

9 Coliform VK/100ml 300 280 270 7.500 

* Ghi chú: 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc mặt: 

Cột B1 - quy định giá trị giới hạn các thông số chất lƣợng nƣớc mặt của nguồn 

nƣớc mặt dùng cho mục đích tƣới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích khác có yêu cầu 

chất lƣợng nƣớc tƣơng tự hoặc các mục đích sử dụng nhƣ loại B2. 

* Vị trí lấy mẫu: MCDC: Nƣớc mặt sông Bằng Giang cách dự án khoảng 100m 

về phái Tây Nam. Tọa độ X(m): E = 106
o
15'45.9''; N = 22

o
39'27.0''. 

* Thời gian phân tích mẫu 

Lần 1 (Ngày lấy mẫu/nhận mẫu từ 06/09 – 08/09/2022; ngày phân tích 08/09 – 

15/09/2022; Lần 2 (Ngày lấy mẫu/nhận mẫu từ 10/09 – 12/09/2022; ngày phân tích 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

12/09 – 19/09/2022. Lần 3 (Ngày lấy mẫu/nhận mẫu từ 15/09 – 16/09/2022; ngày phân 

tích 16/09 – 23/09/2022. 

* Đánh giá kết quả phân tích:  

Từ kết quả đo và phân tích chất lƣợng nƣớc mặt sông Bằng Giang cho thấy: Tất 

cả các chỉ tiêu đo và phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (B1). Qua đó cho thấy chất lƣợng môi nƣớc khu vực dự án tƣơng 

đối tốt, chƣa bị ô nhiễm, khả năng chịu tải của môi trƣờng nƣớc khu vực dự án cao. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Chƣơng IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn 

triển khai xây dựng dự án 

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Đối với nước mưa chảy tràn 

- Thi công phƣơng pháp cuốn chiếu; các phƣơng tiện hoạt động thi công khi 

đến hạn bảo dƣỡng hoặc thay dầu đƣợc đƣa tới các gara chuyên nghiệp để xử lý các 

vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Không thực hiện thay dầu, sửa chữa tại khu vực để hạn 

chế tới mức thấp nhất sự rơi vãi các loại dầu máy có chứa thành phần độc hại ra môi 

trƣờng. 

- Tại các khu vực sau khi đào móng, san nền, sử dụng máy lu lèn chặt nền đất 

vừa đảm bảo độ nén chặt của các lớp đất theo yêu cầu xây dựng công trình, đồng thời 

giảm thiểu tới mức thấp nhất lƣợng đất đá cuốn theo nƣớc mƣa chảy tràn. Hạn chế ô 

nhiễm nguồn nƣớc mặt tiếp nhận. 

- Hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa chảy tràn đối với các hạng mục công trình 

đã xây dựng từ giai đoạn trƣớc (xung quanh khu nhà B): Hệ thống mƣơng thu gom 

thoát nƣớc mặt với chiều dài x sâu x rộng là 50 x 0,4 x 0,4m, nƣớc mƣa đƣợc thoát ra 

hệ thống mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực. 

- Phần nƣớc mƣa chảy tràn trên diện tích dự án, đƣợc xử lý theo phƣơng án tự 

tiêu thoát theo mặt bằng, không xảy ra hiện tƣợng úng ngập kể cả khi có mƣa to kéo 

dài. 

- Định kỳ hàng tháng, công nhân tiến hành vệ sinh mƣơng rãnh, khơi thông 

dòng chảy, tránh ách tắc đối với hệ thống này. 

b. Đối với nước thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công xây dựng các hạng mục 

công trình đƣợc xử lý bằng 01 bể tự hoại 3 ngăn tại khu nhà vệ sinh của nhà B, thể tích 

bể tự hoại 13,19m
3
, kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (4,78 x 1,78 x 1,55)m. 

1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại 

a. Chất thải rắn xây dựng 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Các chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: Bao xi măng, đầu mẩu thép, 

thùng hộp, tôn, gỗ… đƣợc thu gom, tận dụng bán cho cơ sở thu mua phế liệu. 

- Các chất thải: Gạch vỡ, đá, cát, sỏi, xi măng chết trong xây dựng đƣợc sử 

dụng san nền ngay trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng.  

b. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Các loại chất thải có thể tái sử dụng, tái chế nhƣ giấy, kim loại, nhựa... đƣợc 

thu gom riêng vào thùng carton hoặc bao tải sau đó bán cho các cơ sở thu mua phế 

liệu. 

- Các chất còn lại thu gom vào 04 thùng rác có nắp đậy, dung tích 60 lít. Chủ 

đầu tƣ hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trƣờng tại địa phƣơng thu gom, xử lý ngay 

trong ngày. 

- Tuyên truyền giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh của công nhân, thu gom, tập kết 

chất thải đúng quy định theo nội quy đề ra, không ảnh hƣởng đến vệ sinh môi trƣờng, 

mỹ quan khu vực. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động chất thải nguy hại 

- Hạn chế việc sửa chữa máy móc, xe cộ tại công trƣờng (chỉ sửa chữa nhỏ 

trong trƣờng hợp sự cố). Các phƣơng tiện hoạt động trên công trƣờng khi đến hạn bảo 

dƣỡng hoặc thay dầu đƣợc đƣa tới các gara chuyên nghiệp để xử lý các vấn đề liên 

quan đến kỹ thuật. Không thực hiện thay dầu hay sửa chữa tại khu vực công trƣờng thi 

công để hạn chế tới mức thấp nhất sự rơi vãi của các loại dầu máy có chứa thành phần 

độc hại ra môi trƣờng. 

- Thu gom, phân loại bằng 03 thùng phi, thể tích 200 lít, đặt tại nơi có mái che, 

mặt sàn không bị thẩm thấu tại khu vực lán trại. 

- CTNH đƣợc quản lý theo đúng hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

- Cam kết thu gom triệt để, lƣu giữ chất thải nguy hại trong thùng đặt trong kho 

chứa đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố xảy ra. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý để xử lý chất 

thải nguy hại theo quy định. 

- Báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm lồng ghép với 

báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng của dự án (kỳ báo cáo từ tháng 01 đến hết ngày 31 

tháng 12) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm 

quyền. 

1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt trong có hiệu suất cao, tải lƣợng 

khí thải nhỏ và độ ồn thấp. Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy móc thiết bị, luôn để máy 

móc thiết bị hoạt động trong trạng thái tốt nhất, hạn chế tiếng ồn và khói thải ở mức 

thấp nhất. 

- Các xe vận chuyển phải thực hiện đúng các quy định giao thông chung: có bạt 

che thùng và không đƣợc làm rơi vãi đất đá, nguyên vật liệu để hạn chế tối đa sự phát 

thải bụi ra môi trƣờng. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân: khẩu trang, găng tay, nút tai 

chống ồn, quần áo… 

1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động nhƣ: các thiết bị bảo vệ tai, giới hạn thời gian 

làm việc tại những khu vực có tiếng ồn quá giới hạn cho phép. 

- Không sử dụng máy móc thiết bị quá cũ trong thi công. Một số máy móc gây 

ồn thiết kế lắp đặt thêm ống giảm thanh. 

- Bảo dƣỡng, tra dầu mỡ định kỳ thiết bị đảm bảo thiết bị không bị rơ rão, thay 

thế thiết bị gây tiếng ồn lớn hơn tiêu chuẩn cho phép. 

- Tuyên truyền và hƣớng dẫn các công nhân xây dựng thực hiện tốt công tác 

bảo vệ lao động và kỹ thuật an toàn. 

- Quy định tốc độ xe ra vào công trình, vận hành máy móc đúng thông số kỹ 

thuật đã quy định. 

- Sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tránh việc các máy móc gây ồn cùng làm 

việc sẽ gây nên tác động cộng hƣởng. 

1.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn lao động 

- Quy định các nội quy làm việc tại công trƣờng, bao gồm nội quy ra, vào làm 

việc tại công trƣờng; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy sử dụng các thiết 

bị; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông. 

- Trang bị đủ các phƣơng tiện bảo hộ lao động (ủng, găng tay, khẩu trang…), 

trang bị các túi cứu thƣơng để sơ cứu tại công trƣờng. 

b. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ 

- Bố trí lƣu trữ nhiên liệu, nguyên liệu xa nguồn gây cháy nổ nhƣ bếp lửa, hàn 

và phải có bình cứu hỏa.  

- Công nhân, máy và thiết bị thi công trên công trƣờng phải đƣợc bảo đảm an 

toàn về điện. Công nhân đƣợc hƣớng dẫn kỹ thuật an toàn điện, phòng tránh tai nạn về 

điện. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Phối hợp với lực lƣợng PCCC địa phƣơng để tập huấn công tác PCCC cho cán 

bộ công nhân trên công trƣờng và công tác phòng ngừa, xử lý các sự cố cháy nổ có thể 

xảy ra. 

c. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Phối hợp với chính quyền địa phƣơng thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp 

luật về gìn giữ trật tự an ninh xã hội tại địa phƣơng; 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt rõ ràng, đầy đủ, tổ chức quản lý công nhân tốt 

nhất, nghiêm cấm các hành vi cờ bạc rƣợu chè, tụ tập hút chích và các tệ nạn khác; 

- Tăng cƣờng sử dụng nhân lực địa phƣơng. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng trong giai đoạn dự 

án đi vào vận hành 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

a. Đối với nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn trƣớc đã đầu tƣ một phần hệ thống rãnh thoát nƣớc ngoài nhà. 

Giai đoạn này các hệ thống rãnh thoát nƣớc xung quanh xây dựng mới sẽ đƣợc kết nối 

với hệ thống rãnh hiện có và thoát ra mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực. 

Cụ thể hệ thống thoát nƣớc mặt nhƣ sau: 

Rãnh thoát đã có: Chiều dài 50m kích thƣớc (rộng x sâu) là (0,4 x 0,4)m. 

Rãnh thoát xây mới: Chiều dài 86m, kích thƣớc (rộng x sâu) là (0,4 x 0,4)m. Bố 

trí 01 hố ga thu nƣớc kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (0,7 x 0,7 x ,07)m. 

Kết cấu: Rãnh thoát thành xây gạch chỉ VXM 50#, đáy rãnh đổ BT đá dăm 

M200# dày 200, tấm đan BTCT dày 100, trát làng thành đáy rãnh VXM 75#. Hố ga 

thu nƣớc mặt sân xây thành gạch chỉ, đáy rãnh đổ BT đá dăm M200# dày 200. tấm đan 

BTCT. Miệng hố ga dùng nắp đậy bằng song chắn rác bằng gang đúc sẵn. 

b. Đối với nước thải sinh hoạt 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nƣớc thải sinh hoạt → Bể tự hoại → ống dẫn → 

Hệ thống xử lý nƣớc thải khoa nội tiết → mƣơng thoát nƣớc chung → sông Bằng 

Giang. 

- Thuyết minh quy trình: Nƣớc thải từ nhà vệ sinh đƣợc thu gom trực tiếp vào 

02 bể tự hoại để xử lý với tổng thể tích 26,38m
3
. Trong đó: Tại khu vực nhà B: Bố trí 

01 bể tự hoại thể tích 13,19m
3
, kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (4,78 x 1,78 x 1,55)m; 

Tại khu vực nhà D: Bố trí 01 bể tự hoại thể tích 13,19m
3
, kích thƣớc (dài x rộng x sâu) 

là (4,78 x 1,78 x 1,55)m. Kết cấu: Nắp đậy bằng BTCT, tƣờng xây gạch chỉ, đáy và 

thành bể đƣợc trát bằng VXM mác 75, dày 2,5cm, chia làm 2 lớp: Lớp đầu dày 1,5cm, 

lớp 2 dày 1cm, đánh màu bằng xi măng nguyên chất. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Bể tự hoại là công trình làm đồng thời 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng 

với 3 ngăn xử lý: Ngăn 1 (thu và lên men), ngăn 2 (lắng, phân hủy sinh học), ngăn 3 

(lắng, chảy tràn). Nƣớc thải với thời gian lƣu từ 2 - 4 ngày, dƣới tác dụng của các vi 

sinh vật kỵ khí, các tác nhân ô nhiễm đƣợc phân huỷ, hạn chế tối đa hàm lƣợng các 

chất ô nhiễm. Nƣớc thải sinh hoạt sau khi đƣợc xử lý bể tự hoại đƣợc dẫn theo đƣờng 

đƣờng ống PVC D160 với tổng chiều dài 51m (ống dẫn từ nhà D 30m, ống dẫn từ nhà 

B 21m), cuối tuyến bố trí 01 hố ga kích thƣớc  (dài x rộng x sâu) là (1 x 1 x 1,5)m, sau 

đó vào hệ thống xử lý nƣớc thải của khoa nội tiết, sau xử lý nƣớc thải thải ra mƣơng 

thoát nƣớc chung của khu vực ra sông Bằng Giang. 

- Công suất xử lý bể tự hoại: 13,19 m
3
/ngày. 

- Hoá chất sử dụng: Định kỳ 3 - 6 tháng/lần bổ sung men vi sinh xuống bể tự 

hoại để xử lý.  

- Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1.  Hình ảnh minh họa cấu tạo của bể tự hoại 

c. Nước thải y tế 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nƣớc thải y tế → ống dẫn → Hệ thống xử lý 

nƣớc thải khoa nội tiết (Bể chứa → Bể điều hòa → Cụm bể lọc sinh lọc và lắng → 

Khử trùng) → mƣơng thoát nƣớc chung → sông Bằng Giang. 

- Thuyết minh quy trình: Nƣớc thải y tế phát sinh trong quá trình khám chữa 

bệnh đƣợc dẫn theo đƣờng ống đứng dẫn xuống hệ thống thu gom và đấu nối vào 

đƣờng ống HDPE gân xoắn D200 dƣới mặt đất để đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải 

khoa nội tiết – Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Cụ thể nhƣ sau: 

Nƣớc từ bể chứa đƣợc bơm lên bể điều hòa và phân hủy hiếu khí. Tại đây nƣớc 

thải đƣợc bổ sung dƣỡng chất và Oxy không khí nhằm phân hủy hiếu khí bậc I và ổn 

định nƣớc thải trƣớc khi đƣa vào thiết bị xử lý và lọc sinh học. Đây là quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ nhờ vào sinh vật vi hiếu khí, các sinh vật cần có Oxy. Tại đây xảy 

ra 2 quá trình cùng lúc: Quá trình phân hủy ô nhiễm bởi các vi sinh vật và quá trình 

Oxy hóa học các hợp chất hữu cơ (tự Oxy hóa). 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Nƣớc từ bể điều hòa và phân hủy hiếu khí đƣợc bơm lên thiết bị xử lý lọc sinh 

học. Tại đây, không khí và nƣớc thải đƣợc tiếp xúc đều với nhau và các màng vi sinh 

đƣợc hình thành trên lớp đệm với mật độ cao, đồng thời cùng thực hiện các quá trình 

khử BOD, COD, nitrat hóa, … Từ đó các chất bẩn đƣợc loại ra khỏi nƣớc và quá trình 

làm sạch đƣợc thực hiện. 

Sau đó, nƣớc thải cùng bùn họat hóa đƣợc chuyển qua bể lắng LAMEN để tách 

khỏi bùn hoạt hóa và cặn lơ lửng hữu cơ khác. Tại đây quá trình phân hủy cũng diễn ra 

nhƣ ở bậc 1 nhƣng dƣới tác dụng của các khối đệm vi sinh sẽ phân hủy triệt để các 

chất hữu cơ có trong nƣớc thải, đồng thời ép các chất lơ lửng không tan lắng xuống 

đáy bể. Dƣới tác dụng của chất PAC các chất lơ lửng không tan kết lại trong nƣớc 

thành khối các hạt lớn hơn và bị chặn lại tại đáy bể, nƣớc đƣợc tách riêng nhờ các khối 

lắng LAMEN đƣa ra ngoài và khử trùng lần cuối sẽ đạt tiêu chuẩn theo QCVN 

28:2010/BTNMT (cột B) thải ra mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực ra nguồn tiếp 

nhận là sông Bằng Giang. 

- Thông số của các bể xử lý: 

+ Bể chứa: Thể tích 5,824m
3
, kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (1,6 x 1,3 x 

2,8)m. 

+ Bể điều hòa: Tổng thể tích: 47,776m
3
. Trong đó: Ngăn hiếu khí: Thể tích 

41,952m
3
, kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (4,6 x 3,4 x 2,8)m. Ngăn thu nƣớc: Thể tích 

5,824m
3
, kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (1,6 x 1,3 x 2,8)m. 

+ Cụm bể lọc sinh lọc và lắng: Thể tích 32,928m
3
, kích thƣớc (dài x rộng x sâu) 

là (5,6 x 2,1 x 2,8)m. 

+ Bể chứa bùn: Thể tích 5,824m
3
, kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (1,6 x 1,3 x 

2,8)m. 

- Thiết bị hệ thống xử lý nƣớc thải: Máy bơm bùn, 1 cái; Máy bơm nƣớc thải, 4 

cái; Hệ thống phân phối khí, 1 bộ; Thiết bị xử lý vi sinh, 1 bộ; Tủ điều khiển, 1 bộ; 

Thiết bị đồng bộ pha trộn hóa chất, bơm định l bộ. 

- Hóa chất sử dụng: Clo, định mức 5 – 10 lít/giờ (sau khi hòa trộn). 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào dự 

án  

- Phân loại, bố trí các loại xe ra vào bãi đỗ xe hợp lý, phƣơng tiện ra vào phải 

theo đúng quy định hƣớng dẫn của đội bảo vệ. 

- Tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an toàn và vệ sinh môi trƣờng đối với các 

phƣơng tiện giao thông.  
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mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trƣờng cho cán bộ y bác sỹ làm việc tại dự án 

cũng nhƣ bệnh nhân và ngƣời nhà bệnh nhân để họ ý thức đƣợc lợi ích và trách nhiệm 

của mình trong việc bảo vệ môi trƣờng.  

- Thƣờng xuyên dọn dẹp vệ sinh hành lang, sân đƣờng nội bộ dự án.  

b. Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ các hoạt động của máy phát 

điện dự phòng  

- Bố trí phòng riêng biệt để đặt máy phát điện nhằm hạn chế tác động đến môi 

trƣờng xung quanh. 

- Sử dụng loại dầu có tỷ lệ % S thấp (dầu DO 0,20% S) để giảm nồng độ SO2 

trong khí thải. 

c. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ các hoạt động khác 

- Toàn bộ lƣợng rác thải sinh hoạt tại các phòng khoa, phòng đƣợc thu gom về 

Khu tập kết rác thải với tần suất ít nhất 1 lần/ngày, chuyển giao chất thải hàng ngày. 

Không để tồn đọng tạo điều kiện cho chất thải phân hủy. 

- Các thùng chứa rác thải đƣợc đậy kín, tránh phát tán mùi hôi. Bố trí khu vực 

tập trung rác thải tại khu vực gần cổng để tiện cho công tác thu gom và vận chuyển, 

cách xa các phòng khoa khám chữa bệnh, khu tập trung đông ngƣời. 

- Rác đƣợc thu gom và phân loại tại nguồn, sau khi thu gom đƣợc tập kết tại 

khu vực tập kết rác. Thƣờng xuyên dọn dẹp, vệ sinh khu vực lƣu chứa, tập kết rác thải. 

- Mùi hôi phát sinh từ nhà vệ sinh: Để giảm thiểu mùi hôi và các bệnh truyền 

nhiễm từ nhà vệ sinh, sử dụng các biện pháp: Thƣờng xuyên dọn dẹp, vệ sinh khu vực 

nhà vệ sinh. Trang bị xà phòng rửa tay cho nhân viên, ngƣời bệnh. Định kỳ kiểm tra, 

sửa chữa các thiết bị đƣợc lắp đặt trong nhà vệ sinh. 

2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh giai đoạn vận hành dự án đƣợc phân loại ngay tại nguồn 

phát sinh (khoa/phòng) vào các thùng có mã màu theo Thông tƣ 20/2021/TT-BYT 

ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở y tế; Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng: 

- Màu vàng: Đựng chất thải lây nhiễm. 

- Màu đen: Đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm. 

- Màu xanh: Đựng chất thải rắn thông thƣờng không sử dụng để tái chế.  

- Màu trắng: Đựng chất thải thông thƣờng sử dụng để tái chế. 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

- Biện pháp thu gom, phân loại: Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom bằng các 

thùng màu xanh. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt 

- Biện pháp lƣu chứa:  

Bố trí thùng thu gom thể tích 10 lít tại các phòng, bên trong thùng đƣợc lót túi 

nilon, hằng ngày đƣợc thu gom tập trung vào thùng rác chung. Bố trí khoảng 10 thùng 

chứa rác có nắp đậy loại 120 lít, màu xanh đặt tại sảnh đợi, khu vệ sinh, tại các tầng 

của khối công trình, khu vực để xe và dọc tuyến đƣờng nội bộ. Định kỳ mỗi ngày đƣợc 

nhân viên thu gom tập trung về khu vực gần cổng vào. 

- Biện pháp xử lý: Hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải tại địa phƣơng xử lý 

tại Bãi chôn lấp rác thải của thành phố. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải y tế không nguy hại – Chất 

thải tái chế 

- Biện pháp thu gom, phân loại: Chất thải rắn y tế không nguy hại bao gồm các 

loại chất thải có khả năng tái chế nhƣ: Bìa carton giấy, vỏ chai nhựa PP, PE, can 

nhựa,... sẽ đƣợc phân loại tại nguồn vào các thùng màu trắng và đƣợc thu gom về kho 

lƣu chứa. 

 

Hình 4.3. Nhãn, thiết bị lưu chứa chất thải tái chế 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Biện pháp lƣu chứa: Bố trí khoảng 05 thùng chứa rác có nắp đậy loại 60 lít, 

màu trắng tại các tầng của các khoa, định kỳ 1 lần/ngày đƣợc nhân viên thu gom tập 

trung về kho chứa. 

- Biện pháp xử lý: Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý định kỳ 

theo quy định. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại  

* Đối với chất thải y tế lây nhiễm 

- Biện pháp thu gom, phân loại: 

+ Chất thải sắc nhọn: Kim tiêm, bơm liền kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây 

truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lƣỡi dao thực hiện thủ thuật và các vật sắc nhọn 

khác sẽ đƣợc đựng vào thùng có màu vàng. 

+ Chất thải không sắc nhọn: Chất thải thấm máu, thấm dịch cơ thể và các chất 

bài tiết của ngƣời bệnh (băng, gạc, dây truyền dịch - máu,…), các chất thải phát sinh 

từ buồng bệnh cách ly sẽ đƣợc đựng trong thùng có lót túi và có màu vàng. 

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng hay dính 

mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm sẽ đƣợc đựng vào thùng có lót túi và 

có màu vàng. 

+ Chất thải giải phẫu: Mô, bộ phận cơ thể ngƣời thải bỏ (dù có nhiễm khuẩn 

hay không) sẽ đƣợc đựng vào hai lần túi bóng hoặc trong thùng có lót túi và có màu 

vàng. 

 

Hình 4.4. Nhãn, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm 

- Biện pháp lƣu chứa: Bố trí khoảng 5 thùng chứa có dung tích 60 lít, có nắp 

đậy kín, màu vàng hàng ngày đƣợc nhân viên thu gom, phân loại, tập trung về kho 

chứa. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Biện pháp xử lý: Hợp đồng với bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng để thu gom, 

xử lý. 

* Đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm (chất thải nguy hại khác) 

- Biện pháp thu gom, phân loại: Chất thải nguy hại không lây nhiễm phải đƣợc 

thu gom và lƣu giữ riêng, không chung lẫn với các chất thải khác. Đối với các chất thải 

không có tính chất lây nhiễm nhƣng chứa các thành phần nguy hại nhƣ các thiết bị y tế 

vỡ, hỏng đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng, bóng đèn huỳnh 

quang thải, pin thải, giẻ lau, găng tay có thành phần nguy hại (không chứa chất lây 

nhiễm), dƣợc phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ 

nhà sản xuất cần phải đƣợc lƣu trữ riêng trong các túi/thùng bằng nhựa màu đen, đảm 

bảo không bị rò rỉ hay phát tán các thành phần độc hại (hơi thủy ngân, kim loại nặng, 

hơi hóa chất...) trong quá trình vận chuyển về nơi lƣu chứa. 

 

 

Hình 4.5. Nhãn, thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại không lây nhiễm 

- Biện pháp lƣu chứa: Bố trí 02 thùng chứa có dung tích 60 lít, có nắp đậy kín, 

màu đen hàng ngày đƣợc nhân viên thu gom, phân loại, tập trung về kho chứa. 

- Biện pháp xử lý: Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

theo quy định. 

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung bảo đảm quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của tia bức xạ (tia X) 

Đối với các khoa chẩn đoán hình ảnh, có sử dụng thiết bị chiếu xạ (khu chụp X- 

quang), đƣợc thiết kế xây dựng và áp dụng các biện pháp an toàn bức xạ theo quy định 

của Thông tƣ liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Y tế 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

và Bộ Khoa học công nghệ và Thông tƣ số 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT, cụ thể:  

- Phòng chiếu chụp tia X của Dự án phải đƣợc các đơn vị có chuyên môn thực 

hiện tính toán thiết kế theo các thiết kế khuyến cáo của nhà sản xuất và theo các quy 

định hiện hành về an toàn bức xạ, nhằm đảm bảo che chắn đƣợc các tia bức xạ này 

không lọt ra khu vực phòng điều khiển của nhân viên bức xạ nói riêng và ra môi 

trƣờng ngoài nói chung. 

- Thực hiện kiểm định thiết bị và đo kiểm xạ cho môi trƣờng xung quanh bệnh 

viện 1 năm 1 lần. 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ gồm: Áo chì, yếm chì, kính chì cho nhân viên y tế 

và ngƣời nhà bệnh nhân tham gia vào các quá trình khám và điều trị bằng hóa trị. 

- Các cán bộ, bác sỹ làm việc tại phòng X-quang bức xạ của Dự án đƣợc trang bị đầy 

đủ các phƣơng tiện bảo hộ cá nhân khi thực hiện công việc, trang bị liều kế cá nhân, 

đƣợc theo dõi đọc liều định kỳ 3 tháng/lần hoặc khi có sự cố bất thƣờng, nghi ngờ 

nhiễm xạ cao và đƣợc đào tạo về an toàn bức xạ trong hoạt động khám, chữa bệnh. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

- Biện pháp hạn chế tiếng ồn của các thiết bị khám chữa bệnh: Thƣờng xuyên 

bảo dƣỡng định kỳ các thiết bị khám chữa bệnh.  

- Đối với các phƣơng tiện ra vào dự án: Quy định tốc độ xe ra vào khu vực 

Trung tâm 20 km/h; Tuyên truyền nâng cao ý thức ngƣời dân ra vào Trung tâm hạn 

chế bấm còi xe, tắt máy khi dừng xe. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế - xã hội an toàn và sức 

khỏe cộng đồng  

- Nâng cao chất lƣợng khám chữa bệnh cho bệnh nhân.  

- Lắp đặt biển báo “đi nhẹ, nói khẽ”, biển nội quy đối với bệnh nhân và ngƣời 

nhà bệnh nhân.  

- Đối với các thắc mắc của bệnh nhân cũng nhƣ ngƣời nhà chăm sóc sẽ đƣợc 

các y bác sỹ tận tình giải đáp hạn chế tối đa xung đột xảy ra.  

- Làm các biển chỉ dẫn tới các khu chức năng, phòng ban.  

- Đôn đốc, giáo dục và kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh, an toàn 

trật tự, phòng chống cháy nổ khu vực.  

- Đối với các trƣờng hợp vi phạm an toàn trật tự trong Trung tâm cần phối hợp 

với chính quyền địa phƣơng xử lý nghiêm. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Nâng cao năng lực trong công tác quản lý tại các khoa truyền nhiễm, kiểm 

soát nhiễm khuẩn và tại các khu vực cách ly. Hạn chế việc phát tán các mầm bệnh 

hoặc phát tán dịch bệnh. Tuân thủ nghiêm ngặt tuyến đƣờng thu gom chất thải lây 

nhiễm theo quy định, nâng cao quản lý, phân loại các loại chất thải phát sinh, hạn chế 

các tác động lây lan dịch bệnh. 

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Biện pháp giảm thiểu sự cố về kỹ thuật  

a.1. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ  

Để đảm bảo an toàn PCCC cho Dự án, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 

hại về ngƣời và tài sản do cháy gây ra, các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố 

cháy nổ trong khu vực dự án nhƣ sau: 

- Hệ thống phòng cháy và chữa cháy đƣợc thiết kế theo các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn hiện hành. Bố trí các biển báo cháy và thiết bị phòng cháy tại chỗ nhƣ bình chữa 

cháy CO2, bình chữa cháy khô,…Bố trí khu vực lƣu hóa chất, nhiên liệu riêng biệt, 

công trình đƣợc thiết kế thông gió phù hợp, thông thoáng cho các loại hóa chất, tránh 

tình trạng tích tụ lâu dài hơi hóa chất tạo hỗn hợp cháy nổ. 

- Thƣờng xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động các y bác sĩ, bệnh nhân, ngƣời 

nhà bệnh nhân nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy, nổ cũng nhƣ ý thức trách 

nhiệm vì cộng đồng trong hoạt động PCCC. 

a.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố bức xạ  

- Dừng tất cả các hoạt động khám và điều trị có liên quan đến chụp X-quang khi 

thấy có dấu hiệu bất thƣờng về thiết bị chụp X-quang.  

- Liên hệ cho các đơn vị có chuyên môn để kịp thời có phƣơng án xử lý trong 

trƣờng hợp cửa phòng chụp X-quang bị kẹt hoặc giá nguồn bị kẹt.  

- Phân định rõ ràng khu vực chụp X-quang với các khu vực khác, cử ngƣời 

kiểm soát giám sát chặt chẽ khu vực; đặt các biển hiệu cảnh báo khu vực có bức xạ 

nguy hiểm, không phận sự miễn vào.  

- Thƣờng xuyên kiểm tra độ an toàn của các trang thiết bị khu vực chụp X-

quang để kịp thời sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hỏng. 

c. Biện pháp giảm thiểu sự cố về an toàn hóa chất  

- Kho chứa hóa chất thí nghiệm, phục vụ khám chữa bệnh đƣợc bố trí trong 

phòng kín, có cửa khóa, biển cảnh báo. Các hóa chất sử dụng đƣợc lƣu chứa trong các 

hộp, chai lọ (theo khuyến cáo của nhà sản xuất) có nắp đập đƣợc sắp xếp gọn gàng. 

Đối với các dụng cụ hóa chất dễ vỡ cần có biển báo và xếp riêng.  
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(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 
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Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Bố trí các hệ thống hút ẩm, thông gió cho các hóa chất cần môi trƣờng khô 

ráo, điều kiện nhiệt độ thấp. 

- Có các biện pháp thu hồi và xử lý các hóa chất khi bị rò rỉ. 

- Khi có sự cố rò rỉ, các biện pháp thực hiện cần đảm bảo:  

+ Thực hiện đúng quy định quản lý chất thải. 

+ Các khu vực bị ô nhiễm phải đƣợc làm sạch và khử trùng nếu cần thiết.  

+ Hạn chế tối đa sự tiếp xúc của nhân viên trong quá trình làm sạch. 

+ Hạn chế tối đa sự tác động của sự cố đến bệnh nhân, nhân viên y tế khác và 

môi trƣờng.  

Bƣớc 1: Hỗ trợ và chăm sóc y tế cho ngƣời gặp sự cố.  

Bƣớc 2: Báo cáo cho ngƣời có trách nhiệm: Nêu rõ ngày giờ, hoàn cảnh xảy ra 

sự cố, xác định nguyên nhân sự cố; Lấy chữ ký của những ngƣời chứng kiến và chữ ký 

của ngƣời phụ trách.  

Bƣớc 3: Cách ly khu vực ô nhiễm: Dùng biển báo nguy hiểm để cảnh báo; 

Ngăn chặn và di chuyển những ngƣời không tham gia làm sạch nếu sự cố liên quan 

đến chất thải đặc biệt nguy hại.  

Bƣớc 4: Cung cấp trang thiết bị, quần áo bảo hộ cho nhân viên làm sạch.  

Bƣớc 5: Hạn chế phạm vi ảnh hƣởng của sự cố: Khử trùng, trung hòa các chất 

bị rò rỉ hoặc bị ô nhiễm nếu có chỉ định; Thu dọn tất cả các vật liệu bị ô nhiễm do sự 

cố rò rỉ (phải sử dụng bàn chải, khay và các dụng cụ thích hợp khác, không dùng tay 

thu dọn các vật sắc nhọn). Bỏ vật liệu ô nhiễm và các dụng cụ thu dọn sử dụng 1 lần 

vào các túi hoặc thùng đựng chất thải thích hợp.  

Bƣớc 6: Vệ sinh, làm sạch khu vực sự cố: Lau bằng vải thấm nƣớc, lƣu ý không 

để khả năng lây lan ô nhiễm từ chính các dụng cụ nhƣ vải và các chất hấp phụ. Xuất 

phát từ khu vực bị ô nhiễm nhất, thay đổi dụng cụ mỗi khi khử nhiễm ở các khu vực 

khác nhau. Sử dụng vải khô hoặc vải ngâm tẩm với dung dịch (có tính chất phù hợp: 

Axit, trung tính hoặc bazơ) trong trƣờng hợp rò rỉ chất lỏng, rơi vãi chất rắn. Khử 

nhiễm tất cả các công cụ, dụng cụ sử dụng trong xử lý sự cố. 

Bƣớc 7: Chăm sóc y tế nếu xảy ra tiếp xúc trong quá trình khắc phục sự cố.  

d. Biện pháp giảm thiểu sự cố lây lan dịch bệnh  

- Để đảm bảo sức khỏe và an toàn trong hoạt động của dự án, ngoài công tác 

quản lý tốt chất thải y tế phát sinh, trang bị đầy đủ bảo hộ an toàn cho nhân viên y tế, 

nhân viên quản lý chất thải, biện pháp ứng phó sự cố trong các cơ sở y tế cần đƣợc xây 

dựng thành các quy trình chuẩn (SOP) và Ban giám đốc trung tâm phải xây dựng cho 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

tất cả các sự cố có thể xảy ra. Nhân viên y tế phải đƣợc đào tạo và trang bị các thiết bị 

an toàn cần thiết để tham gia quá trình ứng phó sự cố. Bởi vậy, các khoa, phòng của 

trung tâm cần phải có các kế hoạch chi tiết về ứng phó đối với các sự cố khẩn cấp để 

có thể ngăn ngừa tối đa các rủi ro sức khỏe cho Nhân viên y tế và ô nhiễm môi trƣờng 

khi xảy ra sự cố. 

- Nhân viên y tế tham gia công tác quản lý chất thải y tế cần đƣợc cung cấp đầy 

đủ kiến thức và trang thiết bị bảo hộ lao động nhằm đảm bảo mọi tiếp xúc với CTNH 

nằm trong giới hạn an toàn.  

- Nhân viên y tế tham gia công tác quản lý chất thải y tế cần đƣợc đào tạo, huấn 

luyện các biện pháp phòng chống chấn thƣơng và phơi nhiễm.  

- Ngoài ra, các sự cố có khả năng cao gây lây lan dịch bệnh thƣờng xảy ra trong 

phòng xét nghiệm, những sự cố này có thể do sai sót trong thao tác của ngƣời làm xét 

nghiệm nhƣ bị tràn đổ dung dịch chứa tác nhân gây bệnh, bị vật sắc nhọn đâm vào tay 

chân khi làm việc với tác nhân gây bệnh hay sự cố do mất điện, thiên tai, hỏa hoạn,... 

Cán bộ xét nghiệm phải đƣợc cảnh báo về các sự cố có thể xảy ra và đƣợc hƣớng dẫn 

xử lý các sự cố. Nguyên tắc xử lý trong trƣờng hợp xảy ra sự cố nhƣ sau:  

+ Xử lý tại chỗ theo đúng quy trình.  

+ Ghi chép lại sự cố, biện pháp xử lý đã thực hiện;  

+ Báo cáo ngƣời phụ trách phòng xét nghiệm về sự cố này.  

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chi tiết trong đó nêu rõ mục tiêu, 

yêu cầu, nội dung thực hiện chi tiết cụ thể trong trƣờng hợp xảy ra dịch bệnh:  

+ Tăng cƣờng, bổ sung thêm các giƣờng bệnh tại các khoa phòng. Xây dựng 

tuyến đƣờng di chuyển riêng cho các ca bệnh.  

+ Thực hiện tố các biện pháp cách ly, điều trị ngƣời bệnh, chuẩn bị đủ giƣờng 

bệnh, trang thiết bị, nhân lực, phƣơng tiện bảo hội và dung dịch dùng cho sát trùng, 

quy trình giặt là hấp sấy và khử khuẩn theo quy định. Đảm bảo phục vụ dinh dƣỡng tốt 

cho ngƣời bệnh.  

+ Quản lý chặt chẽ đối tƣợng nguy cơ, theo dõi sát diễn biến dịch. 

+ Phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến trong ngành để tập trung nguồn lực ở mức 

tối ƣu nhất, bảo đảm ứng cứu, xử lý kịp thời đặc biệt các trƣờng hợp cấp cứu hàng 

loạt. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 
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Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Bảng 4.1. Danh mục các công trình bảo vệ môi trường của dự án 

TT Công trình Số lƣợng Quy mô 

I Giai đoạn triển khai xây dựng 

1 Thùng chứa rác thải sinh hoạt 04 Dung tích 60 lít 

2 Thùng chứa CTNH  03 Dung tích 200 lít 

3 Bao tải  02 loại 50kg 

4 Bể tự hoại 01 01 bể thể tích 13,19m
3
 

5 
Hệ thống mƣơng thu gom thoát nƣớc 

mặt  
50m 

Kích thƣớc (rộng x sâu) là 

(0,4 x 0,4)m 

6 Bảo hộ lao động cho công nhân Bộ 30 

II Giai đoạn vận hành 

1 
Hệ thống mƣơng thu gom thoát nƣớc 

mặt 
136m 

Kích thƣớc (rộng x sâu) là 

(0,4 x 0,4)m 

2 Hố ga thu nƣớc mặt 01 Kích thƣớc 0,7x0,7x0,7m 

3 Thùng chứa rác thải sinh hoạt 10 Dung tích 120lít, màu xanh 

4 
Thùng chứa chất thải rắn y tế không 

nguy hại – Chất thải tái chế  
05 Dung tích 60 lít, màu trắng 

5 Thùng chứa chất thải y tế lây nhiễm  05 Dung tích 60 lít, màu vàng 

6 
Thùng chứa chất thải y tế nguy hại 

khác 
 Dung tích 60 lít, màu đen 

7 Bể tự hoại 02 thể tích mỗi bể 13,19m3 

8 Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 01 - 

9 Chi phí giám sát môi trƣờng - 06 tháng/lần 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Dự kiến kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của Dự 

án nhƣ sau:  

Bảng 4.2. Kế hoạch xây lắp công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

TT Công trình Kế hoạch hoàn thành xây lắp 

I Giai đoạn triển khai xây dựng 

1 Thùng chứa rác thải sinh hoạt Tháng 01/2023 

2 Thùng chứa CTNH  Tháng 01/2023 

3 Bao tải  Tháng 01/2023 

4 Bể tự hoại Đã có sẵn 

5 Hệ thống mƣơng thu gom thoát nƣớc mặt  Đã có sẵn 

6 Bảo hộ lao động cho công nhân Tháng 01/2023 

II  

1 Hệ thống mƣơng thu gom thoát nƣớc mặt Tháng 12/2023 

2 Hố ga Tháng 12/2023 
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nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 
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3 Thùng chứa rác thải sinh hoạt Tháng 12/2023 

4 
Thùng chứa chất thải rắn y tế không 

nguy hại – Chất thải tái chế  
Tháng 12/2023 

5 Thùng chứa chất thải y tế lây nhiễm  Tháng 12/2023 

6 Thùng chứa chất thải y tế nguy hại khác Tháng 12/2023 

7 Bể tự hoại Tháng 12/2023 

8 Hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung Đã có 

3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường  

a. Giai đoạn triển khai xây dựng  

Ban Quản lý dự án đầu tƣ và xây dựng tỉnh Cao Bằng với tƣ cách là Chủ dự án 

sẽ trực tiếp chỉ đạo, phụ trách chung về công tác quản lý chất thải và các vấn đề môi 

trƣờng của Dự án: 

- Quản lý chất thải:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng: Công việc chủ yếu là thống kê 

khối lƣợng phát sinh theo thời gian (tháng/quý/năm). Chất thải đƣợc thu gom, xử lý, 

đúng nơi quy định. 

+ Chất thải nguy hại: Chủ yếu là thực hiện công tác phân loại, thu gom, đƣa về 

khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại đặt tại khu vực lán trại công nhân và thống kê khối 

lƣợng chất thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng. 

- Phòng, chống các sự cố môi trƣờng: Tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, tai nạn 

giao thông, sự cố sụt lở,... 

- Thực hiện các quy định giám sát môi trƣờng trong giai đoạn triển khai Dự án. 

b. Giai đoạn vận hành  

Đơn vị đƣợc giao quản lý vận hành dự án, trực tiếp là Giám đốc Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng sẽ chỉ đạo, phụ trách chung về công tác quản 

lý chất thải và các vấn đề môi trƣờng của dự án: 

- Quản lý chất thải: 

+ Đối với chất thải phát sinh sẽ phân công bộ phận trực tiếp phụ trách.  

+ Đối với Trạm xử lý nƣớc thải: Do Khoa nội tiết – Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao 

Bằng vận hành. 

- Phòng ngừa các rủi ro, sự cố: Toàn bộ cán bộ, nhân viên, bác sỹ thực hiện 

theo các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trƣờng, PCCC,... 

- Thực hiện các quy định giám sát môi trƣờng trong giai đoạn vận hành Dự án. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

- Về mức độ chi tiết: Các đánh giá về các tác động môi trƣờng do việc triển 

khai thực hiện của dự án đƣợc thực hiện một cách tƣơng đối chi tiết, báo cáo đã nêu 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

đƣợc các nguồn chính tác động đến môi trƣờng trong từng giai đoạn hoạt động của dự 

án và biện pháp giảm thiểu cụ thể.  

- Về mức độ tin cậy: Các số liệu sử dụng trong báo cáo dựa trên các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn, định mức sử dụng của Việt Nam có độ tin cậy cao và đã đƣợc áp dụng rộng 

rãi. Các số liệu về định mức phát thải của từng loại chất thải dựa trên khối lƣợng thực 

tế dự án đã hoạt động trong giai đoạn trƣớc.  
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Chƣơng V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nƣớc thải 

1.1. Nguồn phát sinh nƣớc thải: 

- Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt và vệ sinh của cán bộ trung tâm và bệnh 

nhân, lƣu lƣợng phát sinh 5,85 m
3
/ngày đêm. 

- Nguồn số 02: Nƣớc thải từ hoạt động khám chữa bệnh, lƣu lƣợng phát sinh 01 

m
3
/ngày đêm. 

1.2. Dòng nƣớc thải xả vào nguồn nƣớc tiếp nhận, nguồn tiếp nhận  nƣớc 

thải, vị trí xả nƣớc thải: 

1.2.1. Nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  

Nƣớc thải y tế và nƣớc thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý của Khoa nội tiết đƣợc 

thoát ra mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực, sau đó đến nguồn tiếp nhận là sông 

Bằng Giang, cách Dự án khoảng 100m. 

 1.2.2. Vị trí xả nƣớc thải: 

- Cửa xả sau hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung trƣớc khi thải ra ngoài môi 

trƣờng của Khoa nội tiết – Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. 

- Tọa độ vị trí xả nƣớc thải X(m): 2506533; Y(m): 0552717 (Hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105
0
30

'
 múi chiếu 3

0
). 

1.2.3. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất: 6,85 m
3
/ngày.đêm tƣơng đƣơng tính 

trung bình là 0,285 m
3
/giờ. 

- Phƣơng thức xả nƣớc thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nƣớc thải: Xả nƣớc thải gián đoạn, phụ thuộc vào nhu cầu sinh hoạt 

của cán bộ trung tâm, bệnh nhân đến khám chữa bệnh và hoạt động khám chữa bệnh 

tại dự án. 

- Chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi thải vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và Quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng về nƣớc thải y tế 

(QCVN 28:2010/BTNMT, cột B - quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ 

sơ tính toán giá trị tối đa cho phép trong nƣớc thải y tế khi thải vào các nguồn nƣớc 

không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt), cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng nước thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị Tần suất quan 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

giới hạn cho phép trắc định kỳ 

1 pH - 6,5 – 8,5 

06 tháng/lần 

2 TSS mg/l 100 

3 BOD5 mg/l 50 

4 COD mg/l 100 

5 
Sunfua

 
(tính theo 

H2S) 
mg/l 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 50 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 

10 Coliform MPN/100ml 5.000 

11 Salmonella 
Vi 

khuẩn/100mL 
KPH 

12 Shigella 
Vi 

khuẩn/100mL 
KPH 

13 Vibrio cholerae 
Vi 

khuẩn/100mL 
KPH 

14 
Tổng hoạt động 

phóng xạ α 
Bq/L 0,1 

15 
Tổng hoạt động 

phóng xạ β 
Bq/L 1 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải 

Dự án không thuộc đối tƣợng phải cấp phép đối với khí thải theo quy định tại 

Điều 39 Luật Bảo vệ môi trƣờng (do không có nguồn khí thải, bụi xả ra môi trƣờng). 

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn thƣờng phát sinh từ các máy móc, thiết bị nhƣ: 

Máy phát điện dự phòng, các thiết bị khám chữa bệnh, các phƣơng tiện tham gia giao 

thông ra vào dự án, chủ yếu tập trung ở khu vực cổng ra vào, khu vực nhà để xe,... 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn: Trong khuôn viên của Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

(CDC) tỉnh Cao Bằng. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trƣờng và QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

– Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc cụ thể: 

+ Tiếng ồn: 

Bảng 5.2. Giá trị giới hạn cấp phép đối với tiếng ồn 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 

cho phép (dBA) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 

Thời gian tiếp xúc 8 giờ 

85 - 
Khu vực lao 

động 

+ Độ rung: 

Bảng 5.3. Giá trị giới hạn cấp phép đối với độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (m/s
2
) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Thời gian tiếp xúc 8 giờ 

1 1,4 - 
Khu vực lao 

động 

4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa ứng phó sự cố môi trƣờng 

4.1. Chủng loại, khối lƣợng chất thải phát sinh: 

Khối lƣợng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thƣờng xuyên: 

Bảng 5.4. Tổng hợp khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lƣợng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Chất thải lây nhiễm sắc nhọn 

13 01 01 

90 

2 Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn 200 

3 Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao 160 

4 Chất thải giải phẫu 0,5 

5 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có các 

thành phần nguy hại 
13 01 02 0,6 

6 
Các thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử 

dụng có chứa thủy ngân và các kim 
13 03 02 0,1 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

loại nặng 

7 Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ 16 01 06 0,5 

8 

Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc, 

các dụng cụ dính thuốc thuộc nhóm 

gây gây độc tế bào hoặc có cảnh báo 

nguy hại từ nhà sản xuất 

18 01 04 50 

 Tổng khối lƣợng  501,7 

Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

Bảng 5.5. Tổng hợp khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh 

TT Tên chất thải 
Khối lƣợng phát sinh 

(tấn/năm) 

1 Rác thải sinh hoạt 24 

 Tổng khối lƣợng 24 

4.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải nguy hại: 

* Đối với chất thải y tế lây nhiễm 

- Biện pháp lƣu chứa: Bố trí khoảng 5 thùng chứa có dung tích 60 lít, có nắp 

đậy kín, màu vàng hàng ngày đƣợc nhân viên thu gom, phân loại, tập trung về kho 

chứa. 

- Biện pháp xử lý: Hợp đồng với bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng để thu gom, 

xử lý. 

* Đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm (chất thải nguy hại khác) 

- Biện pháp lƣu chứa: Bố trí 02 thùng chứa có dung tích 60 lít, có nắp đậy kín, 

màu đen hàng ngày đƣợc nhân viên thu gom, phân loại, tập trung về kho chứa. 

- Biện pháp xử lý: Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

theo quy định. 

4.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Biện pháp lƣu chứa: Bố trí thùng thu gom thể tích 10 lít tại các phòng, bên 

trong thùng đƣợc lót túi nilon, hằng ngày đƣợc thu gom tập trung vào thùng rác chung. 

Bố trí khoảng 10 thùng chứa rác có nắp đậy loại 120 lít, màu xanh đặt tại sảnh đợi, khu 

vệ sinh, tại các tầng của khối công trình, khu vực để xe và dọc tuyến đƣờng nội bộ. 

Định kỳ mỗi ngày đƣợc nhân viên thu gom tập trung về khu vực gần cổng vào. 

- Biện pháp xử lý: Hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải tại địa phƣơng xử lý 

tại Bãi chôn lấp rác thải của thành phố. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

4.4. Thiết bị, hệ thống, công trình lƣu giữ chất thải y tế không nguy hại – 

Chất thải tái chế 

- Biện pháp lƣu chứa: Bố trí khoảng 05 thùng chứa rác có nắp đậy loại 60 lít, 

màu trắng tại các tầng của các khoa, định kỳ 1 lần/ngày đƣợc nhân viên thu gom tập 

trung về kho chứa. 

- Biện pháp xử lý: Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý định kỳ 

theo quy định. 

4.5. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

- Thực hiện phƣơng án phòng chống, ứng phó với sự cố rò rỉ hóa chất, sự cố 

cháy nổ, sự cố hệ thống xử lý nƣớc thải và các sự cố khác theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trƣờng, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trƣờng, tổ chức ứng phó sự cố môi trƣờng, phục hồi môi trƣờng sau sự cố môi 

trƣờng theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trƣờng. 

5. Cải tạo phục hồi môi trƣờng 

Dự án không thuộc đối tƣợng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng. 

6. Bồi hoàn đa dạng sinh học 

Dự án không thuộc đối tƣợng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Chƣơng VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ, chủ đầu tƣ 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, chƣơng trình 

quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, Cụ thể nhƣ sau: 

1. Kết hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tƣ 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm của Dự án là: Từ ngày 01/01/2024 đến 

hết ngày 01/04/2024 (3 tháng). 

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử 

lý môi trường 

Hạng mục 

Thời gian bắt đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian kết thúc 

vận hành thử 

nghiệm 

Công suất dự 

kiến 

Đối với công trình xử lý nƣớc thải  

Hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung Khoa 

nội tiết – Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Cao 

Bằng 

Từ 01/01/2024 Đến 01/04/2024 100% 

Đối với hệ thống xử lý khí thải  

Không có công trình vận hành  

Đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại  

Là các công trình thu gom, lƣu giữ chất thải rắn không phải vận 

hành thử nghiệm. 
100% 

 (Ghi chú: Dự kiến giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả từ ngày 01/01/2024 

đến hết ngày 15/03/2024, sau đó vận hành ổn định). 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

Đối với dự án, công trình xử lý chất thải đáng quan tâm là hệ thống các công 

trình xử lý nƣớc thải. Vì vậy, báo cáo đƣa ra kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá 

hiệu quả xử lý của các công trình xử lý nƣớc thải. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại chủ yếu là các công trình lƣu chứa, tập kết sau đó 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

* Đối với nước thải: 

Nƣớc đƣợc thu gom xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung Khoa nội tiết – 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, sau đó thoát ra mƣơng thoát nƣớc chung của khu 

vực ra nguồn tiếp nhận là sông Bằng Giang. 

Để đánh giá hiệu quả xử lý chủ dự án đề xuất quan trắc nƣớc thải tại hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung. Cụ thể: 

- Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí sau hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung Khoa nội tiết 

trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. Tọa độ: X(m): 2506533; Y(m): 0552717 (Hệ tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
30

'
 múi chiếu 3

0
). 

- Chất ô nhiễm và giới hạn cho phép: Trong quá trình vận hành thử nghiệm, 

Chủ dự án phải giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng nƣớc thải và đánh giá hiệu 

quả xử lý của hệ thống xử lý nƣớc thải theo giá trị giới hạn cho phép theo QCVN 

28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế (Cột B). 

- Tần suất lấy mẫu: 01 mẫu trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, 03 mẫu (3 

ngày liên tiếp) trong giai đoạn hoạt động ổn định. 

Cụ thể kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả công trình xử lý chất thải của Dự 

án dự kiến nhƣ sau: 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

(CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, 

cấp nước, thoát nước mặt, thoát nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

 

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả công trình xử lý chất thải của Dự án 

TT 
Loại 
mẫu 

Số lần thử 
nghiệm 

(lần) 

Lần 
thử 

nghiệm 

Thời gian  

quan trắc 

Loại mẫu 
đo đạc, 

phân tích 
Vị trí lấy mẫu Thông số đo đạc, phân tích 

Quy 
chuẩn so 

sánh 

I Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả từng công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

1 
Nƣớc 
thải  

1 Ngày 15/01/2024 Mẫu đơn 

01 vị trí sau hệ 
thống xử lý nƣớc 
thải tập trung 
trƣớc khi thải ra 
ngoài môi trƣờng 

pH, BOD5,
 
COD, TSS, H2S, Amoni 

(tính theo N), Nitrat (tính theo N), 
phosphat (tính theo P), dầu mỡ động 
thực vật, tổng coliforms, salmonella, 
shigella, Vibrio cholerae, tổng hoạt 
động phóng xạ α, tổng hoạt động 
phóng xạ β. 

QCVN 
28:2010/ 

BTNMT 

(Cột B) 

II 

Giai đoạn vận hành ổn định các công trình (tần suất quan trắc ít nhất 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh) 

(trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu liên tiếp được, thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang 
ngày kế tiếp) 

1 
Nƣớc 
thải  

3 
Lần 1 

đến lần 
3 

Từ ngày 
20/03/2024 đến 

ngày 22/03/2024 
Mẫu đơn 

01 vị trí sau hệ 
thống xử lý nƣớc 
thải tập trung 
trƣớc khi thải ra 
ngoài môi trƣờng 

pH, BOD5,
 
COD, TSS, H2S, Amoni 

(tính theo N), Nitrat (tính theo N), 
phosphat (tính theo P), dầu mỡ động 
thực vật, tổng coliforms, salmonella, 
shigella, Vibrio cholerae, tổng hoạt 
động phóng xạ α, tổng hoạt động 
phóng xạ β. 

QCVN 
28:2010/ 

BTNMT 

(Cột B) 

 

 (Ghi chú: Thời gian lấy mẫu có thể thay đổi tuỳ thuộc vào quá trình vận hành thiết bị nhưng vẫn đảm bảo tần suất, số lượng mẫu theo quy 

định) 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

Căn cứ Điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng và Phụ lục 

XXVIII, XXIX kèm theo Nghị định. Dự án không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan 

trắc môi trƣờng định kỳ. 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ Điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng và Phụ lục 

XXVIII, XXIX kèm theo Nghị định. Dự án không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan 

trắc chất thải tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động 

liên tục theo đề xuất của chủ dự án 

Chủ dự án đề xuất chƣơng trình quan trắc định kỳ đối với nƣớc thải, cụ thể nhƣ 

sau: 

- Vị trí: 01 vị trí sau hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung Khoa nội tiết – Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Cao Bằng trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5,
 
COD, TSS, H2S, amoni (tính theo N), nitrat 

(tính theo N), phosphat (tính theo P), dầu mỡ động thực vật, tổng coliforms, 

salmonella, shigella, Vibrio cholerae, tổng hoạt động phóng xạ α, tổng hoạt động 

phóng xạ β. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 28:2010/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải y tế. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Dự kiến kinh phí quan trắc môi trƣờng định kỳ hàng năm của dự án khoảng 

20.000.000 đồng/năm. 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng. 
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Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cao Bằng 

(Hạng mục xây dựng mới nhà D, cải tạo nâng cấp nhà B, tháo dỡ nhà khoa Methadol, khu vệ 

sinh, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (cấp điện, cấp nước, thoát nước mặt, thoát 

nước thải, PCCC, thông tin liên lạc) 

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật môi trường Cao Bằng 

Chƣơng VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

- Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu đƣợc 

nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trƣờng này, nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam. 

- Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng trƣớc khi thải ra môi trƣờng.  

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nƣớc thải không đảm bảo các yêu 

cầu ra môi trƣờng. 

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng có liên 

quan đến dự án. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục 

ô nhiễm và bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

  

 
























































































