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STT Ký hiệu viết tắt Minh giải 

1.  AN - QP An ninh Quốc phòng 

2.  BCT Bộ Công thương 

3.  BOD Nhu cầu oxi sinh hóa 

4.  BTCT Bê tông cốt thép 

5.  BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

6.  BVMT Bảo vệ môi trường 

7.  BXD Bộ xây dựng 

8.  BYT Bộ Y tế 

9.  CBCNV Cán bộ công nhân viên 

10.  COD Nhu cầu oxi hóa học 

11.  CTNH Chất thải nguy hại 

12.  CTR Chất thải rắn 

13.  CTX Chủ tịch xã 

14.  ĐOAL Đường ống áp lực 

15.  ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

16.  GPMB Giải phóng mặt bằng 

17.  HĐND Hội đồng nhân dân 

18.  HST Hệ sinh thái 

19.  KĐĐ Kinh độ Đông 

20.  KTKT Kinh tế kỹ thuật 

21.  MBA Máy biến áp 

22.  MNC Mực nước chết 

23.  MNDBT Mực nước dâng bình thường 

24.  MNHL Mực nước hạ lưu 

25.  MNL Mực nước lũ 

26.  MNLTK Mực nước lũ thiết kế 

27.  NCKT Nghiên cứu khả thi 

28.  NĐ Nghị định 

29.  NMTĐ Nhà máy thủy điện 

30.  NXB Nhà xuất bản 

31.  PCCC Phòng cháy chữa cháy 

32.  PCCCR Phòng cháy chữa cháy rừng 

33.  PCCN Phòng chống cháy nổ 

34.  PCGD Phổ cập giáo dục 

35.  PCTX Phó chủ tịch xã 

36.  PTNT Phát triển nông thôn 

37.  QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

38.  QĐ Quyết định 

39.  QP - AN Quốc phòng - An ninh 
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40.  TC Thi công 

41.  TCCP Tiêu chuẩn cho phép 

42.  TC-QLVH Thi công - quản lý vận hành 

43.  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

44.  TCXD Tiêu chuẩn xây dựng 

45.  TDTT Thể dục thể thao 

46.  TH Tiểu học 

47.  TH&THCS Tiểu học và trung học cơ sở 

48.  THCS Trung học cơ sở 

49.  TT Thông tư 

50.  UBMTTQ Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

51.  UBND Ủy ban nhân dân 

52.  VĐB Vĩ độ Bắc 

53.  VLXD Vật liệu xây dựng 

54.  VXM Vữa xi măng 

55.  WHO Tổ chức y tế thế giới 
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MỞ ĐẦU 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Điện Biên là một tỉnh miền núi Tây Bắc, độ dốc địa hình lớn và chia cắt mạnh 

tạo ra mạng lưới sông ngòi dày đặc, là vùng đầu nguồn của sông Đà, sông Mã và sông 

Mê Kong. Đây là tiềm năng để xây dựng phát triển các công trình thủy điện kết hợp với 

khai thác thủy lợi, cung cấp nguồn điện cho điện lưới quốc gia và tưới tiêu phục vụ sản 

xuất nông nghiệp.  

Thủy điện Ma Thì Hồ thuộc xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 

Tuyến công trình nằm trên suối Nậm Chim. Nậm Chim là một sông nhỏ trong lưu vực 

của sông Đà ở tỉnh Điện Biên, Việt Nam. Núi Nậm Chim cao 1475m ở phần bắc dãy Si 

Pa Phìn. Các suối hợp lưu và đổ vào dòng Nậm Chim chảy dọc thung lũng phía tây và 

nam dãy Si Pa Phìn. Lưu vực suối Nậm Chim có lợi thế về điều kiện địa hình có nhiều 

sông suối, sự chênh lệch về cao độ địa hình trên lưu vực nên có nhiều tiềm năng và lợi 

thế cho việc phát triển xây dựng các công trình thủy điện. 

Theo Quyết định số 2654/QĐ-BCT ngày 12/10/2020 của Bộ Công Thương về 

việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, 

Dự án thủy điện Ma Thì Hồ dự kiến xây dựng trên suối Nậm Chim thuộc địa phận xã 

Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 

Ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 

1839/QĐ-UBND quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Ma Thì Hồ và chấp 

thuận cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 làm Chủ dự án (sau đây gọi 

tắt là CDA). 

Dự án thủy điện Ma Thì Hồ là dự án đầu tư xây dựng mới hoàn toàn. Quy mô 

của Dự án: Công trình công nghiệp điện cấp III, nhà máy có hai tổ máy, tổng công 

suất thiết kế 11 MW, điện lượng trung bình năm khoảng 35,32 triệu kWh. Địa điểm 

thực hiện Dự án tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Diện tích đất 

dự kiến sử dụng là 13,6 ha. 

Mục tiêu của dự án là sản xuất điện năng, phát điện hòa vào lưới điện Quốc 

gia, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt, tạo việc làm cho người lao động, góp 

phần tăng thu ngân sách Nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bản phát triển 

và tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư.  

Với các phân tích trên cho thấy, việc đầu tư xây dựng Dự án Thuỷ điện Ma 

Thì Hồ là việc làm rất cần thiết, cho phép khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện trên 

suối Nậm Chim, đồng thời cải thiện tình hình thiếu hụt nguồn điện hiện nay và các 

năm tiếp theo của địa phương. 

Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14; Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết Luật bảo vệ môi trường, 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  2 

Dự án Thủy điện Ma Thì Hồ với công suất thiết kế 11 MW thuộc đối tượng lập Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định tại Mục số 6, Phụ lục IV, Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Điểm b, Khoản 1, Điều 30, Luật Bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14. Theo Khoản 3, Điều 35, Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14, Báo cáo ĐTM của Dự án thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.  

1.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Chủ trương đầu tư và Dự án đầu tư 

Ngày 11/10/2021, Tỉnh ủy Điện Biên đã có thông báo về chủ trương đầu tư Dự 

án nhà máy thủy điện Ma Thì Hồ tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà. 

Dự án đầu tư do CDA - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 phê duyệt.    

1.3. Mối quan hệ của Dự án với các Dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

1.3.1. Sự phù hợp với quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Điện Biên 

Dự án Thủy điện Ma Thì Hồ phù hợp với Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Điện Biên 

đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2654/QĐ-BCT ngày 12/10/2020 

với các nội dung chính sau: 

- Tuyến đập được dự kiến xây dựng trên suối Nậm Chim tại tọa độ 21°47'05" Vĩ 

độ Bắc, 102°59'37" Kinh độ Đông. 

- Nhà máy thủy điện được xây dựng bên bờ trái suối Nậm Chim tại tọa độ 

21°46'12" Vĩ độ Bắc, 103°01'43" Kinh độ Đông.  

- Nhiệm vụ: Phát điện lên lưới điện Quốc gia.  

- Sơ đồ khai thác: Đập dâng nước kết hợp đập tràn trên suối Nậm Chim, tuyến 

năng lượng kiểu đường dẫn bên phải suối Nậm Chim và nhà máy kiểu hở xả nước trở lại 

suối Nậm Chim. 

1.3.2. Sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên 

Hiện nay, CDA đang trong quá trình xin bổ sung phương án đấu nối vào Quy 

hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên. 

1.3.3. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 

Hiện nay, CDA đang trong quá trình lập hồ sơ bổ sung diện tích đất của Dự án 

vào kế hoạch sử dụng đất huyện Mường Chà năm 2021, báo cáo UBND tỉnh cho phép, 

chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

1.3.4. Sự phù hợp với quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng 

Theo Công văn số 39/SNN-CCKL ngày 07/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn tỉnh Điện Biên, hiện trạng đất vùng Dự án không có rừng.  

Như vậy, Dự án phù hợp với chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư 

trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quan lý, bảo vệ 

và phát triển rừng.       
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1.3.5. Sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) 

Theo Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

Nhân dân (HĐND) tỉnh Điện Biên về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 

phát triển kinh tế là tập trung phát triển một số ngành công nghiệp, đầu tư xây dựng các 

công trình thủy điện phù hợp với định hướng quy hoạch. Như vậy, Dự án công trình 

Thủy điện Ma Thì Hồ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên.      

1.3.6. Sự phù hợp giữa khai thác, sử dụng với bảo vệ tài nguyên nước tại khu vực Dự 

án 

Căn cứ nhu cầu khai thác, sử dụng nước của công trình và của các ngành, địa 

phương, bảo vệ môi trường (đảm bảo sự phát triển bình thường của hệ sinh thái thủy sinh) 

tại khu vực Dự án, công trình Thủy điện Ma Thì Hồ đã tính toán, xác định dòng chảy tối 

thiểu sau đập và có thiết kế hạng mục công trình đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu theo 

quy định (ống xả dòng chảy tối thiểu đặt trong thân đập). Như vậy, Dự án cơ bản đảm bảo 

các nguyên tắc theo quy định tại Điều 16, Điều 17 của Luật Tài nguyên nước. 

1.3.7. Mối quan hệ với quy hoạch giao thông vận tải 

Công trình thủy điện Ma Thì Hồ có tuyến đập cách trung tâm huyện Mường Chà 

khoảng 10,5km (theo đường chim bay) về hướng Tây Tây Bắc. Nhà máy cách tuyến đập 

4,0km về phía hạ lưu và nằm ngay cạnh tỉnh lộ 131 trên đường từ Mường Chà qua huyện 

Nậm Pồ, cách cột km18 quốc lộ 4H khoảng 300m. 

Quy hoạch dự án thủy điện Ma Thì Hồ không ảnh hưởng đến quy hoạch giao 

thông vận tải đã được phê duyệt. 

1.3.8. Mối quan hệ của Dự án với các Dự án thủy điện trên bậc thang thủy điện 

Dự án Thủy điện Ma Thì Hồ có tuyến đập đầu mối nằm trên suối Nậm Chim 

(MNDBT = 665m), nhà máy nằm bên bờ phải suối Nậm Chim có Nlm = 11MW xả 

nước trở lại suối Nậm Chim. Theo bổ sung quy hoạch thủy điện, bậc thang thủy điện, 

hiện có quy hoạch các dự án thủy điện: 

Về phía thượng lưu dự án Thủy điện Ma Thì Hồ khoảng 1km là công trình 

thủy điện Phi Lĩnh (Nlm=16MW) thuộc xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện 

Biên. Dự án đã đi vào hoạt động. 

Về phía hạ lưu dự án thủy điện Ma Thì Hồ khoảng 6km là công trình thủy điện 

Mường Mươn (Nlm=22MW) thuộc xã Ma Thì Hồ và xã Na Sang, huyện Mường Chà, 

tỉnh Điện Biên. Dự án đang thi công xây dựng. 

Dự án thủy điện Ma Thì Hồ sẽ xây dựng quy trình vận hành riêng phục vụ công 

tác phát điện và đảm bảo quy hoạch nhằm không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác 

các công trình thủy điện khác trên bậc thang. 

Khi công trình Thủy điện Ma Thì Hồ đi vào vận hành thì CDA sẽ phối hợp, trao 

đổi và thường xuyên cập nhật thông tin với các đơn vị quản lý vận hành các công trình 

thủy điện trên cùng lưu vực để có chế độ vận hành tối ưu và an toàn. Ngoài ra, trong 
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giai đoạn NCKT, CDA đã lựa chọn vị trí và các thông số thiết kế các hạng mục công 

trình phù hợp, đảm bảo theo đúng quy hoạch, nhằm mục đích trong quá trình hoạt động 

phát điện sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của các công trình trên bậc thang 

thủy điện, nhất là trong mùa lũ. 

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

2.1. Các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật 

2.1.1. Luật liên quan 

2.1.1.1. Các văn bản pháp luật về lập báo cáo ĐTM  

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 và có hiệu 

lực thi hành vào ngày 01/01/2022. 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.1.1.2. Các văn vản pháp luật về ngành, lĩnh vực có liên quan đến dự án 

2.1.1.2.1. Luật 

Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008. 

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012. 

Luật Điện lực số 28/2004/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012. 

Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/06/2013. 

Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013. 

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015. 

Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015. 

Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017. 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 

ngày 20/06/2017. 

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017. 

2.1.1.2.2. Nghị định 

Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo 

vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi. 

Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết 
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và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học. 

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi 

trả dịch vụ môi trường rừng. 

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Điện lực. 

Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định 

loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 

của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/07/2014 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC. 

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và 

xử lý nước thải. 

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều 

kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định về xác 

định thiệt hại đối với môi trường. 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng 

đất trồng lúa. 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải 

và phế liệu. 

Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định lập, 

quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 

của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. 

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. 
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Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động. 

Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch 

vụ môi trường rừng. 

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

Nghi định số 33/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ về xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng. 

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương 

pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác nước. 

Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu 

nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ. 

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước. 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành một số điều Luật phòng, chống thiên tai. 

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật 

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các 

loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ sửa đổi một số 

điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng 

đất trồng lúa. 

Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/04/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. 

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 

2.1.1.2.3. Thông tư 

 Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT ngày 12/04/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi 
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trường quy định việc quản lý và sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thuỷ điện, thuỷ lợi. 

 Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công Thương quy định 

về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình 

thủy điện. 

Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về 

thoát nước và xử lý nước thải. 

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải nguy hại.  

 Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan 

trắc môi trường. 

Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn hướng dẫn chi tiết Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý 

sử dụng đất trồng lúa. 

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 

quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng. 

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường. 

Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi bổ 

sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 

Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, 

đập dâng. 

Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy 

trình vận hành liên hồ chứa. 

Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về 

bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo 
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vệ môi trường ngành xây dựng. 

Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/05/2018 của Bộ Kế hoạch và đầu tư 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 

14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát 

triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty 

nông, lâm nghiệp. 

Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/05/2018 của Bộ Công an quy định chi 

tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/06/2018 của Bộ Công Thương quy định 

về quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để 

sản suất vật liệu nổ công nghiệp. 

Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn 

đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. 

Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác. 

2.1.1.2.4. Quyết định, nghị quyết 

Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban 

hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động. 

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 29/09/2015 của UBND tỉnh Lai Châu ban 

hành quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao 

nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp. 

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi 

và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND ngày 05/08/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về 

việc ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất nổ sử dụng để sản 

xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu 

về việc ban hành giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

 Quyết định 1749/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mường Tè; 

Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc Hội về tăng cường công 

tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện. 
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Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ Ban hành chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của 

Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai 

thác công trình thủy điện. 

Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

Nhân dân (HĐND) tỉnh Lai Châu về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai 

đoạn 2021-2025  

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai 

Châu về việc chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường 

giải phóng mặt bằng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

2.1.1.2.5. Văn bản hợp nhất 

Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 48/VBHN/VPQH ngày 10/12/2018 của Văn 

Phòng Quốc hội. 

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Về quản lý chất thải và phế liệu. 

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

2.1.1.2.6. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

QCVN 02:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong bảo quản, 

vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. 

QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng CTNH. 

QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ. 

QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

QCVN 04-04:2012/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy 

lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Yêu cầu kỹ thuật. 

QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường 

không khí xung quanh. 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của kim loại nặng trong đất. 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 
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QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

dưới đất. 

QCVN 21:2016/BYT về Điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện 

từ trường tần số cao tại nơi làm việc. 

QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

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 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 

TCVN 7957:2008 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn 

thiết kế. 

TCVN 8414:2010 - Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác 

và kiểm tra hồ chứa nước. 

TCVN 9161:2012 - Công trình thủy lợi, khoan nổ mìn đào đá, phương pháp thi 

công và nghiệm thu. 

2.2. Văn bản liên quan đến Dự án đầu tư 

- Quyết định 2654/QĐ-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Công Thương 

về việc phê duyệt Bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên; 

- Văn bản số 39/SNN-CCKL ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự 

án thủy điện Ma Thì Hồ; 

- Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Điện Biên quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. 

2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do CDA tự tạo lập 

Trong quá trình lập báo cáo ĐTM, đã sử dụng Hồ sơ NCKT của dự án do Viện Thủy 

điện và năng lượng tái tạo lập, bao gồm:  

- Tập 1: Thuyết minh chung; 

- Tập 2: Điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất); 

- Tập 3: Điều kiện khí tượng thủy văn; 

- Tập 4: Thủy năng và kinh tế năng lượng; 

- Tập 5: Phụ lục tính toán; 

- Tập 6: Tổng mức đầu tư; 

- Tập 7: Thuyết minh thiết kế cơ sở 

- Tập 8: Tập bản vẽ thiết kế cơ sở 
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Các kết quả đo đạc, phân tích, khảo sát lấy mẫu tại hiện trường khu vực Dự án do 

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển 

Công nghệ Môi trường Thế Kỷ thực hiện (được đính kèm tại phụ lục 3 của báo cáo).  

Kết quả tham vấn chính quyền địa phương và người dân về Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án Thủy điện Ma Thì Hồ, tháng 04 năm 2022. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

3.1. Cơ quan lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Báo cáo ĐTM của Dự án “Thủy điện Ma Thì Hồ” do Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại số 6 đứng ra chủ trì thực hiện cùng với sự tư vấn của Công ty Cổ phần 

Phát triển Công nghệ Môi trường Thế Kỷ. 

3.1.1. Cơ quan Chủ dự án 

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 

Người đại diện: Ông Bùi Đức Giang 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc 

Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện 

Biên,Việt Nam 

Điện thoại: 0215 3826226 

3.1.2. Cơ quan tư vấn:  

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Môi trường Thế Kỷ 

Người đại diện: Ông Lê Hữu Hải 

Chức vụ: Giám đốc  

Địa chỉ: Số 5A, ngõ 168 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 0902.123.322 

3.1.3. Các bước lập báo cáo ĐTM 

Theo quy định, để tiến hành đầu tư xây dựng Dự án nói trên, cần tiến hành lập 

Báo cáo ĐTM. Báo cáo ĐTM là cơ sở khoa học cho các cơ quan chức năng về BVMT 

trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động có thể gây ô nhiễm môi trường 

trong quá trình thực hiện Dự án. Đồng thời, báo cáo giúp cho CDA có thể đưa ra được 

những giải pháp tối ưu nhằm khống chế ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe và môi trường sống 

của người dân trong khu vực và giảm thiểu các tác động khác có thể xảy ra trong quá 

trình thực hiện Dự án. 

Bước 1: CDA cung cấp các số liệu, tư liệu liên quan đến Dự án cho đơn vị tư vấn.  

Bước 2: Xác định phạm vi nghiên cứu lập báo cáo ĐTM: 

* Phạm vi dự án theo không gian: 

- Khu vực xây dựng tuyến đập chính trên suối Nậm Chim, tuyến năng lượng nằm 

bên bờ trái suối Nậm Chim dẫn nước về NMTĐ Ma Thì Hồ và TBA 110kV nằm bên bờ 

phải suối Nậm Chim, thuộc địa phận xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 
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- Khu vực tuyến đường dây 110kV mạch kép dài 1,5km với tiết diện dây dẫn 

ACSR - 240 đấu nối chuyển tiếp trên mạch 1 đường dây 110kV Phi Lĩnh - Mường Chà. 

- Khu vực các kho bãi, lán trại phục vụ xây dựng các hạng mục công trình nêu 

trên, trong đó đặc biệt quan tâm tới khu nghiền sàng vật liệu, trạm trộn bê tông và khu 

vực bãi thải.  

- Khu vực suối Nậm Chim và hạ lưu tuyến đập (đặc biệt lưu ý đoạn suối sau đập 

đến nhà máy dài 4 km - đoạn suối bị gián đoạn dòng chảy). 

- Khu vực tuyến đường vận chuyển ngoài công trường (đường nông thôn, QL , 

TL150) và các đường thi công trong công trường. 

* Phạm vi dự án theo thời gian: 

- Giai đoạn triển khai xây dựng: 

 + Đền bù, thu hồi toàn bộ diện tích chiếm dụng đất của dự án; rà phá bom mìn, 

phát quang thực vật, dọn dẹp mặt bằng (không tính phần diện tích sông suối); san lấp 

mặt bằng, xây dựng kho bãi lán trại phục vụ thi công; xây dựng đường TC-VH. 

+ Dẫn dòng thi công. 

+ Vận chuyển nguyên vật liệu và đất đá thải. 

+ Đào đắp, xây dựng các hạng mục đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước, kênh dẫn 

nước, hầm dẫn nước, nhà máy thủy điện, kênh xả… và một số hạng mục công trình phụ 

trợ khác. 

+ Lắp đặt thiết bị cơ khí, thủy công, thiết bị điện. 

+ Thi công tuyến đường dây 110kV. 

+ Phá dỡ đê quai. 

+ Thu dọn lòng hồ. 

+ Tháo dỡ các hạng mục công trình tạm phục vụ thi công, hoàn trả mặt bằng. 

+ Hoàn nguyên bãi thải. 

- Giai đoạn vận hành: vận hành NMTĐ Ma Thì Hồ với công suất lắp máy 11 

MW, vận hành trạm biến áp, phát điện lên lưới điện Quốc gia (50 năm). 

Bước 3: Khảo sát hiện trạng điều kiện tự nhiên, KT-XH, tài nguyên và môi 

trường khu vực thực hiện Dự án.  

Bước 4: Đơn vị tư vấn đo đạc, quan trắc, lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi 

trường đất, nước và không khí nhằm đánh giá hiện trạng môi trường khu vực. Đây là số 

liệu “nền” để so sánh, đánh giá tác động của Dự án đến môi trường trong các quá trình: 

chuẩn bị thi công, quá trình thi công các hạng mục công trình của Dự án cũng như quá 

trình đưa các công trình Dự án đi vào hoạt động.  

Bước 5: Dựa trên các tài liệu, dữ liệu đã có của Dự án, phân tích, đánh giá các tác 

động đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án, dự báo những tác động có lợi và có 

hại, trực tiếp, trước mắt và lâu dài do hoạt động của Dự án gây ra đối với môi trường vật 

lý (khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, ồn, rung…), đối với tài nguyên 
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thiên nhiên (tài nguyên nước - nguồn nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật - động vật 

và thực vật), đối với môi trường kinh tế - xã hội (sức khỏe cộng đồng hoạt động kinh tế, 

sinh hoạt…).  

Bước 6: Từ những phân tích các tác động môi trường ở trên, từ đó CDA đưa ra 

các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường của Dự án.  

Bước 7: Thống kê các công trình xử lý môi trường đã đề xuất, đánh giá công trình 

xử lý chất thải, chương trình quản lý và giám sát môi trường của toàn bộ Dự án.  

Bước 8: Lập báo cáo ĐTM tổng hợp. 

Bước 9: CDA kết hợp với đơn vị tư vấn ĐTM tiến hành tham vấn cộng đồng cũng 

như các tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án trong giai đoạn triển khai xây dựng (GĐTKXD) và 

giai đoạn vận hành (GĐVH) tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.   

Bước 10: CDA và tư vấn nộp hồ sơ Báo cáo Đánh giá tác động môi trường lên  

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên để 

thẩm định và cấp quyết định phê duyệt.  

3.2. Danh sách cán bộ tham gia 

3.2.1. Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Đức Giang 

Cơ quan công tác: Công ty Cổ phần trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và xây dựng số 6 

3.2.2. Chủ biên: Ông Lê Hữu Hải 

Cơ quan công tác: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Môi trường Thế Kỷ 

3.2.3. Các thành viên trực tiếp tham gia lập Báo cáo ĐTM 

Họ tên 
Cơ quan 

công tác 

Học vị, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Chức vụ 
Nội dung  

thực hiện 
Chữ ký 

I. Thành viên của CDA 

Bùi Đức 

Giang 

Công ty Cổ 

phần TNHH 

dịch vụ và 

thương mại 

số 6 

 

Chủ tịch 

Hội đồng 

thành viên 

kiêm Giám 

đốc 

Chủ trì Dự án, 

cung cấp tài 

liệu 

 

II. Thành viên của đơn vị tư vấn 

Lê Hữu 

Hải 

Công ty Cổ 

phần Phát 

triển Công 

nghệ Môi 

trường Thế 

Kỷ 

Ths. Khoa 

học môi 

trường 

Giám đốc  

Tổ chức thực 

hiện việc lập 

báo cáo  
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Họ tên 
Cơ quan 

công tác 

Học vị, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Chức vụ 
Nội dung  

thực hiện 
Chữ ký 

Trịnh 

Minh 

Đức 

-nt- 
Kỹ sư môi 

trường 

Cán bộ 

kỹ thuật 

Khảo sát hiện 

trạng môi 

trường tự 

nhiên; lấy mẫu 

môi trường nền 

 

Đào 

Bạch 

Linh 

-nt- 
Cử nhân môi 

trường 

Cán bộ 

kỹ thuật 

Phụ trách mở 

đầu, kết luận, 

chương 4  

Phùng 

Tiến 

Anh 

-nt- 
Kỹ sư môi 

trường 

Cán bộ kỹ 

thuật 

Khảo sát hiện 

trạng kinh tế 

xã hội, phụ 

trách chương 2 

 

Trịnh 

Thúy 

Diệu 

-nt- 
Kỹ sư môi 

trường 

Cán bộ 

chuyên môn 

Tổng hợp báo 

cáo 
 

Ngô Thị 

Kim 

Anh 

-nt- 
Kỹ sư môi 

trường 

Cán bộ 

Kỹ thuật 

Khảo sát hiện 

trạng môi 

trường tự 

nhiên; Phụ 

trách chương 

1, 3 

 

Hoàng 

Thùy 

Dung 

-nt- 
Kỹ sư môi 

trường 

Cán bộ 

kỹ thuật 

Phụ trách tham 

vấn cộng đồng, 

chương 5  

4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH 

GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Để lập được báo cáo ĐTM, quá trình triển khai đã áp dụng các phương pháp 

nghiên cứu sau để tiến hành phân tích, dự báo và đánh giá các tác động môi trường trong 

đó đặc biệt quan tâm tới các yếu tố kém ổn định như môi trường sinh thái, môi trường 

KTXH. 

4.1. Các phương pháp ĐTM 

4.1.1. Phương pháp danh mục môi trường cải tiến (ma trận đơn giản) 

Phương pháp này sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của công trình 

như: làm kho bãi lán trại; xây dựng đập đầu mối, NMTĐ, đường hầm dẫn nước; vận 

chuyển vật liệu xây dựng, đất thải trong giai đoạn triển khai xây dựng; bảo dưỡng, duy 
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tu các thiết bị cơ khí trong quá trình vận hành đập; tích nước hồ chứa... với từng thông 

số hoặc thành phần môi trường như môi trường tự nhiên: chất lượng môi trường không 

khí, nước mặt, đất, xói lở, sụt lún, hệ sinh thái và môi trường KTXH: hoạt động sản xuất 

nông nghiệp, giao thông, thu nhập, sức khoẻ cộng đồng...; đối chiếu để đánh giá mối 

quan hệ nguyên nhân, hậu quả.  

Phương pháp này được xuyên suốt toàn bộ chương 3 của báo cáo ĐTM. 

4.1.2. Phương pháp đánh giá nhanh 

Phương pháp này nhằm ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động xây 

dựng công trình thông qua hệ số ô nhiễm (bụi và khí thải, tiếng ồn, độ rung, nước thải…) 

đã được các tổ chức quốc tế công bố và các tài liệu nghiên cứu khoa học trong nước đã 

được xuất bản (xem tại phần tài liệu tham khảo).  

Phương pháp này được xuyên suốt toàn bộ chương 3 của báo cáo ĐTM. 

4.1.3. Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh được sử dụng để đánh giá mức độ tác động của các hoạt 

động thi công Dự án đến chất lượng môi trường bằng cách so sánh kết quả tính toán 

nồng độ các chất ô nhiễm như bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung với các quy chuẩn tương 

ứng liên quan như: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 

27:2010/BTNMT, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

Nội dung báo cáo áp dụng phương pháp này được trình bày ở chương 3, gồm: 

- Đánh giá tác động do bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động san gạt, đào đắp đất 

tại các hạng mục công trình; phát sinh từ các thiết bị thi công sử dụng dầu; tác động do 

tiếng ồn, độ rung - giai đoạn triển khai xây dựng cơ bản. 

- Đánh giá tác động do bụi, khí thải, ồn rung phát sinh từ hoạt động vận chuyển 

của các phương tiện vận tải - giai đoạn triển khai xây dựng cơ bản.  

4.1.4. Phương pháp mô hình hóa 

Phương pháp này nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm và khả năng khuếch tán bụi và 

khí thải trong môi trường không khí theo không gian và thời gian. Phương pháp này sử 

dụng các công thức toán học để mô phỏng diễn biến chất lượng môi trường và sử dụng 

các phần mềm môi trường để mô phỏng và dự đoán sự lan truyền ô nhiễm. 

Sử dụng mô hình Sutton, mô hình nguồn đường để tính toán nồng độ bụi và khí 

thải phát tán do phương tiện vận chuyển. 

Sử dụng mô hình Gauss, mô hình nguồn điểm để tính toán nồng độ bụi và khí 

thải phát sinh do hoạt động đào đắp, san gạt. 

Phương pháp này được xuyên suốt toàn bộ chương 3 của báo cáo ĐTM. 

4.2. Các phương pháp khác 

4.2.1. Phương pháp khảo sát thực địa và điều tra xã hội học 

Khảo sát thực địa kết hợp phỏng vấn người dân về đa dạng sinh học tại khu vực. 

Khảo sát hiện trạng môi trường khu vực Dự án, lựa chọn địa điểm quan trắc và lấy mẫu 

phân tích chất lượng môi trường nền.  
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Phương pháp này được thể hiện ở Chương 2 của báo cáo ĐTM. 

4.2.2. Phương pháp thống kê 

Dựa trên các tài liệu thu thập được về kinh tế - xã hội (KT-XH) tại khu vực xây 

dựng công trình và số liệu về khí tượng thủy văn tại khu vực xây dựng công trình, tiến 

hành thống kê và biên tập các số liệu phù hợp với yêu cầu của nội dung báo cáo ĐTM.  

Phương pháp này được thể hiện ở Chương 2 của báo cáo ĐTM. 

4.2.3. Phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm 

Để đánh giá hiện trạng môi trường nước, không khí, đất tại khu vực Dự án, đơn 

vị CDA đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Môi 

trường Thế Kỷ tiến hành đi thực địa, quan trắc, lấy mẫu chất lượng môi trường.  

Từ ngày 8 - 10/11/2021, thực hiện 3 đợt lấy mẫu, mỗi đợt lấy: 3 mẫu không khí 

(bao gồm cả tiếng ồn), 3 mẫu nước mặt, 3 mẫu đất.  

Chi tiết về số lượng mẫu, vị trí lấy mẫu và cơ sở lựa chọn vị trí lấy mẫu được thể hiện 

ở mục mục “2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường” của Chương 2. 

4.2.4. Phương pháp kế thừa 

Kế thừa các kết quả nghiên cứu từ các chuyên ngành thuộc Dự án và ngoài Dự 

án trong quá trình lập báo cáo ĐTM (kế thừa kết quả tính toán dòng chảy tối thiểu, kế 

thừa kết quả tính toán bồi lắng bùn cát tại tuyến đập…).  

Phương pháp này được thể hiện ở phần mở đầu, Chương 1, Chương 2 của báo 

cáo ĐTM. 

4.2.5. Phương pháp tham vấn cộng đồng 

Phương pháp này sử dụng trong quá trình xin ý kiến lãnh đạo và người dân bị 

ảnh hưởng xã Ma Thì Hồ thuộc khu vực Dự án về nội dung báo cáo ĐTM của Dự án 

Thủy điện Ma Thì Hồ (11MW) thông qua hình thức tổ chức cuộc họp giữa CDA và đại 

diện UBND xã Ma Thì Hồ, đại diện người dân tại nơi thực hiện Dự án và được pháp lý 

hoá thông qua các văn bản xin tham vấn của CDA, các văn bản trả lời của đại diện 

UBND xã và biên bản cuộc họp tại nơi thực hiện Dự án.  

Nội dung và kết quả của phương pháp này được thể hiện ở Chương 5.  

Công tác tham vấn cộng đồng được nhóm nghiên cứu ĐTM thực hiện tại: Xã Ma 

Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 

Trên đây là những phương pháp đánh giá rõ ràng, dễ hiểu và có độ tin cậy cao, 

trong đó mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng. Do đó chúng tôi đã kết 

hợp sử dụng các phương pháp này trong ĐTM của Dự án nhằm thu được kết quả đánh 

giá có độ tin cậy cao. 
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5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

* Thông tin chung: 

Tên Dự án: Thủy điện Ma Thì Hồ  

Địa điểm thực hiện dự án: Số 335, Tổ dân phố 8, Phường Tân Thanh, Thành phố 

Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam. 

Chủ dự án: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Số 6 

* Phạm vi, quy mô, công suất: 

Dự án thuỷ điện Ma Thì Hồ thuộc công trình công nghiệp cấp III, được đầu tư xây 

dựng mới hoàn toàn, là dạng công trình nhà máy thủy điện đường dẫn. Nhà máy có 2 tổ 

máy với tổng công suất lắp máy là 11 MW, hàng năm cung cấp cho hệ thống điện với điện 

lượng trung bình hàng năm là 35,32 triệu kWh. 

* Công nghệ sản xuất: 

Thủy điện Ma Thì Hồ khai thác, sử dụng nước suối Nậm Chim. Tuyến đập dâng và 

đập tràn được xây dựng tạo thành hồ chứa Ma Thì Hồ hoạt động theo chế độ điều tiết ngày 

đêm, có dung tích toàn bộ 0,370 triệu m3. Nước từ hồ chứa được dẫn qua cửa nhận nước, 

sau đó qua hầm dẫn nước có áp dài 3740,7 m về nhà máy thủy điện để phát điện với tổng 

công suất lắp máy là 11 MW gồm 02 tổ máy. Nước sau phát điện của nhà máy được xả vào 

suối Nậm Chim. 

* Quy mô các hạng mục công trình: 

Dự án bao gồm các hạng mục chính sau: 

- Hồ chứa nước; 

- Cụm công trình đầu mối: đập dâng, đập tràn; 

- Tuyến năng lượng: cửa lấy nước, hầm dẫn nước; 

- Nhà máy thủy điện, trạm biến áp 110kV. 

- Tuyến đường dây tải điện 110kV. 

Phục vụ thi công các hạng mục công trình chính có các công trình phụ trợ: đường 

thi công kết hợp vận hành, bãi thải và các công trình phụ trợ khác. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

Trong giai đoạn triển khai xây dựng và giai đoạn dự án đi vào vận hành sẽ có các 

hoạt động có khả năng tác động đến môi trường như sau: 

- Giai đoạn triển khai xây dựng: 

+ Thu hồi đất, bồi thường GPMB; 
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+ Rà phá bom mìn; 

+ Phát quang thảm thực vật; 

+ Hoạt động san lấp mặt bằng; 

+ Vận chuyển nguyên vật liệu, vật tư xây dựng; 

+ Nổ mìn, đào đất, phá đá đào móng, thi công các hạng mục công trình; 

+ Vận chuyển đất, đá thải tới vị trí bãi thải; 

+ Hoạt động của các máy móc, thiết bị trên công trường; 

+ Hoạt động xây lắp trong xây dựng; 

+ Hoạt động của công nhân tham gia thi công xây dựng. 

- Giai đoạn dự án đi vào vận hành 

+ Hoạt động của công nhân viên vận hành nhà máy; 

+ Hoạt động của quá trình vận hành máy phát điện, đường dây 110kV; 

+ Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc; 

+ Hoạt động tích nước hồ chứa,... 

Các hoạt động trên sẽ ảnh hưởng tới môi trường và hệ sinh thái khu vực dự án 

với mức độ khác nhau và diễn ra trong suốt giai đoạn xây dựng công trình, vận hành nhà 

máy. Cụ thể như sau: 
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Bảng 1. Các tác động môi trường của dự án 

TT 
Nguồn gây 

tác động 

Đối tượng bị tác 

động 
Nguyên nhân gây tác động Mức độ 

I Giai đoạn triển khai xây dựng 

1 

Hoạt động thu hồi 

đất, bồi thường 

GPMB, rà phá bom 

mìn, phát quang 

thảm thực vật 

Môi trường không 

khí 
Tiếng ồn, rung động, bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới. 

Tác động nhỏ, 

ngắn hạn, phạm 

vi địa phương 

Môi trường nước, 

môi trường đất, 

cảnh quan tự nhiên 

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động phát quang thảm thực vật 

Nếu không được tập kết đúng nơi quy định sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan tự nhiên 

của khu vực. 

Con người, hệ sinh 

thái 

Hoạt động thu hồi đất, bồi thường GPMB không hợp lý sẽ ảnh hưởng đến đời 

sống của người dân 

Hoạt động phát quang thảm thực vật nếu không được tập kết đúng nơi quy 

định sẽ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái 

2 

Hoạt động các 

phương tiện cơ giới 

phục vụ công 

trường, vận chuyển 

vật liệu xây dựng 

và thiết bị có trọng 

lượng, kích thước 

lớn 

Môi trường không 

khí 
Tiếng ồn, rung động, bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới. 

Tác động nhỏ, 

ngắn hạn, phạm 

vi địa phương 

Giao thông địa 

phương 

- Làm tăng áp lực và làm xuống cấp hệ thống giao thông hiện hữu trong khu 

vực. 

- Hoạt động thường xuyên của phương tiện cơ giới trong các khu vực dân cư 

có thể làm hạn chế hoặc cản trở hoạt động giao thông địa phương, tăng nguy 

cơ xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực. 

Tác động vừa, 

ngắn hạn, phạm 

vi địa phương 

Môi trường nước 

Dầu rò rỉ và dầu cặn được thải bỏ từ các loại phương tiện cơ giới, máy móc sẽ 

tăng nguy cơ ô nhiễm nước mặt, nhất là mùa mưa. Nước mưa chảy tràn qua 

các bãi để xe, xưởng sửa chữa xe máy,.v.v... có thể gây ô nhiễm nguồn nước 

mặt, nước ngầm và đất. 

Tác động nhỏ, 

ngắn hạn, phạm 

vị địa phương 

Con người 

Công tác nổ mìn đào hố móng, đào hầm dẫn nước là nguy cơ của tai nạn lao 

động cho công nhân trên công trường cũng như dân cư địa phương. Ngoài ra 

còn gây bụi, khí thải, ồn, rung, đá bay. 

Tác động nhỏ, 

ngắn hạn, phạm 

vi địa phương 
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TT 
Nguồn gây 

tác động 

Đối tượng bị tác 

động 
Nguyên nhân gây tác động Mức độ 

3 

Hoạt động san lấp 

mặt bằng, phá đá, 

đào đá, đất phục vụ 

xây dựng công trình 

Môi trường không 

khí 

Tiếng ồn, rung động, bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới. 

Công tác nổ mìn tại các mỏ đá sẽ gây chấn động, ồn và bụi khu vực lân cận. 

Tác động vừa, 

ngắn hạn,  phạm 

vị địa phương 

Môi trường nước 

và môi trường đất 

- Dầu rò rỉ và dầu cặn được thải bỏ từ các loại phương tiện cơ giới, máy móc 

tăng nguy cơ ô nhiễm nước mặt nhất là trong mùa mưa. 

- Tăng khả năng sạt lở, xói mòn đất. 

Tác động nhỏ, 

ngắn hạn, phạm 

vị địa phương 

4 

Xây dựng các hạng 

mục công trình của 

dự án 

Môi trường nước, 

môi trường đất, 

thủy sinh vật 

- Tại các khu vực xây dựng, thi công, đào đắp, đổ bê tông, … nước mưa thường 

cuốn theo đất, đá, chất thải xây dựng vào khu vực sông suối lân cận, làm tăng 

độ đục, ô nhiễm chất lượng nước, tăng khả năng xói lở, bồi lắng phía hạ lưu 

và ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh. 

- Dầu rò rỉ và dầu cặn từ máy móc nếu không được thu gom và thải đúng quy 

định sẽ là nguy cơ gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường đất, nước. 

Tác động vừa, 

ngắn hạn, phạm 

vị địa phương 

Cảnh quan tự nhiên 

Chất thải rắn xây dựng của dự án phần lớn là đất đá, sắt thép, bao xi măng và 

các loại gỗ vụn nếu không được tập kết đúng nơi quy định sẽ ảnh hưởng đến 

mỹ quan tự nhiên của khu vực. 

Tác động nhỏ, 

ngắn hạn, phạm 

vị địa phương 

Việc sử dụng đất 

 

- Chiếm dụng đất vĩnh viễn để xây dựng các hạng mục công trình của dự án. 

Tác động đến cộng đồng dân cư khu vực thực hiện dự án. 

Tác động nhỏ 

phạm vi địa 

phương 

Con người Nguy cơ xảy ra tai nạn lao động là rất lớn. 

Tác động vừa, 

ngắn hạn, phạm 

vi địa phương 

5 

Tập trung đông lực 

lượng lao động 

phục vụ thi công 

 

Môi trường nước, 

môi trường đất, 

cảnh quan tự nhiên 

và sức khoẻ cộng 

đồng 

-Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của công nhân trên công trường 

nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định sẽ làm mất đi mỹ quan của khu 

vực còn là nguy cơ ô nhiễm môi trường nước, đất (nước rò rỉ từ các bãi rác mang 

mầm bệnh cao và khó xử lý). 

- Lượng nước thải này nếu không được thu gom và xử lý thích hợp sẽ làm ô 

nhiễm môi trường nước. 

Tác động nhỏ, 

dài hạn, phạm vị 

địa phương 
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TT 
Nguồn gây 

tác động 

Đối tượng bị tác 

động 
Nguyên nhân gây tác động Mức độ 

- Nước thải sinh hoạt chứa nhiều vi trùng, nếu thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ 

là nguyên nhân lan truyền bệnh cho người dân sử dụng nước phía hạ lưu. 

Văn hoá, kinh tế xã 

hội của địa phương 

Lực lượng lao động từ nơi khác đến sẽ xáo trộn nếp sống truyền thống của dân 

bản địa, tăng nguy cơ xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng với dân địa 

phương. 

Sự hình thành các lán trại thường kéo theo sự hình thành các hàng quán và các dịch 

vụ giải trí khác, cũng là một nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội ở địa phương. 

Tác động vừa, 

ngắn hạn, phạm 

vi địa phương 

Y tế cộng đồng Tăng áp lực cho hệ thống y tế của địa phương. 

Tác động vừa, 

ngắn hạn, phạm 

vi địa phương 

6 
Công tác chặn 

dòng, tích nước hồ 

Chế độ  

thủy văn 

Việc ngăn dòng, tích nước hồ sẽ làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, ảnh hưởng 

đến chế độ thủy văn trên suối, ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực. 

Tác động vừa, 

dài hạn 

Môi trường đất, 

môi trường nước 
Xảy ra sạt lở bờ hồ ảnh hưởng đến chất lượng nước hạ lưu. 

Tác động vừa, 

dài hạn 

II Giai đoạn vận hành nhà máy 

1 

Hoạt động sinh hoạt 

của công nhân vận 

hành dự án 

Môi trường nước, 

môi trường đất, 

cảnh quan tự nhiên 

và sức khoẻ cộng 

đồng 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của công nhân trên công trường 

nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định sẽ làm mất đi mỹ quan của khu 

vực còn là nguy cơ ô nhiễm môi trường nước, đất (nước rò rỉ từ các bãi rác mang 

mầm bệnh cao và khó xử lý). 

- Lượng nước thải này nếu không được thu gom và xử lý thích hợp sẽ làm ô 

nhiễm môi trường nước. 

- Nước thải sinh hoạt chứa nhiều vi trùng, nếu thải trực tiếp vào nguồn tiếp 

nhận sẽ làm nguyên nhân lan truyền bệnh cho người dân sử dụng nước phía hạ 

lưu. 

- Tác động của điện từ trường tại khu vực máy phát và dọc đường dây tải điện 

Tác động nhỏ, 

dài hạn, phạm vị 

địa phương 

2 
Hoạt động của quá 

trình vận hành máy 
Môi trường nước 

Nước thải phát sinh trong quá trình hành máy phát điện có hàm lượng chất lơ 

lửng cao và có nhiễm dầu thải làm ảnh hưởng tới môi trường nước 
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TT 
Nguồn gây 

tác động 

Đối tượng bị tác 

động 
Nguyên nhân gây tác động Mức độ 

phát điện, đường 

dây 110kV Con người 

Tiếng ồn và độ rung cao hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe của công nhân lao động như: Gây mất ngủ, mệt mỏi, khó chịu. Tiếng ồn 

còn làm giảm năng suất lao động 

Tác động nhỏ, 

dài hạn, phạm vị 

địa phương 

3 

Hoạt động sửa chữa 

bảo dưỡng máy 

móc thiết bị 

Môi trường và con 

người 

Chất thải nguy hại từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thường mang 

độc tính sinh thái làm ức chế các vi sinh vật có lợi cho đất, nước, thường dễ 

cháy nổ có khả năng gây nguy hại đến tài sản, tính mạng con người nếu không 

được thu gom, lưu giữ theo đúng quy định 

Tác động nhỏ, 

dài hạn, phạm vị 

địa phương 

4 
Hoạt động tích 

nước hồ chứa 

Chế độ  

thủy văn 

Việc ngăn dòng, tích nước hồ sẽ làm thay đổi dòng chảy tự nhiên, ảnh hưởng 

đến chế độ thủy văn trên suối, ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực. 

Tác động vừa, 

dài hạng 

Môi trường đất, 

môi trường nước 
Xảy ra sạt lở bờ hồ, bồi lắng hồ chứa ảnh hưởng đến chất lượng nước hạ lưu. 

Tác động vừa, 

dài hạn 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án 

Quy mô, tính chất và vùng có thể bị tác động do các loại chất thải phát sinh từ dự án cụ thể như sau: 

Bảng 2. Quy mô, tính chất và vùng có thể chịu tác động do các loại chất thải phát sinh từ dự án 

TT Loại chất thải Hoạt động phát sinh Quy mô Tính chất 

A GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG 

I Giai đoạn chuẩn bị thi công 

1 

Bụi, khí thải 

- Từ quá trình phát quang, giải phóng mặt bằng; 

- Từ quá trình xây lắp công trình phụ trợ, đường TC-VH; 

- Từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và đất đá thải. 

- Bụi, khí SO2, NOx, CO… 

2 Nước thải sinh hoạt Từ hoạt động sinh hoạt của 28 cán bộ công nhân 2,8 m3/ngày 
TSS, BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốt 

pho, dầu mỡ, coliform… 

3 Nước mưa chảy tràn  44.717 m3/ngày TSS, độ đục, dầu mỡ… 

4 Phát quang thực vật 6,215 tấn Gốc, rễ, lá cây, cỏ, cây bụi… 
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TT Loại chất thải Hoạt động phát sinh Quy mô Tính chất 

Chất thải rắn thông 

thường 

San ủi mặt bằng 4.163 m3 Đất, đá phong hóa 

Xây lắp các công trình phụ trợ, làm đường TC - VH - Gỗ, nhựa, sắt thép, tôn... 

Rác thải sinh hoạt của 40 công nhân 15,4 kg/ngày 
Các loại bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức 

ăn, thức ăn thừa… 

5 CTNH 
Bảo dưỡng thiết bị, xe, máy thi công 

450,52 kg/3 tháng 
Dầu thải; Giẻ lau dính dầu 

Từ khu vực văn phòng Bóng đèn neon hỏng, pin, ắc quy hỏng,… 

II Giai đoạn thi công 

1 Bụi, khí thải 

- Từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và đất đá thải; 

- Từ quá trình đào, đắp hố móng, nền công trình, đào hầm…; 

- Từ các thiết bị sử dụng dầu diezen; 

-Từ hoạt động thi công đổ bê tông, thi công xây dựng 

các hạng mục công trình; 

- Từ hoạt động lắp đặt các thiết bị. 

- Bụi, khí SO2, NOx, CO… 

2 Nước thải 
Từ hoạt động sinh hoạt của 120 cán bộ công nhân 12 m3/ngày 

TSS, BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốt 

pho, dầu mỡ, coliform… 

Từ hoạt động xây dựng 269,6 m3/ngày TSS, độ đục, dầu mỡ… 

3 Nước mưa chảy tràn  38.595 m3/ngày TSS, độ đục, dầu mỡ… 

4 
Chất thải rắn thông 

thường 

Từ hoạt động sinh hoạt của 120 cán bộ công nhân 34,8 kg/ngày 
Các loại bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức 

ăn, thức ăn thừa… 

Từ hoạt động đào, đắp 98.523 m3 Đất, đá thải 

Từ hoạt động xây dựng 19,66-39,32 tấn/2 năm  Gỗ, nhựa, sắt thép, tôn... 

Thu dọn lòng hồ 6,215 tấn Gốc, rễ, lá cây, cỏ, cây bụi… 

5 Chất thải nguy hại 
Bảo dưỡng thiết bị, xe, máy thi công 

4.715kg kg/năm 
Găng tay, giẻ lau, dầu thải… 

Từ khu vực văn phòng Bóng đèn neon hỏng, pin, ắc quy hỏng,… 
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TT Loại chất thải Hoạt động phát sinh Quy mô Tính chất 

B GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

1 Nước thải 
Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân 2,0 m3/ngày đêm 

TSS, BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốt 

pho, dầu mỡ, coliform… 

Từ hoạt động sản xuất 5,6 m3/ngày TSS, dầu mỡ… 

2 Nước mưa chảy tràn  12.034 m3/ngày TSS, độ đục, dầu mỡ,… 

3 
Chất thải rắn thông 

thường 

Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân 5,8 kg/ngày Các loại bao bì, vỏ chai lọ, thức ăn thừa… 

Xác cây cối từ thượng nguồn 3-5kg/ngày Các phần của thực vật: cành, rễ, lá…  

4 Chất thải nguy hại 
Từ hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị 

667 kg/năm 
Găng tay, giẻ lau, dầu thải… 

Từ khu vực văn phòng Bóng đèn neon hỏng, pin, ăc quy,… 
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Các tác động môi trường khác: 

- Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái: Thu hẹp hoặc mất đi môi trường, sinh 

cảnh của các loài động vật đang sinh sống ở khu vực này, chia cắt đường di chuyển quen 

thuộc của một số loài động vật hoang dã ...; làm suy giảm hệ sinh thái và đa dạng sinh 

học khu vực dự án;… 

- Tác động đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt và sức khỏe người dân xung quanh 

khu vực dự án:  

+ Làm giảm diện tích đất canh tác nông nghiệp của người dân; 

+ Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công, phát quang thực vật, dọn dẹp mặt 

bằng nếu chạm phải bom mìn, bom gây nổ, sẽ gây thiệt hại tính mạng con người và tài 

sản; 

+ Trong quá trình nổ mìn phá đá gây ra tiếng ồn và độ rung lớn có khả năng ảnh 

hưởng đến sức khỏe người dân; 

+ Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của 

người dân. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

5.4.1. Hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải 

* Đối với bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và đất đá thải: 

- Bố trí 03 cầu rửa xe có diện tích: 30 m2 (kích thước 6x5m, góc nghiêng 70). 

- Nhiệm vụ: làm sạch lốp và gầm xe trước khi ra khỏi công trường nhằm hạn 

chế bụi phát sinh do bụi bẩn bám vào bánh xe với tần suất 4 chuyến/lần rửa.  

* Đối với 02 trạm trộn bê tông: Sử dụng trạm trộn bê tông kiểu kín công suất 

60m3/h. Trạm trộn có thiết kế cụm silo lọc bụi túi dạng khô (chất liệu polyester, chống 

ẩm). Trong quá trình hoạt động, bụi sẽ được giữ lại ở các cụm lọc do có kích thước lớn. 

Các hạt bụi bám vào bề mặt túi lọc, bộ lọc sau quá trình cấp sẽ được rũ sạch bằng phương 

pháp rung lắc, lực rung được tạo bởi đầm rung gắn trên nóc lọc bụi.  

* Đối với 02 trạm nghiền sàng: Sử dụng 02 hệ thống tưới nước dập bụi tại khu 

vực trạm nghiền công suất 5000 m3/tháng. Hệ thống bao gồm 1 máy bơm (2,5 m3/giờ); 

hệ thống đường ống PVC-D36mm có chiều dài khoảng 100 m; các đầu phun được bố 

trí trước và sau các thiết bị có đường kính lỗ tưới D5mm. 

5.4.2. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

5.4.2.1. Đối với nước thải sinh hoạt 

 Các công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án bao gồm nhà vệ 

sinh, bể lắng sơ bộ nước thải nhà ăn và bể tự hoại, cụ thể như sau: 
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Bảng 3. Công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt  

trong giai đoạn triển khai xây dựng 

T 

T 
Vị trí 

Quy 

mô 

(người) 

Nhà vệ sinh Bể tự hoại cải tiến Bể lắng sơ bộ 

Kết cấu Số 

lượng 

Kích 

thước 

(dxrxh) 

Số 

lượng 

Kích thước 

(dxrxh) 

Số 

lượng 

Kích 

thước 

(dxrxh) 

I Giai đoạn triển khai xây dựng 

1 Khu vực tuyến đập 50 3 2x2x2 1 3,5x2,5x1,5 1 2x1x1 

Gạch + 

vữa thông 

thường 

2 
Khu vực nhà máy 

thủy điện 
70 4 2x2x2 1 3,5x3x1,5 1 2x1x1 

Gạch + 

vữa thông 

thường 

II Giai đoạn vận hành 

1 
Khu vực nhà máy 

thủy điện 
20 

1 2x2x2 

1 3,5x3x1,5 1 1x1x1 

Gạch + 

vữa thông 

thường 2 
Khu vực nhà quản 

lý vận hành 
1 2x2x2 

Trong giai đoạn vận hành, CDA sẽ tận dụng bể tự hoại và bể lắng sơ bộ nước thải 

nhà ăn đã xây dựng tại khu vực nhà máy thủy điện trong giai đoạn vận hành để tiếp tục 

thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân vận hành. 

Quy trình xử lý: Nước thải sau khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua ngăn xử lý 

sinh học 2 rồi qua ngăn lắng 3. Nước trong bể được bố trí chảy qua lớp bùn kị khí (trong 

điều kiện động) để các chất hữu cơ được tiếp xúc nhiều hơn với các loại vi sinh vật trong 

lớp bùn.  

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải sinh hoạt, cột B (K=1,2) xả ra nguồn tiếp nhận là suối Nậm Luồng, sông Đà. 

Định kỳ (06 tháng/lần) thuê đơn vị có chức năng nạo vét bùn cặn trong bể tự hoại, 

xử lý theo quy định và bổ sung chế phẩm sinh học vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả 

làm sạch của công trình. 

5.4.2.2. Đối với nước thải xây dựng 

 Các công trình thu gom, xử lý nước thải xây dựng gồm: 

Bảng 4. Các công trình xử lý nước thải xây dựng 

TT Nguồn phát sinh 
Công 

trình xử lý 

Số 

lượng 

Dung tích 

(m3) 

Kích thước 

(dxrxh)m 
Kết cấu 

1 
Nước rửa vật liệu 

xây dựng như cát đá 
Bể lắng 1 20 4x2,5x2 

Gạch + vữa thông 

thường 

2 

Nước thải chứa dầu 

mỡ và các tạp chất 

từ khu vực rửa xe 

Bể lắng, 

tách dầu 
2 1,5 1,5x1x1 

Gạch + vữa thông 

thường 
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- Quy trình xử lý:  

+ Đối với nước rửa vật liệu xây dựng: sau khi chảy vào hố lắng sẽ diễn ra quá 

trình tách chất lơ lửng ra khỏi nước dưới tác dụng của trọng lực lên hạt lơ lửng có tỷ 

trọng nặng hơn tỷ trọng nước. 

+ Đối với nước thải chứa dầu mỡ và các tạp chất từ khu vực rửa xe: sau khi chảy 

vào hố lắng sẽ diễn ra quá trình tách chất lơ lửng ra khỏi nước dưới tác dụng của trọng 

lực lên hạt lơ lửng có tỷ trọng nặng hơn tỷ trọng nước; các cặn bẩn có kích thước lớn sẽ 

được trọng lực kéo lắng xuống đáy bể, phần dầu mỡ nổi lên trên sẽ được loại bỏ bằng 

vật liệu lọc dầu mỡ. Định kỳ sẽ thay thế vật liệu lọc dầu, vật liệu lọc dầu thải lưu giữ 

tại kho CTNH cùng với các chất thải nguy hại khác của Dự án. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - cột B (Kq=0,9 và Kf=1,1) sẽ 

được dẫn ra nguồn tiếp nhận là suối Nậm Chim. 

5.4.2.3. Đối với nước thải sản xuất 

- Bố trí 01 bể thu gom xử lý nước thải lẫn dầu kích thước 4mx3mx3m để thu 

gom, xử lý nước thải sản xuất của nhà máy thủy điện. 

- Quy trình xử lý: Trong bể có bố trí các tấm hướng dòng, tạo điều kiện cho dầu 

mỡ và nước được phân tách riêng biệt. Các cặn bẩn có kích thước lớn sẽ được trọng lực 

trọng lực kéo lắng xuống đáy bể; phần nước trong sẽ được dẫn theo đường ống sang hố 

thu nước thải. Phần dầu mỡ nổi lên trên sẽ được loại bỏ bằng bơm dầu thải di động. Dầu 

thải được đưa về téc chứa dầu, sau đó được vận chuyển về kho chứa CTNH để lưu giữ 

cùng với các chất thải nguy hại khác phát sinh trong nhà máy. Tại hố thu nước thải, bố 

trí các tấm lọc dầu sơ cấp và thứ cấp để loại bỏ dầu còn sót lại trong nước. Định kỳ sẽ 

thay tấm lọc dầu, đem lưu giữ cùng CTNH của nhà máy. 

Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải công nghiệp, cột B (Kq=0,9, Kf=1,2) xả ra nguồn tiếp nhận là suối Nậm Chim. 

5.4.3. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa chảy tràn 

 * Giai đoạn thi công xây dựng: Đào các rãnh nước hình thang (có kích thước 

0,4x0,4m) dọc các tuyến đường thi công - vận hành và xung quanh các khu phụ trợ. 

Dọc theo rãnh sẽ bố trí các hố ga để lắng đọng bùn cát (có kích thước 1,5x1,5x1,5m, 

bố trí cách nhau trung bình 25m), độ dốc đáy rãnh từ 1-3% và dẫn ra suối Nậm Chim. 

 * Giai đoạn vận hành: 

- Nước mưa mái được thu gom bằng các đường ống PVC-D110 dẫn vào rãnh thoát 

nước xây dựng ngoài nhà máy.  

- Nước mưa chảy tràn được thu theo đường rãnh thoát nước đã được thiết kế, 

xây dựng dạng hình thang tại chân tường ngoài nhà máy (dài khoảng 24m) và nhà quản 

lý vận hành (19m), rãnh có kích thước 0,4x0,4m, để hướng nước chảy vào hố ga lắng 

cặn hố ga có kích thước 1,5x1,5x1,5m. Đáy rãnh có độ dốc dọc 2% để nước chảy theo 

hướng quy định. Bố trí khoảng 8 hố ga lắng cặn và có song chắn rác để loại bỏ rác có 
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kích thước lớn hơn 1cm chảy theo nước mưa, cặn lắng sau khi được loại bỏ sẽ chảy ra 

môi trường tiếp nhận là suối Nậm Chim. 

5.4.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và chất thải sinh hoạt 

* Giai đoạn triển khai xây dựng: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 6 thùng dung tích 60 lít tại khu điều hành và nhà ở 

công nhân; 3 thùng dung tích 180 lít tại nhà ăn.  

Thu gom, chôn lấp tại bãi chôn lấp 120 m2 bố trí gần khu vực nhà máy. Bãi có 20 

chôn lấp, kích thước mỗi ô 2x4x2,5m; được thiết kế dạng nửa nổi, nửa chìm; sâu 3m, cao 

1m. Tần suất đổ thải tại bãi thải là 02 ngày/chuyến. 

- Chất thải rắn xây dựng: Đổ thải tại 3 bãi thải (có kè rọ đá chắn chân bãi thải để 

phòng chống sạt trượt đất đá thải). 

* Giai đoạn vận hành:  

- Chất thải rắn sinh hoạt: Tận dụng các thùng rác trong giai đoạn thi công, bố trí 

tại các văn phòng, nhà bếp, khu đường nội bộ,... Rác sẽ được thu gom, vận chuyển, chôn 

lấp tại bãi chôn lấp rác sinh hoạt đã được xây dựng trong giai đoạn xây dựng với tần 

suất 2 ngày/chuyến. 

- Chất thải là xác cây cối từ thượng nguồn được thu gom, vận chuyển và chôn lấp 

cùng chất thải rắn sinh hoạt đã được xây dựng trong giai đoạn xây dựng. 

5.4.5. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

* Giai đoạn triển khai xây dựng: 

- Xây dựng kho chứa CTNH diện tích 30m2 (gạch + vừa thông thường), bố trí tại 

khu vực nhà máy để lưu chứa CTNH phát sinh của dự án. Kho được thiết kế kiểu kho 

kín, tường xây, có mái che, nền cao được lát gạch và đặt tại nơi có cao trình đảm bảo, 

xa khu dân cư, khu lán trại để tránh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và đảm bảo an toàn cho 

cán bộ công nhân viên; bố trí biển cảnh báo cháy tại khu vực lưu chứa. 

- Bố trí 6 thùng chứa CTNH dung tích 60l bố trí tại các công trường thi công và 

khu phụ trợ. Bố trí 1 thùng 120l tại kho chứa CTNH đựng giẻ lau dính dầu, bóng đèn 

huỳnh quang thải; 1 thùng phuy 200l đựng dầu nhớt thải tại kho chứa CTNH. Các thùng 

chứa được dán nhãn theo TCVN 6707:2009 “CTNH - Dấu hiệu cảnh báo”.  

Cuối ngày, sẽ thu gom các CTNH phát sinh về lưu giữ trong các thùng chứa lớn 

bố trí trong kho chứa CTNH (các loại CTNH khác nhau sẽ được lưu giữ trong các thùng 

chứ riêng biệt). Định kỳ 1 năm 1 lần sẽ chuyển giao cho đơn vị có giấy phép hành nghề 

xử lý. 

* Giai đoạn vận hành: Tận dụng toàn bộ thùng chứa từ hai giai đoạn trên để lưu 

chứa CTNH phát sinh trong giai đoạn vận hành và tiếp tục được thu gom, phân loại, lưu 

giữ tại kho chứa CTNH rộng 30 m2 đã được xây dựng trong giai đoạn triển khai dự án. 

Quá trình thu gom, lưu giữ và chuyển giao xử lý được thực hiện tương tự như giai đoạn 

triển khai xây dựng. 
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5.4.6. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung; QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh, QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn 

trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật 

liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ; các quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường hiện hành có liên quan và các yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường trong quá 

trình thực hiện dự án; có giải pháp kỹ thuật nổ mìn phù hợp để giảm thiểu tối đa sóng 

chấn động, sóng va đập không khí, bụi, đá văng trong quá trình thi công Dự án. 

5.4.7. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động: tuân thủ theo quy định 

về sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, bảo quản các thiết bị điện; tuyên truyền các thông tin về 

vệ sinh, an toàn lao động; khám bệnh định kỳ cho cán bộ, bố trí biển cảnh báo. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy rừng: thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng, 

tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng.  

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố, rủi ro vỡ đập:  

+ Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế đập 14TCN 56-88 về độ bền và ổn định đập, đảm 

bảo an toàn đập theo quy định tại Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 

của Bộ Công Thương;  

+ Thực hiện Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;  

+ Thực hiện vận hành hồ chứa và liên hồ chứa theo đúng quy trình vận hành được 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố vỡ hồ, đập: giám sát, hướng dẫn và 

chủ động việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đảm 

bảo thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy phòng chống sự cố.  

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ: lắp đặt hệ thống báo cháy, 

ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, bố trí họng nước cứu hỏa và thiết bị 

chữa cháy đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án phòng cháy, chữa cháy 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5.4.8. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định; đảm bảo các nhu cầu sử dụng nước 

tưới tiêu và bảo vệ môi trường sinh thái phía hạ lưu đập. 

- Xây dựng quy trình vận hành hồ chứa và duy trì dòng chảy tối thiểu đáp ứng 

các nhu cầu nước cho các đối tượng dùng nước phía hạ du; thực hiện các giải pháp quản 

lý, kỹ thuật khác trong quá trình thi công và vận hành đảm bảo các yêu cầu của quy trình 

vận hành hồ chứa, liên hồ chứa. 
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- Thực hiện giám sát hoạt động khai thác, sử dụng đối với hồ chứa theo quy 

định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.  

- Thực hiện việc giám sát quá trình xói lở dọc hai bờ suối Nậm Chim, phía hạ lưu 

đập trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy và có các giải pháp phù hợp, kịp thời 

để khắc phục các tác động tiêu cực do sạt lở đất đá hai bên bờ sông. 

- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường khác như đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường 

được phê duyệt; lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 

tiến hành kiểm tra khi cần thiết. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Giai đoạn triển khai xây dựng 

Bảng 5. Kế hoạch giám sát môi trường giai đoạn triển khai xây dựng 

T 

T 

Nội dung  

giám sát 

Mục đích giám 

sát 

Thông số giám 

sát 

Vị trí giám 

sát 

Tần suất  

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 

Giám sát 

chất lượng 

khí thải 

Đánh giá và dự 

báo sự gia tăng 

tải lượng các chất 

ô nhiễm không 

khí từ các hoạt 

động của máy 

móc, thiết bị để 

tăng cường giám 

sát việc thực hiện 

biện pháp giảm 

thiểu hoặc có 

biện pháp giảm 

thiểu phù hợp 

hơn. 

TSP, ồn, độ rung, 

SO2, NO2, CO, 

HC. 

02 vị trí: 

+ Khu vực 

máy móc, 

thiết bị 

đang thi 

công tuyến 

đập  

+ Khu vực 

máy móc, 

thiết bị 

đang thi 

công nhà 

máy 

3 

tháng/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Kp = 1, Kv = 

1,4), 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

2 

Giám sát 

chất lượng 

nước thải 

sinh hoạt 

Đánh giá nồng 

độ các chất ô 

nhiễm có trong 

nước thải sinh 

hoạt để có các 

biện pháp bổ 

sung giảm thiểu 

ô nhiễm. 

Lưu lượng, pH, 

TSS, BOD5, 

COD, NH4+, 

NO3-, PO43-, dầu 

mỡ động thực vật, 

coliform. 

02 vị trí:  

+ Vị trí tiếp 

nhận nước 

thải sinh 

hoạt sau xử 

lý của bể tự 

hoại tại khu 

phụ trợ 

tuyến đập  

+ Vị trí tiếp 

nhận nước 

thải sinh 

hoạt sau xử 

lý của bể tự 

3 

tháng/lần 

QCVN 

14:2008/BTNM,  

cột B (K=1,2) 
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T 

T 

Nội dung  

giám sát 

Mục đích giám 

sát 

Thông số giám 

sát 

Vị trí giám 

sát 

Tần suất  

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

hoại tại khu 

phụ trợ nhà 

máy. 

3 

Giám sát 

chất lượng 

nước thải 

xây dựng 

Đánh giá nồng 

độ các chất ô 

nhiễm có trong 

nước thải xây 

dựng để có các 

biện pháp bổ 

sung giảm thiểu 

ô nhiễm. 

 

 

Lưu lượng, pH, 

TSS, BOD5, 

COD, NH4+, 

NO3-, PO43-, Fe, 

dầu mỡ khoáng. 

04 vị trí:  

+ Vị trí tiếp 

nhận nước 

thải xây 

dựng 

nhiễm dầu 

sau xử lý 

tại khu phụ 

trợ đập;  

+ Vị trí tiếp 

nhận nước 

thải xây 

dựng 

nhiễm dầu 

sau xử lý 

tại khu vực 

nhà máy; 

+ Vị trí tiếp 

nhận nước 

thải cửa 

vào hầm;  

+ Vị trí tiếp 

nhận nước 

thải cửa ra 

hầm. 

3 

tháng/lần 

QCVN 

40:2011/BTNM,  

cột B (Kq=0,9, 

Kf=1,1) 

4 

Giám sát 

chất thải 

rắn 

Đánh giá thành 

phần, khối lượng 

CTR được lưu 

giữ để có các 

biện pháp bổ 

sung giảm thiểu 

ô nhiễm. 

- Đối với CTR xây 

dựng:  

+ Thành phần, 

khối lượng, lưu 

giữ và xử lý CTR 

xây dựng;  

+ Qúa trình vận 

chuyển đất đá 

thải;  

+ Qúa trình gia cố 

bãi thải, hiện 

tượng trượt sạt bãi 

thải,  

Tại khu 

vực xây 

dựng tuyến 

đập, nhà 

máy, khu 

vực bãi 

thải. 

Hàng 

ngày 

NĐ 38/2015/NĐ- 

CP 
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T 

T 

Nội dung  

giám sát 

Mục đích giám 

sát 

Thông số giám 

sát 

Vị trí giám 

sát 

Tần suất  

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

+ Qúa trình hoàn 

nguyên bãi thải 

khi kết thúc xây 

dựng. 

- Đối với CTR 

sinh hoạt: Thành 

phần, khối lượng 

rác phát sinh 

Tại khu tập 

kết rác sinh 

hoạt và bãi 

chôn lấp 

Hàng 

ngày 
 

5 
Giám sát 

CTNH 

Đánh giá thành 

phần, khối lượng 

CTNH được lưu 

giữ để có các 

biện pháp bổ 

sung giảm thiểu 

ô nhiễm. 

Thành phần, khối 

lượng, lưu giữ và 

xử lý CTNH. 

Tại kho 

chứa 

CTNH 

Hàng 

ngày 

Thông tư 

36/2015/BTNMT 

6 

Giám sát an 

toàn vận 

chuyển 

nguyên vật 

liệu, đất đá 

thải 

Đánh giá quá 

trình vận chuyển 

nguyên vật liệu, 

đất đá thải để có 

các biện pháp bổ 

sung giảm thiểu 

ô nhiễm. 

Giám sát việc vận 

chuyển nguyên 

vật liệu, đất đá 

thải. 

Tại công 

trường thi 

công 

Liên tục 

trong quá 

trình vận 

chuyển 

nguyên 

vật liệu, 

đất đá 

thải. 

 

7 

Giám sát an 

toàn vận 

chuyển và 

lưu chứa 

thuốc nổ, 

xăng dầu 

Đánh giá quá 

trình vận chuyển 

và lưu chứa 

thuốc nổ, xăng 

dầu để có các 

biện pháp bổ 

sung giảm thiểu 

ô nhiễm. 

Giám sát việc vận 

chuyển và lưu 

chứa thuốc nổ, 

xăng dầu. 

Kho thuốc 

nổ, kho 

xăng dầu 

Liên tục 

trong thời 

gian vận 

chuyển, 

lưu chứa 

QCVN 

01:2019/BCT 

8 

Giám sát 

sạt lở, sụt 

lún công 

trình 

Đánh giá khả 

năng sạt lở, sụt 

lún công trình để 

có các biện pháp 

bổ sung giảm 

thiểu ô nhiễm. 

Mức độ sạt lở, sụt 

lún của công trình. 

Tại khu 

vực xây 

dựng các 

hạng mục 

công trình 

như: tuyến 

đập, nhà 

máy, tuyến 

năng 

lượng, bãi 

thải chứa 

đất đá… 

Liên tục 

trong quá 

trình thi 

công 
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T 

T 

Nội dung  

giám sát 

Mục đích giám 

sát 

Thông số giám 

sát 

Vị trí giám 

sát 

Tần suất  

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

9 

Giám sát an 

toàn nổ mìn 

trong thi 

công 

Đánh giá quá 

trình thực hiện 

nổ mìn trong thi 

công để có các 

biện pháp bổ 

sung giảm thiểu 

ô nhiễm. 

Giám sát quy trình 

nổ mìn. 

Tại khu 

vực nổ mìn 

đào móng 

công trình, 

đào hầm…. 

Liên tục 

trong quá 

trình thi 

công nổ 

mìn 

QCVN 

01:2019/BCT 

10 

Giám sát 

dẫn dòng 

thi công 

Đánh giá việc 

thực hiện quy 

trình dẫn dòng 

thi công, đảm 

bảo không ảnh 

hưởng đến 

phương án cấp 

nước, gây ảnh 

hưởng đến việc 

cấp nước phía hạ 

du. 

Giám sát quy trình 

dẫn dòng thi công. 

Tại khu 

vực dẫn 

dòng thi 

công tuyến 

đập 

Liên tục 

trong quá 

trình dẫn 

dòng thi 

công 

 

11 

Giám sát 

thu dọn và 

vệ sinh lòng 

hồ 

Đảm bảo đúng 

tiến độ để phát 

điện, đảm bảo 

hạn chế nguy cơ 

ô nhiễm môi 

trường nước hồ 

và ảnh hưởng tới 

chất lượng nước 

suối Nậm He tại 

hạ du đập cũng 

như tránh việc 

chặt hạ cây cối 

ngoài phạm vi 

cho phép... 

Giám sát quá trình 

thực hiện chặt hạ, 

thu gom và xử lý 

gỗ, thực bì (đúng 

kế hoạch hay 

không? Đúng tiến 

độ không? Triệt 

để không? Trong 

phạm vi cho phép 

không?...) 

Theo vị trí 

được thu 

dọn và vệ 

sinh lòng 

hồ 

1 lần 

trong quá 

trình thu 

dọn lòng 

hồ 

Nghị định  

40/NĐ-CP 

2.6.2. Giai đoạn vận hành 

Bảng 6. Kế hoạch giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

T 

T 

Nội dung  

giám sát 
Mục đích giám sát 

Thông số 

giám sát 

Vị trí giám 

sát 
Tần suất giám sát Quy chuẩn so sánh 

1 

Giám sát 

chất lượng 

nước thải sản 

xuất 

Đánh giá nồng độ 

các chất ô nhiễm có 

trong nước thải sản 

xuất để có các biện 

pháp bổ sung giảm 

thiểu ô nhiễm. 

Lưu lượng, 

pH, TSS, 

BOD5, 

COD, 

NH4+, 

NO3-, 

PO43-, Fe, 

01 vị trí: Vị 

trí tiếp nhận 

nước thải 

sản xuất 

nhiễm dầu 

sau xử lý 

3 tháng/lần 

QCVN 

40:2011/BTNM, 

cột B (Kq=0,9, 

Kf=1,2) 
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T 

T 

Nội dung  

giám sát 
Mục đích giám sát 

Thông số 

giám sát 

Vị trí giám 

sát 
Tần suất giám sát Quy chuẩn so sánh 

dầu mỡ 

khoáng. 

của nhà 

máy. 

2 

Giám sát 

chất lượng 

nước hồ 

Đánh giá nồng độ 

các chất ô nhiễm có 

trong nước hồ chứa 

để có các biện pháp 

bổ sung giảm thiểu ô 

nhiễm. 

pH, DO, 

TSS, 

BOD5, 

COD, 

NH4+, 

NO3-, 

PO43-, Fe, 

Coliform. 

01 vị trí: 

Nước hồ 

gần vị trí cửa 

lấy nước 

theo các độ 

sâu khác 

nhau (do có 

sự phân 

tầng). 

3 tháng/1 lần 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột A) 

3 
Giám sát 

CTR 

Đánh giá thành phần, 

khối lượng CTR 

được lưu giữ để có 

các biện pháp bổ 

sung giảm thiểu ô 

nhiễm. 

Thành 

phần, khối 

lượng rác 

phát sinh. 

Tại khu tập 

kết rác sinh 

hoạt và bãi 

chôn lấp. 

Hàng ngày 
NĐ 38/2015/NĐ- 

CP 

4 
Giám sát 

CTNH 

Đánh giá thành phần, 

khối lượng CTNH 

được lưu giữ để có 

các biện pháp bổ 

sung giảm thiểu ô 

nhiễm 

Khối 

lượng, 

thành 

phần, phân 

loại, thu 

gom, vận 

chuyển và 

lưu giữ 

CTNH 

Tại kho 

chứa 

CTNH. 

Hàng ngày 
Thông tư 

36/2015/BTNMT 

5 

Giám sát khí 

tượng, thủy 

văn 

Quản lý an toàn đập, 

hồ chứa trong giai 

đoạn khai thác 

Lượng 

mưa trên 

lưu vực, 

mực nước 

tại thượng 

lưu, hạ lưu 

đập; tính 

toán lưu 

lượng đến 

hồ, lưu 

lượng xả 

Khu vực hồ 

chứa và 

tuyến đập 

Giám sát tự động, trực 

tuyến, bằng camera: 

+ 02 lần một ngày vào 

07 giờ, 19 giờ trong 

mùa kiệt;  

+ 04 lần một ngày vào 

01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 

19 giờ trong mùa lũ khi 

mực nước hồ thấp hơn 

ngưỡng tràn;  

+ 01 giờ một lần khi 

mực nước hồ bằng 

hoặc cao hơn ngưỡng 

tràn;  

+ 01 giờ 4 lần khi mực 

nước hồ chứa trên mực 

nước lũ thiết kế 

Nghị định 

48/2020/NĐ-CP 

Nghị định 

114/2018/NĐ-CP 

6 

Giám sát chế 

độ thủy văn, 

dòng chảy 

Đánh giá quá trình 

khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước đảm 

bảo an toàn không. 

Mực nước 

hồ; lưu 

lượng xả 

duy trì 

dòng chảy 

Khu vực hồ 

chứa, tuyến 

đập và nhà 

máy 

Giám sát tự động, trực 

tuyến, có camera giám 

sát xả nước duy trì dòng 

chảy tối thiểu: Không 

quá 15 phút 01 lần  

Thông tư 

47/2017/TT-

BTNMT 
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T 

T 

Nội dung  

giám sát 
Mục đích giám sát 

Thông số 

giám sát 

Vị trí giám 

sát 
Tần suất giám sát Quy chuẩn so sánh 

tối thiểu; 

lưu lượng 

xả qua nhà 

máy;  

 
Lưu lượng 

xả qua tràn 

Khu vực 

tuyến đập 

Giám sát định kỳ, có 

camera giám sát: 

Không quá 06 giờ 01 

lần vào mùa lũ, 12 giờ 

01 lần vào mùa cạn và 

phải cập nhật số liệu 

vào hệ thống giám sát 

tối thiểu 01 ngày 01 lần 

trước 20 giờ hàng ngày 

7 

Giám sát bồi 

lắng lòng hồ, 

xói lở bờ hồ 

và hạ du 

Đánh giá khả năng 

bồi lắng, xói lở bờ hồ 

thông qua việc xây 

dựng các mốc trên bề 

mặt để quan trắc biến 

dạng và chuyển vị 

theo thời gian, phát 

hiện và kịp thời xử lý 

các biến cố bất 

thường 

địa hình 

lòng hồ  

Xung quanh 

khu vực bờ 

hồ 

6 tháng/lần  

8 
Giám sát an 

toàn đập 

Quản lý an toàn đập, 

hồ chứa trong giai 

đoạn khai thác 

Độ thấm 

nước qua 

đập, độ 

biến dạng 

đập 

Khu vực 

tuyến đập  

6 tháng/lần (quan trắc 

tự động bằng các thiết 

bị chuyên dụng) 

Nghị định 

114/2018/NĐ-CP 

9 

Giám sát sói 

mòn, sạt lở, 

sụt lún của 

công trình 

Quản lý an toàn đập, 

hồ chứa trong giai 

đoạn khai thác 

Mức độ sạt 

lở, sụt lún 

của công 

trình, vị trí 

xảy ra 

Tại khu vực 

Nhà máy, 

tuyến đập, 

tuyến năng 

lượng, suối 

hạ du tuyến 

đập và nhà 

máy… 

6 tháng/lần 
Nghị định 

114/2018/NĐ-CP 

10 
Giám sát vệ 

sinh lòng hồ 

Hạn chế nguy cơ ô 

nhiễm môi trường 

nước hồ và ảnh 

hưởng tới chất lượng 

nước suối Nậm 

Chim tại hạ du đập 

trong giai đoạn tích 

nước hồ chứa. 

Giám sát 

việc thực 

hiện vệ 

sinh lòng 

hồ, đặc biệt 

là khu vực 

cửa lấy 

nước vào 

mùa mưa 

lũ. 

Theo vị trí 

được thu 

dọn và vệ 

sinh lòng hồ. 

CDA điều chỉnh theo 

lượng rác về hồ 
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CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1.1.1. Tên dự án 

THỦY ĐIỆN MA THÌ HỒ (CÔNG SUẤT 11,0 MW) 

1.1.2. Chủ dự án 

 Chủ dự án: CÔNG TY TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 

Địa chỉ: Số 335, Tổ dân phố 8, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, 

Tỉnh Điện Biên, Việt Nam 

Điện thoại: 0215 3826226    

Fax: 0215 3827862 

 Người đại diện: (Ông) Bùi Đức Giang 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám Đốc 

Tiến độ thực hiện dự án: Dự án Thủy điện Ma Thì Hồ dự kiến thi công xây dựng trong 

2 năm (chưa kể thời gian chuẩn bị) và vận hành công trình với tuổi thọ 50 năm. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

Dự án Thủy điện Ma Thì Hồ nằm trên địa phận xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, 

tỉnh Điện Biên. Tuyến đập và nhà máy nằm trên suối Nậm Chim. Vị trí công trình có sơ 

đồ như hình 1. 

Suối Nậm Chim bắt nguồn từ phía nam Núi Nậm Chim, địa phận xã Phìn Hồ, Nậm 

Pồ. Núi Nậm Chim cao 1475m ở phần bắc dãy Si Pa Phìn. Các suối hợp lưu và đổ vào 

dòng Nậm Chim chảy dọc thung lũng phía tây và nam dãy Si Pa Phìn, cách biên giới Việt 

- Lào khoảng 2km. Thung lũng và dòng Nậm Chim uốn cong như đường biên, ở xã Si Pa 

Phìn, đổi từ hướng Nam sang Đông rồi Đông Bắc. Chảy đến bản Nậm Chim 1 ở trung 

tâm xã Si Pa Phìn thì dòng Nậm Chim chuyển hướng đông. Từ rìa đông xã Si Pa Phìn giáp 

với xã, suối đổi dòng sang hướng nam. Sang xã Mường Mươn huyện Mường Chà thì Nậm 

Chim là biên phía tây của xã. Trong đó đoạn cuối từ bản Pú Múa thì nó là đường tự nhiên 

cho biên giới Việt - Lào, và còn được gọi là Nậm Thìn, dài khoảng 11 km, cho đến khi 

gặp dòng Nậm Mức, một phụ lưu cấp 1 của sông Đà. 

Công trình thủy điện Ma Thì Hồ có tuyến đập cách trung tâm huyện Mường Chà 

khoảng 10,5km (theo đường chim bay) về hướng Tây Tây Bắc. Nhà máy cách tuyến đập 

4,0km về phía hạ lưu và nằm ngay cạnh tỉnh lộ 131 trên đường từ Mường Chà qua huyện 

Nậm Pồ, cách cột km18 quốc lộ 4H khoảng 300m. 

Tọa độ địa lý của tuyến đập và nhà máy theo quy hoạch là: 
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Bảng 1.1. Tọa độ tim mốc công trình 

Tuyến công 

trình 

Tên 

sông/suối 

Tọa độ 

Kinh độ Vĩ độ 

Đập Nậm Chim 102°59'37" 21°47'05" 

Nhà máy Nậm Chim 103°01'43" 21°46'12" 

Sơ đồ vị trí khu vực dự án, mối tương quan với các đối tượng tự nhiên - xã hội 

và tổng mặt bằng chiếm đất được thể hiện tại hình 1.1, 1.2, 1.3. Vị trí và tọa độ chi tiết 

các hạng mục công trình của dự án được thể hiện tại bản vẽ tổng mặt bằng các hạng mục 

công trình chính trong phần Phụ lục 3 - Các bản vẽ liên quan đến dự án. 

 

Hình 1.1:  Vị trí các tuyến công trình Thủy điện Ma Thì Hồ 

 

Hình 1.2:  Mối tương quan của Dự án trên google map  
 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  38 

 

Hình 1.3: Mặt bằng tổng thế dự án  
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1.1.3.1. Mối tương quan của Dự án với các đối tượng tự nhiên 

a. Đặc điểm địa lý tự nhiên lưu vực nghiên cứu 

Lưu vực suối Nậm Chim mang đặc điểm của địa hình miền núi, dòng chảy tương 

đối hẹp và dốc, hai bên suối là sườn dốc. Phần lớn địa hình ở dạng núi cao trung bình, 

sự phân chia địa hình không lớn, trên bề mặt diễn quá quá trình bóc mòn khá đồng đều, 

trong điều kiện thảm thực vật đã bị triệt phá và bóc mòn xảy ra rộng khắp, lớp thổ 

nhưỡng mỏng dẫn và có nguy cơ mỏng kiệt, hệ số dòng chảy trên mặt lớn trong khi hệ 

số dòng chảy dưới dất lại ngược lại ảnh hưởng tới chế độ làm việc ổn định và lâu dài 

của công trình khi đi vào hoạt động. 

 b. Đặc điểm hình thái lưu vực suối 

Suối Nậm Chim bắt nguồn từ phía nam Núi Nậm Chim, địa phận xã Phìn Hồ, 

Nậm Pồ. Núi Nậm Chim cao 1475 m ở phần bắc dãy Si Pa Phìn. Các suối hợp lưu và đổ 

vào dòng Nậm Chim chảy dọc thung lũng phía tây và nam dãy Si Pa Phìn, cách biên 

giới Việt - Lào khoảng 2 km. Thung lũng và dòng Nậm Chim uốn cong như đường biên, 

ở xã Si Pa Phìn, đổi từ hướng Nam sang Đông rồi Đông Bắc. Chảy đến bản Nậm Chim 

1 ở trung tâm xã Si Pa Phìn thì dòng Nậm Chim chuyển hướng đông. Từ rìa đông xã Si 

Pa Phìn giáp với xã, suối đổi dòng sang hướng nam. Sang xã Mường 

Mươn huyện Mường Chà thì Nậm Chim là biên phía tây của xã. Trong đó đoạn cuối từ 

bản Pú Múa thì nó là đường tự nhiên cho biên giới Việt - Lào, và còn được gọi là Nậm 

Thìn, dài khoảng 11 km, cho đến khi gặp dòng Nậm Mức, một phụ lưu cấp 1 của sông 

Đà. 

Đặc trưng hình thái lưu vực suối Nậm Chim tính đến tuyến đập và tuyến nhà máy 

thủy điện Ma Thì Hồ được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 1.2. Đặc trưng hình thái lưu vực của thủy điện Ma Thì Hồ 

Tuyến công 

trình 

Tên 

sông/suối 

Tọa độ F Ls Js 

Kinh độ Vĩ độ (Km2) (Km) (0/00) 

Đập  Nậm Chim  102°59'37" 21°47'05" 169 47,2 14,5 

Nhà máy Nậm Chim   103°01'43" 21°46'12" 244 57,3 13,2 

Nguồn: Báo cáo đề xuất đầu tư 

Trong đó: 

F     : Diện tích lưu vực                       (km²) 

Ls   :          Chiều dài sông                     (km) 

Ln   :          Tổng chiều dài sông          (km) 

Js    :          Độ dốc lòng sông                     (‰) 

Jd    :          Độ dốc bình quân lưu vực          (‰) 
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c. Về khoáng sản 

Trong quá trình khảo sát và thăm dò địa chất phục vụ cho công trình của CDA và 

đơn vị tư vấn thiết kế không phát hiện được dấu hiệu của khoáng sản. Nếu trong quá 

trình thực hiện dự án phát hiện ra khoáng sản thì sẽ thực hiện việc quản lý theo Luật 

Khoáng sản. 

1.1.3.3. Mối tương quan của Dự án với các đối tượng KT-XH 

a. Khu dân cư đô thị  

Trong khu vực phạm vi dâng nước lòng hồ và mặt bằng công trình không có hộ 

dân nào sinh sống nên dự án không phải thực hiện di dân, tái định cư.  

Phần lớn người dân ở đây đa số là đồng bào dân tộc Mông và dân tốc Thái, với 

những nét văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc dân tốc, đậm chất Tây Bắc, người dân sinh 

sống chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, kinh doanh buôn bán nhỏ 

lẻ,…  

b. Khu vực sản xuất nông nghiệp 

Khu vực có điều kiện địa hình đồi núi cao nên tập quán canh tác chủ yếu trên đất 

dốc theo hình thức ruộng bậc thang, nương rẫy, để đảm bảo ổn định về năng suất và sản 

lượng, người dân tập trung trồng các loại cây ít ưa nước. 

Bên bờ trái suối Nậm Chim phía hạ lưu tuyến đập chính có các khoanh ruộng bậc 

thang của người dân. Hiện nay, người dân đang dẫn nước suối Nậm Chim về ruộng bằng 

mương nước.  

c. Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 

Trong khu vực dự án không có cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nào. 

d. Cơ sở hạ tầng và các công trình di tích lịch sử 

Trong toàn bộ mặt bằng công trình của Dự án không có trụ sở cơ quan, không 

có các di tích lịch sử, khảo cổ và công trình an ninh, quốc phòng bị ảnh hưởng, không 

nằm trong vùng quy hoạch quân sự. 

Tuyến đường nông thôn, TL131 nối khu vực Dự án với huyện Mường Chà. 

Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công xây 

dựng và vận hành nhà máy sau này. 

e. Sinh thái rừng tự nhiên, các loại sinh vật rừng và cảnh quan thiên nhiên 

Khu vực xây dựng công trình Thủy điện Ma Thì Hồ không chiếm đất rừng tự 

nhiên và không nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quốc gia hay khu dự trữ sinh 

quyển nào. Dự án không làm ảnh hưởng đến sinh thái rừng tự nhiên, các loại sinh vật 

rừng và các cảnh quan thiên nhiên xung quanh. 

1.1.3.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Tổng diện tích chiếm đất của Dự án Thủy điện Ma Thì Hồ là 13,6ha - chiếm đất 

vĩnh viễn (không bao gồm diện tích chiếm đất của tuyến đường dây 110kV). Hiện trạng 

chiếm đất của dự án bao gồm các loại đất: Đất trồng lúa 0,92ha; Đất trồng cây hàng năm 

7,08ha; Đất sông suối 2,1ha; Đất chưa sử dụng 2,5ha.  
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1.1.4. Mục tiêu; quy mô, công suất; công nghệ và loại hình dự án 

1.1.4.1. Mục tiêu 

 - Cung cấp điện lên lưới điện Quốc Gia với công suất lắp máy là 11,0 MW, hàng 

năm cung cấp cho hệ thống điện 35,32 triệu kWh. 

- Tạo công ăn việc làm, thu nhập cho công nhân là người địa phương. 

- Tăng thu nhập cho kinh tế của tỉnh nói chung và địa phương nói riêng qua các 

nguồn thu.  

- Thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Ma Thì Hồ nói riêng và huyện Mường Chà, 

tỉnh Điện Biên nói chung. 

1.1.4.2. Loại hình, quy mô, công suất 

Dự án thuỷ điện Ma Thì Hồ thuộc công trình công nghiệp cấp III, nhà máy có 2 tổ 

máy với tổng công suất lắp máy là 11,0 MW, hàng năm cung cấp cho hệ thống điện với 

điện lượng trung bình hàng năm là 35,32 triệu kWh. 

Theo QCVN 04.05:2012, công trình được thiết kế với tần suất thiết kế và kiểm 

tra như sau: 

Chọn cấp công trình là cấp III với tần suất bảo đảm phát điển P=85%, hệ số an 

toàn K=1,15.  

- Cấp công trình: Cấp III. 

- Tần suất lũ thiết kế công trình: p = 1,5%. 

- Tần suất lũ kiểm tra công trình: p = 0,5%. 

- Tần suất lưu lượng bảo đảm phát điện: p = 85%. 

- Dẫn dòng thi công với lưu lượng dẫn dòng: p = 10%. 

- Lưu lượng lũ thiết kế với tần suất P=1.5%: Q1.5%= 1011 m3/s 

- Lưu lượng lũ kiểm tra với tần suất P=0.5%: Q0.5%= 1366 m3/s 

- Lưu lượng phát điện thiết kế: QPĐ = 13,0 m3/s 

- Mực nước dâng bình thường MNDBT: +665 m 

- Mực nước chết MNC: +660 m 

- Mực nước lũ thiết kế với P=1.5%: +668,65 m 

- Mực nước lũ kiểm tra với P=0.5%: +669,42 m 

Loại hình công trình: Thủy điện Ma Thì Hồ là dự án được đầu tư xây dựng mới hoàn 

toàn, là dạng công trình nhà máy thủy điện đường dẫn. Các hạng mục chính của công trình 

bao gồm: Hồ chứa nước; cụm công trình đầu mối: đập dâng, đập tràn; cống lấy nước, 

cống xả cát kết hợp dẫn dòng, cống xả môi trường, đường hầm áp lục, nhà máy thủy điện, 

trạm biến áp 110kV, tuyến đường dây tải điện 110kV. 

Phương thức khai thác, sử dụng nước: Thủy điện Ma Thì Hồ khai thác, sử dụng 

nước suối Nậm Chim. Tuyến đập dâng và đập tràn được xây dựng tạo thành hồ chứa Nậm 

Chim hoạt động theo chế độ điều tiết ngày đêm, có dung tích toàn bộ 370 x103 m3. Nước 
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từ hồ chứa được dẫn qua cửa nhận nước, sau đó qua hầm dẫn nước dài 3740,7m về nhà 

máy thủy điện để phát điện với tổng công suất lắp máy là 11,0 MW gồm 02 tổ máy. Nước 

sau phát điện của nhà máy được xả vào xuối Nậm Chim. 

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

Các thông số chính của dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 1.3. Các thông số chính của Dự án 

No Thông số Đơn vị Giá trị 

A Cấp công trình  Cấp III 

B Thông số thủy văn   

1 Tổng Lưu vực đến tuyến đập km2 168 

2 Lưu vực tính đến nhà máy km2 244 

3 
Mô đuyn dòng chảy (đến tuyến đập 

chính) 
l/s.km2 35 

4 
Lưu lượng trung bình năm Qo (tổng các 

lưu vực lấy nước) 
m3/s 5,88 

5 Lưu lượng lũ đến tuyến đập   

- 
Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế  P=1,5% 

(tuyến đập chính) 
m3/s 1011 

- 
Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P=0,5% 

(tuyến đập chính) 
m3/s 1366 

6 Lưu lượng lũ đến tuyến nhà máy   

- Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế  P=1,5%  m3/s 1219 

- Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P=0,5%  m3/s 1647 

C Hồ chứa   

1 Mực nước dâng bình thường m 665 

2 Mực nước chết m 660 

3 Dung tích toàn phần 103 m3 370 

4 Dung tích hữu ích 103 m3 272 

5 Dung tích chết 103 m3 98 

D Thông số các hạng mục   

I Đập đầu mối   

a Đập dâng vai phải   

1 Hình thức đập   Bê tông TL  

2 Cao trình đỉnh đập không tràn m 670,50 

3 Chiều cao đập Hmax m 17,5 

4 Chiều dài đập m 10,3 
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No Thông số Đơn vị Giá trị 

5 Chiều rộng mặt đập m 5 

b Đập tràn   

1 Hình thức đập   Bê tông TL - Tràn tự do  

2 Cao trình đỉnh cầu công tác m 670,50 

3 Cao trình ngưỡng tràn m 665,00 

4 Mực nước lũ Thiết kế  m 668,65 

5 Mực nước lũ Kiểm tra  m 669,42 

6 Chiều cao đập Hmax m 24,4 

8 Chiều dài tràn nxB m 7x10 

7 Chiều dài toàn bộ đập tràn m 76,80 

8 Cống xả môi trường (D) m 0,4 

c Đập dâng vai trái   

1 Hình thức đập   Đập đất đồng chất  

2 Cao trình đỉnh đập m 670,00 

3 Chiều dài đập m 88,0 

4 Bề rộng đập m 5 

4 Chiều cao đập Hmax m 9,7 

5 Mái đắp thượng lưu  m m 1:2,5 

6 Mái đắp thượng hạ lưu  m m 1:2,5 

7 Gia cố mái thượng lưu m Tấm BTCT đổ tại chỗ 

8 Gia cố mái hạ lưu m Trồng cỏ 

II Cống lấy nước   

1 Lưu lượng thiết kế m3/s 12 

2 Kích thước Bx H m 3,0x3,0 

3 Cao độ đáy cống m 654,50 

III Cống xả cát (kết hợp dẫn dòng)   

1 Kích thước Bx H m 3,5x4,0 

2 Cao độ đáy cống m 653,50 

3 Chiều dài cống m 21,80 

V Đường hầm dẫn nước   

1 Chiều dài hầm m 3740,7 

2 Kích thước hầm có áo BxH m 3,0x3,0 

3 Kích thước hầm không áo BxH m 3,8x3,8 

4 Lưu lượng thiết kế m 13,0 

V Nhà máy   
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No Thông số Đơn vị Giá trị 

1 Mực nước hạ lưu nhà máy lớn nhất m 564,40 

2 Mực nước hạ lưu min m 555,00 

3 Cột nước lớn nhất Hmax m 106,4 

4 Cột nước tính toán Htt m 99,5 

5 Cột nước nhỏ nhất Hmin m 96,2 

6 Công suất lắp máy MW 11 

7 Điện năng trung bình năm 106KWh 35,32 

8 Số giờ chạy công suất LM Giờ 3212 

9 Loại tua bin  Fracis trục đứng 

10 Kích thước nhà máy BxL m 18,6x26,4 

11 Cao trình sàn lắp ráp m 565,20 

12 Cao trình sàn máy phát m 562,00 

13 Cao trình lắp máy m 530,07 

VI Trạm biên áp   

1 Điện áp Kv 110 

2 Cao trình nền trạm m 565,00 

VII Đường dây đấu nối   

1 Vị trí đấu nối Đường dây 110kV Phi Lĩnh - Mường Chà 

2 Chiều dài km 1,0 

VIII Đường thi công (nâng cấp + mở mới)   

1 Tổng chiều dài các tuyến km 1,384 

2 Bề rộng mặt đường m 5,0 

Nguồn: Báo cáo chính Công trình Thủy điện Ma Thì Hồ 

1.2.1.1.Công trình đầu mối 

1.2.1.1.1. Hồ chứa 

Hồ điều tiết của Thủy điện Ma Thì Hồ làm nhiệm vụ điều tiết lưu lượng khu giữa 

Thủy điện phi Lĩnh  đến Thủy điện Ma Thì Hồ. 

Hồ chứa có dung tích toàn bộ khoảng 370 x 103 m3, dung tích hữu ích là 272 x 

103 m3. Cao trình MNDBT 665,0m, cao trình MNC 660,0m.m. 

1.2.1.1.2. Các thông số chính của đập tràn 

Đập tràn có kết cấu bê tông trọng lực, kiểu tràn tự do, mặt cắt dạng Ôphixerop, 

kết cấu bê tông cốt thép, đáy đập đặt trên nền đá IB, tiêu năng sau tràn dạng mũi phóng. 

Mặt tràn kết cấu bằng BTCT M300 dày 1,5m, mặt thượng lưu là bê tông cốt thép M200 

dày 1,0m, đáy đập là bê tông cốt thép M200 dày 1,0m, phần lõi đập sử dụng bê tông 

M150 độn 30% đá hộc. Cao trình ngưỡng tràn +655,0m, cao trình mặt cầu công tác trên 

đập +670,5m, cao trình đáy đập +651,0m, cao trình đỉnh mũi phóng +657,7m. Chiều 
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cao đập lớn nhất Hmax=19,5m, chiều dài đập tràn L=76,8m, trong đó tổng chiều dài diện 

tràn B=70m được chia làm 7 khoang tràn, mỗi khoang có chiều rộng b=10m, trụ pin 

giữa và tường biên bằng bê tông cốt thép có chiều dày 0,8m, đỉnh đập là cầu công tác 

có bề rộng mặt cầu B=4,0m, đáy đập xử lý chống thấm bằng màng khoan phụt xi măng. 

1.2.1.1.3. Các thông số chính của đập dâng 

Nhiệm vụ chính của đập dâng là dâng nước tạo cột nước và dung tích hồ chứa để 

phát điện, đập dâng được bố trí bên vai trái. 

Đập dâng bờ trái có chiều dài theo tim đập là 14m, chiều cao đập lớn nhất 9,7m. 

Phần đập dâng vai phải bố trí cửa lấy nước và kho van đập tràn, cửa lấy nước. Phân 

vùng vật liệu trên mặt cắt đập: Mặt thượng lưu bằng bê tông cốt thép M200-B6 có chiều 

dày thay đổi tùy theo kết cấu; bản đáy đập là bêtông M200-B6 dày nhỏ nhất 1,5m; mặt 

hạ lưu là bê tông M200; phần lõi đập là bê tông M150. 

Cao trình đỉnh đập 670,0m. Cao trình này được xác định bằng các tính toán chiều 

cao sóng ứng với các tần suất thiết kế và kiểm tra. 

1.2.1.1.4. Cống dẫn dòng kết hợp xả cát 

Cống xả cát có kích thước bxh = 3,5x4,0m, cao trình ngưỡng cống +653,5m, độ 

dốc dọc cống i=3.5%, cống được bọc bê tông cốt thép M250 có bản đáy dày 1,5m, hai 

bên tường và đỉnh là BTCT M200 dày 1,2m.Cống xả cát kết hợp dẫn dòng đặt trong 

thân đập dâng vai phải, để dẫn dòng, xả cát, tháo cạn hồ để nạo vét bùn cát. Phía thượng 

lưu công bố trí 01 cửa van phẳng vận hành và 01 cửa van phẳng sửa chữa. 

1.2.1.2. Công trình tuyến năng lượng 

1. Cống lấy nước 

Cống lấy nước đặt trong thân đập dâng bờ phải, lấy nước vào đoạn ống bọc 

BTCT, rồi vào đường hầm áp lực.  

Cống có kích thước BxH=3,0x3,0m, cao trình ngưỡng cống +654,5m, độ dốc dọc 

cống i=0,1%, cống được bọc bê tông cốt thép M250 có bản đáy dày 1,5m, hai bên tường 

và đỉnh là BTCT M200 dày 1,2m. Đường ống sau cống là ống thép bọc BTCT M200, 

đường kính ống D=3m, chiều dài từ cửa lấy nước đến cửa vào hầm L=50m.  

Trên cống bố trí 01 cửa van phẳng vận hành và 01 lưới chắn rác. Phía thượng lưu 

cống trong khu vực lòng hồ bố trí ngưỡng chắn cát ở cao trình 657,7m. 

2. Đường hầm áp lực 

Đường hầm có tổng chiều dài L =7415m, Kích thước thông thủy Bxh = 3,8x3,8m. 

Kết cấu vỏ đường hầm dự kiến được chia làm 4 loại chạy qua các lớp địa chất khác nhau: 

- Cửa ra: Hầm bọc bê tông cốt thép M300 dày 25cm, gia cố tạm bằng vì thép 

I150, bước a=1,0m và phun vảy bê tông M300, áp dụng cho đoạn cửa vào có địa chất 

yếu, kích thước đào hầm bxh=3,8x3,8m, kích thước thông thủy bxh=3,0x3,0m. 

- Kiểu I: Hầm không áo, không gia cố phun vẩy, áp dụng cho đường hầm đi qua 

vùng địa chất tốt đá IIA, IIB ít nứt nẻ, kích thước đào hầm bxh=3,5x3,5m. 
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- Kiểu II: Hầm phun vẩy bê tông M300 gia cố dày 5cm, áp dụng cho hầm đi qua 

vùng địa chất đá tốt nhưng nứt nẻ nhiều lớp IB, kích thước đào hầm bxh=3,5x3,5m, kích 

thước thông thủy bxh=3,4x3,4m. 

- Kiểu III: Hầm bọc bê tông cốt thép M300 dày 25cm, gia cố tạm bằng vì thép 

I200, bước a=1,0m và phun vảy bê tông M300, áp dụng cho đoạn hầm đi qua đứt gãy 

bậc III và bậc IV có địa chất yếu, kích thước đào hầm bxh=3,9x3,9m, kích thước thông 

thủy bxh=3,0x3,0m. 

- Kiểu IV: Hầm bọc bê tông cốt thép M300 dày 25cm, áp dụng cho đoạn hầm 

chịu áp lực lớn, đi qua vùng địa chất đá nứt nẻ nhiều, tầng phủ trên đỉnh hầm mỏng. 

Kích thước đào hầm bxh=3,5x3,5m, kích thước thông thủy bxh=3,0x3,0m. 

- Kiểu V: Hầm lót thép đường kính D2000, bọc bê tông cốt thép M300 dày 60cm, 

áp dụng cho đoạn hầm gần nhà máy thủy điện có đứt gãy thủy lực, kích thước đào hầm 

bxh=3,2x3,2m. 

- Bẫy đá: Đoạn hầm trước đoạn lót thép, bọc bê tông cốt thép M300 dày 25cm, 

kích thước đào hầm bxh=3,5x5,45m. 

- Cửa ra: Hầm lót thép đường kính D2000, bọc bê tông cốt thép M300 dày 25cm, 

gia cố tạm bằng vì thép I150 và phun vảy bê tông, kích thước đào hầm bxh=3,5x3,5m 

1.2.1.3. Nhà máy thuỷ điện và cống xả môi trường 

Nhà máy thủy điện có kết cấu bằng bê tông cốt thép đặt trên nền đá IIA. Nhà máy 

gồm 2 tổ máy dạng Francis trục đứng, công suất lắp máy 2x5,5= 11MW. Khoảng cách 

giữa hai tim tổ máy là 8,0 m. Trong nhà máy bố trí cầu trục chính với nhịp là Lk=10,5m 

có sức nâng là 35/5 tấn.          

Các thông số chính của nhà máy như sau: 

+ Cao trình mực nước hạ lưu lớn nhất  :  564,4 m 

+ Cao trình mực nước hạ lưu min   :  555,0 m 

+ Cao trình tim đường ống   :  556,0m 

+ Cao trình sàn lắp ráp   :  565,2m 

+ Cao trình sàn máy phát   :  562,0m 

+ Cao trình lắp máy    : 530,07 m. 

+ Cao trình dầm cầu trục   : 571,73m. 

+ Cao trình đáy nhà máy   : 550,50 m. 

+ Kích thước nhà máy BxL =   (18,6x24,6)m. 

Cống xả môi trường: Cống xả môi trường đặt bên vai phải của đập, cao trình tim 

cống +658,8m thấp hơn cao trình mực nước chết đảm bảo xả được lưu lượng tối thiểu 

trong các trường hợp vận hành của nhà máy; kết cấu bằng ống thép D =0,4m, lưu lượng 

xả Q=0, 3m3/s.  

1.2.1.4. Trạm biến áp 110kV 

Trạm biến áp là loại 110KV được xây dựng liền kề nhà máy thuận lợi cho việc 

sửa chữa vận hành. Kích thước trạm phân phối BxL= 40x45m (chi tiết xem phần thiết 

bị điện) 
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1.2.1.5. Đường dây đấu nối 110kV vào lưới điện Quốc gia. 

- Dự kiến nhà máy thủy điện Ma Thì Hồ được xây dựng đường dây 110kV mạch 

kép dài 1,5km với tiết diện dây dẫn ACSR - 240 đấu nối chuyển tiếp trên mạch 1 đường 

dây 110kV Phi Lĩnh - Mường Chà. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án gồm: Đường giao thông trong và 

ngoài công trường, cơ sở phụ trợ phục vụ thi công, bãi thải. 

1.2.2.1. Đường giao thông trong và ngoài công trường 

1.2.2.1.1. Đường giao thông ngoài công trường 

Hiện trạng giao thông ngoài công trường tương đối thuận lợi, đường tỉnh lộ 

TL131 đi qua gần khu vực nhà máy và đập đầu mối, khoảng cách từ trung tâm huyện 

Mường Chà đến nhà máy khoảng 12km, đến tuyến đập đầu mối khoảng 20km 

1.2.2.1.2. Đường giao thông nội bộ 

Vận chuyển trong công trường chủ yếu là vận chuyển thiết bị, xe máy thi công đến 

các hiện trường xây dựng các hạng mục, vận chuyển vữa bê tông đến các khoảnh đổ, vận 

chuyển đất đá đến hiện trường hoặc đến bãi thải hoặc bãi trữ, đến tận vị trí các hạng mục 

công trình.  

Đường vận hành Thuỷ điện Ma Thì Hồ  được xây dựng với mục đích vận hành 

công trình trong giai đoạn khai thác dự án, trong giai đoạn thi công đóng vai trò là đường 

thi công. 

Hệ thống đường vận hành xuất phát từ đường tỉnh lộ TL131 đi đến các vị trí xây 

dựng của dự án, bao gồm các đường sau: 

- Đường vào nhà máy (VH1): Đường vào nhà máy thuỷ điện chiều dài 356m 

với điểm đấu nối vào tỉnh lộ TL131 tại km17+900m 

- Đường vào công trình đầu mối (VH2) xuất phát từ Km26+30 tỉnh lộ 131. 

Đường vào đầu mối có chiều dài khoảng 615m. 

- Đường vào ngách hầm thi công (VH3) xuất phát từ tỉnh lộ 131 có chiều dài 

khoảng 413m. 

Trong giai đoạn thi công chỉ thi công lớp móng, lớp mặt bê tông sẽ hoàn thiện sau 

khi kết thúc xây dựng công trình chính. 

1.2.2.2. Kho bãi lán trại và nhà ở công nhân 

* Bãi thải và khu phụ trợ của dự án được bố trí làm 03 khu là khu vực đầu mối, 

khu ngách hầm thi công và khu vực nhà máy. 

- Khu vực 1: Nằm tại khu vực tuyến đập đầu mối, gồm có nhà ở của công nhân, 

bãi thải nhằm phục vụ thi công các hạng mục đập dâng, đập tràn, cửa lấy nước, hầm dẫn 

nước đoạn cửa vào, hầm phụ. Diện tích mặt bằng khoảng 0,22 ha. 

- Khu vực 2: Nằm tại khu ngách hầm thi công. Thuộc bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì 

Hồ. Diện tích mặt bằng khoảng 0,22 ha. 
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- Khu vực 3: Nằm tại khu nhà máy thủy điện, gồm các cơ sở phụ trợ phục vụ thi 

công hầm dẫn nước đoạn cửa ra, đường ống áp lực, nhà máy, trạm phân phối, tuyến 

đường dây 110kV. Diện tích mặt bằng khoảng 0,22 ha. 

* Khu bãi thải: 

Để giảm cự ly vận chuyển đất đá, giảm tác động đến môi trường sinh thái, vị trí 

và quy mô các khu lán trại được bố trí như sau: 

- Bãi thải số 1: Bố trí bên bờ trái suối Nậm Chim, gần đầu đường VH1, thuộc khu 

vực cụm đầu mối. Diện tích mặt bằng khoảng 0,22 ha. Dùng làm bãi thải khi đào hố 

móng đập, hầm dẫn dòng, một phần đất đá đào hầm chính. 

- Bãi thải số 2: Thuộc hạng mục hầm hở, vị trí tại bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì Hồ. 

Diện tích khoảng 0,3ha. 

- Bãi thải số 2: Thuộc khu vực nhà máy thủy điện, vị trí tại bản Nậm Chim, xã 

Ma Thì Hồ. Bố trí bên bờ trái suối Nậm Củm, nằm phía thượng lưu nhà máy. Diện tích 

mặt bằng khoảng 1,1ha. Dùng để trữ đất đá đổ thải khu nhà máy, tháp điều áp và một 

phần đất đá đào hầm. Bãi thải này được bố trí phía thượng lưu nhà máy còn có tác dụng 

hướng dòng chảy suối Nậm Củm tránh thúc trực tiếp vào tường chắn khu vực trạm phân 

phối và tường đầu hồi nhà máy. 

Trường hợp khối lượng đất đá thải phát sinh vượt quá khả năng lưu trữ của 03 

bãi thải đã bố trí, Chủ đầu tư sẽ liên hệ với chính quyền địa phương để thuê các bãi thải 

để đổ thải phần đất đá còn thừa trong quá trình thi công. Vị trí các bãi thải thuê này sẽ 

được Chủ đầu tư tìm kiếm và cung cấp vị trí cho các cơ quan chức năng khi yêu cầu. 

Bảng 1.4. Bảng thống kê các hạng mục phụ trợ, lán trại, bãi thải 

Ký hiệu Hạng mục Đơn vị Diện tích Vị trí 

I Khu phụ trợ và lán trại 

1.1 Khu phụ trợ số 1 ha 0,23 Hạ lưu vai trái đập 

1.2 Khu phụ trợ số 2 ha 0,1 Khu vực hầm hở 

1.3 Khu phụ trợ số 3 ha 0,19 Khu vực nhà máy 

II Khu bãi thải 

2.1 Khu bãi thải số 1 ha 0,22 Hạ lưu vai trái đập 

2.2 Khu bãi thải số 2 ha 0,3 Khu vực hầm hở 

2.3 Khu bãi thải số 3 ha 1,1 Khu vực nhà máy 
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1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

1.2.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

1. Môi trường nước 

+ Đối với nước mưa: 

Đào hố thu nước và hố lắng cặn tạm thời trước khi dẫn nước ra sông suối Nậm 

Chim để thu đất, cát; 

Phân kỳ kế hoạch xây dựng phù hợp với mùa mưa để hạn chế lượng nước bẩn 

sinh ra do nước mưa chảy tràn; 

Che chắn nguyên vật liệu tránh bị nước mưa cuốn trôi trong quá trình thi công 

xây dựng. 

+ Đối với nước thải: 

* Đối với nước thải sinh hoạt: 

Dự án sẽ bố trí 02 bể tự hoại 03 ngăn với dung tích mỗi bể là 18m3 bố trí tại khu 

phụ trợ đập đầu mối và khu phụ trợ nhà máy. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B), sau đó dẫn ra suối Nậm 

Chim.  

* Đối với nước thải xây dựng: 

- Thường xuyên dọn vệ sinh khu vực công trường; 

- Không xả nước thải chưa qua xử lý xuống các thủy vực ở khu vực dự án; 

- Bố trí các hố thu nước xử lý cặn và bùn lắng để giảm thiểu bồi lắng. 

(Các biện pháp giảm thiểu được trình bày cụ thể tại chương 3) 

2. Môi trường không khí 

- Áp dụng hình thức thi công cuốn chiếu, đào đến đâu vận chuyển đất đổ thải và 

đắp mặt bằng nén chặt đến đó; 

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng: phủ kín thùng xe, không chở quá tải trọng cho phép, đinh kỳ kiểm tra, bảo 

dưỡng phương tiện,… 

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động do máy móc hoạt động trên công 

trường,… 

(Các biện pháp giảm thiểu được trình bày cụ thể tại chương 3) 

3. Công trình lưu giữ và xử lý chất thải 

Lượng đất đá thải của dự án phát sinh khoảng: 98.523m3. 

Dự án bố trí 03 bãi thải với tổng diện tích khoảng 17.300m2, dung tích chứa 

khoảng 108.800 m3(đủ công năng chứa khối lượng đất, đá đổ thải của dự án). 

(Biện pháp kè chắn, bố trí bãi thải được trình bày cụ thể tại chương 3 báo cáo) 

1.2.3.2. Giai đoạn vận hành 

1. Môi trường nước 
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+ Đối với nước mưa: 

Khu vực đập và nhà máy được đổ bê tông, nước mưa của dự án qua kênh thoát 

nước mưa và hố ga thu nước, sau đó được dẫn về suối Nậm Chim. 

+ Đối với nước thải: 

 * Nước thải sinh hoạt: Được xử lý qua hệ thống bể tự hoại 3 ngăn, nước sau xử 

lý được dẫn ra suối Nậm Chim. 

* Nước thải nhiễm dầu: Nước thải phát sinh từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng 

có nhiễm dầu được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu 3 buồng 

(cấu tạo chi tiết sẽ trình bày tại chương 3), nước thải sau khi qua bể tách dầu được 

dẫn ra suối Nậm Chim. 

2. Công trình lưu giữ và xử lý chất thải 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí các thùng rác có nắp đậy tại nơi phát 

sinh; thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

+ Đối với chất thải nguy hại:  

Bố trí khu chứa chất thải nguy hại có diện tích 20m2, kho chứa thiết kế theo yêu 

cầu tại Thông tư 36:2015/BNTMT. 

1.2.4. Hiện trạng sử dụng đất của dự án 

a. Hiện trạng sử dụng đất 

Tổng diện tích chiếm đất của Dự án Thủy điện Ma Thì Hồ là 13,6 ha - chiếm đất 

vĩnh viễn (không bao gồm diện tích chiếm đất của tuyến đường dây 110kV). Cụ thể các 

loại đất chiếm dụng như sau: 

Bảng 1.5. Thống kê hiện trạng các loại đất chiếm dụng của dự án  

TT Thông số Đơn vị Ma Thì Hồ 

A Thống kê diện tích chiếm đất của dự án ha 13,6 

I.1 Lòng hồ và cụm đầu mối ha 8,59 

Loại đất 

Đất trồng lúa 1 vụ ha  0,92 

Đất nương rẫy  ha 3,07 

Đất sông suối ha 2,1 

Đất chưa sử dụng ha 2,5 

I.2 Hầm hở ha 0,35 

Loại đất Đất nương rẫy  ha 0,35 

I.3 Nhà máy  ha 3,66 

 Đất nương rẫy ha 3,66 

I.4 Đường quản lý vận hành ha 1 

Nguồn: CDA cung cấp 
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1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; 

NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất sử dụng của dự án, nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án  

1.3.1.1. Nguyên, nhiên, vật liệu và điều kiện cung cấp giai đoạn xây dựng 

* Vật tư, vật liệu: 

- Đất đá đắp: Được tận dụng từ đất đá đào hố móng tuyến đập. 

- Đá: Tận dụng từ đá đào hố móng trên công trường. 

- Cát: Mua tại các cơ sở trong địa bàn huyện Mường Chà (cách dự án khoảng 

20km). 

- Các loại vật tư khác như xi măng, sắt, thép, gạch… được mua từ thị trấn Mường 

Chà vận chuyển đến công trường (cách dự án khoảng 20km). 

- Thuốc nổ được mua từ thành phố Điện Biên (cách dự án khoảng 20km). 

- Các thiết bị cơ khí thuỷ công và thiết bị điện chế tạo trong nước được vận chuyển 

đến công trường theo đường bộ. 

- Các thiết bị nhập ngoại được vận chuyển về cảng hoặc cửa khẩu, sau đó được vận 

chuyển đến công trường theo đường bộ. 

*  Nhiên liệu:  

 Nhiên liệu sử dụng chủ yếu là dầu diesel, xăng 92... Các nhiên liệu này được 

được mua từ huyện Mường Chà (cách dự án khoảng 20km). 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu của dự án 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Khối lượng quy đổi 

(tấn) 

1 Xi măng Tấn 14.126 14.300 

2 Thép các loại Tấn 1170 3.600 

3 Cát các loại Tấn 23.856 20.100 

4 Đá các loại (tận dụng đá đào) m3 68.890 78.000 

5 Gạch xây Viên 37.500 80 

6 Thuốc nổ Tấn 52 49 

7 Que hàn Tấn 2 2,8 

8 Ván khuôn m2 5483,75 10 

9 Dầu diezen lít 36.260 32,5 

Tổng  Tấn 116.174,3 

Nguồn: Dự toán công trình thủy điện Ma Thì Hồ 
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1.3.1.2. Nhu cầu thiết bị máy móc sử dụng trong quá trình thi công 

Bảng 1.7. Nhu cầu máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình thi công 

TT Tên thiết bị 
Đặc tính kỹ 

thuật 
Đơn vị 

Khối 

lượng 
Tình trạng 

1 Trạm trộn cố định 60 m3/h Trạm 02 Mới 80 - 100% 

2 Ôtô vận chuyển bê tông 6 m3 Chiếc 6 Mới 80 - 100% 

3 Cần trục lốp  25 tấn Chiếc 3 Mới 80 - 100% 

4 Cần trục DEK361  10tấn Chiếc 2 Mới 80 - 100% 

5 Máy bơm bê tông PY21-30m  Chiếc 2 Mới 80 - 100% 

6 Máy trộn BS350 di động  Chiếc 4 Mới 80 - 100% 

7 Đầm dùi  Honda GX-160 9000-12500l/phút Chiếc 8 Mới 80 - 100% 

8 Đầm dùi điện  1,1Kw Chiếc 8 Mới 80 - 100% 

9 
Đầm bàn Honda GX160: 

5,5HP 
Chạy tiến, lùi Chiếc 4 Mới 80 - 100% 

10 Đầm bàn điện 2 kW Chiếc 8 Mới 80 - 100% 

11 Máy bơm nước Điezen 250m3/h Chiếc 4 Mới 80 - 100% 

12 
Máy bơm nước Hon da SEH-

50X 
36m3/h-100m3/h Chiếc 6 Mới 80 - 100% 

13 Máy phát điện  200 kW/h Chiếc 2 Mới 80 - 100% 

14 Máy phát điện  5 kW/h Chiếc 6 Mới 80 - 100% 

15 Máy xúc bánh xích 1,6m3 Chiếc 5 Mới 80 - 100% 

16 Máy xúc bánh xích  0,85m3 Chiếc 4 Mới 80 - 100% 

17 Máy xúc bánh lốp  0,85m3 Chiếc 4 Mới 80 - 100% 

18 Ô tô tự đổ 10 tấn Chiếc 16 Mới 80 - 100% 

19 Ô tô chở nhiên liệu 10 tấn Chiếc 2 Mới 80 - 100% 

20 Ô tô téc nước 10 tấn Chiếc 1 Mới 80 - 100% 

21 Máy ủi Đ65E Đ65E Chiếc 4 Mới 80 - 100% 

22 Đầm rung Sakai  16tấn Chiếc 1 Mới 80 - 100% 

23 Đầm cóc Mikasa MT-72FW 5m3/h Chiếc 10 Mới 80 - 100% 

24 Máy nén khí PDS - 375S 
Công suất 

73,2/2300 
Chiếc 4 Mới 80 - 100% 

25 Máy nén khí W-2.6/5 
Lưu lượng 

2,6m3/phút 
 4 Mới 80 - 100% 

26 Búa mũi khoan đá TJ-15 
khí tiêu thụ 

1,6m3/phút 
Chiếc 16 Mới 80 - 100% 
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TT Tên thiết bị 
Đặc tính kỹ 

thuật 
Đơn vị 

Khối 

lượng 
Tình trạng 

27 Búa, mũi phá đá TCB-200 
Tần số 

đập1100lần/phút 
Chiếc 8 Mới 80 - 100% 

28 Máy khoan xoay  Chiếc 6 Mới 80 - 100% 

29 Máy hàn TD500-50kW Chiếc 6 Mới 80 - 100% 

30 Máy hàn hồ quang XC-50kW Chiếc 8 Mới 80 - 100% 

31 Máy cắt sắt BC - 42 2,2 kW Chiếc 4 Mới 80 - 100% 

32 Máy uốn SB - 42 2,2 kW Chiếc 4 Mới 80 - 100% 

33 Kích thuỷ lực 10 tấn Chiếc 10 Mới 80 - 100% 

 Tổng   182  

Nguồn: Báo cáo chính Thủy điện Ma Thì Hồ 

1.3.1.3. Điện, nước phục vụ thi công 

* Hệ thống cấp điện: 

Điện cung cấp cho công trường bao gồm điện tiêu thụ cho các máy thi công hoạt 

động trên công trường và điện cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân thi công. nguồn điện 

tự dùng của nhà máy sẽ được cung cấp từ lưới 35kV địa phương hoặc bởi một máy phát 

Diezen. 

Dự kiến công suất tiêu thụ cho thi công khoảng khoảng 812kVA, bao bồm 03 cụm 

trạm biến áp đặt tại 03 nơi là: Nhà máy thuỷ điện, cụm đầu mối, ngách hầm thi công. 

* Hệ thống cấp nước: 

- Nước phục vụ sinh hoạt của cán bộ công nhân viên:  

Theo TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng, lượng nước dự kiến dùng cho sinh 

hoạt, vệ sinh của công nhân xây dựng tại ông trường khoảng 100 lít nước/ngày. Với số 

lượng cán bộ, công nhân viên làm việc trong giai đoạn triển khai xây dựng là 120 người 

thì nhu cầu sử dụng nước là 12.000 lít (12 m3). 

Bảng 1.8. Thông số, kích thước của bể chứa nước sinh hoạt 

TT Khu vực 

Số lượng 

công nhân 

(người) 

Nhu cầu sử dụng 

nước 

(100l/người/ngày) 

Thể tích 

(m3) 

Kích thước 

(dxrxh) 

1 Khu phụ trợ đầu mối 50 5000 (5m3) 6 3x2x1 

2 Khu phụ trợ nhà máy 70 7000 (7m3) 8 4x2x1 

- Nước phục vụ thi công: Nước cho xây dựng có thể lấy bằng cách bơm trực tiếp 

từ suối Nậm Chim hoặc dẫn từ các khe suối trên cao về các bể chứa 200 ÷ 500 m3. Ngoài 

ra còn xây dựng và lắp đặt hệ thống đường ống tạm dẫn nước từ các bể chứa đến các 

nơi tiêu thụ. 
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1.3.2. Khối lượng nguyên vật liệu trong giai đoạn vận hành 

- Nhu cầu sử dụng nước sản xuất: Đối với NMTĐ, nguồn năng lượng chính cho 

sản xuất là thủy năng. Nguyên liệu chính vận hành NMTĐ là nguồn nước từ hồ chứa 

thủy điện, biến thủy năng thành điện năng trước khi hoàn trả lại nước vào suối Nậm 

Chim sau nhà máy. Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy (Qpđmax) = 13,00 m3/s, lưu lượng 

nhỏ nhất qua nhà máy (Qpđmin) = 1,67 m3/s. 

- Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt: Với số lượng cán bộ, công nhân viên làm 

việc trong nhà máy là 20 người thì nhu cầu sử dụng nước là 2.000 lít (2 m3). Nguồn 

nước được lấy từ các khe, suối trên cao gần khu vực nhà máy. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Điện cung cấp cho nhà máy thủy điện Nậm Chim là điện 

cho hoạt động sinh hoạt của các cán bộ công nhân, ước tính khoảng 500 kWh/tháng. 

Ngoài ra, cũng sử dụng các loại dầu nhớt, dầu DO, dầu bôi trơn,... để phục vụ 

cho các hoạt động của máy móc thiết bị trong nhà máy (ước tính khoảng 380 lít/năm). 

1.3.3. Các sản phẩm của dự án 

Sản phẩm đầu ra của nhà máy điện là điện năng với công suất 11,0MW và sản 

lượng trung bình năm khoảng 35,32 triệu kWh. Nguồn điện này sẽ được đấu nối vào 

lưới điện quốc gia để phục vụ các nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của 

người dân trong và ngoài khu vực. 

1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH 

1.4.1. Thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất, vận hành nhà máy thủy điện 

Trong giai đoạn vận hành các máy móc, thiết bị được sử dụng phục vụ phát điện 

của nhà máy thủy điện Ma Thì Hồ gồm: 

- Các thiết bị cơ khí thủy công được bố trí ở các vị trí: Cụm đầu mối (Bao gồm 

cửa lấy nước, cống xả cát) và hạ lưu nhà máy; 

- Thiết bị cơ khí thủy lực: Tuabin thủy lực, máy phát điện, hệ thống kích thích 

máy phát, cần trục gian máy; 

- Thiết bị điện nhà máy. 

* Thiết bị thủy công: 

Bảng 1.9. Thiết bị cơ khí thủy công của Dự án 

TT Hạng mục Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 

I CỬA LẤY NƯỚC        

1 Lưới chắn rác Đức Bộ 1 Mới 100% 

2 Cửa làm việc Đức Bộ 1 Mới 100% 

II CỬA XẢ CÁT       

1 Cửa van sửa chữa  Đức Bộ 1 Mới 100% 

2 Cửa làm việc Đức Bộ 1 Mới 100% 
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TT Hạng mục Xuất xứ Đơn vị 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 

III HẠ LƯU NHÀ MÁY       

1 Cửa van  Đức Bộ 2 Mới 100% 

3 Pa lăng điện 7,5T Đức Bộ 1 Mới 100% 

Nguồn: Báo cáo chính Thủy điện Ma Thì Hồ 

* Thiết bị cơ khí thủy lực: 

- Tua bin: 

+ Số tổ máy :       02 tổ 

+ Công suất trên trục tua bin Nt:     5,729 MW 

+ Đường kính bánh xe công tác (BXCT) D1:  1,55 m 

+ Số vòng quay định mức:      428,6 v/ph 

+ Số vòng quay lồng:      830 v/ph 

+ Cột nuớc:  

           - Cột nước lớn nhất cho phép   310,00 m 

           - Cột nước lớn max     106,40 m 

  - Cột nước tính toán    99,50 m 

  - Cột nước nhỏ nhất    96,20 m 

+ Hiệu suất tua bin tại cột nước tính toán (T) :   93,5 % 

+ Lưu lượng qua tua bin khi làm việc ở cột nước tính toán 

 và công suất định mức :      6,28 m3/s 

+ Chiều cao hút cấu tạo (Hs’):     + 1,00 m 

+ Cao trình lắp máy được bố trí ở cao độ    + 556,00 m  

- Điều tốc: 

+ Kiểu loại:    Điện-Thủy lực với bộ PID kỹ thuật số 

+ Công:     A = 3000 Kgm 

+ Thời gian đóng mở đối với Cánh hướng dòng : 2 10 giây  (có thể điều chỉnh)  

+ Độ sụt tốc:    0  10% 

+ Dải thay đổi tốc độ:  - 10  +10 

+ Phạm vi điều chỉnh tần số: 47,5-52,5Hz 

+ Vùng chết:    0  1.0% 

+ Phạm vi điều chỉnh phụ tải: 0 - 100% 

+ Trọng lượng:   2,5 T 

+  Áp lực dầu:   12,0 16,0 MPa 
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+ Số lượng:    02 

+ Điều tốc được trang bị các thiết bị điều khiển, tự động cần thiết bảo đảm sự làm 

việc tin cậy của tổ máy trong mọi chế độ vận hành. 

- Van trước tua bin: 

+ Kiểu van:     Cầu 

+ Loại:     Mở bằng thủy lực, đóng bằng đối trọng. 

+ Đường kính:    1000mm 

+ Cột nước làm việc lớn nhất:  Hmax =  300m 

+ Lưu lượng qua van   Qmax = 5,71 m3/s 

+ Thời gian đóng mở:  Tđm = 30  60 giây 

+ Số lượng:     02 

+ Trọng lượng van:    Gv = 5 Tấn 

* Thiết bị điện: 

- Máy phát: 

+ Kiểu:   Trục đứng, đồng bộ 3 pha có tự động điều chỉnh điện áp 

+ Số lượng:   2 tổ  

+ Công suất:   N = 5,5 MW 

+ Hiệu suất:    = 0,96 

+ Điện áp:   U = 6,3 KV  

+ Số vòng quay:  n = 428,6 v/ph 

+ Tốc độ lồng:  nlmax =  830 v/ph 

+ Tần số:   f = 50 Hz 

+ Hệ số công suất:  cos = 0,8 

+ Hệ số quá tải:  1,2 

+ Cách điện:   Cấp F 

+ Nhiệt độ tăng giới hạn ở điều kiện nhiệt độ không khí thông thường 40oC của 

Stato là 100oC và Rôto là 100oC 

+ Kích từ phụ thuộc 

+ Điều chỉnh điện áp tự động 

+ Mô men đà:   80,84 T.m2 

+ Trọng lượng máy phát: 82,0 tấn 

+ Trọng lượng rô to:   45,0 tấn  

1.4.2. Quy trình điều tiết, vận hành hồ chứa 

*) Các nguyên tắc chung 
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- Mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình Thủy 

điện Ma Thì Hồ phải tuân thủ các Luật, Nghị định, thông tư, quyết định… có liên quan 

đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

- Các nhiệm vụ vận hành theo thứ tự ưu tiên:  

+ Đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Ma Thì Hồ; 

+ Đảm bảo hiệu quả phát điện tối ưu trên cơ sở đảm bảo an toàn công trình, an 

toàn hạ du và xả dòng chảy tối thiểu phía hạ du đập. 

- Vận hành các thiết bị thủy công và thiết bị thủy lực: Phải tuân thủ quy trình vận 

hành và bảo trì công trình, thiết bị do Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 

số 6 phê duyệt trên cơ sở thực tế vận hành và căn cứ tài liệu của cơ quan tư vấn thiết kế, 

nhà chế tạo, cung cấp thiết bị. 

- Phối hợp vận hành hồ chứa Thủy điện Ma Thì Hồ với các công trình thủy điện 

trên bậc thang. 

*) Vận hành công trình điều tiết lũ 

- Quy định về thời kỳ mùa lũ: Để đảm bảo an toàn chống lũ và phát điện, quy 

định thời kỳ vận hành trong mùa lũ từ 1/6 đến tháng 30/9 hàng năm. 

- Điều tiết hồ trong thời kỳ mùa lũ: 

+ Nguyên tắc cơ bản: Duy trì mực nước hồ ở cao trình MNDBT 665m bằng chế 

độ xả nước qua tràn tự do và xả nước qua nhà máy thủy điện. 

+ Lưu lượng lũ vào hồ phải được ưu tiên sử dụng để phát công suất tối đa có thể 

được của nhà máy thủy điện, phần lưu lượng lũ còn lại sẽ được xả qua tràn tự do. 

+ Khi mực nước hồ Ma Thì Hồ đã đạt mực nước lũ thiết kế ở hồ chứa đầu mối 

mà dự báo lũ thượng nguồn tiếp tục chảy về, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 

số 6 phải triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, đồng thời báo cáo về Ban 

Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, UBND huyện 

Mường Chà, UBND xã Ma Thì Hồ để kịp thời chỉ đạo và có biện pháp hỗ trợ, thông báo 

đến nhân dân vùng hạ du và có biện pháp chống lũ, đảm bảo an toàn cho người và tài 

sản phía hạ du. 

- Vận hành đảm bảo an toàn công trình: 

+ Khi mực nước hồ chứa Thủy điện Ma Thì Hồ có khả năng vượt mực nước lũ 

kiểm tra, dự báo lũ suối Nậm Chim tiếp tục tăng lên hoặc các công trình đập và cửa lấy 

nước có dấu hiệu xảy ra sự cố, có khả năng xảy ra vỡ đập hoặc các công trình hồ chứa 

ở thượng lưu bị sự cố thì ban hành tình trạng khẩn cấp.  

+ Trường hợp đập hoặc thiết bị của công trình bị hư hỏng hoặc sự cố đòi hỏi phải 

tháo nước để vận hành đảm bảo an toàn công trình, Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại số 6 phải lập phương án, kế hoạch và thực hiện việc tháo nước đảm bảo khống chế 

tốc độ hạ thấp mực nước sao cho không gây mất an toàn cho đập, các công trình ở tuyến 

đầu mối và hạ du.  
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+ Sau khi cắt đỉnh lũ, mực nước hồ giảm dần và đạt đến MNDBT 665 m thì 

điều chỉnh lưu lượng xả qua công trình bằng lưu lượng lũ vào hồ cùng thời điểm nhằm 

duy trì mực nước hồ ở MNDBT 665 m. 

+ Thực hiện hiệu lệnh thông báo xả nước khi xảy ra các trường hợp đặc biệt cần 

phải xả nước khẩn cấp để đảm bảo an toàn công trình. 

*) Vận hành công trình điều tiết nước phát điện và đảm bảo duy trì dòng chảy 

tối thiểu 

- Quy định về thời kỳ mùa kiệt: Để đảm bảo vận hành công trình điều tiết nước 

phát điện và đảm bảo dòng chảy tối thiểu, quy định thời kỳ vận hành trong mùa kiệt từ 

ngày 01/10 đến tháng 30/5 năm sau. 

- Vận hành công trình đảm bảo dòng chảy tối thiểu: 

+ Việc vận hành, khai thác công trình Thủy điện Ma Thì Hồ phải đảm bảo duy 

trì dòng chảy tối thiểu ở khu vực hạ du hồ chứa theo quy định tại Nghị định số 

112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng 

hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, và Điểm b, Khoảng 2, 

Điều 28 của Luật Thủy lợi 2017, Thông tư 64/2017/TT-BTNMT. 

+ Nguyên tắc vận hành: Việc vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu ở khu vực hạ 

du hồ chứa Thủy điện Ma Thì Hồ thông qua ống xả dòng chảy tối thiểu theo thiết kế kỹ 

thuật đã được phê duyệt. 

+ Cách thức vận hành: Khi nhà máy thủy điện dừng hoạt động do có sự cố hay 

do bất kỳ một lí do nào đó, ở đầu mối vẫn phải tiến hành xả nước đảm bảo duy trì dòng 

chảy tối thiểu cho hạ du công trình. 

- Các trường hợp vận hành khác: 

+ Trường hợp có nhu cầu lượng nước xả khác với quy định tại quy trình này thì 

cơ quan có nhu cầu phải xin ý kiến bằng văn bản gửi UBND tỉnh Điện Biên và Công ty 

TNHH Xây dựng và Thương mại số 6. Sau khi thống nhất về lưu lượng, kế hoạch thời 

gian xả nước của các cơ quan, đơn vị nêu trên thì Công ty TNHH Xây dựng và Thương 

mại số 6 thông báo ngay cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để phối hợp, 

bố trí kế hoạch huy động phát điện nhà máy Thủy điện Ma Thì Hồ đảm bảo tối ưu hiệu 

quả sử dụng nước, đồng thời tổ chức thực hiện và thông báo cho Sở Công Thương tỉnh 

ĐiệN Biện, UBND huyện Mường Chà để theo dõi, chỉ đạo. 

+ Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng 

khác trên lưu vực suối, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 phải tuân thủ theo 

quy định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, 

bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi 

(Điểm b, Khoảng 2, Điều 28 của Luật Thủy lợi 2017). 

- Quy định trách nhiệm và tổ chức vận hành: 

+ Quy định trách nhiệm của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6, của 

Trưởng ban BCH-PCLB công trình thủy điện Ma Thì Hồ, của UBND tỉnh Điện Biên, của 
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Sở Công thương tỉnh Điện Biên, của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn tỉnh Điện Biên, của UBND huyện Mường Chà, trách nhiệm về an toàn công trình. 

+ Phương thức thông tin, báo cáo vận hành công trình.  

+ Chuyển giao trách nhiệm sử dụng, khai thác, vận hành công trình thủy điện Ma 

Thì Hồ. 

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện Ma 

Thì Hồ. 

1.4.3. Tổ chức điều độ và vận hành nhà máy 

Sau khi hoàn thành xây lắp công trình, CDA Dự án sẽ tự vận hành nhà máy thủy 

điện Ma Thì Hồ. Nguyên liệu chính vận hành nhà máy Thủy điện Ma Thì Hồ là nguồn 

nước từ suối Nậm Chim.  

Tổ chức điều độ: Nhà máy Thủy điện Ma Thì Hồ nằm trong hệ thống điện tỉnh 

Điện Biên thuộc hệ thống lưới điện quốc gia. Nhà máy hoạt động sản xuất bán điện theo 

yêu cầu phụ tải của khu vực. 

Tổ chức vận hành: Quản lý vận hành an toàn các công trình thủy công, thủy điện 

và hồ chứa cùng với ban chỉ huy phòng chống lụt bão của tỉnh, của trung ương, phòng 

chống bão cho công trình và hạ du. 

Phối hợp với các hạng mục công trình trong hệ thống thủy điện trong khu vực để 

khai thác có hiệu quả năng lượng của dòng chảy. 

Bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. 

Sơ đồ minh họa quy trình vận hành sản xuất: 

Hình 1.4. Sơ đồ vận hành công trình thủy điện Ma Thì Hồ 

Nước từ hồ chứa sẽ qua cửa nhận nước (tại cửa có lưới chắn rác) vào đường hầm 

có áp, đường ống áp lực và tới tổ máy phát điện.  
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Tại đây, động năng của nước sẽ làm quay turbin máy phát điện. Nước sau khi 

phát điện không bị thay đổi về thành phần vật lý và hóa sinh, sẽ xả vào suối Nậm Chim. 

Nguồn điện sản xuất ra sẽ truyền tải đến trạm phân phối điện 110kV ngoài trời để đấu 

nối với hệ thống điện trên đường dây 110kV.  

Khi vận hành, nhà máy sử dụng hệ thống cung cấp dầu áp lực để điều khiển 

turbin, hệ thống tuần hoàn nước làm mát thiết bị và dầu bôi trơn turbin. Thiết bị đã lựa 

chọn giúp giảm thiểu việc rò rỉ dầu bôi trơn, hạn chế việc thải nước làm mát có lẫn dầu 

ra môi trường và trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa cũng sẽ được các hệ thống thu 

gom, xử lý. Do vậy nước sau khi qua nhà máy rồi xả vào suối Nậm Chim là nước sạch, 

không độc hại. Nhà máy thủy điện khi vận hành không thải khí ô nhiễm, không gây 

tiếng ồn lớn hơn tiêu chuẩn cho phép. 

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

Cơ sở lựa chọn biện pháp, công nghệ thi công: 

- QCVN 04-05/2012/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia công trình thủy 

lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây 

dựng và thiết kế tổ chức thi công. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9159:2012: Công trình thủy lợi - Khớp nối biến 

dạng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9160:2012: Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế 

dẫn dòng trong xây dựng. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9137:2012: Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê 

tông và bê tông cốt thép. 

1.5.1. Phương án dẫn dòng thi công 

Do thuỷ điện đường dẫn, nên phương án dẫn dòng thi công chỉ ảnh hưởng đến tiến 

độ, và biện pháp thi công cụm đầu mối chứ không ảnh hưởng đến các công trình trên tuyến 

năng lượng và nhà máy. Phương án dẫn dòng thi công được xem xét trên cơ sở khối lượng 

và khả năng thi công cụm đầu mối sao cho đạt tiến độ và cho chi phí nhỏ nhất. 

 Công tác dẫn dòng thi công, chặn dòng 

Công tác chuẩn bị công trường: 

- Xây dựng hệ thống đường thi công kết nối với đường giao thông hiện có. 

- Hệ thống phụ trợ, nhà ở cho ban quản lý, tư vấn, cán bộ, công nhân... 

- Hệ thống nhà xưởng, kho bãi phục vụ cho công tác thi công. 

- Hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện nước thi công, mỏ vật liệu,… 

Dẫn dòng thi công qua lòng sông thu hẹp và dẫn dòng qua công trình dẫn dòng. 

 Biện pháp, quy cách công trình dẫn dòng 

Năm thứ nhất:  

* Mùa kiệt 
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- Dẫn dòng qua lòng sông thu hẹp bên vai phải 

- Đắp đê quai dọc, thi công hố móng, bê tông đập vai hải, bê tông tràn cửa van 

lắp đặt cơ khí thủy công tràn cửa van 

- Thi công đào hầm chính áp lực và hầm phụ áp lực theo các gương đào thiết kế 

* Mùa lũ 

- Dẫn dòng thi công qua lòng suối thu hẹp bên phải 

- Tiếp tục đào hầm theo các gương đào thiết kế. 

Năm thứ hai:  

* Mùa kiệt 

- Dẫn dòng thi công qua tràn cửa van. 

- Đắp đê quai thượng, hạ lưu 

- Thi công hố móng và bê tông đập vai trái 

- Tiếp tục đào thông hầm và thi công kết cấu vỏ hầm. 

- Đào và thi công bê tông tháp điều áp 

- Thi công bê tông, lắp đặt thiết bị CNN. 

- Thi công bê tông và lắp đặt thiết bị cơ khí đập phụ. 

- Thi công hố móng nhà máy, thi công bê tông nhà máy 

* Mùa lũ 

- Dẫn dòng qua tràn cửa van 

- Thi công hoàn thiết kế cấu vỏ hầm. 

- Thi công đập đến cao độ thiết kế 

- Hoàn thiện các hạng mục nhà máy thủy điện, lắp đặt thiết bị nhà máy 

- San, đắp tại mặt bằng, thi công trạm OPY, lắp đặt thiết bị trạm OPY 

- Chạy thử, phát điện thương mại 

1.5.2. Các biện pháp thi công chủ yếu 

Các biện pháp thi công chủ yếu của dự án bao gồm: 

- Biện pháp đào đất đá hở; 

- Biện pháp tiêu nước hố móng; 

- Biện pháp đào đất, đá; 

- Biện pháp đắp đất đá; 

- Biện pháp thi công bê tông; 

- Biện pháp khoan phun gia cố nền đập; 

- Biện pháp khoan phun chống thấm nền đập; 

- Biện pháp lắp đặt thiết bị. 
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1.5.2.1. Biện pháp thi công tiêu nước hố móng 

- Bơm nước làm khô hố móng, làm các rãnh thu nước quanh hố móng dẫn tập 

trung về một hố ga thu nước, bố trí tại một góc thuận lợi cho việc dùng máy bơm ly tâm 

có công suất thích hợp để bơm nước hố móng. 

1.5.2.2. Biện pháp đào đất, đá 

a. Khối lượng công tác và thời gian xây dựng: 

Phân bố khối lượng công tác đất đá hàng tháng, hàng năm thể hiện trong tổng 

tiến độ thi công. 

b. Biện pháp đào đất, đá phong hoá mạnh: 

Tại các khu vực có tầng đào lớn, sử dụng máy đào 1,25  2,3m3 xúc trực tiếp lên 

ô tô 12 tấn chuyển ra bãi thải, bãi trữ. Công tác bạt sửa mái đào theo đúng thiết kế được 

thực hiện bằng máy xúc đào gầu sấp loại nhỏ. Đối với công tác đào đất ở các đường thi 

công, sẽ chủ yếu dùng máy ủi do chiều dày tầng đào không lớn và có thể thải gần. 

Đất đào, ngoài một phần nhỏ được sử dụng để đắp trực tiếp vào các đê quây, 

đường thi công, nền khu phụ trợ lán trại, được thải tập trung tại khu vực dành riêng cho 

bãi thải để không làm ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy trong sông, bồi lấp hạ lưu và 

ảnh hưởng cảnh quan môi trường. 

Công tác đào đất và xúc đá hở được thực hiện bằng máy đào 1.25m3. Công tác 

vận chuyển đất sau đào được thực hiện bằng ôtô tự đổ 10T ra bãi thải hoặc bãi trữ được 

chỉ trên tổng mặt bằng thi công. 

c. Biện pháp đào đá hở: 

Công tác đào đá hở được thực hiện bằng biện pháp khoan nổ, bốc xúc vận chuyển 

ra bãi trữ để sử dụng hoặc ra bãi thải. 

Các vùng có bề mặt đá sau khi đào không phải là nền công trình bê tông được 

tiến hành đào đá theo biện pháp khoan nổ lớn đường kính lỗ khoan đến 105mm, khoan 

nổ nhỏ đường kính lỗ khoan đến 56mm được sử dụng ở trong phạm vi 2,0m sát đường 

biên đào thiết kế. Khoan nổ đường viền, đường kính lỗ khoan đến 105mm, bước khoan 

a=0,7m tại những vị trí hố móng theo qui định của thiết kế. 

Các vùng đào đá có bề mặt đá sau khi đào là nền công trình bê tông, phải tiến 

hành đào ít nhất là 2 tầng, trong đó tầng cuối cùng (bao gồm cả các tầng trên mái 

nghiêng) là tầng bảo vệ có chiều dày không dưới 2,0m. Các tầng đào phía trên tầng bảo 

vệ được đào bằng khoan nổ lớn với đường kính lỗ khoan không quá 105mm. Tầng bảo 

vệ được đào thành 2 bạc: bậc trên khoan nổ mìn trong các lỗ khoan nhỏ (khoan nổ nhỏ) 

nhưng đáy hố khoan phải cách đường biên đào không dưới 30cm. Bậc dưới (lớp đá còn 

lại sát bề mặt nền công trình) được đào bằng búa chèn, không sử dụng khoan nổ. 

Các đứt gãy, khe nứt trên mặt đá sau khi đào là nền công trình bê tông được đào 

mở rộng để tạo mái có độ dốc 4:1 hoặc thoải hơn dọc theo khe nứt, đứt gãy, cạy dọn hết 

đá long rời đến độ sâu không nhỏ hơn 2 lần chiều rộng đứt gãy, khe nứt. Sau khi cạy 

dọn, các khe nứt, đứt gãy được lấp đầy bằng bê tông đến cao độ mặt nền thiết kế. 
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Đá đào từ hố móng cụm đầu mối, được phân loại ngay tại bãi đào trước khi vận 

chuyển ra bãi trữ hoặc bãi thải. Phần đá sạch đào trong lớp IIA cứng chắc của các hạng 

mục trên được chuyển ra bãi trữ để sử dụng đắp đê quây. Phần đá đào trong lớp IB hoặc 

lẫn lộn giữa IIA và IB không thỏa mãn các yêu cầu sử dụng sẽ được chuyển ra bãi thải. 

d. Biện pháp đào hầm: 

Đào hầm ngang bằng khoan nổ mìn, máy khoan 105mm, kết hợp khoan tay 

37-42mm nổ mìn vừa và nhỏ. Xúc đá bằng máy xúc V=1,25m3 có sự hỗ trợ của máy 

ủi 110CV, xúc lên ôtô đưa ra bãi thải, bãi trữ để tuyển chọn sử dụng lại, cự ly vận chuyển 

1.0km. 

1.5.2.2.1. Công tác điện thi công 

Hệ thống điện phục vụ thi công phần đào hầm và gia cố nên lấy từ mạng trung 

thế 6 kV của Chủ đầu tư đặt tại cửa hầm và được dẫn đến các vị trí thi công. 

Công suất của hệ thống điện trong hầm được đảm bảo đủ điện chiếu sáng, điện 

phục vụ thi công qua trạm biến áp trên. 

Tủ phân phối điện được đặt ngay sau trạm biến áp, tủ điện cấp ánh sáng được 

treo trên vách hầm, tủ cấp điện cho máy khoan được di chuyển theo máy khoan. Ngoài 

ra, bố trí một tủ lưu động khác nhằm khi hai công tác phun bê tông và khoan gương tiến 

hành cùng một lúc. Các tủ điện được bố trí để đảm bảo công tác thi công theo 4 hướng 

của hai hầm chính được thuận tiện. 

Do chiều dài hầm ngắn sự tụt áp của dòng điện không đáng kể đảm bảo cho công 

tác thi công được hiệu quả. 

Dây cáp điện được treo bên vách trái cách nền hầm khoảng 1-1.5 m để dễ thi 

công, sửa chữa. Dây cáp điện được gắn chắc trên các giá treo được khoan và cắm ngàm 

vào vách hầm. 

Hệ thống chiếu sáng đường hầm bằng đèn tuýt công suất 40W/đèn với khoảng 

cách 10 m một đèn, dùng 02 đèn halozen chiếu sáng gương hầm phục vụ thi công, công 

suất 1000W/đèn. 

Dự phòng đủ vật tư thiết bị thay thế trong trường hợp cần thiết. 

1.5.2.2.2. Hệ thống thông gió 

Sử dụng quạt thông gió 65kW và có thể gá động cơ trên giá. Quạt gió được điều 

khiển và bảo vệ bằng tủ điện đồng bộ đảm bảo tránh được các sự cố quá tải, mất pha 

Quạt thông gió được lắp đặt trước các cửa hầm có đường kính D=1m. Tuy nhiên, 

trong quá trình thi công, nếu hệ thống quạt thông gió như trên không đảm bảo thông gió 

thì Chủ đầu tư sẽ bổ sung thêm hệ thống thông gió. 

Ống thông gió sử dụng đường kính D=1,0 m, được lắp đặt trên đỉnh hầm bằng hệ 

thống đai neo được gắn vào đỉnh hầm. 

Khoảng cách từ gương hầm tới miệng ống thông gió khoảng từ 25m - 30m để 

đảm bảo thông gió được tốt, đẩy nhanh chu kỳ đào hầm. 
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Thi công ống thông gió được tiến hành tỷ lệ thuận với công tác khoan nổ bốc xúc 

gương hầm. 

Áp lực gió được lấy từ quạt gió đẩy vào theo hệ thống ống thông gió neo trên 

đỉnh hầm, gió được đưa vào tận trong gương hầm để đẩy khói bụi từ trong ra ngoài theo 

đường hầm. 

Ngoài ra, trong quá trình thi công hầm nếu hệ thống thông gió không đủ cung cấp 

gió thì sẽ đặt quạt đẩy cố định trên nền hầm (loại quạt không có ống thông gió). 

1.5.2.2.3. Hệ thống cấp và thoát nước thi công 

Hệ thống ống nước được thi công cùng với hệ thống điện để đảm bảo cấp nước 

cho máy khoan hoạt động và thoát nước trong đường hầm ra ngoài. 

- Hệ thống cấp nước 

Hệ thống cấp nước thi công bao gồm 2 bơm nước lên các téc nước có tổng thể 

tích V=20m3 để cung cấp cho máy khoan tại mỗi vị trí cửa hầm. Các téc chứa nước được 

đặt trên các cửa hầm, đảm bảo đủ nước cung cấp cho máy móc thi công. 

Hệ thống ống dẫn nước thi công được làm bằng ống thép Φ100cm treo lên vách 

hầm ở độ cao 1m phía bên phải hầm. 

Cứ 50m hầm sẽ bố trí một van chia để thuận cho các công tác khác được tiến 

hành sau như: Phun bê tông, khoan cắm anke hoặc các công tác gia cố bổ sung khác. 

Đường nước được lắp đặt tỷ lệ thuận với chiều tiến của hầm. 

- Hệ thống thoát nước hầm 

Hướng thi công lên thượng lưu: Do hướng thi công này có độ dốc xuôi ra ngoài theo 

hướng hạ lưu đến cửa ra nên thoát nước theo hướng thi công này là thoát nước tự nhiên. 

Hướng thi công về hạ lưu: Do hầm có độ dốc ngược nên sử dụng sơ đồ thoát 

nước hai giai đoạn. Nước thi công và nước ngầm được đưa về gương hầm bằng hệ thống 

rãnh dọc tiết diện 0,5 x 0,5 m2 phía bên phải hầm, sau đó nước từ gương hầm được đưa 

về các hố thu (kích thước hố thu rộng x dài x cao=2x2,5x1 m), các hố thu được bố trí tại 

vách hầm, khoảng cách khoảng 50m 1 hố do độ dốc hầm lớn. Từ các hố thu này, nước 

được bơm ra ngoài bằng bơm chìm công suất 5,5 KW, tới vị trí cửa vào hầm rồi thoát 

ra suối. 

1.5.2.3. Biện pháp thi công đắp đất đá  

Công tác đắp đất đá được thực hiện tại các đê quây thượng lưu, hạ lưu, đê quây 

cửa hầm phụ và nhà máy... 

Đất đắp tại các đê quây được tận dụng từ đào hố móng, đất đắp trong nước được 

đổ trực tiếp trong phạm vi đắp đất của đê quây, phần trên khô được đắp theo từng lớp 

30cm và đầm chặt bằng máy đến dung trọng thiết kế. Công tác đầm được thực hiện bằng 

máy thi công đi lại trên lớp đắp. 

Đá đắp được tận dụng từ đá đào hố móng. Phần dưới nước được đổ trực tiếp, 

phần trên khô được đắp theo các lớp có chiều dày không lớn hơn 1,5m và được đầm 

chặt đến dung trọng thiết kế. 
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1.5.2.4. Công tác thi công bê tông 

Gia công cốt thép: Cốt thép được gia công từ xưởng vận chuyển đến hiện trường 

bằng ôtô, lắp dựng bằng thủ công có sự hỗ trợ của cần cẩu. 

Lắp cốp pha bằng cần cầu kết hợp thủ công, cốp pha sử dụng chủ yếu là cốp pha 

thép định hình kết hợp với cốp pha gỗ, lắp dựng bằng thủ công có sự hỗ trợ của cần cẩu. 

Bê tông được sản xuất tại trạm trộn công suất (45-60)m3/h, vận chuyển bằng xe 

ô tô chuyển trộn 6m3. Bê tông được đổ bằng cẩu với sức nâng tối đa 25tấn. Với những 

khối đổ xa tầm với của cẩu có thể đổ bằng máy bơm bê tông hoặc có thể dùng máng. 

Công tác xây lát đá: Vữa xây trộn máy, xây lát bằng thủ công kết hợp cần trục để 

nâng vận chuyển vữa xây và vật liệu đá hộc. 

1.5.2.5. Biện pháp khoan phun gia cố nền đập 

Theo thiết kế, lớp đá dưới đáy đập bê tông cần phải tiến hành khoan phun gia cố 

để tăng tính đồng nhất, hạn chế sự hình thành các mặt trượt yếu trong các khe nứt tự 

nhiên và các khe nứt hình thành do tác động của quá trình khoan nổ đào móng đập. 

Qui trình phụt vữa xi măng gia cố nền sẽ được nêu chi tiết trong các điều kiện kỹ 

thuật phần xây dựng công trình trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật. 

1.5.2.6. Biện pháp khoan phụ chống thấm nền đập 

Theo thiết kế, nền đập bê tông được tạo màn chống thấm bằng hai hàng lỗ khoan 

phụt xi măng. Các lỗ khoan phụt xi măng được tiến hành ngay sau khi đổ xong bê tông 

bản đáy đập để không ảnh hưởng đến tiến trình thi công bê tông đập. Trong khi tiến 

hành khoan phun gia cố nền, có thể kết hợp tiến hành khoan phun chống thấm nếu điều 

kiện thực tế cho phép. Công tác khoan tạo lỗ để phụt xi măng chống thấm dưới nền đập 

bê tông có thể thực hiện bằng các máy khoan sử dụng khí nén hoặc máy khoan tự hành. 

Thiết bị khoan các lỗ khoan phụt chống thấm có đường kính trong khoảng 42-

76mm. Sau khi khoan xong các lỗ khoan phụt, tiến hành ép nước kiểm tra để xác định 

lượng mất nước dưới nền làm cơ sở cho xác định nồng độ dung dịch phụt. 

Công tác phụt xi măng chống thấm nền đập được thực hiện theo từng đoạn phụt 

dài 5m và tuỳ theo từng lỗ khoan sẽ phải thực hiện theo cả 2 phương pháp phụt: Phụt từ 

trên xuống và phụt từ dưới lên. Công tác phụt xi măng chống thấm nền đập được thực 

hiện bằng thiết bị phụt xi măng chuyên dùng. Màn khoan phụt xi măng chống thấm ở 

nền đập được đánh giá là đạt yêu cầu khi kết quả kiểm tra ép nước tại các lỗ khoan kiểm 

tra cho thấy, lượng mất nước đơn vị ở khu vực màng chống thấm có giá trị q  5Lu. 

Qui trình khoan phụt xi măng chống thấm nền sẽ được nêu chi tiết trong các điều 

kiện kỹ thuật phần xây dựng công trình trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật. 

1.5.2.7. Biện pháp lắp đặt thiết bị 

a. Lắp ráp thiết bị cơ khí thủy công: 

Lắp ráp thiết bị cơ khí thủy công bao gồm công tác về phần đặt sẵn, vỏ bọc, cửa 

van, cần trục, đường ray cầu trục... 
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Thiết bị cơ khí thủy công sẽ được đưa đến mặt bằng công trường, chủ yếu theo 

đường bộ, đưa đến kho bảo quản. 

Tất cả các thiết bị nhập sẽđược kiểm nghiệm, trong đó có một phần thiết bị lắp 

ráp trước và tổ hợp. Việc đưa thiết bị vào vị trí lắp ráp tùy theo mức độ chuẩn bị và tiền 

lắp ráp. 

Để các công tác tiền lắp ráp có thể thực hiện được, các mã thiết bị tương ứng cần 

được đưa đến công trường sớm trước khi lắp đặt 3 tháng. 

b. Lắp ráp thiết bị cơ khí thủy lực: 

Lắp ráp phần đặt sẵn của tuốc bin, ống hút, buồng xoắn bằng cần trục trong gian 

máy. Khi lắp ráp buồng xoắn yêu cầu ngừng đổ bê tông khối xung quanh 10 ngày. 

Tại bãi lắp ráp các công tác tổ hợp, lắp ráp được tiến hành theo trình tự phù hợp 

với thứ tự công nghệ và chu trình thời gian lắp tổ máy. 

Để lắp ráp, cốp pha, cốt thép và lắp đặt cần cẩu gian máy sử dụng máy nâng thủy 

lực kết hợp với cầu trục gian máy để lắp đặt các thiết bị nặng như tuốc bin, máy phát. 

Dùng cần cẩu di dộng và các thiết bị chuyên dùng để lắp đặt các thiết bị cơ khí 

thủy lực. 

c. Lắp ráp thiết bị điện kỹ thuật: 

Lắp ráp thiết bị điện ở nhà máy và trạm phân phối bắt đầu từ năm xây dựng thứ 

2 và cơ bản hoàn thành toàn bộ trước khi khởi động tổ máy 1. Máy biến áp được chở 

bằng trafoóc đến bãi lắp ráp. Tiếp theo, máy biến áp được đẩy vào xưởng để chỉnh lý, 

bổ sung. 

1.5.3. Các biện pháp thi công khác 

1.5.3.1. Công tác rà phá bom mìn 

CDA sẽ hợp đồng với đơn vị có chuyên ngành thuộc Bộ Quốc phòng có đủ chức 

năng để thực hiện rà phá bom mìn trên toàn bộ diện tích xây dựng công trình chính, 

công trình phụ trợ, đường thi công vận hành. Treo biển cảnh báo xung quanh khu vực 

rà phá bom mìn. Tuân thủ đúng QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu 

hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. 

1.5.3.2. Công tác thu dọn lòng hồ 

Trước khi tiến hành thu dọn lòng hồ Chủ dự án sẽ thông báo với người dân và 

chính quyền địa phương để tận thu các loại hoa màu, tài sản trên đất. 

Trước khi thực hiện tích nước hồ chứa, Chủ dự án sẽ lập kế hoạch thu dọn vệ 

sinh lòng hồ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và lập hồ sơ Cắm mốc 

hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện theo quy định. 

Các bước thu dọn lòng hồ như sau:  

 Lập ranh giới cắm mốc thu dọn lòng hồ; 

 Tiến hành thu dọn bằng thủ công; 
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 Các loại cành cây được tận thu cho các hộ dân mang về làm củi đun; 

 Các loại lá cây, cành nhỏ không tận thu được tập kết, thu gom sau đó xử lý.  

1.5.3.3. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công 

Dựng lán trại cho công nhân, bố trí khu vực bãi chứa vật liệu (như sắt, xi măng, 

cốp pha) và máy móc thiết bị đảm bảo tuân thủ theo Quy hoạch mặt bằng đã được duyệt, 

đảm bảo thuận tiện cho công tác vận chuyển khi thi công, công tác bảo quản, quản lý và 

đặc biệt có biện pháp che chắn, thoát nước hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đến môi 

trường xung quanh. 

1.5.3.4. Công tác lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công, thuỷ lực 

 Các thiết bị cơ khí thủy công, thủy lực công trình được chở từ xưởng vào các bãi tập 

kết gần vị trí lắp đặt bằng các thiết bị chuyên dùng. Dùng cần trục xích để lắp đặt. 

 Các thiết bị và kết cấu kim loại được vận chuyển về bãi lắp ráp bằng các thiết bị 

chuyên dùng. 

 Lắp cầu trục và các cửa van bằng các cần trục thi công bê tông, lắp các thiết bị tổ 

máy bằng cầu trục nhà máy kết hợp với cần trục tháp hoặc cần trục xích. 

1.5.3.5. Biện pháp vận chuyển thiết bị 

 Trước khi tiến hành mua và vận chuyển thiết bị, Chủ dự án yêu cầu đơn vị vận 

chuyển khảo sát đường bộ, trong quá trình vận chuyển nếu cần thì sử dụng xe hỗ trợ dẫn 

đường, hộ tống để đảm bảo an toàn trong công tác vận chuyển. 

 Chủ dự án chỉ tiến hành ký kết hợp đồng với các đơn vị vận chuyển có đủ năng 

lực, thiết bị và đáp ứng các yêu cầu về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

Các thiết bị siêu trường, siêu trọng sẽký hợp đồng với đơn vị vận chuyển chuyên 

nghiệp và có kế hoạch vận chuyển và giấy phép vận chuyển được phê duyệt bởi các cơ 

quan có thẩm quyền. 

1.6. TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án Thủy điện Ma Thì Hồ được thực hiện theo tiến độ sau: 

- Từ Quý III/2021 đến quý III/2022: Chuẩn bị dự án. 

- Quý IV/2022 đến quý IV/2023: Thời gian đền bù giải phóng mặt bằng, xây 

dựng công trình. 

- Quý III/2023: Phát điện, hoàn thành dự án đưa nhà máy vào khai thác. 

1.6.2. Vốn đầu tư 

Tổng mức đầu tư của dự án là: 389.563.287.000 VNĐ (Ba tăm tám mưới chín 

tỷ, năm trăm sáu mươi ba triệu, hai trăm tám mươi bảy nghìn đồng). Trong đó: 
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Đơn vị : 1000 VNĐ 

STT Khoản mục chi phí 
Chi phí trước 

thuế 

Thuế giá trị  

gia tăng 

Chi phí sau 

thuế 

A VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 348,678,903 27,596,187 376,275,091 

1 
Chi phí bồi thường hỗ trợ, tái 

định cư 
5,000,000  5,000,000 

2 Chi phí xây dựng 212,570,048 21,257,005 233,827,053 

3 Chi phí thiết bị 79,595,128 2,508,188 82,103,316 

4 Chi phí quản lý dự án 5,771,197 0 5,771,197 

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 10,690,662 1,069,066 11,759,728 

6 Chi phí khác 3,353,786 253,184 3,606,971 

7 Chi phí dự phòng 31,698,082 2,508,744 34,206,826 

B LÃI VAY 13,288,196  13,288,196 

 TỔNG DỰ TOÁN 361,967,099 27,596,187 389,563,287 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.3.1. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án trong giai đoạn chuẩn bị 

Trong giai đoạn chuẩn bị, Chủ dự án sẽ thuê đơn vị đo đạc để phối hợp với Hội 

đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Mường Chà tiến hành điều tra, khảo sát, đo 

đạc diện tích thu hồi đất trong phạm vi dự án. 

Trong quá trình thực hiện, Chủ dự án sẽ thông báo cho UBND xã, trưởng bản, 

nơi có diện tích bị thu hồi để theo dõi giám sát. 

Sau khi phương án bồi thường của dự án được phê duyệt, Chủ dự án sẽ tiến hành 

chi trả tiền bồi thường một lần cho các hộ dân bị mất đất.  

Dự kiến, thời gian giải phóng mặt bằng của dự án tiến hành vào Quý IV năm 2021. 

1.6.3.2. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án trong giai đoạn xây dựng 

Trong quá trình xây dựng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 sẽ tiến 

hành thuê đơn vị khảo sát, lập hồ sơ thiết kế dự án, sau đó sẽ lựa chọn các đơn vị thi công 

có đủ năng lực và kinh nghiệm xây dựng đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng thi công công 

trình. Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường, 

đồng thời Chủ dự án sẽ thuê đơn vị giám sát thi công trong quá trình xây dựng và cam kết 

chịu trách nhiệm nếu xảy ra các sự cố môi trường trong quá trình xây dựng.  

Nhu cầu nhân lực trong quá trình thi công trong thời gian cao điểm có thể lên tới 

120 người (bao gồm cả quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công và giám sát lắp đặt thiết bị, 

Ban điều hành tổ chức thi công, công nhân, bảo vệ, lái xe, lái máy, kỹ sư, kỹ thuật, chỉ huy). 

Trong quá trình thi công, Chủ dự án sẽ phối hợp với các nhà thầu xây dựng bố trí chỗ ở cho 

công nhân xây dựng và cán bộ hậu cần phục vụ ăn uống và dọn dẹp vệ sinh tại khu vực lán 

trại, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân và môi trường tại khu vực. 
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1.6.3.3. Tổ chức quản lý trong giai đoạn vận hành 

Khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại số 6 sẽ trực tiếp vận hành nhà máy thủy điện.  

Nhân lực công nhân vận hành nhà máy sẽ sử dụng dự kiến khoảng 20 người, có 

trình độ được đào tạo từ cao đẳng điện trở lên. Trong tổ kỹ thuật có 1 biên chế về môi 

trường, trình độ kỹ sư. Chủ đầu tư ưu tiên sử dụng lao động địa phương cho tất cả các 

công việc của dự án. 

Chủ đầu tự bố trí nhân lực đảm bảo: 

- Quản lý vận hành an toàn các công trình thuỷ công và hồ chứa, cùng với Ban 

chỉ huy chống lụt bão Trung ương phòng chống lụt bão cho công trình và hạ du. 

- Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ. 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất (Nguồn: Báo cáo địa hình, địa chất_Hồ sơ NCKT 

của Dự án) 

2.1.1.1.1. Địa hình, địa lý 

Khu vực dự án Thủy điện Ma Thì Hồ nằm trên đoạn cuối suối Nậm Chim. 

Suối Nậm Chim bắt nguồn từ phía nam Núi Nậm Chim, địa phận xã Phìn Hồ, Nậm 

Pồ. Núi Nậm Chim cao 1475 m ở phần bắc dãy Si Pa Phìn. Các suối hợp lưu và đổ vào 

dòng Nậm Chim chảy dọc thung lũng phía tây và nam dãy Si Pa Phìn, cách biên giới Việt 

- Lào khoảng 2 km. Thung lũng và dòng Nậm Chim uốn cong như đường biên, ở xã Si Pa 

Phìn, đổi từ hướng Nam sang Đông rồi Đông Bắc. Chảy đến bản Nậm Chim 1 ở trung 

tâm xã Si Pa Phìn thì dòng Nậm Chim chuyển hướng đông. Từ rìa đông xã Si Pa Phìn giáp 

với xã, suối đổi dòng sang hướng nam. Sang xã Mường Mươn huyện Mường Chà thì Nậm 

Chim là biên phía tây của xã. Trong đó đoạn cuối từ bản Pú Múa thì nó là đường tự nhiên 

cho biên giới Việt - Lào, và còn được gọi là Nậm Thìn, dài khoảng 11 km, cho đến khi 

gặp dòng Nậm Mức, một phụ lưu cấp 1 của sông Đà. 

Công trình thủy điện Ma Thì Hồ có tuyến đập cách trung tâm huyện Mường Chà 

khoảng 10,5km (theo đường chim bay) về hướng Tây Tây Bắc. Nhà máy cách tuyến đập 

4,0km về phía hạ lưu và nằm ngay cạnh tỉnh lộ 131 trên đường từ Mường Chà qua huyện 

Nậm Pồ, cách cột km18 quốc lộ 4H khoảng 300m. 

 

Hình 2.1. Vị trí các tuyến công trình Thủy điện Ma Thì Hồ 

2.1.1.1.2. Điều kiện địa chất chung 

a. Đặc điểm địa tầng 
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Theo Báo cáo địa chất_Hồ sơ NCKT của Dự án, khu vực dự án thuỷ điện Nậm 

Chim theo các tài liệu nghiên cứu trước đây (Bản đồ địa chất 1:10.000 trong giai đoạn 

này của Dự án và có tham khảo bản đồ địa chất khoáng sản tờ Phong Sa Lỳ - Điện Biên 

Phủ tỷ lệ 1:200.000) và trong quá trình khảo sát giai đoạn dự án đầu tư của CDA và 

Tư vấn thiết kế đã xác định đặc điểm địa tầng như sau:  

1.Hệ tầng Suối Bàng (T3n-r sb) 

2. Hệ tầng Nậm Pô (J1-2np) 

3. Hệ đệ tứ (Q ) 

Hệ tầng Suối Bàng (T3n-r sb) 

 Phân hệ tầng dưới (T3n-r sb1) 

Hệ tầng Suối Bàng - Phân hệ tầng dưới lộ ở vùng phía tây đứt gãy lớn Điện 

Biên - Lai Châu và nằm phủ không chỉnh hợp lên hệ tầng Điện Biên Phủ. Mặt cắt gồm 

cuội kết, sạn kết chuyển lên là các lớp sét kết mầu xám đen, bột kết, cát kết hạt nhỏ 

cùng với các lớp đá phiến sét mầu xám vàng nhạt, hạt mịn, phân lớp mỏng. Phần trên 

cùng của phân hệ tầng là cát kết thạch anh hạt thô đến vừa, phân lớp dày xen vài lớp sét 

kết chứa vật chất than, bề dày từ 350 đến 400m. 

Tại khu vực dự án thủy điện Ma Thì Hồ, đất đá của hệ tầng Suối Bàng chủ 

yếu phân bố ở khu tuyến năng lượng và nhà máy. Trong quỏ trỡnh đo vẽ địa chất đó tiến 

hành lấy mẫu lỏt mỏng thạch học số hiệu từ TH7-:-TH25, đại diện cho hệ tầng này và 

kết quả thạch học cho thấy tại cỏc điểm lộ quan sát được lấy mẫu về phân tích phân bố 

đá thuộc hệ tầng Suối Bàng. 

Hệ tầng Nậm Pô (J1-2np) 

Hệ tầng Nậm Pô lộ ở vùng Huổi Sáy và Nam cao nguyên Si Pa Phìn, gồm 2 tập: 

- Tập 1: Cát kết, cát bột kết mầu xám hồng, cát kết felspat, lớp mỏng sét kết mầu 

lục nhạt xen bột kết mầu nâu đỏ, có nơi có ổ, lớp mỏng cuội kết, sạn kết. Dày 500-700m. 

- Tập 2: Cát kết hạt vừa đến thô, mầu nâu đỏ, nâu đỏ nhạt xen cát bột kết, bột kết, 

sét kết mầu nâu đỏ, dày 500-700m. 

Hệ tầng Nậm Pô nằm chỉnh hợp dưới dạng chuyển tiếp liên tục bên trên hệ 

tầng Suối Bàng. Dựa vào tài liệu hóa thạch thì tuổi của hệ tầng được xác định là Jura 

sớm - giữa. 

Tại khu vực dự án thủy điện Ma Thì Hồ, đất đá của hệ tầng Nậm Pô chủ yếu 

phân bố ở khu vực cụm đầu mối, lòng hồ, cửa nhận nước và lý trình đầu của tuyến năng 

lượng. Trong quỏ trỡnh đo vẽ địa chất đó tiến hành lấy mẫu lỏt mỏng thạch học số hiệu 

từ TH1-:-TH6, đại diện cho hệ tầng này và kết quả thạch học cho thấy tại các điểm lộ 

quan sát được lấy mẫu về phân tích phân bố đá thuộc hệ tầng Nậm Pụ. 

     Hệ Đệ Tứ (Q) 

Các trầm tích bờ rời hệ Đệ Tứ phổ biến rộng khắp trong vùng tuyến công trình 

bao gồm các tích tụ có nguồn gốc aluvi, hỗn hợp aluvi-proluvi, deluvi, eluvi.  

+ Lớp phủ sườn tàn tích và đới phong hóa mãnh liệt đá gốc (edQ+IA1) 
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Các thành tạo sườn tàn tích sản phẩm của quá trình phong hóa có mặt hầu hết 

trên bề mặt đá gốc vùng nghiên cứu. Bề dày của lớp phủ được tính đến hết đới phong 

hóa mạnh (IA2) có đặc tính cơ lý của nhóm đất. Thành phần thạch học, tính chất cơ lý 

và chiều dày của lớp phủ phụ thuộc vào thành phần của đá gốc và điều kiện hình thành. 

+ Lớp phủ nguồn gốc aluvi, proluvi 

- Bồi tích lòng sông, ven sông và bãi bồi cao (a-apQIV) 

Dọc suối Nậm Chim trong vùng nghiên cứu đặc biệt khu vực thượng lưu tuyến 

đập, phân bố những dải tích tụ bồi tích lòng sông suối, ven sông suối, và bãi bồi cao, 

có chiều rộng 20-30m, thành phần chủ yếu là cuội sỏi lẫn cát, đá tảng lòng và ven 

sông suối, và á cát, cát hạt mịn trên phần bãi bồi cao chiều dầy 0.5-5m. 

b. Đặc điểm địa chất kiến tạo 

Theo Báo cáo địa chất - Hồ sơ NCKT của Dự án, vùng nghiên cứu có hoạt động 

kiến tạo mạnh mẽ và phức tạp, biểu hiện rõ nét qua các đứt gãy sâu và hệ thống đứt gãy 

phương Bắc - Nam, làm cho đất đá bị cà nát dập vỡ phong hóa mạnh, tạo thành các đới 

xung yếu rộng hàng trăm mét. Trên phạm vi nghiên cứu phát triển 4 hệ thống đới đứt 

gãy chính: 

- Đới đứt gãy sâu Sông Đà; 

- Đứt gãy Lai Châu - Điện; 

- Đứt gãy Ma Lù Thàng - Nậm Mạ - Quỳnh Nhai;  

- Đứt gãy Bình Lư - Than Uyên. 

Phạm vi dự án nằm gần đứt gãy Điện Biên - Lai Châu. Ngoài ra còn có các đứt 

gãy á kinh tuyến trẻ hơn làm phức tạp cấu trúc vùng nghiên cứu. 

Căn cứ vào Bảng phân loại đứt gãy trình bày trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

4253 - 2012, cho phép mô tả các đứt gãy trong khu vực. 

Bảng 2.1. Bảng phân cấp các phá hủy kiến tạo  

Đặc trưng phá huỷ khối đá 

Chiều dày đới vỡ vụn của 

đứt gãy hoặc chiều rộng của 

khe nứt 

Chiều dài của đới phá 

hủy hoặc khe nứt 

Đứt gãy bậc II 10 m đến < 100 m 10 km đến < 100 km 

Đứt gãy bậc III 1 m đến < 10 m 1 km đến < 10 km 

Đứt gãy bậc IV 10 cm đến < 1 m 100 m đến < 1 km 

Khe nứt lớn bậc V 2 cm đến < 10 cm 10 đến 100 m 

Khe nứt trung bình bậc VI 1 cm đến 2 cm 1 đến < 10 m 

Khe nứt nhỏ bậc VII 2 mm đến < 1 cm 0,1 m đến < 1 m 

Khe nứt rất nhỏ bậc VIII < 2 mm < 0,1 m 

Nguồn: Báo cáo đầu tư của Dự án 
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2.1.1.1.3. Hiện tượng địa chất động lực 

a. Động đất 

Theo Báo cáo Địa chất_Hồ sơ NCKT của Dự án, Dự án thuộc loại dự án nhỏ 

không có điều kiện thực hiện đánh giá vi phân động đất. Trong những năm vừa qua 

nhiều công trình nghiên cứu động đất trên lãnh thổ Việt Nam và các vùng lân cận  đã 

quan tâm nghiên cứu các đứt gãy đang hoạt động. Kết quả chung đã được Viên Vật 

lý địa cầu Việt Nam tổng hợp trên Bản đồ các vùng phát sinh động đất Lãnh thổ Việt 

Nam. 

Theo QCVN02-2009/BXD, Khu vực huyện Mường Chà ứng với động đất cấp VII 

theo thang MSK-64 với chu kì 500 năm 

b. Hiện tượng sạt lở 

Theo Báo cáo địa chất - Hồ sơ NCKT của Dự án, trong quá trình khảo sát quan 

sát được một vài khối trượt quy mô nhỏ. Hiện tượng sạt lở quy mô nhỏ lở có thể xảy ra 

ở các khu vực có sườn trọng lực có độ dốc lớn, các vách kiến tạo, hoặc vách đá, có thể 

xảy ra trong mùa mưa 

c. Hiện tượng xói lở 

2.1.1.1.4. Đặc điểm địa chất thủy văn 

a. Các tầng chứa nước 

- Tầng chứa nước trong các thành tạo bở rời Đệ tứ và nước mặt: Phân bố dọc 

thung lũng suối. Nước chứa và vận động trong các lỗ rỗng của cát cuội sỏi với chế độ 

thủy lực có quan hệ trực tiếp với nước mặt và nước của các tầng trên cao, miền thoát là 

sông suối, mực nước dao động theo mùa.  

- Phức hệ chứa nước trong các thành tạo đá gốc: Phân bố toàn phạm vi vùng 

tuyến công trình từ cụm đầu mối, tuyến hầm dẫn nước đến nhà máy thủy điện. Nước 

chứa và vận động các các khe nứt, đứt gãy và các lỗ hổng của đá, các hang Karts. Nguồn 

cấp là nước mặt và nước từ các tầng trên cao ngấm xuống, miền thoát là suối và các 

sườn dốc. 

b. Tính thấm của đất đá nền 

Theo Báo cáo Địa chất_Hồ sơ NCKT của Dự án, các đặc trưng thấm đất đá tuyến 

đập thuỷ điện Ma Thì Hồ như sau:  

- Đới apQ thấm mất nước nhiều, cần bóc bỏ hoàn toàn trong quá trình thi công 

tuyến đập. 

- Đới edQ + IA1 + IA2 kiến nghị K = 1,0 (m/ngđ) 

- Đới IB kiến nghị q = 0,25 (l/ph.m) 

- Đới IIA kiến nghị q = 0,05 (l/ph.m) 

2.1.1.1.5. Điều kiện địa chất công trình 

a. Đặc trưng cơ lý các lớp đất đá nền công trình 

a1.Tính chất cơ lý của đất thuộc tầng sườn, tàn tích (d-eQ) và đới IA1 
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Tầng sườn, tàn tích (edQ + IA1) phân bố khá rộng rãi trên các sườn núi khu vực 

cụm đầu mối, tuyến năng lượng, nhà máy. Các chỉ tiêu cơ lý của đất được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 2.2. Các chỉ tiêu cơ lý tầng đất đới edQ và IA1 

STT Chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Độ ẩm     W % 21,14 

2 Giới hạn chảy    WL % 35,7 

3 Giới hạn dẻo    Wp % 23,2 

4 Chỉ số dẻo   Ip % 12,5 

5 Độ sệt  Is - - 0,16 

6 Dung trọng tự nhiên   g/cm3 1,98 

7 Dung trọng khô   k g/cm3 1,63 

8 Khối lượng riêng      g/cm3 2,69 

9 Hệ số rỗng tự nhiên   e   0,652 

10 Độ rỗng        n % 39,5 

11 Độ bão hoà     G % 87 

13 Lực dính kết  C kG/cm2 0,31 

14 Góc ma sát trong φ Độ 19,1 

15 Hệ số nén lún  a1-2   cm2/kG 0,022 

Nguồn: Báo cáo địa chất_Hồ sơ NCKT của Dự án 

a2. Tính chất cơ lý của mẫu đá  

Theo mức độ nguyên khối, đá được chia ra làm các đới bao gồm: Đới edQ + IA1, 

IA2, IB, IIA. Các chỉ tiêu cơ lý tầng đất đới IA2, phục vụ tính ổn định mái dốc: 

Bảng 2.3. Các chỉ tiêu cơ lý tầng đất đới IA2, phục vụ tính ổn định mái dốc 

STT Chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Khối lượng riêng  g/cm
3
 2,7 

2 Lực dính kết C kG/cm2 0,3 

3 Góc ma sát trong φ Độ 260 

4 Hệ số thấm K m/ng.đ 1,0 

Nguồn: Báo cáo địa chất_Hồ sơ NCKT của Dự án 
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a3. Tính chất cơ lý của khối đá 

Theo Báo cáo Địa chất_Hồ sơ NCKT của Dự án, kết quả tính chất cơ lý của khối 

đá cụ thể như sau: 

2.1.1.1.6. Đặc điểm địa chất công trình các hạng mục công trình chính 

* Khu vực cụm đầu mối: Đập được xây dựng trên nhánh suối Nậm Chim bóc tầng 

phủ mỏng đến lớp IIA hay IB tùy theo địa chất nền. 

* Tuyến năng lượng: 

- Cống lấy nước ở đập chính và đập phụ được bố trí lần lượt bên bờ phải suối 

Nậm Chim có kết cấu BTCT. 

- Tuyến hầm dẫn nước với cao trình thiết kế dự kiến thì tuyến hầm đào chủ yếu 

trong đới đá IIA và IB. Dọc tuyến hầm gặp một số đứt gãy cắt qua, và các khu vực 

chuyển tiếp, khu vực ranh giới các loại đá, tại các khu vực này địa chất thay đổi nhiều, 

đá dập vỡ mạnh và khả năng xuất hiện nước ngầm rất lớn ảnh hưởng đến quá trình thi 

công, các khu vực này là khu vực có điều kiện địa chất rất phức tạp, cần có biện pháp 

hợp lý kịp thời xử lý khi thi công trên đoạn này.  

* Khu vực nhà máy: Dự kiến chủ yếu được đặt trong đới đá đới IB và đới IIA của 

đá phiến sét thuộc hệ tầng Điện Biên, đới này có điều kiện địa chất công trình đủ đảm 

bảo ổn định cho công trình. Khi thi công cần có biện pháp thoát nước hợp lý để tránh 

hiện tượng sạt lở mái dốc khu vực nhà máy, đặc biệt là hiện tượng sạt lở theo mặt lớp 

của đá. 

* Vùng hồ chứa: Hồ chứa là hồ có quy mô rất nhỏ. Không có khả năng mất nước 

qua phân thủy thấp và không có khoáng sản trong vùng lòng hồ, thảm thực vật ven hồ 

chủ yếu là cây bụi, cây dây leo mọc thưa thớt theo sườn và các vách đá. 

2.1.1.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng, thủy văn [Nguồn: Báo đầu tư của Dự án] 

2.1.1.2.1. Tình hình tài liệu 

* Tài liệu khí tượng 

Theo Báo cáo khí tượng, thủy văn - Hồ sơ NCKT của Dự án, trong lưu vực công 

trình không có trạm khí tượng nào. Tuy nhiên, gần lưu vực nghiên cứu có các trạm khí 

tượng có tài liệu quan trắc tương đối đầy đủ. Qua phân tích tài liệu khí tượng, khí hậu 

cho thấy chọn trạm đại biểu là Lai Châu. Về mưa năm và mưa thiết kế quan tâm chú ý 

các trạm lân cận có ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực nghiên cứu là Mường Mươn, Mường 

Chà,… 

* Tài liệu thủy văn 

Tại khu vực nghiên cứu có trạm thủy văn Nậm Chim trên dòng chính suối Nậm 

Chim, diện tích lưu vực là 207km2, quan trắc các yếu tố thủy văn từ năm 1965-1969 rất 

phù hợp cho việc phân tích các đặc trưng thủy văn của dự án. Ngoài ra lân cận lưu vực 

trên sông Nậm Mức có trạm thủy văn Nậm Mức quan trắc lưu lượng từ năm 1961÷2016 

và trạm thủy văn Na Sang quan trắc từ 2016 đến nay.  

Thời gian, yếu tố quan trắc tại từng trạm khí tượng và thủy văn được thống kê 

trong bảng sau: 
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Bảng 2.4. Danh mục các trạm khí tượng, thuỷ văn và trạm đo mưa trong và lân cận 

lưu vực nghiên cứu 

TT Tên trạm Kinh độ Vĩ độ Sông F(km2) Yếu tố đo Thời gian đo 

1 Lai Châu 103°10’ 22°04’   Khí tượng 1956  nay 

2 Mường Chà 102°50’ 21°58’   Mưa 1960  nay 

3 
Mường 

Mươn 
103°04’ 21°40’   Mưa 

77,83,1966  

1990 

4 Nậm He 103°05’ 21°59’ Nậm He 217 Thủy văn 1965  1969 

5 Nậm Mức 103o17'52" 21o52'41" Nậm Mức 2680 Thủy văn 1961  2016 

6 Na Sang 103o04'39" 21o41'30" Nậm Mức 1470 Thủy văn 2017- nay 

Nguồn: Báo cáo đầu tư của Dự án 

2.1.1.2.2. Điều kiện khí hậu, khí tượng  

a. Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ không khí biến đổi theo mùa khá rõ nét. Thời kỳ nóng kéo dài từ tháng 

IV đến tháng IX với nhiệt độ không khí trung bình tháng dao động từ (24,926,5)0C đối 

với trạm Lai Châu, từ (23,926,3)0C đối với trạm Lai Châu, từ (21,122,9)0C đối với 

trạm Tam Đường và từ (17,819,9)0C đối với trạm Sìn Hồ. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 

tại Lai Châu đạt 40,60C; tại Lai Châu đạt 44,20C; tại Tam Đường 34,20C và tại Sìn Hồ 

30,70C. Thời kỳ khô lạnh bắt đầu từ tháng X kết thúc vào tháng III năm sau với nhiệt 

độ không khí trung bình tháng dao động từ (17,023,7)0C đối với trạm Lai Châu, từ 

(16,723,5)0C đối với trạm Lai Châu, từ (13,520,0)0C đối với trạm Tam Đường và từ 

(9,815,2)0C đối với trạm Sìn Hồ. Tháng XII, tháng I là hai tháng lạnh nhất năm. Nhiệt 

độ không khí thấp nhất tuyệt đối tại Lai Châu là 3,40C; tại Lai Châu là 2,20C; Tam 

Đường là -0,40C và tại Sìn Hồ xuống tới -4,50C. Đặc trưng nhiệt độ tháng tại trạm khí 

tượng đại biểu Lai Châu được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 2.5. Đặc trưng nhiệt độ không khí tháng tại trạm đại biểu (oC) 

Đ.Trưng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

TB (°C) 17,2 18,8 22,0 24,8 26,3 26,6 26,5 26,6 25,9 23,9 20,5 17,5 23,1 

Max(°C) 32,1 36,3 39,6 40,3 42,2 38,4 39,8 38,5 37,0 36,4 34,3 37,7 42,2 

Min(°C) 3,4 7,4 8,1 12,9 16,1 18,2 20,1 19,2 16,4 10,5 7,5 4,2 3,4 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 

b. Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí tương đối trung bình năm tại các trạm trong khu vực biến đổi 

trong khoảng 8385%. Thời kỳ có độ ẩm không khí cao nhất năm từ tháng VI-VIII với 
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độ ẩm không khí tương đối trung bình tháng tại các trạm dao động từ 8690%, thời kỳ 

có độ ẩm không khí thấp nhất năm từ tháng II đến tháng III, trùng với thời kỳ khô, mưa 

ít với độ ẩm không khí tương đối trung bình tháng dao động 7285%. Độ ẩm không khí 

tương đối cao nhất có thế đạt tới 100%, thấp nhất xuống tới 10% tại Sìn Hồ, 13% tại 

Tam Đường, 14% tại Lai Châu. Đặc trưng độ ẩm không khí tương đối từng tháng trong 

năm tại trạm đại biểu được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 2.6. Độ ẩm tương đối trung bình và thấp nhất tuyệt đối trạm Lai Châu 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

T.Bình (%) 81 76 75 76 80 86 87 87 85 84 84 83 82 

Min (%) 20 18 14 18 18 35 37 44 27 27 28 24 14 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 

c. Chế độ gió 

Cơ chế gió mùa cùng với tác động của điều kiện địa hình đã quyết định đến chế 

độ gió hoạt động trên lưu vực tuyến công trình. Theo số liệu đo gió tại trạm khí tượng 

Lai Châu, hướng gió thịnh hành chính trong năm là hướng Tây, sau đó là hướng Nam 

và hướng Đông Nam. Trong mùa Đông hướng gió Tây Nam, Đông Nam, hướng Bắc 

cùng xuất hiện nhưng với tần suất nhỏ hơn hướng Đông. Tốc độ gió trung bình năm dao 

động trong khoảng (0,51,0) m/s. Tốc độ gió lớn nhất quan trắc được tại Lai Châu theo 

hướng Tây đạt 40m/s. Tốc độ gió lớn nhất thiết kế tại trạm Lai Châu trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 2.7. Tần suất vận tốc gió lớn nhất 8 hướng trạm Lai Châu (m/s) 

Hướng N NE E SE S SW W NW 

1% 51,0 29,1 26,0 32,9 37,7 38,6 36,8 50,3 

2% 45,6 26,9 23,8 29,6 34,2 32,6 31,9 44,8 

4% 40,1 24,7 21,5 26,1 30,6 26,8 27,1 39,3 

10% 32,5 21,4 18,3 21,4 25,5 19,6 20,8 31,6 

15% 28,9 19,8 16,8 19,1 23,1 16,5 18,0 28,1 

20% 26,3 18,6 15,6 17,5 21,3 14,5 16,0 25,4 

25% 24,1 17,6 14,6 16,1 19,8 12,9 14,4 23,3 

50% 16,7 14,0 11,2 11,4 14,5 8,5 9,5 15,9 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 

d. Bốc hơi  

Theo số liệu đo bốc hơi Piche tại trạm Lai Châu, Sìn Hồ, lượng bốc hơi trong khu 

vực biến đổi theo thời gian và không gian không lớn. Lượng bốc hơi Piche trung bình 

nhiều năm tại Lai Châu 864,2mm; tại Sìn Hồ 689,6mm. Thời kỳ bốc hơi ít từ tháng VI 
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đến tháng XII trùng với thời kỳ mưa nhiều, độ ẩm không khí cao. Từ tháng III đến tháng 

V là thời kỳ bốc hơi cao nhất năm, trung với thời kỳ khô, nóng, mưa ít. Trong tính toán 

giả thiết lượng bốc hơi Piche trung bình nhiều năm bình quân lưu vực thủy điện Nậm 

He Thượng 2 (Zpichelv) bằng lượng bốc hơi Piche trung bình nhiều năm trạm Lai Châu.  

Kết quả tổn thất bốc hơi mặt nước được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 2.8. Đặc trưng và lượng tổn thất bốc hơi tại tuyến công trình (mm) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

T.Bình 69,1 84,4 111,9 105,0 88,2 54,3 50,9 56,9 63,0 63,3 58,5 58,8 864,2 

Đập chính 31,5 38,5 51,1 47,9 40,3 24,8 23,2 26,0 28,8 28,9 26,7 26,8 394,6 

Đập CN 30,4 37,1 49,2 46,1 38,7 23,9 22,3 25,0 27,7 27,8 25,7 25,8 379,7 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 

e. Chế độ mưa và lượng mưa 

Lưu vực suối Nậm Chim nằm trên vùng núi cao nên lượng mưa năm nơi đây không 

lớn. Trong năm, chế độ mưa phân ra làm hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô, giữa hai 

mùa có sự tương phản sâu sắc về lượng, thời gian mưa. Mùa mưa bắt đầu từ tháng V, 

kết thúc vào tháng IX. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm khoảng (7080)% tổng lượng 

mưa năm. Mưa lớn thường xảy ra vào ba tháng VI, VII, VIII với lượng mưa mỗi tháng 

ở tất cả các trạm đều >200mm. Mùa khô từ tháng X đến tháng IV năm sau. Lượng mưa 

trong 7 tháng mùa khô chỉ chiếm (2030)% tổng lượng mưa năm. Từ tháng XII đến 

tháng II năm sau là thời kỳ mưa nhỏ nhất năm với lượng mưa trung bình các tháng này 

không quá 27mm. Tỷ lệ giữa lượng mưa trung bình tháng lớn nhất và lượng mưa trung 

bình tháng nhỏ nhất khoảng (1540)lần.  

Lượng mưa năm trung bình nhiều năm trong vùng dao động trong khoảng 

(15001800)mm và có xu thế giảm dần từ biên giới về hạ lưu theo sự hạ thấp của độ 

cao lưu vực. Phân phối lượng mưa tháng trong năm tại một số trạm đại biểu trong và lân 

cận lưu vực tuyến công trình được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 2.9. Lượng mưa trung bình tháng tại các trạm đại biểu (mm) 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Lai Châu 

(KT) 
35,6 33,4 61,4 131,9 275,7 429,9 471,3 368,4 156,2 88,3 49,5 26,7 2128,3 

Nậm He 21,9 22,7 40,7 110,3 161,3 272,6 337,4 330,6 113,0 63,2 31,0 21,4 1526,0 

Mường 

Chà 
22,0 22,1 54,2 117,4 197,2 278,2 344,6 320,6 120,3 72,2 48,3 19,5 1616,5 

Nậm Mức 

(TV) 
27,4 25,1 56,5 131,3 212,4 277,3 337,3 283,0 147,6 75,5 39,6 29,2 1642,0 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 
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* Lượng mưa bình quân lưu vực nghiên cứu 

Lượng mưa bình quân lưu vực được ghi trong bảng sau 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

XLai Châu 33,9 33,8 62,2 132,9 275,1 430,4 473,4 368,9 157,8 87,5 50,1 26,6 2132,5 

XMTH 26,2 26,1 48,1 102,9 212,9 333,0 366,3 285,4 122,1 67,7 38,8 20,6 1650,0 

* Lượng mưa 1 ngày lớn nhất ứng với các tần suất thiết kế 

Lượng mưa 1 ngày lớn nhất ứng với các tần suất thiết kế tại tuyến công trình như sau: 

Bảng 2.10. Đặc trưng mưa ngày lớn nhất vùng dự án 

TT Trạm 
XP(%) (mm) 

0,10% 0,20% 0,50% 1% 1,50% 5% 10% 

1 Lai Châu 349,7 326,4 293,6 269,5 257,9 214,7 189,9 

2 Mường Pồn 368,1 341,7 292,5 262,6 250,9 195,8 167,7 

3 Tuần Giáo 276,6 259,3 226,9 204,8 196,6 157,0 135,4 

4 Tủa Chùa 345,1 314,7 261,5 231,2 220,2 168,9 144,5 

5 Mường Chà 328,8 299,9 262,4 234,6 218,5 171,6 145,1 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 

2.1.1.2.3. Đặc trưng thủy văn 

a. Dòng chảy năm và chuỗi dòng chảy năm 

Trong năm, dòng chảy chia làm hai mùa: mùa lũ và mùa kiệt, giữa hai mùa có sự 

phân hóa sâu sắc về lượng.  

- Mùa lũ bắt đầu từ tháng VI, kết thúc vào tháng IX. Tuy có bốn tháng xong tổng 

lượng dòng chảy mùa lũ chiếm (70  75)% tổng lượng dòng chảy năm, trong đó 2 tháng 

VII - VIII thường là tháng có lượng dòng chảy lớn nhất năm.  

- Mùa kiệt bắt đầu từ tháng X, kết thúc vào tháng V năm sau với tổng lượng dòng 

chảy mùa kiệt chiếm (25  30)% tổng lượng dòng chảy năm. Thời điểm dòng chảy kiệt 

nhất thường rơi vào tháng II-IV. 

a1. Đặc trưng dòng chảy năm 

Dòng chảy năm tại tuyến công trình thủy điện Ma Thì Hồ được tính chuyển từ 

lưu lượng trạm thủy văn tương tự Mường Chà như sau: 

Tuyến  

công trình 
F (km2) 

Yo 

(mm) 

Mo 

(l/s/km2) 

Qo 

(m3/s) 

Wo 

(106m3) 

Đập Ma Thì Hồ 168 1183,1 37,6 6,31 198,8 

Khu giữa PL-MTH 58,0 1183,1 37,6 2,18 68,6 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 
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Đặc trưng dòng chảy năm tại tuyến công trình thủy điện Ma Thì Hồ như sau: 

Đặc 

trưng 

Qo Mo Cv Cs Giá trị theo tần suất P% 

(m3/s) (l/s/km2)   10% 15% 20% 50% 75% 80% 85% 90% 95% 

Q 

(m3/s) 
5,88 35,0 0,28 1,26 8,07 7,49 7,06 5,55 4,68 4,50 4,32 4,11 3,86 

W  

(106m3) 
185,4    254,5 236,2 222,6 175,0 147,6 141,9 136,2 129,6 121,7 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 

a2. Phân phối dòng chảy trong năm 

Bảng 2.11. Phân phối dòng chảy năm tuyến đập chính (Nậm He) 

P I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

10% 1,66 1,05 0,831 0,796 0,773 10,0 22,0 17,3 10,43 3,82 2,25 1,52 6,04 

15% 1,54 0,973 0,768 0,735 0,714 9,26 20,4 16,0 9,63 3,53 2,08 1,41 5,58 

20% 1,44 0,914 0,721 0,690 0,671 8,69 19,1 15,0 9,05 3,32 1,96 1,32 5,24 

25% 1,37 0,865 0,683 0,654 0,635 8,23 18,1 14,2 8,56 3,14 1,85 1,25 4,96 

50% 1,36 0,692 0,546 0,523 0,508 7,80 14,5 10,5 6,54 2,80 1,71 1,00 4,04 

75% 1,33 0,555 0,438 0,419 0,407 7,38 12,1 8,44 5,05 2,24 1,37 0,802 3,38 

80% 1,28 0,532 0,420 0,402 0,390 7,07 11,6 8,09 4,84 2,15 1,32 0,769 3,24 

85% 1,23 0,511 0,403 0,386 0,375 6,79 11,2 7,77 4,65 2,06 1,26 0,738 3,11 

90% 1,16 0,484 0,382 0,366 0,355 6,44 10,6 7,37 4,41 1,96 1,20 0,700 2,95 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 

Bảng 2.12. Bảng lưu lượng trung bình tháng tuyến đập đầu mối Thủy điện Ma Thì Hồ 

Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

1961 1.49 1.31 1.05 1.10 1.01 9.2 7.2 17.7 17.0 7.63 3.54 2.34 5.87 

1962 1.75 1.24 0.97 0.94 1.61 12.8 12.2 13.2 4.9 2.85 1.70 1.13 4.61 

1963 0.96 0.80 0.83 0.70 1.09 5.6 12.1 16.9 6.3 3.76 6.53 2.67 4.86 

1964 1.73 1.34 1.15 1.08 1.91 5.3 24.4 10.1 8.8 3.63 2.30 1.88 5.30 

1965 0.86 0.84 0.74 0.84 2.34 9.0 13.1 9.3 4.6 4.66 5.83 2.35 4.54 

1966 1.62 1.22 0.91 0.78 0.81 12.8 22.8 22.2 12.5 4.24 2.44 1.66 7.00 

1967 1.10 1.00 0.70 1.23 1.51 8.8 12.8 17.4 5.3 2.45 1.58 1.23 4.59 

1968 0.86 0.91 0.73 1.53 2.37 7.0 10.4 12.4 4.7 2.75 3.47 1.71 4.07 
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Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

1969 1.12 0.82 0.84 0.64 1.75 7.6 15.7 26.5 5.2 2.52 1.90 1.24 5.49 

1970 1.31 1.09 0.84 1.19 5.20 6.5 22.2 14.0 8.7 3.81 2.19 1.91 5.75 

1971 1.35 1.18 0.97 0.99 1.85 5.6 14.2 26.1 10.7 3.65 2.17 1.57 5.86 

1972 1.26 1.00 0.90 1.23 1.40 3.1 9.2 17.3 8.2 4.78 2.59 2.05 4.42 

1973 1.38 1.05 1.77 2.03 3.84 8.9 17.3 25.0 13.5 4.50 2.57 1.67 6.96 

1974 1.33 1.03 1.04 1.31 1.68 3.3 7.3 10.3 13.9 4.45 2.13 1.48 4.11 

1975 1.69 1.04 0.90 2.51 3.03 11.4 8.8 9.0 12.4 3.69 2.52 1.95 4.91 

1976 1.42 1.56 1.18 1.12 2.43 5.8 8.8 26.5 9.1 4.38 3.06 1.99 5.61 

1977 1.56 1.24 1.00 1.76 1.74 3.5 20.6 14.9 6.0 4.14 2.56 1.93 5.07 

1978 1.80 1.37 1.07 0.97 3.27 10.5 16.6 21.1 11.3 4.40 2.43 1.77 6.38 

1979 1.39 1.33 1.13 1.02 1.40 4.4 7.5 11.8 15.2 3.89 2.04 1.43 4.38 

1980 1.13 0.90 0.84 0.77 0.91 3.3 14.3 18.2 9.0 3.35 1.98 1.54 4.69 

1981 1.22 0.88 0.77 0.95 5.13 8.2 10.6 18.3 10.8 5.02 4.06 2.33 5.70 

1982 1.69 1.36 1.03 1.61 1.30 6.0 9.8 23.0 7.7 5.61 2.78 1.91 5.32 

1983 1.49 1.22 1.28 0.97 1.62 1.7 4.8 12.1 13.3 4.41 3.62 2.13 4.06 

1984 1.69 1.33 1.06 1.06 2.61 6.1 10.2 10.2 8.5 7.77 3.20 2.09 4.66 

1985 1.72 1.50 1.18 2.03 2.04 5.2 7.0 19.4 13.9 4.80 6.14 3.84 5.73 

1986 2.51 2.03 1.71 2.31 5.06 5.7 15.7 9.9 7.2 5.40 3.01 2.23 5.23 

1987 1.91 1.51 1.38 1.20 1.08 2.7 9.1 8.6 8.1 5.91 3.70 2.31 3.95 

1988 1.71 1.65 1.28 1.60 3.31 3.1 13.6 18.9 12.6 4.25 2.73 2.07 5.56 

1989 1.55 1.34 1.64 1.46 2.90 9.5 9.0 8.3 5.4 3.38 2.22 1.68 4.03 

1990 1.68 1.54 2.27 2.35 5.61 19.2 28.5 15.0 6.3 3.98 2.80 2.08 7.61 

1991 1.72 1.46 1.28 1.39 1.78 8.5 15.4 14.0 5.3 3.48 2.41 1.85 4.89 

1992 1.64 1.62 1.33 1.20 1.88 6.2 19.5 8.6 7.1 3.94 2.26 2.17 4.79 

1993 1.63 1.36 1.26 1.41 2.93 4.8 9.4 15.5 11.4 5.21 3.06 2.10 5.01 

1994 1.99 1.62 1.62 1.89 3.26 15.7 36.9 21.0 10.5 9.28 5.01 3.94 9.40 

1995 3.63 3.21 2.93 2.69 3.15 13.8 23.2 28.7 9.3 5.07 3.94 2.97 8.55 
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Năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

1996 1.91 1.70 2.10 2.10 3.29 4.3 15.6 35.1 13.3 7.02 4.29 3.21 7.83 

1997 2.63 2.28 2.52 3.11 2.90 6.4 22.2 21.1 16.3 7.18 3.92 2.85 7.78 

1998 2.63 2.27 2.12 2.39 3.77 11.0 16.1 12.7 10.4 3.98 3.12 2.60 6.09 

1999 2.61 2.31 2.26 2.50 3.39 10.1 16.3 18.0 14.6 5.21 3.91 3.23 7.04 

2000 2.82 2.57 2.81 2.50 5.92 10.5 19.0 15.8 10.7 10.45 5.19 4.35 7.72 

2001 3.95 3.36 3.41 3.24 7.06 14.9 21.6 15.2 8.2 6.95 5.56 4.20 8.14 

2002 3.84 3.53 3.02 3.05 7.36 13.9 23.8 30.0 9.9 6.91 5.07 3.93 9.52 

2003 4.62 3.23 2.79 3.20 2.90 4.8 7.8 13.4 12.0 5.16 3.45 3.05 5.53 

2004 2.51 2.38 2.22 3.34 6.63 8.5 11.4 18.2 14.5 6.78 5.32 4.56 7.19 

2005 3.90 3.52 3.36 3.88 3.52 10.6 16.7 20.7 11.7 6.84 5.43 4.55 7.89 

2006 3.86 3.52 3.18 3.36 3.70 5.4 16.9 13.7 9.7 5.81 4.04 3.33 6.37 

2007 2.97 2.63 2.35 3.09 3.85 7.9 15.2 13.6 12.1 6.46 4.71 3.93 6.56 

2008 3.60 3.48 3.20 3.30 3.93 14.7 26.0 23.6 16.3 12.44 15.07 7.44 11.1 

2009 4.54 4.02 3.72 4.17 5.14 5.9 14.7 14.3 8.7 6.32 4.75 4.21 6.71 

2010 1.55 1.16 0.97 1.48 2.21 4.1 7.8 10.2 10.5 5.66 2.81 2.16 4.22 

2011 1.99 1.64 1.94 1.93 4.67 4.5 11.6 9.2 7.5 4.15 2.80 2.17 4.51 

2012 2.05 1.62 1.46 1.82 3.52 9.0 15.7 15.0 9.7 5.51 3.99 4.94 6.19 

2013 2.50 2.22 1.46 1.66 3.99 5.0 12.5 12.9 11.5 4.46 2.97 4.88 5.50 

2014 2.57 2.07 2.02 1.98 2.19 4.0 21.3 16.7 8.2 5.25 3.98 2.84 6.09 

2015 2.21 1.85 1.57 1.36 1.45 2.7 9.0 15.1 9.4 7.14 3.79 1.43 4.75 

2016 1.24 1.14 1.16 1.33 2.50 4.3 5.1 9.7 6.9 3.89 3.56 2.25 3.59 

TB 2.06 1.76 1.63 1.83 3.01 7.55 14.76 16.54 9.94 5.19 3.65 2.63 5.88 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 

a3. Đường duy trì lưu lượng trung bình ngày đêm 

Đường duy trì lưu lượng trung bình ngày đêm tại tuyến công trình Ma Thì Hồ 

như sau: 
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Bảng 2.13. Lưu lượng trung bình ngày đêm đến tuyến đập Ma Thì Hồ 

T (%) Q (m3/s) T (%) Q (m3/s) T (%) Q (m3/s) T (%) Q (m3/s) 

1 34,2 26 6,82 51 3,23 76 1,64 

2 27,1 27 6,55 52 3,13 77 1,59 

3 23,9 28 6,28 53 3,04 78 1,55 

4 21,6 29 6,02 54 2,96 79 1,51 

5 19,7 30 5,78 55 2,88 80 1,48 

6 18,4 31 5,58 56 2,81 81 1,43 

7 17,2 32 5,38 57 2,74 82 1,40 

8 16,1 33 5,20 58 2,68 83 1,36 

9 15,1 34 5,01 59 2,61 84 1,33 

10 14,4 35 4,86 60 2,53 85 1,28 

11 13,6 36 4,71 61 2,46 86 1,25 

12 12,9 37 4,59 62 2,40 87 1,21 

13 12,3 38 4,45 63 2,34 88 1,18 

14 11,7 39 4,33 64 2,28 89 1,15 

15 11,2 40 4,23 65 2,23 90 1,12 

16 10,7 41 4,12 66 2,17 91 1,08 

17 10,2 42 4,01 67 2,11 92 1,04 

18 9,74 43 3,91 68 2,05 93 0,993 

19 9,33 44 3,82 69 1,99 94 0,951 

20 8,95 45 3,73 70 1,93 95 0,912 

21 8,55 46 3,63 71 1,88 96 0,863 

22 8,15 47 3,56 72 1,83 97 0,807 

23 7,77 48 3,45 73 1,78 98 0,755 

24 7,44 49 3,37 74 1,73 99 0,687 

25 7,13 50 3,30 75 1,68   

Nguồn: Báo cáo khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 

b. Dòng chảy lũ thiết kế 

b1. Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế 

Lưu lượng đỉnh lũ tại tuyến Ma Thì Hồ trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 2.14. Lưu lượng lũ thiết kế  

TT 

 

Trạm 

 

QP% (m3/s) 

0,1% 0,2% 0,5% 1,0% 1.5% 2% 5% 10% 

1 Đập chính 1461 1351 1196 1081 1027 973 822 705 

2 NM Ma Thì Hồ 733 676 594 534 505 476 401 341 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 

c2. Dòng chảy lớn nhất các tháng mùa kiệt 

Dòng chảy lớn nhất các tháng mùa kiệt tại tuyến công trình ứng với các tần suất 

thiết kế như bảng sau: 

Bảng 2.15. Lưu lượng lớn nhất mùa kiệt tại trạm và các tuyến công trình (m3/s) 

Tuyến/trạm Tháng X XI XII I II III IV V XI-IV XII-IV X-V 

Nậm Mức 

5% 71,9 40,0 14,2 12,4 9,83 12,2 23,7 109 39,7 24,8 116 

10% 52,6 31,8 12,6 10,1 8,18 9,61 18,1 83,0 32,3 20,5 90,0 

20% 35,8 23,7 10,8 7,96 6,57 7,20 13,0 58,3 24,8 16,3 65,7 

Đập 

5% 75,2 58,7 38,5 19,6 16,9 27,0 35,7 116 69,0 51,0 150 

10% 61,6 41,6 28,5 16,3 14,0 20,4 27,9 83,2 48,9 39,3 116 

20% 48,4 27,8 19,8 13,0 11,3 14,2 20,4 55,4 32,7 28,2 82,2 

Nhà máy 

5% 90,7 70,8 46,5 23,6 20,3 32,5 43,0 140 83,2 61,4 181 

10% 74,2 50,1 34,4 19,6 16,9 24,5 33,7 100 58,9 47,4 139 

20% 58,3 33,5 23,8 15,7 13,6 17,1 24,6 66,7 39,4 34,0 99,1 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 

d. Dòng chảy nhỏ nhất 

Theo thống kê các trạm thủy văn thực đo lân cận lưu vực lượng nước trong mùa 

kiệt chiếm khoảng 25-30% lượng nước cả năm. Thời điểm dòng chảy kiệt nhất thường 

rơi vào tháng II-IV. 

Bảng 2.16. Các đặc trưng dòng chảy mùa kiệt, 3 tháng kiệt, tháng kiệt 

Vị trí Lưu lượng Trung bình nhiều năm  Nhỏ nhất chuỗi 

Đập Ma Thì Hồ 

 

 

QTB mùa kiệt (m
3/s) 2,73 1,26 

QTB 3 tháng min (m
3/s) 1,71 0,765 

QTB tháng min  (m
3/s) 1,54 0,636 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 
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e. Dòng chảy phù sa 

Lưu vực thủy điện Nậm He Thượng 2 không có số liệu quan trắc dòng chảy rắn. 

Lấy số liệu quan trắc độ đục lưu vực tương tự là trạm Nậm Mức. Ta có các thông số 

được tính toán như bảng sau: 

Bảng 2.17. Kết quả tính toán dòng chảy rắn 

TT Đặc trưng Đ/vị Đập Chính 

1 Độ đục bình quân o g/m3 347 

2 Tỷ trọng chất lơ lửng ll T/m3 1,12 

3 Tỷ trọng chất di đẩy dđ T/m3 1,50 

4 Tỷ lệ di đẩy % 40 

5 Tổng lượng DC năm Wo 106m3 185,41 

6 KL lơ lửng Tấn 64.338 

7 KL di đẩy Tấn 25.735 

8 V lơ lửng m3 57.445 

9 V di đẩy m3 17.157 

10 Tổng thể tích bùn cát m3/năm 74.602 

11 Tỷ lệ lắng động của lơ lửng % 11,4 

12 Lượng bùn cát lơ lửng ở lại hồ m3/năm 6.550 

13 Tỷ lệ lắng động của di đẩy % 100 

14 Lượng bùn cát di đẩy ở lại hồ m3/năm 17.157 

15 Tổng bùn cát ở lại trong năm m3/năm 23.707 

16 Tổng bùn cát ở lại hồ sau 50 năm 103.m3 1.185 

Nguồn: Báo cáo Khí tượng, thủy văn_Hồ sơ NCKT của Dự án 

2.1.1.2.4. Các điều kiện thời tiết bất thường 

Mưa lớn: Thường diễn ra vào tháng 7 - 9 hàng năm, kéo dài vài ngày với lượng 

mưa lớn, khi kết hợp với địa hình dốc của khu vực thường dễ dẫn đến hiện tượng lũ ống, 

lũ quét. 

Bão lũ: Do điều kiện tự nhiên và địa hình của khu vực nên tần suất lũ ống, lũ quét 

của khu vực khá cao. Lũ thường diễn ra vào đầu mùa mưa. 

Mưa phùn: chịu sự chi phối khá rõ rệt của gió mùa. Trong các tháng, từ tháng V 

đến tháng X do chịu ảnh hưởng của gió mùa mùa Hạ gây nên hiệu ứng phơn, nên các 

tháng này số ngày mưa phùn trung bình tháng chỉ đạt từ 0,0 - 0,5 ngày/tháng, trong đó 
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có 1 tháng là 0,0 ngày/tháng (tháng V). Còn các tháng từ tháng XI đến tháng IV năm 

sau do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh gió mùa mùa Đông, nên các tháng này 

có số ngày mưa phùn trung bình tháng cao hơn các tháng chịu ảnh hưởng của gió mùa 

mùa Hạ, từ 0,6 - 3,5 ngày/tháng, trong đó tháng mà có số ngày mưa phùn trung bình 

tháng lớn nhất là tháng XII (3,5 ngày/tháng). 

Mưa đá: Thường xảy ra trên diện rộng, số ngày có mưa đá xảy ra trung bình 1,3-

2,2 ngày/tháng, chủ yếu là các tháng cuối mùa đông. 

Giông sét: số ngày có giông đạt 70,0 ngày/năm. Các tháng nhiều giông từ tháng 

IV - VIII có tới 12,8 ngày/tháng; các tháng ít giông từ tháng IX - III năm sau chỉ dao 

động trong khoảng 0,3 - 5,8 ngày/tháng, tháng ít giông nhất là tháng XII: 0,3 ngày/tháng. 

Rét đậm, rét hại: Thường xảy ra vào tháng 12, 1; rét đậm, rét hại gây thiệt hại 

nhiều đến đời sống con người và sinh vật. 

Sương mù: Số ngày sương mù trung bình năm đạt 31,7 ngày/năm. Số ngày sương 

mù trung bình tháng có sự dao động lớn trong các tháng từ 0,0 - 9,9 ngày/tháng, chịu sự 

chi phối khá rõ rệt của gió mùa.  

Sương muối: Số ngày sương muối trung bình tháng đạt từ 1,3 - 11,9 ngày/tháng, 

chủ yếu là các tháng mùa Đông, đại đa số sương muối xảy ra vào tháng I, có khả năng 

xuất hiện nhiều, 3 - 5 năm xảy ra 1 lần. Tuy nhiên, có thời kỳ sương muối xuất hiện 1 

đợt tới 10 ngày liền, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. 

2.1.2.  Điều kiện kinh tế - xã hội xã Ma Thì Hồ 

2.1.2.1. Điều kiện kinh tế 

2.1.2.1.1.  Sản xuất nông, lâm nghiệp 

Cây lương thực, thực phẩm: 

+ Lúa vụ Đông Xuân: Diện tích 301 ha, tăng 11 ha so với năm 2018, đạt 102,3% 

kế hoạch; sản lượng đạt 1.483,9 tấn, tăng 62,93 tấn so với cùng kỳ năm 2018, đạt 102,2% 

kế hoạch. 

+ Lúa mùa: Diện tích 1.599,3 ha, tăng 82,82 ha so với năm 2018, đạt 100,9% kế 

hoạch năm; sản lượng đạt 7.740,6 tấn, tăng 400,85 tấn so với năm 2018, đạt 100,9% kế 

hoạch.  

+ Lúa nương: Diện tích 5.220 ha, giảm 3,16 ha so với năm 2018, đạt 99,9% kế 

hoạch; sản lượng 6.264 tấn, giảm 3,79 tấn so với năm 2018, đạt 99,9% kế hoạch.  

+ Ngô cả năm: Diện tích 3.000,5 ha, tăng 25,5 ha so với năm 2018, đạt 100,9% 

kế hoạch; sản lượng đạt 6.055,01 tấn, tăng 163,65 tấn so với năm 2018, đạt 101,2% kế 

hoạch.  

Cây công nghiệp dài ngày: Chăm sóc 1.267,38 ha cây sao su, trong đó đã khai 

thác mủ 549,54 ha, sản lượng đạt 500,74 tấn mủ khô, giá trị sản phẩm mủ cao su đạt 14 

tỷ 072 triệu đồng. 

Cây trồng khác: Cây đậu tương, lạc, dứa, dong riềng, sắn phát triển tốt, diện tích, 

năng suất, sản lượng cơ bản đạt và vượt nghị quyết HĐND huyện đề ra 
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2.1.2.1.2. Thương mại, dịch vụ 

- Tiếp tục khuyến khích các tổ chức và hộ gia đình trong xã duy trì buôn bán trao 

đổi hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của  nhân 

dân trong xã. 

- Nguồn điện cơ bản được ổn định phục vụ cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt 

của nhân dân trong xã. 

2.1.2.1.3. Giao thông vận tải 

Huyện có 11/11 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, trong đó 10/11 xã đi lại được 

quanh năm; 108/124 bản, tổ dân phố có đường giao thông đi lại thuận tiện; năm 2019, 

nâng cấp, mở mới 11 công trình đường giao thông với tổng chiều dài 68,28 km; xây 

dựng mới, nâng cấp, sửa chữa đưa vào sử dụng 02 trạm y tế xã; 17 phòng học kiên cố; 

10 nhà văn hóa (02 nhà văn xã, 08 nhà văn hóa thôn, bản); 02 công trình nước sinh hoạt. 

2.1.2.2. Điều kiện văn hóa xã hội 

2.1.2.2.1. Dân cư 

Mường Chà là một huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Tây bắc của tỉnh Điện 

Biên, toàn huyện có 01 thị trấn và 11 xã có tổng diện tích tự nhiên là 1199,4 km2, với 

tổng số dân 48.183 người, toàn huyện có 13 dân tộc khác nhau với trình độ dân trí không 

đồng đều. Vùng cao bà con dân tộc Mông sinh sống do đặc trưng canh tác nên đồng bào 

sống không tập trung. Vùng thấp quần thể dân cư của dân tộc Thái tập trung và đông 

đúc hơn, do tập quán canh tác nên đồng bào sống chủ yếu ven sông suối và những bãi 

đất bằng phẳng 

2.1.2.2.2. Giáo dục và đào tạo 

Hoàn thành năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020, toàn 

huyện có 47 trường với 743 lớp, 18.037 học sinh (giảm 4 lớp, tăng 817 học sinh so với 

năm học 2018-2019) và 01 trung tâm GDNN-GDTX với 4 lớp, 101 học sinh; việc huy 

động học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần được tăng cường chỉ đạo.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, cơ bản 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Công tác xã hội hoá giáo dục đạt được nhiều kết quả 

tích cực. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì và từng bước nâng 

cao các chỉ số, tiêu chí đạt chuẩn theo quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn 

bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.  

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, năm 2019 xây 

dựng, công nhận mới 02 trường chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia 

toàn huyện lên 30 trường (chiếm 63,82% tổng số trường học trên địa bàn). 

2.1.2.2.3. Văn nghệ - thể dục thể thao 

Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, huyện. Thiết chế văn hoá được 

quan tâm đầu tư, xây dựng; phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được phát 

triển rộng khắp. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa được quan 
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tâm, tổ chức lễ đón bằng xếp hạng di tích Quốc gia: Hang động bản Huổi Cang, Huổi 

Đáp, xã Pa Ham.  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì, 

từng bước nâng cao chất lượng. Năm 2019, toàn huyện có 5.049 hộ gia đình đạt tiêu 

chuẩn văn hoá, chiếm 54,4% tổng gia đình toàn huyện, đạt 113% kế hoạch; 79 bản, tổ 

dân dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá, chiếm 63,7% tổng số thôn bản toàn huyện, đạt 111% 

kế hoạch; 107 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá, đạt 

96,4% kế hoạch; 01 xã đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” đạt 100% kế hoạch; 01 thị 

trấn đạt “Thị trấn văn minh đô thị” đạt 100% kế hoạch. Công tác gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình được quan tâm chỉ đạo. 

2.1.2.2.4. Y tế và kế hoạch hóa gia đình 

Mạng lưới y tế từ huyện đến thôn, bản tiếp tục được củng cố, kiện toàn, cơ sở vật 

chất được đầu tư; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được 

nâng lên, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Toàn huyện hiện có 18 cơ sở y tế với 116 

giường bệnh, đã tổ chức khám và điều trị cho 47.353 lượt người, trong đó điều trị nội 

trú 4.891 lượt người, công suất sử dụng giường bệnh đạt 87,9%; triển khai thực hiện tốt 

các chương trình mục tiêu y tế quốc gia trên địa bàn; chú trọng công tác tuyên truyền, 

triển khai tiêm vắc xin ComBEfive (DPT-VGB-Hib) thay thế vắc xin Quinvaxem trong 

tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện; vận động 500 người tham gia hiến máu, thu 

được 270 đơn vị máu, đạt 169% kế hoạch.  

Tăng cường giáo dục, đào tạo nâng cao y đức và trình độ chuyên môn cho đội 

ngũ y, bác sỹ; quan tâm xây dựng các xã đạt tiêu chí quốc xã về y tế, đã xây dựng và 

công nhận thêm 01 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã (xã Pa Ham), nâng tổng số xã 

đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện lên 07 xã, chiếm 58,33% tổng số 

xã, thị trấn của huyện; Tỷ lệ 8,9 bác sỹ/1vạn dân, đạt 97,48% kế hoạch; 100% thôn, bản 

có nữ hộ sinh/YSSN; 12/12 xã có bác sỹ; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 17%, 

giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2018. 

Duy trì cung cấp dịch vụ KHHGĐ thường xuyên tại các cơ sở y tế. Chỉ đạo triển 

khai công tác truyền thông về mất cân bằng giới tính, tư vấn chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

KHHGĐ tại cơ sở. 

2.1.2.2.5. Quốc phòng - an ninh 

Tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn xã tương đối ổn định, tình hình an ninh 

nông thôn được giữ vững, nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn xã đoàn kết chung 

sống, xây dựng và lao động sản xuất. 

Quốc phòng luôn được củng cố và giữ vững; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; 

tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quản lý nắm chắc tình hình, chủ động giải 

quyết các vấn đề phát sinh. Tổ chức huấn luyện dân quân năm 2021 đạt loại khá. 

2.1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án 

Căn cứ kết quả điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội và kết quả 

tham vấn cộng đồng đối với những người dân xã Ma Thì Hồ chịu tác động bởi dự án 
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Thủy điện Ma Thì Hồ, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 

Dự án như sau: 

2.1.3.1. Điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng 

- Điều kiện địa lý, địa hình tư nhiên khu vực tạo điều kiện rất thuận lợi cho Dự 

án Thủy điện Ma Thì Hồ, có thể khai thác hiệu quả thủy năng trên suối Nậm Chim. Diện 

tích đất của Dự án khoảng 13,6ha, không chiếm đất rừng tự nhiên. 

- Nhà dân chủ yếu là nhà cấp 4 xây gạch hoặc gỗ, mái lợp ngói, phương tiện đi lại 

chủ yếu là xe đạp, xe máy. Các thiết bị điện tử hiện địa như ti vi, tủ lạnh… chưa phổ biến. 

- Cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực cũng đã được nhà nước đầu tư, cải tạo, 

hiện đã có đường đi vào các thôn, bản.  

- Hoạt động các ngành dịch vụ bưu chính, viễn thông và điện lực cơ bản đảm bảo, 

an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.  

- Điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân được lấy từ đường dây 35kV. 

2.1.3.2. Dân cư, dân tộc, sinh kế, xã hội 

Trong khu vực phạm vi dâng nước lòng hồ, mặt bằng công trình và tuyến đường 

dây 110kV không có hộ dân nào sinh sống nên dự án không phải thực hiện di dân, tái 

định cư. Xung quanh khu vực dự án: 

- Dọc theo suối Nậm Chim từ vị trí công trình đầu mối đến vùng đuôi hồ và từ 

tuyến đập về nhà máy thủy điện không có hộ dân sinh sống. 

Phần lớn người dân là đồng bào dân tộc Mông. Trình độ dân trí của người dân 

ngày càng được nâng cao và lành mạnh, trẻ em được đến trường. Mỗi gia đình có từ 4 

- 7 người. Số người trong độ tuổi lao động của mỗi gia đình từ 2 - 4 người. Tỉ lệ người 

trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 60%. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề 

sản xuất nông, lâm nghiệp với nghề trồng lúa nước và một số hoa màu như màu; chăn 

nuôi gia súc, gia cầm với quy mô hộ gia đình phục vụ nhu cầu thực phẩm, cải thiện 

đời sống và lấy sức kéo cho sản xuất nông nghiệp. Mức thu nhập của mỗi gia đình từ 

khoảng 500 nghìn đến 2 triệu đồng/tháng.  

 Người dân trước kia có lối sống du canh, du cư, phá rừng làm nương, nhưng giờ 

đây nhận thức về chăm sóc, bảo vệ rừng của bà con đã thay đổi rất nhiều do việc đấy 

mạnh tuyên truyền về các chính sách chăm sóc, bảo vệ rừng. Nguồn kinh phí dịch vụ môi 

trường rừng đã giúp bà con có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên làm kinh tế, xóa đói 

giảm nghèo bền vững.  

Người dân địa phương hiện nay cũng đã được khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế xã. 

Về vệ sinh môi trường, rác sinh họat được người dân tự xử lý bằng biện pháp đốt 

hoặc chôn lấp. Đa số nhà vệ sinh chưa đạt tiêu chuẩn, nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

chảy tự nhiên theo địa hình xuống khe, suối, sông hoặc ngấm vào đất. 

2.1.3.3. Tập quán canh tác và hiện trạng sử dụng nước của người dân 

Theo kết quả điều tra, khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tham vấn 

cộng đồng dân cư trong khu vực của CDA và đơn vị tư vấn ĐTM, hiện trạng khai thác, 

sử dụng nước trong khu vực như sau: 
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* Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt: 

Điều kiện địa hình tại khu vực dự án chủ yếu là đồi núi cao so với nguồn nước; 

vào mùa khô sông, suối thường khô cạn, thiếu nước cho sinh hoạt; mùa mưa có lũ lụt, lũ 

quét, sạt lở gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản con người, gây xói mòn mạnh; dẫn 

đến khả năng lấy nước từ suối Nậm Chim để sử dụng cho sinh hoạt là không khả thi.  

Nước phục vụ cho các hoạt động ăn uống, tắm giặt, sinh hoạt, tập quán của người 

dân nơi đây là sử dụng nước chảy từ các khe suối trên cao, bắc đường ống dẫn nước về 

bản bằng các nguyên vật liệu địa phương như tre, luồng hoặc mua các ống nhựa để đưa 

nước về hoặc trữ nước mưa.  

Hiện nay và trong quy hoạch, trên suối Nậm Luồng đoạn chảy qua khu vực dự án 

không có công trình thuỷ lợi nào khai thác trực tiếp nước sông phục vụ cho sinh hoạt của 

người dân trong khu vực. 

* Hiện trạng sử dụng nước phục vụ sản xuất: 

Người dân trong khu vực chỉ yếu sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Khu 

vực có điều kiện địa hình đồi núi cao nên tập quán canh tác chủ yếu trên đất dốc theo 

hình thức ruộng bậc thang, nương rẫy, để đảm bảo ổn định về năng suất và sản lượng, 

người dân tập trung trồng các loại cây ít ưa nước. 

Phân bố hai bên bờ suối Nậm Luồng khu vực hồ chứa và tuyến đập đầu mối là các 

khoanh ruộng bậc thang canh tác lúa nước và hoa màu của người dân. 

Suối Nậm Luồng có độ dốc lớn, lưu lượng lũ lớn, tập trung nhanh và nằm thấp hơn so 

với khu vực canh tác nông nghiệp nên người dân không khai thác nước suối Nậm Luồng 

phục vụ cho tưới tiêu mà lấy nước mưa hoặc lấy nước từ các nhánh suối trên cao dẫn về 

thông qua đường ống dẫn nước bằng tre, nứa, nhựa...  

Hiện nay và trong quy hoạch, trên suối Nậm Luồng đoạn chảy qua khu vực dự án không có 

công trình thuỷ lợi nào khai thác trực tiếp nước sông phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của 

người dân trong khu vực. 

=> Như vậy, Dự án không làm ảnh hưởng đến nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất nông 

nghiệp của người dân trong khu vực. 

2.1.2.3.4. Hiện trạng khai thác khoáng sản trong khu vực dự án 

Tại khu vực Dự án, hiện nay không có bất kỳ loại hoạt động khai thác tài nguyên khoáng 

sản nào. 

2.1.4. Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án có các đặc điểm 

tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực Dự án 

Qua phân tích sơ lược điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại các khu vực xây dựng 

các hạng mục công trình, môi trường kinh tế - xã hội bao gồm nhiều vấn đề có thể liên 

quan đến sự hoạt động của Dự án như: 

- Thủy điện Ma Thì Hồ khai thác thủy năng trên suối Nậm Chim, tại xã Ma Thì 

Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, tận dụng tối đa ưu thế về địa hình để khai thác 
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thủy điện cột nước cao với công suất lắp máy 11,0MW và điện lượng trung bình năm 

35,32 triệu KWh. 

- Vị trí địa điểm nhà máy phù hợp với khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật của lưới 

truyền tải điện trung thế Quốc gia 110kV trên địa bàn tỉnh. Công trình nằm khá gần 

đường giao thông liên thôn hiện đang có, thuận tiện cho việc thi công xây dựng và vận 

hành nhà máy sau này. Phương án tuyến lựa chọn đã tính toán nhằm hạn chế tối đa việc 

chiếm dụng đất, dự án không có hộ dân nào phải thực hiện di dân tái định cư, không 

xâm phạm đến mồ mả, nghĩa trang nên tác động không lớn đến dân sinh, kinh tế - xã 

hội của người dân khu vực dự án. 

- Khu vực dự án không có Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu di sản 

thế giới, Khu dự trữ sinh quyển nào; không xâm phạm công trình hạ tầng kỹ thuật an 

ninh, quốc phòng. 

- Người dân trong khu vực đa số sống bằng nghề nông hoặc lao động đơn giản 

tại địa phương. Quá trình thi công Dự án có thể tuyển chọn lao động phù hợp với khả 

năng đáp ứng của CDA mà dân cư địa phương là tốt nhất. Điều này vừa tạo điều kiện 

cho người dân có thêm thu nhập, vừa làm giảm chi phí trong việc bố trí mặt bằng kho 

bãi lán trại và chi phí xử lý môi trường do người dân có thể về nhà. 

- Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương còn chậm song người dân 

chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số người Mông, người Thái và số ít dân tộc ít người 

khác, hiền lành chất phác nên việc tập trung số lượng lớn công nhân từ nơi khác đến 

vùng Dự án trong thời gian dài có thể gây ra những bất ổn liên quan đến luật lệ, phong 

tục tập quán và an ninh xã hội.  

- Người dân không khai thác, sử dụng nước suối Nậm Chim cho mục đích sinh 

hoạt, sản xuất nông nghiệp. Hiện nay và trong quy hoạch không có công trình nào khai 

thác, sử dụng nước suối Nậm Chim (khu vực Dự án). 

- UBND xã Ma Thì Hồ rất quan tâm, ủng hộ Dự án, đã bố trí đất cho Dự án, tạo 

sự thuận lợi tối đa trong việc triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.  

- Ngoài ra, khi xây dựng công trình phải mở rộng, gia cố các tuyến đường giao thông 

hiện có, mở mới tuyến đường thi công và vận hành nhà máy thủy điện góp phần cải thiện, 

nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh giao thương kinh tế, giao lưu 

văn hóa giữa vùng dự án với các xã lân cận và huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 

Như vậy, việc lựa chọn vị trí địa điểm công trình thủy điện Ma Thì Hồ là phù hợp 

với đặc điểm địa hình tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội trong khu vực. 

2.2. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH 

VẬT KHU VỰC CÓ THỂ CHỊU TÁC ĐỘNG DO DỰ ÁN 

2.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trường  

Để đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước, không khí khu vực dự án thủy 

điện Ma Thì Hồ, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 đã phối hợp với Công 

ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Môi trường Thế Kỷ tiến hành khảo sát thực địa, đo 

đạc, lấy mẫu hiện trạng môi trường khu vực xây dựng công trình đập đầu mối, nhà 
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máy (hai khu vực thi công chính của dự án) và khu vực dân cư gần khu vực xây dựng 

công trình (khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu, thi công dự án), đối tượng chịu tác động đáng kể khi dự án đi vào xây dựng 

và hoạt động. Sơ đồ vị trí quan trắc và lấy mẫu phân tích (xem phụ lục 4). 

Thời gian lấy mẫu: 21/03/2022 

Địa điểm lấy mẫu: Xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 

Đặc điểm thời tiết: Trời nắng nhẹ, có gió. 

2.2.1.1. Lựa chọn vị trí, thông số, tần suất đo đạc, lấy mẫu 

Các vị trí khảo sát chất lượng môi trường khu vực dự án được lựa chọn căn cứ theo 

cơ sở: 

+ Điểm được lựa chọn là đại diện cho hiện trạng môi trường khu vực; 

+ Có liên quan đến các hoạt động và nguồn thải của dự án sau này; 

+ Gần với các điểm nhạy cảm. 

Tổng hợp các vị trí đo đạc được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.18. Vị trí điểm lấy mẫu môi trường 

TT Vị trí quan trắc Lý do chọn 

Toạ độ VN 2000 Ký 

hiệu 

mẫu 
X Y 

I Môi trường không khí xung quanh 

1 
Mẫu không khí tại vị trí 

dự kiến xây dựng đập 
- Phản ánh chất lượng môi 

trường nền khu vực thực hiện dự 

án và làm cơ sở để so sánh với 

chất lượng không khí trong quá 

trình thi công xây dựng dự án; 

- Khu vực có thể bị ảnh hưởng 

bởi quá trình vận chuyển vật 

liệu xây dựng và thi công; 

240980739 49928390 KK1 

2 

Mẫu không khí tại vị trí 

dự kiến xây dựng nhà 

máy thủy điện Ma Thì 

Hồ 

240825639 50270688 KK2 

II Môi trường nước mặt 

1 

Mẫu nước mặt suối Nậm 

Chim tại khu vực dự 

kiến xây dựng đập 

- Phản ánh chất lượng môi 

trường nền khu vực dự án; 

- Làm cơ sở so sánh với chất 

lượng nước mặt sau khi tiếp 

nhận nước thải trong giai đoạn 

xây dựng và vận hành dự án. 

240970201 49929034 NM1 

2 

Mẫu nước mặt suối Nậm 

Chim tại khu vực hạ lưu 

dự kiến xây dựng nhà 

máy 

240828823 50282556 NM2 

III Môi trường đất 

1 
Mẫu đất dự tại vị trí dự 

kiến xây dựng đập - Phản ánh chất lượng môi 

trường nền khu vực dự án; 

240977407 49925949 Đ1 

2 
Mẫu đất tại vị trí dự kiến 

xây dựng nhà máy 
240828526 50271864 Đ2 
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2.2.1.2. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí  

Bảng 2.29. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích 
Phương pháp 

thử nghiệm 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT  
KK1 KK2 

1 Nhiệt độ oC 26,7 26,3 

QCVN 

46:2012/BTNMT 

- 

2 Độ ẩm % 71,5 73,1 - 

3 Tốc độ gió m/s 3,5 3,6 - 

4 Hướng gió - TB TB  

5 Tiếng ồn dBA 61,8 65,3 TCVN 7878-2:2010 - 

6 
Tổng bụi lơ lửng 

(TSP) 
μg/m3 53,1 50,7 TCVN 5067:1995 300 

7 CO μg/m3 286,3 291,8 MTTK.QT.KK.03 30.000 

8 NO2 μg/m3 34,1 35,7 TCVN 6137:2009 200 

9 SO2 μg/m3 30,4 28,9 TCVN 5971:1995 350 

Nguồn: Phiếu kết quả phân tích môi trường nền khu vực Dự án - Phụ lục 4 

Ghi chú: 

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

xung quanh (trung bình 1 giờ). 

- (1) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 ( - ): Chưa có quy định.  

* Nhận xét: 

Kết quả phân tích cho thấy các chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí xung 

quanh tại khu vực thực hiện dự án đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. Môi trường không 

khí trong khu vực dự án khá tốt, chưa chịu tác động từ các hoạt động phát triển. 

2.2.1.3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt 

Bảng 2.19. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt 

T 

T 
Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích 

Phương pháp 

thử nghiệm 

QCVN                    

08-MT:2015/ 

BTNMT  

(cột B1) 

NM1 NM2 

1 pH - 7,5 7,2 TCVN 6492:2011 5,5-9 

2 
Hàm lượng oxy 

hòa tan (DO) 
 mg/L 6,7 6,9 TCVN 7325:2016 ≥ 4 

3 
Nhu cầu oxy sinh 

hóa (BOD5) 
mg/L 10,9 14,1 

TCVN 6001-

1:2008 
15 

4 
Nhu cầu oxy hóa 

học (COD) 
mg/L 23,6 24,4 

SMEWW 

5220C:2012 
30 

5 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 
mg/L 26,2 27,8 TCVN 6625:2000 50 
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T 

T 
Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích 

Phương pháp 

thử nghiệm 

QCVN                    

08-MT:2015/ 

BTNMT  

(cột B1) 

NM1 NM2 

6 Amoni (NH4
+-N) mg/L 0,34 0,28 

TCVN 6179-

1:1996 
0,9 

7 Nitrat (NO3
--N) mg/L 0,47 0,42 TCVN 6180:1996 10 

8 Photphat (PO4
3--P) mg/L KPH KPH TCVN 6202:2008 0,3 

9 Sắt (Fe) mg/L 0,07 0,08 TCVN 6177:1996 1,5 

10 Tổng dầu mỡ mg/L KPH KPH 
SMEWW 

5520B&F:2012 
1 

11 Coliform 
MPN/ 

100mL 
1.800 1.600 

TCVN 6187-

1:1996 
7.500 

Nguồn: Phiếu kết quả phân tích môi trường nền khu vực Dự án - Phụ lục 4 

Ghi chú: 

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

mặt. Cột B1 - Nước dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng 

khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

Nhận xét: 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt cho thấy các chỉ tiêu phân tích qua các 

đợt lấy mẫu đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN 08-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, cột B1. Nước 

mặt tại khu vực dự án có chất lượng tốt, không bị ô nhiễm. 

2.2.1.4. Hiện trạng chất lượng môi trường đất  

Bảng 2.20. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất 

T 

T 
Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích 

Phương pháp 

thử nghiệm 

QCVN 03-

MT:2015/ 

BTNMT 

Đất Nông Nghiệp 

Đ1 Đ2 

1 Asen (As) mg/Kg < 0,5 < 0,5 
US.EPA Method 3050B  

+ SMEWW 3113B:2017 
15 

2 Cadimi (Cd) mg/Kg < 0,3 < 0,3 
US.EPA Method 3050B  

+ SMEWW 3113B:2017 
1,5 

3 Đồng (Cu) mg/Kg 31,52 30,85 
US.EPA Method 3050B  

+ SMEWW 3111B:2017 
100 

4 Chì (Pb) mg/Kg 16,07 15,24 
US.EPA Method 3050B  

+ SMEWW 3113B:2017 
70 

5 Kẽm (Zn) mg/Kg 9,68 9,32 
US.EPA Method 3050B  

+ SMEWW 3111B:2017 
200 

Nguồn: Phiếu kết quả phân tích môi trường nền khu vực Dự án - Phụ lục 4 
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Ghi chú:  

QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 

của kim loại nặng trong đất (đất nông nghiệp). 

Nhận xét: 

Kết quả cho thấy các chỉ tiêu phân tích mẫu đất qua các lần lấy mẫu đều nằm 

trong giá trị cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. Đất trong khu vực dự án phù hợp với 

hoạt động sản xuất lâm nghiệp. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học khu vực dự án và xung quanh khu vực dự án 

Tổng diện tích chiếm đất dự kiến của dự án là 13,6 ha, không chiếm dụng đất 

rừng tự nhiên, chủ yếu là đất mặt nước suối, đất cây bụi ven suối, đất nương rẫy trồng 

lúa, cây hàng năm khác và đất chưa sử dụng. Vì vậy, hệ sinh thái trong khu vực đơn 

giản, không đa dạng, tính phân loài không cao.  

2.2.2.1. Hệ động vật 

Theo như kết quả điều tra và tài liệu từ trước đến nay của Viện sinh thái và Tài 

nguyên sinh vật (năm 2007) số loài động vật ở lưu vực Nậm Chim như sau: Thú 65 loài, 

chim có 179 loài, Bò sát có 31 loài, Lưỡng thê có 17 loài. 

 Do rừng ở lưu vực đã bị xuống cấp vì săn bắn và khai thác gỗ, do đó hiện tượng 

thiếu vắng các loài thú lớn như voi, hổ, bò tót, báo, vượn nhưng các loài thú như hoẵng, 

sơn dương, Khỉ vằn đang tồn tại ở đây nhưng chúng sinh sống ở rừng sâu tên núi cao, 

nơi ít có tác động của con người. Các loài tắc kè, mèo rừng, sóc, chim khách lại cư ngụ 

ở sinh cảnh rừng thứ sinh, ven rừng nhưng số lượng cũng không phải là phong phú.  

Động vật lưỡng cư trong nước đây quan niệm là các loài thuộc ếch nhái và bò sát 

có một bộ phận sống ở dưới nước. Về mặt sinh thái phải kể thêm một số loài thú và chim 

có đời sống và cách thức kiếm ăn ở vùng nước của sông hồ.  

Các động vật sống ở nước như thú, bò sát và chim nước đóng vai trò nhất định 

đối với việc phát triển nghề cá ở vùng hồ, thức ăn của chúng chủ yếu là cá, tôm và 

nhuyễn thể. Đứng về khía cạnh thiệt hại do một số ít cá tôm bị chúng ăn, nhưng đứng 

về khía cạnh phát triển bền vững và lâu dài, thì chúng có lợi giúp cho việc đảm bảo mối 

cân bằng sinh học.  

- Chim có: bói cá, nệc hung, sả,... 

- Thú có: rái cá lớn, rái cá bé,… 

- Bò sát: kỳ đà. 

Các loài chim nước không bị săn bắn nhưng các loài thú hoang dại và bò sát có 

số lượng quần thể bị suy giảm nghiêm trọng do nạn săn bắn và buôn bán động vật trái 

phép, làm cho mật độ của chúng ở suối Nậm He giảm thấp hẳn nếu so sánh với các khu 

bảo tồn. 
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2.2.2.2. Cá và hệ thuỷ sinh vật 

a. Hệ cá  

Thành phần các loài cá lưu vực Nậm Chim khá đa dạng, phần lớn là những loài 

Cá thông thường ở Việt Nam. Thượng nguồn Nậm Chim có 19 loài không thấy có ở 

những phần thấp của hệ thống sông trong khi đó vùng đồng bằng có 36 loài cá không 

gặp ở vùng thượng và hạ lưu. Có 40 loài cá nước mặn di nhập vào sông, 19 loài vào đến 

vùng đồng bằng, 24 loài vào đến vùng thủy chiều lên xuống.  

Vùng lòng hồ các thủy điện có nhiều loài cá ngon như cá lẩu, nhiều loài có kích 

thước lớn trên 30kg như cá ghé, cá bọp, cá măng… Nhiều loài tuy kích thước nhỏ nhưng 

mật độ lớn như cá đục, cá mương.. có nhiều loài cá được nhân dân tuyển chọn làm cá 

nuôi như cá Chép, Mè, Trôi, có nhiều loài quí như Rô cờ, cá cờ, cá Sóc, có nhiều loài 

cá làm cá cảnh như cá ép, Ngần, có nhiều loài cá có giá trị trên thị trường như Trê, Lươn, 

nhiều loài ăn thực vật phù du hay thực vật bậc cao như mè, bọp, ních.  

b. Hệ thủy sinh 

Các loài thủy sinh vật: trong các thuỷ vực tự nhiên và nhân tạo Việt Nam ngoài 

các loài cá, còn có các loài sinh vật quang hợp: Tảo nước ngọt, thực vật thủy sinh, động 

vật không xương. 

Thực vật nổi và thực vật đáy của vùng lòng hồ thủy điện Điện Biênchủ yếu thuộc 

về các loài tảo: 

Tảo: những chỗ nước chảy xiết trên Nậm Chim thường chỉ gặp các loài Tảo sợi 

chúng sống bám trên đá hoặc các cá thể khác phát tán trong nước. Thành phần loài vi 

tảo: Tảo silic, tảo lục, tảo lam hay vi khuẩn lam, tảo mắt. Số lượng thành phần các ngành 

tảo có sự sai khác, tảo silíc luôn luôn chiếm ưu thế, tiếp đó là tảo lục, tảo lam và tảo mắt. 

Do điều kiện dòng chảy và tính chất môi trường nước, khu hệ tảo có những biến động 

nhất định về số lượng cũng như thành phần loài có 52 loài đã được xác định. Tảo là một 

trong những chuỗi thức ăn của Cá và động vật không xương. Chúng hấp thụ các chất 

dinh dưỡng trong hồ (NH4+, NO3-, PO4
3-...) tiến hành quá trình quang hợp tạo nên chất 

hữu cơ là các loài sinh khối tảo.  

Động vật nổi không phong phú chủ yếu là động vật không xương sống: Chúng là 

thành phần thức ăn cho các loại cá, thường ăn tảo để sống. 

Bên cạnh mặt lợi, một số loài là vật chủ trung gian có hại, truyền các bệnh giun 

sắt và các bệnh khác cho người và gia súc. 

Các động vật không xương sống làm thức ăn cho cá như: Giáp xác, ấu trùng, côn 

trùng, giun ít tơ, trai, ốc, tôm nhỏ. 

Các động vật không xương sống nhưđỉa trâu, đỉa ký sinh trong xoang miệng thú 

hoang dại, gia súc. 

Một số loài động vật không xương sống có giá trị kinh tế cao ở Nậm He thường 

thấy như sau: 

- Tôm càng (Macrobrachium nipponensis). 
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- Tôm càng xanh (M.rosenbergii). 

- Tôm riu (Caridina flavilineata Dang). 

- Hến (Corbicula cyreniformis Prinme). 

- Trai sông Sinanodonta elliptica. 

- Ốc nhồi Pilapilita. 

Cỏ dại: Trên khu vựcthường gặp các loại cỏ dại như: Homononiaripairia, nơi có 

các đá tảng chồng chất lên nhau. Ven bờ sông có các loài Valisneria, Monochoria, 

Safttacgolia, Polygonum. Còn thấy xuất hiện cả các loài như Pistia stratiotes và 

Eichhornia crassipes 

2.2.2.3. . Hệ thực vật 

a. Hệ thực vật  

Khu vực thực hiện dự án đã được Viện Quy hoạch rừng hiện, đã ghi nhận được 

125 họ, 409 chi và 676 loài thực vật.  

Hệ thực vật trong vùng rất phong phú, được thể hiện bởi sự có mặt của 11/16 

ngành thực vật bậc cao có mạch ở Việt Nam.  

Trong 125 ngành thực vật bậc cao có mạch, ngành ngọc lan có 106 loài chiếm 

86% thành phần các loài. 

Số loài thực vật đã biết trong vùng lưu vực Nậm Chim là 676, bằng 9% tổng số 

loài có tại Việt Nam (7750 loài). Ở bậc họ có 126 họ thực vật bậc cao có mạch, bằng 

45% so với toàn Việt Nam (270 họ). 

b. Thảm thực vật 

Ở độ cao 150 m tới 1.000m xuất hiện kiểu rừng nửa khô hạn, nửa rụng lá núi thấp 

nhiệt đới bao gồm 80 loài thân gỗ, có 33 loài cây được xếp nhóm nguy cấp (E) và bị đe 

dọa (T) trong sách đỏ Việt Nam: tô mộc, xoay, lim, muồng trắng, trai, thung, chò chỉ, 

du đỏ, lát, hoàng đằng, lá khôi, xưa, giáng hương, gáo lá tím. 

Ở các vùng xa và cao hơn 1000m đến 1800m còn tồn tại rừng nguyên sinh với 

nhiều loài cây gỗ quí như: Sến, Gụ, Giổi, Giáng Hương và Kim giao có mặt trong sách 

đỏ Việt Nam. Các lòai cây thuộc thực vật hạt trần chỉ thấy có mặt ở đai này (1800m và 

cao hơn) và một số loài cây lá rộng thường xanh, nó thể hiện sự phong phú và giầu của 

rừng tham gia vào điều tiết nước. 

Cùng với các kiểu rừng nửa khô hạn, nửa rụng lá núi thấp nhiệt đới đã mô tả ở 

trên, các kiểu rừng sau đây có mặt ở lưu vực Nậm He:  

- Rừng lá rộng thường xanh núi thấp nhiệt đới 

- Kiểu rừng kín thường xanh núi đá  

- Kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi trung  

- Kiểu rừng lùn đỉnh núi 

- Kiểu rừng thứ sinh nhân tác 

- Kiểu rừng hành lang. 
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2.2.2.4. Các khu bảo tồn thiên nhiên, danh lam thắng cảnh 

Khu vực xây dựng công trình Thủy điện Nậm He Thượng 2 không chiếm đất 

rừng tự nhiên và không nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quốc gia hay khu dự 

trữ sinh quyển nào. Dự án không làm ảnh hưởng đến sinh thái rừng tự nhiên, các loại 

sinh vật rừng và các cảnh quan thiên nhiên xung quanh. 

2.3. NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY CẢM VỀ 

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường. Loại hình 

dự án chủ yếu mang đến các tác động tích cực cho môi trường địa phương. Tuy nhiên 

không thể tránh khỏi các tác động tiêu cực, nhất là trong giai đoạn thi công. Các đối 

tượng bị tác động do hoạt động của dự án được thống kê trong bảng dưới đây: 

Bảng 2.21. Các đối tượng bị tác động do hoạt động của Dự án 

TT Đối tượng Không gian tác động Thời gian tác động 

Các đối tượng tự nhiên 

1 Nước mặt 
- Nước mặt tại các khe suối gần dự 

án 

- Trong giai đoạn thi 

công và vận hành 

2 Đất - Khu đất bố trí bãi thải, trạm trộn 
- Trong giai đoạn thi 

công 

3 Không khí 

- Khu vực xung quanh bãi thải 

- Khu vực tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án 

- Giai đoạn thi công 

- Trong giai đoạn thi 

công và vận hành 

 Hệ sinh thái khu vực 
- Khu vực xây dựng các hạng mục 

công trình và xung quanh 

- Giai đoạn thi công 

- Trong giai đoạn thi 

công và vận hành 

Sức khỏe cộng đồng 

1 
Sức khoẻ của công 

nhân 

- Cán bộ, công nhân trực tiếp tham 

gia các hoạt động của dự án 
- Giai đoạn thi công 

- Cán bộ, công nhân tại các doanh 

nghiệp lân cận 

2 Sức khỏe cộng đồng 
- Khu vực tuyến đường vận chuyển, 

khu vực xây dựng dự án 

- Giai đoạn thi công và 

vận hành 

Kinh tế - xã hội 

1 Kinh tế - xã hội - Kinh tế địa phương 
- Trong giai đoạn thi 

công và vận hành 

Theo các kết quả đo đạc phân tích môi trường của dự án có thể thấy các thông số 

đo đạc hiện trạng môi trường đất, nước và không khí nằm trong quy chuẩn cho phép của 
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Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Vì vậy khu vực dự án còn có khả năng tiếp nhận chất 

thải phát sinh từ hoạt động của dự án. Tuy nhiên, CDA sẽ thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu, hạn chế ô nhiễm môi trường đến mức thấp nhất để không gây tác động xấu nhiều 

đến dân cư và các tổ chức cộng đồng trong khu vực. 

2.4. SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.4.1. Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Lai 

Châu, Dự án thủy điện Ma Thì Hồ đã được phê duyệt vào quy hoạch sử dụng đất năm 

2022 của huyện Mường Chà.  

2.4.2. Sự phù hợp với Quy hoạch, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp 

Căn cứ Văn bản số 39/SNN-CCKL ngày 07/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Điện Biên về việc tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án thủy điện Ma Thì Hồ, diện tích chiếm đất thuộc quy hoạch rừng sản xuất hiện trạng 

không có rừng. 

Như vậy, Dự án phù hợp với chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư 

trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng.
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Phạm vi ĐTM bao gồm khu vực lòng hồ, khu vực cụm công trình đầu mối, tuyến 

dẫn nước, NMTĐ, trạm biến áp, tuyến đường dây, các tuyến đường giao thông và khu 

phụ trợ. Việc đánh giá các tác động của dự án đến môi trường được thực hiện theo các 

giai đoạn triển khai xây dựng dự án, được cụ thể hóa cho từng nguồn tác động, từng đối 

tượng bị tác động. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường được đề xuất phù hợp, 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đối với từng tác động đã được đánh giá. 

Dự án không khai thác vật liệu xây dựng, không phải tái định cư do vậy trong báo cáo 

này không đánh giá tác động liên quan đến các hoạt động này. 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

* Thiệt hại về đất đai: 

Chiếm đất chủ yếu là các hạng mục hồ chứa nước, đập chính, đập phụ, hầm dẫn 

nước, hầm bổ sung nước, nhà máy, tuyến đường dây…, không có công trình nhà cửa, 

đường dây điện bị ảnh hưởng.   

Phạm vi xây dựng công trình không có đất rừng tự nhiên. Các loại đất bị chiếm 

dụng chủ yếu là đất sông suối, đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác, đất trồng lúa, đất 

chưa sử dụng, đất mặt nước chuyên dùng. 

* Tác động do chuyển đổi mục đích sử dụng đất: 

- Việc chiếm dụng đất chưa sử dụng sẽ không đem lại quá nhiều tác động xấu, do 

có hệ sinh thái nghèo nàn, chủ yếu là đất trống xen lẫn cây bụi, trảng cỏ. 

- Việc thu hồi đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm để thực hiện dự án sẽ có tác 

động như: 

+ Làm mất đất canh tác của người dân, tăng diện tích đất phục vụ nhu cầu sản 

xuất công nghiệp, thay đổi cơ cấu canh tác và cơ cấu lao động, việc làm, các hộ sử dụng 

đất phải chuyển sang canh tác ở vùng đất khác hoặc chuyển nghề, ảnh hưởng đến sinh 

kế của người dân, đời sống kinh tế của người dân mất ổn định. Gây xáo trộn cuộc sống 

của người dân. Dẫn tới tình trạng thất nghiệp đối với người dân không có khả năng 

chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tìm kiếm công việc mới.  

+ Giảm độ che phủ thảm thực vật, tăng nguy cơ sạt lở, xói mòn, lũ ống, lũ quét…; 

thay đổi mục đích sử dụng đất của khu vực, phá vỡ cân bằng hệ sinh thái.  

+ Khó tìm được một diện tích đất canh tác có các điều kiện tương tự như nơi hiện 

hữu để duy trì nghề nghiệp. 
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+ Khó khăn trong việc tìm và thích ứng với công việc mới do các hộ dân này chủ 

yếu sống bằng nông nghiệp, lao động chân tay như làm nương rẫy, chăn nuôi và trồng 

trọt và kéo theo giảm thu nhập của người dân.  

+ Nếu công tác vận động, giải thích từ phía CDA đến các hộ dân thuê đất trong 

khu vực dự án không được hợp lý sẽ gây hoang mang và bất hợp tác từ phía người dân. 

+ Nếu việc xây dựng kế hoạch đền bù và giải phóng mặt bằng cho dự án được 

thực hiện mà không có sự tham khảo ý kiến của các hộ dân thuê đất trong khu vực dự 

án thì khi triển khai thực hiện có thể sẽ gặp sự phản đối từ phía người dân do có những 

chính sách không phù hợp được thực thi trong kế hoạch này. 

+ Nếu công tác xây dựng kế hoạch đền bù và giải phóng mặt bằng do dự án thực 

hiện mà không có sự xem xét đến khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tìm kiếm công 

việc mới cho người dân trong khu vực dự án thì khi triển khai thực hiện sẽ làm gia tăng 

khả năng thất nghiệp đối với người dân. 

* Tác động có thể xảy ra khi triển khai thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng: 

- Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng được thực hiện không hợp lý hoặc 

không đúng kế hoạch được duyệt sẽ xảy ra tranh chấp đất đai, giá cả, kinh phí hỗ trợ 

đền bù, ảnh hưởng đến vật chất và tinh thần của người dân. Bên cạnh đó sẽ khó khăn 

trong việc thu hồi đất, gây ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án. 

- Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng nếu thực hiện kéo dài sẽ gây ảnh hưởng 

đến thu nhập và gây mệt mỏi cho các hộ dân thuê đất trong khu vực dự án đồng thời ảnh 

hưởng đến đời sống của họ. 

- Việc triển khai thực hiện đền bù và giải phóng mặt bằng nếu không được giám 

sát sẽ có khả năng thực hiện không đúng so với kế hoạch được duyệt, gây bức xúc, ảnh 

hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Bên cạnh đó sẽ khó khăn trong 

việc thu hồi đất, gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.  

Tuy nhiên, diện tích chiếm dụng đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất, đất nương rẫy 

không lớn. Đất quy hoạch rừng phòng hộ đã được bàn giao cho các hộ gia đình, cá nhân, 

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà quản lý, rừng sản xuất hiện trạng không 

có rừng, chủ yếu là đất trống xen lẫn cây gỗ nhỏ rải rác, cây bụi và trảng cỏ nên hạn chế 

được những tác động trên. 

Tổn thất do chuyển đổi mục đích sử dụng đất không ảnh hưởng nhiều đến tư 

tưởng, tâm lý cũng như cuộc sống của người dân, hoàn toàn có thể khắc phục được 

thông qua các biện pháp hỗ trợ, đền bù. Kết luận này hoàn toàn phù hợp với kết quả 

tham vấn cộng đồng do: 

+ Không mất diện tích đất ở, không chiếm đất rừng tự nhiên, các đối tượng trên 

đất trồng lúa và cây hàng năm không nhiều.  

+ Chính sách đền bù của CDA được rõ ràng ngay từ khâu kiểm đếm, đo đạc có 

sự tham gia trực tiếp của người dân và chính quyền địa phương.  

+ Chính quyền địa phương đồng ý thỏa thuận đền bù diện tích mất đất theo quy 

định của pháp luật và địa phương. 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  102 

+ Người dân hoàn toàn nhất trí với thỏa thuận đền bù bằng tiền của đơn vị CDA 

đối với tài sản trên đất, việc thỏa thuận này không ảnh hưởng đến sinh kế của họ. 

+ Dự án không gây ảnh hưởng đến tâm linh, tín ngưỡng của những hộ dân, dòng 

họ do không có mồ mả phải di dời. 

Với các phân tích nêu trên cho thấy đến thời điểm hiện tại, tác động của Dự án đối 

với việc chiếm dụng đất là không đáng kể. Mặt khác quá trình triển khai thực hiện tham 

vấn cộng đồng của Dự án vào ngày 05/04/2021 cũng không nhận được bất kỳ phản hồi 

tiêu cực nào từ các cấp chính quyền địa phương và những hộ dân bị ảnh hưởng mất đất.  

3.1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Trong GPMB bao gồm các hoạt động chính như: san gạt; tạo mặt bằng làm kho 

bãi lán trại; hoạt động của xe máy phục vụ thi công; hoạt động làm đường tạm phục vụ 

thi công. Hoạt động này diễn ra tại khu vực đầu mối, khu vực nhà máy và khu vực các 

tuyến đường thi công, thi công kết hợp vận hành. Quá trình thực hiện sẽ gây ra một số 

tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên và xã hội bao gồm: 

3.1.1.2.1. Đánh giá tác động liên quan đến chất thải 

a. Tác động tới môi trường không khí do bụi và khí thải  

*) Nguồn tác động: 

+ Chuẩn bị công trường (phát quang, san ủi tạo mặt bằng phục vụ thi công công 

trình đầu mối, NMTĐ, tuyến đường dây, khu phụ trợ…). 

+ Lắp đặt thiết bị; xây dựng kho bãi lán trại; làm đường thi công. 

+ Vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị, máy móc, đất đá thải… 

*) Đánh giá tác động: 

- Tác động đến sức khỏe công nhân của Dự án, hộ dân sống dọc tuyến đường vận 

chuyển. Bụi khí thải tác động đến hệ hô hấp của con người, da và mắt gây ra bệnh viêm 

phổi, ho lao, viêm da, đau mắt. Tuy nhiên, khu vực chủ yếu là đồi núi, thông thoáng, 

xung quanh có nhiều cây vì vậy nồng độ bụi và khí thải phát tán nhanh vào môi trường, 

tác động phần nào được hạn chế. 

- Tác động đến hệ sinh thái: giảm khả năng quang hợp của cây cối, ảnh hưởng 

đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật. 

*) Đối tượng chịu tác động: 28 cán bộ công nhân viên tham gia chuẩn bị mặt 

bằng, hộ dân sống dọc tuyến đường vận chuyển, chất lượng môi trường không khí, hệ 

sinh thái. 

*) Phạm vi tác động: Khu vực dự án, xung quanh các cung đường vận chuyển 

(đường TL131, đường liên xã, liên bản). 

*) Thời gian tác động: Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng. 

*) Mức độ tác động: Trung bình. 

b. Tác động do chất thải rắn 
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Nguồn chất thải rắn: Sắt thép, gỗ, vữa xây, gạch vỡ, bê tông, cây cối phát quang, 

đất đá thải, rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng.  

* Chất thải rắn từ quá trình phát quang, dọn dẹp mặt bằng (không tính diện 

tích chiếm đất hồ chứa nước) 

- CTR từ quá trình phát quang, dọn dẹp mặt bằng khu vực đường thi công, khu 

vực phụ trợ, bãi thải, tuyến đập, nhà máy, TBA, nhà nghỉ công nhân, tuyến đường dây 

(không tính diện tích khu vực lòng hồ). Các loại cây này sẽ được người dân tận thu nông 

sản và thân cây trước khi tiến hành GPMB, vì vậy chỉ tính toán sinh khối phát sinh từ 

gốc, rễ, lá, cỏ và cây bụi. Khối lượng sinh khối phát quang được tính theo công thức:  

M = S x k (tấn)   (3.1) 

Trong đó: 

M: khối lượng sinh khối thực vật (kg). 

k: hệ số sinh khối thực vật. 

Tham khảo số liệu điều ra về sinh khối của 1m2 theo cách tính của Ogawa và 

Kato như sau: 

Bảng 3.1. Sinh khối của 1m2 một số loài thực vật 

Loại sinh khối 
Lượng sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Rễ Cỏ dưới tán cây Tổng 

Cây hàng năm - - 0,75 0,05 - 0,8 

Cây lúa 0,12 - 0,05 0,03 - 0,2 

Cây bụi  0,1 - 0,03 0,02 - 0,15 

Nguồn: Cách tính của Ogawa và Kato  

Tính toán được lượng sinh khối của dự án: 

Bảng 3.2. Khối lượng sinh khối tại phần diện tích dự án 

Loại sinh khối Diện tích đất (ha) Khối lượng sinh khối (tấn) 

Cây hàng năm 7,08 5,66 

Cây lúa 0,92 0,18 

Cây bụi 2,5 0,38 

Tổng 10,5 6,215 

Khối lượng thực vật phát quang do quá trình phát quang, giải phóng mặt bằng 

tương đối lớn ước lượng khoảng 6,215 tấn. Đặc trưng ô nhiễm do thảm thực vật phát 

quang chủ yếu là các loại xác thực vật hữu cơ dễ phân hủy sinh học, dễ thối rữa. Do đó 

nếu không được thu gom vận chuyển và xử lý triệt để có khả năng gây ra những tác động 

đối với con người bao gồm: 
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+ Gây mất cảnh quan khu vực và ảnh hưởng lớn đến quá trình vận chuyển nguyên 

liệu của dự án. 

+ Lượng sinh khối có thể rơi vãi xuống suối Nậm Chim khu vực thực hiện dự án 

gây tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hưởng đến quá trình tiêu thoát nước của khu vực. 

+ Phát sinh mùi do quá trình phân hủy xác thực vật. 

+ Cây thân gỗ nếu để khô rất dễ bắt lửa, nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao. 

Việc giảm diện tích cây xanh sẽ ảnh hưởng đến các loài động vật sống tại khu 

vực, buộc chúng phải di chuyển đến nơi ở mới. Tuy nhiên, như đã nghiên cứu, mô tả và 

đánh giá tại Chương 2 của Báo cáo, hệ sinh thái khu vực dự án được đánh giá là khá 

nghèo nàn do đó có thể dự báo tác động do hoạt động phát quang lớp thảm thực vật 

trong phạm vi dự án này là không lớn. 

Loại chất thải này sẽ được thu dọn trước khi thực hiện các hoạt động san ủi và 

đào đắp. 

* Chất thải rắn xây dựng  

Trong quá trình GPMB, san ủi công trường, làm lán trại sẽ phát sinh các chất thải 

rắn như gỗ, sắt thép, tôn, bao bì, gạch vỡ… là những chất trơ với môi trường; do vậy 

chúng thường được tận dụng lại hoặc bán phế liệu.  

* Rác thải sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt của công nhân không nhiều do thời gian giải phóng mặt bằng 

ngắn. Căn cứ vào hệ số phát thải rác thải sinh hoạt tại Việt Nam là 0,55 kg/người/ngày 

(theo phần CTR của Ngân hàng thế giới, bảng 3, trang 7-1999); lượng công nhân lớn 

nhất trên các công trường trong quá trình GPMB (28 người/ngày), tính được lượng rác 

thải sinh hoạt phát sinh tại các kho bãi, lán trại là 15,4 kg/ngày. Quá trình phân hủy rác 

thải sinh hoạt phát sinh mùi, gây ô nhiễm môi trường không khí, đất, ảnh hưởng đến sức 

khỏe 28 công nhân. 

Tổng hợp chi tiết về số lượng, chủng loại và thành phần các loại chất thải phát 

sinh dự kiến được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.3. CTR phát sinh - GPMB 

Hoạt động Tính chất Lượng Khu vực phát sinh 
Thời 

gian 

Phát quang thực 

vật 

Gốc, rễ, lá cây, cỏ, cây 

bụi… 
6,215 tấn 

Toàn bộ khu vực dự án 

(không tính phạm vi lòng hồ) 
1 tháng 

San ủi mặt bằng Đất, đá phong hóa 4.163 m3 
Khu vực tuyến đập, NMTĐ, 

tuyến đường dây, khu phụ trợ 
3 tháng 

Xây dựng lán 

trại, khu phụ trợ 

Phế thải (gỗ, nhựa, sắt 

thép, tôn...) 
- 

Khu phụ trợ tuyến đập và 

NMTĐ, Khu vực xây dựng 

tuyến đường dây 

2 tháng 
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Hoạt động Tính chất Lượng Khu vực phát sinh 
Thời 

gian 

Công nhân tại 

các khu lán trại 

Rác thải sinh hoạt của 

công nhân (thức ăn thừa, 

bao bì, túi nilon, giấy, 

vỏ hộp...) 

15,4 

kg/ngày 

Khu phụ trợ tuyến đập và 

NMTĐ 
3 tháng 

* Tác động của việc lựa chọn bãi thải, bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh và tác 

động trong quá trình đổ đất đá thải và chôn lấp chất thải sinh hoạt của dự án  

- Bãi thải: 

Dự án bố trí 03 bãi thải tại các vị trí như đã trình bày tại bản đồ tổng mặt bằng Dự 

án. Tổng diện tích của 03 bãi thải là 1,6ha, thuộc đất có hiện trạng là đất trống, cây bụi. 

Xung quanh khu vực bãi thải không có đất canh tác nông nghiệp hay nhà ở của người dân. 

Hoạt động đổ thải có thể gây ra các tác động đến môi trường, cụ thể như sau: 

+ Thay đổi địa hình, địa mạo: Thay đổi độ cao tương đối giữa các dạng địa hình;  

+ Thay đổi độ dốc tự nhiên của địa hình khu vực sẵn có; 

+ Thay đổi thành phần, đặc tính và cấu trúc thổ nhưỡng; 

+ Thay đổi các đặc tính vật lý, hoá học của hệ thống tự nhiên (bao gồm ảnh hưởng 

tới cả thủy vực suối lân cận); 

+ Phát sinh bụi từ hoạt động đổ thải, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tầm nhìn của 

người đi qua hoặc canh tác nông nghiệp gần khu vực dự án; 

+ Gây ra các rủi ro sự cố môi trường đến điều kiện kinh tế xã hội. 

- Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt: 

Rác sinh hoạt của công nhân đang được thu gom và chôn lấp tại bãi chôn lấp rác 

thải sinh hoạt (120m2) bố trí tại khu vực nhà máy, có hiện trạng sử dụng đất là đất trống 

có cây bụi, trảng cỏ. Vì vậy sự hình thành của bãi chôn lấp không mang lại nhiều tác 

động tiêu cực. 

Quá trình chôn lấp rác thải sinh hoạt sẽ gây ra mùi hôi thối, có khả năng thu hút 

các loại công trùng như ruồi, muỗi… làm phát tán dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe 

của công nhân cũng như là dân cư sinh sống xung quanh khu vực. Ngoài ra, nếu như 

không thiết kế các lớp lót đáy, lớp phủ đảm bảo và thực hiện quy trình đổ thải đúng quy 

định, nước rỉ rác phát sinh có thể làm ô nhiễm môi trường đất và nước ngầm trong khu 

vực, làm phát tán khí bãi rác, mùi ra ngoài môi trường. 

*) Đối tượng chịu tác động: 28 công nhân, cảnh quan khu vực, chất lượng nước 

mặt và hệ sinh thái thủy sinh suối Nậm Chim. 

*) Phạm vi tác động: Khu vực dự án và lân cận nguồn tiếp nhận. 

*) Thời gian tác động: Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và lâu dài. 

*) Mức độ tác động: Trung bình. 

c. Tác động do nước thải 
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- Đối với nước thải sinh hoạt: 

Trong giai đoạn GPMB, nguồn phát sinh nước thải chủ yếu xuất phát từ sinh hoạt 

của công nhân tại công trường. Theo TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng, lượng nước 

dự kiến dùng cho sinh hoạt, vệ sinh của công nhân xây dựng tại ông trường khoảng 100 

lít nước/ngày, lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước sinh hoạt. Do vậy trung bình 

một người sẽ tạo ra 100 lít nước thải/người/ngày (áp dụng tiêu chuẩn đối với điểm tập 

trung dân cư nông thôn). Với lượng công nhân trong giai đoạn chuẩn bị là 28 người, 

lượng nước thải tạo ra là 2.800 lít/ngày (2,8 m3/ngày).  

Thành phần nước thải sinh hoạt chứa chủ yếu là các chất lơ lửng, chất hữu cơ, 

các chất dinh dưỡng và các vi sinh vật gây ra tác động như gia tăng chất ô nhiễm trên 

suối Nậm Chim bốc mùi hôi thối, khó chịu; là nguồn phát sinh, lây lan dịch bệnh.  

Bảng 3.4. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm 
Hệ số các chất ô 

nhiễm (g/người/ngày) 

Nồng độ các  

chất ô nhiễm (mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (Cột B) 

BOD5 45 - 54 (49,5) 495 50 

COD 72 - 102 (87) 870 - 

Chất rắn lơ lửng 70 - 145 (107,5) 1075 100 

Tổng Nitơ 6 - 12 (9) 90 - 

NH4+ 2,4 - 4,8 (3,6) 36 5 

Tổng Phốt pho 0,8 - 4,0 (2,4) 24 - 

Dầu mỡ 10 - 30 (20) 200 10 

Tổng coliform 106 - 109 50051.105 5.000 

Nguồn: Hướng dẫn đánh giá nhanh tác động môi trường của WHO - 1993 

*) Đối tượng chịu tác động: 28 công nhân làm việc tại công trường; hệ sinh thái 

thủy sinh suối Nậm Chim. 

*) Phạm vi tác động: Toàn bộ khu vực dự án và xung quanh khu vực tiếp nhận 

nước thải của dự án. 

*) Thời gian tác động: Lâu dài. 

*) Mức độ tác động: Nhỏ. 

- Đối với nước mưa chảy tràn: 

Căn cứ vào lượng mưa ngày lớn nhất trong ngày ứng với tần suất 0,1% là 328,8 

mm/ngày tại trạm Mường Chà (chương 2), lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ các 

công trường được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 3.5. Lượng nước mưa chảy tràn trên công trường - giải phóng mặt bằng 

TT Khu vực 
Diện tích 

(m2) 

Lượng mưa chảy tràn 

(m3/ngày) 

1 Lòng hồ và cụm đầu mối 85.900 28.243.920 

2 Nhà máy + TBA 36.600 12.034.808 

3 Hầm hở 3.500 1.150.800 

4 Đường quản lý vận hành 10.000 3.288.000 

 Tổng 136.000 44.717.528 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO), nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước mưa chảy tràn thông thường khoảng 0,5 - 1,5 mg Nitơ/lít; 0,004 - 0,03 mg 

Photpho/lít; 10 - 20 mg COD/lít và 10 - 20 mg TSS/lít. Tính chất ô nhiễm của nước mưa 

trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác), ô nhiễm hữu cơ. Vấn đề ô nhiễm 

nước mưa sẽ kéo theo sự ô nhiễm nguồn nước tại khu vực dự án và từ đó gây tác động 

đến môi trường nước khu vực. 

Mưa lớn kéo dài còn có khả năng tạo thành dòng xói, gây trượt sạt và cuốn trôi 

đất đá, ảnh hưởng đến các hoạt động tại khu vực lán trại, bị lầy hóa sẽ làm tăng nguy cơ 

trơn trượt, ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị đào, ô tô vận chuyển cũng như an 

toàn lao động trong quá trình thi công. 

Tuy nhiên giai đoạn chuẩn bị diễn ra trong thời gian ngắn (3 tháng) nên các tác 

động do nước mưa chảy tràn trong giai đoạn chuẩn bị là tạm thời và không đáng kể. 

*) Đối tượng chịu tác động: Hệ sinh thái thủy sinh suối Nậm Chim. 

*) Phạm vi tác động: Toàn bộ khu vực dự án và suối Nậm Chim tiếp nhận nước 

mưa chảy tràn của dự án. 

*) Thời gian tác động: Lâu dài. 

*) Mức độ tác động: Nhỏ. 

e. Tác động do chất thải nguy hại 

* Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và phương tiện 

vận chuyển; từ hoạt động của văn phòng, sinh hoạt của công nhân viên.  

* Thành phần CTNH gồm: Cặn dầu, nhớt thải, giẻ lau dính dầu, thùng đựng dầu 

mỡ, bóng đèn neon hỏng, pin, ắc quy thải,…  

 - Chất thải nguy hại phát sinh từ khu vực văn phòng bao gồm: Bóng đèn neon 

hỏng, pin, ắc quy thải,… ước tính khoảng 5 kg/tháng (15kg/quý).  

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và 

phương tiện vận chuyển: Lượng dầu mỡ thải phát sinh không thường xuyên, diễn ra 

trong suốt thời gian chuẩn bị, chỉ phát sinh khi tiến hành sửa chữa đột xuất hoặc bảo 

dưỡng định kỳ, tùy thuộc các yếu tố: 

 + Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trên công trường; 

+ Lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển thi công cơ giới; 
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+ Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị. 

Theo nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự (2002), 

lượng dầu mỡ do mỗi xe tải, máy móc thiết bị xây dựng thải ra mỗi lần thay dầu vào 

khoảng 18 lít/lần. Thời gian thay dầu mỡ và bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công trung 

bình từ 3-6 tháng phụ thuộc vào cường độ hoạt động của các máy móc/thiết bị này.  Theo 

ước tính, số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới khoảng 20 phương tiện. 

Vì vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh ước tính là khoảng 360 lít/quý = 320,4 kg/quý. Đối 

với giẻ lau và cặn dầu ước tính là 1 kg/máy/quý, số lượng giẻ lau trong quý là 20 kg/quý. 

*) Đánh giá tác động: trong khoảng thời gian chuẩn bị, giải phóng mặt bằng, 

lượng CTNH phát sinh không nhiều. Ngoài ra, Dự án có quy mô nhỏ, nên khả năng thu 

gom CTNH cao nên Dự án sẽ ngăn chặn và giảm thiểu tối đa sự rơi vãi dầu mỡ.  

*) Phạm vi tác động: Khu vực dự án. 

*) Thời gian tác động: Trong giai đoạn GPMB. 

*) Mức độ tác động: Trung bình. 

3.1.1.2.2. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do bom mìn tồn dư 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng thi công, phát quang thảm thực vật, dọn dẹp 

mặt bằng chạm phải mìn, bom gây nổ, sẽ gây thiệt hại đến tính mạng con người và tài 

sản, làm hư hỏng các loại máy móc thi công, thiệt hại về kinh tế, đồng thời gây ảnh 

hưởng về tinh thần của công nhân làm việc tại Dự án, người dân canh tác nông nghiệp 

gần khu vực dự án. Bên cạnh đó gây chậm tiến độ thi công Dự án.  

b. Tác động do tiếng ồn, độ rung 

Trong quá trình GPMB, việc vận hành của các phương tiện phá dỡ, các xe tải, 

máy xúc, máy ủi phát sinh tiếng ồn, rung. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng bởi tiếng ồn 

và mức rung là nhỏ. Đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là công nhân vận hành thiết bị và 

một số hộ dân sống gần khu vực dự án. Thời gian tác động gián đoạn theo thời gian hoạt 

động của máy móc.  

c. Tác động do thay đổi địa hình, cảnh quan khu vực 

Do CDA tiến hành phát quang, san lấp mặt bằng nên cảnh quan khu vực thay đổi 

từ khu vực đất trống, đất cây bụi, đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất sông suối, 

đất chưa sử dụng thành mặt bằng xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ, đường TC-

VH, công trình chính, hình thành nên các cơ sở kiên cố, quy củ, hoạt động liên tục là 

điều dễ nhận thấy. 

Việc tập trung thiết bị thi công và sự hình thành tuyến đường TC-VH, kho bãi, 

lán trại tại khu vực Dự án tạo nên sự thay đổi cảnh quan. Sự thay đổi này không nghiêm 

trọng vì các kho bãi chứa vật liệu và lán trại thi công chỉ tồn tại tạm thời. Khi Dự án kết 

thúc, nhà thầu thi công sẽ tháo dỡ các nhà tạm, lán trại và các công trình phụ trợ, thu 

dọn sạch vật liệu xây dựng và các cấu kiện còn thừa, sửa sang lại mặt bằng. 

d. Môi trường sinh thái và đa dạng sinh học 
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Căn cứ vào điều kiện về sinh thái và đa dạng sinh học đã nêu ở chương 2, trong 

khu vực nghiên cứu của dự án không có các vườn quốc gia hay khu bảo tồn thiên nhiên. 

Những tác động đến môi trường sinh thái và đa dạng sinh học trong giai đoạn giải phóng 

mặt bằng được xem xét theo các khía cạnh chiếm dụng nơi sinh cư của các loài động 

thực vật trong hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái sông suối, đất chưa sử dụng để làm 

kho bãi lán trại, đường TC-VH, mặt bằng xây dựng các công trình chính; làm xáo trộn 

các lớp đất, tác động trực tiếp đến hệ sinh thái dưới đất; suy giảm nguồn thức ăn từ thực 

vật do bị phát quang, làm giảm một phần đa dạng sinh học khu vực dự án, không có vai 

trò làm giảm hoặc biến mất số lượng loài. 

Tuy nhiên, hầu hết các loài sinh vật ở đây đều là các loài phổ biến, không phải là 

dạng quý hiếm, không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Các loài thực vật như cây hoa màu 

(ngô, khoai, sắn…), le, trảng cỏ, xấu hổ, dương xỉ, tre, mâm xôi, dớn, sim... Các loại 

động vật hoang dã chủ yếu là loài chim, bò sát, lưỡng cư, côn trùng... Các loài sinh vật 

này có giá trị kinh tế không cao và giá trị cảnh quan thấp, do vậy việc thực hiện các hoạt 

động trong giai đoạn chuẩn bị không làm giảm tính đa dạng sinh học tại khu vực và 

được đánh giá ở mức độ nhỏ. 

3.1.1.3. Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động khai thác vật liệu xây dựng phục vụ 

dự án 

Dự án không khai thác vật liệu xây dựng trong khu vực để phục vụ thi công xây 

dựng dự án. CDA dự kiến sẽ tận dụng khoảng 54.270 m3 đá đào hầm dẫn nước và giếng 

đứng để đưa về trạm nghiền sàng chế biến vật liệu phục vụ xây dựng các hạng mục công 

trình. 

Dự án bố trí 02 trạm nghiền sàng đá tận dụng đặt tại khu phụ trợ nhà máy với 

công suất 50 m3/h, hoạt động 8h/ngày. Trong hoạt động nghiền sàng, bụi là yếu tố gây 

ô nhiễm môi trường không khí đáng kể nhất, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao 

động. Bụi sinh ra từ các công đoạn chính là xúc bốc, vận chuyển và nghiền sàng.  

Theo WHO, hệ số phát thải bụi từ hoạt động của trạm nghiền sàng đá là 

0,14kg/tấn đá khai thác. Khối lượng riêng của đá răm khoảng 1,60 tấn/m3, khối lượng 

đá dăm nghiền được trong 1 giờ là khoảng 80 tấn.  

Lượng bụi phát sinh tại trạm nghiền sàng là: (80x103x0,14)/3600 = 3,111 g/s. 

Áp dụng mô hình Gauss, nồng độ bụi phát sinh tại trạm trộn bê tông và trạm 

nghiền sàng như sau: 

Bảng 3.6. Tải lượng và nồng độ bụi phát sinh tại trạm nghiền sàng 

Hạng mục 

Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn 

(mg/m3) 
QCVN 

05:2013/BTNMT 
10m 50m 100m 200m 300m 

Trạm nghiền sàng 10,24 5,77 2,44 0,68 0,26 0,3 

Nhận xét: Kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ bụi trong quá trình nghiền sàng 

đá phục vụ cho Dự án vượt GHCP khá lớn. Ở khoảng cách 200m, lượng khí thải này 
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gấp 2,27 lần QCCP. Từ khoảng trên 300m trở đi, lượng bụi nằm trong GPCP. Đối tượng 

bị ảnh hưởng chủ yếu là công nhân xây dựng trên công trường và cây cối xung quanh. 

Chủ dự án sẽ phải làm tốt các BPGT để giảm đáng kể lượng bụi phát sinh ra môi trường. 

*) Đối tượng chịu tác động: Tác động trực tiếp và gián tiếp đến công nhân làm 

việc trên công trường, người dân canh tác nông nghiệp gần khu vực dự án. 

*) Phạm vi tác đông: Khu vực dự án. 

*) Thời gian tác động: Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lâu dài. 

*) Mức độ tác động: Cao. 

3.1.1.4. Đánh giá, dự báo các tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu  xây 

dựng, máy móc thiết bị và hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự án  

3.1.1.4.1. Đánh giá tác động liên quan đến chất thải 

a.  Đánh giá tác động gây ô nhiễm không khí 

a1. Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và đất đá thải 

*) Sự ô nhiễm không khí do bụi và khí thải phát sinh từ động cơ xe khi đốt cháy 

nhiên liệu hóa thạch 

- Theo số liệu thống kê tại chương I: 

+ Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng dự án cần vận chuyển 

là 33.630 tấn. Thời gian vận chuyển là 8 tháng, số ngày trong tháng 26 ngày/tháng, số 

giờ trong ngày 8h/ngày; 

+ Tổng khối lượng đất đá thải của dự án là 98.523 m3 (147.784,5 tấn). Thời gian 

vận chuyển là 16 tháng, số ngày trong tháng 26 ngày/tháng, số giờ trong ngày 8h/ngày; 

 tháng, số ngày trong tháng 26 ngày/tháng, số giờ trong ngày 8h/ngày; 

+ Phương tiện vận chuyển: Sử dụng xe ô tô tải 10 tấn. 

Lưu lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng là: 

N = 33.630 tấn/(8 x 26 x 8)h/10tấn ≈ 3 xe/h 

Lưu lượng xe vận chuyển đất đá thải của dự án là: 

N = 147.784,5 tấn/(8 x 26 x 8)h/10tấn ≈ 5 xe/h 

Tải lượng ô nhiễm trong quá trình vận chuyển tính theo công thức sau: 

E = n x k x s (kg/1000km.h)           (3.1) 

Trong đó: 

n: Số lượng xe lưu thông trong 1 giờ; 

k: Hệ số phát thải của các xe vận chuyển (kg/1000km); 

s: Chiều dài quãng đường vận chuyển. 

Hệ số phát thải bụi và khí thải từ xe ô tô có trọng lượng 3,5 T16 T được trình 

bày ở bảng sau: 
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Bảng 3.7. Hệ số ô nhiễm bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện vận tải sử dụng 

dầu DO khu vực ngoài thành phố 

Trọng tải của xe 3,5÷16 T SO2 NOx CO HC Bụi 

Hệ số ô nhiễm (kg/1000 km) 4,29S 11,8 6,00 2,6 0,9 

Nguồn: Handbook of Emission, Non Industrial and Industrial source, Netherlands 

Ghi chú: Hàm lượng S trong dầu DO = 0,05% (theo QCVN 01:2007/BKHCN). 

Khoảng cách tuyến đường vận chuyển:  

+ Đường trong công trường: Là các tuyến đường TC-VH1, TC-VH2, TC-VH3 

với tổng chiều dài khoảng 1,4 km.  

+ Đường ngoài công trường gồm: khoảng 20 km. 

Tính được tải lượng bụi và khí thải phaSt sinh như sau: 

Bảng 3.8. Tải lượng bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện  

vận tải sử dụng dầu DO - GĐTKXD 

TT Hạng mục 
Số  

lượng xe 

Quãng 

đường 

Tải lượng ô nhiễm (mg/m.s) 

SO2 NOx CO HC Bụi 

1 Đường ngoài công trường 3 20 0,00018 0,0093 0,0050 0,0022 0,0008 

2 Đường trong công trường 5 1,4 0,00030 0,0155 0,0083 0,0036 0,0013 

*) Sự ô nhiễm không khí do chất bẩn cuốn lên từ đường theo lốp xe 

Tải lượng bụi cuốn lên từ đường theo lốp xe khi vận hành các xe tải được xác 

định dựa trên: i) số xe sử dụng; ii) Hệ số phát thải bụi cuốn từ đường: 

Bảng 3.9. Hệ số phát thải bụi cuốn từ đường 

TT Loại đường 
Đơn vị 

(U) 

TSP 

(kg/U) 

I Đường trải nhựa 

1 Đường đô thị (bề rộng<10 m, lưu lượng xe<500 xe/ngày đêm) 1000 km 15 

2 Đường đô thị (bề rộng>10m, lưu lượng xe 500 - 10.000 xe/ngày đêm) 1000 km 10 

3 Đường QL (lưu lượng>10.000 xe/ngày đêm) 1000 km 4,4 

4 Đường cao tốc (lưu lượng>50.000 xe/ngày đêm) 1000 km 0,35 

II Đường chưa trải nhựa 

1 Đường rải sỏi 1000 km (3.7f) 

2 Đường đất cấp phối 1000 km (21f) 

3 Đường rải đá dăm 1000 km (7.1f) 

Nguồn: WHO. 1993. Assessment of source of air, water and land pollution. A guide to 

rapid source inventory techniques and their use in formulating environmental control 

strategies. Part one: Rapid inventory techniques in environmental pollution 
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Ghi chú:  

Hệ số f được xác định theo công thức  

f = S x W0,7 x w0,5, trong đó: 

S: Vận tốc trung bình của phương tiện (30 km/h); 

W: Tải trọng trung bình của phương tiện (10 tấn); 

w: Số lượng bánh xe trung bình của phương tiện (8 bánh). 

Tính được tải lượng bụi phát sinh như sau: 

Bảng 3.10. Tải lượng bụi phát sinh cuốn theo lốp xe 

TT Hạng mục Số lượng xe Tải lượng ô nhiễm bụi (mg/m.s) 

1 Đường ngoài công trường 3 0,0125 

2 Đường trong công trường 5 4,1936 

Vậy, tổng tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ thi công xây dựng của dự án được tổng hợp ở bảng sau: 

Bảng 3.11. Tải lượng ô nhiễm tổng hợp từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 

 và đất đá thải của Dự án 

TT 
Chất gây ô 

nhiễm 

Tải lượng phát thải  (mg/m.s) 
Tải lượng ô nhiễm 

tổng hợp (mg/m.s) Từ hoạt động của 

phương tiện vận chuyển 

Cuốn theo đường 

lốp xe 

 Đường ngoài công trường 

1 SO2 0,00018 - 0,00018 

2 NOx 0,0093 - 0,0093 

3 CO 0,0050 - 0,0050 

4 HC 0,0022 - 0,0022 

5 Bụi 0,0008 0,0125 0,0133 

 Đường trong công trường 

1 SO2 0,00030 - 0,00030 

2 NOx 0,0155 - 0,0155 

3 CO 0,0083 - 0,0083 

4 HC 0,0036 - 0,0036 

5 Bụi 0,00013 4,1936 4,1949 
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Sử dụng mô hình Sutton cho nguồn đường để dự báo mức độ lan truyền bụi và 

khí thải theo khoảng cách do hoạt động của xe vận chuyển: 
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                 (3.3) 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); 

Z: Độ cao của điểm tính toán (Z=1,65m); 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (h=0,5m); 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (u=1,3m/s); 

 Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương Z (m); 

Trị số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương đứng (Z) với độ ổn định của khí 

quyển tại khu vực dự án là B, được xác định theo công thức: =0,53. x0,73 (m). 

x: Khoảng cách của điểm tính toán so với tim đường (m). 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2003. Môi trường không khí, NXB KHKT, 2003 

Kết quả dự báo như sau: 

Bảng 3.12. Dự báo bụi và khí thải phát sinh theo khoảng cách từ hoạt động  

của động cơ xe - GĐTKXD 

Hoạt 

động 

Khí 

thải 

Nồng độ theo khoảng cách tính từ tim đường (m) 

(mg/m3) QCVN 

5 25 50 100 200 300 

1. 

Đường 

ngoài 

công 

trường 

       05:2013/BTNMT 

CO 0,0024 0,0011 0,0007 0,0004 0,0002 0,0002 30,00 

NO2 0,0046 0,0020 0,0012 0,0007 0,0005 0,0003 0,20 

SO2 0,00009 0,00004 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,35 

TSP 0,0065 0,0028 0,0017 0,0011 0,0006 0,0005 0,30 

       06:2009/BTNMT 

HC 0,0011 0,0005 0,0003 0,0002 0,0001 0,0001 5,00 

2. 

Trong 

nội bộ 

các 

công 

trường 

       05:2013/BTNMT 

CO 0,0041 0,0018 0,0011 0,0007 0,0004 0,0003 30,00 

NO2 0,0076 0,0033 0,0020 0,0012 0,0008 0,0006 0,20 

SO2 0,00015 0,00006 0,00004 0,00002 0,00001 0,00001 0,35 

TSP 2,0500 0,8954 0,5527 0,3361 0,2033 0,1513 0,30 

       06:2009/BTNMT 

HC 0,0018 0,0008 0,0005 0,0003 0,0002 0,0001 5,00 

Kết quả tính toán cho thấy, tại các hướng tuyến phục vụ thi công nồng độ CO, 

SO2, HC, NO2 phát sinh từ đốt nhiên liệu khi vận hành các phương tiện vận chuyển là 

nhỏ hơn nhiều so với Quy chuẩn cho phép.  

:z

z

z
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Đối với nồng độ bụi: 

+ Đối với hoạt động vận chuyển ngoài công trường: Từ khoảng cách 5m, nồng 

độ các chất ô nhiễm nằm trong GHCP. 

+ Đối với hoạt động vận chuyển trong công trường: Nồng độ bụi phát sinh lớn 

hơn GHCP 1,12 lần ở khoảng cách 25m. Từ khoảng cách 50m, nồng độ các chất ô nhiễm 

nằm trong GHCP.. 

Ngoài ra, hầu hết các loại bụi đất đá phát sinh trong giai đoạn này đều có kích 

thước lớn, khó phát tán xa cùng với mật độ giao thông không lớn nên chủ yếu gây ô 

nhiễm cục bộ tại khu vực công trường và trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật 

liệu là đường liên xã sẵn có. Bên cạnh đó khu vực dự án nằm ở nơi thoáng gió, cách xa 

khu dân cư, có nhiều cây cối vì vậy lượng khí thải phát sinh nhanh chóng được pha 

loãng vào môi trường xung quanh nên mức độ tác động đến người dân do khí thải được 

đánh giá là không đáng kể. Phạm vi ảnh hưởng này gây tác động không đáng kể đến đời 

sống của các hộ dân sống gần tuyến đường vận chuyển. 

a2. Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động nổ mìn phá đá để mở móng đập, phá đá tại 

cửa lấy nước, hầm dẫn nước 

- Bụi phát sinh trên bề mặt:  

Trung bình khi nổ mìn phá 1 tấn đất đá phát sinh khoảng 0,005 kg bụi. (Nguồn: 

Hồ Sỹ Giao, BVMT ở ngành công nghiệp Khai khoáng và Năng lượng, NXB từ điển 

Bách Khoa Hà Nội, năm 2010). 

Khối lượng đất đá nổ mìn tại các hạng mục trên bề mặt như: Tuyến đập, kênh 

dẫn nước, hầm dẫn nước, hầm thi công, giếng đứng, đường TC-VH, khu nhà máy thủy 

điện là ước tính khoảng 162.530m3, tương đương 243.795 tấn. Như vậy, lượng bụi phát 

sinh tương ứng là 1.218,9 kg.  

Tính toán với quả nổ 50kg, định mức thuốc nổ sử dụng trung bình phá 1m3 đá là 

0,4kg (TCVN 9161). Lượng đá khai thác lớn nhất trong một lần nổ mìn của Dự án là 

125m3, tương đương với 343,75 tấn. Khối lượng bụi phát sinh lớn nhất trong 1 lần nổ 

mìn khoảng: 1,72 kg bụi/lần nổ. 

- Bụi phát sinh trong hầm: Trung bình khi nổ mìn phá 1 m3 đất đá phát sinh tối 

đa khoảng 300 mg bụi. (Nguồn: Quoted from Standard Specification for Tunnelling 

(Mountainous Tunnels) issued by Japan Society of Civil Engineers).  

Khối lượng đá đào các hạng mục trong hầm gồm hầm dẫn nước và hầm thi công 

là 80.120 m3. Tổng lượng bụi phát sinh từ quá trình nổ mìn là 24,036 kg.  

Khi nổ mìn sẽ tạo ra đám mây bụi có mật độ bụi lên tới 2000 - 3000 mg/m3 (tỷ lệ 

bụi nhỏ hơn 1000 đạt 0,17kg/m3) và tuỳ thuộc vào điều kiện gió, đám mây bụi này có 

thể bốc cao tới 1.000 - 1.600m và sẽ tan đi trong vòng 30 phút. Bởi vậy, đây là tác động 

cục bộ, chấm dứt khi hoạt động kết thúc. 

Ngoài sự hình thành đám mây bụi còn kèm theo các khí độc có thể phát sinh như 

khí CO khoảng 7.089 - 20.451 l/vụ nổ (7,089-20,451 m3/s), lượng NO khoảng 408 - 

3.978 l/vụ nổ (0,408 - 3,978 m3/s). Sau khi nổ mìn nhờ có động năng và gia nhiệt từ 
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khối không khí phát sinh đẩy các khí độc trong đám khói lên cao, nhanh chóng khuếch 

tán vào không khí. Do đó khí độc phát sinh do nổ mìn chỉ tác động trực tiếp đến công 

nhân trên công trường, không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống tại các 

khu dân cư. 

Đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp chủ yếu là công nhân trên công trường. 

a3. Bụi phát sinh do đào, đắp các hạng mục công trình và do hoạt động của các thiết bị 

sử dụng dầu 

* Bụi phát sinh do đào, đắp các hạng mục 

Để đánh giá tác động do bụi từ hoạt động đào đắp các hạng mục công trình cần 

phải xác định được mức độ khuyếch tán bụi. Mức độ khuyếch tán phụ thuộc vào khối 

lượng san gạt và đào đắp. Lượng bụi khuyếch tán (MB) được tính toán dựa theo hệ số ô 

nhiễm (E) và khối lượng san gạt, đào đắp đất (MĐ): 

                                              MB = MĐ x E                                                     (3.3) 

Theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của Ngân hàng Thế giới (Environmental 

assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, environment, World Bank, 

Washington D.C 8/1991), hệ số ô nhiễm được tính bằng công thức sau: 

                             E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,3/(M/2)1,4                                                     (3.4) 

Trong đó:  

E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn); 

k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35; 

U: Tốc độ gió trung bình lấy bằng 1,3 m/s; 

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu lấy bằng 21,14%. 

Theo kết quả tính toán, hệ số ô nhiễm trung bình trong khu vực là 12,16x10-6 

kg/tấn. Căn cứ vào khối lượng đào đắp và thời gian thi công, tính toán được tải lượng 

bụi phát sinh tại các khu vực công trình như sau: 

Bảng 3.13. Tải lượng ô nhiễm bụi tại các khu vực thi công 

T 

T 
Hạng mục 

Thời gian 

thi công 

(tháng) 

Khối lượng 

đào đắp 

(m3) 

Khối 

lượng đào 

đắp (tấn) 

Tải lượng 

ô nhiễm 

(g/s) 

1 Tuyến đập đầu mối 3 20.430 30.645 0,3726 

2 Cửa lấy nước 1 6.290 9.435 0,1147 

3 Hầm dẫn nước 13 80.120 120.180 1,4612 

4 
Đường ống áp lực + NMTĐ + 

TBA 
4 36.660 54.990 0,6686 

5 Đê quây + Kênh dẫn dòng 0,5 4.900 7.350 0,0894 

6 Đường TC-VH 16 116.070 174.105 2,1168 

7 Tuyến đường dây 110 Kv 5 13.430 20.145 0,2449 

* Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các thiết bị sử dụng dầu diezen phục vụ 

đào đắp 
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Các thiết bị có sử dụng dầu phục vụ thi công các hạng mục công trình chính chủ 

yếu là máy đào, máy đầm... Căn cứ vào tài liệu của NATZ cung cấp về lượng khí thải 

độc hại phát thải khi sử dụng một tấn dầu để đào đắp đất đá đối với động cơ đốt trong; 

Căn cứ vào khối lượng san gạt và đào đắp; Căn cứ vào tỷ trọng của dầu là 0,89kg/l tính 

được tổng khối lượng dầu sử dụng tại các hạng mục thi công. Tính được tải lượng bụi 

và khí thải phát sinh ở bảng sau. 

Bảng 3.14. Hệ số phát thải bụi và khí thải từ hoạt động đào đắp đất  

bằng các thiết bị có sử dụng dầu 

Hệ số dầu sử dụng 

 (kg/tấn đất đá) 

Hệ số khí thải (kg/tấn dầu) 

SO2 NO2 CO HC Bụi 

0,1 2,80 12,30 0,05 0,24 0,94 

Nguồn: NAZT 

Bảng 3.15. Tải lượng bụi và khí thải phát sinh từ các thiết bị có sử dụng dầu - 

GĐTKXD 

T 

T 
Hạng mục 

Lượng 

dầu  

sử dụng 

(tấn) 

Tải lượng (g/s) 

SO2 NO2 CO HC Bụi 

1 Tuyến đập đầu mối 3,0645 0,00382 0,01678 0,00007 0,00033 0,00128 

2 Cửa lấy nước 0,9435 0,00353 0,01550 0,00006 0,00030 0,00118 

3 Hầm dẫn nước 12,0180 0,00346 0,01519 0,00006 0,00030 0,00116 

4 
Đường ống áp lực + 

NMTĐ + TBA 
5,4990 0,00514 0,02258 0,00009 0,00044 0,00173 

5 
Đê quây + Kênh dẫn 

dòng 
0,7350 0,00550 0,02415 0,00010 0,00047 0,00185 

6 Đường TC-VH 17,4105 0,00407 0,01787 0,00007 0,00035 0,00137 

7 
Tuyến đường dây 110 

Kv 
2,0145 0,00151 0,00662 0,00003 0,00013 0,00051 

Tổng tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình đào đắp các hạng mục và hoạt 

động của các thiết bị sử dụng dầu được trình bày như bảng sau: 

Bảng 3.16. Tổng tải lượng các chất ô nhiễm từ quá trình thi công đào đắp các hạng 

mục và hoạt động của các thiết bị sử dụng dầu 

T 

T 
Hạng mục 

Lượng dầu  

sử dụng (tấn) 

Tải lượng (g/s) 

SO2 NO2 CO HC Bụi 

1 Tuyến đập đầu mối 3,0645 0,00382 0,01678 0,00007 0,00033 0,37387 

2 Cửa lấy nước 0,9435 0,00353 0,01550 0,00006 0,00030 0,11590 

3 Hầm dẫn nước 12,0180 0,00346 0,01519 0,00006 0,00030 1,46234 
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T 

T 
Hạng mục 

Lượng dầu  

sử dụng (tấn) 

Tải lượng (g/s) 

SO2 NO2 CO HC Bụi 

4 
Đường ống áp lực 

+ NMTĐ + TBA 
5,4990 0,00514 0,02258 0,00009 0,00044 0,67031 

5 
Đê quây + Kênh 

dẫn dòng 
0,7350 0,00550 0,02415 0,00010 0,00047 0,09121 

6 Đường TC-VH 17,4105 0,00407 0,01787 0,00007 0,00035 2,11817 

7 
Tuyến đường dây 

110 Kv 
2,0145 0,00151 0,00662 0,00003 0,00013 0,24543 

 

Mô hình Gauss áp dụng cho nguồn điểm đã được sử dụng để dự báo mức phát 

tán các chất gây ô nhiễm tại các khoảng cách khác nhau tới điểm thi công các hạng mục 

trên công trường: 

 

(3.5) 

 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (g/m3); 

M: Tải lượng phát thải chất ô nhiễm (g/s); 

H: Chiều cao hiệu dụng của nguồn thải (2m); 

u: Tốc độ gió trung bình (u=1,3m/s); 

 Thông số phát tán chất ô nhiễm theo phương đứng (m); 

δy: Thông số phát tán chất ô nhiễm theo phương ngang (m); 

Trị số khuếch tán chất ô nhiễm  theo phương đứng với độ ổn định của khí quyển 

tại khu vực dự án, được xác định theo công thức: δz = b.xc + d (m); 

Trị số khuếch tán chất ô nhiễm theo δy phương ngang với độ ổn định của khí 

quyển tại khu vực dự án, được xác định theo công thức:  δy = a. x0,894 (m); 

x: là khoảng cách xuôi theo chiều gió kể từ nguồn (m); 

y: khoảng cách ngang tại góc vuông với trục x (m); 

z: chiều cao điểm tính toán (m); chiều cao điểm tính toán là 2,5m. 

Các hệ số a, b, c, d được cho ở bảng sau: 

  

:z

z
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Bảng 3.17. Các hệ số a, b, c, d 

Cấp ổn định a 
x < 1 km x >1km 

b c d b c d 

A 213 440,8 1,941 9,27 459,7 2,904 -9,6 

B 156 106,6 1,149 3,3 108,2 1,098 2 

C 104 61 0,911 0 61 0,911 0 

D 68 33,2 0,725 -1,7 44,5 0,516 -13 

E 50,5 22,8 0,678 -1,3 55,4 0,305 -34 

F 34 14,35 0,74 -0,35 62,6 0,18 -48,6 

Nguồn: Trần Ngọc Chấn, 2000-Ô nhiễm khí và xử lý khí thải tập 1, NXB KHKT 

Phân cấp ổn định khí quyển (theo Turner,1970): 

Tốc độ gió (m/s) Mạnh 

<2 A 

2-3 A-B 

3-5 B 

Dựa trên kết quả về đặc trưng khí hậu khu vực dự án được trình bày tại chương 

2, hướng gió thịnh hành chính trong năm là hướng Tây, sau đó là hướng Nam và hướng 

Đông Nam. Vận tốc gió trung bình trong khu vực là 0,5 ÷ 1,3 m/s. Như vậy, cấp độ ổn 

định khí quyển là A. Dự báo nồng độ bụi và khí thải phát sinh theo khoảng cách xuôi 

theo chiều gió trong quá trình đào đắp, san gạt và hoạt động của các thiết bị sư dụng dầu 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.18. Nồng độ bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động đào đắp các hạng mục và 

hoạt động của các thiết bị sử dụng dầu - GĐTKXD 

TT 
Hạng 

mục 

Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn (mg/m3) QCVN 

10m 20m 50m 100m 200m 300m  

1 Tuyến đập đầu mối 05:2013/BTNMT 

 SO2 0,00967 0,01071 0,00545 0,00231 0,00064 0,00025 0,35 

 NO2 0,04247 0,04704 0,02394 0,01013 0,00281 0,00109 0,20 

 CO 0,00017 0,00019 0,00010 0,00004 0,00001 0,00000 30,00 

 Bụi 0,94640 1,04816 0,53346 0,22567 0,06256 0,02422 0,30 

        06:2010/BTNMT 

 HC 0,00083 0,00092 0,00047 0,00020 0,00005 0,00002 5,00 

2 Cửa lấy nước 05:2013/BTNMT 

 SO2 0,00893 0,00989 0,00503 0,00213 0,00059 0,00023 0,35 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  119 

TT 
Hạng 

mục 

Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn (mg/m3) QCVN 

10m 20m 50m 100m 200m 300m  

 NO2 0,03923 0,04345 0,02211 0,00935 0,00259 0,00100 0,20 

 CO 0,00016 0,00018 0,00009 0,00004 0,00001 0,00000 30,00 

 Bụi 0,29338 0,32492 0,16537 0,06996 0,01939 0,00751 0,30 

        06:2010/BTNMT 

 HC 0,00077 0,00085 0,00043 0,00018 0,00005 0,00002 5,00 

3 Hầm dẫn nước 05:2013/BTNMT 

 SO2 0,00875 0,00969 0,00493 0,00209 0,00058 0,00022 0,35 

 NO2 0,03844 0,04257 0,02167 0,00917 0,00254 0,00098 0,20 

 CO 0,00016 0,00017 0,00009 0,00004 0,00001 0,00000 30,00 

 Bụi 0,00294 0,00325 0,00166 0,00070 0,00019 0,00008 0,30 

        06:2010/BTNMT 

 HC 0,00075 0,00083 0,00042 0,00018 0,00005 0,00002 5,00 

4 Đường ống áp lực + NMTĐ + TBA 05:2013/BTNMT 

 SO2 0,01301 0,01441 0,00733 0,00310 0,00086 0,00033 0,35 

 NO2 0,05716 0,06331 0,03222 0,01363 0,00378 0,00146 0,20 

 CO 0,00023 0,00026 0,00013 0,00006 0,00002 0,00001 30,00 

 Bụi 0,00437 0,00484 0,00246 0,00104 0,00029 0,00011 0,30 

        06:2010/BTNMT 

 HC 0,00112 0,00124 0,00063 0,00027 0,00007 0,00003 5,00 

5 Đê quây + Kênh dẫn dòng  05:2013/BTNMT 

 SO2 0,01391 0,01541 0,00784 0,00332 0,00092 0,00036 0,35 

 NO2 0,06112 0,06770 0,03445 0,01458 0,00404 0,00156 0,20 

 CO 0,00025 0,00028 0,00014 0,00006 0,00002 0,00001 30,00 

 Bụi 0,00467 0,00517 0,00263 0,00111 0,00031 0,00012 0,30 

        06:2010/BTNMT 

 HC 0,00119 0,00132 0,00067 0,00028 0,00008 0,00003 5,00 

6 Đường TC-VH  05:2013/BTNMT 

 SO2 0,01030 0,01141 0,00581 0,00246 0,00068 0,00026 0,35 

 NO2 0,04525 0,05011 0,02550 0,01079 0,00299 0,00116 0,20 

 CO 0,00018 0,00020 0,00010 0,00004 0,00001 0,00000 30,00 

 Bụi 5,36184 5,93835 3,02233 1,27854 0,35441 0,13723 0,30 

        06:2010/BTNMT 

 HC 0,00088 0,00098 0,00050 0,00021 0,00006 0,00002 5,00 

7 Tuyến đường dây 110 Kv  05:2013/BTNMT 

 SO2 0,00168 0,00187 0,00095 0,00040 0,00011 0,00001 0,35 
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TT 
Hạng 

mục 

Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn (mg/m3) QCVN 

10m 20m 50m 100m 200m 300m  

 NO2 0,00740 0,00819 0,00417 0,00176 0,00049 0,00005 0,20 

 CO 0,00003 0,00003 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 30,00 

 Bụi 0,07843 0,08686 0,04421 0,01870 0,00518 0,00053 0,30 

        06:2010/BTNMT 

 HC 0,00014 0,00016 0,00008 0,00003 0,00001 0,00001 5,00 

Ghi chú: Hoạt động đào đá chủ yếu bằng thiết bị đào, diễn ra sau khi thực hiện 

khoan nổ mìn. 

Kết quả tính toán cho thấy, tại các khu vực thi công các hạng mục, nồng độ CO, 

NO2, SO2, HC phát sinh từ đốt nhiên liệu khi vận hành các máy móc sử dụng dầu là nhỏ 

hơn nhiều so với Quy chuẩn cho phép.  

Đối với nồng độ bụi: Nồng độ bụi phát sinh lớn hơn GHCP 2,6 lần ở khoảng cách 

200m. Từ khoảng cách 300 m, nồng độ các chất ô nhiễm nằm trong GHCP. 

a4. Bụi và khí thải phát sinh tại trạm trộn bê tông 

Hoạt động sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn bê tông là nguồn gây ô nhiễm bụi 

rất lớn. Thành phần chủ yếu là bụi cát và xi măng phát sinh từ công đoạn chuẩn bị các 

nguyên liệu (cát, sỏi, xi măng) cho sản xuất bê tông.  

Theo hệ số phát thải bụi trong quá trình trộn bê tông tại các trạm trộn là 2,66 

kg/m3 (Nguồn Bộ Tài nguyên và Môi trường Australia, 2003). 

Dự án bố trí hai trạm trộn bê tông đặt tại khu phụ trợ tuyến đập chính và đặt khu 

phụ trợ số nhà máy; mỗi trạm có công suất 60 m3/h. Tính được lượng bụi phát sinh tại 

một trạm trộn là 2,66 x 60 = 159,6 kg/giờ, tương đương 44,33 g/s.  

Áp dụng mô hình Gauss, nồng độ bụi phát sinh tại một trạm trộn bê tông là: 

Bảng 3.19. Nồng độ bụi phát sinh tại mỗi trạm trộn bê tông 

Hạng mục 

Nồng độ theo khoảng cách tính từ 

nguồn (mg/m3) 
QCVN 

05:2013/BTNMT 
10m 50m 100m 500m 600m 

Trạm trộn bê tông 60,780 34,260 14,493 0,413 0,252 0,3 

 Ở khoảng cách 500m so với nguồn thải, nồng độ bụi trung bình 1h lên tới 0,413 

mg/m3 vượt GHCP 1,38 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT. Khoảng cách an toàn đối 

với tác động này là từ 600m trở lên. 

Tại khu phụ trợ đập chính và khu phụ trợ nhà máy, dự án bố trí 2 trạm nghiền 

sàng 30 tấn/h và 2 trạm trộn bê tông 60 m3/h gần nhau, khi 02 trạm hoạt động cùng lúc 

sẽ có tác động cộng hưởng: 
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Bảng 3.20. Tác động cộng hưởng của bụi phát sinh tại trạm trộn bê tông và trạm 

nghiền sàng 

TT Hạng mục 

Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn 

(mg/m3) 
QCVN 

05:2013/BTNMT 
10m 50m 100m 500m 600m 

1 Trạm trộn bê tông 60,780 34,260 14,493 0,413 0,252 

0,3 2 Trạm nghiền sàng 10,24 5,77 2,44 0,070 0,052 

3 Tác động cộng hưởng 69,018 38,031 14,934 0,483 0,297 

 Trong trường hợp này, ở khoảng cách 500m, lượng khí thải này gấp 1,61 lần giới 

hạn cho phép. Từ khoảng cách trên 600m trở đi, lượng bụi nằm trong giới hạn cho phép.  

Như vậy, lượng bụi phát sinh do hoạt động của trạm trộn bê tông và trạm nghiền 

sàng là rất lớn. Tuy nhiên, khu vực bố trí trạm của các trạm nằm xa khu dân cư nên đối 

tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là công nhân xây dựng trên công trường và cây cối xung 

quanh. Tác động này đòi hỏi phải thực hiện ngay biện pháp giảm thiểu để hạn chế, loại 

trừ tác động. 

a5. Khí thải phát sinh từ hoạt động hàn 

Trong quá trình thi công xây dựng một số hoạt động sẽ phát sinh bụi và khí thải 

độc hại, đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau. Quá trình này làm 

phát sinh bụi hơi oxit kim loại như mangan oxit, oxit sắt... 

Bảng 3.21. Thành phần bụi khói một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2 (%) SiO2 (%) Fe2O3 (%) Cr2O3 (%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 

1,1 - 

8,8/4,2 
7,03 - 7,1/7,06 3,3 - 62,2/47,2 

0,002-

0,02/0,001 

Que hàn 

Austent bazo 
- 

0,29 - 

0,37/0,33 

89,9 - 

96,5/93,1 
- 

(Nguồn: TS. Ngô Lê Thông, Công nghệ hàn điện nóng chảy (Tập 1)) 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các 

chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân 

lao động. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện nối các kết cấu phụ 

thuộc vào loại que hàn như sau: 

Bảng 3.22. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật 2000) 
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Với khối lượng que hàn như đang thống kê tại chương 1 là 5 tấn, giả thiết sử dụng 

loại que hàn có đường kính trung bình 4 mm và 25 que/kg thì số lượng que hàn cần dùng 

là 125.000 que hàn. 

Quá trình hàn diễn ra từ quá trình hàn kết cấu thép làm móng cho đến khi thi công 

xây dựng các hạng mục công trình nên thời gian bị tác động bởi khói hàn được tính là 

10 tháng. Khi đó tải lượng khí thải phát sinh từ công đoạn hàn là: 

Bảng 3.23. Tải lượng khí hàn phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

TT Thông số ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(mg/1 que hàn) 

Tải lượng (kg/quá 

trình) 
Tải lượng (g/s) 

1 Khói hàn 706 88,25 0,012 

2 CO 25 3,125 0,00042 

3 NO 30 3,75 0,0005 

Áp dụng mô hình Gauss, nồng độ khói hàn, khí thải phát sinh tại khu vực hàn là: 

Bảng 3.24. Nồng độ khí hàn phát sinh trong quá trình hàn 

TT Thông số ô nhiễm 
Nồng độ theo khoảng cách tính từ nguồn QCVN 

5m 10m 20m 30m 50m 05:2013/BTNMT 

1 Khói hàn 0,005 0,037 0,040 0,032 0,021 

0,3 2 CO 0,0002 0,0013 0,0014 0,0011 0,0007 

3 NO 0,0002 0,0015 0,0017 0,0014 0,0009 

Hàm lượng khí hàn phát sinh không lớn, từ khoảng cách 5m, lượng khí hàn nằm 

trong giới hạn cho phép. 

=> Đánh giá chung tác động của bụi và khí thải: 

+ Tác động của bụi: Tác động của bụi phụ thuộc vào thành phần, kích thước, hình 

dạng, hàm lượng, thời gian tiếp xúc và độ nhạy cảm của từng người. Bụi có thể gây ra 

các bệnh về mắt, đường hô hấp, da… Ngoài ra, bụi phát tán vào không khí còn bám vào 

lá cây làm giảm quá trình quang hợp, dẫn đến chậm sinh trưởng và phát triển. 

+ Tác động của khí thải: Nếu hít phải lượng lớn khí CO có thể bị thiếu oxi trong 

cơ thể, làm chóng mặt, đau đầu, buồn nôn… Khí SO2, NOx có thể gây kích thích mạnh 

và các bệnh về đường hô hấp. Đối với HC có thể gây suy hô hấp, dị ứng, chóng mặt, rối 

loạn tim mạch, một số loại vòng thơm còn có thể gây ung thư… 

*) Đối tượng chịu tác động: Tác động trực tiếp và gián tiếp đến công nhân làm 

việc trên công trường, người dân canh tác nông nghiệp gần khu vực dự án, người dân 

sống gần tuyến đường giao thông và hệ sinh thái khu vực dự án. 

*) Phạm vi tác đông: Khu vực thi công các hạng mục và tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu. 

*) Thời gian tác động: Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lâu dài. 
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*) Mức độ tác động: Cao. 

b. Tác động do nước thải 

b1. Tác động do nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn triển khai xây dựng, nguồn phát sinh nước thải chủ yếu xuất phát 

từ sinh hoạt của công nhân tại công trường. Với lượng công nhân/ngày lớn nhất trên 

toàn công trường là 120 người, lượng nước thải sinh hoạt một ngày lớn nhất là 120.000 

lít/ngày  12 m3/ngày (7m3/ngày tại lán trại phục vụ thi công đập đầu mối và 5m3/ngày 

tại khu lán trại phục vụ thi công nhà máy). 

Theo thống kê đối với những quốc gia đang phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới, 

có thể ước tính được nồng độ và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt: 

Bảng 3.25. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt phát 

sinh từ lán trại công nhân giai đoạn triển khai xây dựng 

Chất ô nhiễm 
Hệ số các chất ô 

nhiễm (g/người/ngày) 

Nồng độ các chất 

ô nhiễm (mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (Cột B) 

BOD5 45 - 54 (49,5) 495,0 50 

COD 72 - 102 (87) 870 - 

Chất rắn lơ lửng 70 - 145 (107,5) 1075 100 

Tổng Nitơ 6 - 12 (9) 90 - 

NH4+ 2,4 - 4,8 (3,6) 36 5 

Tổng Phốt pho 0,8 - 4,0 (2,4) 24 - 

Dầu mỡ 10 - 30 (20) 20 10 

Tổng coliform 106 - 109 50051.105 5.000 

Nguồn: Hướng dẫn đánh giá nhanh tác động môi trường của WHO - 1993 

Ghi chú:  

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  về nước thải sinh hoạt 

() - Số liệu trung bình. 

 Đánh giá tác động: Với lượng nước thải khá lớn và dự báo các chất ô nhiễm có 

trong nước thải sinh hoạt nêu trên, cho thấy chất lượng nước thải sinh hoạt của công 

nhân trên các công trường đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT rất 

nhiều lần. Tính chất, thành phần và tác động của nước thải sinh hoạt tương (180 

CBCNV) gây ra các tác động như sau: 

- Chứa hàm lượng các chất ô nhiễm (SS, BOD5, NH4+, phốt phát, clorua, chất 

hoạt động bề mặt,...) cao là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước tại suối Nậm 

Chim. 
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- Tác động đến HST thủy sinh tại các suối Nậm Chim: Làm suy giảm thành phần 

loài do động vật thủy sinh di chuyển sang nơi khác hoặc với nồng độ cao có thể làm chết 

các loài cá, động vật đáy. 

*) Đối tượng chịu tác động: CBCNV thi công, HST suối Nậm Chim. 

*) Phạm vi tác động: Thu vực thi công, lán trại công nhân; HST suối Nậm Chim. 

*) Thời gian tác động: Trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án và lâu dài. 

*)  Mức độ tác động: Cao.  

b2. Tác động do nước thải xây dựng 

Nước thải xây dựng bao gồm: 

*) Nước thải từ quá trình thi công móng các hạng mục công trình: 

Trong quá trình thi công, sẽ tiến hành đắp đê quai để thi công đập, dẫn dòng thi 

công đập tràn, đào móng nhà máy thủy điện sẽ phát sinh nước đọng trong các hố móng. 

Nguồn gốc của nước từ các hố móng phụ thuộc vào đặc điểm địa chất thủy văn (nước 

ngầm) và nước mưa khu vực. 

Uớc tính lượng nước thải phát sinh lớn nhất vào khoảng 22m3/ngày (trong trường 

hợp mưa lớn chảy đầy hố móng). Lượng nước dưỡng ẩm hố móng rất ít, phần lớn chúng 

sẽ bay hơi vào không khí. Đối với nước hố móng sau khi đắp đê quai, do tính chất của 

loại nước này là nước suối tự nhiên ngấm qua đê quai nên không nguy hại, được bơm 

hút trở lại suối.  

*) Nước thải thi công hầm dẫn nước: 

Trong quá trình thi công hầm dẫn nước, nước sử dụng trong thi công và nước 

ngầm khi chảy theo hệ thống thoát nước thi công hầm sẽ lẫn bùn đất, đá và thuốc nổ còn 

sót lại khi nổ mìn làm tăng độ đục, hàm lượng TSS, có thể có trinitotoluen. Ước tính 

lượng nước thải phát sinh khoảng 2m3/ngày. Nếu không được thu gom và xử lý, nước 

thải này có thể ngấm vào đất hoặc đi vào nguồn nước gây ô nhiễm môi trường đất, nước. 

*) Nước thải phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị, rửa xe:   

+ Nước thải từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị: Toàn bộ máy 

thi công, xe vận chuyển được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ tại gara chuyên dụng, trong 

trường hợp máy móc hỏng hóc lỗi nhỏ như hết bình ắc quy, tra dầu mỡ… thực hiện ngay 

tại Dự án. Vì vậy, không phát sinh nước thải từ hoạt động này. 

+ Nước thải từ hoạt động rửa xe: Dự án có bố trí 3 cầu rửa xe (góc nghiêng 70, 

diện tích là 30m2) gần khu vực cổng ra vào công trường (tại khu phụ trợ tuyến đập chính, 

khu ngách hầm thi công và khu phụ trợ nhà máy) để rửa bánh xe vận chuyển trước khi 

ra ngoài công trường nhằm giảm thiểu việc kéo theo đất cát, bụi trong quá trình di 

chuyển.  

Theo kết quả tính toán tại mục a1/a/3.1.1.4.1, dự kiến có khoảng 8 lượt xe vận 

chuyển trong 1 giờ, tương đương 64 lượt xe/ngày, tần suất rửa xe là 4 lượt xe/lần rửa, 

như vậy có khoảng 16 lượt rửa/ngày. Trong quá trình rửa xe, sẽ sử dụng khoảng 300 

lít/xe (theo TCVN 4513/1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn cấp nước PCCC). Như 
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vậy, lượng nước cấp cho quá trình rửa xe là 16 x 300 = 4.800 l/ngày = 4,8 m3/ngày. 

Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 80% nước cấp: 4,8 x 80% = 3,84 m3/ngày 

(trung bình, nước thải phát sinh tại mỗi cầu rửa xe sẽ phát sinh khoảng 1,28 m3/ngày). 

Thành phần của lượng nước thải này chủ yếu là chất rắn lơ lửng và dầu mỡ.  

*) Nước thải từ trạm trộn bê tông: 

Hoạt động trộn bê tông tại khu vực Dự án chủ yếu phát sinh nước thải từ quá 

trình rửa cốt liệu. Dự án bố trí 2 trạm trộn bê tông với công suất mỗi trạm là 70m3/h.  

Theo tài liệu: Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt của Phạm Duy Hữu, NXB 

Xây dựng 2009, lượng nước cần sử dụng trong quá trình trộn bê tông như sau:  

- Với công suất mỗi trạm trộn bê tông 70m3/h, sẽ cần 8 m3 nước để rửa cốt liệu 

và 6,34 m3 nước để trộn bê tông trong 1 mẻ (1h). Trạm trộn bê tông hoạt động trong 

vòng 8h/ngày. Lượng nước cần sử dụng rửa cốt liệu lớn nhất là 64 m3/ngày/trạm và nước 

để trộn là khoảng 50,72 m3/ngày/trạm. 

- Nước dùng để trộn bê tông sẽ ngấm vào vật liệu xây dựng và không phát sinh 

nước thải. 

 - Nước rửa cốt liệu: 20% ngấm vào vật liệu rửa, 80% lượng nước rửa cốt liệu 

thải. Như vậy, nước thải phát sinh trong quá trình trộn bê tông là: 64 x 80%= 51,2 

m3/ngày/trạm. Tổng lượng nước thải phát sinh của cả 2 trạm trộn bê tông là 203,84 

m3/ngày. 

Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải xây dựng của Dự án như sau: 

Bảng 3.26. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải xây dựng 

TT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Nước thải thi công (*) QCVN 40:2011 (cột B) 

1 pH - 6,99 5,5-9 

2 TSS mg/l 663 100 

3 COD mg/l 140,9 150 

4 BOD5 mg/l 29,26 50 

5 NH4+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 29,27 40 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 

8 Fe mg/l 0,72 5 

9 Zn mg/l 0,004 3 

10 Pb mg/l 0,055 0,5 

11 As mg/l 0,05 0,1 

12 Dầu mỡ mg/l 0,02 10 

13 Coliform MPN/100ml 4,3x103 5.000 

Nguồn: (*) Trung tâm kỹ thuật môi tường Đô thị và khu công nghiệp - CEETIA 
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Ghi chú: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp (Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). 

=> Đánh giá chung: Nước thải xây dựng có độ đục cao, ngoài ra còn chứa một 

lượng dầu do quá trình rửa xe. Lượng nước thải này nếu không được xử lý trước khi thải 

ra nguồn tiếp nhận là suối Nậm Chim sẽ làm gia tăng nồng độ dầu, chất rắn lơ lửng. 

Hàm lượng dầu trong nước cao sẽ làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước, giảm khả 

năng tự làm sạch của nước, ảnh hưởng đến sự hô hấp, sinh tổng hợp của cá sinh vật thủy 

sinh. Tác động này kéo dài sẽ dẫn đến mất cân bằng sinh dạng sinh học của suối Nậm 

Chim và lân cận Dự án. 

*) Đối tượng chịu tác động: Chất lượng nước cũng như hệ sinh thái của suối 

Nậm Chim. 

*) Phạm vi tác động: Khu vực thi công, suối Nậm Chim. 

*) Thời gian tác động: Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lâu dài. 

*) Mức độ tác động: Cao. 

c. Tác động do nước mưa chảy tràn 

Căn cứ vào lượng mưa ngày lớn nhất trong ngày ứng với tần suất 0,1% là 328,8 

mm/ngày tại trạm Mường Chà (chương 2), lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ các 

công trường được thể hiện ở sau: 

Bảng 3.27. Lượng nước mưa chảy tràn trên công trường - giai đoạn triển khai  

xây dựng 

TT Khu vực 
Diện tích 

(ha) 

Lượng mưa chảy tràn              

(m3/ngày) 

1 Cụm đầu mối 8,59 2.824,4 

2 Nhà máy thủy điện 3,66 1.203,4 

3 Khu vực đường TC-VH 1 328,8 

4 Khu phụ trợ và bãi thải 1,6 568,8 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông thường tượng tự như 

đã trình bày trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.  

Tại công trường khu đầu mối, do độ dài sườn và độ dốc lớn. Tác động của nước 

mưa chảy tràn ở đây khá mạnh nên cần có biện pháp thi công hợp lý. 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực mặt bằng xây dựng công trình, khu vực bãi thải 

đất đá, bãi rác thải cuốn theo các đất đá bở rời, dầu mỡ bị rò rỉ, các chất thải, vật liệu bị 

loại bỏ (cát, đá, xi măng, vỏ bao bì, đầu mẩu gỗ...) và dầu mỡ, làm tăng hàm lượng các 

chất lơ lửng, các chất hữu cơ, tăng độ đục của môi trường nước, làm suy giảm chất lượng 

nước, làm mất mỹ quan (đối với các chất có thời gian phân huỷ dài hoặc không có khả 

năng phân huỷ: vỏ bao bì, giẻ lau…) khu vực dự án và lân cận, gây ô nhiễm môi trường 
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xung quanh. Bên cạnh đó còn tác động trực tiếp đến hệ sinh thái thủy sinh của suối Nậm 

Chim gần khu vực dự án. 

Nước mưa cuốn theo đất, đá gây bồi lấp hệ thống thoát nước trong khu vực, làm 

giảm khả năng thoát nước của khu vực dự án, thu hẹp dòng chảy, giảm chất lượng nước 

tại suối trong khu vực dự án và xung quanh. Ngoài ra nước mưa chảy tràn còn có khả 

năng gây sạt lở, xói mòn tại các vị trí đất đá có tính chất cơ lý yếu, không ổn định do bị 

tác động bởi hoạt động khoan nổ mìn. Mưa lớn kéo dài còn có khả năng tạo thành dòng 

xói, gây trượt sạt và cuốn trôi đất đá, ảnh hưởng đến các hoạt động tại các công trường 

thi công và tại các bãi thải của Dự án, gây bồi lấp các khu vực trũng.    

Mưa lớn kéo dài còn gây nguy hiểm cho các thiết bị thi công: Đất cát tại các công 

trường bị lầy hóa sẽ làm tăng nguy cơ trơn trượt, ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết 

bị đào, ô tô vận chuyển cũng như an toàn lao động trong quá trình thi công. 

*) Đối tượng chịu tác động: Chất lượng nước và HST tại suối Nậm Chim. 

*) Phạm vi tác động: Khu vực thi công, suối Nậm Chim. 

*) Thời gian tác động: Trong giai đoạn triển khai xây dựng và lâu dài. 

*) Mức độ tác động: Trung bình. 
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d. Tác động do chất thải rắn 

* Đối với CTR xây dựng:  

Bảng 3.28. Bảng cân bằng khối lượng đất đá đào đắp của dự án 

Tên công việc   Đơn vị  

 Khối lượng đào đắp của dự án   Khối lượng tận dụng từ khối lượng đào   Khối lượng thải  

Tuyến 

đập đầu 

mối  

Cửa lấy 

nước 

Hầm 

dẫn 

nước 

Đường 

ống áp 

lực + 

NMTĐ 

+ TBA 

Đê 

quây + 

Kênh 

dẫn 

dòng 

 Đường 

TC-VH 

Tuyến 

đường 

dây 110 

Kv 

 Tổng  

Tuyến 

đập đầu 

mối  

Cửa lấy 

nước 

Hầm dẫn 

nước 

Đường 

ống áp 

lực + 

NMTĐ 

+ TBA 

Đê 

quây + 

Kênh 

dẫn 

dòng 

 Đường 

TC-VH 

Tuyến 

đường 

dây 110 

Kv 

 Tổng  

Tuyến 

đập đầu 

mối  

Cửa lấy 

nước 

Hầm 

dẫn 

nước 

Đường 

ống áp 

lực + 

NMTĐ 

+ TBA 

Đê 

quây + 

Kênh 

dẫn 

dòng 

 Đường 

TC-VH 

Tuyến 

đường 

dây 110 

Kv 

 Tổng  

 I. Tổng đào đất, đá   103m3  20,43 6,29 80,12 36,55 4,11 88,94 6,21 242,650 16,34 2,20 60,89 32,09 0,79 30,24 2,36 144,917 4,09 4,09 19,23 4,46 3,32 58,70 3,85 97,733 

 1. Đào đất, đá hở   103m3  20,43 6,29   36,55 4,11 88,94 6,21 162,530 16,34 2,20   32,09 0,79 30,24 2,36 84,026 4,09 4,09 0,00 4,46 3,32 58,70 3,85 78,504 

 3. Đào đá ngầm  103m3     80,12         80,120     60,89         60,891 0,00 0,00 19,23 0,00 0,00 0,00 0,00 19,229 

 II. Tổng đắp đất, đá  103m3       0,11 0,79 27,13 7,22 35,250               0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,790 

 Tổng  103m3 20,430 6,290 80,120 36,660 4,900 116,070 13,430 277,900 16,344 2,202 60,891 32,091 0,790 30,240 2,360 144,917 4,086 4,089 19,229 4,459 4,110 58,700 3,850 98,523 

 Nguồn: Hồ sơ NCKT của Dự án 

- Tổng khối lượng đất đá tận dụng của dự án là 144,917 x 103 m3: 

+ Tận dụng 35,25 x 103 m3 để đắp đê quây, đắp trả hố móng công trình và đắp nền đường TC-VH. 

+ Tận dụng khoảng 60,891 x 103 m3 đá đào hầm và đá đào hố móng công trình đưa về trạm nghiền sàng sản xuất vật liệu xây dựng (Theo kết quả điều tra địa chất, chất lượng đất, đá trong khu vực tuyến 

đập, hầm dẫn nước có chất lượng tương đối tốt, đảm bảo cho việc xây dựng). 

- Tổng khối lượng đất đá thải của dự án là 98.523 x 103 m3. Với khối lượng đất đá thải xây dựng phát sinh từ các hoạt động nêu trên, nếu không có khu thu gom đổ thải phù hợp sẽ gây ra những tác động 

tiêu cực cho chính hoạt động xây dựng cũng như ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên cũng như hoạt động sản xuất của người dân.  

 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  129 

* Đối với chất thải rắn xây dựng: 

Trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình sẽ phát sinh các chất thải rắn 

như gỗ, sắt thép, tôn, bao bì, gạch vỡ… là những chất trơ với môi trường; do vậy chúng 

thường được tận dụng lại hoặc bán phế liệu.  

Theo công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2017 của Bộ Xây dựng, khối lượng 

vật liệu không đạt chuẩn, rơi vãi trong quá trình thi công xây dựng trong từng giai đoạn 

bằng 0,05 - 0,1% khối lượng nguyên, vật liệu. Khối lượng vật liệu của Dự án khoảng 

33.630 tấn (Chương 1), lượng CTR xây dựng là khoảng 19,56-39,32 tấn.  

* Đối với rác thải sinh hoạt:  

Với lượng công nhân/ngày lớn nhất trên toàn công trường là 120 người, hệ số 

phát thải rác thải sinh hoạt là 0,29 kg/người/ngày, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh một 

ngày lớn nhất tại các khu vực lán trại là khoảng 34,8kg/ngày, tương đương 904,8kg/26 

ngày. Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, bao bì, túi nilon, giấy, vỏ hộp, chai, lọ… Nếu 

không có biện pháp thu gom và xử lý có thể gây các tác động: 

+ Ô nhiễm môi trường không khí: Phát sinh mùi hôi, thối, ảnh hưởng đến sức 

khỏe của 120 công nhân trên công trường. 

+ Ô nhiễm môi trường nước: Khi trời mưa, rác thải sẽ cuốn theo nước mưa xuống 

suối, làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến hoạt động sống của thủy sinh vật. 

+ Qúa trình phân hủy rác thải sẽ thu hút các loài ruồi, muỗi, bọ… có thể là 

nguyên nhân phát tán dịch bệnh.  

* Sinh khối thu dọn lòng hồ:  

Theo hiện trạng sử dụng đất được trình bảy ở Chương 1, phần diện tích ngập 

nước bao gồm đất sông suối; đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất chưa sử 

dụng hiện trạng là cây bụi, thảm cỏ, tính toán được khối lượng sinh khối phát sinh cần 

phải thu dọn là: 

Bảng 3.29. Khối lượng sinh khối tại phần diện tích dự án 

Loại sinh khối 
Hệ số sinh khối k 

(tấn/ha) 

Diện tích đất  

(ha) 

Khối lượng sinh khối  

(tấn) 

Cây bụi 0,15 2,5 0,83 

Cây hàng năm  0,8 7,09 5,66 

Lúa nước 0,2 0,92 0,18 

Tổng cộng  10,5 6,215 

Lượng sinh khối phát sinh từ quá trình thu dọn lòng hồ chủ yếu là gốc, rễ thực 

vật. Lượng rác này sẽ được thu gom, vận chuyển về chôn lấp cùng chất thải rắn sinh 

hoạt của công nhân. 

*) Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trên công trường, môi trường 

không khí, đất, nước suối Nậm Chim. 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  130 

*) Phạm vi tác động: Trong khu vực dự án. 

*) Thời gian tác động: Trong thời gian thi công. 

*) Mức độ tác động: Cao. 

d. Tác động do chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và phương tiện 

vận chuyển; từ hoạt động của văn phòng, sinh hoạt của công nhân viên.  

- Lượng phát sinh và thành phần:  

+ Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng máy móc và phương tiện vận chuyển tạo ra 

dầu thải, mỡ thải và vật chất nhiễm dầu mỡ (giẻ lau, cặn dầu, thùng đừng dầu mỡ…). 

Theo Chương 1, trong tổng 182 thiết bị máy móc sử dụng, số lượng phương tiện vận 

chuyển và thi công cơ giới sử dụng dầu diezen là khoảng 65 phương tiện. Tính toán 

tương tự như giai đoạn GPMB, lượng dầu mỡ thải phát sinh ước tính là khoảng 1170 

lít/quý= 1.023,5kg/quý (4.095kg/năm). Đối với giẻ lau và cặn dầu ước tính là 1 

kg/máy/quý, số lượng giẻ lau trong quý là 65 kg/quý (260kg/năm). Đối với thùng, túi 

đựng dầu, mỡ ước tính khoảng 18 kg/quý (64kg/năm). 

+ Chất thải nguy hại phát sinh từ khu vực văn phòng bao gồm: Bóng đèn neon 

hỏng, pin, ắc quy thải,… ước tính khoảng 18 kg/tháng (72kg/năm). 

=> Tổng lượng CTNH phát sinh là khoảng 4.715kg/năm. 

*) Đánh giá tác động: CTNH phát sinh nếu không được thu gom, xử lý có thể gây 

ra các tác động xấu như sau: 

+ Không khí: Các hơi dung môi, dầu có thể bay hơi làm phát tán mùi khó chịu, 

gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm việc 

trên công trường. 

+ Nước: Vào những ngày mưa, CTNH có thể bị cuốn theo nước mưa xuống lòng 

suối Nậm Chim, gây ô nhiễm môi trường nước suối và ảnh hưởng xấu đến HST thủy sinh. 

+ Đất: CTNH sẽ ngấm xuống lòng đất, tích lũy trong đất làm ô nhiễm môi trường 

đất và tác động đến cả HST trong lòng đất. 

Như vậy, lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này không lớn, nhưng 

nếu không được thu gom, lưu giữ theo quy định sẽ tác động xấu đến môi trường đất, 

nước, không khí cũng như sức khỏe của công nhân trên công trường. 

*) Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trên công trường, môi trường 

đất, nước, không khí khu vực. 

*) Phạm vi tác động: Trong khu vực dự án và xung quanh. 

*) Thời gian tác động: Trong thời gian thi công và lâu dài. 

*) Mức độ tác động: Cao. 

3.1.1.4.2. Tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn 

a1. Tác động do hoạt động nổ mìn phá đá 
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Theo nghiên cứu của KS. Nguyễn Bàng Đức được trình bày trong tài liệu Công 

nghiệp mỏ, số 5-2006, nổ mìn không những tạo ra lượng lớn khí độc hại, bụi và đất đá 

văng mà còn tạo ra các chấn động ảnh hưởng đến sườn dốc, ảnh hưởng tới nền đất đá 

gần khu vực khoan nổ, gây hiện tượng sụt, lở đá. Tiếng ồn do đá nổ mìn không những 

gây khó chịu cho công nhân và dân cư sống trong khu vực lân cận mà còn có thể tác 

động đến các loài động vật hoang dã trong vùng. Tiếng ồn tại thời điểm nổ mìn có thể 

lên tới 110dBA và lan xa hàng km.  

Cường độ tức thời của tiếng ồn tại thời điểm nổ mìn phá đá có thể lên tới (95-100 

dB0 thậm chí đạt trên 115 dB. So với mức cho phép (TCVN 3985-1999: Âm học - Mức 

ồn cho phép tại các vị trí làm việc), thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá 

1 giờ. Tuy nhiên thời gian nổ mìn ngắn, thường từ 11h30 đến 12h30 và 16h30-17h30 

(thời điểm các hoạt động khác ngừng hoạt động) và CDA sẽ tuân thủ đúng biện pháp nổ 

mìn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và lắp đặt các tấm chắn ồn tại các vị trí 

ven đường. 

* Đối với chấn động do nổ mìn và tác động của sóng không khí: 

- Chấn động: 

Theo công thức tính khoảng cách an toàn về chấn động đối với nhà và công trình 

do nổ một phát mìn tập trung:  

rc = Kc. .3  

Trong đó: 

rc là khoảng cách an toàn, tính bằng mét (m); 

Kc là hệ số phụ thuộc vào tính chất đất nền của công trình cần bảo vệ, tra bảng 

7.1; Tính trường hợp đá nguyên khối Kc=3; 

α là hệ số phụ thuộc vào chỉ số tác động nổ n, Tính trường hợp chỉ số tác động 

nổ n=1; 

Q là khối lượng toàn bộ của phát mìn, tính bằng kg; 

Tính toán trường hợp này với quả nổ 50kg, thì bán kính an toàn về chấn động là: 

Rc = 3 x 1 x  ∛ 50  =  40,7 m. 

- Sóng không khí: 

Khoảng cách để sóng không khí sinh ra do nổ mìn ở trên mặt đất, không còn đủ 

cường độ gây tác hại tính theo công thức q: 

                   (3.8) 

             (3.9) 

Trong đó: 

rs, Rs là khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí, tính bằng mét (m); 

Q là tổng số khối thuốc nổ, tính bằng kg; 

 Q

Qkr ss 

3 QKR ss 
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ks, Ks là hệ số phụ thuộc vào các điều kiện phân bổ vị trí độ lớn phát mìn, mức 

độ hư hại; 

 Dùng công thức (3.9) trong các điều kiện sau đây: 

+ Khi khối thuốc 10 tấn để trên mặt đất và thuộc bậc I, II, III về an toàn. 

+ Khi khối thuốc  20 tấn đặt ngầm và thuộc bậc I, II về an toàn. 

Dùng công thức (3.8) với tất cả bậc an toàn còn lại. 

Đối với dự án sử dụng công thức số 3.9 để tính toán an toàn về tác động của sóng 

không khí. 

Tính toán với quả nổ có lượng thuốc nổ 50 kg, với điều kiện an toàn là không xảy 

ra hư hỏng gì, tính toán cho các trường hợp:  

TH1: Phát thuốc lộ thiên Ks = 100 

TH2: Phát thuốc ngầm bằng chiều cao phát thuốc Ks = 35 

TH3: Phát thuốc khi n=3, Ks = 5 

Kết quả tính toán tương ứng các trước hợp trên với quả nổ Q =50 kg 

TH1: Rs = 100 x √50 = 707 m 

TH2: Rs = 35 x √50 = 247,50 m 

TH3: Rs = 100 x √50 = 35,35 m 

Xung quanh khu vực dự án không có dân cư sinh sống nên quá trình thực hiện nổ 

mìn không gây chấn động lớn, ảnh hưởng đến nhà cửa và sức khỏe của người dân. 

- Tính bán kính vùng nguy hiểm có mảnh đất đá văng xa khi nổ mìn: 

Bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa khi nổ mìn phụ thuộc vào 

đường cản ngắn nhất W và chỉ số tác động của phát mìn n. 

+ Đối với khoan nổ nhỏ: 

Theo QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản 

xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công 

nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ, với W=1,5 nằm trong khoảng từ 0-1,5m và n=1 

tương đương bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa đối với người là 

R<200m, đối với thiết bị, công trình là R<100m. 

+ Đối với khoan nổ lớn: 

Theo, QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản 

xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công 

nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ, với W=4 nằm trong khoảng từ 2-4m và n=1 xác 

định được bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa đối với người là 

200m<R<300m; đối với thiết bị, công trình là 100m<R<150m. 

Đối với khu vực nhà máy hay nổ mìn phần hầm và phần hở lộ thiên sẽ được sử 

dụng phương pháp nổ vi sai (các cấp vi sai cách nhau tối thiểu là 75ms). Với biện pháp 

này sẽ giải quyết được hiện tượng rung chấn do nổ mìn trong phạm vi trên dưới 100m 

và hạn chế được mảnh đá vụn văng xa. 
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Tóm lại là bán kính an toàn khi nổ mìn thực tế phải được CDA tính toán đảm bảo 

an toàn và phù hợp trên hiện trường. Việc tính toán mạng khoan nổ, khối lượng thuốc 

nổ cho 1 lần nổ sẽ được thể hiện trong hộ chiếu khoan nổ mìn phải được CDA và tư vấn 

giám sát chấp thuận phê duyệt trước khi thi công nhằm đảm bảo an toàn.   

a2. Tiếng ồn của các thiết bị sử dụng trong thi công  

Trong giai đoạn này, các hoạt động gây tiếng ồn là đào, xúc, phá đá, vận chuyển 

đất, đá đắp đường,và giao thông.  

Mức suy giảm tiếng ồn từ các máy móc thiết bị theo khoảng cách được tính gần 

đúng bằng công thức. 

Li = Lp - Ld - Lc , dBA         (3.10) 

Trong đó: 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách r2, dBA; 

Lp - Mức ồn tại nguồn gây ồn cách nguồn gây ồn khoảng cách r1, dBA; 

Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách r2 ở tần số i. 

Ld = 20 lg [(r2/r1)1+a], dBA      (3.11) 

r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp, m; 

r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li, m; 

a - Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình (a=0,1 - mặt đất trồng 

cỏ, = 0 - mặt đất trống, = -0,1 - mặt đường nhựa và bê tông); 

Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Tại khu vực dự án Lc=0. 

Bảng 3.30. Mức độ tiếng ồn điển hình của các thiết bị, phương tiện thi công 

T 

T 
Thiết bị 

Số 

lượng 

Mức ồn (dBA), cách nguồn 

phát sinh 1 m 
Mức ồn cách nguồn 

Tài liệu 1 Tài liệu 2 TB 20 m 40 m 60 m 

1 Máy ủi 5 93,0  93,0 66,9 60,9 57,4 

2 Máy xúc 8  72,0 - 84,0 78,0 51,9 45,9 42,4 

3 Máy lu 4  73 - 75 74 47,9 41,9 38,4 

4 
Xe 

tải 

Đường ngoài công 

trường 
27 

 

 
82,0 - 94,0 88,0 

62,9 56,7 53,9 

Đường trong công 

trường 
20 61,9 55,9 52,4 

5 Máy phát điện 2  72,0 - 82,5 77,2 51,2 45,1 41,6 

6 Máy nén khí 7 80,0 75,0 - 87,0 81,0 54,9 48,9 45,4 

7 Búa và máy khoan đá 19  81,0 - 98,0 89,5 63,5 57,4 53,9 

8 Cần trục 4  76 - 87 81,5 55,4 49,4 45,9 

9 Máy trộn bê tông 6  75 - 88 81,5 55,4 49,4 45,9 
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T 

T 
Thiết bị 

Số 

lượng 

Mức ồn (dBA), cách nguồn 

phát sinh 1 m 
Mức ồn cách nguồn 

Tài liệu 1 Tài liệu 2 TB 20 m 40 m 60 m 

10 Máy đầm bê tông 8  70-90 80 53,9 47,9 44,4 

11 Bơm bê tông 2  80 - 83 81,5 55,4 49,4 45,9 

12 Máy đầm 6  72 - 74 73 46,9 40,9 37,4 

QCVN 26:2010/BTNMT (độ ồn khu vực thông thường) 70 

QCVN 24:2016/BYT (độ ồn khu vực làm việc) 85 

 Nguồn: Tài liệu 1- Nguyễn Đình Tuấn và cộng sự; Tài liệu 2 - Mackernize, L.da, 

1985 

Mức ồn tổng cộng tại một điểm được xác định theo công thức sau đây: 

             (3.12) 

Trong đó: 

L: Tổng mức ồn (mức cường độ âm thanh) tại điểm xem xét; 

Li: Mức ồn của nguồn i; 

n: Số nguồn ồn. 

Từ công thức trên, tính toán mức gây ồn tổng cộng của các loại thiết bị thi công 

tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 20m, 40m và 60m lần lượt là 106,1dAB, 

69,82dBA, 65,69dAB. 

Như vậy nếu riêng lẻ từng thiết bị thi công, tiếng ồn phát sinh đảm bảo GHCP 

theo QCVN 26:2010/BTNMT so với nguồn gây ồn. Tuy nhiên với độ ồn max, hầu hết 

phải từ khoảng cách 40 m trở lên, mức ồn phát sinh mới đảm bảo GHCP. Tiếng ồn phát 

sinh từ phương tiện thi công chủ yếu tác động trực tiếp đến CBCNV thi công xây dựng 

tại công trường. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao 

động của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu 

hết các bộ phận trong cơ thể con người. Các dấu hiệu bị ảnh hưởng đến sức khỏe thể 

hiện ở: mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu, thính giác giảm sút. Ảnh hưởng này dẫn 

tới năng suất lao động giảm...  

*) Đối tượng chịu tác động: công nhân trên công trường và người dân đi qua hoặc 

canh tác nông nghiệp gần khu vực dự án. 

*) Phạm vị tác động: khu vực dự án và lân cận. 

*) Thời gian tác động: trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

*) Mức độ tác động: trung bình. 

b. Tác động do rung động 

dBAL
iLn

,10lg.10

1,0

1
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Trong quá trình thi công, rung động phát sinh do các thiết bị nêu trên. Mức rung 

gây ra do từng thiết bị phá dỡ được tính theo công thức sau: 

VL = VL0 - Ld - 8,7a (r - r0) (dB)   (3.13) 

Trong đó: 

VL: Là độ rung tính theo dB ở khoảng cách “r” mét đến nguồn; 

Vlo: Là độ rung tính theo dB đo ở khoảng cách “ro” mét từ nguồn. Độ rung ở 

khoảng cách ro = 10 m thường được thừa nhận là rung nguồn; 

Ld: Biên độ rung 

Ld = 20log (r/r0)0,5              (3.14) 

a: Là hệ số giảm nội tại của rung đối với nền sét khoảng 0,03. 

Mức rung nguồn và kết quả tính toán dự báo mức rung động tổng hợp do các thiết 

bị gây ra theo khoảng cách được thể hiện ở 2 bảng sau: 

Bảng 3.31. Rung động do thiết bị sử dụng 

TT Thiết bị 
Mức rung tham khảo  

(theo hướng thẳng đứng, cách nguồn 10m) 

1 Máy ủi 71 

2 Máy xúc 70 

3 Máy lu 88 

4 Xe tải 72 

5 Máy phát điện 75 

6 Máy nén khí 73 

7 Búa máy 98 

8 Cần trục 72 

9 Trạm trộn bê tông 80 

10 Bơm bê tông 70 

11 Máy đầm 76 

12 Nổ mìn 120 

Nguồn: USEPA, 1971 

Bảng 3.32. Kết quả dự báo mức rung động do các thiết bị  

trong giai đoạn triển khai xây dựng 

TT 
Loại phương tiện,  

thiết bị sử dụng 

Số 

lượng 

Mức rung ở khoảng cách (dB) 

18 m 22 m 70 m 140m 

1 Máy ủi 5 58,81 56,16 36,95 24,49 

2 Máy xúc 8 57,81 55,16 35,95 23,49 

3 Máy lu 4 75,81 73,16 53,95 41,49 

4 Xe tải 47 59,81 57,16 37,95 25,49 
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TT 
Loại phương tiện,  

thiết bị sử dụng 

Số 

lượng 

Mức rung ở khoảng cách (dB) 

18 m 22 m 70 m 140m 

5 Máy phát điện 2 62,81 60,16 40,95 28,49 

6 Máy nén khí 7 60,81 58,16 38,95 26,49 

7 Búa máy 19 85,81 83,16 63,95 51,49 

8 Cần trục 4 59,81 57,16 37,95 25,49 

9 Trạm trộn bê tông 2 67,81 65,16 45,95 33,49 

10 Bơm bê tông 2 57,81 55,16 35,95 23,49 

11 Máy đầm 8 63,81 61,16 41,95 29,49 

12 Nổ mìn - 107,81 105,16 85,95 73,49 

Tổng độ rung 107,84 105,20 85,99 73,53 

QCVN 27:2010/BTNMT 75dB (từ 6h-21h) 

 (*) QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

So sánh kết quả dự báo với giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT thấy 

rằng, mức rung lớn nhất phát sinh từ hoạt động nổ mìn. 

Tổng hợp rung động gây ra do các thiết bị phá dỡ được tính theo công thức sau: 

VLAp =  10lg(10VLA1/10 + 10VLA2/10 + 10VLA3/10 +.... + 10VLAn/10)

 (3.15) 

Trong đó:  

VLAn: Mức rung động do từng thiết bị sử dụng (dB). 

Từ công thức trên, tính toán mức rung tổng cộng của các loại thiết bị thi công tới 

môi trường xung quanh ở khoảng cách 18m, 22m và 70m, 140m lần lượt là 115,4dB, 

113,5dB, 95,9dB, 74,6dB. 

Những ảnh hưởng do độ rung phát sinh từ các hoạt động trong quá trình xây dựng 

các dự án gây ra đối với sức khỏe con người thường bị bỏ qua và coi nhẹ. Trên thực tế, 

độ rung với mức gia tốc cao có thể gây chấn động đến các công trình liền kề hoặc những 

công nhân tiếp xúc với các thiết bị có độ rung lớn (các thiết bị hạng nặng như máy ủi, 

máy đầm,…) trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tim mạch và hệ thống thần kinh. Hoạt 

động nổ mìn gây ra độ rung lớn nhất, tuy nhiên thời gian tác động chỉ theo từng đợt nổ, 

thời gian tác động không liên tục, sóng dao động trong khoảng thời gian ngắn, khoảng 

0,25 giây.  

Đặc biệt, khi thi công tuyến đường hầm, yếu tố độ rung cực kỳ quan trọng, nó 

ảnh hưởng đến an toàn công trình xây dựng. Tuy nhiên với độ rung gây ra do các hoạt 

động thi công hầm vẫn nằm trong giới hạn tính toán địa chất của công trình. 

*) Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc trên công trường. 

*) Phạm vị tác động: khu vực dự án và lân cận. 

*) Thời gian tác động: trong giai đoạn triển khai xây dựng. 
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*) Mức độ tác động: trung bình. 

c. Tác động đến hoạt động giao thông đường bộ  

Nguồn tác động: Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu của dự án. 

Đánh giá tác động: trong giai đoạn này, sẽ tận dụng tối đa đường QL12, ĐT150, 

đường nông thôn để vận chuyển nguyên vật liệu. Việc sử dụng các tuyến đường này để 

làm đường thi công, đường vận chuyển có thể gây ra các tác động như sau: 

c1. Gây hư hại các tuyến đường 

Dự án sẽ sử dụng các tuyến đường QL12 (đường cấp IV miền núi; chiều rộng 

nền đường 6,5m; chiều rộng lề đường 2x1,5m; tải trọng 15 tấn), ĐT 150 (đường cấp IV 

miền núi; chiều rộng nền đường 6,5m; chiều rộng lề đường 2x1,5m; tải trọng 15 tấn) và 

các đường giao thông nông thôn (hiện trạng là đường bê tông, đường đất; chiều rộng 

nền đường 3,5m, tải trọng 10 tấn) phục vụ vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu, máy móc 

thiết bị, đất đá thải. Cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực cũng đã được nhà nước đầu 

tư, cải tạo, hiên trạng các tuyến đường đảm bảo cho quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, 

quá trình vận chuyển của các ô tô trọng tải lớn trong thời gian dài có thể tác động đến 

tiện ích cộng đồng và hoạt động đi lại của người dân địa phương, chủ yếu là: 

+ Tạo thêm ổ voi, ổ gà và chướng ngại vật (đất đá thải rơi vãi) trên đường, đặc 

biệt tại các đoạn đường đã bị xuống cấp; hư hại, xuống cấp thêm các tuyến đường này 

nếu sau thời gian thi công không được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

+ Tăng mật độ lưu thông của các phương tiện trên đường. Ảnh hưởng đến hoạt 

động đi lại của người dân trong suốt quá trình thi công thực hiện dự án. 

Các ảnh hưởng này gián tiếp gây thiệt hại cho người dân sống tại các khu dân cư 

có sử dụng tuyến đường giao thông hàng ngày, diễn ra trong suốt thời gian thi công và 

còn kéo dài nếu chất lượng tuyến đường bị xuống cấp, không được hoàn trả ít nhất như 

trạng thái ban đầu. 

c2. Gây ùn tắc, tai nạn giao thông 

Ùn tắc giao thông có thể xảy ra do: 

+ Các phương tiện vận chuyển hoạt động qua các khu dân cư vào giờ cao điểm, 

các xe ô tô vào và ra trên đoạn đường hẹp.  

+ Kế hoạch điều phối đất đá đào khi thi công đường TC-VH hay vận chuyển đất 

đá thải của các hạng mục công trình không hợp lý gây ra ùn tắc phương tiện vận chuyển. 

Tác động: 

+ Ùn tắc cũng sẽ làm tăng nồng độ các khí thải gây ô nhiễm như CO, NO2 và 

SO2, tiếng ồn cục bộ từ các phương tiện vận chuyển như đã phân tích ở trên, ảnh hưởng 

gián tiếp đến sức khỏe của người dân tham gia giao thông. 

+ Hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu; đất đá thải; đất đá điều phối đường 

TC-VH thường làm rơi vãi vật liệu xây dựng và bùn đất đổ thải trên đường, đặc biệt 

trong phạm vi 100 - 200m xung quanh khu vực thi công. Nếu không có biện pháp hạn 

chế và thu gom vật liệu xây dựng và đất đá thải rơi vãi, gặp trời mưa sẽ trở thành bùn 
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nhão gây lầy hóa, trơn trượt, làm mất an toàn giao thông trên đường, có thể gây tai nạn, 

ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người tham gia giao thông. Va chạm không 

chỉ xảy ra giữa phương tiện giao thông trên đường và phương tiện thi công mà còn có 

thể xảy ra giữa các phương tiện giao thông với nhau.   

d. Tác động đến KTXH 

* Tác động liên quan đến các bệnh truyền nhiễm: 

+ Sự gia tăng số lượng công nhân xây dựng ở vùng dự án có thể mang theo những 

bệnh lạ đến và lây truyền sang người dân địa phương.  

+ Ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường không khí do thói quen sinh hoạt 

thiếu ý thức của công nhân trên công trường là điều kiện cho các loài muỗi phát triển, 

nguy cơ gây bệnh sốt xuất huyết tăng. Các bệnh về đường ruột như tả, lị, thương hàn 

liên quan đến nguồn nước ô nhiễm cũng có thể phát sinh.  

+ Đối tượng dễ nhiễm là công nhân xây dựng và khu vực dân cư gần công trường. 

Điều đó tất yếu làm tăng chi phí xã hội, bao gồm chi phí thuốc men, giảm giờ lao động, 

chi phí phục vụ và chi phí gián tiếp khác. 

* Tác động đến sức khỏe của công nhân xây dựng: 

+ Kết quả dự báo nồng độ bụi, khí thải và tiếng ồn phát sinh trong quá trình đào 

đắp do đốt nhiên liệu diezel từ các thiết bị có sử dụng dầu cho thấy, công nhân là đối 

tượng trực tiếp bị ảnh hưởng.  

+ Ngoài ra, việc cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho công nhân nếu không được 

đảm bảo cũng có thể tác động trực tiếp tới sức khỏe của họ như mắc các bệnh về da, 

đường tiêu hóa, từ đó ảnh hưởng đến năng suất lao động và tiến độ chung của dự án.  

+ Mức độ ảnh hưởng sẽ được giảm nhẹ vì CDA sẽ thực hiện các BPGT liên quan 

ở tại chương 3 của báo cáo này. 

* Tệ nạn xã hội và mâu thuẫn giữa công nhân và người dân địa phương: 

Khi xây dựng công trình, dân số tại khu vực dự án sẽ tăng lên do một lượng công 

nhân, dân cư trong khu vực hoặc từ nơi khác đến làm ăn sinh sống. Từ đó, làm gia tăng 

dân số, khai phá đất đai, lợi dụng dự án để chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép, săn bắt 

chim thú trái phép, buôn bán, chuyên chở động vật hoang dã…gây suy giảm diện tích 

thảm phủ thực vật, số lượng loài tại khu vực dự án và lân cận. Nếu không có sự quản lý 

tốt về vấn đề tạm trú và nội quy về chế độ sinh hoạt và quy chế làm việc cho công nhân 

tại công trường có thể sẽ kéo theo sự gia tăng các tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, 

trộm cướp, xung đột giữa dân cư địa phương với công nhân làm việc trong nhà máy... 

Các tệ nạn này góp phần gây rối trật tự xã hội và ảnh hưởng đến cuộc sống của người 

dân bản địa. 

* Ảnh hưởng đến kinh tế, nghề nghiệp của người dân vùng dự án: 

- Trong quá trình thi công xây dựng không gây tác động tiêu cực tới hoạt động sản 

xuất nông nghiệp của các hộ dân trong khu vực thi công, đặc biệt là các hộ có thu nhập 

chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp vì: Dự án đã thực hiện đền bù trong giai đoạn giải 

phóng mặt bằng. 
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- Tác động tới nhu cầu nước cho sinh hoạt: 

Như đã phân tích trong chương 2, khu vực phía hạ lưu tuyến đập có khu dân cư 

bản Nậm Chim sinh sống hai bên bờ suối. Người dân sống ở khu vực cao hơn suối Nậm 

Chim (từ 100m trở lên) nên người dân có thói quen sử dụng nước sạch từ các khe suối 

lân cận, mó nước dẫn về các các đường ống hoặc trữ nước mưa để cho mục đích ăn 

uống, tắm giặt.  

- Tác động tới nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp: 

Tập quán canh tác chủ yếu của người dân trong khu vực là canh tác trên đất dốc 

theo hình thức ruộng bậc thang, nương rẫy. Người dân sử dụng nước từ mương nước 

phía thượng lưu tuyến đập để tưới cho các thửa ruộng nằm cách tuyến đập khoảng 300m 

về phía hạ lưu bên bờ trái suối Nậm Chim. Chủ dự án đã thiết kế cống xả môi trường 

đảm bảo trả nước phục vụ cho hoạt động tưới tiêu của người dân. 

Ngoài ra, việc thi công hầm dẫn nước còn có thể gây ảnh hưởng đến các mạch 

nước ngầm, làm hạ mực nước ngầm trong khu vực, dẫn đến thiếu hụt nguồn nước cấp 

cho sinh hoạt và canh tác nông nghiệp của một số hộ dân sử dụng nước khe mó trong 

khu vực dọc theo tuyến hầm dẫn nước. 

* Bên cạnh đó dự án còn có thể phát sinh những tác động tích cực, cụ thể: 

+ Việc tập trung 120 công nhân trên công trường sẽ làm tăng nhu cầu về lương 

thực thực phẩm và vui chơi giải trí tại địa phương, góp phần thúc đẩy hoạt động thương 

mại, dịch vụ phát triển, hình thành các cơ sở kinh doanh dịch vụ, góp phần giải quyết 

vấn đề việc làm và tăng thu nhập cho người dân.  

+ Tạo cơ hội về việc làm cho người lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động tạm 

thời tại địa phương, tác động tích cực tới nhận thức, cũng như đời sống văn hóa của 

cộng đồng dân cư địa phương. 

e. Tác động đến môi trường nước do các hoạt động trên công trường 

Các hoạt động trên công trường có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước suối Nậm 

Chim bao gồm: 

Bảng 3.33. Các hoạt động trên công trường có khả năng gây ô nhiễm  

nguồn nước suối Nậm Chim 

TT Hoạt động Yếu tố bị tác động 

1 Dẫn dòng thi công Ô nhiễm nước sông do gia tăng chất rắn lơ lửng 

2 Thi công đập Ô nhiễm nước sông do tăng độ pH trong nước 

3 Sinh hoạt của công nhân 
Ô nhiễm nước sông do gia tăng BOD5, COD, chất rắn 

lơ lửng, các chất hữu cơ, nitơ và phốt pho, coliform... 

4 
Bảo trì, bảo dưỡng xe máy 

thi công 
Ô nhiễm nước sông do dầu mỡ 

5 Nước mưa chảy tràn 
Ô nhiễm nước sông do nước mưa chảy tràn cuốn trôi 

tất cả các chất ô nhiễm vào nguồn nước 
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f. Thay đổi cảnh quan khu vực công trình và khả năng tự phục hồi 

Việc tập trung thiết bị thi công và sự hình thành kho, bãi, lán trại tại khu vực Dự 

án tạo nên sự thay đổi cảnh quan. Sự thay đổi này không nghiêm trọng vì các kho bãi 

chứa vật liệu và lán trại thi công chỉ tồn tại tạm thời. Khi Dự án kết thúc, sẽ tháo dỡ các 

nhà tạm, lán trại và các công trình phụ trợ, thu dọn sạch vật liệu xây dựng và các cấu 

kiện còn thừa, sửa sang, phục hồi lại mặt bằng. 

Công trình dẫn dòng thi công cũng làm thay đổi lòng dẫn và cảnh quan suối Nậm 

Chim trong thời gian thi công. Sau khi kết thúc xây dựng đập, sẽ phá dỡ đê quai, thanh 

thải lòng suối, đảm bảo trả lại lòng dẫn phía thượng và hạ lưu đập gần như hiện trạng 

ban đầu, không gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành cửa lấy nước, cống xả cát, xả 

dòng chảy môi trường về suối Nậm Chim cũng như ảnh hưởng đến chất lượng môi 

trường nước, môi trường sinh thái. Công tác thanh thải lòng suối là công tác bắt buộc. 

Tại các bãi thải, quá trình đổ thải và sự hình thành bãi thải với chiều cao 3,5-4m 

tại khu vực dự án làm thay đổi cảnh quan tại khu vực. Tuy nhiên thay đổi này không 

đáng kể do xung quanh các bãi này là đồi núi. Để đảm bảo bãi thải được an toàn trong 

GĐVH của Dự án, CDA sẽ gia cố mái và chân bãi thải bằng công nghệ phù hợp, đồng 

thời bố trí các ống thoát nước trong thân bãi, đảm bảo tránh trượt sạt đất đá thải do tác 

động của trọng lực mỗi khi xảy ra mưa lớn, kéo dài. Trong đất đá thải tại khu vực không 

chứa các chất nguy hại (các hợp chất hòa tan chứa kim loại nặng và cyanua) nên không 

ảnh hưởng đến chất lượng nước, đất khu vực xung quanh. Sau khi hết thúc hoạt động 

thi công, CDA sẽ thực hiện san đều bãi thải và trồng cây Lát. Nhờ điều kiện khí hậu 

nóng ẩm, mưa nhiệt đới nên sẽ có một số loài cây cỏ có thể phát triển tự nhiên trên bề 

mặt bãi thải theo thời gian.  

Quá trình đào hố móng xây dựng đập ngăn suối, xây dựng nhà máy thủy điện, 

trạm biến áp, tuyến đường dây, đường TC-VH của Dự án tạo nên kiểu địa hình nhân tạo 

quy mô lớn dần thay thế cho kiểu địa hình đồi núi và sông suối kéo dài.  

Quá trình điều phối đất đá làm đường TC-VH nếu không hợp lý, đất đá đào sau 

khi điều phối ngang không được vận chuyển cho điều phối dọc hoặc đổ thải mà đổ thừa 

về 2 bên ta luy làm mất mỹ quan khu vực, khi gặp mưa lớn có thể sạt trượt xuống suối 

Nậm Chim gây ách tắc dòng chảy, tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét. 

Tóm lại, tác động biến đổi cảnh quan liên quan đến sự biến đổi điều kiện địa hình, 

thổ nhưỡng, thủy văn, sinh vật do các hoạt động thi công tại khu kho bãi, lán trại là bất 

khả kháng, việc khôi phục, hoàn nguyên không bao giờ trở về được trạng thái như ban 

đầu. Tuy nhiên, nó không gây ra các tác động tiềm tàng, ảnh hưởng xấu đến điều kiện 

tự nhiên và chất lượng môi trường tại khu vực trong tương lai,  việc mở các tuyến đường 

TC-VH cũng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương và sinh hoạt của bà con 

nhân dân gần khu vực dự án.  

g. Tác động đến môi trường sinh thái và đa dạng sinh học 

* Đối với hệ sinh thái trên cạn: 

- Tại khu vực tuyến đập đầu mối, nhà máy thủy điện, tuyến đường dây: 
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+ Mất thảm thực vật do quá trình xây dựng tuyến đập, hầm phụ, giếng đứng, máy 

thủy điện, trạm biến áp, tuyến đường dây 110KV… 

+ Đất đá tại các bãi thải hoặc khu vực có nền đất yếu, tầng phủ dày bị sạt lở có thể 

làm chôn vùi cây cối xung quanh, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển hoặc làm 

chết các loài thực vật. 

+ Ảnh hưởng đến môi trường sống, đến nơi trú ngụ và sự di cư của hệ động vật do 

tiếng ồn, rung, do bị chiếm nơi trú ngụ. Các loài sinh vật nhạy cảm với tiếng ồn, độ rung 

sẽ di cư đến khu vực yên tĩnh, cách xa khu vực dự án, làm ảnh hưởng đến thành phần 

loài, chuỗi thức ăn của các loài trong khu vực. 

+ Việc tập trung một lượng lớn máy móc thiết bị trên công trường cùng với các 

hoạt động nổ mìn, xây dựng các hạng mục công trình sẽ gây ra tiếng ồn lớn, tác động 

đến sự yên tĩnh vốn có của khu vực. Ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của các loài thực 

vật do môi trường không khí bị ô nhiễm bởi bụi và khí thải (bụi, khí thải bám vào lá cây, 

làm hạn chế quá trình quang hợp của cây, hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của chúng, 

tuy nhiên tác động là không lớn do khu vực dự án là đồi núi cao, thoáng mát).  

+ Ánh điện trong khu công trường có thể tác động đến hoạt động sống của các loài 

động vật sợ ánh sáng như dơi, chuột chù… như gây hoảng loạn hoặc sự di cư của các 

loài này. 

+ Sự tập trung một lượng lớn công nhân trên công trường có thể gây ra sự hoảng 

loạn và di cư của các loài động vật trong khu vực.  

+ Công nhân trên công trường tự ý săn bắt động vật, chặt phá cây cối bừa bãi làm 

mất dần các loài sinh vật đặc trưng trong khu vực, ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn của hệ 

sinh thái trong khu vực. 

 - Tại khu vực hầm dẫn nước: Tuyến hầm dẫn nước được đào sâu so với mặt đất 

tự nhiên từ 50-400m. Phía trên tuyến hầm, có khu vực có rừng, có khu vực không có 

rừng, quá trình thi công tuyến hầm sẽ không ảnh hưởng đến mặt đất tự nhiên và gây bất 

cứ tác động có hại nào tới tài nguyên thực vật ở khu vực này. 

* Đối với hệ sinh thái thủy sinh:  

+ Việc hình thành tuyến đập trên suối Nậm Chim làm mất một phần diện tích đất 

sông suối, gây mất không gian sinh sống của các loài thủy sinh, làm giảm số lượng loài 

trên đoạn suối. 

+ Chia cắt dòng suối Nậm Chim bởi hoạt động dẫn dòng, xây đập. Một lượng đất 

đá rất lớn đổ vào sông để chặn dòng, ngay sau đó dòng chảy bị chặn lại, và khô kiệt, gây 

ảnh hưởng trực tiếp đến các loài thủy sinh khu vực hạ du đập. Việc chia cắt dòng suối 

tạo ra các quần xã thủy sinh mới, ảnh hưởng đến sự di chuyển và số lượng của các loài 

cá, tôm…, làm thay đổi sinh cảnh của hệ thủy sinh khu vực.  

+ Quá trình xây dựng đê quây và bùn đất cuốn theo nước mưa chảy tràn, nước thải 

thi công có thể gây bồi lắng hạ lưu đập, gia tăng lượng bùn cát trong suối làm cho nước rất 

đục, giảm khả năng tìm kiếm thức ăn của cá, làm cản trở quá trình di cư của chúng. 
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+ Bụi từ quá trình nổ mìn, cuốn theo lốp xe do hoạt động vận chuyển đất đá thải, 

cuốn từ khu vực bãi thải rơi xuống lấn chiếm đường giao thông, làm cản trở giao thông. 

+ Nước thải, chất thải rắn, CTNH phát sinh chứa các thành phần ô nhiễm nếu như 

không được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc không được thu gom xử lý để 

chảy, rơi xuống suối Nậm Chim có thể  làm ô nhiễm nguồn nước, phú dưỡng, giảm khả 

năng xuyên ánh sáng qua môi trường nước, giảm hàm lượng ô xy hòa tan trong nước, 

tác động tiêu cực đến môi trường sống của sinh vật thủy sinh (các loài thủy sinh như 

tảo, rong, rêu, ấu trung, côn trùng, động vật nổi có thể chậm phát triển, chết, gây suy 

giảm về thành phần loài. 

Như vậy, việc xây dựng dự án phần lớn gây tác động đến việc giảm số lượng cá 

thể của các loài trong khu vực và lân cận mà không tác động lớn đến tính đa dạng sinh 

học của hệ sinh thái. Ngoài ra, trong khu vực dự án không có các loài sinh vật quý hiếm, 

nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, nên tác động được đánh giá là không lớn, tác động sẽ 

giảm dần khi dự án đi vào giai đoạn lắp đặt thiết bị. 

h. Tác động đến môi trường địa chất do hoạt động nổ mìn 

Các hoạt động thi công nổ mìn đào móng công trình, đào hầm… tạo các sườn 

taluy có độ dốc lớn làm biến đổi địa tầng, giảm khả năng kết dính, tăng khả năng đứt 

gãy địa chất; là nguyên nhân gây trượt lở, sụt lún đất đá, bồi lắng gây ảnh hưởng đến hệ 

sinh thái thủy sinh.  

Khi môi trường địa chất bị tác động có thể gây ra những hậu quả: 

- Thay đổi tính chất cơ lý của đất đá như làm giảm độ cứng, gia tăng độ nứt nẻ, 

thúc đẩy hiện tượng xói mòn, sạt lở đất đá tại các khu vực thực hiện khoan nổ lộ thiên 

như cụm công trình đầu mối, NMTĐ khi có tác động của mưa lớn và mưa dài ngày; 

- Tăng nguy cơ sụt lún đất trong quá trình thi công đường hầm dẫn nước; 

- Làm rạn nứt công trình xây dựng, là tiền đề cho tai biến địa chất xảy ra khi có 

các hoạt động như hạ thấp mực nước dưới đất, có chấn động, tăng tải trọng… (chủ yếu 

diễn ra trong GĐVH). 

- Làm hư hỏng máy móc đang hoạt động hoặc đặt gần khu vực bị sạt trượt. 

- Ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân thi công trên công trường. 

- Ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh suối Nậm Chim do đất đá sạt trượt, bồi 

lắng, xói mòn. 

- Gây thiệt hại về kinh tế đối với CDA. 

k. Tác động từ hoạt động thi công các tuyến đường dây 110kV  

Hoạt động thi công tuyến đường dây 110kV dài 1,5km phục vụ việc đấu nối điện 

của Dự án giai đoạn vận hành có thể gây ra các tác động như sau:  

- Việc đào móng chôn cột, kéo dây, di chuyển đi lại của công nhân thi công có 

thể làm gãy cành, chết cây, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng của người dân cũng như 

hệ sinh thái hai bên hành lang an toàn. Tuy nhiên, diện tích chiếm dụng tuyến đường 
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dây không lớn hiện trạng là đất chưa sử dụng (cây bụi, trảng cỏ) nên tác động đến hệ 

sinh thái không lớn.  

 - Kéo dây có thể ảnh hưởng tới hoạt động giao thông tại các tuyến đường liên 

thôn, liên xã, hoạt động sản xuất của người dân.  

- Vào những ngày mưa gió, bão khi thi công có thể xảy ra tai nạn lao động, ảnh 

hưởng đến sức khỏe, tính mạng của công nhân và gián đoạn tiến độ thực hiện Dự án. 

- Có thể xảy ra sự cố đứt dây dẫn hoặc dây chống sét, gây cháy hoặc chập điện. 

3.1.1.4.3. Tác động do sự cố, rủi ro 

Theo Luật Môi trường Việt Nam, “Sự cố môi trường là các tai biến hoặc rủi ro 

xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, 

gây suy thoái môi trường nghiêm trọng”. Các sự cố môi trường có thể xảy ra trong giai 

đoạn thi công được trình bày dưới đây: 

a. Sự cố trượt sạt đất đá, sụt lún trong quá trình thi công các hạng mục công trình và 

trượt sạt, sụt lún đất đá thải tại các bãi thải 

- Tại các bãi thải: Trong thời gian thi công, đất, đá thải đã được tập kết về 3 bãi thải. 

Hiện tượng sạt, trượt đất, đá thải, sụt lún bãi thải có thể xảy ra do các nguyên nhân: 

+ Thiết kế bãi thải không đảm bảo, lượng đất, đá thải lớn hơn dung tích dự kiến. 

+ Đổ thải không đúng quy trình, không đầm chặt, lu, nén. 

+ Lựa chọn vị trí đổ thải không phù hợp, địa chất không ổn định. 

Hệ quả của diễn biến này là gây sạt lở ảnh hưởng đến hệ sinh thái xung quanh 

bãi đổ thải. Trường hợp có mưa lớn kéo dài, khả năng trượt sạt đất đá thải do trọng lực 

xuống các vùng đất ở xung quanh rất lớn, do tính chất cơ lý của lớp đất đá thải yếu, bở 

rời, kém bền vững và dễ bị thấm nước làm tăng trọng lượng. Đồng thời cũng là nguyên 

nhân gia tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, lũ bùn cát làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu 

vực suối Nậm Chim. Tiến độ thi công của Dự án cũng có thể bị chậm so với dự định, 

ảnh hưởng đến kế hoạch phát điện, gây thiệt hại về kinh tế đối với CDA.  

- Tại các hạng mục công trình đang thi công: Với nguyên lý tương tự, tại các khu 

vực thi công như đập, nhà máy, nhà quản lý vận hành... việc tạo ra các thành vách không 

ổn định hoặc các thay đổi trong cấu trúc lớp nền, quá trình rửa trôi của nước cần phải 

thực hiện ngay biện pháp gia cố để tránh các hiện tượng trượt sạt, sụt lún công trình. 

Nếu sự cố xảy ra có thể gây vùi lấp, thiệt hại các thiết bị thi công cũng như an toàn lao 

động cho công nhân xây dựng, gây cản trở lưu thông của các xe tải trên công trường, 

làm rạn nứt các công trình xây dựng. Trường hợp sự cố nghiêm trọng có thể phá hủy 

toàn bộ công trình, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân viên làm việc 

cũng như người dân canh tác gần khu vực dự án, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án và 

thiệt hại về kinh tế đối với CDA. 

- Tại khu lán trại, phụ trợ: Nếu việc lựa chọn vị trí lắp đặt lán trại, khu phụ trợ 

không kỹ càng, đặt tại khu vực địa chất yếu, có nền thấp hơn so với mức lũ lịch sử, 

không đảm bảo hoặc quá trình đào đắp các hạng mục công trình cũng có thể gây ra sạt 
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trượt, sụt lún đất đá hoặc bị lũ cuốn trôi khi có mưa, lũ, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính 

mạng của công nhân, hư hại máy móc thiết bị, tổn thất kinh tế của CDA. 

Dự án bố trí 3 khu phụ trợ, lán trại: 

+ Phụ trợ 1: nằm bên bờ phải suối Nậm Chim, gần tuyến đập chính; nằm cách bờ 

suối từ 50m trở lên. 

+ Phụ trợ 2: nằm bên bờ phải suối Nậm Piền, gần tuyến đập phụ; nằm cách bờ 

suối Nậm Piền từ 20m trở lên. 

Vị trí lắp đặt khu lán trại, phụ trợ đã được CDA nghiên cứu, đánh giá địa hình, 

địa chất. Kết quả cho thấy các vị trí này có địa hình tương đối bằng phẳng, địa chất ổn 

định, cos nền cao hơn mức lũ lịch sử, nguy cơ xảy ra sụt lún, sạt lở, lũ ống, lũ quét tại 

khu vực này rất nhỏ. 

b. Vỡ đê quai 

Nguyên nhân dẫn đến sự cố vỡ đê quai: 

- Đơn vị thi công không thực hiện đúng theo cao trình thiết kế, chất lượng vật 

liệu và các hệ số đầm nén không đạt tiêu chuẩn.  

- Lưu lượng và mực nước lớn nhất của lũ thi công vượt lưu lượng và mực nước 

lớn nhất theo thiết kế. 

- Quá trình thi công chưa đạt cao độ thiết kế gặp lũ tiểu mãn vượt thiết kế. 

- Ngoài ra, hàng năm vào mùa mưa lũ, lũ trên suối Nậm Chim thường về với lưu 

lượng, lưu tốc lớn, diễn biến phức tạp khó lường, có thể dẫn tới khả năng vỡ đê quai 

trong quá trình thi công xây dựng. 

Tác động của sự cố vỡ đê quai: 

- Làm chậm tiến độ thi công dự án. 

- Giảm chất lượng công trình. 

- Thiệt hại tài sản, kinh tế của CDA, của người dân vùng hạ du, có thể gây thương 

vong hoặc làm thiệt mạng công nhân trên công trường.  

c. Sự cố trong quá trình thi công hầm dẫn nước  

* Sự cố đá rơi trong hầm: 

Sự cố đá rơi trong hầm dẫn nước có thể xảy ra do nguyên nhân: 

- Trước khi thi công chưa nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về cấu tạo địa chất nền 

khu vực để có biện pháp thi công phù hợp. 

- Không có kế hoạch trước khi thi công. 

- Hoạt động đào, đất đá không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. 

Khi sự cố xảy ra có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của công 

nhân làm việc trong hầm, làm chậm tiến độ thi công và thiệt hại về kinh tế đối với CDA. 
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* Sự cố đào hầm gặp túi khí, túi bùn: 

 Nguyên nhân xảy ra sự cố là do trước khi thi công hầm, công tác khảo sát địa 

chất còn sơ sài, không phát hiện được những vị trí đất yếu cục bộ và nguy hiểm như túi 

khí, túi bùn, dẫn tới đánh giá sai về thành phần địa chất, đặc trưng tính chất xây dựng 

của các phân vi địa tầng có mặt trong khu vực hầm.  

Khi xảy ra sự cố, có thể gây ra các tác động như mất tính ổn định của công trình, 

sạt lở, sụt lún công trình, nền móng công trình không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe 

và tính mạng của công nhân làm việc trong hầm, thiệt hại về tài sản đối với CDA. 

* Sự cố sập hầm dẫn nước: 

Quá trình khoan nổ mìn trong hầm dẫn nước về đường ống áp lực tại nhà máy 

cũng có thể gây ra sự cố sập hầm do quá trình nổ mìn không tuân thủ đúng các quy định 

kỹ thuật. Nếu không có giải pháp thiết kế, thi công hầm, thi công nổ mìn phù phợp, khi 

gặp sự cố sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại về người và của. 

d. An toàn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra tại bất cứ các hoạt động nào trong quá trình thi 

công có sử dụng lao động nếu không tuân thủ đúng quy trình an toàn lao động. Các 

nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn lao động bao gồm: 

- Thiếu sót trong công nghệ thi công như biện pháp nổ mìn đào đất đá tại tuyến 

đập, hầm dẫn nước; chống đỡ ván khuôn; biện pháp chống sạt lở vách đất,… có thể dẫn 

đến hiện tượng đá văng, vùi lấp, sập đổ công trình, gây tai nạn lao động. 

- Thiếu sót trong tổ chức thi công: Bố trí ca kíp không hợp lý, bố trí công việc 

không đúng trình tự, chồng chéo, sử dụng vật liệu không đúng tiêu chuẩn, cắt bớt quy 

trình thi công... 

- Thiếu sót về kỹ thuật: Máy móc phương tiện dụng cụ thiếu hoàn chỉnh hoặc bị 

hư hỏng như thiếu cơ cấu an toàn, thiếu che chắn, thiếu hệ thống báo hiệu. Các vấn đề 

này cần đặc biệt cần chú ý tại các vị trí, khu vực thi công hầm dẫn nước để loại trừ khí 

độc và bụi trong quá trình nổ mìn đào đất đá. 

- Vi phạm các quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn. 

- Tai nạn do xe vận chuyển bị trơn trượt, mất lái, tai nạn điện... Vào những ngày 

mưa nguy cơ tai nạn lao động càng tăng cao do đất trơn trượt, dễ xảy ra sự cố về điện, 

dễ xảy ra sụt lún... 

- Ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của công nhân, thiệt hại cho CDA. 

e. Sự cố dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm 

Giai đoạn xây dựng Dự án sẽ tập trung lượng lớn cán bộ, công nhân, do vậy dễ 

phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm như sốt virut , cảm cúm , sốt xuất huyết , các bệnh 

đường tiêu hóa.... Việc tổ chức ăn ở tại công trường có thể xảy ra rủi ro về vệ sinh an 

toàn thực phẩm, gây ngộ độc hàng loạt do thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm và không bảo quản tốt.  
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Nước thải sinh hoạt, rác thải phát sinh từ khu lán trại của công nhân nếu không 

được thu gom, xử lý hợp vệ sinh, khi thải ra ngoài môi trường sẽ phát sinh ruổi muỗi, vi 

khuẩn, phát sinh dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng CBCNV, đồng thời 

tiến độ thi công dự án cũng bị chậm trễ, tốn kém tiền bạc điều trị. 

f. An ninh trật tự tại khu vực dự án 

Vấn đề an ninh trật tự tại khu vực dự án không được quan tâm thực hiện có thể tạo 

ra các xung đột giữa nội bộ các công nhân có mặt tại công trường cũng như giữa các công 

nhân với dân địa phương do nhiều nguyên nhân. Điều đó có thể dẫn đến xô xát không 

mong muốn, ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn tính mạng của các bên liên quan. 

g. Cháy nổ trong quá trình vận chuyển xăng, dầu; thuốc nổ và lưu chứa tại kho chứa 

xăng, dầu; kho thuốc nổ 

- Nguyên nhân: 

+ Không tuân thủ đúng định về vận chuyển an toàn xăng, dầu; thuốc nổ (không 

trang bị đầy đủ phương tiện phòng, chống cháy nổ, có người áp tải đi theo…). 

+ Cháy chập điện tại các khu kho bãi, lán trại và vận hành máy móc không đúng 

quy trình kỹ thuật. 

+ Cháy tại các thùng chứa nhiên liệu; nổ tại kho chứa thuốc nổ. 

+ Rơi rớt, đổ xăng, dầu xuống sàn trong quá trình cấp nhiên liệu mà không thực 

hiện biện pháp xử lý. 

+ Xăng, dầu của các xe, máy, thiết bị thi công bay hơi, hòa trộn vào không khí 

và gặp tia lửa. 

+ Ý thức phòng chống chảy nổ của các cán bộ, công nhân chưa cao;  

+ Do sét đánh. 

+ Sự cố trong quá trình nổ mìn thi công: Vi phạm các quy định về sử dụng, khoan, 

nổ mìn trong hầm; chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn còn chủ quan; việc kiểm tra của cán bộ 

chưa hiệu quả, đồng thời công tác kiểm soát chất lượng vật liệu nổ công nghiệp chưa 

được quan tâm đúng mức.  

- Tác động: 

+ Gây tai nạn cho những người hoạt động ở gần khu vực xảy ra sự cố, có thể ảnh 

hưởng đến tính mạng của con người.  

+ Khi cháy nổ sinh ra nhiều khí độc hại như CO, CO2, NOx... ảnh hưởng đến chất 

lượng môi trường không khí. 

+ Hư hại, phá hủy công trình của Dự án. 

+ Ảnh hưởng tiến độ thi công Dự án. 

h. Rủi ro do thiên tai  

Vào mùa mưa, bão, khu vực Dự án có nguy cơ xảy ra mưa lớn, bão, lũ ống, lũ 

quét, giông, sét…. Các tai biến thiên nhiên này đều có thể gây ra các sự cố tại công 

trường thi công, cụ thể: 
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- Gây chết người trong trường hợp bị lũ cuốn, tác động đến sức khỏe và an toàn 

lao động của công nhân viên. 

- Làm gia tăng xác suất xảy ra tai nạn lao động trong trường hợp thi công phần 

đập; đặc biệt đe dọa đến tính mạng công nhân thi công do sét đánh, gió giật mạnh. 

- Đe dọa đến sự ổn định của các kết cấu công trình, nhất là có thể gây đổ các kết 

cấu mới thi công khi mưa giông. 

- Quá trình thi công gặp mưa lớn kéo dài do thời tiết bất thường gây ra lũ, có thể 

gây vỡ đê quai, trượt sạt đất đá thải xuống suối, tăng lượng đất cát bị xói mòn, rửa trôi 

vào nguồn nước. 

- Đối với kinh tế: Phá hủy công trình, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và tăng chi 

phí đầu tư. 

i. Cháy rừng 

Trong quá trình thi công dự án có sử dụng các loại nguyên nhiên vật liệu như xăng, 

dầu…; công nhân hút thuốc; đốt củi nấu ăn; người dân địa phương tự ý đốt rừng; làm nương 

rẫy hoặc do các nguyên nhân khách quan như hạn hán… sẽ gây ra cháy rừng. 

Cháy rừng nếu xảy ra gần khu vực kho xăng, dầu, khu lưu chứa vật liệu nổ có thể 

gây chập cháy hệ thống điện, dẫn đến hư hỏng máy móc, thiêt bị thi công; gây ảnh hưởng 

đến tính mạng công nhân viên thi công và người dân sống gần Dự án. Ngoài ra còn làm 

chậm tiến độ thi công, thiệt hại về kinh tế của CDA. 

k. Va vấp phải các vật liệu nổ còn sót lại trong chiến tranh như bom mìn khi xây dựng 

dự án 

Trong quá trình thi công, đào đất và san ủi mặt bằng có thể va chạm với bom mìn 

hoặc hóa chất chưa xử lý hết. Khi xảy ra, năng lượng được phóng thích vào môi trường 

xung quanh dưới dạng sóng tức thời như các sóng chấn động, các sóng nén ép không 

khí, sóng âm thanh, gây cháy nổ, làm thiệt hại thiết bị thi công, ảnh hưởng đến tính mạng 

công nhân, môi trường xung quanh ô nhiễm (bụi khói, chấn động cấp 3-4, chấn động 

tức thời >100dBA) tại khu vực xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến tài sản và tiến độ thi công. 

i. Sự cố trong quá trình thi công, lắp đặt trạm biến áp và tuyến đường dây 110kV 

- Quá trình vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu tiến hành thi công, lắp đặt trạm 

biến áp và tuyến đường dây 110qlkV dễ xảy ra tai nạn lao động do các lại máy móc cồng 

kềnh, cốt thép có chiều dài lớn và MBA có khối lượng lớn,…; dẫn đến phá hủy tài sản, 

hư hỏng thiết bị, gây thương tích không đáng có, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏa và 

tính mạng của công nhân. 

- Sự cố đứt dây nghiêng đổ cột: Trong quá trình thi công có thể xảy ra đứt dây, 

cột điện bị nghiêng hay nghiêm trọng hơn có thể bị đổ do: 

+ Nền đất yếu làm công trình bị sụt lún. 

+ Sai sót trong qua trình kèo lắp đường dây, sự an mòn đứt gây đứt cáp.  

 Khi sự cố xảy ra có thể ảnh hưởng đến tính mạng cán bộ công nhân viên thi công, 

người dân canh tác gần khu vực, làm chậm tiến độ thi công. 
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- Các hoạt động đấu nối điện có thể xảy ra sự cố chập điện, do: 

+ Không nghiêm túc thực hiện kỹ thuật an toàn khi lắp các tuyến đường dây. 

+ Thực hiện lắp đặt vào những ngày mưa bão. 

+ Không sử dụng bảo hộ lao động khi thi công trên cao. 

+ Việc đấu nối cấp điện phục vụ thi công không đảm bảo. 

Các tác động do chập điện có thể gây điện giật, cháy nổ trạm biến áp, đường dây 

ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân thi công và người dân canh tác khu 

vực xung quanh Dự án, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện giai đoạn triển 

khai xây dựng dự án 

3.1.2.1. Các công trình, biện pháp xử lý các tác động liên quan đến chất thải 

3.1.2.1.1. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

a. Giảm thiểu bụi và khí thải do hoạt động vận chuyển của các phương tiện vận tải 

- Phun nước làm ẩm bề mặt các tuyến đường vận chuyển (2 lần/ngày) vào những 

ngày khô nóng, đặc biệt là các tuyến đường thi công (CDA dự kiến sẽ có bộ phận môi 

trường phụ trách thực hiện nhiệm vụ này). Nước làm ẩm là nước suối Nậm Chim phun 

bằng vòi nhựa có đường kính 3 - 5 cm. 

- Quét dọn, thu gom, làm sạch các tuyến đường bị bẩn bởi đất thải và VLXD rơi 

ra khỏi thùng xe ô tô tải hàng ngày. 

- Vật liệu chuyên chở sẽ được làm ẩm để tăng hiệu quả giảm bụi. 

- Thùng xe đảm bảo kín để tránh hiện tượng rơi vãi đất đá thải xuống đường. 

Trường hợp có khe hở, trước khi bốc xúc đất đá thải, phải lót chỗ thủng, khe hở bằng 

bao xác rắn. 

- Xe chuyên chở đúng trọng tải, phủ bạt kín thùng xe, cố định bằng dây buộc 

thông qua các lỗ đã đục sẵn ở mép bạt và các đinh đỉa ở thùng xe trong quá trình di 

chuyển. 

- Xe vận chuyển ra khỏi công trường thi công sẽ được phun rửa làm sạch lốp xe 

nếu có hiện tượng bám bẩn bùn đất. 

- Bố trí 3 cầu rửa xe (6x5m, góc nghiêng 70, diện tích là 30m2) gần khu vực cổng 

ra vào công trường khu vực tuyến đập chính và khu vực nhà máy. Xe vận chuyển sau 

khi vận chuyển nguyên vật liệu đến hoặc đến để vận chuyển đất đá thải sẽ được làm 

sạch lốp và gầm xe trước khi ra khỏi công trường nhằm hạn chế bụi phát sinh do bụi bẩn 

bám vào bánh xe với tần suất 4 chuyến/lần rửa. Nước rửa xe có thể tận dụng nước rửa 

cốt liệu bê tông hoặc nước suối Nậm Chim 

- Tất cả các xe vận tải sử dụng phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm 

về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

- Điều tiết xe phù hợp để tránh làm gia tăng mật độ xe, nhất là vào các giờ cao 

điểm trong ngày. 
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- Thực hiện giám sát khí thải theo quy định. Nội dung cụ thể trong chương 4 của 

báo cáo. 

* Hiệu quả biện pháp: Tính khả thi cao do biện pháp đơn giản dễ thực hiện.  

* Vị trí áp dụng: Đường liên xã, đường thi công - vận hành,… 

* Thời gian áp dụng: Trong thời gian triển khai xây dựng. 

b. Giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động nổ mìn phá đá để mở móng các 

hạng mục công trình và phá đá tại đường hầm dẫn nước, hầm thi công 

CDA sẽ thực hiện đúng và đầy đủ về các biện pháp kỹ thuật trong công tác nổ 

mìn theo QCVN-01:2019/BCT: 

- Kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực nổ mìn và lân cận. Đặt biển cảnh báo, cấm 

người không phận sự vào khu vực nổ mìn. Lắp đặt còi báo hiệu. Chỉ tiến hành nổ mìn 

khi đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. 

- Công nhân thực hiện khoan nổ mìn phải được đào tạo có nghiệp vụ và chứng 

chỉ về khoan nổ mìn. 

- Công nhận trực tiếp tham gia nổ mìn phải được trang bị các thiết bị, trạng phục 

đầy đủ. 

- Dùng khoan có hệ thống dập bụi bằng nước. 

- Sử dụng các túi nước làm bia nổ mìn và bố trí trước khu vực nổ, khi mìn nổ, túi 

nước sẽ nổ và tạo ra bụi nước làm giảm thiểu bụi đất đá phát sinh. 

- Sử dụng quạt thông gió công suất lớn để hút bụi và khí độc phát sinh ra ngoài. 

- Lập hộ chiếu nổ mìn của từng đợt nổ. Sử dụng đúng khối lượng thuốc nổ, quy 

trình kỹ thuật,… theo đúng hộ chiếu nổ mìn được thiết lập. 

- Tuân thủ quy trình kỹ thuật khi tiến hành nổ mìn, khống chế khoảng cách an 

toàn khi nổ mìn. 

- Lựa chọn thời điểm nổ mìn tránh lúc gió to, tránh hướng gió lan tỏa về phía khu 

dân cư (nếu có). Chọn thời gian nổ mìn từ 11h đến 12h30 hoặc buổi chiều từ 16h30 đến 

17h30 trong ngày, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động làm nương rẫy của người 

dân.  

- Bố trí lịch nổ mìn hợp lý, trước khi nổ mìn phải thông báo cho công nhân, người 

dân đi làm nương rẫy (nếu có) biết thời gian, địa điểm, bán kính nguy hiểm, khoảng 

cách an toàn. Không cho công nhân, người dân đi qua khu vực mới nổ mìn. 

* Hiệu quả biện pháp: Tính khả thi cao do biện pháp đơn giản dễ thực hiện. Các 

BPGT này loại trừ được tác động ngay từ nguồn. 

* Vị trí: Khu vực thực hiện nổ mìn và xung quanh. 

* Thời gian áp dụng: Trong quá trình thi công mở móng đập và thi công hầm dẫn 

nước, hầm thi công. 

c. Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh do đào đắp các hạng mục công trình và hoạt động 

của thiết bị máy móc có sử dụng dầu 
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- Bố trí bãi tập kết vật liệu đất đào, đắp hợp lý, không cản trở hoặc gây ảnh hưởng 

tới các hoạt động khác trong khu vực.  

- Phun nước tưới ẩm để làm giảm bụi, dùng bạt che chắn phần đất đá đã đào lên 

để hạn chế gió bụi phát tán vào không khí. 

- Sử dụng vật liệu đắp có độ ẩm cao, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Thi công cuốn chiếu, thực hiện trọn gói, từng đoạn, tùng phần, từng hạng mục. 

Xây dựng xong đến đâu tiến hành thu dọn hiện trường ngay đến đó. Đất đá sau khi thi 

công được vận chuyển ngay trong ngày đến nơi quy định không để bừa bãi trên đường 

gây ác tắc giao thông và phát tán bụi vào không khí; Trong quá trình thi công vận 

chuyển, nếu rơi vãi ra đường phải tổ chức thu gom ngay sau đó. 

- Không để máy móc chạy không tải 30 phút trên công trường;  

- Các máy móc, thiết bị thi công, xe tải vận chuyển phải được kiểm định, bảo 

dưỡng định kỳ, được cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu về mức độ an toàn kỹ thuật và an 

toàn môi trường của Cục Đăng kiểm. 

- Khí thải của các thiết bị, xe máy thi công phải đảm bảo QCVN 19:2009/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ. 

- Bố trí lịch thi công phù hợp, không bố trí nhiều máy móc, thiết bị thi công cùng 

một lúc tại một vị trí để hạn chế bụi và khí thải phát sinh đồng thời. 

- Thực hiện quan trắc môi trường không khí theo quy định nhằm hỗ trợ cho các 

biện pháp giảm thiểu trên. Nội dung cụ thể trong chương 4 của báo cáo này. 

* Hiệu quả biện pháp: Tính khả thi cao do biện pháp đơn giản dễ thực hiện.  

* Vị trí áp dụng: Tại các công trường thi công. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

d. Giảm thiểu tác động do hoạt động của trạm trộn bê tông và trạm nghiền sàng đá 

- Lựa chọn vị trí trạm trộn bê tông và nghiền sang nằm ở cuối hướng gió, cách xa 

khu dân cư. 

- Các công nhân viên được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động đảm bảo 

an toàn lao động và sức khỏe cho công nhân như: Khẩu trang phòng chống bụi, găng 

tay, quần áo, mũ bảo hộ, giầy dép, nút bịt tai... và một số vật dụng cần thiết khác. 

- Thường xuyên kiểm tra sự cân bằng của máy móc thiết bị, kiểm tra độ mòn chi 

tiết và cho dầu bôi trơn. 

- Vệ sinh khu vực trạm trộn kết hợp tưới nước dập bụi tại khu vực tập kết nguyên 

vật liệu. 

- Xe chở nguyên vật liệu vào trạm được phủ kín thùng xe bằng vải bạt hoặc vật 

liệu thích hợp để hạn chế lượng bụi phát sinh. 

- Tại khu vực trạm nghiền sàng và trạm trộn bê tông bố trí 02 hệ thống phun nước 

để phun nước để phun nước tưới ẩm, rửa cốt liệu, hạn chế bụi phát sinh khi máy chạy. 
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Nguyên tắc hoạt động: nước được phun qua các vòi hoa sen để dập bụi. Tại các vị trí 

phun nước đều có van điều chỉnh để tăng giảm lượng nước tùy theo mức độ ô nhiễm 

bụi. Hệ thống bao gồm các thiết bị sau: 

+ Máy bơm nước, công suất bơm 2,5 m3/giờ; 

+ Hệ thống đường ống, sử dụng ống PVC-D36mm có chiều dài khoảng 100m. 

+ Các đầu phun được bố trí trước và sau các thiết bị với 10 đầu phun, đường kính 

lỗ tưới D5mm. 

Hệ thống tưới nước dập bụi tại trạm nghiền sàng và trạm trộn bê tông được vận 

hành trong suốt quá trình hoạt động. Do bụi đá không chứa các thành phần nguy hại, 

thêm vào dòng nước dạng phun sương theo hướng từ trên xuống sẽ rất dễ tiếp xúc với 

bụi làm tăng trọng lực cũng như khả năng lắng. Chính vì vậy đây là giải pháp hiệu quả 

cả về mặt kỹ thuật cũng như hiệu quả về kinh tế, hạn chế đáng kể mức độ phát thải bụi 

ra môi trường xung quanh, đảm bảo bụi khu vực trạm nghiền nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

- Sử dụng trạm trộn bê tông kiểu kín. Ngăn ngừa phát tán bụi tại xilo: Trên nóc xilo 

có thiết kế một cụm lọc bụi khô, cụm này bao gồm hệ thống các lõi lọc bụi (có thể là kiểu 

túi vải hoặc túi giấy xếp, chất liệu Polyester, chống ẩm nhằm hạn chế khả năng bám bụi khi 

sử dụng). Các túi lọc này được thiết kế có các lỗ nhỏ (tới 0,5 μm), do đó bụi xi măng (có 

kích thước hạt từ 40-45 μm) không thể đi qua lọt ra ngoài môi trường, chỉ cho phép không 

khí sạch thoát ra ngoài trong quá trình cấp xi măng cho xilo. Các hạt bụi bám vào bề mặt 

túi lọc, bộ lọc sau quá trình cấp sẽ được rũ sạch bằng phương pháp rung lắc, lực rung được 

tạo bởi đầm rung gắn trên nóc lọc bụi. Bằng cách sử dụng thường xuyên đầm rung sẽ tăng 

chất lượng không khí sạch thoát ra khỏi lọc bụi, đảm bảo bụi khu vực trạm trộn bê tông 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT.  

 

Hình 3.1. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi của trạm trộn bê tông 
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* Hiệu quả biện pháp: Thực hiện tốt các biện pháp này sẽ tránh được sự ô nhiễm 

không khí bởi bụi sinh ra từ trạm trộn bê tông và trạm nghiền sàng, từ đó giảm được tối 

đa mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân.  

* Vị trí: Tại các công trường thi công. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.1.2. Biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng 

a. Nước thải sinh hoạt 

* Đối với nước thải vệ sinh: 

- Trong giai đoạn chuẩn bị, Dự án sẽ bố trí 03 nhà vệ sinh cố định (kích thước 

2x2x2m) và 3 bể tự hoại cải tiến đúng tiêu chuẩn (kết cấu gạch + vữa thông thường) tại 

mỗi khu phụ trợ để thu gom và xử lý lượng nước thải sinh hoạt phát sinh. Các bể tự hoại 

xây dựng đảm bảo dung tích có thể xử lý được lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn 

xây dựng. 

-  Trong giai đoạn xây dựng, số lượng công nhân trên công trường nhiều hơn, nên 

Dự án sẽ bố trí thêm 6 nhà vệ sinh cố định 2 ngăn kích thước 2x2x2m (02 nhà vệ sinh 

tại khu phụ trợ nhà máy, 02 nhà vệ sinh tại khu phụ trợ tuyến đập chính, 02 nhà vệ sinh 

tại khu phụ trợ tuyến đập phụ), nước thải sẽ được thu gom về xử lý tại 2 bể tự hoại đã 

xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị.  

* Đối với nước thải từ khu vực nhà ăn: Thu gom về 3 bể lắng sơ bộ (kết cấu gạch 

+ vữa thông thường) tại 3 khu phụ trợ lán trại công nhân (1x1x1m), trong bể có cát để 

loại bỏ dầu mỡ rồi dẫn vào bể tự hoại để xử lý cùng nước thải vệ sinh của công nhân. 

Thời gian lưu nước thải là khoảng 2h. Định kỳ (06 tháng/lần) sẽ thay thế cát, thuê đơn 

vị có chức năng nạo vét, xử lý theo quy định. 

* Công nghệ xử lý: 

Bể tự hoại cải tiến Bastaf là công trình đồng thời làm hai chức năng là lắng và 

phân hủy cặn lắng. Nước thải sau khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua ngăn xử lý sinh 

học 2 rồi qua ngăn lắng 3. Nước trong bể được bố trí chảy qua lớp bùn kị khí (trong điều 

kiện động) để các chất hữu cơ được tiếp xúc nhiều hơn với các loại vi sinh vật trong lớp 

bùn. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí 

các chất hữu cơ bị phân hủy một phần tạo thành các khí và một phần tạo thành các chất 

vô cơ hòa tan. Cặn lắng được phân hủy sẽ giảm mùi hôi, chất hữu cơ.  

Sơ đồ thể hiện nguyên lý vận hành của bể tự hoại như hình sau: 
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Hình 3.2. Sơ đồ nguyên lý vận hành của bể tự hoại cải tiến Bastaf 

Hiệu suất xử lý của bể tự hoại đạt khoảng 80-90%. Với hiệu suất xử lý này, nước 

thải từ bể tự hoại sau khi thải ra môi trường đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B có thể 

thải vào hệ thống thoát nước của khu vực. Phần bùn cặn lắng tại bể tự hoại định kỳ (06 

tháng/lần) thuê đơn vị có chức năng nạo vét, xử lý theo quy định. Định kỳ 06 tháng/lần 

bổ sung chế phẩm sinh học vào bể tự hoại để nâng cao hiệu quả làm sạch của công trình. 

Cùng với đó CDA cũng sẽ tuyên truyền, giáo dục, ban hành nội quy nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm của các công nhân. 

* Tính toán về dung tích và kích thước của các bể tự hoại như sau: 

- Bể tự hoại tại khu vực tuyến đập đầu mối phục vụ cho cho 50 công nhân: 

Tổng thể tích tối thiểu của bể tự hoại ở khu vực đập cần phải xây dựng: 

W = W1 + W2 

Trong đó:   

+ W1: Thể tích phần lắng nước của bể (m3), W1 = (a x N x T)/1000 

+ W2: Thể tích phần chứa bùn (m3), W2 = (b x N x t)/1000 

a: tiêu chuẩn thải nước (100l/người.ngày.đêm). 

N: số người sử dụng (50 người). 

T: Thời gian lưu tại bể (2 ngày) 

t: thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại (t = 180 ngày) 

b: Tiêu chuẩn ngăn chứa bùn (m3/người) (b = 0,1 l/người.ngày.đêm) 

Thể tích bể tự hoại tính toán:  

W = W1 + W2 = (100 x 50 x 2)/1000 + (0,1 x 50 x 180)/1000 = 10,9 m3 

Lựa chọn thể tích của bể tự hoại là 11,25 m3. Lựa chọn kích thước của bể là: 

3,x2,5x1,5m.  

- Bể tự hoại tại khu vực nhà máy phục vụ cho cho 70 công nhân. Tính toán tượng 

tự như trên, thể tích tối thiểu của bể tự hoại là W nhà máy = 15,26 m3. 

Lựa chọn thể tích của bể tự hoại là 15,75 m3. Lựa chọn kích thước của bể: 

3,5x3x1,5m.  

b. Nước thải xây dựng 

Đảm bảo 

QCVN 14: 

2008/BTN

MT Cột B 
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- Nước hố móng do đắp đê quây: Do loại nước này chính là nước suối Nậm Chim 

thấm qua đê quây vào hố móng nên để thi công được sẽ dùng hệ thống bơm để hút, dẫn 

nước ra ngoài trở lại suối. 

- Nước dưỡng ẩm bê tông: Do loại nước này rất ít, một phần ngấm để làm ẩm bê 

tông, phần còn lại bay hơi nên không phát sinh lượng dư thừa, báo cáo không đề xuất 

biện pháp xử lý loại nước này. 

- Nước thải trạm trộn bê tông: Thu gom nước rửa vật liêu xây dựng vào 01 bể lắng 

2 ngăn (kết cấu gạch + vữa thông thường) tại khu vực trạm trộn bê tông. Bể lắng có dung 

tích tối thiểu là 20m3 (4x2,5x2m), đảm bảo thu được lượng nước thải nhiều hơn 01 mẻ 

rửa vật liệu cho máy trộn bê tông (15,36m3/mẻ), thời gian lưu nước thải khoảng 2h. Trước 

cửa thu vào bể lắng sẽ đặt một song chắn bằng lưới sắt để thu gom rác, nước sau khi để 

lắng trong bể được tái sử dụng. Cặn lắng sẽ được thu gom và xử lý như đối với bùn thải 

nạo vét. Nước sau khi lắng sẽ tái sử dụng để phun ẩm bề mặt công trường hoặc rửa xe vận 

chuyển. Bể lắng và rãnh dẫn bố trí trong công trường được chuẩn bị đồng thời với việc 

chuẩn bị xây dựng, duy trì chúng trong suốt thời gian thi công. Sau khi hoàn tất thi công, 

lấp rãnh và hố chứa nước.  

- Nước thải chứa dầu mỡ và các tạp chất từ khu vực rửa xe: CDA sẽ xây dựng 

03 bể lắng tách, xử lý dầu (kết cấu gạch + vữa thông thường), dung tích bể là 2m3, kích 

thước 2x1x1m đặt gần 03 khu vực cầu rửa xe. Nước thải sau khi chảy vào hố lắng sẽ 

diễn ra quá trình tách chất lơ lửng ra khỏi nước dưới tác dụng của trọng lực lên hạt lơ 

lửng có tỷ trọng nặng hơn tỷ trọng nước; các cặn bẩn có kích thước lớn sẽ được trọng 

lực kéo lắng xuống đáy bể, phần dầu mỡ nổi lên trên sẽ được loại bỏ bằng vật liệu lọc 

dầu mỡ. Thời gian lưu nước thải là khoảng 2h. Định kỳ sẽ thay thế vật liệu lọc dầu, vật 

liệu lọc dầu thải lưu giữ tại kho CTNH cùng với các chất thải nguy hại khác của Dự án. 

Nước thải sau xử lý đạt cột B (Kq=0,9, Kf=1,1), QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp sẽ xả ra suối Nậm Chim. 

* Hiệu quả biện pháp: Có tính khả thi cao, các công trình xử lý đơn giản, dễ xây 

dựng, chi phí thấp. 

* Vị trí: Tại các công trường thi công. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.1.3. Biện pháp thu gom, thoát nước mưa chảy tràn 

Dựa trên cơ sở cao độ của địa hình khu vực Dự án để bố trí hướng thoát nước 

mưa và mương thoát tại các hạng mục công trình chính và các khu phụ trợ sao cho việc 

thu gom và xử lý là tối ưu.  

+ Đối với công trình chính khu vực thi công đập, nhà máy khó có thể bố trí rãnh 

thu nước. Vì vậy, tại khu vực này nước mưa chảy tràn được chảy theo địa hình tư nhiên. 

Tại các hố móng trong trường hợp mưa lớn làm ngập sẽ bố trí máy bơm để bơm tiêu 

thoát nước ra suối Nậm Chim. 

+ Trên các tuyến đường TC-VH và các khu phụ trợ, khu lán trại sẽ làm các rãnh 

thoát nước hình thang (có kích thước 0,4x0,4m). Dọc theo rãnh sẽ bố trí các hố ga để 
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lắng đọng bùn cát (có kích thước 1,5x1,5x1,5m, bố trí cách nhau trung bình 25m) trước 

khi chảy vào môi trường tiếp nhận. Những chỗ đổi hướng dòng chảy hoặc chỗ giao nhau 

của các rãnh cũng sẽ bố trí các hội tụ cặn. Đáy rãnh có độ dốc dọc từ 1-3% tùy địa hình 

cho phép để nước chảy theo hướng quy định. 

- Nạo vét định kỳ hố ga thu nước, cống thoát nước. Lượng chất thải phát sinh từ 

quá trình nạo vét chủ yếu là cặn rắn lơ lửng, sẽ được thu gom vận chuyển về bãi thải đổ 

thải đúng quy định.  

- Thu dọn, vệ sinh khu vực thi công sạch sẽ, rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng 

được tập kết đúng nơi quy định.  

- Chỉ tiến hành sửa chữa máy móc thi công và phương tiện bị lỗi nhỏ, đối với 

hỏng hóc lớn, hoặc bảo dưỡng định kỳ được đưa ra gara chuyên dụng.  

- Toàn bộ lượng đất đá đào dư thừa được vận chuyển đổ thải và tập kết tại bãi 

thải trong ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ hố ga và rãnh thu gom nước mưa 

* Hiệu quả biện pháp: Biện pháp đơn giản, dễ xây dựng, chi phí thấp. 

* Vị trí: Tại các công trường thi công. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.1.4. Biện pháp giảm thiểu do chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

CDA sẽ thực hiện thu gom và phân loại tách riêng các loại phế liệu có thể tái sử 

dụng như giấy, nhựa, kim loại…; các chất thải có thể phân hủy sinh học và các chất tổng 

hợp được thu gom và bán phế liệu.  

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, sẽ bố trí 6 thùng dung tích 60l tại 3 khu lán 

trại công nhân (mỗi khu 2 thùng rác); 3 thùng dung tích 180l tại 3 nhà ăn để thu gom 

lượng rác phát sinh (mỗi khu 1 thùng rác). Đi vào giai đoạn xây dựng sẽ bố trí thêm 3 

thùng dung tích 60l tại 3 khu lán trại công nhân (khu tuyến đập chính 1 thùng, khu tuyến 

đập phụ 1 thùng, khu nhà máy 1 thùng rác); bố trí thêm 3 thùng dung tích 180l tại 3 khu 

nhà ăn để thu gom lượng rác phát sinh. 

Hố ga 
Rãnh thu nước 

Đất đá lắng đọng được nạo 

vét thường xuyên 

Độ dốc của rãnh nước  
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CDA sẽ thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt về chôn lấp hợp 

vệ sinh tại bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh nằm sau khu vực nhà máy thủy điện. Khu vực 

nhà máy xa nguồn nước, xa khu dân cư, có nền đất ổn định. Như vậy, vị trí lựa chọn 

được đánh giá là phù hợp. 

Diện tích của bãi khoảng 120m2 (được thiết kế dạng nửa nổi, nửa chìm, sâu 3,5m, 

cao 1,5m; có 20 ô chôn lấp, kích thước mỗi ô 2x4x2,5m). Bản vẽ chi tiết trong Phụ lục 

3 của báo cáo. 

Công nhân của Dự án sẽ thực hiện thi công xây dựng bãi chôn lấp đảm bảo an 

toàn vệ sinh, môi trường. Trong quá trình chôn lấp cán bộ môi trường sẽ thực hiện giám 

sát thường xuyên. 

- Công nghệ bãi chôn lấp rác: Phương pháp tiêu hủy sinh học, chất thải được  đưa 

vào các hố chôn lấp (có lớp lót chống thấm). 

- Quy trình chôn lấp: Tần xuất đổ thải tại bãi thải là 02 ngày/chuyến. Sau khi rác 

thải được thu gom ở khu nhà ở cán bộ, công, nhân viên rồi được vận chuyển về bãi rác, 

sẽ được đổ thành các lớp riêng rẽ và ngăn cách nhau bằng các lớp đất phủ: 

+ Chất thải sau khi được chôn lấp được san đều và đầm nén kỹ thành từng lớp 

đảm bảo tỷ trọng. 

+ Các chất thải đổ vào hố được lu nén khi đạt chiều cao đảm bảo sẽ tiến hành san 

bằng và phủ một lớp đất dày trên bề mặt. Tiến trình cứ tiếp tục cho đến khi đầy bề mặt 

bãi. 

+ Sau khi các lớp đã được tiến hành đầm nén kỹ, tiến hành phủ lớp đất trung gian 

trên bề mặt rác khi rác đã được đầm chặt (lớp đất phủ được lấy tại khu đổ đất đào của 

quá trình xây dựng ô chôn lấp). Cuối cùng rắc vôi khử trùng. 

+ Để tránh ảnh hưởng của rác gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, nền của hố rác 

được phủ lớp lót chống thấm. Rác thải được nén kỹ và rắc vôi bột trước khi phủ đất.  

+ Khi xe rác tiến vào bãi quay đầu và tiến hành đổ rác. Phương án là đổ đầy từ 

các ô chôn lấp ở cuối bãi và lấn dần về phần thượng lưu để tránh hiện tượng nước mưa 

bị ứ đọng.     

Bãi rác này sẽ được tận dụng để phục vụ trong giai đoạn vận hành với lượng phát 

sinh từ sinh hoạt của công nhân và lượng rác từ đầu nguồn nước về khoảng 8,22-10,22 

kg/ngày. Với diện tích bãi rác, thì tuổi thọ bãi rác là hơn 55 năm. Khi địa phương khu 

vực dự án có đơn vị thu gom sẽ ngừng chôn lấp, hoàn nguyên bãi chôn lấp và thuê đơn 

vị thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

* Hiệu quả biện pháp: Biện pháp khả thi, được xây dựng trên cơ sở biện pháp thi 

công công trình. Chi phí thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư của dự án.  

* Vị trí: Tại khu vực tuyến đập và khu vực nhà máy. 

* Thời gian thực hiện: trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

b. Chất thải rắn xây dựng 

- Thực hiện thu dọn, vệ sinh công trường sau mỗi ca làm việc.  
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- Các CTR là vỏ bao xi măng, sắt, thép vụn… sau khi sử dụng sẽ yêu cầu công 

nhân không vứt bừa bãi mà thu gom, phân loại và tập kết vào cuối ngày sau đó bán lại 

cho các cơ sở thu mua phế liệu. Đối với gỗ cốp pha được tái sử dụng. 

- Xử lý CTR là cây cối hoặc lớp thực bì bề mặt: Thực hiện tận thu cây cối nếu có 

trước khi chặt bỏ. Cây cối sau khi chặt hạ được chia thành từng đoạn ngắn phù hợp, thu 

gom và phơi khô làm chất đốt phục vụ sinh hoạt tại các lán trại. Lượng thực bì không đốt 

được sẽ được thu gom về bãi chôn lấp để chôn lấp cùng chất thải rắn sinh hoạt. 

- CTR xây dựng là đất, đá đào không tận dụng được sẽ đưa về 03 bãi thải của dự 

án. Các bãi thải được lựa chọn đảm bảo có địa hình tương đối bằng phẳng, địa chất ổn 

định, có nền cao hơn mức lũ lịch sử để tránh nguy cơ sạt lở, lũ quét vào mùa mưa, có vị 

trí đảm bảo khoảng cách phù hợp với vị trí các hạng mục công trình, cự ly vận chuyển, 

khối lượng đất đá thải phát sinh tại các hạng mục công trình và đảm bảo yêu cầu phòng, 

chống lũ, BVMT và con người.  

Bảng 3.34. Thông số các bãi thải 

TT 
Bãi 

thải 

Sức 

chứa 

(m3) 

Diện 

tích 

(ha) 

Chiều 

cao 

(m) 

Kết cấu Vị trí 

1 
Bãi 

thải 1 
17.920 0,224 8 

Đất đá hỗn hợp đầm chặt, có 

kè gia cố chân bãi thải 

Nằm gần cụm 

đầu mối 

2 
Bãi 

thải 2 
24.000 0,3 8 

Đất đá hỗn hợp đầm chặt, có 

kè gia cố chân bãi thải 

Gần khu vực 

hầm hở 

3 
Bãi 

thải 3 
66.000 1,1 6 

Đất đá hỗn hợp đầm chặt, có 

kè gia cố chân bãi thải 

Gần khu vực 

nhà máy 

 Tổng 107.920 1,624    

Ba bãi thải được thiết kế với tổng sức chứa khoảng 107.920 m3 lớn hơn tổng 

lượng đất đá thải dự kiến phát sinh (98.523m3) khoảng 9.397 m3. Như vậy, các bãi thải 

được thiết kế đảm bảo chứa đủ lượng đất đá thải phát sinh. Trong trường hợp, lượng đất 

đá thải phát sinh lớn hơn nhiều so với dự kiến, CDA sẽ thuê thêm địa điểm có điều kiện 

phù hợp gần khu vực dự án để đổ đất đá thải. 

Ngoài ra, trong quá trình triển khai Dự án, CDA sẽ tận dụng đất đá thải để đắp 

nền những nơi bị trũng trong và ngoài khu vực dự án, nâng cấp con đường phục vụ cho 

người dân trong khu vực di chuyển thuận lợi hơn; đồng thời chủ động liên hệ để cung 

cấp lượng đất đá thải cho các hộ dân hoặc các cơ sở có mục đích san lấp mặt bằng nhằm 

xây dựng nhà cửa, công trình,...  

* Biện pháp bảo vệ bãi thải: 

- Biện pháp kỹ thuật: Chân bãi đổ thải sẽ thực hiện kè rọ đá (có cọc bê tông cốt 

thép gia cố với kích thước 1x1x2m) về phía tiếp giáp với đường giao thông nông thôn  

và suối Nậm Chim để giữ đất, hạn chế đất trên bãi thải bị sạt trượt xuống đường TC-VH 

làm ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển và tràn xuống suối Nậm Chim gây ách tắc 

dòng chảy, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và hệ sinh thái nước, đặc biệt là trong 
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mùa mưa lũ hoặc sạt trượt xuống khu vực xung quanh làm vùi lấp cây cối. Chi tiết biện 

pháp thi công kè rọ đá bãi thải như sau: 

+ Định vị các vị trí thực hiện kè rọ đá chân bãi thải. 

Chuẩn bị rọ thép: rọ được chế tạo sẵn, tiến hành đổ đá vào rọ, đá đổ được lèn chặt 

bằng xà beng sao cho độ rỗng giữa những viên đá nhỏ nhất và không bị lún và bị biến 

dạng. Công tác đổ đá vào rọ được thực hiện bằng thủ công hoặc cơ giới. 

+ Dùng máy đào tiến hành đào móng chân kè. 

+  Sử dụng cần trục nâng rọ đá vào vị trí cần kè, các rọ đá được xếp khít nhau, 

các rọ được ghép với nhau bằng các dây thép.  

 

Hình 3.4. Chi tiết kết cấu kè rọ đá 

+ Bãi thải 1: Trước khi tiến hành đổ thải, kè bằng rọ đá hộc tận dụng tại chân bãi 

thải về phía giáp với suối Nậm Chim với chiều dài khoảng 93m, cao 2m, chiều rộng kè 

khoảng 1m, hệ số mái 1:1,5; Đổ đất đá thải đến bề mặt kè; Tạo cơ kè với bề rộng 3m. 

Thực hiện 3 tầng đổ thải cao 3m, 3m, 2m; hệ số mái 1:3m.  

+ Bãi thải 2: Trước khi tiến hành đổ thải, kè bằng rọ đá hộc tận dụng tại chân bãi 

thải về phía giáp với suối Nậm Chim với chiều dài khoảng 70m, cao 2m, chiều rộng kè 

khoảng 1m, hệ số mái 1:1,5; Đổ đất đá thải đến bề mặt kè; Tạo cơ kè với bề rộng 3m. 

Thực hiện 3 tầng đổ thải cao 3m, 3m, 2m; hệ số mái 1:3m.  

+ Bãi thải 3: Trước khi tiến hành đổ thải, kè bằng rọ đá hộc tận dụng tại chân bãi 

thải về phía giáp với đường giao thông nông thôn với chiều dài khoảng 220m, cao 2m, 

chiều rộng kè khoảng 1m, hệ số mái 1:1,5; Đổ đất đá thải đến bề mặt kè; Tạo cơ kè với 

bề rộng 3m. Tạo cơ kè với bề rộng 3m. Thực hiện 3 tầng đổ thải cao 3m, 3m, 2m; hệ số 

mái 1:3m.  

Các bãi thải được tạo hệ thống thoát nước mặt tầng và sườn tầng. Đổ thải theo 

từng lớp, san gạt lu lèn kỹ trước khi đổ lớp tiếp theo. Chân các bãi thải sẽ được ưu tiên 

đổ đá thải trước để tăng độ ổn định của các bãi thải. 

- Việc kè rọ bằng đá hộc sẽ giúp:  

+ Gia cố bờ bao bãi thải, đảm bảo hoạt động đổ thải theo quy định.  

+ Chống sạt lở, rửa trôi đất đá thải.  

+ Đảm bảo an toàn cho công nhân trên công trường, phương tiện đổ thải.  
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- Trình tự đổ thải hợp lý: Thực hiện đổ từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, tuyệt 

đối không được đổ đất đá thải từ trên cao xuống theo mái địa hình tự nhiên hay mái đổ 

đất đá thải, đất thải đổ phía trong và được bao quanh phía ngoài bởi đả thải.  

- Để đảm bảo ổn định cho mái dốc tự nhiên và bãi thải, trong khi đổ thải ưu tiên 

tiếp giáp với mái tự nhiên được đổ lớp đá có chiều dày tối thiểu 1m để làm tầng thoát 

nước ngầm cho mái dốc và luôn luôn phải cao hơn mặt bằng bãi thải thấp nhất là 1m. 

Vùng tiếp giáp với lăng trụ được đổ đất đá hỗn hợp để tạo tầng lọc nhằm tăng khả năng 

chống xói đất đá thải. 

- Nếu bãi thải có hiện tượng sạt, trượt đất đá thải, CDA sẽ thực hiện bốc, xúc 

phần đất, đá thải của tầng phía trên nhằm giảm áp lực.  

- Giám sát định kỳ quá trình vận chuyển, đổ thải và nguy cơ sạt lở bãi thải để có 

biện pháp phòng ngừa kịp thời khi xảy ra sự cố. Trong quá trình đổ thải luôn luôn duy 

trì độ dốc mặt bãi thải từ 3 - 5% để khắc phục hiện tượng ứ đọng nước tầng mặt.  

* Giải pháp hoàn nguyên bãi thải sau khi kết thúc xây dựng: 

- Sau khi kết thúc xây dựng, trước khi tích nước hồ chứa, CDA sẽ tiến hành sat 

gạt, tạo mặt bằng tượng đối bằng phẳng và trồng cây Lát phủ xanh khu đất, tăng khả 

năng giữ đất, hạn chế sạt, trượt, xói mòn. Lát có tỉ lệ sống cao, khả năng nhanh chóng 

thích nghi với khí hậu và có sức chịu đựng lâu dài với những dao động của các điều kiện 

về khí hậu (nhiệt độ cao, thời gian khô hạn kéo dài) và những đặc tính lý hoá không 

thuận lợi của đất đá thải. Sinh trưởng nhanh và có khả năng cải tạo đất, đặc biệt trong 

những năm đầu mới trồng, có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng là các chất khó đồng 

hoá. Có hệ rễ phát triển mạnh, nhanh và có thể chịu được những biến động lớn khi bị 

vùi lấp. 

Dự toán trồng 1 ha cây Lát khoảng 50 triệu đồng (gồm cả trồng, chăm sóc, bảo 

vệ 3 năm), cụ thể như sau: 

i) Chi phí trồng rừng năm 1:   

Trồng rừng 1 = Cld + May + Vl 

Trong đó: 

Cld: Công lao động = số công (theo định mức, 25 công/1ha) x đơn giá công 

(500.000 đồng/công); 

May: Máy móc thi công = định mức ca máy (1 ca/1ha) x đơn giá ca máy 

(4.500.000 đồng/ca);  

Vl: Vật liệu = cây giống là Lát lai (2.500 cây/1ha x 1.000 đồng/cây + phân bón 

(2.500 cây x 0,1 kg/cây x 45.000 đồng/kg phân NPK);  

Như vậy chi phí trồng Lát lai năm thứ nhất sẽ bằng:  

Trồng rừng 1 = (25 cây x 500.000 đồng/công) + (1 ca x 4.500.000 đồng/công) + 

(2.500 cây/ha x 1.000 đồng/cây + 2.500 cây x 0,1 kg/cây x 45.000 đồng/kg) = 

30.750.000 đồng/1 ha 

ii) Chi phí chăm sóc năm 2:  
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Chăm sóc 2 = cld2 (8 công x 500.000 đồng/công) + vl2 (250 cây x 1.000 đồng/cây 

+ 2.500 cây x 0,1 kg/cây x 45.000 đồng/kg) = 15.500.000 đồng/1ha 

iii) Chi phí chăm sóc năm 3:  

Chăm sóc 3 = cld3 (7 công x 500.000 đồng/công) + vl2 (250 cây x 1.000 

đồng/cây) = 3.750.000 đồng/1ha 

Kinh phí để hoàn nguyên 5 bãi thải là: 50 triệu đồng x 1,64 ha = 82 triệu đồng.  

* Hiệu quả của biện pháp: Các biện pháp đơn giản, phù hợp với biện pháp kỹ 

thuật, phù hợp với điều kiện địa hình thực tế khi thi công.  

* Vị trí: Khu vực công trường xây dựng. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.1.5. Biện pháp giảm thiểu do chất thải nguy hại 

- Bố trí kho lưu trữ CTNH trong công trường (rộng 30 m2, bố trí gần nhà máy 

thủy điện). Kho được thiết kế kiểu kho kín, tường xây, có mái che, nền cao được lát 

gạch và đặt tại nơi có cao trình đảm bảo, xa khu dân cư, khu lán trại để tránh bị ảnh 

hưởng bởi mưa lũ và đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên; bố trí biển cảnh báo 

cháy tại khu vực lưu chứa. Quản lý thu gom và xử lý chất thải theo đúng Thông tư 

36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30/06/2015 về quản lý 

CTNH. Cụ thể như sau:  

- Mỗi loại CTNH được bố trí vào các thùng chứa riêng, có màu sắc phân biệt, dán 

nhãn, nắp đậy và bánh xe để thực tiện di chuyển. 

- Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, bố trí 6 thùng chứa CTNH dung tích 60l 

tại 3 công trường thi công và khu phụ trợ. Bố trí 1 thùng 120l tại kho chứa CTNH đựng 

giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải; 1 thùng phuy 200l đựng dầu nhớt thải tại 

kho chứa CTNH. Giai đoạn thi công sẽ bố trí thêm 3 thùng chứa CTNH dung tích 60l 

bố trí tại 3 công trường thi công và khu phụ trợ. Bố trí thêm 1 thùng 120l, 1 thùng phuy 

200l đựng dầu nhớt thải tại kho chứa CTNH. Các thùng chứa được dán nhãn theo 

TCVN 6707:2009 “CTNH - Dấu hiệu cảnh báo” và được đặt tại vị trí an toàn trong 

kho có mái che, có thiết bị phòng cháy. Định kỳ 1 năm 1 lần phải chuyển giao cho đơn 

vị có giấy phép hành nghề xử lý. Hiện tại, trên địa bàn huyện chưa có đơn vị đủ chức 

năng thu gom và vận chuyển, Chủ dự án dự kiến sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng trên địa bàn. 

- Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đã được đào tạo tập huấn về Quản 

lý CTNH để quản lý chất thải chứa dầu tại mỗi công trường. 

- Đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện 

Biên theo quy định. 

* Hiệu quả của biện pháp: Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý môi trường 

trong đó có CTNH là một trong những cam kết của dự án trước cơ quan quản lý nhà 

nước về môi trường (Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên).  

* Vị trí áp dụng: Tại mỗi kho bãi ở các công trường thi công. 
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* Thời gian áp dụng: trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải  

3.1.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất đai và tài sản trên đất 

CDA sẽ có những biện pháp đền bù hợp lý để đảm bảo đời sống của người dân mất đất: 

+ CDA phối hợp với đơn vị tư vấn, UBND xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, 

tiến hành đo đạc địa chính, giải thửa, làm việc với các hộ dân thuê đất, lập hồ sơ, phương 

án đền bù trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Công khai kế hoạch, phương án đền bù cho nhân dân biết. Phương án bồi 

thường, GPMB sẽ do CDA là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 thực hiện 

theo trình tự, quy định của nhà nước, tiến hành định giá bồi thường trên khu vực xây 

dựng. Nguồn vốn bồi thường GPMB được lấy từ nguồn vốn của dự án. CDA tiến hành 

chi trả đền bù theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. 

a. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về đất 

Trước khi triển khai, Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương UBND 

xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà tiến hành khảo sát, đo vẽ chi tiết hiện trạng sử dụng 

đất, các công trình trên đất và làm việc với các cấp chính quyền địa phương và với các 

hộ dân trong khu vực Dự án để thống nhất và thực hiện phương án bồi thường. 

Giá trị đền bù sẽ theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và địa phương tại 

thời điểm thực hiện. Căn cứ thực hiện bồi thường thiệt hại về đất sẽ thực hiện theo: 

- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành Bảng giá đất và Quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. 

- Diện tích đất khai hoang phục hoá chưa đăng ký với Nhà nước thì không được 

bồi thường thiệt hại về đất mà chỉ được bồi thường chi phí đầu tư khai hoang phục hoá 

đất, mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định. 

b. Kế hoạch thực hiện 

- Tổ chức họp các hộ dân bị chiếm dụng đất, UBND xã Ma Thì Hồ, huyện Mường 

Chà Ban quản lý rừng. 

- Thực hiện kiểm đếm chính xác đối với diện tích và tài sản bị chiếm dụng của 

các hộ dân. 

- Giám sát và xác nhận các hộ gia đình và các tài sản bị ảnh hưởng. 

- Quyết định các vấn đề đền bù và thanh toán bồi thường. 

- Phối hợp giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại nếu có. 

- Thực hiện bồi thường, hỗ trợ công khai, minh bạch và thỏa đáng cho người dân. 

- Thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định. 

- Hình thức đền bù: Bằng tiền mặt. 

- Mục tiêu và chính sách đền bù: Đảm bảo tất cả người dân bị ảnh hưởng bởi dự 

án phải được đền bù cho những tài sản bị mất theo giá thay thế và được hưởng các chính 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  162 

sách hỗ trợ nhằm giúp họ khôi phục, cải thiện mức sống hoặc ít nhất là duy trì được các 

điều kiện sống và khả năng tạo thu nhập như trước khi có dự án. 

- Công tác đền bù do CDA phối hợp với UBND xã Ma Thì Hồ, huyện Mường 

Chà chịu trách nhiệm thực hiên. 

c. Chính sách đền bù và hỗ trợ người dân 

Ngoài bồi thường về đất, các hộ dân được tiền hỗ trợ như: Ổn định đời sống, sản 

xuất, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo điều kiện tìm việc làm.  

Diện tích cần đền bù của dự án, CDA sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- CDA thỏa thuận với người dân, chính quyền địa phương và tự thực hiện GPMB. 

- Đền bù, hỗ trợ:  

+ Đối với diện tích đất: Toàn bộ đất bị chiếm dụng sẽ được đền bù bằng tiền mặt 

theo đơn giá quy định của tỉnh Điện Biên vào thời điểm kiểm đếm chi tiết. Tiến hành 

trong thời gian ngắn nhất để người dân có vốn chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Giải quyết 

nhanh và đảm bảo quyền lợi cho người dân trong công tác bồi thường, GPMB. Ngoài 

tiền bồi thường về đất, các hộ dân bị được hưởng các khoản hỗ trợ như: ổn định đời 

sống, sản xuất; chuyển đổi nghề nghiệp, tạo điều kiện tìm việc làm; hỗ trợ hộ nghèo, 

người dân tộc thiểu số. 

+ Đối với cây trồng trên đất: Trong trường hợp các đối tượng trên đất là cây cối 

và hoa màu chưa đến kỳ thu hoạch, việc đền bù theo cây con ở thời điểm kiểm đếm sẽ 

gây tổn thất rất lớn đến nguồn thu nhập và đời sống của người dân. Chi phí bồi thường 

sẽ bằng tổng chi phí đầu tư ban đầu bao gồm cả công chăm sóc tính đến thời điểm bồi 

thường. Trường hợp đối tượng trên đất đang trong thời kỳ thu hoạch sẽ được bồi thường 

bằng giá trị hiện có của cây (không bao gồm giá trị trên đất) tại thời điểm bồi thường 

theo đeo giá so UBND tỉnh Điện Biên quy định. Sau khi nhận bồi thường, các hộ dân 

tiếp tục tận thu hết nông sản trên đất trước khi xây dựng các hạng mục công trình và thu 

dọn lòng hồ.  

+ Đối với phần đất canh tác sau thu hồi còn lại của người dân có diện tích nhỏ, 

không thể tiếp tục canh tác, CDA sẽ thực hiện thu hồi, đền bù toàn bộ diện tích của 

người dân. 

d. Chương trình phục hồi sinh kế 

 Diện tích đất bị thu hồi thuộc xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà chủ yếu là dân 

tộc Thái. Người dân bị thu hồi đất có trình độ dân trí không cao, chủ yếu lao động chân 

tay, sinh sống chủ yếu bằng nghề canh tác lúa nước, lúa nương, nương rẫy và rừng… Vì 

vậy, chương trình phục hồi sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế và nhận thức của các 

hộ dân để mang lại hiệu quả cao. Chủ dự án sẽ có kế hoạch và biện pháp lập kế hoạch 

cải thiện sinh kế bên cạnh việc bồi thường và hỗ trợ trong giai đoạn chuyển tiếp, để giúp 

người dân các cơ hội tốt để cải thiện, hoặc ít nhất khôi phục thu nhập của họ. Chương 

trình phục hồi sinh kế sẽ gắn liền với chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 

vững ở địa phương. 
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+ Đối tượng thực hiện: thuộc 1 trong 4 tiêu chí sau: hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, 

hộ bị mất đất lúa và hộ mất hơn 10% diện tích đất canh tác/tổng diện tích đất canh tác. 

+ Nội dung thực hiện: dựa theo kế hoạch, biện pháp thực hiện phát triển KT-XH 

hàng năm của địa phương xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà CDA sẽ đưa ra các nội 

dung phục hồi sinh kế gắn với các kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương để góp 

phần hỗ trợ các xã thực hiện các biện pháp đã đề ra theo mục tiêu hàng năm đảm bảo 

đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng cao hơn hoặc bằng so với trước khi thu hồi đất. 

 Các nội dung bao gồm: Tham vấn chính quyền và người dân; xây dựng nội dung 

kế hoạch; thời gian thực hiện; người thực hiện; người giám sát; kinh phí thực hiện. 

 Trong quá trình tham vấn phục hồi sinh kế, Chủ dự án có đưa ra các mô hình 

phục hồi sinh kế như đền bù bằng tiền đối với các hộ mà các thành viên trong gia đình 

là người lớn tuổi không có nhu cầu hỗ trợ về giống, khuyến nông…; mô hình người 

trong độ tuổi lao động sẽ được tham gia vào quá trình thực hiện dự án đối với các hoạt 

động giản đơn; mô hình kết hợp, hỗ trợ với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của 

xã như xây dựng đường giao thông, cải tạo mương, nhà văn hóa, trường học… và mô 

hình theo nguyện vọng thực tế của người dân khi được hỗ trợ. 

 Qua đánh giá nhanh nhu cầu sinh kế của người dân thì phần lớn các hộ chọn 

phương án gửi tiền tiết kiệm, mua đất mới và sẽ dùng tiền để khai hoang đất, mua giống 

trồng cây và chăn nuôi. 

e. Tuyển dụng 

Đối với một số công việc giản đơn có yêu cầu kỹ thuật thấp, CDA sẽ tuyển dụng 

các lao động tại địa phương, trong đó các hộ mất đất nông nghiệp sẽ là đối tượng được 

ưu tiên.  

Đánh giá hiệu quả của BPGT: Kinh nghiệm đã cho thấy, với bất cứ một quy mô 

nào, khi chiếm dụng đất thường tạo ra tác động xã hội lâu dài, mặc dù việc thu hồi đất 

này phục vụ cho lợi ích quốc gia và việc đền bù được thực hiện theo phương án bồi 

thường hỗ trợ tái định cư, đã có sự đồng ý của người bị ảnh hưởng. Nếu CDA bồi thường 

hỗ trợ tái định cư dự án và triển khai thực hiện tốt các nội dung sau, những mâu thuẫn 

trong xã hội sẽ được giải tỏa nhiều: 

+ Tuyên truyền sâu rộng về chính sách phát triển kinh tế và chính sách đền bù 

của Nhà nước tới các hộ bị ảnh hưởng cũng như nghĩa vụ và quyền lợi của họ; 

+ Công khai về mức giá đền bù của từng hộ dân; có chính sách hỗ trợ gia đình 

khó khăn và gia đình chính sách (hỗ trợ gạo hoặc tiền…); 

+ Tường minh các thông tin về dự án, tiến độ thi công đối với địa phương và các 

hộ dân bị ảnh hưởng. 

+ Tạo cơ chế để người bị ảnh hưởng dân chủ trong đề xuất nguyện vọng đền bù 

hỗ trợ cũng như cơ chế khiếu nại, phản hồi; 

Dự án đảm bảo đủ và kịp thời kinh phí cho công tác GPMB, đền bù hỗ trợ người 

dân và địa phương. 
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* Hiệu quả của biện pháp: các biện pháp đề xuất là phù hợp, dễ áp dụng, hiệu quả 

trong giảm thiểu cao. 

* Đối tượng thực hiện: Các hộ dân bị mất đất thuộc phạm vi dự án.  

* Thời gian áp dụng: Hoàn thành trước khi thi công các hạng mục bổ sung của 

Dự án. 

3.1.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung  

a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung động do nổ mìn 

Tuân thủ theo đúng các quy định tại QCVN 01:2019/BCT- Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử 

dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. 

Toàn bộ thuốc nổ được CDA thuê đơn vị có chức năng vận chuyển tới kho thuốc 

nổ; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN. 

 Sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai và phương pháp phân đoạn lượng thuốc nổ 

trong lỗ khoan bằng cột không khí và sử dụng bua mìn làm từ phoi khoan trộn với đất 

sét để hạn chế chấn động do nổ mìn. 

 Nổ mìn theo quy định tại 4,17,18,19 của QCVN 01:2019/BCT. Trước khi nổ mìn 

có loa, còi, cờ báo hiệu sự bắt đầu và kết thúc, có các biển cảnh báo ngăn chặn sự đi vào 

khu vực nổ mìn. Trước khi nổ mìn 1 ngày sẽ thông báo lịch nổ mìn trước cho chính 

quyền địa phương, công nhân thi công, người dân địa phương làm nương rẫy không ra 

vào hoặc canh tác tại khu vực lân cận. Thực hiện nổ mìn vào khoảng thời gian từ 11h30 

đến 12h30 và 16h30-17h30. 

 Quá trình nổ mìn sẽ thực hiện đúng kỹ thuật, thời gian quy định,… theo đúng hộ 

chiếu nổ mìn được cơ quan chức năng phê duyệt trước khi thi công. 

 Đảm bảo khoảng cách an toàn khi nổ mìn  

+ Đối với khoan nổ nhỏ: 

Theo bảng 7.8, QCVN 01:2019/BCT, với đường cản ngắn nhất W = 1,5 nằm 

trong khoảng từ 0 - 1,5m và n = 1 tương đương bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất 

đá văng xa đối với người là R < 200m, đối với thiết bị, công trình là R < 100m. 

+ Đối với khoan nổ lớn: 

 Theo bảng 7.8, QCVN 01:2019/BCT, với đường cản ngắn nhất W=4 nằm trong 

khoảng từ 2-4m và n=1 xác định được bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng 

xa đối với người là 200m < R < 300m; đối với thiết bị, công trình là 100m < R < 150m. 

 Trong quá trình nổ mìn bố trí cán bộ giám sát các ảnh hưởng như sóng không 

khí, tiếng ồn do nổ mìn gây ra; thiết bị giám sát chấn động và ảnh hưởng sóng không 

khí. Theo QCVN 01:2019/BCT mức quá áp không khí và mực áp suất âm (tiếng ồn) tại 

công trình không được vượt quá mức cho phép quy định từ 105-134dB tương ứng với 

dải tần số đặc tính C và từ 0,1Hz hoặc thấp hơn. 

 Nạp thuốc nổ vào lỗ mìn đúng ký thuật. 
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 Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên (nút chống ồn, quần 

áo, mũ,…). 

 Thực hiện đúng tiến độ thi công. 

 Riêng đối với việc nổ mìn hầm cần bổ sung thêm các BPGT sau: Tổng lượng khí 

độc sinh ra trong một chu kỳ khoan nổ phải phù hợp với năng lực vận hành của hệ thống 

thông gió. Sau khi nạp xong, đã đưa tất cả những người nạp mìn ra ngoài vùng nguy 

hiểm, phải đo khí CH4, nếu nồng độ < 1% mới được lắp ráp mạng lưới nổ mìn và sau 

đó từ vị trí an toàn kiểm tra mạng nổ; đảm bảo thời gian cần thiết để thông gió trong 

hầm (không nhỏ hơn 2 giờ sau khi nổ mìn, lượng không khí sạch phải được đưa đủ hầm 

để công nhân làm việc). 

 * Đánh giá hiệu quả của BPGT: các biện pháp đề xuất phù hợp, có tính khả thi. 

* Vị trí: khu vực thi công đập, tháp điều áp, nhà máy, hầm dẫn nước. 

 * Thời gian áp dựng: thời gian đào móng và thi công hầm dẫn nước, hầm thi 

công. 

b. BPGT tác động do tiếng ồn, độ rung do các thiết bị thi công 

b1. Đối với tiếng ồn 

- Sắp xếp thời gian làm việc thích hợp (ví dụ các hoạt động gây ồn lớn như trạm 

trộn bê tông không làm việc vào ban đêm). Hạn chế hoạt động đồng thời các thiết bị có 

độ ồn cao. 

- Lao động làm việc trong khu vực có độ ồn cao không vượt quá giới hạn: 4h với 

mức ồn 90dBA, 2h với mức ồn 95 dBA, 1h với mức ồn 100 dBA, 30 phút với mức ồn 

105 dBA, 15 phút với mức ồn 110dBA. 

- Kiểm soát chặt chẽ thiết bị vận hành (vận hành theo đúng biện pháp thi công đã 

được đưa ra). 

- Sử dụng các phương tiện có mức ồn đạt chuẩn và bảo trì thường xuyên trong 

suốt thời gian thi công; ưu tiên sử dụng máy móc phương tiện có phát thải âm nguồn 

thấp khi thi công gần đối tượng nhạy cảm với ồn. 

- Duy tu bảo dưỡng định kỳ các thiết bị thi công. 

- Các trạm trộn bê tông được đặt cách nguồn nhạy cảm càng xa càng tốt. Tuy 

nhiên không có bất cứ khu dân cư nào cũng như các trường học, trạm xá gần vị trí dự 

án. Mặt khác xung quanh khu bố trí các trạm trộn là đồi núi và thảm cây bụi, nên không 

phải bố trí vật liệu chắn ồn. 

- Tắt máy khi không cần thiết và tránh những hành động gây ồn khi đang điều 

khiển phương tiện. Không sử dụng thiết bị thi công quá cũ gây tiếng ồn lớn.  

- Các phương tiện vận chuyển được giới hạn tốc độ khi đi qua khu dân cư và các 

vị trí giao cắt. Tuyên truyền nhắc nhở lái xe tải vận chuyển không sử dụng còi hơi khi 

điều khiển phương tiện qua khu vực đông dân cư. 

b2. Đối với độ rung 
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- Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, 

thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí... 

- Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi cao su, 

đệm đàn hồi kim loại...). 

- Tại vị trí thi công đập, quá trình khoan cọc tiến hành vào ban ngày và có hệ 

thống rãnh chống rung xung quanh khu vực khoan. 

- Áp dụng biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới. 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị thi công. 

- Sử dụng xe có tải trọng như đã đề xuất trong thuyết minh dự án. Các xe tải trước 

khi rời công trường thi công hoặc rời các bãi thải cách nhau khoảng 15-30 phút để hạn 

chế phát sinh mức ồn rung cộng hưởng. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ cá nhân cho công nhân làm việc tại các bộ phận gây 

ồn, rung cao như găng tay, mũ chụp tai hoặc nút chống ồn bằng chất dẻo. Thường xuyên 

nhắc nhở, kiểm tra công nhân sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động. 

* Hiệu quả giảm thiểu: Hiệu quả giảm thiểu rung động tại các vị trí nhạy cảm có 

tính khả thi cao.  

* Vị trí: Tại công trường thi công xây dựng.  

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông đường bộ 

+ Nghiêm túc thực hiện các quy định của Thông tư 46/2015/TT-BGTVT. 

+ CDA sẽ kiểm tra tải trọng các thiết bị để đảm bảo đủ tải trọng vận chuyển phù 

hợp với cấp đường. 

+ Chia nhỏ khối lượng thiết bị để vận chuyển, tránh ảnh hưởng đến kết cấu hạ 

tầng giao thông. 

+ Tổ chức vận chuyển hợp lý: Trong giờ cao điểm từ 6  8h và 16  18h, các xe 

vận tải chở vật liệu và đất đá thải không tham gia giao thông. 

+ Vận chuyển đúng tốc độ quy định khi tham gia giao thông trên đường quốc lộ, 

đường nông thôn, đặc biệt tại các vị trí giao cắt với đường ngang dân sinh. 

+ Không sử dụng còi hơi khi qua các khu dân cư dọc ven đường. 

+ Che chắn thùng xe trong quá trình vận chuyển bằng bạt phủ. 

+ Không tập kết các phương tiện máy móc thi công, vật liệu xây dựng và đất đá 

thải lấn chiếm phần đường không thuộc phạm vi GPMB.  

+ Giám sát chặt chẽ, tránh để đất đá thải, vật liệu của dự án rơi trên đường, gây 

mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. 

+ Các lái xe tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và không được uống 

rượu và sử dụng ma túy.  

+ Phối hợp với cảnh sát giao thông hoặc đội tự quản tại địa phương điều khiển 

dòng xe trên trên đường trong trường hợp cần thiết. 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  167 

+ Đặt biển báo cảnh giới có khu vực công trường đang thi công tại các vị trí 

đường gần khu dân cư và tại các vị trí đấu nối đường dây 110kV đi qua đường nông 

thôn trong khu vực (nếu có). Sau khi kết thúc thi công, tất cả các biển báo cảnh giới sẽ 

được di dời. 

+ Thỏa thuận với UBND các xã vùng dự án: Đạt được sự đồng ý bằng văn bản 

với địa phương về việc sử dụng tạm các tuyến đường hiện có tại khu vực đúng với mục 

đích vận chuyển. 

+ Thực hiện các biện pháp vệ sinh và hoàn nguyên: Nếu đất đá loại rơi vãi sẽ 

được hót ngay và làm sạch đường, bảo đảm vệ sinh và an toàn cho người và phương tiện 

tham gia giao thông; Thực hiện duy tu, cải tạo, nâng cấp lại những đoạn đường bị hư 

hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc phục vụ thi công dự án để đảm 

bảo quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và hoạt động tham gia giao thông của người 

dân như đã cam kết với UBND xã vùng dự án.  

* Hiệu quả của BPGT: BPGT các tác động do hoạt động vận chuyển đơn giản, 

có tính khả thi và hiệu quả cao.  

* Vị trí: trên các tuyến đường giao thông trong công trường và các tuyến đường 

nông thôn, TL131.  

* Thời gian áp dụng: trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.2.4. Giảm thiểu tác động đến KTXH 

* Giảm thiểu tác động liên quan đến các bệnh truyền nhiễm: 

+ Tổ chức khám định kỳ cho công nhân trong giai đoạn thi công, tần suất 6 

tháng/lần. 

+ Dự trữ thuốc phòng chống sốt rét, phun thuốc diệt muỗi trong nhà và vùng nước 

6 tháng/lần. 

+ Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn như ăn chín, uống sôi. 

+ CDA phối hợp với các trung tâm y tế dự phòng tại địa phương phòng chống 

các loại bệnh thường gặp như sốt xuất huyết, sốt thông thường, xử lý kịp thời trong 

trường hợp phát sinh dịch bệnh tại công trường như bệnh sốt xuất huyết, bệnh tả... 

+ Giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ sức khoẻ cho công nhân xây dựng, giảm thiểu 

được sức ép lên môi trường xã hội và ngăn ngừa được các bệnh có khả năng lây nhiễm 

cao.  

* Giảm thiểu tác động tệ nạn xã hội và mâu thuẫn giữa công nhân và người dân 

địa phương: 

+ Ra nội quy và xử lý vi phạm đối với công nhân khai thác rừng trái phép. 

+ Giáo dục ý thức cộng đồng. 

+ Quy định cụ thể về chế độ làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ và công nhân.  

+ Nghiêm cấm người không có nhiệm vụ ra vào khu vực dự án, bố trí bốt bảo vệ 

canh gác nghiêm ngặt. 
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+ Phối hợp với chính quyền địa phương khu vực tuần tra, canh gác, báo ngay cho 

cơ quan chức năng trong trường hợp phát hiện khai thác rừng trái phép. 

+ Tăng cường vai trò tham gia của tổ chức đoàn thể. 

+ Có chế độ khen thưởng và kỷ luật đối với các hành vi vi phạm luật lao động.  

+ Quản lý chặt chẽ lao động, khai báo tạm trú với địa phương để thực hiện quản 

lý tốt nhân khẩu.  

+ Phổ biến quán triệt công nhân xây dựng nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự 

không gây mất đoàn kết với nhân dân địa phương.  

+ Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cờ bạc, nghiện hút trong đội ngũ công 

nhân trên công trường.  

+ Phối hợp với công an địa phương xử phạt những công nhân vi phạm các quy 

định làm việc và những trường hợp vi phạm nghiêm trọng theo pháp luật. 

+ Thành lập tổ công tác đời sống, thường xuyên quan tâm tới đời sống tinh thần 

cho những công nhân từ các địa phương khác tới cũng như các công nhân tại địa phương, 

đồng thời có vai trò hoà giải những mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa các công nhân 

với nhau cũng như với dân địa phương. 

+ Công tác tư tưởng cho công nhân để họ có một cuộc sống lành mạnh, góp phần 

giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong khu vực. 

* Giảm thiểu tác động đến nhu cầu sử dụng nước: 

Người dân bản Nậm Chim sử dụng nước suối Nậm Chim phục vụ cho hoạt động 

tưới 5ha đất lúa nước phía hạ lưu đập đầu mối. Trong quá trình thi công, hoạt động dẫn 

dòng thi công, làm móng đập và bố trí ống xả dòng chảy tối thiểu được đặt ở trong thân 

đập… sẽ được triển khai và hoàn tất trong thời gian từ mùa khô năm thứ nhất đến hết 

mùa khô năm thứ 2. Từ mùa mưa của năm thứ 2 cho đến khi hoàn tất công trình sẽ đảm 

bảo dòng chảy sinh thái thông qua 01 cống xả dòng chảy tối thiểu. 

Thiết kế tuyến đường hầm hạn chế cắt qua các đứt gãy, mạch nước ngầm, mó 

nước mà người dân đang sử dụng. Trong quá trình thi công hầm, nếu làm thiếu hụt 

nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất của người dân, CDA sẽ khảo sát, tìm kiếm 

nguồn nước thay thế trong khu vực, phối hợp hỗ trợ người dân thi công đặt tuyến ống 

dẫn nước từ các nguồn trên về để phục vụ cho mục đích sinh hoạt và sản xuất. 

* Hiệu quả giảm thiểu: Các biện pháp trên đơn giản dễ thực hiện.  

* Vị trí thực hiện: Tại công trường thi công  

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.2.5. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước do gia tăng chất rắn lơ lửng 

+ Sử dụng đất đắp đê quai đạt tiêu chuẩn. 

+ Có thể thi công đê quai đất bằng phương pháp đầm nén hay phương pháp đổ 

đất trong nước theo TCVN 9160:2012. 

+ Đảm bảo hệ số mái dốc đê quai đúng theo thiết kế. 
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+ Bảo vệ mái dốc đê quai đất bằng các loại vật liệu phù hợp để đất không bị xói. 

+ Kiểm tra chất lượng công trình (cao độ bờ kênh, kích thước hình học mặt cắt,… 

theo thiết kế) thường xuyên theo định kì từ 2-4 ngày/lần: Giám sát tác giả do đơn vị tư 

vấn thiết kế thực hiện; giám sát thi công do CDA thực hiện. 

+ Đất đá thải được vận chuyển về bãi thải được xây kè ngăn chặn đất đá thải sạt 

trượt xuống lòng suối. 

+ Không vứt rác bừa bãi, xử lý nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường. 

* Hiệu quả biện pháp: Các biện pháp trên hoàn toàn khả thi do đã được sự chấp 

thuận của đơn vị thẩm định. 

* Vị trí: Tại khu vực xây dựng. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng.  

3.1.2.2.6. Giảm thiểu tác động thay đổi cảnh quan khu vực công trình 

* Thu dọn công trường thi công: 

- Lập phương án thu dọn. 

- Thực hiện thu dọn bằng cơ giới kết hợp với thủ công thu dọn lán trại, các chất 

thải trên dọc tuyến đường vận chuyển, đường thi công, đầu mối và khu công trường thi 

công; hoàn phục môi trường bao gồm:  

+ Phá bỏ đê quai, nạo vét và khơi thông lại dòng chảy suối Nậm Chim tại khu 

vực đắp đê. 

+ Tháo dỡ các nhà tạm, lán trại và các công trình phụ trợ. Thu dọn bãi tập kết 

nguyên vật liệu. San lấp các hố lắng, rãnh thoát nước, hố ga xung quanh kho bãi.  

+ Kiểm tra và gia cố kè chân bãi thải bằng đá hộc tại những nơi xung yếu để tránh 

sạt lở đất đá vào mùa mưa lũ trong những năm vận hành.  

- Sau khi kết thúc đổ thải, thực hiện hoàn thổ môi trường 100% diện tích các bãi 

thải. Phương pháp hoàn nguyên: San gạt, đầm nện, nén chặt, tạo bề mặt địa hình tương 

đối phẳng và trồng cây Lát phủ xanh khu đất, tăng khả năng giữ đất, hạn chế sạt, trượt, 

xói mòn.  

* Thu dọn lòng hồ:  

Lập phương án thu dọn lòng hồ, tích nước trước khi tích nước. Việc thu dọn sinh 

khối được tiến hành trước khi dâng nước hồ chứa và sau quá trình cắm mốc đường bờ hồ. 

Trong quá trình thu dọn lòng hồ sẽ có sự kiểm tra, kiểm soát, tránh việc lợi dụng thu gom 

để khai thác gỗ trái phép. Thu gom và dọn sạch sinh khối lòng hồ gồm các bước sau: 

- Đo và cắm mốc đường ranh giới mực nước dâng bình thường. 

- Căn cứ vào hệ thống mốc, tiến hành khảo sát, kiểm kê, phân loại, tính toán khối 

lượng các loại cây trong phạm vi mực nước lũ kiểm tra cần được thu gom và phát quang. 

- Lập báo cáo kế hoạch thu gom dọn sạch hồ chứa kết hợp tận dụng các loại gỗ. 

Nội dung báo cáo: Trữ lượng sinh khối sẽ được thu gom và tận thu; phương án xử lý các 

loại thân, cành làm vật liệu xây dựng (nếu có thể), làm chất đốt; địa điểm tập kết các 
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loại cây; kinh phí thực hiện; phương thức sử dụng tận dụng các loại cây làm chất đốt và 

vật liệu xây dựng. 

- Cách thức tiến hành thu gom sinh khối bao gồm các bước: 

+ Cưa cắt thu gom các thân cây và các cành cây (nếu có thể); 

+ Các cành nhỏ và lá, cây dây leo, dồn đống chờ khô và đốt tại chỗ. Quá trình 

đốt lượng sinh khối thừa được thực hiện theo kế hoạch do CDA lập và đảm bảo tuân thủ 

các quy định hiện hành về phòng chống cháy rừng. Vị trí các điểm đốt phải cách xa nhau 

ít nhất 500 m, trước khi đốt phải đảm bảo cô lập được lượng sinh khối và không đốt tại 

thời điểm có gió to phòng ngừa nguy cơ lây lan sang các khu lân cận; 

+ Các thân cây và cành lớn, vận chuyển tập trung tại một khu vực trống thích 

hợp; 

+ Tại các địa điểm tập trung, sinh khối thu được đem phân loại, bán theo hình 

thức đấu giá. Phần tiền thu được bù đắp cho các chi phí khảo sát, cưa cắt, vận chuyển;  

+ Tuyệt đối không chặt cây tại ngoài ranh giới lòng hồ; 

+ Khi điều kiện cho phép và sự an toàn được đảm bảo (không có các hoạt động 

thi công, không có xe cộ lưu thông trong khu vực, không có các hoạt động nổ mìn, tích 

nước, không vào mùa lũ...) thì cho phép nhân dân địa phương vào tận thu miễn phí các 

loại cây, sản phẩm còn có thể sử dụng được cho các mục đích của người dân. 

* Hiệu quả và tính khả thi của biện pháp: Hoàn thổ phục hồi môi trường và cảnh 

quan sau khi xây dựng là một biện pháp tích cực đối với môi trường. Các biện pháp nêu 

trên có tính khả thi cao, dễ thực hiện. 

* Vị trí: Khu vực công trường xây dựng và khu vực dâng nước lòng hồ chứa. 

* Thời gian thực hiện: Sau khi kết thúc xây dựng. 

3.1.2.2.7. Giảm thiểu tác động của việc thi công đến môi trường sinh thái và ĐDSH 

- Chỉ phát quang trong ranh giới Dự án, không lấn chiếm sang phần diện tích 

xung quanh. 

- Thi công đến đâu phát quang đến đấy. Trong giai đoạn thi công chỉ tiến hành 

phát quang phần cụm công trình đầu mối, nhà máy, khu phụ trợ. Đối với khu vực lòng 

hồ sẽ được phát quang và dọn dẹp vào cuối giai đoạn thi công. 

- Thu gom, dọn sạch mặt bằng công trình cuối ngày làm việc. 

- Có kế hoạch thi công hợp lý và thực hiện đúng tiến độ đề xuất. 

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân thi công nâng cao ý thức bảo vệ HST khu 

vực. 

- Nghiêm cấm và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi săn bắt 

động vật và chặt phá cây cối khu vực lân cận dự án của cán bộ công nhân. 

- Bố trí thiết bị chữa cháy tại chỗ như máy bơm nước, bình bột, bình CO2... 

- Thực hiện các phương pháp đắp đê quai, dẫn dòng thi công phù hợp, hạn chế 

tác động tiêu cực đến chế độ dòng chảy suối Nậm Chim. 
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- Thi công nhanh gọn, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, hạn chế rơi vãi đất đá thải 

xuống suối Nậm Chim. 

- Thu gom, xử lý chất thải do quá trình thi công thải ra môi trường, không thải 

chất thải không qua xử lý vào nước suối Nậm Chim. 

- Sau khi kết thúc xây dựng, dọn sạch hoàn trả mặt bằng hiện trạng. Thu gom 

CTR, phá dỡ đê quây, đảm bảo trả lại dòng chảy suối tự nhiên. 

- Có kế hoạch thu dọn lòng hồ, quản lý nguồn thải, giữ vệ sinh vùng hồ. 

- Thực hiện hiểu quả các biện pháp thu gom, xử lý nước thải, nước mưa chảy tràn 

và CTR phát sinh như đã trình bày ở các mục trên, hạn chế cuốn trôi xuống suối Nậm 

Chim. 

- Đối với việc cản trở sự di cư của các loài thủy sinh trong quá trình chặn dòng 

và xây dựng đập, Dự án đã bố trí các lỗ thoát nước trong thân của đập tràn, và khoan 

neo thép gia cố đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ, không gây ngập úng cục bộ 

ở thượng lưu đập trong thời gian thi công. 

* Hiệu quả của BPGT: Các biện pháp đề xuất có thể thực hiện được, tính khả thi 

cao. 

* Vị trí: Khu vực thi công Dự án. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.2.8. Giảm thiểu tác động đến môi trường địa chất 

- Lựa chọn giải pháp kết cấu công trình phù hợp với từng khu vực địa chất để  

đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng. 

- Quá trình thi công thực hiện các công tác khoan phun gia cố nền, công tác đắp 

đất đắp đá và công tác thi công gia cố mái dốc sau khi đào móng (xây đá, gia cố rọ đá 

hoặc gia cố trồng cỏ) tại các vị trí như: Vai đập, khu vực nhà máy… được thực hiện 

đúng giải pháp thiết kế. 

- Thi công nổ mìn trong hầm, thi công hầm đúng quy trình kỹ thuật trong quá 

trình thi công xây dựng, đảm bảo khoảng cách an toàn về chấn động, đá văng, song chấn 

động không khí, chấn động đất đá. 

- Có các giải pháp bảo vệ an toàn công trình khi phát hiện các biểu hiện biến 

dạng, phá hủy kết cấu chống giữ, bảo trì, sửa chữa công trình, đường hầm. 

- Tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, tiến hành trồng cỏ Vertiver tạo hành lang 

chắn đất đá, những vị trí không thể trồng cỏ được thì áp dụng giải pháp kè bằng rọ đá. 

Cỏ Vertiver có cách trồng, chăm sóc rất dễ dàng, tỉ lệ sống cao và có khả năng bám đất, 

bảo vệ đất tốt. CDA sẽ bố trí trồng cỏ vào thời điểm trước mùa mưa để tạo độ ẩm cần 

thiết và làm chặt đất với tép cỏ được trồng, để cây cỏ ổn định và phát triển tốt. Chi phí 

trồng cỏ không cao, phù hợp với điều kiện của CDA (khoảng 750vnd/tép, 1m2 đất trồng 

được khoảng 20 tép cỏ ->  15.000 VNĐ/m2). 

* Hiệu quả của BPGT: các biện pháp đề xuất có thể thực hiện được, tính khả thi 

cao. 
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* Vị trí: Khu vực thi công Dự án. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.2.9. Giảm thiểu tác động từ hoạt động thi công tuyến đường dây 110kV 

- Thông báo phương án thi công đến chính quyền địa phương và người dân khu 

vực để có kế hoạch sinh hoạt và sản xuất hợp lý. 

- Bố trí biển báo thi công tại các vị trí phù hợp, hạn chế tai nạn và sự cố xảy ra. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải, nước thải và CTR 

phát sinh từ quá trình thi công. 

- Sử dụng cán bộ công nhân viên có tay nghề, được đào tạo. 

- Tránh thi công vào ngày mưa bão dẫn đến cháy nổ, ảnh hưởng đến tính mạng 

cán bộ công nhân viên thi công. 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến hành lang lưới điện, lập phương án 

giải phóng hành lang an toàn. 

- Bố trí cán bộ giám sát, đảm bảo thi công theo đúng thiết kế và tiến độ. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân thi công. 

- Quá trình thi công phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện và không vi phạm 

hành lang an toàn giao thông đường bộ trong khu vực. 

* Hiệu quả của BPGT: Các biện pháp đề xuất có thể thực hiện được, tính khả thi 

cao. 

* Vị trí: Khu vực thi công tuyến đường dây. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn thi công tuyến đường dây. 

3.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro 

3.1.2.3.1. BPGT sự cố sạt trượt, sụt lún đất đá trong quá trình đào đắp các hạng mục 

công trình, tại các khu phụ trợ và tại các bãi thải 

* Tại các bãi thải: 

+ Không đổ thải vượt dung tích chứa của bãi thải. 

+ Đổ thải đúng trình tự: Đổ từ dưới lên tạo thành mặt bằng và nâng độ cao dần, 

bãi thải phát triển từ trong ra ngoài. 

+ Bề mặt ngoài của bãi thải được tạo phẳng tránh trữ nước gây nguy cơ xói lở. 

+ Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu đối với CTR xây dựng đã trình 

bày.  

+ Thực hiện kè gia cố chân 03 bãi thải. Chân bãi đổ thải sẽ xây hệ thống kè bằng 

kè đá hộc, rọ đá và cọc gia cố, có cọc bê tông cốt thép gia cố (1x1x2m) tại những vị trí 

tiếp giáp với đường giao thông và suối Nậm Chim để giữ đất, hạn chế đất trên bãi thải 

bị trượt lở tràn xuống đường giao thông, suối Nậm Chim. Bố trí các đường ống dẫn nước 

thấm do mưa dưới thân bãi, tránh hiện tượng nước thấm làm tăng tải trọng của khối đất 

thải mặc dù đã thực hiện gia cố. 
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+ Trường hợp xảy ra sự cố thì dừng hoạt động đổ thải, khắc phục sự cố bằng cách 

xúc toàn bộ lượng đất, đá thải bị sạt lở đổ thải tại bãi thải còn lại hoặc bãi trữ tạm, tiến 

hành gia cố và sửa chữa bờ kè tại vị trí hư hỏng.  

Sau khi kết thúc đổ thải, 03 bãi thải sẽ được hoàn nguyên. Phương pháp hoàn 

nguyên: San gạt, đầm nện, nén chặt, tạo bề mặt địa hình tương đối phẳng. Trồng cây 

xanh kết hợp với các loại cây lâu năm có giá trị kinh tế cao (cây Lát) để tăng khả năng 

giữ đất, hạn chết sạt, trượt, xói mòn. Kết thúc quá trình hoàn thổ môi trường, lập báo 

cáo đến cơ quan quản lý kiểm tra và xác nhận. Thời gian hoàn thành việc hoàn thổ môi 

trường sau 5 tháng kết thúc hoạt động đổ thải. 

* Tại các hạng mục thi công công trình:  

- Trong giai đoạn lập Hồ sơ Dự án, cần đưa ra phương án thi công phù hợp với 

điêu kiện địa chất khu vực (đặc biệt tại khu vực tuyến đập, nhà máy, hầm dẫn nước, tháp 

điều áp …). 

- Tuân thủ đầy đủ yêu cầu về nội quy an toàn lao động trên công trường; thực 

hiện đúng quy trình nổ mìn (đúng kỹ thuật, đúng liều lượng thuốc nổ, đúng thời gian 

nổ) để không tạo ra các khối trượt sạt ngoài yêu cầu của thiết kế.  

- Giám sát chặt chẽ quá trình thi công đảm bảo đúng kỹ thuật, sử dụng vật liệu 

xây dựng đạt tiêu chuẩn. 

* Tại khu lán trại, phụ trợ:  

Như đã trình bày, vị trí lắp đặt khu lán trại, phụ trợ đã được CDA nghiên cứu, 

đánh giá địa hình, địa chất. Kết quả cho thấy địa hình tương đối bằng phẳng, địa chất ổn 

định, cos nền cao hơn mức lũ lịch sử, nguy cơ xảy ra sụt lún, sạt lở, lũ ống, lũ quét tại 

khu vực này rất nhỏ. 

Quá trình lắp dựng lán trại, phụ trợ sẽ được CDA thực hiện chắc chắn, an toàn để 

đảm bảo không bị sập, đổ khi có mưa, bão. 

Trường hợp xảy ra sự cố, nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn hơn. 

Nghiên cứu, lựa chọn lại vị trí bố trí khu phụ trợ phù hợp hơn để lắp dựng công trình. 

3.1.2.3.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố vỡ đập, đê quai  

- Thiết kế của công trình được xác định theo tiêu chuẩn Việt Nam như: 

TCXDVN-285:2002 - Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế và Nghị 

định 46/2015/NĐ - CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng. 

- Tuân thủ các biện pháp kỹ thuật, các tiêu chuẩn thiết kế, tiến độ thi công,… khi 

thi công đê quây thường, hạ lưu. 

- Thông báo sớm và sơ tán trước khi thực hiện xả lũ. Định kỳ kiểm tra hệ thống 

đóng mở tràn…  

- Trong trường hợp gặp các trận lũ vượt tần suất thiết kế: Đối với đê quai lớn hơn 

5%, đối với đập lớn hơn 0,1%, nguy cơ bị vỡ đập, đê quai có thể xảy ra. Các biện pháp 

giảm thiểu tác động trong trường hợp có sự cố vỡ đê quai: 
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+ Lập ban phòng lũ thường trực (24/24 giờ) trên công trường và ở khu vực có 

nguy cơ vỡ. 

+ Chuẩn bị các vật liệu để cơi đê quay khi thấy có nguy cơ lũ vượt thiết kế. 

+ Tập huấn, diễn tập trong trường hợp sự cố xảy ra, di chuyển người và thiết bị 

đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất những tổn thất do hậu quả sự cố vỡ đê quây.  

+ Khi có sự cố kịp thời thông báo cho công nhân thi công, di chuyển máy móc 

trên công trường ra khỏi khu vực nguy hiểm.   

+ Khẩn trương thông báo cho chính quyền địa phương ở hạ lưu di chuyển người 

dân ra khỏi khu vực có khả năng ngập lụt để tránh thiệt hại về người và tài sản. 

+ Tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn, thông tin khẩn cấp cho cấp trên và 

yêu cầu tìm kiếm cứu nạn. 

 + Tổ chức đưa người sơ tán trở về nhà an toàn, tổ chức nơi ở tạm cho những 

người bị mất nhà cửa hoặc nhà cửa bị hư hỏng nặng; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước 

uống và các nhu yếu phẩm. 

 + Khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ, cứu trợ và 

khắc phục; xác định nhu cầu trang bị vật tư, phương tiện cần thiết của địa phương để 

phục vụ công tác khắc phục hậu quả sự cố vỡ hồ, đập. 

 + Huy động nguồn lực, tổ chức khắc phục và đề nghị cấp trên hỗ trợ khắc phục 

vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, dọn dẹp nhà cửa, cơ sở hạ tầng: điện, nước, giao 

thông, y tế, khắc phục bồi lấp, sạt lở … 

- CDA dự án cam kết sẽ hỗ trợ, bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng 

bởi sự cố vỡ đập. 

* Hiệu quả biện pháp: Các biện pháp hoàn toàn khả thi, phù hợp với điều kiện 

thực tế tại địa phương. 

3.1.2.3.3. Biện pháp giảm thiểu sự cố sạt lở, vùi lấp các tuyến đường thi công, cửa hầm 

và sự cố thi công hầm 

- Đối với sạt lở mái taluy:  

+ Tại các tuyến đường thi công-vận hành: Sau mỗi trận mưa lớn, cử người đi 

giám sát để xác định trên mái taluy dương có hay không có xuất hiện nước ngầm. Trường 

hợp phát hiện thấy sẽ áp dụng giải pháp xử lý tạm thời là sử dụng bạt che mưa trải toàn 

bộ bề mặt hệ thống rãnh, phủ toàn bộ bề mặt nền đất tự nhiên từ rãnh đỉnh đến đỉnh mái 

taluy dương, các vị trí vết nứt dọc để cắt toàn bộ nước mặt hạn chế tối đa nước mặt ngấm 

xuống nền đất. 

+ Giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo xây dựng đúng theo thiết kế, kỹ 

thuật. 

+ Tại các khu vực công trình như tuyến đập, nhà máy thủy điện, cửa hầm, tháp 

điều áp…: Sau khi tiến hành đào đắp, CDA sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật gia cố 

mái đào theo đúng các biện pháp thiết kế đã được phê duyệt. 

+ Cắm biển cảnh báo vị trí có khả năng sạt lở, đá rơi. 
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+ Khi xảy ra sự cố sạt lở, huy động nhân lực, máy cơ giới đến hiện trường để 

khắc phục; cử người thường trực tại hiện trường để điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông, 

trách ách tắc giao thông trên tuyến. 

- Đối với thi công hầm: 

+ Thực hiện nghiêm túc công tác khảo sát địa chất khu vực hầm dẫn nước, đảm 

bảo nền địa chất phù hợp và có các biện pháp thi công hầm hợp lý, hạn chế xảy ra sự 

cố. 

+ Bố trí cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, tay nghề thực hiện công tác thi công 

hầm, cử cán bộ gims sát thường xuyên suốt giai đoạn thi công 

+ Thực hiện đào hầm dẫn nước bằng phương pháp khoan nổ phù hợp với điều 

kiện địa chất, đảm bảo an toàn. 

+ Sau mỗi lần tiến hành khoan nổ mìn, bốc xúc vận chuyển ngay đất đá ra ngoài 

bằng máy xúc cào vơ hoặc máy xúc lật kết hợp ôtô vận chuyển chuyên dụng trong hầm…  

+ Trong quá trình đào ngầm, tại các vị trí có địa chất yếu như có đứt gẫy, sụt lở… 

sẽ thực hiện ngay biện pháp gia cố vách hầm bằng các các hình thức khung chống, khoan 

néo hoặc phun vẩy... 

+ Khi đào hầm gần đến các đoạn đứt gãy đá được ghi nhận trong báo cáo địa 

chất, giảm tốc độ thi công, theo dõi và phát hiện các dịch chuyển của các khối đá, chủ 

động phát hiện sự cố. Khi có các dấu hiệu dịch chuyển của các khối đá, sẽ phát lệnh báo 

động, đưa người và phương tiện ra xa gương hầm, ẩn nấp vào các hầm bảo vệ. 

+ Thực hiện mô tả địa chất hầm trước và ngay sau khi đào từng gương đào để có 

phương án giá cố thích hợp. 

+ Đặt các ống thép dọc theo hai bên chân hầm, là nơi ít bị tác động nhất trong 

trường hợp hầm bị sự cố. Giữa các ống có các khớp nối rễ tháo rời để ứng phó với trường 

hợp sự cố hầm. 

- Ứng phó với sự cố sập hầm: 

+ Khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

+ Báo cáo ngay sự cố cho cơ quan chức năng được biết để phối hợp ứng phó. 

+ Khi có người mắc kẹt trong hầm: Tiến hành thông gió để đảm bảo cho lực 

lượng cứu hộ. Tìm vị trí thích hợp để tháo các khớp nối của ống thép đưa điện chiếu 

sang (dạng đèn led), ống dẫn nước uống, thức ăn lỏng cho người bị nạn sử dụng trong 

thời gian chờ cứu hộ. 

+ Bơm thoát nước và bơm khí để duy trì lượng ôxi đảm bảo an toàn cho người bị 

nạn. 

+ Tiến hành đào, bốc xúc đất đá nơi hầm bị sập để nhanh chóng đưa người bị nạn 

ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

* Hiệu quả của biện pháp: CDA chủ động thực hiện, tính khả thi cao.  

* Vị trí thực hiện: Các công trường thi công. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 
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3.1.2.3.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố, rủi ro cháy nổ, hỏa hoạn, cháy rừng 

* Biện pháp phòng cháy: 

- Đối với sự cố cháy nổ do chập điện:  

+ Tại mỗi công trường, trước khi dùng lưới điện hay điện máy tự phát đều phải 

kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn, của đường dây dẫn. 

+ Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện để phòng tránh cháy nổ 

do chập điện. 

+ Treo biển báo và cử người cảnh giới khi có sửa chữa điện lớn. 

+ Phổ biến nội quy, tổ chức kiểm tra an toàn về điện. 

- Đối với sự cố cháy nổ do quá trình vận chuyển và lưu giữ chất nổ: 

+ Thực hiện vận chuyển và lưu trữ mìn theo đúng quy định tại QCVN 

01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, 

nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo 

quản tiền chất thuốc nổ. 

 + Bố trí kho chứa thuốc nổ tại tại khu phụ trợ thi công. Kho được cấu tạo dưới 

dạng container bằng thép chế tạo sẵn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn phòng chống cháy nổ 

(bán kính an toàn ≥ 140m).  Kho chứa chất nổ được thông gió, chống dột. Chỉ mở cửa 

sổ và cửa đi để thông gió vào thời điểm thời tiết không mưa. Tránh ánh sáng mặt trời 

chiếu trực tiếp vào trong nhà kho. 

+ Xây dựng rãnh thoát nước trong phạm vi kho, rãnh có độ nghiêng, kích thước 

phù hợp để tiêu nước nhanh; 

+ Đường ra vào kho xây dựng đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật, đi lại thuận lợi và phải 

luôn giữ sạch sẽ; 

 + Trang bị camera để quan sát 24/24h cửa ra vào nhà kho và những vị trí xung 

yếu; 

+ Lắp đặt biển cảnh báo nguy hiêm trước kho. Nghiêm cấm người không có 

nhiệm vụ lại gần. 

+ Bố trí hàng rào thép gai xung quanh kho chứa, khóa cửa cẩn thận và bố trí 

người canh gác 24/24. 

+ Hạn chế tồn trữ lượng lớn thuốc nổ tại kho. 

+ Phương tiện sử dụng động cơ đốt trong để vận chuyển, bốc dỡ chất nổ phải 

được lắp đặt cơ cấu dập tàn lửa từ ống xả và bộ phận che kín các bề mặt nóng, nhiệt độ 

cao.  

+ Hết ca làm việc, các phương tiện vận chuyển, bốc dỡ được di chuyển ra ngoài 

nhà kho với khoảng cách không nhỏ hơn 50 m. 

+ Trang bị các thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ như: họng nước cứu 

hỏa, bình bọt, bao cát, mặt nạ phòng độc, gần kho chứa vật liệu nổ… 
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+ Khi có sự cố cháy nổ cần sơ tán CBCNV ra khu vực an toàn và thông báo kịp 

thời cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý (UBND các xã, tỉnh, đội PCCC địa 

phương). 

- Đối với sự cố cháy nổ do các nguyên nhân khác:  

+ Ban hành nội quy cấm hút thuốc, không gây phát lửa tại các khu vực có thể gây 

cháy nổ. 

+ Thực hiện nghiêm nội quy phòng cháy chữa cháy. 

+ Tại khu lán và kho chứa được trang bị bảng nội quy phòng chống cháy nổ và 

các bình xịt cứu hỏa, bao cát đặt tại các điểm thích hợp để dễ  thấy và dễ lấy khi xảy ra 

hỏa hoạn. 

+ Lắp đặt các biển báo cấm lửa tại khu vực nguy hiểm như kho chứa xăng dầu, 

vật liệu nổ. 

+ Nhân viên được huấn luyện để thao tác đúng kỹ thuật và nắm vững các phương 

pháp xử lý các sự cố cháy nổ. 

* Biện pháp chữa cháy: Khi có sự cố hỏa hoạn, cháy rừng xảy ra trong khu vực 

dự án và lân cận sử dụng các thiết bị PCCC hiện có tại công trường và thông báo kịp 

thời cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Tổ chức huy động tối đa lực lượng, 

phương tiện và thiết bị, dụng cụ để chữa cháy tại hiện trường. Tạo đường băng cản lửa, 

khoanh vùng cô lập đám cháy. 

* Biện pháp khắc phục sự cố tràn đổ xăng dầu tại kho chứa xăng dầu: 

+ Nếu để xảy ra trường hợp rơi, đổ xăng dầu xuống sàn kho cần thực hiện ngay: 

khóa vòi cấp; dùng cát đổ ngay xuống khu vực có xăng dầu bị rơi rớt, tràn đổ, di đẩy cát 

để thấm toàn bộ lượng xăng dầu bị tràn; hót bỏ lượng cát này vào thùng chứa giẻ lau 

chứa dầu; lau sạch bề mặt sàn kho; xử lý giẻ lau và cát thấm dầu như xử lý CTNH. 

+ Khi có sự cố hỏa hoạn cần sử dụng các thiết bị PCCC hiện có tại công trường 

và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý (đội PCCC địa phương). 

+ Thực hiện khắc phục sự cố sau cháy rừng, trông rừng phục hội diện tích rừng 

bị cháy. Loại cây trồng được lựa chọn đảm bảo dễ sinh trưởng, phát triển, phù hợp với 

thổ nhưỡng, khí hậu địa phương; mật độ trồng cây áp dụng theo quy định của nhà nước 

về trồng rừng. 

* Hiệu quả của biện pháp: BPGT đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp. 

* Vị trí: Tại khu vực thi công. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.3.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố an toàn lao động 

- Kế hoạch an toàn lao động: 

+ Tất cả công nhân làm việc trên công trường đều được học tập và thực hiện nội 

quy an toàn, quán triệt phương châm “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”. 
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+ Mọi công nhân đi làm đều được trang bị đầy đủ các dụng cụ, phòng hộ lao động 

như mũ, quần áo, giày, ủng, găng tay, dây an toàn trước khi vào công trường, tất cả các 

phương tiện nổi đều được trang bị phao cứu sinh tại những nơi dễ thấy theo quy định. 

+ Trước khi đi làm phải kiểm tra tất cả các dụng cụ sản xuất, các dụng cụ phòng 

hộ, các loại máy móc thi công, khi phát hiện ra hiện tượng hư hỏng không đảm bảo an 

toàn phải được sửa chữa mới được đưa vào sử dụng. 

+ Thiết lập đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo an toàn lao động trong quá 

trình thi công Dự án. 

+ Lắp đặt hệ thống báo hiệu thi công công trình: Biển phía trước có công trường 

thi công, biển đi chậm… 

+ Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn thiết bị trước khi sử dụng; 

Lắp đặt biển báo cấm người qua lại trong phạm vi hoạt động của các thiết bị và công 

trường; Kiểm tra tay nghề, bằng lái của những công nhân phụ trách các phương tiện máy 

móc và thiết bị thi công. 

+ Khi tiến hành nổ mìn, công nhân, thiết bị phải nằm ngoài bán kính an toàn khi 

nổ mìn. Công tác cảnh giới an toàn, đúng thời gian nổ. Thực hiện nghiêm chỉnh quy tắc, 

an toàn trong các kho thuốc nổ, kho xăng dầu. 

+ Trong quá trình vận chuyển vật liệu nổ từ kho chứa đến khu vực thi công, tuân 

thủ Nghị định số 14/VBHN-BCT ngày 22/02/2018 của Bộ Công Thương về vật liệu nổ 

công nghiệp và QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong 

sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ 

công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. 

 - An toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công 

nghiệp. 

- Lập kế hoạch ứng cứu khi xảy ra tai nạn:  

+ CDA sẽ lập kế hoạch cấp cứu khi xảy ra tai nạn lao động, bao gồm cả đội cứu 

trợ, tổ chức và kế hoạch ứng cứu (người chỉ huy, trình tự thực hiện) và xác định địa chỉ 

cần thiết để tiếp xúc trong trường hợp khẩn cấp, trong đó có các bệnh viện trong địa bàn. 

* Hiệu quả của biện pháp: BPGT đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp, có tính khả 

thi cao. 

* Vị trí: Tại khu phụ trợ và công trường thi công. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.3.5. Giảm thiểu sự cố dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm 

- Dọn dẹp vệ sinh các khu vực nhà ở của công nhân và khu bếp ăn (2 lần/tuần). 

- Thực hiện ăn chín, uống sôi. Tuyên truyền công nhân giữ gìn vệ sinh chung. 

- Thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải đảm bảo theo quy định, đảm bảo không 

gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 
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- CDA sẽ phối hợp với trung tâm y tế của xã Sà Dề Phìn thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh như: phun thuốc diệt muỗi, thu dọn nơi ở đảm bảo thoáng mát, 

sạch sẽ… 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. 

- Trong trường hợp có công nhân bị nhiễm bệnh, sẽ thực hiện cách ly, đưa đến 

các cơ sở y tế gần nhất để khám và chữa trị, tránh lây lan dịch bệnh. 

* Hiệu quả của biện pháp: các biện pháp đề xuất là phù hợp, dễ áp dụng, hiệu quả 

trong giảm thiểu cao. 

* Vị trí áp dụng: Tại khu vực Dự án. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.3.6. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố an ninh trật tự 

- Thực hiện giữ vững an ninh trật tự tại khu vực dự án.  

- Nghiêm cấm tụ tập uống rượu, cờ bạc, lô đề tại công trường. Nghiêm khắc xử 

phạt nếu xảy ra. 

- Giáo dục ý thức cho cán bộ công nhân tôn trọng tôn giáo, văn hóa địa phương 

khu vực dự án. 

- Xây dựng nội quy trên công trường để tất cả cán bộ công nhân nghiêm túc chấp 

hành.  

- Trường hợp có xung đột xảy ra, báo cáo ngay cho cán bộ quản lý tại công 

trường, phối hợp với cơ quan công an điều tra giải quyết kịp thời. 

* Hiệu quả của biện pháp: BPGT đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp.  

* Vị trí thực hiện: Các công trường thi công và phu phụ trợ. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.3.7. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố, rủi ro cháy nổ, hỏa hoạn, cháy rừng 

* Biện pháp phòng cháy: 

- Đối với sự cố cháy nổ do chập điện:  

+ Tại mỗi công trường, trước khi dùng lưới điện hay điện máy tự phát đều phải 

kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn, của đường dây dẫn. 

+ Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện để phòng tránh cháy nổ 

do chập điện. 

+ Treo biển báo và cử người cảnh giới khi có sửa chữa điện lớn. 

+ Phổ biến nội quy, tổ chức kiểm tra an toàn về điện. 

- Đối với sự cố cháy nổ do quá trình vận chuyển và lưu giữ chất nổ: 

+ Thực hiện vận chuyển và lưu trữ mìn theo đúng quy định của Thông tư 

32/2019/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn Vật liệu nổ công 

nghiệp và QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, 
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thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp 

và bảo quản tiền chất thuốc nổ. 

 + Bố trí kho chứa thuốc nổ tại tại khu phụ trợ thi công. Kho được cấu tạo dưới 

dạng container bằng thép chế tạo sẵn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn phòng chống cháy nổ 

(bán kính an toàn ≥ 140m). 

+ Lắp đặt biển cảnh báo nguy hiêm trước kho. Nghiêm cấm người không có 

nhiệm vụ lại gần. 

+ Bố trí hàng rào thép gai xung quanh kho chứa, khóa cửa cẩn thận và bố trí 

người canh gác 24/24. 

+ Hạn chế tồn trữ lượng lớn thuốc nổ tại kho. 

+ Trang bị các thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ như: họng nước cứu 

hỏa, bình bọt, bao cát, mặt nạ phòng độc, gần kho chứa vật liệu nổ… 

+ Khi có sự cố cháy nổ cần sơ tán CBCNV ra khu vực an toàn và thông báo kịp 

thời cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý (UBND các xã, tỉnh, đội PCCC địa 

phương). 

- Đối với sự cố cháy nổ do các nguyên nhân khác:  

+ Ban hành nội quy cấm hút thuốc, không gây phát lửa tại các khu vực có thể gây 

cháy nổ. 

+ Thực hiện nghiêm nội quy phòng cháy chữa cháy. 

+ Tại khu lán và kho chứa được trang bị bảng nội quy phòng chống cháy nổ và 

các bình xịt cứu hỏa, bao cát đặt tại các điểm thích hợp để dễ  thấy và dễ lấy khi xảy ra 

hỏa hoạn. 

+ Lắp đặt các biển báo cấm lửa tại khu vực nguy hiểm như kho chứa xăng dầu, 

vật liệu nổ. 

+ Nhân viên được huấn luyện để thao tác đúng kỹ thuật và nắm vững các phương 

pháp xử lý các sự cố cháy nổ. 

- Biện pháp chữa cháy: Khi có sự cố hỏa hoạn, cháy rừng xảy ra trong khu vực 

dự án và lân cận sử dụng các thiết bị PCCC hiện có tại công trường và thông báo kịp 

thời cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý. Tổ chức huy động tối đa lực lượng, 

phương tiện và thiết bị, dụng cụ để chữa cháy tại hiện trường. Tạo đường băng cản lửa, 

khoanh vùng cô lập đám cháy. 

- Biện pháp khắc phục sự cố tràn đổ xăng dầu tại kho chứa xăng dầu: 

+ Nếu để xảy ra trường hợp rơi, đổ xăng dầu xuống sàn kho thực hiện ngay: Khóa 

vòi cấp; dùng cát đổ ngay xuống khu vực có xăng dầu bị rơi rớt, tràn đổ, di đẩy cát để 

thấm toàn bộ lượng xăng dầu bị tràn; hót bỏ lượng cát này vào thùng chứa giẻ lau chứa 

dầu; lau sạch bề mặt sàn kho; xử lý giẻ lau và cát thấm dầu như xử lý CTNH. 

+ Khi có sự cố hỏa hoạn, sử dụng các thiết bị PCCC hiện có tại công trường và 

thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý (đội PCCC địa phương). 
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+ Trường hợp hoạt động của Dự án gây ra sự cố cháy rừng khu vực lân cận, CDA 

sẽ thực hiện khắc phục sự cố sau cháy rừng, trồng rừng phục hội diện tích rừng bị cháy. 

Loại cây trồng được lựa chọn đảm bảo dễ sinh trưởng, phát triển, phù hợp với thổ 

nhưỡng, khí hậu địa phương; mật độ trồng cây áp dụng theo quy định của nhà nước về 

trồng rừng. 

* Hiệu quả của biện pháp: Biện pháp giảm thiểu đơn giản, dễ thực hiện, chi phí 

thấp. 

* Vị trí: Tại khu vực thi công. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.3.8. Biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó rủi ro do thiên tai  

 - Theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên trong suốt quá trình thi công, đặc biệt 

là vào mùa mưa bão. 

 - Bố trí kế hoạch thi công phù hợp, hạn chế thi công các hạng mục liên quan đến 

đào đắp vào mùa mưa lũ.  

 - Tăng cường cập nhật và theo dõi các diễn biến về thời tiết để tổ chức thi công.  

- Bố trí rãnh thu nước đỉnh và rãnh thu nước dọc mái dốc để hạn chế tác động gây sạt 

lở, lũ quét, lũ bùn đá và trượt nở đất đá...  

 - Các hạng mục thi công đảm bảo thi công đúng kỹ thuật và quy trình xây dựng 

để hạn chế những ảnh hưởng từ thiên tai. 

  - Lựa chọn giải pháp thi công phù hợp với điều kiện địa chất của từng khu vực 

thi công xây dựng các hạng mục công trình. 

 - Kiểm tra mái dốc trước và sau mưa, khi có hiện tượng sạt lở cần thực hiện các 

biện pháp khắc phục ngay lập tức.  

 - Xây dựng phương án phòng chống gió bão, thiên tai trước mùa mưa bão.  

 - Vào mùa mưa bão, CDA thường xuyên liên lạc với BH-PCLB tại địa phương 

để cập nhật thông tin và phối hợp triển khai các phương án phòng chống. 

 - Khi được thông tin sẽ có mưa lớn kéo dài ngày và bão xảy ra tại khu vực Dự 

án: 

  + Ngừng toàn bộ hoạt động thi công khi có mưa lớn và bão;  

 + Che chắn các kết cấu mới xây dựng bằng bạt nilon che chùm;  

 + Che chắn các bãi chứa vật liệu xây dựng bằng bạt nilon để tránh rửa trôi đất, 

cát đá ra các khu vực xung quanh;  

 + Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa chảy tràn, tiến hành nạo vét khi cần thiết, 

nhằm đảm bảo tiêu thoát tốt. 

- Khi nhận được thông tin cảnh báo lũ quét, lũ ống, CDA chủ động di dời hoặc sẵn sàng 

phương án sơ tán. Triển khai các giải pháp cấp bách tiêu thoát nước tại các công trình 

dẫn dòng, giảm tải để giảm nguy cơ sạt trượt, đảm bảo an toàn cho công trình. Tăng 
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cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, lũ ống, 

lũ quét, sạt lở đất cho công nhân xây dựng tại các công trường. 

 - Chuẩn bị các bao cát để ứng phó sự có ngập lụt, mưa bão có thể xảy ra nhằm 

hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. 

- Phối hợp và thông báo với Ban phòng chống lụt bão huyện Mường Chà kịp thời 

ứng cứu, hạn chế thiệt hại về người, tài sản, kinh tế khi có sự cố xảy ra. 

- Xây dựng phương án phòng chống lụt bão theo quy định tại Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, hạ du đập trong giai đoạn xây 

dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Thông tư 09/2019/TT-

BCT ngày 8/7/2019. Hàng năm tiến hành rà soát, hiệu chỉnh các phương án cho phù hợp 

với tình hình thực tế. 

* Hiệu quả của biện pháp: BPGT đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp.  

* Vị trí thực hiện: Các công trường thi công. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

3.1.2.3.9. Biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố va vấp phải các vật liệu nổ 

còn sót lại trong chiến tranh 

Công tác dò mìn đã được thực hiện tại và xung quanh khu vực xây dựng các hạng 

mục công trình và được khẳng định an toàn bởi đơn vị quốc phòng chuyên xử lý các vật 

liệu gây nổ.  

3.1.2.3.10. Giảm thiểu sự cố đối với quá trình thi công trạm biến áp và tuyến đường 

dây 35KV 

* Biện pháp giám thiếu tai nạn lao động trong công tác vận chuyên, lắp đặt: 

 - Sử dụng phương tiện vận chuyển chuyên dụng.  

- Bố trí cán bộ hướng dẫn, giám sát tại các vị trí quay đầu xe, bốc dỡ thiêt bị để 

hạn chế va đập, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. 

-  Xe vận chuyển được đăng kiểm theo quy định, đi đúng tốc độ, làn đường.  

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến hành lang lưới điện, lập phương án 

giải phóng hành lang an toàn (4m mỗi bên) tất cả các vị trí có cây nằm trong và ngoài 

hành lang có nguy cơ va quẹt, ngã đổ vào đường dây, bảo đảm vận hành đường dây an 

toàn. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân thi công. 

*) Biện pháp giảm thiểu sự cố đứt dây, nghiêng đổ cột khi thi công: 

- Thi công móng, cột và kéo dây đúng thiết kế kỹ thuật. 

- Trước khi làm việc trên cao cần phải kiểm tra dụng cụ lao động, dây an toàn.  

 - Dây cáp treo tải trọng phải có độ bền phù hợp với tải trọng.  

- Móc treo, ròng rọc treo cáp với tải trọng phải được khóa để tránh rơi. 
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- Trang bị các thiết bị sơ cứu di động cần thiết trong quá trình thi công, kéo đường 

dây.  

*) Biện pháp giảm thiểu sự cố quá trình đấu nối TBA và tuyến đường dây:  

- Thông báo cho cơ quan chức năng trước khi thục hiện thi công đấu nối tuyến 

đường dây.  

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong hoạt động kéo, lắp đặt đường dây.  

- Công nhân tạm dừng làm việc khi trời tối, có sương mù, mưa, giông sét hoặc 

gió cấp IV trở lên.  

- Công nhân tham gia các công tác trên sẽ đảm bảo kỷ luật lao động, nội quy an 

toàn và thực hiện quy định về trang bị lao động (đội mũ, đeo găng tay,...). 

- Công nhân phục vụ dưới thấp phải mang mũ an toàn và đứng xa những vị trí 

nguy hiểm.  

* Hiệu quả của biện pháp: BPGT đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp.  

* Vị trí thực hiện: Thu vực thi công tuyến đường dây. 

* Thời gian áp dụng: Trong giai đoạn thi công tuyến đường dây. 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Đánh giá các tác động liên quan đến chất thải 

3.2.1.1.1. Tác động do chất thải thông thường 

* Rác sinh hoạt: 

Khi đi vào hoạt động, số lượng cán bộ công nhân viên tại NMTĐ ước tính khoảng 

20 người. Căn cứ vào hệ số phát thải rác thải sinh hoạt tại tỉnh Điện Biên là 0,29 

kg/người/ngày (theo Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019 - Chuyên đề 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt) thì tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong một 

ngày là 5,8 kg.  

Thành phần của rác thải sinh hoạt phần lớn là các chất hữu cơ dễ phân hủy như 

rau, củ, quả và các thành phần có thể tái chế như bao bì, đồ hộp... Nếu không thu gom 

và xử lý, rác thải sẽ làm ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực dự án, làm ô nhiễm môi trường 

đất. Vào những ngày mưa, CTR sẽ bị cuốn theo nước mưa chảy tràn xuống suối Nậm 

Chim làm giảm chất lượng nước suối và ảnh hưởng xấu đến HST thủy sinh. 

Do thành phần chính của rác thải sinh hoạt là chất hữu cơ nên khi phân hủy 

thường sinh ra mùi hôi, thối, có khả năng thu hút các loại côn trùng như ruồi, muỗi có 

thể phát tán dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân tại nhà máy và người 

dân sống gần khu vực. 

* Rác thải từ thượng nguồn về hồ: 

Trong quá trình vận hành, chất thải rắn như thân, cành, rễ cây, rác sinh hoạt của 

người dân (bao bì, túi nilon, vỏ chai…) trôi dạt từ thượng nguồn về hồ Nậm Chim. 
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Lượng chất thải này có khối lượng không lớn, ước tính khoảng 3-5kg/ngày, vào những 

ngày mưa lũ lượng rác đổ về có thể nhiều hơn. Nếu không thu gom sẽ gây tắc nghẽn, 

giảm khả năng xả tràn, bít tắc cửa lấy nước dẫn vào hầm dẫn nước, ảnh hưởng đến lưu 

lượng phát điện nhà máy. Cây côi, cành lá quấn vào tuabin sẽ gây hư hỏng máy móc, 

gián đoạn quá trình vận hành, gây thiệt hại về kinh tế cho Chủ dự án. Ngoài ra, rác thải 

này khi phân hủy có thể gây ô nhiễm nguồn nước trong hồ, mất mĩ quan. 

*) Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trong nhà máy và môi trường 

không khí, nước và đất. 

*) Phạm vị tác động: Khu vực nhà máy. 

*) Thời gian tác động: Trong suốt thời gian vận hành và lâu dài. 

*) Mức độ tác động: Trung bình. 

3.2.1.1.2. Tác động do chất thải nguy hại 

Trong quá trình vận hành nhà máy sẽ có một lượng nhỏ chất thải nguy hại phát 

sinh do rò rỉ dầu mỡ từ khe tuabin, thiết bị thủy lực, từ hoạt động bảo trì bảo dưỡng, hay 

từ các thiết bị điện thải có dính dầu, linh kiện, điện tử thải.... Khối lượng chất thải nguy 

hại tham khảo từ các NMTĐ đã đi vào vận hành trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh 

lân cận ước tính được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.35. Ước tính lượng CTNH phát sinh trong GĐVH 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng trung  

bình (kg/năm) 

1 Dầu thủy lực tổng hợp thải Lỏng 230 

2 Các loại dầu truyền nhiệt và cách điện khác Lỏng 109 

3 Dầu nhiên liệu và dầu diesel thải (lẫn nước) Lỏng 160 

4 Bóng đèn Rắn 15 

5 Pin/ắc quy chì thải Rắn 11 

6 
Thiết bị điện thải có bộ phận dính dầu (dây quấn 

MBA, giấy cách điện MBA, lõi thép MBA) 
Rắn - lỏng 19 

7 
Cặn sơn, sơn, vécni thải có dung môi hữu cơ 

hoặc các thành phần nguy hại khác 
Rắn - lỏng 15 

8 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải có bị nhiễm thành 

phần nguy hại 
Rắn 105 

9 
Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các 

thiết bị điện có linh kiện điện tử 
Rắn 18 

 Tổng  667 

Nguồn: Tham khảo từ các NMTĐ đã đi vào vận hành trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
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Tổng khối lượng CTNH phát sinh trong NMTĐ là khoảng 667kg/năm là không 

quá lớn. Tuy nhiên, nếu không được thu gom, xử lý sẽ tác động xấu đến môi trường 

xung quanh. Các tác động được đánh giá tương tự như giai đoạn triển khai xây dựng dự 

án.  

Các CTNH này sẽ được đăng ký và quản lý theo quy định về quản lý CTNH theo 

quy định của Thông tư 36/2015TT-BTNMT ngày 30/06/2015.  

*) Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trong nhà máy và môi trường 

nước, đất và không khí. 

*) Phạm vị tác động: Khu vực nhà máy và xung quanh. 

*) Thời gian tác động: Trong suốt thời gian vận hành. 

*) Mức độ tác động: Trung bình. 

3.2.1.1.3. Tác động do nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của 20 công nhân làm viêc trong nhà 

máy. Tính toán tương tự giai đoạn triển khai xây dựng, lượng nước thải sinh hoạt trong 

quá trình vận hành ước tính khoảng 2.000 lít/ngày ~ 2 m3/ngày.  

Thành phần và tính chất của nước thải sinh hoạt được đánh giá tương tự như đã 

trình bày ở giai đoạn triển khai xây dựng. Tác động do nước thải sinh hoạt tại nhà máy 

sẽ được loại trừ do trong thiết kế nhà máy đã bố trí bể phốt để thu gom và xử lý nước 

thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. 

*) Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trong nhà máy, HST thủy sinh 

suối Nậm Chim. 

*) Phạm vị tác động: Khu vực nhà máy và lân cận. 

*) Thời gian tác động: Trong suốt thời gian vận hành. 

*) Mức độ tác động: Trung bình. 

- Nước thải sản xuất: 

+ Nước suối sau khi qua tua bin phát điện được hoàn trả toàn bộ về phía hạ du 

qua kênh xả sau nhà máy. Chất lượng nước không thay đổi so với nước suối tự nhiên. 

+ Nước làm mát các tổ máy: Loại nước này có tác dụng thu nhiệt từ thiết bị làm 

nguội của mày phát điện, dầu ổ trục, hệ thống kích thích. Nước làm mát được lấy từ 

đường ống áp lực, sau khi qua hệ thống làm mát, không làm thay đổi tính chất nước sẽ 

được tháo xả ra phía hạ lưu. 

+ Nước tháo cạn kiểm tra sửa chữa: Nước chảy qua tua bin, nước trong ống xả, 

nước trong buồng xoắn hoặc phần còn lại của ống áp lực phải tháo khô ra kênh xả để 

kiểm tra sửa chữa. Chất lượng nước không thay đổi so với nước suối tự nhiên. 

+ Nước rò rỉ trong nhà máy: Nước rò rỉ từ van cầu và hệ thống cấp nước làm mát 

(lượng nước rỏ rỉ từ van cầu tối đa là 12l/h cho 2 tổ máy, nước rò rỉ qua hệ thống cấp 

nước làm mát khoảng 0,2% lưu lượng cung cấp, tương đương 220 l/h). Tổng lượng nước 

rò rỉ là khoảng 232l/h = 5,6 m3/ngày. 
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Các nguồn nước này không phát sinh đồng thời mà phụ thuộc vào chu kỳ vận 

hành của nhà máy.  

Thành phần nước thải rò rỉ trong nhà máy có chứa cặn và một phần các chất ô 

nhiễm khác như rỉ sét máy móc, đường ống, dầu bôi trơn tuabin bị nước cuốn trôi. Tuy 

nhiên, hàm lượng không đáng kể do Dự án đã lựa chọn công nghệ và thiết bị đảm bảo. 

CDA vẫn sẽ thiết kế hệ thống tách cặn, dầu trước khi thải ra môi trường nếu không sẽ 

làm ảnh hưởng đến môi trường thủy sinh vật suối Nậm Chim phía hạ du. 

*) Đối tượng chịu tác động: Nước suối Nậm Chim. 

*) Phạm vị tác động: Khu vực nhà máy và lân cận. 

*) Thời gian tác động: Trong suốt thời gian vận hành. 

*) Mức độ tác động: Trung bình. 

3.2.1.1.4. Tác động do nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn này nước mưa chảy tràn chủ yếu xuất hiện ở khu vực nhà máy 

và trạm biến áp. 

Căn cứ vào lượng mưa ngày lớn nhất trong ngày ứng với tần suất 0,1% là 328,8 

mm/ngày tại trạm Mường Chà (chương 2), lượng nước mưa chảy tràn trên toàn bộ các 

công trường được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.36. Lượng nước mưa chảy tràn trên khu vực nhà máy, trạm biến áp 

TT Khu vực 
Diện tích 

(m2) 

Lượng mưa chảy tràn              

(m3/ngày) 

1 Khu nhà máy thủy điện và trạm biến áp 36.600 12.034.080 

Nước mưa chảy tràn trong GĐVH chứa chủ yếu là thành phần đất, cát, rác…, tuy 

nhiên, nồng độ các chất ô nhiễm thấp hơn nhiều so với giai đoạn triển khai xây dựng do 

giai đoạn này mặt bằng khu đất dự án đã được xây dựng công trình và bê tông hóa, hệ 

thống thu gom nước mưa đã được xây dựng hoàn chỉnh nên các tác động của nước mưa 

như ách tắc dòng chảy, gây ngập úng khu vực sẽ được làm giảm thiểu đáng kể. 

*) Đối tượng chịu tác động: Nước suối Nậm Chim. 

*) Phạm vị tác động: Khu vực nhà máy và lân cận. 

*) Thời gian tác động: Trong suốt thời gian vận hành. 

*) Mức độ tác động: Thấp. 

3.2.1.2. Đánh giá các tác động không liên quan đến chất thải 

3.2.1.2.1. Tác động do ồn, rung 

Quá trình vận hành NMTĐ Ma Thì Hồ, hoạt động quay của các turbine, máy nén 

khí, quạt thông gió sẽ gây tiếng ồn lớn. Căn cứ số liệu đo đạc tham khảo về mức ồn của 

một số NMTĐ có công suất tương tự, dự báo mức ồn trong môi trường làm việc của 

NMTĐ Ma Thì Hồ như sau: 
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Bảng 3.37. Dự báo mức ồn tại NMTĐ Ma Thì Hồ 

TT Khu vực làm việc Mức ồn (dBA) 

1 Phòng điều khiển 65 

2 Turbine 85 

3 Máy phát điện 105 

4 Nhà làm việc của cán bộ công nhân viên 65 

5 Khu dân cư (cách 1,5km) 50 

 QCVN 26:2010/BTNMT (6h-21h)  70 

 QĐ 3733/2002/QĐ-BYT (*) 85 

Nguồn: Tham khảo từ các NMTĐ đã đi vào vận hành trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

(*) QĐ 3733/2002/QĐ-BYT: Quyết định về 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 

nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 

Theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT, độ ồn tại chỗ làm việc của công nhân, vùng có 

công nhân làm việc trong các phân xưởng và trong nhà máy là 85dBA và theo QCVN 

26:2010/BTNMT (6h-21h) là 70 dBA và 60 dBA (ban đêm) thì dự báo khu vực phát 

sinh tiếng ồn lớn nhất là khu vực đặt turbine và máy phát điện. Tại các khu vực này độ 

ồn cao có thể đạt mức 90-105 dBA. Tại các khu vực này độ ồn cao có thể đạt mức 90-

105 dBA. Tuy nhiên xung quanh khu vực nhà máy không có dân cư sinh sống do vậy 

mức ồn và độ rung này chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân lao 

động trong nhà máy. Các biểu hiện có thể gặp phải như: Căng thẳng thần kinh, mất ngủ, 

mệt mỏi, khó chịu, ảnh hưởng đến thính giác, thị giác và vận động,... dẫn đến giảm năng 

suất lao động. 

Để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung tại các khu vực này cần thực hiện cách âm 

nguồn ồn và trang bị các thiết bị chống ồn cho công nhân. 

*) Đối tượng chịu tác động: Công nhân làm việc trong nhà máy. 

*) Phạm vị tác động: Khu vực nhà máy. 

*) Thời gian tác động: Trong suốt thời gian vận hành. 

*) Mức độ tác động: Thấp. 

3.2.1.2.2. Tác động của điện trường, từ trường 

Vận hành TBA và đường dây 110kV phục vụ đấu nối điện lên lưới điện quốc gia 

có thể phát sinh điện, từ trường, đặc biệt là vào những ngày mưa, bão, ẩm ướt. Điện, từ 

trường phát sinh sẽ tác động trực tiếp điến sức khỏe của công nhân làm việc gần khu 

vực TBA, bảo dưỡng tuyến đường dây và người dân canh tác gần khu vực này. Cụ thể: 

-  Tiếp xúc thường xuyên với điện, từ trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe con 

người và sinh vật ở khoảng cách không an toàn như: ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của 

cơ thể, rối loạn chức năng của hệ thống tim mạch, suy giảm chức năng của cơ quan trao 

đổi chất; tác động lâu dài có thể gây mệt mỏi, đau đầu, đau thắt vùng tim... 
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- Làm xuất hiện điện tích giữa cơ thể người với kim loại có điện thế khác so với 

cơ thể. Sự tiếp xúc này khi cơ thể cách ly với đất có thiể dẫn đến hiện tượng truyền dẫn 

điện tích từ cơ thể người xuống đất, gây ra cảm giác đau nhức. 

-  Điện, từ trường còn gây nhiễu loạn các thiết bị thông tin như radio, vô tuyến 

truyền hình… nằm trong vùng ảnh hưởng của nó. 

*) Đối tượng chịu tác động: công nhân làm việc trong nhà máy. 

*) Phạm vị tác động: khu vực nhà máy. 

*) Thời gian tác động: trong suốt thời gian vận hành. 

*) Mức độ tác động: thấp. 

3.2.1.2.3. Tác động đến môi trường địa chất, địa mạo   

Các tác động trong giai đoạn này chủ yếu là tác động tiêu cực, xảy ra tại khu vực 

hồ chứa và có thể xảy ra ở hạ du bao gồm: 

a. Đánh giá khả năng trượt lở và tái tạo bờ hồ 

Sau khi tích nước, mực nước hồ ở khu vực thượng lưu đập cao hơn mực nước 

sông khoảng 50 m và độ chênh này giảm dần về phía thượng lưu hồ, các điều kiện tự 

nhiên sườn dốc bờ hồ sẽ bị thay đổi, quá trình tái tạo bờ hồ phụ thuộc các yếu tố: độ dốc 

của sườn bờ hồ; đặc điểm thạch học và tính chất cơ lý của đất đá cấu tạo sườn bờ; sóng 

do gió; lớp thảm thực vật phủ trên bề mặt sườn bờ; sự vận hành của hồ chứa. 

 Theo Báo cáo địa chất - Hồ sơ NCKT của Dự án, với số liệu quan sát được và căn 

cứ vào đặc điểm hồ chứa là hồ nhỏ, lòng hồ nằm trên nền đá granit cứng chắc, có tính ổn 

định khá cao sau khi tích nước. Trong tương lai do ảnh hưởng của quá trình thi công, làm 

đường, giải phóng mặt bằng, sau khi tích nước có thể xuất hiện một số khối trượt nhỏ trong 

tầng phủ nhưng không ảnh hưởng lớn đến tính ổn định của đập và dung tích hồ. 

 b. Xói lở hạ du 

Sự hình thành của hồ chứa và tuyến đập gây biến đổi dòng chảy, gia tăng sự 

chênh lệch mực nước, lưu lượng và dòng chảy giữa thượng và hạ lưu. Sự biến đổi này 

làm cho diễn biến hình thái suối hạ lưu bị biến đổi phức tạp, khó nắm bắt, gây sói lở bờ 

suối Nậm Chim khu vực hạ lưu đập và suối Nậm Chim phía hạ du nhà máy thủy điện. 

Đồng thời, sự hình thành đập có thể làm giảm lượng bùn, cát, sỏi chảy về hạ du, do vậy 

dòng nước phía hạ du nhà máy có xu hướng lấy trầm tích từ bờ suối, gây ra sạt, lở bờ.  

Việc xả nước qua tràn vào mùa lũ với vận tốc dòng chảy lớn gây hiện tượng xói 

lở hạ lưu sau đập, mất an toàn và ổn định đường bờ. Tuy nhiên, ngay sau đập, dự án có 

biện pháp tiêu năng sau tràn, gia cố mái hạ lưu đập do vậy đảm bảo tránh xói lở gây ảnh 

hưởng đến chất lượng công trình. Mặt khác lòng suối và hai bên bờ phía hạ lưu đập Ma 

Thì Hồ chủ yếu lộ đá gốc, đá granit cứng chắc, do vậy hiện tượng xói lở bờ và lòng suối 

tại đoạn này là ít xảy ra. 

c. Đánh giá khả năng bồi lắng lòng hồ 

Hồ chứa của công trình Thủy điện Ma Thì Hồ thuộc loại hồ nhỏ, dung tích hữu 

ích không lớn nên quá trình bồi lắng hồ ít hưởng đến công suất hữu ích của nhà máy. 
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Các khu vực bờ hồ đều lộ đá gốc, quá trình bào xói yếu dẫn đến khả năng bồi lắng lòng 

hồ được dự báo là không cao. Tuy nhiên do hiện tượng sượt trượt tầng phủ xảy ra trên 

các sườn bờ nhiều, đặc biệt là vào mùa mưa lũ, do vậy CDA sẽ có biện pháp thiết kế 

công trình xả cát (trong mùa lũ) đảm bảo hồ vận hành dài lâu. 

d. Đánh giá khả năng thấm mất nước của hồ chứa  

- Khả năng mất nước tạm thời: Mất nước tạm thời là lượng nước thấm vào trong 

đất đá dưới lòng hồ làm bão hoà đất đá phần nằm trên mực nước ngầm hiện tại và lượng 

nước mao dẫn phần phía trên mực nước hồ. Sau khi phần đất đá dưới lòng hồ đã hoàn 

toàn bão hoà thì lượng tổn thất nước cũng kết thúc. Như vậy, khả năng mất nước tạm 

thời chỉ xảy ra trong thời gian đầu và kết thúc khi đất đá bão hoà, lượng nước này tổn 

thất không đáng kể vì đất đá trong lòng hồ đều là những lớp thấm nước và khả năng tàng 

trữ nước kém. 

- Khả năng mất nước vĩnh viễn: Khả năng mất nước vĩnh viễn bao gồm lượng 

nước bốc hàng năm, lượng nước thấm qua đáy đập và vai đập, khả năng thấm mất nước 

sang lưu vực khác. 

+ Lượng nước thấm qua đáy đập và vai đập: Hai vai tuyến đập chính đều lộ đá 

gốc, do vậy sau khi xử lý tạo màng chống thấm dưới nền đập được thiết kế với yêu cầu 

lượng mất nước dưới nền q0,03 lít phút/m (3 Lu). Như vậy, nền đập sau khi đã được 

xử lý tạo màng chống thấm thì lượng nước thấm qua đập và đáy đập không còn ý nghĩa 

so với dung tích chứa nước của hồ. 

+ Khả năng thấm mất nước qua phân thuỷ bờ hồ sang lưu vực khác: Hồ chứa đập 

chính có quy mô rất nhỏ, được bao bọc bởi các dãy núi cao hoàn toàn không có khả năng 

mất nước sang các phân thủy thấp. Trong vùng hồ chỉ có đá granit là loại đá cứng, cấu 

tạo khối; không có các loại đá yếu như đá vôi; cũng không có đứt gãy lớn nào cắt qua. 

Vì vậy khả năng mất nước qua phân thuỷ thấp và theo đứt gãy là không thể xảy ra. 

e. Ngập và bán ngập 

Các ảnh hưởng liên quan đến hiện tượng ngập và bán ngập là không đáng kể do 

khu vực lòng hồ không có dân cư sinh sống, đất canh tác cũng như các cơ sở hạ tầng 

công cộng khác... 

f. Tác động do thay đổi địa chất công trình 

Tại khu vực xây dựng công trình, đặc biệt là khu vực tuyến năng lượng hầm dẫn 

nước xây ngầm dưới lòng đất sẽ làm thay đổi địa chất công trình khu vực Dự án. Theo 

đánh giá điều kiện địa chất ở chương 2: 

Tuyến hầm với cao trình thiết kế dự kiến thì tuyến hầm đào chủ yếu trong đới đá 

IIA và IB. Dọc tuyến hầm gặp một số đứt gãy cắt qua, và các khu vực chuyển tiếp, khu 

vực ranh giới các loại đá, tại các khu vực này địa chất thay đổi nhiều, đá dập vỡ mạnh 

và khả năng xuất hiện nước ngầm rất lớn ảnh hưởng đến quá trình thi công, các khu vực 

này là khu vực có điều kiện địa chất rất phức tạp, cần có biện pháp hợp lý kịp thời xử lý 

khi thi công trên đoạn này.  
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Dự án vận hành trong khoảng thời gian khá dài, khoảng 50 năm. Nếu không đảm 

bảo nền địa chất tốt sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ công trình, hơn nữa nếu áp lực 

trong đường hầm quá lớn có thể gây nổ hoặc vỡ thành hầm, sẽ gây nguy hiểm cho cán 

bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy, người dân lân cận và khu vực phía hạ lưu công 

trình, đồng thời thiệt hại lớn về kinh tế cho CDA. 

g. Kiến tạo, tân kiến tạo  

Theo đánh giá điều kiện địa chất ở Chương 2, Các đứt gãy liên quan đến vùng dự 

án chủ yếu là các đứt gãy bậc 4 và 5 có phương chủ yếu Tây Bắc - Đông Nam, á vĩ 

tuyến, Đông Bắc - Tây Nam. Các đứt gãy bậc IV và V thường từ vài chục cm đến gần 1 

m, đới ảnh hưởng tới vài mét. Các đứt gãy xuất hiện không nhiều, chỉ biểu hiện cục bộ, 

hệ thống khe nứt thể hiện yếu ớt, các biểu hiện thớ chẻ, phiến hoá, đá mạch không thấy 

xuất hiện.  

Trên bản đồ kiến tạo và phân vùng động đất quốc gia như thì chịu động đất cực 

đại có thể xảy ra là cấp 7; chu kỳ lặp lại 200 năm là cấp 6. Công trình kiến nghị thiết kế 

với cấp động đất mạnh nhất là cấp VII theo thang MSK-64. Theo tài liệu khảo sát, đo 

vẽ bản đồ địa chất trước đây cho thấy không có dấu hiệu hoạt động tân kiến tạo xảy ra 

trong khu vực. 

h. Động đất kích thích 

Qua việc thống kê về động đất kích thích xảy ra trên nhiều hồ chứa lớn trên thế 

giới đã đi đến kết luận về điều kiện cần và đủ để có thể phát sinh động đất kích thích là: 

+ Cấu trúc địa chất vùng hồ chứa không ổn định, bị các đứt gãy kiến tạo phá huỷ 

cắt qua. 

+ Chiều sâu hồ chứa tối đa trên 90m. 

+ Dung tích hồ chứa vượt quá 1 tỷ m3. 

Đối chiếu những điều kiện này với thực tế thiết kế công trình cho thấy: 

+ Chiều sâu hồ chứa ứng với MNDBT và MNC là 4m (MNDBT - MNC) nhỏ 

hơn chiều sâu hồ chứa có thể dẫn đến động đất kích thích. 

+ Dung tích hồ chứa: 0,874 triệu m3, chỉ bằng 0.0191 % cấp dung tích có thể xảy 

ra động đất kích thích nên khi hồ chứa đi vào hoạt động sẽ ít có khả năng phát sinh động 

đất kích thích. 

i. Vấn đề xâm hại tới tài nguyên khoáng sản 

Hiện tại trong khu vực lòng hồ không có điểm khoáng sản nào được đăng ký. 

Trong quá trình khảo sát và thăm dò địa chất của CDA tại khu vực công trình, ngoài các 

vật liệu xây dựng thông thường như cát, sỏi, không phát hiện được dấu hiệu của khoáng 

sản ở khu vực lòng hồ. 

Do vậy việc dâng nước lòng hồ không làm ngập hay ảnh hưởng tới khoáng sản 

trong vùng. Nếu trong quá trình thực hiện dự án phát hiện ra khoáng sản thì sẽ thực hiện 

việc quản lý theo Luật Khoáng sản. 

k. Thay đổi địa hình cảnh quan 
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Bằng việc xây đập, ngăn suối, tích nước, dự án hình thành đã tạo nên một kiểu 

địa hình nhân tạo có quy mô lớn, thay thế cho một miền địa hình đồi núi cùng hệ thống 

sông suối chảy dài, đó là hồ chứa. Sự hình thành hồ chứa kết hợp với địa hình đồi núi 

làm cho cảnh quan nơi đây thêm phong phú. 

Việc hình thành các đập ngăn suối cùng hồ chứa, hầm dẫn nước, nhà máy thủy điện, 

trạm biến áp, tuyến đường dây 110 kV… sẽ làm biến đổi điều kiện mặt đệm, từ đất trống, 

cây bụi, đất nương rẫy trồng cây hàng năm… thành đập bê tông, lòng hồ, nhà máy. Sự thay 

đổi này có thể làm gia tăng tình trạng xói mòn, sạt lở do quá trình tái tạo bờ hồ… 

3.2.1.2.4. Tác động tới chất lượng không khí và vi khí hậu khu vực 

Việc xây dựng công trình hồ Thủy điện Ma Thì Hồ tác động đến môi trường 

không khí ở các giai đoạn khác nhau với mức độ ảnh hưởng cũng rất khác nhau. Ở giai 

đoạn giải phóng mặt bằng và thi công môi trường không khí bị ô nhiễm chủ yếu bởi bụi 

và khí thải do việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng, làm đường giao thông, xây lắp kho bãi, 

lán tại, vận chuyển nguyên vật liệu… Các tác động này diễn ra chỉ trong phạm vi không 

gian nhỏ và thường gây ô nhiễm cục bộ, không liên tục. Khi công trình đi vào hoạt động 

thì các tác động của công trình sẽ gây biến động một số yếu tố khí tượng tại khu vực. 

Vùng lòng hồ được đặc trưng bởi khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và hệ thống sông 

ngòi là sản phẩm của khí hậu quy mô lớn. Tính chất lục địa khô hanh của khí hậu vùng này 

thể hiện rõ rệt trong mùa khô. Trong thời gian đó, hồ Thủy điện Ma Thì Hồ do con người 

tạo ra ít nhiều góp phần làm gia tăng độ ẩm khu vực xung quanh hồ. Tuy nhiên khả năng 

làm biến đổi điều kiện vi khí hậu vùng dự án là không thể xảy ra do hồ chứa nhỏ.  

Mặt khác, hồ Thủy điện Ma Thì Hồ về cơ bản có dạng lòng suối, số ít còn lại là 

cây cối không có trữ lượng hoặc trữ lượng rất thấp, việc thu dọn lòng hồ không đáng kể, 

do vậy quá trình kỵ khí dưới đáy hồ để sản sinh ra khí mê tan sẽ không đủ khả năng gây 

biến đổi khí hậu, ước tính nồng độ khí mê tan chỉ gấp 3 - 5 lần lượng khí mê tan sinh ra 

tại các hồ tự nhiên (1 m2 hồ tự nhiên sản sinh ra 9 mg mê tan trong 1 ngày). 

(theo http://era.library.ualberta.ca/public/veiw/item/uuid:29b113ac-6c30-4eaa-

9003- 89152584f343/DS1/BioSci_50_2000_766.pdf) 

Như vậy tác động tới môi trường không khí và vi khí hậu vùng dự án giai đoạn 

quản lý vận hành được đánh giá là tích cực với mức độ tương đối nhỏ. Để có thể xác 

định các biến đổi nói trên một cách định lượng cần phải tiến hành các hoạt động quan 

trắc khí tượng cũng như nghiên cứu thường xuyên trong quá trình vận hành. 

3.2.1.2.5. Tác động đến môi trường nước 

a. Sự biến đổi dòng chảy suối Nậm Chim 

Sau khi công việc xây dựng được hoàn tất, hồ bắt đầu được tích nước và đi vào 

hoạt động. Việc tích nước hồ chứa và chế độ vận hành sẽ làm thay đổi chế độ dòng chảy 

của suối Nậm Chim. Trên suối này sẽ xuất hiện 2 chế độ dòng chảy khác biệt ở thượng 

lưu và hạ lưu đập.   

* Vùng thượng lưu đập: 

- Gây biến đổi lưu lượng nước và tốc độ dòng chảy: 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  192 

+ Khi chưa hình thành Dự án, lượng mưa trung bình năm của khu vực dao động 

khoảng 1500mm tại khu vực đập chính và khoảng 1800mm tại khu vực đập phụ (theo 

chương 2 của báo cáo). Đảm bảo lưu lượng dòng chảy năm tại tuyến đập trên suối Nậm 

Chim là 5,88 m3/s (theo chương 2 của báo cáo).  

+ Khi xây đập tích nước hồ chứa, chế độ dòng chảy suối thay thế bằng chế độ 

thủy văn hồ: Tốc độ dòng chảy đến tuyến đập và hồ giảm đột ngột dẫn đến khả năng 

mang bùn cát giảm đáng kể, phần lớn lượng phù sa bị giữ lại và lắng đọng trong hồ và 

tuyến đập, giảm dung tích chứa của hồ, giảm khả năng tích nước tại các tuyến đập.  

- Gây biến đổi mực nước trong suối: 

+ Khi hình thành tuyến đập và hồ chứa, mực nước dao động phụ thuộc vào chế 

độ vận hành phát điện. Về mùa khô, trong những giờ bình thường và thấp điểm lượng 

nước ở MNDBT là 665m, đến giờ cao điểm Nhà máy phát điện với công suất tối đa, 

mực nước hồ hạ dần xuống MNC là 660m. Như vậy, mực nước hồ dao động 5m. 

+ Vào mùa lũ, mực nước hồ đạt MNLTK1,5% là 668,65m. Khi lũ về, nước được 

duy trì ở MNDBT 665,0m, lượng còn lại được xả thừa qua tràn và một phần qua cửa lấy 

nước dẫn về Nhà máy phục vụ phát điện. Lúc này mực nước hồ dao động khoảng 3,65m. 

Như vậy, trong năm mực nước hồ dao động từ 3,65 - 5m. Mực nước cao xấp xỉ MNDBT 

sẽ duy trì trong thời gian dài 2 - 3 tháng. Các tháng mùa kiệt dao động mực nước hồ lớn 

hơn rất nhiều so với mực nước suối tự nhiên. 

*) Tại vùng từ hạ lưu các tuyến đập đến nhà máy 

Do tại khu vực thượng lưu đập hình thành hồ chứa tích nước, dẫn qua hầm về 

nhà máy nhằm mục đích phát điện dẫn đến biến đổi chế độ hạ du:  

+ Mùa lũ: xảy ra hiện tượng lũ chống lũ (lũ nhân tạo) trong trường hợp đỉnh lũ 

xuất hiện ở vùng hạ du, nhưng tại thượng nguồn đảm bảo an toàn cho hồ chứa và đập, 

hồ chứa bắt buộc phải xả lũ liên tục đó là nguyên nhân gây hiện tượng lũ chống lũ. Hiện 

tượng này làm gia tăng lượng nước vùng hạ lưu, tăng độ sâu ngập, thời gian ngập kéo 

dài. Bên cạnh đó hồ chứa có dung tích nhỏ, chế độ điều tiết ngày đêm. Vì vậy, không có 

dung tích phòng lũ. Do đó khi có lũ ở thượng lưu đến, dòng chảy lũ được trữ trong hồ 

chứa cho đến khi mực nước đạt MNDBT (548m). Sau đó, hồ chứa sẽ xả lũ với lưu lượng 

tương đương với lưu lượng lũ đến. Như vậy mực nước hạ lưu hồ chứa thay đổi đột ngột 

gây ngập lụt và xói lở đường bờ suối hạ du. 

+ Mùa kiệt: Việc hình thành hồ chứa, giữ nước ở thượng lưu nhằm phục vụ cho 

phát điện dẫn đến đoạn suối Nậm Chim dài 7 km từ tuyến đập đầu mối đến nhà máy sẽ 

bị gián đoạn dòng chảy do lưu lượng nước xả về hạ du nhỏ. Tác động đến hệ sinh thái 

thủy sinh suối Nậm Chim. Các loài có thể bị chết hoặc di chuyển đến nơi ở mới chưa 

kịp thích nghi, giảm chuỗi thức ăn trên lưu vực suối, giảm thành phần loài. Tuy nhiên, 

đoạn suối này có địa hình dốc, lòng suối nhỏ, tốc độ dòng chảy lớn, vì vậy hệ sinh thái 

thủy sinh trên suối khá nghèo nàn. Vì vậy, tác động đến hệ sinh thái thủy sinh không 

đáng kể. 
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Người dân trong khu vực sử dụng nguồn nước tại suối Nậm Chim để phục vụ sản 

xuất nông nghiệp, việc tích nước phát điện sẽ gây gián đoạn dòng chảy suối Nậm Chim, 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân. 

b. Tác động đến chất lượng nước hồ 

Trong giai đoạn đầu hồ tích nước sinh khối ngập dưới lòng hồ sẽ phân hủy làm 

gia tăng các chất dinh dưỡng, chất hữu cơ. Chất lượng nước sẽ phụ thuộc khá nhiều vào 

việc thu dọn, vệ sinh hồ chứa. 

Bảng 3.38. Đặc trưng nước có sinh khối thực vật bị ngập 

TT Hạng mục Đơn vị TĐNL 

1 Khối lượng sinh khối phân hủy trong hồ mùa kiệt năm 1 Tấn 0,95 

2 Tỉ lệ khối lượng N trung bình trong sinh khối % 0,52 

3 Khối lượng N trong sinh khối Tấn 0,005 

4 Tỉ lệ khối lượng P trung bình trong sinh khối % 0,13 

5 Khối lượng P trong sinh khối Tấn 0,0012 

6 Tỉ lệ khối lượng BOD trung bình trong sinh khối % 8,2 

 Khối lượng BOD trong sinh khối Tấn 0,078 

Nguồn: Sổ tay thực địa quản lý chất thải nông nghiệp, Cục Nông nghiệp Mỹ, 1992 

Theo đánh giá trên, sự ô nhiễm nước hồ do phân hủy thực vật xảy ra mạnh nhất 

vào năm đầu tích nước. Để đánh giá sự thay đổi chất lượng nước khi hồ tích nước và 

phân hủy các chất hữu cơ có trong hồ, thông qua hàm lượng oxi hoà tan trong nước 

(DO) và sự biến động của chất dinh dưỡng và chất hữu cơ trong nước hồ. Trong hệ sinh 

thái nước, hệ số DO biểu thị sự phồn thịnh chung và liên quan chặt chẽ tới sự có mặt 

của các thành phần chịu sự phân hủy sinh học. 

Áp dụng công thức thực nghiệm của A.I, Denhinova, tiến hành tính toán lượng oxi tiêu 

hao (lượng oxi cần thiết để oxi hoá hết lượng sinh khối thực vật còn lại trong hồ).  

=  (tấn)  (3.15) 

Trong đó:  

: Lượng oxi cần thiết để oxi hóa hết các chất hữu cơ phân hủy từ thực vật 

và đất đai ngập trong lòng hồ (tấn). 

KoDat: Hệ số kinh nghiệm biểu thị lượng oxi (kg) cần để oxi hóa hết các chất hữu 

cơ phân hủy từ 1ha đất (kg/ha). 

Kotv: Hệ số kinh nghiệm biểu thị lượng oxi (kg) cần để oxi hóa hết các chất hữu 

cơ phân hủy từ 1 tấn sinh khối (kg/tấn). 

SDat; Diện tích đất đai bị ngập trong lòng hồ (ha). 

 2O 1000

0 tvtvDatoDat DxKSxK 
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Dtv: Sinh khối các thực vật ngập trong lòng hồ (tấn). 

Theo thực nghiệm: 

Hệ số K0tv có sự thay đổi đối với từng bộ phận thực vật khác nhau: i) Đối với thân 

gỗ (thân/cành/ rễ): K0tv = 9,4 kg/tấn; Đối với lá, cỏ: K0tv = 60 kg/tấn.  

Hệ số K0đất = 48,8 kg/ha (đối với đất nhiệt đới). 

Với Dtv = 0,1725 tấn (theo tính toán tại mục d/3.1.1.4.1), khi tích nước sẽ cần 

lượng oxi tiêu hao để phân hủy hết là: (48,8 kg/ha * 8,59 ha + 9,4 kg/tấn * 0,1725 

tấn)/1000 = 728,59 tấn  0,834 mg/l (tổng lượng nước đến hồ là 0,370 triệu m3). 

Nếu lấy hàm lượng oxi hòa tan đến hồ theo dòng chảy là 7,3 - 7,7 mg/l (theo kết 

quả phân tích chất lượng nước mặt đã trình bày tại chương 2), vậy hàm lượng oxi hòa 

tan còn lại trong hồ là 6,466 ÷ 6,866 mg/l (QCVN 08-MT:2015 là ≥4 mg/l). 

Đánh giá tác động: 

Kết quả này cho thấy sau khi thu dọn kĩ lòng hồ và tích nước, chất lượng nước 

hồ sẽ không bị biến đổi nhiều so với nước sông tự nhiên. Phía thượng lưu hồ không có 

dân cư sinh sống cũng như không có hoạt động xả thải nào làm ảnh hưởng đến chất 

lượng nguồn nước, khả năng phân tầng nhiệt độ và oxi trong nước hồ nhỏ do dung tích 

và độ sâu của hồ không đáng kể, do vậy khả năng phú dưỡng, ô nhiễm nguồn nước do 

chất hữu cơ là khó xảy ra. 

c. Ảnh hưởng tới chất lượng nước suối phía hạ du đập và nhà máy 

Chất độc hại từ kim loại lẫn trong đất nằm ở đáy hồ có thể làm ảnh hưởng đến 

chất lượng nước của các hồ chứa. Tuy nhiên, theo kết quả quan trắc môi trường nền về 

chất lượng nước mặt và đất khu vực hồ chứa cho thấy, hàm lượng kim loại nặng nhỏ 

nên chất lượng nguồn nước hồ được đảm bảo. 

Trong nhiệm vụ của dự án không phát triển nghề cá lòng hồ. Khi xả dòng chảy 

môi trường và xả nước từ NMTĐ ra suối Nậm Chim sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng 

nước sông phía hạ lưu đập và hạ lưu nhà máy. 

3.2.1.2.6. Tác động đến hệ sinh thái và ĐDSH và nghề đánh bắt cá trên suối Nậm Chim. 

a. Tác động đến hệ động thực vật trên cạn 

* Tại khu vực thượng lưu hồ chứa: 

Hồ chứa sau khi xây dựng sẽ làm thay đổi ít nhiều hệ sinh thái trong khu vực kể 

cả khu hệ động vật và thực vật, dẫn đến các tác động sau: 

- Tác động tích cực: 

Khi hồ tích nước, diện tích ngập nước tăng lên đáng kể sẽ là điều kiện tốt thu hút 

các loài chim đến sinh sống.  

Điều kiện và khu vực sống mới được hình thành, những loài sống gần nước có 

điều kiện tốt để sinh sống như kỳ đà, rắn nước, cá, tôm... nhiều loài khác cũng trở lại 

gần hồ để sinh sống. 
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Điều kiện khí hậu được cải thiện, độ ẩm tăng giúp cây cối tự nhiên cũng như cây 

trồng phát triển tốt hơn, làm giảm khả năng cháy rừng tại các khu vực còn rừng ở cao 

trình cao hơn mực nước hồ. 

- Tác động tiêu cực: 

Mất hoặc chia cắt khu vực sống của các loài động thực vật là một trong những 

ảnh hưởng trực tiếp nhất của việc xây dựng đập và hồ chứa. Tuy nhiên tác động này của 

dự án là không đáng kể do ở khu vực không có các loài đặc hữu hay có phạm vi cư trú 

đặc biệt (theo độ cao, theo thảm phủ…). 

* Tại khu vực hầm dẫn nước: 

Tuyến hầm dẫn nước được đào sâu, quá trình vận hành dự án không gây bất cứ 

tác động có hại nào tới tài nguyên thực vật ở khu vực này. 

b. Tác động đến môi trường thủy sinh vật 

* Khu vực hồ chứa: 

Hồ Thủy điện Ma Thì Hồ khi hình thành cũng sẽ làm thay đổi cơ bản các hệ sinh 

thái ở cạn cũng như các loại hình thuỷ vực vùng bị ngập. Sinh cảnh trong đoạn suối 

nghiên cứu sẽ chuyển từ sinh cảnh nước xiết, tải nhiều phù sa sang môi trường nước yên 

tĩnh, trong đó phần lớn phù sa sẽ bồi lắng xuống lòng hồ. Khả năng hình thành một hệ 

sinh thái hồ chứa mới cùng với khu hệ thuỷ sinh vật đặc trưng cho loại thuỷ vực có thể 

xảy ra. 

Trong những năm đầu mới ngập nước, khu hệ thuỷ sinh vật hồ Thủy điện Ma Thì 

Hồ về cơ bản là khu hệ thuỷ sinh vật hồ chứa. Các nhóm sinh vật chỉ thị cho hồ chứa ở 

Việt Nam là tảo lam Microcystis, tảo silic Melosira (thực vật nổi), Bosmina, 

Diaphanasoma (giáp xác râu ngành)... sẽ xuất hiện với mật độ ưu thế trong sinh vật nổi 

hồ chứa. Mật độ và sinh khối các nhóm sinh vật nổi trong thời gian đầu sẽ khá lớn (mật 

độ động vật nổi đạt tới hàng nghìn con/m3, mật độ thực vật nổi đạt tới vài trăm ngàn 

tb/l), thậm chí gây hiện tượng nở hoa của thực vật nổi. Trong thành phần, tảo vàng ánh 

Dinobrion phát triển. Cũng trong thời gian đầu mới ngập nước, các loài tôm gai họ 

Atyidae sẽ phát triển với số lượng khá lớn tại các vùng ven bờ. Các loài thân mềm giảm 

hẳn về số loài cũng như số lượng do nền đáy hồ chưa ổn định. 

Đặc điểm phân bố thành phần cũng như số lượng sinh vật nổi của các hồ chứa 

nói chung, hồ Thủy điện Ma Thì Hồ nói riêng liên quan đến đặc tính phân bố muối dinh 

dưỡng và một số yếu tố môi trường khác. Nhìn chung sự phân bố định tính cũng như 

định lượng sinh vật nổi có chiều hướng biến đổi rất rõ rệt theo mùa thuỷ văn. Với loại 

hình hồ chứa, mật độ sinh vật nổi nói chung cao hơn so với thuỷ vực dạng sông suối 

như hiện nay. Sẽ hình thành một građien về mật độ sinh vật nổi theo chiều dọc hồ chứa. 

Trong mùa khô mật độ sinh vật nổi thấp nhất ở khu vực thượng lưu, cao nhất tập trung 

ở vùng trung lưu gần thượng lưu và thấp dần về khu vực hạ lưu. Trong mùa lũ, mật độ 

sinh vật nổi thấp nhất ở khu vực thượng lưu, cao dần về khu vực hạ lưu, cao nhất ở khu 

vực gần đập. Bên cạnh đó sinh vật nổi còn phân bố số lượng theo chiều thẳng đứng, cao 

nhất ở tầng mặt và thấp dần ở các tầng nước sâu hơn.  
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Về động vật đáy, trong khoảng 5 năm đầu khi mới tích nước nền đáy hồ chưa ổn 

định, các nhóm động vật thân mềm như trai, hến, ốc sẽ giảm mạnh cả về thành phần loài 

cũng như số lượng. Các nhóm ấu trùng côn trùng phân bố chủ yếu ở khu vực trung và 

thượng lưu, nơi nước chảy. Các loài giun ít tơ sẽ phát triển ở khu vực nước nông ven 

bờ, nền đáy mềm. Sau 5 năm đầu tích nước, nền đáy bắt đầu ổn định, nhóm động vật 

thân mềm mới có khả năng phát triển trở lại và phân bố ở vùng nước ven bờ. 

Về cá, nhìn chung các loài ăn thực vật và mùn bã hữu cơ thích nghi với đời sống 

nước đứng sẽ phát triển, các loài cá thích nghi với thủy vực dạng sông nước chảy sẽ 

giảm cả về số lượng lẫn số loài. Phía thượng nguồn các thay đổi về tính chất dòng chảy 

sẽ rõ hơn. Lượng thức ăn cho cá từ nguồn rửa trôi sẽ ít hơn và chúng sẽ phải dựa vào 

thức ăn trong tầng sinh vật ở đáy hồ. Lượng ánh sáng xuyên tới tầng đáy sẽ giảm vì hồ 

chứa sẽ sâu hơn so với suối. Vì thế tảo và thực vật sẵn có sẽ ít hơn so với các loài cá ăn 

thực vật. Như đã nói ở trên, trong giai đoạn đầu ngập nước, sinh vật nổi sẽ phát triển 

mạnh mẽ, cung cấp một lượng thức ăn lớn cho cá. Thực vật thối rữa ở đáy hồ cũng làm 

tăng lượng thức ăn cho cá sống tầng đáy.  

* Khu vực hạ du sau đập:  

+ Tác động do giảm lưu lượng:  

Vào mùa mưa lũ: Khi lượng nước mưa lớn, mực nước hồ chứa tăng, lưu lượng 

chảy lớn nên cần xả bớt nước tại khu vực hồ chứa đồng nghĩa với việc tăng lưu lượng 

dòng chảy phía hạ lưu, rất dễ gây ngập úng, ảnh hưởng đến đất canh tác và đời sống của 

dân cư trong khu vực (nếu có phát sinh). Tuy nhiên để đảm bảo an toàn công trình và an 

toàn môi trường cho hạ du, quá trình vận hành khai thác phải được tuân thủ đúng quy 

trình vận hành đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt để loại trừ tác động. 

Vào mùa khô, sự hình thành hồ chứa không ảnh hưởng đến hệ sinh thái hạ du do 

quá trình vận hành Dự án vẫn đảm bảo được lượng nước để duy trì dòng chảy sinh thái 

ở hạ du trong mùa kiệt và đặc biệt không làm suy kiệt lượng nước. Xét về lưu lượng 

nước sông còn lại đổ về hạ lưu còn có nhiều nhánh suối nhỏ khác đổ về. Như vậy, lưu 

lượng nước còn lại tại hạ du trong những tháng mùa kiệt trong trường hợp có Dự án vẫn 

đủ để duy trì hệ sinh thái trong khu vực. Mặt khác mức độ đa dạng của thảm thực vật 

phía hạ du đập không phong phú do vậy tác động đến hệ thực vật cạn do hạ thấp mực 

nước là nhỏ. 

+ Tác động do biến đổi chất lượng nước: Sự gia tăng chất dinh dưỡng và muối 

khoáng trong giai đoạn đầu hình thành hồ chứa sẽ ảnh hưởng một phần đến khu vực hạ 

lưu thông qua dòng chảy tràn qua đập. Các nhóm loài tiêu biểu cho môi trường giàu 

dinh dưỡng sẽ phát triển gồm các loài tảo lam thuộc hai chi Oscillatoria và Lyngbya, 

các loại tảo silic, các loại tảo mắt. Cũng trong giai đoạn này, độ pH nguồn nước tăng, 

nhóm loài chỉ thị cho môi trường nước axit sẽ suy giảm về số lượng gồm động thực vật 

phiêu sinh và động vật đáy. Song các tác động này được đánh giá là không đáng kể do 

sẽ giảm dần khi hồ chứa đi vào ổn định, hệ sinh thái sẽ trở lại cân bằng. 

Do khu vực Dự án không có các loài cá có tập tính bơi ngược lên thượng nguồn 

để đẻ trứng như cá Chình, do vậy không gây tuyệt chủng thủy sinh vật. 
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Việc suy giảm các loài cá trên suối Nậm Chim bởi nhiều nguyên nhân, kết hợp 

với nguồn tác động nêu trên sẽ là nguy cơ làm suy giảm thêm nguồn thủy sản, thủy sinh 

hiện có. Điều này ảnh hưởng đến nguồn cung cấp lương thực tại chỗ, song không phải 

là nguyên nhân duy nhất và vẫn có thể giảm thiểu được.  

3.2.1.2.7. Tác động đối với môi trường KTXH 

a. Tác động tích cực đến kinh tế - xã hội địa phương 

Sau khi dự án Thủy điện Ma Thì Hồ được xây dựng và vận hành, hàng năm sẽ 

cung cấp cho điện lưới quốc gia nguồn điện 35,32 triệu kWh, là nguồn năng lượng 

quan trọng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng nguồn 

thu ngân sách cho nhà nước thông qua việc thu thuế và nâng cao chất lượng cuộc sống 

cho người dân. 

Việc tiến hành đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Ma Thì Hồ sẽ là nhân tố 

góp phần quan trọng trong việc làm thay đổi bộ mặt đồng bào các dân tộc trong khu vực 

dự án. Người dân có thể đăng ký để tuyển chọn vào làm công nhân trong thời gian xây 

dựng công trình để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống (ưu tiên những hộ bị mất đất 

trong diện tích dự án). 

Là địa bàn vùng núi cao, sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp chiếm tỷ trọng chính, 

công nghiệp hầu như không phát triển thì việc đầu tư xây dựng dự án này sẽ là tiền đề, 

động lực để thay đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa 

hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở khu vực dự án. 

Trước các thuận lợi nêu trên, các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thay đổi cơ 

cấu cây trồng, quy hoạch chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp, quy hoạch giao thông 

vận tải, quy hoạch phát triển du lịch... cần thiết phải được bổ sung chỉnh lý cho phù hợp. 

b. Các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội địa phương 

Người dân trong khu vực Dự án chủ yếu là người Thái và người Mông, có đời sống 

văn hóa phong phú, mang nét đặc trưng riêng. Việc lực lượng lao động đến xây dựng Dự 

án cùng với một số lượng dân di cư từ nơi khác đến đây tìm kiếm cơ hội việc làm sẽ làm 

phá vỡ phong tục tập quán của người dân, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần của 

địa phương, thay đổi thay đổi thành phần dân cư, gia tăng dân số địa phương. Nếu không 

được quản lý tốt, lực lượng này có thể là tác nhân gây ra tình trạng khai phá rừng, đốt 

nương làm rẫy, làm xuất hiện và lây lan các dịch bệnh cũng như các tệ nạn xã hội khác 

như xung đột giữa dân cư địa phương với công nhân làm việc trong nhà máy. 

c. Tác động đến nhu cầu sử dụng nước ở hạ du 

Như đã đánh giá ở chương 1 và chương 2, khu vực phía hạ lưu tuyến đập đến nhà 

máy có khu dân cư bản Nậm Chim sinh sống bên bờ suối (cách tuyến đập hơn 500m về 

phía Đông, nằm ở khu vực cao hơn suối Nậm He, hồ dân gần nhất cách bờ suối khoảng 

15m). Người dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng, nương rẫy. Người dân 

sử dụng nước suối Nậm He để canh tác 5ha ruộng bậc thang. 

Nước phục vụ sinh hoạt được người dân đều lấy từ các nhánh suối nhỏ trên 

cao dẫn về thông qua đường ống dẫn nước bằng tre, nứa, nhựa... hoặc tích nước 
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mưa trong các bể chứa, đào ao..., không lấy nước từ suối Nậm He. Đây vốn là thói 

quen, là phong tục tập quán, của người Thái nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số 

vùng Tây Bắc nói chung.  

=> Như vậy, hoạt động tích nước phát điện của Dự án không ảnh hưởng đến nhu 

cầu sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất của người dân. 

3.2.1.2.8. Tác động do tuyến đường dây 110kV 

* Hạn chế khả năng sử dụng đất dưới đường dây và hành lang an toàn: 

- Đối với cây cối, hoa màu: Theo điều 12 của Nghị định 14/2015/NĐ-CP: lúa, 

hoa màu và cây trồng chỉ được trồng cách móng cột điện, móng neo ít nhất là 0,5m 

(Khoản 4). Cây trồng khác có thể được trồng nhưng khoảng cách từ điểm cao nhất của 

cây theo chiều thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi đang ở trạng thái tĩnh 

không nhỏ hơn 4,0m (Điểm c Khoản 1). 

- Đối với nhà ở và các công trình: trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn 

điện trên không phải tuân theo điều 13 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP; về nhà ở và công 

trình trong hành lang bảo vệ đường dây điện trên không. Điều kiện để nhà ở, công trình 

được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện áp cao là: 

+ Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy. 

+ Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các bộ phận 

công trình lưới điện cao áp. 

+ Khoảng cách bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần 

nhất khi dây ở trạng thái võng cực đại không được nhỏ hơn khoảng cách 6,0m. 

+ Cường độ điện trường nhỏ hơn 5 kV/m tại điểm bất kỳ ở ngoài nhà cách mặt 

đất 1m và ≤ 1 kV/m tại điểm bất kỳ ở bên trong nhà cách mặt đất 1m. 

+ Mái lợp, khung nhà và tường bao bằng kim loại phải nối đất theo quy định về 

kỹ thuật nối đất. 

* Ảnh hưởng đến đường dây thông tin: 

Hiện tượng phóng điện vầng quang trên bề mặt dây dẫn, khí cụ điện của hệ thống 

điện cao áp là nguyên nhân nhiễu cho các đường dây thông tin và thiết bị thông tin như 

radio, vô tuyến truyền hình, các mạch đo lường, tín hiệu điều khiển nằm trong vùng ảnh 

hưởng của nó. Mặt khác, khi đường dây xảy ra sự cố ngắt mạch 1 pha điện áp cảm ứng 

trên đường dây thông tin có thể đạt đến trị số khá cao, gây nguy hiểm cho người vận 

hành và cho thiết bị. Ngoài ra, khi ngắt mạch chạm đất còn phải quan tâm đến thế tác 

động đến cỏ cáp thông tin, cáp điều khiển, cáp hạ thế vì mức cách điện các loại cáp này 

rất thấp (khoảng 1.000 - 2.000V). Nếu điện thế tác động lên vỏ cáp quá lớn sẽ phá hủy 

cách điện gây sự cố trong mạng thông tin, tín hiệu hay mạng hạ thế. 
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3.2.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động do sự cố, rủi ro 

3.2.1.3.1. Rủi ro liên quan đến rác thải là cây cối đổ từ thượng lưu về hồ Ma Thì Hồ sau 

mỗi đợt mưa lũ  

Sau mỗi đợt mưa lũ, nhất là những đợt mưa lũ kéo dài, CDA sẽ quan tâm đến 

lượng rác thải là cây cối đổ từ thượng lưu về hồ Ma Thì Hồ. CDA sẽ thực hiện ngay 

BPGT phù hợp nhằm loại trừ tình trạng gây bít tắc cửa lấy nước dẫn vào hầm dẫn nước, 

ảnh hưởng đến lưu lượng phát điện tại nhà máy, đồng thời loại trừ hiện tượng ô nhiễm 

nguồn nước trong hồ cũng như gây mất mỹ quan.  

Trong quá trình vận hành hoặc vào những ngày mưa lớn kéo dài, lũ lụt, mực nước 

trong hồ dâng cao, vượt MNDBT, sẽ tiến hành xả lũ qua tràn về suối Nậm Chim. Hoạt 

động xả lũ nếu không được tính toán phù hợp sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, 

hoạt động canh tác và các công trình phía hạ du. Cụ thể: 

- Ngập úng tại vùng trũng thấp có thể làm thối rữa, chết cây cối. 

- Gia tăng độ đục trong nước, ảnh hưởng đến thủy sinh vật suối Nậm Chim. 

- Tốn kém, khó khăn trong qúa trình phục hồi và cải tạo môi trường cũng như cơ 

sở hạ tầng của người dân. 

- Có thể kéo theo các hệ lụy đi kèm như dịch bệnh… 

 Trong thiết kế của Dự án này, tràn xả lũ được thiết kế dạng tràn, bố trí giữa lòng 

suối nên khi lũ về, toàn bộ lũ tự nhiên được chảy qua đập tràn đáp ứng yêu cầu về an 

toàn (khi có mưa lũ lớn, toàn bộ lũ tự nhiên thoát trên mặt của suối Nậm Chim trước khi 

có đập thủy điện này bao nhiêu thì sau khi có đập cũng sẽ trả về hạ du bấy nhiêu). Do 

vậy loại trừ khả năng khi có lũ lớn, Thủy điện Ma Thì Hồ xả lũ làm lưu lượng nước lũ 

gia tăng, ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động ở phía hạ du. 

3.2.1.3.2. Sự cố vỡ đập 

Nguyên nhân có thể làm nứt, vỡ đập như sau: 

+ Thi công không đúng thiết kế, áp dụng công nghệ và trang thiết bị không phù hợp. 

+ Trong quá trình thiết kế đánh giá chưa đúng những bất lợi do tự nhiên, địa chất, 

thủy văn của lưu vực. 

+ Không được gia cố ổn định nền, móng đập có thể gây mất an toàn đập do xói, 

trượt ngầm. 

+ Không tuân thủ quy trình vận hành, điều tiết nước. 

+ Không kiểm tra, bảo trì đập theo định kỳ dẫn đến không phát hiện và kịp thời 

xử lý những hư hỏng, sự cố nhỏ. 

+ Công tác giám sát hồ, đập không được thực hiện nghiêm túc. 

+ Hồ chứa tích nước vượt quá dung tích thiết kế. 

+ Sự cố kẹt cửa xả lũ. 

+ Dự báo quá trình lũ chưa chính xác nên vận hành điều tiết lũ không kịp thời khi 

lũ về. 
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+ Nguyên nhân khách quan do thiên nhiên, bao gồm động đất, sạt lở, mưa lớn 

gây nên lũ lớn vượt quá tần suất thiết kế công trình. 

Nguy cơ xảy ra vỡ đập chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng công trình được thiết 

kế và thi công. Theo hồ sơ thiết kế, Dự án Thủy điện Ma Thì Hồ đã có tính toán ổn định 

đập dâng và đập tràn với các trường hợp tính toán. Kết quả tính toán cho thấy đập dâng 

đảm bảo ổn định trượt trong mọi trường hợp. Do vậy trường hợp vỡ đập Ma Thì Hồ 

trong GĐVH là khó xảy ra. Bên cạnh đó, hồ chứa có dung tích không lớn (0,370 triệu 

m3), thời gian phát điện khi vận hành ngắn nên sự cố vỡ đập được hạn chế hơn. 

Khi xảy ra sự cố vỡ đập, có thể gây ra những thiệt hại không lường trước được, 

nếu xảy ra vào mùa mưa lũ thì thiệt hại càng nặng nề hơn. Tác động cụ thể như sau: 

+ Thiệt hại về tài sản, kinh tế của CDA do công trình hư hỏng, hoạt động phát 

điện bị gián đoạn. 

+ Gây thương vong hoặc thiệt hại tính mạng của cán bộ công nhân vận hành nhà 

máy và người dân sống ven suối phía hạ du như bản Nậm Chim. 

+ Ảnh hưởng đến hoạt động canh tác nông - lâm nghiệp của người dân địa phương 

phía hạ du. 

+ Thiệt hại về tài sản, kinh tế của CDA do công trình hư hỏng, hoạt động phát 

điện bị gián đoạn. 

+ Khi vỡ đập, một lượng nước lớn từ thượng lưu đổ về, sự thay đổi dòng chảy 

của nước làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh trên suối Nậm Chim sinh vật có thể 

vị vùi lấp hay cuốn trôi khỏi vùng đang sống. 

+ Lũ về mang theo nhiều đất, cát, xác cây cối… làm ô nhiễm nguồn nước, có thể 

làm chết các loài thủy sinh vật hoặc sinh vật di cư tìm nơi ở mới, tác động đến cân bằng 

sinh học. 

- Nguồn nước bị ô nhiễm và thoái hóa chất lượng nước gây chết các loài thủy 

sinh hoặc các loài phải di cư tìm nơi ở mới phù hợp, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái. 

- Sự thay đổi chế độ thủy văn nhất là vùng hạ lưu do thiếu hụt dưỡng chất, gây 

tác động xấu đến sinh thái do đó là những điều kiện môi trường cho phát triển của các 

quần thể vi sinh vốn là mắt xích đầu tiên của chuỗi thức ăn. 

3.2.1.3.3. Sự cố sạt lở, sụt lún và bồi lắng 

Hiện tượng này thường xảy ra khi có các đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực đất đá 

có độ liên kết yếu, bở rời, có tầng cách nước, độ dốc địa hình lớn như đường TC-VH, 

bãi thải... Sự cố làm tắc nghẽn, bồi lắng lòng suối Nậm Chim giảm tốc độ dòng chảy, 

gia tăng bồi lắng, ảnh hưởng đến chất lượng nước suối, hệ sinh thái thủy sinh; hoặc sạt 

lở đất đá xuống lòng đường, làm gián đoạn hoạt động giao thông đi lại. 

Đối với vị trí xây dựng nhà máy và nhà quản lý vận hành đặt trong đới đá IB và 

đới IIA của đá phiến sét thuộc hệ tầng Điện Biên, đới này có điều kiện địa chất công 

trình đủ đảm bảo ổn định cho công trình, nguy cơ xảy ra sụt lún, sạt lở, lũ ống, lũ quét 

tại khu vực này rất nhỏ. Tuy nhiên, nếu xảy ra có thể gây đổ vỡ công trình, gián đoạn 

hoạt động phát điện, thiệt hại về kinh tế.  
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Nước khi qua ống xả nhà máy có khả năng gây xói lở, sụt lún công trình, sạt lở 

bờ suối nếu công tác tiêu năng, xây kè, kênh hướng dòng không được thực hiện đúng 

kỹ thuật. 

Nếu xuất hiện sự cố có thể làm tắc nghẽn, bồi lắng lòng suối Nậm Chim giảm tốc 

độ dòng chảy, gia tăng bồi lắng, ảnh hưởng đến chất lượng nước suối, hệ sinh thái thủy 

sinh. Có thể gây đổ vỡ công trình, làm nguy hại đến tính mạng của cán bộ công nhân 

viên tại nhà máy, gián đoạn hoạt động phát điện, thiệt hại về kinh tế.   

3.2.1.3.4. Sự cố vận hành cửa van lấy nước, cống xả cát 

Trong quá trình vận hành, cửa van tại cửa lấy nước và cống xả cát có thể gặp sự 

cố do các nguyên nhân sau: 

- Mất điện trong quá trình vận hành đóng, mở; 

- Cửa van bị hỏng; 

- Cửa van bị kẹt, không hoạt động; 

- Cống xả cát bị tắc do lượng bùn trong hồ quá lớn. 

Khi cửa van gặp sự cố không vận hành dẫn đến nguy cơ vỡ đập cao, gây tổn thất 

nặng nề cho vùng hạ lưu sau đập. 

Cống xả cát gặp sự cố sẽ không đảm bảo lượng bùn cát về hạ lưu, gây ứ đọng, 

bồi lắng lòng hồ, ảnh hưởng đến khả năng tích nước của hồ chứa. 

3.2.1.3.5. Sự cố sập hầm dẫn nước 

 Sự cố sập hầm dẫn nước có thể xảy ra do quá trình thi công không đúng kỹ thuật. 

Nếu xảy ra sự cố sẽ làm sạt lở đất đá, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động phát 

điện của nhà máy, thiệt hại về kinh tế, tài sản, nếu nghiêm trong có thể gây thiệt hại về 

tính mạng của công nhân làm việc trong nhà máy. 

3.2.1.3.6. Sự cố liên quan đến áp lực nước va khi đóng hoặc mở tuabin 

Đường hầm dẫn nước có chiều dài 3,740 km. Với độ chênh lệch mực nước rất 

lớn nên khi đóng hoặc mở turbin, ngoài áp lực thông thường, còn phải chịu thêm áp lực 

từ búa nước. Đây là hiện tượng biến đổi áp suất đột ngột (tăng hoặc giảm) khi đóng hoặc 

mở cửa lấy nước đột ngột, dẫn đến vận tốc dòng chảy thay đổi đột ngột trong đường 

hầm, tăng áp suất tác động lên thành hầm, có thể dẫn đến bể, sập đường hầm.  

Do vậy sự cố liên quan đến áp lực nước va được Dự án loại trừ bằng biện pháp 

công trình: Xây dựng tháp điều áp.  

3.2.1.3.7. Sự cố rò rỉ tràn dầu 

Rò rỉ dầu mỡ có thể xảy ra do trong quá trình bảo dưỡng các ổ trục tuabin, bôi 

trơn một số thiết bị, khi nước qua tuabin sẽ gây lẫn dầu mỡ, ảnh hưởng đến chất lượng 

nước xả về hạ du, ngoài ra, còn làm tăng nguy cơ cháy nổ. 

Tuy nhiên, lượng dầu mỡ này phát sinh ít, chỉ xảy ra trong trường hợp thao tác 

không đúng kỹ thuật nên tác động này có thể giảm thiểu. 
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3.2.1.3.8. Sự cố tai nạn lao đồng 

Nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố tai nạn lao động: 

- Do cháy nổ máy móc, thiết bị trong quá trình vận hành. 

- Do rò điện. 

- Công nhân trong quá trình kiểm tra, duy tu bảo dưỡng hệ thống  đập, hồ chứa 

có thể xảy ra sự cố ngã thuyền, gây chết đuối; người dân trong khu vực do bất cẩn ngã 

xuống nước… 

Tai nạn lao động ảnh hưởng đến tính mạng, đời sống tinh thần của cán bộ công 

nhân viên trong nhà máy, người dân địa phương. 

3.2.1.3.9. Sự cố an ninh trật tự 

Khi nhà máy đi vào vận hành sẽ tập trung 20 công nhân có thể xảy ra mẫu thuẫn 

với công nhân với nhau và mâu thuẫn với người dân địa phương trong sinh hoạt, ăn 

uống, cách làm việc, phong tục, tôn giáo vùng miền có thể xảy ra đánh nhau, cãi nhau 

gây mất trật tự khu vưc. 

Ngoài ra còn phát sinh các tệ nạn xã hội như: Tụ tập rượu chè, cờ bách, trộm cắp, 

ma túy,… 

 CDA sẽ có các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động đến người dân. 

Gia tăng hoạt động khai thác gỗ trái phép, làm suy giảm diện tích phủ thực vật. 

3.2.1.3.10. Sự cố cháy nổ 

Cháy nổ có thể xảy ra tại khu vực máy phát điện, trạm biến áp, hệ thống đường 

dây điện do không tuân thủ đúng thiết kế kỹ thuật trong thi công hoặc công nhân vận 

hành không tuân thủ nghiêm ngặt quy trình về an toàn trong quá trình lao động hay hư 

hỏng thiết bị quan trắc báo cháy, chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy định PCCC. 

Sự cố cháy nổ diễn ra bất ngờ, có thể gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng 

công nhân viên làm việc trong nhà máy. Làm hư hại các thiết bị máy móc, thiệt hại về 

người và tài sản, gián đoạn việc cung cấp điện cho lưới điện quốc gia. 

3.2.1.3.11. Sự cố cháy rừng 

Quá trình vận hành nhà máy có thể xảy ra sự cố cháy, chập hệ thống điện gây ra 

hiện tượng cháy nổ, hỏa hoạn hoặc do người dân địa phương đốt nương rẫy phụ vụ canh 

tác. Các nguyên nhân trên có thể gây ra sự cố cháy rừng. 

Sự cố xảy ra sẽ làm mất diện tích đất canh tác, giảm thu nhập, ảnh hưởng lớn đến 

đời sống của người dân do đây là nguồn sinh kế chủ yếu. Ngoài ra còn có thể ảnh hưởng 

đến tính mạng của công nhân vận hành tại nhà máy, thiệt hại về kinh tế đối với CDA do 

hư hỏng máy móc, thiết bị. 

3.2.1.3.12. Sự cố về điện và đường dây tải điện 

Sự cố về điện và đường dây 110kV có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:  

Do sự bất cẩn của cán bộ công nhân viên vận hành máy móc thiết bị tại TBA, 

đường dây có điện cao áp. 
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Vi phạm các quy định về hành lang an toàn điện. 

Dây dẫn hoặc dây chống sét bị giảm chất lượng sau một thời gian vận hành. 

Tải lượng vượt quá giới hạn của đường dây. 

Sự cố do sét đánh. 

Sự cố này gây ra điện giật, cháy nổ, đứt dây gây ảnh hưởng đến tính mạng con 

người, làm gián đoạn việc cung cấp điện, ảnh hưởng đến hoạt động canh tác của người 

dân khu vực xung quanh, gây thiệt hại về tài sản. 

3.2.1.3.13. Rủi ro do mưa, bão, lũ lụt, lũ quét, lũ bùn đá… 

Như đã trình bày ở chương 2, huyện Mường Chà hàng năm thường chịu ảnh 

hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, bão, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, lũ bùn cát… Mưa bão 

có thể gây ngập các hạng mục công trình, ảnh hưởng trực tiết đến quá trình tích nước 

phát điện, hoạt động xả lũ. 

 Khi xảy ra mưa lũ kéo dài, kéo theo đất đá và rác thải xuống suối Nậm Chim ảnh 

hưởng đến chế độ dòng chảy tự nhiên, gây tắc nghẽn dòng chảy; nếu không xả lũ kịp 

thời có thể gây hư hỏng công trình, thiệt hại về kinh tế đối với CDA, ảnh hưởng đến hạ 

du. Ngoài ra, việc truyền tải điện lên lưới điện Quốc gia không đảm bảo sẽ ảnh hưởng 

đến nhu cầu điện của các tổ chức cũng như là người dân dùng điện. 

3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện giai đoạn vận 

hành dự án 

3.2.2.1. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường giảm thiểu các tác động liên quan 

đến chất thải 

3.2.2.1.1. Các biện pháp, công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Rác sinh hoạt: 

- Chất thải rắn có thể tái sử dụng: Bao gồm các chai nhựa, bao bì, hộp giấy… 

được tách riêng tái chế, tái sử dụng. 

- Chất thải không có khả năng tái sử dụng: Gồm thực phẩm thừa, vỏ trái cây, túi 

ni lông… được thu gom vào các thùng chứa rác có nắp (được tận dụng từ giai đoạn triển 

khai xây dựng) bố trí tại các văn phòng, nhà bếp, khu đường nội bộ… Công nhân của 

nhà máy sẽ thực hiện thu gom, vận chuyển đến chôn lấp tại bãi chôn lấp rộng 120 m2 đã 

được xây dựng trong giai đoạn triển khai xây dựng gần khu vực nhà máy, tần suất 2 

ngày/lần. Trong quá trình chôn lấp cán bộ môi trường sẽ thực hiện giám sát thường 

xuyên. Khi địa phương khu vực dự án có đơn vị thu gom sẽ ngừng chôn lấp và thuê đơn 

vị thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

* Rác thải từ thượng nguồn đổ về: 

- Trong quá trình tích nước vận hành, trường hợp tại cửa lấy nước (trước lưới 

chắn rác) có rác thải từ thượng nguồn hồ dồn về, công nhân vận hành sẽ tiến hành vớt 

rác, đảm bảo lượng nước đưa về nhà máy đúng như thiết kế. Rác thải sẽ được vận chuyển 

về chôn lấp cùng rác thải sinh hoạt tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh rộng 120 m2 đã được 

xây dựng trong giai đoạn triển khai xây dựng gần khu vực nhà máy. 
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- Chủ dự án sẽ có kế hoạch vệ sinh lòng hồ, không gây ô nhiễm nước, đảm bảo 

chất lượng nước về hạ lưu. 

* Hiệu quả của biện pháp: Việc thu gom phân loại rác kết hợp với xử lý rác thải 

tại chỗ góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường ngay tại nguồn, loại trừ được hiện tượng 

ô nhiễm môi trường khu vực nhà máy. 

* Vị trí áp dụng: Tại các văn phòng, nhà bếp, khu đường nội bộ, bãi chôn lấp… 

* Thời gian áp dụng: Trong suốt GĐVH. 

3.2.2.1.2. Các biện pháp, công trình lưu giữ CTNH 

Quản lý thu gom và xử lý chất thải theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 30/06/2015 về quản lý CTNH: 

- Toàn bộ CTNH như bóng đèn huỳnh quang, pin, ắc quy chì thải, linh kiện điện 

tử, sơn, vecni, giẻ lau dính dầu, dầu thải… phát sinh tại nhà máy sẽ được thu gom phân 

loại và lưu giữ như trong giai đoạn chuẩn bị và thi công. Tận dụng toàn bộ thùng chứa 

từ 2 giai đoạn trên để sử dụng. 

- Thùng chứa được dán nhãn mã CTNH khác nhau và có dán nhãn dấu hiệu cảnh 

báo với từng mã CTNH lưu chứa theo quy định. 

- Đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện 

Biên. 

- Quá trình bảo dưỡng thiết bị tại cơ khí trong khi vận hành đập và hoạt động duy 

tu bảo dưỡng thiết bị trong nhà máy phát sinh giẻ lau chứa dầu và dầu thải. CDA sẽ bố 

trí các thùng có nắp đậy tận dụng từ giai đoạn triển khai xây dựng để thu gom bóng đèn 

huỳnh quang, dầu bôi trơn, dầu mỡ rò rỉ, giẻ lau nhiễm dầu, mỡ, được đặt trong kho 

chứa chất thải nguy hại của nhà máy được xây dựng trong giai đoạn triển khai xây dựng 

với diện tích khoảng 30 m2 và có cảnh báo nguy hiểm. Định kỳ 1 năm 1 lần sẽ chuyển 

giao cho đơn vị có giấy phép hành nghề xử lý. Hiện tại, trên địa bàn huyện chưa có đơn 

vị đủ chức năng thu gom và vận chuyển, Chủ dự án dự kiến sẽ ký hợp đồng với đơn vị 

thuộc địa bàn lân cận Dự án. 

- Khi bảo dưỡng MBA, dầu thải được thu vào hệ thống thoát dầu hiện có ở phía 

dưới thân máy xuống bể thu dầu và chảy theo đường ống thép vào bể chứa dầu sự cố. 

Tại đây dầu được phân ly khỏi nước và được giữ lại để thu hồi.  

Các báo cáo về quản lý chất thải nguy hại, thực hiện theo quy định tại Thông tư 

số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

* Hiệu quả và tính khả thi của biện pháp: Dễ thực hiện và không tốn kém. 

* Vị trí áp dụng: Khu vực văn phòng, khu vực bảo dưỡng thiết bị, kho chứa 

CTNH. 

* Thời gian áp dụng: Trong suốt GĐVH. 

3.2.2.1.3. Các biện pháp, công trình xử lý nước thải  

a. Đối với nước thải sinh hoạt 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  205 

Thiết kế, xây dựng các nhà vệ sinh bên trong nhà máy thủy điện, nhà quản lý và 

nhà ở của ban quản lý: 

+ Nhà máy thủy điện: 01 nhà vệ sinh, kích thước 6x3,5x3,5m. 

+ Nhà quản lý vận hành: 02 nhà vệ sinh, kích thước 3,52x3,36x3,6m. 

CDA sẽ tận dụng bể tự hoại 3 ngăn đã xây dựng trong giai đoạn triển khai xây 

dựng (22,2 m3; kích thước 3,7x3x2m) tại khu vực nhà máy để thu gom và xử lý lượng 

nước thải phát sinh.  

Đối với nước thải từ khu vực nhà ăn, sẽ được dẫn vào bể lắng sơ bộ (1x1x1m) 

đã xây dựng trong giai đoạn triển khai xây dựng, trong bể có bố trí cát để loại bỏ dầu 

mỡ rồi xả ra suối Nậm Chim. Thời gian lưu nước thải là khoảng 2h. Định kỳ (06 

tháng/lần) sẽ thay thế cát, thuê đơn vị có chức năng nạo vét, xử lý theo quy định. 

Tại bể tự hoại, sau khi lắng đọng và phân hủy sinh học, nước thải đạt QCVN 

14:2008/BTNMT cột B, K=1,2 sẽ được xả ra suối Nậm Chim. 

Phần bùn cặn lắng tại bể tự hoại định kỳ (06 tháng/lần) thuê đơn vị có chức năng 

nạo vét, xử lý. 

Định kỳ 06 tháng/lần bổ sung chế phẩm sinh học vào bể tự hoại để nâng cao hiệu 

quả làm sạch của công trình. 

Cùng với đó CDA cũng sẽ tuyên truyền, giáo dục, ban hành nội quy nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm của các công nhân. 

b.  Nước thải sản xuất 

Đối với nước rò rỉ từ các gian máy và đường ống, từ các cơ sở bảo trì và sửa chữa 

cơ khí, nước làm mát CDA sẽ xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải lẫn dầu tại 

khu vực nhà máy có dung tích thiết kế là 12 m3 (4mx3mx3 m) và xử lý theo sơ đồ sau:  

Hình 3.5. Sơ đồ xử lý nước thải trong quá trình vận hành nhà máy 

Nước rò rỉ từ 

các gian máy 

và đường ống 

Bể chứa nước rò rỉ 

(có bố trí thiết bị gạt 

dầu) 

Nước từ khu sửa chữa, 

bảo dưỡng cơ khí; nước 

làm mát… 

Hố thu nước thải 

Cống xả 

Khu lưu chứa 

CTNH 

Suối Nậm Chim  
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Tại đầu vào của bể xử lý được bố trí song chắn rác để giúp loại bỏ các chất thải 

có kích thước lớn và làm giảm tốc độ dòng chảy của nước vào bể. 

Trong bể có bố trí các tấm hướng dòng, tạo điều kiện cho dầu mỡ và nước được 

phân tách riêng biệt. Các cặn bẩn có kích thước lớn sẽ được trọng lực trọng lực kéo lắng 

xuống đáy bể; phần nước trong sẽ được dẫn theo đường ống sang hố thu nước thải. Phần 

dầu mỡ nổi lên trên sẽ được loại bỏ bằng bơm dầu thải di động. Dầu thải được đưa về 

téc chứa dầu di động, sau đó được vận chuyển về kho chứa CTNH để lưu giữ và xử lý 

cùng với các chất thải nguy hại khác phát sinh trong nhà máy.  

Tại hố thu nước thải, bố trí các tấm lọc dầu sơ cấp và thứ cấp để loại bỏ dầu còn 

sót lại trong nước. Định kỳ sẽ thay tấm lọc dầu, đem lưu giữ cùng CTNH của nhà máy. 

Nước sau khi tách dầu sẽ theo kênh xả bơm ra suối Nậm He đảm bảo chất lượng 

nước đầu ra đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

công nghiệp, cột B (Kq = 0,9, Kf = 1,2). 

* Hiệu quả và tính khả thi của biện pháp: Dễ thực hiện và không tốn kém. 

* Vị trí áp dụng: Khu vực nhà máy. 

* Thời gian áp dụng: trong suốt GĐVH. 

3.2.2.1.4. Các biện pháp, công trình thu gom, thoát nước mưa chảy tràn  

Hệ thống thoát nước mưa xung quanh nhà máy sẽ được thu gom theo đường thoát 

riêng với hệ thống thoát nước thải: 

+ Nước mưa mái được thu gom bằng các đường ống PVC-D110 dẫn vào rãnh 

thoát nước xây dựng ngoài nhà máy. 

+ Nước mưa chảy tràn được thu theo đường rãnh thoát nước đã được thiết kế, 

xây dựng dạng hình thang tại chân tường ngoài nhà máy và trạm biến áp (dài khoảng 

100m), rãnh có kích thước 0,4x0,4m, để hướng nước chảy vào hố ga lắng cặn hố ga có 

kích thước 1,5x1,5x1,5m. Đáy rãnh có độ dốc dọc 2% để nước chảy theo hướng quy 

định. Bố trí 6 hố ga lắng cặn và có song chắn rác để loại bỏ rác có kích thước lớn hơn 1 

cm chảy theo nước mưa, cặn lắng sau khi được loại bỏ sẽ chảy ra môi trường tiếp nhận 

là suối Nậm Chim. 

 

Hình 3.6. Sơ đồ hệ thống thoát và xử lý nước mưa chảy tràn 

+ Kiểm tra hệ thống đường ống dẫn nước mưa (1 tháng/1 lần). 

+ Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào hệ thống thoát nước 

mưa. 

+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh quét dọn để giảm bớt hàm lượng các chất cặn 

bẩn trong nước mưa. 

+ Nạo vét định kỳ hố lắng trước mùa mưa và sau mỗi trận mưa lớn, kéo dài, ngoài 

ra hàng năm tiến hành khơi thông nạo vét hệ thống rãnh thoát nước bề mặt.   



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  207 

* Hiệu quả của biện pháp: Các biện pháp đề xuất là phù hợp, dễ áp dụng, hiệu 

quả trong giảm thiểu cao. 

* Vị trí áp dụng: Khu vực nhà máy. 

* Thời gian áp dụng: Trong suốt GĐVH. 

3.2.2.1.5. Các công trình xử lý bụi, khí thải 

Trong GĐVH của nhà máy thủy điện không phát sinh bụi và khí thải, vì vậy trong 

báo cáo không đưa ra biện pháp giảm thiểu cho tác động này. 

3.2.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giảm thiểu tác động không liên 

quan đến chất thải 

3.2.2.2.1. Sạt lở, tái tạo đường bờ hồ, xói lở ở hạ du 

- BPGT do sạt trượt: 

+ Tại vị trí tuyến đập đối với vị trí mái đào đất tiến hành kè bằng đá hộc, trồng 

cỏ; đối với mái đà bằng đá tiến hành phun vẩy bê tông. Tất cả mái đào tạo rãnh thoát 

nước nhằm bảo vệ bề mặt mái và tạo cảnh quan. 

+ Tại các vị trí nền đất yếu, tầng phủ dày, tiến hành kè rọ đá hoặc sử dụng phương 

pháp đóng cọc tre gia cố. 

 + Trồng cây xanh xung quanh khu vực hồ chứa, tăng khả năng giữ nước, giữ đất, 

giảm tốc độ dòng chảy mặt. 

+ Nghiêm cấm mọi hoạt động có ảnh hưởng xấu đến cấu trúc đường bờ hồ, đặc 

biệt không được khai thác vùng đất ngập nước thường xuyên như khai thác cát, sỏi. 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường trồng và bảo vệ rừng đầu 

nguồn, trồng bổ sung rừng tại vị trí đất trống đồi trọc. 

+ Thực hiện nghiêm túc giám sát sạt trượt khu vực hồ chứa, tuyến đập và hạ du 

nhà máy nhất là tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao. 

- BPGT xói lở hạ lưu: 

+ Không được khai thác đất canh tác ở khu vực bán ngập. 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương ra thông báo nghiêm cấm chặt phá rừng 

tại khu vực ven hồ và lân cận, đặc biệt tại khu vực bán ngập một số loại cây ưa nước 

như tre, nứa,… sẽ tự sinh sôi và phát triển, ban quan lý nhà máy có biện pháp quản lý 

và bảo vệ. Góp phần làm tăng độ che phủ của cây xanh, đồng thời chống sạt lở khu vực 

bờ hồ. 

+ Tuyến đập được bố trí với chiều cao đập tràn thấp. Qúa trình tích nước khoảng 

5 h/ngày. Vì vậy hầu như không làm biến đổi lớn chế độ dòng chảy tự nhiên trên suối, 

ít xảy ra xói lở hạ du. 

+ Bố trí cống xả môi trường trong thân đập chính để đảm bảo lượng cát được trả 

về hạ du hàng năm, đồng thời đảm bảo được tuổi thọ của hồ chứa, không ảnh hưởng đến 

quá trình lấy nước từ hồ chứa về NMTĐ cũng như xả dòng chảy tối thiểu về hạ du... 
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+ Toàn bộ nước sau khi qua tuabin phát điện sẽ được xả về hạ lưu suối Nậm Chim 

qua kênh xả. Lượng nước sau khi đi qua kênh xả giảm động năng của nước và tốc độ 

dòng chảy. Dòng chảy sau khi qua kênh xả trở về là dòng chảy tự nhiên. 

+ Nghiêm túc thực hiện công tác giám sát xói lở khu vực hạ du sau tuyến đập để 

có biện pháp xử lý kịp thời.  

3.2.2.2.2. BPGT do bồi lắng lòng hồ 

- Tuân thủ quy trình vận hành nhà máy đã được phê duyệt. 

- Bố trí cống xả bùn cát và dòng chảy tối thiểu tại thân đập. 

- Định kỳ nạo vét bùn cát lơ lửng tại hồ chứa (1 năm/lần vào mùa kiệt). 

3.2.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động đến địa chất công trình 

 - Có biện pháp thiết kế, thi công các hạng mục công trình phù hợp với điều kiện 

địa chất; thực hiện gia cố nền tại các vị trí hạng mục công trình ngay từ thời điểm thi 

công để đảm bảo ổn định nền, móng công trình, nhất là tại các vị trí có nguy cơ sạt lở 

như vai đập, cửa hầm, nhà máy thủy điện hồ chính… 

 - Thường xuyên giám sát các vị trí có nguy cơ bị sạt lở cao. 

3.2.2.2.4. Biện pháp duy trì dòng chảy phía hạ du sau đập 

- Vận hành công trình phải đảm bảo dòng chảy tối thiểu ở khu vực hạ du hồ chứa 

theo quy định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chính 

phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy 

điện, thủy lợi và Điểm b, Khoảng 2, Điều 28 của Luật Thủy lợi 2017 với lưu lượng được 

xác định trong giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước do cấp có thẩm quyền cấp.  

- CDA cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy định vận hành hồ chứa, các quy định 

hiện hành về việc xả nước, xả lũ và luôn thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương 

sau đập phía hạ du để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của người dân.  

- Nguyên tắc vận hành: Luôn đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu (QTT = 0,318 

m3/s) ở khu vực hạ du hồ chứa Thủy điện Ma Thì Hồ theo quy định tại Thông tư 

64/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua cống xả D250, đặt 

tại cao trình 658,8m, bao gồm cả các trường hợp sau: 

+ Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng 

khác trên lưu vực suối, CDA phải sử dụng lượng nước trữ còn lại trong hồ chứa để phục 

vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nhu cầu thiết yếu khác (Luật Thủy lợi 2017); 

+ Trường hợp nhà máy dừng phát điện, vẫn phải xả nước về hạ lưu để đảm bảo 

duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ du.  

- Cập nhật diễn biến thời tiết khu vực đảm bảo quá trình vận hành phát điện và 

dòng chảy tối thiểu phía hạ du. 

- Kiểm tra thường xuyên cống xả cát, giảm thiểu tác động do bùn cát lắng đọng. 

- CDA sẽ lắp đặt thiết bị quan trắc tự động bằng camera và theo dõi liên tục nhằm 

đảm bảo Qtt được xả 24/24 giờ theo đúng quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT 

ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  
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* Tính toán dòng chảy tối thiểu: 

Dòng chảy tối thiểu được tính toán theo thông tư 64/2017/TT-BTNMT của 

BTN&MT: “Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ 

chứa, đập dâng”. Nguyên tắc để xác định dòng chảy tối thiểu như sau: 

+ Việc xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu hồ chứa phải được 

thực hiện đối với từng vị trí cụ thể trên sông, suối và phải đảm bảo tính hệ thống trên 

lưu vực sông. 

+ Bảo đảm công bằng, hợp lý, hài hòa lợi ích, bình đẳng về quyền lợi giữa các 

đối tượng khai thác, sử dụng nước, giữa các địa phương ở thượng du và hạ du. 

+ Phù hợp với đặc điểm nguồn nước; chế độ dòng chảy trên sông, suối; đặc điểm 

địa hình; nhu cầu sử dụng nước; vai trò của sông suối trong hệ thống sông và các chức 

năng khác của nguồn nước; phù hợp với quy mô, phương thức khai thác, khả năng vận 

hành điều tiết nước của hồ chứa. 

+ Phù hợp với các thỏa thuận và cam kết chia sẻ lợi ích trong khai thác sử dụng 

nước với các quốc gia láng giềng có chung nguồn nước. 

Dòng chảy tối thiểu cần trả trên lưu vực là tổng hòa của 3 thành phần: Nước cho 

sự phát triển bình thường của hệ sinh thái; nước để đảm bảo đoạn sông không bị khô 

chết; nước để đảm bảo ở mức tối thiểu cho hoạt động khai thác sử dụng nguồn nước của 

các đối tượng sử dụng nước ở đoạn suối hạ lưu sau công trình sử dụng nước. 

- Nước đảm bảo duy trì hệ sinh thái đoạn suối hạ du tuyến đập chính đến nhà máy 

thủy điện: Từ chuỗi dòng chảy đã khôi phục đến vị trí tuyến đập Ma Thì Hồ từ năm 

1968 đến nay. Kết quả tính toán các đặc trưng thống kê tại bảng sau:  

Bảng 3.39. Đặc trưng thống kê dòng chảy mùa kiệt, trung bình 3 tháng kiệt nhất và 

trung bình tháng kiệt nhất tại tuyến đập công trình thủy điện Ma Thì Hồ 

Vị trí Lưu lượng Trung bình nhiều năm  Nhỏ nhất chuỗi 

Đập Ma Thì Hồ 

 

 

QTB mùa kiệt (m
3/s) 2,73 1,26 

QTB 3 tháng min (m
3/s) 1,71 0,765 

QTB tháng min  (m
3/s) 1,54 0,636 

Nguồn: Báo cáo đầu tư của Dự án 

Theo Khoản 2, Điều 4 - Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT, thì dòng chảy môi 

trường tối thiểu ở hạ lưu tuyến đập cho việc duy trì hệ sinh thái của đoạn suối sau hồ 

chứa khi không có nhu cầu sử dụng nước đáng kể nào khác phải nằm trong phạm vi từ 

lưu lượng tháng nhỏ nhất đến giá trị trung bình 3 tháng nhỏ nhất. 

Qtmin ≤ Qmt ≤ Q3tmin  0,636 ≤ Qtt ≤0,765 

Lựa chọn Qmt = Qtmin = 0,636 m3/s (1) 

- Nước đảm bảo cho hoạt động khai thác, sử dụng đoạn hạ du tuyến đập đến nhà 

máy thủy điện: 
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Như đã trình bày ở Chương 2, khu vực hạ du tuyến đập đến nhà máy thủy điện 

không có hoạt động khai thác nước suối Nậm Chim phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông 

nghiệp. Nên Qdhl = 0 (2) 

=> Như vậy, Thủy điện Ma Thì Hồ cần trả về hạ lưu một dòng chảy tối thiểu theo 

(1), (2) là: 

Qtt = Qmt + Qdhl = 0,636 + 0 = 0,636 m3/s 

Ngoài ra, đoạn sông phía hạ lưu tuyến đập đến nhà máy và sau nhà máy còn có 

nhiều con suối nhỏ khác đổ về, bổ sung nước cho dòng Nậm Chim. Do vậy trên thực tế 

dòng chảy về hạ du còn lớn hơn, đảm bảo môi trường sinh thái và và canh tác nông 

nghiệp của người dân. 

3.2.2.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường sinh thái và đa dạng sinh học 

- Thông báo cho người dân kế hoạch tích nước nhà máy thủy điện trước 6 tháng 

để tận thu lâm sản, cây trồng trên đất. Thu dọn gốc rễ, lá cây vận chuyển đi xử lý. 

- Nghiêm cấm cán bộ công nhân săn bắt động vật, chặt phá cây cối khu vực xung 

quanh dự án. 

- Khơi thông, vớt rác thải trên mặt hồ sau những ngày mưa bão, đảm bảo chất 

lượng nước, hạn chế tác động đến môi trường sống của hệ sinh thái thủy sinh. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình điện 

(hành lang bảo vệ hồ chứa, đập, vùng hạ du, nhà máy điện,…) để có biện pháp ngăn 

chặn, xử lý kịp thời các hoạt động gây mất an toàn cho công trình, đồng thời báo cáo 

UBND tỉnh Điện Biên hướng xử lý kịp thời khi có vi phạm.  

- Cùng với UBND xã Ma Thì Hồ, CDA sẽ tích cực hưởng ứng kế hoạch bảo vệ 

và trồng rừng đầu nguồn, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh 

học trong cộng đồng. 

- Khai thác sử dụng nguồn nước đi đôi với bảo vệ nguồn nước, bảo đảm duy trì 

dòng chảy môi trường ở hạ du suối Nậm Chim nhằm bảo vệ hệ sinh thái thuỷ sinh. 

Trường hợp vào năm hạn hán, nếu hạ du suối Nậm Chim bị khô cạn, CDA sẽ ưu tiên xả 

nước, tạm dừng tích nước phát điện. 

- Đảm bảo hệ thống ống xả dòng chảy tối thiểu và cống xả cát hoạt động hiệu 

quả, đảm vào dòng chảy tối thiểu và lượng bùn cát ở khu vực hạ du. 

- Xử lý các loại chất thải phát sinh như nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, 

chất thải rắn, CTNH. 

3.2.2.2.5. Bảo đảm chất lượng nước hồ 

- Đo và cắm mốc đường ranh giới hồ chứa. 

- Trước khi tích nước khoảng 30 ngày, CDA sẽ tiến hành thu dọn lòng hồ, khu 

vực cửa lấy nước để đảm bảo chất lượng nước trong hồ nên chất lượng nước hồ khá tốt, 

lượng sinh khối còn lại trong hồ sẽ được phân hủy, không làm ảnh hưởng nhiều đến chất 

lượng nước hồ. 
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- Trong quá trình tích nước vận hành, trường hợp tại cửa lấy nước (trước lưới 

chắn rác) có rác thải từ thượng lưu hồ dồn về, công nhân vận hành sẽ tổ chức vớt rác, 

đảm bảo lưu lượng nước đưa về nhà máy thủy điện đúng như thiết kế. 

- CDA sẽ thực hiện giám sát chất lượng nước hồ định kỳ 3 tháng/lần để đánh giá 

chất lượng nước và có kế hoạch vệ sinh lòng hồ, không làm ô nhiễm nước, đảm bảo chất 

lượng nước hồ và sau khi xả về hạ lưu. 

- Trong quá trình vận hành sẽ có kế hoạch phù hợp tạo điều kiện xáo động lớp 

nước đáy, đảm bảo lưu thông lượng oxy tại khu vực đáy hồ, goảm chất lữu cơ tầng đáy. 

- Nghiêm cấm và xử lý các hành vi xâm phạm hành lang an toàn hồ chứa, vứt rác 

xuống lòng hồ đối với các hộ được giao khoán trồng và bảo vệ rừng ở khu vực thượng 

lưu. 

3.2.2.2.6. BPGT tác động môi trường kinh tế - xã hội 

- Đối với công việc đơn giản như bảo vệ, lao công,… CDA sẽ ưu tiên tuyển dụng 

lao động là người địa phương. Đối với công việc đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật, CDA 

cũng sẽ ưu tiên người bản địa với điều kiện có bằng cấp, có trình độ đáp ứng được yêu 

cầu.  

- Tăng cường giáo dục ý thức BVMT, bảo vệ công trình cho dân địa phương. 

- Giảm thiểu gia tăng dịch bệnh do độ ẩm môi trường khi có dự án: Bằng cách 

tăng cường vệ sinh môi trường sống trong khu vực dân cư, kiểm soát các nguy cơ dịch 

bệnh (như muỗi, sốt rét, lăng quăng cũng như các nguy cơ gây bệnh khác). 

- Thi hành kỷ luật cán bộ công nhân trong nhà máy nếu gây mất trật tự an ninh, 

xã hội, tệ nạn. 

- Đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa để hạn chế tối đa thiệt hại về người và của. 

Trong trường hợp xả lũ, nếu gây thiệt hại đến hoa màu, tài sản, tính mạng người dân, 

CDA có trách nhiệm bồi thường. 

3.2.2.2.7. Giảm thiểu tiếng ồn, rung động tại khu vực nhà máy thủy điện và trạm biến 

áp 

- Xây dựng nhà máy thuỷ điện với kết cấu bê tông cốt thép vững chắc chống chấn 

động. Các thiết bị gây ồn lớn như turbine, máy phát điện, máy nén khí sẽ bố trí dưới các 

tầng hầm để giảm thiểu tiếng ồn và rung động. 

- Lắp đặt máy móc theo đúng thiết kế, thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, 

thay thế các chi tiết mau mòn. 

- Lắp đặt các tấm đệm cao su hoặc xốp cho các thiết bị để giảm chấn động do 

thiết bị gây nên. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ ốp tai chống ồn và bắt buộc công nhân phải sử dụng 

khi tiếp xúc những nơi có độ ồn lớn. 

- Có chế độ giải lao và chế độ chuyển ca hợp lý cho công nhân nhằm giảm tiếp 

xúc với tiếng ồn.  
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- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp thiết bị, kiểm tra độ ăn mòn chi tiết và 

thường kỳ cho bôi trơn dầu vào máy móc. 

3.2.2.2.8. BPGT tác động môi trường từ quá trình vận hành tuyến đường dây 110kV 

 *) Giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường sinh thái 

- Không được chặt tỉa cây, cành ngoài phạm vi hành lang an toàn mà không ảnh 

hưởng đến an toàn đường dây.  

- Nghiêm cấm lợi dụng việc bảo vệ hoặc sửa chữa công trình lưới điện cao áp để 

chặt cây tuỳ tiện.  

- Trường hợp bắt buộc phải chặt cây (có chiều cao nằm dưới mức quy định) để 

khắc phục sự cố, đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp phải thông báo ngay số cây 

cần chặt hạ và bồi thường cho chủ sở hữu cây. 

- Cành cây, cây bị chặt hạ được thu gom, tập trung tại và tiêu huỷ tại những vị trí 

quy định của đơn vị chủ quản đất. 

- Kết hợp với chính quyền địa phương huyện, xã phổ biến kiến thức về an toàn 

hành lang tuyến đường dây tải điện cho cộng đồng người dân sống gần khu vực có tuyến 

đường dây đi qua.  

- Khuyến cáo người dân chỉ trồng các cây có chiều cao đảm bảo theo quy định 

về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp để hạn chế việc chặt tỉa cây cối làm ảnh 

hưởng đến kinh tế, thu nhập.  

*) Phòng tránh ảnh hưởng của từ trường 

- Đảm bảo cường độ điện trường không vượt quá 5Kv/m theo đúng quy định tại 

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014. 

- Đảm bảo khoảng cách hành lang an toàn tuyến mỗi bên cách 12m đảm bảo đáp 

ứng tiêu chuẩn của ngành điện. Không cho phép người dân xây nhà hay trồng cây cao 

quá 4m dưới hành lang an toàn của đường dây. 

- Định kỳ kiểm tra chiều cao treo dây tối thiểu đến các đối tượng là đường bộ, 

đường thuỷ,… theo quy định hiện hành (Điều 51 của luật điện lực) nhằm đảm bảo an 

toàn đối với sức khoẻ của người dân.  

- Trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên tiếp xúc trực tiếp với điện, 

từ trường. Công nhân vận hành sửa chữa phải tuân thủ quy trình vận hành để đảm bảo 

các yêu cầu về an toàn. 

- Thực hiện đo đạc, kiểm tra định kỳ khoảng cách an toàn phóng điện tại điểm 

giao chéo với đường bộ, để có biện pháp giảm thiểu đảm bảo quy định tại Điều 3, Nghị 

định 14/2014/NĐ-CP. 

- Thường xuyên kiểm tra tính an toàn của hệ thống tổ máy, tuabin, trạm biến áp 

và đường dây 110kV. 

*) Giảm thiểu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng 

- Đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ đường dây cao áp đến các công trình thông 

tin theo quy định hiện hành. 
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- Thực hiện đo đạc, kiểm tra định kỳ chiều cao tối thiểu của dây dẫn điện tại điểm 

thấp nhất khi dây dẫn ở trạng thái võng cực đại bằng 3 mét cộng với khoảng cách an 

toàn phóng điện theo cấp điện áp tại những đoạn giao chéo giữa đường dây dẫn điện 

trên không với đường bộ để có biện giải pháp đảm bảo quy định hiện hành. 

3.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do rủi ro, sự cố 

3.2.2.3.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố an toàn lao động 

- Tuân thủ quy định về sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, bảo quản các thiết bị điện, 

thiết bị áp lực. 

- Tuyên truyền các thông tin về vệ sinh an toàn lao động cho cán bộ công nhân 

viên làm việc trong nhà máy. 

- Sắp xếp lịch làm việc, nghỉ ngơi hợp lý cho cán bộ công nhân viên. 

- Khám bệnh định kỳ cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy. 

- Bố trí biển cảnh cáo tạo khu vực hồ chứa, cửa xả hạ lưu nhà máy. 

- Tập huấn cứu hộ, sơ cứu cho người bị đuối nước cho các cán bộ công nhân viên. 

3.2.2.3.2. Giảm thiểu sự cố cháy nổ 

- Tuân thủ các quy định về PCCC và an toàn điện trong quản lý, vận hành nhà máy. 

- Bố trí họng nước cứu hỏa, thiết bị chữa cháy tại chỗ như bình sịt CO2, bình bột… 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực và được 

kiểm tra thường xuyên; xây dựng hệ thống bể chứa nước chữa cháy. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động.  

- Tổ chức đào tạo tay nghề và bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ nghề nghiệp 

cho cán bộ công nhân viên về: 

+ Phương án phòng cháy, nổ; 

+ Nội quy an toàn cháy, nổ; 

+ Trang bị kiến thức quy định về phòng cháy, chữa cháy của Bộ công an cho 

công nhận vận hành kho thuốc nổ và làm việc ở những nơi dễ cháy nổ. Tổ chức thực tập 

chữa cháy; 

+ Chấp hành nội quy, quy đinh về sản xuất và vận hành thiết bị. 

-  Ban hành nội quy cấm công nhân không được hút thuốc, không gây phát lửa 

tại các khu vực có thể gây cháy. 

-  Các máy móc, thiết bị thi công làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ được quản 

lý thông qua hồ sơ lý lịch, được kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng 

của Nhà nước. 

- Quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu dễ cháy. Dầu mỡ, các vật dụng dễ cháy được 

tập trung vào các thùng kín và được đặt cách xa các phương tiện và máy móc thi công, 

kèm các biển báo và chú dẫn tên. 

- Thông tin, biển báo cho cán bộ công nhân làm việc về mức độ nguy cơ cháy nổ, 

lối thoát nạn,… 
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- Đối với trạm biến áp: Trong trạm được trang bị các phương tiện phòng chống 

cháy nổ theo đúng quy định của pháp lệnh phòng chống cháy. Máy biến áp được thiết 

kế hệ thống chữa cháy theo đúng quy định. Hố thu dầu sự cố đảm bảo thu giữ được 

100% lượng dầu của máy biến áp khi xảy ra sự cố tràn dầu. Các đường ống dẫn nước 

cứu hỏa trong trạm phải được đặt nổi và được sơn màu đỏ để dễ phân biệt.  

3.2.2.3.3. Giảm thiểu sự cố, rủi ro cháy rừng 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức cán bộ công nhân viên trong công tác bảo vệ và 

phát triển rừng. 

- Phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chà trong công tác tập 

huấn PCCC rừng. 

- Khi xảy ra cháy rừng, sử dụng phương án PCCC theo phương châm 4 tại chỗ: 

lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, nhằm chủ động 

trong công tác phòng ngừa và ứng phó cháy rừng. 

- Sơ tán toàn bộ công nhân viên khỏi khu vực cháy. 

- Sử dụng các thiết bị PCCC hiện có để dập đám cháy. 

- Thông báo cho cơ quan chức năng và đội PCCC địa phương phối hợp thực hiện 

chữa cháy. 

 - Xây dựng kế hoạch trồng rừng, phục hồi tại khu vực cháy. 

3.2.2.3.4. Biện pháp thu dọn rác trong lòng hồ sau mỗi đợt mưa lũ 

Sau mỗi đợt mưa lũ, cây cối có thể trôi về khu vực lòng hồ. Để đảm bảo an toàn 

cho quá trình vận hành các thiết bị tại NMTĐ, CDA sẽ: 

- Lắp đặt lưới chắn rác với kích thước mắt lưới phù hợp tại trước cửa lấy nước 

trước khi vận hành nhà máy. 

- Thực hiện thu dọn rác trong lòng hồ, đặc biệt là khu vực cửa lấy nước đảm bảo 

vệ sinh môi trường cho lòng hồ.  

3.2.2.3.5. Biện pháp phòng ngừa sự cố, rủi ro vỡ đập  

a. Biện pháp phòng ngừa sự cố, rủi ro vỡ đập 

- Liên quan đến công trình: Áp dụng tiêu chuẩn thiết kế đập 14TCN 56-88 về độ 

bền và ổn định đập. Thực hiện quy trình giám sát chặt chẽ trong xây dựng nhằm đảm 

bảo công trình được xây dựng theo đúng yêu cầu thiết kế. 

- Đảm bảo an toàn đập theo quy định tại Thông tư 34/2010/TT-BCT của Bộ Công 

Thương, thực hiện quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo Nghị định số 43/2015/NĐ-

CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị vận hành đập và 

cửa lấy nước. Tiến hành duy tu, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí liên quan đến đóng 

mở cửa lấy nước... 

- Vận hành hồ chứa, NMTĐ theo đúng quy trình vận hành được cơ quan có thẩm 

CDA sẽ lập quy trình vận hành hồ chứa dự án Thủy điện Ma Thì Hồ theo quy định, phù 

hợp với tình hình thực tế của dự án khi có những phát sinh và trình UBND Tỉnh Điện 
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Biên phê duyệt quy trình vận hành này trước khi tích nước và cho phép dự án được vận 

hành. Trong quy trình sẽ được nêu rõ và chi tiết: Quy định thông báo xả lũ, quy định về 

chế độ, tín hiệu thông tin trước, trong và sau khi xả lũ. Đối với kế hoạch, chế độ báo 

cáo, thông báo xả lũ cho các cơ quan chức năng liên quan và nhân dân trong vùng chịu 

ảnh hưởng (hạ lưu) sẽ được CDA tuân thủ theo đúng quy trình và quy định của pháp 

luật. 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc theo dõi lún nhằm xác định các giá trị độ lún (độ lún 

lệch, tốc độ lún trung bình…) so với các giá trị tính toán theo thiết kế; thực hiện công 

tác quan trắc lún và biến dạng công trình theo quy định khi đi vào vận hành. 

- Lắp đặt mạng lưới giám sát khai thác sử dụng nước, mạng lưới quan trắc mưa, tài 

nguyên nước trên lưu vực và khu vực thượng, hạ lưu công trình nhằm cung cấp đầy đủ, 

chính xác thông tin, dữ liệu cho việc tính toán, dự báo mưa lũ kịp thời phục vụ việc vận 

hành điều tiết nước, cắt giảm lũ an toàn cho công trình và hạ du; đưa ra các dự báo lũ đồng 

thời thông báo kịp thời cho người dân phía hạ lưu để có phương án di dân kịp thời.  

- Thường xuyên giám sát về chế độ thuỷ văn khu vực lòng hồ nhằm đưa ra các 

dự báo lũ đồng thời thông báo kịp thời cho người dân phía hạ lưu để có phương án di 

dân kịp thời.  

- Thường xuyên phổ biến cho người dân khu vực các quy định về an toàn, tổ chức 

thông báo và sơ tán kịp thời trong trường hợp dự báo có sự cố. 

- Xây dựng kế hoạch ứng phó chi tiết với từng tình huống sự cố vỡ đập xảy ra, di 

chuyển toàn bộ công nhân và thông báo sơ tán kịp thời cho người dân khu vực hạ lưu 

để hạn chế thiệt hại về người và của ở mức thấp nhất.  

- Xác định phạm vi sơ tán khi vỡ đập hoặc xả các lưu lượng lũ tràn khác nhau, 

xác định xói lở và biện pháp gia cố bờ ở hạ lưu theo các tính toán với kiểm tra lũ và 

kiểm tra bố trí tràn để xả khi có lũ. 

- Các quy định cụ thể về trách nhiệm kiểm tra công trình trước và sau mùa lũ: 

+ Kiểm tra định kỳ, đột xuất công trình: CDA chỉ đạo và kiểm tra đánh giá tình 

trạng làm việc của các hạng mục công trình (cống xả cát, cửa lấy nước, tràn), hồ chứa, 

thiết bị nhà máy, các hạng mục liên quan theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo an 

toàn tuyệt đối cho công trình trước và sau lũ. Nội dung kiểm tra: kiểm tra tình trạng chất 

lượng, sự ổn định của toàn bộ các hạng mục công trình, thiết bị nhà máy; kiểm tra việc 

thực hiện các quy phạm, quy trình khai thác và bảo vệ công trình; kiểm tra đánh giá việc 

thực hiện chế độ kiểm tra quan trắc công trình, các vật liệu dự phòng, thiết bị và phương 

tiện vận chuyển, dụng cụ cứu sinh, các loại phương tiện khác sẵn sàng ứng cứu khi xảy 

ra sự cố. 

+ Kiểm tra trước mùa mưa lũ: 

Trước mùa lũ, phải kiểm tra đảm bảo an toàn công trình và báo cáo Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, Sở Công Thương tỉnh Điện 

Biên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Chà và 

UBND huyện Mường Chà và các cơ quan có liên quan đến công tác vận hành.   
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Nội dung kiểm tra: Đánh giá toàn bộ thiết bị, công trình và nhân sự; tình trạng 

làm việc của các hạng mục công trình thủy điện và hồ chứa; công tác sửa chữa, bảo 

dưỡng thiết bị chính, phụ và công trình liên quan đến công tác vận hành; các thiết bị, 

hạng mục công trình liên quan tới đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy phát điện; 

phương án và các phương tiện thông tin liên lạc; các nguồn vật tư, vật liệu dự phòng, 

phương án huy động nhân lực, các thiết bị và phương tiện vận chuyển, các thiết bị và 

phương tiện cần thiết cho xử lý sự cố; các dụng cụ cứu sinh, dụng cụ bơi. 

+  Kiểm tra sau mùa lũ: 

Nội dung kiểm tra: phát hiện các hư hỏng của các hạng mục và các thiết bị của 

nhà máy; theo dõi, kiểm tra diễn biến các hư hỏng và xử lý kịp thời đảm bảo an toàn vận 

hành; đề xuất các biện pháp và tiến hành sửa chữa khắc phục những hạng mục bị hư 

hỏng đe dọa đến sự an toàn của công trình. 

+ Tổng kết, đánh giá sau mùa lũ: 

Hàng năm báo cáo tổng kết công tác phòng chống lụt bão, vận hành nhà máy và 

toàn bộ công trình, gửi UBND tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, huyện Mường Chà, huyện 

Nậm Pồ về việc thực hiện quy trình vận hành Thủy điện Ma Thì Hồ, đánh giá kết quả 

khai thác, tính hợp lý, những tồn tại và nêu những kiến nghị cần thiết.  

- Xây dựng phương án phòng chống lụt bão theo quy định tại Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, hạ du đập trong giai đoạn xây 

dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Thông tư 09/2019/TT-

BCT ngày 8/7/2019. Hàng năm tiến hành rà soát, hiệu chỉnh các phương án cho phù hợp 

với tình hình thực tế. 

b. Biện pháp ứng phó với sự cố vỡ hồ, đập 

- Trường hợp khi xảy ra sự cố gây mất an toàn đập, việc cứu hộ sẽ được triển 

khai khẩn cấp với nỗ lực và ưu tiên cao nhất để giữ an toàn công trình, giảm thiểu thiệt 

hại về người và tài sản. 

- Có biện pháp báo động, thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương và 

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt 

động trên suối và các khu vực hạ lưu có khả năng bị ngập lụt căn cứ xác định theo bàn 

đổ ngập lụt được lập trong thời gian tới. Sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi 

không bảo đảm an toàn, khu vực vỡ hồ, đập; tập trung triển khai biện pháp bảo đảm an 

toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống khẩn cấp. 

- Phối hợp, giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm 

người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trong khu vực bị vỡ hồ, đập, nơi dòng 

nước chảy siết. 

- Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy 

phòng, chống sự cố vỡ hồ, đập. 
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- Huy động nhân lực, các phương tiện (xe ô tô, thuyền cứu hộ,...), trang thiết bị 

(bộ đàm liên lạc, phao cứu hộ, cáng cứu thương, dụng cụ y tế, bao cát chắn...), lương 

thưc, thực phẩm và tài chính của Công ty phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống lụt 

bão và cơ quan quản lý tổ chức hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, 

hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị 

chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán. 

- Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước 

và nhân dân tại khu vực xảy ra sự cố vỡ hồ, đập. 

- Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân 

lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với sự cố vỡ 

hồ, đập. 

c. Công tác tổ chức khắc phục sự cố vỡ đập 

- Huy động nhân lực, các phương tiện (xe ô tô, thuyền cứu hộ,...), trang thiết bị 

(bộ đàm liên lạc, phao cứu hộ, cáng cứu thương, dụng cụ y tế, bao cát chắn...), lương 

thưc, thực phẩm và tài chính của Công ty phối hợp với Ban. Chỉ huy phòng chống lụt 

bão, chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị nạn, thông tin 

khẩn cấp cho cấp trên và yêu cầu tìm kiếm cứu nạn. 

- Phối hợp tổ chức đưa người sơ tán trở về nhà an toàn, tổ chức nơi ở tạm (lán 

trại, lều dã chiến...) tại khu vực an toàn, không bị ảnh hưởng cho những người bị mất 

nhà cửa hoặc nhà cửa bị hư hỏng nặng; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và các 

nhu yếu phẩm. 

- Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, chính quyền và người dân tổ 

chức khắc phục, phòng chống dịch, dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng: điện, 

nước, giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, môi trường, khắc phục bồi lấp, sạt lở… 

- Nhanh chóng thống kê, đánh giá thiệt hại, đưa ra nhu cầu hỗ trợ, cứu trợ và khắc 

phục; xác định nhu cầu trang bị vật tư, phương tiện cần thiết của địa phương để chuẩn 

bị và phục vụ công tác khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập. 

- Tổ chức khôi phục sản xuất. 

- CDA cam kết sẽ hỗ trợ, bồi thường thiệt hại về hoa màu, đất đai, công trình cho 

người dân bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố vỡ đập. 

3.2.2.3.8. Sự cố liên quan đến vận hành đường dây 35kV 

* An toàn trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng công trình:  

- Công nhân vận hành, bảo dưỡng phải thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy 

định về an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa.  

- Thực hiện chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác và các thủ tục cho phép làm 

việc theo quy định. Tuân thủ các quy định cụ thể về các biện pháp an toàn chủ yếu sau: 

+ Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với thiết bị điện. 

+ Biện pháp an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa. 
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- Tập huấn cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, nhất là cán bộ trực tiếp vận hành 

máy móc. 

- Bố trí cán bộ giám sát TBA, hệ thống dây dẫn đảm bảo hoạt động bình thường 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố , Ban quản lý Nhà máy tiến hành cắt điện và bố 

trí cán bộ kịp thời khắc phục, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản. 

* Quản lý hành lang an toàn: 

- Tuân thủ Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc bảo vệ lưới điện 

cao áp. 

- Định kỳ kiểm tra hành lang an toàn. 

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát đất đai nằm trong khu vực hành lang an toàn thuộc 

khu vực quản lý, phát hiện kịp thời các vi phạm về nhà cửa, cây cối,… nằm trong hành 

lang tuyến đấu nối, từ đó có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. 

- Việc chặt cây vi phạm các quy định về hành lang an toàn được thực hiện sau 

khi đã báo trước cho cơ quan, địa phương, cá nhân sở hữu cây ít nhất 10 ngày. Phải 

nhanh chóng đưa hết cây, cành cây bị chặt ra khỏi hành lang bảo vệ đường dây điện và 

phạm vi bảo vệ trạm điện.  

- Nghiêm cấm lợi dụng việc sửa chữa những hư hỏng của lưới điện để chặt cây 

bừa bãi. 

3.2.2.3.9. Giảm thiểu sự cố sập hầm dẫn nước 

- Trong giai đoạn thi công, thi công, gia cố hầm theo đúng thiết kế kỹ thuật. 

- Trong giai đoạn vận hành, thường xuyên kiểm tra tình trạng đường hầm định 

kỳ để kịp thời phát hiện sự cố và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Khi xảy ra sự cố, đóng cửa van, tạm ngừng phát điện, tiến hành sửa chữa kịp thời. 

3.2.2.3.10. Biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố do thiên tai 

- Theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên để xây dựng chương trình phòng chống 

mưa, bão, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, đặc biệt là vào mùa mưa bão. 

- Thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm thiểu, ứng phó, khắc phục sự cố do vỡ 

đập đã nêu trên. 

- Khi được thông tin sẽ có mưa lớn, tiến hành kiểm tra mực nước dâng tại các tuyến 

đập, dòng chảy tối thiểu để có phương án điều tiết nước và vận hành hợp lý. Kiểm tra hệ 

thống thoát nước mưa, tiến hành nạo vét hệ thống này nhằm đảm bảo tiêu thoát tốt. 

- Thu gom, vớt rác trôi nổi trên lưu vực suối Nậm Chim để hạn chế tắc nghẽn 

dòng chảy tại suối, hầm dẫn nước. 

- Khi nhận được thông tin cảnh báo lũ quét, lũ ống, CDA chủ động di dời hoặc 

sẵn sàng phương án sơ tán. Tăng cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn kỹ năng phòng 

ngừa, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cho công nhân trong nhà máy. 

- Thông báo hoạt động xả lũ của NMTĐ với chính quyền địa phương và người 

dân lân cận được biết. 
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- Phối hợp và thông báo với Ban phòng chống lụt bão huyện Mường Chà kịp thời 

ứng cứu, hạn chế thiệt hại về người, tài sản, kinh tế khi có sự cố xảy ra. 

- Xây dựng phương án phòng chống lụt bão theo quy định tại Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

3.2.2.3.11. Giảm thiểu sự cố sạt lở, sụt lún, bồi lắng 

- Khi thi công cần có biện pháp thoát nước hợp lý để tránh hiện tượng sạt lở mái 

dốc khu vực tuyến đập, nhà máy, nhà quản lý vận hành, đặc biệt là hiện tượng sạt lở 

theo mặt lớp của đá. 

- Xây dựng công trình tiêu năng, kè, kênh hướng dòng đúng kỹ thuật. 

- Xây dựng kè bằng đá hộc, trồng cỏ Vertiver gia cố và cây xanh tại vị trí tuyến 

đập, nhà máy, đường TC-VH... 

- Tại các bãi thải, sau khi kết thúc xây dựng, thực hiện trồng cây hoàn nguyên bãi 

thải để tăng khả năng giữ đất, hạn chết sạt, trượt, sụt lún, xói mòn. 

- Thực hiện giám sát sạt lở bờ suối Nậm Chim định kỳ theo quy định. 

- Có biện pháp xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp BVMT trong gian đoạn hoạt động. 

3.2.2.3.12. Sự cố liên quan đến áp lực nước va trong hầm dẫn nước 

Trong thiết kế vận hành Thủy điện Ma Thì Hồ, dự án sẽ xây dựng tháp điều áp để 

giải phóng áp lực va. Khi đó sự cố sập hầm dẫn nước do áp lực nước va được loại trừ. 

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

3.3.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được liệt kê trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 3.41. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

TT Các hạng mục công trình xử lý 
Đơn 

 vị 

Khối 

lượng 

I Công trình bảo vệ môi trường   

1 Hệ thống tưới nước dập bụi tại trạm trộn bê tông, trạm nghiền sàng HT 2 

2 Trạm trộn bê tông kiểu kín Trạm 2 

2 

Thùng rác di động: 

+ 9 thùng rác 60 lít 

+ 6 thùng rác 180 lít 

Cái 15 

3 

Thùng chứa CTNH: 

+ 9 thùng 60 lít 

+ 2 thùng 120 lít 

+ 2 thùng 200 lít 

Cái 13 

4 Bể lọc, xử lý nước cấp Bể 3 

5 Nhà vệ sinh Nhà 9 

6 Bể lắng sơ bộ nước thải nhà ăn Bể 3 
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TT Các hạng mục công trình xử lý 
Đơn 

 vị 

Khối 

lượng 

7 Bể tự hoại Bể 3 

8 Bể xử lý nước thải nhiễm dầu Bể 3 

9 Bể lắng tách xử lý nước rửa vật liệu Cái 2 

10 Bể lắng xử lý nước thải thi công hầm dẫn nước Bể 6 

11 Kho chứa CTNH Cái 1 

12 Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh Cái 1 

13 Bãi thải chứa đất đá thải Bãi 3 

14 Kè bãi thải Kè 3 

15 Cầu rửa xe Cái 3 

16 Hệ thống rãnh tiêu thoát nước thi công hầm HT - 

17 Hệ thống rãnh thoát nước mưa chảy tràn, hố ga lắng cát HT - 

18 Quạt thông gió công suất lớn Cái 6 

19 Hệ thống quan trắc theo dõi dòng chảy tối thiểu HT 1 

II Biện pháp bảo vệ môi trường   

1 Thu dọn lòng hồ ha 14,93 

2 Hoàn nguyên bãi thải ha 3,93 

3 Thuê đơn vị thu gom, xử lý CTNH   

- GĐTKXD Kg/năm 4.718 

- GĐVH Kg/năm 667 

4 
Biện pháp phun khử khuẩn; rắc chế phẩm sinh học, vôi bột tại bãi 

chôn lấp rác sinh hoạt 
Lần/năm 4 

5 Hoàn nguyên bãi chôn lấp rác sinh hoạt m2 120 

3.3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết 

bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Trong giai đoạn triển khai xây dựng, CDA sẽ xây dựng các công trình bảo vệ môi 

trường như: bể tự hoại; bể lắng; bể lắng, lọc dầu; bãi thải; bãi chôn lấp rác sinh hoạt; 

kho chứa CTNH; rãnh thoát nước mưa… để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, nước 

thải xây dựng, CTR xây dựng, CTR sinh hoạt, CTNH, nước mưa chảy tràn phát sinh 

trong quá trình xây dựng Dự án.  

CDA cũng sẽ xây dựng bể tự hoại; bể lắng tách dầu tại nhà máy để phục vụ cho 

việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất trong giai đoạn vận hành. 

Trước khi đi vào vận hành, CDA sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc, đo đạc giám sát 

dòng chảy tối thiểu tự động, trực tuyến: theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động, liên 

tục được kết nối và truyền trực tiếp vào Hệ thống thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu và 

phần mềm quản lý, xử lý dữ liệu tại nhà máy thủy điện. Từ đây CDA kịp thời phát hiện 

và khắc phục ống xả dòng chảy tối thiểu trong trường hợp bị tắc nghẽn. 

Các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được chủ dự án nghiêm túc thực hiện từ lúc bắt đầu 

triển khai xây dựng. 

3.3.3. Dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Trên quan điểm BVMT, các thiết bị hoạt động để đảm bảo vệ sinh và an toàn môi 

trường được tổng hợp trong bảng sau:  
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Bảng 3.42. Dự toán kinh phí đối với các hạng mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

T 

T 

Các hạng mục  

công trình xử lý 

Đơn                 

vị 
Vị trí Thông số 

Vật 

liệu, kết 

cấu 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

I Công trình bảo vệ môi trường 

1 
Hệ thống tưới nước dập 

bụi 
HT 

Khu vực trạm trộn bê tông, 

trạm nghiền sàng 

+ Máy bơm: 2,5m3/h 

+ Đường ống PVC-

D36mm, dài 100 m, 

đường kính lỗ tưới D5mm 

- 2 5.000.000 10.000.000 

2 
Trạm trộn bê tông kiểu 

kín 
Trạm Khu vực trạm trộn bê tông 

+ Công suất: 25m3/h 

+ Silo lọc bụi túi dạng 

khô (chất diệu polyeste, 

chống ấm) 

- 2 

Tính trong 

kinh phí 

xây dựng, 

lắp đặt 

- 

3 Thùng rác di động Cái 
Khu vực lán trại của công 

nhân và công trường 

+ 9 thùng rác 60 lít 

+ 6 thùng rác 180 lít 
Nhựa 15 1.200.000 18.000.000 

4 Thùng chứa CTNH Cái 

Khu vực công trường, khu vực 

sửa chữa, bảo dưỡng xe máy 

và khu lán trại công nhân 

+ 9 thùng 60 lít 

+ 2 thùng 120 lít 

+ 2 thùng 200 lít 

Nhựa 13 2.500.000 32.500.000 

5 Bể lọc, xử lý nước cấp Bể 
Khu phụ trợ tuyến đập chính, 

tuyến đập phụ và nhà máy 

+ Khu phụ trợ tuyến đâp 

chính: 4x2x1m 

+ Khu phụ trợ tuyến đập 

phụ: 4x2x1m 

+ Khu phụ trợ nhà máy: 

5x2x1m 

Gạch, xi 

măng, 

trong bể 

có các 

vật liệu 

lọc 

3 Tính trong 

kinh phí 

xây dựng, 

lắp đặt 

- 

6 Nhà vệ sinh nhà 

+ Giai đoạn TKXD: 6 nhà vệ 

sinh 2 ngăn tại các khu phụ trợ 

lán trại công nhân. 

- Giai đoạn TKXD:  

2x2x2m 

- Giai đoạn vận hành:  

Gạch, xi 

măng 
9 
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T 

T 

Các hạng mục  

công trình xử lý 

Đơn                 

vị 
Vị trí Thông số 

Vật 

liệu, kết 

cấu 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

+ Giai đoạn vận hành: 3 nhà vệ 

sinh tại khu vực nhà máy thủy 

điện. 

+ Nhà máy thủy điện: 

6x3,5x3,5m 

+ Nhà quản lý vận hành: 

3,52x3,36x3,6 

7 
Bể lắng sơ bộ nước thải 

nhà ăn 
HT 

+ Giai đoạn TKXD: 3 bể tại 

phía sau nhà ăn các khu vực 

phụ trợ. 

+ Giai đoạn vận hành: tận dụng 

bể lắng xây dựng tại khu vực 

nhà máy thủy điện. 

- Giai đoạn TKXD: 

1x1x1m 

- Giai đoạn vận hành: 

1x1x1m 

Gạch, xi 

măng 
3 

8 Bể tự hoại HT 

+ Giai đoạn TKXD: 3 bể tại 

khu lán trại của công nhân khu 

vực tuyến đập và nhà máy 

+ Giai đoạn vận hành: tận dụng 

bể tự hoại xây dựng tại khu vực 

nhà máy thủy điện 

- Giai đoạn TKXD: 

+ Khu vực đập chính: 

3,5x2,5x1,5m 

+ Khu vực đập phụ: 

3,0x2,5x1,5m 

+ Khu vực nhà máy: 

3,5x3x1,5m 

- Giai đoạn vận hành: 

5,5x2x2m 

Gạch, xi 

măng 
3 

9 
Bể xử lý nước thải nhiễm 

dầu 
HT 

+ Giai đoạn TKXD: 2 bể tại 

các khu vực rửa xe, máy 

+ Giai đoạn vận hành: 1 bể khu 

vực NMTĐ 

+ Khu rửa xe, máy: 

1,5x1,5x1m 

+ Khu vực NMTĐ: 

4x3x3m 

Gạch, xi 

măng, 

trong bể 

bố trí 

thiết bị 

gạt dầu 

3 
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T 

T 

Các hạng mục  

công trình xử lý 

Đơn                 

vị 
Vị trí Thông số 

Vật 

liệu, kết 

cấu 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

10 
Bể lắng tách xử lý nước 

rửa vật liệu 
HT Khu vực trạm trộn bê tông 4x2,5x2 m 

Gạch, xi 

măng 
2 

11 
Bể lắng xử lý nước thải thi 

công hầm 
HT 

Khu vực cửa hầm chính, hầm 

phụ, hầm thi công 
1,5x1x1m 

Gạch, xi 

măng 
6 

12 Kho chứa CTNH Cái Gần khu vực NMTĐ 10x3m 
Gạch, xi 

măng 
1 

  

13 
Bãi chôn lấp rác hợp vệ 

sinh 
Bãi Gần khu vực NMTĐ 

120 m2 (gồm 20 ô, kích 

thước 2x4x2,5m/ô) 
- 1 

14 Bãi thải Bãi 

+ Bãi thải số 1: Bố trí bên bờ trái suối 

Nậm Chim, gần đầu đường VH1, 

thuộc khu vực cụm đầu mối + Bãi 

thải số 2: Thuộc hạng mục hầm hở, 

vị trí tại bản Hồ Chim 2, xã Ma Thì 

Hồ. + Bãi thải số 3: Thuộc khu vực 

nhà máy thủy điện, vị trí tại bản Nậm 

Chim, xã Ma Thì Hồ. Bố trí bên bờ 

trái suối Nậm Củm, nằm phía 

thượng lưu nhà máy 

+ Bãi thải số 1: Diện tích 

0,22ha + Bãi thải số 2: 

Diện tích 0,3ha + Bãi thải 

số 3: Diện tích 1,1ha 

- 5 

15 Kè bãi thải Kè Chân các bãi thải 

+ Kè bãi thải số 1: dài 

93m, cao 2m 

+ Kè bãi thải số 2: dài 

70m, cao 2m 

+ Kè bãi thải số 3: dài 

220m, cao 2m 

Rọ thép 

chứa đá 

hộc, có 

cọc bê 

tông cốt 

thép gia 

cố 

3 
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T 

T 

Các hạng mục  

công trình xử lý 

Đơn                 

vị 
Vị trí Thông số 

Vật 

liệu, kết 

cấu 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

16 Cầu rửa xe Cái  6x5m - 3 

17 
Hệ thống rãnh tiêu thoát 

nước thi công hầm 
HT Khu vực hầm dẫn nước 0,3x0,3m -  

18 

Hệ thống rãnh thoát nước 

mưa chảy tràn, hố ga lắng 

cát 

HT Khu vực công trường xây dựng 

+ Rãnh thoát nước hình 

thang: 0,4x0,4m 

+ Hố ga: 1,5x1,5x1,5m 

+Đường ống PVC-D110 

- - 

19 
Quạt thông gió công suất 

lớn 
Cái Khu vực thi công hầm 

+Lưu Lượng: 3000 m³/h 

+ Công suất: 125 W 
 6 1.750.000 10.500.000 

20 
Hệ thống quan trắc theo 

dõi dòng chảy tối thiểu 
    1 15.000.000 15.000.000 

II Biện pháp bảo vệ môi trường 

1 Thu dọn lòng hồ ha    8,59 10.000.000 86.900.000 

2 Hoàn nguyên bãi thải ha    1,6 50.000.000 75.000.000 

3 
Thuê đơn vị thu gom, xử 

lý CTNH 
       

- GĐTKXD Kg/năm    4.718 10.000 47.180.000 

- GĐVH Kg/năm    667 10.000 6.670.000 

4 

Biện pháp phun khử 

khuẩn; rắc chế phẩm sinh 

học, vôi bột tại bãi chôn 

lấp rác sinh hoạt 

Lần/ 

năm 
   4 1.000.000 4.000.000 

III Cộng      10%  

IV Dự phòng        

V Tổng cộng        
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Đối với khu vực công trường thi công gần các khu dân cư, trường hợp thuê được 

nhà dân cho công nhân ở, khi đó giảm tải được chi phí xây dựng lán trại... 

3.3.4. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.4.1. Trong giai đoạn triển khai xây dựng của Dự án 

Kế hoạch quản lý môi trường hợp lý trong giai đoạn triển khai xây dựng của dự 

án do Chủ đầu tư thực hiện có sự tham gia của các tổ chức và các bên liên quan, với vai 

trò và trách nhiệm khác nhau bao gồm: 

Cơ quan thực hiện/CDA: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 

Cơ quan thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM: Uy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

Trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.43. Vai trò và trách nhiệm của các tổ chức quản lý môi trường  

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

Vai trò Trách nhiệm theo khía cạnh môi trường 

CDA - Công 

ty TNHH 

Xây dựng và 

Thương mại 

số 6 

 

- Liên hệ với UBND xã Ma Thì Hồ về sự tham gia của cộng đồng trong 

thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án; Theo dõi và giám sát việc thực 

hiện EMP bao gồm việc lồng ghép EMP trong các tài liệu thiết kế kỹ 

thuật chi tiết và trong các tài liệu hợp đồng, đấu thầu; có trách nhiệm 

báo cáo việc thực hiện EMP với Sở TNMT tỉnh Điện Biên. CDA sẽ thiết 

lập một bộ phận quản lý môi trường với ít nhất 2 thành viên để giúp giải 

quyết các vấn đề về môi trường của dự án. 

- Ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc quyền quản lý 

của mình.   

- Giám sát và kiểm tra các công tác thực tế BVMT đã nêu ở trên. 

- Giám sát quan trắc môi trường theo đúng các quy định hiện hành. 

- Ra quyết định đình chỉ các hoạt động dự án khi xảy ra các sự cố môi 

trường và chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường.  

- Ký kết các hợp đồng với nhà thầu và tư vấn. 

- Tổ chức, chỉ định bộ phận chuyên trách về môi trường chịu trách 

nhiệm về các vấn đề môi trường của Dự án. 

- Cung cấp tài chính cho các hoạt động quản lý và quan trắc môi trường 

trong giai đoạn thi công và vận hành Dự án. 

- Tiếp nhận các báo cáo quản lý định kỳ của tư vấn môi trường và định 

kỳ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Bộ phận môi 

trường (thuộc 

CDA) 

Xem xét báo cáo ĐTM và lồng ghép các EMP đã được đề xuất trong 

báo cáo và lồng ghép các EMP vào các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết 

và trong các tài liệu hợp đồng và đấu thầu; giúp CDA lồng ghép các 

trách nhiệm giám sát và theo dõi EMP trong các tài liệu hợp đồng và 
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Vai trò Trách nhiệm theo khía cạnh môi trường 

đấu thầu tư vấn giám sát thi công, tư vấn giám sát môi trường độc lập; 

cung cấp các dữ liệu liên quan trong quá trình lựa chọn tư vấn, xem xét 

các báo cáo do tư vấn giám sát xây dựng và tư vấn giám sát môi trường 

độc lập đệ trình; thực hiện kiểm tra hiện trường định kỳ; tư vấn cho lãnh 

đạo CDA về các giải pháp BVMT của dự án; chuẩn bị các báo cáo tiến 

độ và xem xét cho phần hoạt động môi trường để trình cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Điện Biên.  

Các đơn vị thi 

công  

- Có trách nhiệm thực thi đầy đủ các biện pháp BVMT đã được ghi 

trong các văn bản giao nhiệm vụ của CDA và trong báo cáo ĐTM được 

phê duyệt. 

- Chịu sự quản lý của Tư vấn giám sát và điều chỉnh hoặc tăng cường 

các biện pháp khi được Tư vấn giám sát, Đơn vị môi trường yêu cầu.  

- Trình CDA đầy đủ các giấy tờ thủ tục cấp phép thi công. 

Tư vấn giám 

sát môi 

trường  

- Tăng cường nhận thức về BVMT trong dự án. 

Hỗ trợ CDA trong việc thiết kế chương trình quản lý môi trường bao 

gồm cả việc đề cử cán bộ môi trường chuyên nghiệp và thủ tục quản lý 

môi trường; thiết lập giám sát nội bộ thông qua báo cáo ghi chép hàng 

ngày; xây dựng các biểu mẫu ghi chép giám sát định kỳ và báo cáo giám 

sát nội bộ; quản lý tuân thủ của nhà thầu theo các quy định về an toàn 

lao động, vệ sinh xây dựng, đổ thải vật liệu xây dựng… theo các điều 

khoản của kế hoạch quản lý môi trường và báo cáo đánh giá tác động 

môi trường ĐTM; Truyền thông về các vấn đề môi trường và các BPGT 

trong quá trình thực hiện dự án. 

- Hỗ trợ xem xét việc đấu thầu và các văn bản dự thảo hợp đồng để đảm 

bảo việc kết hợp chặt chẽ với các yêu cầu của Kế hoạch quản lý môi 

trường và ĐTM. 

- Hỗ trợ xem xét các tài liệu đấu thầu xây dựng để đảm bảo tuân thủ 

những yêu cầu của Kế hoạch quản lý môi trường và ĐTM. Hỗ trợ trong 

việc xem xét các hợp đồng xây dựng để đảm bảo đưa đầy đủ các yêu 

cầu về BVMT phù hợp với mỗi gói thầu. 

- Thu thập thông tin: Thông qua việc tham vấn các bên liên quan. 

- Giám sát định kỳ: Định kỳ 3 tháng 1 lần, tư vấn sẽ trực tiếp xuống hiện 

trường để thu thập thông tin giám sát việc thực hiện các BPGT các tác 

động tiêu cực tới môi trường trong suốt quá trình xây dựng dự án; Tham 

vấn các ý kiến của cộng đồng và các cơ quan liên quan; Phân tích dữ 

liệu thu thập được từ việc kiểm toán ở công trường, tham vấn các bên 

liên quan, nhật ký tư vấn giám sát hiện trường và đánh giá chất lượng 

môi trường từ việc thu thập mẫu để chuẩn bị báo cáo giám sát; Đưa ra 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  227 

Vai trò Trách nhiệm theo khía cạnh môi trường 

báo cáo nhanh với CDA về tình hình môi trường ngay trong đợt công 

tác và sẽ có báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện các BPGT môi trường 

của dự án, bao gồm các biện pháp xử lý các nhà thầu vi phạm. 

- Lấy mẫu đánh giá chất lượng môi trường: Khảo sát, lấy mẫu và phân 

tích các chỉ số chất lượng môi trường đã được đề xuất trong báo cáo 

ĐTM được phê duyệt nhằm giám sát các ảnh hưởng của dự án tới chất 

lượng môi trường trong quá trình thực hiện dự án. 

- Báo cáo: Chuẩn bị báo cáo khởi đầu, báo cáo cuối cùng và báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Sơ đồ phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp BVMT 

3.3.4.2. Trong GĐVH Dự án 

Sau khi công trình hoàn thành, CDA sẽ có trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo 

dưỡng công trình, tuân theo các quy định hiện hành. Những vấn đề liên quan đến vấn đề 

quản lý, vận hành các công trình BVMT phát sinh sẽ được CDA chịu trách nhiệm thực 

hiện và báo cáo lên UBND huyện Mường Chà, UBND tỉnh Điện Biên. 

 

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương mại số 

Bộ phận môi trường 

(thuộc Công ty) 

Nhà thầu thi công 

Cán bộ môi trường  

và an toàn 

Giám sát thực hiện 

BVMT trên công 

trường 

Công trường thi công 

Tư vấn giám 

sát thi công 

Sở TNMT 

Phòng TNMT 
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3.3.4.2.1. Thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ 

- Cập nhật và tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu theo quy định pháp lý về BVMT và 

an toàn sức khỏe cộng đồng; 

- Xây dựng và phổ biến rộng rãi các nội dung đối với tổ chức, bộ máy quản lý và 

vận hành các công trình biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trên mỗi công trường; 

- Chuẩn bị đầy đủ các giấy phép cần thiết (giấy phép thi công, đổ thải, phân luồng 

giao thông). 

3.3.4.2.2. Nâng cao nhận thức về môi trường cho các bên liên quan 

- Nâng cao nhận thức về môi trường cho công nhân xây dựng tại mỗi công trường 

(học tập về an toàn lao động và vệ sinh môi trường). 

- Thường xuyên đào tạo nhân viên hiện trường về các biện pháp giảm thiểu trên 

công trường; 

- Duy trì các biển báo hướng dẫn, quy định an toàn trên khu vực công trường. 

3.3.4.2.3. Duy trì hệ thống kênh thông tin trao đổi và phối hợp giải quyết sự cố 

Duy trì các buổi họp trao đổi thường xuyên giữa các bên liên quan (CDA, nhà 

thầu, cán bộ giám sát xây dựng, đại diện địa phương). 

Duy trì hệ thống báo cáo ghi chép về các nội dung: Các vấn đề vệ sinh và an toàn 

trên công trường, biện pháp giảm thiểu được thực hiện, các vấn đề tồn tại cần khắc 

phục… thông qua các hình thức như: nhật ký công trường, báo cáo hàng tháng/ hàng 

quý của tư vấn giám sát xây dựng, các bản góp ý của UBND các xã vùng Dự án và đại 

diện cộng đồng. 

Cung cấp tên, số điện thoại của các cán bộ có trách nhiệm liên quan đến quản lý 

môi trường, vệ sinh và an toàn của nhà thầu, tư vấn giám sát và CDA, phổ biến rộng rãi 

đến nhân dân quanh khu vực công trường. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng của 

các cơ quan chức năng như thanh tra giao thông, thanh tra môi trường… trên các biển 

Dự án, đặt trên và quanh khu vực công trường. 

Cùng tham gia giải quyết các sự cố, rủi ro phát sinh và ghi chép lại thành biên 

bản theo các quy định hiện hành. 

3.3.4.2.4. Thực hiện các biện pháp quản lý vận hành, bảo đảm an toàn công trình và hạ 

du 

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính 

phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa. 

Tuân thủ đúng quy trình vận hành hồ chứa được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt.  

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá trong báo cáo có thể nhận xét như 

bảng sau: 
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Bảng 3.44. Mức độ chi tiết và độ tin cậy của đánh giá 

T 

T 
Các đánh giá 

Mức độ                      

chi tiết 

Độ tin 

cậy 
Diễn giải 

A GĐ triển khai xây dựng 

1 

Bụi và khí thải từ các 

phương tiện giao 

thông và thiết bị, máy 

móc 

Định lượng 

tác động 
Cao 

Đã định lượng cụ thể tải lượng bụi, SO2, 

NO2, CO, HC, bụi phát tán từ công đoạn vận 

chuyển nguyên vật liệu. 

Độ tin cậy cao do sử dụng phương pháp tính 

toán của tổ chức y tế thế giới (WHO). 

2 

Tiếng ồn, độ rung do 

các thiết bị máy móc 

thi công 

Định lượng 

tác động 

Dự báo tác 

động theo 

thời gian, 

không gian 

Cao 

Được đánh giá có độ tin cậy cao vì do đã định 

lượng cụ thể mức ồn tại nguồn của từng thiết 

bị và phương tiện tham gia thi công. Chi tiết 

hóa các tác động theo từng khoảng cách khác 

nhau từ nguồn. 

3 
Nước thải sinh hoạt, 

nước thải xây dựng 

Định lượng 

tác động 

Cao 

Trung 

bình 

Mức độ tác động có độ tin cậy cao do đã xác 

định chính xác lượng nước mưa chảy tràn, 

nước thải sinh hoạt. 

Độ tin cậy trung bình do nước thải xây dựng 

và nước thải nhiễm dầu ở mức định tính. 

4 Chất thải sinh hoạt 
Định lượng 

tác động 
Cao 

Xác định lượng nước thải và khối lượng CTR 

phát sinh cho GĐTKXD. 

5 
Chất thải xây dựng 

(đào đắp) 

Định lượng 

tác động 

Dự báo tác 

động theo 

thời gian 

Dự báo tác 

động theo 

không gian 

Cao 

Xác định được lượng chất thải xây dựng phát 

sinh trong giai đoạn triển khai xây dựng. 

Độ tin cậy cao do sử dụng các số liệu từ các 

nghiên cứu Dự án. 

6 Dầu mỡ thải 
Định lượng 

tác động 

Trung 

bình 

Định lượng cụ thể khối lượng dầu mỡ thải 

Độ tin cậy cao do sử dụng kết quả của đề tài 

nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu 

lỏng. 

Tuy độ chi tiết không cao do chưa chi tiết hóa 

các tác động theo từng tháng trong năm, theo 

lý trình thi công Dự án. 

7 

Mâu thuẫn giữa công 

nhân xây dựng và 

người dân địa 

phương 

Định tính 

tác động 

Trung 

bình 

Xác định các khu vực có khả năng xảy ra 

mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và 

người dân địa phương. 

Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định 

tính và chưa chi tiết hóa các tác động theo 

từng tháng trong năm. 

8 
Tai nạn lao động và 

sự cố do cháy nổ 

Định tính 

tác động 

Trung 

bình 

Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định 

tính và chưa chi tiết hóa theo từng giai đoạn 

của Dự án. 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  230 

T 

T 
Các đánh giá 

Mức độ                      

chi tiết 

Độ tin 

cậy 
Diễn giải 

9 

Tác động đến điều 

kiện kinh tế-xã hội 

khu vực Dự án 

Định tính, 

định lượng 

tác động 

Trung 

bình 

Xác định ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt 

của dân cư xung quanh khu vực Dự án, đặc 

biệt là các khu dân cư có tuyến công trình đi 

qua. 

Độ tin cậy chưa cao vì chưa định lượng được 

từng tác động. 

10 
Thay đổi cảnh quan 

khu vực công trình 

Định tính 

tác động 
Cao  

Xác định được tác động liên quan đến thay 

đổi cảnh quan có thể phục hồi được (thay đổi 

do bố trí công trường thi công) và tác động 

được coi là bất khả kháng (vạt núi làm biến 

đổi địa hình,...). 

Độ tin cậy cao vì đây là tác động trực tiếp, 

nhìn thấy được. 

11 

Tác động tới điều 

kiện nước sạch và 

nhu cầu sử dụng 

nước 

Trung bình Cao 

Xác định được các đối tượng bị ảnh hưởng 

và mức độ ảnh hưởng. 

Độ tin cậy cao vì có sự phỏng vấn người dân 

và cán bộ xã Ma Thì Hồ; có sự thể hiện mạng 

lưới thủy văn khu vực hạ du đập trên bản vẽ. 

B Giai đoạn vận hành 

1 Tác động đến môi trường địa chất địa mạo  

 

- Ngập và bán ngập; 

- Các quá trình địa 

động lực ở hồ chứa; 

Trung bình Cao 

Là nhận định trên cơ sở các số liệu khảo sát 

về địa chất công trình cũng như bản đồ địa 

chất khu vực Dự án. 

Độ tin cậy cao bởi có sự đóng góp ý kiến của 

chuyên gia địa chất. 

Tuy nhiên mức độ chi tiết vẫn đánh giá ở 

mức trung bình do kết quả khảo sát ở giai 

đoạn NCKT. 

 

- Tái tạo bờ hồ và bồi 

lắng lòng hồ do sạt 

lở; 

Nhỏ Cao  

Là nhận định trên cơ sở số liệu tính toán thủy 

văn công trình; Độ tin cậy cao vì tài liệu phục 

vụ nghiên cứu đầy đủ, được cung cấp bởi các 

trạm đo KTTV gần khu vực nghiên cứu; 

được thực hiện bởi chuyên gia thủy văn giàu 

năm kinh nghiệm. 

2 Tác động đến môi trường nước  

- 
Sự biến đổi dòng 

chảy suối Nậm Chim 

Cao Cao 

Đánh giá được phạm vi bị ảnh hưởng và diễn 

biến ảnh hưởng; 

Độ tin cậy nhỏ do đã nhận định được các 

thông số biến đổi liên quan; 

- 
Nâng cao mực nước 

ngầm 

- 
Tác động tới chất 

lượng nước 

3 
Tác động đến môi 

trường đất 
Trung bình 

Trung 

bình 
Tác động mới chỉ dừng ở mức độ định tính 
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T 

T 
Các đánh giá 

Mức độ                      

chi tiết 

Độ tin 

cậy 
Diễn giải 

4 
Tác động đến hệ sinh 

thái 
Trung bình 

Trung 

bình 

Tác động mới chỉ dừng ở mức độ định tính  

do thiếu các tài liệu hiện trạng 

5 
Tác động đối với môi 

trường KTXH 
Cao Cao 

Là nhận định trên cơ sở kế thừa số liệu 

nghiên cứu từ Dự án. Độ tin cậy cao do kết 

quả tính toàn dựa trên các tài liệu  điều tra 

thực tế 

C Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án 

1 Sự cố kỹ thuật 

Cao Cao 

Là nhận định của tư vấn thiết kế công trình 

có kinh nghiệm lâu năm 

Là nhận định đã được kiểm chứng đã từng 

xảy ra thông qua nhiều Dự án trong và ngoài 

nước 

2 
Sự cố cháy nổ tại kho 

chứa xăng, dầu 

3 

An toàn lao động 

trong thi công, sự cố 

sập hầm dẫn nước 

Cao Cao 

Là nhận định của tư vấn thiết kế công trình 

có kinh nghiệm lâu năm 

Là nhận định đã được kiểm chứng đã từng 

xảy ra thông qua nhiều Dự án trong và ngoài 

nước 

4 
Sự cố do thiên tai 

(bão, mưa lớn) 

5 An ninh trật tự xã hội 

6 

Sự cố va vấp phải các 

vật liệu nổ còn sót lại 

trong chiến tranh như 

bom mìn khi xây 

dựng công trình 

7 
Sự cố công trình 

trong mùa mưa lũ 

8 
Ngập lụt hạ do sự cố 

vỡ đập 
Chưa cao 

Trung 

bình 

Chưa có dự báo định lượng, định tính vì dự 

án chưa có nghiên cứu thủy lực 
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CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ  

VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

4.1.1. Mục tiêu 

Mục tiêu của chương trình quản lý môi trường của dự án là đề ra một chương 

trình nhằm quản lý các vấn đề liên quan đến công tác BVMT trong quá trình chuẩn bị, 

xây dựng các công trình của dự án và trong quá trình dự án đi vào vận hành, bao gồm: 

- Đưa ra một kế hoạch quản lý việc thực hiện các BPGT tác động môi trường đã 

được cơ quan quản lý môi trường phê duyệt và được chuyển hóa thành các điều khoản 

trong chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.  

- Đảm bảo quản lý đúng đắn các chất thải, đưa ra được cơ cấu phản ứng nhanh 

các vấn đề và sự cố môi trường, quản lý và giải quyết khẩn cấp các sự cố môi trường. 

- Thu thập một cách liên tục các thông tin về sự biến đổi chất lượng môi trường 

trong quá trình thực hiện dự án để kịp thời phát hiện bổ sung những tác động xấu đến 

môi trường và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo 

các QCVN. 

- Các thông tin thu được trong quá trình quản lý môi trường của dự án đảm bảo 

được các thuộc tính cơ bản sau: 

+ Độ chính xác của số liệu: Độ chính xác của số liệu quan trắc được đánh giá 

bằng khả năng tương đồng giữa các số liệu và thực tế. 

+ Tính đặc trưng của số liệu: Số liệu thu thập được tại một điểm quan trắc là đại 

diện cho một không gian nhất định. 

+ Tính đồng nhất của số liệu: Các số liệu thu thập được tại các địa điểm khác 

nhau vào những thời điểm khác nhau của khu vực dự án có khả năng so sánh được với 

nhau. Khả năng so sánh của các số liệu được gọi là tính đồng nhất của các số liệu. 

+ Khả năng theo dõi liên tục theo thời gian: Được thực hiện theo chương trình 

quan trắc môi trường đã được xác định trong suốt thời gian thực hiện dự án. 

+ Tính đồng bộ của số liệu: Số liệu bao gồm đủ lớn các thông tin về bản thân yếu 

tố đó và các yếu tố có liên quan. 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  233 

4.1.2. Tóm lược nội dung chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường được thiết lập trên cơ sở tổng hợp kết quả các chương 1, 3 dưới dạng bảng như sau: 

Bảng 4.1. Chương trình quản lý môi trường của dự án 

Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Triển 

khai xây 

dựng dự 

án 

Thu hồi đất 

và đền bù, hỗ 

trợ thiệt hại 

tài sản trên 

đất 

Tác động đến điều 

kiện kinh tế - xã hội 

của người dân 

Thực hiện theo quy định của nhà 

nước. 

 

Kinh phí thực hiện 

BPGT đã được tính 

trong gói thầu bồi 

thường, hỗ trợ và tái 

định cư của Dự án 

thuộc tổng mức đầu 

tư 

Trong giai 

đoạn chuẩn 

bị 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng và 

Thương 

mại số 6 

Công ty 

TNHH 

Xây dựng 

và Thương 

mại số 6 

Rà phá bom 

mìn tồn dư 

Ảnh hưởng đến sức 

khỏe và tính mạng của 

công nhân, người dân 

khi tiếp cận khu vực rà 

phá 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng có 

đủ năng lực thực hiện. 

- Thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ 

theo đúng QCVN 01:2019/BCT. 

Kinh phí được tính 

trong gói thầu thi 

công của dự án 

thuộc TMĐT 
Trong giai 

đoạn triển 

khai xây 

dựng dự án 

Công ty 

TNHH 

Xây dựng 

và Thương 

mại số 6 

Phát quang 

thực vật và 

san ủi, chuẩn 

bị mặt bằng 

- Sinh khối phát quang 

thực vật. 

- Ảnh hưởng đến chất 

lượng môi trường 

- Tuyển công nhân lao động là người 

dân địa phương. 

- Kinh phí quan trắc 

khí thải, nước thải 

hàng năm trình bày 

trong bảng 4.3. 

- Công ty 

TNHH 

Xây dựng 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Làm đường 

thi công 

không khí do bụi và 

khí thải. 

- Ảnh hưởng đến chất 

lượng nguồn nước tiếp 

nhận bởi nước thải thi 

công, nước thải sinh 

hoạt. 

- Ảnh hưởng đến cảnh 

quan, GPMB do CTR 

xây dựng, CTR sinh 

hoạt. 

- Ảnh hưởng đến sức 

khỏe của công nhân 

xây dựng hoặc dân cư 

do tiếng ồn, độ rung. 

- Các vấn đề liên quan 

đến an toàn lao động. 

- Ảnh hưởng do 

CTNH không đáng kể. 

- Quan trắc môi trường không khí và 

nước thải theo định kỳ. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân như nút tai chống ồn. 

- Bố trí 19 thùng đựng CTR ở khu 

vực lán trại công nhân xây dựng. 

- Bố trí 13 thùng chứa CTNH. 

- Thu gom rác thải và chôn lấp hợp 

vệ sinh. 

- Tận dụng các chất thải để bán cho 

cơ sở thu mua phế liệu. 

- Lắp đặt biển báo tại các nút giao 

quan trọng gần dự án. 

- Kinh phí đảm bảo 

an toàn môi trường 

được tính trong gói 

thầu thi công của dự 

án thuộc TMĐT; 

 

và Thương 

mại số 6 

- TVGS thi 

công 

- TVGS 

môi trường 

Làm kho bãi 

lán trại 

Điện nước thi 

công 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  235 

Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nổ mìn Bụi, khí thải, ồn, rung 

- Lập hộ chiếu nổ mìn của từng đợt 

nổ. 

- Đặt biển cảnh báo. 

- Tuân thủ đúng quy trình, kỹ thuật 

nổ mìn. 

- Trạng bị bảo hộ lao động cho công 

nhân thực hiện nổ mìn. 

- Sắp xếp lịch nổ mìn hợp lý. 

- Công nhân nổ mìn phải có trình độ. 

Hoạt động 

của trạm trộn 

bê tông 

Bụi, ồn, rung 

- Lựa chọn vị trí đặt trạm trộn xa khu 

tập trung công nhân, dân cư, cuối 

hướng gió. 

- Sử dụng trạm trộn kín. 

- Lắp đặt hệ thống phun, tưới cốt 

liệu. 

Đào đắp các 

hạng mục 

công trình 

Bụi 

- Phun nước làm ẩm mặt bằng. 

- Sử dụng vật liệu đắp có độ ẩm cao. 

- Trạng bị bảo hộ lao động cho công 

nhân. 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- Bảo dưỡng định kỳ thiết bị, máy 

móc. 

Thi công các 

hạng mục 

công trình 

- Bụi và khí thải 

- Nước thải xây dựng 

- Nước mưa chảy tràn 

- CTR xây dựng, đất 

đá thải 

- CTNH 

- Cảnh quan môi 

trường, HST và ĐDSH 

-Thủy văn, chế độ 

dòng chảy 

- Quan trắc khí thải, nước thải theo 

định kỳ. 

- Các thiết bị thi công phải có chứng 

nhận an toàn kỹ thuật, an toàn môi 

trường của Cục Kiểm định; bảo 

dưỡng thiết bị định kỳ. 

- Không thi công vào giờ cao điểm; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công 

nhân. 

- Bố trí, xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải xây dựng (hố lắng…) 

- Bố trí mương thoát nước mưa và 

hố ga lắng cặn. 

- Phận loại, thu gom rác thải theo 

quy định. 

- Tận dụng đất đá thải để đắp. 

- Đất đá thải phải được vận chuyển 

đổ ở bãi đổ thải. 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- Bố trí thùng đựng CTNH, kho chứa 

CTNH. 

- Thu gom chất thải, dọn dẹp công 

trường vào cuối ngày làm việc. 

- Không chặt phá cây cối, săn bắt 

động vật trái phép. 

- Đảm bảo duy trì dòng chảy tối 

thiểu hạ lưu tuyến đập. 

- Ngăn dòng, thi công hợp lý. 

Phát sinh các rủi ro, sự 

cố liên quan đến an 

toàn lao động trong thi 

công. 

- Tập kết tạm thời trong ngày đối với 

vật liệu xây dựng, đất đá thải trong 

phạm vi GPMB; Xử lý ngay tình 

trạng xâm lấn ra ngoài phạm vi 

GPMB nếu để xảy ra; Che chắn các 

bãi vật liệu trong trường hợp có mưa 

lớn để tránh xói mòn. 

- Thực hiện dẫn dòng thi công để 

đảm bảo lịch cấp nước thời vụ cho 

vùng hạ du. 

Được tính trong gói 

thầu thi công của 

Dự án thuộc TMĐT 



Báo cáo ĐTM của Dự án Thủy điện Nậm Luồng, tỉnh Lai Châu; Nlm= 21,5MW 

Chủ dự án: Công ty cổ phần Thủy điện Mường Tè  238 

Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- Lắp đặt các biển báo tại các vị trí 

thi công; Thực hiện các quy định, 

quy tắc về an toàn lao động. 

Hoạt động 

vận chuyển 
Bụi, khí thải 

- Chuyển trở đúng trọng tải của xe, 

không trở quá tải. 

- Xe vận chuyển phải có bạt che 

chắn thùng xe. 

- Định kỳ bảo dưỡng xe. 

- Xe vận chuyển phảo có chứng 

nhận an toàn kỹ thuật, an toàn môi 

trường của Cục Kiểm định. 

- Bố trí cầu rửa xe gần cổng ra vào 

các công trường thi công. 

- Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, 

máy móc. 

- Sử dụng nhiên liệu có chất lượng 

tốt. 

- Ưu tiên lựa chọn nguồn cung cấp 

nguyên, nhiên, vật liệu gần khu vực 

dự án. 

Được tính trong gói 

thầu thi công của dự 

án thuộc tổng mức 

đầu tư. 

 

Công ty 

TNHH 

Xây dựng 

và Thương 

mại số 6 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Hư hại đường giao 

thông, đặc biệt là các 

đường liên thôn; an 

toàn giao thông do 

trơn trượt bởi đất đá 

thải rơi vãi; do sình lún 

đường (đường đất), do 

hư hỏng đường; ùn tắc 

giao thông. 

- Phân bổ kế hoạch vận chuyển 

nguyên vật liệu và đất đá thải hợp lý. 

- Phủ bạt kín các phương tiện  khi 

vận chuyển. 

- Lắp đặt biển báo tại các nút giao 

quan trọng gần dự án. 

- Đăng ký sử dụng tuyến đường liên 

thôn xã làm đường vận chuyển và 

thực hiện các cam kết liên quan với 

UBND xã vùng dự án; 

- Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các 

đoạn đường bị hư hại do quá trình 

vận chuyển của dự án. 

Phát sinh CTNH 
Thu gom nhớt thải vào thùng chứa 

CTNH đặt tại khu kho bãi lán trại. 

Hoạt động tại 

các kho bãi 

lán trại 

- CTR sinh hoạt. 

- Nước thải sinh hoạt. 

- Tác động đến KTXH 

khu vực: 

- Bố trí thùng rác có nắp tại mỗi 

công trường xây dựng. 

- Thu gom rác thải và hợp đồng với 

các đơn vị thu gom rác. 

Kinh phí đảm bảo 

vệ sinh và an toàn 

môi trường được 

tính trong chi phí 

- Công ty 

TNHH 

Xây dựng 

và Thương 

mại số 6 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

+ Gia tăng tệ nạn xã 

hội 

+ Là môi trường phát 

sinh bệnh truyền 

nhiễm 

+ Mâu thuẫn giữa 

người dân và công 

nhân 

+ Phát sinh sự cố chập 

điện, cháy nổ 

- Tận dụng phế thải (bao xi măng, 

sắt thép vụn) để bán cho cơ sở thu 

mua phế liệu. 

- Xây dựng bể tự hoại tại khu phụ trợ 

quản lý, vận hành. 

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân 

thực hiện đúng nội quy về an toàn 

lao động và an toàn môi trường. 

Đăng ký tạm trú cho công nhân xây 

dựng tại địa phương. 

- Lắp đặt các biển báo nguy hiểm tại 

các khu vực dễ xảy ra cháy nổ. 

- Hoàn phục môi trường tại các kho 

bãi, tại các khu vực chiếm dụng đất 

hai bên bờ kênh… 

gói thầu thi công 

của Dự án. 

 

- Tư vấn 

giám sát 

môi trường 

- Phá dỡ công 

trình phụ trợ 

sau khi kết 

thúc thi công. 

- Bụi, khí thải 

- CTR 

- Xác cây cối, thực bì 

- Thực hiện phun nước tưới ẩm, 

giảm thiểu bụi trước khi thực hiện 

phá dỡ. 

- Trang bị bảo hộ cho công nhân. 

Được tính trong gói 

thầu thực hiện kế 

hoạch thu dọn vệ 

sinh lòng hồ 

Trước khi 

tích nước 

vào hồ 

- Công ty 

TNHH 

Xây dựng 

và Thương 

mại số 6 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- Thu dọn 

lòng hồ 

- Chặt bỏ cây cối, thu gom làm vật 

liệu đốt. 

- Đốt cây cỏ khô tại hiện trường. 

- Tư vấn 

quản lý 

môi trường 

Vận hành 

dự án 

Hoạt động 

sinh hoạt của 

công nhân 

viên 

- CTR sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt 

- Bố trí thùng đựng rác sinh hoạt (tận 

dụng từ giai đoạn triển khai xây 

dựng dự án). 

- Xây dựng bể tự hoại thu gom, xử 

lý nước thải sinh hoạt. 

- Kinh phí thực hiện 

là kinh phí quản lý 

Dự án 

- Kinh phí quan trắc 

trong GĐVH hàng 

năm chi tiết trong 

bảng 4.3. 

 

 

Trong 

GĐVH 

 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng và 

Thương 

mại số 6 

 

- Công ty 

TNHH 

Xây dựng 

và Thương 

mại số 6 

- Tư vấn 

quản lý 

môi trường 

Quản lý, khai 

thác, vận 

hành đập, 

nhà máy, 

trạm biến áp 

- CTNH 

- NTSX nhiễm dầu 

- Phát sinh CTR là bao 

bì, chai lọ đựng phân 

bón hoặc hóa chất bảo 

vệ thực vật tại vực 

lòng hồ. 

- Xói lở bờ sông ở hạ 

du. 

- Sự cố tràn dầu do các 

hoạt động duy tu bảo 

dưỡng. 

- Phối hợp với UBND xã vùng Dự 

án tuyên truyền tới người dân không 

được sử dụng hóa chất bảo vệ thực 

vật và phân hữu cơ, không chăn thả 

tự do vật nuôi gần khu vực hồ chứa 

gây ảnh hưởng đến chất lượng nước 

hồ. 

- Tuyên truyền vận động người dân 

không xả bao bì, vỏ lọ chứa hóa chất 

bảo vệ thực vật ra môi trường trong 

phạm vi khu tưới. 

Duy tu, bảo 

dưỡng, bảo 

trì nhà máy, 

trạm biến áp 

Công tác 

giám sát và 

bảo vệ chất 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp  

bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

lượng nước 

hồ 

- Hiện trạng, tuổi thọ 

công trình. 

- Tuân thủ các quy tắc vận hành đã 

đưa ra. 

- Khi xảy ra sự cố cần phải khắc 

phục sự cố kịp thời. 

- Quan trắc chất lượng nước hồ định 

kỳ. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa 

định kỳ các thiết bị điện. 

- Tuân thủ các quy tắc bảo trì đã đưa 

ra. 

- Giáo dục nâng cao ý thức của 

người dân, chính quyền địa 

phương… 

Công tác 

kiểm tra định 

kỳ, đặc biệt 

Hiện trạng, tuổi thọ 

công trình 

- Các đợt kiểm tra toàn diện trên 

toàn bộ công trình (thường tiến hành 

vào trước và sau mùa lũ hàng năm) 

- Khi xảy ra các sự cố lớn, nghiêm 

trọng (hư hỏng do thiên tai, địch 

họa…) tiến hành xử lý kịp thời. 
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4.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

4.2.1. Mục tiêu của chương trình giám sát môi trường 

Chương trình giám sát môi trường nhằm đảm bảo rằng mọi tác động của Dự án 

bao gồm những tác động đã dự báo trong chương 3 và cả những tác động xác định bổ 

sung trong thi công sẽ được kiểm soát, tính khả thi của các biện pháp giảm thiểu được 

tăng cường và mọi ý kiến phàn nàn của cộng đồng sẽ được giải quyết có hiệu quả. Mục 

tiêu của chương trình gồm: 

- Kiểm tra độ chính xác của các dự báo và điều chỉnh chúng; 

- Đảm bảo các biện pháp giảm thiểu sẽ được thực hiện trong các giai đoạn của 

Dự án và kiểm soát tính hiệu quả của chúng; 

- Phát hiện các tác động chưa được dự báo;  

- Kiến nghị các biện pháp giảm thiểu cho các tác động này. 

4.2.2. Cơ sở giám sát chất lượng môi trường 

Giám sát chất lượng môi trường khu vực Dự án được tuân thủ theo các quy định 

của pháp luật và các điều kiện kỹ thuật sau đây: 

+ Luật BVMT 2014, các văn bản pháp lý liên quan đến ĐTM của Dự án. 

+ Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 

tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường. 

+ Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường. 

+ Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, quy chuẩn. 

+ Dự báo ô nhiễm môi trường theo báo cáo ĐTM. 

+ Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực Dự án. 

+ Thông tư 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

+ Quy chuẩn Việt Nam hiện hành: QCVN 14:2008/BTNMT, QCVN 19:2009/ 

BTNMT. 

+ Nghị định 40/2019/NĐ- CP ngày 13/5/2019 Nghị định sửa đổi và bổ sung một 

số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. 

+ Dự báo ô nhiễm môi trường theo báo cáo ĐTM. 

+ Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực Dự án. 
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4.2.2. Trách nhiệm cụ thể của CDA 

CDA lập kế hoạch BVMT trước khi thi công. 

Tổ chức ký kết hợp đồng với các cơ quan tư vấn môi trường để thực hiện công 

tác giám sát và giám sát môi trường trong quá trình thi công theo đúng nội dung báo cáo 

ĐTM. 

Định kỳ 3 tháng/lần (có thể thay đổi theo tiến độ thi công cụ thể), tiến hành quan 

trắc chất lượng môi trường với nội dung đã được phê duyệt trong báo cáo ĐTM, lập báo 

cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm trình Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên. 

CDA sẽ thực hiện các kiến nghị bổ sung, tăng cường các biện pháp giảm thiểu 

khi các tác động phát sinh hoặc chưa được dự báo của thanh tra môi trường đề xuất. 

CDA sẽ có trách nhiệm tiếp nhận, trả lời và giải quyết những khiếu kiện của cộng 

đồng về những vấn đề môi trường của Dự án. 

CDA sẽ xây dựng và thực hiện chương trình tuyên truyền giáo dục và Bảo vệ 

Môi trường và phòng tránh sự cố, rủi ro. 
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4.2.3 Kế hoạch giám sát môi trường 

4.2.3.1. Kế hoạch giám sát môi trường giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

Bảng 4.2. Kế hoạch giám sát môi trường giai đoạn triển khai xây dựng 

T 

T 

Nội dung  

giám sát 
Mục đích giám sát Thông số giám sát Vị trí giám sát 

Tần suất  

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 
Giám sát chất 

lượng khí thải 

Đánh giá và dự báo sự gia tăng tải 

lượng các chất ô nhiễm không khí 

từ các hoạt động của máy móc, 

thiết bị để tăng cường giám sát việc 

thực hiện biện pháp giảm thiểu 

hoặc có biện pháp giảm thiểu phù 

hợp hơn. 

TSP, ồn, độ rung, SO2, 

NO2, CO, HC. 

02 vị trí: 

+ Khu vực máy móc, 

thiết bị đang thi công 

tuyến đập  

+ Khu vực máy móc, 

thiết bị đang thi công nhà 

máy 

3 tháng/lần 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

(Kp = 1, Kv = 

1,4), 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

2 

Giám sát chất 

lượng nước 

thải sinh hoạt 

Đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm 

có trong nước thải sinh hoạt để có 

các biện pháp bổ sung giảm thiểu ô 

nhiễm. 

Lưu lượng, pH, TSS, 

BOD5, COD, NH4+, 

NO3-, PO43-, dầu mỡ 

động thực vật, coliform. 

02 vị trí:  

+ Vị trí tiếp nhận nước 

thải sinh hoạt sau xử lý 

của bể tự hoại tại khu 

phụ trợ tuyến đập  

+ Vị trí tiếp nhận nước 

thải sinh hoạt sau xử lý 

của bể tự hoại tại khu 

phụ trợ nhà máy. 

3 tháng/lần 

QCVN 

14:2008/BTNM,  

cột B (K=1,2) 

3 

Giám sát chất 

lượng nước 

thải xây dựng 

Đánh giá nồng độ các chất ô nhiễm 

có trong nước thải xây dựng để có 

các biện pháp bổ sung giảm thiểu ô 

nhiễm. 

 

 

Lưu lượng, pH, TSS, 

BOD5, COD, NH4+, 

NO3-, PO43-, Fe, dầu 

mỡ khoáng. 

04 vị trí:  

+ Vị trí tiếp nhận nước 

thải xây dựng nhiễm dầu 

sau xử lý tại khu phụ trợ 

đập;  

+ Vị trí tiếp nhận nước 

thải xây dựng nhiễm dầu 

3 tháng/lần 

QCVN 

40:2011/BTNM,  

cột B (Kq=0,9, 

Kf=1,1) 
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T 

T 

Nội dung  

giám sát 
Mục đích giám sát Thông số giám sát Vị trí giám sát 

Tần suất  

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

sau xử lý tại khu vực nhà 

máy; 

+ Vị trí tiếp nhận nước 

thải cửa vào hầm;  

+ Vị trí tiếp nhận nước 

thải cửa ra hầm. 

4 
Giám sát chất 

thải rắn 

Đánh giá thành phần, khối lượng 

CTR được lưu giữ để có các biện 

pháp bổ sung giảm thiểu ô nhiễm. 

- Đối với CTR xây 

dựng:  

+ Thành phần, khối 

lượng, lưu giữ và xử lý 

CTR xây dựng;  

+ Qúa trình vận chuyển 

đất đá thải;  

+ Qúa trình gia cố bãi 

thải, hiện tượng trượt sạt 

bãi thải,  

+ Qúa trình hoàn 

nguyên bãi thải khi kết 

thúc xây dựng. 

Tại khu vực xây dựng 

tuyến đập, nhà máy, khu 

vực bãi thải. 

Hàng ngày 
NĐ 38/2015/NĐ- 

CP 

- Đối với CTR sinh 

hoạt: Thành phần, khối 

lượng rác phát sinh 

Tại khu tập kết rác sinh 

hoạt và bãi chôn lấp 
Hàng ngày  

5 
Giám sát 

CTNH 

Đánh giá thành phần, khối lượng 

CTNH được lưu giữ để có các biện 

pháp bổ sung giảm thiểu ô nhiễm. 

Thành phần, khối 

lượng, lưu giữ và xử lý 

CTNH. 

Tại kho chứa CTNH Hàng ngày 
Thông tư 

36/2015/BTNMT 

6 

Giám sát an 

toàn vận 

chuyển nguyên 

Đánh giá quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu, đất đá thải để có 

các biện pháp bổ sung giảm thiểu ô 

nhiễm. 

Giám sát việc vận 

chuyển nguyên vật liệu, 

đất đá thải. 

Tại công trường thi công 

Liên tục trong 

quá trình vận 

chuyển nguyên 
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T 

T 

Nội dung  

giám sát 
Mục đích giám sát Thông số giám sát Vị trí giám sát 

Tần suất  

giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

vật liệu, đất đá 

thải 

vật liệu, đất đá 

thải. 

7 

Giám sát an 

toàn vận 

chuyển và lưu 

chứa thuốc nổ, 

xăng dầu 

Đánh giá quá trình vận chuyển và 

lưu chứa thuốc nổ, xăng dầu để có 

các biện pháp bổ sung giảm thiểu ô 

nhiễm. 

Giám sát việc vận 

chuyển và lưu chứa 

thuốc nổ, xăng dầu. 

Kho thuốc nổ, kho xăng 

dầu 

Liên tục trong 

thời gian vận 

chuyển, lưu chứa 

QCVN 

01:2019/BCT 

8 

Giám sát sạt lở, 

sụt lún công 

trình 

Đánh giá khả năng sạt lở, sụt lún 

công trình để có các biện pháp bổ 

sung giảm thiểu ô nhiễm. 

Mức độ sạt lở, sụt lún 

của công trình. 

Tại khu vực xây dựng 

các hạng mục công trình 

như: tuyến đập, nhà máy, 

tuyến năng lượng, bãi 

thải chứa đất đá… 

Liên tục trong 

quá trình thi công 
 

9 

Giám sát an 

toàn nổ mìn 

trong thi công 

Đánh giá quá trình thực hiện nổ 

mìn trong thi công để có các biện 

pháp bổ sung giảm thiểu ô nhiễm. 

Giám sát quy trình nổ 

mìn. 

Tại khu vực nổ mìn đào 

móng công trình, đào 

hầm…. 

Liên tục trong 

quá trình thi công 

nổ mìn 

QCVN 

01:2019/BCT 

10 
Giám sát dẫn 

dòng thi công 

Đánh giá việc thực hiện quy trình 

dẫn dòng thi công, đảm bảo không 

ảnh hưởng đến phương án cấp 

nước, gây ảnh hưởng đến việc cấp 

nước phía hạ du. 

Giám sát quy trình dẫn 

dòng thi công. 

Tại khu vực dẫn dòng thi 

công tuyến đập 

Liên tục trong 

quá trình dẫn 

dòng thi công 

 

11 

Giám sát thu 

dọn và vệ sinh 

lòng hồ 

Đảm bảo đúng tiến độ để phát điện, 

đảm bảo hạn chế nguy cơ ô nhiễm 

môi trường nước hồ và ảnh hưởng 

tới chất lượng nước suối Nậm He 

tại hạ du đập cũng như tránh việc 

chặt hạ cây cối ngoài phạm vi cho 

phép... 

Giám sát quá trình thực 

hiện chặt hạ, thu gom và 

xử lý gỗ, thực bì (đúng 

kế hoạch hay không? 

Đúng tiến độ không? 

Triệt để không? Trong 

phạm vi cho phép 

không?...) 

Theo vị trí được thu dọn 

và vệ sinh lòng hồ 

1 lần trong quá 

trình thu dọn lòng 

hồ 

Nghị định  

40/NĐ-CP 
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4.2.3.2. Kế hoạch giám sát môi trường giai đoạn vận hành dự án 

Bảng 4.3. Kế hoạch giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

T 

T 

Nội dung  

giám sát 
Mục đích giám sát Thông số giám sát Vị trí giám sát Tần suất giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 

Giám sát 

chất lượng 

nước thải sản 

xuất 

Đánh giá nồng độ các chất ô 

nhiễm có trong nước thải sản 

xuất để có các biện pháp bổ 

sung giảm thiểu ô nhiễm. 

Lưu lượng, pH, 

TSS, BOD5, COD, 

NH4+, NO3-, 

PO43-, Fe, dầu mỡ 

khoáng. 

01 vị trí: Vị trí tiếp 

nhận nước thải sản 

xuất nhiễm dầu sau 

xử lý của nhà máy. 

3 tháng/lần 

QCVN 

40:2011/BTNM,  

cột B (Kq=0,9, 

Kf=1,2) 

2 

Giám sát 

chất lượng 

nước hồ 

Đánh giá nồng độ các chất ô 

nhiễm có trong nước hồ chứa 

để có các biện pháp bổ sung 

giảm thiểu ô nhiễm. 

pH, DO, TSS, 

BOD5, COD, 

NH4+, NO3-, 

PO43-, Fe, 

Coliform. 

01 vị trí: Nước hồ 

gần vị trí cửa lấy 

nước theo các độ 

sâu khác nhau (do 

có sự phân tầng). 

3 tháng/1 lần 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột A) 

3 
Giám sát 

CTR 

Đánh giá thành phần, khối 

lượng CTR được lưu giữ để 

có các biện pháp bổ sung 

giảm thiểu ô nhiễm. 

Thành phần, khối 

lượng rác phát sinh. 

Tại khu tập kết rác 

sinh hoạt và bãi 

chôn lấp. 

Hàng ngày 
NĐ 38/2015/NĐ- 

CP 

4 
Giám sát 

CTNH 

Đánh giá thành phần, khối 

lượng CTNH được lưu giữ để 

có các biện pháp bổ sung 

giảm thiểu ô nhiễm 

Khối lượng, thành 

phần, phân loại, thu 

gom, vận chuyển và 

lưu giữ CTNH 

Tại kho chứa 

CTNH. 
Hàng ngày 

Thông tư 

36/2015/BTNMT 

5 

Giám sát khí 

tượng, thủy 

văn 

Quản lý an toàn đập, hồ chứa 

trong giai đoạn khai thác 

Lượng mưa trên lưu 

vực, mực nước tại 

thượng lưu, hạ lưu 

đập; tính toán lưu 

Khu vực hồ chứa và 

tuyến đập 

Giám sát tự động, trực tuyến, 

bằng camera: 

+ 02 lần một ngày vào 07 giờ, 19 

giờ trong mùa kiệt;  

Nghị định 

48/2020/NĐ-CP  

Nghị định 

114/2018/NĐ-CP 
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T 

T 

Nội dung  

giám sát 
Mục đích giám sát Thông số giám sát Vị trí giám sát Tần suất giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

lượng đến hồ, lưu 

lượng xả 

+ 04 lần một ngày vào 01 giờ, 07 

giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa 

lũ khi mực nước hồ thấp hơn 

ngưỡng tràn;  

+ 01 giờ một lần khi mực nước 

hồ bằng hoặc cao hơn ngưỡng 

tràn;  

+ 01 giờ 4 lần khi mực nước hồ 

chứa trên mực nước lũ thiết kế 

6 

Giám sát chế 

độ thủy văn, 

dòng chảy 

Đánh giá quá trình khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước đảm 

bảo an toàn không. 

Mực nước hồ; lưu 

lượng xả duy trì 

dòng chảy tối thiểu; 

lưu lượng xả qua 

nhà máy;  

Khu vực hồ chứa, 

tuyến đập và nhà 

máy 

Giám sát tự động, trực tuyến, có 

camera giám sát xả nước duy trì 

dòng chảy tối thiểu: Không quá 

15 phút 01 lần  

Thông tư 

47/2017/TT-

BTNMT 

 
Lưu lượng xả qua 

tràn 
Khu vực tuyến đập 

Giám sát định kỳ, có camera 

giám sát: Không quá 06 giờ 01 

lần vào mùa lũ, 12 giờ 01 lần 

vào mùa cạn và phải cập nhật số 

liệu vào hệ thống giám sát tối 

thiểu 01 ngày 01 lần trước 20 

giờ hàng ngày 

7 

Giám sát bồi 

lắng lòng hồ, 

xói lở bờ hồ 

và hạ du 

Đánh giá khả năng bồi lắng, 

xói lở bờ hồ thông qua việc 

xây dựng các mốc trên bề mặt 

để quan trắc biến dạng và 

địa hình lòng hồ  
Xung quanh khu 

vực bờ hồ 
6 tháng/lần  
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T 

T 

Nội dung  

giám sát 
Mục đích giám sát Thông số giám sát Vị trí giám sát Tần suất giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

chuyển vị theo thời gian, phát 

hiện và kịp thời xử lý các biến 

cố bất thường 

8 
Giám sát an 

toàn đập 

Quản lý an toàn đập, hồ chứa 

trong giai đoạn khai thác 

Độ thấm nước qua 

đập, độ biến dạng 

đập 

Khu vực tuyến đập  
6 tháng/lần (quan trắc tự động 

bằng các thiết bị chuyên dụng) 

Nghị định 

114/2018/NĐ-CP 

9 

Giám sát sói 

mòn, sạt lở, 

sụt lún của 

công trình 

Quản lý an toàn đập, hồ chứa 

trong giai đoạn khai thác 

Mức độ sạt lở, sụt 

lún của công trình, 

vị trí xảy ra 

Tại khu vực Nhà 

máy, tuyến đập, 

tuyến năng lượng, 

suối hạ du tuyến 

đập và nhà máy… 

6 tháng/lần 
Nghị định 

114/2018/NĐ-CP 

10 
Giám sát vệ 

sinh lòng hồ 

Hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi 

trường nước hồ và ảnh hưởng 

tới chất lượng nước suối Nậm 

Chim tại hạ du đập trong giai 

đoạn tích nước hồ chứa. 

Giám sát việc thực 

hiện vệ sinh lòng hồ, 

đặc biệt là khu vực 

cửa lấy nước vào 

mùa mưa lũ. 

Theo vị trí được thu 

dọn và vệ sinh lòng 

hồ. 

CDA điều chỉnh theo lượng rác 

về hồ 
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4.2.4. Lựa chọn vị trí giám sát chất lượng môi trường 

Các vị trí giám sát chất lượng môi trường như trên đủ bao quát các nguồn thải (khu vực 

thi công và khai thác) và các đối tượng chịu tác động (các khu dân cư và đối tượng nhạy 

cảm trong khu vực Dự án). 

Bảng 4.4. Các vị trí giám sát chất lượng môi trường 

TT Ký hiệu mẫu Cơ sở lựa chọn mẫu 
Tọa độ VN 2000 

X Y 

I. GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG 

1 Khí thải 

1.1 
KT1 - Khu vực máy móc, thiết 

bị đang thi công tuyến đập  

Phản ánh nồng độ khí 

thải phát sinh từ các 

thiết bị thi công có 

đảm bảo an toàn môi 

trường 

240980739 49928390 

1.2 
KT2 - Khu vực máy móc, thiết 

bị đang thi công nhà máy 
240825639 50270688 

2 Nước thải sinh hoạt 

2.1 

NTSH1 - Vị trí tiếp nhận nước 

thải sinh hoạt sau xử lý của bể 

tự hoại tại khu phụ trợ tuyến 

đập  

Phản ánh chất nước 

thải sinh hoạt có đảm 

bảo yêu cầu trước khi 

thải ra môi trường tiếp 

nhận 

240977407 49925949 

2.2 

NTSH2 - Vị trí tiếp nhận nước 

thải sinh hoạt sau xử lý của bể 

tự hoại tại khu phụ trợ nhà 

máy 

240828526 50271864 

3 Nước thải xây dựng 

3.1 

NTXD1 - Vị trí tiếp nhận nước 

thải xây dựng nhiễm dầu sau 

xử lý tại khu vực tuyến đập 

Phản ánh chất nước 

thải xây dựng có đảm 

bảo yêu cầu trước khi 

thải ra môi trường tiếp 

nhận 

240970201 49925949 

3.2 

NTXD2 - Vị trí tiếp nhận nước 

thải xây dựng nhiễm dầu sau 

xử lý tại khu vực nhà máy 

240828526 50271864 

II. GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

1 Chất lượng nước hồ Ma Thì Hồ 

1.1 

NM - Nước hồ gần vị trí cửa 

lấy nước theo các độ sâu khác 

nhau (do có sự phân tầng) 

Phản ánh chất lượng 

nước hồ trước khi đưa 

về NMTĐ 

240970201 49929034 

2 Nước thải sản xuất 

2.1 

NTSX - Vị trí tiếp nhận nước 

thải sản xuất nhiễm dầu sau xử 

lý của nhà máy 

Phản ánh chất nước 

thải xây dựng có đảm 

bảo yêu cầu trước khi 

thải ra môi trường tiếp 

nhận 

240828823 50282556 
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4.2.5. Kinh phí giám sát chất lượng môi trường 

Kinh phí giám sát chất lượng môi trường trong các giai đoạn: giai đoạn triển khai xây 

dựng, giai đoạn vận hành tại các vị trí được thể hiện ở bảng 4.3.   

Bảng 4.5. Kinh phí giám sát chất lượng môi trường trong các giai đoạn của dự án 

T 

T 
Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 

Số 

mẫu 

Tần suất 

(lần/năm) 

Đơn giá/ 

chỉ tiêu 
Thành tiền 

I Giai đoạn triển khai xây dựng 38.322.528 

1 Nước thải sinh hoạt 20.135.104 

  Lưu lượng  mẫu 2 4 60.819 486.552 

  pH mẫu 2 4 60.819 486.552 

  BOD5 mẫu 2 4 192.750 1.542.000 

  COD mẫu 2 4 225.660 1.805.280 

  TSS mẫu 2 4 195.130 1.561.040 

  NH4+ mẫu 2 4 220.900 1.767.200 

  NO3- mẫu 2 4 264.100 2.112.800 

  PO43- mẫu 2 4 239.010 1.912.080 

  Dầu mỡ mẫu 2 4 506.370 4.050.960 

  Coliform mẫu 2 4 551.330 4.410.640 

2 Nước thải xây dựng 18.187.424 

  Lưu lượng  mẫu 2 4 60.819 486.552 

  pH mẫu 2 4 60.819 486.552 

  BOD5 mẫu 2 4 192.750 1.542.000 

  COD mẫu 2 4 225.660 1.805.280 

  TSS mẫu 2 4 195.130 1.561.040 

  NH4+ mẫu 2 4 220.900 1.767.200 

  NO3- mẫu 2 4 264.100 2.112.800 

  PO43- mẫu 2 4 239.010 1.912.080 

  Fe mẫu 2 4 307.870 2.462.960 

  Dầu mỡ khoáng mẫu 2 4 506.370 4.050.960 

II GĐVH 17.990.088 

1 Nước mặt 8.896.376 

  pH mẫu 1  4 53.214 212.856 

  DO mẫu 1 4 63.090 252.360 

  TSS mẫu 1 4 172.400 689.600 

  BOD5 mẫu 1 4 185.700 742.800 

  COD mẫu 1 4 220.940 883.760 

  NH4+ mẫu 1 4 210.230 840.920 

  NO3- mẫu 1 4 215.230 860.920 

  PO43- mẫu 1 4 253.300 1.013.200 

  Fe mẫu 1 4 295.260 1.181.040 

  Coliform mẫu 1 4 554.730 2.218.920 
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T 

T 
Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 

Số 

mẫu 

Tần suất 

(lần/năm) 

Đơn giá/ 

chỉ tiêu 
Thành tiền 

2 Nước thải sản xuất 9.093.712 

  Lưu lượng mẫu 1 4 60.819 243.276 

  pH mẫu 1 4 60.819 243.276 

  BOD5 mẫu 1 4 192.750 771.000 

  COD mẫu 1 4 225.660 902.640 

  TSS mẫu 1 4 195.130 780.520 

  NH4+ mẫu 1 4 220.900 883.600 

  NO3- mẫu 1 4 264.100 1.056.400 

  PO43- mẫu 1 4 239.010 956.040 

  Fe mẫu 1 4 307.870 1.231.480 

  Dầu mỡ khoáng mẫu 1 4 506.370 2.025.480 

III  Tổng  56.312.616 

4.3. TỔNG HỢP KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Tổng kinh phí dự kiến cho các hoạt động môi trường của Dự án (bao gồm kinh 

phí cho các công trình xử lý môi trường và kinh phí công tác quản lý và giám sát môi 

trường) được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 4.6. Tổng hợp kinh phí cho các hoạt động BVMT 

TT Hạng mục 
Kinh phí 

(đồng)             
Nguồn thực hiện 

I 
Chương trình quan trắc và giám 

sát môi trường hàng năm 
56.312.616 

Gói thầu tư vấn giám sát môi 

trường thuộc TMĐT  

II Các công trình xử lý môi trường 521.745.400 
Gói thầu thi công + quản lý thuộc 

TMĐT 

III Tổng 600.743.913  
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CHƯƠNG 5. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

5.1. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

Công tác tham vấn ý kiến của cộng đồng là một phần trong ĐTM được thực hiện 

theo quy định của luật Bảo vệ mội trường. Các mục tiêu của chương trình tham vấn cộng 

đồng bao gồm: 

- Đảm bảo rằng cấp có thẩm quyền ở địa phương cũng như đại diện của những 

người bị ảnh hưởng sẽ được tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định chấp 

thuận Dự án. 

- Chia sẻ toàn bộ thông tin về các hạng mục và hoạt động dự kiến của Dự án với 

người bị ảnh hưởng. 

- Làm cho các tổ chức, từng cá nhân ý thức được sự cần thiết của Dự án, phát triển 

Dự án, cũng như các yêu cầu và mục đích của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 

cho Dự án. 

- Lắng nghe ý kiến của cộng đồng dân cư và mối quan tâm của họ tới Dự án, đặc 

biệt là các tác động tiêu cực trực tiếp đến đời sống của cộng đồng. 

- Mang lại cơ hội bày tỏ và kiến nghị các giải pháp cho những người dân bị tác 

động trực tiếp, gián tiếp từ Dự án. 

- Cải thiện khả năng chấp thuận của cộng đồng đối với các biện pháp giảm nhẹ 

mà CDA Dự án đề xuất. 

- Giải quyết các xung đột trong các đề xuất từ phía cộng đồng với các vấn đề về 

BVMT. 

- Xác nhận được tính hợp lý và hợp pháp đối với các quyết định của chính quyền 

đáp ứng yêu cầu hợp pháp của người dân, xem xét các đề xuất của cộng đồng và chính 

quyền địa phương. 

- Hiểu được các khó khăn chính mà người dân quan tâm.  

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

- Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Đường dẫn internet: https://thamvandtm.monre.gov.vn. 

- Thời điểm, thời gian đăng tải: Ngày 21/03/2022. 

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ những nội dung yêu cầu về việc lập, thẩm định và 

phê duyệt Báo cáo ĐTM theo hướng dẫn tại 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại số 6 đã gửi đến UBND và UBMTTQ các xã Ma Thì Hồ Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của Dự án thủy điện Ma Thì Hồ, Công văn số 28/VB-CTy ngày 

01/04/2022 và Công văn số 29/VB-CTy ngày 01/04/2022 v/v: xin ý kiến tham vấn trong 

quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án Thủy điện Ma Thì Hồ. 
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Ngày 05/04/2022 UBND xã Ma Thì Hồ đã đã kết hợp với CDA tổ chức họp tham 

vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án tại Hội trường UBND xã Can 

Hồ vào lúc 8h00. Tham gia cuộc họp gồm có các đại diện: 

- Đại diện UBND xã: 

+ Ông: Mùa A Dơ              Chức vụ: Chủ tịch xã 

+ Ông: Phan Văn Trung  Chức vụ: Công chức địa chính xã 

(Tham gia cuộc họp còn có đầy đủ đại diện của các hộ dân mất đất và các hộ dân 

sống gần khu vực dự án, gần tuyến đường giao thông có khả năng chịu tác động từ Dự án. 

Chi tiết trong danh sách thành phần tham gia cuộc họp kèm theo biên bản họp trong Phụ 

lục 2 của Báo cáo). 

- Đại diện CDA/đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM. 

+ Ông: Bùi Đức Giang     Chức vụ:Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc - CDA 

+ Ông: Trịnh Minh Đức      Chức vụ: Phó giám đốc - Đơn vị tư vấn 

+ Bà: Ngô Thị Kim Anh     Chức vụ: Nhân viên - Đơn vị tư vấn  

5.1.3. Tham vấn bằng văn bản 

Ngày 01/04/2022 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 đã gửi công văn 

số 29/VB-CTy v/v: xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 

trường của dự án Thủy điện Ma Thì Hồ. 

Sau khi nhận được văn bản xin ý kiến đính kèm hồ sơ của dự án (Báo cáo ĐTM 

sơ bộ và Báo cáo chính công trình thủy điện Ma Thì Hồ), các cơ quan, tổ chức đã có 

công văn phúc đáp sau: 

- Văn bản số 148/UBND ngày 06/04/2022 của UBND xã Ma Thì Hồ; 

- Văn bản số 23/UBMTTQ ngày 06/04/2022 của UBMTTQ xã Ma Thì Hồ; 

5.2. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

5.2.1. Ý kiến của UBND xã Ma Thì Hồ 

 Ý kiến của UBND Xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà tại văn bản trả lời số 

148/CV-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2022. 

1. Về những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế, xã 

hội và sức khỏe cộng đồng: 

Các tác động tiêu cực của Dự án đến môi trường nêu ra tại báo cáo khá đầy đủ. 

Các tác động chủ yếu phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng và các sự cố, rủi ro trong 

quá trình vận hành. 

2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự 

nhiên và kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng: 

Chủ dự án đã có các biện pháp giảm thiểu tương ứng với các tác động được nêu ra 

tại báo cáo. 

3. Kiến nghị đối với Chủ dự án: 
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- Đề nghị Chủ dự án đảm bảo nước phục vụ tưới tiêu cho người dân hạ du; 

- Chủ dự án phải cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi 

trường, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân; 

- Đề nghị Chủ dự án có chính sách ưu tiên người dân địa phương vào làm việc. 

5.2.2. Ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi Dự án 

Ý kiến của đại biểu và đại diện cộng đồng dân cư xã Ma Thì Hồ, huyện Mường 

Chà, tỉnh Điện Biên. 

1. Ông: - Trưởng bản Nậm Piền 

- Khu vực lòng hồ đập chính có mương nước phục vụ tưới tiêu của bà con. Đề 

nghị Chủ dự án đảm bảo nước tưới tiêu cho bà con. 

2. Ông:- Bí thư chi bộ bản Nậm Piền 

- Xây dựng dự án sẽ làm ảnh hưởng đến công trình thủy lợi cấp nước cho 5ha 

ruộng của người dân. Đề nghị Chủ dự án đưa ra phương án trả nước cho người dân tưới 

tiêu. 

3. Ông: Lý Chá Dế - Người dân Bản Nậm Chim 

- Khi xây dựng Thủy điện phải đảm bảo nước tưới tiêu. 

4. Ông: Hạng A Ly - Người dân 

Chủ dự án cần phải thông báo tới người dân chúng tôi kế hoạch, tiến độ triển khai 

dự án để người dân biết 

5. Ông: Hạng A Hồ - Người dân 

- Đề nghị Chủ đầu tư dự án Thủy điện Ma Thì Hồ tiếp thu ý kiến của người dân 

và có phương án đảm bảo nước tưới tiêu cho các diện tích ruộng của người dân phía hạ 

lưu đập. 

- Đảm bảo các vấn đề môi trường khác theo quy định. 

5.2.3. Ý kiến của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 

- Chủ dự án xin cảm ơn chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư đã dành 

thời gian để tham gia cuộc họp và đồng ý với triển khai của Dự án. 

- Chủ dự án cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ 

môi trường tự nhiên cũng như kinh tế - xã hội trong khu vực và lân cận như đã trình bày 

trong Báo cáo ĐTM. 

- Chủ dự án sẽ có phương án trả nước cho người dân, đảm bảo đủ nước cho người 

dân sản xuất. 

- Chủ dự án cũng cam kết sẽ cải tạo, sửa chữa các đoạn đường bị hư hại, xuống 

cấp do hoạt động vận chuyển của Dự án. 

- Việc thực hiện công tác đền bù và giải phóng mặt bằng sẽ được chúng tôi thực 

hiện theo đúng quy định của pháp luật. 
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- Chủ dự án xin cam kết sẽ hết sức tạo điều kiện, ưu tiên tuyển dụng người dân 

địa phương có đủ điều kiện vào làm việc cho Dự án. 

- Chủ dự án cũng sẽ phối hợp tốt với UBND xã Ma Thì Hồ đối với những vấn đề 

có liên quan trong suốt quá trình xây dựng Dự án. 

5.2.4. Ý kiến phản hồi và cam kết của Chủ dự án trước các ý kiến của UBND xã Xã 

Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà 

Chủ dự án xin cảm ơn chính quyền và người dân đã dành thời gian tham gia 

cuộc họp. 

Chủ dự án xin tiếp thu ý kiến của người dân và sẽ cố gắng thực hiện tốt các biện 

pháp giảm thiểu tác động xấu đến bà con. 

Chủ dự án sẽ có phương án trả nước cho người dân bằng ống xả môi trường đặt 

trong thân đập kéo trong đường ống về ruộng cho người dân. 

 Công ty Cổ phần TNHH Xây dựng và Thương mại số 6 cam kết: 

- Thực hiện tốt công tác BVMT, sẽ thực hiện thu gom CTR sinh hoạt và xử lý; 

sẽ đổ đất đá thải vào đúng nơi quy định được UBND xã Ma Thì Hồ chấp thuận; sẽ xử 

lý nước thải sinh hoạt trước khi xả vào môi trường xung quanh; sẽ thực hiện biện pháp 

hoàn phục môi trường tại các khu kho bãi, lán trại, đặc biệt là sẽ trồng cây Lát phủ xanh 

bề mặt các bãi thải sau khi dự án kết thúc xây dựng,... Đồng thời thực hiện tốt các biện 

pháp quản lý, kỹ thuật nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động tiêu 

cực tới môi trường tự nhiên, KTXH của địa phương như đã được dự báo trong Báo cáo 

ĐTM này. 

- Vận hành công trình phải đảm bảo dòng chảy tối thiểu ở khu vực hạ du hồ 

chứa theo quy định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của 

Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ 

chứa thủy điện, thủy lợi và Điểm b, Khoảng 2, Điều 28 của Luật Thủy lợi 2017 với 

lưu lượng được xác định trong giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước do cấp có 

thẩm quyền cấp (nghiêm túc thực hiện xả dòng chảy tối thiểu 24/24 giờ vào tất cả các 

ngày trong năm). Để đảm bảo hoạt động xả này không bị gián đoạn, CDA sẽ lắp đặt 

hệ thống giám sát tự động. 

- Thực hiện quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình triển khai xây dựng 

và khi Dự án đi vào hoạt động, chú ý đến các tác động đến cộng đồng sinh sống quanh 

khu vực Dự án. 

- Giải quyết mọi thắc mắc của cộng đồng về môi trường (nếu có). 

- Thực hiện hoàn phục môi trường (xúc, hót đất đá thải) và đền bù cây cối trên 

đất (nếu có) trường hợp quá trình đổ thải tại các bãi thải xảy ra hiện tượng tràn đổ gây 

vùi lấp suối Nậm Chim và các khu vực xung quanh. 

- CDA cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa XHCNVN nếu 

để xảy ra các vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân hoặc sản 

xuất, kinh doanh của địa phương trong suốt quá trình thực hiện Dự án. 
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- Trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án, CDA sẽ đảm bảo ưu tiên những cá 

nhân trong độ tuổi lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án hoặc người dân địa phương 

vào làm việc cho dự án. Căn cứ theo điều kiện sức khỏe, trình độ của người dân và nhu 

cầu nhân lực của mỗi hạng mục công trình sẽ lựa chọn lao động phù hợp, đáp ứng được 

yêu cầu của CDA và thỏa mãn nhu cầu được tuyển chọn của người dân. 

- Trong GĐVH, đối với công việc đơn giản như bảo vệ, lao công,… CDA sẽ ưu 

tiên tuyển dụng lao động là người địa phương. Đối với công việc đòi hỏi phải có trình 

độ kỹ thuật, CDA cũng sẽ ưu tiên người bản địa với điều kiện có bằng cấp, có trình độ 

đáp ứng được yêu cầu.  

(Chi tiết nội dung tham vấn ý kiến cộng đồng trong Biên bản họp kèm theo trong 

phụ lục 2 của Báo cáo). 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu ĐTM cho Dự án Thủy điện Ma Thì Hồ do Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại số 6 làm CDA đã được thực hiện đầy đủ theo yêu cầu đề ra. Báo cáo 

ĐTM được thực hiện theo mẫu hướng dẫn nêu trong Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Báo cáo khẳng định đã nhận dạng và đánh giá 

các tác động môi trường quan trọng đặc thù cần quan tâm đặc biệt trong quá trình thực 

hiện dự án một cách chi tiết và toàn diện, trên cơ sở đó, có thể rút ra một số kết luận 

chính sau đây: 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, ĐTM một cách chi tiết và toàn diện của Dự án 

có thể rút ra một số kết luận chính sau đây: 

Dự án Thủy điện Ma Thì Hồ là một Dự án đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh Điện Biên. 

Hiện trạng môi trường nền tại khu vực Dự án chưa bị ô nhiễm về không khí, đất, 

nước mặt. Các thông số môi trường được lựa chọn phân tích là các thông số cơ bản cho 

phép đánh giá những diễn biến và thay đổi trong chất lượng môi trường tại khu vực Dự 

án dưới các tác động tiêu cực do hoạt động thi công xây dựng và hoạt động lâu dài của 

Dự án. 

Quá trình triển khai xây dựng và hoạt động lâu dài của Dự án có thể gây ra một 

số tác động tiêu cực tới kinh tế - xã hội và môi trường nếu không có các biện pháp phòng 

ngừa, khống chế, xử lý ô nhiễm môi trường. Các tác động đó cụ thể là: 

+ Gây ảnh hưởng nhất định trong việc bảo đảm an ninh trật tự xã hội và an toàn 

giao thông trong khu vực do tập trung lượng lớn công nhân xây dựng. 

+ Gây ô nhiễm môi trường không khí trên khu vực do: Bụi, khí thải, khí độc hại, 

tiếng ồn, độ rung do hoạt động thi công, xây dựng và vận hành. 

+ Gây ô nhiễm nguồn nước suối Nậm Chim do nước thải sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên và dầu mỡ thải của thiết bị, máy móc thi công phát sinh trong quá trình thi công 

xây dựng và hoạt động lâu dài của Dự án, do nước mưa chảy tràn. 

+ Cảnh quan bị thay đổi do san gạt san lấp mặt bằng các công trường thi công, 

đào đất tại mỏ vật liệu, sự hình thành bãi thải, sửa chữa hoàn nguyên công trình hiện 

trạng trên toàn tuyến. 

+ Tăng nguy cơ vùi lấp đất ra ngoài phạm vi được GPMB trong quá trình tập kết vật 

liệu và đất đá thải tại các công trường thi công, gây chết hoa màu của người dân. 

+ Tăng nguy cơ xói mòn đất cát tại các mỏ đất xuống khu vực có địa hình trũng, 

ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt cũng như đi lại của người dân sống gần dự án. 

+ Tăng nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng: Sự 

cố kỹ thuật; Sự cố cháy nổ tại kho chứa xăng, dầu; An toàn lao động trong thi công; Sự 

cố do thiên tai (bão, mưa lớn); An ninh trật tự xã hội; Sự cố va vấp phải các vật liệu nổ 
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còn sót lại trong chiến tranh như bom mìn; Sự cố công trình trong mùa mưa lũ. Gia tăng 

nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong GĐVH: Sự cố sụt lún, sạt lở mái kênh tại những 

khu vực có nền địa chất yếu. 

Xuất phát từ việc nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ BVMT tại 

khu vực Dự án, CDA sẽ đầu tư kinh phí cho công tác BVMT Dự án và cam kết thực 

hiện nghiêm chỉnh các phương án phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục, xử lý ô nhiễm 

môi trường đã đề ra trong báo cáo ĐTM Dự án này nhằm bảo đảm đạt hoàn toàn các 

tiêu chuẩn môi trường Việt Nam theo quy định, bao gồm: 

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị mất đất lâu dài và tạm thời.  

+ Phương án giảm thiểu ô nhiễm không khí liên quan đến các hoạt động xây dựng 

công trình tại khu vực đầu mối, khu vựcnhà máy thủy điện, khu vực trạm điều áp, khu 

đường tạm kết hợp vận hành để vận chuyển vật liệu và đất đá thải. 

+ Phương án giảm thiểu ảnh hưởng do ồn, rung từ các thiết bị, xe máy thi công. 

+ Phương án xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng tại các khu kho bãi 

lán trại. 

+ Phương án xử lý CTR sinh hoạt tại các khu kho bãi lán trại; Phương án xử lý 

CTR xây dựng. 

+ Đảm bảo các biện pháp vệ sinh an toàn lao động và các biện pháp phòng chống 

sự cố môi trường (tràn dầu, cháy nổ). 

Các biện pháp xử lý ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của Dự án tới môi 

trường đã được đề xuất trong báo cáo ĐTM này là những biện pháp khả thi, có thể đảm 

bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam đã được ban hành. 

2. KIẾN NGHỊ 

Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, CDA rất mong được sự hỗ trợ của 

UBND tỉnh Điện Biên cũng như UBND huyện Mường Chà, UBND các xã Ma Thì 

Hồ cùng các Sở, Ban, Ngành liên quan, sự hợp tác của nhân dân trong việc thực hiện 

GPMB, cho phép lưu thông vận chuyển vật liệu, thiết bị, quản lý nhân khẩu, khai 

thác và sử dụng tài nguyên đất phục vụ công trình hỗ trợ điều chỉnh kế hoạch sử dụng 

đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giữ gìn an ninh trật tự khu vực trong thời gian 

thực hiện dự án. 

Để đảm bảo tiến độ xây dựng dự án, CDA kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem 

xét và phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án Thủy điện Ma Thì Hồ tại xã Ma Thì Hồ, huyện 

Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 

Trong trường hợp xảy ra các sự cố môi trường trong quá trình xây dựng, CDA 

kính đề nghị các cơ quan quản lý nhà nhà nước trong các lĩnh vực liên quan hướng dẫn, 

phối hợp để khắc phục, xử lý các sự cố môi trường.  

3. CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Với mục tiêu môi trường của Dự án đã được xác định và có các biện pháp giảm 

thiểu các tác động bất lợi có thể xảy ra trong các giai đoạn thực hiện Dự án nên CDA 
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cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định về BVMT; triệt để áp dụng các biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm, sự cố ảnh hưởng tới môi trường và cộng đồng dân cư; tiến hành các 

biện pháp quan trắc, giám sát chất lượng môi trường theo đúng nội dung đã trình bày 

trong báo cáo ĐTM. 

CDA cam kết thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Thủy lợi, Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT…;  không phá, chuyển đổi rừng 

tự nhiên để thực hiện dự án, tuân thủ khoản 2, điều 14 của luật lâm nghiệp, chỉ thị 13-

CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quan lý, bảo vệ và phát triển rừng, NĐ 71/2017/NQ-CP của 

Chính phủ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW.  

CDA cam kết chỉ triển khai xây dựng các hạng mục điều chỉnh sau khi hoàn thiện 

công tác chuyển đổi đất và đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp 

luật. 

a. Tuân thủ các văn bản pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật 

Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án, CDA cam kết luôn tuân thủ các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam bao gồm: 

Chất lượng môi trường không khí theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

Tiếng ồn theo QVCN 26:2010/BTNMT. 

Độ rung theo QVCN 27:2010/BTNMT. 

Nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNM. 

Nước thải xây dựng, sản xuất theo QCVN 40:2011/BTNM. 

Nước mặt theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, 

bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất 

thuốc nổ theo QCVN 01:2019/BCT. 

Chất thải và phế liệu theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của 

Chính phủ. 

CTNH thực hiện theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Quản lý chất thải rắn xây dựng theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 

16/5/2017 của Bộ Xây dựng. 

b. Cam kết thực hiện các biện pháp BVMT 

Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã được trình 

bày tại chương 3 của báo cáo: 

*) Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án: 

Tuyên truyền và phổ biến thông tin về dự án đến tất cả các thành phần bị ảnh hưởng. 
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Cam kết sẽ thực hiện công tác đền bù cho những cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng 

trong quá trình GPMB theo đúng thỏa thuận với người dân và theo các hướng dẫn pháp 

luật liên quan. 

Bố trí lán trại công nhân, kho chứa nguyên vật liệu ở những nơi phù hợp, bảo 

đảm các yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và vận hành 

Dự án; thực hiện việc hoàn thổ và khôi phục cảnh quan tại các khu đất được giao làm 

mặt bằng thi công. 

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải, ồn, rung, 

nước thải và CTR, các biện pháp phòng chống các rủi ro, sự cố như đã nêu trong báo 

cáo trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

Thực hiện giải pháp phòng ngừa các hiện tượng mất an toàn, biến dạng bề mặt, 

dịch chuyển, sạt lở đất đá xung quanh; tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên trong 

quá trình thi công, khi phát hiện có dấu hiệu xảy ra các hiện tượng mất an toàn, sẽ dừng 

ngay các hoạt động, khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng 

thời báo cho cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý. 

Lập và thực hiện phương án phòng ngừa, ứng cứu khi xảy ra sự cố, bảo đảm an 

toàn cho người, máy móc, thiết bị, các công trình và môi trường xung quanh trong quá 

trình xây dựng và vận hành Dự án; tuân thủ các quy định về an toàn trong thi công và 

phòng chống cháy nổ. 

Chỉ đổ đất, đá thải, phế thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công vào bãi 

thải; áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý bãi thải nhằm phòng chống cuốn trôi, 

sạt lở đất, đá; bảo đảm việc đổ thải đất, đá thải, phế thải xây dựng đáp ứng các yêu cầu 

về an toàn vệ sinh môi trường. 

Sẽ đền bù thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường nếu để xảy ra sự cố. 

Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn, chất thải 

nguy hại, chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu 

cầu về an toàn và vệ sinh môi trường quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 

24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về quản lý chất thải nguy hại). 

Cam kết dọn mặt bằng khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án. 

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu đảm bảo an toàn cho công nhân 

xây dựng (trang bị bảo hộ lao động, đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho công nhân), đảm 

bảo an toàn cho người dân khu vực Dự án. 

Phối hợp với UBND xã vùng Dự án trong công tác BVMT và chăm sóc sức khỏe 

công nhân, dân địa phương nếu để xảy ra ô nhiễm, tai nạn lao động. 

*) Trong GĐVH:  

Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn, chất thải 

nguy hại, chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu 

cầu về an toàn và vệ sinh môi trường quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 
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24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

Lập hồ sơ về Quy trình vận hành hổ chứa trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Các hoạt động đảm bảo an toàn đập thủy điện, các quy trình vận hành hồ chứa, 

vận hành nhà máy, duy trì dòng chảy môi trường bảo đảm sự phát triển bình thường của 

hệ sinh thái thủy sinh và bảo đảm mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước.  

Việc khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường các hồ chứa bảo đảm an toàn 

hồ chứa, không ảnh hưởng đến các mục tiêu, nhiệm vụ của hồ chứa và đáp ứng các yêu 

cầu về phòng, chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và phòng, chống tác hại 

do nước gây ra trên lưu vực hồ chứa và hạ du hồ chứa. 

Cam kết không để xảy ra sự cố vỡ đập, xả lũ. 

Sẽ đền bù thiệt hại và khắc phục ô nhiễm môi trường nếu xả ra sự cố do quá trình 

vận hành nhà máy gây ra. 

Cam kết trách nhiệm xã hội lâu dài đối với các cộng đồng, người dân bị tác động 

trực tiếp từ Dự án. 

Phổ biến thông tin, tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của cán bộ, 

công nhân viên và cộng đồng về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận 

hành Dự án; có biện pháp quản lý đội ngũ cán bộ, lực lượng lao động nhằm ngăn chặn 

các hành vi chặt phá cây rừng xung quanh khu vực thực hiện dự án; tuân thủ các quy 

định của Luật Lâm nghiệp, Luật Đa dạng sinh học. 

c. Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường 

Trong các giai đoạn thực hiện dự án, CDA cam kết sẽ tổ chức thực hiện các 

chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã đề ra trong báo cáo. 

Thiết kế, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục đối với các thông số mực nước 

hồ, lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu, lưu lượng xả qua nhà máy và truyền dữ liệu 

trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại 

Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thực 

hiện giám sát các thông số thủy văn phục vụ cho việc vận hành xả lũ; có hệ thống cảnh 

báo an toàn lòng hồ và vùng hạ du hồ chứa. 

Thực hiện việc giám sát quá trình xói lở bờ hồ, bờ suối Nậm Chim phía hạ lưu 

trong quá trình vận hành nhà máy và có các giải pháp phù hợp, kịp thời để khắc phục 

các tác động tiêu cực do sạt lở đất đá hai bờ suối. 

Thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại Chương 5 của báo cáo ĐTM. 

Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan trong các giai đoạn của 

dự án gồm:  
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+ Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và 

hoàn thành trong giai đoạn triển khai xây dựng và trong GĐVH. 

+ Cam kết chỉ được phép đổ các chất thải phát sinh từ hoạt động của dự án vào 

bãi thải sau khi được sự chấp thuận của các cá nhân có liên quan và chính quyền địa 

phương bằng văn bản và sẽ thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường cho bãi thải tránh 

gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh bãi thải. 

+ Cam kết xả dòng chảy tối thiểu về hạ du với lưu lượng được phê duyệt trong đề 

án khai thác nước mặt thông qua đường ống xả dòng chảy tối thiểu bố trí trong thân đập. 

d. Các điều kiện kèm theo 

- Thiết kế các công trình xây dựng, công trình bảo vệ môi trường, bãi thải và thiết 

kế cơ sở phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận để đảm bảo 

an toàn hồ, đập và vệ sinh môi trường; CDA phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn 

và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai toàn bộ Dự án. 

- Thông báo về dao động mực nước hồ, lưu lượng xả, dao động mực nước hạ lưu 

đập ứng với các chế độ vận hành của Nhà máy và cảnh báo những vấn đề nguy hiểm để 

nhân dân biết, phòng tránh thiệt hại. 

- Lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện nghiêm túc các quy 

định về điều tiết nước như: Quy trình vận hành hồ chứa; phương án bảo vệ đập; phương 

án phòng chống lụt bão; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt và các nhu cầu sử dụng 

nước, bảo vệ môi trường sinh thái vùng hạ du đập. 

- Trước khi thực hiện dự án, Chủ dự án sẽ làm việc với địa phương về việc sử 

dụng tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ xây dựng. Thực hiện nâng cấp, cải tạo 

các tuyến đường nông thôn, làm rãnh thoát nước làm đường vận hành của Dự án, gia cố 

các đoạn xung yếu các tuyến đường trong khu vực bị hư hại do quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu thực hiện Dự án. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng cháy chữa cháy, an 

toàn lao động,  bảo tồn đa dạng sinh học, lâm nghiệp, quản lý đất đai, an toàn điện, an 

toàn đập, hồ chứa và các quy phạm kỹ thuật trong quá trình thực hiện Dự án theo các 

quy định của pháp luật hiện hành.  

- Cam kết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp với nhân dân, 

tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu và nắm được các thông tin của dự án; kết hợp 

với địa phương đền bù, kiểm đếm chính xác, đảm bảo và kịp thời cho nhân dân để tạo 

sự đồng thuận, hiệu quả của công tác tham vấn cộng đồng; việc thực hiện dự án đảm 

bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. 

- Cam kết sẽ công khai các thông tin, biện pháp giảm thiểu tác động đến môi 

trường để cơ quan quản lý, người dân biết, theo dõi, giám sát và phản ánh kịp thời khi 

phát hiện các cá nhân, đơn vị tham gia thi công không tuân thủ biện pháp đảm bảo an 

toàn về môi trường. 
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- Cam kết kịp thời giải quyết các vấn đề về thiếu nước sinh hoạt, sản xuất của 

nhân dân do thực hiện Dự án và kịp thời hỗ trợ, đền bù thiệt hại đến sản xuất, sinh hoạt 

của nhân dân do các ảnh hưởng của dự án. 

- Cam kết triển khai thực hiện Dự án đảm bảo đúng theo Quyết định phê duyệt 

quy hoạch, Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt; không ảnh hưởng đến rừng tự nhiên, trường hợp phát hiện có rừng sẽ 

thực hiện đầy đủ các thủ tục về chuyển đổi rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo 

quy định pháp luật. 

- Trong trường hợp thay đổi phương án thiết kế, CDA sẽ thực hiện điều chỉnh 

báo cáo ĐTM phù hợp với phương án thiết kế được thẩm định trước khi triển khai các 

bước tiếp theo. 

 

 

  
















































































































































































































































































































































































































































