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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

Ahs Các hộ bị ảnh hưởng 

CC Biến đổi khí hậu 

AC Bê tông nhựa (bê tông Asphalt) 

CeC Bê tông xi măng 

CMC Tư vấn giám sát xây dựng 

DED Thiết kế kỹ thuật chi tiết 

DOC Sở Xây dựng 

DOF Sở Tài chính 

DONRE Sở Tài nguyên và Môi trường 

DOT Sở Giao thông vận tải 

DPI Sở Kế hoạch và Đầu tư 

EIA Đánh giá tác động môi trường 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

ECOP Quy tắc môi trường thực tiễn 

EMC Tư vấn giám sát bên ngoài 

EMP Kế hoạch quản lý môi trường 

EMS Hệ thống giám sát môi trường 

FS Nghiên cứu khả thi 

IEMC Tư vấn giám sát môi trường độc lập 

MOC Bộ Xây dựng 

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức 

PMU/BQLDA Ban Quản lý dự án 

P/CPC Uỷ ban nhân dân Tỉnh/Thành phố 

RAP Kế hoạch hành động tái định cư 

RPF Khung chính sách tái định cư 

RP Kế hoạch tái định cư 

UBND Ủy ban nhân dân (tỉnh, thành phố) 

URENCO Công ty Môi trường đô thị  

WB Ngân hàng thế giới 
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TÓM TẮT BÁO CÁO 

Xuất xứ và các đề xuất của dự án.  

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-HN), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM) 

và Đại học Đà Nẵng (UD) - là những đại học hàng đầu tại Việt Nam được xác định là cần phát 

triển hơn nữa về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chất lượng giảng dạy và nghiên cứu và công nhận theo 

tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Theo đề xuất của Dự án Phát triển Đại học Quốc gia Việt Nam, 

Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và cải thiện các hoạt động học thuật cho họ với mục đích cải thiện sự phù hợp và chất 

lượng của sinh viên tốt nghiệp và nghiên cứu sản phẩm và cơ chế quản trị và tài chính của họ. 

Dự án Phát triển các đại học Quốc gia Việt Nam (VNUDP) sẽ sẽ hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ 

để đáp ứng nhu cầu về (a) tăng số lượng và chất lượng sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng (để phục 

vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc gia); (b) nâng cao chất lượng và mức độ phù hợp của 

nghiên cứu (để phục vụ các lĩnh vực ưu tiên quốc gia và chuyển giao kiến thức và công nghệ 

cho nền kinh tế dẫn đầu đổi mới); và (c) kết nối nhiều sự tham gia của cộng đồng (để phục vụ 

nhu cầu kinh tế - xã hội khu vực). 

ĐHĐN là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng của khu vực miền Trung và 

vùng cao nguyên phía Tây của Việt Nam. ĐHĐN có 6 trường đại học thành viên, 12 đơn vị liên 

kết, 3 viện nghiên cứu, 35 trung tâm nghiên cứu và chuyển giao và 26 nhóm nghiên cứu. Các 

chương trình đào tạo của ĐHĐN tập trung vào kinh tế, giáo dục, công nghệ và quản lý nhà nước. 

ĐHĐN đã có khoảng 100 bài báo được xuất bản trên các tạp chí ISI / SCOPUS hàng năm trong 

vài năm qua. Liên quan đến quốc tế hóa, ĐHĐN đã thực hiện 6 chương trình chung và ký kết 

ghi nhớ với 142 trường đại học quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Iceland, Phần Lan, 

v.v., cho phép chuyển giao, trao đổi nhân viên và nghiên cứu hợp tác. 

Các mục tiêu của Tiểu dự án ĐHĐN như sau: 

- Mục tiêu chung: xây dựng ĐHĐN trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ theo chuẩn mực quốc tế để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao 

phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trình 

độ phát triển khoa học công nghệ của thế giới. 

- Mục tiêu cụ thể: (i) Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở để triển khai các công trình 

phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của ĐHĐN, tạo tiền đề cho một 

đại học đẳng cấp quốc tế tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên; (ii) Cải thiện môi trường 

làm việc của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và nơi ở, sinh hoạt và học tập, nghiên 

cứu của sinh viên theo mô hình đại học thông minh, xanh, tiết kiệm năng lượng và thân 

thiện với môi trường; (iii) Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ để đạt tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0; (iv) Góp phần đạt được các mục tiêu về bình đẳng giới, hỗ trợ 

sinh viên ở các khu vực khó khăn, sinh viên là người dân tộc thiểu số tiếp cận môi trường 

sinh hoạt, học tập và nghiên cứu tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế. 

Để đạt được những mục tiêu này, Tiểu dự án ĐHĐN tiến hành thực hiện 03 hợp phần sau: 

 Hợp phần 1: Nâng cao chất lượng dạy và học 

Xây dựng cơ sở vật chất cho một số trường thành viên của ĐHĐN, gồm: 

(A1) Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 5.3ha: xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 tầng với 

diện tích 8.500 m2 sàn; 02 khối nhà học tập 5 tầng với diện tích 30.000 m2 sàn; 01 khối 

nhà 3 tầng với diện tích 6.642 m2 để làm nhà xưởng thực hành, thí nghiệm; các công 

trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến áp và các 

hạng mục phụ trợ khác…) 
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(A2) Đại học Ngoại ngữ, 5.0ha: xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 tầng với diện tích 

10.500 m2; 01 khối nhà học tập 5 tầng với diện tích 7.500 m2; các công trình phụ trợ 

(sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục 

phụ trợ khác…) 

(A3) Đại học Quốc tế, 6.1ha: xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 tầng với diện tích 

4.350 m2 sàn; 01 khối nhà 5 tầng với diện tích 9.750 m2 để làm nhà học tập và thực 

hành, thí nghiệm; các công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà 

xe, bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác…) 

(A4) Khu giáo dục đa năng, 5.1ha: xây dựng mới 03 khối nhà KTX 5 tầng với diện tích 

11.340 m2 sàn; 01 khối nhà học tập 5 tầng với diện tích 9.750 m2; 01 khối nhà ăn 1 tầng 

với diện tích 3.413 m2; các công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, 

nhà xe, bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác…) 

(A5) Trung tâm Đại học Đà Nẵng, 9,5ha: Xây dựng 01 tòa nhà trung tâm hành chính 9 

tầng, tổng diện tích sàn là 19.170m2; Xây dựng các công trình phụ trợ (Cấu trúc phụ trợ: 

sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà để xe, bãi đỗ xe, trạm biến áp và các công 

trình khác) 

 Hợp phần 2: Vượt trội trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở các 

lĩnh vực trọng điểm.  

 (i) Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiên tiến (B1), gồm: đường giao thông nội bộ, hệ 

thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh, hạ tầng CNTT... trên 

diện tích 40 ha của ĐHĐN thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

(ii) Xây dựng Khu Công nghệ cao Technopole và Không gian sáng tạo (B2) với hệ thống cơ sở 

hạ tầng và phòng thí nghiệm, gồm các công trình sau: Xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 

tầng với diện tích 8.500 m2; Xây dựng mới 04 khối nhà thí nghiệm công nghệ cao 3 tầng với 

diện tích 15.600 m2; Xây dựng mới Trạm xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày.đêm. 

 Hợp phần 3: Quản trị và quản lý dự án 

Các hoạt động trong hợp phần này sẽ bao gồm (i) thiết lập một mô hình quản trị hiện đại (nguồn 

nhân lực, tổ chức và tài chính); (ii) sử dụng thông tin và công nghệ để quản trị và quản lý hiệu 

quả hơn; (iii) tổ chức thực hiện và quản lý dự án bao gồm quản lý về môi trường và xã hội. 

Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội (ESIA, tài liệu này) đã được chuẩn bị để đáp 

ứng các yêu cầu theo Chính sách An toàn của Ngân hàng Thế giới. Tham vấn cộng đồng đã 

được thực hiện trong quá trình chuẩn bị dự thảo ESIA. Dự án cũng sẽ tuân thủ các quy định về 

môi trường của Việt Nam. Dự thảo ESIA sẽ được công bố tại địa phương trong khu vực Dự án 

vào tháng 2 năm 2020 và trên trang web của Ngân hàng Thế giới vào tháng 2 năm 2020. Các nội 

dung chính của ESIA bao gồm: 

 

Chương 1: Mô tả dự án 

Chương 2: Điều kiện kinh tế, xã hội và hiện trạng môi trường khu vực dự án 

Chương 3:  Đánh giá tác động môi trường và xã hội 

Chương 4: Phân tích phương án thay thế 

Chương 5: Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội 

Chương 6: Tham vấn cộng đồng và công bố thông tin 

Kết luận và kiến nghị 

Điều kiện KTXH, môi trường nền khu vực dự án.  

Khu vực xây dựng tiểu dự án Đà Nẵng có diện tích khoảng 40 ha nằm trong quy hoạch làng đại 

học Đà Nẵng ở Hòa Quý, Điện Ngọc thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Địa hình 
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trong khu vực tiểu dự án là ở Vùng duyên hải miền Trung có địa hình cát khô phẳng dưới đồng 

bằng ven biển của thành phố Đà Nẵng, với độ cao trung bình + 4.2m. Khu vực dự án có nền đất 

ổn định với cường độ chịu tải tốt, thích hợp cho việc xây dựng nhà cao tầng. Khu vực tiểu dự án 

nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới được chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô với độ 

ẩm cao. Khu vực tiểu dự án đề xuất cũng bị ảnh hưởng bởi thủy triều và bão. Chất lượng môi 

trường xung quanh hiện tại như không khí, nước và chất lượng đất vẫn tốt và đáp ứng các quy 

định kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn IFC của Ngân hàng Thế giới. Không có bất kỳ khu vực có 

môi trường sống tự nhiên nào trong hoặc lân cận với khu vực tiểu dự án. Các đặc điểm sinh thái 

trong khu vực tiểu dự án thường là của hệ sinh thái đô thị. Các loài động thực vật trong khu vực 

tiểu dự án không phải là loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bị đe dọa được liệt kê trong 

Sách đỏ IUCN-2016, Sách đỏ Việt Nam-2007 và Nghị định 160/2013 / ND-CP về các tiêu chí 

xác định loài và quản lý đối với các loài trong danh sách các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt 

chủng hoặc bị đe dọa được ưu tiên bảo vệ. 

Mật độ dân số tại phường Hòa Quý là 1.138 người / km2. Không có người dân tộc thiểu số nào 

được sống trong khu vực tiểu dự án. Tỷ lệ nghèo ở phường Hòa Quý là 46% (335 hộ) trong tổng 

hộ nghèo thuộc quận Ngũ Hành Sơn. Lực lượng lao động được phân phối không đồng đều trong 

các công việc khác nhau. Các công việc phổ biến là nông dân, doanh nghiệp nhỏ, công nhân, cán 

bộ/công chức. Nhìn chung, khu vực tiểu dự án nằm ở vị trí thuận lợi cho giao thông vận tải. 

Khoảng cách từ khu vực tiểu dự án đến các tuyến đường chính, như QL 1A, QL 14B, tỉnh lộ 604 

vào khoảng khoảng 1km đến 2km. 

Các hệ thống địa phương để thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở cấp phường đã được vận hành tốt. 

92% hộ gia đình trong khu vực tiểu dự án đã được thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hàng 

ngày. Hệ thống thoát nước bên ngoài khu vực tiểu dự án được xây dựng, kết nối với các nhà 

máy xử lý nước thải sinh hoạt tại thành phố Đà Nẵng. Khu vực tiểu dự án đang sử dụng nguồn 

nước sạch do chi nhánh cấp nước Ngũ Hành Sơn cung cấp. 

Đất trong khu vực tiểu dự án chủ yếu được sử dụng cho đô thị, phi nông nghiệp và canh tác cây 

hàng năm. Có cơ sở nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng bởi các hạng mục đầu tư của tiểu dự án bao gồm 

chùa Hải An, Thánh xá Khái Tây, nhà thờ họ Lê Trung và họ Phạm. Khoảng cách của các cơ sở 

nhạy cảm này từ khu vực tiểu dự án là khoảng 100 m đến 200m. Có 1.500 ngôi mộ được di dời. 

Tất cả các ngôi mộ sẽ được di dời đến nghĩa trang Hòa Ninh, huyện Hòa Vàng, cách khu vực dự 

án khoảng 20km về phía Tây Bắc. 

Các tác động môi trường - xã hội và Rủi ro tiềm ẩn.  

Dự án đã được Ngân hàng Thế giới xếp vào loại B về Môi trường. Các tác động và rủi ro tiềm 

ẩn về xã hội và môi trường đã được xác định và đánh giá trong Chương 3 của báo cáo ESIA. 

Nhìn chung, tiểu dự án sẽ mang lại những tác động xã hội và môi trường tích cực đáng kể trong 

giai đoạn vận hành. 

Những lợi ích xã hội có thể mang lại bởi tiểu dự án trong quá trình xây dựng và vận hành bao 

gồm (i) tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân địa phương thông qua sự gia tăng nhu 

cầu của thị trường lao động và các dịch vụ liên quan; (ii) cải thiện sức khỏe và an toàn của học 

sinh và nhân viên, các vấn đề về giới và công bằng xã hội do sự đóng góp của thiết kế bền vững 

các cơ sở giáo dục và các hoạt động tốt trong vận hành và bảo trì; (iii) đáng chú ý là sự phát 

triển kinh tế xã hội vì có sẵn lực lượng lao động có trình độ được đào tạo bởi trường đại học 

thành viên của ĐHĐN, góp phần vào sự hội nhập quốc gia vào khu vực và quốc tế. 

Ngoài các tác động tích cực xã hội, khi tiểu dự án ĐHĐN đi vào hoạt động, sẽ mang lại những 

tác động tích cực đến môi trường như: (i) hình thành một khu vực đô thị đại học với không gian 

xanh và sáng tạo, v.v. tạo ra môi trường học thuật tích cực cho sinh viên và giảng viên các 

trường đại học; (ii) Tăng độ che phủ của cây xanh trong khuôn viên trường Đại học; (iii) đầu tư 

cơ sở hạ tầng cao cấp với hệ thống thu gom nước thải, nước thải, chất thải rắn theo tiêu chuẩn; 
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(iv) có các cấu trúc các toà nhà/giảng đường thân thiện với môi trường với mục đích sử dụng 

năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Ngoài những tác động tích cực đáng kể nêu trên, ESIA đánh giá rằng sẽ có một số tác động tiêu 

cực và rủi ro trong các giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng được đầu 

tư/nâng cấp trong tiểu dự án. Cụ thể như sau: 

Các tác động và Rủi ro trong giai đoạn tiền thi công.  

Kết quả sàng lọc dự án cũng cho thấy Đại học Đà Nẵng (UD) sẽ liên quan đến việc thu hồi đất. 

Đại học Đà Nẵng, bao gồm các trường đại học, trung tâm nghiên cứu / viện nghiên cứu và khu 

vực phòng thí nghiệm sẽ được đặt tại một khu vực rộng 300ha, trong đó 110ha thuộc thành phố 

Đà Nẵng và 190ha thuộc tỉnh Quảng Nam. Trong số 110ha ở Đà Nẵng, 40ha đã được tách riêng 

để xây dựng trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Việt Hàn và một số tòa nhà chức năng. Diện 

tích 70ha còn lại cần phải được giải tỏa trong đó cần có 40ha cho Tiểu dự án do Ngân hàng tài 

trợ. Để giải phóng mặt bằng 70ha, 468 hộ gia đình (hộ gia đình) sẽ bị ảnh hưởng và phải di dời. 

Một khu tái định cư 20ha cũng sẽ phải được giải tỏa và xây dựng cơ sở hạ tầng để di dời 

468HHs. Ngoài ra còn có 1.500 ngôi mộ sẽ phải di dời. 

Đối với Tiểu dự án ĐHĐN; phần diện tích 70ha thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án ĐHĐN chưa 

được rà phá bom mìn. Do vậy, sẽ phải tiến hành rà phá bom mìn để đánh giá, giảm thiểu rủi ro 

và cung cấp xác nhận an toàn bom mìn trước khi thi công. 

Các tác động và Rủi ro trong giai đoạn thi công.  

Tiểu dự án của Đại học Đà Nẵng cũng sẽ có một số tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội, 

chủ yếu là trong quá trình xây dựng các công trình bao gồm: gia tăng mức độ bụi, tiếng ồn và 

rung động do việc đào đắp, san lấp, thi công xây dựng các công trình; phát sinh chất thải rắn và 

nước thải; các vấn đè về an toàn lao động và an toàn cộng đồng; gia tăng nguy cơ tắc nghẽn giao 

thông và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công cộng hiện có và các vấn đề xã hội 

liên quan đến dòng lao động, đặc biệt là bạo lực trên cơ sở giới, quấy rối và lạm dụng tình dục 

và lao động trẻ em. Các tác động tiêu cực đã được đánh giá là tạm thời, cục bộ và có thể quản lý 

được. 

Tác động đến chất lượng không khí: Chất lượng không khí ở cả khu vực xây dựng và dọc các 

tuyến giao thông sẽ vẫn nằm trong tiêu chuẩn áp dụng QCVN 05: 2013 / BTNMT. Các công 

nhân tại công trường và các hộ gia đình dọc theo các tuyến giao thông, sinh viên và giảng 

viên/cán bộ công nhân viên trong các tòa nhà và ký túc xá hiện tại sẽ là những người chịu tác 

động chính, bị ảnh hưởng bởi bụi và khí thải; ô nhiễm tiếng ồn; rung động. Các tác động tiềm 

tàng đối với chất lượng không khí sẽ được quản lý bằng các biện pháp giảm thiểu như các sử 

dụng có mức phát thải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành, tưới nước tại các công tường và khu 

vực lân cận các toà nhà hiện hữu, che chắn kín và rửa xe trước khi ra vào công trường đối với 

các xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng/chất thải, cung cấp trang bị bảo hộ lao động (PPE) bao 

gồm mũ, khẩu trang, mặt nạ cho công nhân sử dụng vv. Các biện pháp như nêu trên cùng với 

các biện pháp quản lý, giám sát khác sẽ giải quyết được các tác động xây dựng phát sinh đã 

được trình bày trong ESIA dưới dạng Quy tắc thực hành môi trường (ECOP) và Quy tắc ứng xử 

của công nhân. 

Tác động sinh thái và thay đổi cảnh quan: Giải phóng mặt bằng sẽ loại bỏ thảm thực vật trên 

ruộng lúa 152.800 m2, đất trồng rau 15.000 m2, 27.500 cây ăn quả và cây gỗ khác. Những thảm 

thực vật và cây cối sẽ bị chặt hạ vĩnh viễn và có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong khu vực 

tiểu dự án. Với việc loại bỏ như vậy, cảnh quan sẽ được thay đổi từ đất xanh thành đất cằn cỗi 

trong giai đoạn xây dựng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành tiểu dự án, cây và cỏ cũng sẽ được 

trồng để tạo cảnh quan xanh cho khuôn viên trường đại học. 

Rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với người lao động 

Công nhân cũng được xác định là một trong những mối quan tâm chính trong giai đoạn xây 

dựng tiểu dự án Đà Nẵng, đặc biệt liên quan đến việc xây dựng các tòa nhà nhiều tầng và làm 
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việc trong mùa hè với thời tiết nóng. Rủi ro tiềm tàng trong giai đoạn xây dựng có thể là tai nạn, 

điện giật, cháy, nổ và rò rỉ nhiên liệu. Nguy cơ tai nạn thường liên quan đến các khu vực đào 

sâu, dự trữ vật liệu và chất thải, máy móc và vận hành xe tải, vật liệu cồng kềnh như giàn giáo, 

khu vực hố đào sâu, mương/rãnh hở tạm thời, vv Các nguy cơ cháy nổ bao gồm vận chuyển và 

lưu trữ nhiên liệu, cháy chập dây điện hoặc khi tiêu thụ điện. Bên cạnh đó, sức khỏe của công 

nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi và khí thải từ máy móc, xe tải chuyên chở vật liệu xây 

dựng, chất thải,.... 

Dòng lao động và tác động xã hội 

Việc huy động khoảng 1.200 công nhân, 300 trong số đó có thể đến từ các địa phương khác sinh 

sống và làm việc trong khu vực dự án trong thời gian xây dựng từ 2 đến 3 năm có thể dẫn đến 

xáo trộn xã hội hoặc thậm chí xung đột phát sinh do cạnh tranh gia tăng đối với dịch vụ công 

cộng, tăng gánh nặng cho các dịch vụ y tế địa phương, bạo lực trên cơ sở giới, lạm phát giá cả, 

tăng rủi ro giao thông và an toàn. Xung đột xã hội cũng có thể xảy ra do ngôn ngữ và / hoặc 

hành vi của người lao động không phù hợp với phong tục địa phương, đặc biệt nếu họ liên quan 

đến uống rượu, đánh bạc, quấy rối tình dục hoặc mại dâm. Tác động xây dựng, chất thải và nước 

thải từ các trại gây phiền toái, xáo trộn hoặc thậm chí làm gián đoạn các hoạt động hàng ngày 

của cộng đồng địa phương cũng có thể dẫn đến xung đột xã hội. Ngoài ra, phụ nữ và trẻ em gái 

bị ảnh hưởng không cân xứng bởi bạo lực trên cơ sở giới (GBV) trên toàn cầu. Điều này bao 

gồm các hành vi gây tổn hại về thể chất, tình dục hoặc tinh thần hoặc đau khổ, đe dọa các hành 

vi đó, ép buộc và các hành vi tự do khác. Những hành vi này có thể xảy ra ở nơi công cộng hoặc 

cá nhân. Ngoài ra, lực lượng lao động trẻ em có thể bị lạm dụng trong trường hợp nhà thầu 

tuyển dụng lao động có độ tuổi dưới 15 hoặc từ 15 đến 18 mà không có sự đồng ý của gia đình / 

người bảo trợ theo Luật Lao động năm 2012. Bằng cách phân tích lý lịch của cộng đồng, công 

nhân và chính quyền địa phương và kinh nghiệm trong quá khứ từ các dự án tương tự trong khu 

vực, các tác động này sẽ có thể dự đoán, giảm thiểu và quản lý được. Các biện pháp được đề 

xuất để giảm thiểu xung đột xã hội được trình bày trong Bộ quy tắc ứng xử của công nhân, trong 

đó tầm quan trọng của hành vi phù hợp, lạm dụng rượu và tuân thủ luật pháp và quy định có liên 

quan sẽ được nêu ra để áp dụng. Mỗi công nhân sẽ được thông báo về Quy tắc ứng xử và bị ràng 

buộc bởi nó trong khi làm việc của Khách hàng hoặc Nhà thầu. Quy tắc ứng xử sẽ có sẵn cho 

các cộng đồng địa phương tại các trung tâm thông tin tiểu dự án hoặc các địa điểm khác mà 

cộng đồng có thể dễ dàng truy cập. Để giảm thiểu tác động xã hội, Nhà thầu có trách nhiệm 

đăng ký công nhân với chính quyền địa phương để tạm trú và đào tạo phù hợp cho tất cả nhân 

viên / công nhân theo mức độ trách nhiệm của họ đối với các vấn đề môi trường, sức khỏe và an 

toàn. 

Các tác động và Rủi ro trong giai đoạn vận hành.  

Các tác động tiềm tàng trong quá trình vận hành bao gồm quản lý chất thải và nước thải được 

tạo ra từ các phòng thí nghiệm và hoạt động của sinh viên/giảng viên/cán bộ, hoạt động của máy 

móc, thiết bị vận hành. Những tác động tiềm năng này dự kiến sẽ ở mức độ thấp đến trung bình, 

cụ thể theo khu vực cụ thể và có thể được giảm thiểu đến mức chấp nhận được bằng thiết kế kỹ 

thuật phù hợp, thực hiện và giám sát tốt công tác quản lý và xây dựng. 

Các tác động môi trường và xã hội tiêu cực chủ yếu bao gồm phát sinh chất thải rắn và nước 

thải, đặc biệt là chất thải từ các phòng thí nghiệm được coi là chất thải nguy hại, sự cố về an 

toàn, sức khoẻ nghề nghiệp. Các tác động tiêu cực trong quá trình hoạt động đã được coi là vừa 

phải về mức độ và có thể quản lý được. Các biện pháp giảm thiểu được cung cấp phù hợp trong 

ESMP của ESIA. 

Nước thải sinh hoạt: Do tập trung nhiều sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và nhân viên 

hành chính với tổng số dự báo 16.700 người, lượng nước thải sinh hoạt ước tính khoảng 20 lít / 

người / ngày, và do đó tổng khối lượng nước thải là 334 m³ / ngày. Nước thải sinh hoạt sau khi 

xử lý qua các khối bể tự hoại sẽ được thu gom và dẫn về xử lý tại nhà máy xử lý nước thải sinh 

hoạt thành phố. 
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Nước thải phòng thí nghiệm: Thành phần, tính chất và nồng độ của chất thải phòng thí nghiệm 

không ổn định, thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào tần suất, số lượng, loại và mục đích của thí 

nghiệm. Lượng nước thải ước tính khoảng 5,7 m³ / ngày. Nước thải sẽ được thu gom riêng và xử 

lý bằng phương pháp hóa lý và sinh học để đáp ứng các quy trình kỹ thuật quốc gia trước khi 

thải vào hệ thống thoát nước thải chung của thành phố. 

Chất thải rắn sinh hoạt: Nguồn chất thải rắn từ các trường đại học bao gồm rác thải sinh hoạt, 

rác thải văn phòng (giấy, bao bì, bút, v.v.). Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính khoảng 

8,35 tấn / ngày. Các chất thải dự kiến sẽ được Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng thu gom và 

xử lý theo Nghị định 59/2007 / ND-CP và Nghị định 38/2015 / ND-CP về quản lý chất thải. 

Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại bao gồm pin hết hạn, đèn neon, keo dán, vỏ hộp đựng 

chất tẩy rửa ước tính vào khoảng 1-15kg / tháng. Các hoạt động của phòng thí nghiệm sẽ tạo ra 

chất thải nguy hại, như thùng chứa hóa chất bị hỏng, vỏ thùng chứa hóa chất, hóa chất hết hạn, 

chất béo và dầu, chất bôi trơn từ hoạt động bảo trì, thiết bị điện bị hỏng như đèn, mực in, linh 

kiện máy tính hỏng, pin hỏng; máy in phun hỏng,.... Chất thải nguy hại sẽ được xử lý theo 

Thông tư 36/2015 / TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại. Tiểu dự án ĐHĐN cũng sẽ áp 

dụng tốt các quy tắc thực hành nội bộ về lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại. 

An toàn giao thông: Ước tính, hoạt động của khoảng 16.700 xe máy và ô tô của sinh viên và 

giảng viên vào giờ cao điểm (tức là 6-8 giờ sáng và 4 - 6 giờ chiều) sẽ gây áp lực nặng nề đối 

với giao thông địa phương, đặc biệt là ở các khu vực xung quanh trường đại học. Do đó, tai nạn 

giao thông và tắc nghẽn có thể sẽ xảy ra và gây ra những tác động trực tiếp, gián tiếp đến các 

hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các trường đại học và chính quyền địa 

phương cần phải tính đến các phương án quản lý giao thông tốt để giảm thiểu tác động tiêu cực 

do việc gia tăng lưu lượng, mật độ các phương tiện tham gia giao thông. 

Nguy cơ cháy, nổ và chập điện: Các trường đại học được trang bị đầy đủ các thiết bị nên nhu 

cầu về điện chiếu sáng, điều hòa không khí, máy tính, thiết bị thí nghiệm, v.v ... là khá lớn và do 

đó sẽ có nguy cơ/rủi ro về an toàn điện. Ngoài ra, các hoạt động sửa chữa và bảo trì với hàn điện 

cũng có khả năng gây ra rủi ro cháy nổ. Các trường đại học có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nội 

thất, sách, vật liệu, hóa chất và số lượng lớn xe máy sử dụng xăng tại nhà để xe và bãi đỗ xe và 

máy phát điện dự phòng sử dụng dầu diesel, do đó cũng gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn. Để 

giảm thiểu rủi ro, hệ thống điện được thiết kế và lắp đặt với đầy đủ các thiết bị an toàn điện như 

vật liệu chống cháy, thiết bị bảo vệ khi quá tải ngắt mạch tự động & ngắn mạch, chống rò rỉ 

điện. Thiết kế và sắp xếp các thiết bị PCCC tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ. Hồ sơ an 

toàn về phòng cháy chữa cháy tiểu dự án ĐHĐN phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Kế hoạch tổng thể về an toàn PCCC, đảm bảo an toàn về tính mạng và giảm thiểu thiệt hại khi 

hỏa hoạn phải được chuẩn bị để xác định các rủi ro do hỏa hoạn, các quy tắc, tiêu chuẩn và quy 

định hiện hành và các biện pháp giảm thiểu trước khi vận hành các tòa nhà. 

Rủi ro trong phòng thí nghiệm: Hoạt động trong phòng thí nghiệm có thể gây rủi ro cho sức 

khỏe của sinh viên và nhân viên phòng thí nghiệm do có khả năng tiếp xúc với hóa chất, đặc biệt 

là các hóa chất độc hại như axit, bazơ, muối của kim loại nặng, dung môi hữu cơ, vi khuẩn, v.v 

... Nguy cơ ảnh hưởng bởi các hoá chất độc hại là khả năng, mức độ phơi nhiễm và độc tính vốn 

có của một số loại hóa chất. Tiếp xúc với các hóa chất thậm chí với liều lượng lớn với ít độc tính 

vốn có, chẳng hạn như phốt phát, ... có nguy cơ thấp. Ngược lại, ngay cả một lượng nhỏ hóa chất 

có độc tính cao hoặc ăn mòn có thể gây ra tác dụng phụ đáng kể. Thời gian và tần suất tiếp xúc 

cũng là những yếu tố quan trọng trong việc xác định liệu một hóa chất sẽ tạo ra các tác động có 

hại hay không. Một lần tiếp xúc với một số hóa chất là đủ để tạo ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe; 

đối với các hóa chất khác tiếp xúc nhiều lần là cần thiết để tạo ra hiệu ứng độc hại. Đối với hầu 

hết các chất, lộ trình tiếp xúc (qua da, mắt, đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp) cũng là một cân 

nhắc quan trọng trong đánh giá rủi ro. Đối với các hóa chất là chất độc toàn thân, liều bên trong 

cơ quan đích là một yếu tố quan trọng. Phơi nhiễm với các chất độc hại cấp tính có thể được 

hướng dẫn bởi các thông số độc tính được xác định rõ dựa trên các nghiên cứu trên động vật và 
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thường là phơi nhiễm ở người do ngộ độc. Tập huấn về OHS, sử dụng PPE và thông gió tốt cho 

các phòng thí nghiệm sẽ được áp dụng để giảm thiểu rủi ro. 

Các biện pháp giảm thiểu Tác động và Rủi ro.  

Để giải quyết các tác động và rủi ro tiềm ẩn đã được xác định và đánh giá trong Chương 3, các 

biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất và trình bày trong Chương 5. 

Trong các giai đoạn Nghiên cứu khả thi và Thiết kế chi tiết, các giải pháp kỹ thuật và xanh 

hoá đã được đề xuất để đưa vào thiết kế kỹ thuật để giải quyết một số tác động trong giai đoạn 

vận hành, ví dụ: v.v. 

Đối với các tác động và rủi ro trước khi xây dựng, hoạt động rà phá bom mìn/vật liệu chưa nổ 

sẽ được thực hiện đối với diện tích đất thu hồi 70ha theo Thông tư 146/2007 / TT-BQP ngày 11 

tháng 6 năm 2007 về quản lý và thực hiện rà phá bom mìn và QCVN 01: 2012 / BQP do Bộ 

Quốc phòng ban hành. Các chủ sở hữu tiểu dự án sẽ ký hợp đồng với một cơ quan quân sự có 

thẩm quyền để loại bỏ các vật liêu chưa nổ ở độ sâu 5m từ mặt đất của các công trường xây 

dựng. Kế hoạch chi tiết để rà phá bom mìn sẽ được thông báo trước cho người dân địa phương, 

giảng viên, cán bộ/nhân viên của các trường đại học và sinh viên hiện có trong khu vực bị ảnh 

hưởng trước khi bắt đầu rà phá bom mìn. 

Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) đã được chuẩn bị để giải quyết các tác động do thu hồi 

đất của tiểu dự án. Kinh phí ước tính vào khoảng 1.21,7 tỷ đồng (khoảng 51,989 triệu USD) cho 

việc thu hồi và bồi thường đất, và thực hiện chương trình phụ hồi sinh kế (chi tiết xem RAP). 

Tất cả những người bị ảnh hưởng có tài sản trong hoặc cư trú trong khu vực dự án trước ngày 

khoá sổ của dự án đều được bồi thường thiệt hại. Những người mất thu nhập và / hoặc sinh kế sẽ 

được hỗ trợ để khôi phục sinh kế dựa trên các tiêu chí đủ điều kiện được xác định bởi dự án khi 

tham khảo ý kiến với những người bị ảnh hưởng bởi dự án. Nếu vào cuối dự án, các hoạt động 

phục hồi sinh kế đã được triển khai mà không được khôi phục như trước có dự án, các biện pháp 

bổ sung sẽ được cung cấp. Tất cả các hộ gia đình mất đất nông nghiệp sẽ được bồi thường bằng 

tiền mặt với chi phí thay thế 100%. Nhà / công trình của các hộ gia đình bị ảnh hưởng bất kể 

tình trạng pháp lý sẽ được bồi thường theo chi phí thay thế nếu được xây dựng trước ngày khoá 

sổ của dự án. Đối với nhà và công trình bị dỡ bỏ một phần và những nơi không đủ điều kiện còn 

lại sẽ được bồi thường cho toàn bộ nhà với chi phí thay thế, đối với công trình / nhà bị dỡ bỏ 

một phần nhưng phần còn lại đủ điều kiện để ở, ngoài giá trị bồi thường cho khu vực tháo dỡ, 

những người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ thêm 30% giá trị của phần bị tháo dỡ để khôi phục 

trạng thái trước đó hoặc cải thiện tình trạng tốt hơn. Chi phí thay thế được tính để xây dựng lại 

nhà / công trình mới không bao gồm khấu hao và khấu trừ cho các vật liệu/kiến trúc có thể tái sử 

dụng. Có một khu tái định cư (12ha) sẽ được xây dựng hoàn thành trước khi bắt đầu giải phóng 

mặt bằng. 

Việc di dời 1.500 ngôi mộ bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện trên cơ sở tham khảo ý kiến đầy đủ 

với các hộ gia đình bị ảnh hưởng để đáp ứng các phong tục và thói quen của họ liên quan đến 

việc di dời các ngôi mộ. Bồi thường đền bù cho các ngôi mộ bị ảnh hưởng bao gồm toàn bộ chi 

phí liên quan đến: a) đất để chôn cất, b) đào, c) di dời, d) cải tạo, e) xây dựng lăng mộ mới và f) 

các chi phí liên quan hợp lý khác cần thiết để đáp ứng Phong tục tập quán tại địa phương. 

Đối với các tác động và rủi ro trong giai đoạn thi công xây dựng 

Các biện pháp giảm thiểu tác động xây dựng chung đã được đề xuất dưới dạng Quy tắc môi 

trường thực tiễn (ECOP đã được nêu trong báo cáo chính) để kết hợp vào các tài liệu đấu thầu 

các gói thầu xây dựng. Ví dụ, các nhà thầu được yêu cầu thông báo cho cộng đồng địa phương ít 

nhất hai tuần trước khi khởi công xây dựng. Họ phải đảm bảo rằng các xe tải phải được che chắn 

trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, hoặc lắp đặt/thiết lập rãnh thoát nước và bồi lắng 

để ngăn chặn sự bồi lắng nguồn nước mặt, phải áp dụng các biện pháp bảo vệ công trường để 

quản lý rủi ro an toàn đối với cả công nhân và cộng đồng địa phương, phải cung cấp đầy đủ vải 

bảo hộ và trang thiết bị cho công nhân để bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp, v.v. Ngoài ra, các biện 
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pháp giảm thiểu cụ thể trên công trường như đóng cọc/cừ/ ván khi đào sâu để tránh rủi ro trượt 

đất cũng được đề xuất, các biện pháp như vậy đã được trình bày đầy đủ để đưa vào tài liệu đấu 

thầu. Các biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù đối với các cơ sở nhạy cảm được trình bày 

trong Chương 5. 

Bộ quy tắc ứng xử của công nhân cũng được sẽ được chuẩn bị như một phần của ECOP để giải 

quyết những lo ngại có thể phát sinh từ dòng lao động (mặc dù khá nhỏ). Ngoài ra, ESMP cũng 

đề xuất rằng đào tạo về nhận thức về HIV /AIDS cho công nhân và các đội giám sát xây dựng 

cũng sẽ được cung cấp trong quá trình thi công xây dụng tiểu dự án ĐHĐN. Chi phí ước tính 

cho khóa đào tạo này là 335.000.000 đồng (tương đương 14.255 USD). 

Đối với các tác động và rủi ro trong giai đoạn hoạt động 

Quản lý chất lượng không khí trong phòng thí nghiệm: Tất cả các phòng thí nghiệm của đại 

học Đà Nẵng sẽ được trang bị các thiết bị hiện đại: quạt hút hiện đại và hệ thống thông gió; tủ 

hút khí độc hại; hơi dung môi với hệ thống xử lý (được hấp thụ bởi than hoạt tính) trước khi thải 

ra môi trường, giảm thiểu khí thải từ các phòng thí nghiệm. 

Nước thải phòng thí nghiệm. Dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy xử lý nước thải thí nghiệm với 

công suất từ 30 m3 đến 50 m3/ngày ở phía sau tòa nhà Technopole. Hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải từ các phòng thí nghiệm phải được xây dựng / lắp đặt riêng và sẽ phải chú ý đến các 

giải pháp phân loại và giảm thiểu tác động tại nguồn. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột B, 

QCVN40: 2011/BTNMT trước khi xả vào cống thoát nước của Đại học Đà Nẵng trên đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, sau đó kết nối với hệ thống thoát nước thành phố và được xử lý bởi Trạm 

xử lý nước thải Hòa Xuân (công suất 60.000 m3/ngày) được đầu tư bởi Dự án SCDP tài trợ bởi 

WB. Đề xuất kỹ thuật của hạng mục này sẽ được cập nhật chi tiết trong giai đoạn FS. 

Quản lý chất thải nguy hại. Nhà điều hành Technopole sẽ đăng ký nguồn chất thải nguy hại 

với DONRE theo yêu cầu của Thông tư số 36/2015 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015. 

Chất thải nguy hại sẽ được chứa trong thùng / nhà chứa và được dán nhãn theo quy định hiện 

hành. Vỏ bao bì/vỏ chai hóa chất sẽ được trả lại cho nhà cung cấp. Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ 

được thu gom, vận chuyển đến và xử lý nhà máy xử lý chất thải / xử lý chất thải Khánh Sơn để 

xử lý chất thải và chất thải nguy hại tại phường Hòa Khánh Nam, huyện Liên Chiểu bởi các đơn 

vị chức năng được cấp phép. 

Rủi ro từ hoạt động của phòng thí nghiệm. (i) Các biện pháp giảm thiểu rò rỉ khói hóa chất, 

(ii) Phòng ngừa rủi ro khi sử dụng hóa chất và dụng cụ phòng thí nghiệm; (iii) Vận hành an toàn 

thiết bị và máy móc; (iv) Các quy tắc an toàn và sơ cứu trong phòng thí nghiệm; (v) Quy tắc cho 

sinh viên làm thí nghiệm và (vi) Quy tắc cho giảng viên hướng dẫn thí nghiệm, ... được trình bày 

trong Chương 5. 

ESMP đã đề xuất một sự cơ chế thực hiện và xác định trách nhiệm thực hiện đối với các bên liên 

quan, như dưới đây. 

Chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án (ĐHĐN): Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện tiểu dự án 

tổng thể, bao gồm cả việc tuân thủ các quy định về môi trường. Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm 

về việc thực hiện ESMP và các hoạt động môi trường của tiểu dự án trong giai đoạn xây dựng và 

vận hành: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong sự tham gia của cộng đồng 

trong quá trình triển khai tiểu dự án; (ii) Đảm bảo rằng thiết kế chi tiết bao gồm tất cả các biện 

pháp giảm thiểu tác động môi trường đề xuất trong ESMP; (iii) giám sát và giám sát để đảm bảo 

có đầy đủ các nội dung của ESMP được đưa vào đấu thầu và các văn bản hợp đồng; (iv) đảm 

bảo rằng một hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động tốt; (v) Người đại diện về 

thực hiện ESMP cho Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. 

Nhà thầu sẽ giao cho nhân viên Môi trường, Sức khỏe Xã hội và An toàn (EHS) thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu Môi trường và Xã hội được đề xuất trong ESIA / ESMP: chịu trách nhiệm 

chuẩn bị  CESMP cho từng công trường xây dựng và trình lên PMU và CSC để xem xét và phê 

duyệt trước khi bắt đầu xây dựng; Có giấy phép xây dựng (kiểm soát giao thông, lánh nạn, đào 
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bới, an toàn lao động ... trước khi thi công) theo quy định hiện hành; Thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu được xác định trong ESMP, CESMP, hồ sơ mời thầu .... 

Tư vấn giám sát thi công (CSC) chỉ định các Nhân viên Môi trường và Xã hội có đủ năng lực để 

giám sát việc thực hiện ESMP và đảm bảo tuân thủ; Chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo môi 

trường thường xuyên trong giai đoạn thi công; Hỗ trợ PMU báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt 

chẽ với cộng đồng địa phương; Sắp xếp, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về HIV / AID cho 

tất cả người lao động, đội CSC và cán bộ Ban QLDA. Chi phí đào tạo này bao gồm trong hợp 

đồng dịch vụ tư vấn; Thực hiện việc giám sát chất lượng môi trường định kỳ trong giai đoạn xây 

dựng và đầu năm, chuẩn bị các báo cáo giám sát và giám sát môi trường định kỳ để trình lên các 

cơ quan chức năng của Việt Nam. 

Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC): Hỗ trợ Ban QLDA xây dựng và vận hành hệ thống 

quản lý môi trường, phối hợp với đội CSC tổ chức tập huấn cho Nhà thầu về yêu cầu quản lý 

môi trường dự án; Tổ chức tập huấn, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho các cơ quan 

liên quan trong quá trình triển khai tiểu dự án, thực hiện các chuyến thăm thực địa ngẫu nhiên để 

xác nhận sự tuân thủ hoặc đề xuất các biện pháp khắc phục / cải tạo; Chuẩn bị các báo cáo giám 

sát sau mỗi chuyến kiểm tra thực địa. 

Các bên liên quan khác (DONRE tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Phòng cảnh sát 

môi trường, Công ty công ích, Cộng đồng địa phương) được trình bày trong Bảng 5.12. 

Ngoài ra, ESMP cũng đã đề xuất một chương trình quan trắc và giám sát môi trường cũng như 

các yêu cầu báo cáo, kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực, khung tuân thủ và hệ thống chế tài 

như đã nêu chi tiết trong Chương 5. Tổng chi phí ước tính để thực hiện ESMP được tóm tắt dưới 

đây. 

Tham vấn cộng đồng. 

Tham vấn về các vấn đề môi trường đã được thực hiện sau khi hoàn thành bản ESIA dự thảo đầu 

tiên. Đối với tiểu dự án Đà Nẵng, đợt tham vấn đầu tiên về các vấn đề xã hội và môi trường 

được thực hiện từ ngày 4 - 8/11/2019 và đợt tham vấn thứ hai được thực hiện từ ngày 23 đến 27 

tháng 12 năm 2019 tại phường Hòa Quý và quận Ngũ Hành Sơn và các đối tượng chịu tác động 

đặc thù như giảng viên và sinh viên từ các trường đại học / cao đẳng hiện có. Các kết quả tham 

vấn được trình bày trong Chương 6. 

Kết luận và Kiến nghị.  

Nhìn chung, tiểu dự án sẽ mang lại những tác động môi trường xã hội tích cực đáng kể. Hầu hết 

các tác động tích cực này dự kiến sẽ đạt được trong giai đoạn vận hành của tiểu dự án. Ngoài các 

tác động tích cực xã hội, một khi tiểu dự án Đại học Đà Nẵng đi vào hoạt động, nó sẽ mang lại 

những tác động tích cực đến môi trường: (i) hình thành một khu vực địa chất đô thị đại học với 

không gian xanh và khu vực sáng tạo, vv tạo ra môi trường học thuật tích cực cho sinh viên và 

giảng viên trường đại học; (ii) Tăng độ che phủ của cây xanh trong khuôn viên trường Đại học; 

(iii) đầu tư cơ sở hạ tầng cao cấp với hệ thống thu gom nước thải, nước thải, chất thải rắn theo 

tiêu chuẩn; (iv) có các cấu trúc thân thiện với môi trường với mục đích sử dụng năng lượng xanh 

và tiết kiệm năng lượng. 

Mặt khác, một số tác động và rủi ro tiêu cực về môi trường và xã hội cũng có thể xảy ra trong 

quá trình xây dựng và vận hành các cơ sở được cung cấp theo tiểu dự án. Chúng bao gồm tăng 

bụi, tiếng ồn và khí thải, rung động, phát sinh chất thải rắn và nước thải, giảm chất lượng nước 

mặt, xáo trộn giao thông và tăng rủi ro an toàn giao thông, thiệt hại cho cơ sở hạ tầng hiện có 

(cấp điện / thoát nước, v.v.) và gián đoạn liên quan các dịch vụ gia tăng lũ lụt / bồi lắng cục bộ, 

các vấn đề sức khỏe và an toàn cho công chúng và người lao động, v.v. Những tác động này 

được dự đoán ở mức độ vừa phải và có thể kiểm soát được thông qua kế hoạch quản lý môi 

trường và xã hội được đề xuất cho tiểu dự án này. Do đó, Tiểu dự án ĐHĐN là cần thiết được 

thực hiện. 
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GIỚI THIỆU  

I. TỔNG QUAN 

I.1. Xuất xứ của Dự án 

Chính phủ đã bắt đầu đẩy các yêu cầu về phía trước mạnh hơn về chất lượng học tập, 

toàn vẹn quản lý và trách nhiệm tài chính. Luật năm 2012 về giáo dục đại học đòi hỏi các trường 

đại học chịu trách nhiệm về: (a) đảm bảo chất lượng (QA), đặc biệt trong việc đánh giá và kiểm 

định chất lượng của các chương trình học tập và toàn bộ tổ chức và duy trì các điều kiện bảo 

đảm chất lượng cơ bản liên quan đến học tập và nhân viên phi học thuật, chương trình giảng 

dạy, cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính, (b) công bố thông tin cho công chúng về điều kiện 

bảo đảm chất lượng, kết quả nghiên cứu và đào tạo, và tình trạng kiểm định chất lượng, và (c) 

tiết lộ thông lệ tài chính và báo cáo kiểm toán. Hệ thống giáo dục đảm bảo chất lượng cao bao 

gồm đảm bảo chất lượng nội bộ, đảm bảo chất lượng bên ngoài và các cơ quan đảm bảo chất 

lượng. Cho đến nay, 75 phần trăm các trường đại học đã thiết lập các đơn vị đảm bảo chất lượng 

nội bộ. Tuy nhiên, các chỉ tiêu đánh giá độc lập và kiểm định chất lượng đã không được đáp ứng 

vì các vấn đề năng lực và thiếu sự tuân thủ. Năm trung tâm kiểm định đã được thành lập cho đến 

ngày hôm nay. Chỉ có một vài tổ chức và một phần nhỏ của chương trình đã hoàn thành quá 

trình kiểm định chất lượng thể chế và chương trình. Một số trường đại học hàng đầu bao gồm 

Đại học Quốc gia Hà Nội Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng đã đi kiểm 

định chất lượng quốc tế và khu vực của các chương trình của Mạng lưới ASEAN QA và kiểm 

định viên chuyên như AACSB và ABET trong quản trị kinh doanh và kỹ thuật tương ứng. 

Chính phủ đã xác định được hai trường đại học quốc gia và một trường đại học trong khu 

vực để nhận nguồn đầu tư tài chính của Ngân hàng Thế giới theo đề xuất Dự án Phát triển Đại 

học Quốc gia Việt Nam (VNUDP), gồm: (i) ĐHQG Hà Nội, (ii) ĐHQG Thành phố Hồ Chí 

Minh, và (iii) Đại học của Đà Nẵng (UD). 

VNUDP sẽ hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ để đáp ứng nhu cầu về (a) tăng số lượng và 

chất lượng sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng (để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc 

gia); (b) nâng cao chất lượng và mức độ phù hợp của nghiên cứu (để phục vụ các lĩnh vực ưu 

tiên quốc gia và chuyển giao kiến thức và công nghệ cho nền kinh tế dẫn đầu đổi mới); và (c) kết 

nối nhiều sự tham gia của cộng đồng (để phục vụ nhu cầu kinh tế - xã hội khu vực). Dự án được 

đề xuất ba hợp phần sau đây: 

Hợp phần 1: Nâng cao chất lượng dạy và học 

Hợp phần 1 nhằm mục đích hỗ trợ đào tạo sinh viên tốt nghiệp chất lượng cao bằng cách 

hỗ trợ ba trường đại học (i) xây dựng và / hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng (tòa nhà, giảng đường, 

lớp học, phòng thí nghiệm và các cơ sở liên quan); (ii) cung cấp thiết bị và xây dựng / nâng cấp 

cơ sở hạ tầng công nghệ kỹ thuật số nền tảng (trung tâm dữ liệu, mạng); (iii) đổi mới phương 

pháp dạy-học (ví dụ: điện tử - MOOCs / thích ứng); và (iv) quốc tế hóa các chương trình đào 

tạo. 

Hợp phần 2: Vượt trội trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

Hợp phần 2 tìm cách đạt xuất sắc trong nghiên cứu và tăng cường chuyển giao kiến thức 

bằng cách hỗ trợ ba trường đại học (i) xây dựng cơ sở hạ tầng nghiên cứu hiện đại (trung tâm 

nghiên cứu / tòa nhà viện, phòng thí nghiệm, v.v.); (ii) cung cấp thiết bị & công nghệ hiện đại 

(bao gồm Máy tính hiệu suất cao, VinaRen); (iii) thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh trong các 

lĩnh vực ưu tiên; (iv) hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan công nghiệp và 

chính phủ về khoa học, công nghệ và đổi mới. 
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Hợp phần 3: Quản trị và quản lý dự án 

I.2. Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng 

 

ĐHĐN là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng của khu vực miền Trung và 

vùng cao nguyên phía Tây của Việt Nam. ĐHĐN có 6 trường đại học thành viên, 12 đơn vị liên 

kết, 3 viện nghiên cứu, 35 trung tâm nghiên cứu và chuyển giao và 26 nhóm nghiên cứu. Các 

chương trình đào tạo của ĐHĐN tập trung vào kinh tế, giáo dục, công nghệ và quản lý nhà nước. 

ĐHĐN đã có khoảng 100 bài báo được xuất bản trên các tạp chí ISI / SCOPUS hàng năm trong 

vài năm qua. Liên quan đến quốc tế hóa, ĐHĐN đã thực hiện 6 chương trình chung và ký kết 

ghi nhớ với 142 trường đại học quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Iceland, Phần Lan, 

v.v., cho phép chuyển giao, trao đổi nhân viên và nghiên cứu hợp tác. 

Các mục tiêu của Tiểu dự án ĐHĐN như sau: 

- Mục tiêu chung: xây dựng ĐHĐN trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ theo chuẩn mực quốc tế để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao 

phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trình 

độ phát triển khoa học công nghệ của thế giới. 

- Mục tiêu cụ thể: (i) Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở để triển khai các công trình 

phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của ĐHĐN, tạo tiền đề cho một 

đại học đẳng cấp quốc tế tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên; (ii) Cải thiện môi trường 

làm việc của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và nơi ở, sinh hoạt và học tập, nghiên 

cứu của sinh viên theo mô hình đại học thông minh, xanh, tiết kiệm năng lượng và thân 

thiện với môi trường; (iii) Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ để đạt tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng yêu cầu của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0; (iv) Góp phần đạt được các mục tiêu về bình đẳng giới, hỗ trợ 

sinh viên ở các khu vực khó khăn, sinh viên là người dân tộc thiểu số tiếp cận môi trường 

sinh hoạt, học tập và nghiên cứu tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế. 

Để đạt được những mục tiêu này, Tiểu dự án ĐHĐN tiến hành thực hiện 03 hợp phần sau: 

 Hợp phần 1: Nâng cao chất lượng dạy và học 

Xây dựng cơ sở vật chất cho một số trường thành viên của ĐHĐN, gồm: 

(A1) Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 5.3ha: xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 tầng với 

diện tích 8.500 m2 sàn; 02 khối nhà học tập 5 tầng với diện tích 30.000 m2 sàn; 01 khối 

nhà 3 tầng với diện tích 6.642 m2 để làm nhà xưởng thực hành, thí nghiệm; các công 

trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến áp và các 

hạng mục phụ trợ khác…) 

(A2) Đại học Ngoại ngữ, 5.0ha: xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 tầng với diện tích 

10.500 m2; 01 khối nhà học tập 5 tầng với diện tích 7.500 m2; các công trình phụ trợ 

(sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục 

phụ trợ khác…) 

(A3) Đại học Quốc tế, 6.1ha: xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 tầng với diện tích 

4.350 m2 sàn; 01 khối nhà 5 tầng với diện tích 9.750 m2 để làm nhà học tập và thực 

hành, thí nghiệm; các công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà 

xe, bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác…) 

(A4) Khu giáo dục đa năng, 5.1ha: xây dựng mới 03 khối nhà KTX 5 tầng với diện tích 

11.340 m2 sàn; 01 khối nhà học tập 5 tầng với diện tích 9.750 m2; 01 khối nhà ăn 1 tầng 

với diện tích 3.413 m2; các công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, 

nhà xe, bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác…) 
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(A5) Trung tâm Đại học Đà Nẵng, 9,5ha: Xây dựng 01 tòa nhà trung tâm hành chính 9 

tầng, tổng diện tích sàn là 19.170m2; Xây dựng các công trình phụ trợ (Cấu trúc phụ trợ: 

sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà để xe, bãi đỗ xe, trạm biến áp và các công 

trình khác) 

 Hợp phần 2: Vượt trội trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.  

 (i) Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiên tiến (B1), gồm: đường giao thông nội bộ, hệ 

thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh, hạ tầng CNTT... trên 

diện tích 40 ha của ĐHĐN thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

(ii) Xây dựng Khu Công nghệ cao Technopole và Không gian sáng tạo (B2) với hệ thống cơ sở 

hạ tầng và phòng thí nghiệm, gồm các công trình sau: Xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 

tầng với diện tích 8.500 m2; Xây dựng mới 04 khối nhà thí nghiệm công nghệ cao 3 tầng với 

diện tích 15.600 m2; Xây dựng mới Trạm xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày.đêm. 

 Hợp phần 3: Quản trị và quản lý dự án 

Các hoạt động trong hợp phần này sẽ bao gồm (i) thiết lập một mô hình quản trị hiện đại (nguồn 

nhân lực, tổ chức và tài chính); (ii) sử dụng thông tin và công nghệ để quản trị và quản lý hiệu 

quả hơn; (iii) tổ chức thực hiện và quản lý dự án bao gồm quản lý về môi trường và xã hội. 

Quản trị  

(i) Hoàn thành mô hình đại học tự chủ; phát triển hệ thống quản trị đại học tiên tiến trên 

cơ sở ứng dụng CNTT. 

(ii) Nâng cao năng lực quản lý của các tổ chức thành viên và các đơn vị trực thuộc thuộc 

ĐHĐN; phát triển và củng cố cơ sở dữ liệu để ra quyết định. 

(iii) Thiết lập một cơ chế tài chính bền vững; vạch ra một lộ trình để tự chủ cùng với 

trách nhiệm giải trình của các tổ chức thành viên và các đơn vị trực thuộc; phát triển cơ 

chế phối hợp và chia sẻ nguồn lực trong toàn ĐHĐN. 

Quản lý dự án 

(i) Thành lập Ban quản lý dự án bao gồm: Quản trị viên và lập kế hoạch; Tài chính; Nhân 

sự, Quản lý nghiên cứu; Quản lý xây dựng, giám sát và đánh giá. 

(ii) Thiết lập các cơ chế để thực hiện và quản lý hiệu quả các hoạt động của tiểu dự án, 

đảm bảo tuân thủ các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Thế giới. 

Báo cáo ESIA này được chuẩn bị cho các hạng mục công trình xây dựng của Hợp phần 1 & 2 

(bao gồm 7 nhóm công trình xây dựng mới A1, A2, A3, A4, A5 và B1, B2 và hạ tầng kỹ thuật 

trên diện tích 40ha nêu trên), không bao gồm các hạng mục phi công trình của Hợp phần 1 & 2; 

Hợp phần 3. 

I.2. Cơ quan, tổ chức phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi và EIA 

Cơ quan phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Địa chỉ: Số 35 đường Đại Thế Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.38695144; Fax: 024.38694085 

Cơ quan phê duyệt báo cáo EIA: Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) 

- Địa chỉ: Số 10 - Đường Tấn Thùyet - Hà Nội. 

- Điện thoại: 0243.8343 911 Fax: 0243.7736892 

I.3. Các dự án, Quy hoạch liên quan 

Tiểu dự án ĐHĐN vay vốn WB sẽ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trên diện tích 

khoảng 40ha của khu đất quy hoạch làng ĐHĐN - thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng. This 

project will follow related development plans, including: 
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• Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, phê duyệt tại Quyết định 

số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

•  Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 

2050; 

• Quy hoạch phân khu ĐHĐN với diện tích 300ha tại Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng) 

- Điện Ngọc (Điện Bàn, Quảng Nam) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết 

định số 1057/1997/QĐ-TTg ngày 09/12/1997 và được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt điều 

chỉnh theo Quyết định số 6001/QĐ- BGD&ĐT/KHTC ngày 19/10/2004. 

• Dự án Khu tái định cư làng ĐHĐN. 

Một số chi tiết trong Quy hoạch, dự án liên quan với Tiểu dự án ĐHĐN (vay vốn WB) được 

trình bày dưới đây: 

 Quy hoạch phân khu làng ĐHĐN: 

Ngày 09/12/1997, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phân khu làng Đại học Đà 

Nẵng tại Quyết định số 1057/1997/QĐ-TTg với quy mô đào tạo đến năm 2010 là 30.000 sinh 

viên hệ chính quy và diện tích sử dụng đất là 300ha, trong đó, 110ha thuộc phường Hòa Quý, 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và 190ha thuộc xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam. Chính phủ định hướng xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý – Điện Ngọc, với mục tiêu 

trở thành khu đô thị đại học hiện đại, tiên tiến ở Đông Nam Á, với số vốn trên 7.000 tỷ đồng 

(tính tại thời điểm đó). 
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Hình 1. Vị trí Quy hoạch Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc  

Tính từ thời điểm Quy hoạch chung ĐHĐN tại Hòa Quý – Điện Ngọc tỷ lệ 1/2000 được 

phê duyệt năm 1997, dự án đã trải qua nhiều giai đoạn đầu tư và điều chỉnh quy hoạch, cụ thể: 

* Dự án đầu tư Đại học Đà Nẵng giai đoạn I 

Ngày 08/9/1999, Dự án đầu tư giai đoạn I Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. Kết quả đạt được: tại vị trí lập Quy hoạch chung Đại 

học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc đã thực hiện làm mốc giới bảo vệ, tránh lấn chiếm đất 

đai. 

* Điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Đà Nẵng 2004 

Ngày 19/10/2004, Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 

6001/QĐ/BGD&ĐT/KHTC. Quy hoạch chung điều chỉnh cơ bản tuân thủ theo đồ án năm 1997, 

các trục giao thông, cơ cấu sử dụng đất vẫn không thay đổi; nội dung điều chỉnh chủ yếu thay 

đổi vị trí của một vài trường đại học.  Quy hoạch sử dụng đất của đồ án năm 2004 gồm các chức 

năng sau: Trung tâm điều hành; Cao đẳng công nghệ; Đại học kỹ thuật; Đại học sư phạm; Trung 

tâm nghiên cứu; Đại học kinh tế; Đại học xây dựng; Đại học ngoại ngữ; Đại học bưu chính viễn 

thông; Ký túc xá sinh viên; Khu nhà ở tiêu chuẩn cao; Khu dịch vụ đô thị; Công viên cây xanh 

và thể dục thể thao; Đất dự trữ phát triển. 

* Bàn giao đất cho Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn: UBND thành phố 

Đà Nẵng đã cấp đất thuộc khu Quy hoạch chung ĐHĐN cho Trường Cao đẳng Công nghệ thông 

tin hữu nghị Việt – Hàn với diện tích 13,55ha gồm 2 đợt (ngày 02/12/2004 và tháng 4/2009). 

Quá trình triển khai giai đoạn II (năm 2004 đến 2012) 

* Quy hoạch chi tiết mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật: Tổng mặt bằng quy 

hoạch chi tiết Mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật chính Đại học Đà Nẵng được UBND thành 
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phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 4127/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006. Đồ án đã 

đưa ra các giải pháp thiết kế và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Đại học Đà Nẵng với các 

hạng mục san nền, thoát nước mưa, thoát nước thải, giao thông, cấp nước, cấp điện, đường cáp 

thông tin liên lạc, báo cháy. Đến hiện tại (2017) đã thực hiện xây dựng mạng lưới hạ tầng kỹ 

thuật 19.1 ha thuộc dự án xây dựng ĐHĐN giai đoạn II và giai đoạn III. 

* Quy hoạch chi tiết Trường Đại học Sư phạm và Khu ký túc xá thuộc dự án Đại 

học Đà Nẵng giai đoạn II: Đồ án Quy hoạch chi tiết Trường Đại học Sư phạm và Khu ký xá 

thuộc dự án Đại học Đà Nẵng giai đoạn II được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết 

định số 9142 /QĐ-UBND ngày 26 /12/2006. Vị trí, quy mô lập quy hoạch: gồm 19 ha; cho 

trường Đại học Sư phạm và Khu ký xá nằm tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng; đồng thời quy hoạch một số trục giao thông chính và đường bao (ngoài Trường Đại học 

Sư phạm). Khu vực lập quy hoạch gồm các chức năng: Khu học tập, Khu ký túc xá và hạ tầng 

kỹ thuật.  

* Dự án đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn II: Dự án đầu tư xây dựng Đại 

học Đà Nẵng giai đoạn II được Bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 3148/QĐ-

BGTĐT ngày 19/6/2007, tổng mức đầu tư 199 tỷ đồng. Kết quả thực hiện đầu tư đã hoàn thành 

đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng 25,4 ha và hoàn thành xây dựng các hạng mục: Hạng mục 

công trình: Nhà học A2 (1 khối 5 tầng, 2 khối 3 tầng), Nhà học A3 (1 khối 4 tầng) và nhà ký túc 

xá (2 khối 5 tầng); Hạng mục hạ tầng kỹ thuật: San nền, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước 

thải, giao thông, cấp điện. 

* Quá trình triển khai giai đoạn III (năm 2015 đến 2018): Điều chỉnh Quy hoạch chi 

tiết Trường đại học Sư phạm và Khu ký túc xá thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng 

giai đoạn II. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Trường đại học Sư phạm và Khu ký túc xá 

thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn II được UBND thành phố Đà Nẵng 

phê duyệt tại Quyết định số 9839/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 với các nội dung chính sau: Điều 

chỉnh ranh giới khu vực phía Bắc để kết nối với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Điều chỉnh đường 

giao thông nội bộ; Bố trí vào khu vực lập quy hoạch các khoa Y Dược, trường Cao đẳng công 

nghệ thông tin. 

* Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn III: 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn III được Bộ giáo 

dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 4983/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015, tổng 

mức đầu tư 124 tỷ đồng với nội dung đầu tư xây dựng mới các công trình sau: Nhà làm việc, học 

tập và thực hành thí nghiệm Khoa Y Dược (khối nhà B1) thuộc Đại học Đà Nẵng; Xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo Quy 

hoạch chi tiết điều chỉnh đã được phê 

duyệt. Kết quả đạt được: Hoàn thành một 

phần khối nhà B1 và một phần hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật 

Tính đến nay, sau 20 năm, trong 

vùng quy hoạch dự án mới có 3 Trường, 

Khoa được đầu tư xây dựng gồm: Cao đẳng 

CNTT Hữu nghị Việt - Hàn (trực thuộc Bộ 

Văn hoá, Truyền thông và Thông tin); 

Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng và Khoa 

CNTT và Truyền thông; Khu KTX (trực 

thuộc ĐH Đà Nẵng). 

Như vậy, so với kế hoạch được Thủ tướng phê duyệt, dự án tiếp tục bị chậm tiến độ 

nghiêm trọng do không được bố trí đủ vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển 



Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng 

 

Báo cáo Đánh Giá Tác động Môi trường Xã hội 

 

24 

khai đầu tư cho dự án. Trong 22 năm qua, việc đầu tư xây dựng dự án chậm khiến cuộc sống của 

hơn 2.000 người dân trong vùng gặp rất nhiều khó khăn. 

Tháng 01/2019, dự án Khu đô thị ĐH Đà Nẵng được Bộ Chính trị có ý kiến chỉ đạo tại 

Nghị quyết 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 và hướng đến là một trong các trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực 

theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 542/TB-VPCP ngày 22/11/2017 

của Văn phòng Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH 

Quốc gia TP.HCM, ĐH Đà Nẵng. 

Ngày 25/02/2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký Quyết định 227/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt "Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng ĐH Đà Nẵng, tỉ lệ 

1/2000” với quy mô khoảng 286,5ha, gồm 96,5ha thuộc phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, 

TP Đà Nẵng và 190ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở 

đó ĐHĐN đã tiến hành công tác Quy hoạch phân khu xây dựng ĐH Đà Nẵng, tỉ lệ 1/2000 theo 

nhiệm vụ được phê duyệt. Theo đó, ĐHĐN đã tiến hành công tác Quy hoạch phân khu xây dựng 

ĐH Đà Nẵng, tỉ lệ 1/2000 theo nhiệm vụ được phê duyệt.  

Quy hoạch phân khu xây dựng ĐHĐN tỉ lệ 1/2000 năm 2019 gồm các nội dung sau: 

STT Các phân khu chức 

năng 

Nội dung chính 

1 Khu trung tâm Khu học tập và các cơ sở nghiên cứu thuộc ĐHĐN: với quy mô 

đào tạo khoảng 60.000 sinh viên, 3.364 cán bộ giảng viên đến 

năm 2035. Dự kiến bố trí cho các 11 trường đã được xác định tại 

Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng, gồm: Trường Đại học 

Bách Khoa; Trường Đại học Kinh Tế; Trường Đại học Sư phạm; 

Trường Đại học Ngoại Ngữ; Trường Đại học Sư phạm kỹ 

thuật; Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

Việt Hàn; Trường Đại học Y dược; Trường Đại học Việt Anh 

(Đại học Quốc tê); Trường Đại học Khoa học; Trường Đại học 

Luật và   Trường Đại học Văn hóa và Du lịch. 

2 Khu giáo dục đa năng  

3 Khu nghiên cứu - phát 

triển - ươm tạo 

Khu technopole và không gian sáng tạo 

4 Khu quảng trường, công 

viên cây xanh. 

 

5 Khu ký túc xá sinh viên Nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt. Được tính quy mô 

phục vụ cho 70% tổng số lượng sinh viên. 

6 Khu nhà ở công vụ  

7 Đất giao thông, đầu mối 

hạ tầng kỹ thuật 

Hạ tầng chung của toàn khu (giao thông, bãi đỗ xe, trạm xe bus, 

trạm xử lí nước thải…), tại các khu chức năng còn bố trí quỹ đất 

cho giao thông nội bộ, sân bãi của từng dự án. 

8 Khu thương mại dịch vụ Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 21/3/2017 của Thủ tướng 

chính phủ đồng ý chủ trương bố trí 22ha đất thương mại để huy 

động vốn của nhà đầu tư 

9 Khu hiện trạng giữ lại  Gồm nhà ở hiện trạng mật độ xây dựng cao và khu mộ tập trung, 

quy mô dự kiến khoảng 24 ha. 
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Như vậy, để góp phần hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh tiến trình đưa ĐHĐN tại Hoà Quý đi vào 

hoạt động giảng dạy, ĐHĐN cần hoàn thiện các dự án trong danh sách nêu trên. Vì vậy, việc đầu 

tư xây dựng các công trình của dự án Phát triển các trường Đại học Quốc gia Việt Nam – Tiểu 

dự án Đại học Đà Nẵng là cụ thể hoá quy hoạch đã được duyệt. Tiểu dự án gồm 7 dự án thành 

phần là: (i) Khu trung tâm; (ii) Đại học Ngoại ngữ; (iii) Đại học SPKT; (iv) Đại học Quốc 

tế; (v) Khu giáo dục đa năng và (vi) Khu Technopole và không gian sáng tạo và (vii) Hạ 

tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại trên diện tích 40ha. 

 

Hình 2. QH phân khu xây dựng ĐHĐN tại Hòa Quý – Điện Ngọc năm 2019 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT 

Dự án Phát triển Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng sẽ tuân thủ các Luật 

hiện hành về Bảo vệ Môi trường của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, như sau:  
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II.1. Văn bản pháp lý và kỹ thuật của Chính phủ Việt Nam 

➢ Các Luật 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCNVN khóa XIII, 

kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 6 

thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2014; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 

7 thông qua ngày 18/06/2014 và có hiệu lực ngày 01/01/2015; 

- Luật sửa đổi và bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 40/2013/QH13 

được Quốc hội Nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013 và 

có hiệu lực từ ngày 01/07/2014; 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ 

họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013; 

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 8 

thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XII, kỳ họp thứ 2 

thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2008; 

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

- Luật Gáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19 

tháng 11 năm 2018. 

➢ Các Nghị định 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ 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; 

- Nghị định 19/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường; 

- Nghị đinh số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận 

chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008. 

- Nghị định số 46/2012/NĐ-CP, ngày 22/05/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP, ngày 04/04/2013 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 

quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; 
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- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công 

trình xây dựng; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

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

điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ bổ sung một số điều của 

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai; 

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

hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước 

thải; 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải 

và phế liệu; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; 

- Văn bản số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quản lý 

giải phóng mặt bằng rà phá bom mìn, vật liệu nổ cho công trình giao thông, và: 

- Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 4/5/2006 về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá 

bom, mìn, vật nổ. 

➢ Các Thông tư 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

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

trường; 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

quản lý chất thải nguy hại. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất 

thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 24/2017/BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

kỹ thuật quan trắc môi trường; 

- Thông tư số 04/2017 / TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định quản lý an toàn 

lao động trong xây dựng. 

- Thông tư số 19/2016/TT - BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản 

lý vệ sinh lao động và sức khoẻ người lao động; 

- Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng bộ xây dựng quy 

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

Các Quyết định được ban hành làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bao gồm: 
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- Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 05 năm 2019 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 

định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năn 2016 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc ban hành quy định các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc sửa, bổ sung một số điều quy định giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết 

định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

➢ Các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường 

Trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã áp dụng các Quy chuẩn Việt 

Nam (QCVN) sau: 

❖ Chất lượng nước 

- QCVN 01-1:2008/BYT–về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

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

- QCVN 09-MT 2015/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; 

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt; 

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

❖ Chất lượng không khí 

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

quanh; 

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

không khí xung quanh; 

- TCVN 6438:2005 - Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của 

khí thải. 

❖ Chất lượng đất và trầm tích 

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

kim loại nặng trong đất; 

- QCVN 15: 2008 / BTNMT - Chất lượng đất - Quy định kỹ thuật quốc gia về dư lượng 

thuốc trừ sâu trong đất. 

- QCVN 43:2012/BTNTM- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích. 

❖ Tiếng ồn và độ rung 

- 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; 

❖ Chất thải rắn 

- TCVN 6705:2009 - Chất thải rắn thông thường. Phân loại; 

- TCVN 6706:2009 - Chất thải nguy hại. Phân loại; 

- QCVN 07:2009/BTNM: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại; 

❖ Cấp thoát nước và một số các công trình xây dựng khác 

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

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế; 



Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng 

 

Báo cáo Đánh Giá Tác động Môi trường Xã hội 

 

29 

- QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”; 

- QCXD VN 01:2008/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng; 

❖ An toàn và sức khỏe lao động 

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

- QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- QCVN 27:2016/BYT về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

❖ An toàn xây dựng 

- QCVN 18:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn trong xây dựng. 

➢ Các văn bản pháp lý về dự án 

- Quyết định số 130/TTg ngày 04/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ về địa điểm quy hoạch 

xây dựng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN); 

- Quyết định số 1057/1997/QĐ -TTg ngày 09/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch chung ĐHĐN; 

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 08/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự 

án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn I; 

- Văn bản số 149/TB-VPCP ngày 21/3/2017 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với ĐHĐN; 

- Công văn số 542/UBND ngày 22/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về cơ chế, chính 

sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh, ĐHĐN thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực; 

- Quyết định số 6001/QĐ/BGD&ĐT/KHTC ngày 19/10/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung ĐHĐN; 

- Văn bản số 295/TB-BGDĐT ngày 28/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông báo Kết 

luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc về kế hoạch triển khai quy 

hoạch ĐHĐN; 

- Văn bản số 153/TB-VP ngày 09/5/2017 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông 

báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại buổi làm việc giữa 

Lãnh đạo UBND thành phố và Lãnh đạo ĐHĐN liên quan đến việc triển khai thực hiện quy 

hoạch ĐHĐN; 

- Văn bản số 137/TB-VP ngày 30/7/2018 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông 

báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi họp xử lý vướng mắc 

đối với dự án ĐHĐN; 

- Văn bản số 172/TB-VP ngày 30/8/2018 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông 

báo Kết luận của Lãnh đạo UBND thành phố tại buổi họp về tình hình triển khai dự án 

ĐHĐN (kèm theo Văn bản số 7831/SXD-QHKT ngày 24/8/2018 của Sở Xây dựng thành 

phố Đà Nẵng báo cáo về việc liên quan quỹ đất tái định cư phục vụ dự án ĐHĐN); 

- Văn bản số 282/BC-TTPTQĐ ngày 10/5/2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng báo cáo về việc lập khái toán phương án bồi 

thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng dự án ĐHĐN (diện tích quy hoạch còn lại cần giải 

tỏa: 71,1ha); 

- Văn bản số 201/BC-CNTTPTQĐS2 ngày 05/9/2018 của Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ 

đất số 2, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng báo cáo về việc lập khái toán 

phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng Dự án ĐHĐN; 
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- Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 25/01/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thu 

hồi đất, giao đất cho ĐHĐN sử dụng để xây dựng hệ thống đường bao ĐHĐN; 

- Quyết định 4127/QĐ-UBND ngày 22/6/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê 

duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết Mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật chính ĐHĐN; 

- Quyết định số 9142/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc 

phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết Trường Đại học Sư phạm và khu ký túc xá 

thuộc Dự án ĐHĐN giai đoạn II từ 2006-2010 (trong phạm vi địa bàn thành phố Đà Nẵng); 

- Quyết định số 8144/QĐ-UBND ngày 12/10/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thu 

hồi đất, giao đất cho ĐHĐN sử dụng để xây dựng trường Đại học Sư phạm và khu ký túc xá 

Dự án ĐHĐN giai đoạn II từ 2007 - 2010; 

- Quyết định số 3148/QĐ-BGDĐT ngày 19/06/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê 

duyệt Dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn II (năm 2007-2010); 

- Quyết định số 2798/QĐ-BGDĐT ngày 08/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê 

duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn II;  

- Quyết định số 4893/QĐ-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn III (năm 2015-

2017); 

- Quyết định số 9839/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 Trường Đại học Sư phạm và khu ký túc 

xá thuộc Dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn II để bố trí Trường Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin và Khoa Y - Dược thuộc ĐHĐN; 

- Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê 

duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Dự án Làng 

đại học. 

- Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng số 342/NVQH ngày 21/01/2019 về thiết kế quy 

hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Dự án Làng đại học; 

- Dự toán kinh phí Công trình: Chỉnh lý địa chính thửa đất phục vụ đền bù, GPMB dự án Đại 

học Đà Nẵng tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. 

➢ Tài liệu do Chủ dự án tạo lập 

Để chuẩn bị Tiểu dự án ĐHĐN, Chủ dự án tiến hành thuê tư vấn để thực hiện các báo cáo thành 

phần, thời gian chuẩn bị từ năm 2019 đến 2020. Gồm các tài liệu sau đây: 

- Báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng (vay vốn WB). 

- Các bản vẽ thiết kế sơ bộ của Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án 

Đại học Đà Nẵng (vay vốn WB). 

- Báo cáo khảo sát đo đạc, lấy mẫu phân tích hiện trạng môi trường khu vực tiểu dự án. 

- Báo cáo Kế hoạch hành động Tái định cư của Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt 

Nam - Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng (vay vốn WB). 

II.2. Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới 

Bên cạnh những thủ tục rà xét về môi trường và phê chuẩn của Chính phủ Việt Nam, Tiểu dự án 

ĐHĐN cũng phải được chuẩn bị và thực hiện theo các chính sách an toàn môi trường và xã hội 

của Ngân hàng thế giới (WB). Kết quả việc sàng lọc chính sách an toàn được tiến hành đối với 

dự án VNUDP cho thấy các chính sách an toàn sau đây của WB sẽ được áp dụng: 

a. Ở cấp độ dự án 
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Các chính sách an toàn của WB sẽ được áp dụng, bao gồm: (a) Đánh giá môi trường (OP 4.01); 

(b) Môi trường sống tự nhiên (OP / BP 4.04); (c) Tài nguyên văn hóa vật thể (OP / BP 4.11); (d) 

Tái định cư không tự nguyện (OP / BP 4.12). 

b. Ở cấp độ Tiểu dự án ĐHĐN 

Đánh giá Môi trường (OP / BP 4.011) 

Chính sách này được kích hoạt do các tác động môi trường và xã hội tiềm ẩn liên quan đến các 

hoạt động của dự án, tức là các công trình xây dựng và nghiên cứu, giảng dạy và học tập các đầu 

tư phi công trình cho Đại học Đà Nẵng. 

Các công trình xây dựng tại Đại học Đà Nẵng bao gồm: (i) xây dựng các tòa nhà, phòng thí 

nghiệm, giảng đường, thư viện, khối ký túc xá, khu liên hợp thể thao để nghiên cứu chọn lọc; 

trung tâm dạy và học; (ii) xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khuôn viên trường đại học, tức là 

mạng lưới giao thông nội bộ, hệ thống thông tin liên lạc và điện, hệ thống xử lý nước thải, cảnh 

quan, hệ thống dữ liệu; (iii) mua / nâng cấp thiết bị cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu và 

giáo dục được lựa chọn. 

Đối với tiểu dự án Đại học Đà Nẵng, các công trình dân dụng của dự án được dự đoán sẽ thay 

đổi từ quy mô nhỏ đến trung bình. Các công trình dân dụng được đề xuất nằm trong khu vực quy 

hoạch của khuôn viên trường đại học, và đất trống, vườn và đất thổ cư. Thảm thực vật trong khu 

vực dự án bao gồm các bụi cây, cây ăn quả, cây công nghiệp (cây phi lao) và cỏ. Môi trường vật 

lý và sinh học trong khu vực dự án đã bị ảnh hưởng lớn do sử dụng và hoạt động của con người. 

Sàng lọc sơ bộ cho thấy tiểu dự án Đại học Đà Nẵng có thể dẫn đến việc di dời một số nhà thờ 

gia đình, miếu; và mộ. Nhìn chung, các công trình đầu tư được đề xuất sẽ không được đặt trong 

hoặc liền kề với bất kỳ môi trường sống quan trọng, rừng, khảo cổ hoặc di tích lịch sử nhạy cảm. 

Về mặt tích cực, dự đoán rằng dự án sẽ mang lại những tác động tích cực về môi trường và xã 

hội. Dự án sẽ giúp cải thiện sự phù hợp và chất lượng của các sinh viên tốt nghiệp và nghiên cứu 

sản phẩm của Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra, dự án cũng mang lại môi trường giáo dục thân thiện 

thông qua việc áp dụng công nghệ xanh cho tòa nhà khoa học và phòng thí nghiệm khoa học 

mới được đề xuất. Các khoản đầu tư mềm bao gồm các can thiệp để nâng cao chất lượng của các 

lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và học tập, ví dụ: hình thành nhóm nghiên cứu, trao đổi nghiên 

cứu và các hoạt động hợp tác, sẽ không phát sinh các tác động môi trường và xã hội tiêu cực. 

Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng cũng sẽ có một số tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội, chủ 

yếu là trong quá trình xây dựng các công trình bao gồm: thu hồi đất; rủi ro an toàn liên quan đến 

bom mìn chưa nổ; tăng hàm lượng bụi, tiếng ồn và độ rung do các công trình thi công; phát sinh 

chất thải và nước thải; lao động và an toàn cộng đồng; gián đoạn giao thông và thiệt hại tắc 

nghẽn đối với cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng hiện có. Các tác động tiềm tàng trong quá 

trình vận hành bao gồm quản lý chất thải và nước thải được tạo ra từ các phòng thí nghiệm và 

các hoạt động bên trong các toà nhà. Những tác động tiềm năng này dự kiến sẽ ở mức độ thấp 

đến trung bình, cụ thể theo địa điểm và có thể giảm thiểu được bằng việc thiết kế phù hợp, và 

thực hành quản lý và xây dựng tốt. 

Vì dự án dự kiến sẽ được phân loại là loại A, nên yêu cầu Đánh giá tác động môi trường và xã 

hội (ESIA) / Kế hoạch quản lý xã hội và môi trường (ESMP) sẽ được chuẩn bị cho tiểu dự án 

đại học để đánh giá và quản lý các tác động tiềm năng và rủi ro. Các ESIA / ESMP sẽ tuân thủ 

các chính sách bảo vệ của WB và các quy định quốc gia. Ngoài ra, nó sẽ áp dụng các hướng dẫn 

về Sức khỏe và An toàn Môi trường (EHS) của WBG. Dự thảo ESIA / ESMP cuối cùng sẽ được 

công bố trên trang web của Ngân hàng và tại địa phương để truy cập công khai trước khi thẩm 

định dự án. 

 

1Full treatment of OP/BP 4.01 can be found at the Bank website: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,contentMDK:205

43912~menuPK:1286357~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:584435,00.html 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,contentMDK:20543912~menuPK:1286357~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:584435,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,contentMDK:20543912~menuPK:1286357~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:584435,00.html
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Tài nguyên văn hoá vật thể (OP/BP 4.11) 

Tiểu dự án không có tác động tiềm tàng đối với Tài nguyên Văn hoá Vật thể quan trọng (PCRs). 

Tuy nhiên, nó liên quan đến các công trình dân dụng với việc đào bới và di chuyển mộ (1500 

ngôi mộ cho tiểu dự án ĐHĐN), cũng được coi là PCR. Các biện pháp giảm thiểu việc di dời mộ 

đã được đưa vào kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và ESMP nếu thích hợp. Các tác động 

trực tiếp và gián tiếp đối với PCR, nếu có, như các chùa/thánh xá các điểm tôn giáo / tinh thần 

và văn hoá và các biện pháp giảm thiểu liên quan cũng đã được đề cập trong ESIA. Trong bất kỳ 

trường hợp nào, cơ hội tìm thấy PCRs sẽ được chuẩn bị và bao gồm trong Kế hoạch ESMP của 

tiểu dự án, và các hồ sơ đấu thầu và hợp đồng thi công. 

Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.122) 

Kết quả sàng lọc dự án cũng cho thấy Đại học Đà Nẵng (UD) sẽ liên quan đến việc thu hồi đất. 

Đại học Đà Nẵng, bao gồm các trường đại học, trung tâm nghiên cứu / viện nghiên cứu và khu 

vực phòng thí nghiệm sẽ được đặt tại một khu vực rộng 300ha, trong đó 110ha thuộc thành phố 

Đà Nẵng và 190ha thuộc tỉnh Quảng Nam. Trong số 110ha ở Đà Nẵng, 40ha đã được tách riêng 

để xây dựng trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Việt Hàn và một số tòa nhà chức năng. Diện 

tích 70ha còn lại cần phải được giải tỏa trong đó cần có 40ha cho Tiểu dự án do Ngân hàng tài 

trợ. Để giải phóng mặt bằng 70ha, 468 hộ gia đình (hộ gia đình) sẽ bị ảnh hưởng và phải di dời. 

Một khu tái định cư 20ha cũng sẽ phải được giải tỏa và xây dựng cơ sở hạ tầng để di dời 

468HHs. Do đó, OP4.12 được kích hoạt để giải phóng mặt bằng 70ha. 

Những tác động này sẽ gây ra những rủi ro xã hội đáng kể như mất thu nhập và sinh kế, xóa nhà 

cửa, nhà thờ / chùa và mồ mả do thu hồi đất và di dời. Tuy nhiên, tất cả các tác động và rủi ro 

tiềm ẩn đều có thể dự đoán, giảm thiểu và quản lý được bằng cách áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu tiêu chuẩn bao gồm các giải pháp thay thế thiết kế, bồi thường với chi phí thay thế, cung 

cấp các lô đất ở các khu tái định cư được xây dựng trong các tiểu khu tái định cư và cung cấp 

các biện pháp phục hồi sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương. 

Theo OP4.12, Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) là bắt buộc đối với tiểu dự án ĐHĐN và 

cần được chuẩn bị và nộp cho Ngân hàng để giải phóng mặt bằng trước khi thẩm định. Tất cả 

các tác động xã hội tiềm năng và các biện pháp giảm thiểu liên quan sẽ được đưa vào RAP để 

thực hiện. Dự thảo RAP cuối cùng sẽ được tiết lộ tại địa phương bằng ngôn ngữ địa phương và 

tại các trang web nội bộ và bên ngoài của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định. Khung chính 

sách tái định cư (RPF) là không cần thiết cho dự án vì tất cả các tiểu dự án và ranh giới của 

chúng đã được xác định và sàng lọc các tác động tái định cư tại thời điểm chuẩn bị dự án. 

Đối với các thành phần phi cơ sở hạ tầng, tất cả các hoạt động được đề xuất đang tập trung vào 

nâng cấp phòng thí nghiệm và thiết bị và tăng cường năng lực nghiên cứu. Do đó, không có vấn 

đề bảo vệ nào được dự kiến sẽ xảy ra trong thành phần này. 

Hướng dẫn chung về Môi trường, Sức khỏe và An toàn3  

Tiểu dự án của Đại học Đà Nẵng sẽ tuân thủ Nguyên tắc Môi trường, Sức khỏe và An toàn 

(EHS) của Ngân hàng Thế giới và Hướng dẫn EHS cụ thể của ngành về Nước và Vệ sinh. 

Các dự án do Ngân hàng Thế giới cân nhắc đến Hướng dẫn Môi trường, Sức khỏe và An toàn 

của Ngân hàng4 ("Hướng dẫn EHS"). Hướng dẫn EHS là các tài liệu tham khảo kỹ thuật với các 

ví dụ chung và đặc thù ngành của Thông lệ Ngành Quốc tế Tốt (Good International Industry 

Practice) 

 

2  Detail of OP/BP 4.12 is available at 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,contentMDK:205

43978~menuPK:1286647~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:584435,00.html 
3The EHS Guidelines can be consulted at www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines. 
4Hướng dẫn chung về Môi trường, Sức khỏe và An toàn có thể thao khảo trên trang web của IFC 

www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines. 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,contentMDK:20543978~menuPK:1286647~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:584435,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,contentMDK:20543978~menuPK:1286647~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:584435,00.html
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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Hướng dẫn EHS bao gồm các mức độ và các biện pháp thực hiện mà Ngân hàng Thế giới có thể 

chấp nhận được và thường được coi là có thể đạt được ở các cơ sở mới với chi phí hợp lý bằng 

kỹ thuật hiện hành. Quy trình đánh giá môi trường có thể đề xuất các mức độ (cao hoặc thấp) 

hoặc các biện pháp thay thế, nếu có thể được Ngân hàng chấp nhận, sẽ có thể là các yêu cầu cụ 

thể cho từng dự án và từng khu vực. Tiểu dự án này phải tuân thủ theo Hướng dẫn Chung về 

Môi trường, Sức khỏe và An toàn và hướng dẫn cụ thể về ngành nước và vệ sinh môi trường. 

Ngoài ra, báo cáo ESIA cũng phải tuân thủ các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Ví 

dụ như: Tài nguyên nước quốc tế và biến đổi khí hậu...). Hơn nữa, nhóm làm việc về môi 

trường, sức khỏe và an toàn của Ngân hàng sẽ hướng dẫn các thông tin thông qua dự án về các 

vấn đề môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn liên quan đến ngành đầu tư. Các hướng dẫn môi 

trường liên quan đến báo cáo ESIA gồm nguồn phát thải, chất lượng môi trường không khí xung 

quanh, tiếng ồn, nước thải, chất thải rắn, bùn thải/ trầm tích và chất lượng nước. 

Tiểu dự án sẽ liên quan đến các công trình dân dụng có quy mô vừa và lớn và sàng lọc về bạo 

lực trên cơ sở giới (GBV) đối với tiểu dự án cho thấy rủi ro xã hội liên quan đến GBV là thấp do 

đó nên áp dụng Hướng dẫn thực hành tốt của WB để giải quyết rủi ro GBV. Các vấn đề sau là 

bắt buộc đối với dự án rủi ro thấp về GBV: 

• Đánh giá rủi ro về GBV 

• Tham gia / tham vấn cộng đồng 

• Bản đồ hoá các nhà cung cấp dịch vụ về GBV 

• Tích hợp rủi ro về GBV trong các công cụ an toàn 

• Tiến hành đánh giá năng lực của cơ quan thực hiện 

• Cách tiếp cận các vấn đề về nhạy cảm GBV trong GRM 

• Xác định tài liệu đấu thầu có yêu cầu GBV, bao gồm cả yêu cầu về Quy tắc ứng xử 

• Ước tính chi phí liên quan đến GBV và đưa vào điều khoản thanh toán trong hợp đồng; 

• Đảm bảo Nhà thầu đã hiểu và xác nhận thực hiện 

• Trong thời gian làm việc, các công trình riêng biệt cho phụ nữ và nam giới, biển báo 

cảnh báo về GBV. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ESIA  

III.1. Các thành viên và nhiệm vụ 

Báo cáo ESIA của Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng do Đại học Đà Nẵng là Chủ đầu tư, chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện dưới sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn. 

Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo ESIA được trình bày trong bảng 0.1 sau đây. 

Bảng 0.1. Danh sách các thành viên tham gia lập ESIA 

STT Họ tên Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ được giao 

I ĐHĐN   

1 Cao Xuân Tuấn ĐHĐN Chịu trách nhiệm tổ chức 

thực hiện ESIA 

2 Phan Hồng Sáng ĐHĐN Hỗ trợ tổ chức thực hiện 

ESIA 

II Đơn vị tư vấn   

1 Nguyễn Thị Thúy Thạc sỹ Khoa học Môi 

trường 

Chủ trì lập báo cáo ESIA - 

Quản lý chung công tác lập 

báo cáo ESIA, khảo sát hiện 

trạng, tham vấn cộng đồng và 
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STT Họ tên Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ được giao 

viết chương 1, 3, 4, 5 và 6. 

2 Nguyễn Thị Mai Hoa Thạc sỹ Khoa học Môi 

trường 

Tham gia khảo sát hiện trạng, 

tham vấn cộng đồng, viết 

chương 1, 3, 4 và 5. 

3 Trần Thị Thuỳ Trang Thạc sỹ xã hội học Tham gia khảo sát hiện trạng, 

viết chương 2, 3 và 5. 

4 Trần Thị Ngọc Cử nhân xã hội học Tham gia khảo sát hiện trạng, 

viết chương 2, 3 và 5. 

5 Lê Phương Khanh Kỹ sư môi trường Tham gia khảo sát hiện trạng, 

tham vấn cộng đồng và viết 

chương 2, 7. 

6 Đào Thị Mỹ Linh Cử nhân Khoa học môi 

trường 

Tham gia khảo sát hiện trạng, 

tham vấn cộng đồng và viết 

chương 2, 7. 

7 Vũ Anh Phú Kỹ sư xây dựng Hỗ trợ tổng thuật các tài liệu 

kỹ thuật của dự án; tham gia 

viết chương 4. 

Ngoài ra, đánh giá tác động môi trường và xã hội được chuẩn bị với sự phối hợp của: 

- Ban QLDA trực thuộc Đại học Đà Nẵng. 

- Tư vấn cho việc chuẩn bị FreS, RAP. 

- Ủy ban nhân dân huyện Ngũ Hạnh Sơn (phòng Đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Trung tâm Phát triển quỹ đất, ...) 

- UBND phường Hòa Quý và cộng đồng bị ảnh hưởng trong khu vực Tiểu dự án. 

- Đại diện một số cán bộ, giảng viên, sinh viên thuộc Khoa Y Dược; Khu KTX; Trường 

CĐ công nghệ thông tin thuộc ĐHĐN. 

III.2. Quy trình thực hiện  

Quá trình lập báo cáo ESIA của Tiểu dự án ĐHĐN theo các bước sau: 

- Nghiên cứu nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và các tài liệu kỹ thuật, pháp lý 

khác có liên quan. 

- Thu thập các số liệu về kinh tế xã hội, khí hậu, thuỷ văn và môi trường... có liên quan 

đến khu vực thực hiện dự án. 

- Điều tra khảo sát, lấy mẫu phân tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí, 

tiếng ồn, độ rung khu vực dự án;  

- Xác định các nguồn gây tác động, đối tượng, quy mô bị tác động, phân tích, đánh giá và 

dự báo các tác động dự án tới môi trường. 

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

trường. 

- Đề xuất Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của dự án. 

- Phân tích số liệu và viết báo cáo theo các lĩnh vực chuyên môn của các chuyên gia. Tập 
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hợp số liệu, xây dựng các báo cáo thành phần.  

- Thực hiện tham vấn cộng đồng, chính quyền địa phương và phỏng vấn các hộ dân trong 

khu vực Dự án về việc xây dựng các công trình thuộc dự án. 

- Tổng hợp báo cáo ESIA của dự án. 

- Trình nộp báo cáo ESIA của dự án lên Nhà tài trợ WB và Bộ Tài nguyên và Môi trường 

để thẩm định và phê duyệt. 

III.3. Phương pháp lập ESIA  

Trong quá trình lập báo cáo ESIA, đơn vị tư vấn sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu 

sau đây: 

➢ Các phương pháp lập ESIA 

❖ Phương pháp đánh giá nhanh 

Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment Method) do Tổ chức Y tế Thếgiới (WHO) ban 

hành năm 1993. Trong báo cáo này, các hệ số tải lượng ô nhiễm được tham khảo theo hướng 

dẫn về ESIA của Ngân hàng Thế giới (theo Sổ tay đánh giá môi trường, Tập II, Hướng dẫn 

chuyên ngành, Môi trường, WB, Washington DC 8/1991 và Sổ tay khí thải, nguồn phi-công 

nghiệp và công nghiệp, Hà Lan) và được sử dụng trong việc đánh giá, dự báo các tác động môi 

trường ở chương 3 của báo cáo ESIA. 

❖ Phương pháp xây dựng ma trận tác động 

Phương pháp này được sử dụng trong chương 3, 4 của báo cáo này. Mối tương quan giữa tác 

động của từng hoạt động của tiểu dự án với các vấn đề và thành phần môi trường được thể hiện 

trong bảng ma trận tác động. Trên cơ sở đó, định hướng nội dung chi tiết sẽ được nghiên cứu với 

các tác động nhằm đánh giá mức độ tác động của dự án đến môi trường gắn với các hoạt động 

xây dựng. 

❖ Phương pháp mô hình hóa môi trường 

Các phương pháp mô hình đã được sử dụng trong chương 3, bao gồm: 

- Dùng mô hình Gauss, Sutton để dự báo mức độ và phạm vi lan truyền TSP, SO2, CO, 

NO2; 

- Phương pháp dự báo suy giảm mức ồn theo khoảng cách gây ra bởi các máy móc và 

phương tiện thi công trong giai đoạn thi công xây dựng của Cơ quan Quản lý đường cao 

tốc Liên bang Mỹ (FHWA); 

- Phương pháp dự báo suy giảm mức ồn theo khoảng cách gây ra bởi dòng phương tiện 

giao thông trong giai đoạn vận hành. 

❖ Phương pháp chuyên gia 

Được sử dụng hầu như trong suốt quá trình thực hiện Dự án từ bước thị sát lập đề cương, xác 

định quy mô nghiên cứu, những vấn đề môi trường, khảo sát các điều kiện tự nhiên, sinh thái, 

nhận dạng và phân tích, đề xuất các biện pháp giảm thiểu, xây dựng chương trình quan trắc môi 

trường. 

❖ Phương pháp so sánh 

Dùng để đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, tải lượng ô nhiễm… trên cơ sở 

so sánh với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên quan, các quy chuẩn của Bộ Y tế cũng 

như những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm có liên quan.  

❖ Phương pháp nhận dạng 

Phương pháp này được ứng dụng qua các bước cụ thể sau: 

- Mô tả hệ thống môi trường. 
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- Xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng đến môi trường. 

- Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho công tác 

đánh giá chi tiết. 

❖ Phương pháp liệt kê 

Bảng liệt kê mô tả: Phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường cần nghiên cứu cùng với 

các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá. 

Bảng liệt kê đơn giản: Phương pháp này liệt kê các thành phần môi trường cần nghiên cứu có 

khả năng bị tác động. 

❖ Phương pháp phân tích hệ thống 

Phương pháp này được ứng dụng dựa trên cơ sở xem xét các nguồn thải, nguồn gây tác động, 

đối tượng bị tác động, các thành phần môi trường… như các phần tử trong một hệ thống có mỗi 

quan hệ mật thiết với nhau, từ đó, xác định, phân tích và đánh giá các tác động. 

➢ Các phương pháp khác 

❖ Phương pháp tham vấn cộng đồng  

Trong quá trình lập báo cáo, đơn vị tư vấn đã phối hợp với Chủ đầu tư tổ chức tham vấn lãnh 

đạo và nhân dân địa phương tại Uỷ ban nhân dân các xã/phường để thu thập các thông tin cần 

thiết cho công tác đánh giá tác động môi trường của dự án. Cụ thể vào đầu tháng 11/2019, đơn 

vị tư vấn và Chủ đầu tư đã có buổi tham vấn lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể phường Hoà Quý 

với nội dung: thu thập thông tin, giới thiệu cho họ những lợi ích và những ảnh hưởng tiêu cực có 

thể xảy ra của dự án đối với môi trường và đời sống của họ. Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị báo 

cáo ESIA cũng đã tiến hành tham vấn với đại diện lãnh đạo, giảng viên, sinh viên tại Khoa Y 

Dược, trường Cao đẳng công nghệ thông tin, khu KTX hiện có tại khu vực dự án và tham vấn 

với đại diện quản lý các chùa/thánh xá có thể chịu tác động bởi Tiểu dự án (chùa Hải An, thánh 

xá Khái Tây). Xây dựng và phối hợp với địa phương trong việc tổ chức tham vấn dân cư trong 

khu vực dự án.  

Sau khi có bản dự thảo báo cáo ESIA, vào cuối tháng 12/2017, ĐHĐN đã tiến hành tham vấn 

lần hai tại phường Hoà Quý; một số cán bộ, giảng viên, sinh viên của các Khoa Y Dược, trường 

Cao đẳng công nghệ thông tin, khu KTX hiện có về nội dung bản dự thảo. Trên cơ sở đó, tổng 

hợp những ý kiến phản hồi về dự án và nguyện vọng của người dân địa phương tại vùng dự án. 

Mặt khác, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp cán bộ địa phương và người dân về tình hình phát triển 

KT - XH của địa phương... 

Phương pháp này được sử dụng tại chương 7 của báo cáo. 

❖ Phương pháp kế thừa và tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu 

Phương pháp này nhằm xác định, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ở khu vực thực 

hiện dự án thông qua các số liệu, thông tin thu thập được từ các nguồn khác nhau như: Niên 

giám thống kê, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội khu vực, hiện trạng môi trường khu vực, tài 

liệu khí tượng thủy văn và các công trình nghiên cứu có liên quan. 

Đồng thời, kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa 

được các kết quả đã đạt trước đó, đồng thời, phát triển tiếp những mặt cần hạn chế. 

❖ Phương pháp khảo sát thực địa 

Cơ quan tư vấn đã tiến hành khảo sát tuyến công trình, địa hình, địa chất, vị trí lấy mẫu, khảo sát 

hiện trạng cấp nước, thoát nước, cấp điện…. Các kết quả khảo sát này được sử dụng để đánh giá 

điều kiện tự nhiên xã hội của khu vực dự án. 

❖ Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm 

Vào tháng 11/2019, Chủ đầu tư đã phối hợp với Đơn vị Quan trắc môi trường tổ chức quan 

trắc, lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí, nước mặt, nước ngầm, đất tại khu vực Dự án để 

đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần của môi trường. Việc lấy mẫu, phân tích và bảo 
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quản mẫu đều tuân thủ theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành. Phương pháp này được sử 

dụng tại mục 2.1.4 trong chương 2 của báo cáo. 

❖ Phương pháp khảo sát dữ liệu về kinh tế xã hội và GBV 

Khảo sát kinh tế xã hội đã được thực hiện tại khu vực dự án thuộc phường Hòa Quý, quận 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Những người được khảo sát bao gồm các hộ gia đình bị ảnh 

hưởng bởi Tiểu dự án ĐHĐN tại các cụm dân cư số 58, 59, 60 và 61 của phường Hòa Quý và 

đại diện các bên liên quan như sau: 

a) Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp:  

 Đánh giá tài liệu: Tư vấn đã thu thập các tài liệu cần thiết có sẵn tại các văn phòng địa phương 

bao gồm các luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định liên quan đến việc thu hồi đất của Việt nam 

và chính sách an toàn xã hội cũng như các hướng dẫn của WB để nghiên cứu và phân tích sự 

khác nhau và đề xuất các biện pháp nhằm hài hòa các sự khác nhau này; thu thập và nghiên cứu 

các báo cáo kinh tế xã hội hàng năm và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà 

Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn và phường Hòa Quý để có được thông tin về hiện trạng và định 

hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các văn bản bao gồm: 

- Các văn bản chính sách của Việt Nam nói chung và các quy định của thành phố Đà Nẵng nói 

riêng về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

- Chính sách của WB về Tái định cư không tự nguyện (OP4.12); 

- Niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn năm 2018; 

- Báo cáo Kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn và phường 

Hòa Quý; 

b) Phương pháp thu thập thông tin và số liệu sơ cấp: 

Tư vấn đã thực hiện điều tra dân số, kiểm đếm thiệt hại (IOL) và khảo sát kinh tế xã hội để cung 

cấp số liệu ban đầu cho việc lập kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án. Đồng thời, 

nó cũng giúp cung cấp một sự hiểu biết sâu về tình trạng kinh tế xã hội hiện tại của các hộ BAH 

bao gồm sinh kế và điều kiện sống của họ để thiết lập một Chương trình khôi phục sinh kế phù 

hợp với điều kiện KTXH của các hộ BAH. 

Phương pháp định lượng được sử dung trong lập báo cáo RP cho tiểu dự án đại học Đà Nẵng 

là phương pháp điều tra chọn mẫu, nhằm thu thông tin từ một lượng các hộ gia đình thông qua 

bảng hỏi với các câu hỏi cụ thể được thiết kế theo cách cho phép tiển khai phân tích thống kê. 

Nguyên tắc chọn mẫu: đối tượng khảo sát là những hộ gia đình BAH trực tiếp bởi dự án (ưu tiên 

những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng; những hộ phải di dời, ảnh hưởng nặng về đất sản xuất…). 

Những người được lựa chọn khảo sát cần đại diện cho hộ gia đình có nằm trong độ tuổi từ 18 – 

60 tuổi. Tổng cỡ mẫu điều tra của dự án là 200 hộ gia đình. 

Thông tin Nam Nữ Hộ BAH nặng 

Số hộ 72 128 200 

% 36 64 100 

 

Phương pháp định tính: Bên cạnh đó các phương pháp định tính cũng được áp. Mục tiêu của 

phương pháp này nhằm thu thập thông tin chung, làm rõ hoặc tập hợp ý kiến, quan điểm về một 

vấn đề từ một nhóm nhỏ những người được lựa chọn làm đại diện cho các quan điêm rhay nhó 

khác nhau (nhóm phụ nữ, nhóm nam giới, nhóm nghề nghiệp, nhóm thu nhập, nhóm lãnh 

đạo…). Đồng thời, có thể sử dụng phương pháp này để xây dựng sự đồng thuận của người dân 

đối với dự án. Thảo luận nhóm tập trung là một phương pháp tốt để đánh giá quan điểm của các 
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bên liên quan về dự án và xác định những vấn đề cần quan tâm. Việc áp dụng các phương pháp 

phân tích ma trận SWOT (mạnh, yếu, cơ hội và thách thức) và xếp hạng ưu tiên trong các cuộc 

thảo luận nhóm có thể xác định những vấn đề và hoạt động dự án ưu tiên đối với các nhóm xã 

hội. Những hướng dẫn thảo luận đã được chuẩn bị theo các chủ đề và các nhóm khác nhau. Bên 

cạnh thảo luận nhóm, phỏng vấn cá nhân một số người liên quan để hiểu sâu hơn về một số vấn 

đề quan tâm. Hướng dẫn thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu đã được chuẩn bị theo chủ đề của 

từng nhóm/người khác nhau. Tư vấn đã thực hiện 8 cuộc phỏng vấn sâu với lãnh đạo địa phương 

và 03 cuộc thảo luận nhóm với tổng số người tham dự là 82 người. 

Phương pháp Đối tượng Số lượng Số người tham dự 

Phỏng vấn sâu Đại diện Ban QLDA 01 01 

Đại diện UBND 

phường Hòa Quý 

01 01 

Trưởng thôn 03 03 

Hộ phải di dời tái 

định cư 

02 02 

Hộ thuộc nhóm dễ bị 

tổn thương 

01 01 

Thảo luận nhóm Nhóm lãnh đạo: Cán 

bộ Ban QLDA, cá n 

bô đại phương, Hôi 

phụ nữ, hội nông 

dân, các tổ trưởng 

dân phố 

01 07 

Nhóm các hộ ảnh 

hưởng làm nông 

nghiệp 

01 60 

Nhóm các hộ BAH 

làm thương mại – 

dịch vụ 

01 15 

c) Quan sát thực địa: 

Phương pháp này nhằm thu thập thông tin hữu ích và kịp thời bằng cách quan sát những gì đang 

diễn ra tại địa bàn khảo sát để tìm hiểu kỹ hơn về những kết quả đánh giá. Phương pháp nêu trên 

có thể sử dụng để hiểu bối cảnh trong đó có thông tin thu thập được và giải thích kết quả khảo 

sát. Trong quá trình thực hiện báo cáo RP đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát thực địa tại khu 

vực xây dựng dựa án để tìm hiểu về điều kiện sống của người dân nơi đây gồm: (i) nhà ở và các 

tiện nghi sinh hoạt và sản xuất; (ii) điều kiện vệ sinh môi trường; (iii) điều kiện cơ sở hạ tầng; 

(iv) điều kiện tiếp cận các dịch vụ công… Khảo sát khu xây dựng khu tái định cư để tìm hiểu 

điều kiện cơ sở vật chất cũng như xã hội khu tái định cư đánh giá sự phù hợp để tái định cư cho 

các hộ dân cần di dời… Ngoài ra, đơn vị tư vấn cũng đến khảo sát khu vực nghĩa trang của 

thành phố tại xã Hòa Ninh. 
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d) Phân tích dữ liệu: 

Số liệu định lượng được xử lý bằng phần mền phân tích thống kê SPSS (chương trình xử lý 

thống kê. Kết quả định tính được xư lý bằng phần mền Nviv0 8.0 

- Số liệu định lượng thu thập được bẳng hỏi sẽ được xử lý bằng phần mền SPSS. Một 

bảng tần suất với các bảng tương quan kết quả để phân tích vào báo cáo. Các biến 

độc lập là: giới tính chủ hộ, nhóm kinh tế… Ngoài ra, tương quan giữa các biến như 

thu nhập, việc làm, sinh kế, nghèo khổ,... với các biến độc lập như giới tính, tuổi, học 

vấn được phân tích để tìm ra các mối liên hệ và yếu tố tác động. Các số liệu thu thập 

được được lưu giữ trong một cơ sở dữ liệu để làm cơ sở dữ liệu ban đầu cho việc 

giám sát và đánh giá trong giai đoạn thực hiện dự án. 

Xử lý và phân tích thông tin định tính: Các thông tin thu thập được từ các phỏng vấn sâu và thảo 

luận nhóm được xử lí bằng chương trình Nvivo theo các chủ đề cần đánh giá và phân tích. Các 

kết quả định tính sẽ giúp giải thích rõ thêm cho các kết quả định lượng và phản ánh quan điểm 

cũng như sự đồng thuận hay phản đối của người dân đối với dự án và giúp phát hiện những vấn 

đề mà người dân quan tâm. 
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Bản dự thảo 40 

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ DỰ ÁN 

1.1. Tên dự án 

Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng  

1.2. Chủ đầu tư 

Chủ đầu tư: Đại học Đà Nẵng 

Người đại diện: Ông               - Chức vụ:  

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

Điện thoại: (84-236) 3822041; Fax: (84-236) 3823683 

1.3. Địa điểm thực hiện dự án 

Khu vực xây dựng Tiểu dự án ĐNĐN (vay vốn WB) có diện tích khoảng 40ha thuộc địa bàn 

phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng, có vị trí nằm trong quy hoạch 

Làng ĐHĐN tại Hòa Quý-Điện Ngọc với tổng diện tích 300ha. Vị trí giáp ranh của khu đất 

xây dựng các hạng mục công trình của dự án như sau: 

• Phía Bắc: giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với chiều dài giáp ranh khoảng 1.5km gần 

phía ngã tư đường Trần Đại Nghĩa và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 

• Phía Đông: giáp trường Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn (trực thuộc Bộ Thông tin và 

Truyền thông quản lý)  

• Phía Nam: giáp khu đất quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng (thuộc địa bàn huyện Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 

• Phía Tây: giáp khu đất quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng (thuộc khu đât quy hoạch là 

khu dịch vụ và thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng). 

Tiểu dự án ĐHĐN sẽ đầu tư xây dựng các công trình cho các trường đại học thành viên và 

ĐHĐN, gồm: (A1) Đại học Sư phạm Kỹ thuật; (A2) Đại học Ngoại ngữ; (A3) Đại học Quốc 

tế; (A4) Khu giáo dục quốc phòng (GD đa năng); (B1) Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật của 

ĐHĐN trên diện tích 40ha; (B2) Xây dựng Khu Công nghệ cao Technopole và Không gian 

sáng tạo. Vị trí của các khu vực xây dựng công trình được thể hiện tại Hình 1.1 sau: 
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Hình 1.1: Vị trí khu vực thực hiện dự án  

Khu vực dự án 
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1.4. Quy mô và khối lượng đầu tư 

Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng sẽ hỗ trợ xây dựng các tòa nhà và cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong khu vực làng ĐHĐN với diện tích 40 ha. Bao gồm các: 

(i) Đại học Sư phạm Kỹ thuật; (ii) Đại học Ngoại ngữ; (iii) Đại học Quốc tế (ĐH Việt - Anh); (iv) Khu giáo dục đa năng; (v) Khu trung tâm ĐHĐN; 

(vi) Xây dựng Khu Công nghệ cao Technopole và Không gian sáng tạo với hệ thống cơ sở hạ tầng và phòng thí nghiệm (Xây dựng mới 01 khối nhà 

làm việc 5 tầng với diện tích 8.500 m2; Xây dựng mới 04 khối nhà thí nghiệm công nghệ cao 3 tầng với diện tích 15.600 m2; Xây dựng mới Trạm 

xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày.đêm); và (vii) Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 40ha. 

Mô tả chi tiết về các mục công việc được đề xuất này được trình bày trong Bảng 1.1: 
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Bảng 1.1. Mô tả chi tiết quy mô đầu tư các hạng mục công trình của Tiểu dự án ĐHĐN 

TT Hạng mục Đặc điểm công trình Quy mô đầu tư Hình ảnh 

A Hợp phần 1    

1 Đại học Sư 

phạm Kỹ 

thuật (A1) 

- Vị trí: phía Bắc giáp khu đất sẽ 

xây dựng ĐH Quốc tế của Tiểu 

dự án ĐHĐN; phía Đông giáp 

khu KTX hiện có; phía Nam 

giáp trường Cao đẳng CNTT 

hiện có; phía Tây giáp Khoa Y 

Dược hiện có và khu đất quy 

hoạch xây dựng khu thương mại 

dịch vụ của ĐHĐN. 

- Diện tích: 5,3ha 

- Hiện trạng sử dụng đất: có 2,7ha 

đất đã giải phóng mặt bằng và 

2,6ha là đất ở khu dân cư hiện 

trạng phía đầu đường Lưu 

Quang Vũ chủ yếu là nhà ở xen 

lẫn đất vườn. 

- Hiện trạng kỹ thuật: đã có 

đường giao thông tiếp cận, cấp 

điện, cấp nước, thoát nước 

chung.  

- Hiện trạng dân cư: phần mặt 

bằng đã sạch là khu đất trông và 

cây cỏ bụi; phần chưa giải 

phóng mặt bằng là khu dân cư tổ 

60, phường Hoà Quý, có mật độ 

dân cư vừa phải. Toàn bộ khu 

dân cư này sẽ phải di dời để lấy 

đất phục vụ dự án. 

• Xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 

tầng với diện tích 8.500 m2 sàn; 02 

khối nhà học tập 5 tầng với diện tích 

30.000 m2 sàn; 01 khối nhà 3 tầng 

với diện tích 6.642 m2 để làm nhà 

xưởng thực hành, thí nghiệm. Các toà 

nhà sẽ được xây dựng bằng kết cấu bê 

tông cốt thép và không có tầng hầm;  

• Các công trình phụ trợ: sân, đường 

nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, 

bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục 

phụ trợ khác… 

• Các hệ thống kỹ thuật đảm bảo quá 

trình vận hành hoạt động: phòng cháy 

chữa cháy, điều hòa, thang máy, hệ 

thống M&E tòa nhà.... 

• Lắp thiết bị phục vụ công tác giảng 

dạy học tập: máy tính, máy chiếu, 

camera, bục giảng thông minh, màn 

hình tương tác,... 

• Quy mô thiết kế: 6000 sinh viên; 450 

cán bộ/giảng viên   
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TT Hạng mục Đặc điểm công trình Quy mô đầu tư Hình ảnh 

2 Đại học 

Ngoại ngữ 

(A2) 

- Vị trí: phía Bắc giáp đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện hữu; 

phía Đông giáp khu đất sẽ xây 

dựng ĐH Quốc tế; phía Nam 

giáp khu đất quy hoạch sẽ xây 

dựng khu thương mại dịch vụ 

của ĐHĐN; phía Tây giáp khu 

đất sẽ xây dựng Khu 

Technopole của Tiểu dự án 

ĐHĐN 

- Diện tích: 5.0ha 

- Hiện trạng sử dụng đất: là đất ở 

xen kẽ đất đất nông nghiệp của 

các hộ gia đình trên đường Lưu 

Quang Vũ (tổ 60, phường Hoà 

Quý) 

- Hiện trạng kỹ thuật: đã có 

đường giao thông tiếp cận, cấp 

điện, cấp nước, thoát nước 

chung.  

- Hiện trạng dân cư: phần khu đất 

này chưa giải phóng mặt bằng, 

là khu dân cư tổ 60, phường 

Hoà Quý, có mật độ dân cư vừa 

phải. Toàn bộ khu dân cư này sẽ 

phải di dời để lấy đất phục vụ 

dự án. 

• Xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 

tầng với diện tích 10.500 m2; 01 khối 

nhà học tập 5 tầng với diện tích 7.500 

m2. Các toà nhà sẽ được xây dựng 

bằng kết cấu bê tông cốt thép và 

không có tầng hầm;  

• Xác công trình phụ trợ (sân, đường 

nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, 

bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục 

phụ trợ khác…) 

• Các hệ thống kỹ thuật đảm bảo quá 

trình vận hành hoạt động: phòng cháy 

chữa cháy, điều hòa, thang máy, hệ 

thống M&E tòa nhà.... 

• Lắp thiết bị phục vụ công tác giảng 

dạy học tập: máy tính, máy chiếu, 

camera, bục giảng thông minh, màn 

hình tương tác,... 

• Quy mô thiết kế: 7000 sinh viên; 350 

cán bộ/giảng viên 
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TT Hạng mục Đặc điểm công trình Quy mô đầu tư Hình ảnh 

3 Đại học Quốc 

tế (A3) 
- Vị trí: phía Bắc giáp đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện hữu; 

phía Đông giáp trường Cao 

đẳng Việt - Hàn hiện có; phía 

Nam giáp khu KTX hiện có và 

khu đất sẽ xây dựng trường 

ĐHSP Kỹ thuật của Tiểu dự án 

ĐHĐN. 

- Diện tích: 6.1ha 

- Hiện trạng sử dụng đất: có 

khoảng 2ha đất đã giải phóng 

mặt bằng và 4.1ha là đất ở khu 

dân cư hiện trạng phía đầu 

đường Lưu Quang Vũ chủ yếu 

là nhà ở xen lẫn đất vườn.  

- Hiện trạng kỹ thuật: đã có 

đường giao thông tiếp cận, cấp 

điện, cấp nước, thoát nước 

chung. 

- Hiện trạng dân cư: phần mặt 

bằng đã sạch là khu đất trông và 

cây cỏ bụi; phần chưa giải 

phóng mặt bằng là khu dân cư tổ 

61, phường Hoà Quý, có mật độ 

dân cư vừa phải. Toàn bộ khu 

dân cư này sẽ phải di dời để lấy 

đất phục vụ dự án. 

• Xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 

tầng với diện tích 4.350 m2 sàn; 01 

khối nhà 5 tầng với diện tích 9.750 

m2 để làm nhà học tập và thực hành, 

thí nghiệm. Các toà nhà sẽ được xây 

dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép và 

không có tầng hầm;  

• Các công trình phụ trợ (sân, đường 

nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, 

bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục 

phụ trợ khác…) 

• Các hệ thống kỹ thuật đảm bảo quá 

trình vận hành hoạt động: phòng cháy 

chữa cháy, điều hòa, thang máy, hệ 

thống M&E tòa nhà.... 

• Lắp thiết bị phục vụ công tác giảng 

dạy học tập: máy tính, máy chiếu, 

camera, bục giảng thông minh, màn 

hình tương tác,... 

• Quy mô thiết kế: 3000 sinh viên; 150 

cán bộ/giảng viên 
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TT Hạng mục Đặc điểm công trình Quy mô đầu tư Hình ảnh 

 

 

4 Khu giáo dục 

đa năng (A4) 
- Vị trí: phía Bắc giáp khu đất sẽ 

xây dựng Khu Technopole của 

Tiểu dự án ĐHĐN; phía Đông 

giáp khu đất quy hoạch xây 

dựng khu Trung tâm ĐHĐN; 

phía Nam giáp khu đất quy 

hoạch xây dựng ĐHĐN (hiện là 

khu đất ruộng) 

- Diện tích: 5.4ha 

- Hiện trạng sử dụng đất: là đất ở 

xen kẽ đất đất nông nghiệp của 

các hộ gia đình trên đường Lưu 

Quang Vũ (tổ 58, 59, phường 

Hoà Quý) 

- Hiện trạng kỹ thuật: đã có 

đường giao thông tiếp cận, cấp 

điện, cấp nước, thoát nước 

• Xây dựng mới 03 khối nhà KTX 5 

tầng với diện tích 11.340 m2 sàn; 01 

khối nhà học tập 5 tầng với diện tích 

9.750 m2; 01 khối nhà ăn 1 tầng với 

diện tích 3.413 m2. Các toà nhà sẽ 

được xây dựng bằng kết cấu bê tông 

cốt thép và không có tầng hầm; 

• Các công trình phụ trợ (sân, đường 

nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, 

bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục 

phụ trợ khác…) 

• Các hệ thống kỹ thuật đảm bảo quá 

trình vận hành hoạt động: phòng cháy 

chữa cháy, điều hòa, thang máy, hệ 

thống M&E tòa nhà.... 

• Lắp thiết bị phục vụ công tác giảng 

dạy học tập: máy tính, máy chiếu, 
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TT Hạng mục Đặc điểm công trình Quy mô đầu tư Hình ảnh 

chung. 

- Hiện trạng dân cư: phần khu đất 

này chưa giải phóng mặt bằng, 

là khu dân cư tổ 58,59, phường 

Hoà Quý, có mật độ dân cư 

thấp. Toàn bộ khu dân cư này sẽ 

phải di dời để lấy đất phục vụ 

dự án. 

camera, bục giảng thông minh, màn 

hình tương tác,... 

• Quy mô thiết kế: 24.000 sinh viên 

 

5 Khu trung 

tâm ĐHĐN 

(A5) 

- Vị trí: phía Tây bắc và Tây nam 

giáp khu đất sẽ xây dựng khu 

giaó dục đa năng; phía Đông 

bắc giáp Khoa Y Dược hiện có; 

phía Đông nam giáp khu đất quy 

hoạch xây dựng ĐHĐN (hiện là 

khu đất ruộng) 

- Diện tích: 9.5ha 

- Hiện trạng sử dụng đất: là đất ở 

xen kẽ đất đất nông nghiệp của 

các hộ gia đình trên đường Lưu 

Quang Vũ (tổ 58, 59, phường 

Hoà Quý) 

- Hiện trạng kỹ thuật: đã có 

đường giao thông tiếp cận, cấp 

điện, cấp nước, thoát nước 

chung. 

- Hiện trạng dân cư: phần khu đất 

• Xây dựng 01 tòa nhà điều hành Trung 

tâm 9 tầng, tổng diện tích sàn 

19.170m2. Các toà nhà sẽ được xây 

dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép và 

không có tầng hầm. 

• Xây dựng hạ tầng nội khu (sân, đường 

nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, 

bãi xe và các hạng mục phụ trợ 

khác…) 

• Các hệ thống kỹ thuật đảm bảo quá 

trình vận hành hoạt động: phòng cháy 

chữa cháy, điều hòa, thang máy, hệ 

thống M&E tòa nhà.... 

• Lắp đặt các thiết bị phục vụ công tác 

điều hành: máy tính, máy chủ, máy 

chiếu, camera, màn hình led màn hình 

tương tác, hệ thống mềm quản lý tòa 

nhà.... 
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TT Hạng mục Đặc điểm công trình Quy mô đầu tư Hình ảnh 

này chưa giải phóng mặt bằng, 

là khu dân cư tổ 58,59, phường 

Hoà Quý, có mật độ dân cư 

thấp. Toàn bộ khu dân cư này sẽ 

phải di dời để lấy đất phục vụ 

dự án. Trong khu vực này có 

chùa Hải An (dự kiến sẽ giữ lại) 

và 2 nhà thờ tộc họ Lê và Phạm 

(sẽ phải di dời). 

• Quy mô thiết kế: 250 cán bộ/giảng 

viên 

 

 

B Hợp phần 2    

6 Khu Công 

nghệ cao 

Technopole 

(B2) 

- Vị trí: phía Bắc giáp đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa hiện hữu; 

phía Đông giáp khu đất xây 

dựng trường Đại học ngoại ngữ 

của Tiểu dự án ĐHĐN và khu 

đất quy hoạch sẽ xây dựng khu 

thương mại dịch vụ của ĐHĐN; 

phía Nam giáp khu đất sẽ xây 

dựng khu Giáo dục đa năng của 

Tiểu dự án ĐHĐN; phía Tây 

giáp khu đất quy hoạch xây 

dựng khu dân cư mới (là khu đất 

trống sau khi GPMB) 

- Diện tích: 6.8ha 

- Hiện trạng sử dụng đất: là đất ở 

xen kẽ đất đất nông nghiệp, đất 

nghĩa trang của các hộ gia đình 

trên đường Lưu Quang Vũ (tổ 

58, 59, phường Hoà Quý) 

- Hiện trạng kỹ thuật: đã có 

• Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và 

phòng thí nghiệm, gồm: 

- Xây dựng 01 khối nhà làm việc 5 

tầng với diện tích 8.500 m2; Xây dựng 

04 khối nhà thí nghiệm công nghệ cao 

3 tầng với diện tích 15.600 m2. Các 

toà nhà sẽ được xây dựng bằng kết cấu 

bê tông cốt thép và không có tầng hầm. 

- Trạm xử lý nước thải công suất 500 

m3/ngày.đêm 

• Các hệ thống kỹ thuật đảm bảo quá 

trình vận hành hoạt động: phòng cháy 

chữa cháy, điều hòa, thang máy, hệ 

thống M&E tòa nhà.... 

• Lắp thiết bị phục vụ công tác giảng 

dạy học tập: máy tính, máy chiếu, 

camera, bục giảng thông minh, màn 

hình tương tác,... 

• Đầu tư 04 lĩnh vực thí nghiệm ưu tiên 
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TT Hạng mục Đặc điểm công trình Quy mô đầu tư Hình ảnh 

đường giao thông tiếp cận, cấp 

điện, cấp nước, thoát nước 

chung; cạnh khu đất có bãi tập 

kết VLXD tạm phía đường Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa 

- Hiện trạng dân cư: phần khu đất 

này chưa giải phóng mặt bằng, 

là khu dân cư tổ 58,59, phường 

Hoà Quý, có mật độ dân cư 

thấp. Toàn bộ khu dân cư này sẽ 

phải di dời để lấy đất phục vụ 

dự án. Trong khu vực này có 

Thánh xá Khái Tây (sẽ giữ lại) 

và khu mộ (sẽ phải di dời). 

gồm: (i) Công nghệ Năng lượng tái 

tạo - Sinh học - Môi trường; (ii) Công 

nghệ Cơ điện tử - Tự động hóa - Điều 

khiển tự động; (iii) Khoa học sự sống 

(Công nghệ gen, Công nghệ tế bào 

động vật và thực vật, Công nghệ vi 

sinh, Công nghệ nano, Công nghệ 

dược phẩm và hợp chất thiên nhiên); 

(iv) Kỹ thuật số (Internet vạn vật, 

Điện toán đám mây, Trí tuệ nhân tạo, 

Khoa học dữ liệu, An ninh thông tin). 

• Quy mô thiết kế: 24.000 sinh viên.   
 

7 Xây dựng 

mới hạ tầng 

kỹ thuật (B1) 

- Vị trí: là các đường trục phân 

chia các trường ĐH thành viên 

của ĐHĐN và phân khu chức 

năng trong khuôn viên 40ha của 

Tiểu dự án ĐHĐN. 

- Diện tích: 40 ha 

- Hiện trạng sử dụng đất: là đất ở 

xen kẽ đất đất nông nghiệp, đất 

nghĩa trang của các hộ gia đình 

trên đường Lưu Quang Vũ (tổ 

58, 59, 60, 61 phường Hoà Quý) 

- Hiện trạng kỹ thuật: đã có 

đường giao thông tiếp cận, cấp 

điện, cấp nước, thoát nước 

chung. 

- Hiện trạng dân cư: phần khu đất 

này chưa giải phóng mặt bằng, 

là khu dân cư tổ 58,59, 60, 61 

• Xây mới hệ thống đường giao thông 

nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, 

thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, 

cây xanh, hạ tầng CNTT... của 

ĐHĐN trên diện tích 40ha, gồm: 

- San nền: cao độ san theo quy hoạch 

+6.5; vật liệu san nền bằng cát đen san 

lấp; tổng khối lượng đất, cát san nền 

khoảng 160.000m3 

- Giao thông: xây mới khoảng 12km 

đường giao thông nội bộ trong khuôn 

viên 40ha với bề rộng các trục chính là 

34m (mặt cắt 2-2); các trục nhánh là 

20.5m (mặt cắt 1-1) và 15.5m (mặt cắt 

3-3); độ đầm chặt nền đường đảm bảo 

K=0.98; kết cấu mặt đường bằng bê 

tông nhựa; vỉa hè, đường dạo, bãi đỗ 

xe lát gạch lát Tarrezzo. 

- Cấp điện: Xây dựng các Trạm biến 
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TT Hạng mục Đặc điểm công trình Quy mô đầu tư Hình ảnh 

phường Hoà Quý, có mật độ dân 

cư vừa phải. Toàn bộ khu dân 

cư này sẽ phải di dời để lấy đất 

phục vụ dự án.  

áp riêng, đảm bảo công suất cấp điện 

cho từng khu vực, điểm đấu nối điện 

do làm thủ tục thỏa thuận với Công ty 

điện lực quận Ngũ Hành Sơn. 

- Chiếu sáng: Các trục đường nội bộ 

trong ĐHĐN tùy theo chiều rộng mặt 

cắt ngang đường sử dụng cột đèn 1 bên 

hoặc đối xứng 2 bên đường, sử dụng 

cột thép bát giác cao 10m cần đèn dài 

2m vươn 1,5m, khoảng cách giữa các 

trụ trung bình khoảng 40m để lắp 

chiếu sáng. Trên cột đèn lắp đặt 1 bóng 

LED 220V-150W để phục vụ chiếu 

sáng giao thông.  

- Cấp nước: đăng ký đấu nối hệ thống 

cấp nước sạch của thành phố tại khu 

vực quận Ngũ Hành Sơn. 

- Thoát nước mưa: Từ hệ thống ống 

thu gom nước mưa UPVC trong các 

khu vực xây dựng và hố ga thu nước 

trên các tuyến giao thông, nước mưa 

đổ ra hệ thống thu gom chung của khu 

vực trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 

Tổng chiều dài tuyến khoảng 24km 

- Thu gom nước thải: Từ hệ thống bể 

tự hoại và hệ thống ống UPVC thu 

gom nước thải, đấu nối xử lý với Trạm 

XLNT chung của Thành phố. Tổng 

chiều dài tuyến ống thoát nước thải 

khoảng 40km.  

  

 

 

 

Mô tả các phòng thí nghiệm: 
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- Phòng thí nghiệm 1: Công nghệ năng lượng tái tạo - Sinh học - Môi trường 

- Phòng thí nghiệm 2: Công nghệ cơ điện tử - Tự động hóa - Tự động 

- Phòng thí nghiệm 3: Khoa học sự sống (công nghệ gen, công nghệ tế bào động vật và thực vật, Công nghệ vi sinh, Công nghệ nano, Công nghệ 

dược phẩm và các hợp chất tự nhiên) 

- Phòng thí nghiệm 4: Công nghệ kỹ thuật số (Internet vạn vật, Điện toán đám mây, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Bảo mật thông tin) 

(Chú ý: Bản mô tả chi tiết của các phòng thí nghiệm sẽ được cập nhật trong giai đoạn FS). 

  

Bảng 1.2. Khối lượng các công trình của Tiểu dự án ĐHĐN 

TT Hạng mục Số tòa nhà Số tầng Đơn vị 
Tổng diện 

tích sàn 

A Hợp phần 1: Nâng cao chất lượng dạy và học (A1+A2+A3+A4)         

A1 Đại học Sư phạm Kỹ thuật         

1 Nhà làm việc (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn  8,500    

2 Nhà học tập (02 khối nhà 5 tầng) 2 5 m2 sàn 30,000 

3 Nhà xưởng thực hành, thí nghiệm (01 khối nhà 3 tầng) 1 3 m2 sàn 6,642 

4 
Công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến 

áp và các hạng mục phụ trợ khác…) 
    hạng mục  

A2 Đại học Ngoại ngữ         

5 Nhà làm việc (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn 10,500 

6 Nhà học tập (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn 7,500 

7 
Công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến 

áp và các hạng mục phụ trợ khác…) 
    hạng mục  

A3 Đại học Quốc tế          

8 Nhà làm việc (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn 4,350 
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TT Hạng mục Số tòa nhà Số tầng Đơn vị Tổng diện 

tích sàn 

9 Nhà học tập và thực hành, thí nghiệm (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn 9,750 

10 
Công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến 

áp và các hạng mục phụ trợ khác…) 
    hạng mục  

A4 Khu giáo dục quốc phòng         

11 Ký túc xá (03 khối nhà 5 tầng) 3 5 m2 sàn 11,340 

12 Nhà học tập (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn 9,750 

13 Nhà ăn (01 khối nhà 1 tầng) 1 1 m2 sàn 3,413 

14 
Công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến 

áp và các hạng mục phụ trợ khác…) 
    hạng mục  

A5 Khu trung tâm ĐHĐN     

15 Nhà làm việc (01 khối nhà 9 tầng) 1 9 m2 sàn 19,170 

16 
Hạ tầng nội khu (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến áp 

và các hạng mục phụ trợ khác…) 
  hạng mục  

B 
Hợp phần 2: Vượt trội trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở 

các lĩnh vực trọng điểm (B1+B2) 
        

B1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật (giao thông nội bộ, cấp nước, thoát nước, điện,….)     ha 40.0 

B2 Khu công nghệ cao Technopole (thuộc Khu nghiên cứu, phát triển, ươm tạo         

17 Nhà làm việc (01 khối nhà 5 tầng) 1 5 m2 sàn 8,500 

19 Nhà thí nghiệm công nghệ cao (04 khối nhà 3 tầng) 4 3 m2 sàn 15,600 



Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng 

 

Báo cáo Đánh Giá Tác động Môi trường Xã hội 

 

 53 

1.5. Biện pháp thi công xây dựng các công trình 

➢ Biện pháp thi công nền móng: 

Trước khi tiến hành thi công, lập quy trình kỹ thuật thi công theo các phương tiện thiết bị dự 

kiến sẽ sử dụng, chuẩn bị mặt bằng thi công, các thiết bị thí nghiệm kiểm tra, xác định các vị 

trí tìm mốc, hệ trục công trình. Các nhà thầu xây dựng phải có biện pháp thi công đào đất, 

tuân thủ nghiêm ngặt thi công đào/ép cọc với độ sâu lớn và thi công bê tông khối lớn tuân thủ 

theo TCVN 304-2005. 

Thi công và nghiệm thu công tác san nền, nền móng tuân thủ yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn 

TCVN 447:2012 và TCVN 9361:2012. 

❖ Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục có chiều cao tầng từ 3 – 9 tầng 

Các hạng mục công trình có chiều cao từ 3 – 5 tầng sẽ lựa chọn phương án thi công móng 

bằng cọc bê tông: 

+ Sử dụng cọc bê tông đúc sẵn; đóng cọc theo sơ đồ khóm cọc, cọc được đóng từ giữa ra 

xung quanh. Kích thước cọc 30 x 30cm, chiều dài cọc từ 5-7m; Mật độ các cọc khoảng 

5 – 7 cọc/m2. 

+ Phương pháp hạ cọc: Sử dụng máy ép cọc để ép cọc xuống lọc đất, lực ép lên đến 200 

tấn; sức chịu tải của cọc hơn 100 tấn; Tiến hành đào đất sâu xuống khoảng 2-3m. 

+ Trong quá trình đóng cọc nên chọn thời gian cọc nghỉ hơn 30 ngày kể từ khi ép đến 

khi thử tĩnh. Phải thử tĩnh cho đến khi cọc tụt hoặc lún hơn 40cm. Sau khi có kết quả 

thử tĩnh sẽ xác định được sức tải của cọc và chiều dài cọc, từ đó mới làm và ép cọc 

chính xác, hợp lý. 

➢ Biện pháp thi công cốp pha, đà giáo: 

Công tác ván khuôn được cốp pha, đà giáo, nền móng tuân thủ yêu cầu của TCVN 5724-

1992. Việc thi công cốp pha cho công trình được thực hiện bởi các tổ đội gồm những công 

nhân có trình độ tay nghề cao. Ván khuôn sàn dầm sử dụng ván phủ phim, hệ đỡ sàn bằng 

giáo pal kết hợp them cột chống đơn thép ɸ60, xà gỗ 100x100 và hệ giằng cột. Hệ thống đỡ 

cốp pha cột, vách… chủ yếu dung cột thép đơn ɸ48, thép hộp 50x50x1,5 kết hợp với tang đơ 

thép neo vào các móc kỹ thuật chôn sẵn trên sàn bê tông. Cốp pha được phân loại, tập kết 

riêng từng khu vực và được vận chuyển tới các vị trí thi công chủ yếu bằng cần cẩu tháp. 

➢ Biện pháp thi công cốp pha dầm, sàn, mái 

+ Ván khuôn sàn dầm sử là ván khuôn phủ phim dầy 1,8cm. 

+ Hệ chống đỡ ván khuôn dầm sàn sử dụng giao pal, các thanh giằng ngang dung thép 

D48 liên kết với giáo bằng khóa số 8, xà gỗ 100x100cm đảm bảo độ vững chắc, thuận 

tiện cho việc lắp đặt tháo dỡ cốp pha. 

+ Trước khi lắp đặt cốp pha sàn dầm sẽ tiến hành kiểm tra, định vị tim trục dầm. 

+ Tiến hành lắp đặt cốp pha dầm, kiểm tra sự an toàn sau khi lắp đặt đảm bảo an toàn 

trong thi công. 

➢ Biện pháp thi công hạng mục có độ cao lớn 

+ Ván khuôn dùng cho các cấu kiện được sử dụng ván khuôn thép định hình. 

+ Theo các cấu kiện được gia công và khuyêch đại dưới mặt đất, cần lắp vào vị trí bằng 

cần trục. Vận chuyển bê tông bằng xe chuyên dụng, vận chuyển lên cao bằng bơm bê 

tông hoặc cần trục. 

+ Vận chuyển các vật liệu khác lên cao bằng cần trục hoặc vận thang. 

+ Hệ thống giáo sử dụng đảm bảo tiện lợi, dễ thao tác lắp dựng và cần kể đến độ ổn định 

dưới tải trọng làm việc và tải trọng gió. 
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+ Tuân thủ đúng trình tự thi công theo tầng, các mạch ngừng thi công, các điểm nối giữa 

dầm, cột, sàn đảm bảo tính liền khối. 

+ Phần gia công, tổ hợp, lắp dựng kết cấu thép tháp trao đổi nhiệt tuân thủ chặt chẽ quy 

trình gia công lắp dựng kết cấu thép. Trình tự lắp dựng theo tầng từ dưới lên và nên 

phối hợp đồng thời với công tác lắp thiết bị. 

➢ Biện pháp thi công cấp thoát nước trong các khối công trình  

Quá trình thi công cấp thoát nước trong các khối của công trình của Dự án gồm có các bước 

sau: định vị lấy dấu, lắp đặt đường ống cấp nước, lắp đặt trụ đứng cấp nước và hệ thống máy 

bơm cho các khối công trình nhà, lắp đặt đường ống thoát nước trong nhà của dự án, lắp đặt 

thiết bị vệ sinh. 

➢ Biện pháp thi công lắp đặt đường ống cấp nước ngoài nhà 

Gia công cắt, ren ống thép tráng kẽm bằng bàn cắt thủ công kết hợp với máy cắt ren chuyên 

dụng; Vận chuyển các ống kẽm đến các vị trí cần lắp đặt; Đào hào cáp và đặt ống các ống 

thép xuống hào và tiến hành khớp nối các ống thép; Việc chèn, đệm kín khe hở khớp nối ren 

khi thi công đều được bịt kín bằng nút bịt ống tránh các vật lạ lọt vào; Sau khi lắp đặt xong 

tiến hành công tác thử nghiệm và kiểm tra khả năng cấp nước đến từng khu vực của Dự án. 

➢ Biện pháp thi công lắp đặt hệ thống thoát nước ngoài nhà. 

Đào các rãnh thoát nước, hố ga, hố lắng của Dự án theo đúng bản vẽ thiết kế; Tiến hành xây 

dựng các tuyến rãnh thoát nước, các hố ga, hố lắng; Tiến hành lắp đặt các cống thoát nước ở 

vị trí thoát nước ở vị trí thoát nước của Dự án ra môi trường xung quanh; Kiểm tra hệ thống 

thoát nước để khắc phục các sự cố và lỗi kỹ thuật do quá trình thi công. 

➢ Biện pháp thi công hệ thống điện chiếu sáng, ổ cắm và công tắc 

Chuẩn bị các vật tư gồm: Các loại đèn, ổ cắm và công tắc và các dụng cụ hỗ trợ lắp đặt. 

Đánh dấu vị trí cần lắp đặt bằng mực phát quang và mực có màu sắc tương phản với trần, sàn 

nhà theo đúng bản thiết kế của Dự án. Lắp đặt hệ thống giá đỡ hộp âm tường, các biển báo 

hiệu. Tiến hành đấu nối đầu dây vào từng vật tư, thiết bị. 

Vệ sinh và đậy kín các thiết bị vật tư tại nơi có người xâm nhập. 

➢ Biện pháp thi công hệ thống nối đất – chống sét 

Khảo sát công trình để xác định loại đất của công trình, các đặc tính về độ ẩm, độ pH, mực 

nước ngầm để chọn hình thức nối đất và số cọc cần thiết cho hệ thống; Xác định vị trí cọc độ 

sâu cần thiết phải đóng cọc căn cứ theo các bản vẽ thiết kế; Kết nối các cọc thành mạng dây 

đồng trần; Kiểm tra các mối nối, mối hàn sau đó kết nối vào tủ điện tổng, ghi các nhãn hiệu 

trên thanh cái nối đất để tiện cho quá trình vận hành hệ thống. 

➢ Biện pháp thi công hệ thống điện ngoài của Dự án. 

Đảo các hào cáp để chôn tuyến đường dây điện ngầm dưới đất. Mỗi đường dây điện chôn 

ngầm đều được luồn trong các ống luồn dây để đảm bảo an toàn không bị chập điện. 

➢ Biện pháp thi công, lắp đặt máy biến áp: 

+ Đào đất, lắp dựng trụ bê tông cốt thép, đà cản cân chỉnh trụ đồng thời lắp đặt cọc tiếp 

địa cho trạm biến áp. 

+ Lắp đặt ống uPVC luồn dây cáp trung thế, cáp xuất hạ thế trước khi thi công nền trạm 

biến áp, các đầu nối ống phải được dán keo chuyên dụng, đầu ống phải được làm sạch 

trước khi dán keo, các đoạn lên tủ, trạm biến áp sử dụng co lơi để dễ dàng cho việc 

kéo dây điện. 

+ Đổ bê tông nền và móng máy biến áp. 
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+ Lập bảng “Cable Schedule”, trong đó thể hiện đầy đủ các thông số cần thiết như: Tiết 

diện cáp, điểm đầu/cuối, tiết điện dây, màu dây, số đầu dây (Number Ring), độ sụt áp, 

số kênh, chiều dài dây, thiết bị đóng cắt trung thế, thiết bị đo đếm trung thế, tủ điện. 

+ Lắp đặt xà cừ, thiết bị đóng cắt, thiết bị đo đếm, máy biến áp, tủ điện đảm bảo đúng vị 

trí thiết kế được phê duyệt. 

+ Dây cáp trung thế và cáp xuất hạ thế khi luồn trong ống ngầm chỉ được quấn băng keo 

ở hai đầu khi kéo dây, tuyệt đối không được quấn băng keo trên tuyến nhằm mục đích 

dễ dàng khi thay dây trong quá trình bảo trì hệ thống. 

+ Các đầu dây chờ để đấu nối tủ điện, máy biến áp phải tính toán trên cơ sở cao độ nền 

đường, vỉa hè, vị trí đấu nối thiết bị,… tránh việc phải nối thêm dây. Các đầu dây nối 

đến tủ điện được đánh số theo quy định chung để tránh nhầm lẫn khi đấu nối hoặc sửa 

chữa. 

+ Sau khi máy biến áp, tủ điện, máy phát điện được lắp đặt, tiến hành công tác đấu nối 

dây vào tủ. 

➢ Tổ chức thi công của dự án 

Công tác chuẩn bị và tiếp nhận mặt bằng thi công: 

+ Tổ chức và phân công trách nhiệm cho cá nhân trong bộ máy quản lý thực hiện.  

+ Tiếp nhận mặt bằng để xây dựng văn phòng làm việc, kho, lán trại... 

+ Đệ trình tiến độ trình duyệt bản vẽ thi công, khảo sát thực tế mặt bằng xây dựng để 

triển khai làm bản vẽ lắp đặt. 

+ Đệ trình tiến độ và trình duyệt vật tư. 

+ Đệ trình và thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư. 

 Công tác làm kho bãi lán trại: 

+ Kho chứa vật tư thi công: Kho chứa vật tư tại công trường sẽ được xây dựng bên trong 

diện tích khui đất công trình, kho được xây dựng đảm bảo chắc chắn, nền cao để tránh 

hư hỏng vật tư do nước mưa hoặc các yếu tố khác. Nếu mặt bằng thi công quá chật 

hẹp không đủ diện tích, nhà thầu sẽ có phương án thuê mặt bằng gần công trình để làm 

kho chứa vật tư, thuận tiện cho công tác cấp phát vật tư. 

+ Kho chứa thiết bị: Các thiết bị nhập khẩu hoặc các thiết bị chính sẽ được chứa tại kho 

của Nhà thầu xây lắp, chỉ vận chuyển đến công trình khi đã chuẩn bị mặt bằng và hội 

đủ các điều kiện về phương tiện vận chuyển, phương án lắp đặt được duyệt để đảm 

bảo thời gian lắp đặt trên công trình ngắn nhất. 

+ Lán trại: Bao gồm văn phòng làm việc cho Ban chỉ huy công trường và xưởng gia 

công tại công trình. 

 Công tác vận chuyển vật tư, thiết bị: 

+ Vật tư thiết bị sẽ được vận chuyển từ kho của Nhà thầu xây lắp đến công trình bằng 

các phương tiện chuyên dụng như xe nâng, cẩu, tải... Các vật tư phục vụ công tác thi 

công sẽ được chuyển đến công trường theo kế hoạch dự trù trước, phù hợp với tiến độ 

thi công, tránh việc chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ hoặc lưu trữ quá lâu tại kho công 

trường. Đảm bảo vật tư, thiết bị sẽ đến chân công trường trước khi tiến hành lắp đặt ít 

nhất 05 ngày. 

+ Các thiết bị nhập khẩu sẽ được kiểm tra nhập kho của Nhà thầu xây lắp (hoặc kho chủ 

đầu tư) để đảm bảo không hư hỏng và sẽ được vận chuyển đến công trường theo tiến 

độ tránh việc quá lâu tại công trường gây ra hư hỏng cho thiết bị. Các thiết bị khi lắp 

đặt cẩu và thiết bị chuyên dùng khác, tải trọng được tính toán và đệ trình cùng với giấy 



Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng 

 

Báo cáo Đánh Giá Tác động Môi trường Xã hội 

 

 56 

đăng kiểm tra trước khi thực hiện công tác, tránh xảy ra tai nạn làm hư hỏng thiết bị 

dẫn đến chậm tiến độ công trình. 

 Công tác chuẩn bị đồ nghề: 

+ Danh mục các dụng cụ đồ nghề, thiết bị chuyên dùng cho công tác thi công sẽ được 

lập và đệ trình chủ đầu tư xem xét trước khi đem đến hiện trường thi công. 

+ Các thiết bị đo, Testing & Commissioning sẽ được hiệu chỉnh và dán tem kiểm định 

bởi các cơ quan đo lường chất lượng nhà nước trước khi sử dụng. 

+ Tất cả các dụng cụ sử dụng điện đảm bảo an toàn và đủ thiết bị bảo vệ khi xảy ra sự cố 

chậm chạp. 

+ Hệ thống điện tạm phục vụ thi công: Bao gồm các tủ điện đặt trên sàn (Có giá đỡ sẵn), 

có Aptomat bảo vệ chống giật và ngắn mạch, các ổ cắm và cầu dao lấy nguồn dùng 

cho thi công. 

 Xe, máy thi công: 

+ Các phương tiện chuyên chở và lắp đặt như xe cẩu, xe tải, xe phục vụ công trình... có 

thể đáp ứng kịp thời cho công trình trong suốt thời gian thi công. Chúng tôi cam kết sẽ 

lựa chọn các Nhà thầu có phương tiện tốt và chủ động cho công trình này, để thời gian 

thi công ngắn nhất. 

+ Máy thi công: Máy thi công bao gồm xe đào, xe xúc, và các thiết bị chuyên dụng dùng 

để phục vụ công tác xây lắp như: Máy cắt liên hiệp, máy khoan, máy hàn, TIG, hàn 

điện, máy mài, thiết bị làm ống, máy kéo cáp... 

+ Thiết bị đo, thử nghiệm hệ thống: Các thiết bị đo với độ tin cậy và chính xác cao, đáp 

ứng được yêu cầu khắt khe nhất của tiêu chuẩn thử nghiệm do hồ sơ thầu qui định. 

Công tác chuẩn bị cung ứng vật tư và thiết bị: Nhằm đảm bảo chất lượng, Nhà thầu phải 

chuẩn bị các bước sau: 

+ Lập kế hoạch trình duyệt toàn bộ các vật tư, thiết bị sẽ sử dụng cho công trình và đệ 

trình cho đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư duyệt. 

+ Lập kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị và trình duyệt mẫu một số vật tư lắp đặt để chủ 

đầu tư và tư vấn xem xét. 

+ Nhà thầu phải triển khai cung ứng vật tư lắp đặt đến công trình theo tiến độ đã lập, ký 

kết các hợp đồng nhập khẩu thiết bị; đảm bảo thời gian cung ứng vật tư, thiết bị đến 

công trình với thời gian ngắn nhất. 

+ Kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị có thể được thay đổi phù hợp và đáp ứng tốt nhất 

tiến độ thi công hoặc bất kỳ thay đổi nào diễn ra trên thực tế thi công, cũng như đáp 

ứng tốt công tác phối hợp với các đơn vị nhà thầu khác. 

 Đăng ký kế hoạch thi công cho toàn bộ công trình, Nhà thầu phải cam kết: 

+ Hoàn thành công trình theo đúng tiến độ kể từ ngày có lệnh khởi công từ chủ đầu tư. 

+ Tiến độ thi công chi tiết và kế hoạch nhân lực được lập trên chương trình Win Project, 

tiện lợi cho việc theo dõi, cập nhật và điều chỉnh trong từng giai đoạn thi công (hàng 

tuần, tháng). 

+ Kế hoạch thi công sẽ ưu tiên cho các công tác ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà 

thầu xây dựng. Đảm bảo bàn giao mặt bằng nhanh nhất cho công tác hoàn thiện. 
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1.6. Nhân lực, máy móc, thiết bị, nguồn nguyên vật liệu phục vụ dự án 

1.6.1. Giai đoạn thi công 

Tiểu dự án ĐHĐN dự kiến sẽ phải huy động số lượng lớn công nhân tập trung để thi công xây 

dựng các hạng mục công trình xây lắp và sẽ kéo dài trong thời gian từ 18 tháng đến 36 tháng 

tuỳ theo quy mô và tính chất các công trình. Dự kiến số lượng công nhân của từng hạng mục 

công trình như sau: 

Bảng 1.3. Số lượng công nhân dự kiến 

STT Các hạng mục dự án 

Số nhân 

công 

(người) 

Thời gian 

thi công 

(tháng) 

Giai 

đoạn 

thực hiện 

I Hợp phần 1      

1 ĐH Sư phạm Kỹ thuật 200 24 GĐ2 

2 Đại học Ngoại ngữ 200 36 GĐ2 

3 Đại học Quốc tế 150 24 GĐ2 

4 Khu Trung tâm ĐHĐN 100 24 GĐ1 

5 Khu Giáo dục đa năng 150 24 GĐ1 

II Hợp phần 2      

6 Khu Technopole và không gian sáng tạo 300 36 GĐ2 

7 Hạ tầng kỹ thuật diện tích 40ha 100 18 GĐ1 

  Tổng 1200    

Ghi chú: Giai đoạn 1 (GĐ1): từ 2021 đến 2022; Giai đoạn 2 (GĐ2): từ 2023 đến 2025. 

Trong quá trình thi công các hạng mục công trình sẽ phải sử dụng các máy móc thi công như 

máy đào, máy ủi, máy đầm, máy ép cọc, xe lu, mắt cắt, máy hàn, vận thăng, xe tải,... Danh 

mục máy móc thiết chính cần sử dụng cho hoạt động thi công xây dựng cơ bản được trình bày 

trong Bảng bên dưới. 

Bảng 1.4. Danh mục các máy móc, thiết bị thi công chính 

Các máy móc/thiết bị 

Đ
H

S
P

K
T

 

Đ
H

N
N

 

Đ
H

Q
T

 

K
h

u
 T

T
 đ

a 
n
ăn

g
 

K
h

u
 T

T
 Đ

H
Đ

N
 

K
h

u
 T

ec
h

n
o

p
o
le

 

H
ạ 

tầ
n

g
 k

ỹ
 t

h
u
ật

 

ch
o

 4
0

h
a 

Máy đào một gầu, dung 

tích gầu 0,8m3 
6 

3 3 
6 

3 
6 6 

Máy đào 1,6m3 10 5 5 10 5 10 10 

Máy ủi 108 CV 12 6 6 12 6 12 12 

Máy san tự hành 108CV 2 2 2 2 2 2 2 

Máy lu rung 10T 6 3 3 6 3 6 6 

Máy đầm bánh hơi 16T 8 4 4 8 4 8 8 
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Các máy móc/thiết bị 
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Máy lu rung 25T 8 4 4 8 4 8 8 

Cần trục ô tô 10T 6 3 3 6 3 6 6 

Ô tô tưới nước 5m3 4 2 2 4 2 4 4 

Ô tô tưới nhựa 7T 4 2 2 4 2 4 4 

Máy trộn vữa  8 4 4 8 4 8 8 

Máy trộn bê tông 10 5 5 10 5 10 10 

Máy bơm nước 6 3 3 6 3 6 6 

Máy thảm bê tông nhựa 3 3 3 3 3 3 3 

Máy đóng cọc 2 2 2 2 2 2 2 

Xe ô tô tự đổ 20 10 10 20 10 20 20 

Máy cắt uốn thép 6 3 3 6 3 6 6 

Máy hàn điện 20 10 10 20 10 20 20 

Máy đầm cóc 20 10 10 20 10 20 20 

Ước tính khối lượng đào, đắp nền phục vụ dự án như sau: 

Bảng 1.5. Khối lượng phá dỡ, đào, đắp của Tiểu dự án 

Work item 
 

Volume of 

demolition  

(m3)  

Volume of 

excavation  

(m3) 

Volume of 

back-filling  

(m3) 

Total (m3) 

Đào, đắp trên diện tích 40ha 125,000   75,000 160,000 360,000 

Khối lượng nguyên vật liệu thi công chính được ước tính trong bảng sau: 

Bảng 1.6. Khối lượng nguyên vật liệu thi công chính dự án 

Các hạng 

mục công 

trình 

Gạch xây 

(viên) Đá (m3) 

Cát 

(m3) 

Xi măng 

(Tấn) 

Thép 

(Tấn) 

Gỗ/cốt 

pha 

(m3) 

Nhựa 

đường 

(m3) 

1. Đại học 

SPKT 
35,298,667 40,341 50,427 12,909.23 3,529.87 

 

3,026 

- 

2. Đại học 

ngoại ngữ 42,490,000 48,560 60,700 15,539.20 4,249 3,642 

- 

3. Đại học 

Quốc tế 20,230,000 23,120 28,900 7,398.40 2,023 1,734 

- 

4. Khu thể 

thao đa năng 11,746,000 13,424 16,780 4,295.68 1,174.60 1,007 

- 

5. Khu trung 

tâm ĐHĐN 25,841,667 29,533 36,917 9,450.67 2,584.17 2,215 

- 
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Các hạng 

mục công 

trình 

Gạch xây 

(viên) Đá (m3) 

Cát 

(m3) 

Xi măng 

(Tấn) 

Thép 

(Tấn) 

Gỗ/cốt 

pha 

(m3) 

Nhựa 

đường 

(m3) 

6. Khu 

Technoploe 22,166,667 25,333 31,667 8,106.67 2,216.67 1,900 

- 

7. Hạ tầng kỹ 

thuật cho 40ha 
- 

1,703 

- - - 

- 
902,264 

Tổng 157,773,000 212,507 225,390 57,700 15,777 13,523 902,264 

Dự án sẽ sử dụng nguồn vật liệu xây dựng từ các mỏ vật liệu xây dựng sẵn có của thành phố 

Đà Nẵng, chủ yếu tập trung tại huyện Hoà Vang và quận Liên Chiểu theo Nghị quyết số 

205/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

Các mỏ vật liệu xây dựng cung cấp cho Tiểu dự án ĐHĐN sẽ phải được cấp giấy phép hoạt 

động theo quy định của thành phố (giấy phép hoạt động của các mỏ sẽ được bổ sung trong 

giai đoạn thi công xây dựng, trước khi tiến hành mua vật liệu).  

Cát, đá, đất để xây dựng/san lấp sẽ được mua từ các mỏ khai thác được cấp phép tại địa 

phương và các khoản tiền được vận chuyển đến địa điểm dự án bằng đường bộ. Vị trí của các 

mỏ khai thác, trữ lượng, khoảng cách vận chuyển được thảo luận trong Bảng 1.7. 

Table 1.7. Một số mỏ vật liệu dự kiến sử dụng của dự án 

Tên cơ sở cung cấp/khai thai Mô tả 

a. Mỏ đất  

 

Mỏ đất đắp Hốc Già Hạnh 

- Vị trí: Mỏ đất thuộc địa phận thôn Trung Sơn - xã Hòa 

Nhơn – huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng, hiện mỏ đang 

được Công ty TNHH Quang Hưng khai thác. 

- Điều kiện khai thác và vận chuyển: thuận lợi không chịu 

ảnh hưởng bởi thời tiết.  

- Cự ly vận chuyển đến khu vực dự án khoảng 12 km  

- Trữ lượng: khoảng 700.000m3. 

- Chất lượng: sét pha cát lẫn dăm sạn màu xám vàng nâu đỏ. 

b. Mỏ cát  

 

Bãi tập kết cát cầu Đỏ (C1) 

- Vị trí: Bãi tập kết cát nằm bên trái cầu Đỏ thuộc địa phận 

xã Hòa Châu – huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng. Hiện bãi 

đang thuộc quyền quản lý của cơ sở tư nhân Lê Vân. 

- Điều kiện khai thác và vận chuyển: thuận lợi về mùa khô 

và gặp khó khăn về mùa mưa lũ.  

- Cự ly vận chuyển từ bãi đến khu vực dự án khoảng 10km 

(trong đó 0,5km đường đất từ bãi tạp kết ra QL1A; 9,5km 

đường nhựa QL1A và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). 

- Khả năng cung cấp: khả năng cung cấp của bãi tập kết 

không ổn định phụ thuộc vào thời tiết và nguồn cung cấp 

từ các điểm khai thác nhỏ lẻ, trung bình bãi cung cấp 

khoảng 300 m3/ngày.  

- Chất lượng mỏ: chất lượng tốt, thuộc loại cát hạt vừa - hạt 



Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng 

 

Báo cáo Đánh Giá Tác động Môi trường Xã hội 

 

 60 

Tên cơ sở cung cấp/khai thai Mô tả 

thô, sử dụng tốt cho đổ bê tông. 

 

Bãi tập kết cát Cầu Quá Giáng (C2) 

- Vị trí: Bãi tập kết cát nằm bên trái cầu Quá Giáng thuộc xã 

Hòa Phước – huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng, Hiện bãi 

đang thuộc quyền quản lý của cơ sở tư nhân Trần Thị Hoa. 

- Điều kiện khai thác và vận chuyển: thuận lợi về mùa khô 

và gặp khó khăn về mùa mưa lũ.  

- Cự ly vận chuyển từ bãi đến khu vực dự án khoảng 5,5km 

(trong đó có khoảng 0,2km đường đất từ bãi tập kết ra 

QL1A; 5,3km đường nhựa QL1A và đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa). 

- Khả năng cung cấp: khoảng 100m3/ngày.  

- Chất lượng mỏ: cát ở đây có chất lượng tốt, thuộc loại cát 

hạt vừa - hạt thô, sử dụng tốt cho đổ bê tông. 

c. Mỏ đá  

 

Mỏ đá Phước Thuận (Đ1) 

- Vị trí: Mỏ đá thuộc địa phận xã Hòa Nhơn – huyện Hòa 

Vang – TP Đà Nẵng, hiện mỏ đang được Xí nghiệp 

Bêtông nhựa và khai thác đá xây dựng quản lý và khai 

thác. 

- Điều kiện khai thác và vận chuyển: điều kiện khai thác và 

vận chuyển thuận lợi.  

- Cự ly vận chuyển: cách khu vực dự án khoảng 8,5km 

(trong đó 2.0km đường nhựa rộng 5m; 1.0km đường nhựa 

rộng 10.5m và 2 km đường nhựa QL14B, 3.5km đường 

nhựa của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). 

- Trữ lượng: khoảng 2.000.000m3. 

- Chất lượng mỏ: đá tại khu vực mỏ thuộc loại đá granit 

màu xám xanh, xám đen, sử dụng tốt cho đổ bêtông và 

bêtông nhựa. 

 

Mỏ đá Hốc Khế 2 (Đ2) 

- Vị trí: Mỏ đá Hốc Khế 2 thuộc địa phận xã Hòa Nhơn - 

huyện Hòa Vang - Đà Nẵng, do Chi nhánh Công ty CP 

Chu Lai tại Đà Nẵng quản lý và khai thác. 

- Điều kiện khai thác và vận chuyển: đang khai thác bằng cơ 

giới, điều kiện khai thác và vận chuyển thuận lợi.  

- Cự ly vận chuyển: cách khu vực dự án khoảng 10.90km 

(trong đó 2.8km đường nhựa rộng 4.5m; 1.0km đường 

nhựa rộng 10.5m; 2.1km đường nhựa QL14B; 5km đường 

nhựa đường QL1A và Nam Kỳ Khởi Nghĩa). 

- Trữ lượng: khoảng 1.400.000m3. 

- Chất lượng mỏ: đá tại khu vực mỏ thuộc loại đá granit 

màu xám xanh, xám đen, sử dụng tốt cho đổ bêtông và 

bêtông nhựa. 

d. Trạm trộn bê tông  
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Tên cơ sở cung cấp/khai thai Mô tả 

 

Xí nghiệp Bêtông nhựa Trường Sơn 

- Vị trí: thuộc địa phận xã Hòa Nhơn – huyện Hòa Vang – 

TP Đà Nẵng, hiện Trạm đang được Xí nghiệp Bêtông nhựa 

và khai thác đá xây dựng quản lý. 

- Điều kiện khai thác và vận chuyển: thuận lợi, đang sử 

dụng cho nhiều công trình trong khu vực.  

- Cự ly vận chuyển: cách khu vực dự án khoảng 8.10km 

(trong đó 1.0km đường nhựa rộng 10.5m; 2.1km đường 

nhựa QL14B và 5km đường nhựa đường QL1A và Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa). 

- Trạm trộn bê tông nhựa đạt yêu cầu về chất lượng và đảm 

bảo về môi trường và đã được cấp phép hoạt động.  

- Công suất: 60-80T/h. 

 

Trạm trộn bê-tông Đăng Hải 

- Vị trí: đường Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Đức Thuận 

(thuộc tổ 95 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) 

- Điều kiện khai thác và vận chuyển: thuận lợi, đang sử 

dụng cho nhiều công trình trong khu vực.  

- Cự ly vận chuyển: cách khu vực dự án khoảng 4km. 

- Trạm trộn bê tông nhựa đạt yêu cầu về chất lượng và đảm 

bảo về môi trường và đã được cấp phép hoạt động.  

- Công suất: 200 T/h. 

1.6.2. Giai đoạn vận hành 

Các loại máy móc thiết bị sử dụng trong dự án, trong giai đoạn vận hành bao gồm các loại 

máy móc thiết bị phục vụ công tác học tập, giảng dạy của trường (như: máy vi tính, máy 

chiếu, màn chiếu, máy vạn năng,...), các thiết bị nhà bếp (như: tủ lạnh, tủ đông, bồn rửa, lò 

nấu, nồi cơm điện, tủ nhiều ngăn chứa thức ăn,..., thiết bị cơ điện lắp đặt tại toà nhà cơ điện 

trung tâm, hệ thống máy điều hoà, máy bơm, máy phát điện, trạm biến áp,....  

Đặc biệt, đối với khu nhà Technopole có các khu nhà thí nghiệm sẽ sử dụng một số loại máy 

móc, thiết bị đặc thù phục vụ công tác nghiên cứu. Các thiết bị được thống kê sơ bộ như trong 

bảng sau: 

Bảng 1.8. Danh mục các máy móc, thiết bị chính sử dụng trong khu nhà Technopole giai 

đoạn vận hành 

STT Tên trường/thiết bị 

1 
Trung tâm tính tính toán hiệu năng cao HPC và trung tâm lưu trữ tập trung;  Phần mềm và 

PTN ảo hóa 4 lĩnh vực ưu tiên 

1.1 
Hệ thống máy chủ ứng dụng và lưu trữ tập trung (Multi purpose System - Privated Cloud 

System) 

1.2 Hệ thống máy tính tính toán hiệu năng cao HPC 

1.3 

Hệ thống PTN ảo và phầm mềm tính toán: Phần mềm mô phỏng chuyển động chất lỏng; 

Phần mềm mô phỏng về điện tử; Giải pháp mô phỏng về va chạm ô tô; Phòng thí nghiệm 

thương tiện giao thông thông minh (smart vehicle)……. 

2 Trung tâm thí nghiệm về Công nghệ Năng lượng tái tạo - Sinh học - Môi trường 

 2.1 Hệ thống mô phòng mặt trời (Solar Simulation) 

 2.2 Bộ thí nghiệm thu nhiệt mặt trời (Thermal Solar collector Study) 
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STT Tên trường/thiết bị 

 2.3 Máy quang phổ hồng ngoại chuyển đổi FTIR 

 2.4 Máy phân tích TOC/TN/TP 

3 Trung tâm thí nghiệm về Công nghệ Cơ điện tử - Tự động hóa  

 3.1 Máy kéo nén vạn năng kiểu trục cơ  EXCEED SERIES 

 3.2 Tay máy robot công nghiệp 

 3.3 Mô hình robot di động 

 3.4 Động cơ servo 

 3.5 Bo mạch điều khiển, driver điều khiển các động cơ servo 

 3.6 Hệ thống Hardware in the Loop simulation 

4 

Trung tâm thí nghiệm về Khoa học sự sống (Công nghệ gen, Công nghệ tế bào động vật và 

thực vật, Công nghệ vi sinh, Công nghệ nano, Công nghệ dược phẩm và hợp chất thiên 

nhiên) 

  -  Tủ lạnh lưu trữ mẫu vi sinh (40C). 

  -  Tủ lạnh nhiệt độ cực thấp (-800C). 

  -  Bàn rung có điều khiển nhiệt độ. 

  -  Máy ultrasound chiết tách enzyme. 

  -  Máy đo mật độ vi sinh vật. 

  -  Bộ dụng cụ đo khối lượng chất đạm. 

  -  Máy gia tốc ly tâm sinh học. 

  -  Máy tiệt trùng (autoclave). 

  -  Tủ cấy vi sinh vật cấp độ an toàn I (biosafety cabinet-class I). 

  -  Tủ thông gió (fume hood). 

  -  Máy đo suất dẫn ion đa năng (conductivity meter). 

  -  Máy đo nồng độ pH. 

  
-  Máy đo và phân tích biến thiên nhiệt độ (Thermogravimetry-Differential 

Thermogravimetry (TG-DTG)). 

  -  Máy đo vi cấu trúc (X-ray Diffraction (XRD)). 

  -  Máy chụp ảnh vi cấu trúc (Scanning Electron Microscopy (SEM)). 

  -  Máy quét không phá hủy vi cấu trúc (CT Scan images). 

  -  Tủ chưng cất carbonate. 

  -  Kính hiển vi điện tử. 

5 
Trung tâm thí nghiệm về Kỹ thuật số (Internet vạn vật, Điện toán đám mây, Trí tuệ nhân 

tạo, Khoa học dữ liệu, An ninh thông tin) 

5.1  Hệ thống mô phỏng thực tế ảo 

 5.2 Hệ thống giám sát chuyển động 

 5.3 Hệ thống thiết bị phụ trợ (kính, station) 

 5.4 Hệ thống workstation 

 5.5 Hệ thống phân tích điện tim, điện cơ 

 5.6 Hệ thống giả lập lưu lượng và tấn công 

 5.7 Hệ thống tường lửa 

 5.8 Hệ thống Phần mềm bảo vệ máy trạm 
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STT Tên trường/thiết bị 

 5.9 Hệ thống Phần mềm kiểm soát và phản ứng nhanh 

 5.10 Hệ thống phòng chống xâm nhập 

 5.11 Hệ thống giám sát và báo cáo tập trung 

(Nguồn: ĐHĐN, tháng 1/2020) 

Trong giai đoạn hoạt động, dự án sẽ sử dụng các dạng năng lượng để phục vụ các hoạt động 

của dự án như: 

- Cấp nước cho các tòa nhà / phòng thí nghiệm 

- Sử dụng xăng dầu cho hoạt động của máy phát điện và các máy móc khác 

- Sử dụng điện cho các hoạt động trong các toà nhà như chiếu sáng, điều hoà, thông gió, 

đun nước, nấu nướng. Đây là nguồn tiêu thụ năng lượng chính của dự án 

- Sử dụng khí ga cho các hoạt động nấu nướng ở khu vực nhà ăn và sử dụng một số loại 

khí nén phục vụ hoạt tại các phòng thí nghiệm. 

Các loại hoá chất sử dụng trong phòng thí nghiệm về Khoa học sự sống là các dạng hoá chất 

cơ bản như: 

Bảng 1.9. Danh mục một số hoá chất thí nghiệm sử dụng trong phòng thí nghiệm về 

Khoa học sự sống giai đoạn vận hành 

STT Tên  Công thức hoá học 

Các dạng a xít Axít clohidric HCl 

 Axít nitơric HNO3 

 Axít sunfuric H2SO4 

 Axít photphoric H3PO4 

 Axít sunfurơ H2SO3 

  xít cloric HClO3 

 Axít Cacbonnic H2CO3 

 Axít nitrơ HNO2 

 Axít axêtic CH3-COOH 

 Axít benzoic C6H5-COOH 

Các dạng Bazơ Natri hidroxit NaOH   

 Canxi hidroxit Ca(OH)2 

 Đồng(II)hidroxit Cu(OH)2 

 Sắt(II)hidroxit Fe(OH)2 

 Bari hidroxit Ba(OH)2 

 Magiê hidroxit Mg(OH)2 

Các dạng muối Amôni nitorat NH4NO3 

 Amô niclorua NH4Cl 

 Natri clorua   NaCl 

 Bariclorua BaCl2 

 Natri nitrat  NaNO3 

 Đồng (II) nitrat  Cu(NO3)2 

 Natri photphat.  Na3PO4 

1.7. Bãi đổ thải 

Tiểu dự án ĐHĐN vay vốn WB sẽ tiến hành san nền trên diện tích 40ha sau khi thực hiện 

xong công tác bồi thường, GPMB. Trước khi tiến hành san nền dự kiến sẽ phải bóc lớp đất 

hữu cơ và chất thải từ hoạt động phá dỡ. Đối với chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá 

trình giải phóng mặt bằng và bóc dỡ lớp đất hữu cơ vận chuyển xử lý như sau: 
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- Chất thải xây dựng: Xà bần, đất đào có thể tái sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công 

trình/khu vực của Tiểu dự án ĐHĐN, đặc biệt là để làm đường công vụ dẫn vào thi công các 

khu trường. Phần không thể tái sử dụng sẽ được Nhà thầu hợp đồng với Công ty Môi trường 

đô thị thành phố Đà Nẵng thu gom thải bỏ tại bãi rác của thành phố (được trình bày bên dưới 

và mô tả chi tiết trong Chương 2).   

- Bóc dỡ lớp đất hữu cơ: Đối với lượng đất hữu cơ bóc dỡ đã được phân tích chất lượng các 

chỉ tiêu kim loại nặng, kết quả cho thấy chất lượng đất tại các vị trí xây dựng dự án chưa bị ô 

nhiễm kim loại nặng nên có thể sử dụng làm đất cấp 2 để san đầm tại chỗ nếu đảm bảo tiêu 

chuẩn hoặc để trồng cây xanh.  

Bãi thải dự kiến của dự án: Theo kế hoạch, các loại phế thải xây dựng (xà bần), chất thải rắn 

sinh hoạt của công nhân phát sinh từ dự án sẽ được hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý 

tại Bãi chôn lấp/khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, phường Hoà Khánh Nam, quận 

Liên Chiểu, cách vị trí công trình khoảng 15km. 

- Diện tích: 48ha 

- Thuộc địa phận phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu 

- Công suất vận hành (xử lý) : 700 tấn rác/ ngày 

- Đơn vị quản lý: công ty CP Môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng (Da Nang 

URENCO) 

- Thời gian vận hành: 2007 - 2025 (đến năm 2035 nhờ dự án nâng cấp tổ hợp xử lý 

chất thải rắn Khánh Sơn) 

- Cự ly vận chuyển: khoảng 15km từ Bãi thải Khánh Sơn --> Quốc lộ 14B --> Quốc lộ 

1A --> Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa --> khu vực dự án. 

1.8. Khu tái định cư của dự án: 

Một khu tái định cư cần được xây dựng để di dời 468 hộ tái định cư do mất đất và nhà ở bởi 

dự án. Khu tái định cư này được thành phố Đà Nẵng đầu tư như một dự án riêng iệt và theo 

phán quyets của Ngân hàng, nó được coi là một dự án liên quan vì: 

- Liên quan trực tiếp và đáng kể đến dự án; 

- Thực hiện, hoặc dự định sẽ được thực hiện cùng lúc với dự án và; 

- Cần thiết cho dự án đạt được mục têu 

Phạm vi và mức độ ảnh hưởng: 

- Số hộ BAH: 120 hộ; 

- Số hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 58 

- Số hộ Tái định cư: 28 

- Số hộ dễ bị tổn thương: 7 

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Thời gian thực hiện: 2020 - 2021 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 15.000.000.000 VNĐ; 

Khu Tái định cư được liên kết với tiểu dự án đại học Đà Nẵng, vì vậy chính sách bảo vệ của 

Ngân hàng sẽ được áp dụng. Việc thực hiện tái định cư không tự nguyện sẽ được thiện hiện 

theo RAP này. Đại học Đà Nãng kết hợp với cơ quan giám sát bên ngoài sẽ giám sát thực hiện 
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tái định cư của Khu tái định cư này bao gồm trong các báo cáo giám sát nửa năm của tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng để nộp cho Ngân hàng. 

Dự án tác động di dời đối với khoảng 1500 ngàn ngôi mộ. UBND thành phố Đà Nẵng đã có 

đề án di dời toàn bộ mộ trên địa bàn thành phố, trong đó có 1500 ngàn ngôi mộ trong khu vực 

Dự án - về công viên nghĩa trang Hòa Ninh đã được xây dựng và đang vận hành, cách trung 

tâm thành phố 20km. Các hộ BAH đều nhất trí di chuyển mộ về khu nghĩa trang mới của 

thành phố. 

1.9. Tiến độ thực hiện dự án, vốn đầu tư 

a. Tổng mức đầu tư của dự án 

Total estimated investment fund for the project is: 111 triệu USD, tương đương với 2.546,007 

tỷ VNĐ (tỷ giá quy đổi: USD/VNĐ = 22.937).  

Trong đó: Vốn vay WB là 100 triệu USD, tương đương với 2.293,700 tỷ VNĐ (chiếm 90%) 

và Vốn đối ứng là 11 triệu USD, tương đương với 252,307 tỷ VNĐ (chiếm 10%) 

b. Tiến độ thực hiện dự án 

- Thời gian chuẩn bị dự án: Từ năm 2019 đến 2020. 

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2021 đến 2025. Dự kiến sẽ chia 2 giai đoạn thực 

hiện: giai đoạn 1 (2021-2022) và giai đoạn 2 (2023 - 2025) 

- Thời gian vận hành: Từ năm 2026 trở đi.  

Lịch trình thực hiện dự án được trình bày trong Bảng 1.11 dưới đây.  

Bảng 1.10 Tiến độ thực hiện dự án   

STT Nội dung Thời gian  

1 Thủ tướng phê duyệt  Đề xuất dự án  12/2020 

2 
Báo cáo Đề xuất Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được lập và đệ trình Thủ 

tướng (các Bộ, Ngành TW thẩm định). 
01/2020 

3 Thủ tướng phê duyệt Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư 03/2020 

4 
Lập báo cáo NCKT và các báo cáo thành phần; phê duyệt hồ sơ dự án, các báo 

cáo liên quan và quyết định đầu tư dự án. 
03-5/2020 

5 WB thẩm định FS 3/2020 

6 Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) 5/2020 

7 Đàm phán - Ký hiệp định vay vốn  5-6/2020 

8 Thiết kế chi tiết, Hồ sơ mời thầu cho 30% giá trị đầu tư (GĐ1) 6-11/2020 

9 Phê duyệt Thiết kế chi tiết, HSMT thi công  cho 30% giá trị đầu tư 12/2020 

11 Đấu thầu thi công cho 30% giá trị đầu tư 01-6/2021 

12 Thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu cho 70% giá trị đầu tư (GĐ2) 1/2021 

13 Phê duyệt thiết kế chi tiết, HSMT cho 70% giá trị đầu tư 6/2021 

14 Đấu thầu, thi công, nghiệm thu, bàn giao công trình cho 70% giá trị đầu tư 
7-12/2021-

12/2025 

Giai đoạn 1: Từ năm 2021-2022: giải ngân khoảng 30% vốn vay WB. 

Giai đoạn 2: Từ năm 2023-2025: giải ngân nguồn vốn WB còn lại. 
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Dưới đây là bảng phân chia các hạng mục đầu tư cho 2 giai đoạn của dự án:  

Table 1.11 Phân chia giai đoạn đầu tư cho các hợp phần 

STT Hợp phần 
Giai đoạn 1  

(2021-2022) 

Giai đoạn 2  

(2022-2025) 

Lý do lựa chọn các 

hạng mục công việc 

cho GĐ1 

1 Hợp phần 1,2 

- Trung tâm điều hành 

ĐHĐN. 

- Khu Giáo dục đa 

năng. 

- Hạ tầng kỹ thuật cho 

40ha. 

- Đại học sư phạm kỹ 

thuật; 

- Đại học Ngoại ngữ; 

- Đại học Quốc tế; 

- Khu công nghệ cao 

Technopole (thuộc 

khu nghiên cứu, phát 

triển vườn ươm. 

- Hạng mục được lựa 

chọn trong giai 

đoạn 1 là các hạng 

mục có tính chất 

thông thường, quy 

trình lựa chọn nhà 

thầu đơn giản, cần 

thiết ưu tiên để triển 

khai. 

2 Hợp phần 3 

- Đổi mới chương trình 

và phương pháp đào 

tạo (gđ-1) 

 

- Nâng cao năng lực 

các tổ chức nghiên 

cứu KHCN (gđ-1) 

 

- Đổi mới chương trình 

và phương pháp đào 

tạo (gđ-2). 

- Nâng cao năng lực 

các tổ chức nghiên 

cứu KHCN (gđ-2). 

- Xây dựng hệ thống 

quản trị đại học tiên 

tiến trên nền tảng ứng 

dụng CNTT. 

- Phù hợp hợp và gắn 

kết với các hoạt đầu 

đầu tư xây dựng công 

trình. 

(Nguồn: PreFS, 1/2020) 

1.10. Tổ chức thực hiện dự án 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET)  

Là cơ quan chịu trách nhiệm cho các tiểu hợp phần tương ứng của bộ (1.2, 2.2 và 3.2). 

Các trách nhiệm của MOET bao gồm: 

- Phê duyệt hướng dẫn vận hành dự án (POM); 

- Xem xét và phê duyệt kế hoạch mua sắm, tài chính và thực hiện dự án (sẽ được cập 

nhật hàng năm) do BQLDA chuẩn bị; 

- Giám sát việc thực hiện BQLDA và cung cấp hỗ trợ để giải quyết các tắc nghẽn thực 

hiện dựa trên các báo cáo giám sát hàng quý và sáu hàng tháng do BQLDA lập; và 

- Báo cáo cho các cơ quan chính phủ khác và Ngân hàng Thế giới về việc thực hiện dự 

án của BQLDA. 

Chủ dự án: Đại học Đà Nẵng 

- Đại học Đà Nẵng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trách nhiệm là Chủ dự án. Đại 

học Đà Nẵng thực hiện vai trò là Chủ dự án theo đúng các quy định của pháp luật, điều ước 

quốc tế về ODA. 

- Ra quyết định thành lập Ban quản lý dự án và ủy quyền cho Ban quản lý thực hiện 

vai trò đại diện cho Chủ dự án khi thực hiện. 

- Phối hợp với Các sở ban ngành của tỉnh trong việc đề xuất, triển khai dự án từ bước 

chuẩn bị dự án đến hết quá trình thực hiện Dự án. 

- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao mặt bằng, bàn giao công trình khi dự án đi vào hoàn 

thành. 
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- Tổ chức các hoạt động giải phóng mặt bằng và nhận bàn giao mặt bằng công trình 

hoàn thiện trong trong phạm vi quyền hạn cho phép.  

- Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Đại diện Chủ dự án: Ban quản lý dự án 

- BQLDA có trách nhiệm tổ chức, sắp xếp nhân sự đảm bảo cơ cấu thành phần, năng 

lực chuyên môn, số lượng nhân sự theo đúng Quy định của pháp luật trong nước và yêu cầu 

của WB để quản lý và thực hiện dự án. 

- Thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu và 

các điều ước quốc tế; 

- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho các bên hợp đồng và tư vấn lập và thực 

hiện chương trình, dự án; chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và độ tin cậy của các thông tin, 

tài liệu đã cung cấp; lưu trữ hồ sơ, tài liệu về chương trình, dự án theo quy định của pháp luật;  

- Chịu trách nhiệm toàn diện, liên tục về quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ khi 

chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và đưa chương trình, dự án vào khai thác sử dụng, thu hồi và 

hoàn trả vốn vay ưu đãi (đối với trường hợp cho vay lại). 

- Thực hiện giám sát, đánh giá dự án, quản lý khai thác chương trình, dự án; 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về những sai phạm trong quá trình quản lý chương trình, 

dự án gây ra những hậu quả có hại đến kinh tế, xã hội, môi sinh, môi trường và uy tín quốc 

gia; 

- Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, có thể phải bồi thường thiệt hại về 

kinh tế hoặc phải thay đổi chủ dự án, đối với việc triển khai chậm, không đúng với quyết định 

đầu tư và quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án hỗ trợ kỹ thuật, gây thất 

thoát, lãng phí và tham nhũng, ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả chung của chương trình, 

dự án; 

 - Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

 

Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức thực hiện dự án 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - 

XÃ HỘI CỦA KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN  

2.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, địa chất  

❖ Điều kiện về địa lý: 

Khu vực xây dựng Tiểu dự án ĐNĐN (vay vốn WB) có diện tích khoảng 40ha/trên 110ha 

thuộc địa bàn phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, không bao gồm 

phần đất thuộc tỉnh Quảng Nam. Tiểu dự án ĐHĐN có vị trí nằm trong quy hoạch Làng 

ĐHĐN tại Hòa Quý-Điện Ngọc có tổng diện tích 300ha trên địa bàn 2 tỉnh/thành phố là Đà 

Nẵng (110ha) và Quảng Nam (190ha còn lại).  

Khu vực dự án có vị trí ở phía Đông Nam của thành phố Đà Nẵng, giáp ranh với huyện Điên 

Bàn, tỉnh Quảng Nam. Vị trí giáp ranh của khu đất xây dựng các hạng mục công trình của dự 

án như sau: 

- Phía Bắc: giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với chiều dài giáp ranh khoảng 1.5km gần 

phía ngã tư đường Trần Đại Nghĩa và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 

- Phía Đông: giáp trường Cao đẳng công nghệ Việt - Hàn (trực thuộc Bộ Thông tin và 

Truyền thông quản lý)  

- Phía Nam: giáp khu đất quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng (thuộc địa bàn huyện Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 

- Phía Tây: giáp khu đất quy hoạch Làng Đại học Đà Nẵng (thuộc khu đất quy hoạch là 

khu dịch vụ và thương mại trên phạm vi khu đất 100ha thuộc địa bàn thành phố Đà 

Nẵng). 

 

Khu vực 

dự án 
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Hình 2.1: Vị trí khu vực Tiểu dự án ĐHĐN trong quy hoạch làng Đại học Đà 

Nẵng 

Khu vực thực hiện dự án có vị trí khá thuận lợi về giao thông với hệ thống các tuyến đường 

giao thông kết nối với khu trung tâm thành phố Đà Nẵng và các vùng lân cận đã được đầu tư 

đồng bộ như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Trần Đại Nghĩa, đường Mai Đăng Chơn... 

và phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai của quận Ngũ Hành Sơn nói riêng và cả 

thành phố Đà Nẵng nói chung. 

❖ Điều kiện về địa hình, địa mạo: 

Khu vực dự án thuộc địa hình vùng duyên hải miền Trung, là miền cát khô tương đối bằng 

phẳng thuộc vùng đồng bằng ven biển của thành phố Đà Nẵng, cao độ trung bình +4,2m, 

thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng và vận hành dự án. 

❖ Điều kiện về địa chất công trình, địa chất thuỷ văn: 

Địa chất công trình  

Tp. Đà Nẵng nằm ở rìa của miền uốn nếp đại Cổ sinh (Đới tạo núi Trường Sơn). Cấu trúc địa 

chất khu vực Đà Nẵng gồm có 5 đơn vị địa tầng chủ yếu: hệ tầng A Vương, hệ tầng Long Đại, 

hệ tầng Tân Lâm, hệ tầng Ngũ Hành Sơn và trầm tích Kỷ Đệ tứ. Trong đó, các hệ tầng A 

Vương, Long Đại, Tân Lâm có thành phần thạch học chủ yếu là đá phiến và cát kết. Hệ tầng 

Ngũ Hành Sơn chủ yếu là đá vôi hoa hóa màu xám trắng. Trầm tích Đệ tứ gồm có các thành 

tạo sông, sông - biển, biển, biển - đầm lầy có tuổi từ Pleistocen sớm đến Thế Holocen muộn, 

có thành phần thạch học chủ yếu là cát, cuội, sỏi, cát pha, sét pha... 

Theo kết quả khảo sát địa chất của các công trình lân cận đã xây dựng tại khu vực dự án (như 

Khoa Y Dược, trường Cao đẳng công nghệ thông tin,...) Khu vực dự án có nền đất xây dựng 

ổn định, cường độ chịu tải của nền đất tốt (R0=1,5kg/cm2), ở độ sâu từ 6m đến 12m khi xây 

dựng cần khoan thăm dò tại chổ để trách xây dựng các công trình trên hang động Castơ.  

Đối với Tiểu dự án ĐHĐN, kết quả khoan khảo sát địa chất sẽ được cập nhật trong giai đoạn 

thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết. 

2.1.2. Đặc điểm khí hậu, khí tượng 

Khu vực dự án cũng mang đặc trưng chung của khí hậu của Đà Nẵng. Đà Nẵng nằm trong 

vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao và ít biến động. Khí hậu Đà Nẵng là 

nơi chuyển tiếp đan xen giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam, với tính trội là khí hậu nhiệt đới 

điển hình ở phía Nam. Mỗi năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 và 

mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7, thỉnh thoảng có những đợt rét mùa đông nhưng không đậm 

và không kéo dài..  

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm 260C, bão thường đổ bộ trực tiếp vào thành phố các tháng 

9, 10 hàng năm; chênh lệch nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất so với tháng cao nhất khoảng 

8oC. Tháng có nhiệt độ cao nhất trong năm là tháng 8 khoảng 30,1oC. Tháng có nhiệt độ thấp 

nhất là tháng 2 khoảng 21,50C. 

Độ ẩm không khí: Độ ẩm trung bình hằng năm từ 79,7% đến 81,8% hầu như không biến động 

nhiều theo mùa. 

Mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.539 mm; lượng mưa cao nhất vào các tháng 10, 

11, 12, trung bình từ 253mm -1279mm; thấp nhất vào các tháng 2, 3, 5, trung bình từ 5mm-

30 mm/tháng. 

Gió: Hướng gió thịnh hành mùa hè (tháng 4-9) là gió Đông, tốc độ gió trung bình là 3,3 m/s; 

14 m/s; hướng gió thịnh hành mùa Đông (tháng 10-3) là gió Bắc và Tây Bắc, tốc độ gió mạnh 

nhất vào khoảng 20-25 m/s. Trong một số trường hợp có bão, tốc độ gió lên tới 40 m/s. 
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Thiên tai: Thành phố Đà Nẵng cũng như khu vực dự án sẽ chịu ảnh hưởng chung trong khu 

vực Trung Trung Bộ như thuỷ triều, gió bão, động đất và sóng thần. Số cơn Bão có ảnh hưởng 

ở Đà Nẵng trung bình vào khoảng 2 cơn/năm, bão thường xuất hiện ở các tháng 1, 10, 12; bão 

thường có cấp 9-10, kéo theo mưa to, kéo dài và có nguy cơ gây ngập lụt. Theo Báo cáo về 

công tác phòng chống thiên tai thành phố Đà Nẵng năm 2018, mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng đã làm 925 ngôi nhà bị ngập nước; 31 ha lúa và 3.295 ha hoa màu bị thiệt 

hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 11 tỷ đồng. 

2.1.3. Chế độ thủy hải văn, nguồn nước 

Khu vực dự án ở vị trí cách sông Cổ Cò 2km về phía Đông và cách sông Vĩnh Điện (đoạn 

gần khu vực dự án gọi là Sông Cái) 2,5 km về phía Tây. Không có thuỷ vực (ao, hồ, sông, 

suối) nằm trong khu đất xây dựng dự án. 

Sông Vĩnh Điện (đoạn gần khu vực dự án gọi là sông Cái): là một nhánh của sông Thu Bồn 

bắt đầu tại vị trí cầu Câu Lâu, cách khoảng 5km về phía thượng lưu. Sông Vĩnh Điện có chiều 

dài 23km, mang một phần nước sông Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam) và tiếp nhận thêm dòng 

chảy từ các sông La Thọ và Quá Giáng trước khi đổ vào sông Hàn (Đà Nẵng). Chức năng 

chính của sông Vĩnh Điện là phục vụ giao thương và tưới, tiêu nước cho nông nghiệp.  

Sông Cổ Cò: Trước đây là con sông chạy ven biển nối sông Cái với sông Thu Bồn đoạn Cửa 

Đại. Hiện nay, sông này bị bồi lấp và trở thành con sông cụt - dòng chảy trên sông trong mùa 

khô, trên địa bàn Đà Nẳng chủ yếu là dòng chảy từ sông Cái và sông Hàn chảy ngược vào. 

Chức năng chính của sông Cổ Cò là tiêu thoát nước trong khu vực. 

Sông Hàn: là điểm nối cuối cùng của sông Vĩnh Điện, sông Cầu Đỏ - Cẩm Lệ đổ vào biển Đà 

Nẵng. Sông Hàn bắt đầu từ ngã ba sông giữa các quận: Cẩm Lệ, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn rồi 

đổ ra vịnh Đà Nẵng tại chỗ giáp ranh giữa quận Hải Châu và quận Sơn Trà. Sông có dòng 

chảy từ Nam lên Bắc. Sông Hàn có chiều dài khoảng 7,2 km, chiều rộng khoảng 900 – 1.200 

m, độ sâu trung bình 4 - 5 m. Chức năng chính của sông Hàn là tiêu thoát nước, tạo cảnh quan 

- là một trong những điểm nhấn du lịch của thành phố Đà Nẵng. Chế độ dòng chảy của sông 

Hàn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thủy triều của biển Đà Nẵng. 
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Hình 2.2: Các sông chính trong khu vưc dự án 

Chế độ thủy triều 

Chế độ thủy triều của biển Đà Nẵng là nhật triều không đều và bán nhật triều. Cụ thể, trong 

nửa ngày có cả triều cường và triều kiệt nhưng lại có sự khác nhau về độ lớn và thời gian của 

triều cường và triều kiệt. Bình quân một tháng có 3 ngày xảy ra hiện tượng thủy triều do tác 

động của mặt trời, nhiều nhất là 8 ngày và ít nhất là 01 ngày. Do ảnh hưởng của thủy triều, 

chế độ dòng chảy trong các kênh và cống thoát nước khá phức tạp. Trong thời gian lũ lụt, các 

kênh và cống thoát nước tiếp nhận cả nước mưa và nước thải từ các khu dân cư. Hơn thế nữa, 

chúng còn bị ảnh hưởng bởi mực nước thủy triều dâng. Mức ngập do thủy triều trung bình cao 

nhất là 120 cm và thấp nhất là 80 cm. 

 

2.1.4. Hiện trạng chất lượng môi trường nền 

Nhằm đánh giá định lượng các thông số môi trường nền trong khu vực dự án phạm vi 

40ha và một số điểm có khả năng chịu tác động bởi dự án gần với khu vực dự án, một chương 

trình quan trắc đã được triển khai thực hiện từ ngày 18/11/2019 bởi đơn vị cung cấp dịch vụ là 

Project 
area 

Co Co 

river 

Cai river 

Han 

river 

Vinh Dien 

river 
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Công ty cổ phần quan trắc và xử lý môi trường Thái Dương, đơn vị này đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường - chứng nhận số hiệu Vimcerts 163 ngày 29/8/2019 theo 

Quyết định số 2206/QĐ-BTNMT. Với một số chỉ tiêu chất lượng không khí (vi khí hậu như: 

nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió), tiếng ồn, rung động, chất lượng nước (pH, nhiệt độ, DO, 

TDS) sẽ được đo tại hiện trường; các chỉ tiêu còn lại sẽ được lấy mẫu và bảo quản đưa về 

phân tích trong phòng thí nghiệm. Các thông số quan trắc được thể hiện trong Bảng dưới đây.  

Bảng 2.1. Vị trí và thông số quan trắc môi trường tại khu vực dự án 

STT Mẫu quan trắc Số lượng Chỉ tiêu phân tích Quy chuẩn so sánh 

1 Không khí xung 

quanh 

8 13 chỉ tiêu: Vi khí hậu (nhiệt 

độ, độ ẩm, áp suất, vận tốc 

gió, hướng gió), TSP, Bụi 

PM10 CH4, H2S, CO, NO2, 

SO2, O3. 

- QCVN 05:2013/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 06:2009/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung 

quanh 

- Hướng dẫn HSE của WB 

2 Đo ồn, rung 8 Tiếng ồn, độ rung - QCVN 26:2010/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT: 

Quy chuẩn ký thuật quốc 

gia về độ rung; 

- Hướng dẫn HSE của WB 

3 Nước mặt 4 17 chỉ tiêu: pH, nhiệt độ, 

TDS, TSS, DO, COD, BOD5, 

NH4
+, NO2

-, NO3
-, Tổng N, 

Tổng P, SO4
2-, PO4

3-, Cl-, Dầu 

mỡ, Colifom. 

- QCVN 08-

MT:2015/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt, cột 

B1 

- Hướng dẫn HSE của WB 

4 Nước ngầm 3 14 chỉ tiêu: pH, nhiệt độ, độ 

cứng, DO, TDS, NH4
+, NO2

-, 

Cl-, CN-, NO3
-, SO4

2-, PO4
3-,  

Coliform, E.Coli. 

- QCVN 09-

MT:2015/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất; 

- Hướng dẫn HSE của WB 

5 Nước thải 3 17 chỉ tiêu: pH, nhiệt độ, mùi, 

COD, BOD5, TSS,  NH4
+, 

NO3
-,  SO4

2-, PO4
3-, Fe, Mn, 

Cd, Cu, As, dầu mỡ, 

Coliform. 

- QCVN 14:2008/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt, 

Cột B. 

- Hướng dẫn HSE của WB 

6 Đất 5 8 chỉ tiêu: pH, độ mặn, Hg, 

As, Cu, Zn, Cd, Pb. 

- QCVN 03-MT 

:2015/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về giới 

hạn cho phép của một số 

kim loại nặng trong đất.  

- Hướng dẫn HSE của WB 
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Hình 2.3: Vị trí các điểm lấy mẫu môi trường nền 



Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng 

 

Báo cáo Đánh Giá Tác động Môi trường Xã hội 

 

 74 

2.1.4.1. Chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung 

Chất lượng không khí được quan trắc vào ngày 18 tháng 11 năm 2019 trong thời tiết nắng, gió 

vừa, nhiệt độ 260C, độ ẩm 65%. Các vị trí lấy mẫu bao gồm: 

Mẫu Toạ độ VN2000 Các vị trí lấy mẫu  

X Y 

K1 
1767277 553709 

Tại ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Trần Đại 

Nghĩa 

K2 
1767215 553352 

Tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lối vào khu làng ĐH Đà 

Nẵng (gần vị trí xây dựng khu ĐHQT - A3) 

K3 
1766969 553323 

Tại khu KTX hiện trạng (giáp với khu xây dựng ĐHSPKT - 

A1) 

K4 1766815 553115 Tại cổng khoa Y Dược (gần vị trí xây dựng khu ĐHNN - A2) 

K5 
1766324 553533 

Tại đường vào khoa Công nghệ thông tin (gần vị trí xây dựng 

Khu trung tâm ĐHĐN - A5) 

K6 
1766691 552699 

Tại khu dân cư trên đường Lưu Quang Vũ (gần vị trí xây 

dựng khu Technopole - B2) 

K7 
1767088 551479 

Tại ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Mai Đăng 

Chơn (gần khu TĐC của dự án) 

K8 1766230 552760 Tại khu dân cư giáp ranh phía nam khu thể thao đa năng - A4 

Kết quả lấy mẫu được trình bày trong Bảng 2.2 dưới đây. 

 Bảng 2.2. Chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung 

TT Chỉ tiêu Đơn 

vị 

Kết quả (giá trị đo trung bình 1h) QCVN 

05:2013/

BTNM

T 

Hướng 

dẫn 

HSE 

của WB 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

1 Nhiệt độ 0C 26,1 26,0 26,0 26,3 26,2 26,1 26,1 26,3 - - 

2 Độ ẩm  % 65,2 65,0 65,1 65,3 65,7 65,2 65,8 65,6 - - 

3 Áp suất hPa 550 542 545 548 570 565 540 547 - - 

4 
Vận tốc 

gió 
m/s 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 - 

- 

5 
Hướng 

gió 
- ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN - 

- 

6 Tiếng ồn  dBA 60 58 61 62 62 55 63 59 70 70 

7 Độ rung dB 45 40 42 43 44 45 41 40 70 - 

8 
Bụi lơ 

lửng 

mg/m
3 

0,12 0,09 0,07 0,05 0,11 0,08 0,05 0,04 0,3 
- 

9 Bụi PM10 
mg/m
3 

0,20 0,18 0,15 0,17 0,21 0,15 0,14 0,13 - 
- 

10 CO 
mg/m
3 

<2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 30 
- 

11 SO2 
mg/m
3 

0,05 0,02 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 0,03 <0,01 0,35 
- 
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TT Chỉ tiêu Đơn 

vị 

Kết quả (giá trị đo trung bình 1h) QCVN 

05:2013/

BTNM

T 

Hướng 

dẫn 

HSE 

của WB 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

12 NO2 
mg/m
3 

0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,02 <0,01 0,2 
0,2 

13 O3 
mg/m
3 

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,2 
- 

14 H2S 
mg/m
3 

<0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 - 
- 

15 CH4 
mg/m
3 

KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 
- 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung tại khu vực dự án có các 

chỉ tiêu đều thấp hơn quy chuẩn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT. Kết quả này cho 

thấy chất lượng không khí, tiếng ồn, rung động tại các khu vực thực hiện dự án còn tương đối 

tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm bởi các hoạt động xây dựng, công nghiệp, dịch vụ... tại địa 

phương. 

2.1.4.2. Chất lượng nước mặt 

Chất lượng nước mặt được quan trắc vào ngày 18 tháng 11 năm 2019, các vị trí lấy mẫu bao 

gồm: 

Mẫu 
Toạ độ VN2000 Các vị trí lấy mẫu 

X Y  

M1 1767312 555285 
Nước mặt sông Cổ Cò tại cầu bắc qua sông trên đường Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa (triều xuống) 

M2 1767158 555285 
Nước mặt sông Cổ Cò tại cầu bắc qua sông trên đường Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa (triều lên) 

M3 1766192 549876 Nước mặt sông Cái tại vị trí cầu Hoà Phước (triều lên) 

M4 1766285 549876 Nước mặt sông Cái tại vị trí cầu Hoà Phước (triều xuống) 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt được thể hiện trong Bảng 2.3 dưới đây. 

Bảng 2.3. Chất lượng nước mặt 

TT Thông 

số 

ĐVT Phương pháp phân tích Kết quả QCVN 

08-

MT:2015/ 

BTNMT 

Cột B1 

NM1 NM2 NM3 NM4 

1 pH - TCVN 6492:2011 7,2 7,3 7,0 7,0 5,5-9 

2 Nhiệt độ °C SMEWW 2550.B:2012 25,5 25,7 26,0 25,8 - 

3 DO mg/L TCVN 7325:2004 5,1 4,9 5,2 5,0 ≥4 

4 TDS  SMEWW 2540C:2012 150 155 145 140 - 

5 TSS mg/L TCVN 6625:2000 40,2 39,5 37,1 36,8 50 

6 COD mg/L SMEWW 5220C:2012 25,1 25,5 23,7 23,5 30 

7 BOD5 mg/L SMEWW 5210B:2012 13,0 13,2 10,7 10,5 15 
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TT Thông 

số 

ĐVT Phương pháp phân tích Kết quả QCVN 

08-

MT:2015/ 

BTNMT 

Cột B1 

8 NH4
+ mg/L EPA Method 350.2 0,55 0,60 0,48 0,45 0,9 

9 NO2
- mg/L TCVN 6178:1996 0,011 0,010 0,012 0,012 0,05 

10 NO3
- mg/L SMEWW 4500-NO3.E:2012 1,15 1,12 0,85 0,83 10 

11 Tổng N mg/L TCVN 6638:2000 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 - 

12 Tổng P mg/L TCVN6202:2008 0,020 0,020 0,022 0,023 - 

13 SO4
2- mg/L SMEWW 4500SO4

2-.E:2012 <1,7 <1,7 <1,7 <1,7 - 

14 PO4
3- mg/L TCVN 6202:2008 0,019 0,020 0,015 0,015 0,3 

15 Clorua mg/L TCVN 6194:1996 110 115 125 121 350 

16 
Tổng 

dầu mỡ 

mg/L 
SMEWW 5520B:2012 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1 

17 Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:1996 4.300 4.300 4.700 4.700 7500 

Nhận xét: Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Cổ Cò (tại vị trí cầu bắc qua sông trên 

đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cách xa khu vực dự án khoảng 2km về phía Đông) và sông Cái 

(sông Vĩnh Điện tại cầu Hoà Phước, cách xa khu vực dự án khoảng 2,5km về phía Tây) cho 

thấy các chỉ tiêu chất lượng nước đều thấp hơn so với quy chuẩn phép theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, Cột B1 (nguồn 

nước mặt 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). 

2.1.4.3. Chất lượng nước ngầm 

Chất lượng nước ngầm được quan trắc vào ngày 18 tháng 11 năm 2019 tại một số hộ gia đình 

trong khu vực dự án hiện sử dụng nước giếng khoan, độ sâu giếng khoan khoảng 30m - 40m. 

Các vị trí lấy mẫu như sau: 

Mẫu Toạ độ VN2000 Các vị trí lấy mẫu 

X Y 

NN1 1766508 553265 
Nước giếng khoan tại hộ bà Lê Thị Hải, gần đường Lưu Quang 

Vũ, phường Hoà Quý 

NN2 1766629 552462 
Nước giếng khoan tại hộ ông Phạm Ngọc Vinh, gần đường 

Lưu Quang Vũ, phường Hoà Quý 

NN3 1767030 553234 Nước giếng khoan tại hộ bà Phạm Thị Hiền, phường Hoà Quý 

Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm trong bảng 2.4.. 

Bảng 2.4. Chất lượng nước ngầm 

TT Thông số 

 

 

ĐVT 

 

Phương pháp phân tích 

Kết quả 

 
QCVN 09-

MT: 

2015/BTNMT NN1 NN2 NN3 

1 pH - TCVN 6492:2011 7,0 6,9 7,0 5,5-8,5 

2 Nhiệt độ °C SMEWW 2550.B:2012 24,5 25,1 24,7 - 

3 DO mg/L TCVN 7325:2004 4,1 4,1 4,0 - 

4 TSS mg/L TCVN 6625:2000 <5,0 <5,0 <5,0 - 
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5 Độ cứng mg/L TCVN 6224:1996 250 280 210 500 

6 NH4
+ mg/L EPA Method 350.2 0,04 0,05 0,04 1 

7 NO2
- mg/L TCVN 6178:1996 <0,013 <0,013 <0,013 1 

8 NO3
- mg/L SMEWW 4500-NO3.E:2012 0,05 0,06 0,05 15 

9 SO4
2- mg/L SMEWW 4500 SO4

2-.E:2012 2,0 1,85 1,90 400 

10 PO4
3- mg/L TCVN 6202:2008 <0,015 <0,015 <0,015 - 

11 Clorua mg/L TCVN 6194:1996 98,7 1021 105 250 

12 Cyanua 
mg/L SMEWW 4500CN-

.B&E:2012 
<0,0025 <0,0025 <0,0025 0,01 

13 Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:2009 KPH KPH KPH 3 

14 E.Coli 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:1996 KPH KPH KPH KPH 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm cho thấy các chỉ tiêu chất lượng nước 

dưới đất đo trong khu vực dự án đều thấp hơn Quy chuẩn cho phép theo QCVN 09-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.  

2.1.4.4. Chất lượng nước thải 

Chất lượng nước thải được quan trắc vào ngày 18 tháng 11 năm 2019. Các Vị trí lấy mẫu bao 

gồm: 

Mẫu Toạ độ VN2000 Các vị trí lấy mẫu 

X Y 

NT1 1766908 553413 Cống thoát chung gần khu KTX sinh viên hiện có 

NT2 1766692 553294 Cống thoát nước chung gần trường CĐ CN thông tin 

NT3 1766753 553145 Cống thoát nước chung gần Khoa Y Dược 

Kết quả phân tích mẫu nước thải được trình bày trong bảng 2.5. 

Bảng 2.5. Tính chất của nước thải 

TT Thông số 

 

 

ĐVT 

 

Phương pháp phân tích 

Kết quả 

 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

Cột B NT1 NT2 NT3 

1 pH - TCVN 6492:2011 7,2 6,8 7,4 5-9 

2 Nhiệt độ °C SMEWW 2552.B:2012 27,1 27,5 26,5 - 

3 Mùi 
- 

Cảm quan 
Không 

mùi 

Không 

mùi 

Không 

mùi 
- 

4 TSS mg/L TCVN 6625:2000 75,1 65,8 78,2 100 

5 COD mg/L SMEWW 5220C:2012 120 107 98,1 - 

6 BOD5 mg/L SMEWW 5210B:2012 65,1 46,2 45 50 

7 NH4
+ mg/L EPA Method 350.2 6,5 5,15 5,70 10 

8 NO3
- mg/L SMEWW 4500-NO3.E:2012 2,15 3,05 3,20 50 
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9 Fe mg/L TCVN 6177:1996 <0,012 <0,012 <0,012 - 

10 Mn mg/L SMEWW 3500Mn.B:2012 <0,016 <0,016 <0,016 - 

11 SO4
2- mg/L SMEWW 4500SO4

2-.E:2012 2,15 3,05 3,10 - 

12 PO4
3- mg/L TCVN 6202:2008 1,10 0,78 1,05 10 

13 Cd mg/L TCVN 6197:1996 <0,002 <0,002 <0,002 - 

14 Cu mg/L TCVN 6193:1996 <0,02 <0,02 <0,02 - 

15 As mg/L TCVN 6626:2000 <0,0004 <0,0004 <0,0004 - 

16 Tổng dầu mỡ mg/L SMEWW 5520B:2012 2,5 1,75 3,2 - 

17 Coliform 
MPN/ 

100ml 
TCVN 6187-2:1996 4.300 3.790 3.900 5000 

Nhận xét: Kết quả đo các chỉ tiêu chất lượng nước thải sinh hoạt từ các khu KTX, khoa Y 

Dược, trường CĐCNTT hiện trạng xả ra cống thoát nước chung trong khu vực cho thấy hầu 

hết các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải sinh hoạt đều đạt QCCP ngoại trừ thông số 

BOD5 của mẫu NT1- nước thải từ khu KTX hiện có ra cống thoát chung vượt QCCP (vượt 

1,3 lần) so với QCVN 14:2008/ BTNMT, Cột B. 

2.1.4.5. Chất lượng đất 

Chất lượng đất được quan trắc vào ngày 18 tháng 11 năm 2019. Các vị trí lấy mẫu bao gồm: 

Mẫu 
Toạ độ VN2000 

Các vị trí lấy mẫu 
X Y 

D1 1766568 552670 Khu vực xây dựng toà Technopole 

D2 1766568 552938 Khu vực  xây dựng khu giảng đường 

D3 1767000 553412 Khu vực xây dựng khu Kí túc xá 

D4 1766998 552788 Khu vực xây dựng khu nhà thông minh 

D5 1766998 552550 Khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải 

Kết quả phân tích chất lượng đất trong khu vực dự án thể hiện trong Bảng 2.6. 

Bảng 2.6. Chất lượng đất 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BT

NMT 
Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đ5 

1 pH - 7,1 6,8 7,5 7,4 6,7 - 

2 Độ mặn ‰ 0,45 0,50 0,61 0,65 0,70 - 

3 Hg mg/kg <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - 

4 As mg/kg 0,15 0,20 0,17 0,18 0,20 15 

5 Pb mg/kg <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 70 

6 Cd mg/kg <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 2 

7 Cu mg/kg 2,15 2,10 2,20 2,52 2,45 100 

8 Zn mg/kg 1,62 1,67 1,65 1,65 1,60 200 

Nhận xét: Kết quả phân tích các kim loại nặng trong đất tại các khu vực dự án đều thấp hơn nhiều 

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

phép của một số kim loại nặng trong đất. Độ mặn trong đất cũng ở mức thấp (0,45 - 0,7%o). Kết 

quả này cho thấy chưa có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng trong đất tại các khu vực xây dựng dự án. 
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Lớp đất hữu cơ đào bề mặt phục vụ thi công các công trình có thể tận dụng san lấp tại chỗ hoặc 

trồng cây xanh trong khuôn viên công trình. 

2.1.5. Tài nguyên sinh vật tại khu vực dự án 

- Động vật trên cạn trong khu vực dự án không có bất kỳ loài nào nằm trong danh mục sách 

đỏ. Trong khu vực thường gặp nhóm lưỡng cư, bò sát có thành phần loài và số lượng cá thể 

khá nhiều. Không có các loài quý hiếm, chỉ bắt gặp chủ yếu các loài thuộc Bộ Gặm nhấm 

(Rodentia) như chuột nhắt đồng (Muscaroli), chuột đồng lớn (Rattus argentiventer); bộ Ăn 

thịt (Carnivora) như chuột Chù (Suncus murinus) và bộ Dơi (Chiroptera) và chim chóc. Ngoài 

ra, còn các loài gia súc (trâu, bò, lợn, dê..), gia cầm (gà, ngan, vịt...) do các gia đình nuôi.  

- Thực vật trên cạn trong khu vực dự án không có bất kỳ loài nào quý hiếm, nằm trong danh 

mục sách đỏ, có chủ yếu là một số cây ăn quả (dừa mít cam bơ, đào lộn hột, thanh long, đu 

đủ, chuối, dừa,...) của người dân sinh sống tại khu vực hai bên đường Lưu Quang Vũ, còn lại 

chủ yếu là các cây bụi, cỏ dại, hoa muống biển... Ngoài ra, xen kẽ còn có những thửa ruộng 

lúa, hoa màu của người dân. Kết quả khảo sát thực tế cho thấy các loại cây cối, hoa màu, 

trong khu vực dự án như sau: 

TT Loại cây Đơn vị tính Số lượng 

 1 Cây ăn trái (dừa mít cam bơ, đào lộn hột) cây             4,500  

 2 
Thanh long, đu đủ, chuối (có trái, chưa có 

trái, cây con) 

cây 
          27,500  

 3 Cây cảnh các loại cây             3,500  

 4 Hoa chuyên canh (m2) m2             5,000  

 5 Cây xen vườn nhà dạng nhỏ cây           15,000  

 6 Cây xen vườn nhà dạng lớn cây             4,500  

 7 Rau đậu các loại (m2) m2         100,000  

 8 Lúa (m2) m2         200,000  

 9 Một số loại tạp khác m2 -  

Một số hình ảnh hiện trạng thảm thực vật tại khu vực dự án: 

 

Cây cỏ bụi, cây tạp 

 

Cây cỏ bụi, cây tạp 
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Một số dải cây phi lao, cây vườn tạp 

 

Một số loại cây cảnh của hộ gia đình 

2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực dự án Làng ĐNĐN trên địa bàn phường Hoà Quý, quận 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng chủ yêu bao gồm 2 phần chính: 

+ Diện tích đất 19ha đã thực hiện đền bù, GPMB có hiện trạng gồm các loại đất và công 

trình sau: đất khu giảng đường trường CĐ CN-TT; đất khu giảng đường khoa Y- Dược; đất 

khu ký túc xá sinh viên; đất đã san ủi mặt bằng; đất chưa san ủi mặt bằng và đất giao thông. 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ trọng 

(%) 
Ghi chú 

1 Đất trường CN-TT 18.594 9,69 Đã xây dựng xong 

2 Đất khoa Y-Dược 10.181 5,31 
Đã xây dựng được 

một phần 

3 Đất khu KTX 9.655 5,03 Đã xây dựng xong 

4 Đất đã san ủi mặt bằng 69.077 36,00  

5 Đất chưa san ủi mặt bằng 64.789 33,77  

6 Đất giao thông 19.562 10,20  

Tổng cộng 191.858 100  
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 Đất đã san lấp mặt bằng  Đất chưa san lấp mặt bằng 

+ Diện tích đất 70ha chưa thực hiện đền bù, GPMB có hiện trạng chủ yếu là đất ở đô thị 

(các khu dân cư thuộc tổ 58, 59, 60, 61), đất nông nghiệp, đất tôn giáo/tín ngưỡng, đất nghĩa 

trang, đất giao thông... Tiểu dự án ĐHĐN sẽ chỉ sử dụng khoảng 40ha trên tổng số 70ha diện 

tích đất sẽ thu hồi, GPMB nêu dưới bảng sau đây. 

TT Loại đất  Diện tích đất (m2)  Tỷ trọng (%) 

1 Đất ở đô thị 269,459 38.3% 

2 Đất trồng cây lâu năm 11,434 1.6% 

3 Đất giao thông 35,479 5.0% 

4 Đất phi nông nghiệp khác 140,210 20.0% 

5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 88,882 12.6% 

6 Đất bằng chưa sử dụng 37,149 5.3% 

7 Đất trồng cây hằng năm khác 109,774 15.6% 

8 
Đất khác (tôn giáo, tín ngưỡng, văn 

hoá, ..) 
10,341 1.5% 

 Tổng  702,727  100% 

2.2.2. Dân số và đơn vị hành chính 

Quận Ngũ Hành Sơn về diện tích tự nhiên có 4.019 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp 470ha, đất chuyên dùng là 1.629ha và đất ở là 1.122ha. Quận Ngũ Hành Sơn có 4 

phường: Mỹ An, Mỹ Khê, Hòa Quý và Hòa Hải, diện tích tự nhiên là 40,18 km2, tính đến năm 

2018 dân số là 87.259  trong đó dân số Nam là 43.330 người chiếm 49,66%, dân số Nữ là 

43.929 người chiếm 50,34%. 

Phường Hoà Quý có diện tích tương đối lớn so với các phường của quận Ngũ Hành Sơn với 

diện tích là 14,82km2, dân số 16.868 người, mật độ dân số thấp nhất so với các phường còn 

lại, vào khoảng 1137,78 người/km2. 

Bảng 2.7. Quy mô và mật độ dân số quận Ngũ Hành Sơn năm 2018 

Xã/phường Diện tích (Km2) Dân số (Người) 
Mật độ dân số 

(Người/Km2) 

Quận Ngũ Hành 

Sơn 
40,18 87.259 2171,25 
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Phường Mỹ An 3,28 27.449 8360,95 

Phường Mỹ Khê 5,48 15.670 2860,43 

Phường Hòa Quý 14,82 16.868 1137,78 

Phường Hòa Hải 16,60 27.272 1642,71 

(Nguồn: Niên giám thống kê quận Ngũ Hành Sơn, 2018) 

Theo kết quả khảo sát về đền bù, TĐC của Tiểu dự án ĐHĐN, trong khu vực dự án hiện có 

468 hộ, tương ứng với khoảng 1.872 nhân khẩu sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án. Hầu hết các hộ gia 

đình này đều sống tập trung và rải rác dọc hai bên đường Lưu Quang Vũ hiện trạng. 

Ngoài ra, khu vực dự án còn tập trung số lượng đáng kể (khoảng 5000 các sinh viên, cán bộ, 

giảng viên của các trường ĐH, Cao đẳng, trong đó khoảng 3000 người từ trường CĐ Công 

nghệ thông tin, Khoa Y Dược thuộc ĐHĐN và khoảng 2000 người từ trường Cao đẳng Việt 

Hàn thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.  

2.2.3. Thu nhập và nghèo đói 

Trên cơ sở chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, số hộ nghèo của toàn quận Ngũ 

Hành Sơn là 722 hộ. Trong đó, số hộ nghèo năm 2018 của phường Hoà Quý là 335 hộ, chiếm 

khoảng 46% tổng số hộ nghèo của quận Ngũ Hành Sơn. 

Bảng 2.8. Bảng số hộ nghèo các phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn qua các năm 

Xã/phường Năm (ĐTV: hộ) 

 2015 2016 2017 2018 

Quận Ngũ Hành Sơn 595 2.313 1.256 722 

Phường Mỹ An 66 312 171 78 

Phường Mỹ Khê 73 335 199 116 

Phường Hòa Quý 169 551 342 335 

Phường Hòa Hải 287 1.115 544 193 

(Nguồn: Niên giám thống kê quận Ngũ Hành Sơn, 2018) 

2.2.4. Điều kiện phát triển kinh tế  

Phát triển kinh tế tại Quận Ngũ Hành Sơn 

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế  năm 2018 của quận Ngũ Hành Sơn đạt 2.699 tỷ đồng, 

đạt 106.5% kế hoạch. 

Ngành Du lịch – Thương mại: Giá trị sản xuất ước đạt 1.884 tỷ đồng đạt 103.97% kế hoạch.  

- Năm 2018, di tích, danh thắng Ngũ Hành Sơn dón 1.946.494 lượt khách đến thăm 

quan, thu ngân sách 82.257 tỷ đông đạt 126% so với kế hoạch; 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước tính thực hiện 5.094 tỷ đồng, đạt 

103.95% kế hoạch. 

Ngành Công nghiệp – TTCN –XDCB: Giá trị sản xuất đạt 744.38 tỷ đồng, đạt 110.7% kế 

hoạch. Trên toàn quận, có 657 cơ sở công nghiệp thu hút 3.243 lao động. Các sản phẩm công 

nghiệp chủ yếu của quận Ngũ Hành Sơn là: Sắp thép, hợp kim; Cấu kiện nhà lắp sẵn; Nước 

tinh khiếp; Giày dép, quần áo…. 

- Giá trị sản xuất của ngành CN – TTCN ước đạt 422,46 tỷ đồng đạt 105.09%; 

- Giá trị sản xuất của ngành XDCB ước đạt 321.92 tỷ đồng, đạt 119.23% 
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Ngành Nông nghiệp – Thủy sản: Giá trị sản xuất của ngành ước đạt 70.7% tỷ đồng, đạt 

141.4% kế hoạch:  

- Trồng trọt: Diện tích gieo trồng: 467.5 ha, trong đó 247 ha lúa, năng suất 63 tạ/ha, sản 

lượng 1.546 tấn; rau 96 ha, năng suất 95 tạ/ha, sản lượng 912 tấn; 

- Chăn nuôi: Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật và tiêm phòng cho gia súc, 

gia cầm trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Tiêm cúm gia cầm năm 2018 trên toàn 

quận cho 91 hộ  với 7.923 con gia cầm… 

- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản: có 4ha nuôi cá nước ngọt, 11 ha nuôi tôm 

nước lợ tập trung ở Hòa Quý. Các hộ thả giống chủ yếu là thả nuôi tôm thẻ, cá lóc và 

một số ít hộ nuôi cá rô phi đơn tính, cá trê lai, chép…. Năng suất tôm thr ước đạt 6 

tấn/ha, cá nuôi các loại đạt 1.5 tấn/ha. Sản lượng khai thác hải sản ước đạt 1.150 tấn 

thủy sản các loại. Trên địa bàn quận có 28 tàu với công suất là 10.966Cv (25 tàu công 

suất trên 90cv). 

2.2.5. Kết quả khảo sát điều kiện kinh tế - xã hội các hộ BAH tại khu vực dự án 

Dự án Làng đại học được quy hoạch từ năm 1997, nhưng dự án chưa triển khai xây dựng, kéo 

dài quá lâu ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Người dân trong 

vùng dự án cũng không được xây dựng, cơi nới nhà cửa, việc cấp giấy phép xây dựng cũng 

không thể thực hiện. Do vậy, điều kiện sinh sống bị hạn chế, nhà cửa xuống cấp, hạ tầng điện 

nước hư hỏng, việc đi lại học tập của con em khó khăn… Kết quả khảo sát kinh tế - xã hội với 

200 hộ gia đình bị ảnh hưởng được thực hiện bởi Tư vấn trong thời gian tháng 11/2019. 

Nghề nghiệp chính của người lao động: Kết quả điều tra về nghề nghiệp chính của người lao 

động, (tuổi của lao động trong báo cáo được tính từ 18 đến 65 tuổi) cho thấy người lao động 

tham gia vào 3 nhóm nghề nghiệp chính là nông nghiệp (28.5%), Kinh doanh/buôn bán (23%) 

và Công nhân, nhân viên bán hàng (20.0%), ngoài ra còn một số ngành nghề khác. Kết quả 

khảo sát về nghề nghiệp chính của người lao động được thể hiện chi tiết tại biểu đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Thu nhập: Mức thu nhập bình quân của các hộ BAH bởi dự án là 5.083.673 đồng/hộ/tháng. 

Mức thu nhập cao nhất  là 25 triệu đồng/hộ/tháng và mức thấp nhất là 1 triệu đồng/hộ/tháng. 

Cơ cấu nguồn thu của các hộ gia đình được thể hiện chi tiết tại bảng sau: 

Bảng 2.9. Cơ cấu thu nhập của hộ BAH 

Nguồn thu Thu nhập trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất 

Tổng thu nhập bình quân 5.083.673 25.000.000 1.000.000 
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Nông nghiệp 313.043 15.000.000 0.0 

Buôn bán/kinh doanh 1.386.363 3.000.000 0.0 

Nguồn thu từ lương 3.450.000 12.000.000 1.000.000 

Tiểu thủ công nghiệp 139.534 6.000.000 100.000 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm 0.0 0.0 0.0 

Hỗ trợ gia đình chính sách 72.727 1000.000 0.0 

Nguồn thu khác 11.627 500.000 0.0 

(Nguồn: Điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH, 11/2019) 

Theo đánh giá của các hộ BAH về mức độ ổn định của nguồn thu nhập cho thấy: có 62.9% 

các hộ đánh giá nguồn thu của gia đình là ổn định, đây là các hộ gia đình có nguồn thu nhập 

chủ yếu từ lương (cán bộ công chức, công nhân, bán hàng du lịch…) và có 37.1% các hộ gia 

đình đánh giá nguồn thu nhập của gia đình mình là không ổn định, đây thuộc các hộ gia đình 

có nguồn thu chủ yếu từ nông nghiệp và làm thuê, buôn bán nhỏ. 

Chi tiêu hộ gia đình: Chi tiêu trung bình của hộ BAH/tháng được ghi nhận là: 5.728.958 

đồng/hộ/tháng, hộ gia đình có mức chi tiêu cao nhất là 45.000.000 đồng/tháng và mức thấp 

nhất là 500.000 đồng/hộ/tháng. Cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình như sau: 

Bảng 2.10. Cơ cấu chi tiêu của hộ BAH 

Cơ cấu chi Chi tiêu bình quân Lớn nhất Nhỏ nhất 

Tổng chi tiêu 5.728.958 45.000.000 500.000 

Chi cho tiêu dùng hàng ngày 386.081 7.000.000  

Chi cho điện, nước 180.303 1.500.000  

Chi phí xây dựng, sửa chữa nhà cửa 0.0 0.0 0.0 

Chi học hành con cái 1.291.176 14.000.000  

Chi chăm sóc sức khỏe 195.833 2000.000  

Chi phí cộng đồng 254.166 1000.000  

Chi phí sản xuất 116.666 2.100.000  

Chi khác 2.777 100.000 0.0 

(Nguồn: Điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH, 11/2019) 

Theo kết quả khảo sát hiện nay mức thu nhập của các hộ gia đình BAH bởi dự án đang thấp 

hơn mức chi tiêu của hộ gia đình. Do vậy, trong vòng một năm qua các hộ gia đình không có 

tích lũy. 

Đánh giá mức sống: Theo kết quả khảo sát người dân tự đánh giá mức sống của hộ gia đình 

không cao, chỉ có  2% cho rằng gia đình minh thuộc diện khá giả, 40% ở  mức trung bình , 

56% ở mức nghèo và 2% số hộ không biết hoặc không đánh giá. 

Nhà ở: Nhà ở là một trong những tiêu chí đánh giá quan trọng về mức sống của các hộ gia 

đình. Tuy nhiên, khu vực dự án hiện nay nằm trong khu vực quy hoạch cua thành phố, do đó 

các hộ dân không xây dựng nhà cửa. Do vậy, các hộ BAH trong khu vực dự án chủ yếu sinh 

sống trong các ngôi nhà đơn giản. Loại hình nhà ở của các hộ BAH được thể hiện chi tiết tại 

biểu đồ sau: 
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Nhà trệt có kết cấu đơn giản Nhà trệt tường gạch

Nhà trệt Khung bê tông Nhà khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Điều tra kinh tế - xã hội các hộ BAH, 11/2019) 

Điều kiện sinh hoạt của các hộ dân hiện nay được ghi nhận là rất thấp, các ngôi nhà đều đã 

xuống cấp, được sửa chữa tạm bợ, không đảm bảo an toàn cho các hộ gia đình. Đặc biệt, vào 

mùa mưa, hệ thống thoát nước không tốt hây tình trạng ngập úng cục bộ, ruồi muỗi rất nhiều. 

Nước sạch: Hiện nay, khu vực dự án đã được cấp nước sạch do xí nghiệp cấp nước Ngũ Hành 

Sơn cung cấp. Tuy nhiên, theo đánh giá của các hộ dân chất lượng nước cấp chưa ổn định về 

chất lượng và số lượng. Do đó, ngoài nguồn nước máy là chính (70%), thì các hộ dân còn 

dùng các nguồn nước khác như giếng đào (10%) và giếng khoan là (20%). 

Vệ sinh: Tại khu vực dự án có 74% hộ gia đinh dùng hố xí hợp vệ sinh (hố xí tự hoại), 22% 

hộ dùng nhà vệ sinh 2 ngăn. Ngoài ra, 4% các hộ gia đình còn dùng nhà vệ sinh đơn giản (2% 

hộ dùng nhà vệ sinh 1 ngăn và 2% hộ dùng nhà vệ sinh thô sơ). 

Năng lượng: Nguồn năng lượng mà các hộ dùng để thắp sáng là điện từ điện lưới Quốc gia, 

100% các hộ sử dụng nguồn năng lượng này. Nguồn năng lượng dùng để nấu ăn chủ yếu là: 

Gas (78%); Dầu hỏa (20%) và Điện là (2%). 

Tinh hình bệnh tật: Có khoảng 58% (116/200 hộ) BAH đực khảo sát trong 3 tháng qua có 

người ốm đau. Các bệnh mà các hộ mắc phải chủ yếu là các bệnh thông thường như: cảm/sốt 

(54%); Tiêu hóa là (32%); Sốt xuất huyết (54%); Hô hấp (28%); Chấn thương (56%) và các 

bệnh khác là (12%). Đây là một chỉ số khá cao và đáng lo ngại về tình trạng sức khở người 

dân vùng dự án  so với mặt bằng chung về tình trạng sức khỏe và điều kiện chăm sóc khỏe 

đang ngày càng thơn hơn hiện nay.  

Tiếp cận về y tế: của người dân khu vực dự án nói chung và các hộ BAH là khá thuận tiện. 

Thành phố Đà Nẵng có hệ thống bệnh viện khá hoàn thiện từ trạm xấ đến bệnh viện đa khoa 

cấp thành phố. Ngoài ra, còn có hệ thống bệnh viện, phòng khám tư và nhà thuốc rộng khắp 

cũng tăng cường sự tiếp cận y tế cho nhóm cộng đồng BAH. Khoảng cảnh từ khu vực dự án 

đến Trạm xá của phường và nhà thuốc là từ 2- 5km, còn khoảng cách đến bệnh viện đa khoa 

thành phố là trên 5km. 

Tham gia hoạt động cộng đồng: Các hoạt động cộng đồng như tham gia các cuộc họp, vệ sinh 

môi trường khu dân cư, và tham gia bảo đảm an ninh trật tự khu dân cư, tỷ lệ tham gia của cả 

hai vợ chồng đều trên 70% , tỷ lệ tham gia của cả nam và nữ trong các hoạt động này là ngang 

nhau: (hoạt động họp cộng đồng: nam  (12.0%), nữ (14.0%); hoạt động vệ sinh môi trường thì 

sự tham gia của phụ nữ và nam giới đều bằng nhau (10.2%); hoạt động bảo vệ trật tự an ninh 

khu phố: nam (12.2%) và nữ (10.2%). 

2.2.6. Văn hoá, lịch sử 

❖ Quận Ngũ Hành Sơn:  
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Núi Ngũ Hành Sơn (còn gọi là Non Nước) nằm cách trung tâm thành phố khoảng 5 km về 

hướng Đông Nam. Ngũ Hành Sơn bao gồm 6 ngọn núi: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, 

Dương Hỏa Sơn, Âm Hoả Sơn và Thổ Sơn tượng trưng cho 5 yếu tố của vũ trụ (Ngũ hành). 

Trong lòng núi có nhiều hang động đẹp, có rất nhiều chim yến sinh sống và nhiều chùa chiền 

cổ. Dưới chân núi còn có làng nghề đá Non Nước nổi tiếng. Bên cạnh là bãi biển Non Nước 

còn khá hoang sơ. 

Lễ Hội Quan Thế Âm được tổ chức vào 19/2 Âm lịch hàng năm, đây là một trong những lễ 

hội tôn giáo lớn nhất của cộng đồng Phật giáo tại Đà Nẵng. Lễ Hội Quan Thế Âm được tổ 

chức dưới chân núi Ngũ Hành Sơn, thu hút hàng vạn phật tử và du khách trong cả nước về 

hành hương, thăm viếng. Nhìn chung, các khu công trình văn hoá, lịch sử này đều nằm cách 

xa các khu vực dự án trên 5 km. 

❖ Phường Hoà Quý và khu vực dự án: 

Trên đường Lưu Quang Vũ có Chùa Hải An, Thánh xá Cao đài Khái Tây và Nhà thờ tộc các 

chi phái họ Lê và họ Phạm, có khoảng cách đến các công trình xây dựng dự án từ 100-200m. 

Mặc dù toàn bộ khu dân cư thuộc phạm vi quy hoạch dự kiến sẽ được di dời nhưng dự kiến 

chùa Hải An và Thánh xá Khái Tây này sẽ được giữ nguyên để đảm bảo những yếu tố về tâm 

linh và đời sống văn hoá tín ngưỡng của người dân địa phương. 

 

 

 

 

 

 

 
Khu dân cư hiện trạng  

Đường Lưu Quang Vũ 

  
Chùa Hải An 

  
Thánh xá Khái Tây 

  
Nhà thờ họ Phạm 

  
Nhà thờ họ Lê 
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Đối tượng nhạy cảm Ảnh Mô tả 

Chùa Hải An 

 

- Khoảng cách gần nhất đến khu 

vực xây dựng khu TT ĐHĐN 

(A5): 100 m. 

- Đây là một ngôi chùa Phật giáo, 

nơi người dân địa phương đến để 

tổ chức các hoạt động thờ cúng, 

đặc biệt là vào ngày Mồng Một và 

Rằm năm Âm lịch hàng tháng 

- Số lượt khách đến lễ chùa vào 

ngày cao điểm (Mồng 1 và 15 

hàng tháng): 50 - 70 lượt. 

Thánh xá Cao đài Khái 

Tây 2 

 

- Khoảng cách đến khu vực xây 

dựng khu Technopole (B2): 200 

m. 

- Đây là một ngôi chùa đạo Cao 

Đài, nơi người dân địa phương 

đến để tổ chức các hoạt động thờ 

cúng, đặc biệt là vào ngày Mồng 

Một và Rằm năm Âm lịch hàng 

tháng 

- Số lượt khách đến lễ chùa vào 

ngày cao điểm (Mồng 1 và 15 

hàng tháng): 50 - 70 lượt. 

Nhà thờ tộc các chi phái 

họ Lê Trung 

 

- Nhà thờ tộc nằm trong khu đất 

quy hoạch xây dựng khu TT 

ĐHĐN, sẽ phải di dời, GPMB. 

- Là nơi để thờ cúng tổ tiên, nội 

tộc của các thành viên gia đình. 

- Chỉ tập trung đông (30-50 

người) vào một số ngày các dịp 

Tết, ngày giỗ họ tộc. 

Nhà thờ tộc các chi phái 

họ Phạm 

 

- Nhà thờ tộc nằm trong khu đất 

quy hoạch xây dựng khu TT 

ĐHĐN, sẽ phải di dời, GPMB. 

- Là nơi để thờ cúng tổ tiên, nội 

tộc của các thành viên gia đình. 

- Chỉ tập trung đông (30-50 

người) vào một số ngày các dịp 

Tết, ngày giỗ họ tộc. 

 

Bên cạnh đó, có 1.500 ngôi mộ phải di dời để thu hồi đất phục vụ dự án làng Đại học 

Đà Nẵng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - trong đó có Tiểu dự án ĐHĐN vay vốn WB (các 

khu mộ này hiện có rải rác tại một số khu vực trong tổng diện tích khoảng 70 ha cần giải 

phóng mặt bằng). Toàn bộ số ngôi mộ này sẽ được di dời đến khu nghĩa trang Hoà Ninh - 

huyện Hoà Vang, cách khu vực dự án khoảng 20km về phía Tây Bắc.  
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2.2.7. Y tế và chăm sóc sức khoẻ  

Thành phố Đà Nẵng hiện có 19 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, 11 bệnh viện và 

trung tâm y tế quận huyện, 47 trạm y tế xã phường và trên 1.000 phòng khám chữa bệnh tư 

nhân. Với sự hình thành của trường Đại học Y Dược (trực thuộc ĐHĐN) và trường Đại học 

Kỹ thuật Y tế trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu trở thành một trung 

tâm y tế lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.  

Tại khu vực dự án có các cơ sở y tế và chăm sóc sức khoẻ như: Trạm y tế phường Hoà 

Quý, cách khu vực dự án khoảng 0,8km trên đường Mai Đăng Chơn; Trung tâm y tế quận 

Ngũ Hành Sơn, cách khu vực dự án khoảng 3km. Đáng lưu ý trong khuôn viên dự án, có 

Khoa Y Dược trực thuộc ĐHĐN là cơ sở đào tạo và thực nghiệm về lĩnh vực y tế và chăm sóc 

sức khoẻ. Nhìn chung, điều kiện về y tế và chăm sóc sức khoẻ của nhân dân tại khu vực dự án 

là tương đối tốt và thuận lợi. 

2.2.8. Giáo dục, đào tạo 

Đà Nẵng là một trong những trung tâm giáo dục & đào tạo lớn nhất của khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên và cả nước. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 14 trường đại học, học viện; 18 

trường cao đẳng; 50 trường trung học chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề và hơn 200 trường 

học từ bậc học phổ thông tới ngành học mầm non. Trong đó, ĐHĐN hiện có 8 trường đại 

học/cao đẳng/khoa trực thuộc.  

Theo Đề án phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2035 đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê 

duyệt, sắp tới trên địa bàn thành phố sẽ có thêm một số trường đại học, viện nghiên cứu được 

thành lập như: Đại học Quốc tế, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Y 

Dược (Nâng cấp từ khoa Y - Dược hiện nay), Đại học Kỹ thuật Y tế (Nâng cấp từ trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Y tế TW II), Đại học Mở, Viện Đào tạo Sau đại học... 

Công tác thực hiện giáo dục và đào tạo của các trường thành viên của ĐHĐN sẽ được đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ giảng dạy trong Tiểu dự án ĐNĐN vay vốn 

WB như sau: 

(1) Khu Trường Đại học sư phạm kỹ thuật 

- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật 

là trường công lập - thành viên của Đại học Đà Nẵng được thành lập năm 2017 theo quyết 

định số 1749/QĐ-TTg của Chính Phủ ngày 08/11/2017. Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực 

kỹ thuật và công nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung – 

Tây Nguyên. 

- Hiện nay, Cở sở của 

Trường ĐHSPKT tại số 48 Cao 

Thắng, Quận Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng, trong khuôn viên 

4,064ha. Tính tổng diện tích 

sàn các công trình xây dựng 

19.938 m2 

- Tính đến thời điểm 

hiện tại, ĐHSPKT có tổng số 

1.853 sinh viên; tổng số giảng 

viên, cán bộ, công nhân viên 

của Trường là 209 người. 

- Các khoa, ngành đào 

tạo và các cơ quan liên quan 
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của ĐHSPKT bao gồm: Khoa Cơ Khí; Khoa Điện - Điện tử; Khoa Kỹ thuật xây dựng; Khoa 

công nghệ Hóa học và môi trường; Khoa sư phạm công nghiệp. 

- Hiện nay, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp vì đa số đều được xây dựng từ hơn 

20 năm trước, có nhiều công trình đã tồn tại trên 50 năm. Hệ thống phòng học, hội trường, 

nhà xưởng, phòng thí nghiệm đều đã xuống cấp, lỗi thời và không đáp ứng yêu cầu đối với 

một trường đại học hiện đại. Có rất nhiều lĩnh vực hoạt động, đào tạo, nghiên cứu của Trường 

bị chồng lấn với trường Đại học Bách Khoa. Vì vậy, việc tìm một hướng đi riêng, phát huy tối 

đa lợi thế sẵn có để cùng phát triển trong mô hình đại học vùng ĐHĐN là một vấn đề cấp 

thiết. 

(2) Khu Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN 

- Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN là trường công lập - thành viên của Đại học Đà 

Nẵng được thành lập năm 2002 theo quyết định số 709/QĐ-TTg của Chính Phủ ngày 

26/8/2002.  

- Trường Đại học Ngoại 

Ngữ - ĐHĐN - Là một trung tâm 

đào tạo, nâng cao tri thức về ngôn 

ngữ, văn hóa nhân loại nhằm 

phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát 

triển đất nước và hội nhập quốc 

tế. 

- Hiện nay, Cở sở của 

Trường ĐHNN tại số 41 Lê 

Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà 

Nẵng, trong khuôn viên của 

ĐHĐN và số 131 Lương Nhữ 

Hộc, thành phố Đà Nẵng.  

- Tính đến thời điểm hiện tại, ĐHNN có tổng số 6.726 sinh viên; tổng số giảng viên, 

cán bộ, công nhân viên của Trường 294 người.  

- Các khoa, ngành đào tạo và các cơ quan liên quan của ĐHNN bao gồm: Quốc tế học; 

Tiếng Anh; Tiếng Anh chuyên ngành; Sư phạm ngoại ngữ; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng 

Trung; Tiếng Nhật - Hàn -Thái. 

- Với thế mạnh phát triển du lịch quốc tế của Đà Nẵng, thì việc mở rộng đào tạo nhân 

lực chuyên ngành ngoại ngữ là một trong những bước tiến quan trọng, đáp ứng nhu cầu lao 

động có trình độ ngoại ngữ và quản trị du lịch ngày càng cao ở Đà Nẵng. Hệ thống phòng 

học, hội trường, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và học ngoại ngữ đã xuống cấp và 

không theo kịp với xu thế phát triển hiện nay. Do vậy, việc đầu tư xây dựng ĐHNN cũng là 

một trong những nhiệm vụ cấp thiết của ĐHĐN. 

(3) Khu Trường Đại học Quốc tế (hiện tại là Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh). 

+ Trường Đại học Quốc tế là lộ trình xây dựng trên cơ sở Viện Nghiên cứu và Đào tạo 

Việt - Anh (VNUK) hiện có, được thành lập năm 2014. 
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+ Theo Quyết định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, VNUK được 

tổ chức đào tạo các chương trình bậc 

Đại học, Thạc sĩ, và Tiến sĩ cũng 

như các khóa bồi dưỡng ngắn hạn. 

VNUK đã và đang hợp tác với các 

đối tác quốc tế triển khai các hoạt 

động nghiên cứu và đào tạo theo 

hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến, 

hiện đại của khu vực và trên thế 

giới. VNUK được xem là một 

trường đại học quốc tế công lập đầu 

tiên tại miền Trung Việt Nam. 

+ Tính đến thời điểm hiện tại, VNUK có tổng số 265 sinh viên; tổng số giảng viên, 

cán bộ, công nhân viên của VNUK 36 người. 

+ Các khoa, ngành đào tạo và các cơ quan liên quan của VNUK bao gồm: Chương 

trình dự bị đại học quốc tế; Khoa học và kỹ thuật máy tính; Khoc học Dữ liệu (DS) (Đặc thù); 

Khoa học Y sinh; Quản trị và Kinh doanh quốc tế; Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế. 

+ Với nhu cầu đòi hỏi về nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh phát triển kinh tế 

hiện này thì việc thành lập và xây dựng trường Đại học Quốc tế là cấp thiếp. Với mục tiêu là 

một môi trường giảng dạy và học tập đại học suất sắc, đạt tiêu chuẩn quốc tế về đào tạo đội 

ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

(4) Khu Trung tâm Đại học Đà 

Nẵng. 

Hiện nay, Trung tâm điều 

hành Đại học Đà Nẵng tại 41 Lê 

Duẩn, là công tình được xây dựng 

từ những năm 1991 - 2000, với 

chiều cao 3-6 tầng, tổng diện tích 

sàn khoảng 7157m2, tổng số cán 

bộ sử dụng thường xuyên khoảng 

223 người gồm các tổ chức cơ 

quan: Ban Giám đốc, ban chức 

năng của ĐHĐN,... 

Khi các trường đại học 

thành viên được đầu tư xây dựng thì cần thiết phải xây dựng toà nhà điều hành chung của UD. 

Đảm bảo quản lý hành chính, điều hành, quản trị hiệu quả toàn bộ hoạt động của UD nói 

chung và các trường thành viên nói riêng. 

Như vậy, khi Tiểu dự án ĐHĐN được thực hiện, bên cạnh 2 trường/khoa hiện có thì 

UD sẽ có thêm các trường/khoa đại học thành viên với quy mô về số lượng sinh viên, giảng 

viên/Cán bộ như thống kê trong bảng sau: 

Bảng 2.11. Số lượng sinh viên/giảng viên năm 2019 và dự báo đến 2035 

TT Tên các trường ĐH 

thành viên của ĐNĐN 

tại khu vực dự án 

Hiện trạng (2019-2020) Dự báo đến năm 2035 

Sinh viên 

(người) 

Giảng viên 

(người) 

Tổng 

(người) 

Sinh viên 

(người) 

Giảng viên 

(người) 

Tổng 

(người) 

I Existiong universities  2,177   298   2,475   8,500   475   8,975  

http://tuyensinhvnuk.edu.vn/khoa-hoc-du-lieu-dai-hoc-cong-lap-quoc-te/
http://tuyensinhvnuk.edu.vn/tuyen-sinh-khoa-hoc-y-sinh/
http://tuyensinhvnuk.edu.vn/tuyen-sinh-quan-tri-va-kinh-doanh-quoc-te/
http://tuyensinhvnuk.edu.vn/du-lich-va-khach-san/


Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng 

 

Báo cáo Đánh Giá Tác động Môi trường Xã hội 

 

 91 

TT Tên các trường ĐH 

thành viên của ĐNĐN 

tại khu vực dự án 

Hiện trạng (2019-2020) Dự báo đến năm 2035 

Sinh viên 

(người) 

Giảng viên 

(người) 

Tổng 

(người) 

Sinh viên 

(người) 

Giảng viên 

(người) 

Tổng 

(người) 

1 Trường CĐCNTT  1,188  230  1,418   5,500  300  5,800  

2 Khoa Y Dược  989  68  1,057   3,000  175  3,175  

II 

Các ĐH thành viên 

được đầu tư trong 

TDA ĐHĐN 

 8,844   762   9,606   15,500   1,200   16,700  

1 ĐHSPKT  1,853   209   2,062   6,000   450   6,450  

2 ĐHNN  6,726   294   7,020   7,000   350   7,350  

3 ĐHQT  265   36   301   2,500   150   2,650  

4 Trung tâm ĐHĐN  -     223   223   -     250   250  

  Tổng (I+II)  11,021   1,060   12,081   24,000   1,675   25,675  

(Nguồn: ĐHĐN, 12/2019) 

2.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ liên quan 

2.3.1. Cao độ nền 

Khu vực thực hiện dự án có hiện trạng cao độ nền như sau: 

- Phần diện tích đất 19ha hiện đã được san nền và xây dựng một số công trình, hạ tầng 

có cao độ nền từ 5,85m-6,30m, trong đó: Khu ký túc xá sinh viên cao độ nền từ 5,85m-

6.00m; Khu vực khoa y dược cao độ nền từ 6,20m-5,95m; Khu vực trường cao đẳng 

công nghệ thông tin  cao độ nền từ 6,30m-6,05m; 

- Phần diện tích đất 70ha sẽ đền bù, GPMB gồm: (i) Khu vực dân cư (đất ở đô thị) trên 

đường Lưu Quang Vũ có cao độ nền từ 5.5m đến 6.0m; (ii) Khu vực đất nông nghiệp, 

đất trồng màu, đất nghĩa trang, đất khác còn lại có cao độ nền thấp hơn khoảng từ 5m - 

5.5m. 

Nhìn chung, nền địa hình khu vực dự án tương đối bằng phẳng, những khu vực chưa được san 

lấp mặt bằng chỉ thấp hơn khu vực đã san lấp và xây dựng theo quy hoạch được duyệt từ 0,6 

m -0,8m. 

2.3.2. Giao thông 

Hiện nay, khu vực dự án chỉ có hệ thống giao thông đường bộ, cụ thể như sau: 

❖ Đường giao thông ngoại khu:  

Quốc lộ 1A: Hiện nay Quốc lộ 1A qua thành phố Đà Nẵng đã được nâng cấp mở rộng 

lên mặt cắt 33m (riêng đoạn đường Trường Chinh do có đường sắt chạy song song nên mặt 

cắt đường là 28m), kết cấu bê tông nhựa. 

Quốc lộ 14B: Đây là tuyến đường nối thành phố Đà Nẵng với Tây Nguyên và nối Đà 

Nẵng với hệ thống đường bộ xuyên Á đi Campuchia, Thái Lan... Hiện nay tuyến đường này 

đã hoàn thành với mặt cắt trung bình đoạn Tiên Sa - Hoà Cầm là 33 đến 48m, đoạn Hoà 

Cầm - Hoà Khương là 15m. 

Tỉnh lộ 607 (đường Trần Đại Nghĩa): với tổng chiều dài khoảng 15 km, đã được nâng 

cấp, rộng 34m, có dải phân cách, mỗi bên 2 làn đường, tuyến đường này đã được thảm bê 

tông nhựa và có chất lượng tốt. 
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Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: với tổng chiều dài khoảng 10 km, đoạn qua khu vực dự 

án dài khoảng 2km và đã được nâng cấp, rộng 34 m, có dải phân cách, mỗi bên 2 làn đường, 

tuyến đường này đã được thảm bê tông nhựa và có chất lượng tốt. 

Đường Mai Đăng Chơn: với tổng chiều dài 15 km đã được nâng cấp, rộng 34 m, có dải 

phân cách, mỗi bên 2 làn đường tuyến đường này đã được thảm bê tông nhựa và có chất 

lượng tốt. 

 

Ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào 

làng ĐHĐN 

 

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

 

Đường Trần Đại Nghĩa 

 

Đường Mai Đăng Chơn 

❖ Đường giao thông nội bộ trong khu vực dự án: 

Đối với khu vực diện tích 19ha đã GPMB: có các tuyến số 1 (Từ trường cao đẳng công nghệ 

thông tin nối ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và tuyến số 2 và tuyến số 7 và 1 phần của tuyến 

số 2 và tuyến số 6. Các tuyến đường này đều có kết cấu bê tông nhựa và hạ tầng thoát nước, 

điện chiếu sáng hai bên, chất lượng hiện nay tương đối tốt. 
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Đối với khu vực diện tích 70ha chưa GPMB: có tuyến đường Lưu Quang Vũ hiện trạng, bề 

rộng nhỏ 6-8m, có kết cấu bê tông nhựa và cống thoát nước chung, điện chiếu sáng hai bên, 

tuy nhiên, chất lượng nền đường chưa tốt. Toàn bộ tuyến này sẽ được phá bỏ để xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật đồng bộ trong khuôn viên ĐHĐN theo quy hoạch được duyệt. Phần diện tích đất 

còn lại chủ yếu là đất nông nghiệp, đất nghĩa trang, đất phi nông nghiệp khác... thì chưa có hạ 

tầng giao thông, cấp điện, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước... 

2.3.3. Cấp điện, cấp nước 

❖ Cấp điện 

Hiện nay, khu vực dự án có lưới 22kV dây bọc đi nổi được đấu nối từ nhánh rẽ xuất tuyến 

471E13 phục vụ 3 trạm biến áp KTX sư phạm 180kVA-TBA trường đại học sư phạm T1 

(320kVA)-TBA trường đại học sư phạm T3 (320kVA). 

Lưới hạ thế 0,4kV được bố trí đi ngầm dọc trên vĩa hè phục vụ các khu vực hiện hữu. 

Lưới chiếu sáng dùng cáp đi nổi lấy từ các tủ điện chiếu sáng đặt tại 3 TBA phục vụ các trục 

đường trong khu vực. 

❖ Cấp nước 

❖ Phân khu vực cấp nước của vùng dự án - huyện Ngũ Hành Sơn 

Tuyến ống chính D600÷ D300 dọc theo đường Ngũ Hành Sơn, D400 ÷ D300 dọc theo đường 

Lê Văn Hiến. Nguồn nước NMN Cầu Đỏ, theo các tuyến ống D500 và 4 D300 qua cầu Tuyên 

Sơn, D300; D200 qua cầu Nguyễn Văn Trỗi. Tỷ lệ dùng nước sạch tại khu vực quận Ngũ 

Hành Sơn khá cao (80,57%).  

❖ Đối với khu vực làng ĐHĐN: 

Hiện tại khu vực dự án đang sử dụng nguồn nước thủy cục do chi nhánh cấp nước Ngũ Hành 

Sơn cung cấp và quản lý với đường kính ống cấp nước D110 – D32. Bên cạnh đó khu vực dự 

án đang sử dụng một số giếng khoan với đường kính nhỏ để cung cấp nước cho mục đích tưới 

cây và rửa đường. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực nghiên cứu trong thời gian 

sắp tới cần bố trí mạng lưới cấp nước hợp lý để đảm bảo cấp nước an toàn và kịp thời. 

2.3.4. Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải 

 Thoát nước mưa 

Lưu vực thoát nước của khu vực quận Ngũ Hành Sơn như sau:  

Khu vực phía Đông đường Ngũ Hành Sơn- Lê Văn Hiến – Trần Đại Nghĩa: Hướng thoát nước 

chính ra biển Đông; Hệ thống cống thoát: Trục thoát nước chính là tuyến cống hộp nằm trên 

đường ven biển Sơn Trà Điện Ngọc, từ trục thoát nước này có các tuyến cống ngang cống bản 

khẩu độ B=3-5m . 

Khu vực phía Tây đường Ngũ Hành Sơn- Lê Văn Hiến – Trần Đại Nghĩa: Hướng thoát nước 

chính ra sông Hàn và sông Cổ Cò; Trục thoát nước chính là tuyến cống tròn D1500 nằm trên 

đường Lê văn Hiến- Trần Đại Nghĩa, từ trục thoát nước này có các tuyến cống ngang cống 

hộp thoát ra sông Cổ Cò. 
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Khu vực bao gồm các khu dân cư Bá Tùng, Mân Quang, Bắc vành đai phía Nam, khu đô thị 

dầu khí: Hướng thoát nước chính ra sông Cái và sông Cổ Cò; Các tuyến cống chính thoát 

nước cho khu vực là các tuyến cống hộp khẩu độ 1.8x1.4m;2.2x1.6m;2.5x1.5m;4x2.8x.2.5m, 

cống tròn d=1500;1600, các tuyến mương hở Bm=10-24m. 

Hiện trạng thoát nước mưa của khu vực làng ĐHĐN: 

Trên các tuyến đường nội bộ trong khuôn viên làng ĐHĐN được xây dựng đã có mương dọc, 

cống ngang thoát nước mưa hoàn chỉnh, kích thước 500x800, 600x1000, 800x1000, 

1200x1200. Nước mưa tự chảy theo các tuyến cống về phía bắc, ra hệ thống thoát nước mưa 

trên đường Nam Kỳ-Khởi Nghĩa. 

 Thoát nước thải: 

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của thành phố Đà Nẵng và khu vực quận 

Ngũ Hành Sơn: 

Hệ thống thoát nước thải hiện có ở TP Đà Nẵng chủ yếu là hệ thống thoát nước chung. Chỉ có 

một phần rất ít các khu quy hoạch mới là có hệ thống thu gom riêng về TXLNT. Hầu hết các 

hộ gia đình đều có bể phốt.  

Tỷ lệ đấu nối nước thải từ hộ gia đình còn rất thấp, chỉ đạt khoảng 15% hộ gia đình đấu nối 

vào hệ thống thoát nước về TXLNT. 

Hệ thống cống bao thoát nước thải gồm các cơ sở hạ tầng chính như sau: 15.7 km ống tự 

chảy, 19.4 km tuyến ống áp lực đi ra từ trạm bơm, 18 trạm bơm. Các giếng tách nước thải hầu 

hết có cao trình đập tràn + 0.6m trên mực nước biển. Có một số khu vực khi thủy triều dâng 

cao thì nước biển/sông vẫn chảy ngược vào hệ thống. 

Hiện thanh, toàn thành phố Đà Nẵng có 4 trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, gồm: + 

Trạm Hòa Cường: Diện tích 4.5 ha; Công suất TK 40.000 m3/ngđ; + Trạm Phú Lộc: Diện tích 

4.5 ha; Công suất TK 40.000 m3/ngđ; + Trạm Sơn Trà: Diện tích 2 ha; Công suất TK 10.000 

m3/ngđ; + Trạm Ngũ Hành Sơn: Diện tích 1.6 ha; Công suất TK 10.000 m3/ngđ  
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Hình 2.4: Các trạm XLNT sinh hoạt tập trung hiện có của thành phố Đà Nẵng 

Ngoài ra, do thành phố Đà Nẵng có số lượng lớn các khách sạn/khu nghỉ dưỡng, nên hiện nay 

các khu nghỉ dưỡng khách sạn 5 sao dọc bờ biển Đông đều có trạm xử lý nước thải riêng 

trong khuôn viên khách sạn. Các khu nghỉ dưỡng du lịch cao cấp trong tương lai đã được quy 

hoạch trong cùng một khu vực có thể có trạm xử lý nước thải riêng. 

Hiện trạng thoát nước thải của khu vực làng ĐHĐN: 

Hiện nay khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước thải riêng biệt. Tại từng khu vực cụ thể 

như sau: 

- Tại khu vực diện tích 19ha đã GPMB: Nước thải sinh hoạt hiện tại của khu vực được xử 

lý qua bể tự hoại 3 ngăn, sau đó được thoát ra các rãnh thoát nội bộ trong công trình, sau đó 

nước thải chảy ra hệ thống thoát nước mưa của khu vực. Riêng đối với các khối trường/khoa 

trực thuộc ĐHĐN hiện hữu có hiện trạng thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, gồm: 

+ Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin: các công trình vệ sinh đang sử dụng bể tự 

hoại 3 ngăn, sau đó được thoát ra các rãnh thoát nội bộ trong công trình và thoát ra hệ 

thống thoát nước chung của khu vực (điểm đấu nối trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) 

+ Khu KTX (2 toà nhà): các công trình vệ sinh đang sử dụng bể tự hoại 3 ngăn, sau đó 

được thoát ra các rãnh thoát nội bộ trong công trình và thoát ra hệ thống thoát nước 

chung của khu vực (điểm đấu nối trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) 

+ Khoa Y Dược: (i) đối với nước thải sinh hoạt, các công trình vệ sinh đang sử dụng bể 

tự hoại 3 ngăn; (ii) đối với nước thải từ khu thực hành, thí nghiệm được thu gom riêng 

biệt và đưa về cụm xử lý nước thải được xây dựng trong khuôn viên công trình; xử lý 

đạt loại B, QCVN 40:2011/BTNMT, sau đó cả 2 nguồn này được thoát ra các rãnh thoát 

nội bộ trong công trình và thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực (điểm đấu 
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nối trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Chi tiết quy mô, công suất và dây chuyền công 

nghệ của cụm xử lý này được đề cập trong Phụ lục. 

- Đối với các khu dân cư hiện hữu trên diện tích 70ha chưa đền bù, GPMB: tại khu dân 

cư dọc hai bên đường Lưu Quang Vũ hiện trạng thì thoát nước thải sinh hoạt hiện từ các hộ 

gia đình nay cũng được xử lý qua bể tự hoại sau đó thoát ra cống thoát nước chung trong khu 

vực hoặc tự thấm trong khuôn viên của hộ gia đình.  

2.3.5. Quản lý chất thải rắn 

Hiện tại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTR do 

Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Đà Nẵng đảm nhiệm. Có 3 phương thức thu gom 

CTR là: (i) Thu gom rác thải bằng xe ba gác; (ii) Thu gom rác thải bằng cách đặt thùng cố 

định trên đường; (iii) Thu gom rác thải bằng phương thức đặt thùng theo giờ. 

Khối lượng thu gom chất thải rắn bình quân được 252.500 tấn/năm, tỷ lệ thu gom đạt 92% 

lượng rác phát sinh trên địa bàn thành phố. 

Thành phố Đà Nẵng có 1 khu xử lý chất thải rắn Khánh Sơn tại quận Liên Chiểu. Bãi chôn 

lấp hợp vệ sinh Khánh Sơn cách thành phố Đà Nẵng khoảng 8km về phía Tây, được vận hành 

từ năm 2007. Quy mô bãi chôn lấp có diện tích 48,3 ha; Công suất xử lý đạt 650 tấn/ngđ. 

2.4. Đặc điểm và hiện trạng của các tòa nhà đã được xây dựng tại khu vực dự án 

Khu vực xây dựng làng ĐH Đà Nẵng có vị trí tại địa phận phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành 

Sơn - thành phố Đà Nẵng, thuộc quy hoạch làng ĐH Đà Nẵng trên địa phận thành phố Đà 

Nẵng (giáp ranh với tỉnh Quảng Nam). Khu vực này có diện tích khoảng 90 ha, trong đó có 

khoảng hơn 19 ha diện tích đất đã có sẵn mặt bằng (đã được đền bù, giải phóng mặt bằng) do 

được thực hiện theo quy hoạch phân khu làng ĐH Đà Nẵng, một phần chưa được giải phóng 

mặt bằng có diện tích khoảng hơn 70 ha. Trong khu vực có một số trường Đại học/Cao đẳng 

hiện có như sau: 
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Thông tin hiện trạng về các khoa/trường hiện có trong và xung quanh khu vực dự án như sau: 

Sensitive receptors Picture Description 

Khoa Y Dược - ĐHĐN 

 

- Khoảng cách gần nhất đến các 

công trình Khu trung tâm của Tiểu 

dự án ĐHĐN: 200m. 

- Khoa Y Dược thuộc ĐHĐN, có 

vị trí nằm trong khuôn viên khu 

làng ĐH Đà Nẵng tại p. Hoà Quý. 

- Diện tích đất trụ sở hiện có là 

28.000 m2; có 1 toà nhà 4 tầng và 

các công trình phụ trợ phục vụ 

công tác học tập và giảng dạy. 

- Số lượng SV và CBCNV hiện 

đang học tập và công tác khoảng 

1000 người. 

Trường Cao đẳng CNTT 

Hữu nghị Việt - Hàn 

 

- Trường có vị trí nằm cạnh khu 

vực xây dựng hạng mục trường 

ĐH Quốc tế, khoảng cách gần 

nhất 100m bởi tường rào cao 2,5m 

và dải cây xanh.  

- Trường có vị trí giáp với đường 

Trần Đại Nghĩa và Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, cạnh khu KTX hiện có; 

- Diện tích của trường hiện có là 

13,55ha; có khuôn viên trường, 

 

Khoa Y Dược 

 

CĐ Hữu nghị Việt - Hàn 

 

Khu KTX hiện có 

 

CĐ công nghệ Thông tin 



Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng 

 

Báo cáo Đánh Giá Tác động Môi trường Xã hội 

 

 98 

Sensitive receptors Picture Description 

tường bao cao 2,5m và dải cây 

xanh phân cách và hạ tầng hoàn 

chỉnh, đồng bộ, hiện đại. Lối vào 

trường là riêng biệt trên đường 

Trần Đại Nghĩa, tách biệt hẳn so 

với khu vực dự án ĐHĐN. 

- Số lượng SV và CBCNV hiện 

đang học tập và công tác khoảng 

3000 người. 

Trường Cao đẳng công 

nghệ thông tin Đà Nẵng 

 

- Khoảng cách gần nhất đến các 

công trình ĐH SPKT của Tiểu dự 

án ĐHĐN: 100m. 

- Trường có vị trí nằm trong 

khuôn viên khu làng ĐH Đà Nẵng 

tại p. Hoà Quý. 

- Diện tích đất trụ sở hiện có là 

42.000 m2; có 3 toà nhà 5 tầng và 

các công trình phụ trợ phục vụ 

công tác học tập và giảng dạy. 

- Số lượng SV và CBCNV hiện 

đang học tập và công tác khoảng 

1.500 người. 

Khu KTX sinh viên hiện có 

 

- Khoảng cách gần nhất đến các 

công trình ĐH SPKT và ĐH Quốc 

tế của Tiểu dự án ĐHĐN: 100m. 

- Khu KTX có vị trí nằm trong 

khuôn viên khu làng ĐHĐN tại 

phường Hoà Quý, giáp trường CĐ 

Việt Hàn 

- Diện tích đất hiện có khoảng 

30.000 m2; có 2 toà nhà 5 tầng và 

hạ tầng hoàn chỉnh. 

- Số lượng SV hiện đang lưu trú 

vào khoảng dao động 1500 đến 

2000 người là sinh viên của Khoa 

Y Dược và trường Cao đẳng 

CNTT 

Ngoài ra, về phía Tây bắc khu vực xây dựng dự án, có một số khu dân cư khoảng 400 - 500 

hộ sống dọc đường Lưu Quang Vũ (thuộc các tổ dân phố 58, 59, 60, 61 - phường Hoà Quý, 

quận Ngũ Hành Sơn) có mật độ trung bình, chủ yếu là nhà bán kiên cố, xen kẽ các hộ kinh 

doanh buôn bán nhỏ, dịch vụ ăn uống cho sinh viên và người dân khu vực... đang chờ đền bù 

và bố trí tái định cư theo quy hoạch phân khu làng đại học được duyệt. Toàn bộ khu dân cư 

này sẽ được giải toả trắng (di dời hoàn toàn đến khu TĐC) để lấy đất phục vụ xây dựng làng 

đại học Đà Nẵng theo quy hoạch được duyệt.  
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

Quá trình thực hiện dự án sẽ mang lại những tác động tích cực nhưng cũng tiềm ẩn những tác 

động tiêu cực, rủi ro tiềm tàng trong suốt các giai đoạn thực hiện của dự án (chuẩn bị, thi công 

và vận hành), cụ thể được dự báo như sau: 

3.1. Các tác động tích cực 

Nhìn chung, tiểu dự án sẽ mang lại những tác động môi trường xã hội tích cực đáng kể. Các 

hợp đồng xây dựng sẽ giúp tạo ra công việc ngắn hạn thông thường và thu nhập bổ sung cho 

người dân địa phương trong giai đoạn xây dựng. 

Các tác động tích cực về xã hội 

Khi tiểu dự án hoàn thành và các công trình đầu tư nêu trên được đưa vào hoạt động, khu vực 

tiểu dự án sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Bên cạnh đó, tiểu dự án được thực hiện sẽ tạo tiền đề 

quan trọng để thực hiện thành công Đề án phát triển tổng thể ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn 

2035. Thông qua Dự án này, ĐHĐN sẽ có điều kiện để phát triển bền vững. Cụ thể như sau: 

- ĐHĐN sẽ mở rộng được dịch vụ cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao, 

quốc tế hóa chương trình đào tạo, qua đó thu hút được nhiều sinh viên giỏi vào trường, tăng 

số lượng sinh viên quốc tế. Đặc biệt, thông qua việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho đào 

tạo, nghiên cứu, ĐHĐN sẽ có điều kiện hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho đối tượng sinh viên yếu thế 

vốn chiếm tỷ lệ cao ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cũng như hỗ trợ hơn nữa cho việc 

tham gia của nữ giới vào lĩnh vực khoa học công nghê. 

- Tăng cường cơ sở vật chất cho nghiên cứu đồng thời thu hút được cán bộ giỏi, các 

nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu; tăng quy 

mô và chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học; tăng cường hợp tác quốc tế về 

nghiên cứu, nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Nhà nước, 

doanh nghiệp và các tổ chức khác. 

 - Tăng cường được quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp thông qua hợp tác đào tạo, 

nghiên cứu và phát triển công nghệ, thương mại hóa và quảng bá sản phẩm; qua đó không 

những giúp nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của ĐHĐN mà còn mang lại nguồn kinh 

phí phục vụ tái đầu tư. 

Các tác động tích cực về môi trường 

Bên cạnh những tác động tích cực về xã hội, khi Tiểu dự án ĐHĐN đi vào vận hành cũng sẽ 

mang lại những tác động tích cực về mặt môi trường, bao gồm: (i) hình thành một khu sinh 

thái đô thị đại học với cảnh quan xanh, không gian sáng tạo... tạo một môi trường học thuật 

tích cực cho sinh viên và giảng viên của ĐHĐN; (ii) Tăng tỷ lệ cây xanh trong khuôn viên 

ĐHĐN so với hiện trạng khu đất; (iii) Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đồng bộ hơn 

với hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn được thiết kế theo tiêu 

chuẩn quy định; (iv) các công trình có định hướng thiết kế thân thiện với môi trường hơn với 

định hướng sử dụng năng lượng xanh, tiết kiệm năng lượng, ... 

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp vào năm 2035: Sẽ có 15.000 sinh viên và 1.200 cán bộ, giảng 

viên của các thành viên: Đại học SPKT, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc tế, Tòa nhà điều 

hành của Đại học Đà Nẵng do WB tài trợ. 
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3.2. Các tác động tiêu cực và rủi ro 

Sẽ có một số tác động xấu tiềm ẩn về môi trường và xã hội và rủi ro trong quá trình giải 

phóng mặt bằng, xây dựng và vận hành các công trình đầu tư của tiểu dự án.  

Phân loại những tác động tiêu cực và rủi ro 

Tác động đáng kể (S) 

- Tác động trên diện tích đất lớn, các khu vực quan trọng, hoặc những thay đổi về điều 

kiện môi trường trong thời gian hơn hai năm; 

- Tác động vượt quá tiêu chuẩn và quy định được phép. Tác động dài hạn và có quy mô 

lớn; 

- Thay đổi hệ thống sinh thái, tác động đến các hệ sinh thái khu vực rộng lớn hoặc các 

tác động trung bình (kéo dài hơn hai năm) nhưng thời gian phục hồi của hệ sinh thái bị 

ảnh hưởng là mười năm; 

- Tác động đến sức khoẻ của người dân; 

- Tổn thất kinh tế và thiệt hại cho các tiểu dự án ở gần người và cộng đồng; 

- Các tác động xã hội và môi trường tiềm ẩn tiềm ẩn chỉ có thể được kiểm soát và giảm 

thiểu nếu các biện pháp giảm nhẹ thích hợp được thực hiện. 

Tác động Trung bình (M) 

Tác động trên các khu vực rộng lớn trong thời gian từ 6 tháng đến 2 năm; 

- Thay đổi hệ thống sinh thái hoặc chức năng sinh thái tại các địa phương trong một thời 

gian ngắn và khả năng phục hồi là tốt. Mức độ tác động cũng tương tự như những thay 

đổi hiện nay nhưng những tác động như vậy có thể có tác động tích luỹ; 

- Tác động có thể (hoặc không) ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, gây ảnh hưởng 

đến người ở khu vực xung quanh; 

- Tác động là vừa, địa phương hóa và tạm thời và các biện pháp giảm nhẹ cần được thực 

hiện. 

Tác động thấp (L) 

- Các tác động xã hội và môi trường gây ra những thay đổi đáng kể trong vòng chưa đến 

sáu tháng hoặc những thay đổi trung bình trong thời gian dưới hai năm; 

- Các tác động nằm trong các tiêu chuẩn và quy định được cho phép, gây ra những thay 

đổi nhỏ trong hiện tại. Tác động được kiểm soát hoàn toàn; 

- Tác động có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày nhưng không gây trở ngại cho 

cộng đồng; 

- Các tác động không đáng kể đến sức khoẻ và mức sống của người dân; 

- Các tác động là nhỏ, địa phương, và có thể bỏ qua. 

Không ảnh hưởng (N) 

- Các tác động không thể nhận ra được hoặc không thể xác định được tác động đó có thể 

do hoạt động hàng ngày gây ra; 

- Không có tác động xã hội và môi trường. 

Các loại và phạm vi ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và các rủi ro được phân loại trong 

Bảng 3.1. 
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Bảng 3.1. Mức độ ảnh hưởng tiêu cực của tiểu dự án Đại học Đà Nẵng 

Hạng 

mục 

Tác động vật lý Tác động sinh học Tác động xã hội Tác động 

khác 

Khí, 

ồn, 

rung 

Đất, 

nước 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

đất 

Rừng, 

khu 

cư trí 

tự 

nhiên 

Cá, 

thủy 

sản 

Nhóm 

người 

bản 

địa 

Thu 

hồi 

đất 

và 

tái 

định 

cư 

Tài 

nguyên 

văn 

hóa vật 

thể 

Sinh 

kế, 

xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

An 

toàn 

giao 

thông 

Tác 

động 

ngoại 

vi 

1. Hạng mục: (A1) Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 tầng với diện tích 8.500 m2 sàn; 02 khối nhà học tập 5 tầng 

với diện tích 30.000 m2 sàn; 01 khối nhà 3 tầng với diện tích 6.642 m2 để làm nhà xưởng thực 

hành, thí nghiệm; các công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, 

trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác…) 

Số sinh viên, CB, giảng viên phục vụ giai đoạn vận hành đến năm 2035: 6000 sinh viên, 450 Cán 

bộ/Giảng viên 

Tiền 

thi 

công  

N N M N N N M N M N L 

Thi 

công 

M M M N N N N N M M L 

Vận 

Hành 

L M M N N N N N L M L 

2. Hạng mục: (A2) Đại học Ngoại ngữ 

xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 tầng với diện tích 10.500 m2; 01 khối nhà học tập 5 tầng với 

diện tích 7.500 m2; các công trình phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, 

trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác…) 

Số sinh viên, CB, giảng viên phục vụ giai đoạn vận hành đến năm 2035: 7000 sinh viên, 350 

CB/giảng viên 

Tiền 

thi 

công  

N N M N N N M N M N L 

Thi 

công  

M M M N N N N N M M L 

Vận 

hành 

L M M N N N N N L M L 

3. Hạng mục: (A3) Đại học Quốc tế:  

xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 tầng với diện tích 4.350 m2 sàn; 01 khối nhà 5 tầng với diện 

tích 9.750 m2 để làm nhà học tập và thực hành, thí nghiệm; các công trình phụ trợ (sân, đường nội 

bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác…) 

Số sinh viên, CB, giảng viên phục vụ giai đoạn vận hành đến 2035: 3000 sinh viên, 150 cán 

bộ/giảng viên. 

Tiền 

thi 

công 

N N M N N N M N M N L 
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Hạng 

mục 

Tác động vật lý Tác động sinh học Tác động xã hội Tác động 

khác 

Khí, 

ồn, 

rung 

Đất, 

nước 

Chất 

thải 

rắn, 

bùn 

đất 

Rừng, 

khu 

cư trí 

tự 

nhiên 

Cá, 

thủy 

sản 

Nhóm 

người 

bản 

địa 

Thu 

hồi 

đất 

và 

tái 

định 

cư 

Tài 

nguyên 

văn 

hóa vật 

thể 

Sinh 

kế, 

xáo 

trộn 

cộng 

đồng 

An 

toàn 

giao 

thông 

Tác 

động 

ngoại 

vi 

Thi 

công 

M M M N N N N N M M L 

Vận 

hành 

L M M N N N N N L M L 

4. Hạng mục: (A4) Khu giáo dục đa năng 

- Xây dựng mới 03 khối nhà KTX 5 tầng với diện tích 11.340 m2 sàn; 01 khối nhà học tập 5 tầng 

với diện tích 9.750 m2; 01 khối nhà ăn 1 tầng với diện tích 3.413 m2; các công trình phụ trợ (sân, 

đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ khác…) 

- Số sinh viên phục vụ giai đoạn vận hành đến năm 2035: 24.000 sinh viên 

Tiền 

thi 

công 

N N M N N N M M M N L 

Thi 

công 

M M M N N N N M M M L 

Vận 

hành 

L M M N N N N N L M L 

5. Hạng mục: (A5) Khu Trung tâm ĐHĐN 

- Xây dựng 01 tòa nhà điều hành Trung tâm 9 tầng, tổng diện tích sàn 19.170m2; các công trình 

phụ trợ (sân, đường nội bộ, cảnh quan, cây xanh, nhà xe, bãi xe, trạm biến áp và các hạng mục phụ 

trợ khác…) 

- Số Cán bộ/giảng viên phục vụ giai đoạn vận hành đến năm 2035: 250 người. 

Tiền 

thi 

công 

N N M N N N M M M N L 

Thi 

công 

M M M N N N N M M M L 

Vận 

hành 

L M M N N N N N L M L 

6. Hạng mục: (B1) Xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, tiên tiến, gồm: đường giao thông 

nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh, hạ tầng 

CNTT... của ĐHĐN trên diện tích 40ha đất quy hoạch thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Tiền 

thi 

công 

N N M N N N M N M N L 

Thi 

công 

M M M N N N N N M M L 

Vận L L L N N N N N L M L 
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Hạng 

mục 

Tác động vật lý Tác động sinh học Tác động xã hội Tác động 

khác 

Khí, 

ồn, 

rung 

Đất, 

nước 

Chất 

thải 
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Rừng, 

khu 
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Thu 
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tái 
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cư 
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kế, 
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An 

toàn 

giao 

thông 

Tác 

động 

ngoại 

vi 

hành 

7. Hạng mục: (B2-1) Xây dựng Khu Công nghệ cao Technopole và Không gian sáng tạo 

- Xây dựng mới 01 khối nhà làm việc 5 tầng với diện tích 8.500 m2; 

- Xây dựng mới 04 khối nhà thí nghiệm công nghệ cao 3 tầng với diện tích 15.600 m2; 

- Số sinh viên phục vụ giai đoạn vận hành đến năm 2035: 24.000 sinh viên 

Tiền 

thi 

công 

N N M N N N M M M N L 

Thi 

công 

M M M N N N N N M M L 

Vận 

hành 

L M M N N N N N L M L 

8. Hạng mục: (B2-2) Trạm xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày đêm 

Tiền 

thi 

công 

N N L N N N N N N N L 

Thi 

công 

M M M N L N N N M L L 

Vận 

hành 

L L M N M N N N L L L 

Ghi 

chú 

- Tác động về thu hồi đất tái định cư lớn cho phạm vi 70ha đất quy hoạch còn lại 

trên địa bàn Tp. Đà Nẵng 

- Các tác động ở mức độ trung bình đến đáng kể và có thể giảm thiểu được thông 

qua việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật (ECOPs) 

- Tác đến các điểm nhạy cảm: Chùa Hải An, Thánh xá Khái Tây; Nhà thờ tộc các 

chi phái họ Lê và Phạm. 

- Tác động đến hoạt động của sinh viên, CB, Giảng viên tại các khoa trường hiện 

có: Khoa Y Dược, Trường CĐ công nghệ thông tin, Khu KTX. 

 

3.2.1. Các tác động tiêu cực tiềm ẩn và rủi ro trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 

Các tác động xây dựng trước khi thi công bao gồm (i) thu hồi đất và (ii) Các vật liệu nổ chưa 

nổ (UXO). Tác động gây ra từ phá dỡ nhà cửa/vật kiến trúc và giải phóng mặt bằng để bàn 

giao mặt bằng xây dựng các hạng mục công trình của tiểu dự án ĐHĐN sẽ được đánh giá 

trong quá trình thi công xây dựng. 

a. Thu hồi đất 

Mặc dù, diện tích đất phục vụ xây dựng các hạng mục công trình của Tiểu dự án ĐHĐN là 

40ha. Tuy nhiên, do diện tích đất thu hồi phục vụ quy hoạch làng ĐHĐN trên địa phận thành 
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phố Đà Nẵng còn lại là 70ha. Do vậy, phạm vi đánh giá tác động do thu hồi đất của dự án 

được xác định trên diện tích là 70ha. Các tác động thu hồi dưới đây được xác định thông qua 

khảo sát thiệt hại ban đầu. Chi tiết về tác động sẽ được xác định và cập nhật trong RAP sau 

khi phê duyệt thiết kế chi tiết và hoàn thành khảo sát đo đạc chi tiết. 

Diện tích đất thu hồi của dự án là khoảng 70ha (cụ thể là 701,415.8 m2). Trong đó, loại đất bị 

thu hồi chiếm tỷ trọng cao là đất ở đô thị chiếm 38.3% thuộc địa bàn 4 tổ dân phố 58, 59, 60, 

61 - phường Hoà Quý. Phạm vi thu hồi đất của dự án được thể hiện trong bảng 3.2 dưới đây. 

Bảng 3.2. Phạm vi ảnh hưởng đất bởi Tiểu dự án ĐHĐN 

 

TT Loại đất Khối lượng (m2) 

I Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng 701,415.8 

1 Đất ở đô thị 
                            

269,458.6  

2 Đất trồng cây lâu năm 
                                

11,433.7  

3 Đất giao thông 
                                

35,479.1  

4 Đất phi nông nghiệp khác 
                              

140,210.4  

5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
                                

88,881.9  

6 Đất bằng chưa sử dụng 
                                

37,148.9  

7 Đất trồng cây hằng năm khác 
                              

109,773.7  

8 Đất khác (tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá, ..)  10,341 

 (Nguồn: Báo cáo RP, 11/2019) 

Tổng số hộ bị ảnh hưởng (BAH) của dự án là 468 hộ. Toàn bộ 468 hộ sẽ phải thực hiện tái 

định cư do bị mất nhà cửa. Số hộ dễ bị tổn thương là 54 hộ; hộ bị ảnh hưởng nặng do bị mất 

đất sản xuất nông nghiệp là 468 hộ và số hộ bị ảnh hưởng kinh doanh là 84 hộ. Không có hộ 

thuộc nhóm dân tộc thiểu số. Bảng dưới đây là tóm tắt phân loại hộ BAH của dự án. 

Bảng 3.3. Số hộ và phân loại hộ bị ảnh hưởng 

TT Hộ AH 

Hộ gia đình 

dễ bị tổn 

thương 

Hộ tái 

định cư 

Hộ AH 

nặng bởi 

mất đất 

NN 

Ảnh 

hưởng 

kinh 

doanh 

1 468 54 468 468 84 

(Nguồn: Báo cáo RP, 11/2019) 

Thu hồi đất, tái định cư và tái định cư có khả năng tác động đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng 

về thể chất và tâm lý, những điều này có thể dẫn đến các vấn đề xã hội và thậm chí là kiện 

tụng. Chuyển đến nơi ở mới có thể gây xáo trộn và gián đoạn sinh kế, kinh doanh, thu nhập, 

khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và dịch vụ hiện có của các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 
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Nhìn chung, việc thu hồi đất là không thể tránh khỏi và các tác động đối với các hộ gia đình 

tái định cư sẽ là lâu dài và đáng kể. Chủ dự án đã chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư để 

giải quyết các tác động liên quan đến thu hồi đất. 

Ảnh hưởng nhà/vật kiến trúc và tài sản khác 

Có 419 hộ bị mất nhà ở (trong đó có 46 hộ đã tách hộ nhưng đang ở chung nhà). Tổng diện 

tích bị ảnh hưởng là 50,600m2. Loại nhà chủ yếu là nhà cấp 3-4. Sau khi có quy hoạch vào 

năm 1997, toàn bộ hiện trạng nhà cửa không có nhiều thay đổi. Thống kê chi tiết cho các hạng 

mục được trình bày tại bảng 3.4:  

Bảng 3.4. Ảnh hưởng nhà và vật kiến trúc 

STT Loại nhà Đơn vị Diện tích 

1 Nhà cấp 3- 4 m2 50,600 

2 Công trình phụ m2 23,495 

3 Cửa hàng, nhà xưởng m2 1,460 

4 Sân m2 20,650 

5 Hàng rào m2 35,821 

6 Giếng nước khoan cái 424 

7 Công tơ điện/nước cái 449 

8 Mồ mả ngôi 1,500 

(Nguồn: Báo cáo RP, 11/2019) 

Di dời mộ 

Có 1.500 ngôi mộ phải di dời để thu hồi 70ha đất phục vụ Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng (các khu mộ này hiện có rải rác tại một số khu vực dự án).  

Đối với người Việt Nam, việc di dời mộ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống tâm linh của 

các hộ gia đình. Bên cạnh đó, quá trình di chuyển cơ học những mộ sẽ cần phải thực hiện các 

nghi lễ thờ cúng theo phong tục địa phương hoặc tuỳ theo từng tín ngưỡng tôn giáo. Tất cả 

1.500 ngôi mộ đều thuộc người theo Phật Giáo nên khá đồng nhất về các thủ tục tâm linh để 

di dời mộ.  

Mặt khác, thành phố Đà Nẵng đã có dự án di dời toàn bộ những ngôi mộ tại phường Hoà Quý 

(trong đó có khu vực xây dựng dự án Làng đại học Đà Nẵng) đến nghĩa trang Hoà Ninh - 

huyện Hoà Vang, hoạt động này đã được triển tham vấn cộng đồng, tổ chức đưa những hộ gia 

đình là chủ ngôi mộ đến thăm khu nghĩa trang Hoà Ninh nêu trên và đều được sự đồng ý của 

các hộ bị ảnh hưởng nên tác động này được đánh giá ở mức Trung bình và có thể giảm thiểu 

được. 

Ảnh hưởng đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

Trong ranh giới thu hồi có hai công trình tôn giáo, tín ngưỡng là chùa Hải An (Đạo Phật) và 

Thánh xá Khái Tây (đạo Cao Đài). Thông tin có được sau tham vấn với lãnh đạo Thành phố 

và cộng đồng sinh hoạt tôn giáo tại chùa, Chùa Hải An hiện đã có dự kiến di chuyển nhưng sẽ 

chỉ di chuyển sau khi đã xây dựng xong chùa mới và đã nhận dược sự đồng thuận của cộng 

đồng dân cư. 

Đối với Thánh Xá Khái Tây và Chùa Hải An, theo phương án hiện tại, sẽ bị ảnh hưởng tạm 

thời trong quá trình thi công. Tuy nhiên, nếu có phương án thay thế khác, sẽ được tham vấn ý 

kiến người dân để triển khai. Khi đó, kế hoạch Tái định cư sẽ được cập nhật. 

Ảnh hưởng cây cối và hoa màu 
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Các hạng mục của dự án sẽ gây tác động thu hồi khoảng 8 loại cây cối, hoa màu chính. Dưới 

đây là con số tổng hợp các thiệt hại về cây cối và hoa màu của các hộ theo từng hạng mục. 

Bảng 3.5. Thiệt hại cây cối, hoa màu 

TT Loại cây Đơn vị Số lượng 

 1 Cây ăn trái (dừa mít cam bơ, đào lộn hột) cây             4,500  

 2 
Thanh long, đu đủ, chuối (có trái, chưa có 

trái, cây con) 

cây/gốc/khóm 
          27,500  

 3 Cây cảnh các loại cây             3,500  

 4 Hoa chuyên canh  m2             5,000  

 5 Cây xen vườn nhà dạng nhỏ cây           15,000  

 6 Cây xen vườn nhà dạng lớn cây             4,500  

 7 Rau đậu các loại  m2         100,000  

 8 Lúa  m2         200,000  

Việc chặt bỏ cây xanh, thảm thực vật sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của các hộ gia đình (mức độ 

tùy thuộc vào diện tích bị ảnh hưởng của mỗi hộ), mất bóng mát làm thay đổi cảnh quan xanh. 

Việc thi công hạng mục công trình này không thể tránh khỏi những tác động này nhưng có thể 

hạn chế ở mức thấp nhất. 

b. Vật liệu nổ còn sót lại (UXO) 

Một trong những hậu quả của chiến tranh những năm 1960 và 1970 là tồn lưu bom mìn 

(UXO). Bom mìn được phát hiện trên khắp Việt Nam và đã có những thương vong do tai nạn 

liên quan đến việc tồn lưu bom mìn. Đạn súng cối, bom và vật liệu nổ khác có thể được tìm 

thấy trong khu vực dự án.  

Đối với Tiểu dự án ĐHĐN, phần diện tích 70ha thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án ĐHĐN 

chưa được rà phá bom mìn. Do vậy, sẽ phải tiến hành rà phá bom mìn để đánh giá, giảm thiểu 

rủi ro và cung cấp xác nhận an toàn bom mìn trước khi thi công. 

3.2.2. Các tác động bất lợi tiềm ẩn trong giai đoạn xây dựng 

3.2.2.1. Các tác động chung 

Các loại hoạt động sẽ được thực hiện trong quá trình thi công các hạng mục công trình của 

tiểu dự án ĐHĐN, bao gồm:  

- San lấp mặt bằng, làm lán trại công nhân và văn phòng công trường 

- Hoạt động của máy móc và công nhân thi công 

- Vận chuyển, tập kết tạm nguyên, nhiên vật liệu 

- Đào đắp đất, tạo nền móng cho các công trình nhà cao tầng, tuyến đường và công trình 

thoát nước, cấp điện, ...  

- Đóng cọc/ép cọc gia cố nền móng các công trình toà nhà cao tầng. 

- Lấp đất, hoàn trả mặt bằng 

- Rải các lớp đá cấp phối, rải nhựa astphan, đổ bê tông xi măng cho các tuyến đường, 

các toà nhà, ... 

- Vận chuyển chất thải, xà bần tới bãi thải. 

Dưới đây là liệt kê các nguồn gây tác động và đối tượng/khu vực chính bị ảnh hưởng bởi các 

hoạt động thi công xây dựng công trình nêu trên theo Bảng 3.7 như sau. 

Bảng 3.6. Nguồn và phạm vi gây tác động trong giai đoạn thi công  
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TT 
Tác động/Rủi 

ro 
Các nguồn gây tác động 

Đối tượng chịu tác 

động chính  

Mức độ 

tác động 

Thời gian 

chịu tác 

động 

1 

Suy giảm chất 

lượng không 

khí do gia tăng 

lượng bụi và 

khí thải, mùi 

hôi, tiếng ồn, 

độ rung. 

- Bụi từ quá trình đào đắp, bốc 

xếp và vận chuyển vật liệu xây 

dựng. 

- Khí phát ra từ ống xả của xe ô 

tô, xe tải, máy xúc, cần cẩu ... 

- Tiếng ồn từ hoạt động đóng 

cọc gia công nền móng các toà 

nhà cao tầng, vận hành các 

máy móc thi công xây dựng, 

phá dỡ các công trình hiện 

hữu,... 

- Rung động do đóng cọc trong 

quá trình xây dựng nền móng 

các toà nhà cao tầng và việc 

đầm chặt nền đường trên các 

tuyến đường mới. 

- Những người sống 

quanh khu vực xây dựng 

và đường vận chuyển vật 

liệu (Các tuyến đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa và 

Mai Đăng Chơn). 

- Công nhân tại các công 

trường thi công; 

- Sinh viên và các thầy 

cô tại các trường hiện có 

(Khoa Y Dược, Trường 

CĐ công nghệ thông tin, 

Khu KTX). 

- Cơ sở hạ tầng và cảnh 

quan xung quanh khu 

vực xây dựng và tuyến 

vận chuyển vật liệu. 

Từ Trung 

bình đến 

Đáng kể 

Trung 

bình đến 

Dài hạn 

2 Nước thải 

- Nước mưa chảy tràn bề mặt 

công trường thi công; 

- Nước thải sinh hoạt của công 

nhân tại các khu tập kết lán 

trại (khoảng 1200 công nhân); 

- Nước thải thi công. 

Môi trường đất và nước 

mặt trong các khu vực 

dự án. Mặc dù khu vực 

xây dựng dự án cách xa 

trên 2km các sông/kênh 

(sông Cổ Cò, sông Đô 

Toả hay sông Cái) nhưng 

sẽ bị cuốn theo hệ thống 

cống thoát nước chung 

trong khu vực ra hai lưu 

vực sông này nếu không 

được kiểm soát tốt. 

Trung bình 

Trung 

bình đến 

dài hạn 

3 Chất thải rắn 

- Chất thải rắn từ hoạt động phá 

dỡ các nhà cửa/công trình kiến 

trúc hiện có để giải phóng mặt 

bằng; 

- Đất đào từ các công trình nhà 

cao tầng, đường giao thông 

nội bộ,... cần thải bỏ; 

- Chất thải rắn sinh hoạt của 

công nhân tại khu lán trại; 

- Chất thải rắn xây dựng (xà 

bần); 

- Chất thải nguy hại như chất 

thải và vật liệu dính dầu mỡ, 

cặn dầu, ... 

- Người dân sống xung 

quanh khu vực dự án, 

trên các tuyến đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Mai Đăng Chơn;  

- Công nhân thi công;  

- Sinh viên và các thầy 

cô tại các trường hiện có 

(Khoa Y Dược, Trường 

CĐ công nghệ thông tin, 

Khu KTX). 

- Môi trường đất, nước, 

thảm thực vận cạn tại 

khu vực dự án. 

Từ Trung 

bình đến 

Đáng kể 

Trung 

bình đến 

Dài hạn 
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4 

Suy giảm chất 

lượng nguồn 

nước mặt 

- Nước mưa chảy tràn từ các 

công trình xây dựng; 

- Nước thải sinh hoạt từ các khu 

lán trại công nhân; 

- Nước thải xây dựng. 

Các thuỷ vực gần các 

công trường xây dựng và 

khu lán trại công nhân. 

Mặc dù khu vực xây 

dựng dự án cách xa trên 

2km các sông/kênh (sông 

Cổ Cò, sông Đô Toả hay 

sông Cái) nhưng sẽ có 

thể bị suy chất lượng do 

nước thải sẽ cuốn theo hệ 

thống cống thoát nước 

chung trong khu vực đổ 

ra hai lưu vực sông này 

nếu không được kiểm 

soát tốt. 

Thấp Ngắn hạn 

5 

Tác động đến 

nguồn tài 

nguyên sinh 

học 

- Giải phóng mặt bằng 

Cây cối, thực vật, côn 

trùng, một số loài trên 

cạn tại các công trình 

xây dựng 

Trung bình Ngắn hạn 

6 

Tác động đến 

cảnh quan đô 

thị 

- Các khu tập kết tạm thời vật 

liệu xây dựng và chất thải, 

máy móc thi công. 

- Người dân và khách đi 

qua các tuyến thi công 

các toà nhà; 

- Sinh viên và các thầy 

cô tại các trường hiện có 

(Khoa Y Dược, Trường 

CĐ công nghệ thông tin, 

Khu KTX). 

Đáng kể 
Trung 

bình 

7 

Gia tăng nguy 

cơ xói mòn và 

sạt lở đất 

- Nguy cơ sạt lở đất ở các công 

trình đào sâu để xây dựng nền 

móng các toà nhà. 

- Công nhân thi công; 

- Sinh viên và các thầy 

cô tại các trường hiện có 

(Khoa Y Dược, Trường 

CĐ công nghệ thông tin, 

Khu KTX). 

Thấp Ngắn hạn 

8 

Gia tăng rủi ro 

ngập úng và 

bồi lắng 

- Các đống vật liệu, chất thải 

chặn đường thoát nước gây 

ngập úng khu vực xung quanh.  

- Nước mưa chảy ra tại các bãi 

vật liệu xây dựng có thể gây ra 

bồi lắng ở các cống/mương 

rãnh thoát nước gần đó. 

- Các tuyến đường mới có thể 

làm gián đoạn điều kiện thoát 

nước tự nhiên hiện có tại các 

khu vực dự án; 

- Nước thải từ công trường chứa 

nhiều bùn đất làm bồi lắng 

mương thoát nước dẫn tới 

ngập cục bộ. 

- Các trường hiện có 

trong khu vực xây dựng 

dự án (Khoa Y Dược, 

Trường CĐ công nghệ 

thông tin, Khu KTX). 

- Khu dân cư phía Tây 

khu vực xây dựng dự án 

trên đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa. 

Trung bình Ngắn hạn 
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9 

Xáo trộn giao 

thông và gia 

tăng rủi ro về 

an toàn giao 

thông 

- Việc gia tăng các phương tiện 

giao thông (xe tải) tham gia 

vận chuyển vật liệu, chất thải; 

di chuyển máy móc, thiết bị 

thi công có thể gây trở ngại, 

làm phiền, thậm chí làm gián 

đoạn giao thông tại khu vực. 

- Phương tiện giao thông 

và lái xe, cư dân địa 

phương, đặc biệt tại các 

điểm giao cắt giữa 

đường hiện hữu với khu 

vực thi công hoặc tuyến 

vận chuyển như: các 

đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Mai Đăng Chơn; 

- Sinh viên và các thầy 

cô tại các trường hiện có 

(Khoa Y Dược, Trường 

CĐ công nghệ thông tin, 

Khu KTX). 

Đáng kể Ngắn hạn 

10 

Thiệt hại đối 

với cơ sở hạ 

tầng hiện có và 

/ hoặc sự gián 

đoạn đối với 

các dịch vụ liên 

quan 

- Đường dây điện có thể bị ảnh 

hưởng bởi cần cẩu, xe ủi đất, ... 

- Cơ sở hạ tầng ngầm hiện hữu 

có thể bị ảnh hưởng bởi việc 

đào đất 

- Việc đào sâu đến 2m - 4m có 

thể gây ra các vết nứt cho các 

cấu trúc yếu kém, đặc biệt là 

các toà nhà của các trường hiện 

có. 

- Đường, toà nhà 

trường/khoa hiện có, 

đường dây điện, cống 

thoát nước dọc theo 

tuyến đường vào khu 

vực dự án có thể bị hư 

hại và  

- Gián đoạn các dịch vụ 

liên quan như cấp điện, 

cấp nước sạch, 

internet,... Ảnh hưởng 

đến sinh hoạt hàng ngày 

và điều kiện học tập của 

sinh viên trong khu vực 

dự án. 

Thấp Ngắn hạn 

11 

Các tác động 

về mặt xã hội: 

làm xáo trộn 

hoạt động kinh 

doanh/buôn 

bán của các 

hộ/cơ sở kinh 

doanh và các 

hoạt động hàng 

ngày của người 

dân địa phương 

- Các hoạt động xây dựng có 

thể làm gián đoạn hoặc gián 

tiếp làm gián đoạn tiếp cận 

dịch vụ với nhà dân, hộ kinh 

doanh, văn phòng bên đường, 

... có thể dẫn đến các xung đột 

xã hội; 

- Bụi, tiếng ồn, chất thải và 

nước thải có thể ảnh hưởng 

đến cuộc sống hàng ngày của 

hộ gia đình và hộ/cơ sở kinh 

doanh dọc hai bên đường xây 

dựng. 

- Mâu thuẫn xã hội có thể xảy 

ra khi công nhân đến từ các 

khu vực/địa phương khác do 

sự khác biệt về phong tục, thói 

quen và thu nhập, ... 

- An ninh địa phương sẽ bị ảnh 

hưởng nếu một số công nhân 

tham gia cờ bạc hoặc mại 

dâm. 

- Người dân sinh sống 

xung quanh khu vực thi 

công, gần các khu lán 

trại; 

- Công nhân thi công. 

Từ Trung 

bình đến 

Đáng kể 

Trung 

bình đến 

Dài hạn 
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12 

Tác động đến 

các tài nguyên 

văn hoá vật thể 

- Có khoảng 1.500 ngôi mộ sẽ 

phải di dời để giải phóng mặt 

bằng của Tiểu dự án đại học 

Đà Nẵng.  

- Một số chùa/đền thờ (Chùa 

Hải An, Thánh xá Cao đài 

Khái Tây, Nhà thờ tộc các chi 

phái Lê và Phạm) cách khu 

vực thi công khoảng 100m-

200m sẽ bị ảnh hưởng bởi bụi, 

tiếng ồn, xáo trộn giao thông 

bởi các hoạt động thi công xây 

dựng. 

- Các chùa/đền thờ 

(Chùa Hải An, Thánh xá 

Khái Tây);  

- Khách thăm viếng 

chùa/đền thờ. 

Thấp Ngắn hạn 

13 

Sức khoẻ và an 

toàn của cộng 

đồng 

- Rủi ro an toàn giao thông gia 

tăng ở các khu vực xây dựng 

và tuyến đường vận chuyển. 

- Đất bị xáo trộn có thể gây gồ 

ghề, trơn trượt, các hố đào hở, 

bãi chứa vật liệu cồng kềnh có 

thể gây ra tai nạn; 

- Việc sử dụng điện, ga, dầu có 

thể gây nguy hiểm cho công 

nhân do sự cố cháy nổ, chập 

điện, ... 

- Bụi và khí thải, tiếng ồn từ các 

công trình xây dựng và dọc 

các tuyến đường có thể ảnh 

hưởng đến sức khoẻ của người 

dân, sinh viên, giáo viên. 

- Người dân sinh sống 

dọc các tuyến đường vận 

chuyển chính, xung 

quanh khu vực dự án. 

- Sinh viên và các thầy 

cô tại các trường hiện có 

(Khoa Y Dược, Trường 

CĐ công nghệ thông tin, 

Khu KTX). 

 

Trung bình Ngắn hạn 

14 

Sức khoẻ và an 

toàn của công 

nhân 

Tất cả các hoạt động xây dựng 

đều gây nguy hiểm cho người lao 

động, đặc biệt là: 

+ Rơi vào hố đào sâu;  

+ Điện giật 

+ Rơi từ trên cao khi thi công các 

toà nhà cao tầng. 

+ Côn trùng cắn, ... 

Công nhân thi công 

Từ Trung 

bình đến 

Đáng kể 

Ngắn hạn 

Đánh giá chi tiết về các tác động tiêu cực tiềm ẩn trong quá trình thi công xây dựng các hạng 

mục công trình của Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng được mô tả dưới đây. 

1. Tác động của bụi và khí thải 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, chất lượng không khí sẽ bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng bụi, 

khí thải. Các nguồn phát sinh bụi bao gồm (i) từ hoạt động phá dỡ các công trình hiện hữu để 

giải phóng mặt bằng; (ii) hoạt động đào, đắp san lấp mặt bằng; (iii) hoạt động tập kết, bốc dỡ 

nguyên vật liệu; (iv) quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải xây dựng. 

Các khí thải sẽ phát sinh bao gồm CO, SO2, NO2, hydrocacbon…  từ hoạt động của máy móc, 

thiết bị thi công (máy ủi, máy xúc,…), chủ yếu là từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu và chất thải. Ảnh hưởng của bụi và khí thải được phân tích, đánh giá chi tiết dưới đây. 

i. Bụi phát sinh từ hoạt động phá dỡ các công trình/cấu trúc hiện hữu 
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Tổng khối lượng nhà và công trình phá dỡ ước tính khoảng 125,160 m3. Đây chủ yếu là gạch 

xây dựng và một số thép, sinh khối thực vật. Việc phá hủy các vật liệu này sẽ tạo ra bụi. Khối 

lượng phát thải bụi phát sinh từ việc phá dỡ nhà ở và công trình kiến trúc sẽ được tính theo 

phương trình sau: 

Công thức áp dụng:                           W = E×Q×d                [1] 

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

                       E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn); 

                       Q: Lượng phát thải (m3) 

d: Tỷ trọng xà bần, d = 1,8 tấn/m3 (theo công văn số 1784/BXD-VP của Bộ xây dựng về công 

bố Định mức vật tư trong xây dựng). 

Hệ số phát tán bụi được xác định theo hướng dẫn của tài liệu đánh giá môi trường (World 

Bank, 1991) và AP42 đối với các nguồn điểm cố định và khu vực (US EPA, 1995) như sau: 

E = k x 0,0016 x (U/2,2)1,4 ÷ (M/2)1,3, kg/tấn  [2] 

Trong đó: E - Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) k - Cấu trúc hạt có giá trị trung bình9(US EPA, 1995) (k = 0,35 với bụi có 

kích thước <10µm – Bảng cấu trúc hạt (k) trang 13.2.4-4 AP 42,; U - Tốc độ gió trung bình (m/s) (Tốc độ lựa 

chọn là 3 m/s); M - Độ ẩm trung bình của xà bần (%) (Chọn độ ẩm trung bình là 11% - Bảng 13.2.4-1 AP 42, US 

EPA, 1995). 

→ Ed = 0.02742 kg/tấn 

Dựa trên hệ số ô nhiễm E và sự tuân thủ với tiến độ công việc của tiểu dự án, lượng bụi phân 

tán được tạo ra bởi hoạt động phá dỡ, giải phóng mặt bằng được tính toán và được trình bày 

trong Bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Dự báo khối lượng bụi phát sinh từ hoạt động phá dỡ  

Khối lượng 

phá dỡ (m3) 

Tải lượng bụi 

phát tán 

(kg) 

Thời gian 

phá dỡ dự 

kiến 

(tháng) 

Khối lượng 

bụi phát sinh 

 (kg/ngày) 

Khối lượng 

bụi phát sinh 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013 

(mg/m3) 

 

125,160   10,130  6 56.3 2.41 0.3 

Ghi chú: Các giả định sau được đưa ra (i) một ngày làm việc 8 giờ; (ii) Độ phân tán chiều 

cao h = 10 m và (iii) ) Các thông số khí tượng được sử dụng để tính toán là trong mùa khô. 

Nhìn chung, lượng bụi phát sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vật liệu của công trình, quy 

mô công trình, độ ẩm, điều kiện thời tiết (đặc biệt là theo mùa: mùa khô và mùa mưa). Kết 

quả tính toán trên tính toán vào mùa khô, cho thấy hàm lượng bụi phát sinh từ hoạt động phá 

dỡ vượt GHCP 05:2013/BTNMT khoảng 6,7 lần.  

Tùy theo mỗi hạng mục công trình, nhưng do kích thước bụi là thô và trọng lượng lớn nên sẽ 

lắng đọng nhanh và tồn tại trong thời gian ngắn. Hoạt động phá dỡ thực hiện trong vòng  2 – 4 

tuần tại mỗi khu vực nên tác động là tạm thời và có thể giảm thiểu bằng các biện pháp của 

nhà thầu. Tác động từ bụi do đó được đánh giá ở mức trung bình đến cao nhưng có giảm thiểu 

được bằng những biện pháp phù hợp. 

ii. Bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp san nền 

Hoạt động thi công này sẽ sử dụng một số loại máy móc, thiết bị như: máy đào, máy xúc, máy 

lu, cuốc, xẻng,… làm phát sinh bụi và khí thải. Dựa vào công thức [2] xác định hệ số phát thải 

ô nhiễm bụi, tính được hệ số ô nhiễm bụi trong giai đoạn thi công xây dựng là E = 0.02742 

kg/tấn, khu vực san nền của tiểu dự án có diện tích 40ha. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động 

đào, đắp xây dựng mỗi công trình được tính toán trong Bảng 3.8 sau. 

Bảng 3.8. Dự báo tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp san nền 
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Khối lượng đào 

đắp, san nền (m3) 

Tải lượng bụi 

phát sinh (kg) 

Thời gian 

thi công dự 

kiến (ngày) 

Tải lượng bụi 

phát 

sinh(kg/ngày) 

Tải lượng 

bụi phát 

sinh(mg/s) 

Tải 

lượng 

bụi 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013 

359.820 
29,129 150 194.195 6743 6.94 0.3 

Ghi chú: Các giả định sau được đưa ra (i) Một ngày làm việc 8 giờ; (ii) Độ phân tán chiều 

cao  h = 10 m và (iii) Các thông số khí tượng được sử dụng để tính toán là trong mùa khô 

Kết quả tính toán Bảng 3.9 trên cho thấy hàm lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào, đắp san 

nền vượt GHCP theo QCVN 05:2013/BTNMT khoảng 23,1 lần. Nhìn chung, tùy theo tiến độ 

thi công mỗi hạng mục công trình nhưng lượng bụi này sẽ lắng đọng nhanh và tồn tại trong 

thời gian ngắn. Thời gian phát sinh bụi khoảng 2-4 tuần tại mỗi vị trí thi công. Do đó, mức độ 

tác động ở mức trung bình đến cao và cần có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác 

động. 

iii. Bụi từ các hoạt động tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu 

Vật liệu cần bốc dỡ chủ yếu là sắt thép, gạch, sỏi, cát và xi măng.... Tính toán nồng độ bụi 

phát sinh do hoạt động bốc dỡ nguyên vật liệu thi công, ta có tải lượng bụi từ việc bốc dỡ các 

nguyên vật liệu như sau5 6. 

Bảng 3.9. Dự báo tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu 

Tên công trình 

Tổng tải lượng 

bụi phát sinh 

(kg) 

Thời gian bốc 

dỡ (ngày) 

Tải lượng bụi 

phát sinh 

(kg/ngày) 

Tải lượng bụi phát 

sinh (mg/m.s) 

(1) Đại học Sư phạm kỹ 

thuật  
353.35 1080 0.33 11.46 

(2) Đại học Ngoại ngữ 6013.85 720 8.35 289.93 

(3) Đại học Quốc tế  2946.36 720 4.09 142.01 

(4) Khu trung tâm điều 

hành 
1662.47 720 2.31 80.21 

(5) Khu giáo dục đa 

năng 3657.52 
1080 3.39 117.71 

(6) Khu Technopole 3172.84 720 4.41 153.13 

Bảng 3.10. Hàm lượng bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu 

Tên công 

trình 
 

Khoảng 

cách 

W (m) 

Nồng độ bụi (mg/m3) 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT 

H=1,5 H=5 H=10 H=15 (mg/m3) 

(1) Đại 

học Sư 

phạm kỹ 

thuật 

10 0.235 0.215 0.192 0.185 

0.3 50 0.236 0.19 0.18 0.177 

120 0.174 0.171 0.171 0.17 

 

5 Dựa trên tài liệu AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factor, Volume 1: Stationary 

Point and Area Sources 
6 Trần Ngọc Chấn, 1999, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1), NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội 
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Tên công 

trình 
 

Khoảng 

cách 

W (m) 

Nồng độ bụi (mg/m3) 
QCVN 05:2013/ 

BTNMT 

H=1,5 H=5 H=10 H=15 (mg/m3) 

(2) Đại 

học Ngoại 

ngữ 

10 3.958 1.307 0.738 0.549 

50 1.832 0.669 0.419 0.336 

120 0.267 0.199 0.184 0.18 

(3) Đại 

học quốc 

tế 

10 2.026 0.727 0.448 0.356 

50 0.984 0.414 0.292 0.251 

120 0.217 0.184 0.177 0.175 

(4) Khu 

trung tâm 

điều hành 

10 1.218 0.484 0.327 0.275 

50 0.63 0.308 0.239 0.216 

120 0.197 0.178 0.174 0.173 

(5) Khu 

giáo dục 

đa năng 

10 1.708 0.631 0.401 0.324 

50 0.845 0.372 0.271 0.237 

120 0.209 0.182 0.176 0.174 

(6) Khu 

technopole 

10 2.171 0.770 0.470 0.370 

50 0.395 0.237 0.204 0.192 

120 0.183 0.174 0.172 0.171 

Ghi chú: Kết quả tính toán trên đã tính cộng hưởng điều kiện môi trường không khí nền 

Kết quả tính toán cho thấy: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình tập kết, bốc dỡ nguyên vật liệu 

thi công các hạng mục công trình ở khoảng cách 50m khi xây dựng các toà nhà hầu như đều 

vượt QCCP so với QCVN 05:2013/BTNMT từ 1,1 lần – 13,1 lần tùy theo mỗi khu vực dự án; 

ở khảng cách lớn hơn 50m nồng độ bụi đều đạt QCCP.  

Các khoa/trường hiện hữu (i) Khoa Y Dược; (ii) Trường CĐ CNTT; (iii) Khu KTX, có 

khoảng cách đến các công trường thi công từ 100 - 200m, nên sẽ không chịu tác động bởi hoạt 

động bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu xây dựng. Như vậy, công nhân thi công là đối tượng 

chịu tác động bởi bụi phát sinh từ hoạt động tập kết nguyên vật liệu.  

Mặc dù, thời gian thi công là khá dài tại mỗi hạng mục công trình (dao động từ 18 – 36 

tháng), tuy nhiên khu vực thi công thông thoáng, phương pháp thi công cuốn chiếu, công tác 

này là không liên tục nên mức độ tác động do bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ nguyên vật 

liệu thi công là ở mức trung bình và có thể giảm thiểu được. 

iv. Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển  

Quá trình vận chuyển gồm các hoạt động chính sau: (1) vận chuyển chất thải/xà bần từ hoạt 

động phá dỡ các công trình hiện hữu; (2) vận chuyển đất đào, đắp san nền; (3) vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng, máy móc/thiết bị thi công và chất thải phát sinh. 

Theo các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)7, các loại xe diesel 15 tấn sẽ gây ra 

nhiều bụi và khí thải CO, SO2, NO2, và HC như sau: bụi: 1.6 g/km/xe; Khí Co: 3.7 g/km/xe; 

SO2: 7.43S g/km/xe; NOx: 24.1 g/km/xe  và HC: 3 g/km/xe (động cơ diesel 0.05% S). Tiểu dự 

 

7 (Đánh giá nguồn nước, không khí và nước thải–phần 1: Các kỹ thuật kiểm kê nhanh về ô nhiễm môi trường, 

WHO, 1993) 
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án sẽ sử dụng xe tải 15 tấn để vận chuyển. Khoảng cách vận chuyển trung bình từ 10 - 15 km. 

Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển được tính toán cụ thể như sau: 

➢ Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển chất thải từ hoạt động phá dỡ 

Tổng số lượt xe tải và khối lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển chất thải từ hoạt 

động phá dỡ nhà cửa/công trình kiến trúc hiện hữu trên diện tích 40ha được tính như sau: 

Bảng 3.11. Tải lượng bụi phát sinh từ vận chuyển chất thải do phá dỡ 

Khối lượng phá dỡ 

(m3) 

Khối lượng 

CTR (tấn) 

Thời 

gian vận 

chuyển 

(ngày) 

KL CTR 

(tấn/ngày) 

Số lượng 

xe vận 

chuyển 

(lượt/ngày) 

Tải 

lượng 

bụi phát 

sinh 

(mg/m.s) 

QCVN 

05:2013 

(mg/m3) 

 

125,160 187,750 180 1043 70 0.81 0.3 

Nồng độ bụi được định lượng bằng cách sử dụng mô hình phân tán khí quyển của Sutton như 

sau: 

 (mg/m3)     [3] 

Trong đó: 

(C): Nồng độ chất thải ô nhiễm trong không khí (mg/m3);  

(E): Nguồn thải (mg/m.s);  

(z): Độ cao của điểm tính(m);  

σz : Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi σz = 0.53x0,73;  

(u): Tốc độ gió trung bình (m/s), u = 3m/s;  

(h): Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0.5m. 

Áp dụng mô hình Sutton [3] với tốc độ gió 5,0 m/s và khoảng 10-15m từ các nguồn phát sinh, 

nồng độ các chất gây ô nhiễm được tạo ra bởi hoạt động vận chuyển chất thải do phá dỡ có 

thể được tính như sau: 

Bảng 3.12. Nồng độ phát tán bụi từ vận chuyển chất thải do phá dỡ 

W (m) 
Nồng độ bụi (mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

H=1,5 H=2 H=3 H=4 (mg/m3) 

10 0.2715 0.2614 0.2378 0.2258 
0,3 

20 0.2373 0.2347 0.2279 0.2239 

Ghi chú: Kết quả tính toán trên đã tính cộng hưởng điều kiện môi trường không khí nền 

Nhận xét: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển chất thải bỏ do phá dỡ nhà cửa/công 

trình kiến trúc tại khu vực dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

Các khoa/trường hiện hữu (i) Khoa Y Dược; (ii) Trường CĐ CNTT; (iii) Khu KTX, có 

khoảng cách đến các công trường thi công từ 100 - 200m, nên sẽ không chịu tác động bởi hoạt 

động vận chuyển chất thải từ phá dỡ, GPMB. Tuy nhiên, một số hộ gia đình sinh sống dọc hai 

bên các tuyến đường vận chuyển chính sẽ chịu tác động bởi bụi, khí thải. Nhìn chung, chất 

thải do phá dỡ dự kiến sẽ được tận dụng làm đường công vụ nên khối lượng cần thải bỏ sẽ 

nhỏ hơn nhiều so với lượng tính toán trên; các tuyến đường vận chuyển chính (đường Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa, đường Mai Đăng Chơn đều tương đối rộng 34-60m, có dải phân cách, vỉa hè 
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hai bên đường) nên mức độ tác động bởi bụi từ hoạt động vận chuyển là trung bình và có thể 

giảm thiểu được. 

➢ Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển đất đào, đắp san lấp mặt bằng: 

Tương tự như cách tính toán tải lượng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển chất thải do phá 

dỡ nêu trên, áp dụng công thức [3] ước tính được tải lượng và nồng độ bụi khuếch tán từ hoạt 

động vận chuyển đất đào, đắp san lấp mặt bằng trên diện tích 40ha như sau: 

Bảng 3.13. Tải lượng bụi phát sinh từ vận chuyển đất đào, đắp san nền 

Khối 

lượng đất 

đào, đắp 

(m3) 

Thời gian 

vận chuyển 

(ngày) 

KL CTR 

(tấn/ngày) 

Số lượng xe 

vận chuyển 

(lượt/ngày) 

Tải lượng 

bụi phát sinh 

(kg/km/ngày) 

Tải lượng 

bụi phát 

sinh 

(mg/m.s) 

359.820 150 3598 240 74.89 2.6 

Bảng 3.14. Nồng độ phát tán bụi từ vận chuyển đất đào, đắp san nền 

L(m)=W 

(m) 

Nồng độ bụi (mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 

H=1.5 H=2 H=3 H=3.5 (mg/m3) 

10 0.42136 0.39643 0.33802 0.30839 

0.3 
20 0.34144 0.33040 0.31355 0.29290 

30 0.2990 0.2943 0.2869 0.2660 

40 0.2589 0.2580 0.2555 0.2520 

Ghi chú: Kết quả tính toán trên đã tính cộng hưởng điều kiện môi trường không khí nền 

Kết quả tính toán cho thấy: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển đất đào, đắp san 

nền khu vực dự án (phần diện tích 40ha) ở khoảng cách 10m và 20m hầu như đều vượt QCCP 

so với QCVN 05:2013/BTNMT từ 1,1 lần – 1,4 lần; ở khảng cách lớn hơn 30m nồng độ bụi 

đều đạt QCCP.  

Đối tượng chịu tác động bởi bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển đất đào, đắp san nền là một 

số hộ gia đình sinh sống dọc hai bên các tuyến đường vận chuyển chính (đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, đường Mai Đăng Chơn đều tương đối rộng 34-60m, có dải phân cách, vỉa hè hai 

bên đường). Nhìn chung, mức độ tác động bởi bụi từ hoạt động vận chuyển là trung bình và 

có thể giảm thiểu được. 

➢ Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công: 

Tương tự như cách tính toán tải lượng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển chất thải do phá 

dỡ nêu trên, áp dụng công thức [3] ước tính được tải lượng và nồng độ bụi khuếch tán từ hoạt 

động vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công các công trình của tiểu dự án như sau: 

Bảng 3.15. Tải lượng bụi phát sinh từ vận chuyển nguyên vật liệu thi công 

Tên công trình 

Khối lượng 

nguyên vật liệu 

(tấn) 

Thời gian 

vận chuyển 

(ngày) 

Số lượng 

xe vận 

chuyển 

(lượt/ngày) 

Tải lượng 

bụi phát 

sinh (*) 

(kg/km/s) 

Tải lượng 

bụi phát 

sinh 

(mg/m.s) 

(1) Đại học Sư 

phạm kỹ thuật  
190121 36 12 5.3 0.18 

(2) Đại học 

Ngoại ngữ  
244378 24 23 10.1 0.35 
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Tên công trình 

Khối lượng 

nguyên vật liệu 

(tấn) 

Thời gian 

vận chuyển 

(ngày) 

Số lượng 

xe vận 

chuyển 

(lượt/ngày) 

Tải lượng 

bụi phát 

sinh (*) 

(kg/km/s) 

Tải lượng 

bụi phát 

sinh 

(mg/m.s) 

(3) Đại học quốc 

tế  
162461 24 16 7.0 0.24 

(4) Khu trung 

tâm điều hành 
67556 24 7 3.1 0.11 

(5) Khu giáo dục 

đa năng 
148626 36 10 4.4 0.15 

(6) Khu 

Technopole 
127490 24 12 5.3 0.18 

Tương tự cách tính toán trên, nồng độ bụi từ vận chuyển nguyên vật liệu thi công như Bảng 

3.16 sau: 

Bảng 3.16. Nồng độ phát tán bụi do vận chuyển vật liệu thi công  

Hạng mục 
 

W (m) 
Nồng độ bụi (mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT  

H=1.5 H=3 H=5 H=10 (mg/m3) 

(1) Đại học Sư 

phạm kỹ thuật 

10 0.1876 0.1816 0.1743 0.1700 

0.3 

20 0.1816 0.1800 0.1770 0.1713 

(2) Đại học Ngoại 

ngữ 

10 0.2042 0.1926 0.1784 0.1701 

20 0.1926 0.1894 0.1835 0.1725 

(3) Đại học quốc 

tế 

10 0.1935 0.1855 0.1758 0.1701 

20 0.1855 0.1833 0.1793 0.1717 

(4) Khu trung tâm 

điều hành 

10 0.1808 0.1771 0.1727 0.1700 

20 0.1771 0.1761 0.1743 0.1708 

(5) Khu giáo dục 

đa năng 

10 0.1847 0.1797 0.1736 0.1700 

20 0.1797 0.1783 0.1758 0.1711 

(6) Khu 

Technopole 

10 0.1876 0.1816 0.1743 0.1700 

20 0.1816 0.1800 0.1770 0.1713 

Ghi chú: Kết quả tính toán trên đã tính cộng hưởng điều kiện môi trường không khí nền 

Nhận xét: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu của các hạng mục 

công trình đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

Sơ đồ vị trí các tuyến đường vận chuyển chính được thể hiện trong Hình 3.1 sau: 
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Hình 3.1: Vị trí các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải chính 

Các đối tượng có thể chịu tác động bởi bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu và chất thải bỏ chủ yếu trên các tuyến đường vận chuyển chính bao gồm: 

Bảng 3.17. Các đối tượng chịu tác động bởi bụi trên tuyến vận chuyển chính 

Các tuyến đường vận chuyển 

chính  
Các đối tượng nhạy cảm bị ảnh hưởng bởi bụi  

(1) Đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

- Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, cách mặt đường 100m bởi 

tường rào và sân/khuôn viên. 

- Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược, cách mặt đường 100m bởi tường rào 

và sân/khuôn viên. 

- Khu dân cư phía Tây giáp khu vực dự án, mật độ thưa thớt, cách 

mặt đường 50m bởi vỉa hè và khoảng lưu không. 

(2) Đường Mai Đăng Chơn 
- Khu dân cư dọc hai bên tuyến đường, mật độ trung bình, cách mặt 

đường 30 - 50m bởi vỉa hè và khoảng lưu không. 

Dữ liệu trong Bảng trên cho thấy nồng độ bụi được tạo ra từ các hoạt động vận chuyển đều 

thấp hơn so với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy định kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. Do đó, mức độ tác động thấp. Các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Mai 

Đăng Chơn đều có bề rộng 34m với dải cây xanh phân cách và vỉa hè hai bên đường, các đối 

tượng chịu tác động như Institute of Social Sciences of the Central Region, Da Nang 

University of Medical Technology and Pharmacy,... đều nằm phía chiều xe vận chuyển không 

tải, cách xa 100m so với tuyến đường, sân và khuôn viên cây xanh, ... Do đó, mức độ ảnh 

hưởng của bụi sẽ là thấp nhưng cần có các biện pháp giảm thiểu để kiểm soát các tác động đối 

với sức khỏe của người dân. 

v. Khí thải từ hoạt động của phương tiện vận chuyển 

Khu vực dự án 

Đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

Đường Mai Đăng 

Chơn 

Trường ĐH Kỹ thuật Y 

Dược 
Viện Khoa học xã 

hội vùng Trung Bộ 
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Các hoạt động vận chuyển bằng xe tải nặng 15 tấn để làm vật liệu xây dựng hoặc thải bỏ chất 

thải xây dựng trong giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình sẽ dẫn đến sự thải ra các chất 

gây ô nhiễm khí như các hạt, NO2, SO2, CO, VOC, ảnh hưởng đến chất lượng không khí 

xung quanh. 

Tải lượng chất gây ô nhiễm phụ thuộc vào số lượng xe vận chuyển và loại nhiên liệu động cơ 

được sử dụng. Tại thời điểm hiện tại, nhiên liệu điển hình sử dụng cho phương tiện vận tải là 

Dầu Diesel (DO) có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 0,25% nên nồng độ SO2, NO2 trong khí 

thải hạn chế đáng kể. Hơn nữa, nguồn phát thải là nguồn di động nên nồng độ khí thải không 

tập trung, nhưng sẽ phân tán trên toàn tuyến. Hộp dưới đây cho thấy các tác động tiềm ẩn về 

sức khoẻ của một số loại khí phát ra từ xe cộ. 

Tác động tiềm ẩn về sức khoẻ của một số loại khí phát thải từ xe cộ 

- CO đi vào dòng máu, phản ứng với hemoglobin (có trong tế bào hồng cầu) để trở thành một cấu trúc 

bền vững nhưng không thể nạp oxy, điều này làm cho cơ thể ngạt. Nếu nhận được một lượng lớn CO, 

người ta sẽ cảm thấy đau đầu, chóng mặt, và mệt mỏi. Quá nhiều CO có thể dẫn đến tình trạng bất tỉnh 

hoặc ngạt thở nhanh. Khi bị oxy hoá, CO2 chuyển thành CO2 (CO2), CO2 cũng gây ngạt nhưng 

không ngộ độc như CO. 

- SO2 có thể xâm nhập vào cơ thể người qua hệ thống hô hấp, xâm nhập vào hệ tuần hoàn. Khi tiếp 

xúc trong thời gian dài, nó có thể tạo ra các hạt axit nhỏ có thể xâm nhập vào các mạch máu nếu kích 

thước của chúng là <2-3 μm. SO2 có thể xâm nhập vào cơ thể người qua da và gây chuyển hóa, dẫn 

đến giảm mức kiềm của máu. Amoniac có thể bị rò rỉ qua nước tiểu và ảnh hưởng đến tuyến nước bọt. 

Nồng độ lớn hơn sẽ làm tăng tiết dịch nhầy. Loại khí này để lộ vào mắt có thể hình thành axit. 

- Nồng độ NO2 trong không khí với 5 ppm sẽ có tác động tiêu cực lên phổi. Tiếp xúc với không khí 

trong vài giờ với nồng độ NO2 15-20 phần triệu có thể gây tổn thương phổi, tim và gan; Nồng độ NO2 

trong không khí 1% có thể gây tử vong trong vài phút. NO2 bị oxy hóa dưới ánh sáng mặt trời có thể 

tạo ra khí ozone gây ra nước mắt và da. NO2 cũng góp phần gây hen suyễn, ngay cả ung thư phổi, tổn 

thương khí quản. 

- VOCs là tên chung của các chất lỏng hoặc rắn có chứa cacbon hữu cơ dễ bay hơi. Một số chất thông 

thường như axeton, ethylaxetat, buthylaxetat ... Chúng ít độc hơn về độc tính. Các độc tính chính có 

thể bao gồm chóng mặt, nôn mửa, mắt bị sưng, co giật, viêm phổi. Chỉ một vài chất có độc tính lâu dài 

sẽ gây ra ung thư máu, và các bệnh thần kinh8. 

Hiện tại, chưa có giá trị chuẩn cho nguồn phát thải tạo ra bởi tất cả các phương tiện đó. Do đó, 

phương pháp đánh giá nhanh của WHO đã sử dụng để đánh giá tất cả các tác động. 

Bảng 3.18. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm không khí từ xe tải 

TT Loại xe Đơn vị (U) 
SO2 

kg/U 
NOx 

kg/U 
CO 

kg/U 
VOC 

kg/U 

1 
Xe tải chạy dầu DO (3,5 - 16 

tấn) 

1000 km 4,29*S 11,80 6 2,60 

Tấn nhiên 

liệu 
20*S 55 28 12 

2 Xe tải chạy dầu DO (>16 tấn) 

1000 km 7,26*S 18,20 7,30 5,80 

Tấn nhiên 

liệu 
20*S 50 20 16 

Ghi chú: S là hàm lượng Lưu huỳnh có trong dầu Diesel (S = 0,25%) 

Thông số kỹ thuật cho các loại xe chạy bằng dầu diesel: Tải trọng từ 3,5 đến 16 tấn, tốc độ 

trung bình 10 km/h, ở khoảng cách trung bình 1 km, lượng chất gây ô nhiễm được tạo ra từ  

 

8 http://tnmtvinhphuc.gov.vn/index.php/vi/news/Moi-truong/Tac-dong-cua-mot-so-khi-doc-den-suc-khoe-con-

nguoi-71/ 
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(01) xe như sau: Bụi tro 0.90 g/km; SO2: 4.29*S g/km; NOx: 11.80 g/km; CO: 6.00 g/km; 

VOC: 2.60 g/km. Phương tiện vận tải cũng như máy móc, thiết bị thi công xây dựng chủ yéu 

sử dung là Dầu Diesel (DO). Vì vậy, những chiếc xe này sẽ phát ra khí thải như các sản phầm 

và các sản phẩm phụ của quá trình đốt cháy như NOx, SO2, CO.  

Lượng khí thải này là nguồn di động nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao 

thông trên toàn tuyến đường vận chuyển, phát tán vào không khí xung quanh ảnh hưởng đến 

công nhân và người dân gần vị trí dự án. Trên cơ sở các số liệu: Loại xe vận chuyển đất đào 

đắp và đất đổ có trọng tải 15 tấn và suất tiêu hao nhiên liệu là 0,4 lít/dầu/xe.km (1lít dầu 

diesel = 0,832 kg) và các chi tiết vận tải khác, lượng phát thải được tính toán và trình bày 

trong Bảng 3.16.  

Bảng 3.19. Khí thải từ các phương tiện vận chuyển đất đào đắp, vật liệu xây dựng 

Tên hạng mục  

Thời gian 

dự kiến 

(tháng) 

Tổng số 

chuyến đi 

(chuyến/ngà

y) 

Khoảng 

cách (m) 

Tiêu hao 

nhiên 

liệu(kg/ngày) 

Tải 

lượng 

SO2 

phát 

sinh 

(mg/m.

s) 

Tải lượng 

NO2 phát 

sinh(mg/m

.s) 

Tải 

lượng 

CO 

phát 

sinh 

(mg/m.

s) 

(1) Đại học 

Sư phạm kỹ 

thuật  

24 12 15 59.90 0.0223 24.5440 
12.480

0 

(2) Đại học 

Ngoại ngữ 
36 23 15 114.82 0.0428 47.0427 

23.920

0 

(3) Đại học 

Quốc tế  
24 16 15 79.87 0.0297 32.7253 

16.640

0 

(4) Khu trung 

tâm điều hành 
24 7 15 34.94 0.0130 14.3173 7.2800 

(5) Khu giáo 

dục đa năng 
24 10 15 49.92 0.0186 20.4533 

10.400

0 

(6) Khu 

Technopole 
36 12 15 59.90 0.0223 24.5440 

12.480

0 

Nhận xét: Từ những kết quả tính toán Bảng 3.16 trên từ khí thải, bằng cách áp dụng mô hình 

Sutton với tốc độ gió 5,0 m/s, và khoảng cách từ 5-20 m từ các nguồn phát thải. Nồng độ khí 

thải phát sinh từ hoạt động vận tải đáp ứng QCVN 05: 2013 / BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Do đó mức độ tác động thấp. Nếu một chiếc xe 

dừng mà không tắt động cơ, khí xả sẽ ảnh hưởng đến chất lượng không khí địa phương. Tuy 

nhiên, phát thải khí thải được coi là nhỏ và khí thường phân tán nhanh chóng vào môi trường 

xung quanh do đó nồng độ sẽ giảm nhanh chóng. Tác động của phát thải khí thải là nhỏ 

nhưng cần có các biện pháp giảm thiểu để kiểm soát các tác động đối với sức khoẻ con người. 

vi. Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc và thiết bị thi công 

Số lượng máy móc xây dựng và nhu cầu nhiên liệu được trình bày dưới đây Bảng 3.17 

(Nguồn: WHO, 1993). 

Bảng 3.20.  Nhu cầu nhiên liệu của máy móc, thiết bị xây dựng 

Các loại máy móc 
(1) 

ĐHSPKT 

(2) 

ĐHNN 

(3) 

ĐHQT 

(4) Khu 

GDĐN 

(5) 

Khu 

TT 

(6) 

Technopole 

Fuel 

norm/ca 

(diesel 

liter) 
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Các loại máy móc 
(1) 

ĐHSPKT 

(2) 

ĐHNN 

(3) 

ĐHQT 

(4) Khu 

GDĐN 

(5) 

Khu 

TT 

(6) 

Technopole 

Fuel 

norm/ca 

(diesel 

liter) 

Lu rung 25T 40 36.36 33.3 60 31.6 44  

Máy san 110 CV 2.7 2.45 2.3 4.05 2.1 2.97 40.32 

Máy đào ≤ 0,8 m3 76.65 69.68 63.9 114.975 60.5 84.315 38.88 

Đầm bánh thép 8,5T 354 321.82 295.0 531 279.5 389.4 64.8 

Máy ủi ≤110 CV 189 171.82 157.5 283.5 149.2 207.9 24 

Ô tô 15 T (Vận tải thùng) 75 68.18 62.5 112.5 59.2 82.5 54.6 

Ô tô tưới nhựa 7 T 18 16.36 15.0 27 14.2 19.8 31 

Ô tô tưới nước 5 m3 12 10.91 10.0 18 9.5 13.2 25.5 

Tổng lượng dầu DO sử dung 

(Lít/giờ) 
19.7 17.88 16.39 29.49 15.53 21.63  

Dung tích dầu DO lớn nhất 

được sử dụng (kg/h) (DDO = 

0,85kg/lit) 

20.97 19.06 17.47 31.45 16.55 23.07   

(Nguồn: WHO, 1993).  

Dựa trên tần số hoạt động của máy, diện tích xây dựng của từng hạng mục công trình và một 

ngày làm việc 8 giờ, lượng phát thải và nồng độ phát thải từ quá trình đốt dầu Diesel được 

tính như sau:  

Bảng 3.21. Hệ số phát thải và lượng phát thải do động cơ đốt trong DO 

Khí 

thải 

(g/s) 

Hệ số ô 

nhiễm 

(g/kg 

DO) 

(1) 

ĐHSPKT 

(2) 

ĐHNN 

(3) 

ĐHQT 

(4) Khu 

GDĐN 
(5) Khu TT 

(6) 

Technopole 

SO2 20*S 0.2731 0.2483 0.2276 0.4096 0.2157 0.3004 

NO2 2.84 0.0388 0.0353 0.0323 0.0582 0.0306 0.0427 

CO 0.71 0.0097 0.0088 0.0081 0.0145 0.0077 0.01067 

Bụi 0.28 0.0038 0.2483 0.2276 0.4096 0.2157 0.3004 

VOC 0.035 0.0005 0.2483 0.2276 0.4096 0.2157 0.3004 

Trong đó: S là nồng độ lưu huỳnh trong nhiên liệu (0.25%). 

Từ những tải ô nhiễm trên từ khí thải, bằng cách áp dụng mô hình Sutton với tốc độ gió 5,0 

m/s, và khoảng cách 5-10 m từ các nguồn phát sinh. Nồng độ khí thải phát sinh từ máy móc 

thiết bị xây dựng đạt QCVN 05: 2013 / BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. Do đó mức độ tác động thấp. 

Nhìn chung, bụi và khí thải phát sinh từ quá trình thi công tại các khu vực dự án và trên các 

tuyến vận chuyển chính: Bụi sẽ làm giảm tầm nhìn trên đường, có thể dẫn tới tăng rủi ro về an 

toàn giao thông. Bụi lắng đọng gây ảnh hưởng tới mỹ quan, ảnh hưởng tới vệ sinh ở các quan 

ăn và cơ sở dịch vụ. Bụi có thể lắng đọng trong hệ hô hấp ngoài của con người, có thể dẫn tới 

những hệ quả ngắn hạn về sức khỏe do bụi thi công chủ yếu gây ra bởi các hạt kích thước 

tương đối lớn. Bụi còn làm giảm khả năng quang hợp của cây cối, thực vật xung quanh khi 

bụi bám trên bề mặt lá.  

Các đối tượng chịu tác động bởi bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng tại các 

khu vực dự án như trình bày trong Bảng 3.19 bên dưới:  



Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng 

 

Báo cáo Đánh Giá Tác động Môi trường Xã hội 

 

 121 

Bảng 3.22. Các đối tượng chịu tác động bởi bụi, khí thải trong giai đoạn thi công  

Hạng mục Các đối tượng nhạy cảm bị ảnh hưởng bởi bụi 
Khoảng cách đến vị 

trí thi công (m) 

(1) ĐHSPKT 

- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Sinh viên và các thầy cô tại các trường hiện có (Khoa Y 

Dược, Trường CĐ công nghệ thông tin, Khu KTX). 

 

100 - 200 

(2) ĐHNN 

- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Sinh viên và các thầy cô tại các trường hiện có (Khoa Y 

Dược). 

 

200 

(3) ĐHQT 
- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Sinh viên và các thầy cô tại các trường hiện có (Khu KTX). 

 

100 

(4) Khu giáo 

dục đa năng 

- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Khu dân cư phía Tây khu vực dự án trên đường Lưu Quang 

Vũ 

 

200 

(5) Khu 

Trung tâm 

- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Sinh viên và các thầy cô tại các trường hiện có (Khoa Y 

Dược, Trường CĐ công nghệ thông tin). 

- Chùa Hải An 

 

100 - 200 

 

100 

(6) Khu 

Technopole 

- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Khu dân cư phía Tây khu vực dự án trên đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa 

- Thánh xá Khái Tây 

 

100 - 200 

 

100 

(7) Đường 

giao thông 

nội bộ 

- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Sinh viên và các thầy cô tại các trường hiện có (Khoa Y 

Dược, Trường CĐ công nghệ thông tin, trường Cao đẳng 

Việt Hàn, Khu KTX). 

- Khu dân cư phía Tây khu vực dự án trên đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa 

- Chùa Hải An, Thánh xá Khái Tây 

 

100 - 200 

 

 

100 - 200 

 

100 

2. Tác động do tiếng ồn, độ rung:  

i. Tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn từ các hoạt động thi công dao động 82 - 90 dBA; Bên cạnh đó, việc xây dựng các 

hạng mục công trình sẽ sử dụng các máy móc như máy ép cọc, máy xúc, xe ủi, xe tải / xe tải 

(15 tấn), máy xúc, máy trộn bê tông, ... Nhìn chung, về quy mô và tính chất của công trình 

xây dựng, mức độ tiếng ồn do máy tạo ra từ khoảng 77-102 dBA (Nguồn: Mackernize 1985). 

Mức độ tiếng ồn ước tính theo các nguồn này được tính bằng công thức sau của Phạm Ngọc 

Đằng 2003. Môi trường không khí. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 2003: 

 [4] 

Trong đó: Li – Mức ồn tại khu vực tính toán cách nguồn một khoảng cách d (m); Lp – Mức ồn 

đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5 m);; ∆Ld – Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i; 

    [5] 

Trong đó: r1- Khoảng cách tới nguồn gây ồn với Lp (m); r2- Khoảng cách tính toán độ giảm 

mức ồn theo khoảng cách ứng với Li(m); a- Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt 
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đất (a = 0.1); ∆Lc- Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực xây dựng có các tòa nhà và tường 

gạch cản nên ∆Lc = 1,2; 

Mức ồn theo khoảng cách của các máy móc trong giai đoạn này được tính toán trong Bảng 

3.20 như sau: 

Bảng 3.23. Mức độ tiếng ồn theo khoảng cách của máy móc thi công 

Tên công trình Tên máy thi công 
Khoảng cách đế nguồn tiếng ồn (m) 

15 30 60 100 120 150 180 200 250 300 

(1) ĐHSPKT 

Mức ồn tổng cộng 100 94 88 84 82 80 78 77 75 73 

Máy đào 0,8m3 89 83 77 73 71 69 67 66 64 62 

Máy ủi ≤ 140CV 90 84 78 74 72 70 68 67 56 41 

Xe tải 15T 84 78 72 68 66 64 62 61 59 57 

Máy đào1.6 m3 100 94 88 84 82 80 78 77 75 73 

(2) ĐHNN 

Mức ồn tổng cộng 95 89 83 79 77 75 73 72 70 68 

Máy đào 0,8m3 86 80 74 70 68 66 64 63 61 59 

Máy ủi ≤ 140CV 87 81 75 71 69 67 65 64 62 60 

Xe tải 15T 93 87 81 77 75 73 71 70 68 66 

Máy đào1.6 m3 88 82 76 72 70 68 66 65 63 61 

(3) ĐHQT 

Mức ồn tổng cộng 95 89 83 79 77 75 73 72 70 71 

Máy đào 0,8m3 86 80 74 70 68 66 64 63 61 61 

Máy ủi ≤ 140CV 87 81 75 71 69 67 65 64 62 59 

Xe tải 15T 93 87 81 77 75 73 71 70 68 69 

Máy đào1.6 m3 88 82 76 72 70 68 66 65 63 65 

(4) Khu GD đa 

năng 

Mức ồn tổng cộng 97 91 85 81 79 77 75 74 72 73 

Máy đào 0,8m3 89 83 77 73 71 69 67 66 64 55 

Máy ủi ≤ 140CV 90 84 78 74 72 70 68 67 65 53 

Xe tải 15T 94 88 82 78 76 74 72 71 69 73 

Máy đào1.6 m3 92 86 80 76 74 72 70 69 67 64 

(5) Khu TT 

Mức ồn tổng cộng 94 88 82 78 76 74 72 71 69 62 

Máy đào 0,8m3 82 76 70 66 64 62 60 59 57 60 

Máy ủi≤ 140CV 83 77 71 67 65 63 61 60 58 63 

Xe tải 15T 94 88 82 78 76 74 72 71 69 67 

(6) Khu 

Technopole 

Mức ồn tổng cộng 82 76 70 66 64 62 60 59 57 55 

Máy đào 0,8m3 94 88 82 78 76 74 72 71 69 56 

Máy ủi ≤ 140CV 85 79 73 69 67 65 63 62 60 67 

Xe tải15T 80 74 68 64 62 60 58 57 55 55 

Hạ tầng trong Mức ồn tổng cộng 96 90 84 80 78 76 74 73 71 67 
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Tên công trình Tên máy thi công 
Khoảng cách đế nguồn tiếng ồn (m) 

15 30 60 100 120 150 180 200 250 300 

diện tích 40ha Máy đào 0,8m3 85 79 73 69 67 65 63 62 60 55 

Máy ủi ≤ 140CV 83 77 71 67 65 63 61 60 58 56 

Xe tải 15T 96 90 84 80 78 76 74 73 71 67 

QCVN 26:2010/BTNMT (từ 6h-21h)  

– Khu vực thông thường 
70 

QCVN 26:2010/BTNMT (từ 21h-6h)  

– Khu vực thông thường 
55 

Kết quả cho thấy:  

- Tiếng ồn của các phương tiện hoạt động trong phạm vi lớn hơn 30 m (ban ngày) 

và lớn hơn 120 m (ban đêm) đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (70 dBA đối với khu 

vực thông thường từ 6h – 21h, 55 dBA đối với khu vực thông thường từ 21h – 6h) 

- Tiếng ồn cộng hưởng của các phương tiện hoạt động trong phạm vi lớn hơn 60m 

(ban ngày) và lớn hơn 300m (ban đêm) đều nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (70dBA đối 

với khu vực thông thường từ 6h – 21h, 55dBA đối với khu vực thông thường từ 

21h – 6h) 

Nhìn chung, các hạng mục nằm trong Tiểu dự án Đại học Đà Nẵng có hoạt động thi công 

cùng một thời điểm và tập trung cùng một khu vực nên tác động từ tiếng ồn được đánh giá ở 

mức trung bình đến đáng kể và có thể giảm thiểu được. Các đối tượng chịu tác động bởi tiếng 

ồn tại các khu vực dự án gồm:  

Bảng 3.24. Các đối tượng nhạy cảm bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn 

Hạng mục Các đối tượng nhạy cảm bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn 

Khoảng cách 

đến công trường 

(m) 

(1) 

ĐHSPKT 

- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Sinh viên và các thầy cô tại các trường hiện có (Khoa Y Dược, 

Trường CĐ công nghệ thông tin, Khu KTX). 

 

100 - 200 

(2) ĐHNN 
- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Sinh viên và các thầy cô tại các trường hiện có (Khoa Y Dược). 

 

200 

(3) ĐHQT 
- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Sinh viên và các thầy cô tại các trường hiện có (Khu KTX). 

 

100 

(4) Khu 

giáo dục đa 

năng 

- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Khu dân cư phía Tây khu vực dự án trên đường Lưu Quang Vũ 

 

200 

(5) Khu 

Trung tâm 

- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Sinh viên và các thầy cô tại các trường hiện có (Khoa Y Dược, 

Trường CĐ công nghệ thông tin). 

- Chùa Hải An 

 

100 - 200 

 

100 
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Hạng mục Các đối tượng nhạy cảm bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn 

Khoảng cách 

đến công trường 

(m) 

(6) Khu 

Technopole 

- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Khu dân cư phía Tây khu vực dự án trên đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

- Thánh xá Khái Tây 

 

100 - 200 

 

100 

(7) Đường 

giao thông 

nội bộ 

- Công nhân tại các địa điểm thi công; 

- Sinh viên và các thầy cô tại các trường hiện có (Khoa Y Dược, 

Trường CĐ công nghệ thông tin, trường Cao đẳng Việt Hàn, Khu 

KTX). 

- Khu dân cư phía Tây khu vực dự án trên đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

- Chùa Hải An, Thánh xá Khái Tây 

 

100 - 200 

 

 

100 - 200 

 

100 

Tác động do tiếng ồn sẽ là nhạy cảm hơn vào ban đêm đối với khu dân cư và khu KTX hiện 

hữu, các giờ học (sáng từ 7h30 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h30) đối với các khu giảng 

đường của khoa Y Dược, trường CĐCNTT. Tiếng ồn từ khu vực thi công xây dựng thường 

xảy ra không liên tục và trong một thời gian ngắn nhưng do khả năng gây phiền toái cho cộng 

đồng, sinh viên, giảng viên, cán bộ là cao nên tác động này được đánh giá ở mức đáng kể và 

phải có những biện pháp giảm thiểu hợp lý. 

ii. Tác động do độ rung 

Rung động gây ra bởi máy móc và phương tiện như xe tải, máy ủi, máy đầm, máy khoan, máy 

rung ... trong quá trình đào đất, vận chuyển, san lấp mặt bằng, đầm, lu, đóng/ép cọc và xây 

dựng có thể ảnh hưởng đến các công trình lân cận, công nhân và người dân địa phương. Mức 

rung động điển hình được chỉ ra trong bảng sau: 

Bảng 3.25. Mức độ rung của thiết bị chính trong khoảng cách 10m 

STT Máy móc/thiết bị Rung động tham chiếu 

(Theo phương đứng, dB) 

1 Máy đào 80 

2 Xe ủi 79 

3 Xe tải 74 

4 Trục lăn 82 

5 Máy nén khí 81 

6 Búa đập bê tông 97,5 

(Nguồn: Đánh giá tác động tiếng ồn và rung động, FTA, 2006) 

Rung động từ thiết bị xây dựng được tính bằng độ suy giảm của dao động với khoảng cách: 

L = L0 – 10lg(r/r0) – 8,7a (r- r0) 

 Trong đó:  

- L: mức độ rung bằng dB ở khoảng cách "r" từ nguồn; 

- L0: mức độ rung bằng dB ở khoảng cách "r0" từ nguồn. Trong trường hợp dự án, r0 là nguồn 

rung và r0 = 10m; 

- a: hệ số rung động nội tại nền đất, a = 0.5 

Các kết quả tính toán dự báo được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.26. Rung theo khoảng cách trong quá trình xây dựng  
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Hạng mục Mức rung 

lơn nhất từ 

nguồn (r0 = 

10m) (dB) 

Mức rung theo các khoảng cách (*) (dB) 

r = 5m r = 10m r = 15m r = 20m 

Búa đập bê tông  

(đóng/ép cọc) 
106,5 98,5 72,8 54,6 34,2 

QCVN 27: 2010, mức rung cho phép vào ban ngày là 75dB, trong khoảng thời gian từ 6h - 21h 

So sánh các kết quả dự đoán với QCVN 27: 2010 / BTNMT, ở khoảng cách > 10m, độ rung 

sẽ nằm trong giới hạn cho phép. Các công trình hiện hữu như các toà nhà KTX, Khoa Y 

Dược, CĐCNTT đều nằm cách xa trên 100m so với các công trường xây dựng nên sẽ không 

chịu tác động bởi độ rung. Tuy nhiên, công nhân xây dựng (đặc biệt là công nhân vận hành 

máy móc và xe cộ) sẽ bị ảnh hưởng bởi rung động. Nhìn chung, tác động của rung động ở 

mức độ trung bình và có thể được quản lý. 

3.  Tác động đến môi trường nước 

Trong giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình của tiểu dự án ĐHĐN, có 3 nguồn tác 

động chính đến môi trường nước, bao gồm: (1) Nước mưa chảy tràn trên công trường; (2) 

Nước thải của công nhân xây dựng; (3) Nước thải xây dựng. 

i. Nước mưa chảy tràn  

Nước mưa được xem là nước sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm như: nước thải, 

khí thải, đất/bùn bị ô nhiễm,… Trong quá trình thi công, nước mưa chảy tràn trên công trường 

xây dựng sẽ cuốn theo đất cát, rác thải sinh hoạt của công nhân, xà bần,… và trở thành nguồn 

gây ô nhiễm đến môi trường nước mặt, đất, nước ngầm. 

Lưu lượng nước mưa trong các khu vực thi công đối với môi trường xung quanh được tính 

toán bằng theo phương pháp cường độ giới hạn (theo TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng 

lưới thoát nước bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế).  

Lưu lượng mưa Q(m3/s) tính theo công thức sau: Q=q.C.F 

Trong đó:  

Q: Lưu lượng tính toán (m3/s) 

q: Cường độ trận mưa tính toán (lít/s.ha).  

C: Hệ số dòng chảy. (Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại 

trận mưa tính toán P, lấy bằng 0,2). 

F: Diện tích khu vực dự án (ha)  

Cường độ mưa tính toán, được tính theo công thức sau: 

q=
( )

nbt

PCA

)(

lg*1

+

+
      

Trong đó:  

q: Cường độ mưa tính toán (lít/s.ha) 

P: Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm), lấy P = 2 năm  

t: Thời gian dòng chảy mưa trong khu vực dự án (khoảng 30 phút). 

A, C, b, n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương.  

Đại lượng này phụ thuộc đặc điểm khí hậu từng địa phương. Đối với địa phận quận Ngũ 

Hành Sơn - thành phố Đà Nẵng có các hệ số sau: A=2170; C=0,52; b=10; n=0,65. Thay vào 

công thức trên ta có: 

Cường độ mưa tính toán tại khu vực xây dựng dự án là: q= 228,181 (l/s.ha)  
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Do đó tính được lưu lượng nước mưa chảy tràn trên mặt bằng khu vực thi công xây 

dựng các hạng mục của Tiểu dự án ĐHĐN như trong bảng sau:  

Bảng 3.27. Lưu lượng nước mưa chảy tràn trong thi công 

Hạng mục 

Diện tích 

thoát nước 

mưa (m2) 

Hệ số dòng 

chảy 
Lưu lượng 

(l/s) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Tổng lượng 

nước mưa 

chảy tràn 

(m3) 

(1) ĐHSPKT 53.000 0.4 483.7 1,741 2,612 

(2) ĐHNN 50.000 0.4 456.4 1,642 2,464 

(3) ĐHQT 61.000 0.4 556.8 2,004 3,006 

(4) Khu giáo dục đa 

năng 
51.000 

0.4 465.5 1,675 2,513 

(5) Khu Trung tâm 95.000 0.4 867.1 3,121 4,682 

(6) Khu Technopole 68.000 0.4 1,004.0 3,614 5,421 

(7) Đường giao 

thông nội bộ 
400.000 0.4 

365.1 

 

1,314 

 

1,971 

 

(Ghi chú: Kết quả trên tính toán cho thời gian mưa là 90 phút) 

Các tác động môi trường chính của dòng chảy bề mặt là khối lượng lớn có thể gây ra ngập 

nước cục bộ, và nếu nó có độ đục cao, nó có thể gây ra bồi lắng trong các tuyến cống thoát 

nước hiện có. 

Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo một lượng các chất bẩn tích tụ trên bề mặt như dầu, mỡ, 

bụi, đất trên công trường. Theo số liệu của WHO (1993), nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước mưa chảy tràn khoảng 0,5 - 1,5 mg N/l, 0,004 - 0,03 mg P/l, 10 - 20 mg COD/l và 10 - 

20 mg TSS/l, các thông số này thấp hơn tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 40: 2011 / BTNMT 

- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp. 

Các hạng mục công việc sẽ được xây dựng từ 18 đến 36 tháng nên việc xây dựng vào mùa 

mưa là không thể tránh khỏi. Theo đó, các chất gây ô nhiễm từ dòng chảy bề mặt có thể ảnh 

hưởng đến các sinh vật thủy sinh sống trong hệ sinh thái nước mặt khu vực khi độ đục tăng 

lên, ảnh hưởng đến chất lượng nước các sông/kênh trong vùng. Các loài thủy sinh có thể bị 

ảnh hưởng bởi bước bị ô nhiễm, ví dụ như gây khó khăn cho hô hấp, quang hợp. Tuy nhiên, 

khu vực xây dựng dự án cách xa trên 2km các sông/kênh (sông Cổ Cò, sông Vĩnh Điện hay 

sông Cái), nên lượng nước mưa chảy tràn sẽ bị chảy tràn và tự thấm ra khu vực xung quanh, 

tại một số vị trí có cống thoát nước (tại khu vực diện tích 19ha đã GPMB) sẽ bị cuốn theo hệ 

thống cống thoát nước chung trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do vậy, mức độ tác động do 

nước mưa chảy tràn là thấp, ngắn hạn, cục bộ, nhưng cần áp dụng các biện pháp giảm nhẹ. 

ii. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân xây dựng 

Dự án dự kiến sẽ huy động khoảng 1200 công nhân, vì vậy mỗi hạng mục công việc sẽ cần 

100 - 300 công nhân (số lượng thay đổi tùy theo thời gian và tiến độ thi công). Lưu lượng 

nước thải được tính theo tiêu chuẩn cấp nước trung bình cho từng công nhân xây dựng theo 

QCXDVN 01:2008/BXD, lượng nước cấp sử dụng 45 lit/người/ngày, lượng nước thải được 

tạo ra ước tính bằng 100% lượng nước cấp. Tổng lượng nước thải trong mỗi khu vực xây 

dựng được tính cho từng tiểu dự án sau: 

Bảng 3.28. Lượng nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng 
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Tên công trình 
Số công 

nhân 

(người) 

Thời gian 

xây dựng 

(tháng 

Lượng nước 

thải sinh hoạt 

(m3/ngày) 

Lượng nước 

thải sinh hoạt 

(m3/tháng) 

Tổng lượng 

nước thải 

sinh hoạt 

(m3) 

(1) ĐH Sư phạm 

Kỹ thuật 
200 24 9 270 6,480 

(2) Đại học Ngoại 

ngữ 
200 36 9 270 9,720 

(3) Đại học Quốc 

tế 
150 24 6.75 202.5 4,860 

(4) Khu Trung 

tâm ĐHĐN 
100 24 4.5 135 3,240 

(5) Khu Giáo dục 

đa năng 
150 24 6.75 202.5 4,860 

(6) Khu 

Technopole và 

không gian sáng 

tạo 

300 36 13.5 405 14,580 

(7) Hạ tầng kỹ 

thuật diện tích 

40ha 

100 18 4.5 135 2,430 

Total 1,200  54 1,620 46,170 

Nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh 

vật. Thành phần của nước thải bao gồm chất rắn lơ lửng, dầu, mỡ, nồng độ chất hữu cơ cao, 

chất kết tủa, chất hữu cơ không hòa tan (thông qua các chỉ số BOD5, COD), các dưỡng chất 

(Nitơ, Phốt pho) và vi sinh vật.  

Căn cứ theo hệ số phát thải chất ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới cho các nước đang phát 

triển. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đối với thi công mỗi hạng mục 

công trình (tính bình quân cho mỗi khu vực thi công là 200 công nhân) được tính toán trong 

Bảng 3.26 sau: 

Bảng 3.29.Tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thi công  

TT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) Tải lượng (kg/ngày) 

Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 

1 BOD5 45 54 9 10.8 

2 COD 72 102 14.4 20.4 

3 TSS 70 145 14 29 

4 T-N 10 30 2 6 

5 T-P 6 12 1.2 2.4 

6 Cl- 2.4 4.8 0.48 0.96 

7 Ecoli 106 109 2.106 2.109 

Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt trước sau khi xử lý bằng bể tự 

hoại tham khảo qua bảng sau: 

Bảng 3.30. Thông số và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 
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Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ chất ô nhiễm 

(mg/l) 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

pH - 5 – 9 5 - 9 

BOD5 mg/l 640 – 780 50 

TSS mg/l 1000 – 1450 100 

Nitrate (NO3
-) mg/l 50 – 100 50 

Tổng coliform MPN/100ml 106 – 109 5,000 

(Nguồn: Hoàng Huệ - Xử lý nước thải, NXB Xây dựng) 

Qua kết quả bảng trên cho thấy, chất lượng nước thải sinh hoạt của công nhân thi công 

có các chỉ tiêu vượt quá QCCP như: thông số BOD (vượt 12,8 - 15,6 lần), TSS (có thể vượt 

10 - 14,5 lần lần), .... Nước thải sinh hoạt nếu không được quản lý sẽ gây mất mỹ quan, ô 

nhiễm môi trường đất, nước, không khí đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây 

bệnh sinh sôi. Những yếu tố đó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của cộng đồng và công 

nhân. Đây sẽ là nguồn ô nhiễm đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sống của người lao 

động và người dân xunh quanh khu vực dự án nếu không có biện pháp thu gom và xử lý phù 

hợp. Tác động này được đánh giá ở mức trung bình tùy thuộc vào khu vực thi công xây dựng 

công trình.  

iii. Nước thải thi công 

 Trong quá trình xây dựng các công trình cơ bản có sử dụng nước, tuy nhiên phần lớn 

lượng nước đều đi vào công trình, lượng nước thải phát sinh là không đáng kể. Nước thải xây 

dựng chủ yếu phát sinh từ quá trình dưỡng hộ bê tông, rửa đường, lau rửa máy móc thiết bị, 

dụng cụ thi công, rửa xe, vv... với thành phần chủ yếu là dầu mỡ, chất rắn lơ lửng và một số 

chất khác.  

Theo thống kê của các công trình thi công có quy mô và tính chất tương tự, nước thải 

thi công xây dựng ước tính phát sinh khoảng 1 - 3 m3/ngày tại mỗi khu vực thi công công 

trình. Lượng nước thải thi công phát sinh nhỏ, có thể thu gom và xử lý được nên tác động này 

được đánh giá ở mức thấp và có thể giảm thiểu được. 

4. Tác động do chất thải rắn 

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công đối với các hạng mục công trình gồm 3 

loại chính sau: (1) Chất thải rắn xây dựng (xà bần); (2) Chất thải rắn sinh hoạt; (3) Chất thải 

rắn nguy hại. Khối lượng phát sinh được đánh giá như sau: 

i. Chất thải rắn (xà bần) từ hoạt động thi công xây dựng 

Chất thải từ hoạt động thi công xây dựng chủ yếu phát sinh từ hoạt động phá dỡ các 

công trình hiện hữu và lượng đất/đá đào trên các tuyến thi công. Lượng chất thải rắn xây dựng 

được tính toán và thể hiện trong bảng sau: 

 Bảng 3.31. Khối lượng chất thải rắn phát sinh từ phá dỡ và đất đào cần thải bỏ 

Work item 
 

Volume of 

demolition  

(m3)  

Volume of 

excavation  

(m3) 

Total (m3) 

Đào, đắp trên diện tích 40ha 125,000   75,000 200,000 

Chất thải rắn phát sinh từ việc phá dỡ. Chủ yếu là chất thải xây dựng, gạch lát, ván lót, 

bê tông, thân cây, cỏ dại, và các vật liệu khác (chất thải, túi nhựa ...). Hầu hết chất thải rắn 

phát sinh từ việc phá dỡ có thể được sử dụng. Chất thải xây dựng có thể được sử dụng lại để 

làm đường công vụ vào các khu vực thi công của tiểu dự án hoặc san lấp vùng trũng nếu cần 

thiết; vật liệu có thể tái chế có thể được bán cho các đại lý tái chế. Chất thải rắn còn lại mà 

không thể tái sử dụng được sẽ được thu gom, vận chuyển xử lý tại các bãi thải của thành phố. 
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Tổng lượng khối lượng đất đào từ xây dựng Tiểu dự án là khá cao, khoảng 75000m3. 

Lớp đất màu phía trên chiếm 30% - 40% (30,000 m3) tổng khối lượng đất đào. Lớp đất mặt 

giàu có này có thể được sử dụng cho mục đích trồng trọt, trong khi đất đào còn lại có thể được 

sử dụng để làm đường công vụ hoặc san lấp các khu vực thấp.  

Một lượng nhỏ chất thải xây dựng chủ yếu bao gồm vôi, vữa, sắt và thép, đất, đá và xi 

măng đóng gói, vv sẽ được tạo ra trong giai đoạn xây dựng. Các chất thải này phải được thu 

gom và vận chuyển để thải bỏ tại các địa điểm sẽ được nêu trong Chương 5. 

Nhìn chung, tổng khối lượng chất thải xây dựng được tạo ra trong giai đoạn xây dựng 

là tương đối lớn, tuy nhiên với đặc thù của dự án có khuôn viên rộng cần san lấp mặt bằng 

nên việc tận dụng chất thải phá dỡ, khối lượng đất đào làm công vụ để tiếp cận vị trí thi công 

sẽ giảm thiểu một khối lượng lớn xà bần, đất đào cần thải bỏ. Do đó, những tác động tiềm ẩn 

của chất thải rắn trong Tiểu dự án ĐHĐN được coi là trung bình và có thể giảm thiểu được. 

ii. Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công 

Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là vỏ bao bì, túi nilon, chai lọ, vỏ hộp đồ ăn... Khối 

lượng phát sinh được đánh giá theo QCXDVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt 

Nam về Quy hoạch xây dựng, khối lượng CTR thải ra mỗi ngày là 0,5 kg/người/ngày (áp 

dụng mức phát sinh đối với đô thị loại III). Ước tính tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng 

ngày phát sinh trong quá trình thi công các công trình như Bảng sau: 

Bảng 3.32. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong thi công  

Hạng mục 

Số nhân 

công 

(người) 

Thời gian thi 

công (tháng) 

Phát sinh 

mỗi ngày 

(kg/ngày) 

Phát sinh 

mỗi tháng 

(kg/tháng) 

Tổng 

lượng 

phát sinh 

(tấn) 

(1) ĐH Sư phạm Kỹ thuật 200 24 100 3,000 72 

(2) Đại học Ngoại ngữ 200 36 100 3,000 108 

(3) Đại học Quốc tế 150 24 75 2,250 54 

(4) Khu Trung tâm ĐHĐN 100 24 50 1,500 36 

(5) Khu Giáo dục đa năng 150 24 75 2,250 54 

(6) Khu Technopole và không 

gian sáng tạo 
300 36 150 4,500 162 

(7) Hạ tầng kỹ thuật diện tích 

40ha 
100 18 50 1,500 27 

Tổng 1200 186 600 18000 513 

Lượng chất thải rắn sinh ra trong quá trình xây dựng trong mỗi hạng mục nhỏ, khoảng 50- 

150 kg/ngày, tương ứng với 1500 – 4500 kg/tháng. Tuy khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh không lớn tại mỗi khu lán trại thi công nhưng nếu không được thu gom và xử lý thì 

sẽ là nguồn gây ô nhiễm do mùi hôi, tập trung ruồi muỗi, chuột, vi sinh vật gây bệnh, nước rỉ 

rác,... ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ công nhân, gây mất mỹ quan khu vực và ảnh hưởng 

đến điều kiện vệ sinh môi trường của cộng đồng xung quanh. Các công trình xây dựng của 

tiểu dự án ở các khu vực khác nhau và phân tán và phần lớn là ở xa khu dân cư thì tác động 

được coi là thấp và có thể được giảm bớt. Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh này sẽ được 

hợp đồng thu gom và vận chuyển xử lý tại Bãi chôn lấp/Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt/chất 

thải nguy hại Khánh Sơn của URENCO Đà Nẵng. 

iii. Chất thải rắn nguy hại 
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Chất thải rắn nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu là thùng / hộp nhựa có chứa 

dầu động cơ, dầu, xăng, bóng đèn huỳnh quang sử dụng, mỡ bẩn từ các phương tiện vận 

chuyển vv. Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công bao gồm bóng đèn huỳnh 

quang, thiết bị có dầu mỡ, chất béo, thiết bị nhờn ... Số lượng chất thải nguy hại ước tính bằng 

2% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, tương đương với 1 - 3 kg / ngày cho mỗi hạng mục 

công trình. Nếu không có sự quản lý thích hợp, những loại rác xây dựng này sẽ có những tác 

động tiêu cực đến môi trường đất, nước và không khí; mỡ bôi trơn và dầu trong bình chứa có 

thể xâm nhập vào đất, gây ô nhiễm đất.  

Ngoài ra, trong giai đoạn thi công còn phát sinh lượng que hàn thép phục vụ làm sàn thép để 

đổ bêtông sàn cho các toà nhà. Ước tính số lượng mẩu que hoàn dư thừa phát sinh khoảng 10-

20kg/mỗi hạng mục công trình. Mẩu que hàn được phân loại là chất thải nguy hại theo quy 

định trong TT36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do thành phần có chứa kim 

loại nặng Pb.  

Mức độ tác động được đánh giá là trung bình. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trên 

công trường sẽ được phân loại, lưu trữ trong thùng chuyên dụng, hợp đồng thu gom và vận 

chuyển xử lý tại Bãi chôn lấp/Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt/chất thải nguy hại Khánh Sơn 

của URENCO Đà Nẵng. Bãi chôn lấp Khánh Sơn có địa điểm tại phường Hòa Khánh Nam, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, cách khu vực dự án khoảng 15km. 

5. Tác động tới nguồn tài nguyên sinh học 

Trong vùng dự án không có các khu vực nhạy cảm về môi trường như rừng quốc gia, khu bảo 

tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, cũng không phát hiện các loài động, thực vật có trong 

sách đỏ. Do đó, thực hiện dự án sẽ không tác động đến những đối tượng này.  

Quá trình giải phóng mặt bằng để chuẩn bị thi công các công trình dự án sẽ làm ảnh hưởng 

trực tiếp đến hệ sinh thái trên cạn trong khuôn viên diện tích 40ha cần giải phóng mặt bằng. 

Kết quả khảo sát cho thấy, hệ thảm thực vật trong phạm vi dự án bị ảnh hưởng chủ yếu là các 

loại cây trồng nông nghiệp (như lúa, ngô, hoa màu,...), một số cây ăn quả (mít, dừa, chuối,,...), 

cây lấy bóng mát (bạch đàn, tre,...). Bên cạnh đó, còn một số loài thực vật dạng cây bụi, cây 

tạp mọc trên đất hoang, đất công cộng. Các loài thực vật này sẽ bị chặt bỏ khi tiến hành giải 

phóng mặt bằng để phục vụ thi công. 

Việc chặt bỏ các loài thực vật trên cũng làm ảnh hưởng tới các loài động vật nuôi, côn 

trùng,... đang sinh sống trong mỗi khu vực. Tuy nhiên, số lượng và thành phần loài bị ảnh 

hưởng là không lớn, chủ yếu là các loài như ếch, nhái, rắn, các loài động vật không xương 

sống,... sống trong khu vực sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động thi công xây dựng dự án. 

Nhìn chung, các tác động này là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, với quy mô và hiện 

trạng khu vực thi công dự án về đa dạng sinh học thấp, cũng như các biện pháp thi công được 

đề xuất của dự án thì những tác động này được đánh giá là không đáng kể và phạm vi tác 

động chỉ giới hạn trong ranh giới thu hồi đất phục vụ dự án thuộc các công trình.  

6. Tác động đến cảnh quan khu vực 

Với phạm vi dự án trong khuôn viên làng ĐHĐN, hiện có khuôn viên của một số khoa/trường 

như Khoa Y Dược, Cao đẳng CNTT, Khu KTX nên các tác động đến cảnh quan khu vực là 

điều không thể tránh khỏi. Cảnh quan trong khu vực dự án sẽ bị ảnh hưởng trong giai đoạn 

xây dựng. Không gian xanh trong khu vực dự án sẽ bị giảm do khai quật một số khu vực thực 

vật hiện có và do việc chặt cây để giải phóng mặt bằng. Việc tập kết vật liệu xây dựng cồng 

kềnh, các đống đào hố và lấp đất, thu gom máy móc xây dựng và chất thải xây dựng cũng như 

các kênh hở được tạo ra trong quá trình xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ thoát 

nước, cấp điện, chiếu sáng,... sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến cảnh quan đô thị. 

Như đã đề cập trong mục 6 về tác động đối với sinh học nêu trên, quá trình phát quang, phá 

dỡ, giải phóng mặt bằng sẽ đòi hỏi phải bỏ 152.800 m2 đất trồng lúa và 15000 m2 đất trồng 
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cây, 27500 cây ăn quả trên đất vườn và 4500 m2 cây gỗ như me, bạch đàn, keo, tre, ... cùng 

với 3500 cây bonsai sẽ được loại bỏ. Với việc loại bỏ như vậy, cảnh quan sẽ được chuyển từ 

đất xanh thành đất trống và công trường thi công trong giai đoạn xây dựng (kéo dài từ 18 đến 

36 tháng, biến đổi giữa các hạng mục công việc). Tuy nhiên, như được mô tả trong Chương 2, 

các khu vực xanh bị ảnh hưởng phân bố rải rác nên không có đóng góp lớn cho giá trị cảnh 

quan trong khu vực. Do đó, tác động đến cảnh quan do mất một phần thảm thực vật và cây cối 

ở mức trung bình. 

Cảnh quan trong khu vực dự án cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các công trường xây dựng, hàng 

rào, vật liệu cồng kềnh, đất đào, các kênh/hố đào hở trong xây dựng, tập kết vật liệu xây dựng 

tạm thời và chất thải. Tác động này sẽ kéo dài từ 18 - 36 tháng tại tuỳ vào mỗi địa điểm xây 

dựng. Nếu không có biện pháp quản lý và giảm nhẹ hợp lý, cảnh quan và thẩm mỹ của khu 

vực các trường hiện hữu sẽ bị ảnh hưởng bởi mùi hôi, vật liệu xây dựng tạm thời và nước thải 

sinh hoạt, chất thải rắn ...  

Các địa điểm và đối tượng cảm nhạy cảm bởi  ảnh hưởng của cảnh quan trong giai đoạn xây 

dựng bao gồm: (i) Khu KTX hiện có: khoảng 1500 sinh viên lưu trú, cách công trường thi 

công 100 m - 200 m; (ii) Trường Cao đẳng công nghệ thông tin: khoảng 1500 sinh viên và 

giảng viên/cán bộ, cách công trường thi công 100m - 200m; (iii) Khoa Y Dược: khoảng 1000 

sinh viên và giảng viên/ cán bộ, cách công trường thi công 100m; (iv) Chùa Hải An: khoảng 

50 lượt khách thăm lễ chùa vào các ngày cao điểm Rằm và Mồng 1 Âm lịch, cách công 

trường thi công 100m; (v) Thánh xá Khái Tây: khoảng 80 lượt khách thăm lễ vào các ngày 

cao điểm, cách công trường thi công 100m. 

Bên cạnh đó, việc lưu trữ chất thải tạm thời, đỗ xe tải, tập hợp các máy móc xây dựng như 

máy ủi, máy xúc, xe lu và trại công nhân trên các khu đất trống cũng sẽ ảnh hưởng đến cảnh 

quan ở những khu vực này. 

Nhìn chung, các hạng mục công việc này tập trung và được thực hiện theo hai giai đoạn trong 

vòng 3 đến 5 năm. Do đó, tác động đến cảnh quan chỉ được cục bộ tại mỗi vị trí xây dựng và 

nó được đánh giá là trung bình và có thể giảm thiểu. 

7. Ngập úng và bồi lắng 

Các rủi ro ngập lụt cục bộ của dự án có thể như sau: 

Vật liệu xây dựng, vật liệu nạo vét và đất đào bị cuốn theo nước mưa chảy tràn có thể ngăn 

chặn mương thoát nước mưa hiện có trong khu vực, có thể gây ngập lụt cục bộ. Tuy nhiên, 

việc xây dựng các công trình và thoát nước thường được tiến hành theo phương pháp cuốn 

chiếu cho từng phân đoạn một, do đó rủi ro lũ lụt cục bộ không cao.  

Việc tôn nền khu vực dự án rộng 40ha, đặc biệt với các khu vực thấp sẽ làm giảm khả năng 

trữ nước mưa trong khu vực. Sau đó, nước mưa sẽ chảy nhanh hơn đến các kênh mương xung 

quanh, làm gia tăng mức độ ngập lụt cục bộ tại các khu vực xung quanh này. Nhìn chung, rủi 

ro này có thể được kiểm soát và giảm thiểu bằng cách thiết kế các giải pháp giảm thiểu và lập 

kế hoạch để tránh xây dựng các hạ tầng kỹ thuật thoát nước trong mùa mưa. 

8. Tác động đến hoạt động giao thông 

Quá trình xây dựng các hạng mục công trình, số lượng xe vận chuyển chất thải và nguyên vật 

liệu là tương đối cao (số lượng cao nhất là 70 chuyến / ngày). Phần lớn là xe hạng nặng và các 

khu vực dự án có nhiều tuyến đường dân cư, có thể có tác động đến cơ sở hạ tầng và hoạt 

động giao thông trong khu vực.  

Số lượng xe ngày càng tăng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông 

trên tuyến, đặc biệt là tại các nút giao như ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Mai 

Đăng Chơn; Ngã tư giao đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và tuyến đường nội bộ vào khu làng 

ĐHĐN. Tác động này cũng sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng nhạy cảm trên dọc các đường vận 

chuyển chính nêu trên, đặc biệt là vào những giờ cao điểm.  
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 Hình 3.2: Các nút giao thông có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động thi công  

Nhìn chung, những tác động này sẽ xảy ra tại tất cả các công trường xây dựng hạng mục công 

trình của dự án. Tuy nhiên, việc xây dựng sẽ được chia thành 2 giai đoạn với nhiều gói thầu 

thi công và được thực hiện phân tán nên số lượng xe ít hơn nhiều so với tính toán (70 

chuyến/ngày). Tác động là tạm thời, gián đoạn nhưng kéo dài (3-5 năm) vì vậy được đánh giá 

ở mức trung bình và có thể được giảm thiểu. Tác động đối với hoạt động giao thông được 

giảm thiểu chế nếu chủ dự án và nhà thầu có kế hoạch xây dựng hợp lý, phối hợp với chính 

quyền địa phương trong việc điều tiết lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông và có 

chế tài pháp lý và kinh tế trong vận chuyển. 

9. Thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng hiện có và / hoặc sự gián đoạn đối với các dịch vụ liên 

quan 

Hầu hết các công trường xây dựng có nhiều cột điện và cống thoát nước, ống cấp nước, cáp 

viễn thông dọc theo các con đường hiện có. Giai đoạn xây dựng dự án có thể làm hỏng hoặc 

phá vỡ các dịch vụ này. 

Bên cạnh đó, đường dây cáp điện trên các tuyến vận tải chính cũng sẽ có nguy cơ bị hư hỏng 

do hoạt động của xe tải hạng nặng trên đường có thể gây tổn hại đến mặt đường, phá vỡ cống 

và phá vỡ đường dây điện nếu vận chuyển vật liệu cồng kềnh. Các tuyến đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, Mai Đăng Chơn là những con đường vận chuyển chính của dự án sẽ có nguy cơ 

này. 

10. Các tác động xã hội, lao động và dòng người lao động 

Ngoài việc thu hồi đất và các tác động liên quan đến hoạt động này, cộng đồng và hộ gia đình 

không bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất trong khu vực dự án cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các tác 

động xã hội khác. Chúng có thể bao gồm: 

• Ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân do các hoạt động xây dựng (phát sinh tăng 

bụi, tiếng ồn và cản trở giao thông, v.v.) 

• Các tác động xã hội và các vấn đề liên quan đến dòng lao động (khoảng 1200 công 

nhân). 

Khu vực dự án 

Đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa 

Đường Mai Đăng 

Chơn 

Trường ĐH Kỹ thuật Y 

Dược 
Viện Khoa học xã 

hội vùng Trung Bộ 
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Ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân:  

Các hộ gia đình ven đường sẽ bị xáo trộn bởi bụi, tiếng ồn, rung động làm giảm khả năng tiếp 

cận tạm thời đối với nhà của họ nằm dọc theo con đường. Những tác động này có thể khiến 

các gia đình bị ảnh hưởng thay đổi / sửa đổi các hoạt động thường ngày như học tập (của trẻ 

em), nấu ăn, ăn uống và nghỉ ngơi, giải trí, v.v. Mặt khác, sự xáo trộn giao thông và tăng nguy 

cơ giao thông và an toàn hoặc lũ lụt cục bộ có thể ảnh hưởng đến thói quen đi lại của các 

thành viên trong gia đình, đặc biệt là ở địa phương tạm thời bị ngập lụt. Tuy nhiên, các tác 

động đó chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, không liên tục và có thể được giảm thiểu nếu áp dụng 

các biện pháp thích hợp.. 

Tác động xã hội và các vấn đề liên quan đến dòng người lao động: 

Tác động xã hội có thể gây ra chủ yếu liên quan đến việc huy động người lao động từ các địa 

phương khác đế với khu vực tiểu dự án. Xây dựng các hạng mục công trình sẽ huy động 

khoảng 100 - 300 công nhân làm việc trên mỗi hạng mục công trình (tổng số công nhân nếu 

thi công đồng loạt sẽ lên tới 1200 người). Huy động công nhân từ các địa phương sống trong 

khu vực tiểu dự án vì sự khác biệt về hành vi và phong tục, nghề nghiệp và thu nhập, truyền 

thống hoặc nếu người lao động tham gia cờ bạc, ma túy, uống rượu và mại dâm. Do đó mức 

độ tác động xã hội vừa và có thể giảm nhẹ. 

Bên cạnh đó, các hoạt động khác nhau sẽ tạo ra nước thải và chất thải sinh hoạt làm tăng số 

lượng lớn ruồi và muỗi, và có thể hình thành các ổ dịch tiêu chảy, sốt xuất huyết và sốt rét. 

Các tác động như vậy chỉ có thể được giảm nhẹ hoặc giảm thiểu bằng các biện pháp phòng 

ngừa, điều trị và vệ sinh tốt. Mật độ công nhân trong khu vực có thể làm gia tăng tình trạng 

lây nhiễm HIV / AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, đặc biệt là qua mại 

dâm, gây nguy hiểm cho cộng đồng địa phương. Nhìn chung, vì công trình ở quy mô lớn với 

300 - 1200 công nhân làm việc tại công trường và xây dựng sẽ kéo dài, tác động này ở mức 

đáng kể nhưng có thể kiểm soát được. 

Liên quan đến điều kiện khu lán trại tạm, có khả năng một số nhà thầu có thể dựng trại cho 

công nhân sống trong giai đoạn xây dựng. Trong cả hai trường hợp, nếu ô nhiễm cục bộ được 

gây ra từ các công nhân ở trọ, sự phiền toái và ảnh hưởng đến sức khỏe của sinh viên, các hộ 

gia đình gần đó sẽ dẫn đến xung đột xã hội. 

Đáng chú ý là Bộ luật Lao động Việt Nam (điều 165) quy định rằng chủ lao động bị cấm sử 

dụng người dưới 18 tuổi để mang vật nặng, làm việc tại công trường, để thực hiện các công 

việc phá dỡ công trình hoặc làm việc dưới nước. Do đó, độ tuổi của công nhân được thuê bởi 

các nhà thầu nên được theo dõi trong giai đoạn xây dựng của Dự án để đảm bảo với quy định 

này. 

Tác động về giới và bạo lực về giới liên quan đến dòng người lao động: 

Những hạng mục kĩ thuật chủ yếu dự kiến huy động người lao động từ các địa phương khác. 

Xây dựng các hạng mục công trình sẽ huy động khoảng 100 - 300 công nhân làm việc trên 

mỗi hạng mục công trình (tổng số công nhân nếu thi công đồng loạt sẽ lên tới 1200 người). 

Lực lượng lao động này sẽ đến từ nhiều nơi khác nhau, với các đặc điểm khác nhau về đặc 

điểm nhân khẩu, văn hóa v.v. thậm chí, nếu quản lý không tốt, có thể xảy ra các hiện tượng 

trộm cắp, cờ bạc, và mại dâm trong nhóm công nhân lao động; 

Ô nhiễm môi trường sống cũng là một nguy cơ tiềm ẩn. Với lượng lao động lớn tập trung 

cùng thời điểm sẽ có lượng rác thải và nước thải sinh hoạt lớn. Nếu năng lực xử lý không tốt 

sẽ tạo hệ lụy về môi trường. 

Nước thải và rác thải được xử lý không tốt cũng sẽ làm tăng số lượng lớn ruồi và muỗi, và có 

thể hình thành các ổ dịch tiêu chảy, sốt xuất huyết;  
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Việc tổ chức lán trại cho công nhân cũng tiềm ẩn nguy cơ gây xung đột cộng đồng do việc ô 

nhiễm cục bộ được gây ra từ các công nhân ở trọ, sự phiền toái và ảnh hưởng đến sức khỏe 

của sinh viên, các hộ gia đình xung quanh. 

Mật độ công nhân trong khu vực có thể làm gia tăng tình trạng lây nhiễm HIV / AIDS và các 

bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, đặc biệt là qua mại dâm, gây nguy hiểm cho cộng 

đồng địa phương.  

Để đánh giá năng lực quản trị các rủi ro tiềm ẩn, khả năng thích ứng và năng lực quản lý đã  

được đánh giá như sau: 

Năng lực của chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng: Đà Nẵng là một thành phố 

lớn của Việt Nam. Trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố đã thực hiện 

nhiều đự án xây dựng có quy mô lớn. Riêng giai đoạn 2017-2020, Đà Nẵng đã có 68 

dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực khác nhau được đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư 

và triển khai. Do đó, địa phương đã có kinh nghiệm tốt trong thực hành thích ứng 

trong ứng xử với các rủi ro tiềm ẩn của các dự án xây dựng trên địa bàn để giảm thiểu 

tối đa các tác động tiêu cực và phát huy các tác động tích cực và hiệu quả của dự án. 

Mạng lưới các đơn vị chức năng được chỉ đạo có trách nhiệm phối hợp bao gồm: 

chính quyền địa phương cấp quận và cấp cơ sở, công an các cấp, các đoàn thể xã hội 

các cấp. 

Năng lực của Ban quản lý dự án:   

Ban quản lý dự án đã có kinh nghiệm quản lý và triển khai các dự án khác của Trường 

Đại học Đà nẵng nên đã có kinh nghiệm tốt trong việc quản lý các nhà thầu cũng như 

lao động của nhà thầu; 

Qua tham vấn, Ban quản lý dự án cũng đã dự kiến nội dung các yêu cầu đối với nhà 

thầu trong việc chuẩn bị nơi ở cho công nhân; mật độ phân bố công nhân và các cam 

kết liên quan dành cho nhà thầu trên cơ sở kinh nghiệm và đối chiếu với các yêu cầu 

của Ngân hàng Thế giới; 

Ban quản lý cũng đã có những kinh nghiệm nhất định về công tác truyền thông và làm 

việc với các đối tác truyền thông. Về công tác truyền thông về  các bệnh truyền nhiễm, 

đặc biệt là HIV/AIDs, Ban cũng đã có những kinh nghiệm nhất định  

Trong quá trình chuẩn bị dự án nói chung và chuẩn bị Kế hoạch Tái định cư cho dự án nói 

riêng, Ban quản lý dự án cũng đã thể hiện năng lực phối hợp rất hiệu quả với các cơ quan 

chính quyền địa phương để thúc đẩy triển khai các hoạt động cần thiết. Năng lực phối hợp này 

rất quan trọng khi thực hiện quản trị các rủi ro tiềm ẩn của dự án. Do vậy, các tác động xã hội 

tiềm ẩn và rủi ro của tiểu dự án sẽ ở mức thấp đến trung bình và có thể kiểm soát được bằng 

các biện pháp được trình bày trong Chương 5. 

11. Rủi ro, an toàn đến sức khoẻ của công nhân 

Tai nạn lao động: 

Nói chung, tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào trong giai đoạn xây dựng, 

nguyên nhân bao gồm:  
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- Người làm việc trên cao (xây các toà nhà cao 3-9 tầng) có nguy cơ bị té, ngã do sự bất 

cẩn hoặc mệt mỏi hoặc không tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi thực hiện 

các hoạt động xây dựng tại các khu vực này. 

- Người lao động ngoài trời có thời tiết nóng (vào mùa hè, nhiệt độ có thể đạt từ 380 C – 

400 C) 

- Ô nhiễm môi trường có thể gây ra mệt mỏi, chóng mặt hoặc ngất xỉu cho người lao 

động trong quá trình làm việc. Vận hành máy móc thiết bị dùng để bốc dỡ vật liệu, 

thiết bị, nạo vét, đào, xây dựng, vận chuyển vật liệu. 

- Đất trượt tại các khu vực đào sâu. 

- Rủi ro/sự cố do điện giật 

- Chấn thương do vết cắn của côn trùng, cỏ dốc khi làm việc trong bụi cây trong khi 

phát quang mặt bằng hoặc tập kết tạm sinh khối phát quang. 

- Các sự kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, bão, lũ lụt hoặc thời tiết nóng cực. 

- Phá dỡ các công trình/kiến trúc hiện trạng: tai nạn có thể xảy ra nếu không được cảnh 

báo nguy hiểm hoặc giải pháp che chắn không được thực hiện tốt. 

Nhìn chung, nguy cơ tai nạn lao động trên công trường là nhỏ và có thể được giảm thiểu bằng 

các giải pháp phù hợp như đào tạo về an toàn lao động trước và trong quá trình xây dựng và 

cung cấp đủ trang thiết bị bảo hộ cho công nhân.  

➢ Sự cố ngã/té do thi công ở độ cao 

Công nhân phải đối mặt với nguy cơ rơi ở độ cao hơn hai mét; vào máy móc đang vận hành; 

các chất độc hại; hoặc qua các khoảng hở trên các sàn công tác. Xây dựng các tòa nhà cao 

tầng từ 3 – 9 tầng và các kết cấu thép có thể có khả năng xảy ra tai nạn cao khi di chuyển và 

thực hiện các công việc ở trên cao.  

Có bốn loại tai nạn cao tầng, đó là do giàn giáo, con người ngã từ trên cao, bị vật thể rơi và 

nhà máy và máy móc. Tai nạn chính của giàn giáo xảy ra là do sử dụng vật liệu bị lỗi cho giàn 

giáo và kết hợp với tay nghề không có kỹ năng và bất cẩn trong việc lắp dựng giàn giáo. Mọi 

người trong công trường xây dựng đều có nguy cơ bị ngã ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, đặc 

biệt là ở các tầng cao hơn. Thiếu các biện pháp an toàn tại các công trường xây dựng là một 

trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn ngã và rơi từ trên cao xuống. Công nhân có thể bị ảnh 

hưởng bởi các thiết bị, phương tiện cá nhân, vật liệu rơi, vật liệu nâng thẳng đứng và vật liệu 

vận chuyển theo chiều ngang. Phương pháp thực hiện không đúng đã gây ra tai nạn.  

Quá tải là một trong những yếu tố sẽ khiến cần cẩu bị sập trong công trình xây dựng nhà cao 

tầng. Trong quá trình thi công, tải trọng cho phép xử lý của cầu trục thường không được 

người giám sát kiểm soát cho phù hợp. Tai nạn là một việc không thể đoán trước và nó có thể 

xảy ra do các nguyên nhân sau đây, thiếu đào tạo, thiết bị và nền tảng làm việc không đúng, 

không chấp hành các biện pháp an toàn, vệ sinh không đầy đủ, không sử dụng thiết bị an toàn 

cá nhân, và phương pháp mua sắm có vấn đề và phương pháp thầu phụ. Thiếu đào tạo về kiến 

thức an toàn và công nghệ, công nhân không có khả năng và đủ kiến thức để dự đoán rủi ro 

tiềm ẩn và cách để tránh các tai nạn. Việc sử dụng các sàn công tác không an toàn cũng có thể 

khiến công nhân gặp rủi ro khi thiết bị không được sử dụng, bảo trì hoặc lưu trữ đúng cách. 

Công nhân xây dựng có cách làm việc không an toàn là ảnh hưởng bởi sự hiểu biết và nhận 

thức về rủi ro, quản lý, quy tắc an toàn và quy trình làm việc của họ. Các hành động không an 

toàn bao gồm không tuân theo các quy trình an toàn tiêu chuẩn, xây dựng một cách quá độ và 

quyết định thực hiện công việc trong một điều kiện không an toàn.  

Bảo hộ lao động không đầy đủ ở nơi làm việc có thể được coi là một yếu tố rủi ro đối với 

thương tích nghề nghiệp. Làm việc mà không trang bị bảo hộ lao động có thể làm tăng khả 

năng xảy ra tai nạn không mong muốn. Lý do khác nhau của công nhân từ chối mặc đồ bảo hộ 
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trong khi làm việc là như cảm thấy không thoải mái với các máy móc trong khi thực hiện 

công việc của họ tại công trường và đó có thể coi là một việc đáng quan ngại đối với đầu ra 

công việc của họ. Nhà thầu phụ thường có nhận thức an toàn kém tại công trường. Phối hợp 

kém, thiếu hướng dẫn thích hợp và hiểu lầm giữa các ngành nghề làm việc đều có thể dẫn đến 

tai nạn xây dựng. Những tác động này được đánh giá là rất lớn nếu không có biện pháp giảm 

thiểu phù hợp. 

➢ Rủi ro/sự cố do điện giật 

Quá trình giải phóng mặt bằng của dự án sẽ phải tiến hành phá bỏ/di dời cột điện (khoảng 20- 

30 cột điện), đường dây điện, công tơ điện (449 cái) tại các khu dân cư dọc đường Lưu Quang 

Vũ hiện có. Quá trình này sẽ tiềm ẩn những rủi ro về điện giật, tai nạn về điện nếu không có 

các biện pháp đảm bảo an toàn về điện. 

Quá trình thi công các toà nhà cao tầng, đòi hỏi cấp điện cho nhiều hoạt động thi công và trên 

sàn thi công rộng, do vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ điện giật đối với công nhân. Những nguyên 

nhân gây tai nạn điện trên công trường thường gồm: công nhân sửa chữa điện khi quên chưa 

đống/ngắt nguồn điện; kiểm tra các thiết bị điện nhưng không dùng dụng cụ hỗ trợ, bảo vệ; 

tiếp xúc trực tiếp với các vật mang điện; sử dụng các thiết bị đang bị rò rỉ điện; chạm tay trực 

tiếp vào ổ điện, dây điện trần hoặc dây dẫn điện bị hở; vi phạm khoảng cách an toàn với trạm 

biến thế, ... 

Nhìn chung, thời gian thi công các hạng mục công trình của Tiểu dự án là khá dài (từ 12 đến 

36 tháng), khối lượng thi công lớn, số lượng công nhân đông (khoảng 100 - 300 công nhân 

cho mỗi hạng mục công trình) nên tiềm ẩn nguy cơ này cao nếu không có các biện pháp đảm 

bảo an toàn tuyệt đối về cấp điện, tuy nhiên với việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp đảm 

bảo an toàn tốt sẽ hạn chế tối đa được nguy cơ này. 

Sự cố cháy nổ, rò rỉ nguyên nhiên liệu: 

Cháy, nổ và rò rỉ nhiên liệu có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và lưu giữ nhiên liệu, 

hoặc thiếu sự an toàn của hệ thống cấp điện tạm thời, gây mất mát và thiệt hại cho tài sản 

trong quá trình xây dựng. Các nguyên nhân cụ thể được xác định như sau:  

- Kho nhiên liệu tạm thời (khí, dầu DO, dầu FO, khí hàn ...) là nguồn gây cháy nổ. Sự 

xuất hiện của các sự cố như vậy có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người, xã hội, 

kinh tế và môi trường. 

- Nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra khi vận hành máy xây dựng, hàn và xe sử dụng xăng và 

dầu diesel mà không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy.  

Trong quá trình thi công, có sử dụng các loại nguyên liệu dễ cháy: xăng dầu cho các thiết bị 

thi công và phương tiện vận chuyển, nếu không được bảo quản tốt dễ gây ra cháy nổ rất nguy 

hiểm. Ngoài ra, có thể có các máy móc thiết bị sử dụng điện năng, nếu không có hệ thống dẫn 

điện và quản lý tốt thì có thể gây chập điện. Ngoài ra, do sự bất cẩn trong sử dụng lửa như hút 

thuốc cũng dẫn đến những nguy cơ cháy nổ. Mặc dù xác xuất xảy ra cháy không lớn, nhưng 

nếu để xảy ra các sự cố này có thể gây thiệt hại lớn đến tài sản và tính mạng con người, do 

vậy chủ dự án cần quan tâm tới các biện pháp phòng chống cháy nổ. 

Nói chung, đối với tiểu dự án, nguy cơ cháy và nổ là thấp do các công trình xây dựng chủ yếu 

ở không gian mở và xa khu dân cư (200-500m). Nếu xảy ra cháy nổ, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến 

người lao động nhưng tác động này ở mức thấp, ở quy mô nhỏ và có thể bị giảm thiểu bằng 

các phương pháp thích hợp. 

3.2.2.2. Các tác đặc thù  

Ngoài các tác động xây dựng phổ biến được thảo luận chi tiết trong phần trước, cũng sẽ có 

các tác động cụ thể theo địa điểm xây dựng dựa trên các điều kiện nền và các công trình đề 
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xuất tiểu dự án. Các tác động cụ thể của từng khu vực thi công được trình bày chi tiết dưới 

đây. 

➢ Tác động đối với các Tài nguyên văn hoá vật thể (PCRs)  

Các cơ sở văn hoá/tín ngưỡng/tôn giáo có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động thi công xây dựng 

dự án bao gồm: 

(i) Chùa Hải An, diện tích 1342,5 m2 

(ii) Thánh xá Khái Tây, diện tích 4172,3 m2 

Những ngôi chùa này sẽ bị phơi nhiễm bụi, tiếng ồn, độ rung, vv . Cụ thể hơn, các tác động 

tiêu cực tiềm ẩn khác có thể là do (i) sự cản trở tiếp cận, (ii) giảm số lượng du khách, (iii) tăng 

chất thải xây dựng và nước thải ; (iv) rủi ro của tai nạn giao thông và sự an toàn, và (v) xung 

đột giữa công nhân và khách thăm đền/chùa. Độ nhạy cảm của người dân địa phương không 

cao tuy nhiên tác động tổng thể có thể được đánh giá là vừa phải nhưng có thể giảm thiểu.  

Bảng 3.33. Tác động đến tài nguyên văn hoá vật thể trong thi công 

Các đối tượng nhạy cảm Đặc điểm Các tác động 

 

Chùa Hải An, diện tích 1342,5 m2 

Cách vị trí thi công Khu 

trung tâm khoảng 

100m. 

Đây là chùa thuộc đạo 

Phật, là nơi thờ cúng 

của người dân trong 

thôn, đặc biệt là vào 

ngày Rằm và Mồng 

Một Âm lịch hàng 

tháng. 

- Bụi có thể ảnh hưởng đến cảnh 

quan của ngôi chùa 

- Vật liệu và chất thải rơi vãi có thể 

ảnh hưởng đến cảnh quan và cản trở 

việc tiếp cận vào Chùa 

- Tiếng ồn có thể gây phiền các hoạt 

động thờ phụng vào ngày Rằm và 

Mồng Một - Âm lịch hàng tháng 

- Ngôn ngữ hoặc hành vi không thích 

hợp của công nhân có thể gây khó 

chịu cho người trông coi di tích và 

khách tham quan 

 

Thánh xá Khái Tây, diện tích 

4172,3 m2 

Cách vị trí thi công Khu 

technopole khoảng 

100m. 

Đây là chùa thuộc đạo 

Cao Đàit, là nơi thờ 

cúng của người dân 

trong vùng, đặc biệt là 

vào ngày Rằm và Mồng 

Một Âm lịch hàng 

tháng. 

- Bụi có thể ảnh hưởng đến cảnh 

quan của ngôi chùa 

- Vật liệu và chất thải rơi vãi có thể 

ảnh hưởng đến cảnh quan và cản trở 

việc tiếp cận vào Thánh xá. 

- Tiếng ồn có thể gây phiền các hoạt 

động thờ phụng vào ngày Rằm và 

Mồng Một - Âm lịch hàng tháng 

- Ngôn ngữ hoặc hành vi không thích 

hợp của công nhân có thể gây khó 

chịu cho người trông coi di tích và 

khách tham quan 

Vì tiểu dự án liên quan đến số lượng khai quật tương đối lớn, có nhiều khả năng các cổ vật có 

thể bị phát lộ trong quá trình thi công các công trình trong lòng đất. Do đó, một quy trình tìm 

thấy cổ vật cần được phát triển và đưa vào ESMP. 

➢ Rủi ro về sức khỏe và an toàn cho sinh viên/giảng viên tại các trường hiện có 

Tác động đến hoạt động học tập và nghiên cứu của cán bộ, sinh viên của trường 

Theo tình trạng hiện tại, giảng đường, văn phòng khoa và trường đại học, phòng thí nghiệm, 

thư viện và ký túc xá của (i) Khoa Y Dược; (ii) Trường cao đẳng công nghệ thông tin hiện 

nằm trong khu vực dự án. Do đó, việc xây dựng các công trình có thể ảnh hưởng đến môi 
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trường học tập và nghiên cứu của nhân viên và sinh viên của các trường Đại học / Cao đẳng. 

Các tác động bao gồm: 

- Tác động do bụi, khí thải và tiếng ồn: như được đánh giá trong Phần tình trạng không 

khí trong quá trình xây dựng, cả bụi và khí thải đều ở mức thấp và trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 05: 2013 / BTNMT. Và tiếng ồn trong khoảng cách từ 20m trở lên 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 26/2010 / BTNMT. Tuy nhiên, do đặc 

điểm của môi trường học tập và nghiên cứu, các nhà thầu cần sắp xếp hợp lý các hoạt 

động xây dựng để tránh sử dụng máy móc gây ra tiếng ồn trong giờ học của sinh viên. 

- Tác động đến cảnh quan trong khu vực học tập và nghiên cứu: đối với môi trường học 

tập và nghiên cứu, để sinh viên và nhân viên làm việc hiệu quả, cần có môi trường 

sạch sẽ và 

- Trong các lĩnh vực có thể ảnh hưởng đến hoạt động học tập và nghiên cứu của sinh 

viên và nhân viên. Tuy nhiên, mức độ tác động được đánh giá là không đáng kể và chỉ 

xảy ra trong quá trình xây dựng. 

Rủi ro tai nạn tại công trường xây dựng cho giảng viên và sinh viên của các trường 

Khu vực xây dựng dự án trong một khuôn viên quy hoạch làng đại học Đà Nẵng khá rộng 

(khoảng 90ha), hiện đang có (i) Khoa Y Dược; (ii) Trường CĐ công nghệ thông tin; (iii) khu 

kí túc xá và tuyến đường tiếp cận chính vào khu vực từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tới khu 

vực xây dựng dự án, đây là một trong những đường tiếp cận vào khu vực xây dựng dự án. Do 

vậy, sẽ gây ra rủi ro tai nạn không chỉ cho những người lao động trực tiếp tham gia vào các 

hoạt động xây dựng mà còn cho các nhân viên cũng như sinh viên của trường. Vì vậy, nó 

được coi là một tác động tiềm tàng cần được nhà thầu chú ý để có kế hoạch xây dựng phù hợp 

và các biện pháp giảm thiểu trước khi bắt đầu thi công. Chi tiết về các biện pháp giảm thiểu 

được mô tả trong Chương 5 - Các biện pháp giảm thiểu. 

Bảng 3.34. Các tác động trong xây dựng đến sinh viên/giảng viên tại các trường hiện 

hữu 

Đối tượng nhạy cảm Mô tả Các tác động 

 

Khoa Y Dược - ĐHĐN 

- Khoa Y Dược thuộc ĐHĐN, có 

vị trí nằm trong khuôn viên khu 

làng ĐH Đà Nẵng tại p. Hoà Quý. 

- Diện tích đất trụ sở hiện có là 

28.000 m2; có 1 toà nhà 4 tầng và 

các công trình phụ trợ phục vụ 

công tác học tập và giảng dạy. 

- Số lượng SV và CBCNV hiện 

đang học tập và công tác khoảng 

2000 người. 

- Bụi, tiếng ồn và khí thải 

- Tai nạn lao động  

- Tác động đến hoạt động học tập 

của học sinh 

- Rủi ro an toàn giao thông khi 

học sinh đến lớp 

- Nguy cơ thiệt hại cho tòa nhà 

khi thiết bị xây dựng và phương 

tiện vận chuyển hoạt động 

 

Trường Cao đẳng công 

nghệ thông tin Đà Nẵng 

- Trường có vị trí nằm trong 

khuôn viên khu làng ĐH Đà Nẵng 

tại p. Hoà Quý. 

- Diện tích đất trụ sở hiện có là 

42.000 m2; có 3 toà nhà 5 tầng và 

các công trình phụ trợ phục vụ 

công tác học tập và giảng dạy. 

- Số lượng SV và CBCNV hiện 

đang học tập và công tác khoảng 

2.500 người. 

- Bụi, tiếng ồn và khí thải 

- Tai nạn lao động  

- Tác động đến hoạt động học tập 

của học sinh 

- Rủi ro an toàn giao thông khi 

học sinh đến lớp 

- Nguy cơ thiệt hại cho tòa nhà 

khi thiết bị xây dựng và phương 

tiện vận chuyển hoạt động 
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Đối tượng nhạy cảm Mô tả Các tác động 

 

Khu KTX sinh viên hiện 

có 

- Khu KTX có vị trí nằm trong 

khuôn viên khu làng ĐHĐN tại 

phường Hoà Quý, giáp trường CĐ 

Việt Hàn 

- Diện tích đất hiện có khoảng 

30.000 m2; có 2 toà nhà 5 tầng và 

hạ tầng hoàn chỉnh. 

- Số lượng SV hiện đang lưu trú 

vào khoảng 2.000 người. 

- Bụi, tiếng ồn và khí thải 

- Tai nạn lao động  

- Tác động đến hoạt động học tập 

của học sinh 

- Rủi ro an toàn giao thông khi 

học sinh đến lớp 

- Nguy cơ thiệt hại cho tòa nhà 

khi thiết bị xây dựng và phương 

tiện vận chuyển hoạt động 

3.2.3. Các tác động trong giai đoạn vận hành 

Bên cạnh các tác động tích cực tiềm tàng được thảo luận ở đầu Chương 3, việc xây dựng các 

công trình đề xuất cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực và rủi ro sau đây trong giai 

đoạn vận hành: 

3.2.3.1. Các tác động chung  

a. Khí thải 

➢ Khí thải từ các phương tiện tham gia giao thông ra vào các trường 

Khí thải từ hoạt động của phương tiện giao thông đến các khối trường để học tập, nghiên cứu. 

Do số lượng cán bộ công nhân viên, sinh viên sẽ tăng thêm (theo thiết kế dự báo đến năm 

2035) là 16.700  người (trong đó khoảng 15.500 sinh viên và 1.200 cán bộ/giảng viên) nên 

hàng ngày có rất nhiều các loại phương tiện đi lại (chủ yếu là xe máy, ô tô). Khí thải từ các 

phương tiện gi ao thông do tiêu thụ xăng và dầu diezel nên chủ yếu gồm NO2, CO, CO2, 

SO2... khí thải gây ảnh hưởng trực tiếp tới cán bộ công nhân viên, sinh viên. Tác động này 

mang tính lâu dài nhưng có thể giảm thiểu được. 

➢ Khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng của các khối trường 

Theo quy hoạch được duyệt, định hướng cấp điện của làng đại học Đà Nẵng là nguồn điện 

được lấy từ trạm 100kV E13 qua xuất tuyến 22kV chạy dọc trục đường Trần Đại Nghĩa. Trên 

tuyến 22 kv sẽ xây dựng các trạm cắt để cấp nguồn 22 kV cho các trạm biến thế sẽ được bố trí 

cho từng phân khu đại học. Bố trí trạm biến thế 22/0,4kV tính cho các phụ tải các khối nhà 

làm việc hoặc giảng đường, nhà đa năng, công viên cây xanh, chiếu sáng giao thông,... Theo 

đó, dự kiến mỗi một phân khu đại học (trường thành viên/khu chức năng) sẽ được bố trí 01 

trạm biến áp công suất từ 630 kVA đến 1000 kVA. Vị trí đặt trạm biến áp sẽ phải đảm bảo 

khoảng cách an toàn theo quy định, thuận lợi cho việc bố trí hệ thống đường dây dẫn, sữa 

chữa và bảo trì bảo dưỡng. 

Quy mô đầu tư xây dựng các khối trường của dự án dự kiến sẽ lắp đặt 01 máy phát điện cho 

mỗi khối trường/toà nhà với công suất đáp ứng 250 kVA đến 400 kVA để dự phòng trong 

trường hợp mất điện từ nguồn điện lưới quốc gia. 

Máy chỉ được sử dụng phục vụ một số nhu cầu cấp thiết khi bị mất điện đột xuất nên 

thời gian hoạt động rất ít, tác động do khí thải là không đáng kể. As the generators using DO 

fuel that will emit pollutants: ust, SOx, NOx, CO and Volatile Organic Compounds (VOC), 

etc. Dựa trên hệ số phát thải theo phương pháp đánh giá nhanh bởi WHO và các thông số kỹ 

thuật của máy phát điện có thể ước tính tải lượng ô nhiễm do hoạt động của máy phát điện dự 

phòng như sau: 

- Nhiên liệu tiêu thụ để sinh ra 10 KVA điện là khoảng 1kg dầu DO. Với loại máy phát 

điện dự phòng cho khu các trường ĐHSPKT, ĐHNN, ĐHQT, Khu GD đa năng và Khu TT 

ĐHĐN với công suất 250 KVA x 5 = 1250 KVA, khi chạy máy phát điện, mức tiêu thụ nhiên 
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liệu ước tính là 125 kg dầu DO/giờ và đối với loại máy công suất công suất 400 KVA cho khu 

Technopole là 40 kg dầu DO/giờ. Tổng lượng dầu tiêu thụ của 6 mày phát điện là 165 kg 

DO/giờ. 

- Lượng khói thải đốt 1kg nhiên liệu DO là 20m3 khí thải (đã được quy về 200C). Như 

vậy, khói thải của máy phát điện dự phòng phục vụ cho 6 trường/khu chức năng của tiểu dự 

án sẽ là 3.300 m3/giờ. Dựa trên các hệ số tải lượng của tổ chức Y tế thế giới (WHO) có thể 

tính tải lượng các chất ô nhiễm của máy phát điện như trong bảng sau: 

Table 3.35. Tải lượng các chất ô nhiễm từ khí thải máy phát điện dự phòng của tiểu dự án 

Chất ô nhiễm 
Hệ số 

(kg/tấn) 

Tải lượng  

(kg/h) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT 

(mg/Nm3), cột B 

Kp = 1, Kv = 0,6 

Bụi 0,71 0,03 34,8 120 

SO2 20*S 0,25 245,0 300 

NO2 9,62 0,47 471,4 510 

CO 2,19 0,11 107,3 600 

THC 0,791 0,04 38,8 - 

(Nguồn: Đánh giá từ nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất, WHO, 1993) 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, S = 0,25%; Nm3: Thể tích khí quy về điều 

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

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Cột B áp dụng đối với các cơ sở hoạt động kể từ ngày 16 

tháng 01 năm 2007. 

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải theo QCVN19:2009/BTNMT cho thấy 

các chỉ tiêu bụi, CO, NO2, SO2 đều đạt giới hạn cho phép. Tải lượng rất nhỏ nên chỉ cần phát 

tán qua ống khói là có thể giảm thiểu tác động do máy phát điện dự phòng. Bên cạnh đó, do 

tần suất mất điện thấp, tải lượng ô nhiễm là không đáng kể. Người bị ảnh hưởng là cán bộ 

công nhân viên, giảng viên, sinh viên làm việc, nghiên cứu, giảng dạy gần khu vực đặt máy 

phát (ước tính sẽ có khoảng 1/3 số sinh viên/giảng viên của các trường tham gia học tập và 

giảng dạy vào mỗi buổi học, tương ứng khoảng 5000 người). Tác động này có thể kiểm soát 

khi thực hiện các biện pháp giảm thiểu. 

➢ Tiếng ồn, rung động  

Các nguồn gây ồn điển hình nhất trong các trường/khu chức năng có thể kể là: (i) Hoạt động 

của máy phát điện dự phòng trong những trường hợp điện lưới quốc gia bị ngắt; (ii) Hoạt 

động của các phương tiện lưu thông (xe máy, xe chở hàng hoá, vật tư vào trường, xe ô tô…); 

(iii) Hoạt động của các máy móc thiết bị phục vụ cho các công trình/toà nhà (các loại máy 

bơm, quạt thông gió, máy thổi khí, máy vi tính v.v…); (iv) Hoạt động của các sinh viên, giảng 

viên trong trường. 

Các nguồn gây ồn kể trên, ngoại trừ nguồn từ máy phát điện và máy thổi khí, đều có mức độ 

ồn rất thấp và thực tế không gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường bên trong các trường đại 

học cũng như môi trường xung quanh. Riêng đối với các nguồn gây ồn từ máy phát điện và 

máy thổi khí, mặc dù thời gian vận hành máy phát điện chỉ hoạt động rất ít (chỉ hoạt động khi 

điện lưới bị cắt) nhưng khả năng gây ồn cao, mức ồn sẽ giảm đi theo khoảng cách lan truyền 

so với trung tâm nguồn phát.  

Table 3.36. Mức ồn của các thiết bị chính của các trường (dBA) 
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Tên thiết bị Mức ồn trong 

khoảng 30m 

Mức ồn trong 

khoảng 50m 

Mức ồn trong 

khoảng 100m 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

Máy phát điện 85,6 – 87,5 68,3 – 76,4 60,3 – 62,5 55 (từ 06h-21h) 

45 (từ 21h-06h) Máy thổi khí 73,0 – 75,1 63,2 – 68,4 54,3 – 56,7 

Nhìn chung, tác động của tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn vận hành các trường đại học là 

không đáng kể, vì hầu hết các máy móc, thiết bị hoạt động đều có mức rung thấp, chủ yếu 

tiếng ồn, độ rung phát sinh từ máy phát điện dự phòng. Do các máy này đều đặt ở trong khu 

vực/kho riêng biệt, cách xa các khu giảng đường, khu văn phòng và thường được thiết kế/ lắp 

đặt vật liệu cách ồn, giảm rung nên mức độ tác động là nhỏ và có thể giảm thiểu được. 

b. Nước thải 

➢ Nước thải sinh hoạt  

Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của sinh viên, giảng viên học tập và làm việc tại các khối 

trường. Khi dự án đi vào hoạt động có 16.700 sinh viên, giảng viên làm việc tại dự án. Tiêu 

chuẩn thoát nước lấy theo TCVN 4474-87 (Thoát nước bên trong) cho 1 người trong trường 

đại học là 20 lít/người.ngày; lượng nước thải tính toán là: 16.700 x 20 = 334 m³/ngày.  

Nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ 

(BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi khuẩn khi thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm 

nếu không có biện pháp xử lý. Các chất dinh dưỡng (N, P) gây hiện tượng phú dưỡng nguồn 

nước làm ảnh hưởng đến chất lượng nước. Đặc điểm của trường đại học là sinh viên chỉ học 1 

buổi nên nước thải chủ yếu là nước tiêu, nước rửa; thải thải chứa phân ít hơn so với nước thải 

sinh hoạt của hộ dân; nước thải được đưa về hệ thống xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột 

B sau đó đấu nối ra hệ thống thoát nước chung trong khu vực làng đại học Đà Nẵng trên 

đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đưa về hệ thống xử lý nước thải chung của Thành phố nên tác 

động gây ra được đánh giá là thấp. Tác động này sẽ được giảm thiểu bởi biện pháp xử lý nước 

thải sinh hoạt mà chủ dự án đề ra ở phần biện pháp giảm thiểu đặc thù của dự án. 

➢ Nước mưa chảy tràn  

Khi các công trình được đưa vào sử dụng, mặt đất sẽ được dọn sạch, và nước mưa chủ yếu là 

từ mái nhà, bê tông xung quanh và nền nhựa đường. Có hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

riêng biệt (tách biệt với hệ thống nước thải). Do đó, khối lượng này không được coi là một 

nguồn ô nhiễm và có thể được thải ra trong hệ thống thoát nước chung. Tác động này là 

không đáng kể. 

c. Chất thải rắn 

➢ Chất thải rắn sinh hoạt  

Chất thải rắn sinh hoạt từ các tòa nhà trong giai đoạn vận hành là vô cơ (bao gồm giấy vụn, 

báo, ni lông, v.v.) và một số chất thải rắn hữu cơ khác (chủ yếu là thức ăn thừa do nhân viên 

và học sinh mang đến). Theo tính toán, tính toán 0,5 kg / người.ngày (CENTema - 2002), có 

khoảng 16.700 giảng viên, sinh viên mỗi ngày, do đó, chất thải rắn sinh hoạt trung bình tạo ra 

là 8,35 tấn / ngày. Tổng khối lượng chất thải rắn sẽ được thu gom bởi Công ty Môi trường Đô 

thị Đà Nẵng mỗi ngày. Do đó, tác động này cũng là nhỏ và có thể kiểm soát được. 

Ngoài ra, còn phát sinh một lượng nhỏ chất thải rắn nguy hại từ hoạt động của các toà nhà 

như bóng đèn, hộp mực in/photo, bóng đèn huỳnh quang... Ước tính phát sinh khoảng 5-6 

kg/tháng. 

d. Rủi ro trong giai đoạn vận hành dự án 

➢ Sự cố cháy nổ  
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Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, 

gây nên các thiệt hại về người và của. Chủ đầu tư dự án sẽ thực hiện công tác phòng cháy 

chữa cháy, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống sự cố rò rỉ, cháy nổ. Sự cố cháy 

nổ có thể xảy ra thường trực. Tuy nhiên sự cố này có thể giảm thiểu bằng công tác tập huấn, 

phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy cho sinh viên, giảng viên, công nhân viên trong 

trường. 

➢ Sự cố chập điện và điện giật 

Trường đang cần nhu cầu điện rất lớn để giảng dạy, nghiên cứu, đặc biệt là vận hành các máy 

móc được sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc phòng thực hành. Do đó, các rủi ro tiềm ẩn 

về mất an toàn điện có thể xảy ra trong khi các vật liệu được sử dụng trong phòng thí nghiệm 

rất dễ cháy như giấy, bàn, ghế, sách, hóa chất, v.v. Phòng cháy luôn được ưu tiên bởi lãnh đạo 

Đại học. Tác động này được đánh giá là nhỏ và giảm nhẹ. 

f. Tác động tới xã hội trong giai đoạn vận hành 

Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại những lợi ích sau cho xã hội: (i) Xác định nguồn cung và 

cầu về nhân lực cán bộ khoa học cho đất nước; (ii) Hợp lý hoá hệ thống giáo dục khoa học, kỹ 

thuật phù hợp với hệ thống giáo dục của Việt Nam và đạt chuẩn khu vực và quốc tế; (iii) Đào 

tạo lại cho cán bộ, chuyên gia kỹ thuật đã ra trường; (iv). Cải thiện và tăng cường vai trò của 

các ngành khoa học, kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn; (v). Đáp ứng việc nâng cao chất lượng 

sống cho người dân Việt Nam, đây được coi là một mục tiêu chính trong phát triển xã hội 

tương lai. 

3.2.3.2. Các tác động đặc thù 

A. Các tác động môi trường 

➢ Mùi hôi  

Khi các tòa nhà được đưa vào sử dụng, nhiều người sẽ tập trung tại đây để làm việc và học 

tập. Do đó, nhà vệ sinh có thể gây ra rủi ro cho môi trường nếu chúng không được vệ sinh và 

quản lý thường xuyên. Nhà vệ sinh không được vệ sinh thường xuyên sẽ tạo ra khí độc hại 

(H2S, NH3, ..) và gây ra mùi hôi thối và cũng làm tăng sự phát triển của muỗi, ruồi và bệnh, 

gây ảnh hưởng đến môi trường không khí và sức khỏe của giáo viên, học sinh và khách. Tuy 

nhiên, đối với các khu trường hiện có, Trường đang tuyển dụng các nhân viên phụ trách dọn 

dẹp bên trong khuôn viên, giảng đường và cả nhà vệ sinh. Do đó, các tác động là không đáng 

kể. 

Ngoài ra, mùi chất thải hữu cơ phân hủy từ khu tập kết rác thải sinh hoạt và khu xử lý nước 

thải cục bộ của toà nhà Technopole. Mùi hôi từ các khu vực này phát sinh chủ yếu từ quá 

trình phân hủy kỵ khí, gồm các khí độc hại như H2S, Mercaptane, CO2, CH4,… Trong đó, H2S 

và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở 

một nồng độ nhất định. Các ô nhiễm này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những cán 

bộ công nhân viên làm việc tại chỗ. Tuy với số lượng không quá lớn nhưng các hóa chất có 

tính độc hại, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người nếu không có những biện pháp giảm thiểu 

thích hợp. 

➢ Nước thải từ phòng thí nghiệm (PTN)  

Hoạt động của 1/5 khu nhà thí nghiệm trong lĩnh vực  Khoa học sự sống (Công nghệ gen, 

Công nghệ tế bào động vật và thực vật, Công nghệ vi sinh, Công nghệ nano, Công nghệ dược 

phẩm và hợp chất thiên nhiên) sẽ có phát sinh nước thải từ hoạt động thí nghiệm về vi sinh 

vật, hoá lý.  

Dự kiến với 8.000 sinh viên thực hành (1/3 số sinh viên theo quy mô thiết kế của Tiểu dự án 

ĐHĐN, ước tính lượng nước thải này phát sinh bình quân 5 lít/sinh viên.tuần (7 ngày) là 5 

lít/sinh viên.tuần x 8.000 sinh viên/7 = 5,7 m³/ngày. Thành phần, tính chất và nồng độ nước 

thải phòng thí nghiệm không ổn định mà thay đổi rất nhiều tuỳ thuộc vào tần suất, số lượng, 
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loại và mục đích thí nghiệm...đặc trưng của nước thải này là kim loại nặng, chất oxy hóa lớn, 

vi sinh vật. 

Nước thải phòng thí nghiệm tác động trực tiếp đến người thí nghiệm và người hướng dẫn. Tác 

động này kéo dài và liên tục. Tác động này có thể được giảm thiểu khi đưa nước thải về hệ 

thống XLNT phòng thí nghiệm của khu Technopole đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước 

khi xả ra cống thoát chung trong khuôn viên ĐHĐN, sau đó đấu nối thoát nước vào hệ thống 

thu gom và xử lý nước thải chung của thành phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 

➢ Chất thải nguy hại  

Các loại chất thải rắn phát sinh từ quy trình thực hành của các phòng thí nghiệm, trung tâm 

nghiên cứu thuộc 3/5 lĩnh vực, gồm: 

(i) Công nghệ Năng lượng tái tạo - Sinh học - Môi trường:  

(ii) Khoa học sự sống (Công nghệ gen, Công nghệ tế bào động vật và thực vật, Công nghệ vi 

sinh, Công nghệ nano, Công nghệ dược phẩm và hợp chất thiên nhiên):  

(iii) Công nghệ Cơ điện tử - Tự động hóa - Điều khiển tự động.  

Dựa vào tình hình hoạt động thực tế cả các Viện, Trung tâm hiện tại của ĐHĐN các loại CTR 

nguy hại phát sinh như sau:  

STT Lĩnh vực thí nghiệm Loại chất thải nguy hại phát 

sinh 

Ước tính khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Công nghệ Năng lượng tái tạo - 

Sinh học - Môi trường 

Bảng mạch, tụ điện, Bảng 

mạch điện tử 

1-2 

2 Công nghệ gen, Công nghệ tế 

bào động vật và thực vật, Công 

nghệ vi sinh, Công nghệ nano, 

Công nghệ dược phẩm và hợp 

chất thiên nhiên 

Hóa chất thải, vỏ bao/lọ hoá 

chất; sản phẩm thí nghiệm 

hỏng, sau thí nghiệm có chứa 

hoá chất hoặc vi sinh vật gây 

bệnh 

3-5 

3 Công nghệ Cơ điện tử - Tự 

động hóa - Điều khiển tự động 

Bảng mạch, tụ điện, Bảng 

mạch điện tử 

1-2 

4 Các hoạt động khác Hộp mực in thải, Giẻ lau dính 

dầu mỡ từ quá trình sản xuất 

hoặc bảo dưỡng thiết bị máy 

móc, Đèn huỳnh quang chiếu 

sáng, .. 

5-6 

 

Ước tính tổng khối lượng phát sinh CTR nguy hại này vào khoảng 10 - 15 kg/tháng. Tính chất 

và đặc thù các loại chất thải nguy hại nêu trên được phân loại và mô tả theo Danh mục chất 

thải nguy hại, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải nguy hại. 

Nhìn chung, tất cả các chất thải này phải được thu gom và xử lý giống như chất thải nguy hại 

và chỉ được vận chuyển và xử lý dưới sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền. Quản lý 

sai chất thải rắn nguy hại sẽ gây ra tác động tiêu cực đến môi trường và bệnh tật, đặc biệt là 

các bệnh truyền nhiễm thông qua việc tiếp xúc với nguồn nước thải ô nhiễm cũng như ô 

nhiễm không khí bởi các tác nhân hoá - lý - sinh nêu trên. Tác động này được đánh giá ở mức 

độ vừa phải và có thể kiểm soát được. 

➢ Các rủi ro/sự cố khi vận hành phòng thí nghiệm và phòng thực hành 

Tại các phòng thí nghiệm về Công nghệ gen, Công nghệ tế bào động vật và thực vật, Công 

nghệ vi sinh, Công nghệ nano, Công nghệ dược phẩm và hợp chất thiên nhiên, việc lưu trữ và 
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sử dụng hóa chất là thường xuyên. Do đó, nó có khả năng có rủi ro tiềm tàng về quản lý và sử 

dụng hóa chất. Rủi ro được đánh giá dưới đây: 

Nguy cơ rò rỉ hóa chất: 

Mỗi khoa/khu thí nghiệm trong toà nhà Technopole sẽ có các khóa đào tạo và nghiên cứu 

riêng biệt, do đó mỗi phòng thí nghiệm / phòng thực hành là khác nhau và các hóa chất cũng 

vậy. Tuy nhiên, trong danh sách các hóa chất được ghi lại, hầu hết chúng là axit hoặc bazơ 

hoặc các hỗn hợp khác. Các hóa chất này ở trạng thái rắn, lỏng và khí (chủ yếu là rắn và lỏng) 

và được lưu trữ trong chai kín. Khi hóa chất được sử dụng, khí phát ra từ hóa chất vào không 

khí là không thể tránh khỏi. Ngoài ra, thực hành / nghiên cứu hỗn hợp hóa chất để tạo ra mẫu 

mới hoặc nghiền mẫu bằng cách sử dụng hóa chất cũng tạo ra khí vào môi trường xung quanh 

(hơi axit, Clo, H2S, NH3, ....). Những khí này với nồng độ cao sẽ trực tiếp tác động đến sức 

khỏe của nhân viên cũng như sinh viên trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, tác động này có 

thể được giảm thiểu và loại bỏ hoàn toàn nếu các phòng thí nghiệm phát triển các chương 

trình quản lý và áp dụng các biện pháp phòng ngừa chi tiết. Những tác động này là lâu dài 

trong thời gian hoạt động phòng thí nghiệm. 

Rủi ro về an toàn khi sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm 

Khi sử dụng hóa chất, an toàn được ưu tiên trong tất cả các phòng thí nghiệm vì nếu mọi 

người tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, họ có thể bị bỏng, ăn mòn da và tác động tiêu cực đến 

hệ hô hấp, niêm mạc, vv Có thể không an toàn khi sử dụng hóa chất bao gồm: 

- Không sử dụng thiết bị bảo vệ khi sử dụng hóa chất (găng tay, khẩu trang) dẫn đến 

tiếp xúc trực tiếp với hóa chất trên da và hơi nước của nó ảnh hưởng đến hệ thống hô 

hấp của con người. 

- Hóa chất có chất lượng thấp, hết hạn hoặc không có nhãn và hướng dẫn cụ thể, dẫn 

đến lạm dụng và có các phản ứng hóa học khó lường. 

- Bảo quản và sử dụng hóa chất bất cẩn dẫn đến vỡ và tràn, gây ảnh hưởng đến môi 

trường và sức khỏe của nhân viên / học sinh, thậm chí có thể gây ra sự cố cháy. 

- Việc quản lý hóa chất khi không sử dụng không đáp ứng tiêu chuẩn và tuân thủ hướng 

dẫn của từng loại hóa chất cũng làm thay đổi hóa chất và không an toàn cho người 

dùng. 

Nhìn chung, các tác động được liệt kê ở trên phụ thuộc vào điều kiện và năng lực quản lý của 

các phòng thí nghiệm và được đánh giá là vừa và dài hạn. Tuy nhiên, những tác động này 

hoàn toàn có thể được kiểm soát và giảm thiểu trong giai đoạn vận hành. 

Sự cố về an toàn khi vận hành máy móc thí nghiệm:  

Hầu hết các thiết bị được liệt kê được tạo ra bởi điện và yêu cầu quy trình vận hành nghiêm 

ngặt và chính xác. Do đó, nếu hoạt động của các thiết bị này không được đảm bảo, một số rủi 

ro tiềm ẩn có thể xảy ra như chập điện hoặc sai thiết bị dẫn đến phát hiện sai. Do đó, để kiểm 

soát tác động này, trước khi hoạt động, Trường cần thiết lập các kế hoạch quản lý và sử dụng 

phù hợp để đảm bảo an toàn. Tác động này được đánh giá là nhỏ. 

Các mối nguy hiểm dễ cháy: 

Các chất dễ cháy, những chất dễ bắt lửa và cháy trong không khí, có thể ở dạng rắn, lỏng hoặc 

khí. Nguy cơ cháy phổ biến nhất trong phòng thí nghiệm là chất lỏng dễ cháy hoặc hơi được 

tạo ra từ chất lỏng đó. Một mối nguy hiểm nữa là một hợp chất có thể phát sáng nhanh đến 

mức tạo ra vụ nổ. Sử dụng đúng các chất gây cháy đòi hỏi kiến thức về xu hướng hóa hơi, đốt 

cháy hoặc đốt trong nhiều điều kiện khác nhau trong phòng thí nghiệm. 

Nguy cơ cháy nổ: 
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Chất nổ là bất kỳ hợp chất hóa học hoặc hỗn hợp cơ học nào, khi chịu nhiệt, va đập, ma sát, 

kích nổ hoặc sự khởi đầu thích hợp khác, trải qua sự thay đổi hóa học nhanh chóng, phát triển 

một lượng lớn khí gây áp lực lên môi trường xung quanh. 

Khí nén: 

Khí nén có thể khiến nhân viên phòng thí nghiệm được đào tạo gặp cả hai mối nguy cơ học, 

tùy thuộc vào khí. Các mối nguy hiểm có thể xảy ra do tính dễ cháy, phản ứng hoặc độc tính 

của khí; từ khả năng gây ngạt; và từ chính việc nén khí, có thể dẫn đến vỡ bình. 

Cạnh sắc nhọn: 

Trong số các chấn thương phổ biến nhất trong các phòng thí nghiệm là vết cắt từ kính vỡ. Các 

vết cắt có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng các quy trình chính xác (ví dụ: quy trình 

chèn ống thủy tinh vào nút cao su và ống, được dạy trong các phòng thí nghiệm giới thiệu), 

thông qua việc sử dụng thiết bị bảo vệ thích hợp và bằng cách chú ý cẩn thận khi thao tác. 

Dụng cụ thủy tinh phải luôn được kiểm tra chip và vết nứt trước khi sử dụng và loại bỏ nếu có 

tìm thấy. Không bao giờ vứt bỏ kính trong thùng rác phòng thí nghiệm chung. Nó chỉ nên 

được đặt trong thùng xử lý đồ thủy tinh cụ thể. Điều này sẽ làm giảm cơ hội bất cứ ai thay đổi 

thùng rác nhận được một vết cắt. Các mối nguy hiểm khác bao gồm dao cạo râu, dao cắt hộp, 

dao, dao cắt dây và bất kỳ dụng cụ sắc nhọn nào khác. Khi làm việc với các công cụ này, điều 

quan trọng là phải đeo găng tay bảo vệ mắt và găng tay chống cắt thích hợp. 

Trượt, vấp, và ngã: 

Các chấn thương phổ biến khác trong phòng thí nghiệm phát sinh do trượt, vấp ngã hoặc nâng 

không đúng cách. Sự cố tràn do rơi hóa chất không được lưu trữ trong xô chà bảo vệ hoặc xe 

thí nghiệm có thể nghiêm trọng vì nhân viên phòng thí nghiệm có thể rơi hoặc trượt vào hóa 

chất bị đổ, do đó có nguy cơ bị thương từ cả ngã và tiếp xúc với hóa chất. Sự cố tràn hóa chất 

do vấp ngã trên các chai hóa chất được lưu trữ trên sàn phòng thí nghiệm là một phần của mô 

hình chung về vệ sinh nhà cửa cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. 

Sàn ướt xung quanh băng, đá khô hoặc bộ phân phối nitơ lỏng có thể trơn trượt nếu các khu 

vực không được trải thảm và nếu giọt hoặc vũng nhỏ không bị xóa ngay khi chúng hình 

thành. Nỗ lực lấy chai nước cất, lọ hóa chất khối lượng lớn và thiết bị hiếm khi được sử dụng 

được lưu trữ trên kệ cao thường dẫn đến chấn thương lưng trong môi trường phòng thí 

nghiệm. Lập kế hoạch cẩn thận về nơi cất giữ các thiết bị và hộp đựng khó xử lý (vì trọng 

lượng, hình dạng hoặc kích thước tổng thể) làm giảm tỷ lệ chấn thương lưng. 

Vật liệu nano: 

Cũng như các hóa chất độc hại, phơi nhiễm với các vật liệu này có thể xảy ra qua đường hô 

hấp, tiếp xúc qua da, tiêm vô tình và nuốt phải, và nguy cơ tăng theo thời gian tiếp xúc và 

nồng độ hạt nano trong mẫu hoặc không khí. Hít phải có nguy cơ phơi nhiễm lớn nhất. Vật 

liệu nano lơ lửng trong dung dịch hoặc bùn có thể gây nguy hiểm ít hơn, nhưng vì các dung 

dịch có thể khô thành bột, nên chúng cần được xử lý cẩn thận. Vật liệu nano lơ lửng trong 

dung dịch hoặc bùn có thể gây nguy hiểm bất cứ khi nào năng lượng cơ học được truyền vào 

huyền phù của bùn. Sonation, lắc, khuấy, đổ hoặc phun vật liệu nano lơ lửng có thể dẫn đến 

phơi nhiễm qua đường hô hấp. Đình chỉ cũng đại diện cho một tiềm năng tiếp xúc với da. Các 

hạt nano được cố định trong một ma trận gây ra ít nguy hiểm nhất miễn là không có sự gián 

đoạn cơ học, chẳng hạn như nghiền, cắt hoặc đốt, xảy ra. 

Hạt nano có thể vào phòng thí nghiệm theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, các tài liệu có thể 

được nhập vào phòng thí nghiệm để mô tả đặc trưng hoặc được đưa vào nghiên cứu. Ngoài ra, 

chúng có thể được tạo ra (tổng hợp) trong phòng thí nghiệm như là một phần của thí nghiệm. 

Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là nhân viên phòng thí nghiệm phải biết về sự hiện 

diện và trạng thái vật lý của vật liệu nano (tức là, bột, trong dung dịch, trên ma trận rắn hoặc 

trong ma trận rắn) để họ có thể quản lý các mối nguy tương ứng. 
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Tác động do hoạt động thí nghiệm vi sinh (lan truyền vi khuẩn, virus..): 

Hoạt động thí nghiệm về Khoa học sự sống (Công nghệ gen, Công nghệ tế bào động vật và 

thực vật, Công nghệ vi sinh, Công nghệ nano, Công nghệ dược phẩm và hợp chất thiên nhiên) 

trong đó điển hình là những thí nghiệm về công nghệ gen, tế bào, vi sinh sẽ phải nuôi cấy một 

số vi sinh vật nhất định, chúng có thể là những tác nhân sinh học lan truyền vi khuẩn, virus, ... 

trong quá trình tao tác nếu không được quản lý và bảo hộ thích hợp. Do vậy mà sẽ tiềm ẩn rủi 

ro này trong quá trình thí nghiệm, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giảng viên và sinh viên thực 

hành. Tuy nhiên, ở cấp độ thí nghiệm trong giảng đường sẽ chọn những loại vi sinh vật, 

chủng mà có gen, tế bào có tính ứng dụng thực tiễn cao và ít nguy hiểm hơn so với những thí 

nghiệm/xét nghiệm liên quan đến loại hình này trong bệnh viện hay viện nghiên cứu chuyên 

sâu, vì vậy mà mức độ độc hại và lan truyền các tác nhân sinh học gây hại cho con người và 

môi trường sẽ được sàng lọc và kiểm soát tốt. Do vậy, mức độ tác động được đánh giá là vừa 

phải và có thể giảm thiểu được. 

Đối với các khu thí nghiệm còn lại trong khu Technopole sẽ không phải sử dụng hoá chất 

trong quá trình thí nghiệm nên không tiềm ẩn những tác động đặc thù nêu trên. 

3.2.4. Tác động gia tăng và tác động tích lũy 

❖ Đánh giá tác động tích lũy 

Phần này thảo luận về tác động tích lũy của tiểu dự án. Về vấn đề này, tác động tích lũy đang 

được xem xét được xác định là hai hoặc nhiều cá nhân ảnh hưởng đến nhau, khi được xem xét 

cùng nhau, là đáng kể hoặc hợp chất hoặc làm tăng các tác động môi trường khác. Tác động 

tích lũy từ một số dự án là kết quả của các tác động gia tăng của tiểu dự án đề xuất khi được 

thêm vào các dự án tương lai gần gũi và có thể thấy trước một cách hợp lý. Các tác động 

không dẫn đến một phần từ tiểu dự án sẽ không được thảo luận. 

Trong ESIA này, xem xét liệu việc xây dựng và vận hành tiểu dự án có thể đóng góp vào các 

tác động tích lũy đối với các Thành phần Môi trường và Xã hội có giá trị (VEC) mà các phát 

triển hiện tại hoặc tương lai khác trong hoặc gần khu vực tiểu dự án cũng có thể có tác động 

bất lợi. 

Theo mục I.3. Các dự án và kế hoạch liên quan và Kế hoạch tổng thể phát triển đại học, UD ở 

Hòa Quý - Điện Ngọc (tổng diện tích 300 ha) sẽ được đầu tư thông qua 9 tiểu dự án (hoặc dự 

án của khu chức năng). 

Khu vực nghiên cứu và cơ sở nghiên cứu của ĐHĐN: với quy mô khoảng 60.000 sinh viên, 

3.364 giảng viên vào năm 2035. Dự kiến sắp xếp cho 11 trường đã được xác định trong Chiến 

lược phát triển Đại học Đà Nẵng, bao gồm: Đại học Bách khoa; Đại học Kinh tế; Đại học sư 

phạm; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Công nghệ và Giáo dục; Trường Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; Khoa Y Dược; Đại học Việt - Anh (Đại học Quốc 

tế); Đại học Khoa học; Đại học Luật và Đại học Văn hóa và Du lịch. 

Cho đến nay, sau 20 năm, chỉ có 3 trường đại học và khoa được xây dựng, bao gồm: Trường 

Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc (thuộc Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thông 

tin); Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng và Cao đẳng Công nghệ Thông tin; và Ký túc xá (thuộc 

Đại học Đà Nẵng) với 2.177 sinh viên hiện có và 298 giảng viên và một phần của hệ thống cơ 

sở hạ tầng. Tiểu dự án còn lại đang được lên kế hoạch. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn đầu tư, 

theo đánh giá tại thời điểm này, các dự án trong giai đoạn chuẩn bị nêu trên sẽ chậm triển khai 

hơn so với các tiểu dự án ĐHĐN vay từ WB. 

Tất cả các dự án theo kế hoạch được quản lý của ĐHĐN. Mô tả tiểu dự án cho thấy rằng trong 

phạm vi địa lý của khu vực tiểu dự án được đề xuất, với quy mô nhỏ đến trung bình. Theo 

định nghĩa tác động tích lũy, tiểu dự án đề xuất có thể đóng góp vào tác động tích lũy đối với 

các VEC mà các dự án này đang được xây dựng hoặc dự kiến sẽ được xây dựng trong vài năm 

tới. 
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Theo kết quả xem xét các tài liệu liên quan và các cộng đồng phụ bị ảnh hưởng và tham vấn 

các bên liên quan kết hợp với nghiên cứu thực địa, người ta xác định rằng tiểu dự án được đề 

xuất cùng với các dự án đang được xây dựng hoặc lên kế hoạch xây dựng trong vài năm tới có 

thể không đóng góp cho một tác động tích lũy đến môi trường không khí. Ô nhiễm không khí 

có thể gia tăng trong khu vực tiểu dự án và nhiều tắc nghẽn giao thông và tai nạn dọc theo 

đường địa phương có thể xảy ra do việc xây dựng hiện tại hoặc theo kế hoạch của các dự án 

khác. Phân tích cụ thể về các tác động tích lũy này đối với các VEC này như sau: 

Giai đoạn xây dựng 

Chất lượng không khí: ô nhiễm không khí trong khu vực tiểu dự án sẽ được dự kiến sẽ bị ảnh 

hưởng tích lũy do một số dự án trong phạm vi địa lý của khu vực tiểu dự án đề xuất đã được 

xây dựng hoặc dự kiến sẽ được xây dựng trong vài năm tới. Bất kể vị trí cụ thể của chúng 

trong khu vực tiểu dự án, bụi và khí thải được tạo ra từ các hoạt động đào đất, vận hành máy 

và chuyển động của các phương tiện từ các dự án khác sẽ góp phần làm tăng hàm lượng bụi 

và khí độc trong khu vực tiểu dự án nếu giảm thiểu các biện pháp kiểm soát phát thải bụi và 

khí được tạo ra trong tiêu chuẩn không được áp dụng một cách hiệu quả. 

Tuy nhiên, dữ liệu cơ sở về chất lượng không khí trong khu vực tiểu dự án cho thấy chất 

lượng không khí hiện có trong khu vực tiểu dự án khá tốt và các thông số cần theo dõi trong 

không khí thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn cho phép. Tác động được coi là thấp và có thể 

được quản lý bởi Đại học Đà Nẵng bằng cách áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong ESMP 

để khử bụi và kiểm soát khí thải cho việc xây dựng tiểu dự án đề xuất. 

Ùn tắc giao thông: Tai nạn giao thông và nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là trên đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đường vành đai của thành phố Đà Nẵng) đã được đưa ra trong Chương 

3. Đường này sẽ được sử dụng chủ yếu để vận chuyển vật liệu đến các công trường thi công. 

và chất thải từ các trang web đến các trang web xử lý. Một phương tiện đi lại bổ sung do tiểu 

dự án có thể dẫn đến việc các cộng đồng sống gần các tuyến đường giao thông có nguy cơ tắc 

nghẽn giao thông và tai nạn cao hơn do các hoạt động xây dựng. Ngoài ra, trong phạm vi địa 

lý của khu vực tiểu dự án, một số dự án khác thuộc quản lý của trường đại học đang được xây 

dựng hoặc lên kế hoạch xây dựng trong những năm tiếp theo. Tác động tích lũy đến ùn tắc 

giao thông và tai nạn không chỉ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà cả trên đường nội bộ, đặc 

biệt là từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến các công trường sẽ xảy ra đặc biệt. Tác động được 

coi là vừa phải và có thể được Đại học Đà Nẵng quản lý thông qua việc áp dụng kế hoạch 

quản lý giao thông được đề xuất trong ESMP để giải quyết tắc nghẽn giao thông và tai nạn 

giao thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường nội bộ của dự án xây dựng dự án. 

Giai đoạn vận hành 

Chất lượng nước: Tiểu dự án đề xuất không gây ra bất kỳ ảnh hưởng bất lợi đáng kể nào đến 

chất lượng nước trong giai đoạn vận hành. Tất cả nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại cũng được 

kết nối với hệ thống thoát nước thành phố và sau đó được xử lý bởi Trạm XLNT Hoà Xuân 

(công suất 60.000 m3 / ngày) được đầu tư bởi Dự án SCDP vay vốn WB. Hồ sơ thỏa thuận 

kết nối đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng chấp thuận theo Văn bản số 29951 / SXD-QLHT về 

đấu nối giao thông, hệ thống thoát nước nội bộ của Đại học Đà Nẵng với hệ thống giao thông 

và thoát nước của đường vành đai phía Nam thành phố (Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Ngoài 

ra, một Trạm XLNT công suất nhỏ (ước tính khoảng 30-50m3 / ngày) sẽ được đầu tư xây 

dựng tại khu vực Tecnopole để xử lý nước thải phòng thí nghiệm để đáp ứng loại B của 

QCVN 40: 2011 / BTNMT trước khi xả vào hệ thống thoát nước thành phố và sau đó được xử 

lý bởi Trạm XLNT Hoà Xuân (công suất 60.000 m3/ngày) được đầu tư bởi Dự án SCDP. Các 

lưu vực thoát nước của ĐHĐN đã được tính toán trong đề xuất kỹ thuật của dự án SCDP. Vì 

vậy, sẽ không có tác động tích lũy đến hệ thống này. 

❖ Tác động gia tăng 
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Các tác động gia tăng có thể là do các hành động phát sinh/gia tăng của dự án và các hoạt 

động có thể xảy ra nếu hành động được đánh giá được thực hiện như tác động tăng trưởng và 

các tác động khác liên quan đến thay đổi mô hình sử dụng đất trong tương lai hoặc mạng lưới 

đường bộ, dân số bổ sung mật độ hoặc tốc độ tăng trưởng. 

Các con đường nội bộ và các khu vực thương mại và kinh doanh theo kế hoạch được đặt trong 

hoặc bao quanh khuôn viên sau khi hoàn thành có thể trở thành một nơi hấp dẫn cho các hoạt 

động du lịch và giải trí của sinh viên và người dân địa phương. Đây được coi là một lợi ích xã 

hội do tiểu dự án mang lại cho cộng đồng. Tuy nhiên, dòng tiền như vậy cũng sẽ gây ra các 

dịch vụ sau đây như cửa hàng thực phẩm và đồ uống và các dịch vụ khác trong khu vực. Một 

lượng rác và nước thải nhất định sẽ được thải ra trong khu vực gây ô nhiễm môi trường nói 

chung. Không chỉ môi trường mà cả cảnh quan của trường đại học cũng sẽ bị hủy hoại nếu 

trường đại học không có bất kỳ biện pháp hiệu quả nào để ngăn chặn dòng người buôn bán 

bất hợp pháp tụ tập vào khu vực và quản lý chất thải của họ và các hoạt động giải trí. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp liên quan như nhà trọ cho sinh viên và các dịch vụ sau đây quanh 

trường đại học sẽ được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sinh viên. Bên cạnh 

lợi ích của người dân địa phương về khía cạnh kinh tế, dân số trong khu vực đó sẽ tăng lên, 

dẫn đến gánh nặng về cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội, quản lý chất thải, xáo trộn xã hội và 

mất an ninh trật tự. Để giảm thiểu tác động bất lợi, trường đại học sẽ hợp tác với chính quyền 

địa phương ở cấp phường và cấp quận để định hướng phát triển kinh tế xã hội bền vững xung 

quanh khu vực tiểu dự án. Tác động được đánh giá là vừa phải. 
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CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THAY THẾ 

4.1. Trường hợp “có” và "không có dự án" 

Những thách thức hiện tại trong khu vực dự án là (i) Hệ thống giao thông chưa hoàn thiện; (ii) 

Đời sống người dân tại khu vực dự án đang gặp nhiều khó khăn vì quy hoạch treo đã hơn 22 

năm; (iii) Thiếu cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ, tập trung phục vụ công tác giảng dạy và 

học tập của giảng viên và sinh viên các trường đại học thành viên của ĐHĐN. Vì vậy, nếu dự 

án không được thực hiện, các vấn đề xã hội và môi trường tiêu cực sẽ phải tồn tại theo các 

điều kiện hiện tại: 

- Hiện trạng khu vực dự án có đường vào giao với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có phạm 

vi hẹp, tầm nhìn thấp. Nếu có dự án, mật độ giao thông và rủi ro về an toàn giao thông 

trên đoạn đường này sẽ tăng lên do lưu lượng giao thông ngày một tăng cao do gia 

tăng số lượng sinh viên đến học tập và sinh sống trong khu vực làng ĐHĐN.  

- Việc xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ giáo dục theo quy hoạch tiềm ẩn những 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vấn đề rác thải và nước thải. Khi các 

công trình được xây dựng và đưa vào hoạt động, số lượng người gia tăng sẽ kéo theo 

nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng nhanh theo từng năm, do đó lượng nước thải 

cũng sẽ tăng theo và càng gây áp lực đến môi trường trong tương lai. Cùng với đó là 

vấn đề phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ các hoạt động hàng ngày và chất thải nguy 

hại từ các phòng thí nghiệm. 

- Việc tập gia tăng số lượng lớn sinh viên sẽ tiềm ẩn kéo theo những vấn đề về xã hội 

như các vấn đề về đảm bảo an ninh, an sinh xã hội đối với sinh viên, tệ nạn xã hội,... 

So sánh giữa các vấn đề môi trường và xã hội liên quan đến sự lựa chọn có và không có dự án 

được mô tả trong Bảng 4.1 sau đây. 

Bảng 4.1. So sánh trường hợp ”có” và ”không có” dự án 

 TT 
Vấn đề môi 

trường - xã hội 
Có dự án Không có dự án 

1 
Môi trường giáo 

dục 

Dự án đi vào hoạt động sẽ là môi 

trường giáo dục và nghiên cứu 

khoa học tốt thu hút con em địa 

phương và nơi khác đến học tập và 

làm việc. Xa hơn nữa là sinh sống 

và định cư luôn tại khu vực xung 

quanh phường Hoà Quý, quận Ngũ 

Hành Sơn. Từ đó gia tăng nguồn 

nhân lực chất lượng cao cho địa 

phương.  

Khu vực dự án hiện tại chưa có cơ sở 

giáo dục, nghiên cứu khoa học nào nên 

không được phát triển mạnh cả về nhân 

lực và vật lực cho lĩnh vực này. 

2 

 

 

Vệ sinh môi trường 

Cải thiện vệ sinh môi trường đô 

thị, giảm thiểu ô nhiễm và rủi ro 

dịch bệnh liên quan đến nước thải 

và điều kiện vệ sinh môi trường, 

nâng cao chất lượng cuộc sống cho 

người dân khu vực dự án.  

Cải thiện dịch vụ đô thị, đảm bảo 

mỹ quan và phát triển bền vững 

cho Đại học Đà Nẵng trong quá 

trình phát triển 

Vệ sinh môi trường và chất lượng cuộc 

sống sẽ không đảm bảo do thiếu hệ 

thống xử lý nước thải.  
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 TT 
Vấn đề môi 

trường - xã hội 
Có dự án Không có dự án 

3 Kinh tế xã hội 

Dự án đi vào xây dựng và hoạt 

động sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể 

cho ngân sách địa phương. Là tiền 

đề cho việc phát triển bền vững về 

kinh tế xã hội gắn với giáo dục và 

nghiên cứu khoa học. 

Không có nguồn thu và khoản đầu tư 

nào từ khu vực dự án 

4 Sinh kế 

Khi các công trình được xây dựng 

và đưa vào hoạt động, số lượng 

người sẽ tăng lên, người dân địa 

phương sẽ có cơ hội kinh doanh 

các dịch vụ ăn uống, hàng tiêu 

dùng, từ đó gia tăng thu nhập cho 

cuộc sống ổn định hơn 

Không được cải thiện do không phát 

triển được hoạt động kinh doanh dịch 

vụ. 

4.2. Phân tích phương án thay thế 

4.2.1. Phân tích thay thế giữa thiết kế truyền thống và ứng dụng thiết kế bền vững cho các 

tòa nhà  

Thông thường ở Việt Nam, các cơ sở giáo dục đã được thiết kế theo truyền thống theo các 

tiêu chuẩn địa phương có thể được thiết lập cho đất nước trong quá khứ. Hiện nay, hệ thống 

giáo dục đại học của đất nước đã được yêu cầu phải đổi mới để theo kịp với hệ thống giáo dục 

tiên tiến toàn cầu. Các yêu cầu gần đây đã được thể chế hóa thông qua Luật Giáo dục năm 

2012 và văn bản dưới luật liên quan theo Luật. Các lựa chọn thay thế trong thiết kế bền vững 

của các cơ sở giáo dục sẽ được xem xét so với các cơ sở truyền thống để chọn mô hình thiết 

kế phù hợp nhất theo hướng hiện đại toàn cầu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Hai 

tùy chọn trong thiết kế các tòa nhà giáo dục được đề xuất để phân tích bao gồm (i) ứng dụng 

của thiết kế bền vững và (ii) theo thiết kế truyền thống. Kết quả phân tích thay thế được trình 

bày trong Bảng 4.2. 

Bảng 4.2. Phân tích các phương án thiết kế 

Các vấn đề 

cần chú ý 
Thiết kế bền vững Thiết kế truyền thống 
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Năng lượng 

và vật liệu 

- Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng sẽ góp 

phần sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nước và 

năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính 

(GHG) và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Tối ưu hóa không gian xây dựng và sử dụng 

vật liệu sẽ làm giảm việc thăm dò tài nguyên 

thiên nhiên, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự 

nhiên. 

- Mua các sản phẩm và vật tư sạch có hiệu quả 

về tài nguyên, phân hủy sinh học và giảm 

chất thải thông qua việc giảm thiểu nguồn và 

tái chế để loại bỏ việc xử lý ngoài địa điểm. 

- Các tòa nhà sẽ sử dụng mạng lưới điện 

quốc gia làm nguồn năng lượng cho 

chiếu sáng, sưởi ấm, làm mát hệ thống 

trong quá trình hoạt động. Điều này có 

thể tạo ra gánh nặng cho việc tiêu thụ 

năng lượng quốc gia. Ngoài ra, hiện tại 

các nguồn năng lượng quốc gia đã được 

sản xuất chủ yếu từ các nhà máy thủy 

điện và nhà máy nhiệt điện sử dụng than 

làm nhiên liệu hóa thạch. Cả hai loại nhà 

máy phát điện đều được coi là góp phần 

gây thiệt hại cho hệ sinh thái tự nhiên và 

tăng GHG. 

- Hơn nữa, thiết kế truyền thống không chú 

ý đến việc sử dụng các sản phẩm và nhà 

cung cấp làm sạch hoặc vật liệu phân hủy 

sinh học vì chi phí của chúng cao. Điều 

này đã dẫn đến việc tăng xử lý chất thải 

tại chỗ gây hại cho hệ sinh thái tự nhiên. 

Tuổi thọ 

của công 

trình 

- Dài hơn vì thiết kế bền vững giúp các cơ sở 

chịu được các tác động do biến đổi khí hậu 

thông qua thiết kế và lựa chọn vật liệu xây 

dựng thích ứng với biến đổi khí hậu và các 

lớp phủ thích ứng khác. 

- Thiết kế bền vững sẽ giảm thiểu sự cố hệ 

thống thông qua đào tạo cư dân tòa nhà, quản 

lý cơ sở và nhân viên bảo trì theo các nguyên 

tắc và phương pháp thiết kế bền vững. 

- Ngắn hơn vì thiết kế truyền thống không 

chú ý nhiều đến tác động tiêu cực tiềm ẩn 

đến tuổi thọ của cơ sở do biến đổi khí 

hậu và các lớp phủ cực đoan khác. 

- Ngoài ra, chất lượng của các tòa nhà áp 

dụng thiết kế truyền thống có thể nhanh 

chóng bị suy giảm do độ ẩm trong nhà 

không được kiểm soát đúng cách dẫn đến 

sự phát triển của nấm mốc, nấm có thể 

phá hủy bề mặt tường. Hơn nữa, các hoạt 

động O & M không được quản lý đúng 

cách trong suốt vòng đời của nó. 

Tính thẩm 

mỹ 

- Tốt hơn là thiết kế bền vững sẽ chú ý đến giá 

trị thẩm mỹ bên trong và bên ngoài các cơ sở 

như tầm quan trọng của quan điểm và sự tích 

hợp của các yếu tố tự nhiên và nhân tạo. 

- Thông thường thiết kế truyền thống 

không phân tích kỹ lưỡng cảnh quan của 

một tòa nhà được đề xuất về mặt cấu trúc 

và hình dạng để hài hòa giữa các tính 

năng của thiên nhiên xung quanh và các 

yếu tố nhân tạo. 
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Sức khỏe 

và sự an 

toàn của 

học sinh và 

nhân viên 

- Sức khỏe và sự an toàn của sinh viên và nhân 

viên học tập và làm việc tại các cơ sở đặc biệt 

là trong các phòng thí nghiệm sẽ không bị ảnh 

hưởng vì thiết kế bền vững như sau: 

+ Với thiết kế phong bì tòa nhà quản lý 

đúng cách các nguồn ẩm thông qua 

sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí 

(HVAC). Những thiết kế như vậy sẽ 

ngăn chặn vi khuẩn trong không khí, 

nấm mốc và các loại nấm khác, cũng 

như radon được phát triển bên trong và 

bên ngoài các tòa nhà. 

+ Chất lượng của các thành phần môi 

trường trong cửa, các cơ sở sẽ được 

giám sát tự động thông qua các điểm 

kiểm soát cảm biến thử nghiệm để kiểm 

soát việc sử dụng hiệu quả năng lượng, 

nước, chất thải, nhiệt độ, độ ẩm và 

thông gió. 

+ Hệ thống phòng chống cháy nổ cũng 

như các tuyến sơ tán cho người khuyết 

tật kể cả người khuyết tật làm việc bên 

trong các cơ sở sẽ được thiết kế tốt. 

+ Độ ồn và độ rung bên trong các cơ sở 

sẽ được kiểm soát thông qua việc sử 

dụng cách ly vật liệu và thiết bị hấp thụ 

âm thanh. 

- Thiết kế truyền thống không tập trung 

nhiều vào việc nâng cao chất lượng môi 

trường trong nhà của tòa nhà trong quá 

trình vận hành. Cụ thể, rất hiếm khi thấy 

một cảm biến được lắp đặt trong nhà để 

tự động theo dõi các thành phần môi 

trường và kiểm soát các chất ô nhiễm, 

các chất độc hại, sưởi ấm, điều hòa 

không khí để bảo vệ sức khỏe và sự an 

toàn của những người làm việc bên trong. 

- Các vấn đề phòng ngừa, chiến đấu và sơ 

tán do cháy nổ có thể không được đồng 

bộ hóa thông qua thiết kế cơ sở để áp 

dụng các biện pháp giảm thiểu trong quá 

trình hoạt động, 

- Hiệu ứng tiếng ồn và rung từ các hoạt 

động bên trong và bên ngoài có thể 

không được xem xét cẩn thận trong quá 

trình thiết kế để ngăn ngừa bất kỳ bệnh 

nghề nghiệp nào cho sinh viên và nhân 

viên. 

 

 

 

Bình đẳng 

giới và xã 

hội 

- Thiết kế bền vững sẽ góp phần cải thiện bình 

đẳng giới; giảm bạo lực trên cơ sở giới 

(GBV) và tạo điều kiện thuận lợi cho người 

khuyết tật thông qua việc thiết kế các cơ sở 

giáo dục với phòng vệ sinh riêng, đường dẫn 

ưu tiên đến thang máy, bãi đỗ xe cho người 

khuyết tật và phụ nữ mang thai. 

- Thiết kế truyền thống có thể không chú ý 

nhiều đến điều kiện cải thiện các vấn đề 

về giới, GBV và thuận tiện cho người 

khuyết tật. 

- Nếu các cơ sở giáo dục được thiết kế 

không có nhà vệ sinh riêng biệt, các con 

đường ưu tiên cho người khuyết tật và 

phụ nữ mang thai và không có bãi đậu xe 

ưu tiên cho họ, cơ hội đến trường đại học 

để học và làm việc cho họ sẽ bị hạn chế. 

Chi phí xây 

dựng, chi 

phí O & M  

- Mặc dù, chi phí xây dựng phải cao hơn, chi 

phí O & M phải giảm đáng kể vì (i) tuổi thọ 

công việc dài hơn và (ii) năng lượng được sử 

dụng được lấy từ các nguồn tái tạo. 

- Ngược lại, chi phí xây dựng có thể thấp 

hơn, nhưng chi phí O & M sẽ cao hơn vì 

(i) vòng đời công việc ngắn hơn và (ii) 

năng lượng sử dụng được lấy từ lưới điện 

quốc gia với giá cao hơn. 
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Hiệu quả 

kinh tế xã 

hội 

- Hiệu quả hơn vì những lý do sau: 

+ Số lượng học sinh đặc biệt là học sinh 

nữ và học sinh khuyết tật có thể tăng. 

+ Hoạt động của tiểu dự án sẽ ảnh hưởng 

đến cơ chế hoạt động của các thành 

viên đại học theo mô hình tự chủ cao, 

là cơ sở để họ nâng cao chất lượng đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ 

cộng đồng ở khu vực miền trung và cao 

nguyên miền trung. 

+ Mô hình tiểu dự án thành công trong 

giáo dục đại học sẽ được đưa vào các 

bài học kinh nghiệm để chia sẻ cho 

toàn bộ ngành giáo dục đại học ở Việt 

Nam. 

+ Tiểu dự án sẽ góp phần vào sự bền 

vững xã hội thông qua việc thúc đẩy 

phát triển kinh tế quốc gia cũng như 

tăng cường dân chủ, bình đẳng và tiến 

bộ trong xã hội. 

- Ít có tầm ảnh hưởng vì những lý do sau: 

+ Thiết kế truyền thống có thể không 

thay đổi chất lượng không gian học 

tập và cơ sở vật chất theo tiêu 

chuẩn quốc tế và khu vực cũng như 

đáp ứng nhu cầu nâng cao của sinh 

viên và dân chủ xã hội và giới tính 

trong trường đại học. Điều này sẽ 

không trở thành một mô hình tốt để 

chia sẻ với các trường đại học 

khác. 

+ Điều này dẫn đến việc không tăng 

số lượng sinh viên trong và ngoài 

nước đăng ký học tập và nghiên 

cứu, điều này sẽ khó cân bằng giữa 

thu và chi cho việc tự chủ tài chính 

theo chính sách của chính phủ. 

 

 

  



Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng 

 

Báo cáo Đánh Giá Tác động Môi trường Xã hội 

 

 154 

CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

Với các tác động và rủi ro tiềm ẩn được xác định và đánh giá trong Chương 3, Kế hoạch quản 

lý môi trường và xã hội (ESMP) đã được chuẩn bị trong chương này với mục đích phòng 

ngừa và giảm thiểu tác động. Các quy trình thực hiện, giám sát, giám sát và báo cáo cũng 

được bao gồm trong ESMP này cùng với chương trình xây dựng năng lực và dự toán chi phí. 

ESMP này bao gồm các nội dung chính như sau: 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường tiềm ẩn từ giai đoạn Nghiên cứu khả thi và 

Thiết kế chi tiết đến các giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng và vận hành cùng với trách 

nhiệm thực hiện; 

- Chương trình giám sát môi trường; 

- Khung tuân thủ dự án, bao gồm các thỏa thuận giám sát môi trường và xã hội, chế tài đối 

với việc không tuân thủ; 

- Chương trình nâng cao năng lực; 

- Dự toán chi phí; và 

- Cơ chế giải quyết khiếu nại. 

5.1. Kế hoạch thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động 

5.1.1. Xem xét các vấn đề môi trường trong giai đoạn thiết kế Pre-Fs và FS 

Trong bước nghiên cứu tiền khả thi và khả thi cần xem xét đến tính xanh của công trình, hay 

còn gọi là Công trình xanh. 

Công trình xanh là phương pháp thiết kế, xây dựng và vận hành công trình nhằm: 

• Sử dụng hiệu quả năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên khác 

• Giảm thiểu phát thải, ô nhiễm và những tác động tiêu cực tới môi trường 

• Đảm bảo sức khoẻ và tối ưu năng suất làm việc của người sử dụng công trình 

• Giảm chi phí vận hành trong suốt vòng đời công trình 

Công trình xanh là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng và có tính khả thi cao để 

phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, từ phạm vi quốc qua tới phạm vi toàn thế giới. 

Một số mục tiêu cụ thể của CÔNG TRÌNH XANH: 

✓ Tiếp cận thông minh về năng lượng 

Công trình xanh khuyến khích việc lập kế hoạch và mục tiêu về sử dụng năng lượng ngay từ 

khi khởi đầu dự án, tận dụng những thế mạnh của khu vực công trình và điều kiện khí hậu 

nhằm giảm thiểu nhu cầu sưởi ấm, làm mát và chiếu sáng; kết hợp thiết kế cảnh quan trong 

chắn nắng, chắn gió; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng; tích hợp giải 

pháp sử dụng năng lượng tái tạo; v.v. 

✓ Bảo vệ tài nguyên nước 

Các thiết kế cần tính đến việc giảm thiểu tiêu thụ nước.  

Các công trình có thể giảm thiểu mức tiêu thụ nước như xây dựng bể chứa nước mưa để thu 

hồi nước mưa trên mái nhà, nước mưa chảy tràn ở sân. Bể nước này có thể sử dụng trong việc 

tưới cây, tưới đường, phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy… 

✓ Giảm thiểu chất thải và ô nhiễm 

Việc giảm thiểu phát thải đòi hỏi sự tính toán tỉ mỉ xuyên suốt quá trình thiết kế, xây dựng và 

vận hành công trình. Công trình xanh giúp hạn chế tác động tiêu cực tới môi trường thông qua 

chiến lược 3R (Giảm thiểu – Tái sử dụng – Tái chế). Ví dụ, khi giảm diện tích không thấm 
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nước, công trình có thể góp phần giảm lượng nước mưa chảy tràn và nhiệt độ bề mặt cảnh 

quan. Chúng ta cũng có rất nhiều cơ hội tái sử dụng những kết cấu có sẵn hay tái chế, tái sử 

dụng vật liệu trong khu vực công trình. 

✓ Đảm bảo sức khoẻ và tiện nghi của người sử dụng công trình 

Việc cấp đủ khí tươi cho các không gian bên trong công trình nhờ thông gió hiệu quả giúp 

đảm bảo chất lượng không khí tốt, ngăn ngừa sự tích tụ các hóa chất độc hại từ các loại vật 

liệu và quá trình vận hành các thiết bị. 

Công trình xanh khuyến khích áp dụng rộng rãi giải pháp chiếu sáng tự nhiên nhằm đáp ứng 

yêu cầu chiếu sáng không gian, tạo tầm nhìn tốt đồng thời giảm thiểu đáng kể chi phí cho 

chiếu sáng nhân tạo. 

Công trình xanh là dạng thiết kế “hấp dẫn cả về thị giác và thính giác”. Trên thực tế, trong 

thiết kế công trình trường học và văn phòng, môi trường âm thanh và yêu cầu cách âm đóng 

vai trò qua trọng trong kiến tạo một không gian tốt cho việc tập trung, làm việc hiệu quả cũng 

như nghỉ ngơi giữa các thời gian làm việc. 

Công trình xanh khuyến khích sử dụng giải pháp làm mát thụ động thông qua chắn nắng và 

thông gió phù hợp, hoặc thậm chí đơn giản như việc thiết kế – lắp đặt hiệu quả các thiết bị 

như quạt trần. 

✓ Giữ gìn cảnh quan xanh 

Công trình xanh yêu cầu sự lưu tâm đặc biệt tới lựa chọn vị trí xây dựng, bảo tồn thảm thực 

vật hiện hữu, đồng thời bổ sung các mảng xanh trong thiết kế công trình. Thảm thực vật có 

thể góp phần giảm thiểu nhu cầu sưởi ấm và làm mát, lọc sạch không khí, giảm thiểu hiệu ứng 

đảo nhiệt cũng như có lợi ích khác. 

✓ Kết nối cộng đồng 

Ngay từ đầu giai đoạn thiết kế, cần lưu tâm đến khoảng cách giữa các khu làm việc của người 

sử dụng công trình cũng như tới những dịch vụ tiện ích khác nhằm giảm thiểu tác động môi 

trường của phương tiện giao thông cá nhân và lưu lượng phương tiện lưu thông trên đường. 

Công trình xanh khuyến khuyến khích việc sử dụng những phương tiện giao thông thân thiện 

với môi trường như xe đạp và một số giải pháp giao thông xanh khác. 

✓ Tối ưu chi phí trong toàn bộ vòng đời công trình 

Công trình xanh có sự tính toán đến chi phí trong toàn bộ vòng đời của công trình, trong khi 

công trình thông thường chỉ tập trung vào chi phí thiết kế và xây dựng ban đầu. 

Đối với Dự án Phát triển các trường Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Đà 

Nẵng, có thể áp dụng các tiêu chí sau đây trong quá trình lập nghiên cứu tiền khả thi và khả 

thi để nâng cao hiệu quả của dự án: 

Tiêu chí 1: Quy hoạch sử dụng đất hợp lý và bảo đảm không gian xanh cần thiết. 

Quy hoạch phải tôn trọng hề sinh thái tự nhiên, tạo ra các không gian xanh và không gian mặt 

nước, sao cho người sử dụng, khách đến làm việc khi đi trên trong các khu vực dự án không 

bị mảng bê tông che chắn, có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, mặt nước trong xanh và tiếp 

cận các khu vực xanh khác theo bán kính phục vụ ngắn nhất.  

Hệ thống cây xanh làm tăng thẩm mỹ cảnh quan, tạo ra cảm giác êm dịu về màu sắc và môi 

trường khí hậu khu vực dự án, tôn cao giá trị thẩm mỹ của các công trình kiến trúc. Các các 

công trình xây dựng cần tuân thủ các quy định về mật độ xây dựng và hiệu quả sử dụng đất. 

Tiêu chí 2: Công trình kiến trúc xanh 

Các tòa nhà xây dựng mới cần theo định hướng: 

- Xanh hoá các công trình cây xanh, thảm cỏ phủ mặt đất, cây xanh trên bề mặt công 

trình, cây xanh trong công trình, đa dạng sinh học sân trong, sân thượng và tầng lửng 

công trình, chống chói loá từ mặt kính,... 
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- Tiết kiệm và sử dụng hợp lý năng lượng: giảm thiểu tiêu thụ năng lượng trong bố cục 

không gian kiến trúc công trình, trong thiết kế kết cấu bao che (cách nhiệt, tránh nắng, 

vật liệu xây dựng), tận dụng ánh sáng tự nhiên, thông gió tự nhiên, tiết kiệm năng 

lượng đối với hệ thống điều hoà không khí và hệ thống chiếu sáng nhân tạo, làm mát 

nhà, khai thác sử dụng năng lượng tái tạo (pin mặt trời cấp điện, năng lượng gió, đun 

nước bằng năng lượng mặt trời,...); 

- Tiết kiệm nguồn nước: tiêu thụ nước có hiệu quả, tái sử dụng nước thải làm nước rửa 

vệ sinh và tưới cây, lưu trữ và sử dụng nước mưa; 

- Giảm thiểu các nguồn thải của công trình (khí thải, nước thải, chất thải rắn), chất thải 

từ quá trình vận hành công trình ra môi trường xung quanh; 

- Đảm bảo chất lượng môi trường không khí trong nhà trong sạch, hệ số trao đổi không 

khí tươi mát, đạt yêu cầu vệ sinh; không bị ồn rung; bề mặt trong nhà không bị đọng 

sương, ngưng tụ, ẩm; vật liệu không bị ẩm mốc; hệ thống công trình vệ sinh đạt tiêu 

chuẩn môi trường, bảo đảm sức khoẻ và tiện nghi. 

Tiêu chí 3: Giao thông xanh 

- Quy hoạch không gian, bố trí khu làm việc hợp lý để giảm bớt nhu cầu đi lại của 

người sử dụng; 

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao - thông vận tải thoả mãn nhu cầu đi lại của 

người sử dụng.  

- Phát triển giao thông công cộng (xe bus, xe điện,...) kết nối giữa các khu vực dự án; 

tạo điều kiện cho người sử dụng công trình đi bộ và đi xe đạp (xe máy, ô tô con gây ô 

nhiễm không khí tính trên đầu người sẽ gấp 15-20 lần so với đi bằng xe bus). 

Tiêu chí 4: Hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý và tái chế, tái sử dụng chất thải (nước thải, 

chất thải rắn, khí thải) 

- Bảo đảm 100% chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh trong khu vực dự 

án được thu gom, phân loại, vận chuyển an toàn, tái chế, tái sử dụng và xử lý thải bỏ 

đúng kỹ thuật an toàn vệ sinh môi trường; 

- Quản lý tốt hệ thống thoát nước mặt, hệ thống thoát nước thải khu vực dự án; xây 

dựng hệ thống thu gom nước mưa, hệ thống xử lý và tái sử dụng nước thải sinh hoạt 

để sử dụng cho rửa xe, rửa đường, tưới cây,... 

- Đường phố, vỉa hè của khu vực dự án thường xuyên được giữ gìn vệ sinh, quét dọn 

sạch sẽ, trong các ngày nắng nóng, hanh khô được tưới nước, rửa sạch sẽ. 

✓ Đồng lợi ích về khía cạnh kỹ thuật và biến đổi khí hậu (BĐKH) 

Dự án sẽ bao gồm / xem xét thiết kế / hoạt động đồng lợi ích về BĐKH như (i) Xem xét áp 

dụng thiết kế / công nghệ / thiết bị thân thiện với môi trường / xanh, ví dụ như chiếu sáng, làm 

mát / thông gió, năng lượng mặt trời, v.v. và (ii) Áp dụng / cung cấp khóa đào tạo / nghiên 

cứu về môi trường, năng lượng tái tạo và tiện ích hiệu quả của năng lượng. 

Các hành động có thể có trong dự án: 

- Cải thiện hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà hiện tại và xanh: Cải thiện hiệu quả 

năng lượng và tài nguyên trong các tòa nhà công nghiệp, thương mại (bao gồm nhà 

kho), công cộng và dân cư dẫn đến tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, tăng tiêu thụ 

năng lượng tái tạo và / hoặc giảm tiêu dùng nguyên vật liệu, năng lượng. 

- Kiến trúc xanh cho công trình xanh: Sử dụng thiết kế kiến trúc hiệu quả cao, thiết bị 

và thiết bị tiết kiệm năng lượng và kỹ thuật xây dựng giúp giảm mức tiêu thụ năng 

lượng của các tòa nhà, vượt quá tiêu chuẩn có sẵn và tuân thủ các chương trình chứng 

nhận hoặc đánh giá hiệu quả năng lượng cao. 

- Năng lực thể chế và quản lý dự án. 
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Đối với tiểu dự án ĐHĐN, các đồng lợi ích khí hậu xem xét dưới đây: 

Các loại thành phần / 

hoạt động 

Liên kết tiềm năng với các đồng lợi ích của biến đổi khí hậu 

Hợp phần 1.1. Nâng cao 

chất lượng dạy và học 

Thích ứng: Không áp dụng 

Giảm thiểu: Xây dựng hoặc cải thiện các cơ sở giáo dục có thể mang lại 

lợi ích cho khí hậu bằng cách tích hợp năng lượng tái tạo và ứng dụng 

thiết kế / thiết bị tiết kiệm năng lượng hơn so với tiêu chuẩn phổ biến 

trong khu vực (ví dụ, thực hiện kiểm toán năng lượng, lắp đặt các tấm pin 

mặt trời, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng và thiết bị). 

Năng lượng tái tạo: PV năng lượng mặt trời trên mái nhà là một khoản 

đầu tư khả thi về mặt tài chính. PV sẽ giảm năng lượng dựa trên nhiên 

liệu hóa thạch, do đó tạo ra đồng lợi ích của biến đổi khí hậu. Nó cũng sẽ 

tăng cường chất lượng dịch vụ điện, giảm hóa đơn tiền điện của trường 

đại học và tạo thêm thu nhập. 

Hiệu quả năng lượng: Áp dụng các thiết kế kiến trúc hiệu quả cao, thiết 

bị tiết kiệm năng lượng, mua thiết bị sản xuất ít carbon và tiết kiệm năng 

lượng, cung cấp và xử lý nước hiện đại và hiệu quả, và các kỹ thuật xây 

dựng giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng, vượt tiêu chuẩn sẵn có và tuân 

thủ các chương trình chứng nhận hoặc đánh giá hiệu quả năng lượng cao. 

Hợp phần 2.1. Nghiên cứu 

xuất sắc và chuyển giao 

công nghệ 

Thích ứng: (i) Tích hợp nội dung về thích ứng biến đổi khí hậu trong 

chương trình giảng dạy (giáo dục về các vấn đề biến đổi khí hậu đang gia 

tăng, thay đổi mô hình mưa và lũ lụt, ứng phó khẩn cấp với lốc xoáy, lũ 

lụt).; và (ii) tài trợ nghiên cứu cho các công nghệ, quy trình hoặc chính 

sách góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu (ví dụ: phân tích rủi ro khí 

tượng thủy văn, nông học). 

Giảm thiểu: (i) Thúc đẩy RE và EE; (ii) Bao gồm nội dung về giảm 

thiểu biến đổi khí hậu (ví dụ: giảm GHG) trong chương trình giảng dạy; 

và (iii) (ii) tài trợ nghiên cứu cho các công nghệ, quy trình hoặc chính 

sách góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu (ví dụ: nông lâm kết hợp, cô 

lập carbon). 

Hợp phần 3.1. Năng lực 

thể chế và quản lý dự án 

Thích ứng: Yêu cầu các nhà cung cấp CNTT đảm bảo chuẩn bị các kế 

hoạch khắc phục thảm họa để giảm thiểu rủi ro thiên tai và khí hậu tiềm 

ẩn và tiến hành đào tạo về các trường hợp khẩn cấp cho các nhà khai thác 

hệ thống. 

  

5.1.2. Biện pháp được tích hợp trong thiết kế kỹ thuật chi tiết 

Một số biện pháp có thể lồng ghép vào thiết kế chi tiết để đảm bảo tính thân thiện với môi 

trường cũng như thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu được đưa ra dưới đây: 

• Giảm thiểu tối đa tiêu thụ nguồn năng lượng hoá thạch, tận dụng các nguồn năng 

lượng tự nhiên, năng lượng tái tạo, tự tái tạo. 

• Tiết kiệm nhu cầu sử dụng nước, tận dụng các nguồn nước như nước mưa, tái sử dụng 

nguồn nước thải sau xử lý. 

• Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, nhiên liệu tái tạo.  

• Thiết kế kiến trúc thân thiện với người sử dụng như có lối lên xuống cho người khuyết 

tật từ lòng đường lên vỉa hè, từ ngoài sân vào các tòa nhà. Có các lan can để bám vào 

cho những người khó khăn trong việc đi lại. 
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• Mục tiêu bảo vệ nguồn sinh thái, giảm tiểu các tác động tiêu cực của việc xây dựng 

công trình tới hệ sinh thái xung quanh, bảo tồn đa dạng nguồn sinh học, phát triển 

thảm thực vật, trồng cây xanh trên mái hay các tầng nhà. 

• Giảm thiểu các chất thải và ô nhiễm môi trường, giảm xả nước thải, chất thải rắn, khí 

thải, khuyến khích các giải pháp tái chế, tái sử dụng chất thải trong khi xây dựng và 

vận hành. 

• Đảm bảo được tiện nghi và sức khoẻ, chất lượng không khí như trong nhà, tiện nghi 

nhiệt, vi khí hậu, tiện nghi về ánh sáng, tiện nghi tiếng ồn, độ rung. 

• Tiêu chuẩn công trình xanh nêu cao khả năng thích ứng và giảm nhẹ khi thiên tai, khả 

năng phòng chống úng ngập, đảm bảo được sự bền vững của công trình khi có bão, 

động đất, thảm hoạ thiên nhiên.  

• Đảm bảo công trình không gây ra hiệu ứng đảo nhiệt, khuyến khích đi lại bằng xe đạp 

và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, tận dụng các vật liệu địa phương, 

giảm nhu cầu giao thông vận tải. 

• Dễ dàng kết nối cộng đồng, tham vấn từ cộng đồng khi đầu tư xây dựng dự án, kết nối 

các tiện ích, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ sẵn có, không gian phục vụ cộng đồng và 

tiện nghi đầy đủ cho tất cả mọi người. 

• Đảm bảo tối ưu hoá hầu hết các hoạt động quản lý trong giai đoạn thiết kế công tình, 

giai đoạn thi công công trình và giai đoạn vận hành công trình, khuyến khích áp dụng 

thêm hệ thống quản lý môi trường. 

• Khuyến khích các sáng kiến đem lại lợi ích cho môi trường nằm ngoài các yêu cầu ở 

trên 

Lớp vỏ công trình: 

Lớp vỏ công trình bao gồm tường bên ngoài, mái che, kính, cửa thông gió tự nhiên… được 

coi là ranh giới bên trong và bên ngoài công trình, bao gồm tường bên ngoài, mái, kính, các 

đặc tính có thể tận dụng được ánh sáng tự nhiên và che nắng, đồng thời các cửa thông gió tự 

nhiên để kiểm soát xâm nhập. 

Trước đây, lớp vỏ công trình đơn giản chỉ thường bao gồm những tấm chắn nắng có thể đóng 

mở thủ công hoặc tự động nhằm cải thiện chất lượng che nắng, chiếu sáng và thông gió cho 

bên trong công trình, hoặc được bổ sung bởi các giải pháp thiết kế thụ động sử dụng năng 

lượng mặt trời. Hiện nay, lớp vỏ công trình phức tạp hơn, bao gồm nhiều lớp với nhiều chức 

năng và tích hợp các hệ thống kỹ thuật khác (như hệ thống điều khiển tòa nhà) nhằm giảm 

thiểu sử dụng năng lượng và thân thiện hơn với môi trường. Đây được xem như hướng đi tất 

yếu để hướng tới kiến trúc xanh, có thể kể đến một số lớp vỏ công trình điển hình sau: 

• Lớp vỏ bao phủ cây xanh: Các giải pháp phủ cây xanh đường phố, nóc nhà và lớp vỏ 

bên ngoài của công trình cũng là một xu hướng cải thiện môi trường sống và tăng diện 

tích cây xanh hiệu quả. Lớp vỏ công trình phủ cây xanh giảm hiện tượng đảo nhiệt đô 

thị, giảm thiểu sự hình thành các cơn bão do chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực, 

làm mát cho công trình. Đây là xu hướng lớp vỏ công trình hướng đến tự nhiên, sử 

dụng chi phí, công nghệ thấp, cần lựa chọn cây xanh phù hợp với ý đồ kiến trúc của 

công trình. Các giải pháp bảo trì lớp vỏ cây xanh nhằm đảm bảo chức năng, thẩm mỹ 

kiến trúc cũng là một vấn đề cần lưu ý. 

• Lớp vỏ công trình tích hợp công nghệ môi trường: Lớp vỏ công trình đơn thuần kết 

nối một, hoặc vài công nghệ, nhưng không có sự kết nối với các hệ thống khác của tòa 

nhà. Lớp vỏ công trình có thể tạo ra năng lượng, thu nước mưa, hấp thụ khí Cacbonic 

(CO2). Một số ví dụ như: Công trình nhà ở tại Albstadt (Đức) sử dụng những tấm pin 

năng lượng mặt trời gắn vào những tấm chắn nắng ở lớp vỏ công trình, hoặc công 
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trình nhà ở tương tự ở Thụy Sĩ dùng lăng kính để phản xạ ánh sáng mặt trời và vật liệu 

PCM để lưu trữ năng lượng. 

• Lớp vỏ công trình thích ứng khí hậu: Lớp vỏ công trình thích ứng khí hậu tận dụng tối 

đa thông gió tự nhiên, cũng khai thác tối đa khả năng thông gió cơ khí, nhằm tạo điều 

kiện vi khí hậu trong nhà tốt hơn trong khi giảm thiểu tiêu thụ năng lượng. 

• Lớp vỏ bằng kính tiết kiệm năng lượng: Với lớp vỏ kính tiết kiệm năng lượng, nó sẽ 

giúp các tòa nhà tránh sự bức xạ của ánh sáng mặt trời và đồng thời tiết kiệm điện 

năng sử dụng của máy điều hòa bị thất thoát nhiệt làm mát từ bên trong phòng ra bên 

ngoài. Ngoài ra, còn để tiệt kiệm năng lượng sưởi ấm khi năng lượng từ bên trong 

không bị khuếch tán ra môi trường bên ngoài. 

Hệ thống thu gom, tái sử dụng nước mưa: 

Mưa rơi xuống từ thượng nguồn sẽ chảy trên bề mặt qua các thành phố, các dòng sông, hoặc 

ngấm vào đất thành nước ngầm; cuối cùng sẽ đổ ra biển. Nước mưa sạch ban đầu sẽ bị nhiễm 

bẩn khi di chuyển trên bề mặt. Mức độ nhiễm bẩn phụ thuộc vào quãng đường nước mưa di 

chuyển sau khi chạm mặt đất và thời gian tiếp xúc với bề mặt chất bẩn. Quãng đường di 

chuyển càng xa, độ ô nhiễm càng lớn. Dựa trên nguyên lí quãng đường di chuyển thì nước 

mưa trên mái nhà có quãng đường di chuyển gần bằng không; do đó nước mưa trên mái nhà 

có chất lượng tốt nhất so với các loại nước mưa chảy trên bề mặt.  

Nước mưa trên mái nhà nếu được thu hứng với kỹ thuật tốt, chúng ta có thể dễ dàng xử lý đạt 

tiêu chuẩn đối với chất lượng nguồn nước dùng trong ăn uống theo tiêu chuẩn của WHO hay 

tiêu chuẩn cấp nước ăn uống của Việt Nam. Bằng kỹ thuật đơn giản, chúng ta có thể tăng hiệu 

quả chất lượng nguồn nước mưa đã được thu hứng như việc áp dụng các công nghệ tự nhiên: 

công nghệ trọng lực và bio-film,… sử dụng ngay trong bể chứa nước mưa. Một số công nghệ 

cải tiến có thể được áp dụng để nâng cao chất lượng nguồn nước mưa như kĩ thuật loại bỏ 

cặn, sục xả, khử trùng bằng năng lượng mặt trời, hay mô hình vận chuyển nước mưa nổi. 

 

5.1.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do thu hồi đất, GPMB 

Trong quá trình chuẩn bị dự án, tư vấn tái định cư và Đại học Đà Nẵng đã cùng nhau chuẩn bị 

RAP. Kế hoạch hành động tái định cư này bao gồm kết quả kiểm kê thiệt hại sơ bộ, khảo sát 

kinh tế xã hội, quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng và đánh giá về các tác động tích cực và 

tiêu cực của dự án. Kế hoạch cũng đề cập đến các lựa chọn tái định cư, chương trình phục hồi 

sinh kế, tham vấn và tham gia của các bên liên quan, cơ chế giải quyết khiếu nại và tổ chức 

thực hiện kế hoạch tái định cư, giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch tái định cư cũng 

như chi phí thực hiện RAP. 

Dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch tái định cư là 1.221.758.842.871 VNĐ (Một nghìn hai 

trăm hai mươi mốt tỷ. bảy trăm năm mươi tám triệu. tám trăm bốn mươi hai nghìn. tám trăm 

bảy bảy đồng). Kinh phí này bao gồm các khoản đền bù. hỗ trợ. thực hiện chương trình phục 

hồi sinh kế. khảo sát giá thay thế. giám sát và thực hiện. Dưới đây là bảng tóm tắt tính toán 

chi phí. 

Bảng 5.1. Dự toán thực hiện kế hoạch tái định cư của Tiểu dự án ĐHĐN 

TT Hoạt động Thành tiền 

I Tổng chi phí bồi thường cho làng đại học            1.194.181.218.501  

1 Bồi thường và hỗ trợ đất ở               808.375.800.000  

2 Bồi thường và hỗ trợ đất nông nghiệp                   8.504.979.000  

3 Bồi thường và hỗ trợ nhà ở               151.800.000.000  
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TT Hoạt động Thành tiền 

4 Bồi thường và hỗ trợ cho vật kiến trúc                 36.066.124.730  

5 Cây và hoa màu                 14.510.271.800  

6 Hỗ trợ vận chuyển                   1.404.000.000  

7 Hỗ trợ sinh hoạt                   3.936.240.000  

8 Hỗ trợ chính sách                     450.000.000  

9 Mộ                   6.150.000.000  

10 Hỗ trợ của các hộ gia đình (Trung bình 50 triệu đồng/hộ)                 23.400.000.000  

11 Chi phí dự phòng 10%               139.583.802.971  

II Chi phí khác                27.577.624.370  

1 
Chi phí thực hiện giải phóng mặt bằng (dự án 2% tổng 

tiền bồi thường và tiền hỗ trợ): 2%* (1) 
                23.883.624.370  

2 Chi phí khảo sát chi phí thay thế                     500.000.000  

3 Chi phí cho chương trình phục hồi thu nhập                    1.694.000.000  

4 Chi phí giám sát độc lập                    1.500.000.000  

Tổng chi phí thực hiện bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng cho làng đại học và khu tái định cư 
           1.221.758.842.871  

 (Nguồn: Báo cáo Kế hoạch tái định cư, tháng 1/2020) 

Bồi thường và hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng sẽ được dựa trên các nguyên tắc chính sau đây: 

- Tất cả những người bị ảnh hưởng có tài sản trong hoặc cư trú trong phạm vi diện tích 

đất dự án trước ngày khoá sổ đều được bồi thường thiệt hại. Những người bị mất thu 

nhập và / hoặc sinh sống sẽ được hỗ trợ khôi phục sinh kế dựa trên các tiêu chuẩn về 

tính đủ điều kiện được xác định bởi dự án với sự tham vấn của người bị ảnh hưởng bởi 

dự án. Nếu đến khi kết thúc dự án, sinh kế đã được chứng minh là không được khôi 

phục lại trước mức dự án, các biện pháp bổ sung sẽ được cung cấp. 

- Chi phí bồi thường đất nông nghiệp: Hiện tại, thành phố Đà Nẵng không còn quỹ đất 

nông nghiệp để đền bù cho những hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp theo cơ chế đất 

đổi đất, do đó tất cả các hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp đều được đền bù bằng tiền 

mặt với 100% giá thay thế.  

- Chi phí xây dựng nhà ở: Nhà cửa/công trình của hộ gia đình bị ảnh hưởng không phụ 

thuộc tình trạng pháp lý sẽ được bồi thường bằng 100% chi phí thay thế nếu được tạo 

lập trước ngày khóa sổ. Đối với nhà, công trình bị tháo dỡ một phần mà phần còn lại 

không đủ điều kiện để ở sẽ được bồi thường toàn bộ nhà theo giá thay thế (trường hợp 

này có xác định cụ thể của Hội đồng bồi thường), đối với công trình/nhà cửa bị tháo 

dỡ một phần mà phần còn lại đủ điều kiện để ở thì ngoài giá trị bồi thường cho phần 

diện tích bị tháo dỡ, người BAH sẽ được hỗ trợ thêm 30% giá trị phần bị tháo dỡ để 

khôi phục nguyên trạng hoặc nâng cấp nhà tốt hơn. Giá trị thay thế được tính để xây 

lại nhà/công trình mới không tính khấu hao và khấu trừ vật liệu tái sử dụng. 

- Chi phí bồi thường cây cối và hoa màu: sẽ áp dụng đền bù bằng tiền theo giá thay thế. 

- Chương trình phục hồi thu nhập: Sẽ có 468 hộ gia đình tham gia chương trình này. Để 

xác định nhu cầu hỗ trợ của mọi người, Tư vấn đã thực hiện một cuộc khảo sát để 
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đánh giá mọi người cần một chương trình phục hồi thu nhập phù hợp. Nhu cầu / nhu 

cầu của mọi người sẽ được cập nhật tại thời điểm thực hiện để giúp Chương trình đạt 

được mục tiêu. Ngân sách ước tính cho chương trình phục hồi thu nhập là 

1.694.000.000 đồng bao gồm chi phí đào tạo, hội thảo, quản lý và giám sát và đánh 

giá. Các hoạt động của chương trình bao gồm (i) Thành lập một nhóm tiết kiệm và cho 

vay sử dụng quỹ vay vốn của Nhà nước; (ii) Hỗ trợ tiếp cận các khoản vay cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh; (iii) Hỗ trợ đào tạo nghề; (iv) Cung cấp thông tin và vị trí 

công việc và (v) Hỗ trợ đăng ký kinh doanh. 

Chi tiết được đề cập trong Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư của Tiểu dự án ĐHĐN. 

Biện pháp giảm thiểu tác động của việc di dời mồ mả 

Có 1500 ngôi mộ của các hộ gia đình sẽ cần phải 

di dời để xây dựng trường đại học. Việc di dời 

các ngôi mộ sẽ được thực hiện trên cơ sở tham 

vấn đầy đủ với các hộ gia đình bị ảnh hưởng để 

đáp ứng các phong tục và thói quen của họ liên 

quan đến việc di dời các ngôi mộ. Bồi thường 

đền bù cho các ngôi mộ bị ảnh hưởng bao gồm 

toàn bộ chi phí liên quan đến a) đất để chôn cất 

lại, b) đào, c) di dời, d) cải tạo, e) xây dựng lăng 

mộ mới và f) các chi phí liên quan hợp lý khác 

cần thiết để đáp ứng Phong tục tập quán.  

Đất để di dời tất cả các ngôi mộ bị ảnh hưởng sẽ 

được cung cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng - tại một nghĩa địa theo chỉ định của UBND 

quận Ngũ Hành Sơn. Các hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về vị trí của nghĩa địa 

này để họ có thể quyết định nơi di dời các ngôi mộ bị ảnh hưởng - đến nghĩa địa được chỉ 

định, hoặc đến một nơi khác theo phong tục và thói quen của họ. Nếu các hộ gia đình bị ảnh 

hưởng quyết định di dời các ngôi mộ bị ảnh hưởng đến nghĩa địa - theo chỉ định của UBND 

quận, đất sẽ được cung cấp cho tất cả các ngôi mộ bị ảnh hưởng miễn phí cho họ. Nếu họ 

quyết định tự di dời các ngôi mộ bị ảnh hưởng, chi phí thay thế để mua đất sẽ được bồi 

thường. 

Trong trường hợp không thể xác định được chủ sở hữu của các ngôi mộ bị ảnh hưởng, phải 

đưa ra thông báo công khai tại địa phương (trên TV, tờ báo nổi tiếng) trong một số lần để tìm 

kiếm chủ sở hữu ngôi mộ. Trong một thời gian hợp lý, nếu chủ sở hữu ngôi mộ không thể 

xuất hiện, việc di dời các ngôi mộ nên được thực hiện bởi một đơn vị chuyên ngành tham 

khảo ý kiến với phòng y tế của Quận. Vị trí địa lý và tình trạng của các ngôi mộ (có ảnh chụp 

chi tiết), quy trình di dời mộ và vị trí mới của các ngôi mộ phải được ghi lại cẩn thận cho chủ 

sở hữu sử dụng sau đó. Trong quá trình thực hiện, Chủ sở hữu tiểu dự án sẽ thông báo sớm 

cho các hộ gia đình có ngôi mộ bị ảnh hưởng để họ có thể sắp xếp phương án của họ phù hợp 

với các thực hành tâm linh của người dân và đền bù cho hộ gia đình bị ảnh hưởng theo yêu 

cầu trong RAP và ESMP của tiểu dự án. 

Biện pháp giảm thiểu khi giải phóng mặt bằng: 

Rủi ro an toàn liên quan đến UXO 

Bom và mìn chưa nổ sẽ được tìm kiếm để loại bỏ ngay sau khi hoàn thành bồi thường giải 

phóng mặt bằng và trước khi thực hiện việc san lấp mặt bằng. Điều này sẽ phải được thực 

hiện cho toàn bộ diện tích đất 70ha phục vụ xây dựng các hạng mục công trình của Tiểu dự án 

ĐHĐN. Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với một nhà cung cấp dịch vụ chuyên ngành (thông 

thường là đơn vị của Ban chỉ huy quân sự của thành phố) để tiến hành rà phá và phá hủy an 

toàn các quả bom và mìn nếu được tìm thấy tại các địa điểm xây dựng của dự án. Công tác rà 

phá bom mìn sẽ phải được đảm bảo hoàn thành trước khi tiến hành triển khai thi công xây 

 

Một số ngôi mộ trong số 1500 ngôi phải di dời  
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dựng.  

Phá dỡ cơ sở hạ tầng hiện có 

Quá trình giải phóng mặt bằng bao gồm các hoạt động sau: Phá dỡ các cấu trúc hiện có như 

tòa nhà, hàng rào; chặt cây, loại bỏ cỏ dại. Số lượng phá dỡ nhà là 419 ngôi nhà; chặt hạ 4.500 

cây ăn trái, cây lấy gỗ và loại bỏ cỏ, lau sậy .... Các tác động chung như khí thải, bụi, chất thải 

rắn, nước thải, tiếng ồn, rung động, rủi ro tai nạn lao động sẽ được giảm thiểu thông qua việc 

áp dụng Quy tắc thực hành môi trường (ECOP) trong giai đoạn xây dựng. Tuy nhiên, việc phá 

dỡ các tòa nhà / cấu trúc hiện tại sẽ phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau đây. Các biện 

pháp dưới dây sẽ được thực hiện để bảo vệ công nhân tránh những mảnh vụn hoặc vật rơi vãi:  

- Kiểm tra cẩn thận tòa nhà để đảm bảo không có ai ở trong đó trước khi tháo dỡ 

- Làm rào chắn tạo khoảng cách an toàn xung quanh tòa nhà trước khi tháo dỡ 

- Áp dụng khoảng cách tháo dỡ an toàn xây dựng nếu sập tường mà không gây ra tai 

nạn 

Áp dụng các biện pháp tháo dỡ an toàn, chẳng hạn như sử dụng lấy 

5.1.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công 

Dưới đây là các biện pháp giảm thiểu được thực hiện trong giai đoạn xây dựng của dự án và 

được trình bày theo phân loại: 

➢ Các biện pháp giảm thiểu chung được trình bày dưới dạng ECOP (Quy tắc thực hành 

môi trường). ECOP sẽ được các nhà thầu áp dụng cho tất cả các gói thầu và được giám 

sát bởi tư vấn giám sát thi công. 

➢ Biện pháp giảm thiểu áp dụng cho các loại hoạt động đặc thù sẽ được thực hiện; và các 

biện pháp giảm thiểu cụ thể theo từng vị trí để giải quyết các tác động và rủi ro tiềm ẩn 

cụ thể theo từng công trường thi công. 

Tài liệu đấu thầu và hợp đồng xây dựng của từng gói thầu sẽ bao gồm toàn bộ ECOP và các 

biện pháp giảm thiểu cụ thể theo loại hoạt động xây dựng và vị trí phù hợp với nội dung công 

việc trong gói thầu. 

Các nhà thầu sẽ được yêu cầu chuẩn bị Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu 

trên công trường (S-ESMP) và nộp cho Tư vấn giám sát xây dựng; Chủ đầu tư (đại diện là 

Ban quản lý dự án) để xem xét và phê duyệt ít nhất hai tuần trước khi khởi công xây dựng. 

5.1.4.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động chung 

Các quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP)  

Các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực chung trong giai đoạn xây dựng được trình 

bày trong các Bảng 5.2 dưới dạng Các Quy tắc Môi trường Thực tiễn (ECOP). ECOP sẽ được 

bao gồm trong tất cả các hồ sơ mời thầu và hợp đồng xây dựng của tất cả các gói thầu để yêu 

cầu nhà thầu thực hiện. Sự tuân thủ ECOP sẽ được Giám sát Tư vấn Giám sát Xây dựng 

(CSC) giám sát cùng với PMU. 

ECOP, cùng với các biện pháp giảm thiểu cụ thể cho từng loại cụ thể và cụ thể cho từng vị trí 

cụ thể sẽ được đưa vào hợp đồng xây dựng ký giữa BQLDA và Nhà thầu. Ngoài ra, mỗi nhà 

thầu sẽ phải lập Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội trên công trường (C-ESMP) để bao 

gồm tất cả các biện pháp mà nhà thầu sẽ thực hiện để giải quyết các tác động tiềm ẩn và rủi ro 

liên quan đến các công việc mà họ ký hợp đồng thực hiện. 

i. Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung; 

ii. Nước thải; 

iii. Chất thải rắn và chất thải nguy hại; 

iv. Suy giảm chất lượng nước mặt; 

v. Tác động đến nguồn tài nguyên sinh vật; 

vi. Tác động đến cảnh quan đô thị; 
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vii. Nguy cơ xói mòn và sạt lở đất; 

viii. Nguy cơ ngập lụt và bồi lắng; 

ix. Xáo trộn giao thông và rủi ro về an toàn giao thông; 

x. Tác động đến cơ sở hạ tầng hiện có và các dịch vụ liên quan; 

xi. Các tác động xã hội; 

xii. An toàn và sức khoẻ cộng đồng; 

xiii. Rủi ro đối với an toàn và sức khoẻ của công nhân  

xiv. Quản lý kho bãi và mỏ vật liệu. 

xv. Giao tiếp với cộng đồng địa phương. 

xvi. Tài nguyên văn hoá và lịch sử và các thủ tục tìm kiếm cơ hội phát lộ. 
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Bảng 5.2. Các quy tắc môi trường thực tiễn (ECOPs) 

Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

1. Phát sinh bụi, 

khí thải, ồn, 

rung  

• Mức phát thải ở khu vực thi công phải cố gắng duy trì trong giới hạn 

cho phép theo quy định Việt Nam; 

• Chỉ được sử dụng các phương tiện vận chuyển còn thời hạn đăng 

kiểm; 

• Tập kết vật liệu và chất thải gọn gàng. Bố trí công nhân thu gom và 

tập trung vật liệu xây dựng, chất thải vào chỗ quy định mỗi cuối 

ngày hoặc cuối ca làm việc; 

• Tưới nước tối thiểu 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng, chiều khi thời tiết 

khô, nhiệt độ trên 25oC hoặc có gió. Đảm bảo không tưới quá nhiều 

dẫn đến tình trạng lầy lội; 

• Không chất vật liệu/đất đá lên xe tải quá cao làm vật liệu dễ rơi vãi 

trong quá trình vận chuyển. Che phủ kín xe chở chất thải, vật liệu rời 

trước khi ra khỏi công trường hoặc mỏ vật liệu để hạn chế rơi vãi 

dọc đường vận chuyển; 

• Quây chắn, che phủ các đống nguyên vật liệu và chất thải tập kết tạm 

thời có thể tích từ khoảng 20m3 để tránh phát tán bụi; 

• Vận chuyển chất thải ra khỏi công trường, đưa về nơi tập kết để tái 

sử dụng hoặc bãi thải trong thời gian sớm nhất có thể;  

• Không đốt chất thải trên công trường; 

• Không để xe, máy hoạt động không tải quá 2 phút. 

• Rửa xe chở vật liệu, chất thải khi ra vào công trường. 

• Tránh thực hiện những hoạt động thi công phát ra tiếng ồn, rung 

chấn lớn trong khoảng thời gian từ sau 18h đến 7h sáng hôm sau khi 

thi công ở gần các chùa Hải An, Thánh xá Khái Tây, khu KTX và 

vào giờ học của trường Cao đẳng CNTT và Khoa y dược. Nếu thi 

công vào ban đêm, phải thông báo trước với cộng đồng ít nhất 2 

ngày; 

• QCVN 05: 2013/ 

BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí 

xung quanh. 

• QCVN 

26:2010/BTNMT: 

Quy chuẩn kĩ thuật 

quốc gia về tiếng ồn  

• QCVN 

27:2010/BTNMT:  

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung 

• TCVN 6438-2005: 

Các phương tiện 

đường bộ. Giới hạn tối 

đa cho phép về phát 

thải khí.   

• Số 35/2005/QD-

BGTVT về kiểm tra 

chất lượng, an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi 

trường; 

• Hướng dẫn HSE của 

WB 

 

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 

TVGSMTĐL 
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Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

• Đảm bảo đúng tiến độ thi công 

2. Quản lý nước 

thải 
• Sử dụng lao động địa phương để hạn chế lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh  

• Nhà vệ sinh phải có bể tự hoại để xử lý nước thải trước khi xả ra môi 

trường.  

• Nước thải từ nhà bếp, khu tắm giặt ở lán trại phải được xử lý trước 

khi thải ra môi trường bằng rãnh thoát bố trí hố lắng. 

• Khơi thông mương rãnh quanh lán trại định kỳ hàng tuần. 

• Nước thải xây dựng, nước rửa xe, dụng cụ thi công, nước mưa chảy 

tràn từ công trường, hố móng phải được lắng trước khi đi vào nguồn 

nước 

• Bố trí mương, hố sơ lắng nước mưa chảy tràn trong các công trường 

lớn. 

• QCVN 

14:2008/BTNMT: 

Quy định kỹ thuật 

quốc gia về nước thải 

sinh hoạt;  

• QCVN 40: 2011/ 

BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công 

nghiệp; 

• Hướng dẫn HSE của 

WB 

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 

3. Quản lý chất 

thải rắn 
• Hạn chế tối đa việc phát thải chất thải bằng cách tránh để rơi vãi vật 

liệu  

• Bố trí đặt thùng rác ở khu vực lán trại 

• Thùng rác đựng chất thải sinh hoạt phải có nắp đậy, kín nước. Chất 

thải sinh hoạt phải được bố trí thu gom định kỳ đưa về Bãi chôn 

lấp/Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt/ chất thải nguy hại Khánh Sơn, 

tại phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng. 

• Việc trộn bê tông phải được thực hiện trên nền không thấm, chất thải 

và nước thải chứa xi măng phải được thu gom qua rãnh thoát nước 

có bố trí các hố lắng trên công trường trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận. 

• Với chất thải xây dựng, tách riêng các phần có thể tái sử dụng hoặc 

tái chế trước khi vận chuyển về Bãi chôn lấp/Nhà máy xử lý rác thải 

sinh hoạt/ rác thải nguy hại tại xã theo đúng hồ sơ thiết kế và được 

Kỹ sư giám sát chấp thuận.  

• Nghị định 

38/2015/NĐ-CP ngày 

24/04/2015 về Quản 

lý chất thải và phế liệu 

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 
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Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

• Tái sử dụng đất phong hóa, gỗ, gạch cho các mục đích hữu ích như 

san lấp mặt bằng, có thể tận dụng gỗ vụn để đun, nấu... Đưa tôn, sắt 

thép, bao bì và các vật liệu khác có thể tái chế về các cơ sở thu mua.  

• Dọn dẹp, thu gom toàn bộ chất thải vào cuối ngày/ca làm việc và vận 

chuyển chất thải đi khỏi công trường trong thời gian sớm nhất. Nếu 

vật liệu nạo vét được trữ tạm thì phải áp dụng các biện pháp cần thiết 

để kiểm soát ô nhiễm như quây, che phủ, làm gờ bao.. và phải cắm 

biển cảnh báo 

• Nhà thầu ký hợp đồng với đơn vị có chức năng (Công ty CP Môi 

trường đô thị Đà Nẵng) để thu gom chất thải rắn, tuân thủ Nghị định 

38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về Quản lý chất thải và phế liệu. 

4. Quản lý chất 

thải nguy hại 
• Toàn bộ chất thải nguy hại (nhựa đường, dầu mỡ thải, dung môi hữu 

cơ, hóa chất, sơn dầu, ...) phải được tạm trữ, thu gom và vận chuyển 

để xử lý theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

• Dầu mỡ đã qua sử dụng có thể được thu gom riêng, phải tạm trữ 

trong thùng chứa chuyên dụng đặt ở nơi an toàn có sàn không thấm, 

mái che, cách lửa. Dầu mỡ này có thể hợp đồng để đưa về nhà cung 

cấp /nhà sản xuất.  

• Bố trí thùng đựng riêng biệt để thu gom quen hàn  tại các khu vực 

gia công cơ khí cho môi công trình và từng sàn xây dựng. 

• Nhà thầu ký hợp đồng với đơn vị có chức năng (dự kiến là Công ty 

CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) để thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn nguy hại.  

• Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT 

về quản lý chất nguy 

hại 

• Nghị định 

38/2015/NĐ-CP ngày 

24/04/2015 về Quản 

lý chất thải và phế liệu 

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 

5. Ô nhiễm 

nước 
• Nhà thầu có trách nhiệm kiểm soát chất lượng nước mặt khi thoát ra 

khỏi công trường đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Tiêu chuẩn 

Quốc gia về chất lượng nước mặt và QCVN 14:2008/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt. 

• Bố trí mương, hố sơ lắng nước mưa chảy tràn trong các công 

• QCVN 09-

MT:2015/BTNMT: 

Quy chuẩn Kỹ thuật 

Quốc gia về Chất 

lượng nước ngầm;  

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 
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Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

trường. 

• Cung cấp nhà vệ sinh di động cho công nhân thi công trên công 

trường.  

• Tránh tiến hành các hoạt động đào đắp khi có mưa.    

• Tập kết, thu gom và vận chuyển vật liệu, chất thải phát sinh trong 

quá trình đào đắp đi khỏi công trường về vị trí đổ thải được phê 

duyệt trong thời gian sớm nhất. 

• Không tập kết tạm vật liệu xây dựng rời, trộn bê tông trong phạm vi 

50 m kể từ ao hồ, sông suối hoặc các nguồn nước khác.  

• Lưu giữ xăng dầu đã hoặc chưa qua sử dụng trên nền không thấm, 

có mái che, gờ bao để kiểm soát và dễ thu gom khi có rò rỉ. Khu vực 

lưu giữ xăng dầu không được nằm trong phạm vi 25 m kể từ 

sông/kênh/mương.   

• Thu gom và vận chuyển đất đào thi công cống và mương đi khỏi 

công trường trong vòng 24 giờ; 

• Các hoạt động bảo dưỡng xe máy, thiết bị, kể cả việc thay dầu hay 

tra mỡ chỉ được thực hiện trong khu vực quy định. Dùng khay đựng 

để giữ giẻ lau, vật tư sử dụng cho việc bảo dưỡng. Chất thải phải 

được thu gom và thải bỏ theo quy định về quản lý chất thải nguy hại 

• QCVN 08-

MT:2015/BTNMT – 

Tiêu chuẩn Quốc gia 

về chất lượng nước 

mặt; 

• QCVN 

14:2008/BTNMT: 

Quy định kỹ thuật 

quốc gia về nước thải 

sinh hoạt;  

• QCVN 40: 2011/ 

BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công 

nghiệp; 

• TCVN 7222: 2002: 

Yêu cầu chung về nhà 

máy xử lý nước thải 

tập trung; 

• Hướng dẫn HSE của 

WB  

6. Tác dộng đến 

các loài thực 

vật 

• Hạn chế khu vực bị xáo trộn bởi hoạt động thi công, đặc biệt là 

những vị trí hiện có cây xanh hoặc thực vật che phủ. Không được 

dùng hóa chất để phát quang thảm phủ thực vật. 

• Không tập kết vật liệu, chất thải ở nơi có thực vật che phủ hoặc cây 

xanh, tập kết lên nền đất trống 

• Nếu có thể, di chuyển cây xanh đến trồng ở nơi khác nếu thi công 

tuyến ống trên vỉa hè bị vướng cây 

• Luật Bảo vệ Môi 

trường số  

55/2014/QH13 

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 
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Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

7. Tác động đến 

cảnh quan, 

mỹ quan đô 

thị 

• Che chắn cẩn thận và vệ sinh định kỳ các phương tiện chuyên chở 

vật liệu, chất thải. 

• Tháo dỡ lán trại, hoàn trả mặt bằng lán trại và những khu vực bị xáo 

trộn trong quá trình thi công trước khi bàn giao công trình. Lấp và 

bịt kín an toàn các hố vệ sinh, bể tự hoại, mương thoát nước thải 

tạm. 

• Không được tập kết tạm chất thải, vật liệu xây dựng trong phạm vi 

20 m kể từ cổng các công trình như trường học, đền chùa vv 

• Khi thi công gần các công trình có ý nghĩa văn hóa lịch sử như chùa, 

nhà thờ, đình thần, miếu…, nhà thầu sẽ phải lên kế hoạch thi công 

tránh ngày rằm, ngày lễ. 

• Thường xuyên vệ sinh, thu dọn khu vực tập kết nguyên vật liệu, chất 

thải quanh khu vực thi công. 

• Luật Bảo vệ Môi 

trường số 

55/2014/QH13 

• TCVN 4447:1987: 

Công tác đất – quy 

phạm thi công  

• Thông tư số 

22/2010/TT-BXD quy 

định về an toàn xây 

dựng  

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 

8. Bồi lắng, 

ngập úng 
• Tránh gây xáo trộn, làm hư hỏng thảm thực vật và cây xanh hiện có 

• Mương, cống thoát nước bên trong và xung quanh khu vực công 

trường phải được dọn sạch đất đá và rác thải theo định kỳ.  

• Tập kết nguyên vật liệu và chất thải gọn gàng để hạn chế lượng vật 

liệu bị cuốn trôi theo nước mưa; 

• Chống vách, dùng cọc tre/cừ khi đào sâu từ 2.5 m trở lên 

• TCVN 4447:1987: 

Công tác đất – quy 

phạm thi công  

• Thông tư số 

22/2010/TT-BXD quy 

định về an toàn xây 

dựng  

• QCVN 08-

MT:2015/BTNMT – 

Tiêu chuẩn Quốc gia 

về chất lượng nước 

mặt; 

• Hướng dẫn HSE của 

WB 

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 

9. Quản lý giao 

thông 
• Lắp đặt, duy trì các biển báo hướng dẫn giao thông, cảnh báo đảm 

bảo an toàn cho người và các phương tiện giao thông trong quá trình 

• Luật giao thông vận 

tải số 23/2008/QH12 

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 
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Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

thi công;  

• Cắm biển Hạn chế tốc độ trong phạm vi 200 m kể từ công trường  

• Che chắn kín, không chất vật liệu cao quá 10 cm so với thành xe 

trước khi vận chuyển. Thu gom đất, vật liệu rơi vãi hàng ngày tại khu 

vực thi công; 

• Tránh dừng đỗ xe trên đường lâu hơn mức cần thiết. Tránh để 

phương tiện máy móc thi công, nguyên vật liệu lấn chiếm lòng 

đường.  

• Khi thi công ở gần trường học, bố trí cán bộ chỉ dẫn giao thông trong 

giờ đi học/tan trường; tưới nước ngăn bụi, hạn chế tốc độ phương 

tiện vận chuyển vật liệu, không dùng còi ô tô, không xả rác, nước 

thải gần trường học. 

• Đảm bảo chiếu sáng cho tất cả các công trường vào ban đêm. 

• Luật xây dựng số 

50/2014/QH13 

• Luật 38/2009/QH12 

ngày 19/6/2009 sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của các Luật liên 

quan đến đầu tư xây 

dựng cơ bản  

• Thông tư số 

22/2010/TT-BXD quy 

định về an toàn xây 

dựng 

TVGSĐL 

10. Ảnh hưởng 

đến hạ tầng 

và dịch vụ 

hiện hữu 

• Nhà thầu chỉ được sử dụng các loại phương tiện có kích cỡ, tải trọng 

trong giới hạn cho phép của các tuyến đường mà phương tiện đi qua 

• Khi thi công dưới đường dây điện, bố trí người quan sát và chỉ dẫn 

cho tài xế cần cẩu, máy xúc  

• Dừng thi công khi xảy ra hư hỏng công trình hiện hữu, đánh giá 

nguyên nhân và đưa ra phương án giải quyết. Nếu hư hỏng do lỗi của 

Nhà thầu thì Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa, khôi phục, đền bù 

cho mọi hư hỏng, thiệt hại đã gây ra bằng kinh phí của nhà thầu. Kết 

quả khắc phục những hư hỏng đó phải được Kỹ sư giám sát chấp 

thuận. 

• Mặt đường và vỉa hè ở những khu vực thi công sẽ được tái lập sau 

khi lắp đặt xong tuyến cống, kinh phí hoàn trả mặt bằng cho các 

tuyến đường giao thông cần được bao gồm trong giá trị gói thầu. 

• Nghị định số 

73/2010/ND-CP về xử 

phạt hành chính các 

vấn đề an ninh và xã 

hội 

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 
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Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

11. Các tác động 

xã hội 
• Đăng ký với chính quyền địa phương danh sách công nhân tạm trú ở 

lán trại, nhà thuê. 

• Thông báo cho cộng đồng ít nhất 2 tuần trước khi tiến hành khởi 

công. Nếu phải cắt điện, nước... để phục vụ thi công, Ban Quản lý dự 

án sẽ phải thông báo trước cho những hộ bị ảnh hưởng trước ít nhất 

2 ngày 

• Hạn chế các hoạt động xây dựng vào ban đêm. Nếu không thể tránh 

việc thi công vào ban đêm hoặc gây gián đoạn dịch vụ (cấp điện, 

nước...) thì phải thông báo trước cho cộng đồng ít nhất 2 ngày và 

nhắc lại 1 ngày.  

• Dùng các tấm ván đặt lên phía trên những đoan mương đã thi công 

nhưng chưa kịp tái lập để đảm bảo lưu thông cho các hộ dọc tuyến 

đường thi công. 

• Sử dụng lao động địa phương để thực hiện các công việc đơn giản. 

Tổ chức tập huấn về môi trường, an toàn và sức khỏe cho công nhân 

trước khi giao việc. Nên giới thiệu cho lao động nhập cư những 

phong tục, tập quán, thói quen tại địa phương để tránh xung đột với 

người dân địa phương 

• Xây dựng quy tắc ứng xử, yêu cầu công nhân tuân thủ những nguyên 

tắc sau: 

+ Sử dụng đầy đủ dụng cụ, quần áo bảo hộ lao động được phát khi 

làm việc 

+ Chỉ được hút thuốc tại khu vực quy định 

• Cấm những hành vi sau:  

+ Tàng trữ và sử dụng vũ khí, chất độc 

+ Đốn chặt cây, ở ngoài khu vực thi công, đốt lửa, đốt chất thải, 

thực vật sau khi phát quang (trừ thực vật xâm lấn).  

+ Sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc 

+ Cãi lộn, đánh nhau  

• Nghị định số 

73/2010/ND-CP về xử 

phạt hành chính các vi 

phạm an ninh và xã 

hội 

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 
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Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

+ Tham gia đánh bạc và các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm 

+ Xả rác bừa bãi  

+ Tự ý điều khiển xe, máy hoặc phương tiện thi công mà không 

phải nhiệm vụ.  

+ Bảo dưỡng xe, máy thi công và thiết bị ở ngoài khu vực cho 

phép; 

12. An toàn và 

sức khỏe 

cộng đồng 

• Nhà thầu sẽ phải tuân thủ các quy định trong Thông tư số 

22/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng về An toàn trong xây dựng. 

• Phối hợp và hợp tác chặt chẽ với địa phương làm tốt vệ sinh cộng 

đồng khi có triệu chứng bệnh dịch xuất hiện trong khu vực; 

• Phối hợp và hợp tác với chính quyền địa phương trong ngăn ngừa và 

đấu tranh chống các tệ nạn xã hội; 

• Có rào chắn, căng dây phản quang chằng xung quanh và đặt biển 

cảnh báo tại các hố đào và mương hở, đảm bảo chiếu sáng về ban 

đêm khi thi công trên các tuyến đường; 

• Thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 

công nhân xây dựng và cộng đồng tại khu vực thi công; 

• Hạn chế tốc độ của các phương tiện giao thông ở mức 20 km/h trong 

phạm vi phạm vi 200m tính từ công trường để hạn chế bụi, tiếng ồn; 

• Bố trí các máy móc phương tiện phát sinh ồn ở một vị trí có khoảng 

cách phù hợp sao cho tiếng ồn lan truyền đến khu dân cư không lớn 

hơn 70dBA; 

• Áp dụng biện pháp đầm tĩnh khi thi công nền đường gần những khu 

vực có nhiều nhà dân, có công trình tạm yếu để hạn chế mức rung. 

• Phối hợp với cơ quan y tế địa phương xây dựng và thực hiện kế 

hoạch phòng chống dịch bệnh trong công nhân 

• Thông tư số 

22/2010/TT-BXD về 

các quy định an toàn 

xây dựng  

• Chỉ thị số 02 

/2008/CT-BXD về các 

vấn đề an toàn và vệ 

sinh trong các đơn vị 

xây dựng  

• TCVN 5308-91: quy 

định kỹ thuật về an 

toàn trong xây dựng  

• Quyết định số 

96/2008/QD-TTg về 

giải tỏa bom mìn sót 

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 

13. An toàn và 

sức khỏe cho 
• Tập huấn cho công nhân về môi trường, an toàn và sức khỏe, nâng 

cao nhận thức về HIV/Aids và các bệnh truyền nhiễm trong vòng 2 

• Thông tư số 

22/2010/TT-BXD về 

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 
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Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

công nhân tuần kể từ khi khởi công đối với các gói thầu có thời gian thi công từ 

6 tháng trở lên. 

• Cung cấp đầy đủ quần áo, bảo hộ lao động như khẩu trang, mũ cứng, 

giày/ủng, găng tay kính v.v... tùy theo tính chất công việc) cho công 

nhân và buộc họ sử dụng trong quá trình thi công; 

• Bố trí đường điện trong văn phòng và khu vực thi công an toàn, 

không để dây điện chạy trên mặt đất, mặt nước. Đầu điện phải có 

phích cắm. Bảng điện ngoài trời phải phải đặt trong hộp bảo vệ; 

• Hạn chế tốc độ các phương tiện khi di chuyển bên trong công trường 

• Trang bị bình cứu hỏa, túi cứu thương, tủ thuốc với đầy đủ các loại 

thuốc chữa các bệnh thường gặp ở địa phương 

• Nhiên liệu, hóa chất được lưu chứa an toàn ở khu vực có nền không 

thấm, có mái che và gờ bao quanh và được lắp biển cảnh báo an toàn 

và đặt cách lán trại ít nhất 20 m và cuối hướng gió thịnh hành; 

• Trong trường hợp có rò rỉ hóa chất, nhiên liệu, các bước sau sẽ phải 

tiến hành: 

o Kiểm tra ngay xem có ai bị thương không. Nếu có thì tiến hành 

sơ cứu, đưa người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất để chăm 

sóc đồng thời thông báo cho Kỹ sư Giám sát và Ban Quản lý 

dự án.  

o Đánh giá xem cái gì đã bị tràn/rò rỉ;  

o Không được xối trôi hoá chất đã tràn vào hệ thống thoát nước. 

Bố trí cán bộ với đồ bảo hộ phù hợp dọn sạch chất rò rỉ bằng 

cách rải mùn cưa (nếu khối lượng rò rỉ/tràn nhỏ), hoặc dùng cát 

(nếu số lượng rò rỉ/tràn nhiều) sau đó sử dụng xẻng xúc tầng 

đất mặt bỏ đi nếu rò rỉ/tràn xuất hiện trên nền đất trống; và 

o Sau khi xảy ra sự cố hay tai nạn, Nhà thầu sẽ phải lập báo cáo 

chi tiết mô tả chi tiết sự việc, các hành động đã thực hiện để 

trình Kỹ sư Giám sát và Ban QLDA xem xét và lưu giữ. Báo 

các quy định an toàn 

xây dựng  

• Chỉ thị số 02 

/2008/CT-BXD về các 

vấn đề an toàn và vệ 

sinh trong các đơn vị 

xây dựng  

• TCVN 5308-91: quy 

định kỹ thuật về an 

toàn trong xây dựng  

• Quyết định số 

96/2008/QD-TTg về 

giải tỏa bom mìn sót 

TVGSĐL 
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Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

cáo sự cố này cũng sẽ được trìnhh cho Sở Tài nguyên Môi 

trường hoặc các cơ quan chức năng nếu được yêu cầu. 

• Bố trí lán trại với đầy đủ công trình cấp nước sạch, cấp điện và vệ 

sinh. Cứ 25 công nhân phải có ít nhất một ngăn vệ sinh, có ngăn vệ 

sinh riêng cho nam và nữ. Giường ngủ phải có màn ngăn muỗi nhằm 

phòng chống sốt xuất huyết.  

• Lán trại, bếp ăn, nơi tắm giặt, công trình vệ sinh phải được dọn dẹp 

thường xuyên và giữ vệ sinh sạch sẽ. Bố trí thùng rác và thu gom rác 

hàng ngày từ lán trại. Mương thoát nước quanh lán trại phải được 

khơi thông dòng chảy định kỳ. 

• Dừng mọi hoạt động thi công khi có mưa bão hoặc tai nạn, sự cố 

14. Quản lý kho 

dự trữ, và mỏ 

đất đá vật 

liệu 

• Tất cả các địa điểm được sử dụng phải được xác định trước đó theo 

các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được phê duyệt. Cần tránh các 

khu vực nhạy cảm như các điểm danh lam thắng cảnh, các khu vực 

sinh cảnh tự nhiên, các khu vực gần các nguồn tiếp nhận nhạy cảm 

hoặc khu vực khác gần nguồn nước  

• Phải xây dựng mương mở xung quanh khu dự trữ vật liệu để chặn 

nước thải.  

• Phải xây tường bao cho khu vực đổ thải nếu cần thiết. 

• Việc sử dụng thêm các khu vực mới cho việc dự trữ, tập kết hay khai 

thác vật liệu cần thiết cho quá trình thi công phải được phê duyệt 

trước bởi các kỹ sư xây dựng. 

• Khi các chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng khu vực đất 

của họ cho việc dự trữ, tập kết vật liệu hay khai thác mỏ vật liệu, các 

chủ sở hữu này phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự án. 

• Nếu cần có đường dẫn vào công trường thì đường dẫn này phải được 

xem xét trong đánh giá môi trường.   

 Nhà thầu BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 

15. Kiểm soát 

ảnh hưởng 
• Không tập kết vật liệu, chất thải trong phạm vi 20m từ các công trình 

văn hóa, tín ngưỡng như chùa, nhà thờ họ,...  

• Luật di sản văn hoá số 

28/2001/QH10. 

Nhà thầu BQLDA, 

CSC, 
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Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

đến công 

trình văn hóa 

và quy trình 

thực hiện khi 

tìm thấy cổ 

vật. 

• Tưới nước giảm bụi khu vực thi công gần các công trình này 

• Không sử dụng máy móc có độ ồn, rung lớn gần các công trình văn 

hóa, lịch sử, tín ngưỡng 

• Nếu có hiện vật phát lộ trong quá trình thực hiện công tác đất, các 

bên sẽ thực hiện theo quy trình sau:  

+ Dừng các hoạt động thi công ở nơi có phát lộ; 

+ Mô tả sơ bộ khu vực hoặc di chỉ đã phát hiện được; 

+ Bảo vệ an toàn khu vực phát lộ đó. Trong trường hợp phát lộ là 

những đồ cổ có thể di dời được hoặc tàn tích có tính nhạy cảm thì 

phải bố trí bảo vệ ban đêm cho đến khi chính quyền địa phương 

hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch của Thành phô, hoặc Viện 

khảo cổ đến tiếp quản;  

+ Thông báo cho Kỹ sư Giám sát, người này sẽ ngay lập tực thông 

báo lần lượt cho Chủ đầu tư, chính quyền địa phương chịu trách 

nhiệm và Viện Khảo cổ học (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); 

+ Cơ quan hữu quan ở địa phương và Tổng cục Du Lịch sẽ phải chịu 

trách nhiệm bảo vệ và bảo tồn di chỉ đó trước khi quyết định các 

thủ tục thích hợp tiếp theo. Việc này có thể cần Viện Khảo cổ học 

thực hiện đánh giá sơ bộ những phát lộ. Ý nghĩa và tầm quan trọng 

của những phát lộ này sẽ được đánh giá theo nhiều tiêu chí khác 

nhau liên quan đến di sản văn hoá; những tiêu chí đó bao gồm các 

giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học hoặc nghiên cứu, xã hội và kinh 

tế; 

+ Các quyết định về cách xử lý những phát lộ này sẽ được đưa ra bởi 

các cấp có thẩm quyền. Quyết định này có thể bao gồm những 

thay đổi về mặt bằng bố trí (như khi phát lộ là một di tích văn hoá 

không thể di dời được hoặc có tầm quan trọng về mặt khảo cổ), 

bảo tồn, bảo quản, khôi phục và khai quật;  

+ Việc thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến 

việc quản lý phát lộ sẽ được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương 

• Luật di sản văn hoá 

sửa đổi, bổ sung số 

32/2009/QH12. 

• Nghị định số 

98/2010/ND-CP bổ 

sung và sửa đổi 

TVGSĐL 
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Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

liên quan truyền đạt bằng văn bản; và  

• Công việc xây dựng tại công trường chỉ có thể tiếp tục trở lại sau khi 

được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm ở địa 

phương và Ban QLDA liên quan đến việc bảo vệ an toàn cho di sản 

đó. 

16. Truyền thông 

đến cộng 

đồng địa 

phương  

• Duy trì kênh liên lạc mở với chính quyền địa phương và cộng đồng 

dân cư liên quan; nhà thầu sẽ phối hợp với các chính quyền địa 

phương (lãnh đạo phường/xã, thôn) để thỏa thuận về lịch trình, kế 

hoạch cho các hoạt động xây dựng tại những khu vực gần với khu 

vực nhạy cảm hoặc những thời điểm nhạy cảm (ví dụ những ngày lễ 

hội tôn giáo)  

• Các bản sao tiếng Việt của Quy tắc thực tiễn môi trường đô thị 

(ECOPs) và của các tài liệu an toàn môi trường liên quan khác sẽ 

được cung cấp cho cộng đồng địa phương và người lao động tại công 

trường.   

• Phổ biến các thông tin của dự án cho những thành phần bị ảnh 

hưởng (ví dụ chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các hộ dân 

bị ảnh hưởng…) thông qua họp cộng đồng trước khi khởi công;  

• Cung cấp một địa chỉ liên lạc, tiếp xúc với cộng đồng  

• Cung cấp mọi thông tin, đặc biệt là những phát hiện về kỹ thuật, 

bằng ngôn ngữ mà người dân có thể hiểu được và bằng hình thức 

tiện dụng cho những dân quan tâm và những cán bộ được bầu thông 

qua việc chuẩn bị tờ rơi và các thông cáo báo chí, khi những phát 

hiện quan trọng được đưa ra trong giai đoạn dự án; 

• Theo dõi những mối quan tâm của cộng đồng và những thông tin yêu 

cầu khi dự án triển khai; 

• Phản hồi những thắc mắc qua điện thoại và thư viết một cách kịp 

thời và đúng mực; 

• Thông báo cho cư dân địa phương về kế hoạch xây dựng, lịch trình 

• Nghị định số 

73/2010/ND-CP về xử 

phạt hành chính các vi 

phạm an ninh và xã 

hội 

• Nhà thầu • BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 
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Các vấn đề môi 

trường – xã hội 

Biện pháp giảm thiểu Quy định, tiêu chuẩn áp 

dụng  

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

làm việc, sự gián đoạn các dịch vụ, các tuyến đường vòng và các 

tuyến xe buýt tạm thời, các hoạt động nổ và phá dỡ một cách thích 

hợp;  

• Cung cấp tài liệu kỹ thuật và bản vẽ cho Ủy ban Nhân dân tại cộng 

đồng dân cư đặc biệt là phác thảo khu vực thi công và kế hoạch quản 

lý môi trường - xã hội (ESMP) của khu công trường; 

• Bảng thông báo sẽ được dựng tại tất cả các vị trí công trường để 

cung cấp thông tin về người quản lý công trường, cán bộ môi trường, 

cán bộ y tế và an toàn, số điện thoại và thông tin về các nội dung.  

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào phạm vi công việc và các công trình phụ trợ của từng gói thầu, Nhà thầu sẽ được yêu cầu tuân thủ các yêu cầu cụ thể 

được mô tả dưới đây. Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) và Chủ đầu tư (PMU) sẽ giám sát việc tuân thủ của Nhà thầu cho các vấn đề sau đây: 

Công nhân và quản lý công nhân 

Một mối quan tâm trong giai đoạn xây dựng của dự án là những tác động tiêu cực tiềm ẩn của sự tương tác giữa người lao động với cộng đồng địa 

phương. Vì vậy, phải có Quy tắc Ứng xử để phác thảo tầm quan trọng của hành vi phù hợp, không lạm dụng rượu và tuân thủ các luật và quy định có 

liên quan. Mỗi người lao động sẽ được học về Quy tắc ứng xử và phải tuân thư trong khi làm việc cho Nhà thầu. Bộ Quy tắc Ứng xử sẽ được cung 

cấp cho các cộng đồng địa phương tại các trung tâm thông tin dự án hoặc các nơi dễ tiếp cận khác.   

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo cho tất cả nhân viên theo mức độ trách nhiệm về môi trường, sức khoẻ và an toàn của họ.  

Quy tắc ứng xử phải bao gồm ít nhất những điều sau đây (nhưng không giới hạn): 

- Tuân thủ theo các luật, quy tắc và quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền; 

- Tuân thủ các yêu cầu sức khoẻ và an toàn hiện hành (bao gồm cả việc trang bị các dụng cụ bảo hộ cá nhân theo quy định, ngăn ngừa các tai 

nạn có thể tránh được và có trách nhiệm báo cáo các điều kiện hoặc thực tiễn gây nguy cơ an toàn hoặc đe doạ đến môi trường). 

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương; 

- Nghiêm cấm sử dụng các chất bất hợp pháp, vũ khí và cờ bạc;  

- Không phân biệt đối xử (ví dụ dựa trên tình trạng gia đình, dân tộc, chủng tộc, giới tính, tôn giáo, ngôn ngữ, tình trạng hôn nhân, sinh, tuổi, 

khuyết tật, hoặc chế độ chính trị) 

- Tương tác với các thành viên cộng đồng với thái độ tôn trọng và không phân biệt đối xử 
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- Nghiêm cấm gây phiền toái hoặc làm xáo trộn cộng đồng;  

- Tôn trọng phong tục, tập quán của người dân địa phương; 

- Chỉ được hút thuốc trong khu vực quy định;  

- Nghiêm cấm quấy rối tình dục (ví dụ để cấm sử dụng ngôn ngữ hoặc hành vi, đặc biệt đối với phụ nữ hoặc trẻ em, không phù hợp, quấy rối, 

lạm dụng, khiêu khích tình dục, hạ thấp phẩm giá hoặc văn hóa không phù hợp); 

- Cấm các hành vi bạo lực và bóc lột (ví dụ cấm trao đổi tiền, việc làm, hàng hoá, dịch vụ cho tình dục, bao gồm các hành vi tình dục hoặc các 

hành vi làm nhục, hạ nhục hoặc hành vi bóc lột); 

- Bảo vệ trẻ em (bao gồm cả việc cấm lạm dụng, phỉ báng hoặc hành vi không thể chấp nhận được với trẻ em, hạn chế tương tác với trẻ em và 

đảm bảo sự an toàn của trẻ trong khu vực dự án) 

- Người lao động được tiếp cận với nguồn cung cấp nước uống và các phương tiện vệ sinh phù hợp do người sử dụng lao động cung cấp chứ 

không phải các khu vực công cộng. 

- Tránh mâu thuẫn về quyền lợi (như quyền lợi, hợp đồng, hoặc việc làm, hoặc bất kỳ hình thức đãi ngộ hoặc ưu đãi nào, không được cung cấp 

cho bất kỳ người nào có liên quan đến tài chính, gia đình hoặc cá nhân); 

- Tôn trọng các hướng dẫn công việc hợp lý (bao gồm cả các chỉ tiêu môi trường và xã hội); 

- Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài sản (ví dụ để ngăn chặn trộm cắp, bất cẩn hoặc lãng phí) 

- Báo cáo các vi phạm bộ quy tắc này; 

- Không trả đũa đối với những người lao động báo cáo vi phạm Quy Tắc, nếu báo cáo được thực hiện với thiện ý; và 

- Người lao động ở lán trại khi đến các cộng đồng địa phương sẽ hành xử phù hợp với Quy tắc Ứng xử. 

Quy tắc ứng xử phải được viết bằng ngôn ngữ đơn giản và được ký bởi mỗi người lao động để chỉ ra rằng họ có:  

• Nhận được một bản sao; 

• Đã giải thích cho họ về bộ quy tắc; 

• Thừa nhận rằng tuân thủ Quy tắc ứng xử này là một điều kiện của việc làm và  

• Hiểu rằng vi phạm Quy tắc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc sa thải hoặc đưa ra các cơ quan luật pháp.   

Cấm. Các hoạt động sau đây bị cấm tại hoặc gần các khu vực dự án: 

- Chặt phá cây nằm ngoài khu vực xây dựng đã được phê duyệt vì bất cứ lý do nào; 

- Săn bắn, câu cá, bắt động vật hoang dã, hoặc thu hoạch cây trồng;  
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- Mua động vật hoang dã làm thực phẩm;  

- Sử dụng các vật liệu độc hại không được chấp thuận, bao gồm sơn gốc chì, amiăng, vv.; 

- Xáo trộn đến bất cứ điều gì có giá trị kiến trúc hoặc lịch sử; 

- Gây ra các đám cháy;  

- Sử dụng vũ khí (trừ các nhân viên an ninh được ủy quyền); 

- Người lao động sử dụng rượu trong giờ làm việc;  

- Nghiêm cấm cờ bạc. 

- Rửa xe ô tô hoặc máy móc ở suối, hồ;  

- Thực hiện bảo dưỡng (thay dầu và bộ lọc) xe ô tô và thiết bị bên ngoài khu vực được ủy quyền:  

- Xử lý rác ở những nơi không được phép; 

- Lái xe không an toàn trên đường địa phương; 

- Nuôi gia súc trong lồng (đặc biệt là chim) trong các lán trại; 

- Làm việc không có thiết bị an toàn (kể cả giày và mũ bảo hộ) ; 

- Gây phiền toái và mất trật tự công cộng; 

- Giặt giũ ở trên suối, hồ; 

- Xử lý không chọn lọc rác thải, chất thải xây dựng hoặc đống đổ nát; 

- Xả rác ra công trường; 

- Làm tràn, đổ các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn, như các sản phẩm dầu mỏ; 

- Thu thập gỗ làm củi; 

- Xâm phạm các khu vực được quy định; 

- Đánh bắt bằng chất nổ và hoá chất; 

- Nhà vệ sinh đặt ngoài các vị trí được chỉ định; và 

- Đốt cháy chất thải và/hoặc phá hủy thảm thực vật 

Bảo vệ. Một số biện pháp an ninh sẽ được đưa ra để đảm bảo hoạt động và an toàn của lán trại và người dân khu vực dự án. Một số biện pháp an 

ninh bao gồm:  

- Phải đăng ký danh sách người lao động với chính quyền địa phương theo các quy định hiện hành của Việt Nam 
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- Không tuyển dụng trẻ em dưới 14 tuổi. 

- Cung cấp đủ ánh sáng vào ban ngày và ban đêm; 

- Kiểm soát ra vào lán trại. Chỉ những người có phận sự mới được phép ra vào khu vực lán trại công nhân;  

- Khách ra vào lán trại cần được sự đồng ý của người quản lý trại; 

- Hàng rào an ninh xung quanh cao ít nhất 3m xây bằng vật liệu thích hợp; 

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị chữa cháy và bình chữa cháy trong tất cả các tòa nhà. 

Bất kỳ nhân viên xây dựng, nhân viên văn phòng, nhân viên của Nhà thầu hoặc bất kỳ người nào khác có liên quan đến dự án bị phát hiện vi phạm sẽ 

phải chịu các biện pháp kỷ luật từ khiển trách đến thôi việc tùy vào mức độ vi phạm. 

Lán trại công nhân 

Yêu cầu về công tác dựng lán trại công nhân và thiết lập khu vực xây dựng. Các lán trại và các công trình phụ trợ khác, phải đáp ứng các yêu cầu 

sau: 

- Bố trí các địa điểm xây dựng, bao gồm cả các trạm trộn và lán trại ở những nơi có diện tích đất tương đối lớn để hạn chế diện tích chiếm 

dụng.  

- Văn phòng công trường phải được đặt tối thiểu cách 200m từ các khu nhà văn phòng hiện hữu, không xây dựng trên địa hình dốc; 

- Văn phòng công trường và khu lán trại phải đặt cách khu nguồn nước tối thiểu 100m và tránh làm ô nhiễm nguồn nước trong quá trình sử 

dụng. Khu vực lán trại sẽ được bố trí để thoát nước tự nhiên hiệu quả;  

- Tất cả khu lán trái được bố trí thuận tiện phục vụ mục đích sử dụng. Ví dụ, khu công nhân trại, thiết bị vệ sinh, văn phòng, vv.    

- Công nhân sẽ được bố trí chỗ ở an toàn, tiện nghi và thoải mái và hợp vệ sinh; 

- Tại mỗi địa điểm cần cung cấp và duy trì các phương tiện thích hợp để công nhân giặt giũ và vệ sinh cá nhân; 

- Cung cấp nước uống tại khu lán trại công nhân, khu văn phòng, cơ sở y tế và các khu vực khác. Nước uống phải đáp ứng Tiêu chuẩn Quốc 

gia về Chất lượng nước uống, và nước sử dụng khác phải đáp ứng loại A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước mặt. 

- Có thể xây dựng khu lán trại như một khu nhà ở, và mức cấp nước theo cấp A1 -  QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 

- Thoát nước, xử lý nước thải và xử lý chất thải rắn của công trường phải tuân theo các quy định quốc gia và các biện pháp giảm nhẹ đã được 

trình bày trong Kế hoạch Quản lý Chất thải của Nhà thầu.  

- Bố trí thiết bị, bình chữa cháy tại mỗi khu lán trại. 
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Thiết bị vệ sinh. Tại mỗi điểm xây dựng lán trại, phải có các phương tiện vệ sinh riêng biệt và đủ tiện nghi (nhà vệ sinh và khu vực giặt giũ) để sử 

dụng riêng cho lao động nam và nữ. Các cơ sở vệ sinh cũng phải được cung cấp đầy đủ nguồn nước, xà phòng và giấy vệ sinh. Các phương tiện này 

phải được bố trí thuận tiện, dễ sử dụng và phải được giữ trong điều kiện sạch sẽ hợp vệ sinh;  

- Trường hợp khu vực lán trại có cả công nhân nam nữ thì mỗi khu vệ sinh phải được gắn bảng ghi rõ “Nhà vệ sinh Nam" hoặc "Nhà vệ sinh 

nữ"để công nhân thuận tiện sử dụng; 

- Mọi chỗ làm việc phải có nhà vệ sinh với đầy đủ bồn tiểu, bệ xí sao cho: Trường hợp công nhân nữ làm việc, cứ 25 nữ công nhân phải có 

một nhà vệ sinh để sử dụng, và đối với công nhân nam cũng áp dụng tỉ lệ tương ứng 25 nam giới;  

- Tại mỗi khu lán trại công nhân, phải có ít nhất một bể tự hoại. Nước thải từ bể sẽ không được xả vào bất cứ nguồn nước nào. Nước thải phải 

được vận chuyển định kỳ bằng bể chứa nước đến nhà máy xử lý gần nhất; 

- Nhà thầu phải thiết kế và lắp đặt bể chứa nước thải theo các quy định của Quy chuẩn Thiết kế Quốc gia về xây dựng trại. 

Cơ sở y tế - Dụng cụ y tế và sơ cứu, tủ thuốc, số điện thoại cấp cứu, số điện thoại của người phụ trách an toàn, kỹ sư trưởng giám sát thi công, số 

điện thoại đường dây nóng sẽ được cung cấp tại mỗi khu vực lán trại. Tất cả các vật dụng trong bộ sơ cứu cần được kiểm tra và sạc lại thường xuyên. 

Công tác đào, đắp đất  

Công tác đào, đắp đất phải được quản lý cẩn thận để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường 

- Mọi công tác đào đắp sẽ được kiểm soát hợp lý, đặc biệt là vào mùa mưa.  

- Nhà thầu phải hoàn thành các hoạt động đào đắp để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Tốt hơn hết là nhà thầu phải thực hiện công tác đào 

đắp xuyên suốt, liên tục, tránh hoàn thành từng phần, nhất là vào mùa mưa.  

- Nhà thầu phải sử dụng vật liệu đào để đắp, trừ khi tư vấn giám sát thi công thấy vật liệu đó không phù hợp để đắp; 

- Mọi vật liệu đào hoặc vật liệu không phù hợp sẽ được xử lý ở các khu vực xử lý theo sự đồng ý của tư vấn giám sát thi công. 

5.1.4.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù 

Tùy thuộc vào phạm vi công việc và loại phụ liệu của từng gói thầu, Nhà thầu sẽ phải tuân theo các yêu cầu cụ thể được mô tả dưới đây. CSC và 

PMU sẽ giám sát việc tuân thủ của Nhà thầu. 

Bảng 5.3. Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù 

Các tác động môi trường 

- xã hội đặc thù 
Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 
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Các tác động môi trường 

- xã hội đặc thù 
Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

Tác động đến hoạt động 

học tập và nghiên cứu của 

cán bộ, sinh viên của 

trường 

(Khoa Y Dược, Cao đẳng 

công nghệ thông tin, Khu 

KTX sinh viên) 

 

Khoa Y Dược - ĐHĐN 

 

Trường Cao đẳng công 

nghệ thông tin Đà Nẵng 

 

Khu KTX sinh viên hiện 

Các hoạt động xây dựng có thể ảnh hưởng đến môi trường học tập và nghiên cứu của 

các khoa và sinh viên. Do đó, các nhà thầu cần thực hiện các biện pháp sau: 

- Thông báo cho tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên của các khoa/trường về lịch 

trình và địa điểm xây dựng để họ có thể sắp xếp lịch học tập và nghiên cứu cho 

phù hợp. 

- Các nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với Trường để biết lịch trình nghiên cứu và 

nghiên cứu để sắp xếp lịch hoạt động của máy móc phát sinh ồn lớn cho phù 

hợp. 

- Giảm thiểu hoạt động của máy móc trong các buổi học và phòng thí nghiệm, tất 

cả các máy móc nghỉ ngơi trong hơn 2 phút phải được tắt. 

- Lịch trình vận chuyển vật liệu phải tránh thời gian bắt đầu và kết thúc của lớp 

học. 

- Các thiết bị xây dựng và vận chuyển vật liệu chỉ có thể hoạt động theo kế hoạch. 

Các máy móc bị cấm di chuyển xung quanh các Trường. 

- Tất cả các thiết bị và máy móc tại chỗ phải được bảo trì thường xuyên. Không 

sử dụng máy móc lỗi thời nếu không đăng ký thích hợp vì lượng phát thải và 

tiếng ồn sẽ vượt quá giới hạn; 

- Giảm thiểu hoạt động của nhiều thiết bị cùng một lúc để giảm tác động gộp từ 

chúng 

- Không thiết lập trạm trộn bê tông trong khu vực tiểu dự án; 

- Không lưu trữ thiết bị và vật liệu bên ngoài công trường, khu vực lưu trữ cần 

cách xa các sinh viên lớp học và khoa học 

- Nó bị cấm vận chuyển quá tải, làm rơi vật liệu trên đường. Khi quá cảnh, vật 

liệu phải được che phủ, ngăn bụi và vật liệu lan ra môi trường 

- Trên tuyến đường vận chuyển chất thải rắn, khi đi qua bất kỳ khu dân cư hoặc 

trong phạm vi trường học, phải có giới hạn tốc độ và cấm còi hơi. 

- Xung quanh mỗi công trường, các nhà thầu phải có hàng rào kiên cố (có thể là 

thép dạng sóng) với chiều cao tối thiểu 2m và một cổng để ra vào công trường. 

- Nhà thầu - BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 
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Các tác động môi trường 

- xã hội đặc thù 
Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

có 

 

- Các nhà thầu phải quản lý công nhân của họ một cách nghiêm ngặt, công nhân 

bị cấm ảnh hưởng đến sinh viên lớp học và các hoạt động nghiên cứu. 

- Các khu lán trại công nhân phải cách xa các tuyến đường, lớp học và khu vực 

nghiên cứu của sinh viên. 

- Tất cả các nhà thầu phải thường xuyên dọn dẹp xung quanh các công trường xây 

dựng cũng như các tuyến giao thông để không ảnh hưởng đến cảnh quan và môi 

trường học tập của sinh viên. 

- Các vị trí xây dựng và tuyến đường vận chuyển vật liệu phải được tưới nước 

thường xuyên, đặc biệt là vào những ngày thời tiết khô hanh. 

- Khi các tòa nhà đạt đến độ cao nhất định, nó bắt buộc phải sử dụng lưới bụi 

xung quanh các khu vực giàn giáo từ tầng trệt đến tầng cao nhất của các tòa nhà; 

Rủi ro tai nạn lao động 

trong công trường xây 

dựng cho cán bộ, giảng 

viên và sinh viên của 

Trường 

(Khoa Y Dược, Cao đẳng 

công nghệ thông tin, Khu 

KTX sinh viên) 

 

Bởi vì địa điểm xây dựng nằm trong khuôn viên Đại học Đà Nẵng, nơi có rất nhiều cán 

bộ, giảng viên và sinh viên làm việc và học tập. Do đó, an toàn trong quá trình xây dựng 

phải được theo dõi liên tục. Để giảm thiểu rủi ro, tiểu dự án phải thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu sau đây tại tất cả các công trường: 

- Trước khi thi công, nhà thầu phải có kế hoạch sử dụng các phương pháp đảm 

bảo các yêu cầu về kỹ thuật, thiết kế và an toàn. 

- Xung quanh mỗi công trường, các nhà thầu phải có hàng rào kiên cố (có thể là 

thép dạng sóng) với chiều cao tối thiểu 2,5m và một cổng để đảm bảo an toàn 

xây dựng; 

- Khi các tòa nhà đạt đến độ cao nhất định, nhà thầu bắt buộc phải sử dụng lưới an 

toàn cho bụi và vật rơi. Lưới phải được lắp đặt xung quanh các khu vực giàn 

giáo từ tầng trệt đến tầng cao nhất của các tòa nhà; 

- Không lưu trữ thiết bị và vật liệu bên ngoài công trường, khu vực lưu trữ cần 

cách xa các lớp học và khu vực nghiên cứu. 

- Các công trường xây dựng phải có nhiều dấu hiệu an toàn và cảnh báo. 

- Đơn vị thi công phải có người canh gác, nhất là khi có phương tiện ra vào công 

trường. 

- Nhà thầu - BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 
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Các tác động môi trường 

- xã hội đặc thù 
Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

- Nhà thầu phải được nghiêm cấm phát tán vật liệu và chất thải ra môi trường, ảnh 

hưởng đến an toàn giao thông trong khu vực. 

- Vào ban đêm, các công trường phải có đèn chiếu sáng và cảnh báo đầy đủ. 

- Các nhà thầu phải đảm bảo rằng tất cả các công nhân đã được đào tạo về an toàn 

và vệ sinh lao động 

- Tất cả công nhân phải có đầy đủ thiết bị an toàn và họ phải sử dụng tất cả các 

thiết bị an toàn trong quá trình làm việc. 

- Tư vấn giám sát thi công phải có mặt thường xuyên và giám sát các nhà thầu 

tuân thủ các kỹ thuật xây dựng, yêu cầu an toàn lao động và vệ sinh. 
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Các tác động môi trường 

- xã hội đặc thù 
Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

Rủi ro té/ngã khi thi công 

trên cao:  

(for 3 to 7-floors-

buildings) 

- Công nhân có trách nhiệm mặc hoặc sử dụng mọi lúc của bất kỳ thiết bị bảo hộ 

hoặc quần áo nào được cung cấp bởi các nhà xây dựng. 

- Lắp đặt lan can với đường ray giữa và ván chân ở rìa của bất kỳ khu vực nguy 

hiểm té ngã nào; 

- Sử dụng đúng thang và giàn giáo của nhân viên được đào tạo; 

- Sử dụng các thiết bị chống rơi, bao gồm các thiết bị hạn chế dây an toàn và dây 

buộc để tránh tiếp cận khu vực nguy hiểm té ngã, hoặc các thiết bị bảo vệ rơi 

như dây đai an toàn toàn thân được sử dụng cùng với dây buộc hấp thụ sốc hoặc 

tự rút lại quán tính được gắn vào cố định điểm neo hoặc đường đời ngang; 

- Đào tạo phù hợp về sử dụng, khả năng đáp ứng và tính chắc chắn của các dụng 

cụ bảo hộ lao động cần thiết; và 

- Bao gồm các kế hoạch cứu hộ và / hoặc phục hồi, và thiết bị để đáp ứng với 

công nhân sau khi bị ngã. 

- Các nhà xây dựng cần đảm bảo rằng chương trình đào tạo được cung cấp cho tất 

cả công nhân trong công việc xây dựng và đảm bảo họ chú ý đặc biệt đến các 

vấn đề an toàn. 

- Cung cấp công cụ cho công nhân mới, thực hiện kiểm tra hộp công cụ hàng 

ngày, đào tạo thường xuyên cho cấp quản lý và đội ngũ giám sát về nhận thức an 

toàn tại công trường, cuộc họp giới thiệu về chiến dịch nâng cao nhận thức an 

toàn hàng tháng 

- Kiểm tra an toàn thường xuyên trên công trường. 

- Nhà thầu - BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 

Rủi ro an toàn giao thông 

bên trong khuôn viên Đại 

học Đà Nẵng 

(Khoa Y Dược, Cao đẳng 

công nghệ thông tin, Khu 

KTX sinh viên) 

 

Đối với các hoạt động giao thông trong khu vực tiểu dự án, các biện pháp giảm thiểu 

sau: 

- Nhà thầu phải chuẩn bị kế hoạch và phương pháp chi tiết để vận chuyển vật liệu 

phế thải, san lấp và xây dựng vật liệu trong trường đại học, tuyến đường đến bãi 

thải, giảm thiểu tác động đến giao thông đại học. 

- Các tuyến giao thông cần tránh các khu vực sầm uất, đặc biệt là đường trung 

tâm và đường bộ kết nối các khoa, giảng đường / khu sinh viên nghiên cứu và 

- Nhà thầu - BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 
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Các tác động môi trường 

- xã hội đặc thù 
Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

học tập. Trong trường hợp mà không thể tránh khỏi, sẽ bị cấm vận chuyển trong 

thời gian bắt đầu và kết thúc của các lớp học. Các tuyến đường này phải được 

làm sạch để không ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông đi lại của sinh viên, 

giảng viên. 

- Việc vận chuyển thiết bị và vật liệu cần thiết để tránh các giờ cao điểm của 

trường, đặc biệt là vào khoảng thời gian các lớp học bắt đầu và kết thúc. 

- Tất cả các tuyến giao thông phải có biển báo an toàn giao thông và giới hạn tốc 

độ cho tất cả mọi người (bao gồm cả nhân viên và sinh viên của trường đại học). 

Đối với các máy móc xây dựng và phương tiện vận chuyển vật liệu, giới hạn tốc 

độ là 5km / h khi di chuyển trong trường đại học. 

- Tất cả các phương tiện ra khỏi công trường (bao gồm cả phương tiện không vận 

chuyển vật liệu) phải được làm sạch bánh xe trước khi ra khỏi công trường. 

- Các tuyến giao thông bên trong trường đại học phải được thắp sáng vào ban 

đêm, đặc biệt là các tuyến đường có nhiều sinh viên đi qua. 

- Các nhà thầu phải thường xuyên cử người đi quét dọn và dọn dẹp (ít nhất 3 lần 

một ngày: vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối) dọc theo các tuyến đường vận 

chuyển vật liệu bên trong trường đại học và tưới nước cho đường trong ngày 

thời tiết khô hanh. 

- Gửi người đến giao thông trực tiếp tại các điểm bận rộn khi có phương tiện vận 

chuyển vật liệu hoặc máy móc đi qua, đặc biệt là tại các cổng của công trường 

xây dựng. 
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Các tác động môi trường 

- xã hội đặc thù 
Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

Rủi ro an toàn giao thông 

bên ngoài khuôn viên Đại 

học Đà Nẵng 

(đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa và đường Mai 

Đăng Chơn - phường Hoà 

Quý) 

Trong quá trình vận chuyển vật liệu và chất thải, các phương pháp giảm thiểu sau đây 

phải được thực hiện: 

- Nhà thầu phải chuẩn bị kế hoạch vận chuyển chu đáo trước khi thi công để giảm 

thiểu tắc nghẽn giao thông. 

- Thông báo cho phường Hòa Quý và chính quyền quận Ngũ Hành Sơn và người 

dân dọc theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Mai Đăng Chơn về kế hoạch 

vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và chất thải. 

- Tổ chức giao thông đến và đi, tránh đường hẹp để giảm thiểu tắc nghẽn giao 

thông. Không vận chuyển trong giờ cao điểm, các lớp học bắt đầu và kết thúc. 

- Các trình điều khiển phải có giấy phép cần thiết. Thường xuyên nhắc nhở các tài 

xế tuân thủ luật giao thông, không được tăng tốc hoặc vi phạm luật giao thông 

và có các biện pháp như cắt giảm lương nếu họ vi phạm. 

- Các tài xế không được sử dụng bất kỳ chất kích thích, rượu tại nơi làm việc và 

không được làm thêm giờ. 

- Bố trí nhân viên tham gia điều tiết giao thông trực tiếp khi có tắc nghẽn giao 

thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Mai Đăng Chơn nếu có hoạt 

động tham gia giao thông của tiểu dự án. 

- Đối với các thiết bị và phương tiện vận chuyển, việc bảo trì phải được thực hiện 

thường xuyên và các nhà thầu phải đảm bảo rằng tất cả các phương tiện đều đáp 

ứng các yêu cầu an toàn giao thông. 

- Tất cả các phương tiện đều bị nghiêm cấm quá tải, trước mỗi chuyến đi, vật liệu 

trong vận chuyển phải được bảo hiểm hoàn toàn. 

- Thường xuyên cử nhân viên giám sát giao thông dọc theo tuyến đường vận 

chuyển, nếu có bất kỳ vật liệu nào bị phát tán trên đường, nhà thầu phải cử nhân 

viên dọn dẹp ngay lập tức. 

- Nhà thầu - BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 

Nguy cơ sụt lún, làm hỏng 

các công trình hiện có 

(đường Nam Kỳ Khởi 

- Trước khi thi công, nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát và Ban quản lý dự án 

(Đại học Đà Nẵng) cần phối hợp với chính quyền địa phương (có liên quan) 

kiểm tra hiện trạng công trình xung quanh, đặc biệt là nhà ở đầu Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, đường Mai Đăng Chơn đến khu vực xây dựng, ... các tuyến giao thông 

- Nhà thầu - BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 
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Các tác động môi trường 

- xã hội đặc thù 
Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

Nghĩa và đường Mai 

Đăng Chơn và các tuyến 

đường lân cận) 

hiện tại sẽ được sử dụng để vận chuyển vật liệu xây dựng và các công trình hiện 

có khác xung quanh các công trường xây dựng để làm cơ sở đánh giá và bồi 

thường (nếu có bất kỳ thiệt hại nào do Tiểu dự án gây ra) và chuẩn bị đúng kế 

hoạch xây dựng. 

- Tất cả các nhà thầu được yêu cầu chuẩn bị kế hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng 

thiết bị xây dựng và phương tiện vận chuyển để tránh hiện diện nhiều thiết bị 

xây dựng cùng một lúc để giảm thiểu tác động lên các tòa nhà xung quanh. 

- Tất cả các nhà thầu đều bị nghiêm cấm thu gom thiết bị và phương tiện thi công 

ngoài khu vực tiểu dự án và đặc biệt là các nút giao trên đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, đường Mai Đăng Chơn đến công trường, và cống thoát nước gần công 

trường xây dựng giảng đường và tòa nhà ... 

- - Trong quá trình xây dựng, các nhà thầu được yêu cầu quản lý vật liệu xây dựng 

đúng cách để không rò rỉ chúng bên ngoài công trường và ảnh hưởng đến khu 

vực. 

- Hạn chế xây dựng và vận chuyển vật liệu vào những ngày mưa để giảm thiểu 

thiệt hại cho các tòa nhà xung quanh, đặc biệt là các tuyến giao thông. 

Tăng khả năng lũ lụt cục 

bộ xung quanh khu vực 

xây dựng 

Việc san nền một số khu vực trũng thấp cũng như cải thiện mức độ nền móng của các 

công trình xây dựng có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt cho các khu vực xung quanh. Để hạn 

chế rủi ro này, các nhà thầu được yêu cầu phải tuân theo: 

- Trong quá trình thi công, nếu Tiểu dự án ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước hiện 

tại, nhà thầu phải có biện pháp mở rộng hoặc chuyển hướng dòng chảy để đảm bảo 

thoát nước cho khu vực. 

- Trước khi thi công, nhà thầu phải kiểm tra tình trạng hiện tại của khu vực. Nếu có 

bất kỳ hệ thống thoát nước trong khu vực giải phóng mặt bằng, chúng phải được 

thay thế bằng hệ thống thoát nước thay thế để đảm bảo khả năng thoát nước xung 

quanh. 

- Tất cả các nhà thầu đều bị nghiêm cấm thu gom chất thải rắn, chất thải và vật liệu 

xây dựng gần hệ thống thoát nước của khu vực. Ngoài ra, các nhà thầu được yêu cầu 

nạo vét hệ thống thoát nước xung quanh các công trường để làm sạch dòng nước. 

- Trong quá trình nạo vét và đào để xây dựng, các nhà thầu được yêu cầu sử dụng vật 

liệu để san lấp mặt bằng để giảm thiểu việc vận chuyển vật liệu. 

- Nhà thầu - BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 
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Các tác động môi trường 

- xã hội đặc thù 
Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

- Tất cả các nhà thầu đều bị nghiêm cấm xả chất thải bên ngoài tại các địa điểm được 

xác định trước. 

- Giảm thiểu việc xây dựng, thu thập vật liệu và thiết bị vào những ngày mưa để giảm 

nguy cơ làm hỏng hệ thống thoát nước, và để hạn chế rửa vật liệu và ảnh hưởng đến 

thoát nước địa phương. 

 

Quá trình xây dựng các hạng mục công việc sẽ có khả năng ảnh hưởng đến một phần của các hoạt động này, bao gồm sự an toàn của người dân và 

quyền truy cập vào những nơi này; khói và bụi gây phiền toái cho cư dân và các công trình văn hóa và tôn giáo có thể bị ảnh hưởng bởi việc xây 

dựng tiểu dự án được liệt kê trong Bảng 5.3. 

Bảng 5.4. Biện pháp giảm thiểu tác động đến các cơ sở tôn giáo gần khu vực thi công 

Các đối tượng nhạy cảm Các tác động Các biện pháp giảm thiểu 
Trách nhiệm thực 

hiện 
Trách nhiệm 

giám sát 

 

Chùa Hải An, diện tích 

1342,5 m2 

- Bụi có thể ảnh hưởng đến 

cảnh quan, kiến trúc ngôi 

chùa 

- Vật liệu và chất thải có thể 

ảnh hưởng đến cảnh quan 

và cản trở lối vào chùa, 

- Tiếng ồn có thể làm phiền 

các hoạt động thờ cúng vào 

tháng 1 và 15 âm lịch 

- Ngôn ngữ hoặc hành vi 

không phù hợp của công 

nhân có thể gây khó chịu 

cho người trông giữ chùa và 

du khách 

- Không tập kết vật liệu và chất thải trong vòng 

20 m từ chùa 

- Tưới nước cho các khu vực xây dựng nằm 

cách chùa 100 m trong ngày nắng, khô hanh. 

- Giảm thiểu tập kết khối lượng vật liệu và chất 

thải tạm thời trong khu vực và giảm thiểu các 

hoạt động tạo ra tiếng ồn trong ngày 1 và 15 

của tháng âm lịch 

- Thực thi sự tuân thủ đối với các công nhân về 

hành vi đặc biệt liên quan đến ngôn ngữ và 

hành vi ứng xử có văn hoá khi ở khu vực gần 

chùa. 

- Nhà thầu - BQLDA, 

CSC, 

TVGSĐL 
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Các đối tượng nhạy cảm Các tác động Các biện pháp giảm thiểu 
Trách nhiệm thực 

hiện 
Trách nhiệm 

giám sát 

 

Thánh xá Khái Tây, diện tích 

4172,3 m2 
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5.1.4.3. Biện pháp giảm thiểu các tác động xã hội và về giới 

Các biện pháp các tác động và rủi ro về xã hội đề xuất trong bảng 5.5 sau: 

Bảng 5.5. Các biện pháp các tác động và rủi ro về xã hội đề xuất 

Các nguy cơ/rủi ro Biện pháp quản trị Trách nhiệm 

Nguy cơ mất an ninh, 

gia tăng tệ nạn xã hội 

Lên chương trình và kế hoạch phối hợp với 

các bên liên quan bao gồm: nhà thầu, cơ quan 

công an, các ban ngành đoàn thể để quản lý, 

giám sát và hỗ trợ kịp thời đối với người lao 

động 

Lập cam kết với nhà thầu về sử dụng lao động, 

quản lý lao động và cơ chế chấm dứt hợp đồng 

lao động trong các trường hợp cần thiết. 

Ban Quản lý dự án 

Ô nhiễm môi trường Làm việc với nhà thầu về việc phân bố mật độ 

lao động, phân kì huy động lao động có mặt 

tại công trường đảm bảo phù hợp nhất với 

năng lực hạ tầng tại nơi ở của lao động; 

Tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về 

môi trường và vệ sinh môi trường cho người 

lao động; 

Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống 

rãnh, phun thuốc muỗi nếu cần xung quanh lán 

trại của công nhân; 

Tổ chức khám sức khỏe định kì 03 tháng/lần 

và đột xuất nếu có yêu cầu - cho công nhân và 

người lao động nói chung; 

Ban quản lý dự án, 

Nhà thầu  

Bệnh truyền nhiễm 

(HIV/ADIs) 

- Tổ chức chiến dịch truyền thông  

- Tổ chức các khóa đào tạo về kiến thức và kĩ 

năng liên quan 

- Có lịch khám và danh sách khám chữa bệnh 

định kỳ; 

- Phỏng vấn/ hỏi kỹ về cách thức mà CN đã sử 

dụng BCS trong lúc hành sự; 

- Phát bao cao su miễn phí 

Ban quản lý dự án, 

Nhà thầu 

Xung đột xã hội - Lập nội quy sinh hoạt cho khu lán trại 

- Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tập thể, 

khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm 

nếu có cho khu lán trại và dân cư xung quanh 

– gia tăng kết nối cộng đồng 

- Tổ chức truyền thông về vệ sinh môi trường 

 

Ban quản lý dự án, 

Nhà thầu 

 

5.1.5. Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành 

5.1.5.1. Biện pháp giảm thiểu tác động chung 

Giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông trong khuôn viên ĐHĐN: 

• Hàng ngày quét dọn/hút bụi trên toàn bộ các tuyến đường nội bộ; 
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• Phun nước rửa đường hoặc tưới nước để giảm thiểu bụi định kỳ hàng ngày/hàng tuần; 

• Trồng cây xanh và duy trì dọc hai bên vỉa hè và trong dải phân cách trên các tuyến 

đường nội bộ. 

• Bố trí biển báo, biển chỉ dẫn để hạn chế các phương tiên giao thông bên ngoài đi vào 

đường nội bộ. 

Quản lý nhà vệ sinh 

• Công nhân vệ sinh sẽ được bố trí dọn dẹp thường xuyên để ngăn mùi hôi. 

• Cống và ống thông hơi sẽ được kiểm tra thường xuyên để ngăn mùi hôi. 

• Quạt thông gió và cửa sổ sẽ được lắp đặt để ngăn mùi. 

• Đơn vị có chức năng xử lý chất thải sẽ được thuê để bơm bùn trong bể tự hoại thường 

xuyên (dự kiến là Công ty môi trường đô thị Đà Nẵng) 

Nước thải sinh hoạt  

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại từ các toà nhà của Tiểu dự án ĐHĐN sẽ 

được thu gom và xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Hòa Xuân. Hồ sơ thỏa thuận kết nối đã 

được Sở Xây dựng Đà Nẵng chấp thuận theo Văn bản số 29951 / SXD-QLHT về đấu nối giao 

thông, hệ thống thoát nước nội bộ của Đại học Đà Nẵng với hệ thống giao thông và thoát 

nước của đường vành đai phía Nam thành phố (Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). 

Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được dẫn vào xử lý cục bộ tại hầm tự hoại 3 ngăn riêng 

biệt. Ngăn đầu tiên có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn lắng ở dưới đáy bể trong 

thời gian lưu lại trong bể bị phân hủy yếm khí. Cặn lắng trong bể khi đầy (khoảng 1 năm sử 

dụng), ĐHĐN sẽ hợp đồng với Đơn vị dịch vụ môi trường địa phương đến thu gom và đưa đi 

xử lý. Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục 

lắng xuống đáy, nước được vi sinh vật yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong 

nước. 

Nước thải sau bể tự hoại không đạt tiêu chuẩn cho phép thải ra môi trường. Do đó, sau khi được 

xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, nước thải sẽ được đấu nối với hệ thống thoát nước thành phố và sau 

đó được xử lý bởi Trạm XLNT Hòa Xuân (công suất 60.000 m3/ngày) của Dự án SCDP được 

tài trợ bởi WB. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.1: Sơ đồ hệ thống xử lý bằng bể tự hoại 

Thuyết minh công nghệ. 

 

Ngăn 

thu và 

lên men 

Ngăn 

lắng Ngăn lọc 

Tấm đan bê tông 

Lớp vật liệu lọc Cặn lắng Vách ngăn 

Nước thải 

Nước thải sau xử lý  Ống thông hơi 
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Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy, lên men cặn 

lắng với hiệu quả xử lý đạt 60% - 65%. Quá trình xử lý chủ yếu trong bể tự hoại là quá trình 

phân hủy kị khí. Các chất rắn lơ lửng sau khi được lắng xuống đáy được hệ vi sinh vật kị khí 

ở đây lên men, phân hủy tạo thành NH4, H2S,... 

Bể có 3 ngăn, nước thải trước tiên đi qua ngăn thứ nhất, phần lớn các cặn sẽ được lắng 

xuống và phân huỷ kỵ khí, sau đó nước thải qua ngăn lắng thứ 2, tại đây các cặn lơ lửng tiếp 

tục phân huỷ kỵ khí và tiếp tục được lắng thêm trước khi qua ngăn kế tiếp. 

Thời gian lưu nước thải trong bể tự hoại vào khoảng 2 ngày. Với thời gian lưu này thì 

khoảng 90% các chất lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn rắn được giữ lại trong bể từ 6 – 12 

tháng. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo 

chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kị khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể 

trong điều kiện động. Các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa làm 

nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng nhờ các ngăn này, công trình trở thành 

một dãy bể phản ứng kị khí được bố trí nối tiếp, cho phép tách riêng hai pha (lên men axit và 

lên mem kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát triển 

thuận lợi. Ở những ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axit sẽ chiếm ưu thế, trong khi ở các ngăn sau, 

các vi khuẩn tạo CH4 sẽ là chủ yếu. Ngăn cuối cùng (ngăn thứ ba) là ngăn lọc kị khí, các vi 

sinh vật kị khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo 

nước. 

Theo số liệu thống kê, trên thực tế nồng độ các chất bẩn trong nước thải sau xử lý qua bể 

tự hoại vẫn chưa đạt loại B, QCVN14:2008/BTNMT, cụ thể như sau: 

STT Các chỉ tiêu Đơn vị Nồng độ sau xử 

lý qua bể tự 

hoại (mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

loại B (mg/l) 

1 BOD5 mg/l 120 – 140 50 

2 TSS mg/l 50 – 100 100 

3 N-NH3 Amoni) mg/l 20 – 50 10 

4 N-NO3 (Nitrat) mg/l <1 50 

5 Tổng Nitơ mg/l 25 – 80 - 

6 Tổng Phốt pho mg/l 10 – 20 10 

7 Tổng Coliform  MNP/100ml 103 - 106  5.000 

8 Virus PFU/ml 105 – 107 - 

(Nguồn: Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa, Trần Đức Hạ) 

5.1.5.2. Biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù  

Môi trường không khí tại phòng thí nghiệm 

Phòng thí nghiệm thông thường và các phòng thí nghiệm trọng điểm của trường, của quốc gia 

nói riêng đã được trang bị các thiết bị hiện đại: có hệ thống quạt hút, thông gió hiện đại; tủ hút 

khí độc, hơi dung môi có hệ thống xử lý (hấp thụ bằng than hoạt tính) trước khi thải ra môi 

trường nên đã hạn chế tối đa sự phát thải khí thải từ các phòng thí nghiệm. 

Với các xưởng thực hành và các trung tâm nghiên cứu, Nhà trường dự kiến sẽ trang bị các 

máy móc đồng bộ và thường có hệ thống bảo vệ nên sẽ hạn chế tối đa tiếng ồn và sự phát tán 

của bụi, khí thải. Với các hệ thống đầu tư thêm chủ yếu liên quan tới điện, điện tử, cơ điện tử 

cũng sẽ được đầu tư các hệ thống thu hút, hấp phụ khí hàn trước khi xả ra môi trường. 

Nước thải phòng thí nghiệm 

Trong giai đoạn vận hành, dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy xử lý nước thải thử nghiệm với 

công suất từ 30 đến 50 m3 / ngày ở phía sau tòa nhà Technopole. Hệ thống thu gom và xử lý 

nước thải từ các phòng thí nghiệm phải được xây dựng / lắp đặt riêng biệt và chú ý đến các 

giải pháp phân loại và giảm thiểu theo nguyên tắc thực hành tốt để giảm thiểu nước thải áp 
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dụng trong phòng thí nghiệm. 

Thành phần chính trong nước thải của phòng thí nghiệm là kim loại nặng và chất oxy hóa, vi 

sinh vật từ phòng thí nghiệm 1 và phòng thí nghiệm 2. Tham khảo công nghệ xử lý nước thải 

của các trường đại học Việt Nam về xử lý nước thải từ các phòng thí nghiệm như Đại học 

Bách Khoa Hà Nội. Hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm từ các trung tâm nghiên cứu 

của tòa nhà Technopole theo tiểu dự án ĐHĐN sẽ được xử lý theo hệ thống sau: 

Nước thải được thu vào thùng chứa dung tích V = 250l trong khu vực thực hành nghiên cứu. 

Khi đầy, nó sẽ được xả vào bể chứa của hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm (phía sau 

tòa nhà Technopole) để xử lý thêm trước khi xả thải. Các nhân viên có liên quan hoặc người 

vận chuyển nước thải đó phải được đào tạo và phổ biến về an toàn hóa chất và tính chất nguy 

hại nước thải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5.2: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hóa chất phòng thí nghiệm 
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- Thuyết minh công nghệ: 

Bước 1: Nước thải dung môi hữu cơ 

Dung môi hữu cơ có loại hòa tan trong nước cũng có loại hòa tan rất ít hoặc không hòa tan. 

Nếu là dạng không hòa tan chúng sẽ nổi trên mặt hoặc chìm xuống đáy khối nước thải. Cả hai 

trường hợp này thì dung môi hữu cơ giống như dầu mỡ và đều có thể dùng thiết bị tách dầu 

kiểu DAF để loại ra. Trường hợp nước thải có chứa các dung môi hữu cơ hòa tan hoặc tạo 

nhũ tương với nước mà không tách được bằng thiết bị tách dầu thì chứa chung vào bể chứa 

nước thải mực in và xianua để thực hiện ôxi hóa các chất hữu cơ giống như đối với nước thải 

mực in vậy. 

Các ôxit kim loại có thể dễ dàng kết tủa xuống dưới dạng ôxit hoặc dưới dạng hidroxit ngay 

trong khi ôxi hóa tại bể chứa hoặc trong các bước tiếp theo tại bể xử lý hợp khối. 

Bước 2: Nước thải chứa HF và các axit khác.  

Nước thải chứa HF với nồng độ lên đến 55% khối lượng, dùng vôi tôi hoặc Clorua vôi để 

thực hiện kết tủa CaF2 từ HF. Đối với nồng độ 50% thì thậm chí phải pha loãng cỡ 100 lần trở 

lên để nồng độ xấp xỉ 0,5%. Tại bể chứa nước thải có HF bố trí bơm dẫn động từ với cánh 

bơm dọc teflon, tùy theo tình hình cụ thể mà có thể bơm HF sang bể chứa nước thải xianua, 

dung môi hữu cơ và mực in để trung hòa (giảm pH) và phản ứng với clorua vôi rồi sau đó 

bơm lên bồn hợp khối để keo tụ. Nếu HF đã pha đủ loãng (còn cỡ từ 0,1 đến 0,5%) thì có thể 

bơm trực tiếp lên ngăn trung hòa của bồn xử lý hợp khối để trung hòa HF trước khi cho chay 

qua ngăn keo tụ để thực hiện keo tụ và lắng CaF2 và các kết tủa khác. Quá trình xử lý nước 

thải chứa các axit mạnh thực ra chỉ là thực hiện phản ứng trung hòa. Dùng chất trung hòa là 

vôi. 

Bước 3: Nước thải chứa các kim loại nặng. 

Tại bể xử lý các ion kim loại nặng sẽ kết hợp với ion OH- bằng phản ứng tạo hidroxit kim loại 

và kết bông lắng xuống đáy bể. Sử dụng các muối của nhôm và sắt làm chất đông keo tụ, 

chúng sẽ phân ly trong nước tạo thành các hydroxit ít tan, những hydroxit này sẽ hấp thụ các 

chất lơ lửng cũng như các chất keo tụ, tạo thành những bông tụ keo lớn hơn dễ dàng tách ra 

khỏi nước nhờ quá trình lắng.  

Để tăng hiệu quả quá trình lắng có thể sử dụng các hợp chất cao phân tử - chất trợ tạo bông. 

Chất trợ tạo bông làm cho các hạt hidroxit két khối nhanh và lắng xuống nhanh hơn nên người 

ta hay gọi là chất trợ lắng. Chất trợ lắng dùng là polyacrylamine (PAA).  

Tại bể xử lý khử Crom. Nước thải chứa Cr6+ phải được bơm qua ngăn khử Crom để chuyển 

hết Cr6+ thành Cr3+ trước khi tiến hành keo tụ. Chất khử Crom dùng là FeSO4.7H2O hoặc 

NaHSO3.  

Nước thải sau khi xử lý qua các công đoạn trên được đưa sang bể xử lý hợp khối thực hiện 

qua các ngăn phản ứng T5-1 đến T5-2 và sang ngăn lắng để giữ lại các tạp chất lắng và tạp 

chất nổi chứa trong nước thải sau thời gian phản ứng. Nước thải tiếp tục chuyển sang bể lọc 

nổi và lọc than. Sau khi qua bể lọc, nước thải được chuyển sang bể chứa nước thải sau xử lý. 

Nước thải đạt QCVN40:2011/BTNMT, cột B được xả thải ra cống thoát nước của trường rồi 

ra cống thoát nước của thành phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Sau đó, đấu nối với hệ 

thống thoát nước thành phố và sẽ được xử lý bởi Trạm XLNT Hòa Xuân (công suất 60.000 

m3/ngày) được đầu tư bởi Dự án SCDP vay vốn WB. Hồ sơ thỏa thuận đấu nối được Sở Xây 

dựng Đà Nẵng chấp thuận theo Văn bản số 29951/SXD-QLHT về đấu nối giao thông, hệ 

thống thoát nước nội bộ của Đại học Đà Nẵng với hệ thống giao thông và thoát nước của 

thành phố trên đường vành đai phía Nam thành phố (Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). 

Chất thải nguy hại 

Mặc dù khối lượng chất thải nguy hại từ các phòng thí nghiệm không phải là khối lượng 

nhiều, nhưng họ đã tác động tiêu cực đến môi trường, do đó họ cần phải được thu gom, vận 
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chuyển và xử lý bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trước khi các phòng thí nghiệm 

được đi vào hoạt động, chủ dự án nên:  

+ Tạo hồ sơ đăng ký của máy phát điện của chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi 

trường Đà Nẵng trong khi xây dựng lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại theo quy định của 

Thông tư 36/2015 / TT BTNMT ngày 30/06 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

+ Ký hợp đồng với các đơn vị chức năng thu gom và xử lý chất thải nguy hại  

+ Trang bị cho tất cả các phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm thực tế của khoa và các trung 

tâm về vùng chứa chất thải nguy hại  

+ Xây dựng và đưa quy tắc cho việc thu thập và quản lý của tất cả các chất thải nguy hại nói 

chung và các loại bao bì vỏ hóa học nói riêng trong mỗi phòng thí nghiệm  

+ Cấm chất thải nguy hại ném trộn với chất thải rắn khác  

+ Hóa chất thải từ các phòng thí nghiệm phải được lưu giữ theo quy định an toàn nghiêm ngặt 

về hóa học và các chất sinh học. Các quy định này phải được phổ biến cho những người làm 

việc trong phòng thí nghiệm;  

+ Tất cả các loại chất thải nguy hại phải được dán nhãn theo quy định; 

ĐHĐN sẽ đăng ký nguồn chất thải nguy hại với DONRE theo yêu cầu của Thông tư MONRE 

số 36/2015 / TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015. Chất thải nguy hại sẽ được chứa trong 

thùng / nhà chứa và được dán nhãn theo quy định hiện hành. Vật liệu đóng gói của hóa chất sẽ 

được trả lại cho nhà cung cấp. Tất cả chất thải nguy hại sẽ được vận chuyển đến và xử lý nhà 

máy xử lý chất thải / rác thải Khánh Sơn để xử lý chất thải và chất thải nguy hại tại phường 

Hòa Khánh Nam, huyện Liên Chiểu bởi các đơn vị chức năng được cấp phép. 

Kiểm soát các rủi ro trong giai đoạn hoạt động thí nghiệm và thực hành: 

Các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ vật liệu sử dụng hóa chất: Kiềm đặc, brom, 

photpho, H2SO4 đặc, HNO3…trong các hoạt động học tập và nghiên cứu. Sinh viên và người 

làm việc trong phòng thí nghiệm cần phải tuân thủ theo quy tắc an toàn trong phòng thí 

nghiệm. Cụ thể như sau 

Quy tắc an toàn và sơ cứu trong phòng thí nghiệm 

+ Cẩn thận, đề phòng bị bỏng hoặc xảy ra cháy nổ khi làm việc với các hóa chất đậm đặc 

như: Kiềm đặc, brom, photpho, H2SO4 đặc, HNO3…; Không để các vật liệu dễ tạo tia lửa, 

không hút thuốc, bật diêm, bật lửa trong phòng thí nghiệm; Khi đốt đèn cồn không được 

nghiêng đèn, tắt đèn bằng nắp đậy không thổi tắt; 

+ Khi sử dụng các chất dễ bay hơi, các chất độc như phenol, brom lỏng, dung môi hữu cơ,…; 

pha loãng các axit dễ bay hơi phải làm trong tủ hút khí độc; 

+ Cần đặc biệt chú ý những điểm sau đây: 

+/ Khi pha dung dịch H2SO4, HNO3 từ dung dịch axit đặc: Phải cho từ từ dung dịch axit đặc 

vào nước, tuyệt đối không làm ngược lại; 

+/ Không đun các chất khí, hoặc phát sinh khí trong các bình đậy kín trong các dụng cụ thông 

thường; 

+/ Khi đun các chất lỏng phải hướng miệng bình ống nghiệm về phía không có người; 

+/ Đổ các hóa chất vào đúng nơi quy định của phòng thí nghiệm. 

+/ Thực hành xong cần rửa sạch tay bằng xà phòng. 

Những phương pháp sơ cứu cơ bản khi gặp sự cố trong phòng thí nghiệm: 

+ Sơ cứu khi bị bỏng:  

+/ Bỏng bởi axit: rửa nhiều lần bằn nước, sau đó rửa bằng dung dịch muối bicacbonat 

(NaHCO3) 1%; 
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+/ Bỏng kiềm: Rửa bằng nước, sau đó rửa bằng dung dịch axit boric (H3B4O7) 2%; 

+/ Bỏng phenol: Rửa bằng dung dịch kiềm loãng hoặc glyxerin cho tới khi hồi phục màu của 

da, sau đó bôi mỡ glyxerin 

+ Khi bị bắn axit hay kiềm vào mắt: Rửa bằng nước sạch nhiều lần, sau đó rửa bằng dung 

dịch bicacbonat 1% (nếu là axit) hay dung dịch axit boric 2% (nếu là kiềm). 

+ Khi bị axit hoặc kiềm bắn vào miệng: uống một lượng lớn dung dịch bicacbonat 5%; (nếu 

là axit); dung dịch axit xitric 5% (nếu là kiềm) 

+ Khi bị ngộ độc do thở phải nhiều khí độc như Clo, Brom, khí Hidrôsunfua…phải nhanh 

chóng đưa ra chỗ thoáng khí ở ngoài PTN. 

+ Khi bị điện giật phải nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi hệ thống điện theo cách: Cắt cầu 

dao điện;  

+ Dùng vật cách điện (bao tải, vải dày, găng tay cách điện,..) để kéo nạn nhân ra khỏi nguồn 

điện; Khi được cách ly nếu nạn nhân bất tỉnh cần phải làm hô hấp nhân tạo ngay. 

Trong mọi trường hợp, sau khi cấp cứu sơ bộ nếu thấy cần thiết, đưa ngay đến bệnh viện. 

Hướng dẫn sử dụng hóa chất 

Khi vận chuyển, làm việc với các axit phải để vào khay nhựa; khi pha loãng axit luôn nhớ 

phải cho từ từ axit vào nước (tuyệt đối không làm ngược lại); mọi thao tác phải thực hiện 

trong tủ hút khí và dưới sự giám sát của CBPTN hoặc giáo viên hướng dẫn; 

Dùng hóa chất hằng ngày: Kiểm tra hóa chất cần dùng, nếu đã có hóa chất pha sẵn (giá C) thì 

lấy một lượng đủ dùng vào cốc chuyển sang PTN; Nếu cần pha từ chất gốc: sau khi pha xong, 

chuyển vào chai đựng hóa chất, lấy mẫu nhãn để dán; khi dùng xong, nếu còn để lại theo 

đúng bài ở giá C, phòng hóa chất; Các hóa chất đã pha loãng, không bảo quản được qua ngày 

phải đổ bỏ ở vị trí theo đúng quy định. 

Đổ bỏ hóa chất: Các axit; bazơ; dung dịch chứa kim loại: Pb, Cd, Cr, Mn, As, Hg,..; dung 

dịch chứa thuốc thử;….đổ bỏ vào can có nhãn ở cuối hành lang. 

Các muối dễ tan, thông thường, đổ vào bồn và xả nhiều nước. 

Quy định đối với sinh viên về làm thí nghiệm 

A. Quy định chung: 

+ Buổi đầu tiên của môn học thực hành/ thực tập, sinh viên đọc quy tắc an toàn thí nghiệm, 

nội quy phòng thí nghiệm và kí cam kết thực hiện đúng quy tắc an toàn thí nghiệm; nội quy 

PTN. 

+ Chuẩn bị bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên trước khi đến lớp; 

+ Mặc áo blouse; không mặc váy, quần ngắn đi dép lê khi vào phòng thực hành; 

+ Tuân thủ các quy tắc an toàn, các quy định trong phòng thực hành; 

+ Để cặp sách đúng nơi quy định; Không ăn uống, gọi điện thoại, xô đẩy trong PTN; không tự 

động đi lại ở hành lang và các PTN; 

+ Giữ trật tự trong quá trình thí nghiệm 

B. Trong quá trình thực hành: 

+ Tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của giáo viên và cán bộ quản lý PTN về quy trình thí 

nghiệm; 

+ Sử dụng, vận hành các thiết bị, mô hình theo đúng quy trình và dưới sự hướng dẫn của giáo 

viên hoặc cán bộ quản lý PTN; 

+ Không tự ý: Đóng, mở các thiết bị; sử dụng các dụng cụ đo hoặc vận hành các mô hình; 

thay đổi trật tự bố trí kết cấu mô hình và dụng cụ thực hành; đưa vật tư, dụng cụ thực hành ra 

khỏi PTN. 
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+ Bảo quản thiết bị, dụng cụ được giao trong quá trình thực hành; 

+ Đổ hóa chất, phế thải vào đúng nơi quy định; 

+ Sử dụng tiết kiệm hóa chất, điện, nước. 

C. Kết thúc mỗi buổi thực hành: 

+ Tắt thiết bị, mô hình theo đúng quy trình (nếu sử dụng); 

+ Rửa sạch dụng cụ, làm vệ sinh khu vực thực hành của cá nhân (nhóm) theo hướng dẫn 

sau: 

+ Đổ bỏ hóa chất sau khi sử dụng đúng nơi quy định; 

+ Tráng các dụng cụ bằng nước máy 

+ Rửa các dụng cụ bằng chất tẩy rửa ở PTN (Trừ một số bài thực hành có quy trình rửa dụng 

cụ riêng, phải làm theo hướng dẫn của GV); 

+ Tráng sạch dụng cụ bằng nước máy; 

+ Tráng lại dụng cụ bằng nước cất; 

+ Để dụng cụ vào đúng nơi quy định; 

+ Vệ sinh sạch sẽ vị trí làm việc. 

+ Chuyển hóa chất vào đúng vị trí ban đầu trong kho hóa chất và trong PTN; 

+ Bàn giao dụng cụ, thiết bị cho giáo viên giảng dạy và cán bộ quản lý PTN; 

+ Trực nhật rửa các dụng cụ dùng chung, vệ sinh phòng, tắt điện, khóa vòi nước, dập cầu dao 

điện trước khi ra khỏi PTN. 

Quy định đối với giảng viên 

+ Giảng viên hướng dẫn sinh viên kiểm tra các dụng cụ thông thường đã chia theo nhóm và 

yêu cầu cán bộ phòng thí nghiệm đổi các dụng cụ không sử dụng được; 

+ Hướng dẫn sinh viên lấy hóa chất sử dụng cho buổi dạy tại phòng hóa chất; 

+ Theo dõi, nhắc nhở: không để sinh viên đi lại tự do; sử dụng lãng phí hóa chất; tự ý sử dụng 

các thiết bị khi chưa có sự đồng ý của giáng viên; 

+ Yêu cầu sinh viên việc chuyển các hóa chất còn sử dụng được về vị trí ban đầu và đổ bỏ 

hóa chất theo đúng hướng dẫn; 

+ Hướng dẫn, nhắc nhở sinh viên rửa dụng cụ, vệ sinh phòng và bàn giao dụng cụ cho cán bộ 

phòng thí nghiệm, 

Quy định sử dụng phòng thí nghiệm trong nghiên cứu khoa học 

Quy trình này hướng dẫn và đưa ra các yêu cầu đối với việc sử dụng phòng thí nghiệm (PTN) 

và thiết bị máy móc cho các hoạt động ngoài giảng dạy ở khoa Môi trường gồm: cán bộ, 

giảng viên nghiên cứu khoa học (NCKH), hướng dẫn sinh viên NCKH, làm đồ án tốt nghiệp; 

sinh viên NCKH và làm đồ án tốt nghiệp. 

Quy định đối với giảng viên: Thực hiện đúng các quy tắc về an toàn và cách sơ cứu và các 

quy định khác liên quan trong phòng thí nghiệm; Không để sinh viên làm cùng tự ý sử dụng, 

điều khiển các thiết bị trong phòng thí nghiệm. Không sử dụng máy tính trong phòng máy để 

làm việc cá nhân dưới mọi hình thức (nhận, gửi email, chat, copy tài liệu qua USB, in,…); 

Quy định đối với sinh viên: Chỉ được mang các thiết bị hiện đi hiện trường khi có giáo viên 

hướng dẫn. Thực hiện đúng các quy tắc về an toàn và cách sơ cứu và các quy định khác liên 

quan trong phòng thí nghiệm; Không sử dụng máy tính trong phòng máy để làm việc cá nhân 

dưới mọi hình thức (nhận, gửi email, chat, copy tài liệu qua USB, in,…). 
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Các biện pháp phòng ngừa sự cố điện và ngắn mạch 

✓ Thiết kế và lắp đặt hệ thống điện với đầy đủ các thiết bị an toàn điện như vật liệu 

chống cháy, cầu dao tự động để bảo vệ quá tải & ngắn mạch, chống rò rỉ điện, v.v. 

✓ Thiết kế và sắp xếp các hạng mục công việc tuân thủ các quy tắc an toàn cho hệ 

thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, chữa cháy 

bên trong và bên ngoài, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về hồ sơ phòng 

cháy chữa cháy. 

✓ Nhắc nhở và tuyên truyền thường xuyên về các quy tắc an toàn phòng cháy và 

chữa cháy; Tổ chức đào tạo thường xuyên và diễn tập để chữa cháy và phòng 

chống. 

5.2. Quan trắc và giám sát môi trường 

5.2.1. Giám sát chất lượng môi trường 

5.2.1.1. Vị trí, thông số và tần suất giám sát môi trường trong giai đoạn thi công 

Việc giám sát và giám sát môi trường đối với giai đoạn xây dựng cho toàn bộ dự án được 

trình bày trong bảng dưới đây. Vị trí lấy mẫu được mô tả trong Phụ lục và số lượng mẫu được 

thực hiện phù hợp với tiến độ thi công của mỗi hạng mục công trình. 

Bảng 5.6. Vị trí, thông số và tần suất giám sát môi trường trong giai đoạn thi công  

Nội dung giám sát Giai đoạn thi công 

I. Giám sát chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn, rung động 

1. Các chỉ tiêu giám sát TSP, CO, NO2, SO2, Tiếng ồn (Leq), rung động 

2. Tần suất giám sát 
Các phép đo được thực hiện ba tháng một lần, lần giám sát đầu tiên 

tại mỗi hạng mục công việc sẽ là trong vòng một tháng kể từ khi bắt 

đầu xây dựng (Chú ý: chỉ quan trắc sau khi bắt đầu thi công) 

3. Quy chuẩn áp dụng 
QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 

26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT 

4. Vị trí quan trắc 

8 mẫu, trong đó: 

- Đại học SP kỹ thuật: 1 mẫu 

- Đại học ngoại ngữ: 1 mẫu 

- Đại học Quốc tế: 1 mẫu 

- Khu thể thao đa năng: 1 mẫu 

- Trung tâm đại học Đà Nẵng: 1 mẫu 

- Khu Technopole: 1 mẫu 

- Hạ tầng 40ha: 2 mẫu.  

(Vị trí các điểm lấy mẫu đính kèm Phụ lục) 

II. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt 

1. Các chỉ tiêu giám sát pH, BOD5, COD, TSS, N-NH4, N-NO3, P-PO4, dầu mỡ, Coliforms 

2. Tần suất giám sát 3 tháng/lần 

3. Quy chuẩn áp dụng QCVN 14:2008/BTNMT, cột B 



Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự 

án Đại học Đà Nẵng 

 

Báo cáo Đánh Giá Tác động Môi trường Xã hội 

 

 199 

Nội dung giám sát Giai đoạn thi công 

4. Vị trí quan trắc 

7 mẫu, trong đó: 01 mẫu cho mỗi hạng mục. 

Ghi chú: lấy mẫu nước thải sau khi xử lý từ các trại công nhân (nếu 

có)  

(Vị trí các điểm lấy mẫu đính kèm Phụ lục) 

5.2.1.2. Vị trí, thông số và tần suất giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

Việc theo dõi và giám sát môi trường đối với giai đoạn vận hành của TXLNT được trình bày 

trong bảng dưới đây. Vị trí lấy mẫu được mô tả trong Phụ lục và số lượng mẫu được thực hiện 

phù hợp với tiến độ của mỗi công việc. 

Bảng 5.7. Vị trí, thông số và tần suất giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

Nội dung giám sát Vận hành TXLNT 

I. Giám sát chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn 

1. Các chỉ tiêu giám sát Mùi, TSP, CO, NO2, SO2, H2S, CH4, Ồn (Leq) 

2. Tần suất giám sát 3 tháng/lần 

3. Quy chuẩn áp dụng 
QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 

26:2010/BTNMT 

4. Vị trí quan trắc 

2 mẫu: 1 mẫu trong khuôn viên trạm XLNT; 1 mẫu tại khu dân cư 

gần nhất về phía cuối hướng gió chính 

(Vị trí lấy mẫu được trình bày trong Phụ lục) 

III. Giám sát chất lượng nước thải 

1. Các chỉ tiêu giám sát 
pH, BOD5, COD, H2S, N-NH4, N-NO3, P-PO4, Dầu mỡ, Coliforms, 

TSS 

2. Tần suất giám sát 3 tháng/lần 

3. Quy chuẩn áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

4. Vị trí quan trắc 
2 mẫu: 01 mẫu trước xử lý và 01 mẫu sau xử lý  

(Vị trí lấy mẫu được trình bày trong Phụ lục) 

5.2.2. Quan trắc và giám sát tuân thủ môi trường 

5.2.2.1. Trách nhiệm của nhà thầu đối với các vấn đề môi trường 

Nhà thầu trước tiên cần thực hiện giảm thiểu các tác động có thể gây ra từ các hoạt 

động thi công dự án, tiếp đó áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong KHQLMT nhằm ngăn 

ngừa các tác động trong giai đoạn thi công và vận hành tới cộng đồng địa phương và môi 

trường.  

Khi các biện pháp khắc phục không thể thực hiện một cách hiệu quả trong quá trình thi 

công thì cần được thực hiện trong giai đoạn hoàn thành công trình (trước khi phát hành 

nghiệm thu hoàn thành công trình).  

- Trách nhiệm của Nhà thầu bao gồm (nhưng không giới hạn):  

- Tuân thủ các yêu cầu về luật pháp liên quan về môi trường, an toàn và sức khỏe cộng 

đồng;  

- Thi công trong phạm vi các yêu cầu theo hợp đồng và các điều kiện nhận thầu khác;  

- Cử đại diện của đội xây dựng tham gia vào giám sát hiện trường do ES tổ chức;  
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- Thực thi các hoạt động sửa chữa dưới chỉ dẫn của ECO và ES;  

- Trong trường hợp có sự từ chối/không nhất quán, tiến hành nghiên cứu và trình các đề 

xuất về các giải pháp giảm thiểu, áp dụng các biện pháp sửa chữa để giảm các tác 

động môi trường;  

- Ngừng các hoạt động thi công khi các hoạt động này phát sinh những tác động xấu 

vượt quá chỉ dẫn nhận được từ ECO và ES. Đề xuất và thực hiện các hoạt động sửa 

chữa, áp dụng phương án thi công thay thế nếu cần thiết để giảm thiểu các tác động 

môi trường; Việc Nhà thầu không tuân thủ các yêu cầu có thể khiến việc thi công phải 

tạm ngừng hoặc nhận một số hình phạt khác cho tới khi vấn đề này được giải quyết 

thỏa mãn yêu cầu của ECO và ES. 

5.2.2.2.  Trách nhiệm của cán bộ an toàn, môi trường và xã hội của nhà thầu 

Cán bộ An toàn và Môi trường của Nhà thầu xây dựng: Nhà thầu được yêu cầu bổ nhiệm cá 

nhân có chuyên môn làm Cán bộ An toàn và Môi trường (SEO) tại hiện trường. SEO phải 

được đào tạo về quản lý môi trường và có các kỹ năng cần thiết kể truyền tải kiến thức quản 

lý môi trường đến tất cả cán bộ nhân viên liên quan trong hợp đồng. SEO sẽ chịu trách nhiệm 

giám sát sự tuân thủ các yêu cầu trong KHQLMT của nhà thầu và các chỉ dẫn kỹ thuật về môi 

trường. Trách nhiệm của SEO bao gồm:  

- Thực hiện giám sát môi trường tại hiện trường để đánh giá và kiểm toán thực tiễn tại 

hiện trường của Nhà thầu, dụng cụ và các phương pháp thi công liên quan đến kiểm 

soát ô nhiễm và tính đầy đủ của việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi 

trường;  

- Giám sát sự tuân thủ các giải pháp bảo vệ môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm, các phương 

pháp kiểm soát và các yêu cầu trong hợp đồng;  

- Giám sát việc thực thi các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường;  

- Chuẩn bị báo cáo kiểm toán cho dữ liệu quan trắc môi trường và các điều kiện môi 

trường tại hiện trường;  

- Điều tra các khiếu nại và đề xuất các phương án sửa chữa yêu cầu;  

- Tham mưu cho Nhà thầu trong vấn đề cải thiện môi trường, nhận thức và thực hiện 

tiên phong các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm;  

- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu phù hợp cho Nhà thầu trong trường hợp vi phạm. 

Tiến hành giám sát bổ sung trường hợp vi phạm, theo hướng dẫn của ECO/ES;  

- Thông báo tới Nhà thầu, ECO/ES về các vấn đề môi trường, đệ trình báo cáo Kế 

hoạch thực hiện KHQLMT của Nhà thầu tới ECO/ES, cơ quan liên quan, nếu cần;  

- Giữ các ghi chép chi tiết về các hoạt động hiện trường có liên quan đến môi trường. 

5.2.2.3. Trách nhiệm của Tư vấn giám sát thi công (CSC) 

CSC chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện an toàn của nhà thầu trong quá trình giải phóng 

mặt bằng và xây dựng, kể cả giám sát việc tự giám sát của nhà thầu. Đối với các biện pháp 

bảo vệ, trách nhiệm chính của CSC bao gồm, nhưng không giới hạn, những nội dung sau: 

- Hỗ trợ IEMC thiết lập, thu thập và cung cấp thông tin về cả hai chỉ số môi trường cần 

thiết, trên công trường và công trình xây dựng. 

- Đảm bảo rằng công tác thi công xây dựng phù hợp với ĐTM đã được phê duyệt, các 

chỉ số liên quan và các hoạt động tiêu chuẩn trong các tài liệu đánh giá và giảm thiểu 

tác động môi trường. 

- Giám sát việc thực hiện biện pháp giảm thiểu của nhà thầu, đề xuất và triển khai các 

biện pháp bổ sung kịp thời để hoàn tất các biện pháp giảm thiểu và đáp ứng các yêu 

cầu quản lý an toàn môi trường của dự án. 
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- Giám sát các thông số môi trường để đánh giá các tác động tổng thể của dự án. Định 

kỳ đo đạc, lấy mẫu và giám sát các thông số môi trường (một lần mỗi 3 tháng) trong 

suốt thời gian thực hiện hợp đồng giám sát môi trường. 

- Lập kế hoạch hành động/giải pháp khẩn cấp để đối phó với các vấn đề môi trường, 

tình trạng khẩn cấp và thiệt hại xảy ra trong xây dựng. 

- Đề nghị Ban QLDA đình chỉ một phần hoặc hoàn toàn công trình xây dựng nếu các 

yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường của hợp đồng không được tuân thủ. 

Tổ chức thường xuyên các cuộc thảo luận với các doanh nghiệp và các bên liên quan khác để 

cung cấp thông tin về các kế hoạch thực hiện và chương trình làm việc cần thiết nhằm nâng 

cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng. 

5.2.2.4. Trách nhiệm của Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) 

IEMC chịu trách nhiệm hỗ trợ Ban QLDA trong việc thực hiện ĐTM. Điều này cũng bao gồm 

cả công tác tham mưu cho CSC, các nhà thầu và cộng đồng về việc tuân thủ môi trường và 

việc thực hiện các chương trình giám sát phù hợp với các quy định và quy trình của Chính 

phủ và Ngân hàng Thế giới (WB). Sau khi Ban QLDA và WB đã thảo luận xong việc thực 

hiện hoạt động chi tiết của chương trình giám sát môi trường, IEMC chịu trách nhiệm kiểm 

tra hàng quý và hỗ trợ các nhân viên BQLDA giám sát các hoạt động chung của dự án để đảm 

bảo rằng các chính sách bảo vệ môi trường đồng bộ của Chính phủ và Ngân hàng thế giới 

(WB) được áp dụng và giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án. IEMC có trách nhiệm: 

(1) cung cấp chương trình đào tạo và năng lực xây dựng trong quản lý thi công cho các cán bộ 

Ban QLDA/ESU, kể cả các kỹ sư hiện trường và/hoặc chuyên gia tư vấn (CSC) trong việc 

giám sát việc thực hiện ĐTM của nhà thầu; (2) đảm bảo sự tham gia tích cực của cộng đồng 

địa phương và nhà trường trong khu vực dự án, và (3) xây dựng các chương trình đào tạo môi 

trường. 

 Cụ thể, trách nhiệm của IEMC bao gồm: 

- Đảm bảo rằng ĐTM được phê duyệt và các thỏa thuận vay vốn dự án liên quan đến 

các biện pháp bảo vệ môi trường được áp dụng triệt để và được tuân thủ nghiêm chỉnh 

trong quá trình thực hiện dự án.  

- Đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu do nhà thầu và CSC cung cấp trong 

quá trình thực hiện; cung cấp các đề xuất và kiến nghị với Ban QLDA về các biện 

pháp cải thiện và bổ sung cần thiết để đáp ứng các yêu cầu bảo vệ. 

- Báo cáo định kỳ (3 tháng) cho Ban QLDA về hiệu suất thực hiện ESMP trong quá 

trình thực hiện dự án.  

- Thiết lập các quy trình tiêu chuẩn, phương pháp và hình thức để hỗ trợ Ban QLDA và 

CSC đánh giá tiến độ thi công của nhà thầu trong việc thực hiện các biện pháp giám 

sát và giảm thiểu. 

- Hỗ trợ các nhân viên của Ban QLDA trong việc đánh giá và kiểm tra các bộ phận liên 

quan trong các tài liệu Hợp đồng của gói thầu thi công các hạng mục công trình của dự 

án để đảm bảo sự tuân thủ các chính sách bảo vệ môi trường và các yêu cầu giảm nhẹ 

và giám sát tác động môi trường. 

- Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và thực hiện các chương trình đào tạo về giám sát môi trường 

cho các nhà thầu, CSC và các nhân viên liên quan của Ban QLDA (cán bộ môi trường 

và các điều phối viên của gói thầu). 

Thông qua Ban QLDA, thảo luận với các doanh nghiệp liên quan (nếu cần) để tìm ra giải 

pháp thích hợp cho các rủi ro bất ngờ liên quan đến vệ sinh môi trường 
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5.2.2.5. Tuân thủ luật và các yêu cầu trong Hợp đồng 

Các hoạt động thi công sẽ tuân thủ không chỉ các yêu cầu về kiểm soát ô nhiễm và bảo 

vệ môi trường trong hợp đồng mà còn tuân thủ các luật về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi 

trường của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  

Tất cả các báo cáo về biện pháp thi công được Nhà thầu đệ trình đến ECO để phê 

duyệt cũng sẽ được gửi tới ES để xem xét liệu các giải pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi 

trường đã bao gồm đầy đủ chưa.  

ES cũng sẽ xem xét tiến độ thực hiện của các hạng mục để kiểm tra liệu có sự vi phạm 

các luật môi trường liên quan hay không, do đó các nguy cơ vi phạm luật có thể được ngăn 

ngừa.  

Nhà thầu sẽ định kỳ sao chép các văn bản liên quan gửi cho SEO và ES. Những văn 

bản này ít nhất bao gồm các Báo cáo tiến độ thi công, Biện pháp thi công được cập nhật, đơn 

xin cấp giấy phép/đăng ký dưới luật bảo vệ môi trường, và tất cả các giấy phép/ đăng ký có 

hiệu lực. SEO và ES cũng sẽ được quyền sử dụng Nhật ký hiện trường, khi có yêu cầu.  

Sau khi nhận được các tài liệu này, SEO và ES sẽ tham mưu cho ECO và Nhà thầu cho các 

trường hợp không tuân thủ theo luật và các yêu cầu trong hợp đồng bảo vệ môi trường và 

kiểm soát ô nhiễm, để định hướng các hoạt động tiếp theo. Nếu SEO và ES kết luận đơn xin 

cấp giấy phép/ đăng ký hoặc bất cứ công việc chuẩn bị cho việc kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ 

môi trường có thể không tuân thủ theo biện pháp thi công, hoặc có thể dẫn tới khả năng vi 

phạm các yêu cầu về kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, tham mưu cho Nhà thầu và ECO. 

5.2.2.6. Các khiếu nại về môi trường và hệ thống xử phạt 

Trong khung tuân thủ, trong khi giám sát hiện trường nếu ECO/CSC/ES/IEMC phát thiện 

thấy có sự không tuân thủ các quy định về môi trường thì 2% giá trị thanh toán tạm thời của 

nhà thầu trong tháng này sẽ được giữ lại. Nhà thầu sẽ được gia hạn thêm một thời gian (do 

CSC/ES quy định) để sửa chữa sự vi phạm này. Nếu nhà thầu thực hiện việc sửa chữa trong 

thời gian gia hạn (do CSC/ES quy định) thì sẽ không bị phạt. Tuy nhiên, nếu nhà thầu không 

thực hiện tốt những sửa chữa cần thiết trong thời gian gia hạn, Nhà thầu sẽ phải trả chi phí 

cho một bên thứ ba để sửa chữa những thiệt hại (chi phí này lấy từ tiền giữ lại). 

Trong trường hợp IEMC/CSC/ES phát hiện thấy có sự không tuân thủ các quy định về môi 

trường của nhà thầu thì nhà thầu phải có trách nhiệm thanh toán chi phí để sửa chữa các vi 

phạm. 

5.3. Trách nhiệm và tổ chức  thể chế 

5.3.1. Tổ chức thực hiện 

Các bảng và hình bên dưới tóm tắt vai trò và các trách nhiệm của các bên liên quan chính và 

quan hệ của họ trong quá trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường.  

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu. Các biện pháp sẽ được 

đưa vào hồ sơ thầu và các chi phí sẽ được bao gồm trong các gói thầu xây dựng.  

- CSC chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu và 

chi phí  sẽ được bao gồm trong hợp đồng dịch vụ với CSC.  

- Tư vấn giám sát độc lập (IEMC) chịu trách nhiệm giám sát môi trường chung,  bao 

gồm việc trợ giúp PMU trong việc giám sát và quan trắc môi trường, và báo cáo việc 

thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thông qua các báo cáo giám sát. 
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Hình 5.3: Sơ đồ tổ chức thực hiện ESMP 

5.3.2. Vai trò và trách nhiệm 

Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan chính được nêu trong Bảng bên dưới. 

Bảng 5.8. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan chính 

Đơn vị Trách nhiệm theo khía cạnh môi trường 

Chủ đầu tư/ 

Ban quản lý dự 

án (ĐHĐN) 

Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện tiểu dự án tổng thể, bao gồm cả việc 

tuân thủ các quy định về môi trường. Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm về việc thực 

hiện ESMP và các hoạt động môi trường của tiểu dự án trong giai đoạn xây dựng 

và vận hành: 

(i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong sự tham gia của cộng 

đồng trong quá trình triển khai tiểu dự án; 

(ii) Đảm bảo rằng thiết kế chi tiết bao gồm tất cả các biện pháp giảm thiểu tác 

động môi trường đề xuất trong ESMP; 

(iii) giám sát và giám sát để đảm bảo có đầy đủ các nội dung của ESMP được đưa 

vào đấu thầu và các văn bản hợp đồng; 

(iv) đảm bảo rằng một hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động 

tốt; 

(v) Người đại diện về thực hiện ESMP cho Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. 

Ban QLDA sẽ chỉ định Nhân viên Môi trường (ES) để giám sát và phối hợp các 

khía cạnh môi trường của tiểu dự án. 

Cán bộ môi 

trường của Chủ 

đầu tư (ES) 

Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện tiểu dự án ESMP. Cụ thể, ES sẽ chịu 

trách nhiệm: 

(i) Theo dõi việc kết hợp ESMP vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết, đấu thầu công 

trình xây dựng và các văn bản hợp đồng; 

(ii) Theo dõi việc kết hợp giám sát và giám sát của ESMP và RAP vào các 

ĐKTC, đấu thầu và các văn bản hợp đồng cho Tư vấn giám sát thi công (CSC) và 

các chuyên gia tư vấn bảo vệ khác (IEMC); 

(iii) cung cấp đầu vào cho quá trình lựa chọn tư vấn; 

 

 

PMU’s Environmental Staff(s) anđ 

Social Staff(s) 

 

CSC Contractor 

 
Communities 

 

IEMC 

WB 

 

MONRE 

 

UD/PMU 
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Đơn vị Trách nhiệm theo khía cạnh môi trường 

(iv) các báo cáo đánh giá của CSC và các tư vấn bảo vệ; 

(v) tiến hành kiểm tra hiện trường; 

(vi) Đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề xã hội và tái định cư của tiểu dự án; và 

(vii) chuẩn bị các mục về hoạt động môi trường và xã hội về các báo cáo tiến độ 

và báo cáo trình lên Sở Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thế giới. 

Nhà thầu 

- Chỉ định nhân viên môi trường, sức khoẻ và xã hội (EHS) để theo dõi sự tuân 

thủ của nhà thầu đối với ESIA / ESMP. 

- Chuẩn bị nhà thầu ESMP (CESMP) cho từng khu vực xây dựng, trình lên PMU 

và CSC để xem xét và phê duyệt trước khi bắt đầu xây dựng. 

- Có giấy phép xây dựng (kiểm soát giao thông, lánh nạn, đào bới, an toàn lao 

động ... trước khi thi công) theo quy định hiện hành. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu được xác định trong ESMP, CESMP, hồ sơ 

mời thầu ... 

- Tích cực giao tiếp với cư dân địa phương và chính quyền và hành động để giải 

quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng của ESHS. 

- Đảm bảo rằng toàn thể nhân viên và công nhân hiểu được thủ tục và nhiệm vụ 

của họ trong chương trình quản lý môi trường. 

- Báo cáo cho Ban QLDA và CSC về bất kỳ khó khăn và giải pháp của họ. 

- Báo cáo cho PMU và CSC nếu xảy ra sự cố môi trường và phối hợp với các cơ 

quan và các bên liên quan để giải quyết các vấn đề này. 

Tư vấn giám 

sát thi công 

(CSC)/ cán bộ 

giám sát môi 

trường (ES) 

- Chỉ định các Nhân viên Môi trường và Xã hội có đủ năng lực để giám sát việc 

thực hiện ESMP và đảm bảo tuân thủ 

- Chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo môi trường thường xuyên trong giai đoạn 

thi công. 

- Hỗ trợ PMU báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương. 

- Sắp xếp, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về HIV / AID cho tất cả người 

lao động, đội CSC và cán bộ Ban QLDA. Chi phí đào tạo này bao gồm trong 

hợp đồng dịch vụ tư vấn. 

- Thực hiện việc giám sát chất lượng môi trường định kỳ trong giai đoạn xây 

dựng và đầu năm, chuẩn bị các báo cáo giám sát và giám sát môi trường định kỳ 

để trình lên các cơ quan chức năng của Việt Nam. 

Tư vấn giám 

sát môi 

trường độc 

lập (IEMC) 

- Hỗ trợ Ban QLDA xây dựng và vận hành hệ thống quản lý môi trường, phối 

hợp với đội CSC tổ chức tập huấn cho Nhà thầu về yêu cầu quản lý môi trường 

dự án 

- Tổ chức tập huấn, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho các cơ quan 

liên quan trong quá trình triển khai tiểu dự án, thực hiện các chuyến thăm thực 

địa ngẫu nhiên để xác nhận sự tuân thủ hoặc đề xuất các biện pháp khắc phục / 

cải tạo. 

- Chuẩn bị các báo cáo giám sát sau mỗi chuyến kiểm tra thực địa. 

Cộng đồng 

địa phương 

(phường Hoà 

Quý) 

- Tham gia vào các hoạt động giám sát môi trường và xã hội một cách tình 

nguyện. 

Sở TNMT - Theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ. 

Phòng 

TN&MT Quận 
- Theo dõi kiểm tra các hoạt động đảm bảo ATMT trên phạm vi địa bàn dự án 
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Đơn vị Trách nhiệm theo khía cạnh môi trường 

(quận Ngũ 

Hành Sơn) 

- Kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm.  

- Hướng dẫn, tập huấn cho các cán bộ cấp Phường/xã chịu trách nhiệm QLMT tại 

địa phương.   

- Báo cáo định kỳ lên Sở TNMT về các vấn đề môi trường phát sinh.  

- Phối hợp với các bên liên quan, tham gia nghiên cứu, điều tra, giải quyết các 

vấn đề sự cố môi trường phát sinh. 

Phòng cảnh sát 

môi trường 

- Phối hợp với các Sở ban ngành liên quan, có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát và 

xử lý các trường hợp vi phạm Luật môi trường.  

- Xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, điều tra truy cứu trách nhiệm các bên 

liên quan cũng như tham gia giải quyết những sự cố môi trường nghiêm trọng. 

Các công ty 

công ích (điện, 

cấp nước, 

thoát nước, 

viễn thông,...) 

- Phối hợp với PMU và Nhà thầu thực hiện công tác di dời các công trình ngầm, 

đấu nối tạm thời tại các vị trí tuyến đề xuất cắt ngang qua nhằm đảm bảo duy trì 

liên tục quá trình cung cấp dịch vụ cơ bản, phục vụ cuộc sống nhân dân.  

- Tham gia xử lý các sự cố có liên quan (cháy nổ cáp điện, đứt cáp viễn thông, 

nứt vỡ đường ống nước...) 

5.4. Đánh giá năng lực quản lý môi trường của PMU 

Hiện tại, BQLDA không có cán bộ an toàn môi trường và xã hội cũng như kinh nghiệm thực 

hiện một số dự án ODA từ nhiều nguồn khác nhau như WB, ADB, JICA, v.v. 

Một đánh giá về năng lực thực thi các biện pháp an toàn của các nhân viên PMU hiện tại cho 

thấy rằng các nhân viên của PMU có kiến thức hạn chế về các yêu cầu tự vệ của WB cũng 

như kiến thức hạn chế về các vấn đề môi trường và xã hội. Việc thiếu năng lực như vậy thể 

hiện rủi ro đối với việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ trong ESMP và, theo yêu cầu của chính 

sách WB, sẽ được giải quyết thông qua xây dựng năng lực. Do đó, đề xuất cung cấp nâng cao 

năng lực thông qua hỗ trợ kỹ thuật sẽ hỗ trợ BQLDA trong quá trình thực hiện các yêu cầu 

bảo vệ. Hỗ trợ kỹ thuật sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho BQLDA trong công việc của 

mình với các nhà thầu cũng như các đơn vị khác có liên quan đến việc triển khai ESMP. 

Phạm vi hỗ trợ kỹ thuật sẽ bao gồm hỗ trợ từ các chuyên gia và đào tạo bao gồm cả kiến thức 

về các yêu cầu và quy trình bảo vệ cho tiểu dự án cũng như đào tạo bao gồm cả kiến thức cụ 

thể về quy trình và yêu cầu bảo vệ cho nhân viên, chuyên gia tư vấn và quốc gia nhà thầu sẽ là 

quan trọng. Điều này sẽ bao gồm, ví dụ, hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và thực hiện chương trình đào 

tạo về quản lý môi trường và giám sát môi trường cho các nhà thầu, CSC và các nhân viên 

liên quan của PMU (nhân viên môi trường và điều phối viên các gói) để thực hiện nhiệm vụ 

của họ. Kế hoạch cũng bao gồm hỗ trợ nhân viên môi trường của PMU xem xét các tài liệu 

hợp đồng về các gói thầu cho các hạng mục xây dựng của tiểu dự án để đảm bảo tuân thủ các 

chính sách bảo vệ môi trường và các yêu cầu giảm thiểu và giám sát tác động cũng như cung 

cấp hướng dẫn chung về môi trường theo yêu cầu của PMU để tăng cường thực hiện tiểu dự 

án và hiệu suất tổng thể. 

Với tính chất, địa điểm và quy mô xây dựng, dự kiến rằng hỗ trợ và đào tạo hỗ trợ kỹ thuật tự 

vệ sẽ được cung cấp ít nhất trong 3 năm đầu thực hiện tiểu dự án. Các chuyên gia an toàn của 

WB sẽ tham gia xây dựng năng lực nói riêng trong các hoạt động đào tạo khi thích hợp. 

5.5. Đào tạo, nâng cao năng lực 

Bảng dưới đây cung cấp một chương trình đào tạo điển hình về chính sách an toàn. Các 

chương trình đào tạo sẽ do một nhóm Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng và thực hiện để thực hiện các 
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chính sách an toàn cho Ban QLDA. Ban QLDA / IEMC với sự trợ giúp của Nhóm hỗ trợ kỹ 

thuật sẽ cung cấp đào tạo cho các nhà thầu, CSC và các nhóm khác. 

- Các nhóm học viên: các cán bộ của Ban QLDA, các cán bộ của ESU, các kỹ sư trên 

công trường (FE), các Tư vấn giám sát thi công (CSC), các nhà thầu xây dựng, đại 

diện của các bên liên quan và cộng đồng địa phương trong khu vực dự án. Các nhà 

thầu chịu trách nhiệm đào tạo công nhân và lái xe. 

- Lịch đào tạo: Đào tạo sẽ được tổ chức ít nhất một tháng trước khi thực hiện hợp đồng 

xây dựng đầu tiên. Các buổi tập huấn tiếp theo có thể được sửa đổi để phù hợp với lịch 

trình xây dựng cho các hợp phần dự án. 

- Tần suất đào tạo: Các chương trình đào tạo cơ bản được đưa ra trong bảng dưới đây sẽ 

được cung cấp mỗi 6 tháng một lần và nội dung sẽ được cập nhật và phù hợp với các 

hạng mục sẽ được thực hiện. Các chương trình đào tạo cho cán bộ Ban QLDA dự kiến 

sẽ tiếp tục trong những năm đầu tiên của Dự án. Tập huấn ba ngày cho CSC và các 

nhà thầu cũng dự kiến sẽ diễn ra hai lần một năm trong ít nhất 2 năm. 

Bảng 5.9. Chương trình đào tạo, tăng cường năng lực về quản lý môi trường 

I. ĐỐI TƯỢNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

Tên khoá học Báo cáo và giám sát môi trường 

Người tham dự Cán bộ phụ trách các vấn đề môi trường; Quản lý môi trường 

Tần suất đào tạo Ngay sau khi dự án có hiệu lực, nhưng ít nhất một tháng trước gói thầu đầu tiên. 

Khoá học tiếp theo sẽ được lên kế hoạch theo yêu cầu. 

Thời gian đào tạo 1 ngày 

Nội dung đào tạo Quản lý môi trường chung liên quan đến dự án bao gồm yêu cầu của Ngân hàng 

Thế giới, Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền 

và các bên có liên quan; Giám sát môi trường cho Tiểu dự án bao gồm: 

- Các yêu cầu về giám sát môi trường; 

- Theo dõi và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ; 

- Sự tham gia của cộng đồng trong việc đánh giá môi trường; 

- Hướng dẫn và giám sát các nhà thầu, CSC và đại diện cộng đồng trong việc 

thực hiện giám sát môi trường; 

- Các mẫu sử dụng trong quy trình giám sát môi trường; 

- Phản ứng và kiểm soát rủi ro; 

- Phương thức tiếp nhận và nộp mẫu đơn; 

- Các vấn đề khác được xác định. 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Với sự trợ giúp của Nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật, Tư vấn Giám sát Môi trường độc lập 

(IEMC) và Ban QLDA thực hiện các chính sách an toàn. 

II. ĐỐI TƯỢNG CSC, NHÀ THẦU, ĐẠI DIỆN PHƯỜNG/XÃ, ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG 

Tên khoá học Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động 

Người tham dự CSC, kỹ sư xây dựng, quản lý khu vực thi công xây dựng. Nhân viên phụ trách 

vấn đề môi trường, nhà thầu; Đại diện chính quyền địa phương; Đại diện của các 

nhóm đô thị 

Tần suất đào tạo Ngay sau khi trao hợp đồng cho nhà thầu với thông tin cập nhật về yêu cầu 

Thời gian đào tạo 2 ngày huấn luyện cho CSC và các nhà thầu, và đào tạo 1 ngày cho người khác 

Nội dung đào tạo - Tổng quan về giám sát môi trường tổng thể; 
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- Các yêu cầu về giám sát môi trường; 

- Vai trò và trách nhiệm của các nhà thầu và CSC; 

- Nội dung và phương pháp quan trắc môi trường; 

- Phản ứng và kiểm soát rủi ro; 

- Giới thiệu các mẫu giám sát và hướng dẫn điền mẫu đơn và báo cáo sự cố; 

- Các vấn đề khác được xác định 

- Chuẩn bị và đệ trình báo cáo 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Với sự trợ giúp của các nhóm hỗ trợ kỹ thuật, BQLDA, chuyên gia tư vấn giám 

sát môi trường độc lập (IEMC) thực hiện chính sách an toàn. 

III. ĐỐI TƯỢNG CỘNG ĐỒNG/CÔNG NHÂN 

Tên khoá học An toàn và vệ sinh môi trường 

Người tham dự Đại diện của người lao động (trưởng nhóm) làm việc trực tiếp cho các hợp phần 

của dự án 

Tần suất đào tạo Khi thích hợp 

Thời gian đào tạo Một ngày thuyết trình và một ngày trình bày tại công trường 

Nội dung đào tạo - Tóm tắt bài trình bày về các vấn đề an toàn và tổng quan về môi trường; 

- Các vấn đề chính đòi hỏi sự quan tâm của cộng đồng và công nhân xây dựng 

để giảm rủi ro an toàn (đường bộ, đường thủy, thiết bị, máy móc, vv) cũng như 

giảm ô nhiễm (bụi, khí thải, tràn dầu, quản lý chất thải ...); 

- Quản lý an toàn và vệ sinh môi trường tại công trường và tại các khu lán trại 

công nhân; 

- Các biện pháp giảm nhẹ áp dụng tại công trường và tại các khu lán trại công 

nhân; 

- Các biện pháp an toàn cho điện, cơ khí, vận chuyển, ô nhiễm không khí; 

- Phương thức xử lý tình huống khẩn cấp; 

- Quyền và trách nhiệm giám sát môi trường 

- Quan trắc môi trường, hình thức giám sát môi trường 

- Các biện pháp giảm nhẹ tác động xã hội và giám sát việc thực hiện các vấn đề 

khác khi đã được xác định. 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Nhà thầu, Ban QLDA với sự trợ giúp của Tư vấn giám sát môi trường độc lập 

(IEMC) 

5.6. Chế độ báo cáo 

Các công cụ để theo dõi và báo cáo đối với việc thực hiện ESMP được tóm tắt trong Bảng 

dưới đây. 

Bảng 5.10. Chế độ báo cáo 

STT Chuẩn bị báo cáo bởi Đệ trình lên Tần suất báo cáo 

1 Nhà thầu  PMU Một lần trước khi khởi công và hàng 

tháng trong quá trình xây dựng 

2 Tư vấn giám sát thi công PMU Hàng tuần, hàng tháng 

4 Giám sát cộng đồng PMU Khi có khiếu nại về việc thực hiện các 

công cụ an toàn của các Tiểu dự án 
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5 IEMC PMU Hàng 6 tháng (6 tháng/lần) 

6 PMU WB/Ngân hàng 

TG 

Hàng 6 tháng (6 tháng/lần) 

7 PMU  DONRE/Sở 

TNMT 

Hàng 6 tháng (6 tháng/lần) 

5.7. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ 

5.7.1. Chi phí quan trắc giám sát môi trường  

Theo đơn giá giám sát môi trường tại địa phương, chi phí ước tính để theo dõi chất lượng môi 

trường của dự án được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 5.11. Ước tính chi phí lấy mẫu và phân tích 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá Thành tiền 

VND VND USD 

I Giai đoạn thi công          

1 ĐHSPKT        40,000,000   

  Không khí, ồn, rung mẫu 8  3,000,000   24,000,000   

  Nước thải mẫu 8  2,000,000   16,000,000   

2 ĐHNN        60,000,000   

  Không khí, ồn, rung mẫu 12  3,000,000   36,000,000   

  Nước thải mẫu 12  2,000,000   24,000,000   

3 ĐHQT   0    40,000,000   

  Không khí, ồn, rung mẫu 8  3,000,000   24,000,000   

  Nước thải mẫu 8  2,000,000   16,000,000   

4 Khu thể thao đa năng   0    40,000,000   

  Không khí, ồn, rung mẫu 8  3,000,000   24,000,000   

  Nước thải mẫu 8  2,000,000   16,000,000   

5 Toà nhà điều hành   0    40,000,000   

  Không khí, ồn, rung mẫu 8  3,000,000   24,000,000   

  Nước thải mẫu 8  2,000,000   16,000,000   

6 Khu Technopole   0    60,000,000   

  Không khí, ồn, rung mẫu 12  3,000,000   36,000,000   

  Nước thải mẫu 12  2,000,000   24,000,000   

7 Hạ tầng kỹ thuật 40ha   0    48,000,000   

  Không khí, ồn, rung mẫu 12  3,000,000   36,000,000   

  Nước thải mẫu 6  2,000,000   12,000,000   
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6 Lập báo cáo 
trọn 

gói 
20 

 

10,000,000  

 

200,000,000  

 

  Tổng I       
 

488,000,000  

 

II 
Giai đoạn vận hành (1 năm 

đầu) 
        

 

1 Trạm xử lý nước thải        64,000,000   

  Không khí, ồn, rung mẫu 8  3,000,000   24,000,000   

  Nước thải mẫu 8  5,000,000   40,000,000   

3 Lập báo cáo 
trọn 

gói 
6 

 

15,000,000  
 90,000,000  

 

  Tổng II       
 

154,000,000  

 

  Tổng cộng        642,000,000   27,319  

5.7.2. Chi phí giám sát môi trường độc lập 

Chi phí giám sát môi trường độc lập được ước tính trong bảng sau: 

Bảng 5.12. Ước tính chi phí giám sát môi trường độc lập 

(Tỷ giá: 1 USD = 22,500 VND) 

TT Nội dung Đơn vị 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

Thành tiền 

(USD) 

1 Lương chuyên gia Tháng_người 60 25,000,000 1,500,000,000 23,500 

2 Lưu trú, công tác phí Ngày_người 150 500,000 75,000,000 3,191 

3 Chi phí đi lại Chuyến_người 50 5,000,000 250,000,000 10,638 

4 
Văn phòng  phẩm và 

thông tin liên lạc Đợt giám sát 
30 3,000,000 90,000,000 3,830 

 Tổng  1,915,000,000 81,489 

5.7.3. Ước tính chi phí đào tạo tập huấn 

Chi phí ước tính cho chương trình đào tạo về năng lực quản lý giám sát môi trường được trình 

bày trong bảng sau: 
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Bảng 5.13. Ước tính chi phí đào tạo tập huấn 

(Tỷ giá: 1 USD = 22,500 VND) 

Nội dung đào 

tạo 

Đối tượng được đào tạo Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

 Đơn giá  Thành tiền 

VND VND USD 

I. Đào tạo về báo cáo và giám sát môi trường 

 PMU  

Cán bộ môi trường; cán bộ 

quản lý phụ trách về môi 

trường  Khoá học 

2 15,000,000 30,000,000  1,277  

 II. Đào tạo về thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác dộng      

Giai đoạn 1 

(30% khối 

lượng công 

trình)  

Tư vấn giám sát thi công 

(CSC); kỹ sư xây dựng, quản 

lý công trường  

 Khoá học 

5 15,000,000 75,000,000  3,191  

 Giai đoạn 2 

(70% khối 

lượng công 

trình) 

Tư vấn giám sát thi công 

(CSC); kỹ sư xây dựng, quản 

lý công trường  

 Khoá học 

10 15,000,000 150,000,000  6,383  

 III. Đào tạo về an toàn và vệ sinh môi trường       

Giai đoạn 1 

(30% khối 

lượng công 

trình)  

Người quản lý công nhân (Tổ 

trưởng/đội trưởng) 

 Khoá học 

3 10,000,000 30,000,000  1,277  

 Giai đoạn 2 

(70% khối 

lượng công 

trình) 

Người quản lý công nhân (Tổ 

trưởng/đội trưởng) 

 Khoá học 

5 10,000,000 50,000,000  2,128  

 Tổng  335,000,000  14,255  

5.7.4.  Tổng hợp chi phí thực hiện ESMP 

Bảng sau cung cấp một chi phí ước lượng cho việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường 

(EMP) Chi phí thực hiện ESMP9 sẽ bao gồm: (i) chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu bởi 

nhà thầu, (ii) chi phí giám sát bởi CSC, (iii) chi phí cho Tư vấn giám sát môi trường độc lập 

(IEMC) (iv) chi phí quan trắc chất lượng môi trường (v) các chi phí quản lý an toàn cho 

BQLDA, bao gồm cả trợ giúp kỹ thuật thực hiện các chính sách an toàn và chương trình đào 

tạo. Các chi phí thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong quá trình xây dựng sẽ là một phần của 

chi phí trong hợp đồng xây dựng, trong khi đó các chi phí cho giám sát Kế hoạch môi trường 

của một vị trí dự án cụ thể (SEMP) bởi Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) sẽ được cung cấp 

trong các hợp đồng giám sát xây dựng. Chi phí cho các hoạt động của BQLDA liên quan đến 

EMP được lấy từ ngân sách quản lý dự án của BQLDA, bao gồm chương trình đào tạo an toàn 

cơ bản và phụ cấp cho người tham gia trong chương trình quan trắc. Sau khi dự án hoàn thành, 

chi phí quan trắc môi trường của các công trình đã được xây dựng sẽ được lấy từ các ngân sách 

vận hành và bảo dưỡng của thành phố.     

 

9Loại trừ chi phí cho việc thực hiện RP và giám sát độc lập việc thực hiện RP. 
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Cần chú ý rằng sự tham gia của cộng đồng trong quá trình thực hiện EMP là một hoạt động 

hoàn toàn mang tính chất tự nguyện, vì lợi ích của chính cộng đồng và gia đình mình. Do đó 

việc tham gia của cộng đồng trong giám sát ESMP sẽ không được nhận tiền lương.  

Bảng dưới đây cung cấp các chi phí ước tính để theo dõi chất lượng môi trường và IEMC (phù 

hợp với thông lệ quốc gia) cho các mục đích tham khảo. Tuy nhiên, chi phí cuối cùng sẽ được 

cập nhật trong giai đoạn thiết kế chi tiết. 

Bảng 5.14. Tổng hợp chi phí thực hiện ESMP 

Nội dung Các hạng mục công trình của Tiểu dự án    

VNĐ USD 

(1 USD = 23.500 VNĐ) 

(a) Giảm thiểu trong quá trình xây dựng  Là một phần trong các hợp đồng 

(b) Giám sát việc tuân thủ các chính 

sách an toàn trong quá trình xây dựng  

Là một phần của các chi phí thuê Tư vấn giám 

sát thi công (CSC)  

(c)  Bộ phận chuyên trách về các chính 

sách an toàn môi trường của PMU 

Là một phần của các chi phí cho PMU  

(d) Giám sát chất lượng môi trường  27,319 

(e) Tư vấn giám sát môi trường độc lập 

(IEMC)  

 81,489 

(f) Đào tạo, tập huấn về môi trường  14,255 

5.8. Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) 

Khiếu nại liên quan đến bất kỳ vấn đề gì của dự án sẽ được giải quyết thông qua đàm phán 

nhằm đạt được sự đồng thuận. Việc khiếu nại sẽ chuyển qua ba giai đoạn trước khi nó có thể 

được chuyển lên tòa án. Cơ quan thi hành sẽ chi trả toàn bộ lệ phí hành chính, pháp lý liên 

quan đến việc thụ lý đơn thư khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách để thực 

hiện dự án. 

Để giảm thiểu số lượng khiếu nại ở cấp tỉnh, Ban QLDA sẽ phối hợp với Ủy ban Bồi thường 

Huyện để tham gia và tham vấn trong công tác giải quyết khiếu nại. Vai trò và năng lực của tổ 

chức này là thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng 

và người bị di dời. 

Nhân sự: Cán bộ môi trường và tái định cư do Ban QLDA lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ 

sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bao gồm 

thông tin như: bản chất của khiếu nại, nguồn và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của 

người khiếu nại, kế hoạch hành động, và tình trạng hiện tại. 

Đối với khiếu nại bằng lời, ban tiếp nhận / hòa giải sẽ ghi lại các yêu cầu này trong một mẫu 

đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng. 

Nhà thầu và Tư vấn Giám sát Xây dựng: 

Trong quá trình xây dựng, cơ chế giải quyết khiếu nại cũng sẽ do các nhà thầu quản lý dưới 

sự giám sát của CSC. Các nhà thầu sẽ thông báo cho các cộng đồng và các xã bị ảnh hưởng về 

tính sẵn có của cơ chế giải quyết khiếu nại để giải quyết khiếu nại và vướng mắc liên quan tới 

tiểu dự án. Điều này sẽ được thực hiện thông qua quá trình tham vấn cộng đồng và công bố 

thông tin mà theo đó các nhà thầu sẽ thường xuyên trao đổi với cộng đồng bị ảnh hưởng và 

các cơ quan có liên quan. Các cuộc họp sẽ được tổ chức ít nhất theo hàng quý, hàng tháng, tờ 
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thông tin dự án sẽ được công bố, các thông báo sẽ được đưa lên các phương tiện truyền thông 

địa phương, và thông báo về các hoạt động sắp tới sẽ được đăng tải… 

Tất cả các khiếu nại và các hành động tương ứng do các nhà thầu thực hiện sẽ được ghi lại 

trong báo cáo giám sát của tiểu dự án. Khiếu nại và đòi bồi thường thiệt hại có thể được thực 

hiện qua những hình thức sau: 

- Bằng lời nói: trực tiếp đến CSC và / hoặc nhân viên bảo vệ của nhà thầu hoặc đại diện 

tại văn phòng khu vực. 

- Bằng văn bản: bằng cách giao tay hoặc gửi đơn khiếu nại tới các địa chỉ cụ thể. 

- Bằng điện thoại, fax, e-mail: cho CSC, nhân viên bảo vệ hoặc đại diện của nhà thầu. 

Khi nhận được đơn khiếu nại, CSC và cán bộ an toàn của Nhà thầu hoặc đại diện sẽ đăng kí 

đơn khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và sẽ ghi lại những sự kiện liên quan đến khiếu nại sau 

đó, cho đến khi khiếu nại được giải quyết. Ngay sau khi nhận được khiếu nại, cần sao chép 

khiếu nại thàng 4 bản. Bản gốc sẽ được lưu trong hồ sơ, một bản copy được cán bộ an toàn 

nhà thầu giữ, một bản copy sẽ được gửi đến CSC và bản cuối cùng sẽ được gửi tới BQLDA 

TỈNH trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại. 

Thông tin được ghi chép trong đơn khiếu nại sẽ bao gồm: 

- Ngày, giờ khiếu nại. 

- Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại. 

- Mô tả ngắn về khiếu nại. 

- Các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại, bao gồm người liên hệ và phát 

hiện tại mỗi giai đoạn trong quá trình giải quyết khiếu nại. 

- Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình giải quyết. 

- Quyết định cuối cùng của khiếu nại. 

- Ngày, thời gian và cách thức mà người khiếu nại được thông báo. 

- Chữ ký của người khiếu nại khi có quyết định. 

Khiếu nại nhỏ sẽ được giải quyết trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần sau 

đó), văn bản trả lời sẽ được gửi tới người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) có nêu ra 

các thủ tục được thực hiện và quá trình theo ngày. 

Mục tiêu chính là để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất có thể bằng các phương tiện đơn 

giản nhất, liên quan đến càng ít người càng tốt và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi vấn đề 

không thể được giải quyết ở mức đơn giản nhất và / hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan 

chức năng khác sẽ tham gia. Trường hợp như vậy có thể phát sinh, ví dụ như khi yêu cầu bồi 

thường thiệt hại, số tiền phải trả không thể giải quyết được, hoặc các nguyên nhân gây thiệt 

hại được xác định. 

Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như Bảng 5.15 bên dưới. 
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Bảng 5.15. Cơ chế giải quyết khiếu nại 

Cấp thứ nhất  

UBND phường/xã.   

 

Một hộ bị ảnh hưởng không hài lòng sẽ nêu khiếu nại của họ tới 

bất kỳ một thành viên nào trong UBND phường/xã, thông qua 

trưởng thôn hoặc trực tiếp tới UBND phường/xã, bằng văn bản 

hoặc lời nói. Thành viên của UBND hay trưởng thôn nói trên sẽ 

phải thông báo với UBND phường/xã về việc khiếu nại đó. UNBD 

phường/xã sẽ làm việc cá nhân với hộ bị ảnh hưởng có khiếu nại và 

sẽ có 5 ngày để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại (ở những 

vùng hẻo lánh hoặc miền núi, khiếu nại có thể giải quyết trong 

vòng 15 ngày). Ban thư ký của UBND phường/xã chịu trách nhiệm 

lập hồ sơ và lưu trữ toàn bộ khiếu nại mà họ đang xử lý. 

Khi UBND phường/xã ban hành quyết định, hộ gia đình có thể 

kháng cáo trong vòng 30 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban 

hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu 

nại lên UBND cấp huyện/thành phố. 

Cấp thứ hai 

UBND huyện/quận 

Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND Thành phố sẽ có 15 ngày 

(hoặc 30 ngày đối với vùng hẻo lánh và miền núi) kể từ khi nhận 

khiếu nại để giải quyết trường hợp đó. UBND Thành phố chịu 

trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về toàn bộ các 

khiếu nại mà họ đang xử lý. 

Khi UBND Thành phố ban hành quyết định, hộ gia đình có thể 

kháng cáo trong vòng 30 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban 

hành mà hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu 

nại lên UBND tỉnh. 

Cấp thứ ba  

UBND tỉnh.  

Khi nhận được khiếu nại của hộ, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày (hoặc 

45 ngày đối với vùng hẻo lánh và miền núi) kể từ khi nhận khiếu 

nại để giải quyết trường hợp đó.  UBND tỉnh chịu trách nhiệm đối 

với việc lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu về toàn bộ các khiếu nại được 

trình lên. 

Khi UBND tỉnh ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo 

trong vòng 45 ngày. Nếu quyết định lần hai đã được ban hành mà 

hộ vẫn chưa thỏa mãn với quyết định đó, họ có thể khiếu nại lên 

tòa án trong vòng 45 ngày. UBND tỉnh khi đó phải nộp tiền thanh 

toán bồi thường vào một tài khoản lưu giữ. 

Cấp thứ tư  

Tòa án tỉnh.  

Nếu người khiếu nại nộp hồ sơ của vụ việc lên tòa án và toàn án ra 

quyết định đứng về phía người khiếu nại, khi đó chính quyền tỉnh 

sẽ phải tăng mức bồi thường lên mức mà tòa án quyết định. Trong 

trường hợp tòa án đứng về phía UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ 

nhận được khoản tiền đã nộp cho tòa án. 

Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu 

nại và các bên có liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ 

sở của UBND của cấp giải quyết khiếu nại. Sau 03 ngày có quyết 

định/kết quả giải quyết khiếu nại tại cấp phường/xã/thị trấn và sau 

07 ngày tại cấp huyện hoặc tỉnh. 

Cơ chế giải quyết khiếu nại của ĐHĐN: 

Hiện nay, ĐHĐN có Ban thanh tra pháp chế, có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc ĐHĐN để 

giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, góp ý cụ thể như sau: 
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✓ Bố trí lich tiếp công dân mỗi tuần; 

✓ Hình thức nhận khiếu nại/góp ý: bằng hộp thư chính thức, thư điện tử của trường đã 

được thiết lập hệ thống (có thể gửi trực tiếp email cho GĐ đại học hoặc qua hộp thư 

chung của ĐHĐN) 

✓ Chu trình giải quyết khiếu nại như sau: (i) phân loại khiếu naị; (ii) chuyển đến Ban 

thanh tra pháp chế; (iii) Phản hồi ý kiến trong phạm vi chuyên trách hoặc chuyển thông 

tin đến Giám đốc ĐHĐN để xin ý kiến; (iv) Phản hồi lại bên khiếu nại bằng văn 

bản/trực tiếp (nếu cần). 

Nhìn chung, quy trình giải quyết khiếu nại hiện nay của ĐHĐN đang triển khai là rất hiệu quả 

và có thể áp dụng cho Tiểu dự án ĐHĐN (vay vốn WB). 

Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới:  

Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng thế giới: Các cá nhân và công đồng tin rằng nếu như 

một tiểu dự án do Ngân hàng thế giới hỗ trợ ảnh hưởng bất lợi tới cuộc sống của họ, thì họ có 

thể đệ trình khiếu nại của mình đến cơ chế giải quyết khiếu nại ở cấp tiểu dự án hiện tại hoặc 

Ban giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới. Tổ chức này đảm bảo rằng những khiếu nại 

được gửi tới sẽ được xem xét kịp thời nhằm giải quyết những vấn đề liên quan tới tiểu dự án. Cá 

nhân hay tổ chức bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án đều có thể gửi đơn khiếu nại tới Ban thanh tra độc 

lập của ngân hàng thế giới để xác định nếu như có bất cứ thiệt hại nào xảy ra hoặc có thể xảy ra, 

do không tuân thủ các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Các khiếu nại có thể được 

đưa ra xem xét bất cứ lúc nào khi vấn đề đó được Ngân hàng Thế giới quan tâm và Ban quản lí 

Ngân hàng sẽ có phải có trách nhiệm trả lời. Để biết thêm thông tin về việc làm thế nào để gửi 

đơn khiếu nại cho Ban giải quyết khiếu nại của Tổ chức ngân hàng thế giới (GRS), xin vui lòng 

truy cập theo địa chỉ www.worldbank.org/grs. Để biết thêm thông tin về cách gửi đơn khiếu nại 

cho Ban thanh tra của Ngân hàng thế giới, vui lòng truy cập địa chỉ www.inspectionpanel.org. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.worldbank.org%2Fgrs&h=ATNMWWYTpjMre4fAZwZpZLWa4epPqDgGPjsIS4iu2yJXbC5M6QwbpPQMTJZopnJjMOGeUOmuHrMu5N-cJc8YKqQsEXpozZLP3emc0zbgSJg5P-O_GzRZzmrXV8EGf1ge-9oTlGHj5fig
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.inspectionpanel.org%2F&h=ATNMWWYTpjMre4fAZwZpZLWa4epPqDgGPjsIS4iu2yJXbC5M6QwbpPQMTJZopnJjMOGeUOmuHrMu5N-cJc8YKqQsEXpozZLP3emc0zbgSJg5P-O_GzRZzmrXV8EGf1ge-9oTlGHj5fig
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CHƯƠNG 6. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 

6.1. MỤC TIÊU VÀ CÁC NGUYÊN TẮC THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

Quá trình đánh giá tác động môi trường, tham vấn cộng đồng và công bố thông tin nhằm đảm 

bảo sự đồng thuận của chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ địa phương và 

cộng đồng bị ảnh hưởng trong khu vực dự án. Sự  tham  gia  của  cộng  đồng là một trong 

những điều kiện cơ bản để  đảm bảo sự  hỗ  trợ, cũng như thể hiện quan điểm của chính quyền 

địa phương và của cộng đồng đối với dự án. Thông qua tham vấn cộng đồng, một số các tác 

động bất lợi và các biện pháp giảm thiểu chưa được xác định có thể  được nhận diện và bổ  

sung vào báo cáo. Trong thực tế, nếu cộng đồng có thể  tham gia vào dự  án ngay từ  khâu 

chuẩn bị thì mối quan hệ, quá trình trao đổi và cập nhật thông tin giữa các bên thực hiện dự án 

và cộng đồng sẽ tốt hơn. Trên cơ sở đó, dự  án có thể  nhận  được các ý kiến đóng góp có giá 

trị từ phía cộng đồng dân cư. 

Quá trình thực hiện tham vấn cộng đồng đối với dự án phải tuân thủ các chính sách an toàn 

của WB và Các quy định  tại  Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13; Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm  

2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi truờng, đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 27/2015/TT-

BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Về đánh giá 

môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ  môi trường; Ngoài 

ra, tham vấn cộng đồng của Tiểu dự án ĐHĐN cần phải dựa vào các chính sách an toàn của 

WB (theo OP4.01). 

6.1.1. Mục đích tham vấn cộng đồng 

- Công bố thông tin về các nội dung của dự án và các hoạt động đề xuất của dự án cũng 

như những lợi ích đạt được khi dự án được thực hiện cho cộng đồng, các tổ chức có 

liên quan và chính quyền địa phương tại khu vực dự án; 

- Thu thập ý kiến của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, người dân và đội ngũ 

chuyên gia tư vấn về các vấn đề môi trường của dự án. Đặc biệt là các vấn đề  môi 

trường chưa được xác định trong phạm vi báo cáo. Dựa vào đó, ý kiến của cộng đồng 

sẽ  được ghi nhận và tích hợp vào trong thiết kế của dự án cũng như kế hoạch quản lý 

môi trường; 

- Đảm bảo việc đánh giá chính xác tất cả các tác động môi trường và đề xuất các biện 

pháp giảm thiểu tác động môi trường có hiệu quả nhất. 

6.1.2. Các nguyên tắc cơ bản tham vấn cộng đồng 

- Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, điều 12, Nghị định số 18/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin và tham vấn cộng đồng chịu tác 

động bởi dự án; 

- Đối với dự án nhóm A, tham vấn cộng đồng cần được thực hiện 02 lần sau khi dự thảo 

đầu tiên của báo cáo ESIA được chuẩn bị. 

6.1.3. Nội dung tham vấn cộng đồng dân cư  

Tham vấn môi trường được thực hiện sau khi dự thảo đầu tiên của báo cáo ESIA được chuẩn 

bị. Đối với Tiểu dự án ĐHĐN, quá trình tham vấn cộng đồng được thực hiện như sau: 

- Các hoạt động tham vấn cộng đồng lần 1 được thực hiện từ  4 - 8 tháng 11/2019 tại 

phường Hoà Quý và quận Ngũ Hành Sơn. Ngoài ra, cũng tiến hành tham vấn đại diện 

các trường, giảng viên và sinh viên từ các trường đại học / cao đẳng hiện có. 
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- Tham vấn cộng đồng lần hai về các vấn đề xã hội và môi trường đã được tiến hành vào 

cuối tháng 12 năm 2019 (từ 23 đến 27/12) vừa qua tại phường Hoà Quý và các trường 

đại học / cao đẳng hiện có. 

Các nội dung tham vấn chính: 

- Giới thiệu phương án kỹ thuật xây dựng các hạng mục đầu tư tại địa bàn dân cư. 

- Nêu tóm tắt những tác động môi trường - xã hội và biện pháp giảm thiểu 

- Thảo luận, đóng góp ý kiến về các tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu 

- Phản hồi của Chủ đầu tư. 

- Kết luận cuộc họp 

Thành phần tham gia tại cộng đồng dân cư bao gồm: 

- Lãnh đạo UBND, UBMTTQ phường Hoà Quý. 

- Đại diện các tổ chức, đoàn thể (hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội người cao tuổi, hội 

cựu chiến binh, hội nông dân, hội người cao tuổi...). 

- Tổ trưởng của các khu dân cư thuộc khu vực dự án. 

- Đại diện các hộ bị ảnh hưởng về mặt môi trường & xã hội. 

- Chủ đầu tư. 

Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị báo cáo ESIA cũng đã tiến hành tham vấn với đại diện 

lãnh đạo, giảng viên, sinh viên tại Khoa Y Dược, trường Cao đẳng công nghệ thông tin, khu 

KTX hiện có tại khu vực dự án. Đây  cũng là các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án. 

Thành phần tham gia tại các khoa/trường hiện hữu bao gồm: 

- Đại diện các khoa/trường hiện hữu 

- Một số giảng viên/cán bộ thuộc các khoa/trường hiện hữu 

- Một số sinh viên đang học tập tại các trường và lưu trú tại khu KTX. 

- Chủ đầu tư. 

6.2. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

Tổ chức cuộc họp với thành phần như được nêu ở trên gồm: chính quyền địa phương, các 

tổ chức đoàn thể địa phương, người dân bị ảnh hưởng. Để tạo điều kiện cho người dân trình bày 

ý kiến, nguyện vọng của mình, tham vấn được tổ chức cởi mở và tham vấn dưới dạng bảng hỏi 

về tình hình, hậu quả của một số hiện tượng thiên tai đã diễn ra, trong đó có trình bày nguyện 

vọng và yêu cầu của đơn vị hoặc người dân được phỏng vấn về dự án. 
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6.2.1. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Bảng 6.1. Kết quả tham vấn cộng đồng lần 1 

TT Địa điểm, thời gian Người tham dự Ý kiến của cộng đồng Phản hồi của Chủ đầu tư 

1 

UBND quận Ngũ Hành 

Sơn 

8h00' ngày 4/11/2019 

• Phó chủ tịch UBND 

quận Ngũ Hành Sơn 

• Phòng Tài nguyên 

môi trường 

• Phòng Quản lý đô 

thị/xây dựng 

• Văn phòng UBND 

quận 

• Phòng thống kê 

• Trung tâm phát triển 

quỹ đất quận Ngũ 

Hành Sơn 

• Chủ tịch UBND 

phường Hoà Quý 

• Lãnh đạo và CB 

chuyên trách của Đại 

học Đà Nẵng 

• Đơn vị tư vấn 

Tổng số người tham dự: 

15 người 

• Dự án đã là quy hoạch treo hơn 20 năm nay nên chính quyền 

và nhân dân địa phương rất mong muốn dự án được thực hiện 

và sớm được triển khai. 

• Cung cấp những tài liệu, số liệu thống kê, những vẫn đề môi 

trường - xã hội còn tồn tại của địa phương nói chung và khu 

vực dự án nói riêng (thông qua phiếu phỏng vấn sâu lãnh 

đạo). 

• Những vướng mắc về việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng 

tại khu vực dự án (thông qua phiếu phỏng vấn sâu lãnh đạo 

Trung tâm quỹ đất) 

• Lãnh đạo địa phương sẽ tạo điều kiện để Chủ đầu tư và đơn vị 

tư vấn tiếp cận địa phương, triển khai công tác tham vấn, điều 

tra thu thập kinh tế - xã hội và môi trường phục vụ chuẩn bị 

dự án theo yêu cầu của Nhà tài trợ WB. 

• Cảm ơn và ghi nhận các ý kiến 

đóng góp của chính quyền địa 

phương. 

• Ghi nhận các ý kiến và đã xem 

xét trong báo cáo ESIA. 

2 
UBND phường Hoà Quý 

8h00' ngày 5/11/2019 

• Bí thư phường Hoà 

Quý 

• Chủ tịch UBND 

phường Hoà Quý 

• Đại diện các ban 

ngành đoàn thể của 

phường (Hội phụ nữ, 

hội nông dân, Đoàn 

• Do dự án bị treo đã hơn 20 năm dẫn đến tình trạng đất bị bỏ 

hoang xảy ra ngập úng khi mưa nên rất mong dự án sớm được 

triển khai. 

• Cần phải nêu rõ thời gian chuẩn bị dự án để nhân dân nắm 

được và phối hợp triển khai cùng địa phương. 

• Cần thông báo cho người dân nếu quyết định giải tỏa để lấy 

đất phục vụ dự án. 

• Trước khi xây dựng phải làm khu tái định cư mới đảm bảo 

• Cảm ơn và ghi nhận các ý kiến 

đóng góp của cộng đồng và chính 

quyền địa phương. 

• Chủ dự án đang nỗ lực chuẩn bị 

dự án sớm để đăng ký vay vốn 

ODA của Ngân hàng thế giới. 

• Ghi nhận các ý kiến góp ý của 

cộng đồng vào các tài liệu chuẩn 
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TT Địa điểm, thời gian Người tham dự Ý kiến của cộng đồng Phản hồi của Chủ đầu tư 

thanh niên, Mặt trận 

tổ quốc,...) 

• Đại điện một số hộ 

gia đình; đại diện các 

tổ trưởng, tổ phó các 

tổ dân phố địa bàn dự 

án 

• CB chuyên trách của 

Đại học Đà Nẵng 

• Đơn vị tư vấn 

Tổng số người tham dự: 

22 người 

đời sống của nhân dân. 

• Dự án phải đảmbảo an sinh xã hội : có khu TĐC và hạ tầng 

đầy đủ. 

• Hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ đơn thân, cao 

tuổi..) 

• Đảm bảo an ninh trật tự do sẽ có nhiều sinh viên, các hoạt 

động dịch vụ phát triển gia tăng, cần có những biện pháp 

giảm thiểu phù hợp. 

• Phải có đánh giá, kiểm định đời sống sau di dời, hỗ trợ việc 

làm. 

bị dự án và đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu phù hợp/khả thi. 

3 

Các tổ dân phố 60, 61, 

62 - phường Hoà Quý 

Từ 6 đến 8/11/2019 

• Đại diện 70 hộ gia 

đình thuộc các tổ địa 

bàn dự án 

• CB UBND phường 

Hoà Quý 

• Đơn vị tư vấn 

Tham vấn từng nhóm hộ gia đình về các vấn đề kinh tế - xã hội - 

môi trường thông qua bảng hỏi/phiếu phỏng vấn sâu. Các ý kiến 

góp ý như sau: 

• Người dân rất bức xúc vì dự án đã bị treo quá lâu, ảnh hưởng 

đến điều kiện sinh hoạt hàng ngày của bà con (nhà ở xuống 

cấp, không được cải tạo, ngập lụt khi mưa do hạ tầng xung 

quanh xuống cấp, không được đầu tư. 

• Người dân mong muốn Chủ dự án và chính quyền địa phương 

triển khai dứt điểm dự án, hoặc nếu không thì xoá bỏ quy 

hoạch treo đã hơn 20 năm cho đời sống người dân được thay 

đổi. 

• Người dân mong muốn khi thu hồi đất phục vụ dự án phải bồi 

thường hợp lý, có khu tái định cư thuận lợi, đầy đủ hạ tầng 

đảm bảo khi di dời đến không còn gặp những khó khăn như 

hiện nay họ đang phải đối mặt hàng hàng vì quy hoạch treo; 

hỗ trợ/tạo việc làm, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. 

• Cảm ơn và ghi nhận các ý kiến 

đóng góp của cộng đồng và chính 

quyền địa phương. 

• Ghi nhận các ý kiến và đã xem 

xét trong báo cáo ESIA.  
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Bảng 6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng lần 2 

TT Địa điểm, thời gian Người tham dự Ý kiến của cộng đồng Phản hồi của Chủ đầu tư 

1 
UBND phường Hoà Quý 

8h30' ngày 25/12/2019 

• Bí thư phường Hoà 

Quý 

• Chủ tịch UBND 

phường Hoà Quý 

• Đại diện các ban 

ngành đoàn thể của 

phường (Hội phụ nữ, 

hội nông dân, Đoàn 

thanh niên, Mặt trận 

tổ quốc,...) 

• Đại điện một số hộ 

gia đình; đại diện các 

tổ trưởng, tổ phó các 

tổ dân phố địa bàn dự 

án 

• CB chuyên trách của 

Đại học Đà Nẵng 

• Đơn vị tư vấn 

Tổng số người tham dự: 

25 người 

• The people were very upset about the delay in implementation 

of the University of Danang Village project, which led to their 

very difficult living conditions due to the lack of construction 

and repair of houses. People expect the project to be 

implemented soon so that they can stabilize their lives and 

develop their economy. 

• Resettlement and site clearance progress is a top concern of 

affected households. People want a stable life where they can 

build house, have a clean walkway, and have a hygienic 

living environment. 

• People also expressed concerns about assistance when graves 

are relocated to the city's central cemetery in Hoa Ninh. Based 

on the provided information such as compensation policy, 

assistance for relocation of the grave; relocation location and 

information previously provided by the local authorities, 

people all agreed with the project's relocation policy. 

• Đảm bảo an ninh trật tự trong suốt giai đoạn thi công do sẽ có 

nhiều công nhân tập trung đông, thời gian thi công kéo dài để 

không làm xáo trộn đời sống của người dân địa phương. 

• Đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công do 

sẽ có nhiều xe tải chở nguyên vật liệu trên các tuyến đường 

chính trong khu vực bằng cách bố trí biển báo, nhân viên điều 

tiết giao thông tại các nút giao trong khu vực. 

• Local authorities and consultants 

have listened, discussed and 

responded to people's comments 

as needed in the project 

preparation phase. Consultation 

minutes and brief content of 

consultation are attached in the 

Appendix. The interests of those 

affected by the project raised in 

the consultations were reflected in 

the RAP. 

• Các biện pháp giảm thiểu tác 

động đến đời sống xã hội và đảm 

bảo an toàn cho cộng đồng dân cư 

đã được đề xuất trong báo cáo 

ESIA. 

• Chủ dự án mong muốn địa 

phương hỗ trợ đảm bảo an ninh 

trật tự tại địa phương trong suốt 

quá trình thực hiện dự án. 

2 

Chùa Hải An - phường 

Hoà Quý 

13h30' ngày 24/12/2019 

• Sư trụ trì chùa Hải 

An 

• CB chuyên trách của 

Đại học Đà Nẵng 

• Đơn vị tư vấn 

• Đồng tình ủng hộ dự án vì người dân địa phương đã mong 

mỏi dự án được triển khai từ nhiều năm nay. 

• Nhà chùa đồng ý phương án di dời và hiện đã được thành phố 

đồng ý chủ trương này và đã bố trí khu đất mới để xây dựng 

lại chùa Hải An. 

• Tuy nhiên, do thời gian xây dựng chùa sẽ kéo dài hơn kế 

hoạch thực hiện dự án, nên Nhà chùa đề nghị sẽ di dời sau khi 

• Cảm ơn và ghi nhận các ý kiến 

đóng góp của cộng đồng và chính 

quyền địa phương. 

• Ghi nhận các ý kiến và đã xem 

xét trong báo cáo ESIA. 
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TT Địa điểm, thời gian Người tham dự Ý kiến của cộng đồng Phản hồi của Chủ đầu tư 

đã hoàn thành chùa xây mới. 

• Nhà chùa sẽ tạo điều kiện tối đa cho dự án và vận động thuyết 

phục người dân địa phương ủng hộ dự án. 

3 

Thánh xá Khái Tây - 

phường Hoà Quý 

14h30' ngày 24/12/2019 

• Nhân sự trông coi 

Thánh xá Khái Tây 

• CB chuyên trách của 

Đại học Đà Nẵng 

• Đơn vị tư vấn 

• Đồng tình ủng hộ dự án vì người dân địa phương đã mong 

mỏi dự án được triển khai từ nhiều năm nay. 

• Thánh xá Khái Tây đề nghị không di dời mà sẽ được giữ 

nguyên như hiện trạng để đảm bảo duy trì nơi tín ngưỡng của 

người dân địa phương. 

• Thánh xá sẽ tạo điều kiện tối đa cho dự án và vận động thuyết 

phục người dân địa phương ủng hộ dự án. 

• Cảm ơn và ghi nhận các ý kiến 

đóng góp của cộng đồng và chính 

quyền địa phương. 

• Ghi nhận các ý kiến và đã xem 

xét trong báo cáo ESIA. 

6.2.2. Kết quả tham vấn giảng viên, sinh viên của các khoa trường hiện có 

Bảng 6.3. Kết quả tham vấn với sinh viên và giảng viên trong các trường đại học / cao đẳng hiện có 

TT Địa điểm, thời gian Người tham dự Ý kiến của cộng đồng Phản hồi của Chủ đầu tư 

Tham 

vấn lần 1 

Hội trường của Cao 

đẳng CNTT 

14h00' ngày 6/11/2019 

• Một số cán bộ và sinh 

viên thuộc Khoa Y 

Dược và trường Cao 

đẳng công nghệ thông 

tin - ĐHĐN 

• CB chuyên trách của 

ĐHĐN 

• Đơn vị tư vấn 

Tổng số người tham dự: 

32 người 

• Đề nghị nhà trường đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra trong việc 

thực hiện thi công dự án. 

• Khi bố trí chức năng các phòng nên tham khảo ý kiến của các 

đơn vị thụ hưởng để thiết kế công năng cho phù hợp. 

• Phải có biện pháp che chắn khu vực hiện dự án để giảm thiểu 

tiếng ồn, bụi, chất thải phát tán ra khu vực xung quanh. 

• Không sử dụng đường chính vào các khu vực này cho hoạt 

động vận chuyển máy móc, nguyên vật liệu thi công. 

• Bố trí khu tập kết lán trại cách xa khu KTX; 

• Phải đảm bảo an toàn cho sinh viên và cán bộ trong trường khi 

xe ra vào dự án bằng cách bố trí biển báo công trình, biển báo 

an toàn giao thông, bố trí người điều tiết giao thông vào giờ tan 

tầm của sinh viên,... 

• Các hoạt động thi công phát sinh tiếng ồn lớn (như đóng/ép 

cọc) không được thực hiện vào giờ học tập của sinh viên. 

• Cảm ơn và ghi nhận các ý kiến 

đóng góp của các thầy cô và các 

em sinh viên 

• Ghi nhận các ý kiến và đã xem 

xét trong báo cáo ESIA. 

Tham Hội trường của Cao • Một số cán bộ và sinh • Đồng ý với những tác động và biện pháp giảm thiểu như đã nêu • Cảm ơn và ghi nhận các ý kiến 
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TT Địa điểm, thời gian Người tham dự Ý kiến của cộng đồng Phản hồi của Chủ đầu tư 

vấn lần 2 đẳng CNTT 

8h30' ngày 24/11/2019 

viên thuộc Khoa Y 

Dược và trường Cao 

đẳng công nghệ thông 

tin - ĐHĐN 

• CB chuyên trách của 

ĐHĐN 

• Đơn vị tư vấn 

Tổng số người tham dự: 

27 người 

của chủ dự án và tư vấn 

• Phải có biện pháp che chắn khu vực hiện dự án để giảm thiểu 

tiếng ồn, bụi, chất thải phát tán ra khu vực xung quanh. 

• Không sử dụng đường chính vào các khu vực này cho hoạt 

động vận chuyển máy móc, nguyên vật liệu thi công. 

• Bố trí khu tập kết lán trại cách xa khu KTX; 

• Phải đảm bảo an toàn cho sinh viên và cán bộ trong trường khi 

xe ra vào dự án bằng cách bố trí biển báo công trình, biển báo 

an toàn giao thông, bố trí người điều tiết giao thông vào giờ tan 

tầm của sinh viên,... 

• Các hoạt động thi công phát sinh tiếng ồn lớn (như đóng/ép 

cọc) không được thực hiện vào giờ học tập của sinh viên. 

• Bố trí các khu chức năng khác như khu vui chơi, thể thao, 

đường dạo cho sinh viên,... 

• Nhà thầu phải đảm bảo chiếu sáng đầy đủ vào ban đêm để đảm 

bảo an toàn cho sinh viên khi trở về KTX vào giờ muộn sau khi 

đến thư viện, đi lại trong khuôn viên ĐHĐN. 

đóng góp của các thầy cô và các 

em sinh viên 

• Ghi nhận các ý kiến và đã xem 

xét trong báo cáo ESIA. 

6.3. CÔNG KHAI THÔNG TIN 

Dự thảo ESIA đầu tiên bằng tiếng Việt đã được công bố tại văn phòng UBND của  phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn và Ban Quản lý dự án 

vào tháng 2 năm 2020 để tham vấn cộng đồng. Trên cơ sở nội dung của báo cáo ESIA, người dân địa phương có thể lấy thông tin về tiểu dự án và 

đóng góp ý kiến / bình luận về các vấn đề môi trường và xã hội.  

Dự thảo cuối cùng của ESIA bằng tiếng Việt sẽ được công bố tại văn phòng UBND của phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn và Ban Quản lý Dự 

án vào tháng 3 năm 2020. Dự thảo cuối cùng ESIA của Tiểu dự án bằng Tiếng Anh được công bố thông qua Cổng thông tin của Ngân hàng Thế giới 

vào tháng 3 năm 2020. 

Sau khi công khai các báo cáo an toàn của Tiểu dự án, Chủ dự án sẽ thu thập tất cả các nhận xét (nếu có) và xem xét, điều chỉnh  hợp lý nếu cần 

thiết. Bản hoàn thiện sẽ được gửi lại, thay thế cho các bản đã gửi công bố thông tin. 
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Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng: 

 

Tham vấn với UBND quận Ngũ Hành Sơn 

 

Tham vấn với UBND phường Hoà Quý 

 

Tham vấn với người dân địa phương 

 

Tham vấn với giảng viên và sinh viên 
 

Tham vấn với giảng viên và sinh viên 

 

Tham vấn với sư trụ trì chùa Hải An 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nhìn chung, tiểu dự án sẽ mang lại những tác động môi trường xã hội tích cực đáng kể. Hầu 

hết các tác động tích cực này dự kiến sẽ đạt được trong giai đoạn vận hành của tiểu dự án. 

Khi tiểu dự án hoàn thành và các cơ sở được liệt kê được đưa vào hoạt động, khu vực tiểu dự 

án sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Bên cạnh đó, tiểu dự án sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai 

thành công Đề án triển khai toàn diện Đại học Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2035. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp vào năm 2035: Sẽ có 15.000 sinh viên và 1.200 cán bộ, 

giảng viên của các thành viên: Đại học SPKT, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc tế, Tòa nhà 

điều hành của Đại học Đà Nẵng. 

Ngoài các tác động tích cực xã hội, một khi tiểu dự án Đại học Đà Nẵng đi vào hoạt động, nó 

sẽ mang lại những tác động tích cực đến môi trường: (i) hình thành một khu vực địa chất đô 

thị đại học với không gian xanh và khu vực sáng tạo, vv tạo ra môi trường học thuật tích cực 

cho sinh viên và giảng viên trường đại học; (ii) Tăng độ che phủ của cây xanh trong khuôn 

viên trường Đại học; (iii) đầu tư cơ sở hạ tầng cao cấp với hệ thống thu gom nước thải, nước 

thải, chất thải rắn theo tiêu chuẩn; (iv) có các cấu trúc thân thiện với môi trường với mục đích 

sử dụng năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng. 

Mặt khác, một số tác động và rủi ro tiêu cực về môi trường và xã hội cũng có thể xảy ra trong 

quá trình xây dựng và vận hành các cơ sở được cung cấp theo tiểu dự án. Chúng bao gồm tăng 

bụi, tiếng ồn và khí thải, rung động, phát sinh chất thải rắn và nước thải, giảm chất lượng 

nước mặt, xáo trộn giao thông và tăng rủi ro an toàn giao thông, thiệt hại cho cơ sở hạ tầng 

hiện có (cấp điện / thoát nước, v.v.) và gián đoạn liên quan các dịch vụ gia tăng lũ lụt / bồi 

lắng cục bộ, các vấn đề sức khỏe và an toàn cho công chúng và người lao động, v.v. Những 

tác động này được dự đoán ở mức độ vừa phải và có thể kiểm soát được thông qua kế hoạch 

quản lý môi trường và xã hội được đề xuất cho tiểu dự án này. Do đó, Tiểu dự án ĐHĐN là 

cần thiết được thực hiện. 
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CÁC PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. ĐÁNH GIÁ RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN 

 

1. Tên công 

trình/dự án 
Trạm xử lý nước thải Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ - thành phố Đà Nẵng 

Mô tả Nhà máy xử lý nước thải Hòa Xuân thực sự thành công bởi hiệu quả của hoạt 

động xử lý nước thải trên cả ba lĩnh vực là xử lý nước, mùi hôi và bùn lắng. Nhà 

máy được đầu tư 196 tỷ đồng, sử dụng công nghệ tiên tiến, xử lý theo mẻ (SPR 

cải tiến), giảm đầu tư hồ chứa nước nguồn thải, không chiếm diện tích sử dụng 

đất, giảm tối thiểu việc phát sinh mùi hôi ra môi trường. Giai đoạn 1 có công suất 

20.000m3/ngày đêm đã đưa vào vận hành. Với công nghệ SPR cải tiến, nguồn 

nước thải truyền dẫn về nhà máy sẽ đưa thẳng vào bể xử lý tự động theo từng mẻ. 

Nhà máy vận hành xử lý triệt để 3 nguồn thải, gồm xử lý nước thải đạt chất lượng 

chuẩn A, các nguồn phát thải mùi được thu gom xử lý bằng than hoạt tính. Đối 

với rác và bùn được hút tách ép đóng bánh từ  nhà máy, sau đó vận chuyển đến 

địa điểm xử lý theo quy định. Việc xử lý hoàn toàn bằng tự động hóa nên giảm tối 

thiểu công nhân kỹ thuật và kỹ sư vận hành khai thác. 

Giai đoạn 2015-2015, TXLNT Hoà Xuân đã được nâng cấp với công suất 60.000 

m3 / ngày bởi dự án SCDP vay vốn WB.  

Mối quan hệ với Tiểu dự án ĐHĐN: 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại từ các toà nhà của Tiểu dự án 

ĐHĐN sẽ được thu gom và xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Hòa Xuân. Hồ sơ 

thỏa thuận kết nối đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng chấp thuận theo Văn bản số 

29951 / SXD-QLHT về đấu nối giao thông, hệ thống thoát nước nội bộ của Đại 

học Đà Nẵng với hệ thống giao thông và thoát nước của đường vành đai phía Nam 

thành phố (Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Xem chi tiết trong Phụ lục 3. 

Sự gia tăng nước thải phát sinh khi thực hiện tiểu dự án ĐHĐN đã được tính toán 

bao gồm cả lưu vực thoát nước của Làng ĐHĐN, nằm trong khả năng xử lý của 

Trạm XLNT Hòa Xuân. 

Tình trạng Nhà máy đã được đưa ra vào vận hành vào tháng 6 năm 2014 và hiện hoạt động 

rất hiệu quả. 

Tình trạng lập 

ESIA/ESMP 

Công trình cải tạo Trạm XLNT Hoà Xuân thuộc dự án SCDP được tài trợ bởi WB 

đã được chấp thuận báo cáo ESIA và công bố trên website của WB năm 2016. 

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt bởi UBND tỉnh Đà Nẵng 

(theo Quyết định số 5374 / QĐUB ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ của Dự án phát triển bền vững thành 

phố Đà Nẵng). 

Đánh giá rà roát Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại từ các toà nhà của Tiểu dự án 

ĐHĐN sẽ được thu gom và xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Hòa Xuân. 

Sự gia tăng nước thải phát sinh khi thực hiện tiểu dự án ĐHĐN đã được tính toán 

bao gồm cả lưu vực thoát nước của Làng ĐHĐN, nằm trong khả năng xử lý của 

Trạm XLNT Hòa Xuân. Vì vậy, các tác động môi trường tiềm tàng do tiểu dự án 

ĐHĐN sẽ được đánh giá và các biện pháp giảm thiểu sẽ được đề xuất. Nhìn 

chung, khả năng tác động là nhỏ và có thể quản lý được. 
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PHỤ LỤC 2. BIÊN BẢN HỌP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 
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PHỤ LỤC 3. VĂN BẢN THOẢ THUẬN ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC
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PHỤ LỤC 4. AN TOÀN KHI VẬN HÀNH PHÒNG THÍ NGHIỆM - 

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

Để đảm bảo an toàn và tránh những tình huống đáng tiếc khi làm việc trong phòng thí 

nghiệm, mỗi cán bộ giảng viên, giảng viên, sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh phải 

nắm vững các quy trình và quy tắc cần thiết. Các thiết bị và sử dụng bảo hộ cá nhân là vô 

cùng cần thiết. 

Trước khi bắt đầu hoạt động, người ta phải nắm vững 15 quy định chung để làm việc trong 

phòng thí nghiệm. 

I. QUY ĐỊNH PHÒNG THÍ NGHIỆM 

1) Chỉ tiến hành thí nghiệm với sự có mặt của giảng viên và kỹ thuật viên phòng thí 

nghiệm. 

2) Đọc hướng dẫn cẩn thận và suy nghĩ trước khi tiến hành thí nghiệm. 

3) Biết nơi cất giữ thiết bị an toàn. 

4) Mặc áo khoác phòng thí nghiệm. 

5) Đeo kính bảo hộ. 

6) Tóc được buộc gọn gàng. 

7) Làm sạch bảng thí nghiệm trước khi bắt đầu một thí nghiệm. 

8) Không bao giờ nếm hóa chất trong phòng thí nghiệm. 

9) Không ăn hoặc uống trong phòng thí nghiệm. 

10) Không nhìn vào ống nghiệm. 

11) Trong trường hợp xảy ra sự cố tràn hóa chất hoặc tai nạn, hãy thông báo ngay cho 

giảng viên và/hoặc kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. 

12) Rửa da khi tiếp xúc với hóa chất. 

13) Nếu mắt tiếp xúc với hóa chất, rửa mắt ngay lập tức. 

14) Vứt bỏ chất thải phòng thí nghiệm ở những nơi được chỉ định. 

15) Nếu có bất kỳ yêu cầu, xin vui lòng hỏi người đứng đầu phòng thí nghiệm. 

II. QUY TẮC PHÒNG THÍ NGHIỆM 

1. Mọi người làm việc trong phòng thí nghiệm nên được đào tạo và kiểm tra các quy tắc, 

quy trình, quy tắc và biện pháp kỹ thuật an toàn lao động để đảm bảo an toàn tại nơi 

làm việc. 

2. Tôn trọng kỷ luật làm việc, vệ sinh nơi làm việc và hướng dẫn của các nhân viên có 

trách nhiệm. Không có người lạ hoặc làm việc ngoài giờ được cho phép, ngoại trừ sự 

cho phép trước từ người đứng đầu phòng thí nghiệm và bộ phận an ninh của VNUA. 

3. Đọc kỹ tài liệu, hiểu tất cả các chi tiết của thí nghiệm trước khi thực hiện và lường 

trước các vấn đề có thể xảy ra để phòng ngừa chủ động. 

4. Trong quá trình tiến hành thí nghiệm cẩn thận quan sát và ghi lại dữ liệu cho báo cáo 

thí nghiệm. Sau khi hoàn thành, làm sạch và sắp xếp gọn gàng thiết bị và dụng cụ 

phòng thí nghiệm. 

5. Ngoài các quy định chung nêu trên, các quy định cụ thể được áp dụng cho từng phòng 

thí nghiệm tùy thuộc vào bản chất của các thí nghiệm để đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho người và tài sản trong phòng thí nghiệm. 

III. QUY TẮC AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM 
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Tất cả các thí nghiệm sử dụng các chất dễ bay hơi, có mùi khó chịu, khí độc hoặc axit đậm 

đặc phải được tiến hành trong tủ hút hoặc nơi thoáng khí.Đặc điểm các hóa chất được sử dụng 

trong phòng thí nghiệm như độc tính, nguy cơ cháy nổ nên được hiểu rõ để tránh sai lầm khi 

tiến hành thí nghiệm, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.  

3.1. Làm việc với các tác nhân độc hại 

- Trong phòng thí nghiệm hóa học có các hóa chất phổ biến nhưng có độc tính cao, như 

HCN, NaCN / KCN, Me2SO4, Hg, HgCl2, CO, Cl2, Br2, NO, NO2, H2S, NO2, ... 

hoặc các chất được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ như như CH3OH, C5H5N pyridin, 

THF, benzen, toluene, acrylonitril, anilin, HCHO, CH2Cl2 ... 

- Không ngửi hóa chất trực tiếp, ngửi chúng từ xa bằng cách vẫy tay. 

- Sau khi làm việc rửa mặt, tay và dụng cụ (sử dụng xà phòng). 

- Bảo quản hóa chất. 

3.2. Làm việc với các chất dễ cháy 

- Các chất dễ cháy, dễ bay hơi như Et2O, Me2CO, ROH, dầu hỏa, xăng, CS2, benzen, 

v.v ... có thể được đun nóng hoặc chưng cất trong nước hoặc không khí trên bếp điện 

kín. 

- Không đặt gần nguồn nhiệt, cầu dao, ... 

- Khi tiến hành kết tinh từ dung môi dễ cháy, các dụng cụ riêng biệt phải được sử dụng 

với thiết bị ngưng tụ hồi lưu. 

3.3. Làm việc với các chất nổ 

- Khi làm việc với các chất như H2, kiềm (kim loại & chất lỏng), NaNH2/KNH2, axit 

đậm đặc, chất hữu cơ dễ nổ (đặc biệt là polynitro) ... cũng như khi làm việc dưới áp 

suất thấp hoặc cao, kính bảo vệ (làm bằng hữu cơ kính) phải được đeo để bảo vệ mắt 

và các bộ phận quan trọng trên khuôn mặt. 

- Không cúi đầu với chất lỏng đun sôi hoặc chất rắn nóng để tránh văng hóa chất (vấn 

đề không được chú ý tốt). Khi đun nóng dung dịch trong ống nghiệm sử dụng giá đỡ 

và luôn xoay miệng ống ra khỏi cơ thể, đặc biệt là khi đun nóng axit đậm đặc hoặc 

kiềm. Nắm bắt nơi lưu trữ và sử dụng thành thạo các công cụ chữa cháy và hộp thuốc 

sơ cứu trong trường hợp tai nạn để kiểm soát kịp thời và hiệu quả. 

IV. LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT 

4.1. Thí nghiệm với các chất độc hại 

- Trong phòng thí nghiệm có nhiều độc tố như thủy ngân (Hg), phốt pho trắng (P), oxit 

carbon (CO), hydro sunfua (H2S), phenol (C6H5OH), axit formic (HCOOH), benzen 

(C6H6), clo (Cl2), nitơ đioxit (NO2), vv ... 

- Các thí nghiệm với các chất độc hại nên được tiến hành với một lượng nhỏ hóa chất, 

làm việc trong khu vực thông thoáng và tư thế tốt. 

- Lưu ý: không nếm hóa chất và hóa chất thông thường có mùi. 

4.2. Thí nghiệm với chất ăn da và đốt cháy 

- Thực hiện cẩn thận các thí nghiệm với kiềm, axit, kim loại kiềm, phenol đậm đặc v.v 

... để tránh tiếp xúc với tay, quần áo, đặc biệt là mắt (sử dụng kính bảo hộ). 

- Khi pha loãng axit H2SO4 cẩn thận đổ axit vào nước từ từ và khuấy đều, tuyệt đối 

không được làm ngược lại. 

- Khi đun nóng dung dịch của các chất này tuân thủ quy tắc hóa chất được đun nóng 

trong ống nghiệm 

4.3. Thí nghiệm với các chất dễ cháy 
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- Có các chất dễ cháy như cồn,xăng, Benzen, ether acetone ... trong phòng thí nghiệm. 

- Sử dụng một lượng nhỏ trong thí nghiệm để các dung dịch tránh xa ngọn lửa ....không 

làm nóng chúng trực tiếp trên lửa, thay vào đó hãy sử dụng nước tắm. 

- Không sử dụng nồi lớn để lưu trữ các chất này và tránh xa nguồn lửa (ví dụ: đầu đốt 

Bunsen, bếp điện ...) 

- Sử dụng máy đốt cồn tuân thủ các quy tắc được xác định. 

4.4. Thí nghiệm với chất nổ 

Chất nổ thường được tìm thấy trong các phòng thí nghiệm là muối nitrat, muối clorat v.v .... 

Các chất này nên được tránh xa nguồn lửa và được trộn cẩn thận theo tỷ lệ thích hợp của thể 

tích. Đeo đồng hồ bảo vệ trong thí nghiệm; thí nghiệm rủi ro cao không được phép. Khi các 

khí như H2, C2H2, CH4, v.v ... bị cháy ... độ tinh khiết của chúng phải được kiểm tra để tránh 

trộn với oxy tạo ra hỗn hợp nổ nguy hiểm. Không cho một lượng lớn natri vào nước vì điều 

này sẽ gây ra tai nạn cháy nổ. 

Làm thế nào để kiểm tra: 

Thu khí H2 qua H2O vào các ống nghiệm nhỏ. Sử dụng ngón tay để đậy ống chứa H2 và đặt 

miệng ống gần vòi đốt cồn. Khi mở ống, hỗn hợp khí H2 và O2 (trong không khí) sẽ phát ra 

âm thanh khá lớn. Tiếp tục quá trình này cho đến khi không nghe thấy âm thanh lớn để thu 

được H2 nguyên chất. 

Sử dụng đồ thủy tinh: 

- Cẩn thận đặt ống thủy tinh qua nút để tránh nứt. 

- Không cho nước nóng, nước sôi vào bình thủy tinh lạnh hoặc nhiệt độ phòng. 

- Nếu ngón tay bị cắt bởi thủy tinh vỡ sẽ làm chảy chất độc hại trong vài giây trước khi 

rửa bằng cồn 90o và băng vết thương. 

- Dụng cụ thủy tinh vỡ nên được thu gom riêng với chất thải khác. 

V. LƯU Ý VỀ PHÒNG NGÙA ĐỘC HẠI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC 

5.1. Phòng ngừa độc hại 

- Mỗi phòng thí nghiệm hóa học cần được trang bị các phương tiện bảo vệ như áo 

choàng, găng tay cao su, kính bảo hộ, máy thở v.v. 

- Đọc kỹ nhãn và hiểu các dấu hiệu độc tính khi sử dụng hóa chất. Hãy ghi nhớ làm thế 

nào để lấy và ngửi hóa chất. Trong quá trình thử nghiệm với khí có độc, thí nghiệm đó 

phải được tiến hành ở nơi thoáng khí hoặc trong tủ hút. 

5.2. Phòng chống cháy nổ 

- Mỗi phòng thí nghiệm cần chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy và chữa cháy: 

bình chữa cháy, cát, dụng cụ chứa nước, bao tải, xô, ... Nhân viên phòng thí nghiệm 

cần hiểu các nguyên tắc chữa cháy và đặc biệt nắm vững các nguyên tắc lưu trữ và sử 

dụng hóa chất nổ, dễ cháy và nổ ký hiệu trên nhãn trên các thùng chứa hóa chất. Khi 

xảy ra cháy nổ nhanh chóng, hãy xác định nguyên nhân để đề xuất các biện pháp khắc 

phục phù hợp. 

- Trong trường hợp tai nạn xảy ra, tất cả nhân viên phải áp dụng quy tắc sơ cứu cho nạn 

nhân trước khi chuyển đến cơ sở y tế. 

5.3. Sơ cứu tai nạn hóa chất 

Trong trường hợp bị bỏng: 

- Đối với các vết bỏng do dung môi dễ cháy như benzen, acetone (C6H6, CH3COCH3, 

v.v.) sử dụng khăn ướt trên phần bị cháy, sau đó áp dụng cát hoặc vải bố ướt để dập tắt 

đám cháy. Không sử dụng nước để rửa vết bỏng; thay vào đó, sử dụng gạc ngâm thuốc 

tím (KMnO4 1%) hoặc bôi cẩn thận axit picric H3BO3 2% lên vết thương bỏng. 
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- Đối với bỏng kiềm đậm đặc, xút ăn da, xút ăn da (NaOH, KOH): Dùng nước sạch để 

rửa vết thương nhiều lần, sau đó rửa bằng dung dịch axit axetic 5%. Nếu mắt tiếp xúc 

với kiềm thì phải rửa bằng nước sạch nhiều lần sau đó dung dịch axit boric (H3BO3 

2%). 

- Đối với các vết bỏng axit đậm đặc như axit sunfuric, nitric (H2SO4, HNO3 ...): Lần 

đầu tiên rửa bằng nước sạch nhiều lần, sau đó sử dụng 5% amoniac hoặc 10% s 

NaHCO3, để loại bỏ axit (không sử dụng xà phòng để rửa vết thương). Nếu mắt tiếp 

xúc với axit thì phải nhanh chóng rửa kỹ nhiều lần bằng nước sạch và nước cất natri 

hydro cacbonat (NaHCO3) 3%. 

- Đối với bỏng do phốt pho (P): Đầu tiên rửa vết bỏng bằng dung dịch đồng sunfat 

(CuSO4) 2%. Không sử dụng thuốc mỡ hoặc vaseline. Sau đó áp dụng gạc ngâm với 

dung dịch đồng sulfat 2% hoặc dung dịch kali permanganat (KMnO4) 3% trên vết 

thương. Loại bỏng này mất nhiều thời gian hơn để phục hồi, cảnh giác với nhiễm 

trùng. 

Trong trường hợp ngộ độc: 

- Uống nhầm axit: Đầu tiên cho nạn nhân uống nước đá, nghiền vỏ trứng (1/2 muỗng 

trong cốc nước) và uống bột magiê oxit từ từ (MgO) pha với nước (29 gram trong 300 

ml nước). Không sử dụng thanh trùng. 

- Ngộ độc do hấp thụ kiềm (amoniac, xút ...): đầu tiên cho nạn nhân uống giấm pha 

loãng (axit axetic 2%) hoặc nước chanh. Đừng uống thanh lọc. 

- Ngộ độc do tiêu hóa các hợp chất thủy ngân, đầu tiên có nạn nhân nôn và uống sữa với 

lòng trắng trứng. Sau đó cho nạn nhân uống than hoạt tính. 

- Phốt pho độc: đầu tiên có nạn nhân nôn, sau đó uống dung dịch đồng sunfat (CuSO4) 

0,5 gram trong một lít nước và nước đá. Không uống sữa, lòng trắng trứng, dầu vì 

những chất này làm tan phốt pho. 

- Ngộ độc bởi hỗn hợp chì: cho nạn nhân uống natri sunfat (Na2SO4) 10% hoặc magiê 

sunfat (MgSO4) 10% trong nước ấm vì các chất này sẽ tạo thành kết tủa với chì. Sau 

đó uống sữa với lòng trắng trứng và than hoạt tính. 

- Ngộ độc do hít phải khí độc như clo, brom .. (Cl2, Br2): mang nạn nhân đến không 

gian mở, nới lỏng dây thắt lưng, hít một lượng nhỏ amoniac hoặc 900 cồn pha với 

amoniac. 

- Ngộ độc do thở hydro sunfua, oxit carbon ... (H2S, CO): đặt nạn nhân trong không 

gian mở và hít thở oxy nguyên chất để thở và áp dụng hô hấp nhân tạo nếu cần thiết. 

- Ngộ độc do quá nhiều amoniac: cho nạn nhân hít hơi nước nóng, sau đó uống nước 

chanh hoặc giấm pha loãng. 

Chữa cháy trong phòng thí nghiệm 

a. Nước: 

- Nước có hiệu quả trong việc làm ướt, làm mát, dập tắt và ngăn lửa lan rộng khi phun 

lên vật liệu gần đám cháy. Tốt nhất là sử dụng một tia nước nhỏ với kích thước giọt 

0,3-0,8mm. 

- Nước có hiệu quả trong việc dập tắt lửa của các chất rắn thông thường: gỗ, giấy, than, 

cao su, vải và một số chất lỏng hòa tan trong nước (axit hữu cơ, acetone, rượu xếp 

hạng thấp) 

Không sử dụng nước khi: 

- Dập lửa trong các thiết bị được hỗ trợ vì điều này sẽ phá hủy các thiết bị 

khác. 

- Có các chất phản ứng với nước trong khu vực cháy. 
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- Dập tắt các đám cháy và hydrocacbon lỏng hòa tan trong nước nhẹ hơn mật 

độ nước. Những chất này sẽ nổi trên mặt nước và lửa sẽ lan rộng. 

- Cháy bằng dầu, chất lỏng ở nhiệt độ cao hoặc chất rắn nóng chảy. Thật nguy 

hiểm khi sử dụng nước sẽ gây sôi, nổ hoặc tạo bọt. 

b.Bể CO2: CO2 có áp suất (thường là 60atm) sẽ bốc hơi và bao phủ ngọn lửa bằng các dạng 

tuyết khô khi được thả ra. 

Ưu điểm: 

- Dễ sử dụng, đặc biệt là trong đám cháy nhỏ, CO2 không gây hại cho máy móc và thiết 

bị, kể cả thiết bị điện. 

- Lượng CO2 được xác định bằng cách cân bể. 

Không sử dụng bình CO2 trong các trường hợp sau: 

- Đốt quần áo (vì CO2 lạnh sẽ gây hại cho da tiếp xúc) 

- Đốt cháy bằng kim loại kiềm, magiê, các chất có khả năng tách oxy (peroxide, clorat, 

kali nitrat, permanganat, ...), các chất lỏng organometallic như nhôm alkyl (tuy nhiên 

CO2 có thể được sử dụng cho kim loại kiềm và các chất hữu cơ trong hữu cơ dung 

môi) 

- CO2 kém hiệu quả khi dập tắt đám cháy của vật liệu phân rã. 

c. Bể bọt hóa chất cầm tay: 

Bình chữa cháy bột (ví dụ,natri cacbonat và phụ gia, amoni photphat và phụ gia, hoặc một số 

chất khác) + khí trơ nén trong một chai nhỏ gắn trên bình chữa cháy. 

Sử dụng: 

- Lật ngược bể, NaHCO3 phản ứng với axit sunfuric tạo ra bọt CO2 cách nhiệt không 

khí khỏi lửa và làm nguội các vật thể bắn. 

- Khi không có phương tiện nào khác để dập tắt đám cháy, hoặc các phương tiện khác 

không hiệu quả. 

- Hiệu quả nhất để dập tắt ngọn lửa của các kim loại kiềm, kiềm thổ, cơ kim, metal 

hydride ... 

- Ít độc hại, ít hoặc không làm hỏng thiết bị, không có nguy cơ bị điện giật. 

Nhược điểm: 

Bột vỏ nên đủ dày cho ngọn lửa không được nối lại 

- Bọt với axit và muối → dẫn điện tốt → chỉ sử dụng khi điện bị ngắt kết nối. 

- Không sử dụng ở những nơi mà các chất có thể phản ứng với nước để gây nổ, cháy và 

tách khí, khí ăn mòn, nhiệt ... (ví dụ: hóa chất peroxide, hyrua, cacbua, andrit, 

organometallic ...) 

- Không sử dụng ở những nơi hóa chất có thể ăn mòn hoặc hư hỏng do bọt chữa cháy. 

- Tốt nhất để dập tắt quy mô lớn khi các phương tiện khác kém hiệu quả. 

- Phạm vi sử dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào loại bột được nạp trong bể: Ví dụ, 

natri bicarbonate không được sử dụng cho các đám cháy kim loại kiềm vì khi đun 

nóng nó phân hủy thành CO2 và H2O, vật liệu còn lại tương tác với kim loại kiềm 

nóng và làm cho ngọn lửa mạnh hơn . 

d. Vải amiăng: 

- Chỉ được sử dụng để dập tắt đám cháy nhỏ (<1m2).Vải amiăng không cháy, tách oxy 

bằng lửa → dập lửa.Chỉ che vải amiăng trên lửa khi nhiệt độ hạ thấp để tránh lửa tiếp 

tục từ các vật liệu dễ cháy. 

- Để hạ nhiệt nhanh, phun bọt CO2 lên vải amiăng để dập tắt vải cháy trên cơ thể. 
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- Sử dụng vải ướt, vải len dày hoặc chăn ướt để dập lửa quần áo trên cơ thể. 

Tuy nhiên, việc sử dụng vật liệu amiăng bị hạn chế vì nó có thể gây độc cho con người 

e. Cát khô: Cát khô có thể được sử dụng để dập tắt đám cháy chứa một lượng nhỏ chất lỏng, 

chất rắn khi không thể sử dụng nước. 

VI. SƠ CỨU TAI NẠN VÀ NGỘ ĐỘC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

- Hướng dẫn chung được đưa ra khi các giải pháp cụ thể khác nhau được áp dụng theo 

các trường hợp. 

- Dễ dàng truy cập phải được bảo đảm vào tủ thuốc trong phòng thí nghiệm. Tủ thuốc 

thường chứa băng, cồn iốt, thuốc mỡ, dung dịch KMnO4 3%, CuSO4, NaHCO3 2%, 

CH3COOH 1%, dung dịch tannin trong rượu ... 

Bộ dụng cụ sơ cứu trong phòng thí nghiệm hóa học 

Bộ dụng cụ sơ cứu trong phòng thí nghiệm hóa học phải ở nơi thích hợp nhất và được quản lý 

bởi nhân viên phòng thí nghiệm. Tủ kit bao gồm: 

- Dụng cụ: bông y tế, gạc, băng, nhíp, kéo, ống tiêm. 

- Thuốc. 

- Thuốc cầm máu: cồn iốt dung dịch 5% 

- Thuốc sát trùng: dung dịch kali permanganat (KMnO4 5%), cồn 400 

- Thuốc trị bỏng: dung dịch natri bicarbonat (NaHCO3) 5% (NH4OH) 2%, dung dịch 

đồng sunfat (CuSO4) 2%, dung dịch axit axetic (CH3COOH) 2%. 

- Thuốc hỗ trợ: vitamin B1, C, K, glucose hoặc đường sacarose ... 

+ Khi tiếp xúc với axit đậm đặc (H2SO4, HNO3, HCl, HOAc, ...) hoặc nước 

brom, phenol, rửa bằng nước chảy mạnh trong vài phút, sau đó sử dụng bông nhúng 

với NaHCO3 2% hoặc tanin trong cồn để che vết bỏng . 

+ Khi mắt tiếp xúc với hóa chất, nó phải được rửa bằng nước nhiều lần trước khi 

nạn nhân nhập viện ngay lập tức. 

+ Nếu bị nhiễm độc do hít quá nhiều khí như Cl2, Br2, H2S, CO, ... nạn nhân 

phải được đưa đến không gian mở ngay lập tức. Khi bị nhiễm độc kim loại như As, 

Hg, ... hoặc xyanua nạn nhân phải được chuyển ngay đến bệnh viện để điều trị khẩn 

cấp. 

+ Phòng thí nghiệm luôn lưu trữ một lượng hóa chất nhất định có thể lan truyền 

vào không khí và tiếp xúc với nhân viên. Ngoài ra trong khi thực hiện thí nghiệm, 

các hóa chất tương tác và phản ứng với nhau; hoạt động liều lĩnh sẽ dẫn đến hậu quả 

đáng tiếc. 
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PHỤ LỤC 5: HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE MÔI 

TRƯỜNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

I. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HÓA CHẤT 

Quản lý hóa chất là một trong những thành phần quan trọng nhất của chương trình an toàn 

trong phòng thí nghiệm. Quản lý hóa chất phải cẩn trọng và bao gồm các quy trình sau. 

1.1. Mua hóa chất 

Trước khi mua một hóa chất mới, người tham gia quản lý hóa chất phải nắm được các thông 

tin về xử lý, lưu trữ chúng. Theo tiêu chuẩn của chính phủ Việt Nam “ không chấp nhận bất 

cứ thùng chứa hóa chất nào mà không có đầy đủ nhãn dán. Tốt hơn là nên nhận tất cả các hóa 

chất ở vị trí trung tâm.” Các quá trình này được khuyến khích mạnh mẽ. Cần đào tạo nhân 

viên để biết cách xác định các dấu hiệu vỡ ( rơi ) và rò rỉ ( vết ướt hoặc vết bẩn) trên các lô 

hàng và nhân viên phòng thí nghiệm nên từ chối các lô hàng đó hoặc phải mở trong tủ hút. 

Cần đào tạo nhân viên để biết cách xác định các dấu hiệu vỡ ( rơi ) và rò rỉ ( vết ướt hoặc vết 

bẩn) trên các lô hàng và nhân viên phòng thí nghiệm nên từ chối các lô hàng đó hoặc phải mở 

trong tủ hút. 

Một số tổ chức cần có chính sách mua hóa chất cụ thể để ngăn ngừa mua hóa chất trái phép và 

các vật liệu nguy hiểm khác.Người mua phải chịu trách nhiệm về quyền sở hữu hóa chất 

Do các lô hàng có khả năng rò rỉ hoặc giải phóng hóa chất  và tiếp xúc sau đó, nên để nhân 

viên được đào tạo nhận các lô hàng ở trong phòng thí nghiệm hoặc khu vực trung tâm co hệ 

thống thông gió. Không nên nhận và mở các lô hàng ở văn phòng hành chính và phòng văn 

thư . 

Các câu hỏi được đặt ra khi chuẩn bị đặt đơn hàng hóa chất cho một thí nghiệm: 

• Lượng hóa chất tối thiểu cần thiết để thực hiện thí nghiệm là bao nhiêu? Có sẵn ở nơi 

khác trong cơ sở không? Hãy nhớ rằng, khi đặt hàng hóa chất, ít hơn luôn luôn là tốt 

nhất. Phương pháp mua hợp lý sẽ tiết kiệm không gian lưu trữ, tiền bạc và chi phí xử 

lý. Kích thước thùng chứa lớn đòi hỏi nhiều không gian lưu trữ hơn và sẽ phải chịu 

thêm chi phí xử lý nếu hóa chất không được sử dụng. 

• Nhân viên vệ sinh hóa học (CHO) phải xem xét đơn hàng để đảm bảo rằng bất kỳ yêu 

cầu đặc biệt nào có thể đáp ứng được? 

• Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) có sẵn trong phòng thí nghiệm để xử lý hóa chất này 

không ? 

• Các biện pháp phòng ngừa xử lý đặc biệt là gì? 

• Hóa chất sẽ được lưu trữ ở đâu trong phòng thí nghiệm?  

• Máy hút mùi trong phòng thí nghiệm có đảm bảo thông gió tích hợp không? 

• Có các biện pháp ngăn chặn đặc biệt nào trong trường hợp xảy ra sự cố tràn, cháy 

hoặc lũ lụt không?  

• Có thêm chi phí hoặc các cân nhắc liên quan đến việc xử lý hóa chất này không? 

1.2 Lưu trữ hóa chất 

Để giảm nguy cơ tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm, nhân viên phòng thí nghiệm qua đào tạo 

nên tách và lưu trữ tất cả các hóa chất theo danh mục nguy hiểm và tính tương thích. Xảy ra 

tai nạn trong các trường hợp liên quan đến thùng chứa bị vỡ hoặc sự cố tràn hóa chất, các hóa 

chất không tương thích được lưu trữ gần nhau có thể trộn lẫn để tạo ra các đám cháy, khói độc 

hại và vụ nổ. Nhân viên phòng thí nghiệm nên đọc Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) và 

chú ý các biện pháp phòng ngừa liên quan đến các yêu cầu lưu trữ hóa chất trong phòng thí 

nghiệm 
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Để tránh tai nạn, tất cả các thùng chứa hóa chất phải được dán nhãn đúng với tên hóa học đầy 

đủ, không viết tắt và sử dụng bút đánh dấu vĩnh viễn. Tất cả các thùng chuyển phải có thông 

tin nhãn sau: 

• Tên hóa học  

• Cảnh báo nguy hiểm 

• Tên nhà sản xuất  

• Tên của nhà nghiên hóa chất  

• Ngày chuyển vào lọ chứa 

Các lô hàng hóa chất đến sẽ được ghi ngày ngay sau khi nhận, và phải xoay vòng hóa chất để 

đảm bảo sử dụng các hóa chất cũ hơn.Đó là một cách thực hiện tốt để cá chất hóa học trong 

hạn sử dụng sau khi nhận và lần sử tiếp theo người dùng có thể loại bỏ vật liệu trong thùng 

theo các khuyến nghị trên MSDS. Các chất hóa học định hình nên được lưu trữ tránh xa nhiệt 

và ánh sáng trong các hộp kín có nắp đậy kín không đối xứng.Kiểm tra thường xuyên các chất 

hóa học và loại bỏ chất trước ngày hết hạn. 

Khi lưu trữ hóa chất trên các kệ mở, luôn luôn sử dụng các kệ chắc chắn được gắn chặt vào 

tường.Sử dụng các thiết bị ngăn chặn thứ cấp (tức là các khay chịu hóa chất) khi thích hợp. 

Không lưu trữ hóa chất trong tủ hóa chất, trên sàn nhà, trên lối đi, trên hành lang, trong các 

khu vực đi ra hoặc trên bàn của phòng thí nghiệm. Nên lưu trữ hóa chất tránh tiếp xúc trực 

tiếp với nhiệt và ánh sáng mặt trời. 

Các hóa chất đã được niêm phong và dán nhãn đúng cách cần được bảo quản mát trong phòng 

thí nghiệm và chỉ nên sử dụng tủ lạnh và tủ đông chống cháy nổ trong phòng thí nghiệm. 

Định kỳ làm sạch và rã đông tủ lạnh và tủ đông để đảm bảo hiệu quả tối đa. Tủ lạnh và tủ 

đông gia đình không nên được sử dụng để lưu trữ hóa chất; chúng có nguồn đánh lửa và có 

thể gây ra các vụ cháy và nổ trong phòng thí nghiệm nguy hiểm và tốn kém. Không lưu trữ 

thực phẩm hoặc đồ uống trong tủ lạnh phòng thí nghiệm. 

Hóa chất có tính nguy hiểm cao phải được lưu trữ trong một khu vực an toàn thông thoáng 

được chỉ định bảo quản các chất này. Gốc –CN phải được lưu trữ trong một hộp đậy kín được 

khóa an toàn trong tủ khô mát mà việc tiếp xúc bị hạn chế. Bảo vệ các thùng chứa xyanua 

chống lại thiệt hại vật lý và tách chúng khỏi các vật không tương thích. Khi xử lý xyanua, 

phải tuân thủ các thực hành vệ sinh tốt và thường xuyên kiểm tra PPE của bạn. Sử dụng các 

kỹ thuật xử lý thích hợp. 

Chất lỏng dễ cháy nên được lưu trữ trong các thùng chứa chất lỏng dễ cháy và tủ lưu trữ đã 

được kiểm định. Theo quy định Hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia, Mã xây dựng quốc 

tế, Mã lửa quốc tế và các yêu cầu mã địa phương khác nhằm hạn chế số lượng chất dễ cháy 

trên mỗi tủ, không gian phòng thí nghiệm và tòa nhà. Tham khảo ý kiến của trưởng phòng 

cứu hỏa để được hỗ trợ, nếu cần. Lưu trữ các vật liệu dễ vỡ trong tủ thông gió. Tủ lưu trữ hóa 

chất có thể được sử dụng để lưu trữ lâu dài với số lượng hạn chế của hóa chất. 

Các phòng đặc biệt sử dụng để lưu trữ và xử lý hóa chất (ví dụ: phòng chuẩn bị, kho chứa, 

phòng thu gom chất thải và phòng thí nghiệm) phải được kiểm soát - các khu vực tiếp cận 

được xác định bằng các biển báo thích hợp. Các phòng lưu trữ hóa chất phải được thiết kế 

đảm bảo cung cấp thông gió thích hợp, hai phương tiện ra / vào, lỗ thông hơi và cửa hút ở cả 

trần và sàn, sàn nhà và hệ thống chữa cháy. Nếu hóa chất dễ cháy được lưu trữ trong phòng, 

khu vực lưu trữ hóa chất phải là môi trường không có tia lửa và chỉ nên sử dụng các công cụ 

không có tia lửa trong phòng. Nối đất và liên kết đặc biệt phải đảm bảo ngăn chặn được điện 

tích tĩnh trong khi phân phối dung môi. 

1.3 Xử lý hóa chất 
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Thông tin quan trọng về xử lý hóa chất có thể được tìm thấy trong MSDS.Một tập tin toàn 

diện về MSDS phải được lưu trong phòng thí nghiệm hoặc có thể truy cập trực tuyến dễ dàng 

cho tất cả nhân viên trong tất cả các ca làm việc.Nhân viên phòng thí nghiệm phải được đào 

tạo luôn luôn đọc và lưu ý nhãn và MSDS trước khi sử dụng hóa chất lần đầu tiên.Nhân viên 

phòng thí nghiệm nên làm quen với các loại PPE phải đeo khi xử lý hóa chất.Đảm bảo rằng 

thông gió sẽ đủ để xử lý các hóa chất trong phòng thí nghiệm. Mọi người nên làm quen với 

Kế hoạch vệ sinh hóa học (CHP) và Kế hoạch hành động khẩn cấp (EAP) của tổ chức để các 

hành động được thực hiện kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố tràn hóa chất, cháy hoặc nổ. 

1.4 Kiểm kê hóa chất 

Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA).Hóa chất được lưu trữ phải được kiểm tra 

định kỳ (ít nhất là hàng năm) để thay thế, hư hỏng và tính toàn vẹn của thùng chứa. Do đó, 

một hệ thống duy trì kiểm kê chính xác các hóa chất trong phòng thí nghiệm trong khuôn viên 

hoặc trong một tổ chức là điều cần thiết để tuân thủ các quy định của địa phương và tổ chức 

và bất kỳ quy tắc xây dựng nào được áp dụng. Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp 

(OSHA).Hóa chất được lưu trữ phải được kiểm tra định kỳ (ít nhất là hàng năm) để thay thế, 

hư hỏng và tính toàn vẹn của container. Do đó, một hệ thống duy trì kiểm kê chính xác các 

hóa chất trong phòng thí nghiệm trong khuôn viên hoặc trong một tổ chức là điều cần thiết để 

tuân thủ các quy định của địa phương và tiểu bang và bất kỳ quy tắc xây dựng nào được áp 

dụng.Có nhiều lợi ích của việc thực hiện cập nhật hàng tồn kho hóa học hàng năm.Việc thực 

hiện cập nhật hàng tồn kho hóa học hàng năm mang lại rất nhiều lợi ích. 

Đảm bảo rằng hóa chất được lưu trữ theo bảng tương thích 

- Loại bỏ các hóa chất không cần thiết hoặc không sử dụng tới. 

- Tăng khả năng định vị và chia sẻ hóa chất trong các tình huống khẩn cấp. 

- Cập nhật các biển cảnh báo nguy hiểm trên cửa phòng thí nghiệm. 

- Thúc đẩy sử dụng không gian phòng thí nghiệm hiệu quả hơn. 

- Kiểm tra ngày hết hạn của các chất hóa học. 

- Đảm bảo tính toàn vẹn của kệ và tủ lưu trữ. 

- Khuyến khích các giám sát viên phòng thí nghiệm triển khai quyết định của ban giám 

đốc về việc loại bỏ các chai hóa chất bụi. 

- Sửa chữa / thay thế nhãn bị rách hoặc bị thiếu và nắp bị hỏng trên chai. 

- Đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định lưu trữ hồ sơ của các tổ chức liên kết, tổ chức và 

địa phương. 

- Thúc đẩy mối quan hệ tốt và cảm giác tin tưởng với cộng đồng và người ứng cứu khẩn 

cấp. 

- Giảm nguy cơ tiếp xúc với các vật liệu nguy hiểm và đảm bảo môi trường phòng thí 

nghiệm sạch sẽ và lành mạnh. 

- Có thể giảm chi phí bằng cách làm cho nhân viên nhận thức được các hóa chất có sẵn 

trong tổ chức. 

Mỗi phòng thí nghiệm nên duy trì một kho hóa chất để tường xuyên cập nhật . Việc kiểm kê 

hóa lý phải được thực hiện ít nhất hàng năm hoặc theo yêu cầu của CHO. Mặc dù phần mềm 

được sử dụng để duy trì hàng tồn kho và phương pháp thực hiện kiểm kê hóa chất sẽ thay đổi 

từ cơ quan này sang tổ chức khác, cuối cùng, kho hóa chất phải bao gồm các thông tin sau: 

- Tên hóa học, 

- Số dịch vụ trừu tượng hóa học, 

- Nhà sản xuất 

- Chủ hóa chất 
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- Số phòng 

- Vị trí hóa chất trong phòng. 

Lưu ý rằng tên hóa học nên được liệt kê với các từ đồng nghĩa của nó.Điều này sẽ cho phép 

lập danh mục để theo dõi các hóa chất và giúp giảm hàng tồn kho không cần thiết. 

Các vấn đề an toàn và quan trọng cần xem xét khi thực hiện kiểm kê hóa chất là: 

- Mang PPE thích hợp và có sẵn găng tay. 

- Sử dụng xe đẩy hóa chất có đường ray phụ và ngăn thứ cấp. 

- Sử dụng phân bước trong phòng thí nghiệm để tiếp cận hóa chất trên kệ cao. 

- Đọc EAP và làm quen với thiết bị an toàn của tổ chức. 

- Nếu cần thiết ngừng tất cả các công việc khác trong phòng thí nghiệm trong khi thực 

hiện kiểm kê. 

Sau khi kiểm kê xong, cần sử dụng các biện pháp phòng ngừa an ninh phù hợp liên quan đến 

khả năng tiếp cận thông tin trong kho hóa chất.Ví dụ, các biện pháp phòng ngừa nên được 

thực hiện khi cơ sở dữ liệu của Bộ An ninh Quốc gia (DHS) về Hóa học hiển thị vị trí vượt 

quá số lượng ngưỡng của DHS. 

1.5 Vận chuyển, chuyển giao, xuất khẩu hóa chất 

Sử dụng một thiết bị ngăn chặn thứ cấp (tức là thùng cao su) khi vận chuyển hóa chất từ kho 

đến phòng thí nghiệm hoặc thậm chí khoảng cách ngắn trong phòng thí nghiệm cần thực hiện 

một cách thận trọng.Khi vận chuyển một số thùng chứa, sử dụng xe đẩy có đường ray phụ 

kèm theo và các khay xây dựng một mảnh sâu ít nhất 2 in để tránh sự cố tràn có thể xảy 

ra.Các chai chất lỏng nên được tách ra để tránh vỡ và tràn.Tránh các khu vực nhiều người qua 

lại khi di chuyển hóa chất trong tòa nhà.Khi cần thiết có thể sử dụng thang máy vận chuyển 

hóa chất và không được phép để người khác vào thang máy cùng. Nếu bạn phải sử dụng thang 

máy chung để vận chuyển, hãy yêu cầu các hành khách khác đợi cho đến khi bạn giao hóa 

chất. 

Khi truyền chất lỏng dễ cháy từ thùng trống để tránh tích tụ điện tĩnh cần tiếp đất và liên kết 

thùng trống và thùng chứa.Sử dụng máy hút khói hóa chất hoạt động đúng cách, khí thải cục 

bộ hoặc thông gió đầy đủ, được xác minh bằng cách theo dõi, khi chuyển PHS. 

Tất cả các lô hàng hóa chất trong nước và quốc tế phải được ủy quyền và xử lý bởi tổ chức 

giao hàng.Người gửi hàng phải được đào tạo về quy định Giao thông vận tải Ngoại giao Hoa 

Kỳ (DOT) cho các lô hàng vận chuyển bằng đường bộ và bắt buộc phải được đào tạo về quy 

định  Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cho các lô hàng vận chuyển bằng đường hàng 

không. DOT giám sát việc vận chuyển các vật liệu nguy hiểm và có thẩm quyền áp dụng các 

trích dẫn và tiền phạt trong trường hợp không tuân thủ. 

1.6 Chất thải hóa học 

Tất cả chất thải hóa học phải được lưu trữ và xử lý theo quy định của Chính phủ Việt Nam và 

các yêu cầu quy định của tổ chức. Các thùng chứa chất thải phải được dán nhãn đúng và phải 

có kích thước tối thiểu được yêu cầu. Cần có ít nhất 2 in khoảng trống trong thùng chứa chất 

thải lỏng để tránh tích tụ khí có thể gây nổ hoặc vỡ thùng chứa. 

II. PHƯƠNG THỨC ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 

2.1 Hệ thống báo cháy 

Khi chuông báo cháy kêu trong cơ sở, hãy sơ tán ngay lập tức phòng thí nghiệm thông qua lối 

ra gần nhất.Dập tắt tất cả các ngọn lửa từ Bunsen và thiết bị gây cháy.Nếu đám cháy bắt 

nguồn từ phòng thí nghiệm của bạn, hãy tuân theo tất cả các quy định của tổ chức về phòng 

cháy và chữa cháy.Trước khi ra khỏi cơ sở kiểm tra các khu vực bị hạn chế âm thanh báo 

động hoặc hình ảnh như phòng vệ sinh và các khu vực khác. Khi cần thiết, phải hỗ trợ cho 

người khuyết tật để đảm bảo họ có thể rời khỏi cơ sở 
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2.2 Thiết bị an toàn trong tình huống khẩn cấp 

Sau đây là hướng dẫn về thiết bị an toàn được trang bị trong phòng thí nghiệm 

1. Một EAP bằng văn bản đã được phát triển và truyền đạt tới tất cả các nhân viên trong 

đơn vị. Kế hoạch bao gồm các thủ tục sơ tán, sơ cứu và báo cáo sự cố. 

2. Bình chữa cháy có sẵn trong phòng thí nghiệm và được kiểm tra thường xuyên. Nếu 

bất kỳ lý do nào, bình chữa cháy được kích hoạt ngay lập tức báo cáo hoạt động cho 

CHO, trưởng phòng cứu hỏa hoặc cá nhân thích hợp chịu trách nhiệm về thiết bị an 

toàn phòng cháy để thay thế bình chữa cháy kịp thời. 

3. Thường xuyên kiểm tra, khảo sát các đơn vị rửa mắt sẵn có 

4. Thường xuyên kiểm tra các vòi sen an toàn sẵn có 

5. Theo yêu cầu,phải có sẵn chăn lửa trong phòng thí nghiệm. Chăn lửa có thể được sử 

dụng để bọc một nạn nhân bị bỏng để dập lửa cũng như che cho nạn nhân bị sốc và 

cung cấp một lá chắn riêng tư khi điều trị nạn nhân dưới vòi hoa sen an toàn trong 

trường hợp xảy ra sự cố tràn hóa chất. 

6. LƯU Ý: Nhân viên phòng thí nghiệm nên biết rằng chăn lửa có thể nguy hiểm nếu sử 

dụng không đúng cách. Bọc chăn lửa quanh người đang bốc cháy có thể dẫn đến hiệu 

ứng giống như ống khói tăng cường, thay vì dập tắt đám cháy. Không bao giờ nên sử 

dụng chăn lửa cho một người khi họ đang đứng. 

7. Thiết bị sơ cứu có thể sử dụng được, cho dù thông qua một bộ dụng cụ có sẵn trong 

phòng thí nghiệm hoặc theo yêu cầu thông qua tổ chức 

8. Báo cháy và điện thoại là thiết bị sẵn có và dễ dàng tiếp cận tình trạng khẩn cấp 

9. Đường dẫn đến bình chữa cháy, bộ phận rửa mắt, chăn chữa cháy, bộ sơ cứu và vòi 

sen an toàn đều rõ ràng. 

2.3 Sự cố tràn hóa chất 

Nhân viên phòng thí nghiệm nên làm quen với các tính chất hóa học, vật lý và độc tính của 

từng chất độc hại trong phòng thí nghiệm. Tham khảo nhãn và MSDS trước khi sử dụng lần 

đầu từng chất độc hại. Luôn luôn sử dụng lượng hóa chất tối thiểu và thận trọng khi vận 

chuyển hóa chất. Trong trường hợp phát hành hoặc tràn hóa chất do tai nạn, nhân viên nên 

tham khảo các hướng dẫn chung sau đây 

Hầu hết các nhân viên phòng thí nghiệm sẽ có thể làm sạch các sự cố tràn các vật liệu họ sử 

dụng. Sự cố tràn lớn, ví dụ, 4 lít trở lên, các nhân viên phòng thí nghiệm không an toàn khi 

làm sạch và có thể yêu cầu vật liệu, thiết bị bảo vệ và xử lý đặc biệt. Nhân viên phòng thí 

nghiệm nên được hướng dẫn liên hệ với nhân viên EHS để  được hướng dẫn cách tiến hành 

dọn dẹp tràn. 

Trong trường hợp vật liệu tràn đã được thải ra môi trường, hãy thông báo cho nhân viên EHS 

ngay lập tức.Phát thải ra môi trường bao gồm tràn trực tiếp vào cống hoặc đường thủy hoặc 

trên đất liền, chẳng hạn như cỏ hoặc bụi bẩn 

Các chất khả năng cháy thấp và độc tính thấp là những chất không bay hơi ( ví dụ axit vô cơ 

và bazo) 

1. Bất kỳ nạn nhân nào cũng phải được khử trùng tại phòng tắm hoặc rửa mắt an toàn 

gần nhất. Thực hiện hành động thích hợp khác như được mô tả trong MSDS. 

2. Thông báo ngay lập tức cho nhân viên phù hợp  

3. Hạn chế hoặc hạn chế tiếp cận vào khu vực khi cần thiết 

4. Mặc PPE phù hợp với mức độ nguy hiểm của chất bị đổ 

5. Nhân viên có thể tiến hành sử dụng bộ dụng cụ tràn hóa chất có chứa chất hấp thụ trơ 

để làm sạch khu vực bị ảnh hưởng nếu hành động này không có nguy cơ gây thương 
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tích hoặc nhiễm bẩnnào khác. Nếu sự cố tràn nằm trên sàn phòng thí nghiệm, hãy lưu 

ý rằng một số chất hấp thụ có thể tạo ra nguy cơ trượt. 

6. Thải bỏ vật liệu bị ô nhiễm theo quy định của tổ chức. 

7. Hoàn thành báo cáo sự cố và nộp cho văn phòng hoặc cá nhân thích hợp 

8. Dán nhãn tất cả các điện thoại với số điện thoại khẩn cấp. 

Các dung môi dễ cháy có độc tính thấp (ví dụ: dietyl ete và tetrahydrofuran) 

1. Bất kỳ nạn nhân nào cũng phải được khử trùng tại phòng tắm hoặc rửa mắt an toàn 

gần nhất. Thực hiện hành động thích hợp khác như được mô tả trong MSDS. 

2. Thông báo cho tất cả các nhân viên khác trong phòng thí nghiệm và khu vực chung 

của sự cố tràn. 

3. Dập tắt tất cả ngọn lửa và tắt mọi thiết bị sản xuất tia lửa. Nếu cần, tắt nguồn cho 

phòng thí nghiệm ở bộ ngắt mạch. Hệ thống thông gió phải duy trì hoạt động. 

4. Thông báo ngay cho nhân viên thích hợp. 

5. Hạn chế hoặc hạn chế tiếp cận vào khu vực khi cần thiết. 

6. Mặc PPE phù hợp với mức độ nguy hiểm của chất bị đổ. 

7. Sử dụng gối tràn hoặc dụng cụ thấm nước và không thấm nước để thấm dung môi 

càng nhanh càng tốt. Hãy chắc chắn để ngâm hóa chất đã thấm qua thiết bị và các vật 

thể khác trong phòng thí nghiệm. Nếu sự cố tràn nằm trên sàn phòng thí nghiệm, hãy 

lưu ý rằng một số chất hấp thụ có thể tạo ra nguy cơ trượt. 

8. Thải bỏ vật liệu bị ô nhiễm theo quy định của tổ chức. 

9. Hoàn thành báo cáo sự cố và nộp cho văn phòng hoặc cá nhân thích hợp. 

Các chất có độc tính cao 

1. Thông báo cho tất cả nhân viên phòng thí nghiệm được đào tạo trong phòng thí 

nghiệm và khu vực chung của sự cố tràn và ngay lập tức sơ tán khỏi khu vực. 

2. Bất kỳ nạn nhân nào cũng phải khử trùng tại phòng tắm an toàn hoặc rửa mắt ở nơi an 

toàn. Thực hiện hành động khử nhiễm thích hợp khác như được mô tả trong MSDS. 

3. Thông báo ngay cho nhân viên phù hợp 

4. Hạn chế hoặc hạn chế tiếp cận vào khu vực khi cần thiết. 

5. Đừng cố gắng làm sạch sự cố tràn. Nhân viên EHS sẽ đánh giá các mối nguy hiểm có 

liên quan đến sự cố tràn dầu và sẽ có những hành động thích hợp. 

6. Chỉ có nhân viên EHS và những người vệ sinh công nghiệp thích hợp bên ngoài mới 

được phép khử trùng khu vực và xử lý chất thải bị ô nhiễm. 

7. Hoàn thành báo cáo sự cố và nộp cho văn phòng hoặc cá nhân thích hợp. 

2.4 Sự cố tai nạn 

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, hãy tuân theo tất cả các quy định của tổ chức để ứng phó 

khẩn cấp và thông báo cho điểm liên lạc nội bộ về an toàn phòng thí nghiệm và người ứng 

cứu khẩn cấp tại địa phương. Tuy nhiên, tất cả các tai nạn liên quan đến thương tích cá nhân, 

phải được báo cáo ngay lập tức theo quy trình tổ chức của bạn.Cung cấp một bản sao MSDS 

phù hợp cho bác sĩ tham dự, khi cần thiết. Hoàn thành báo cáo tai nạn và nộp cho văn phòng 

hoặc cá nhân thích hợp trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự cố. 

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Nhân viên mới được tuyển dụng hoặc sinh viên làm việc trong phòng thí nghiệm được yêu 

cầu tham gia khóa huấn luyện an toàn cơ bản trước ngày đầu tiên. Cần đào tạo bổ sung cho 

nhân viên phòng thí nghiệm khi họ tiến hành nhiệm vụ trong phòng thí nghiệm hoặc khi họ 

được yêu cầu xử lý hóa chất hoặc sử dụng thiết bị lần đầu tiên 
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Huấn luyện an toàn được xem là một thành phần quan trọng của chương trình an toàn phòng 

thí nghiệm trong tổ chức. Tổ chức nên cung cấp liên tục các hoạt động an toàn phục vụ thúc 

đẩy văn hóa an toàn tại nơi làm việc sẽ bắt đầu khi người đó bắt đầu làm việc và sẽ tiếp tục 

trong suốt nhiệm kỳ của họ.Nhân sự nên được khuyến khích để đề xuất hoặc yêu cầu đào tạo 

nếu họ cảm thấy nó sẽ có ích. Việc đào tạo cần được ghi lại và các tài liệu liên quan được duy 

trì theo yêu cầu của tổ chức. 

Các buổi đào tạo có thể được cung cấp tại nhà bởi các giảng viên chuyên nghiệp hoặc có thể 

được cung cấp thông qua các khóa đào tạo trực tuyến.Đào tạo thực hành, dựa trên nội dung có 

sẵn nên được kết hợp bất cứ khi nào có thể. Các chủ đề huấn luyện an toàn có thể được coi là 

hữu ích cho nhân viên phòng thí nghiệm bao gồm: 

• Sử dụng CHP và MSDS 

• Cách ly hóa học 

• PPE,  

• Bộ phận rửa mắt và vòi sen an toàn 

• Sơ cứu và hồi sức tim phổi 

• Quản lý hóa chất 

• Sử dụng xilanh khí 

• Huấn luyện với bình chữa cháy 

• An toàn với laze 

• Ứng phó tình huống khẩn cấp 
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PHỤ LỤC 6. HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ BỀN VỮNG 

Tối ưu hóa tiềm năng khu vực 

Lập kế hoạch khu vực bền vững nên bao gồm một cách tiếp cận toàn bộ hệ thống nhằm tìm 

kiếm: 

• Giảm thiểu phát triển không gian mở thông qua việc lựa chọn vùng đất bị xáo trộn, tái 

sử dụng các vị trí cánh đồng nâu và trang bị thêm các tòa nhà hiện có; 

• Cung cấp hành lang động vật hoang dã nếu có thể trên quy mô cơ sở, khuôn viên hoặc 

toàn cơ sở. Liên kết các khu vực tự nhiên ở mức độ lớn nhất có thể để các khu vực tiếp 

giáp cho phép di chuyển động vật hoang dã không bị xáo trộn; 

• Xem xét ý nghĩa năng lượng và lượng khí thải cacbon trong lựa chọn địa điểm và định 

hướng xây dựng; 

• Kiểm soát xói mòn thông qua cải thiện phân loại và thực hành cảnh quan; 

• Sử dụng thực vật bản địa và loại bỏ các cây xâm lấn hiện có; 

• Giảm các đảo nhiệt thông qua các phương pháp thiết kế xây dựng, giảm thiểu các bề 

mặt không thấm nước và sử dụng cảnh quan; 

• Giảm thiểu xáo trộn môi trường sống; 

• Giảm, kiểm soát và xử lý dòng chảy bề mặt; 

• Phục hồi sức khỏe của các khu vực xuống cấp bằng cách cải thiện môi trường sống 

cho các loài bản địa thông qua các loài thực vật bản địa thích hợp, thực vật thích nghi 

với khí hậu và hệ thống nước khép kín; 

• Xác định vị trí tòa nhà trong khoảng cách có thể đi bộ đến một loạt các cửa hàng và 

dịch vụ, đặc biệt là các cửa hàng tạp hóa; 

• Kết hợp các giải pháp vận chuyển cùng với các kế hoạch khu vực thừa nhận nhu cầu 

đỗ xe đạp, dàn xe và gần với phương tiện giao thông đại chúng. Khuyến khích các lựa 

chọn thay thế cho đi lại truyền thống; 

• Xem xét bảo mật khu vực đồng thời với các vấn đề khu vực bền vững. Vị trí của các 

con đường tiếp cận, bãi đậu xe, rào chắn xe và ánh sáng vành đai; 

• Làm việc chặt chẽ với bên thiết kế ánh sáng để giảm ánh sáng an ninh và ô nhiễm ánh 

sáng liên quan. Với ánh sáng an ninh quá sáng, thường thì "kẻ xấu" có thể an toàn thực 

hiện các hoạt động ngoài xâm nhập, vô hình trước mắt các nhân viên an ninh. 

Sử dụng năng lượng tối ưu hóa 

Trong quá trình thiết kế và phát triển cớ sở, dự án xây dựng phải có quan điểm toàn diện. tích 

hợp nhằm tìm kiếm:  

• Giảm sưởi ấm, làm mát, và tải ánh sáng thông qua thực hành thiết kế và bảo tồn môi 

trường đáp ứng; 

• Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như chiếu sáng ban ngày, sưởi ấm mặt trời thụ 

động, quang điện, địa nhiệt và làm mát nước ngầm; 

• Chỉ định hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) hiệu quả và hệ 

thống chiếu sáng xem xét các điều kiện tải một phần và yêu cầu giao diện tiện ích; 

• Tối ưu hóa hiệu suất của tòa nhà bằng cách sử dụng các chương trình mô hình hóa 

năng lượng và tối ưu hóa các chiến lược kiểm soát hệ thống bằng cách sử dụng cảm 

biến chiếm chỗ cảm biến CO2 và các báo động chất lượng không khí khác; 
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• Giám sát hiệu suất dự án thông qua chính sách vận hành, đo lường, báo cáo hàng năm 

và ủy quyền lại định kỳ; 

• Tích hợp các công nghệ tiết kiệm nước để giảm gánh nặng năng lượng trong việc cung 

cấp nước uống được. 

Bảo vệ và bảo tồn nguồn nước 

Việc bảo vệ và bảo tồn nước phải được xem xét trong suốt vòng đời của tòa nhà. Chủ sở hữu 

và nhà phát triển phải tìm cách: 

• Sử dụng nước hiệu quả thông qua các thiết bị hiệu quả cao, loại bỏ rò rỉ, tháp giải 

nhiệt bảo tồn nước và các hành động khác; 

• Cân bằng các chiến lược bảo tồn năng lượng và nước trong tháp giải nhiệt thông qua 

kinh tế nước và không khí và sử dụng làm mát ngoài giờ khi thích hợp; 

• Cải thiện chất lượng nước. Ví dụ, ao lắng nước mưa, bẫy mỡ nhà bếp, loại bỏ rác thải 

và các sản phẩm chứa chì trong nước uống được; 

• Phục hồi nước thải và nước xám không sử dụng tại chỗ (chẳng hạn như xả nhà vệ sinh 

và tưới cảnh quan, và nói chung, xem xét các yêu cầu chất lượng nước của mỗi lần sử 

dụng nước); 

• Thành lập trung tâm xử lý và tái chế chất thải; 

• Áp dụng các thực tiễn quản lý tốt nhất cho bảo tồn nước; 

• Thực hiện theo Hướng dẫn kỹ thuật của Cơ quan bảo vệ môi trường (EPA) về việc 

thực hiện các yêu cầu thoát nước mưa cho các dự án liên bang theo Mục 438 của các 

yêu cầu thủy văn về độc lập và an ninh năng lượng để duy trì hoặc khôi phục thủy văn 

trước phát triển của tài sản liên quan đến nhiệt độ, tốc độ, khối lượng và thời gian của 

dòng chảy. 

Tối ưu hóa không gian xây dựng và sử sụng vật liệu 

Ngay từ trong giai đoạn thiết kế cơ bản và phát triển, dự án phải có quan điểm toàn diện, tích 

hợp nhằm tìm kiếm: 

• Cứu hộ và sử dụng các phương tiện, sản phẩm và thiết bị hiện có bất cứ khi nào có thể, 

chẳng hạn như các cấu trúc lịch sử, các địa điểm trường nâu hoặc xám trước đây, đồ 

đạc và đồ đạc được tân trang lại; 

• Các cơ sở thiết kế có thể thích ứng cho các mục đích sử dụng khác nhau trong vòng 

đời kết hợp các thành phần xây dựng có thể tháo rời và tái sử dụng hoặc tái chế; 

• Giảm sử dụng vật liệu tổng thể thông qua tối ưu hóa kích thước và mô-đun tòa nhà; 

• Đánh giá mức độ ưu tiên môi trường của các sản phẩm bằng cách sử dụng tư duy vòng 

đời và đánh giá vòng đời (LCA) 

• Khi vật liệu mới được sử dụng, tối đa hóa khả năng tái chế của chúng, đặc biệt là từ 

góc độ người tiêu dùng; 

• Chỉ định các nguyên liệu được khai thác trên cơ sở năng suất bền vững như gỗ từ các 

khu rừng được chứng nhận của bên thứ ba; 

• Hạn chế việc tạo ra vật liệu xây dựng và phá hủy (C&D), khuyến khích phân tách 

dòng chất thải và đảm bảo rằng việc tái sử dụng và tái chế được thực hiện theo cách 

chấp nhận được với môi trường trong quá trình xây dựng, cải tạo và phá hủy; 

• Loại bỏ việc sử dụng các vật liệu gây ô nhiễm hoặc độc hại trong quá trình sản xuất, 

sử dụng hoặc tái sử dụng; 

• Ưu tiên cho các sản phẩm được sản xuất tại địa phương và các sản phẩm khác có hàm 

lượng năng lượng thấp; 
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• Khuyến khích tái chế chất thải vận hành thông qua lập kế hoạch trong giai đoạn phát 

triển thiết kế  

Nâng cao chất lượng môi trường trong nhà (IEQ) 

Trong quá trình thiết kế và phát triển cơ sở/cải tạo, dự án phải có quan điểm toàn diện, tích 

hợp nhằm tìm kiếm: 

• Tạo điều kiện cho IEQ chất lượng thông qua các hoạt động thiết kế, xây dựng, vận 

hành, vận hành và bảo trì tốt; 

• Các quyết định thẩm mỹ giá trị, như tầm quan trọng của quan điểm và sự tích hợp các 

yếu tố tự nhiên và nhân tạo; 

• Cung cấp tiện nghi nhiệt với mức độ kiểm soát cá nhân tối đa đối với nhiệt độ và 

luồng không khí; 

• Cung cấp đủ mức độ và chất lượng thông gió và không khí bên ngoài để có chất lượng 

không khí trong nhà chấp nhận được; 

• Ngăn chặn vi khuẩn trong không khí, nấm mốc và các loại nấm khác, cũng như radon, 

thông qua thiết kế phong bì xây dựng quản lý tốt các nguồn ẩm từ bên ngoài và bên 

trong tòa nhà, và với các thiết kế hệ thống sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí 

(HVAC) có hiệu quả kiểm soát độ ẩm trong nhà; 

• Sử dụng các vật liệu không phát ra chất gây ô nhiễm hoặc phát thải thấp; 

• Đảm bảo sự riêng tư và thoải mái về âm thanh thông qua việc sử dụng cách ly vật liệu 

và thiết bị hấp thụ âm thanh; 

• Kiểm soát mùi khó chịu thông qua cách ly và loại bỏ chất gây ô nhiễm, và bằng cách 

lựa chọn cẩn thận các sản phẩm làm sạch. Theo đuổi các chiến lược hiệu quả năng 

lượng để loại bỏ mùi hôi có hại trong khi phục hồi năng lượng được sử dụng trong 

điều hòa môi trường bên trong; 

• Tạo môi trường phát sáng hiệu suất cao thông qua việc tích hợp cẩn thận các nguồn 

sáng tự nhiên và nhân tạo; 

• Cung cấp nước chất lượng. 

Tối ưu hóa hoạt động và thực hành bảo trì  

Trong suốt vòng đời của tòa nhà, các hoạt động và bảo trì nên tìm cách: 

• Đào tạo công nhân xâu dựng, cán bộ quản lý cơ sở vật chất và nhân viên theo các 

nguyên tắc bảo trì và phương pháp thiết kế bền vững sẽ hạn chế tối đa lỗi hệ thống; 

• Mua các sản phẩm và vật tư làm sạch có hiệu quả về tài nguyên, có thể phân hủy sinh 

học và an toàn hơn cho cả nhân viên bảo vệ và cư dân tòa nhà, và do đó cải thiện chất 

lượng không khí trong nhà; 

• Kiểm tra các điểm kiểm soát cảm biến một cách thường xuyên để đảm bảo hiệu quả 

năng lượng không bị ảnh hưởng; 

• Sử dụng màn hình và điều khiển tự động cho năng lượng, nước, chất thải, nhiệt độ, độ 

ẩm và thông gió; 

• Giảm chất thải thông qua giảm thiểu nguồn và tái chế để loại bỏ xử lý ngoài địa điểm; 

• Giảm thiểu việc đi lặp lại bằng cách hỗ trợ các chương trình viễn thông và cho phép 

môi trường làm việc di động; 

• Thực hiện kiểm toán năng lượng theo lịch trình và vận hành lại hệ thống; 
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• Khi cập nhật một cơ sở hoặc hệ thống của nó, chọn thiết bị hiệu quả cao hơn, vật liệu 

bền sẽ chịu được bão và các sự kiện tự nhiên khác, và cải thiện độ kín của phong bì 

tòa nhà nếu khả thi. 

 


