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QUYẾT ĐỊNH 
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BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
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Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Văn bản số 4339/BTNMT-TCMT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
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Tổng cục Môi trường về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án “Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 

2021-2025)”; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án “Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (Giai đoạn 2021-

2025)” (sau đây gọi là Dự án) của Quân khu 1 (sau đây gọi là Chủ dự án) với 

các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020 và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Quân khu 1, Bộ Quốc phòng; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT (Dg). 
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Phụ lục 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA                          

DỰ ÁN “ĐƢỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN/QK1  

(GIAI ĐOẠN 2021-2025)” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

1. Thông tin về Dự án 
1.1. Thông tin chung 

- Tên Dự án: Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn/QK1 (giai đoạn 2021-

2025). 

- Địa điểm thực hiện Dự án: Huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Chủ Dự án: Quân khu 1. 

- Địa chỉ liên hệ: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

1.2. Phạm vi, quy mô của Dự án 

- Xây dựng nối dài tuyến đường tuần tra biên giới thuộc địa phận tỉnh Lạng 

Sơn (giai đoạn 2021-2025), đoạn từ Mốc 1017 (Đồn biên phòng Bình Nghi) đến 

Mốc 1070 (Đồn biên phòng Na Hình) gồm 02 đoạn tuyến với tổng chiều dài 

khoảng 39,95 Km theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường tuần tra biên giới TCVN/QS 

1472:2009 trên cơ sở Quyết định số 2953/QĐ-BQP ngày 01 tháng 9 năm 2021 

của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án. 

- Tọa độ vị trí mốc giới tuyến được thể hiện tại bảng dưới đây: 

Mốc giới 
Tọa độ (hệ tọa độ VN 2000) 

X (m) Y (m) 

Mốc 1017 670960,98 2465686,08 

Mốc 1036 674687,19 2457981,39 

Mốc 1037 440600,67 2456460,71 

Mốc 1070 443006,23 2443319,79 

- Phạm vi đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định này 

không bao gồm hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng, khai thác nguyên vật 

liệu phục vụ thi công. 

1.3. Phương án tổ chức thi công 

(1) Rà phá bom mìn, vật liệu nổ. 

(2) Cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng; phát quang sinh khối, tận thu 

lâm sản. 

(3) Chuẩn bị thiết bị máy móc, tập kết vật liệu, bố trí công trường thi công.  

- Dự kiến sử dụng các loại thiết bị thi công: Máy ủi, máy đào, máy rải, máy 

lu bánh hơi, máy lu bánh thép, máy nén khí diezel, máy đầm các loại, máy cắt 

uốn thép, búa nén khí, máy trộn vữa, máy trộn bê tông, cần trục, ô tô thùng 2,5T 

và 7T, máy phát điện,....; thực hiện đào đá bằng phương pháp sử dụng búa căn 

kết hợp máy đào công suất lớn, không thực hiện nổ mìn. 

- Không bố trí trạm trộn bê tông, chỉ sử dụng máy trộn bê tông công suất 
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250 L để trộn bê tông; bố trí khoảng 04 công trường thi công dọc theo tuyến xây 

dựng công trình tại các vị trí gần Mốc 1017, 1036, 1037 và 1070. 

(4) Thi công phần đường: 

- Đào nền đường bằng máy đào, máy ủi kết hợp thủ công xả đất ngang tại 

chỗ; đầm chặt từng lớp đảm bảo độ chặt theo yêu cầu thiết kế. 
- Thi công mặt đường bê tông xi măng theo phương pháp cuốn chiếu hoàn 

thành dứt điểm từng đoạn. 
(5) Thi công công trình kè chống sạt lở, hệ thống cống thoát nước: 

- Thi công tường chắn dạng trọng lực kết cấu đá hộc vữa xi măng mác (M) 

M100 đối với đoạn kè có chiều cao < 4 m hoặc tường chắn dạng bê tông xi 

măng M200 đối với đoạn kè có chiều cao > 4 m. 

- Thi công kè ốp mái kết cấu đá hộc xây vữa xi măng M100 đối với những 

đoạn đắp cao để đảm bảo độ ổn định của nền đường. 

- Thi công hệ thống thoát nước đồng thời giữa thi công mương và nền đường.  

- Thi công ống cống trước khi đắp đất nền đường; xây dựng móng đệm đá 

dăm, lắp đặt cống dọc theo đúng vị trí và cao độ thiết kế; hoàn thiện các khe nối, 

lớp phòng nước, đắp các khe hở giữa các cống đôi và đắp đất trên thân cống;  

- Thi công móng và thân hố thu. 

- Thi công mương ngang thu nước. 

(6) Quản lý bãi thải sau kết thúc thi công: Sau khi kết thúc đổ thải, bàn giao 

toàn bộ các bãi thải của Dự án cho địa phương quản lý theo quy định. 

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án 

1.4.1. Các hạng mục công trình của Dự án 

- Đầu tư xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 

2021-2025) với tổng chiều dài tuyến L = 39,95 Km; vận tốc thiết kế 15 Km/giờ; 

bề rộng nền đường Bn = 5,5 m; bề rộng mặt đường Bmặt = 3,5 m; kết cấu mặt 

đường bê tông xi măng, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường tuần tra 

biên giới TCVN/QS 1472:2009, bao gồm 2 phân đoạn: 

+ Đoạn 1: Chiều dài khoảng 15,5 Km, điểm đầu tại Mốc 1017 (đồn biên 

phòng Bình Nghi), nối tiếp với dự án đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn 

(giai đoạn 2020-2021), thuộc địa phận xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn; điểm cuối tại khu vực Mốc 1036, nối tiếp với đường bê tông xi măng 

hiện hữu (đồn biên phòng Bình Nghi), thuộc địa phận xã Đào Viên, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn; bố trí 14 nút giao, vuốt nối trên tuyến. 

+ Đoạn 2: Chiều dài khoảng 24,45 Km, điểm đầu tại khu vực Mốc 1037 

(đồn biên phòng Bình Nghi), thuộc địa phận xã Đào Viên, huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối tại khu vực Mốc 1070 (đồn biên phòng Na Hình), 

thuộc địa phận xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; bố trí 14 nút 

giao, vuốt nối trên tuyến. 

- Xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước và bố trí cọc tiêu, biển báo, cột 

Km trên 02 đoạn tuyến theo đúng QCVN 41:2019/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

- Bố trí tường chắn taluy dương và taluy âm tại 50 vị trí đào sâu, đắp cao có 

nguy cơ sạt trượt với kết cấu dạng trọng lực xây đá hộc vữa xi măng hoặc tường 

chắn bê tông xi măng tùy điều kiện địa hình, địa chất.  
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Vị trí, quy mô các đoạn kè chống sạt lở được thể hiện tại bảng dưới đây:  

TT Lý trình 
Dài Cao  

Ghi chú 
m m 

Đoạn 1 

1 Km1+244.04 ÷ Km1+285.07 41.00 4-5 Trái, taluy dương 

2 Km1+713.14 ÷ Km1+767.31 55.50 3 Trái, taluy dương 

3 Km1+860.08 ÷ Km1+871.09 11.00 2 Phải, taluy âm 

4 Km2+574.86 ÷ Km2+622.23 58.00 2-4 Phải, taluy âm 

5 Km4+581.63 ÷ Km4+613.05 33.00 2 Phải, taluy âm 

6 Km5+333.20 ÷ Km5+365.44 32.24 2-3 Phải, taluy âm 

7 Km5+670.05 ÷ Km5+701.45 33.00 3 Trái, taluy dương 

8 Km5+997.50 ÷ Km6+034.50 37.00 2 Phải, taluy âm 

9 Km6+252.38 ÷ Km6+282.53 30.00 2 Phải, taluy âm 

10 Km6+771.15 ÷ Km6+818.15 47.00 2-3 Phải, taluy âm 

11 Km6+834.24 ÷ Km6+859.26 27.00 4 Trái, taluy dương 

12 Km6+873.16 ÷ Km6+881.16 8.00 2 Phải, taluy âm 

13 Km7+268.50 ÷ Km7+294.50 26.00 2-3 Phải, taluy âm 

14 Km7+942.47 ÷ Km7+946.47 3.60 2 Phải, taluy âm 

15 Km10+364.18 ÷ Km10+380.39 15.79 2-3 Phải, taluy âm 

16 Km10+437.71 ÷ Km10+520.26 50.38 2-4 Trái, taluy dương 

17 Km10+584.96 ÷ Km10+699.96 118.82 4-6 Trái, taluy dương 

18 Km10+802.08 ÷ Km10+853.20 56.48 4-5 Trái, taluy dương 

19 Km11+039.82 ÷ Km11+141.57 104.85 5-6 Trái, taluy dương 

20 Km11+161.66 ÷ Km11+183.26 24.18 4-5 Trái, taluy dương 

21 Km11+207.59 ÷ Km11+243.31 34.51 3-5 Trái, taluy dương 

22 Km11+339.77 ÷ Km11+363.58 21.02 2 Phải, taluy âm 

23 Km11+920.72 ÷ Km11+967.75 51.66 4 Trái, taluy dương 

24 Km12+115.43 ÷ Km12+158.35 41.78 5 Trái, taluy dương 

25 Km12+232.99 ÷ Km12+240.99 8.80 2 Phải, taluy âm 

26 Km12+753.24 ÷ Km12+855.98 106.93 3-4 Trái, taluy dương 

27 Km13+083.36 ÷ Km13+100.41 17.05 2 Phải, taluy âm 

28 Km13+459.86 ÷ Km13+463.34 3.48 3 Phải, taluy âm 

29 Km13+536.06 ÷ Km13+663.36 130.11 3-5 Trái, taluy dương 

30 Km13+818.03 ÷ Km13+825.91 7.88 2 Phải, taluy âm 

31 Km14+844.54 ÷ Km14+852.11 7.54 2 Phải, taluy âm 

Đoạn 2 

32 Km00+000.00 ÷ Km00+096.00 96.00 6 Trái, taluy dương 
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TT Lý trình 
Dài Cao  

Ghi chú 
m m 

33 Km00+368.37 ÷ Km00+384.37 16.00 3-4 Phải, taluy âm 

34 Km00+647.90 ÷ Km00+665.90 18.00 5 Trái, taluy dương 

35 Km1+790.97 ÷ Km1+808.97 18.00 2 Phải, taluy âm 

36 Km1+996.50 ÷ Km01+004.50 8.00 2 Phải, taluy âm 

37 Km2+241.18 ÷ Km2+286.18 45.00 4 Trái, taluy dương 

38 Km3+242.56 ÷ Km3+262.56 20.00 6 Trái, taluy dương 

39 Km3+282.00 ÷ Km3+304.00 22.00 2 Phải, taluy âm 

40 Km3+307.93 ÷ Km3+345.93 38.00 5-4 Trái, taluy dương 

41 Km3+646.23 ÷ Km3+696.23 50.00 3-5 Trái, taluy dương 

42 Km4+420.23 ÷ Km4+427.23 7.00 2 Phải, taluy âm 

43 Km5+411.68 ÷ Km5+424.68 13.00 2-3 Phải, taluy âm 

44 Km5+446.43 ÷ Km5+506.43 60.00 6-5 Trái, taluy dương 

45 Km6+049.41 ÷ Km6+233.41 184.00 6-5 Trái, taluy dương 

46 Km6+278.86 ÷ Km6+293.86 15.00 6 Trái, taluy dương 

47 Km6+306.38 ÷ Km6+387.38 81.00 2 Phải, taluy âm 

48 Km6+609.83 ÷ Km6+649.83 40.00 4-6 Trái, taluy dương 

49 Km6+979.91 ÷ Km6+989.91 10.00 3 Phải, taluy âm 

50 Km8+651.11 ÷ Km8+697.11 46.00 5-6 Trái, taluy dương 

1.4.2. Các hoạt động của Dự án  

- Bố trí 04 công trường thi công tại vị trí gần các Mốc 1017, Mốc 1036, 

Mốc 1037 và Mốc 1070. 

- Tập trung công nhân; sinh hoạt của công nhân thi công. 

- Dọn dẹp mặt bằng, phát quang sinh khối, tận thu lâm sản. 

- Đào đắp nền đường, đào đá thủ công tại những vị trí cần thiết (không thực 

hiện nổ mìn); thi công các hạng mục công trình của Dự án. 

- Vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công; vận chuyển đất đá thải. 

- Dọn dẹp mặt bằng, hoàn trả mặt bằng tạm chiếm dụng. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án gây ảnh hưởng tới khoảng 81,19 ha đất rừng, bao gồm khoảng 68,48 

ha đất chiếm dụng vĩnh viễn để thực hiện Dự án (trong đó có 41,89 ha là đất có 

rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, còn lại là đất đường hiện hữu và 

đất trống) và khoảng 12,71 ha đất chiếm dụng tạm thời (gồm 1,96 ha đất rừng tự 

nhiên, 7,50 ha đất rừng trồng và 3,25 ha đất trống) để làm bãi đổ thải; làm giảm 

diện tích che phủ rừng, giảm khả năng phòng hộ của rừng, ảnh hưởng tới hệ sinh 

thái động - thực vật, đa dạng sinh học khu vực Dự án và ảnh hưởng tới đời sống, 

nghề nghiệp, thu nhập của người dân bị chiếm dụng đất rừng. 

1.6. Quản lý vận hành Dự án 
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Sau khi hoàn thiện thi công, công trình được bàn giao cho Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn quản lý, vận hành. 

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

đến môi trường 

Hoạt động phát quang chuẩn bị mặt bằng; hoạt động đào đá, đào đắp nền 

đường; hoạt động thi công các hạng mục công trình trên tuyến; hoạt động vận 

chuyển nguyên vật liệu, đất, phế thải và hoạt động sinh hoạt của công nhân thi 

công phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; ảnh hưởng đến môi trường không 

khí, hoạt động giao thông, hệ sinh thái, đa dạng sinh học dọc tuyến đường và 

tiềm ẩn nguy cơ sự cố sạt lở, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, cháy, nổ,... 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án đầu tư 

3.1. Nước thải, khí thải 

3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

3.1.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải trong giai đoạn 

thi công 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường thi công phát sinh 

nước thải sinh hoạt với lưu lượng khoảng 2,25 m
3
/ngày.đêm/công trường với 

thành phần chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), các hợp chất hữu 

cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. 

- Hoạt động vệ sinh thiết bị thi công và hoạt động của các máy trộn bê tông 

phát sinh nước thải với tổng lưu lượng khoảng 25,6 m
3 

trong suốt thời gian thi 

công (48 tháng) với thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ,... 

- Nước mưa chảy tràn tại công trường thi công phát sinh với lưu lượng  

khoảng 17m
3
/s với thành phần chủ yếu là đất, cát, cành lá cây, chất rắn lơ lửng,… 

3.1.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải trong giai đoạn 

vận hành 

Về cơ bản không phát sinh nước thải. 

3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

3.1.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải trong giai đoạn 

thi công 

Hoạt động chuẩn bị mặt bằng, thi công các hạng mục công trình và hoạt 

động vận chuyển nguyên vật liệu thi công, đất thải, đá thải, phế thải phát sinh 

chủ yếu là bụi và khí thải với thành phần chủ yếu là COx, NOx, SO2, VOC,... 

3.1.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải trong giai đoạn 

vận hành 

Hoạt động của phương tiện lưu thông, bảo trì, duy tu, sửa chữa nhỏ các 

công trình trên tuyến phát sinh bụi, khí thải với thành phần chủ yếu là COx, 

NOx, SO2, VOC,... 

3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

3.2.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

trong giai đoạn thi công 
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- Hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng phát sinh gỗ với tổng khối lượng 

khoảng 65.211,97m
3
, với thành phần chủ yếu là gỗ thông, bạch đàn, keo. Toàn bộ 

lượng gỗ này sẽ được tận thu; chất thải thực bì với tổng khối lượng khoảng 

218,62 tấn, thành phần chủ yếu là thực bì, cây cỏ, đất cát bám theo rễ cây. 

- Hoạt động đào, đắp phát sinh đất hữu cơ thừa, đất đá thải với tổng khối 

lượng khoảng 1.136.189 m
3
. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường thi công phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 25 kg/ngày/công trường vớithành phần 

chủ yếu là thức ăn thừa, rau củ, bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, giấy báo,… 

3.2.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

trong giai đoạn vận hành 

Hoạt động bảo trì, vận hành các công trình trên tuyến phát sinh chất thải 

rắn thông thường với khối lượng khoảng 2÷3 m
3
/đợt bảo dưỡng với thành phần 

chủ yếu là bê tông, cọc tiêu hỏng,... 

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại  

3.2.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại trong 

giai đoạn thi công 

Hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, thay dầu đối với phương tiện thi công tại 

công trường thi công phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng khoảng 68,5 

kg/tháng/công trường với thành phần chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu,... 

3.2.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại trong 

giai đoạn vận hành 

Hoạt động vận hành, bảo trì các công trình và hệ thống an toàn giao thông 

trên tuyến phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng khoảng 3 kg/đợt bảo 

dưỡng với thành phần chủ yếu là sơn thải, thùng chứa sơn,… 

3.3. Tiếng ồn và độ rung 

3.3.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của tiếng ồn và độ rung trong 

giai đoạn thi công 

- Hoạt động đào đá, đào đắp nền đường, hoạt động của các máy móc, thiết 

bị phục vụ thi công (máy ủi, máy đào, máy phát điện,…) và hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải phát sinh mức ồn tổng cộng 

khoảng 60dBA ở khoảng cách 100 m, ảnh hưởng trực tiếp tới cán bộ, công nhân 

làm việc tại các công trường thi công. 

- Hoạt động đào đá, đào đắp nền đường, hoạt động của các máy móc, thiết 

bị phục vụ thi công (máy ủi, máy đào, máy phát điện,…) và hoạt động của các 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải phát sinh rung chấn khoảng 

70,5 dB ở khoảng cách 20m, ảnh hưởng trực tiếp tới cán bộ, công nhân làm việc 

tại các công trường thi công 

3.3.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của tiếng ồn và độ rung trong 

giai đoạn vận hành  

Hoạt động của các phương tiện đi tuần tra biên giới của bộ đội biên phòng 

và hoạt động đi lại của người dân địa phương đi chăm sóc rừng trồng phát sinh 

tiếng ồn và độ rung với mức độ thấp. 

3.4. Các tác động khác 
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- Việc chiếm dụng đất rừng tự nhiên, đất rừng có chức năng phòng hộ, 

chuyển đổi mục đích sử dụng 41,89 ha rừng làm giảm diện tích che phủ rừng, 

giảm chức năng phòng hộ của rừng, ảnh hưởng tới hệ sinh thái động thực vật và 

đa dạng sinh học khu vực Dự án. 

- Việc thu hồi đất rừng sản xuất để thực hiện Dự án ảnh hưởng đến đời 

sống, nghề nghiệp, thu nhập của người dân bị ảnh hưởng. 

- Hoạt động đào đắp nền đường; hoạt động thi công các hạng mục công 

trình trên tuyến, vận chuyển nguyên vật liệu, đất, phế thải ảnh hưởng đến hoạt 

động giao thông khu vực Dự án và tiềm ẩn nguy cơ sự cố tai nạn lao động, tai 

nạn giao thông, cháy, nổ. 
- Hoạt động tập trung đông công nhân có khả năng làm mất trật tự an ninh 

xã hội khu vực dự án. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải  

4.1.1.1. Đối với thu gom, xử lý nước thải trong giai đoạn thi công 

- Xây dựng tại mỗi công trường thi công 02 nhà vệ sinh có bể tự hoại cấu 

tạo 03 ngăn để thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trước khi 

thoát ra các khe tụ thủy khu vực Dự án. Sau khi kết thúc thi công, phá dỡ các 

nhà vệ sinh và thực hiện rải vôi chôn lấp hợp vệ sinh, hoàn trả mặt bằng theo 

thiết kế. 

Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt → bể tự hoại 03 ngăn → khe tụ thủy 

khu vực Dự án. 

- Bố trí tại mỗi công trường thi công 01 hố lắng cấu tạo 02 ngăn, kích thước 

mỗi hố lắng L x B x H khoảng (1 x 1 x 1) m có bẫy dầu mỡ để thu gom, xử lý 

nước thải từ hoạt động tắm giặt, nấu ăn trước khi thoát ra các khe tụ thủy khu 

vực Dự án; bẫy dầu được thu gom, xử lý cùng với chất thải nguy hại khác của 

Dự án. 

Quy trình xử lý: Nước thải từ hoạt động tắm giặt, nhà bếp → hố lắng → 

bẫy dầu mỡ → khe tụ thủy khu vực Dự án. 

- Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước mưa và hệ thống hố lắng dọc tuyến 

kích thước mỗi hố lắng L x B x H khoảng (1 x 1 x 1) m với khoảng cách trung 

bình 100 m/hố lắng để thu gom, lắng lọc toàn bộ nước mưa chảy tràn trước khi 

thoát ra các khe tụ thủy khu vực Dự án; thường xuyên nạo vét hệ thống thoát 

nước và hố lắng, đảm bảo lưu thông dòng chảy, không gây ngập úng cục bộ; bùn 

đất tại rãnh thoát nước được thu gom cùng đất đá thải của Dự án. 

Quy trình xử lý: Nước mưa chảy tràn → hệ thống rãnh thu gom nước mưa, 

hố lắng → lắng cặn→ khe tụ thủy khu vực Dự án. 

4.1.1.2. Đối với thu gom, xử lý nước thải trong giai đoạn vận hành 

Không có. 

4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải 

4.1.2.1. Đối với xử lý bụi, khí thải trong giai đoạn thi công 

Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, đào đắp đến đâu, san gạt và đầm chặt 

đến đó; sử dụng các phương tiện, máy móc được đăng kiểm; che phủ bạt đối với 

tất cả các phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải; phương 
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tiện vận chuyển chở đúng trọng tải quy định; thường xuyên thu dọn đất, cát, vật 

liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận; trang bị đầy đủ bảo hộ lao 

động cho công nhân theo quy định,… đảm bảo môi trường không khí xung quanh 

khu vực Dự án luôn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

4.1.2.2. Đối với xử lý bụi, khí thải trong giai đoạn vận hành 

Định kỳ bảo dưỡng mặt đường trong giai đoạn vận hành; lắp đặt biển báo 

hướng dẫn giao thông, quy định tốc độ xe tham gia giao thông tương ứng với 

cấp đường thiết kế. 

4.2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn 

4.2.1.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn trong giai đoạn 

thi công 

- Bố trí tại mỗi công trường thi công khoảng 3 thùng rác chuyên dụng có 

nắp đậy, dung tích khoảng 240 lít/thùng, đảm bảo thu gom, phân loại tại nguồn 

toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Chất thải thực phẩm dễ phân hủy, thực 

hiện đào hố chôn lấp hoặc ủ trong thùng rác hữu cơ, bổ sung chế phẩm EM để 

phân hủy thành phân compost; chất thải rắn vô cơ khó phân hủy hoặc chất thải 

rắn có khả năng tái chế được định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý theo quy định. 

- Tận dụng tối đa lượng đất hữu cơ từ hoạt động đào nền đường để đắp nền; 

xây dựng phương án tận thu lâm sản theo quy định và tổ chức thực hiện theo 

phương án được phê duyệt; phần không thể tận dụng được bao gồm khoảng 

218,62 tấn chất thải thực bì và khoảng 1.136.189 m
3
 đất đá thải được thu gom, 

vận chuyển đi đổ thải tại 11 bãi thải với tổng sức chứa khoảng 2.337.650 m
3
 

theo thỏa thuận giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và chính quyền các địa phương về 

việc xác nhận vị trí các điểm đổ thải của Dự án, đảm bảo đáp ứng khối lượng 

cần đổ thải của Dự án, cụ thể như sau: 

+ Bãi thải số 1 tại lý trình Km 0+100 (lý trình đoạn 1, gần Mốc 1017), diện 

tích khoảng 1,18 ha, sức chứa khoảng 237.176,4 m
3
; bãi thải số 2 tại lý trình Km 

2+200 (lý trình đoạn 1, gần Mốc 1017), diện tích khoảng 1,95 ha, sức chứa 

khoảng 390.725 m
3
 và bãi thải số 3 tại lý trình Km 4+00 (lý trình đoạn 1, gần mốc 

1018), diện tích khoảng 1,43 ha, sức chứa khoảng 286.774,4 m
3
 theo thỏa thuận 

tại Biên bản ngày 18 tháng 4 năm 2022 giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 1, đại diện 

UBND xã Tân Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn và ông Hứa Văn Sìn. 

+ Bãi thải số 4 tại lý trình Km 5+800 (lý trình đoạn 1, gần Mốc 1018.2), 

sức chứa khoảng 315.902,5 m
3
; bãi thải số 5 tại lý trình Km 7+600 (lý trình 

đoạn 1, gần Mốc 1022), sức chứa khoảng 82.495,2 m
3
; bãi thải số 6 tại lý trình 

Km8+600 (lý trình đoạn 1, gần Mốc 1022), sức chứa khoảng 281.498,2 m
3
; bãi 

thải số 7 tại lý trình Km 11+600 (lý trình đoạn 1, gần Mốc 1030), sức chứa 

khoảng 125.922,5 m
3
; bãi thải số 8 tại lý trình Km 12+500 (lý trình đoạn 1, gần 

Mốc 1032), sức chứa khoảng 191.871,8 m
3
; bãi thải số 9 tại lý trình Km 14+300 

(lý trình đoạn 1, gần Mốc 1035), sức chứa khoảng 97.284 m
3
; bãi thải số 10 tại 

lý trình Km 1+160 (lý trình đoạn 2, gần mốc 1039), sức chứa khoảng 166.450 

m
3
 và bãi thải số 11 tại lý trình Km 3+200 (lý trình đoạn 2, gần Mốc 1041), sức 
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chứa khoảng 108.000 m
3
 theo thỏa thuận tại Biên bản ngày 20 tháng 4 năm 2022 

giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Uỷ ban nhân dân xã Đào Viên, huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn và ông Lê Ký Quan. 

4.2.1.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn trong giai đoạn 

vận hành 

Thu gom toàn bộ chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động bảo 

dưỡng và tập kết tại vị trí không cản trở giao thông; vận chuyển đi đổ thải tại các 

bãi thải của địa phương theo quy định. 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại 

4.2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại trong giai 

đoạn thi công 

Thu gom và lưu chứa tất cả các loại chất thải nguy hại phát sinh trong các 

thiết bị chuyên dụng, có nắp đậy kín, có gắn biển hiệu cảnh báo theo quy định, 

bảo đảm lưu chứa an toàn, không tràn đổ; định kỳ chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

4.2.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại trong giai 

đoạn vận hành 

Thu gom và lưu chứa tất cả các loại chất thải nguy hại phát sinh trong các 

thiết bị chuyên dụng, bảo đảm lưu chứa an toàn, không tràn đổ, có gắn biển hiệu 

cảnh báo theo quy định và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

theo quy định khi có phát sinh. 

4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn thi công 

Thi công theo từng phân đoạn, không tập trung các phương tiện và thiết bị 

thi công cơ giới hoạt động cùng một thời điểm; bảo đảm các phương tiện vận 

chuyển luôn chở đúng tải trọng cho phép; sử dụng các thiết bị thi công đạt đăng 

kiểm trong quá trình thi công; các thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh 

và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. 

4.3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn 

vận hành 

Không có do mức ồn và độ rung phát sinh thấp. 

4.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

4.4.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù, giải 

phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đền bù đất và cây 

trồng trên đất theo quy định, đảm bảo đủ và kịp thời ngân sách cho công tác giải 

phóng mặt bằng; thực hiện các biện pháp hỗ trợ ổn định sản xuất và hỗ trợ đào 

tạo nghề; đề xuất trong phương án bồi dưỡng hỗ trợ; chỉ triển khai thi công xây 

dựng Dự án sau khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, 

giao rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng để thực hiện Dự án 

theo quy định hiện hành. 

- Xây dựng phương án trồng rừng thay thế theo quy định, trình cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt; nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật 

hiện hành trước khi tiến hành thi công, xây dựng. 
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4.4.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái, đa dạng sinh học và 

cảnh quan môi trường 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn và các 

cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định phạm vi giải phóng mặt bằng, đảm 

bảo công tác tận thu lâm sản, giải phóng mặt bằng tuân thủ đúng quy định của 

Luật Lâm nghiệp; không phát quang thảm thực vật ngoài ranh giới Dự án, hạn chế 

tối đa ảnh hưởng tới hệ sinh thái động - thực vật ngoài phạm vi Dự án; duy trì và 

không chặt bỏ cây nằm trong hành lang an toàn tuyến và cây hai bên đường. 

- Phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ và công 

nhân viên tham gia thi công; phối hợp với các đơn vị kiểm lâm, chính quyền tại 

địa phương thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; quản lý, giám sát chặt chẽ 

lực lượng thi công xây dựng, đảm bảo luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 

trường, giữ gìn cảnh quan, môi trường hệ sinh thái và phòng ngừa, ngăn chặn 

các hành vi chặt phá cây rừng, săn bắt động vật hoang dã, xâm hại cảnh quan 

thiên nhiên, hệ sinh thái, đa dạng sinh học khu vực Dự án; thực hiện nghiêm túc 

các quy định của pháp luật hiện hành về phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo tồn đa 

dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ hệ sinh thái và các loài động, 

thực vật và các quy định khác của pháp luật hiện hành. 

- Sau khi hoàn thành thi công, thực hiện san gạt tạo mặt bằng phù hợp với 

cốt nền đường tại từng khu vực tại tất cả các điểm đổ thải. 

- Hoàn trả mặt bằng các khu vực tạm chiếm dụng ngay sau khi kết thúc 

thi công. 

4.4.3. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

Phối hợp với các đơn vị liên quan để lập và thực hiện tốt phương án đền bù 

do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt; ưu tiên các giải pháp hỗ trợ đất và 

tài sản gắn liền với đất, hỗ trợ đầy đủ theo quy định của nhà nước; phối hợp với 

địa phương để hỗ trợ đối với người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số. 

Việc thực hiện bồi thường hỗ trợ đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công các hạng 

mục công trình. 

4.5. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4.5.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn 

thi công 

4.5.1.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập úng 

Thu gom, vận chuyển đất đá thải về bãi đổ thải sau mỗi ngày làm việc; thường 

xuyên kiểm tra, khơi thông các dòng chảy, thông tắc các cống rãnh thoát nước 

xung quanh công trường thi công đảm bảo không để nước đọng, gây ngập úng. 

4.5.1.2. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động, bom mìn 

tồn lưu 

- Bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra thường xuyên các thông số kỹ thuật và điều 

kiện an toàn của các phương tiện, thiết bị trước khi đưa vào thi công; tập huấn cho 

toàn bộ công nhân tham gia thi công về kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường; trang bị bảo hộ lao đúng quy cách và phù hợp với vị trí làm việc; bố trí 

dụng cụ y tế để sơ cứu. 

- Thực hiện công tác rà phá bom mìn trước khi thi công xây dựng. 

4.5.1.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngập úng, tiêu thoát lũ, sạt 
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lở, lũ quét  

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời điều chỉnh 

phương án, biện pháp thi công phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn; lập 

phương án phòng ngừa, khắc phục sự cố khi xảy ra mưa lũ; phổ biến, hướng dẫn 

cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động kỹ năng phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ, sạt 

lở đất để có phương án xử lý kịp thời, an toàn trong mọi tình huống; lắp dựng biển 

báo cảnh báo nguy hiểm hoặc đèn tín hiệu tại những vị trí bị sạt lở hoặc có nguy cơ 

sạt lở đất; tập kết vật liệu, đất đá thải đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho công nhân và các hoạt động của người dân địa phương trong khu vực thi công; 

không tập kết vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, làm lán trại, công trường thi công 

tại vị trí gần bờ sông, bờ suối, chân taluy cao, nơi trũng thấp có nguy cơ xảy ra lũ 

ống, lũ quét và sạt lở đất; thường xuyên dọn dẹp mặt bằng thi công, vệ sinh khơi 

thông dòng chảy khu vực thi công. 

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công nhân thi công xây dựng 

các hạng mục công trình đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế 

được duyệt. 

- Các bãi thải được thiết kế đổ thải giật cấp taluy; thực hiện đổ thải theo 

đúng diện tích thiết kế, cao độ thiết kế và thực hiện lu lèn khi đổ thải đến cao độ 

yêu cầu theo địa hình tự nhiên tại khu vực bãi thải, tiến hành làm rãnh để dẫn 

nước, thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước, tránh ngập úng; gia cố bãi thải bằng 

phương pháp cơ giới với các thiết bị chuyên dụng; gia cố các vị trí trũng thấp, lu 

lèn đảm bảo độ chặt cần thiết, máy đào gia cố các bờ đất xung quanh bãi thải để 

hạn chế quá trình cuốn trôi, sạt lở trong mùa mưa; bố trí biển cảnh báo nguy 

hiểm, có nguy cơ sạt lở tại tất cả các vị trí bãi thải. 

4.5.1.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, phòng cháy, chữa 

cháy rừng  

- Ban hành quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn 

về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn; xây dựng phương án phòng cháy, chữa 

cháy theo quy định và phổ biến cho cán bộ công nhân; trang bị đầy đủ các 

phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định; lắp đặt các biển báo phòng 

cháy nổ tại khu vực dễ xảy ra cháy nổ; không để các nguyên vật liệu dễ gây 

cháy gần nguồn phát sinh nhiệt; khẩn trương thông báo và yêu cầu cơ quan 

phòng cháy, chữa cháy ứng cứu trong trường hợp xảy ra cháy nổ vượt quá khả 

năng khống chế. 

- Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp về 

phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án 

phòng cháy, chữa cháy rừng với phương châm 04 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực 

lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”; phổ biến pháp luật, 

kiến thức phòng cháy và chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy rừng cho công nhân tại công trường; quản lý lực lượng cán bộ, công 

nhân viên tham gia thi công, đảm bảo trật tự an ninh và phòng chống cháy rừng 

trong quá trình triển khai dự án; thường xuyên kiểm tra an toàn về phòng cháy và 

chữa cháy rừng; phối hợp với đơn vị chủ rừng và kiểm lâm địa phương thực hiện 

nội quy về phòng cháy và chữa cháy rừng và tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu 

sót, vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy rừng theo thẩm quyền; 
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trang bị phương tiện, dụng cụ phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định; thực 

hiện các hoạt động phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền; thành lập tổ, đội phòng chống cháy rừng khi phát hiện có lửa rừng, huy 

động nhân dân tham gia chữa cháy; xây dựng panô, áp phích, các loại biển báo 

tuyên truyền pháp luật phòng cháy, chữa cháy rừng. 

4.5.2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn 

vận hành 

4.5.2.1. Biện pháp giảm thiểu nguy cơ xói lở, sụt trượt  

Thi công tường chắn theo đúng thiết kế, thường xuyên giám sát, gia cố mái 

taluy tại các vị trí có nguy cơ sụt trượt. 

4.5.2.2. Biện pháp giảm thiểu nguy cơ sự cố tai nạn giao thông 

Lắp đặt đầy đủ và định kỳ kiểm tra, bảo trì hệ thống an toàn giao thông trên 

tuyến theo quy định, có gắn thiết bị phản quang giữa hai chiều của đường. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án đầu tư 

Chủ Dự án đề xuất và cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát 

môi trường như sau: 

5.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường giai đoạn thi công 

5.1.1. Giám sát chất rắn thông thường và chất thải nguy hại  

Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 và các văn bản có liên quan. 

5.1.2. Giám sát sạt lở 

- Vị trí giám sát: Dọc tuyến dự án, đặc biệt tại các vị trí Km 10+584.96 ÷ 

Km 10+699.96; Km 12+753.24 ÷ Km 12+855.98; Km 13+536.06 ÷ Km 

13+663.36; Km 6+049.41 ÷ Km 6+233.41 

- Thông số giám sát: Sạt lở, sự bền vững và ổn định nền. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên trong suốt thời gian thi công. 

5.1.3. Giám sát khác 

- Nội dung và vị trí giám sát: Giám sát việc chặt cây phát tuyến theo đúng 

chỉ giới đường đỏ tại dọc tuyến Dự án; giám sát công tác bảo vệ môi trường tại 

các công trường thi công (hệ thống biển báo, hàng rào, thiết bị phòng cháy, chữa 

cháy, dụng cụ bảo hộ lao động,...); giám sát việc chuyên chở vận chuyển vật liệu 

xây dựng, hoạt động đổ thải trên tuyến vận chuyển và các bãi thải; giám sát việc 

tuân thủ các giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động của nhà 

thầu; giám sát hoạt động vận chuyển đất đá thải, phế thải; giám sát việc phòng 

chống chặt phá cây rừng, cháy rừng, săn bắt động vật rừng dọc tuyến Dự án. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên trong suốt thời gian thi công. 

5.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

5.2.1. Giám sát công trình 

- Thông số giám sát: độ biến dạng nghiêng, lún, nứt, võng. 

- Vị trí giám sát: Dọc tuyến Dự án. 

- Tần suất giám sát: 01 tháng/lần trong vòng 24 tháng sau khi Dự án đi vào 

vận hành chính thức. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 

2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và 



13 

 

 

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo vệ 

công trình xây dựng. 

5.2.2. Giám sát sạt lở 

- Vị trí giám sát: Tại các vị trí có nguy cơ sạt lở. 

- Thông số giám sát: Sạt lở; sự bền vững và ổn định nền. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần trong vòng 24 tháng sau khi Dự án đi vào 

vận hành chính thức. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các điều kiện có liên quan 

đến môi trường sau: 

6.1. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định của pháp luật hiện hành; chủ 

động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện các giải 

pháp phục hồi sinh kế, hỗ trợ, ổn định cuộc sống lâu dài cho các hộ dân chịu tác 

động tiêu cực bởi Dự án; tuân thủ các quy định tại Luật Lâm nghiệp, các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức 

năng liên quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn thực hiện 

công tác kiểm kê, đánh giá và thỏa thuận phương án tận thu tài nguyên rừng trong 

phạm vi của Dự án; xây dựng kế hoạch trồng rừng thay thế, bồi hoàn diện tích 

rừng bị chiếm dụng do việc thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện 

hành; chỉ được phép triển khai thực hiện Dự án sau khi hoàn thành công tác đền 

bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

6.2. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp 

để hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến tài nguyên rừng, cảnh quan thiên 

nhiên, môi trường, hệ sinh thái động - thực vật, đa dạng sinh học, chất lượng 

nước mặt và các hoạt động kinh tế dân sinh khác trên khu vực thực hiện Dự án 

trong quá trình thi công xây dựng. 

6.3. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy 

định của pháp luật hiện hành trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế và thi 

công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án. 

6.4. Thực hiện các biện pháp quản lý và giải pháp giảm thiểu tác động của 

tiếng ồn, độ rung, bụi, khí thải; bảo đảm môi trường không khí xung quanh khu 

vực Dự án trong các giai đoạn của Dự án luôn nằm trong giới hạn cho phép theo 

quy định tại QCVN 05:2013/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

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

và các quy chuẩn hiện hành khác về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và 

vận hành Dự án. 

6.5. Giám sát, thực hiện, bảo đảm toàn bộ nước mưa chảy tràn, nước thải sinh 

hoạt, nước thải thi công xây dựng phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án được 

thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo toàn bộ chất thải 

rắn thông thường, chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình 

thực hiện Dự án đều được thu gom, xử lý, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ 
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sinh môi trường theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 

năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 và các văn bản có liên quan. 

6.6. Chỉ được phép đổ thải các loại đất, đá thải, phế liệu xây dựng phát sinh 

trong quá trình thực hiện Dự án vào đúng các vị trí đã được chính quyền địa 

phương chấp thuận; có biện pháp quản lý, kỹ thuật bảo đảm các yêu cầu về an 

toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển, đổ thải và thực hiện 

hoàn nguyên môi trường tại vị trí các bãi thải của Dự án sau khi kết thúc thi công. 

6.7. Lắp đặt hệ thống biển báo, mốc giới các địa bàn thi công khu vực Dự án 

và phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho nhân dân trong khu vực 

Dự án về thời gian và địa bàn thi công, xây dựng; có các biện pháp tạm thời để 

bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong thời 

gian thi công; bố trí lực lượng, phương tiện tham gia công tác cảnh giới và điều 

tiết lưu thông, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công. 

6.8. Thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lở trên tuyến đường, theo dõi 

liên tục, kiểm tra phát hiện sự cố, các hiện tượng xói mòn, sạt lở tại khu vực Dự 

án trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án. 

6.9. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn lao động, an 

toàn giao thông đường bộ, phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy và các 

quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trong quá trình thực hiện và vận hành Dự 

án; lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý, kỹ 

thuật để phòng ngừa, ứng phó các sự cố tai nạn giao thông, tai nạn lao động, ngập 

úng, cháy, nổ cũng như các rủi ro, sự cố môi trường khác trong quá trình thực 

hiện Dự án. 

6.10. Tháo dỡ các công trình tạm ngay sau khi kết thúc thi công; thực hiện 

kịp thời công tác phục hồi cảnh quan môi trường địa bàn thi công, các khu vực 

đất tạm chiếm dụng, bãi thải, kênh mương, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về an 

toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện Dự án. 

6.11. Quản lý chặt chẽ, tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về 

bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên hiện có trong quá 

trình thực hiện Dự án; bảo đảm giữ gìn cảnh quan, môi trường và ngăn ngừa mọi 

hành vi xâm hại rừng phòng hộ, cảnh quan, hệ sinh thái, đa dạng sinh học rừng 

phòng hộ khu vực Dự án. 

6.12. Thực hiện chương trình giám sát môi trường và các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường; cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát để cơ quan quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết./. 
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