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TÓM TẮT 

1. Giới thiệu 

Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQG-HN), Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-

HCM) và Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) - là các đại học hàng đầu tại Việt Nam được xác định 

cần đầu tư phát triển cao hơn về lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chất lượng dạy và học, 

nghiên cứu và uy tín thương hiệu theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Theo đề xuất của Dự án 

phát triển Đại học Quốc gia Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Ngân hàng Thế giới 

(WB) hỗ trợ tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cải thiện chất lượng dạy và học 

nhằm cải thiện các hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm nghiên cứu, sinh viên tốt 

nghiệp, công tác quản trị và cơ chế tự chủ tài chính.  

ĐHQG-HCM là một trong ba Tiểu dự án (TDA) của Dự án phát triển Đại học Quốc gia Việt 

Nam, đang trong quá trình chuẩn bị để tiếp nhận hỗ trợ tài chính của WB. ĐHQG-HCM là 

môt trung tâm đa chức năng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Miền Nam của 

Việt Nam. ĐHQG-HCM có 07 trường thành viên với 27 đơn vị trực thuộc gồm 2.677 cán bộ 

có trình độ cao bao gồm 1.200 tiến sỹ, tham gia giảng dạy, nghiên cứu và phát triển. Trong 

những năm qua, ĐHQG-HCM đã đầu tư vào các nhóm lĩnh vực nghiên cứu mới. Đến nay, đã 

có hơn 80 nhóm nghiên cứu mang tầm quốc tế đã tiếp cận trình độ của khu vực và quốc tế. 

Danh mục bài báo tại khoa học (ISI) tăng đáng kể hàng năm với tốc độ tăng trung bình là 

40%. Hiện nay toàn ĐHQG-HCM có hơn 66.000 sinh viên, trong đó 8.000 sinh viên đang 

theo học chương trình sau đại học (Thạc sỹ/Tiến sỹ). 

Mục tiêu của tiểu dự án (TDA): TDA được đề xuất nhằm: (i) Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật trọng điểm và cấp bách, tạo nền tảng để cải thiện chất lượng dạy và học; (ii) Xây dựng 

năng lực quản lý để mở rộng quy mô đào tạo, thúc đầy hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa 

học; (iii) TDA hướng đến phát triển ĐHQG-HCM thành một khu đô thị đại học bền vững, văn 

minh, hiện đại và thân thiện với môi trường, trở thành một trong những hệ thống ĐHQG-HCM 

hàng đầu khu vực Đông Nam Á và cơ sở để phát triển khoa học, công nghệ, văn hóa và tri thức 

Việt Nam. Mục tiêu quan trọng nhất của TDA là đạt được một năng lực đào tạo lực lượng lao 

động có chất lượng cao cấp đại học để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội khu vực phía Nam, trên toàn quốc và tăng cường khả năng hội nhập khu vực và 

quốc tế của đất nước.  

Tổng kinh phí đầu tư TDA là 118,1 triệu USD, trong đó WB hỗ trợ 100 triệu USD và phần 

còn lại là vốn đối ứng của ĐHQG-HCM. Thời gian thực hiện TDA từ năm 2021 đến năm 

2025.  

2.  Mô tả tiểu dự án 

TDA được xây dựng trên khu đất có diện tích 6,94 ha đã đươc giải phóng mặt bằng từ năm 

2012. Diện tích xây dựng của TDA nằm trong khuôn viên của ĐHQG-HCM có tổng diện tích 

là 643,7 ha, nằm trong địa phận của quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và thị 

xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trong đó, 1,49 ha/6,94 ha chiếm tỷ lệ 21% thuộc địa phận hành 

chính của quận Thủ Đức, TPHCM, phần còn lại 4,65 ha chiếm tỷ lệ 79% thuộc đất của thị xã 

Dĩ An. Nguồn tài trợ của WB chỉ phục vụ cho các hoạt động thi công trên diện tích đất đã 

được thu hồi này.   

TDA có 3 hợp phần: (i) Nâng cao chất lượng dạy và học; (ii) Vượt trội trong nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực trọng điểm; (iii) Hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực 

hiện. Về cơ bản, TDA có hai hoạt động chính: (i) đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tập 

trung vào (a) Xây dựng Khoa Y: 05 tầng trên khu đất có diện tích 2.200 m2 và diện tích sàn 

xây dựng là 48.000 m2; (b) Xây dựng Trung tâm nghiên cứu chính sách của ĐHQG-HCM 

Kinh tế - Luật (UEL): 05 tầng trên khu đất có diện tích 3.100 m2 với diện tích sàn xây dựng 

7.200 m2;(c) Xây dựng Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của ĐHQG-HCM 
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Khoa học Xã hội và Nhân văn (HSSU): 04 tầng trên khu đất có diện tích 1.800 m2 với diện 

tích sàn xây dựng là 7.200 m2; (d) Xây dựng Trung tâm nghiên cứu (RIC) 03-07 tầng trên khu 

đất có diện tích 15.000 m2 với diện tích sàn xây dựng là 30.000 m2; (e) Xây dựng 3 trạm xử lý 

nước thải (XLNT) với tổng công suất là 5.000 m3/ngày, trong đó, trạm XLNT khu Ký túc xá 

B (2.000 m3/ngày), trạm XLNT của UEL (2.000 m3/ngày) cả hai trạm XLNT này nhằm xử lý 

nước thải sinh hoạt và trạm XLNT của RIC (1.000 m3/ngày) để xử lý nước thải phòng thí 

nghiệm (PTN) và nước thải sinh hoạt; (f) Nâng cấp và xây dựng 3 tuyến đường chính gồm 

nâng cấp vỉa hè tuyến đường TC số 07 (12,5 m mỗi bên, dài 2,97 km); nâng cấp mặt đường và 

vỉa hè tuyến đường Tiêu Biểu TC số 02 (10 m mặt đường, 5 m vỉa hè mỗi bên và dài 0,6 km); 

xây dựng mới tuyến đường ven hồ (mặt đường rộng 10 m, vỉa hè 05 m mỗi bên và dài 1,2 

km); (g) Xây dựng 10,4 km dài, rộng 0,6 m, sâu 0,6 m mương cáp ngầm trên các trục đường 

chính; (ii) Nâng cấp 7.340 m2 PTN, nghiên cứu và học tập bao gồm trang bị thiết bị hiện đại 

tiến tiến cho các ĐHQG-HCM Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên; Đại hoc HSSU và 

cung cấp thiết bi tiến tiến hiện đại cho các trung tâm giáo dục và trung tâm nghiên cứu đề 

xuất. Có 29 PTN phục vụ cho RIC và Khoa Y bao gồm PTN Công nghệ sinh học, Môi 

trường, Công nghệ Hóa hoc, Kỹ thuật Y sinh, Công nghệ sinh học phân tử, Vi sinh vật học, 

Công nghệ vật liệu, Giải phẫu bệnh, Thuốc, Thực phẩm và Dinh dưỡng.   

3.  Khung chính sách, pháp lý và hành chính 

Thực hiện TDA sẽ tuân thủ Chính sách an toàn của WB, Hiệp ước/Hiệp định/Công ước về 

môi trường quốc tế; các quy định về môi trường của Việt Nam bao gồm Luật, Nghị định, 

Thông tư và các quy định kỹ thuật quốc gia. Tiểu dự án kích hoạt Chính sách hoạt động OP 

4.01 (Đánh giá môi trường) và OP 4.11 (Nguồn văn hóa vật thể) của WB. TDA đồng thời áp 

dụng Hướng dẫn về môi trường, an toàn và sức khỏe của WB (WBG-EHS), các tiêu chuẩn 

quốc tế, thực hành tốt trong PTN và hướng dẫn thiết kế bền vững trong xây dựng và vận hành. 

4.  Dữ liệu cơ sở 

Địa hình và địa chất: Đặc điểm địa hình của TDA ĐHQG-HCM là khu đất nhấp nhô có độ 

cao dao động từ +8,0 m đến +35,5 m so với mặt nước biển. Địa chất khu TDA đặc trưng với 

đất sét đỏ được hình thành do quá trình trầm tích phù sa cổ với chiều dày 02-10 m. Nền đất 

cứng phù hợp cho xây dựng công trình cao tầng.  

Đặc điểm khí hậu: TPHCM và tỉnh Bình Dương chịu tác động của khí hậu vùng Nam Bộ đặc 

trưng khí hậu gió mùa nhiệt đới với thời thiết nóng ẩm và mưa. Khí hậu khu vực TDA chia 

thành 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa thường bắt đầu tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 10. Nhiệt độ 

cao nhất ghi được tại TPHCM và Bình Dương vào tháng 5 tương ứng là 30,9oC và 30,2oC, 

nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1 tương ứng tại TPHCM và Bình Dương là 26,4oC và 25,3oC. 

Lượng mưa trung bình hàng năm tại TPHCM và Bình Dương là 2.302,2 mm, trong đó khoảng 

79% lượng mưa đo được vào mùa mưa.  

Khu vực TDA không bị ảnh hưởng ngập lụt do nước biển dâng nhờ vào độ cao địa hình (8 - 

35,5 m) và nằm cách xa sông Đồng Nai - Sài Gòn (khoảng 5 km). Tuy nhiên lượng mưa và 

nhiệt độ dự báo gia tăng do biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan trong khu vực TDA có thể 

ảnh hưởng đến tuổi đời TDA và hiệu quả khai thác.  

Chất lượng của thành phần môi trường xung quanh: Cơ sở dữ liệu môi trường khu vực TDA 

được thiết lập tháng 12/2019 cho thấy: chất lượng không khí với thông số đại diện gồm Bụi 

tổng, PM10 và PM2.5, khí độc gồm CO, NO2, SO2 và Pb tại 15 vị trí quan trắc, trong đó thông 

số khí độc H2S và NH3 chỉ quan trắc tại ví trí hành lang khu Ký túc xá B cách trạm XLNT 

hiện hữu khoảng 25 m. Kết quả đo đạc cho thấy hầu hết các thông số quan trắc thấp hơn nhiều 

so với qui định của QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng môi trường không khí xung quanh 

và QCVN 06:2009/BTNMT về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Ngoại trừ 

hàm lượng bụi PM2.5 tại vị trí gần khu Ký túc xá B vượt ngưỡng cho phép 5 µg/m3 (không 

đáng kể) (58 µg/m3 so với 50 µg/m3). Nguyên nhân có thể do vị trí lấy mẫu gần khu vực hoạt 
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động của trạm XLNT khoảng 25 m. Mức độ tiếng ồn và độ rung đo tại các vị trí đo đạc chất 

lượng không khí cho thấy 8/15 vị trí có độ ồn vượt ngưỡng cho phép nhẹ so với qui định của 

QCVN 26:2010/BTNMT theo quy định tiếng ồn tại khu vực đặc biệt trong thời gian từ 6 giờ 

sáng đến 9 giờ tối, trong lúc đó độ rung nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

27:2010/BTNMT. 

Nguồn nước: Nguồn nước mặt khu vực TDA là nguồn nước của các hồ đá với tổng thể tích 

khoảng 78 triệu m3, đóng vai trò quan trọng trong điều tiết lũ khu vực TDA. Chất lượng 

nguồn nước tương đối tốt, ngoại trừ hàm lượng NH4
+ và Coliform vượt tiêu chuẩn 20 và 100 

lần tương ứng. Nguồn nước ngầm khu vực TDA tồn tại ở tầng nông và tầng sâu. Chất lượng 

nước ngầm ở tầng nông nằm khoảng 7 m so với mặt đất có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, trong 

lúc đó chất lượng nước ngầm ở tầng sâu tồn tại ở độ sâu trên 70 m so với mặt đất là tốt.  

Bên cạnh đó, Suối Nhum - một kênh nước thải nhỏ có chiều rộng từ 2 - 3 m dài khoảng 2,5 

km chảy xuyên qua khu vực dân cư của phường Linh Trung và Linh Xuân, quận Thủ Đức tiếp 

nhận cả nước mưa và nước thải chưa qua xử lý của khu dân cư và khu ĐHQG-HCM và sau đó 

chảy vào hệ thống thu gom nước thải - nước mưa kết hợp của quận Thủ Đức, TPHCM. Kênh 

này hiện đang tiếp nhận nguồn nước thải sau xử lý của trạm XLNT Ký túc xá B và có kế 

hoạch tiếp nhận nguồn nước thải sau xử lý của các trạm XLNT đề xuất. Chất lượng nguồn 

nước thải của suối Nhum tương đối ô nhiễm do có tiếp nhận nguồn nước thải chưa qua xử lý. 

Hàm lượng BOD5 và NH4
+ vượt ngưỡng cho phép từ 1,5 đến 2,5 lần. Đặc biệt, thông số 

Coliform vượt ngưỡng từ 20 đến 150 lần. Do đó, chất lượng nước thải của kênh có thể cải 

thiện khi tiếp nhận nguồn nước thải đã qua xử lý đạt chuẩn cho phép của các trạm XLNT đề 

xuất và có thể không bị ô nhiễm trầm trọng trong trường hợp tiếp nhận tạm thời một lượng 

nước thải chưa qua xử lý trong trường hợp các trạm XLNT đề xuất tạm dừng hoạt động để 

duy tu bảo dưỡng.  

Chất lượng đất: Chất lượng đất tại công trường xây dựng đề xuất là tốt. Hàm lượng kim loại 

nặng trong đất nhỏ hơn rất nhiều so với quy định của QCVN 03-MT:2015/BTNMT- Quy định 

kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.  

Động, thực vật: Động, thực vật trong khu vực TDA là phổ biến ở Việt Nam, không có loài có 

giá trị và đặc hữu nằm trong danh mục Sách đỏ Quốc tế 2016, Sách đỏ Việt Nam 2007 và 

Nghị định 160/2013/NĐ-CP.  

Tài nguyên sinh học dưới nước: Nguồn tài nguyên sinh học dưới nước khu vực TDA khá 

nghèo nàn. Mật độ thực vật nổi tại các vị trí thu mẫu dao động từ 25.440 tế bào đến 107.280 

tế bào/lít. Nhiều loài tảo xuất hiện chẳng hạn Nitzschia sp., Oscillatoria sp. đó là chỉ thị của 

nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ mức độ trung bình. Đặc biệt, có sự xuất hiện của tảo lam 

Xyanuabacterium với mật độ cao trong nguồn nước. Loài tảo lam này khi nở hoa thường sinh 

độc tố Cyanua (cyanotoxins) gây tác động xấu đến hệ sinh thái dưới nước, động vật và sức 

khỏe con người. Mật độ động vật nổi tại các vị trí thu mẫu cũng dao động từ 15.100 tế bào 

đến 38.500 tế bào/lít, trong đó các loài Copepoda larva, họ Retifera (đặc trưng là Asplanchna 

herrickii, Polyarthra euryptera, Brachionidae, Mesocyclops leuckarti) chiếm ưu thế chỉ thị 

rằng nguồn nước đang bị ô nhiễm hữu cơ mức độ trung bình. Chỉ có một loài động vật không 

xương sống cỡ lớn Cipangopaludina chinensis thuộc họ Gastropoda phát hiện tại khu vực 

TDA với mật độ thấp giao động từ 40 đến 240 tế báo/lít. Đặc biệt, không loài động vật không 

xương sống cỡ lớn nào phát hiện tại hồ đá số 1 và hồ đá số 2. Điều đó chứng tỏ rằng môi 

trường đáy của các hồ đá có thể không thuận lợi để phát triển động vật không xương sống cỡ 

lớn. Nước hồ khá trong và hầu hết diện tích mặt nước của một số hồ phủ kín với bèo tây (lục 

bình - Water hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883)) đó là một trong chỉ thị 

không thuận lợi cho cá phát triển. Không có hoạt động nuôi hoặc đánh bắt cá tại khu vực các 

hồ đá và không tìm thấy các loài cá có giá trị hoặc đặc hữu. Theo kết quả phỏng vấn cán bộ 

tại các ĐHQG-HCM và người dân khu vực cho biết các loài cá thông thường phát hiện gồm 

cá Mương dài (Hemiculter elongatus (Hao & Van, 2001)); cá Rô đồng (Anabas testudineus 
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(Bloch, 1792)), cá Rô phi vằn (Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)); cá Bám Đá  

(Schistura elongata (Roberts, 1998)); cá Bống (Rhinogobius brunneus (Temminck & 

Schlegel, 1847)), Lươn (Monopterus albus (Zouiew, 1793; cá Quả (Channa striata (Bloch, 

1793)); cá Trê đen (Clarias fuscus (Lacépède, 1803)), trong đó cá Quả và cá Trê đen là loài cá 

phân loại ít quan tâm (LC), trong khi đó cá Rô đồng thuộc loại thiếu dữ liệu (DD) theo phân 

loại của Sách đỏ Quốc tế 2016, nhưng chúng phân bố rộng rãi tại Việt Nam.  

Vùng bảo vệ/vùng bảo tồn: Không có vùng bảo vệ sinh thái trong hoặc tiếp giáp khu vực TDA. 

Vùng sinh quyển Cần Giờ cách khu vực TDA khoảng 60 km.  

Điều kiện kinh tế - xã hội: 

Tình trạng kinh tế: Năm 2018 tổng thu nhập quốc nội của TPHCM và Bình Dương là 

1.246.206 tỷ đồng và 281.866 tỷ đồng tương ứng. Thu nhập bình quân đầu người tại TPHCM 

là 141,6 triệu đồng (6.148 USD) và tại tỉnh Bình Dương là 130,2 triệu đồng (5.703 USD). 

Doanh thu của quận Thủ Đức năm 2018 là 18.559 tỷ đồng và thị xã Dĩ An, Bình Dương là 

186.401 tỷ đồng. Thành phần kinh tế chiếm ưu thế cho cả quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An là 

công nghiệp và xây dựng. Hoạt động sinh kế của người dân phường Đông Hòa, Linh Trung 

và Linh Xuân tương đối giống nhau chủ yếu từ hoạt động kinh doanh quy mô hộ gia đình, 

dịch vụ (taxi, xe ôm, nhà hàng, nhà nghỉ, nhà trọ, ...), lao động mùa vụ, công nhân công 

nghiệp và nông dân.  

Kế hoạch sử dụng đất: quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An sử dụng đất chủ yếu vào mục đích phi 

nông nghiệp chiếm tỷ lệ 90,54 % và 87,3% tổng diện tích tương ứng. Đất liên quan sản xuất 

nông nghiệp tại quận Thủ Đức là 9,46% và tại thị xã Dĩ An là 12,7%.  

Lao động việc làm: lao động phân bổ không đồng đều cho các nghề nghiệp khác nhau tại 

quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An. Nghề nghiệp ưu thế trong xã hội bao gồm dịch vụ, kinh doanh 

và công nhân, trí thức có tay nghề và kỹ năng cao và nghề ít phố biến nhất là công chức và lao 

động thời vụ.  

Dân số: mật độ dân số tại quận Thủ Đức là 12.093 người/km2, tại phường Linh Trung là 

16.668 người/km2 và phường Linh Xuân là 9.361 người/km2. Mật độ dân số tại thị xã Dĩ An 

là 6.677 người/km2 cao hơn ở phường Đông Hòa là 5.227 người/km2. Tỷ lệ hộ nghèo ở quận 

Thủ Đức là 0,1% và ở Dĩ An là 3,2% và tỷ lệ hộ cận nghèo tương ứng tại Thủ Đức và Dĩ An 

là 1,37% và 2,1%. Tỷ lệ hộ nghèo ở phường Đông Hòa 0,57%, phường Linh Trung 0,75% và 

ở phường Linh Xuân là 0,5%, trong lúc đó tỷ lệ cận nghèo ở Đông Hòa là 0,28%, Linh Trung 

0,74% và Linh Xuân 0,15%.  

HIV/AIDS: TPHCM và tỉnh Bình Dương có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao. Quận Thủ Đức có 

2.994 ca nhiễm HIV và 251 ca AIDS còn sống, thị xã Dĩ An có 756 ca nhiễm HIV và 251 ca 

AIDS còn sống. Khu vực ĐHQG-HCM không có trường hợp nào bị nhiễm HIV/AIDS được 

báo cáo.  

Nguồn văn hóa vật thể (PCRs): Không có nguồn văn hóa vật thể phát hiện trong khu vực 

TDA.  

Vấn đề giới: có sự không cân xứng giữa số lượng sinh viên nam, nữ cũng như cán bộ nam và 

nữ trong ĐHQG-HCM. Tính theo số liệu trung bình 1 năm, tỷ lệ nữ/nam là 34/67, tỷ lệ này 

đối với sinh viên là 30/70 và với cán bộ 43/57. Đối với sinh viên đăng ký nhập học, tỷ lệ nữ 

sinh viên tại cấp Đại học là 34%, cấp Thạc sỹ là 36% và cấp Tiến sỹ là 37%.  Đối với sinh 

viên chưa tốt nghiệp, tỷ lệ này là 30%, 30% và 32% tương ứng. Đối với sinh viên tốt nghiệp 

tỷ lệ này là 29%, 36% và 27% tương ứng. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ tăng đáng kể tại các cấp học và 

nghiên cứu sinh. Tỷ lệ cán bộ nữ có bằng Đại học là 38%, có bằng Thạc sỹ là 50% và có bằng 

Tiến sỹ là 54%. Sinh viên nghiên cứu theo nhóm chiếm 55% nữ và nữ tác giả nghiên cứu 

chiếm tỷ lệ 45%.    
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5. Tác động tích cực lên môi trường và xã hội  

Thực hiện TDA sẽ mang đến nhiều tác động tích cực. TDA sẽ giúp:(i) Dần dần tạo ra một đô 

thị đại học hoàn chỉnh có chức năng cơ bản đầu tiên như một trung tâm đào tạo đại học, sau 

đại học, nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ đa ngành nghề chất lượng cao; (ii) Xây 

dựng cơ sở vật chất đồng bộ với trang bị tiến tiến hiện đại, đặc biệt hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật chung bao gồm đường, điện, cấp nước, thu gom, xử lý nước thải và giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường do nguồn thải chưa đươc xử lý triệt để tại các cơ sở; (iii) Tạo ra một khu đô thị 

tiện ích, hiện đại và văn minh có kiến trúc tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc, hài hòa với 

cảnh quan môi trường tự nhiên, sử dụng đất liên hoàn tạo điều kiện kiểm soát an ninh và trật 

tự công cộng, giảm thiểu và tiến tới chấm dứt tai nạn đô thị như tai nạn giao thông; (iv) Tạo 

cho ĐHQG-HCM đầy đủ điều kiện cho hoạt động giáo dục, văn hóa, vui chơi giải trí chăm 

sóc sức khỏe đảm bảo sinh viên và cán bộ có cuộc sống ổn định và an toàn.   

Lợi ích về môi trường và xã hội có thể mang lại trong quá trình thi công và vận hành TDA 

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

tăng nhu cầu thị trường lao động và dịch vụ liên quan; (ii) Góp phần cải thiện an toàn sức 

khỏe cho sinh viên và cán bộ, bình đẳng giới và công bằng xã hội nhờ vào thiết kế bền vững 

các hạ tầng giáo dục và thực hành tốt trong công tác vận hành và duy tu bảo dưỡng; (iii) Góp 

phần cải thiện hệ sinh thái tự nhiên thông qua cải thiện công tác quản lý chất thải, sử dụng 

hiệu quả và tiết kiệm nguồn nước năng lượng giảm thiểu phát thải khí nhà kính và thích ứng 

với biến đổi khí hậu; Đặc biệt, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhờ chất lượng lực lượng lao 

động được nhà trường đào tạo góp phần giúp quốc gia hội nhập vào thị trường quốc tế và khu 

vực.   

6. Tác động tiêu cực lên môi trường xã hội 

Thực hiện TDA sẽ gây ra những tác động tiêu cực tiềm tàng lên môi trường và xã hội. Những 

tác động đó đã được dự báo và đánh giá trong báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội. 

Các tác động tiêu cực chủ yếu xảy ra trong quá trình thi công và tác động liên quan đến thi 

công xây dựng. Trong giai đoạn tiền thi công, tác động tiêu cực tiềm tàng liên quan đến khảo 

sát địa chất và rà phá bom mìn. Các tác động tiêu cực trong giai đoạn tiền thi công và thi công 

được đánh giá ngắn hạn, cục bộ và có thể giảm thiểu. Hoạt động xây dựng có thể tác động lên 

hoạt động nghiên cứu và học tập nơi yêu cầu không gian yên tĩnh. Tác động tiêu cực về môi 

trường xã hội trong giai đoạn thi công chẳng hạn bụi, khí thải, ồn, rung, tai nạn tắc nghẽn giao 

thông, tai nạn, an toàn sức khỏe nghề nghiệp, phát sinh chất thải nguy hại và không nguy hại, 

ô nhiễm nước ngầm, chặt đốn hạ cây, nguy cơ nứt, sụt lún và sập đổ công trình, hư hại công 

trình ngầm chẳng hạn internet, cáp điện, cấp nước, và các vấn đề xã hội liên quan đến dòng 

công nhân lao động nhập cư chẳng hạn bạo lực giới, quấy rối tình dục, lạm dụng lao động trẻ 

em,... Tác động tiêu cực trong giai đoạn xây dựng được đánh giá từ nhỏ đến trung bình. Trong 

giai đoạn vận hành, tác động tiêu cực được dự báo chẳng hạn phát sinh chất thải rắn và nước 

thải đặc biệt chất thải nguy hại từ PTN, tai nạn an toàn sức khỏe nghề nghiệp và tác động kéo 

theo. Các tác động tiêu cực trong giai đoạn vận hành được đánh giá trung bình. Nói chung, 

thực hiện TDA đã được dự báo không gây ra tác động tiêu cực lớn lên môi trường xã hội. 

Không gây ra tác động tiêu cực nơi cư trú tự nhiên và nguồn văn hóa vật thể. Đồng thời TDA 

không có hoạt động thu hồi đất và tái định cư.  

 Tác động tích lũy trong giai đoạn xây dựng  

Trong phạm vi không gian của ĐHQG-HCM, có 3 dự án khác với quy mô nhỏ đang trong quá 

trình thi công hoặc có kế hoạch thi công trong năm 2020. Các dự án đó bao gồm: (i) văn 

phòng tại ĐHQG-HCM Kinh tế Luật, (ii) văn phòng ký túc xá và (iii) tòa nhà 2 của Trung 

tâm Giáo dục quốc phòng an ninh. Có hai thành phần môi trường xã hội giá trị có thể bị tác 

động tiêu cực tích lũy do các hoạt động xây dựng các dự án này trong khu vực TDA:  
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(i) Chất lượng không khí: Khi các dự án này thi công trong khu vực TDA sẽ phát sinh và 

gia tăng lượng bụi, khí thải do hoạt động đào bới và vận chuyển trong khu vực TDA, 

nếu không áp dụng biện pháp giảm thiểu hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm. Như đã dự 

báo, TDA thi công đã tạo ra một lượng chất thải có thể gây ô nhiễm không khí gồm 

hàm lượng bụi tổng 3,3 - 3,9 kg/ngày; SO2 0,008 - 0,009 kg/ngày; NOx 42,4 - 50,0 

kg/ngày; CO 21,6 - 25,9 kg/ngày; VOC 9,2 - 11,1 kg/ngày;  

(ii) Tắc nghẽn và tai nạn giao thông: Tác động tích lũy lên tắc nghẽn và tai nạn giao thông 

không chỉ xảy ra trên các tuyến quốc lộ mà có thể xảy ra tại các tuyến đường địa 

phương, đặc biệt các tuyến đường tiếp cận khu vực TDA từ quốc lộ gồm đường trung 

tâm và đường Hồ Xuân Hương.  

 Tác động kéo theo trong trong giai đoạn vận hành TDA 

Đường ven hồ đá số 5 sau khi hoàn thành có thể trở thành một địa danh hấp dẫn khách du 

lịch, hoạt động giải trí của sinh viên và người dân địa phương. Các hoạt động đó sẽ kéo theo 

dịch vụ đi kèm đến khu vực TDA như buôn bán thức ăn, nước uống. Điều đó sẽ gây ra tác 

động tiềm tàng xấu đến môi trường và xã hội nếu ĐHQG-HCM không có giải pháp hữu hiệu 

để ngăn chặn dòng người buôn bán trái phép vào khu vực và thu gom xử lý chất thải phát sinh 

tại khu vực.  

Thêm vào đó, một số hoạt động kinh doanh khu vực xung quanh ĐHQG-HCM có thể dự báo 

sẽ phát triển chẳng hạn nhà khách, nhà trọ và các dịch vụ khác phục vụ nhu cầu của sinh viên. 

Điều đó bên cạnh lợi ích kinh tế, nó sẽ là gánh nặng lên hạ tầng xã hội, quản lý chất thải và an 

ninh trật tự công cộng do gia tăng dân số. Để giảm thiểu tác động tiêu cực, ĐHQG-HCM sẽ 

phối hợp với chính quyền địa phương tại cấp phường và quận/thị xã để định hướng phát triền 

kinh tế xã hội bền vững khu vực xung quanh TDA.   

 Vấn đề bình đẳng giới 

ĐHQG-HCM sẽ phát triển các hành động để thu hút nhiều giảng viên nữ hơn vào các hoạt 

động nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và 

toán học). Những hành động này phù hợp với Luật Bình đẳng giới của Việt Nam (2007) và 

Nghị định 48/2009 hướng dẫn thi hành Luật này bao gồm (i) xây dựng chính sách ưu tiên các 

ứng cử viên nữ trong tuyển dụng các vị trí nghiên cứu, (ii) dành ưu đãi cho các nhà nghiên 

cứu nữ trong việc theo đuổi các nghiên cứu sau đại học và xây dựng chính sách sắp xếp linh 

hoạt liên quan đến nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu nữ có con dưới 24 tháng; (iii) áp dụng 

hợp tác đặc biệt để ưu đãi cho các ứng dụng của họ để tài trợ nghiên cứu. Ngoài ra, ĐHQG-

HCM sẽ phát triển một MIS (Hệ thống thông tin quản lý) với sự phân chia giới tính có hệ 

thống hơn, bao gồm cả những dữ liệu để theo dõi tiến trình liên quan đến nhiều giảng viên 

nam và nữ hơn trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Khung kết quả bao gồm các chỉ 

số để đo lường kết quả của những hành động này nhằm giảm khoảng cách giữa các tác giả 

nam và nữ của các ấn phẩm ISI & Scopus và các bằng sáng chế/giải pháp tiện ích mới. Quyền 

tác giả của các ấn phẩm ISI & Scopus và các bằng sáng chế/giải pháp tiện ích mới tạo thành 

một trong những yêu cầu chính để có được một liên kết hoặc học hàm giáo sư đầy đủ. 

7.  Phân tích phương án thay thế  

Phân tích phương án thay thế được bắt đầu với sự phân tích hai kịch bản “không dự án” và 

“có dự án” về khía cạnh kinh tế - xã hội và môi trường. Trong trường hợp “có dự án”, các 

phương án xem xét bao gồm vị trí và quy mô TDA, thiết kế công trình giáo dục và công nghệ 

xử lý nước thải, biện pháp giảm thiểu mùi hôi và hóa chất sử dụng tiệt trùng nước thải sau xử 

lý một cách tối ưu.  

Sự phân tích kịch bản “có dự án” và “không có dự án” cho thấy kịch bản “có dự án” được lựa 

chọn vì sự đầu tư xây dựng TDA sẽ mang lại sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa 

phương và quốc gia thông qua phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần bảo vệ môi 
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trường và thúc đẩy phát triển nền dân chủ, công bằng xã hội và bình đằng giới trong phạm vi 

nhà trường và trên toàn xã hội.  

Trong trường hợp “có dự án”, kết quả phân tích phương án thay thế như sau:  

(i) Vị trí và quy mô tiểu dự án: Không có phương án thay thế trong trường hợp này vì vị 

trí, quy mô tiểu dự án được xem xét là sự lựa chọn tối ưu trên quan điểm tác động môi 

trường và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển của 

ĐHQG-HCM.  

(ii) Về thiết kế công trình giáo dục: Thiết kế bền vững được lựa chọn vì nó cho thấy nhiều 

lợi ích hơn thiết kế truyền thống về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và môi trường, an 

toàn và sức khỏe.   

(iii) Về công nghệ áp dụng xây dựng trạm XLNT: Theo quy định của QCVN 

07:2010/BXD về xây dựng trạm XLNT, phương án công nghệ duy nhất đề xuất áp 

dụng cho tiểu dự án là công nghệ sinh học, bùn làm khô bằng máy, không có sân phơi 

bùn, thu hồi mùi và xử lý vì khoảng cách từ trạm XLNT đến khu vực công cộng là 30 

m – 150 m, trong đó khoảng cách của trạm XLNT ký túc xá B đến khu ăn, ở của sinh 

viên là 30 m.  

(iv) Về biện pháp giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ trạm XLNT ký túc xá B đến sức khỏe và 

an toàn sinh viên: Phương án trồng cây xung quanh kết hợp xây bức tường cao 2 m 

phía ký túc xá sẽ ngăn cản hiệu quả hơn sự phát tàn mùi hôi về phía ký túc xá gây ảnh 

hưởng đến an toàn và sức khỏe của sinh viên.  

(v) Về lựa chọn tác nhân khử trùng nước thải sau xử lý: Chất chlorine (Cl2) được lựa chọn 

thay thế hypoclorate natri (NaHClO) và tia cực tím (UV) nhờ vào khả năng diệt khuẩn 

hiệu quả, tính phố biến và tác động đến môi trường là không đáng kể vì nó có thể giảm 

thiểu dư lượng trong nước thải.   

8. Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội 

Kế hoạch quản lý môi trường xã hội (ESMP) là một phần không tách rời của báo cáo đánh 

giá tác động môi trường xã hội (ESIA) bao gồm bộ giải pháp giảm thiểu, giám sát và thể chế 

áp dụng trong quá trình thi công và vận hành tiểu dự án để giảm thiểu các tác động tiêu cực và 

rủi ro lên môi trường xã hội, bồi thường tác hại nếu không giảm thiểu/giảm thiểu không hiệu 

quả hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực và rủi ro đến mức chấp nhận được. ESMP đồng thời 

bao gồm các hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm thiểu bao gồm mô tả vai trò 

và trách nhiệm của các bên liên quan và cơ chế phối hợp thực hiện ESMP, bố trí đầy đủ 

nguồn nhân lực để thực hiện ESMP trong giai đoạn tiền thi công, thi công và vận hành tiểu dự 

án.  

8.1. Tổ chức thể chế  

ĐHQG-HCM sẽ thành lập Ban quản lý dự án (QLDA) để hỗ trợ ĐHQG-HCM tuân thủ yêu 

cầu Chính sách an toàn của WB. Ban QLDA sẽ có trách nhiệm giám sát thực hiện toàn bộ 

TDA bao gồm tuân thủ an toàn môi trường xã hội. Ban QLDA chịu trách nhiệm cuối cùng về 

thực hiện ESMP và tuân thủ an toàn môi trường xã hội trong giai đoạn thi công và vận hành. 

Cụ thể Ban QLDA sẽ: (i) Hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương với sự tham gia của 

cộng đồng địa phương trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện TDA; (ii) Giám sát thực hiện 

ESMP bao gồm đưa ESMP vào quá trình thiết kế chi tiết, tài liệu đấu thầu và hợp đồng xây 

dựng; (iii) Đảm bảo hệ thống quản lý môi trường được xây dựng và vận hành tốt; (iv) Chịu 

trách nhiệm về báo cáo thực hiện ESMP đến Sở Tài nguyên và Môi trường (SỞ TNMT) và 

WB. Để đảm bảo quá trình thực hiện hiệu quả, Ban QLDA sẽ bố trí cán bộ chuyên trách về 

môi trường xã hội để giúp Ban QLDA giám sát tuân thủ an toàn môi trường xã hội của TDA 

cũng như thuê đơn vị tư vấn giám sát môi trường độc lập.  
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8.2. Nâng cao năng lực 

Được biết rằng ĐHQG-HCM chưa thực hiện dự án vay vốn WB, có thể ĐHQG-HCM chưa 

nắm rõ về yêu cầu Chính sách an toàn của nhà tài trợ (WB). Vì vậy hoạt động nâng cao năng 

lực và đào tạo là cần thiết để giúp ĐHQG-HCM thực hiện ESMP hiệu quả. Chuyên gia về các 

vấn đề an toàn môi trường của WB sẽ tổ chức một khóa học 02 ngày để trang bị cho ĐHQG-

HCM các yêu cầu cơ bản về chính sách hoạt động của WB liên quan đến thực hiện dự án bao 

gồm Chính sách OP 4.01 - Hướng dẫn An toàn, môi trường và sức khỏe của nhóm WB và OP 

4.11. Các đối tượng tham gia tập huấn gồm tư vấn giám sát thi công, cán bộ an toàn, môi 

trường và sức khỏe (ESH) của nhà thầu thi công và tập huấn sẽ được lập lại hàng năm để cập 

nhật kiến thức.  

Ban QLDA hỗ trợ thực hiện TDA sẽ có trách nhiệm phối hợp cùng với tư vấn giám sát thi 

công và nhà thầu thi công để tổ chức khóa học 01 ngày nhằm định hướng về an toàn môi 

trường và sức khỏe (theo hướng dẫn về EHS của WB) đến các nhân công mới, người tham 

quan và công nhân để đảm bảo rằng họ nhận thức được về quy định công trường và bảo vệ 

bản thân và tránh tai nạn. Thành phần tham gia khóa học gồm cán bộ giám sát, công nhân và 

khách tham quan thường xuyên tới khu vực nguy hiểm. Khóa học này cần tổ chức trước khi 

thi công và lập lại hàng năm.  

8.3. Cơ chế khiếu nại khiếu kiện quốc gia 

Khiếu nại liên quan đến vấn đề của TDA sẽ được giải quyết thông qua đàm phán để đạt được 

thỏa thuận. ĐHQG-HCM cũng xem xét triển khai cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) hiện tại 

của mình để Ban thanh tra và pháp lý tiếp nhận, xử lý và nộp đơn khiếu nại và tố cáo. ĐHQG-

HCM sẽ được khuyến khích tiết lộ chính xác kênh GRM cho các bên liên quan. 

Một khiếu nại sẽ đi qua 3 cấp trước khi chuyển đến tòa án. Ban QLDA sẽ chi trả tất cả phí 

hành chính và pháp luật liên quan đến sự giải quyết khiếu nại.  

8.4. Cơ chế khiếu nại và khiếu kiện của WB 

Cộng đồng và cá nhân cho rằng họ bị tác động tiêu cực do dự án WB tài trợ sẽ trình khiếu 

kiện theo cơ chế khiếu nại khiếu kiện cấp TDA hiện hữu hoặc theo cơ chế khiếu nại - khiếu 

kiện của WB (GRS). GRS đảm bảo rằng các khiếu nại nhận được sẽ xem xét kịp thời để giải 

quyết các vấn đề quan tâm liên quan đến TDA. Cộng đồng và cá nhân bị tác động tiêu cực 

TDA có thể trình khiếu nại đến đơn vi kiểm tra độc lập của WB ở đó sẽ xác định liệu sự bất 

lợi đã xảy ra, có thể xảy ra do không tuân thủ chính sách thủ tục của WB. Khiếu nại có thể gửi 

đến WB bất cứ thời gian nào và sau khi đã được chuyến đến WB, quản lý WB sẽ có cơ hội để 

phản hồi. Liên quan đến việc làm thế nào để chuyển khiếu nại đến GRS của WB, vui lòng 

tham khảo website: www.worldbank.org/grs, đối với thông tin về cách đệ trình khiếu nại đến 

đơn vị kiểm tra của WB, vui lòng tham khảo website www.inspectionpanel.org.  

8.5. Giám sát và báo cáo 

Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm giám sát tuân thủ thực hiện ESMP trong suốt giai đoạn thi 

công TDA.  

Giám sát tuân thủ thực hiện biện pháp giám sát sẽ được ban QLDA thực hiện thường xuyên 

và tư vấn giám sát hàng ngày tại công trường. Kết quả giám sát sẽ được tư vấn TCGS phản 

ảnh thông qua báo cáo tiến độ hàng tháng. Chính quyền địa phương sẽ đảm trách giám sát 

tuân thủ theo quy định của Chính phủ, ví dụ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định 

80/2005/NĐ-CP về giám sát đầu tư của cộng đồng. Bên cạnh đó, cán bộ EHS của nhà thầu sẽ 

chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày về vệ sinh môi trường và an toàn lao động tại công 

trường và báo cáo đến Ban QLDA và tư vấn TCGS.  

Kế hoạch giám sát tai nạn sự cố do tư vấn TCGS xây dựng vào giai đoạn sớm thực hiện TDA 

và trình Ban QLDA phê duyệt. Kế hoạch này sẽ giúp phát hiện các rủi ro môi trường tiềm 

tàng do quá trình xả thải nước thải, chất thải nguy hại như dầu vào môi trường nước và đất.  

http://www.worldbank.org/grs
http://www.inspectionpanel.org/
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Kế hoạch cũng xác định phương pháp thực hiện giám sát chẳng hạn như nhân sự, công cụ, vị 

trí giám sát, thông số, phương pháp phân tích, PTN và ước tính chi phí.  

Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh như không khí, đất, nước, sẽ cung 

cấp thông tin sử dụng để đánh giá hiệu quả của chiến lược quản lý ô nhiễm. Quy trình kế 

hoạch hệ thống được xem xét đảm bảo rằng dữ liệu thu thập là đầy đủ và đúng mục tiêu giám 

sát (để tránh thu thập thông tin không cần thiết). Quá trình này nói lên quy trình đảm bảo chất 

lượng dữ liệu và hậu quả của việc ra quyết định thiếu chính xác, phạm vi địa lý và thời gian, 

chất lượng dữ liệu cần thiết để ra quyết định chính xác.  

Ban QLDA có trách nhiệm báo cáo định kỳ thực hiện ESMP đến WB và cơ quan chức năng 

quản lý môi trường địa phương như Sở Tài nguyên môi trường (TNMT) của TPHCM, tỉnh 

Bình Dương. Ban QLDA báo cáo đến WB và Sở TNMT ngay lập tức nếu có sự cố tai nạn liên 

quan đến TDA xảy ra hoặc có khả năng xảy ra, tác động tiêu cực mức độ lớn lên môi trường, 

cộng đồng và công nhân.  

Trong giai đoạn vận hành TDA, ĐHQG-HCM chịu trách nhiệm về giám sát và báo cáo về vấn 

đề môi trường.  

8.6. Uớc tính chi phí  

Ước tính chi phí thực hiện biện pháp giảm thiểu, giám sát thực hiện ESMP và nâng cao năng 

lực tóm tắt trong bảng sau:  

TT Hạng mục  Chi phí (VNĐ) USD 

1 Thực hiện biện pháp giảm thiểu 184.829.740 7.865 

2 Giám sát thực hiện KHQGMTXH 940.574.000 40.024 

3 Nâng cao năng lực  22.000.000 936 

Tổng 1.147.404.740 48.825 

Tỷ giá USD/VND: 1USD = 23.500 Việt Nam đồng (VND) theo Ngân hàng Công thương Việt Nam 

tháng 08/2019. 

9. Tham vấn cộng đồng 

Mục đích của tham vấn cộng đồng là để cung cấp mô tả đề xuất TDA (tham vấn lần 1) và nêu 

rõ báo cáo ESIA (tham vấn lần 2), mục tiêu và các tác động tiềm tàng và đề xuất biện pháp 

giảm thiểu (BPGT) đến nhóm bị ảnh hưởng (BAH) bao gồm người dân địa phương và các tổ 

chức phi chính phủ địa phương và xem xét ý kiến của họ trong quá trình thiết kế và thực hiện 

TDA. Nó cũng nhằm thúc đẩy sự thảo luận hai chiều giữa chủ dự án và các bên liên quan dự 

án bao gồm cộng đồng ảnh hưởng nói chung và nhóm người bị ảnh hưởng nói riêng hiểu được 

mục đích, thiết kế và tác động môi trường tiêu cực và tích cực tiềm tàng của TDA. Nó cũng 

tạo cơ hội để người BAH tham gia vào quá trình chuẩn bị và thực hiện TDA. Các phản hồi có 

ý nghĩa từ tham vấn sẽ được xem xét và lồng ghép vào thiết kế TDA và BPGT. Công tác tham 

vấn các nhóm BAH sẽ được thực hiện trong quá trình thực hiện TDA nếu cần thiết để giải 

quyết các vấn đề môi trường phát sinh. Tham vấn cũng được thực hiện với các ĐHQG-

HCM/nhân viên thụ hưởng về nhu cầu của họ đối với cơ sở hạ tầng, PTN và thiết bị, công 

nghệ và xây dựng năng lực thể chế. Trong giai đoạn thực hiện, tham vấn với các bên liên quan 

sẽ tiếp tục được tiến hành trong quá trình chuẩn bị thiết kế kỹ thuật, thực hiện các biện pháp 

bảo vệ môi trường và xã hội, các can thiệp của tiểu dự án khác và giám sát và đánh giá việc 

thực hiện tiểu dự án. 

Nhiều phương pháp và kỹ thuật tham vấn khác nhau đã được áp dụng trong tham vấn cộng 

đồng và công khai thông tin bao gồm chia sẻ thông tin, phỏng vấn các người người liên quan 
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thông qua các cuộc họp không chính thức với các Ban lãnh đạo của trường thành viên, chính 

quyền địa phương, thảo nhuận nhóm với đại diện sinh viên của các trường thành viên và họp 

tham vấn dân bị ảnh hưởng và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương. Theo yêu cầu của 

OP/BP 4.01, đối với dư án loại A về môi trường, tham vấn cộng đồng BAH bao gồm tổ chức 

chính trị - xã hội địa phương sẽ được tổ chức ít nhất 2 lần. Như vậy tham vấn cộng đồng được 

tổ chức vào tháng 10/2019 và tham vấn cộng đồng lần 2 tổ chức vào tháng 12/2019 khi bản 

thảo ESIA đã hoàn thành.  

Các bên liên quan sau đây đã được cung cấp thông tin và tham vấn:  

- Cán bộ của ĐHQG-HCM Kinh tế Luật; 

- Cán bộ ĐHQG-HCM Khoa học Xã hội và Nhân văn; 

- Cán bộ Viện Môi trường và Tài nguyên; 

- Cán bộ Khoa Y; 

- Đại diện sinh viên của các trường thành viên; 

- Đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thủ Đức, TPHCM; thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương; 

- Đại diện UBND phường Linh Trung, Linh Xuân, Đông Hòa và các tổ chức chính trị 

xã hội địa phương; 

- Người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức chính trị - xã hội tại các phường dự án. 

10.  Công khai thông tin  

Thông tin TDA bao gồm mục tiêu, mô tả dự án và tác động tiềm tàng đã được công khai đến 

các nhóm tham vấn vào tháng 10/2019 trước khi tổ chức tham vấn lần 1 thông qua họp trực 

tiếp. Bản thảo ESIA đã được công khai trên website của ĐHQG-HCM vào 07/01/2020 và trên 

website của WB vào 10/01/2020. Bản ESIA bằng tiếng Việt sẽ được ĐHQG-HCM và các 

phường chịu tác động dự án công khai tại vị trí người dân dễ dàng tiếp cận và công khai trên 

website của WB ngay sau khi báo cáo ESIA được WB phê duyệt. Trong quá trình thực hiện 

TDA, ĐHQG-HCM sẽ chia sẻ thông tin về các hoạt động của qua trang web của mình. Tương 

tự, thông tin trên hệ thống GRM cũng có thể được cung cấp qua cổng website. 

Về sự tham gia của công dân, các hành động sẽ được thực hiện trong quá trình thực hiện TDA 

bao gồm (i) tiến hành tham vấn với các bên liên quan thông qua các cuộc họp thường xuyên 

với các bên liên quan hoặc tham gia các trường đại học thành viên có liên quan trong các hoạt 

động lập kế hoạch hàng năm, (ii) triển khai GRM hiện có (thông qua phòng Thanh tra và Pháp 

lý - Ban Thanh tra Pháp) để tiếp nhận và xử lý các khiếu nại và tố cáo; (iii) thiết lập các hệ 

thống GRM mới trong ESIA để nhận và xử lý các khiếu nại và tố cáo liên quan đến hoạt động 

môi trường và (v) tiết lộ tất cả GRM kênh và thông tin về các hoạt động của ĐHQG-HCM 

cho các bên liên quan của thông qua cổng website. 

 

 



21 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 

 

1.1. Giới thiệu dự án 

Theo Luật Giáo dục Đại học năm 2012, Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Bộ Giáo dục cần 

phải nâng cao chất lượng học tập, quản lý toàn diện và tự chủ về tài chính.  

Đại học Quốc gia Việt Nam gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh và đại học Đà Nẵng là các đại học hàng đầu Việt Nam được xác định là cần được 

phát triển hơn nữa về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và kiểm định 

chất lượng theo các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. 

Để đáp ứng được tình hình, dưới sự đề xuất của Dự án phát triển Đại học Quốc Gia Việt Nam, 

Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Thế Giới hỗ trợ về mặt tài chính cho sự phát triển của Đại 

học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng. 

Mục tiêu phát triển của dự án là nâng cao tính phù hợp, chất lượng của sinh viên sau khi tốt 

nghiệp và các sản phẩm nghiên cứu của ĐHQG-HN, ĐHQG-HCM và ĐHĐN đồng thời cải 

thiện cơ chế quản lý và tài chính. 

1.2. Giới thiệu tiểu dự án Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm chính và phát triển đa ngành 

trong các lĩnh vực như: đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ tại khu vực phía Nam của 

Việt Nam. ĐHQG-HCM bao gồm 07 (bảy) ĐHQG-HCM thành viên, và 27 (hai mươi bảy) 

đơn vị trực thuộc với khoảng 2.677 nhân viên làm việc trong đó có khoảng 1.200 bác sĩ tham 

gia giảng dạy, nghiên cứu và phát triển. Trong những năm qua, ĐHQG-HCM đã và đang thực 

hiện đầu tư vào các nhóm nghiên cứu mới.Tính đến nay, ĐHQG-HCM đã có hơn 80 nhóm 

nghiên cứu quốc tế, điều này khẳng định rằng ĐHQG-HCM hoàn toàn có thể tiếp cận với 

trình độ khu vực và toàn cầu. Số lượng bài báo trong danh sách của ISI tăng hàng năm với tốc 

độ tăng trưởng trung bình khoảng 40 %. ĐHQG-HCM hiện tại đã tuyển sinh hơn 66.000 sinh 

viên, trong đó có khoảng 8.000 tại các chương trình đào tạo sau đại học (thạc sỹ/tiến sĩ). 

Các tiểu dự án được đề xuất với mục đích: (i) Phát triển trọng điểm và cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

quan trọng, tạo nền tảng cho việc cải tiến các hoạt động học tập; (ii) Xây dựng năng lực quản 

lý để mở rộng quy mô đào tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học. Cuối cùng 

là phát triển ĐHQG-HCM thành một ĐHQG-HCM hiện đại, thông minh và bền vững, trở 

thành một trong những hệ thống ĐHQG-HCM hàng đầu ở châu Á và là trung tâm của khoa 

học, công nghệ, văn hóa và tri thức tại Việt Nam. Mục tiêu quan trọng nhất là phải có năng 

lực đào tạo đủ điều kiện cho lực lượng sinh viên với một trình độ đại học quốc gia đáp ứng 

với nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế 

của Thành phố Hồ Chí Minh, quốc gia và khu vực. 

1.3. Thành phần của tiểu dự án và các thông tin liên quan 

Để đáp ứng mục tiêu, tiểu dự án được bao gồm bởi ba thành phần chính: (i) Nâng cao chất 

lượng các hoạt động học tập; (ii) Xuất sắc về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

trong các lĩnh vực quan trọng và (iii) Hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện. Về cơ bản, các tiểu dự án 

đầu tư hai hoạt động chính: (i) Phát triển cơ sở hạ tầng tập trung vào (a) xây dựng cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật cho Khoa Y và ba trung tâm nghiên cứu bao gồm cả cung cấp thiết bị với cơ sở 

hạ tầng hiện đại và theo tiêu chuẩn quốc tế. (b) Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

thiết yếu, bao gồm các trạm xử lý nước thải, đường giao thông chính nội bộ, mương cáp và hệ 

thống camera,... hướng tới một khu vực ĐHQG-HCM xanh, thông minh, hiện đại và bền 

vững; (ii) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện năng lực hệ thống bao gồm phát triển nguồn 

nhân lực và xây dựng hệ thống quản lý hành chính theo tiêu chuẩn quốc tế. 
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Vị trí tiểu dự án được đề xuất là trên diện tích 6,94 ha đã được hoàn thành giải phóng mặt 

bằng trước năm 2012 trong khuôn viên 643,7 ha của ĐHQG-HCM được đặt tại quận Thủ 

Đức, TPHCM và thị xã Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Trong 6,94 ha đất được đề xuất cho công 

trình dân dụng tiểu dự án có 1,49 ha nằm ở quận Thủ Đức (chiếm 21%), phần còn lại nằm 

trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương với diện tích 4,65 ha (chiếm 79%).  

Tất cả các hạng mục công trình trên khu đất dự kiến cho tiểu dự án sẽ được tài trợ bởi Ngân 

hàng Thế giới. Các tiểu dự án có tổng vốn đầu tư của Mỹ là 118.100.000 đô, trong đó Ngân 

hàng Thế giới sẽ tài trợ 100 triệu đô, và phần còn lại là vốn đối ứng của ĐHQG-HCM. Thời 

gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2021 đến năm 2025. 

Bên cạnh những lợi ích, việc thực hiện tiểu dự án được dự đoán sẽ gây ra một số tác động tiêu 

cực đối với môi trường và con người. Trong giai đoạn xây dựng, bụi, khí thải khí, tiếng ồn, độ 

rung và sự xáo trộn giao thông có thể được tạo ra do các hoạt động đào đất, vận chuyển, vận 

hành máy móc xây dựng, đó là khả năng ảnh hưởng đến chất lượng không khí và sự an toàn 

và sức khỏe của học sinh, nhân viên và cư dân của cộng đồng xung quanh. Chất lượng của 

chất lượng nước mặt của hồ nằm trong khu vực của ĐHQG-HCM cũng như cảnh quan và vệ 

sinh môi trường các ĐHQG-HCM cũng có tiềm năng bị ảnh hưởng bởi dòng chảy, nước thải 

của trạm XLNT, chất thải từ lán trại và các hoạt động xây dựng. Việc xây dựng tiểu dự án có 

khả năng ảnh hưởng đến tòa nhà/khu vực nhạy cảm nằm dọc theo những con đường nâng cấp 

và trong ĐHQG-HCM mặc dù không có chùa, nhà thờ và các di tích văn hóa khác được tìm 

thấy trong vùng dự án. Trong giai đoạn hoạt động, tiếng ồn và khí độc có thể tạo ra từ hoạt 

động của trạm XLNT, chất thải nguy hại có thể được thải ra từ hoạt động của các PTN sử 

dụng hóa chất và các chất độc hại khác. 

Để đảm bảo rằng các tác động tiêu cực tiềm năng được xác định, phân tích, đánh giá đầy đủ  

và tác động tích cực được tăng cường trong thời gian thực hiện Dự án, đánh giá môi trường và 

tác động xã hội đầy đủ (ESIA) đã được chuẩn bị phù hợp với chính sách của Ngân hàng Thế 

giới về Đánh giá môi trường (OP 4.01) và các quy định về môi trường của Chính phủ Việt 

Nam. ESIA này mô tả các khuôn khổ pháp lý của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cho 

ESIA, mô tả tiểu dự án, các lựa chọn thay thế, môi trường nền, tác động tiêu cực tiềm năng, 

đề xuất giảm nhẹ các biện pháp được thực hiện trong tiền thi công, xây dựng, và giai đoạn vận 

hành, kế hoạch giám sát và thể chế. 

Nội dung của ESIA bao gồm các chương sau: 

Tóm tắt 

Chương 1: Giới thiệu  

Chương 2: Chính sách, pháp luật và khuôn khổ hành chính  

Chương 3: Mô tả Dự án  

Chương 4: Dữ liệu cơ bản 

Chương 5: Đánh giá tác động môi trường và xã hội 

Chương 6: Phân tích các lựa chọn thay thế  

Chương 7: Kế hoạch quản lý xã hội và môi trường (ESMP) 

Chương 8: Tham vấn cộng đồng và Công bố thông tin  

Phụ lục. 

1.4. Tổ chức thực hiện ESIA  

Chủ dự án (tiểu dự án): Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) 

- Người đại diện: Ông Nguyễn Hoàng Dũng;  
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- Chức vụ: Phó Trưởng Văn phòng ĐHQG-HCM;  

- Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, QuậnThủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Số điện thoại: 028.3724.2160;   

- Fax: 028.3724.2057. 

Chủ dự án có trách nhiệm chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát quá trình chuẩn bị và thực hiện các 

ESIA.  

Chuyên gia chủ chốt tham gia vào việc chuẩn bị ESIA bao gồm các chuyên gia có trình độ 

trong lĩnh vực môi trường, xã hội học và sinh thái. Danh sách các chuyên gia chủ chốt tham 

gia vào việc chuẩn bị ESIA được trình bày trong Phụ lục 1. 

1.5.  Quy trình đánh giá tác động môi trường và xã hội 

Mục đích của ESIA là cung cấp một đánh giá độc lập tác động tiềm năng môi trường và xã 

hội của dự án để cung cấp cho cơ quan chức năng, và công chúng hiểu được tác động tiềm 

tàng của dự án trước khi đưa ra quyết định về việc có đồng ý cáp phép cho việc tiếp tục triển 

khai dự án. 

ESIA là một công cụ lặp đi lặp lại để kiểm tra một cách hệ thống, đánh giá tác động và ảnh 

hưởng của việc xây dựng, vận hành kể cả giai đoạn ngừng hoạt động của tiểu dự án đến môi 

trường. 

Báo cáo ESIA này đã được chuẩn bị song song với nghiên cứu khả thi tiểu dự án để xác định, 

đánh giá tác động và đề xuất giảm nhẹ các biện pháp để tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu, và nếu 

có thể bù đắp bất kỳ tác động môi trường và xã hội bất lợi đáng kể liên quan đến việc thực 

hiện TDA. Các biện pháp thân thiện môi trường hướng tới phát triển bền vững cũng được 

xem xét trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các tiểu dự án. ESIA được phát triển phù hợp 

với các chính sách an toàn của WB, các luật và quy định có liên quan của Việt Nam. 

Các giai đoạn sau đây được đưa vào ESIA: 

- Phạm vi - để xác định vấn đề mà ESIA nên giải quyết; 

- Tham vấn với các bên liên quan; 

- Thu thập dữ liệu dựa trên thiết kế môi trường cơ sở; 

- Thu thập dữ liệu và khảo sát (nếu cần thiết) để có thông tin bổ sung và lấp đầy những 

khoảng trống dữ liệu; 

- Xác định tác động và đánh giá các tác động có ý nghĩa; 

- Việc xác định các biện pháp giảm thiểu (nếu cần) để giảm tầm quan trọng, hoặc 

tránh, bất kỳ tác động tiêu cực được xác định; 

- Việc đánh giá các tác động, sau giảm thiểu, để xác định tầm quan trọng của tác động 

còn lại; 

- Việc đánh giá các tác động tích lũy với quá khứ, hiện tại và phát triển kế hoạch 

tương lai một cách hợp lý có thể dự đoán;  

- Xác định các yêu cầu giám sát thích hợp. 

Các phương pháp sau đây được sử dụng cho ESIA. 

Phương pháp đánh giá nhanh 

Kỹ thuật kiểm kê nhanh ô nhiễm môi trường được phát triển bởi Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) vào năm 1993. Quy trình đánh giá nhanh hữu ích nhất trong việc đưa ra một đánh giá 

ban đầu của nguồn và mức độ phát thải từ một khu vực có ít hoặc không có dữ liệu ô nhiễm 

trước đó. Nó cũng rất hữu ích trong việc lựa chọn lĩnh vực ưu tiên để thực hiện các cuộc điều 
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tra giám sát bao quát hơn, để tiến hành nghiên cứu tình huống như một phần của chương trình 

sức khỏe cộng đồng hướng vào kiểm soát ô nhiễm và xây dựng chính sách cũng như các quy 

định kiểm soát ô nhiễm cho các hoạt động sức khỏe môi trường quốc gia. 

Ở Việt Nam, phương pháp này được giới thiệu và áp dụng trong nhiều nghiên cứu ESIA, thực 

hiện các tính toán tương đối chính xác về tải lượng ô nhiễm trong bối cảnh đo lường và phân 

tích công cụ hạn chế. Trong báo cáo này, các yếu tố tải lượng ô nhiễm được lấy từ WHO - kỹ 

thuật kiểm kê nhanh chóng, hướng dẫn ESIA của Ngân hàng Thế giới (Nguồn: Đánh giá môi 

trường, Tập II, Hướng dẫn ngành Môi trường, Ngân hàng Thế giới, Washington DC 8/1991). 

Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh là để đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng nước thải, tải lượng ô 

nhiễm,… trên cơ sở đối chiếu với các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, nghiên cứu và 

thí nghiệm có liên quan. 

Phương pháp khảo sát thực tế 

Khảo sát thực tế là bắt buộc đối với ESIA để xác định tình trạng của khu vực TDA, các đối 

tượng xung quanh có liên quan để chọn vị trí lấy mẫu, khảo sát về tình trạng của môi trường 

tự nhiên, địa lý, điều kiện thời tiết, sử dụng đất, thảm thực vật, động vật và thực vật trong khu 

vực TDA. Những kết quả khảo sát sẽ được sử dụng để đánh giá các điều kiện tự nhiên của 

khu vực TDA. 

Phương pháp lấy mẫu và phân tích trong PTN 

Lấy mẫu và phân tích mẫu của các thành phần môi trường (đất, nước, không khí, và các loài 

thủy, hải sản) là không thể thiếu để xác định và đánh giá tình trạng chất lượng môi trường cơ 

sở trong khu vực tiểu dự án. 

Phương pháp khảo sát kinh tế-xã hội 

Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện với 30 nhóm thông tin chính sử dụng bảng câu hỏi bao 

gồm các ban lãnh đạo của ĐHQG-HCM và các ĐHQG-HCM, các ban lãnh đạo của quận Thủ 

Đức, TPHCM và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và các cơ quan có liên quan, tổ chức quần 

chúng (Sở LĐTBXH và UBND), lãnh đạo phường bao gồm UBND trong khu vực tiểu dự án 

(phường Linh Xuân, Linh Trung của quận Thủ Đức, TPHCM và phường Đông Hòa, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương). Các hoạt động này đã được thực hiện bởi đội ngũ ESIA từ 24 - 30 

tháng 10 năm 2019. 

Thảo luận nhóm tập trung (thảo luận nhóm) đã được thực hiện với 04 nhóm sinh viên (hai 

nhóm sinh viên nam, nữ và nhóm khác), sinh viên sống trong Ký túc xá A và B của ĐHQG-

HCM, mỗi nhóm gồm 8- 10 sinh viên. Các hoạt động này đã được thực hiện bởi đội ngũ 

ESIA từ 28 - 30 tháng 10 2019. 

Bảng liệt kê các dữ liệu có liên quan và thông tin: như một số dữ liệu kinh tế-xã hội và thông 

tin trong các tài liệu hiện hữu mà được thu thập bởi đội ngũ nhân viên ESIA. Nhóm đã đến  

các cơ quan/tổ chức có liên quan: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phòng Lao động Thương 

binh và Xã hội, UBND Phường, Văn phòng của ĐHQG-HCM với sự giới thiệu của Ban 

QLDA cho việc thu thập các dữ liệu. Các hoạt động này được thực hiện từ ngày 24 đến ngày 

30 tháng 10 năm 2019 bởi nhóm ESIA. 

Phương pháp tham vấn cộng đồng và công bố thông tin 

Tham vấn cộng đồng được sử dụng để giúp xác định cơ hội và rủi ro, cải thiện thiết kế và thực 

hiện tiểu dự án, đồng thời tăng quyền sở hữu và tính bền vững của tiểu dự án. Tham vấn cộng 

đồng được yêu cầu cụ thể của chính sách an toàn môi trường và xã hội của WB. Tham vấn 

cộng đồng có ý nghĩa sẽ được sử dụng. Đây là một quá trình hai chiều, trong đó người hưởng 

lợi cung cấp, tư vấn cho đầu vào thiết kế của các TDA, đề xuất ý kiến có ảnh hưởng đến cuộc 

sống và môi trường của họ, thúc đẩy đối thoại giữa các chính phủ, các cộng đồng, các tổ chức 
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phi chính phủ và các cơ quan thực hiện để thảo luận về tất cả các khía cạnh của tiểu dự án đề 

xuất. Phản hồi từ tham khảo ý kiến sẽ được đưa vào ESIA và thiết kế của TDA. 

Theo yêu cầu của WB OP/BP 4.01 đối với dự án phân loại là loại A, tham vấn cộng đồng với 

những người bị ảnh hưởng bởi dự án, Tổ chức địa phương và các bên liên quan khác có liên 

quan sẽ được tiến hành ít nhất hai lần và trong suốt việc thực hiện dự án nếu cần thiết để các 

vấn đề đánh giá môi trường liên quan đến khu vực ảnh hưởng đến họ. Các tham vấn cộng 

đồng đầu tiên sẽ được tiến hành ngay sau khi sàng lọc môi trường TDA và trước khi đề cương 

tham chiếu cho ESIA được hoàn tất, và cuộc tham vấn cộng đồng thứ hai sẽ được tiến hành 

sau khi dự thảo ESIA được chuẩn bị. 

Vì vậy, tham vấn có ý nghĩa giữa các ĐHQG-HCM và các tổ chức địa phương bị ảnh hưởng 

bởi TDA, các ĐHQG-HCM cung cấp cho các thảo luận đầu tiên cho bản tóm tắt các mục tiêu 

của TDA về đề xuất, mô tả và tác động tiềm tàng; lấy ý kiến sau khi dự thảo báo cáo ESIA 

được chuẩn bị, ĐHQG-HCM cung cấp một bản tóm tắt kết luận của đánh giá môi trường.  
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CHƯƠNG 2. CHÍNH SÁCH, PHÁP LÝ VÀ CÁC KHUÔN KHỔ HÀNH CHÍNH 

 

2.1. Chính sách của Việt Nam và các khuôn khổ hành chính 

Các luật và quy định quốc gia sau đây được áp dụng cho các TDA: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 do Quốc hội nước Việt Nam ban hành ngày 

23 tháng 6 năm 2014. Luật này quy định các hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, 

biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường. Điều 7, Chương 1 quy định cấm các hành động 

như phá hủy và bất hợp pháp khai thác tài nguyên thiên nhiên; vận chuyển và bán phá 

giá sản phẩm độc hại, chất phóng xạ, chất thải và chất thải nguy hại không tuân theo 

quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường; xử lý chất thải chưa qua xử lý, sản phẩm 

độc hại, chất phóng xạ, và các vật liệu độc hại khác vào đất, nước và không khí; tạo ra 

tiếng ồn và độ rung vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và độ rung; có 

phát tán bụi, khói và các loại khí có chứa hóa chất độc hại và mùi khó chịu vào không 

khí; phát ra bức xạ, phóng xạ và ion hóa chất vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Điều 18 của Chương 2 quy định đánh giá tác động môi trường (EIA) cho các dự án 

đầu tư. 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 do Quốc hội nước Việt Nam ban hành ngày 

21 tháng 06 năm 2012 cung cấp về quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên 

nước, cũng như công tác phòng chống, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước 

gây ra trên lãnh thổ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chương 3 của Luật 

này quy định Bảo vệ tài nguyên nước, khai thác và sử dụng tài nguyên nước phải phù 

hợp với quy hoạch tài nguyên nước. Điều 9, Chương 1 mô tả các hành động, chẳng 

hạn như xả nước thải, khai thác trái phép cát, sỏi lòng suối, sông, kênh, và hồ chứa 

nước bị cấm. 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 do Quốc hội nước Việt Nam ban hành ngày 

13 tháng 11 năm 2008 quy định về việc bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh 

học; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong việc bảo tồn và 

phát triển bền vững đa dạng sinh học. Điều 7, Chương 1 quy định cấm các hành động 

như săn bắn, bắt trộm và khai thác động vật hoang dã trong bảo vệ nghiêm ngặt tiểu 

vùng các khu bảo tồn, trừ cho mục đích nghiên cứu khoa học; đất lấn biển, phá hủy 

cảnh quan, làm giảm hệ sinh thái tự nhiên, nâng cao và phát triển loài ngoại lai trong 

khu bảo tồn; xây dựng công trình, nhà ở trong bảo vệ nghiêm ngặt tiểu vùng các khu 

bảo tồn, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; xây dựng trái phép các 

công trình và nhà ở sinh thái phục hồi tiểu vùng các khu bảo tồn. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 do Quốc hội nước Việt 

Nam ban hành. Điều 12, Chương 1 quy định cấm các hành động như sử dụng vật liệu 

để gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng và môi trường. Điều 16, Chương 2 quy định 

bảo vệ môi trường trong xây dựng. Trong xây dựng, nhà thầu chịu trách nhiệm (i) thiết 

lập và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bao gồm không khí, nước, chất thải 

rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, và (ii) 

bồi thường thiệt hại gây ra bởi các nhà thầu. 

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011. Luật này quy định về 

khiếu nại và giải quyết khiếu nại; quản lý và giám sát việc xử lý đơn khiếu nại. Điều 6, 

của Chương 1 quy định cấm các hành động như trách nhiệm giới hạn để xử lý đơn 

khiếu nại; tạo ra thông tin, tài liệu của các trường hợp phù sai; cố ý xử lý khiếu nại 

không tuân theo quy định của pháp luật; cản trở và gây phiền hà cho những người tiến 

hành khiếu nại ngay; đe dọa, trả thù người khiếu nại. Điều 7, Chương 2 quy định thủ 
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tục khiếu nại; Điều 8, Chương 2 quy định mẫu đơn khiếu nại; Điều 9, Chương 2 quy 

định theo tòa khiếu nại. 

- Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012. Luật này quy định tiêu 

chuẩn lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động, sử dụng lao động, tổ chức đại 

diện của người lao động, tổ chức đại diện của nhà tuyển dụng trong quan hệ lao động 

và quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 

động. Điều 8, Chương 1 quy định cấm các hành động như phân biệt đối xử về giới 

tính, dân tộc, màu da, địa vị xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, khuyết tật; lao động bắt 

buộc; sử dụng lao động chưa qua đào tạo; sử dụng của người lao động theo tuổi tác 

không tuân theo quy định của pháp luật. 

- Luật Di sản Văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001. Mục đích Luật 

này là : (i) tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và (ii) tăng trách nhiệm tham gia của 

người dân, bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa. Điều 13, Chương 1 quy định 

cấm các hành động như phá hủy và gây ra sự tàn phá tiềm năng của di sản văn hóa; 

khai quật trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép và xâm lấn đất của di tích 

lịch sử và danh lam thắng cảnh; chiếm đoạt di sản văn hóa và làm cho di sản văn hóa 

không đúng sự thật. Điều 37, Chương 4 quy định cơ hội làm thủ tục tìm di sản văn 

hóa. 

- Luật về An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015. Luật 

này quy định bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động; chính sách và quy định đối với tai 

nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền của các tổ chức, cá nhân về 

an toàn và vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn lao động và vệ sinh môi 

trường. Điều 12, Chương 1 quy định cấm các hành động như gian lận tại xác minh, 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, giám sát môi trường lao động; phân biệt đối xử 

về giới trong bảo hiểm an toàn, vệ sinh lao động; trốn hoặc báo cáo tai nạn lao động 

không đúng sự thật; không thực hiện các yêu cầu và các biện pháp bảo hiểm an toàn, 

vệ sinh lao động để gây hại hay tác hại đến con người, tài sản và môi trường; sử dụng 

các thiết bị và máy móc thiết bị đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao 

động nhưng không kết quả được xác nhận hoặc xác nhận không đáp ứng yêu cầu này. 

Điều 14, Chương 2 quy định đào tạo về an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho 

người lao động. Điều 16, Chương 2 quy định nghĩa vụ sử dụng lao động trong việc 

đảm bảo an toàn và an toàn lao động tại nơi làm việc. 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 06 năm 2001. Luật 

này quy định về phòng cháy và chữa cháy; xây dựng nguồn nhân lực, thiết bị và máy 

móc và chính sách về phòng cháy và chữa cháy. Điều 13, Chương 1 quy định cấm các 

hành động như xây dựng công trình mà thiết kế cho phòng cháy chữa cháy đã không 

được xem xét và phê duyệt; phê duyệt và đưa vào sử dụng công trình chưa đáp ứng 

điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. Điều 4, Chương 1 quy định về nguyên tắc 

phòng cháy và chữa cháy. 

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004. Luật này quy định về lập 

kế hoạch và đầu tư vào điện; tiết kiệm điện; thị trường điện; quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức, cá nhân trong việc sử dụng điện; bảo vệ các thiết bị điện và các công trình; an 

toàn điện. Điều 7, Chương 1 quy định cấm các hành động như phá hủy thiết bị điện và 

các công trình; vi phạm quy định an toàn về điện, truyền tải và phân phối; vi phạm quy 

định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, và khoảng cách an toàn giữa đường dây và 

trạm biến áp. 

- Luật Đường bộ giao thông số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008. Điều 8, 

Chương 1 quy định cấm các hành động như lái xe xe không có giấy phép; lái xe với 

tốc độ vượt quá tốc độ cho phép; lái xe trong khi cơ thể là dương tính với ma túy. Điều 
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55, Chương 4 quy định đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 

xe di chuyển trên đường bộ. 

- Luật tiết kiệm và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17 

tháng 06 năm 2010. Luật này quy định về tiết kiệm và sử dụng năng lượng một cách 

hiệu quả; chính sách, biện pháp khuyến khích tiết kiệm và sử dụng năng lượng một 

cách hiệu quả; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong 

việc tiết kiệm và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. Khoản 5, Điều 8, Chương 1 

mô tả các hành động bị cấm sản xuất, nhập khẩu và phân phối các phương tiện, thiết bị 

sử dụng năng lượng được liệt kê như các thiết bị bỏ rơi/phương tiện của các cơ quan 

có thẩm quyền quốc gia. 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội Việt Nam ngày 29/11/2013 quy định chế 

độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước trong việc đại diện cho 

toàn bộ chủ sở hữu đất đai và thống nhất quản lý đất đai, chế độ về quản lý và sử dụng 

đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất liên quan đến đất đai trên lãnh thổ nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều 12 của Chương 1 quy định các hành động 

bị cấm như lấn chiếm và phá hủy đất đai; vi phạm quy hoạch đất đai được công bố 

công khai; sử dụng đất không đúng cách; không cung cấp hoặc cung cấp thông tin đất 

đai không chính xác theo quy định của pháp luật. Điều 16 của Chương 2 quy định thu 

hồi đất. Chương 5 quy định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 2 năm 

2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh 

giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 2 năm 

2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

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

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ quy định hệ 

thống thoát nước và xử lý nước thải. 

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực vào ngày 01 

tháng 7 năm 2019 về điều chỉnh và 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 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 về xử phạt vi phạm trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày ngày 09 tháng 4 năm 2007 về Quản lý chất thải 

rắn. 

- Nghị định 174/2007/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về phí bảo vệ 

môi trường đối với chất thải rắn. 

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

chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, nước thải, khí thải công nghiệp và chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi 

trường trong nhập khẩu phế liệu. 

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 9 năm 2010 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật di sản văn hóa. 
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- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 06  

năm 2015 về Quản lý đầu tư dự án xây dựng. 

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 12 tháng 05 

năm 2015 về quản lý chất lượng xây dựng bảo trì và làm việc. 

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Chính phủ về việc quản 

lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi từ các nhà 

tài trợ. 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về Quản lý chất thải 

nguy hại. 

- Thông tư số 50/2014/TTLTBTNMT-BNN ngày 28 tháng 08 năm 2014 về chức năng, 

trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chủ trì tài nguyên thiên nhiên 

và môi trường tại các tỉnh, thành phố, quận, huyện. 

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

ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao 

động. 

Các chính áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bao gồm:  

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

quanh. 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Chất lượng không khí - nồng độ tối đa cho phép của các 

chất độc hại trong không khí xung quanh. 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn tối đa tiếng ồn 

trong khu vực công cộng và dân cư. 

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

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

kim loại nặng trong đất. 

- 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 chất lượng nước thải công 

nghiệp. 

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

- QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống. 

- QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. 

- QCVN 18:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng. 

- TCVN 7222: 2002 – Tiêu chuẩn Việt Nam về yêu cầu chung về môi trường đối với 

các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

- Quy chuẩn kỹ thuật ngành khác có liên quan và các tiêu chuẩn. 

Văn bản pháp luật của TDA: 

- Quyết định số 660/QĐ-TTg ngày 17 tháng 06 năm 2003 về việc phê duyệt Quy hoạch 

tổng thể ĐHQG-HCM tỷ lệ 1/2000.  
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- Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết với tỷ lệ 1/2000 của ĐHQG-

HCM. 

- Văn bản số 1882/ĐHQG-QHĐN ngày 28 tháng 9 năm 2018 của ĐHQG-HCM do 

Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt về việc thúc đẩy xây dựng ĐHQG-HCM trở thành  

ĐHQG-HCM có trình độ cao so với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế thuộc nguồn vốn 

ODA. 

- Quyết định số 761/QĐ-ĐHQG ngày 25 tháng 6 2015 của ĐHQG-HCM về việc phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết với tỷ lệ 1/500 cho Đại học Kinh tế Luật 

thuộc thành phần dự án QG-HCM-12;  

- Quyết định số 1366/QĐ-ĐHQG ngày 05 tháng 11 năm 2018 của ĐHQG-HCM về việc 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng với tỷ lệ 1/500 cho Đại học 

Kinh tế Luật thuộc thành phần dự án QG-HCM-12;  

- Quyết định số 888/QĐ-ĐHQG ngày 22 tháng 07 năm 2015 của ĐHQG-HCM về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng với tỷ lệ 1/500 đối với ĐHQG-HCM 

Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc thành phần dự án QG-HCM-08;  

- Quyết định số 603/QĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 06 năm 2016 của ĐHQG-HCM về chủ 

trương đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải với công suất 2.000 m3/ngày trong khu 

vực ký túc xá B thuộc về các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho 

xây dựng cơ sở hạ tầng chung (Dự án QG-HCM-01). 

- Công ước môi trường quốc tế/thỏa thuận/điều khoản quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên. Danh sách sau đây của Công ước/thỏa thuận/hiệp ước môi trường quốc tế mà 

Chính phủ Việt Nam đã tham gia đề cập đến những liên quan đến việc thực hiện TDA. 

STT Tên của các công ước/thỏa thuận/hiệp ước 
Ngày hiệu lực   

tại Việt Nam 

Cơ quan   

quản lý 

1 Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học 2004 Bộ TNMT 

2 Nghị định thư Kyoto về Biến đổi khí hậu 2002 Bộ TNMT 

3 
Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu 

cơ khó phân hủy (POPs) 
05/2001 Bộ TNMT 

4 
Công ước của Liên hợp quốc về chống sa mạc 

hóa 
23/11/1998 Bộ NN&PTNT 

5 

Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua 

biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu 

huỷ chúng 

13/05/1995 Bộ TNMT 

6 

Công ước Vienna về bảo vệ tầng ozone bao 

gồm Nghị định thư Montreal về các chất làm 

suy giảm tầng ôzôn 

26/01/1994 Bộ TNMT 

7 
Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến 

đổi khí hậu 
16/11/1994 Bộ TNMT 

8 Công ước về Đa dạng sinh học  16/11/1994 Bộ TNMT 
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9 
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, 

thực vật hoang dã, nguy cấp 
20/01/1994 Bộ NN&PTNT 

10 
Công ước về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự 

nhiên của thế giới 
10/10/1987 Bộ VHTT 

2.2. Chính sách an toàn áp dụng của WB  

2.2.1. Cấp độ của dự án 

Một kiểm tra về môi trường và xã hội của dự án đã được thực hiện phù hợp với OP 4.01 và nó 

cho thấy chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới về đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Tài 

nguyên văn hóa vật thể (OP/BP 4.11), và tái định cư không bắt buộc (OP/BP 4.12) đã được 

kích hoạt cho các dự án. Sàng lọc cũng đã dẫn đến việc phân loại các dự án như loại A có 

nhiều hoạt động xây dựng và quy mô của chúng bao gồm các tác động gián tiếp, gây ra và 

tích lũy tiềm năng. Theo đó, Ngân hàng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ ESIA cho mỗi TDA với các 

nội dung tại Phụ lục B và C của OP/BP 4.01. 

2.2.2. Mức độ của tiểu dự án  

Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01): 

Đánh giá môi trường (EA) là một chính sách bảo trợ cho chính sách an toàn của WB. Mục 

tiêu tổng thể là để đảm bảo rằng: Ngân hàng tài trợ các dự án được với môi trường lành mạnh 

và bền vững, và quyết định được cải thiện thông qua phân tích thích hợp của hành động và tác 

động môi trường có khả năng của chúng. Quá trình EA được thiết kế để xác định, tránh và 

giảm thiểu tác động tiềm tàng của các hoạt động Ngân hàng. EA sẽ đưa vào khía cạnh của 

môi trường tự nhiên (không khí, nước và đất); sức khỏe và sự an toàn của con người; khía 

cạnh xã hội (tái định cư bắt buộc, người bản địa, và tài nguyên văn hóa vật thể); và  các khía 

cạnh môi trường xuyên biên giới và toàn cầu. EA xem xét các khía cạnh tự nhiên và xã hội 

một cách tổng hợp.  

TDA này kích hoạt OP 4.01 vì nó liên quan đến việc xây dựng và hoạt động của bộ phận y tế, 

trường học kiến trúc, các trung tâm nghiên cứu bao gồm các PTN, hệ thống xử lý nước thải và 

đường nội bộ mà sẽ có khả năng gây ra những tác động tiêu cực tiềm năng về môi trường và 

xã hội. Theo yêu cầu của OP 4.01 và các quy định EA của Chính phủ Việt Nam, các TDA 

phải chuẩn bị một ESIA để đáp ứng quy định của Chính phủ Việt Nam và yêu cầu chính sách 

an toàn của WB. 

Mặc dù tiểu dự án liên quan đến nhiều hoạt động xây dựng bao gồm xây dựng mới và nâng 

cấp, quy mô của các hoạt động xây dựng là trung bình, và mức độ rủi ro và tác động môi 

trường và xã hội tiêu cực đã được coi là thấp đến trung bình. TDA đã được dự tính không có 

khả năng gây ra tác động xấu đến môi trường và xã hội quan trọng, nhạy cảm, đa dạng và 

chưa từng có. Nhìn chung, các tác động môi trường và xã hội tiêu cực tiềm ẩn hầu hết là trực 

tiếp, cục bộ và giảm thiểu. Đặc biệt, việc thực hiện tiểu dự án sẽ không gây ra việc thu hồi và 

tái định cư và bất kỳ tác động tiêu cực nào đến môi trường sống tự nhiên và di sản văn hóa. 

ESMP là một phần không thể thiếu của ESIA bao gồm tập hợp các biện pháp giảm thiểu, 

giám sát và thể chế được thực hiện trong quá trình triển khai và vận hành TDA để loại bỏ các 

tác động môi trường và xã hội bất lợi, bù đắp hoặc giảm chúng xuống mức chấp nhận được. 

Các biện pháp như vậy đã được coi là khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính. Vì vậy, TDA nên 

được phân loại là loại B. 

Trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án, tham vấn cộng đồng đã được tiến hành hai lần, với các 

bên liên quan chính, bao gồm chính quyền địa phương, đại diện và sinh viên từ các trường đại 

học thuộc ĐHQG-HCM, những người bị ảnh hưởng tại địa phương và các tổ chức phi chính 

phủ địa phương. Các tài liệu liên quan bằng tiếng Việt đã được cung cấp cho các nhóm bị ảnh 

hưởng bởi TAD và các tổ chức phi chính phủ địa phương trước các cuộc họp tham vấn cộng 
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đồng, tức là mục tiêu mô tả và tác động tiềm năng cho các cuộc họp tham vấn cộng đồng đầu 

tiên và tóm tắt ESIA cho các cuộc họp tham vấn cộng đồng lần thứ hai. 

Dự thảo và ESIA cuối cùng sẽ được công bố tại địa phương tiếp cận với người bị ảnh hưởng 

và trang web của ĐHQG-HCM bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Các tóm tắt của báo cáo ESIA 

(bằng tiếng Anh) sẽ được chuyển đến cho giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới, trong 

khi báo cáo ESIA đầy đủ (bằng tiếng Anh) sẽ được cung cấp thông qua các trang web của 

Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định. 

Tài nguyên văn hóa vật thể (OP/BP 4.11): 

Các chính sách được kích hoạt cho các TDA bao gồm các hoạt động khai quật mà có thể dẫn 

đến phát hiện những cơ hội. Việc đánh giá tác động tài nguyên văn hóa vật thể và các biện 

pháp giảm thiểu để giải quyết các tác động, cũng như các thủ tục cho cơ hội phát hiện được 

bao gồm trong ESMP của TDA. 

Chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin1: 

Chính sách tiếp cận thông tin của Ngân hàng Thế giới nhằm đảm bảo rằng những người và 

nhóm người bị ảnh hưởng bởi dự án được thông báo về mục tiêu và tác động của dự án và 

được tư vấn trong suốt dự án để đảm bảo rằng lợi ích của họ. Tài liệu được công bố tại địa 

phương trong khu vực dự án và trang web của Ngân hàng Thế giới, bao gồm trung tâm cơ sở 

dữ liệu điện tử ở Washington DC, cung cấp quyền truy cập thông tin về các dự án và chương 

trình của Ngân hàng Thế giới cho công chúng. 

Chính sách của Ngân hàng yêu cầu trong quá trình EA, Chính phủ tiến hành tham vấn với các 

bên liên quan như các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án và các tổ chức phi chính phủ địa phương 

về các khía cạnh môi trường xã hội và thiết kế của dự án. Tất cả các công cụ dự thảo và báo 

cáo cuối cùng được công bố tại địa phương ở nơi dễ tiếp cận, ở dạng và ngôn ngữ dễ hiểu đối 

với các bên liên quan chính; bằng tiếng Anh tại trang web Ngân hàng trước khi bắt đầu thẩm 

định dự án. 

Hướng dẫn về Nhóm Môi trường, An toàn, Sức khỏe của Ngân hàng Thế Giới 

Dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ nên đưa vào các hạng mục về Hướng dẫn Môi trường, 

An toàn và Sức khỏe. (được gọi là "Hướng dẫn EHS2"). Hướng dẫn EHS là tài liệu tham khảo 

kỹ thuật với các ví dụ nói chung và ngành công nghiệp cụ thể of Thực hành công nghiệp quốc 

tế hiệu quả. 

Hướng dẫn EHS chứa các mức hiệu suất và các biện pháp được coi là chấp nhận được với 

Nhóm Ngân hàng Thế giới và thường được coi là có thể đạt được tại các cơ sở mới với chi phí 

hợp lý theo công nghệ hiện có. Quá trình đánh giá môi trường có thể đề nghị mức thay thế 

(cao hơn hoặc thấp hơn) hoặc các biện pháp, trong đó nếu có thể chấp nhận cho Ngân hàng 

Thế giới, trở thành yêu cầu cụ thể của dự án. TTDA này nên được thực hiện phù hợp với các 

Hướng dẫn EHS chung. 

Tiêu chuẩn quốc tế áp dụng và thực hành an toàn trong PTN  

ISO 17025:2005: Các PTN sẽ được xây dựng để đạt được tiêu chuẩn ISO 17025: 2005. 

ISO/IEC 17025: 2005 quy định cụ thể các yêu cầu chung về năng lực để thực hiện kiểm tra 

và/hoặc hiệu chuẩn, bao gồm việc lấy mẫu. Nó bao gồm việc thử nghiệm và hiệu chuẩn thực 

hiện bằng phương pháp chuẩn, phương pháp phi tiêu chuẩn, và các phương pháp được PTN 

phát triển. 

                                                 

1 Chi tiết về Chính sách của Ngân hàng Thế giới về Tiếp cận thông tin, http://www.worldbank.org/en/access-to-inif. 

2 Tham khảo tại trang web của IFC, www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines. 

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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Nó được áp dụng cho tất cả các tổ chức thực hiện kiểm tra và/hoặc hiệu chuẩn. Chúng bao 

gồm, ví dụ, bên thứ nhất, bên thứ hai, và bên thứ ba của PTN, và PTN nơi thử nghiệm và/hoặc 

các hình thức hiệu chuẩn một phần và chứng nhận sản phẩm. 

ISO/IEC 17025:2005: được áp dụng cho tất cả các PTN không phụ thuộc vào số lượng nhân 

viên hoặc mức độ phạm vi thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. Khi một PTN không thực hiện 

một hoặc những hoạt động được kiểm soát bởi ISO/IEC 17025: 2005, chẳng hạn như lấy mẫu 

và thiết kế/phát triển các phương pháp mới, các yêu cầu của những điều khoản không áp 

dụng. 

ISO/IEC 17025:2005: là để sử dụng bởi các PTN trong việc phát triển hệ thống quản lý của 

mình về chất lượng, quản lý và kỹ thuật hoạt động. Khách hàng trong PTN, cơ quan quản lý 

và các cơ quan kiểm định chất lượng cũng có thể sử dụng nó trong xác nhận hoặc thừa nhận 

năng lực của PTN. ISO/IEC 17025:2005 sẽ được sử dụng làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận 

của các PTN. Phù hợp với yêu cầu quy định và an toàn hoạt động của các PTN không được 

kiểm soát bởi ISO/IEC 17025:2005. 

Thực hành thận trọng trong PTN (ISBN 978-0-309-13864-2/DOI 10.17226/ 12.654). Các thực 

hành thận trọng (1995) đã được sử dụng trên toàn thế giới và đã sử sụng như một nguồn tài 

liệu tham khảo hàng đầu cho thực hành trong PTN. Một báo cáo mới (2011) sẽ mở rộng hơn 

và phiên bản này sẽ hỗ trợ các ĐHQG-HCM nhằm cung cấp một môi trường PTN an toàn và 

lành mạnh để giảng dạy, học tập, và tiến hành nghiên cứu. 

Hướng dẫn thiết kế bền vững 

Các TDA được khuyến khích áp dụng các thiết kế bền vững trong quá trình thiết kế kỹ thuật 

cho các tòa nhà và các cơ sở khác để giúp bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Mục tiêu 

chính của thiết kế bền vững là giảm, hoặc tránh, cạn kiệt hoàn toàn tài nguyên quan trọng như 

năng lượng, nước và nguyên liệu; ngăn chặn suy thoái môi trường do cơ sở vật chất và cơ sở 

hạ tầng trong suốt vòng đời của chúng; và tạo ra môi trường xây dựng có thể sống thoải mái, 

an toàn và hiệu quả. 

Hạng mục xây dựng sử dụng các nguồn lực (năng lượng, nước, nguyên liệu,..), tạo ra chất thải 

(người lưu trú, xây dựng và phá dỡ), và phát ra khí thải có hại vào khí quyển. chủ dự án xây 

dựng, nhà thiết kế, và các nhà xây dựng phải đối mặt với một thách thức để đáp ứng nhu cầu 

cho các cơ sở mới và cải tạo được vị trí, đảm bảo, khỏe mạnh và tạo hiệu quả trong khi phải 

giảm thiểu tác động tiêu cực đối với xã hội, môi trường, và kinh tế. Một cách lý tưởng, xây 

dựng thiết kế nên là kết quả trong lợi ích ròng dương tính với cả ba lĩnh vực (Nguồn: EPA, 

USGBC - Dẫn đầu trong Năng lượng và Thiết kế môi trường (LEED)). Xem thêm thông tin 

bên dưới để biết hướng dẫn chi tiết về Thiết kế bền vững. 

Hướng dẫn thiết kế bền vững   

Tối ưu hóa tiềm năng công trình  

Thiết lập các quy định trong công trường nên có một quy trình tiếp cận nhằm hướng đến: 

 Giảm thiểu sự mở rộng của các không gian mở thông qua việc tận dụng những vùng 

đất xáo trộn, tái sử dụng những khu vực bỏ hoang, và tân trang lại các tòa nhà hiện 

hữu; 

 Xây dựng các tuyến đường dành riêng cho động vật hoang dã nếu có thể ở các vị trí 

thích hợp hoặc cho toàn bộ khu vực dự án; Liên kết các khu vực tự nhiên nhiều nhất có 

thể để đảm bảo quá trình di chuyển, di cư của các loài động vật hoang dã không bị xáo 

trộn.  

 Xem xét đến hệ quả năng lượng và khí thải carbon trong khu vực dự án và định hướng 

việc xây dựng; 

https://www.wbdg.org/design-objectives/productive/provide-comfortable-environments
https://www.wbdg.org/design-objectives/secure-safe/security-building-occupants-assets
https://www.wbdg.org/design-objectives/secure-safe/occupant-safety-health
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 Kiểm soát sự xói mòn thông qua việc cải thiện quy trình phân loại cảnh quan; 

 Sử dụng thực vật bản địa và loại bỏ các cây xâm lấn hiện có; 

 Giảm nhiệt nóng bằng các phương án thiết kế, giảm thiểu các bề mặt không thấm nước 

và sử dụng tốt cảnh quan; 

 Tối thiểu hóa các tác nhân gây xáo trộn môi trường sống; 

 Giảm thiểu, kiểm soát và xử lý dòng chảy bề mặt; 

 Phục hồi hiện trạng cho các khu vực xuống cấp bằng cách cải thiện môi trường sống 

cho các loài bản địa thông qua trồng các loài thực vật bản địa, thực vật thích nghi với 

khí hậu và hệ thống nước khép kín. 

 Xác định khoảng cách đi bộ từ các tòa nhà đến các cửa hàng và dịch vụ, đặc biệt là các 

cửa hàng tạp hóa; 

 Kết hợp các giải pháp vận chuyển trong khu vực dự án để đảm bảo nhu cầu bãi đỗ xe 

đạp, xe hơi và các phương tiện giao thông công cộng. Khuyến khích lựa chọn các 

phương tiện công cộng truyền thống; 

 Thường xuyên kiểm soát an ninh khu vực. Nắm rõ vị trí các đường vào, bãi đỗ xe, dải 

phân cách và chu vi đèn chiếu sáng,... 

 Làm việc kỹ càng với nhà thiết kế đèn để giảm cường độ sáng của đèn an ninh và 

không gây ô nhiễm ánh sáng. Nếu đèn an ninh quá sáng, "kẻ xấu" có thể dễ dàng thực 

hiện các hoạt động phạm pháp, qua mặt nhân viên an ninh. 

Tối ưu hóa sử dụng năng lượng  

Trong quá trình thiết kế cơ sở và phát triển, dự án xây dựng phải có cái nhìn toàn diện, tích 

hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu sau: 

 Thiết kế cần đảm bảo các nhu cầu như giảm ảnh hưởng của nhiệt độ, không gian 

thoáng mát và sáng sủa, không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết bên ngoài; 

 Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như ánh sáng ban ngày, nhiệt từ mặt trời, quang 

điện, địa nhiệt và làm mát bằng nước ngầm; 

 Ghi rõ hiệu suất của hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) và hệ 

thống đèn chiếu sáng để đảm bảo yêu cầu trong một khoảng không gian và toàn bộ 

diện tích; 

 Tối ưu hóa hiệu quả của các công trình 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 CO2 và các cảm biến chất lượng không khí khác; 

 Giám sát hiệu quả 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 tiết kiệm 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; 

 Các phương án cân bằng, bảo toàn năng lượng và nước trong tháp giải nhiệt thông qua 

các bộ phận tiết kiệm 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; 
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 Tận dụng nước thải và nước xám không sử dụng cho các hoạt động khác (như xả toilet 

và tưới cây, tuy nhiên cần xem xét chất lượng nước yêu cầu cho mỗi hoạt động sử 

dụng nước). 

 Thành lập trung tâm xử lý và tái chế chất thải; 

 Áp dụng cách quản lý thực tiễn tốt nhất để tiết kiệm 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 nghị 

định về năng lượng độc lập và an ninh thủy văn để duy trì, khôi phục hiện trạng thủy 

văn thông qua các yếu tố nhiệt độ, tốc độ, lưu lượng và thời gian chảy. 

Tối ưu hóa không gian xây dựng và sử dụng vật liệu  

Ngay từ trong giai đoạn đưa ra ý tưởng và thiết kế cơ sở, dự án phải có cái nhìn toàn diện, 

tích hợp nhằm hướng tới: 

 Thu hồi và tận dụng các thiết bị, sản phẩm, và máy móc có sẵn mọi lúc, như là các 

công trình lịch sử, vị trí các công trình và các đồ dùng, thiết bị được tân trang lại; 

 Các cơ sở thiết kế có thể thích ứng với các mục đích sử dụng khác nhau, đồng thời có 

thể tháo rời và tái sử dụng hoặc tái chế khi các công trình đã xuống cấp. 

 Giảm sử dụng vật liệu tổng thể thông qua tối ưu hóa kích thước và kết cấu 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 sử dụng vật liệu mới, tối đa hóa việc tái chế 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 khai thác của bên thứ ba; 

 Hạn chế việc tạo ra các vật liệu từ việc xây dựng và phá hủy (C & D), khuyến khích 

phân tách các 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; 

 Không 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; 

 Khuyến khích việc tái chế chất thải trong quá trình vận hành thông qua lập kế hoạch 

trong giai đoạn đưa ra ý tưởng 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 cái nhìn toàn diện, tích 

hợp nhằm: 

 Tạo điều kiện để nâng cao IEQ thông qua việc thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì 

tốt; 

 Các quyết định phải mang giá trị thẩm mỹ, như tầm quan trọng của cảnh quan và sự 

kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo; 

 Đảm bảo sự tiện nghi về nhiệt độ, có thể điều khiển từ xa đối với nhiệt độ và dòng 

không khí lưu thông; 

 Đảm bảo chế độ thông gió trong các công trình; 

 Ngăn ngừa vi khuẩn trong không khí, nấm mốc và các loại nấm khác, như nấm radon, 
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thông qua việc thiết kế nhằm đảm bảo sự thông thoáng trong các công trình, trang bị 

thiết bị sưởi, thông gió, điều hòa không khí để đảm bảo độ ẩm trong nhà.  

 Sử dụng các vật liệu không gây ô nhiễm hoặc số lượng phát thải thấp; 

 Đảm bảo tính riêng tư và tiện lợi bằng việc sử dụng các vật liệu cách âm; 

 Kiểm soát mùi khó chịu bằng phương pháp cách ly và xử lý chất gây mùi, đồng thời 

cần chọn sản phẩm làm sạch một cách cẩn thận. Thực hiện các chiến lược sử dụng 

năng lượng hiệu quả để loại bỏ bỏ mùi hôi có hại trong khi quá trình phục hồi năng 

lượng diễn ra tại điều kiện môi trường bên trong; 

 Tạo ra môi trường sáng cao thông qua việc kết hợp các nguồn ánh sáng tự nhiên và 

nhân tạo. 

 Cung cấp nước sạch. 

Tối ưu hóa công tác vận hành và bảo trì  

Trong suốt vòng đời của công trình, công tác vận hành và bảo trì nên hướng tới: 

 Đào tạo cư dân, quản lý tòa nhà và nhân viên bảo trì theo các nguyên tắc và phương 

pháp thiết kế bền vững sẽ giảm thiểu các lỗi hệ thống; 

 Mua các sản phẩm và vật tư làm sạch từ các nguồn tin cậy, có thể phân hủy sinh học và 

an toàn cho cả nhân viên và dân cư tòa nhà, từ đó cải thiện chất lượng không khí trong 

nhà; 

 Kiểm tra các điểm cảm biến một cách thường xuyên để đảm bảo hiệu quả năng lượng 

không bị ảnh hưởng; 

 Sử dụng các bộ điều khiển tự động đối với năng lượng, nước, chất thải, nhiệt độ, độ 

ẩm, thông gió; 

 Giảm thiểu lượng chất thải bằng cách giảm thiểu nguồn phát sinh và tái chế chất thải; 

 Giảm thiểu việc đi lại bằng cách hỗ trợ các chương trình trực tuyến và môi trường làm 

việc di động; 

 Thực hiện kiểm toán năng lượng theo lịch trình và vận hành lại hệ thống. 

 Khi nâng cấp trang thiết bị hoặc hệ thống, chọn các trang thiết bị có hiệu quả cao hơn, 

vật liệu bền sẽ chịu được bão và các yếu tố tự nhiên khác, và cải thiện tường bao của 

công trình nếu có thể. 

Hướng dẫn lưu ý về việc quản lý rủi ro tác động bất lợi đến cộng đồng từ dòng lao động tạm 

thời do dự án gây ra (ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2016) 

Lưu ý này cung cấp hướng dẫn về xác định, đánh giá và quản lý rủi ro của các tác động xã hội 

và môi trường bất lợi có liên quan đến dòng lao động tạm thời do các dự án hỗ trợ của Ngân 

hàng. Lưu ý chứa các nguyên tắc hướng dẫn và các khuyến nghị được coi là một phần của 

thiết kế và triển khai các dự án với các công trình dân dụng đòi hỏi lao động từ bên ngoài khu 

vực ảnh hưởng của dự án. Lưu ý này không đưa ra các yêu cầu mới, mà là tìm cách cung cấp 

hướng dẫn cụ thể về cách tiếp cận dòng lao động tạm thời trong quy trình đánh giá môi 

trường và xã hội. 

2.3. Phân tích khoảng cách giữa chính sách của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế 

giới  

Việc áp dụng các chính sách đánh giá môi trường tại Việt Nam, cũng như những nỗ lực khác 

nhau hướng đến hài hòa chính sách giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ, đã từng bước 

thu hẹp khoảng cách giữa hai hệ thống. Tuy nhiên, sự khác biệt vẫn tồn tại giữa chính sách 

của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới về môi trường. Những khác biệt và các biện pháp hạn 

chế khoảng cách đề xuất được mô tả trong Bảng 2-1 dưới đây:
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Bảng 2-1. Tóm tắt các quy trình của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam cùng những biên pháp hạn chế khoảng cách 

Quy trình 

EA 

Ngân hàng Thế giới                                                

(Quy định trong OP/BP 4.01 về EA) 

Việt Nam (Quy định tại Nghị định 

18/2015/NĐ-CP, Nghị định 40/2019/NĐ-CP 

và Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) 

Các biện pháp hạn chế 

khoảng cách 

Sàng lọc 

Quá trình EA của WB nói chung bắt đầu bằng 

sàng lọc tại thời điểm xác định dự án. WB sẽ 

phân loại một dự án đề xuất thành một trong bốn 

loại bao gồm A, B, C, hoặc FI tùy thuộc vào 

loại, vị trí, sự nhạy cảm, và quy mô của dự án và 

tính chất, tầm quan trọng của tác động môi 

trường tiềm năng của nó. 

- Loại A: EIA đầy đủ là bắt buộc. Trong một 

số trường hợp, ESMF (ESMF) cũng là bắt 

buộc. 

- Loại B: ESIA, ESMF hoặc ESMP là bắt 

buộc. Trong hầu hết các trường hợp, ESMF 

và ESMP là bắt buộc. 

- Loại C: không bắt buộc có EA. 

- Thể loại FI: ESMF là công cụ thường được 

sử dụng nhất. Trong một số trường hợp, chi 

tiết và tác động của TDA đã được xác định 

bởi thẩm định, FI chuẩn bị công cụ cụ thể 

dựa trên các khuôn khổ, như ESIA hoặc 

ESMP. 

Các loại dự án được trình bày trong phụ lục II, 

III và IV của Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Phụ 

lục I, II và III quy định EIA và Kế hoạch bảo 

vệ môi trường cho các dự án được đề xuất. Phụ 

lục I của Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định 

Đánh giá môi trườn chiến lược (SEA) cho 

chiến lược và lập kế hoạch. Do đó, chủ dự án 

có trách nhiệm chuẩn bị các công cụ EA dựa 

trên các phụ lục I, II và III tham khảo ý kiến 

với Sở TNMT hoặc Tổng cục Môi trường cho 

các công cụ EA thích hợp. 

- Dự án năm trong Phụ lục II, III: EIA là bắt 

buộc. 

- Dự án rơi vào Phụ lục IV hoặc Cột 5 của 

Phụ lục II: Kế hoạch bảo vệ môi trường là 

bắt buộc. 

Sử dụng tùy trường hợp (trên cơ 

sở dự án) Ngân hàng Thế giới 

tiếp cận trong sàng lọc các dự 

án tầm quan trọng của tác động, 

và sau đó xác định loại EA của 

dự án. 

Kiểm tra mức độ và tầm quan 

trọng của các tác động dự án 

dựa trên các loại dự án và quy 

mô, vị trí dự án, tính nhạy cảm 

của vấn đề môi trường và xã 

hội, và bản chất và tầm quan 

trọng của tác động tiềm tàng. 

Công cụ 

đánh giá 

tác động 

Tùy thuộc vào sàng lọc, một loạt các công cụ 

được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của Ngân 

hàng Thế giới, bao gồm: ESMF, cụ thể ESIA và 

ESMP, EA ngành, khu vực, SEA; đánh giá rủi 

Các loại công cụ EA như SEA, EIA hoặc Kế 

hoạc Bảo vệ môi trường được quyết định dựa 

trên các Phụ lục I, II, III và IV của Nghị định 

Thực hiện theo các yêu cầu của 

Ngân hàng Thế giới về các loại 

EA công cụ cần thiết 
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Quy trình 

EA 

Ngân hàng Thế giới                                                

(Quy định trong OP/BP 4.01 về EA) 

Việt Nam (Quy định tại Nghị định 

18/2015/NĐ-CP, Nghị định 40/2019/NĐ-CP 

và Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) 

Các biện pháp hạn chế 

khoảng cách 

(EA) ro hoặc rủi ro; kiểm toán môi trường. Ngân hàng 

Thế giới cung cấp hướng dẫn chung cho việc 

thực hiện của mỗi công cụ. 

40/2019/NĐ-CP. 

Phạm vi 

Ngân hàng Thế giới giúp Bên vay dự thảo Đề 

cương tham chiếu cho báo cáo EA và xác định 

phạm vi của EA, thủ tục, đúng tiến độ và phác 

thảo của báo cáo EA. 

Đối với dự án nhóm A, Đề chương tham chiếu 

của ESIA là cần thiết, và phạm vi và tư vấn 

được thực hiện để chuẩn bị các điều khoản tham 

chiếu cho báo cáo EA. 

Điều khoản tham chiếu cho EA không bắt 

buộc. 

Thông thường sau khi tham khảo ý kiến với Sở 

TNMT địa phương hoặc Tổng cục Môi trường 

cho các loại EA, chủ dự án sẽ tiến hành chuẩn 

bị báo cáo EA.  

Điều khoản tham chiếu cho 

Đánh giá môi trường tái định 

cư, SEA, ESMF, ESIA, và 

ESMP là một công cụ tốt để 

thực hiện. 

Thực hiện theo điều khoản tham 

chiếu của WB về phạm vi và 

các yêu cầu tư vấn. 

Tham vấn 

cộng đồng 

Trong quá trình đánh giá tác động, bên vay tư 

vấn nhóm dự án bị ảnh hưởng và chính quyền 

địa phương về các khía cạnh môi trường của dự 

án và có quan điểm của họ vào dự án. 

Đối với dự án nhóm A, Bên vay tham vấn các 

nhóm này ít nhất hai lần: (a) ngay sau khi kiểm 

tra môi trường và trước khi điều khoản tham 

chiếu cho EA được hoàn thành; và (b) một lần 

khi dự thảo báo cáo EA được chuẩn bị. Bên 

cạnh đó, tư vấn với các nhóm đó trong suốt thực 

hiện dự án nếu cần thiết để các vấn đề liên quan 

và ảnh hưởng  họ. 

Đối với dự án loại B, ít nhất một tham vấn cộng 

đồng cần phải được tiến hành. 

Chủ dự án có trách nhiệm tham khảo ý kiến với 

UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung 

là xã) nơi dự án được thực hiện, với các tổ chức 

hoặc cộng đồng dưới sự tác động trực tiếp của 

dự án (do nước thải, khí thải, bụi , chất thải rắn, 

lún, sạt lở đất, bồi lắng, tiếng ồn, đa dạng sinh 

học) nghiên cứu và tiếp thu ý kiến khách quan 

và yêu cầu hợp lý của các đơn vị có liên quan 

để giảm thiểu những tác động tiêu cực của dự 

án đối với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh 

học và sức khỏe cộng đồng. 

UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ 

chức dưới tác động trực tiếp của dự án sẽ được 

tư vấn. Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo 

EIA cho UBND cấp xã nơi dự án được thực 

EA tư vấn theo quy định EA 

của chính phủ là không đủ và 

Bên vay cần làm theo yêu cầu 

của Ngân hàng Thế giới về tư 

vấn và công bố thông tin trong 

quá trình EA. 

Tham khảo ý kiến mang lại lợi 

ích cho việc thiết kế dự án và 

góp phần vào kết quả môi 

trường dự án .  
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Quy trình 

EA 

Ngân hàng Thế giới                                                

(Quy định trong OP/BP 4.01 về EA) 

Việt Nam (Quy định tại Nghị định 

18/2015/NĐ-CP, Nghị định 40/2019/NĐ-CP 

và Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) 

Các biện pháp hạn chế 

khoảng cách 

Tham vấn có ý nghĩa khi Bên vay cung cấp các 

tài liệu dự án có liên quan một cách kịp thời 

trước khi tham khảo ý kiến bằng hình thức và 

ngôn ngữ dễ hiểu và dễ tiếp cận với nhóm được 

tư vấn. 

Biên bản các cuộc họp cộng đồng được đính 

kèm trong báo cáo. 

hiện và tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của 

dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 

mà trên đó các báo cáo EIA được nhận, 

UBND các xã và các tổ chức dưới sự tác động 

trực tiếp của dự án có trách nhiệm gửi phản 

ứng của họ, hoặc không trả lời cho chủ Sở hữu 

dự án nếu họ đồng ý với đề xuất của chủ dự 

án. (Khoản 5b, Điều 12, Nghị định 

18/2015/NĐ-CP). 

Việc tham vấn với cộng đồng dưới sự tác động 

trực tiếp của dự án được thực hiện theo hình 

thức họp cộng đồng đồng chủ trì bởi chủ dự án 

và UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện 

cùng với sự tham gia của đại diện của Tổ quốc 

Việt Mặt trận các xã, các tổ chức chính trị-xã 

hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức, khu dân cư, 

làng họp của UBND. Tất cả các ý kiến của các 

đại biểu dự họp phải được ghi đầy đủ và trung 

thực trong biên bản họp. 

Công bố 

Trước khi Ngân hàng Thế giới tiến hành thẩm 

định dự án báo cáo EA phải được thực hiện công 

bố cho các nhóm dự án bị ảnh hưởng và chính 

quyền địa phương. Một khi Ngân hàng Thế giới 

đã chính thức nhận được báo cáo, họ sẽ làm cho 

các báo cáo EA bằng tiếng Anh có sẵn cho công 

chúng thông qua các trang web của WB. 

Sau khi báo cáo EIA được phê duyệt, chủ dự 

án có trách nhiệm lập, phê duyệt và công khai 

hiển thị kế hoạch quản lý môi trường  UBND 

địa phương, trong đó tham khảo ý kiến của 

cộng đồng được thực hiện cho thông tin, kiểm 

tra, giám sát của nhân dân. (Điều 16, Nghị 

định 18/2015). 

Thực hiện theo chính sách của 

Ngân hàng Thế giới về tiếp cận 

thông tin và chính sách về công 

bố thông tin dự án, bao gồm các 

công cụ EA. 
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Quy trình 

EA 

Ngân hàng Thế giới                                                

(Quy định trong OP/BP 4.01 về EA) 

Việt Nam (Quy định tại Nghị định 

18/2015/NĐ-CP, Nghị định 40/2019/NĐ-CP 

và Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) 

Các biện pháp hạn chế 

khoảng cách 

Chuyên gia               

độc lập 

Đối với dự án nhóm A, Bên vay giữ chuyên gia 

EA độc lập không liên kết với các dự án để thực 

hiện EA.  

Đối với dự án nhóm A có nguy cơ cao hay vấn 

đề môi trường đa chiều, Bên vay cũng nên tham 

gia vào ban cố vấn,  các chuyên gia môi trường 

quốc tế công nhận độc lập để tư vấn về các khía 

cạnh của dự án có liên quan đến EA.  

Các chuyên gia/công ty tư vấn sẽ được lựa chọn 

thông qua quá trình dự thầu theo hình quan sát 

chặt chẽ của Ngân hàng Thế giới. 

Không quy định trong chính sách Việt Nam. 

Chủ dự án có trách nhiệm lập hoặc thuê một tổ 

chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 

1, Điều 13 (Nghị định 18/2015) để chuẩn bị 

một báo cáo EIA. Chủ dự án hoặc tham khảo ý 

kiến nhà cung cấp dịch vụ dự án phải đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện sau: (i) Có nhân viên chịu 

trách nhiệm về EIA phải được ở mức độ tối 

thiểu Cử nhân và Giấy chứng nhận tư vấn EIA; 

(ii) Có nhân viên chuyên liên quan đến các dự 

án thu thập ít nhất độ Cử nhân; (iii) Có cơ sở 

vật chất-kỹ thuật và các thiết bị chuyên dùng 

cho đo đạc, chụp, xử lý và phân tích mẫu môi 

trường, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Trong 

trường hợp không có các thiết bị chuyên dùng 

có trình độ, có một hợp đồng để thuê một tổ 

chức có khả năng. 

Thực hiện theo các yêu cầu 

Ngân hàng Thế giới để tránh 

xung đột lợi ích. 

Quá trình 

xem xét 

EA 

Ngân hàng đánh giá những phát hiện và kiến 

nghị của EA để xác định xem chung đã cung cấp 

một cơ sở đầy đủ để xử lý các dự án tài trợ của 

Ngân hàng. Khi bên vay đã hoàn thành hoặc một 

phần hoàn thành công việc EA trước sự tham gia 

của Ngân hàng trong một dự án, Ngân hàng xem 

xét EA để đảm bảo tính nhất quán với chính sách 

này. Ngân hàng có thể, nếu cần thiết, yêu cầu 

công việc EA bổ sung, bao gồm tham vấn cộng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 

đánh giá và phê duyệt báo cáo EIA các dự án 

quy định tại Phụ lục III của Nghị định này, trừ 

các dự án thuộc diện bí mật quốc phòng và an 

ninh quốc gia. 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm 

đánh giá và phê duyệt báo cáo EIA cho các dự 

án thuộc thẩm quyền của họ, ngoại trừ cho các 

dự án tại Phụ lục III của Nghị định này. 

Ngoài các yêu cầu Chính phủ, 

thực hiện theo các thủ tục xem 

xét và giải phóng mặt bằng theo 

Ngân hàng Thế giới. 
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Quy trình 

EA 

Ngân hàng Thế giới                                                

(Quy định trong OP/BP 4.01 về EA) 

Việt Nam (Quy định tại Nghị định 

18/2015/NĐ-CP, Nghị định 40/2019/NĐ-CP 

và Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) 

Các biện pháp hạn chế 

khoảng cách 

đồng và công bố. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đánh giá 

và phê duyệt báo cáo EIA các dự án trên địa 

bàn tỉnh, trừ các dự án quy định ở trên. 

Việc thẩm định sẽ diễn ra chậm nhất là làm 

việc 45 ngày ở cấp Bộ TNMT và 30 ngày làm 

việc ở cấp Sở TNMT và 5 ngày làm việc ở cấp 

huyện cho sau khi nhận được đủ điều kiện EIA 

đầy đủ hoặc Kế hoạc bảo vệ môi trường. 

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm định 

có thể tham khảo ý kiến với một số chuyên gia 

môi trường và dự án liên quan đến. Các cơ 

quan, tổ chức và các chuyên gia tư vấn có trách 

nhiệm trả lời bằng văn bản trong vòng 07 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 

cho ý kiến kèm theo báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án (Khoản 4a Điều 14, Nghị 

định 40/2019/NĐ-CP). 

Số lượng 

và ngôn 

ngữ của 

EIA cần 

thẩm định 

Số bản sao không được chỉ định. 

Yêu cầu ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Báo 

cáo EA bằng tiếng Việt được yêu cầu cho công 

bố trong nước và tiếng Anh là cần thiết cho việc 

công bố tại trang web bên ngoài Ngân hàng 

Các chủ dự án phải nộp ít nhất là 07 bản sao 

của báo cáo EIA (phụ thuộc vào số lượng 

thành viên hội đồng thẩm định) và một bản sao 

của nghiên cứu khả thi hoặc báo cáp kinh tế-kỹ 

thuật cho dự án được đề xuất. 

Thực hiện theo hướng dẫn của 

Ngân hàng Thế giới và các yêu 

cầu Chính phủ. 

Nội dung 

báo cáo 

Đối với dự án nhóm A, nội dung của báo cáo EA 

như tại Phụ lục B của OP 4.01. 

Phạm vi của EA cho một dự án loại B có thể 

Nội dung của báo cáo nên phù hợp với Thông 

tư số 27/2015 /TT-BTNMT. 

Nội dung của báo cáo EA nên 

đáp ứng cả hai yêu cầu chính 

sách Ngân hàng và các quy định 
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Quy trình 

EA 

Ngân hàng Thế giới                                                

(Quy định trong OP/BP 4.01 về EA) 

Việt Nam (Quy định tại Nghị định 

18/2015/NĐ-CP, Nghị định 40/2019/NĐ-CP 

và Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) 

Các biện pháp hạn chế 

khoảng cách 

thay đổi tùy dự án, nhưng nó sẽ hẹp hơn so với 

loại A. KHQLMT là một phần không thể thiếu 

của loại A (không phụ thuộc vào các công cụ 

khác được sử dụng). Đối với các dự án loại B 

cũng có thể dẫn đến một ESMP với nội dung 

được nêu trong Phụ lục C của OP 4.01. 

của Chính phủ Việt Nam. 

Giám sát 

EA 

Trong suốt quá trình thực hiện dự án, Ngân hàng 

Thế giới giám sát các khía cạnh môi trường của 

dự án trên cơ sở các quy định về môi trường và 

bố trí tài chính của Bên vay đã thỏa thuận trong 

hiệp định vay vốn và được mô tả trong các tài 

liệu dự án khác, để xác định xem việc tuân thủ 

của Bên vay với giao ước môi trường (chủ yếu 

là với kế hoạch quản lý môi trường) là thỏa 

đáng. Nếu tuân thủ là không thỏa đáng, Ngân 

hàng Thế giới sẽ thảo luận với các hành động 

cần thiết để bên vay tuân thủ. 

Sở TNMT địa phương được giao phó cho giám 

sát việc tuân thủ môi trường của dự án. 

Vào cuối giai đoạn xây dựng dự án, cơ quan 

quản lý môi trường sẽ phối hợp với Cơ quan 

Quản lý xây dựng để giám sát việc tuân thủ các 

hoạt động quản lý môi trường được nêu trong 

EA. 

Dự án yêu cầu hệ thống quản lý 

môi trường được thành lập để 

theo dõi và giám sát việc tuân 

thủ biện pháp bảo vệ trong quá 

trình thực hiện. 

Thực hiện theo các yêu cầu 

trong Hiệp định vay dự án, 

ESMF và hợp đồng với nhà 

thầu để theo dõi và giám sát 

biện pháp bảo vệ phù hợp. 
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CHƯƠNG 3. MÔ TẢ DỰ ÁN 

3.1. Mục tiêu tổng thể của dự án 

Mục tiêu của dự án là nâng cao sự phù hợp và chất lượng các sinh viên tốt nghiệp và các sản 

phẩm nghiên cứu của VNU-HN, ĐHQG-HCM, và ĐHĐN đồng thời cải thiện cơ chế quản lý 

và tài chính của chủ đầu tư. 

3.2. Mục tiêu của tiểu dự án 

3.2.1. Mục tiêu chung 

TDA được đề xuất với mục đích: (i) Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng và cấp bách, 

tạo nền tảng cho việc cải thiện các hoạt động học thuật; (ii) Xây dựng năng lực quản lý để mở 

rộng quy mô đào tạo, thúc đẩy hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học; và (iii) Phát triển 

ĐHQG-HCM thành một ĐHQG-HCM hiện đại, thông minh và bền vững xanh để trở thành 

một trong những hệ thống đại học hàng đầu ở châu Á và là trung tâm khoa học, công nghệ, 

văn hóa và kiến thức của Việt Nam. Mục tiêu quan trọng nhất là có năng lực đào tạo cho lực 

lượng lao động có trình độ đại học quốc gia để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ 

cao để phát triển kinh tế-xã hội. 

3.2.2. Mục tiêu cụ thể 

Hợp phần 1: Quốc tế hóa các chương trình học của ĐHQG-HCM thông qua các mục tiêu cụ 

thể sau đây (i) vào năm 2025, 180 chương trình đại học được giảng dạy bằng tiếng nước 

ngoài; (ii) 90 chương trình được các tổ chức chứng nhận quốc tế chấp nhận (iii) 4.000 sinh 

viên nước ngoài học tập và nghiên cứu tại ĐHQG-HCM vào năm 2025 và 6.500 sinh viên vào 

năm 2035; (iv) và 96% sinh viên sau một năm tốt nghiệp có việc làm vào năm 2025.      

Hợp phần 2: Phát triển các nghiên cứu khoa học nổi bật và chuyển giao công nghệ trong các 

lĩnh vực chính của khoa học vật liệu, kỹ thuật y sinh, công nghệ sinh học và công nghệ thông 

tin, đặc biệt là thúc đẩy các nghiên cứu khoa học về trí tuệ nhân tạo, dược phẩm, môi trường 

và biến đổi khí hậu, mô hình dự báo sự phát triển kinh tế xã hội, cơ chế phát triển kinh tế số, 

nhân văn và cải thiện xã hội. 

Hợp phần 3: Phát triển các động lực hỗ trợ kỹ thuật để cải thiện năng lực hệ thống và triển 

khai TDA.  

3.3. Vị trí TDA 

ĐHQG-HCM có tổng diện tích 643,7 ha nằm ở huyện Thủ Đức, TPHCM và thị xã Dĩ An của 

tỉnh Bình Dương. ĐHQG-HCM giáp các phường Bình Thắng, Bình An và Đông Hòa của thị 

xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về phía Bắc. Phía Nam giáp với Quốc lộ 1 (NH1), Đại học Nông 

Lâm TPHCM và Đại học Thể dục Thể thao. Phía Đông giáp ĐHQG-HCM An ninh, NH1 và 

khu dân cư phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An của tỉnh Bình Dương và giáp phường Linh Xuân 

của huyện Thủ Đức, TP HCM về phía Tây. Vị trí TDA được trình bày trong Hình 3.1. 
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Hình 3-1. Vị trí địa lý của ĐHQG-HCM 

TDA sẽ được xây dựng trên 6,94 ha trên tổng diện tích (643,7 ha), trong đó 1,49 ha nằm ở 

quận Thủ Đức chiếm 21% và 4,65 ha nằm ở thị xã Dĩ An chiếm 79%. Toàn bộ đất xây dựng 

công trình dân dụng đã được giải phóng mặt bằng từ năm 2012 bởi ĐHQG-HCM. WB sẽ tài 

trợ cho các công trình dân dụng trên diện tích 6,94 ha.   

3.4. Thành phần TDA 

TDA bao gồm ba thành phần chính: (i) Cải thiện chất lượng hoạt động học thuật; (ii) Xuất sắc 

trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực quan trọng và (iii) 

Hỗ trợ kỹ thuật và triển khai.   

ĐHQG-HCM 

BÌNH DƯƠNG 

Phường Linh Xuân 

Phường Tân Phú Phường LinhTrung 

QUẬN THỦ ĐỨC  QUẬN 9 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Thị xã Dĩ An 

Phường Bình An 

Phường Bình Thắng 

Phường Đông Hòa 

Phường Đông Hòa 

Phường Long Bình 
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3.4.1. Thành phần 1: Nâng cao chất lượng hoạt động học tập  

Thành phần này được chia thành hai thành phần phụ.  

Tiểu hợp phần 1.1: Nâng cao chất lượng hoạt động học tập 

Hoạt động: Xây dựng, cải tạo không gian học tập, đào tạo mô phỏng với các thiết bị sáng tạo.  

Tiểu hợp phần 1.2: Phát triển cơ sở hạ tầng cho Khoa Y 

Các hoạt động: (i) xây dựng giai đoạn 1 của Khoa Y tòa nhà 05 tầng, (ii) xây dựng công viên, 

không gian xanh và cảnh quan và mạng lưới đường nội bộ để kết nối cơ sở hạ tầng với cơ sở 

hạ tầng chính. 

3.4.2. Hợp phần 2: Xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong 

các lĩnh vực quan trọng. 

Thành phần này được chia thành hai thành phần phụ. 

Tiểu hợp phần 2.1: Đầu tư xây dựng và cung cấp thiết bị cho các trung tâm nghiên cứu đáng 

tin cậy của ĐHQG-HCM với cơ sở hạ tầng hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế. 

Các hoạt động: (i) Xây dựng một trung tâm nghiên cứu chính sách UEL 05 tầng, (ii) Xây 

dựng một trung tâm nghiên cứu chính sách HSSU 04 tầng, (iii) Xây dựng một trung tâm 

nghiên cứu 3 tầng; và (iv) Cung cấp thiết bị cho trung tâm nghiên cứu chính sách của UEL, 

cho Trung tâm nghiên cứu chính sách của HSSU và cho Viện nghiên cứu. 

Tiểu hợp phần 2.2: Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hướng tới một ĐHQG-HCM 

xanh, thông minh, hiện đại và bền vững. 

Các hoạt động: (i) Nâng cấp và xây dựng các trạm XLNT: (a) trạm XLNT của Ký túc xá B 

với công suất 2.000 m3/ngày.đêm; (b) Xây dựng một trạm XLNT trong khuôn viên của Viện 

nghiên cứu với công suất 1.000 m3/ngày; (c) Xây dựng trạm XLNT trong khuôn viên của 

UEL với công suất 2.000 m3/ngày; (ii) Xây dựng và nâng cấp đường hiện có tại khu vực 

ĐHQG-HCM, bao gồm: (a) xây dựng đường ven hồ nội bộ để phục vụ giao thông cho Trung 

tâm nghiên cứu; (b) nâng cấp đường Tiêu Biểu hiện tại TC 02 để phục vụ giao thông cho 

ĐHQG-HCM, (c) nâng cấp đường nội bộ TC 07 để phục vụ giao thông cho ĐHQG-HCM; 

(iii) Đầu tư vào hệ thống mương cáp trên các tuyến đường chính để đảm bảo nguồn điện và 

điều kiện liên lạc cho ĐHQG-HCM.  

3.4.3. Thành phần 3: Hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ triển khai 

Thành phần này được chia thành hai thành phần phụ 

Tiểu thành phần 3.1: Hỗ trợ kỹ thuật  

Các hoạt động: (i) Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, lãnh đạo và quản lý; (ii) 

Cải thiện hệ thống hành chính, phát triển hệ thống quy định nội bộ; (iii) Xây dựng hệ sinh thái 

quản trị phổ cập hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế (xây 

dựng cơ sở dữ liệu về nhân viên và tổ chức); (iv) Xây dựng bộ công cụ để thực hiện lãnh đạo, 

quản trị, quản lý vận hành hệ thống. 

Tiểu thành phần 3.2: Hỗ trợ thực hiện  
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Hoạt động: (i) Cung cấp các dịch vụ tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị bao gồm lập báo cáo dự 

án đầu tư, đề xuất chính sách đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi, 

báo cáo ESIA, thiết kế chi tiết và chuẩn bị hồ sơ mời thầu và đánh giá đấu thầu,...; ( ii) cung 

cấp các dịch vụ tư vấn trong giai đoạn thực hiện bao gồm tư vấn giám sát thi công và quản lý 

hợp đồng; (iii) Tư vấn giám sát môi trường, kiểm toán độc lập, quản lý dự án. 

3.5. Các hạng mục công trình xây dựng theo các thành phần 1 và 2 

Các công trình xây dựng chính theo hợp phần 1 và 2 của TDA bao gồm: (i) xây dựng bốn tòa 

nhà (a) trung tâm 05 cho UEL; (b) trung tâm 04 tầng cho HSSU; (c) Viện nghiên cứu 3 - 7 

tầng, (d) Khoa Y (ii) Nâng cấp và xây dựng ba trạm XLNT (a) trong Ký túc xá B, (b) tại UEL 

và (c) tại Viện nghiên cứu; (iii) Nâng cấp và xây dựng ba đường nội bộ (a) đường chính TC  

07, (b) Đường Tiêu Biểu TC 02 và (c) đường bờ hồ. Sơ đồ minh họa được trình bày ở Hình 

3-2. 

Hình 3-2. Sơ đồ minh họa các hạng mục công trình xây dựng 

Bên cạnh đó, để cải thiện các hoạt động học thuật, ĐHQG-HCM sẽ nâng cấp các phòng học 

tập, nghiên cứu và thử nghiệm và cung cấp cho họ các thiết bị hiện đại tiên tiến cho các 

ĐHQG-HCM thành viên hiện có. Ngoài ra, các thiết bị thiết yếu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc 

tế và khu vực về học tập, giảng dạy, nghiên cứu các điều kiện của Khoa Y được đề xuất trong 

giai đoạn 1, trung tâm nghiên cứu chính sách của UEL, trung tâm khoa học xã hội và nhân 

văn của HSSU và các yêu cầu thử nghiệm của Viện nghiên cứu sẽ được trang bị sau khi các 

công trình xây dựng hoàn thành. 

3.5.1. Các hạng mục công trình xây dựng và thiết bị giáo dục theo hợp phần 1 

Hoạt động 1: Nâng cấp 7.340 m2 phòng học tập, thực nghiệm và thực hành kết hợp với việc 

cung cấp các công cụ/thiết bị học tập, giảng dạy và nghiên cứu tiên tiến và hiện đại cho ba 
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ĐHQG-HCM thành viên bao gồm (i) Đại học Bách khoa; (ii) Đại học Khoa học Tự nhiên và 

(iii) Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (HSSU), cụ thể: 

- Đại học Bách khoa tập trung vào nâng cấp các khoa: (i) Môi trường và tài nguyên; (ii) Kỹ 

thuật-Địa chất-Dầu khí; và (iii) Khoa học ứng dụng; (iv) PTN hóa học và vật lý. 

- Đại học Khoa học Tự nhiên tập trung vào nâng cấp các khoa: (i) Toán ứng dụng; (ii) Công 

nghệ thông tin; (iii) Vật lý; (iv) Hóa học; (v) Địa chất; (vi) Sinh học và Công nghệ sinh học; 

(vii) Môi trường; (viii) Điện tử và viễn thông; (ix) Công nghệ vật liệu và khoa học; 

- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tập trung nâng cấp các phòng học: (i) Mười phòng 

học thông minh; (ii) Một phòng học máy tính có kết nối 50 máy tính; (iii) Hai phòng tài 

liệu; (iv) Phòng thực hành của PTN thông minh và (v) Bộ phận ứng dụng và xử lý dữ 

liệu.   

Một số mô hình điển hình của phòng học thông minh dưới đây được đề xuất để áp dụng trong 

giảng dạy và học tập trong ĐHQG-HCM.  

Hình 3-3. Mô hình điển hình của lớp học thông minh 

Ngoài ra, các thiết bị/thiết bị học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong các thành viên của 

ĐHQG-HCM này được nâng cấp và bổ sung để đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tiên tiến và 

hiện đại của việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong ĐHQG-HCM (Bảng 3-1). 

Bảng 3-1. Danh sách các thiết bị nâng cao năng lực dạy và học 

Số. Thiết bị nâng cao năng lực dạy và học 

I Đại học Bách khoa 

1 Thiết bị cho PTN vật lý ảo 

2 Thiết bị cho PTN hóa học ảo 

3 Bàn tròn, ghế và thiết bị để liên lạc trực tuyến 

4 Thiết bị dạy học cho môn Công nghệ môi trường 

5 Thiết bị dạy học cho môn Quản lý môi trường 
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Số. Thiết bị nâng cao năng lực dạy và học 

6 Thiết bị cho các thực hành Địa chất và Dầu khí 

7 Máy tính để xử lý dữ liệu và mô hình hóa toán học 

8 Thiết bị dạy học và dụng cụ thí nghiệm cho PTN phân tích môi trường 

9 Thiết bị giảng dạy và thực hành cho Khoa học ứng dụng 

II Đại học Kinh tế và Luật  

1 
Đầu tư giải pháp phần mềm của E-Learning tích hợp cho các lớp học ảo của Soft-

Foundry 

2 Nâng cấp cơ sở hạ tầng máy chủ cho E-learning 

3 Màn hình led cho lớp học chất lượng cao 

4 Màn hình và máy chiếu cho phòng họp/phòng hội thảo. 

5 Màn hình tương tác Vestel 86 inch 

6 

Máy quét sách tự động bao gồm phần mềm điều khiển sách quét tự động; máy trạm, 

máy quét giấy khổ A3, Phần mềm quản lý luồng công việc, Nhận dạng ký tự quang 

học (OCR) 

7 
Máy tính máy trạm để tính toán hiệu quả cao phục vụ hai phòng máy tính, mỗi 

phòng có 50 máy tính kết nối 

8 Cung cấp máy tính cho bốn phòng máy tính, 50 máy tính cho mỗi phòng. 

9 Micro không dây và bộ thu phát 

III Trung tâm nghiên cứu 

1 
Máy chủ và trả góp, vận hành và bảo trì E-learning; hệ thống web, hệ thống máy 

tính để giáo dục toán học ứng dụng, toán học máy tính và khoa học dữ liệu 

2 

Bàn ghế, phòng họp, bàn họp, máy tính cá nhân cho công trình, hệ thống chiếu, bảng 

trắng tương tác, thiết bị âm thanh - video, hệ thống giám sát an ninh, phòng cháy 

chữa cháy, cửa thông minh, mạng, cơ sở hạ tầng viễn thông,... 

3 Thiết bị giảng dạy trong PTN Vật lý 

4 Thiết bị giảng dạy trong thực hành trong lĩnh vực Hóa học và Công nghệ hóa học 

5 Thiết bị dạy học cho môn Địa chất 
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Số. Thiết bị nâng cao năng lực dạy và học 

6 
Gói thiết bị bao gồm phần cứng, phần mềm để thử nghiệm, giảng dạy trong lĩnh vực 

Thông tin Công nghệ và Điện tử, Viễn thông,...   

7 Thiết bị tổng hợp vật liệu vô cơ, hữu cơ và lai 

IV Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  

1 Nâng cấp hai mẫu máy cắt laser 

2 Cung cấp 50 máy tính để nghiên cứu phòng và phòng thông tin 

3 Thiết bị thực hành báo chí, tư vấn và điều trị tâm lý 

4 Thiết bị cho PTN thông minh 

5 Thiết bị cho các nghiên cứu ứng dụng, xử lý dữ liệu liên quan 

Hoạt động 2: Xây dựng cơ sở vật chất của Khoa Y (giai đoạn 1) và cơ sở hạ tầng, cảnh quan 

liên quan. 

Khoa Y được xây dựng trên diện tích đất quy hoạch 20,64 ha, nằm trong khuôn viên của 

ĐHQG-HCM, phù hợp với kế hoạch điều chỉnh chi tiết của ĐHQG-HCM, tỷ lệ 1/2.000 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21 tháng 3 năm 2014 theo Quyết định số 409/QĐ-

TTg. Diện tích đất đã được quy hoạch xây dựng Khoa Y trong giai đoạn 1 của TDA và cho 

Bệnh viện ĐHQG-HCM dự kiến sẽ được đầu tư vào giai đoạn 2. Vị trí xây dựng được trình 

bày trong Hình 3-4. 

Hình 3-4. Vị trí ĐHQG-HCM Y 

Quy mô xây dựng theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 01 năm 2017 của ĐHQG-

HCM về phê duyệt kế hoạch xây dựng chi tiết của Khoa Y - Bệnh viện với tỷ lệ 1/500 và nhu 
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cầu hiện tại của Khoa Y. Giai đoạn 1 của việc xây dựng sẽ tập trung vào (i) xây dựng một 

Khoa Y năm tầng trên diện tích 22.000 m2 với tổng diện tích sàn xây dựng là 48.000 m2 phục 

vụ khoảng 2.000 sinh viên; (ii) xây dựng công viên, không gian xanh và cảnh quan và mạng 

lưới đường nội bộ kết nối cơ sở hạ tầng với cơ sở hạ tầng chính. Các hạng mục xây dựng 

trong giai đoạn 1 bao gồm (7) Khu vực hành chính; (8) Phòng y tế, (9) Phòng nha khoa; (10) 

Khoa Dược; (11) Hội trường - Thư viện và (12) PTN. Sơ đồ của Khoa Y được trình bày trong 

Hình 3-4. 

Hình 3-5. Bố trí mặt bằng Khoa Y   

Quy mô xây dựng: Năm hạng mục của Khoa Y được đề xuất xây dựng bao gồm (i) Khoa Y 

tế, (ii) Khoa Nha khoa, (iii) Khoa Dược, (iv) PTN và (v) Thư viện, hội trường. Các cấu trúc 

và khu vực xây dựng của mỗi cơ sở là khác nhau, được thể hiện trong Bảng 3-2 và Hình 3-6. 

Bảng 3-2. Tổng diện tích xây dựng của Khoa Y trong giai đoạn 1 

Số Cơ sở vật chất 

Diện tích xây dựng (m2) Tổng                  

diện tích                   

xây dựng 

(m2) 
Đất nền 

Tầng 

1 

Tầng 

2 

Tầng 

3 

Tầng  

4 

Tầng 

5 

1 Khoa y   3.623 3.623 2.828 1.474 1.164 414 13.126 

2 Khoa nha 2.188 2.188 1.400 1.651 1.748 0 9.175 

3 Khoa dược   1.262 1.262 1.290 1.390 1.260 0 6.464 

4 PTN 1.769 1.769 1.761 1.756 1.756 0 8.811 

  



 

51 

Số Cơ sở vật chất 

Diện tích xây dựng (m2) Tổng                  

diện tích                   

xây dựng 

(m2) 
Đất nền 

Tầng 

1 

Tầng 

2 

Tầng 

3 

Tầng  

4 

Tầng 

5 

5 Hội trường – Thư viện 1.544 1.544 1.872 1.717 1.981 1.766 10.424 

Tổng 10,386 10.386 9.151 7.988 6.153 1.766 48.000 

Nguồn: Nghiên cứu tiền khả thi ĐHQG-HCM. 2019. 

Hình 3-1. Mặt cắt ngang của một số cơ sở 

Cấu trúc nền sẽ dựa trên khảo sát địa chất và tham chiếu các công trình tương tự trong khu 

vực TDA với điều kiện phải đảm bảo các tiêu chí sau (i) khả năng thực thi; (ii) chi phí hiệu 

quả; (iii) dễ xây dựng và (iv) đảm bảo tiến độ thi công.  

Cảnh quan: khoảng 3.000 m2 đất sẽ được sử dụng để trồng cây xanh với thân thẳng, tán rộng 

và phù hợp với điều kiện đất. Đường nội bộ: có 8 đường nhựa nội bộ rộng 12,5 - 30 m với 

tổng chiều dài 1.615 m và tổng diện tích 23.000 m2.  

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: trên vỉa hè đường hoặc dưới lề đường nếu không có vỉa hè để lắp đặt 

các công trình ngầm như cáp điện, đường dây điện thoại, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống 

thoát nước và trồng cây xanh.  

Nước thải từ khu vực Khoa Y sẽ được thu gom bởi hệ thống nước thải nội bộ hiện có trên 

đường nội bộ chính của ĐHQG-HCM đến trạm XLNT đề xuất của Viện nghiên cứu để xử lý. 

3.5.2. Các hạng mục công trình xây dựng và thiết bị giáo dục theo hợp phần 2 

3.5.2.1. Trung tâm nghiên cứu chính sách của Đại học Kinh tế Luật 

Vị trí công trình dân dụng: Vị trí trung tâm cộng đồng theo kế hoạch phát triển chi tiết của 

UEL với tỷ lệ 1/500 đã được ĐHQG-HCM phê duyệt vào ngày 25 tháng 6 năm 2015 theo 

Quyết định số 761/QĐ-ĐHQG. UEL có tổng diện tích 17,2 ha nằm ở góc Tây Nam của 
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ĐHQG-HCM. Trung tâm này sẽ được xây dựng trên diện tích lô quy hoạch 3.100 m2 của 

khuôn viên với tổng diện tích xây dựng là 13.046 m2 (Hình 3-6). 

Hình 3-6. Vị trí dự kiến của trung tâm nghiên cứu chính sách tại UEL 

Thiết kế các tính năng: thiết kế đảm bảo một không gian sống xanh cho con người, thân thiện 

với môi trường, tận dụng các năng lượng tái tạo như từ gió, năng lượng mặt trời để vận hành 

và bảo vệ môi trường. Giải pháp thiết kế cũng hướng đến sự hiện đại, đảm bảo các công nghệ 

tiên tiến trên thế giới của giáo dục đại học có thể được áp dụng hiệu quả vào quá trình vận 

hành và quản trị tòa nhà (
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Hình 3-7). 
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Hình 3-7. Bố trí mô hình thiết kế trung tâm nghiên cứu chính sách của UEL 

Các khu vực được bố trí tại các phòng ban/phòng của trung tâm và thiết bị được trình bày 

trong Bảng 3-3 và Bảng 3-4.  

Bảng 3-3. Danh sách các phòng trong trung tâm nghiên cứu chính sách của UEL 

STT Phòng Vị trí Số lượng Diện tích (m2) 

1 
Trung tâm nghiên cứu và thăm dò dữ 

liệu pháp luật 
Tầng 4 1 240 

2 
Trung tâm nghiên cứu cho mô hình 

quản trị hiện đại 

Tầng 4 
1 240 

3 
Trung tâm nghiên cứu cho các doanh 

nghiệp thông minh 

Tầng 4 
1 240 

4 
Trung tâm xử lý dữ liệu tài chính 

toàn cầu 

Tầng 4 
1 240 

5 Bài viết về kinh tế và pháp luật Tầng 4 1 60 

6 
Trung tâm nghiên cứu kinh tế tài 

chính 

Tầng 4 
1 240 

7 Học viện công nghệ Tầng 4 1 240 

8 Phòng máy chủ Tầng 1 1 60 

9 Phòng công nghệ thông tin Tầng 1 1 80 

10 
Trung tâm thông tin và nghiên cứu 

khoa học (cụm phòng) 
Tầng 1, 2 Tầng 1, 2 6.200 
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STT Phòng Vị trí Số lượng Diện tích (m2) 

11 
Khu vực làm việc cho 100 giáo sư và 

trợ lý giáo sư 
Tầng 5 100 1.600 

12 
Phòng mô hình tòa án và trọng tài 

200 chỗ 
Tầng 3 3 1 400 

13 Phòng hội nghị 200 chỗ Tầng 5 1 300 

14 Phòng hội thảo 100 chỗ Tầng 3 1 200 

15 Phòng hội thảo 50 chỗ  Tầng 3 1 100 

16 Phòng họp 1 phòng/tầng 5 144 

17 Phòng máy tính Tầng 3 10 1.000 

Bảng 3-4. Danh sách các thiết bị cho trung tâm nghiên cứu chính sách của UEL 

STT Tên thiết bị 

1 
Thiết bị được chỉ định để sử dụng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí có hệ 

thống 

2 Thiết bị dành riêng cho nghiên cứu 

3 Dữ liệu cơ bản và phần mềm phục vụ cho nghiên cứu 

4 Thiết bị nâng cấp máy chủ phục vụ cho nghiên cứu 

5 Hệ thống wifi  

6 Hệ thống camera giám sát toàn bộ trung tâm nghiên cứu 

7 Hệ thống IP cho các nhà nghiên cứu 

8 Thiết bị cho phòng hội nghị 

9 Hệ thống máy tính cho trung tâm 

10 
Hệ thống an ninh camera cho trung tâm (mắt, camera, hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ 

thống điều khiển, màn hình Switch, v.v.) 

Cảnh quan: khoảng 6.300 m2 đất sẽ được sử dụng để trồng cây xanh với thân cây thẳng, tán 

rộng và phù hợp với điều kiện đất đai. 

Cấu trúc nền tảng: sẽ sử dụng với đường kính D400, D500 và D600.  
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3.5.2.2. Trung tâm nghiên cứu chính sách của HSSU 

Vị trí công trình dân dụng: Theo Quyết định số 888/QĐ-ĐQGQG ngày 22 tháng 7 năm 2015 

về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết của HSSU với tỷ lệ 1/500, Trung tâm 04 tầng sẽ được xây 

dựng trên diện tích đất quy hoạch là 1.800 m2 khuôn viên với tổng diện tích xây dựng là 

7.200 m2 (Hình 3-8).  

Hình 3-8. Vị trí của trung tâm nghiên cứu chính sách được đề xuất của HSSU 

Thiết kế các tính năng: trung tâm thiết kế các tính năng với không gian sống xanh cho con 

người, thân thiện với môi trường, tận dụng các năng lượng tái tạo như từ gió, ánh sáng mặt 

trời để vận hành và bảo vệ môi trường. Giải pháp thiết kế cũng đảm bảo các chức năng học 

tập của bảo tàng và cộng đồng. Mô hình của trung tâm của HSSU được thể hiện trong Hình 

3-9. 

Hình 3-9. Mô hình điển hình của trung tâm nghiên cứu chính sách của HSSU 
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Sắp xếp các phòng và chức năng thể hiện ở Bảng 3-5. 

Bảng 3-5. Danh sách các phòng và chức năng của nó trong trung tâm nghiên cứu chính 

sách của HSSU 

STT Hạng mục Chức năng 

1 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Phòng đào tạo đa chức năng 

Phòng đa phương tiện 

2 Văn hóa – lịch sử 
Bảo tàng lịch sử văn hóa cho các nghiên cứu 

Trung tâm bảo tồn và quảng bá văn hóa cho cộng đồng 

3 Giáo dục 

Giáo dục âm vị học (phòng trưng bày, phòng cách âm, 

phòng hội thảo, ...) 

Văn phòng hỗ trợ học tập  

Thư viện, phòng đọc sách 

Học bên ngoài 

Vườn và thực hành sinh thái 

4 

Trung tâm hỗ trợ phát 

triển du lịch cộng 

đồng 

PTN thiết kế thực tế ảo 

PTN để xem thực tế ảo 

Phòng họp đa chức năng 

Phòng giảng dạy, nghiên cứu và thực hành về thực phẩm 

(trưng bày thực phẩm, nấu ăn, chuẩn bị đồ uống và dịch 

vụ, ...) 

5 Thư viện cộng đồng 

Phòng dành cho người khuyết tật 

Không gian học tập chung 

Phòng đa phương tiện 

Phòng giới thiệu sách mới  

Bàn trợ giúp: khu vực nghiên cứu, phòng trình bày 

Cảnh quan: khoảng 1.200 m2 đất sẽ được sử dụng để trồng cây xanh với thân thẳng, tán rộng 

và phù hợp với điều kiện đất.  

Cấu trúc nền tảng: sẽ sử dụng các cực thực thi với đường kính D400, D500 và D600. 
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3.5.2.3. Viện nghiên cứu của ĐHQG-HCM 

Hình 3-10. Vị trí dự kiến của Viện nghiên cứu 

Địa điểm: Vị trí Viện nghiên cứu theo Quyết định số 178/QĐ-ĐHQG-KHTC ngày 16 tháng 3 

năm 2012 của ĐHQG-HCM về phê duyệt kế hoạch chi tiết của ĐHQG-HCM với tỷ lệ 1/500. 

Trung tâm của Viện nghiên cứu nằm trong Khu R & D của ĐHQG-HCM. Nó giáp đường 

chính số 07 về phía Bắc, Nhà khách của ĐHQG-HCM về phía Tây, IER ở phía đông và hồ đá 

số 5 ở phía Nam. Viện nghiên cứu được thiết kế một tòa nhà cao 3 - 7 tầng với tổng diện tích 

xây dựng 30.000 m2 (Hình 3-11). 

Tính năng thiết kế: Giải pháp thiết kế được định hướng để đáp ứng nhu cầu của các nghiên 

cứu chuyên nghiệp, thử nghiệm với việc áp dụng các thiết bị hiện đại tiên tiến theo tiêu chuẩn 

quốc tế để đảm bảo một quá trình đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng thực tế trong trung tâm. 

Thiết kế đảm bảo một không gian sống xanh cho con người, thân thiện với môi trường, tận 

dụng các năng lượng tái tạo như từ năng lượng gió và mặt trời để vận hành và bảo vệ môi 

trường (
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Hình 3-11). 
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Hình 3-11. Mặt bằng bố trí Viện nghiên cứu của ĐHQG-HCM 

Sắp xếp các phòng chức năng ở Bảng 3-6. 

Bảng 3-6. Danh sách các phòng chức năng trong Viện nghiên cứu 

STT Mô tả Diện tích (m2) 

1 Khu vực điều hành  

+ Hội trường, hội nghị, hoạt động và căn-tin;  

+ Làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, khởi nghiệp, đổi mới, 

quỹ đầu tư phát triển. 

6,000 

 

2 Khu vực kết nối - chuyển giao công nghệ: 

+ Diện tích trưng bày công nghệ; 

+ Sản xuất, sản xuất thử nghiệm; 

+ Hiển thị, trình diễn; 

+ Chuyển giao công nghệ; 

+ Trao đổi công nghệ. 

10,000 

 

3 Khu vực nghiên cứu 

+ PTN nghiên cứu; 

+ PTN. 

10,000 

 

4 Khu xử lý nước thải 

+ Hệ thống xử lý nước thải từ các PTN; 

+ Hệ thống xử lý nước thải từ các khu vực khác. 

4,000 

 

Tổng 30,000 

Cảnh quan: đặc trưng với các hồ đá và trồng cây xanh trong khu vực để tạo ra các đặc điểm 

cảnh quan cho Viện nghiên cứu sau khi hoàn thành. 
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3.6. Tóm tắt các hạng mục công việc xây dựng công trình và thiết bị thí nghiệm 

3.6.1. Tóm tắt hạng mục công trình xây dựng công trình 

Các lĩnh vực xây dựng của Khoa Y, trung tâm nghiên cứu chính sách của UEL, trung tâm 

nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn của HSSU, Viện nghiên cứu và số lượng sinh viên 

và nhân viên dự kiến sẽ làm việc trong các cơ sở được tóm tắt trong Hình 3-7. 

Bảng 3-7. Tóm tắt về các hạng mục công việc của các công trình xây dựng 

Số 
Công trình 

xây dựng 

Diện tích 

xây dựng 

(m²) 

Tổng 

diện tích 

sàn (m²) 

Số lượng 

sinh viên 

Giảng viên, 

nhà nghiên 

cứu và 

nhân viên 

Tổng 

số 

người 

Số              

PTN 

1 Khoa Y 22.000 48.000 3000 400 3.400 12 

2 

Trung tâm 

nghiên cứu 

chính sách 

của UEL 

3.100 13.046 6.000 800 6.800 0 

3 

Trung tâm 

nghiên cứu 

Khoa học 

xã hội và 

nhân văn 

của HSSU 

1.800 7.200 11.000 1.460 12.460 0 

4 
Viện 

nghiên cứu  
15.000 30.000 500 5.200 5.700 17 

Tổng 41,900 98.246 26.000 8.600 34.600 29 

3.6.2. Tóm tắt các loại PTN được đầu tư trong Viện nghiên cứu và Khoa Y 

Danh sách các PTN của Khoa Y và Viện nghiên cứu được trình bày trong Bảng 3-8 sau đây: 

Bảng 3-8. Danh sách PTN 

Số Tên PTN 

I Khoa Y 

1 Phòng giải phầu 

2 Phòng thực hành giải phẫu  

3 Phòng giải phẫu bệnh lý  
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Số Tên PTN 

4 Thí nghiệm vi sinh  

5 Thí nghiệm hóa sinh  

6 Phòng mô học 

7 Phòng sinh lý 

8 Phòng sinh lý bệnh  

9 PTN sức khỏe II  

10 Phòng sinh học phân tử 

11 Phòng ký sinh trùng 

12 Phòng thuốc 

II Trung tâm nghiên cứu 

1 Nghiên cứu về cấu trúc vật liệu 

2 Ứng dụng hóa học - vật lý 

3 Vật liệu cao cấp 

4 Kim loại hữu cơ - vật liệu 

5 Công nghệ vật liệu 

6 Nano 

7 Nghiên cứu xác định và phát triển các loại thuốc 

8 
Phát triển các sản phẩm phụ chế biến thực phẩm thành nguyên liệu thực phẩm tốt 

cho sức khỏe và đảm bảo an toàn thực phẩm 

9 Kỹ thuật y sinh 

10 Công nghệ sinh học phân tử 

11 Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển các loài cây 

12 Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc 

13 Nghiên cứu khoa học dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 
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Số Tên PTN 

14 Biệt hóa tế bào 

15 Hệ thống thông minh 

16 Tính toán hiệu quả cao 

17 An toàn thông tin 

3.7. Nâng cấp và xây dựng các trạm XLNT 

3.7.1. Công suất thiết kế 

Bảng 3-9. Các thông số về năng lực thiết kế của trạm XLNT 

Số Hệ thống xử lý nước thải Công suất Số module 

1 Trạm XLNT ký túc xá khu B 2,000 m3/ngày; 41.67 m3/h 1 

2 Trạm XLNT của UEL 2,000 m3/ngày; 41.67 m3/h 1 

3 Trạm XLNT trung tâm nghiên cứu 1,000 m3/ngày; 20.8 m3/h 1 

3.7.2. Thoát nước thải 

Trong số 03 trạm XLNT được đề xuất, trạm XLNT ký túc xá B và trạm XLNT của UEL là để 

xử lý nước thải sinh hoạt chỉ được thải ra từ phòng vệ sinh và căn-tin của các cơ sở với các 

chất ô nhiễm chính bao gồm dinh dưỡng, dầu, mỡ thực phẩm, các chất hữu cơ và vi sinh vật 

bao gồm mầm bệnh với nồng độ vừa phải. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải chưa 

được xử lý và nước thải cần thiết sau khi xử lý được trình bày trong Bảng 3-10. Vì phần nước 

tiếp nhận là kênh nước thải Nhum, nước thải trạm XLNT phải được đáp ứng theo tiêu chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.  

Bảng 3-10. Tải lượng nước thải và yêu cầu chất lượng nước thải  

TT Thông số Đơn vị 

Chất lượng              

nước thải                    

trước xử lý 

Chất lượng nước thải đầu ra                                          

(QCVN 14:2008/BTNMT,              

cột B) 

1 BOD5 mg/L 120 50 

2 TSS mg/L 350 100 

3 NH4
+-N mg/L 59,15 10 

4 N-NO3 mg/L 115 50 

5 Total N mg/L 16 10 
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TT Thông số Đơn vị 

Chất lượng              

nước thải                    

trước xử lý 

Chất lượng nước thải đầu ra                                          

(QCVN 14:2008/BTNMT,              

cột B) 

6 Total P mg/L 35 20 

7 Coliform MPN/100 ml 2.5x105 5 x 103 

Trong khi đó, trạm XLNT của Viện nghiên cứu được đề xuất để xử lý cả nước thải sinh hoạt 

và nước thải của PTN được thải ra từ Khoa Y và Viện nghiên cứu. Lượng nước thải ước tính 

từ các PTN là 5 lít/người/tuần (7 ngày), và do đó tổng lượng nước là 5 lít/người/tuần x (2.000 

Khoa Y + 3.000 của Viện nghiên cứu) sinh viên/7 = 3,6 m³/ngày. Các thành phần và chất ô 

nhiễm trong nước thải của PTN rất đa dạng, được thay đổi hàng ngày tùy thuộc vào các hoạt 

động thí nghiệm cần thiết. Dữ liệu cơ sở của trạm XLNT hiện tại của Viện Tài nguyên và Môi 

trường (IER) với công suất 100 m3/ngày, 80% trong số đó là nước thải sinh hoạt trong Bảng 

3-11. Nước thải được yêu cầu phải đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (nước thải sinh 

hoạt) vì khối lượng nước thải của PTN chỉ chiếm 20% và cần phải xử lý trước khi sáp nhập 

với nước thải sinh hoạt để xử lý trong hệ thống. Quy trình xử lý nước thải của IER áp dụng 

các công nghệ hóa học và sinh học kết hợp, như sau: 

Nước thải của PTN được thu thập trong một bể riêng biệt, nơi nó được xử lý trước bằng cách 

điều chỉnh pH và quá trình oxy hóa bằng H2SO4, H2O2, FeSO4. Quá trình oxy hóa xảy ra 

thông qua một chuỗi các phản ứng hóa học như sau: 

Fe2+ + H2O2 ----> Fe3+ + .OH + OH- 

Fe3+ + H2O2 ----> Fe2+ + .OOH + H 

Ion hydroxyl (OH-) được giải phóng từ các phản ứng tham gia vào quá trình oxy hóa của nước 

thải. Quá trình keo tụ xảy ra sau đó dưới sự xúc tác của NaOH và chất keo tụ được tạo ra và 

loại bỏ trước khi hợp nhất nước thải đã xử lý trước của PTN với nước thải sinh hoạt thải ra từ 

phòng vệ sinh và căn-tin (sau khi loại bỏ dầu mỡ và lọc) theo công nghệ sinh học. 

Bảng 3-11. Các chất gây ô nhiễm đầu vào và nồng độ của PTN của IER 

TT Thông số Đơn vị 
Nồng độ nước 

thải đầu vào 

Chất lượng nước thải  (QCVN 

14:2008/BTNMT,  cột A) 

1 pH - 4 - 9 5 - 9 

2 TSS mg/L 120 - 220 50 

3 BOD5 (20℃) mg/L 215 30 

4 TDS mg/L 600 - 800 500 

5 Sunfua (H2S) mg/L 2,5 - 4,5 1,0 

6 Nitrat (NO3
--N) mg/L 35 - 50 30 
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TT Thông số Đơn vị 
Nồng độ nước 

thải đầu vào 

Chất lượng nước thải  (QCVN 

14:2008/BTNMT,  cột A) 

7 Dầu mỡ mg/L 25 - 40 10 

8 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt 
mg/L 7 - 10 5 

9 
Phosphate 

(PO43--P) 
mg/L 10 -15 6 

10  Coliforms 
MPN/             

100 mL 
104 - 106 3.000 

Nước thải đã được lấy mẫu kiểm soát 06 tháng/lần kể từ khi nhà máy được đưa vào hoạt động 

năm 2015. Kết quả trong những năm qua cho thấy chất lượng nước thải đã đạt tiêu chuẩn cột 

QCVN 14:2008/BTNMT A (Bảng 3-12). 

Bảng 3-12. Chất lượng nước thải của trạm XLNT của IER trong những năm gần đây 

Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột A 6/2018 12/2018 6/2019 12/2019 

pH - 7,12 7,23 7,48 7,87 5-9 

BOD5 mg/L 19 23 16 15 30 

TSS mg/L 32 32 27 27 50 

TDS mg/L 236,2 313,2 203,5 237,6 500 

Sunfua (S2-) mg/L <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 1,0 

Amoni (N-

NH4
+) 

mg/L 4,47 4,87 4,76 4,64 5 

Nitrat (N-

NO3
-) 

mg/L 17,12 19,32 14,23 13,25 30 

Photphat 

(P-PO4
3-) 

mg/L 3,22 3,43 2,67 2,16 6 

Chất hoạt 

động bề mặt 
mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 5 

Dầu mỡ mg/L <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 10 



 

66 

Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột A 6/2018 12/2018 6/2019 12/2019 

Coliform MPN/  

100 mL 
1,6x103 2,3x103 2,0x103 1,8x103 3x103 

Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt và trong PTN thải ra từ IER được tóm tắt trong Hình 3-12. 
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Hình 3-12. Lưu lượng của quá trình xử lý nước thải sinh hoạt và thí nghiệm của IER 

1. Xử lý hóa lý 

2. Xử lý sinh học 
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3.7.3. Công nghệ đề xuất xử lý nước thải sinh hoạt và PTN 

Có hai công nghệ được đề xuất để áp dụng cho ba trạm XLNT. Trạm XLNT của Viện nghiên 

cứu sẽ được áp dụng công nghệ của IER - công nghệ hóa học và sinh học kết hợp như được 

mô tả ngắn gọn ở cả phần 1 và phần 2 của Hình 3-12. 

Trạm XLNT của Ký túc xá B và Trạm XLNT của UEL được đề xuất chỉ xử lý nước thải sinh 

hoạt sẽ được áp dụng công nghệ sinh học để xử lý, được mô tả trong phần 2 củaHình 3-12. 

Xử lý bùn  

Bùn được xử lý trước khi thải ra bãi thải và mùi được quản lý bằng hệ thống thu gom và xử lý 

trước khi phân tán vào khí quyển. 

Kiểm soát mùi  

Hai hệ thống kiểm soát mùi được thiết kế cho các trạm XLNT được đề xuất - một hệ thống 

thu thập mùi và hệ thống còn lại phục vụ nhà xử lý bùn. Hệ thống khử mùi tại bể lọc sinh học. 

3.7.4. Xây dựng và nâng cấp đường nội bộ và hệ thống kênh cáp 

Việc xây dựng và nâng cấp đường nội bộ nhằm mục đích: (i) hoàn thành mạng lưới trục 

đường chính trong ĐHQG-HCM; (ii) để tăng cường kết nối giữa các khu vực của các thành 

viên đại học và liên kết với các con đường bên ngoài như NH 1A, Xa lộ Hà Nội; (iii) để tạo ra 

một giao thông thuận tiện và an toàn cho sinh viên và nhân viên; (iv) để hỗ trợ các cơ sở được 

đề xuất trong việc tiếp cận các cơ sở hạ tầng thiết yếu (thư viện, PTN, khu thể thao, công 

viên,...) trong ĐHQG-HCM. 

3.7.5. Nâng cấp đường tiêu biểu TC 02 

Nâng cấp các hoạt động: nâng cấp mặt đường rộng 10 m với 02 lớp nhựa đường, mặt đường 

10 m (mỗi bên 05 m) với chiều dài 0,6 km. Bên cạnh đó, trên vỉa hè, cây xanh và hệ thống 

chiếu sáng được phát triển trong khoảng cách 2 m tính từ mép đường, không gian còn lại là 

khoảng 3 m để đi bộ và đi xe đạp. Hệ thống cấp nước, thoát nước và nước thải và kênh cáp kỹ 

thuật được phát triển dưới lòng đất mặt đường ngầm. (Hình 3-13). 
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Hình 3-13. Bố cục của đường chính Tiêu Biểu nâng cấp TC 02 

3.7.6. Nâng cấp đường TC 07 

Nâng cấp các hoạt động: 12,5 m của mỗi mặt đường với tổng chiều dài 2,97 km được đề xuất 

nâng cấp. Hệ thống chiếu sáng và cây xanh sẽ được phát triển trên các mặt đường, đảm bảo 

rằng hành lang đi bộ và đi xe đạp trên vỉa hè rộng tối thiểu 3 m. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật như hệ 

thống cấp nước, thoát nước và nước thải, và các kênh kỹ thuật sẽ được lắp đặt dưới lòng đất 

của vỉa hè (Hình 3-14). 

Hình 3-14. Bố cục mặt đường nâng cấp của đường chính TC số 7 

Ngoài ra, sẽ xây dựng một kênh cáp và kỹ thuật trên đường chính của ĐHQG-HCM để lắp đặt 

cáp điện và thiết bị viễn thông với tổng chiều dài 10,4 km. 

3.7.7. Xây dựng đường ven hồ 

Theo Quyết định số 178/QĐ-ĐHQG-KHTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của ĐHQG-HCM về 

việc phê duyệt kế hoạch chi tiết với tỷ lệ 1/500, đường hồ nội bộ với chiều dài 1,2 km, chiều 

rộng đường 10 m và chiều rộng mặt đường 05 m của mỗi bên được đề xuất xây dựng. Mặt 

đường sẽ phủ một lớp sỏi vụn, hai lớp nhựa đường. Trên vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và cây 

xanh được phát triển trong khoảng cách 2 m tính từ mép đường, không gian còn lại là 3 m để 

đi bộ và đi xe đạp (Hình 3-15). 
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Hình 3-15. Bố trí xây dựng đường nội bộ 

3.8. Thực hiện TDA 

Các thành phần của TDA được đề xuất dựa trên điều kiện cụ thể của ĐHQG-HCM theo kế 

hoạch tổng thể đã được phê duyệt và kế hoạch chi tiết với các tiêu chí kỹ thuật và tiêu chuẩn 

chất lượng cần có để đáp ứng các mục tiêu bền vững của TDA như sau: 

Bền vững kỹ thuật 

- Đề xuất TDA phải phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc biệt của TPHCM và tỉnh Bình 

Dương, kế hoạch phát triển quốc gia, khu vực và các chương trình, kế hoạch cũng như 

định hướng phát triển TPHCM và chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM. 

- Các công nghệ được đề xuất cho việc xây dựng TDA phải đảm bảo lợi thế, môi trường 

âm thanh và cảnh quan, đã được áp dụng thành công ở Việt Nam và trên thế giới. 

- Việc thiết kế các hạng mục công việc phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định, theo các 

cân nhắc về môi trường và xã hội. Việc thiết kế công việc phải gắn liền với các hoạt 

động quản lý, vận hành và bảo trì công việc để đảm bảo hiệu quả cao nhất khi đưa nó 

vào hoạt động. 

Tính bền vững tài chính: hoạt động của TDA phải đảm bảo doanh thu cho các khoản chi 

thường xuyên, chi phí vận hành và bảo trì cho TDA. 

Bền vững xã hội 

- Hoạt động của TDA sẽ ảnh hưởng đến cơ chế hoạt động của các ĐHQG-HCM thành 

viên 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 kinh tế trọng điểm phía nam, các tỉnh đồng 

bằng sông Cửu Long, miền Nam, miền Trung và vùng cao nguyên miền Trung. Mô 

hình TDA thành công cũng sẽ được đưa vào bài học kinh nghiệm để chia sẻ với tất cả 

các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. 

- TDA sẽ góp phần vào sự bền vững xã hội thông qua việc thúc đẩy phát triển kinh tế 

quốc gia và địa phương cũng như tăng cường dân chủ, bình đẳng và tiến bộ trong xã 

hội. 
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Rủi ro tiềm tàng: Bên cạnh những lợi ích, TDA có thể có những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến 

các tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu và các vấn đề cực đoan khác gây ra. PHCM có thể 

hứng chịu những cơn bão lớn, bão và mưa kết hợp với lũ lụt hình thành do nước đổ vào thành 

phố từ các dòng sông lên và do mực nước biển dâng cao do thủy triều cao, có thể ảnh hưởng 

đến các công trình phụ. Do đó, các tham số đầu vào như vậy sẽ được xem xét trong quá trình 

thiết kế TDA để giảm thiểu các tác động bất lợi gây ra bởi các sự kiện tự nhiên đó. 

3.8.1. Khối lượng đào/lấp và nhu cầu vật liệu cho các công trình xây dựng 

Bảng 3-13. Ước tính số lượng đào, lấp/Nhu cầu vật liệu xây dựng công trình 

TT Thành phần công việc 
Khoa 

Y 
UEL HSSU 

Viện 

nghiên cứu 

Tổng 

cộng 

 Diện tích (m2) 22.000 3.100 1.800 15.000 41.900 

I Khối lượng đào và lấp 

1 Tổng khối lượng đào (m3) 72.600 10.230 5.940 49.500 138.270 

1.1 
30 cm đất hữu cơ để xử lý  

(m3)  
6.600 930 540 4.500 12.570 

1.2 3 m đất sạch đào (m3) 66.000 9.300 5.400 45.000 125.700 

2 
Tổng số lấp đầy và tạo nền 

móng lên đến 0,5 m (m3) 
77.000 10.850 6.300 52.500 146.650 

3 
Tổng khối lượng đất/cát bổ 

sung (m3) 
11.000 1.550 900 7.500 20.950 

II Nhu cầu vật liệu xây dựng 

1 Diện tích sàn (m2) 48.000 13.046 7.200 30.000 98.246 

2 

Cát, đá, sắt, thép, xi măng, 

gạch, sơn (ước tính 1,5 

tấn/m2 sàn) (tấn) 

72.000 19.569 10.800 45.000 147.369 

3.8.2. Khối lượng đào/lấp và nhu cầu vật liệu để xây dựng trạm XLNT 
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Bảng 3-14. Ước tính Số lượng đào, lấp/Nhu cầu vật liệu cho việc xây dựng trạm XLNT 

TT 
Thành phần 

công việc 

Trạm XLNT ký 

túc xá khu B 

(2.000 m3/ngày)              

(26m*26m*3m) 

Trạm XLNT 

của UEL (2.000 

m3/ngày)   

(26m*26m*3m) 

Trạm XLNT 

của trung tâm 

nghiên cứu 

(1.000 m3/ngày)             

(13m*13m *3m) 

Tổng 

cộng 

 
Diện tích đào 

(m2) 
784 784 225 1.793 

I Khối lượng đất đào/lấp 

1 

Tổng khối 

lượng đào 

 (m3) 

2.587 2.587 743 5.917 

1.1 

30 cm đất hữu 

cơ để xử lý 

(m3) 

235 235 68 538 

1.2 

3 m đất sạch 

đào để xây bể 

xử lý dưới 

lòng đất (m3) 

2.352 2.352 675 5.379 

2 

Diện tích đất 

đổ đầy (m2) 
54 54 30 138 

Tổng khối 

lượng đổ (m3) 
162 162 90 414 

3 

Tổng khối 

lượng đất sạch 

dư (m3) 

2.190 2.190 585 4.965 

II Nhu cầu vật liệu xây dựng 

1 

Diện tích xây 

dựng (m2) 
1.664 1.664 494 3.822 

Cát, đá, sắt, 

thép, xi măng, 

gạch, sơn (ước 

tính 1,5 tấn/m2 

sàn) (tấn) 

2.496 2.496 741 5.733 
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3.8.3. Khối lượng đào/lấp và nhu cầu vật liệu cho đường 

Bảng 3-15. Ước tính Số lượng đào, lấp/Nhu cầu vật liệu xây dựng đường và kênh cáp 

trên các tuyến đường đó và các tuyến đường chính khác của ĐHQG-HCM 

Nội dung 

công việc 

Đường TC 02 
Đường  

TC 07 
Đường ven hồ 

Kênh 

cáp 

Tổng 
Đường 

(10m* 

600m) 

Vỉa hè 

(10m* 

600m) 

Vỉa hè 

(25m* 

2,979m) 

Đường 

(1,200m 

*10m) 

Vỉa hè 

(1200m

*10m) 

(14.170

m*0,6 

m) 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

6.000 6.000 74.250 12.000 12.000 8.502 118.752 

Tổng khối 

lượng đào 

(m3) 

1.200 1.200 14.850 2.400 2.400 6.802 142.502 

30 cm đất 

hữu cơ để 

xử lý (m3) 

0 1.200 14.850 2.400 2.400 1.700 22.550 

30 cm nhựa 

đường cũ để 

xử lý (m3) 

1.200 0 0 0 0 0 1.200 

Khối lượng 

xử lý chất 

thải (m3) 

      113.651 

60 cm kênh 

cáp đào có 

thể được sử 

dụng để làm 

đầy (m3) 

0 0 0 0 0 5.101 5.101 

Tổng khối 

lượng đất 

đổ đầy (m3) 

1800 1800 22275 7200 3600 0 36.675 

10cm đất 

nén K98 

(m3) 

0 600 7.425 1.200 1.200 - 10.425 

20 cm 0 1.200 14.850 2.400 2.400 0 20.850 
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Nội dung 

công việc 

Đường TC 02 
Đường  

TC 07 
Đường ven hồ 

Kênh 

cáp 

Tổng 
Đường 

(10m* 

600m) 

Vỉa hè 

(10m* 

600m) 

Vỉa hè 

(25m* 

2,979m) 

Đường 

(1,200m 

*10m) 

Vỉa hè 

(1200m

*10m) 

(14.170

m*0,6 

m) 

Macadam 

loại 1(m3) 

30 cm bê 

tông nhựa 

mịn (hai 

lớp) (m3) 

1.800 0 0 3.600 0 0 5.400 

Tổng khối 

lượng vật 

liệu bổ 

sung (m3) 

      31.574 

Tổng số 

lượng (1,5 

tấn/m3) 

(tấn) 

      47.361 

3.8.4. Phương pháp cung cấp vật liệu và khu xử lý 

3.8.4.1. Cung cấp vật liệu 

Để phục vụ các công trình phân loại, nó được lên kế hoạch sử dụng đất và cát sạch để lấp và 

tăng nền móng và tạo diện tích đất xây dựng để thực hiện TDA. Cát và các vật liệu xây dựng 

khác sẽ được mua từ các đại lý ở huyện Thủ Đức và vận chuyển đến các công trường trong 

khoảng cách 7-10 km. Bê tông làm sẵn sẽ được cung cấp khá thuận tiện cho công trường bằng 

xe bồn. Sắt xây dựng, thép được cung cấp phổ biến và thuận tiện tại TPHCM với các thương 

hiệu nổi tiếng như Pomina, Việt Nhật, Hòa Phát. 

Các vật liệu xây dựng khác như: gạch, gạch bê tông/đá, tôn/tấm đất sét, hệ thống cấp thoát 

nước/cống/cống luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu xây dựng. Chúng được cung cấp bởi các nhà 

máy, cơ quan, cửa hàng phân phối tại huyện Thủ Đức, thị xã Dĩ An, các huyện lân cận hoặc 

trong khu vực của TPHCM. 

Thiết bị và vật liệu cho ĐHQG-HCM: TPHCM là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam nên 

việc mua thiết bị và vật liệu khá dễ dàng. Đặc biệt, có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các bến 

cảng như Cát Lái, Hiệp Phước. Do đó, rất thuận tiện để nhập thiết bị và vật liệu từ nước ngoài 

bằng đường hàng không hoặc đường biển. 
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3.8.4.2. Cung cấp năng lượng và nhiên liệu 

Trong ĐHQG-HCM, các mạng điện hiện tại của ĐHQG-HCM được coi là có khả năng phục 

vụ cho hoạt động của ĐHQG-HCM và xây dựng và vận hành TDA. Có 42 máy biến thế điện 

có công suất từ 25 KVA đến 750 KVA với tổng số 9,72 MVA, được kết nối với mạng lưới 

phân phối điện của trạm biến áp 110kV/22kV 2x65 MVA Bắc Thủ Đức và trạm biến áp 110 

kV Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Các loại nhiên liệu như xăng, dầu có nguồn cung 

cấp dồi dào từ các trạm xăng nằm ở quận Thủ Đức, TPHCM và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương.  

3.8.4.3. Cung cấp nước sạch 

ĐHQG-HCM đã lắp đặt 8.645 m đường ống với đường kính từ 200 mm - 400 mm cho tất cả 

các ĐHQG-HCM thành viên. Mạng lưới đường ống ĐHQG-HCM sẽ kết nối với cả mạng lưới 

nhà cung cấp nước Thu Đức và Dĩ An trong trường hợp các ĐHQG-HCM cần mở rộng công 

suất. Công ty cấp nước Thủ Đức và Dĩ An là đơn vị cung cấp nước sạch cho các dự án trong 

giai đoạn xây dựng và vận hành.  

3.8.4.4. Khu xử lý 

Công ty Cổ phần nước môi trường Bình Dương (BWE) nằm cách khu vực ĐHQG-HCM 

khoảng 30 km có các tuyến giao thông thuận tiện từ khu vực TDA đến khu chất thải. BWE 

được ĐHQG-HCM lựa chọn để xử lý tất cả các loại chất thải rắn do ĐHQG-HCM thải ra, bao 

gồm trong giai đoạn xây dựng và vận hành của TDA.  

3.8.5. Tổng giá trị đầu tư 

Tổng chi phí phụ là 2.775,3 tỷ đồng Việt Nam (đồng), tương đương 118,1 triệu đô la Mỹ 

(USD) (1USD = 23.500 đồng theo tỷ giá hối đoái vào tháng 8 năm 2019 của Việt Nam), trong 

đó: 

- Vốn WB: 2.350 tỷ đồng, tương đương 100 triệu USD, chiếm 84,7% tổng ngân sách. 

- Vốn đối ứng là phần còn lại, chiếm 15,3% với 425,3 tỷ đồng, tương đương 18,1 triệu 

USD. 

Bảng 3-16. Phân bổ ngân sách TDA  

TT Hạng mục đầu tư 

Tổng (USD) 

% ODA 

WB Đối tác 

I 
Hợp phần 1: Cải thiện chất lượng học 

tập và giảng dạy 
21.043.544 - 100% 

I.1 
Xây dựng và nâng cấp không gian học tập, 

nghiên cứu, mô hình hóa 
8.936.170 -  

I.2 Xây dựng cơ sở hạ tầng cho Khoa Y 12.107.374 - 100% 

II Hợp phần 2: nổi bật trong nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ 
60.235.452 -  
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TT Hạng mục đầu tư 

Tổng (USD) 

% ODA 

WB Đối tác 

trong các lĩnh vực quan trọng 

II.1 
Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho 

ĐHQG-HCM 
15.548.936 - 100% 

II.2. 
Đầu tư xây dựng và trang thiết bị cho các 

trung tâm mạnh 
41.495.027 - 100% 

II.3 
Xây dựng và phát triển các nhóm nghiên 

cứu trong các trung tâm đề xuất. 
3.191.489 - 100% 

III 
Hợp phần 3: TDA hỗ trợ kỹ thuật và 

triển khai 
5.674.612 6,551,087 46% 

III.1 
Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng năng lực hệ 

thống 
797.872 -  

III.2 Hỗ trợ triển khai TDA 4.876.740 6,551,087 43% 

IV Total I+II+III 86.953.609 6,551,087 93% 

V 
VAT: 10%*IV không bao gồm chi phí 

quản lý 
 9,187,912 0% 

VI 

Chi phí dự phòng (15%) bao gồm chi 

phí số lượng (10%) và chi phí lạm phát 

(5%) 

13.043.041 2,360,850 84,7% 

VII Tổng chi phí  99.996.650 18,099,849 85% 

VIII Tổng chi phí (làm tròn) 

100.000.000 18,100,000 85% 

118.100.000  

Tỷ lệ 84,7% 15,3%  

3.8.6. Chuẩn bị và thực hiện các TDA 

Bảng 3-17. Chuẩn bị và thực hiện các TDA 

TT Hạng mục công việc Thời gian dự kiến 

1 Chuẩn bị đề xuất TDA  Tháng 6/2019 
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TT Hạng mục công việc Thời gian dự kiến 

2 Chính phủ phê duyệt đề xuất TDA Tháng 12/2019 

3 Chuẩn bị nghiên cứu tiền khả thi 12/2019 – 2/2020 

4 Chính phủ phê duyệt Pre-FS (nguyên tắc đầu tư) Tháng 3/2020 

5 
Chuẩn bị tài liệu đầu tư (FS và các báo cáo thành 

phần liên quan khác) 
Tháng 4/2020 

6 Đánh giá của WB  Tháng 4/2020 

7 
Tỉnh/thành phố phê duyệt FS và các báo cáo thành 

phần liên quan khác. 
Tháng 5/2020 

8 Đàm phán thỏa thuận với WB Tháng 6/2020 

9 Chấp thuận của WB về TDA  Tháng 8/2020 

10 Ký kết thỏa thuận tài chính Tháng 10/2020 

11 Thỏa thuận tài chính có hiệu lực Tháng 12, 2020 

12 Triển khai TDA  2021 – 2025 

3.8.7. Quản lý và thực hiện TDA  

- Cơ quan điều hành: ĐHQG-HCM. 

- Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý dự án cho ODA của ĐHQG-HCM.  

Hình 3-16. Sơ đồ quản lý và thực hiện TDA 
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CHƯƠNG 4. DỮ LIỆU NỀN  

Thông tin và dữ liệu cơ bản liên quan đến các điều kiện vật lý, sinh học và kinh tế xã hội 

có liên quan của khu vực TDA được mô tả trong chương này. Các thông số môi trường khác 

nhau có khả năng bị ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) bởi TDA ĐHQG-HCM được đề xuất 

sẽ được thảo luận ở Chương này.  

4.1. Điều kiện môi trường tự nhiên   

4.1.1. Đặc điểm địa hình và địa chất   

Đặc điểm địa hình: ĐHQG-HCM toạ lạc trên một khu vực nhấp nhô có độ cao biến động từ 

+8,0 m đến +35,5 m so với mực nước biển. Khu vực cao nằm ở trung tâm và một phần của 

phân khu phía Bắc của TDA với độ cao từ +20 m - +35,5 m. Từ khu trung tâm, địa hình 

nghiêng  dốc về phía Bắc, Đông Bắc và về phía Tây với độ dốc trung bình khoảng 5% - 8%. 

Khu vực cao trung bình, độ cao từ +14 m - +20 m, giáp với khu trung tâm ở phía Bắc, phía 

Tây và phía Đông Bắc. Khu vực thấp nằm ở phân khu phía Tây và phía Đông Bắc của TDA 

với độ cao +8,0 m - +11 m. 

Hình 4-1. Bản đồ địa hình của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

4.1.2. Đặc điểm địa chất  

Địa chất tại khu vực dự án đặc trưng với đất đỏ và đất sét với độ dày 2 - 10 m được hình 

thành từ các trầm tích phù sa cổ đại. Kết cấu đất có độ cứng thích hợp cho các công trình cao 

tầng. 
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4.1.3. Đặc điểm khí hậu  

TPHCM và tỉnh Bình Dương đều nằm ở vùng khí hậu phía Nam, đây là vùng khí hậu nhiệt 

đới gió mùa đặt trưng bởi thời tiết nóng, lượng mưa, và độ ẩm cao. Khí hậu được chia thành 

hai mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Mùa mưa thường bắt đầu vào tháng 5 cho đến cuối tháng 10. 

Đặc điểm khí hậu của TPHCM và tỉnh Bình Dương gần như tương tự nhau vì cả hai tỉnh 

thành liền kề nhau về mặt địa lý. Số liệu thống kê của TPHCM và tỉnh Bình Dương được sử 

dụng chủ yếu trong các buổi thảo luận được trích dẫn từ Niên giám thống kê năm 2018, bao 

gồm: 

Nhiệt độ: Nhiệt độ thay đổi quanh năm, và thường đạt cực đại trong suốt tháng 4 đến tháng 5, 

sau đó giảm dần từ tháng 12 đến tháng 2 ở cả TPHCM và tỉnh Bình Dương. Nhiệt độ được 

ghi nhận là cao nhất trong tháng 5 (30,9oC và 30,2oC) và thấp nhất vào tháng 1 (26,4oC và 

25,3oC) đối với TPHCM và tỉnh Bình Dương (Hình 4-2). Nhiệt độ trung bình hàng năm đã 

dao động khoảng 28,6oC tại TPHCM và 27,8oC ở tỉnh Bình Dương (Hình 4-3) từ năm này 

sang năm khác. 

 

Hình 4-2. Nhiệt độ trung bình theo tháng tại TpHCM và Bình Dương (2015-2018) 

Hình 4-3. Biến động nhiệt độ trung bình tại TpHCM và Bình Dương (2015-2018) 

Lượng mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm ở TPHCM và Bình Dương dao động từ 

2.302,2 mm đến 2.858,7 mm, trong đó, khoảng 79% rơi vào mùa mưa. Lượng mưa tối đa 

thường được ghi nhận xảy ra vào tháng 9 (dao động từ 461 mm đến 515,1 mm) và lượng mưa 

tối thiểu thường được ghi nhận vào tháng 2 (dao động từ 14,2 mm đến 35,4 mm) đối với 

TPHCM và Bình Dương. Theo thống kê, không có mưa được ghi nhận vào tháng hai trong 

nhiều năm ở cả TPHCM và Bình Dương (Hình 4-4). 
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Hình 4-4. Lượng mưa trung bình của TPHCM và Bình Dương (2015-2018) 

Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí của TPHCM và tỉnh Bình Dương ít khác nhau. Độ ẩm 

trung bình tại TPHCM là 73%, trong khi tại Bình Dương là 87%.  

Lượng gió: Có hai đợt gió mùa trong năm ở cả TPHCM và Bình Dương. Gió mùa Đông Bắc 

chiếm ưu thế từ tháng 11 đến tháng 4, với tốc độ gió tối đa thường xảy ra vào tháng ba, 

khoảng 3,3 m/s (trung bình theo tháng). Trong khi đó, gió mùa Tây Nam kéo dài từ tháng 5 

đến tháng 10, với vận tốc gió tối đa xảy ra vào tháng 8, khoảng 3,8 m/s (trung bình theo 

tháng).  

Số giờ nắng: Số giờ nắng trung bình ở TPHCM và Bình Dương khá cao. Số giờ nắng trung 

bình ở TPHCM và Bình Dương lần lượt từ 2.073-2.281 giờ/năm và từ 2.206 - 2.456 giờ/năm 

4.1.4. Đặc điểm thủy văn  

Không có sông và suối tự nhiên trong bán kính 5 km tại khu vực TDA. Một số hồ (đào) do 

người dân địa phương đào và một kênh nước thải nhỏ đi qua một số khu dân cư của quận Thủ 

Đức, được xác định trong khuôn viên của ĐHQG-HCM. 

Hồ nhân tạo  

Trong khu vực của ĐHQG-HCM có tất cả 07 hồ nhân tạo. Các hồ được hình thành do quá 

trình khai thác đá của người dân địa phương trong khu vực này để xây dựng trong thập kỷ 

trước, các hồ này thường được gọi là Hồ Đá. Tổng thể tích chứa của tất cả các hồ này là 

khoảng 78 triệu mét khối. Diện tích của các hồ khá rộng, dao động từ 11.000 m2 đến 350.000 

m2. Độ sâu trung bình của chúng dao động từ 20 m – 30 m so với mặt đất. Các hồ giữ lại nước 

bên dưới bờ của chúng và không liên kết với bất kỳ kênh/ao nào trong khu vực, nên không có 

nước chảy từ hồ ra các khu vực bên ngoài và ngược lại. (Mô tả chi tiết của các Hồ Đá thể hiện 

trong Phụ lục 2). 

Kênh nước thải (Suối Nhum) 

Suối Nhum là kênh nước thải nhỏ đi qua khu dân cư của phường Linh Trung và Linh Xuân 

của quận Thủ Đức và ĐHQG-HCM. Nó dài khoảng 2,5 km và rộng khoảng 2 - 3 m. Kênh này 

mang cả nước mưa và nước thải sinh hoạt từ khu dân cư và xả vào hệ thống nước thải và thoát 

nước kết hợp của quận Thủ Đức, TPHCM. Cả hai bên bờ kênh đều phủ đầy các bụi cây nhỏ. 

Sạt lở không xảy ra tại kênh. Nước kênh có thể ô nhiễm nghiêm trọng với màu nước đen và 

có mùi hôi.  Hiện trạng của kênh thể hiện trong Hình 4-5. 
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Hình 4-5. Hiện trạng của suối Nhum 

Khoảng cách ngắn nhất từ kênh đến trạm XLNT được đề xuất của UEL và trạm XLNT sẽ 

được nâng cấp của ký túc xá khu B là khoảng 10 m, vì vậy kênh có thể nhận được nước thải 

từ cả hai trạm XLNT. Hiện tại, khoảng 2.000 m3/ngày nước thải từ trạm XLNT hiện hữu đang 

được xả ra suối Nhum sau khi lưu giữ trong hồ cảnh quan. 

4.1.5. Tác động biến đổi khí hậu và hiện tượng nước biển dâng   

Biến đổi khí hậu hiện đang gây ra ảnh hưởng trên toàn thế giới. Theo nghị định thư Paris về 

biến đổi khí hậu, tất cả các quốc gia đã hành động để giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng cao 

không quá 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ này.  

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường  năm 2016, vào cuối thế kỷ này, nhiệt độ ở Việt Nam dự 

kiến sẽ tăng lên tới 3,7oC - 4oC; lượng mưa được dự đoán tăng 5% - 15%, với lượng mưa sẽ 

cao hơn vào mùa mưa và thấp hơn vào mùa khô; và mực nước biển sẽ tăng lên tới 83cm - 

107cm.  

Tại TPHCM, nhiệt độ được dự báo sẽ tăng lên tới 1,8oC - 2,0oC vào giữa và lên tới 2oC - 

3,6oC vào cuối thế kỷ 21. Lượng mưa cũng được ước tính sẽ tăng 10% - 20% vào giữa và 

15% - 25% vào cuối thế kỷ này. Bản đồ lũ lụt bên dưới cho thấy, khu vực các TDA sẽ không 

bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do mực nước biển dâng và do biến đổi khí hậu cho đến năm 2050. 

Hiện tượng thời tiết cực đoan 

Các cơn bão hiếm khi xuất hiện ở TPHCM. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bão và áp 

thấp hình thành ở Biển Đông có xu hướng gia tăng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực 

ven biển Cần Giờ, đây không phải là khu vực dự án. 

Lốc xoáy là gió xoáy với tốc độ cao hình thành trong một phạm vi hẹp và biến mất trong thời 

gian ngắn, thường gây thiệt hại về tài sản và thậm chí là tính mạng của người dân khi ngập lụt 

cao ở TPHCM. 

Sấm sét là một hiện tượng đối lưu mạnh mẽ của khí quyển, gây ra sự phóng điện đột ngột kèm 

theo tia sét. Sấm sét được phân loại là hiện tượng thời tiết nguy hiểm vì sấm sét trong giông 

bão có thể gây ra thiệt hại về tính mạng người dân, cháy rừng, cháy nhà, gây hư hỏng thiết bị, 

dụng cụ,và đặc biệt là các thiết bị điện tử. Hiện tượng này thường xảy ra ở TPHCM đặc biệt 

là vào mùa mưa. 
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Khu vực TDA không chịu ảnh hưởng không đáng kể do mực nước biển dâng cao vì do địa 

hình cao của nó (8 m - 35,5m), và khu vực dự án ở cách xa lưu vực sông Đồng Nai - Sài Gòn 

(khoảng 5 km). Tuy nhiên, lượng mưa và nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu và hiện tượng khí 

hậu cực đoan xảy ra trong khu vực TDA có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ và hiệu quả hoạt động 

của các công trình trong TDA. Những dữ liệu này sẽ hữu ích cho việc chuẩn bị Pre-FS và FS 

trong thiết kế TDA liên quan đến hệ thống thoát nước, lựa chọn vật liệu xây dựng, kiến trúc 

xây dựng với không gian xanh và sử dụng năng lượng tái tạo chống lại nhiệt độ tăng trong 

mùa khô và lượng mưa trong mùa mưa, ... 

Hình  4-1. Bản đồ lũ lụt tại khu vực TDA 

4.1.6. Hiện trạng chất lượng của môi trường nền      

Dựa trên các công trình dân dụng được đề xuất và điều kiện tự nhiên trong khu vực TDA, các 

thành phần môi trường có khả năng bị tác động tiêu cực bởi việc xây dựng và vận hành TDA 

bao gồm không khí, nước, đất, thủy sinh và hệ sinh thái trên cạn. Do đó, dữ liệu cơ sở về chất 

lượng của các thành phần môi trường này cần được thiết lập để đánh giá và giám sát tác động 

của dự án trong suốt vòng đời của các TDA. 

a. Chất lượng không khí, tiếng ồn và độ rung  

Chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung tại địa phương được giám sát tại 15 vị 

trí trong khu vực TDA (Xem Phụ lục 3 để biết vị trí lấy mẫu và các chỉ tiêu phân tích) Kết 

quả phân tích được so sánh với các quy định kỹ thuật quốc gia, bao gồm: 

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

quanh (trung bình 24 giờ đối với Pb, PM2,5 và PM10, phần còn lại trung bình là một giờ); 
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- QCVN 06: 2009/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về nồng độ tối đa cho phép của 

một số chất độc hại trong không khí xung quanh (nồng độ H2S và NH3 trong không khí 

được so sánh với tiêu chuẩn này). 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy định kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho cả khu vực bình 

thường và đặc biệt vào ban ngày (6 giờ sáng - 9 giờ tối), 70 dBA cho khu vực bình 

thường (ví dụ: khu dân cư, căn hộ, khách sạn, nhà khách, văn phòng hành chính) và 55 

dBA cho các khu vực đặc biệt (ví dụ: trường học, bệnh viện, thư viện, nhà trẻ, nhà thờ, 

chùa, chùa). 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung cho cả khu vực bình 

thường và đặc biệt. 

Bảng 4-1. Quy định kỹ thuật quốc gia và hướng dẫn của WHO3 về chất lượng không khí 

xung quanh (µg/m3) 

Thông số 
Thời gian 

trung bình 

Quy định kỹ thuật quốc gia 

(QCVN 05:2013/BTNMT) 
Hướng dẫn của WHO 

SO2 24h 125 125 (Mục tiêu tạm thời 1) 

NO2 1h 200 200 

PM10 24h 150 150 (Mục tiêu tạm thời 1) 

PM2.5 24h 50 50 (Mục tiêu tạm thời 1) 

Bụi tổng TSP 24h 200 - 

Bảng 4-2. Quy định kỹ thuật quốc gia và Hướng dẫn của WHO về mức độ tiếng ồn 

Khu vực 

Quy định kỹ thuật quốc gia                                     

(QCVN 26:2010/BTNMT) 

6:00 – 21:00 21:00 – 6:00 

Khu vực đặc biệta 55 45 

Khu vực phổ biếnb 70 55 

 Hướng dẫn của WHO4 

7:00 – 22:00 22:00 – 7:00 

Khu dân cư, tổ chức, giáo dục 55 45 

Công nghiệp, thương mại 70 70 

                                                 

3 WBG EHS Guidelines 

4 WBG EHS Guidelines 
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Ghi chú: 

a - Cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đền thờ, chùa và các khu vực khác có 

yêu cầu đặc biệt; 

b - Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, và các tòa nhà hành chính.
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Bảng 4-3. Kết quả phân tích chất lượng không khí, độ ồn và độ rung 

Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/ 

BTNMT KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 KK 10 KK 11 KK12 KK13 KK 14 KK 15 

Nhiệt 

độ  
oC 31,3 33,4 31,5 31,9 32,5 32,7 32,2 31,5 32,6 32,5 32,3 32 32,5 31,2 33,4  

Độ  

ẩm  
% 63,6 57,2 57,8 56,2 56,7 58 60 58,6 59,5 62,3 62 59 58,7 58,3 57,2  

Tốc 

độ gió 
m/s 

0,3-

1,7 

0,5-

2,8 

0,4-

2,7 

0,5-

2,9 

0,6-

2,9 

0,5-

2,1 

0,3-

2,9 
0,5-3 

0,4-

2,5 

0,7-

2,9 

0,8-

3,1 

0,7-

2,3 

0,6-

3,1 

0,5-

2,6 

0,5-

2,8 
 

Độ  

ồn  
dBA 68,5 67,8 58,2 68,5 65,3 63,5 59,8 63,4 63,2 65,5 63,1 56,5 57,3 58,5 62,5 70, 55 

Độ 

rung  
dBA 62,6 66,6 61,2 65,6 62,7 61,6 57,6 61,2 68,9 66,7 69,6 52,8 62,6 61,4 60,6 75 

Bụi 

mịn 
µg/m3 72,1 65,4 60,2 68,7 68,2 73 76 95 79 92 95 90 95 98 65,4 300 

SO2 µg/m3 57,2 60,7 55,1 57,2 58 73 86 83 73 102 85 72 83 83 60,7 350 

NO2 µg/m3 69,7 58 59 64 72 85 79 92 71 98 93 89 92 97 58 200 

*H2S µg/m3 - - - - - - - - - - - - - - 8,6 42* 

*NH3 µg/m3 - - - - - - - - - - - - - - 3,5 200 
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Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/ 

BTNMT KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 KK8 KK9 KK 10 KK 11 KK12 KK13 KK 14 KK 15 

CO µg/m3 4.718 4.330 4.250 5.325 5.325 6.235 5.850 5.550 6.250 4.850 6.250 5.250 5.550 3.85 4.330 30.000 

PM10 µg/m3 34,5 24,1 21,3 25,3 26,7 27,2 25,7 22,3 24,8 25,4 25,3 23,7 22,3 24,6 60,7 150 

PM2.5 µg/m3 17,3 15,3 13,3 15,1 17,2 16,8 18,1 18,7 17,5 19,6 20,2 19,2 18,7 18,3 58 50 

Pb µg/m3 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045 1,5 
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Lưu ý: 70 dBA và 55 dBA là ngưỡng của mức độ tiếng ồn tại các khu vực bình thường (như 

khu dân cư) và các khu vực đặc biệt (như khu vực trường học) từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối 

- KK1: tại sân giữa trung tâm nghiên cứu chính sách được đề xuất của UEL và trung tâm 

hiện hữu; 

- KK2: tại khu vực giữa của trạm XLNT hiện tại và ký túc xá nam khu B (X: 

1203595.259; Y: 612548.592); 

- KK3: trên đường nội bộ giữa Viện nghiên cứu được đề xuất và Viện Tài nguyên và Môi 

trường (IER) hiện hữu (X: 1203289.53; Y: 613205.553); 

- KK4: đầu đường trục chính số 07 (X: 1203583.045; Y: 612697.77); 

- KK5: ở giữa đường chính số 07 (X: 1203415.232; Y: 613958.247); 

- KK6: ở cuối đường chính số 07 trước Trung tâm Giáo dục Bảo vệ và An ninh (X: 

1204266.146; Y: 615113.406); 

- KK7: ở đầu đường nội bộ đề xuất gần cổng vào của IER (X: 1203042.607; Y: 

613135.764); 

- KK8: ở cuối đường nội bộ đề xuất gần Đại học Khoa học tự nhiên (X: 1203190.089; Y: 

614142.384); 

- KK9: tại sân giữa trung tâm nghiên cứu được đề xuất của HSSU và trung tâm xây dựng 

hiện tại của HSSU (X: 1202562.894; Y: 614791.081); 

- KK10: ở đầu đường nâng cấp đề xuất số 2 trước Đại học thế dục Thể thao (X: 

1202339.193; Y: 614078.835); 

- KK11: ở cuối đường nâng cấp đề xuất số 2 giao với NH 1A (X: 1201772.41; Y: 

613961,49); 

- KK12: ở giữa Khoa Y được đề xuất và Khoa Y hiện hữu (X: 1203938.901 Y: 

614307.854); 

- KK13: tại trạm XLNT được đề xuất của UEL gần khối học tập 2 của UEL (X: 

1202448.995; Y: 612251.25); 

- KK14: ở ven đường gần trường Khoa Kiến trúc Xây dựng được đề xuất (X: 

1203605.373; Y: 614913.646); 

- KK15: tại hành lang Ký túc xá khu B dành cho nam sinh viên (NH3 và H2S được so 

sánh với QCVN 06: 2009/BTNMT). 

Nhận xét: 

Các thông số chất lượng không khí, tiếng ồn và độ rung trong khu vực TDA khá tốt. Hầu hết 

các thông số tại các điểm lấy mẫu đều thấp hơn nhiều so với các tiêu chuẩn được quy định bởi 

QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2013/BTNMT, ngoại trừ nồng độ PM2.5 bụi tại Ký túc 

xá nam khu B. Nồng độ PM2.5 vượt quá 8µg/m3 so với tiêu chuẩn (58 µg/m3 so với 50 µg/m3). 

Ảnh hưởng do hoạt động của trạm XLNT nằm cách vị trí lấy mẫu khoảng 25 m có thể là 

nguyên nhân khả dĩ cho vấn đề này.  

Độ ồn được đo tại các vị trí của KK1, KK3, KK7, KK8, KK9, KK12, KK13 và KK14, gần 

các trung tâm học tập và nghiên cứu của các ĐHQG-HCM, vượt quá tiêu chuẩn QCVN 

26:2010/BTNMT quy định về mức độ tiếng ồn tại các khu vực đặc biệt vào ban ngày từ 6 giờ 

sáng đến 9 giờ tối. Trong khi đó, độ rung tại tất cả các vị trí lấy mẫu đều nằm trong giới hạn 

cho phép được quy định bởi QCVN27:2010/BTNMT. 

b. Chất lượng nước mặt  
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Nước của hồ số 5 có khả năng bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng đường nội bộ quanh hồ và 

trung tâm của Viện Nghiên Cứu được đề xuất.  Nguồn nước trong các hồ số 1, số 2, số 3 và số 

7 dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi đất đá bị cuốn trôi theo nước mưa chảy qua các công trường 

trong quá trình nâng cấp đường chính số 7 như đề xuất. Các mẫu nước của các hồ này được 

thu thập để phân tích chất lượng vào ngày 30 tháng 10 năm 2019 bởi Viện Môi trường và Tài 

nguyên của ĐHQG-HCM với các phương pháp lấy mẫu và phân tích theo quy định của 

QCVN08-MT:2015/BTNMT. 

Bảng 4-4. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực TDA 

Chỉ tiêu Đơn vị đo 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT/2015/BTNMT 

Cột B1  NM1 NM2 NM3 NM4 NM5 

 pH  7,05 7,21 7,15 7,35 7,15 5,5-9 

DO mg/l 3,83 4,66 4,78 4,72 4,54 >=4 

TSS mg/l 11 <5 <5 <5 <5 50 

BOD5 mg/l 4 1 1,1 1,7 1,8 15 

COD mg/l 12 <3 <3 <3 <3 30 

Amoni         

(NH4
+ - 

N) 

mg/l 2,15 2,15 2,35 3,24 1,86 0,9 

Cl- mg/l 16 9 8 8,7 8,1 350 

NO2 mg/l 0,04 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,05 

NO3 mg/l 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 10 

PO4
3- mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0.3 

Fe mg/l 0,73 <0,05 <0,005 <0,05 <0,05 1,5 

Pb mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0.05 

Cd mg/l <0,00052 <0,00052 <0,00052 <0,00052 <0,00052 0.01 

Cu mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0.5 

Zn mg/l 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1.5 

Hg mg/l <0,00032 <0,00032 <0,00032 <0,00032 <0,00032 0,001 

As mg/l <0,00043 <0,00043 <0,00043 <0,00043 <0,00043 0,05 
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Chỉ tiêu Đơn vị đo 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT/2015/BTNMT 

Cột B1  NM1 NM2 NM3 NM4 NM5 

Cr mg/l <0,00184 <0,00184 <0,00184 <0,00184 <0,00184 0,5 

Tổng dầu 

mỡ 
mg/l <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1 

Coliform MNP/100ml 1,8x105 1,8x105 7,5x102 1,1x103 1,1x102 7.500 

Lưu ý: QCVN08-MT/2015 /BTNMT-Cột B1 quy định chất lượng nước được sử dụng cho 

mục đích tưới tiêu; 

- NM1: Hồ đá số 5 ở bên cạnh Viện nghiên cứu được đề xuất (X: 1203183.661; Y: 

613365.988); 

- NM2: Hồ đá số 2 ở cạnh đường được đề xuất nâng cấp số 7 (X: 1204213.064; Y: 

615054.549); 

- NM3: Hồ đá số 1 ở cạnh đường được đề xuất nâng cấp số 7 (X: 1203653.566; Y: 

614391.499); 

- NM4: Hồ đá số 3 ở cạnh đường được đề xuất nâng cấp số 7 (X: 1203537.95; Y: 

614391.499); 

- NM5: Hồ đá số 7 ở cạnh đường được đề xuất nâng cấp số 7 (X: 1203537.95; Y: 

614386,65). 

- Toạ độ vị trí lấy mẫu theo VN 2000. 

Nhận xét: Chất lượng nước của các hồ khá tốt vì hầu hết các thông số được phân tích đều 

thấp hơn tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chất lượng nước của hồ số 5 và hồ số 2 có dấu hiệu ô nhiễm 

với chất thải sinh hoạt. Nguyên nhân có thể do nước thải sinh hoạt thải ra từ các hộ dân sinh 

sống ở phía đối diện hồ số 5, từ Trung Tâm Giáo Dục An Ninh Quốc Phòng, và từ ĐHQG-

HCM. Kết quả phân tích cho thấy, trong nước của các hồ này, nồng độ NH4
+  vượt 20 lần và 

Coliform vượt 100 lần so với tiêu chuẩn. 

c. Chất lượng nước thải tại suối Nhum  

Suối Nhum tiếp nhận nước thải sinh hoạt chưa được xử lý thải ra từ các khu dân cư xung 

quanh. Bên cạnh đó, kênh cũng nhận khoảng 2.000 m3/ngày nước thải từ hệ thống xử lý nước 

thải của Ký túc xá khu B. Suối Nhum dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 4.000 m3/ngày nước thải 

của các hệ thống xử lý nước thải được đề xuất cho UEL và cho Ký túc xá khu B. Các mẫu 

chất lượng nước thải thu tại ba địa điểm dọc theo kênh nước thải Nhum đã được phân tích vào 

ngày 30 tháng 10 năm 2019. Các địa điểm lấy mẫu cụ thể là như sau: 

- NT1: Hạ lưu suối Nhum nơi nước thải của trạm XLNT hiện tại của ký túc xá B xả ra 

(X: 1203442.495; Y: 612477.736); 

- NT2: Thượng nguồn của suối Nhum nơi nước thải của trạm XLNT hiện tại của ký túc 

xá B xả ra (X: 1203532.186; Y: 612477.736); 
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- NT3: Suối Nhum nơi cửa xả của trạm XLNT được đề xuất tại UEL (X: 1202194.191; 

Y: 612433.84). 

- Toạ độ vị trí lấy mẫu theo VN 2000.  

Bảng 4-5. Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt tại kênh Nhum 

Chi tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

Cột B 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

Cột A 

Hướng dẫn 

của WHO 
NT1 NT2 NT3 

 pH  6,90 7,18 7,81 5,5-9 5 - 9 6-9 

TSS mg/l 12 117 75 100 100 50 

BOD5 mg/l 6 165 105 50 50 30 

Amoni 

(NH4
+-N) 

mg/l 14,84 25,48 13,44 10 10 - 

Cl- mg/l 40 58 41 - - - 

NO2 mg/l 42,1 25,4 <0,004 - - - 

Nitrat   (NO3-

-N) 
mg/l 6,01 0,07 0,07 50 50 - 

Photphat 

(PO4
3--P) 

mg/l 2,92 0,81 1,09 10 10 
2 

Fe mg/l <0,05 0,64 0,95 - - - 

Pb mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 - - - 

Cd mg/l <0,00052 <0,00052 <0,00052 - - - 

Cu mg/l <0,02 0,05 0,1 - - - 

Zn mg/l 0,05 0,11 0,16 - - - 

Hg mg/l <0,00032 <0,00032 <0,00032 - - - 

As mg/l <0,00043 <0,00043 <0,00043 - - - 

Cr mg/l <0,00184 <0,00184 <0,00184 - - - 

Dầu mỡ tổng mg/l <0,3 <0,3 <0,3 20 20 50 

Coliform MNP/100ml 1,4x105 9,0x104 1,7x105 5.000 5.000 400 
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Lưu ý: QCVN 14-MT:2008/BTNMT- Cột B quy định chất lượng nước thải xả vào nguồn 

nước tiếp nhận không được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, Cột A quy định chất 

lượng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Nhận xét  

Theo Bảng 4-5, chất lượng nước thải của suối Nhum bị ô nhiễm với nước thải sinh hoạt chưa 

được xử lý. Chỉ tiêu BOD5 và Ammoni (NH4
+ vượt quá tiêu chuẩn khoảng 1,5 đến 2,5 lần. 

Đáng chú ý, thông số Coliform vượt quá tiêu chuẩn từ 20 đến 150 lần. 

Mẫu nước thải có chất lượng tốt hơn được thu tại hạ lưu suối Nhum, cách khoảng 50 m từ 

điểm xả nước thải của trạm XLNT tại Ký túc xá khu B cho thấy nước ở vị trí này, tại thời 

điểm lấy mẫu, ít bị ô nhiễm hơn các điểm khác. Có thể giải thích rằng, nước thải sau khi xử lý 

đạt chuẩn của trạm XLNT thải vào kênh có thể làm giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước. 

d. Chất lượng nước ngầm 

Nước ngầm trong khu vực TDA tồn tại ở cả tầng nước nông và sâu. Tầng chứa nước nông 

được xác định cách mặt đất khoảng 7 - 10 m và khoảng 70 m cho tầng chứa nước ngầm sâu. 

Nước ngầm tại tầng chứa nước nông đã bị xem như bị ô nhiễm các chất hữu cơ, trong khi ở 

tầng sâu, chất lượng nước ngầm vẫn tốt5. Mẫu nước ngầm được phân tích vào ngày 29 và 30 

tháng 9 năm 2019. Các mẫu nước ngầm được thu tại giếng đào có độ sâu 7 mét tại hộ gia đình 

của ông Ngô Duy Trở sống gần Hồ Đá số 6 trong khu vực của ĐHQG-HCM. Kết quả phân 

tích cho thấy, nước ngầm không bị ô nhiễm kim loại nặng. Tuy nhiên, nước ngầm có thể bị ô 

nhiễm phân động vật do nồng độ ion amoni (NH4
+) vượt quá tiêu chuẩn gấp hai lần, đồng 

thời, số lượng Coliform và E.Coli vượt quá tiêu chuẩn hơn 100 lần. Chi tiết về kết quả thử 

nghiệm nằm trong Bảng 4-6. 

Bảng 4-6. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm 

STT Chỉ tiêu Đơn vị đo Kết quả  
QCVN 09-

MT:2015/ BTNMT  

1 pH  - 7,05 5,5 – 8,5  

2 Độ cứng mg/L CaCO3 134 500 

3 Tổng chất rắn (TDS) mg/L 151,9 1.500 

4 Cl- mg/L 5 250 

6 Amoni (NH4
+ - N) mg/L 1,77 1 

7 SO4
2- mg/L 31,55 400 

8 Fe mg/L <0,05 5 

9 Pb mg/L <0,00086 0,01 

                                                 

5 Điều chỉnh chi tiết quy hoạch tổng thể của ĐHQG-HCM với tỷ lệ 1/2000, 2014. 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị đo Kết quả  
QCVN 09-

MT:2015/ BTNMT  

10 As mg/L <0,00043 0,05 

11 Cd mg/L <0,00052 0,005 

12 Cr mg/L <0,00184 0,05 

13 Cu mg/L <0,02 1 

14 Zn mg/L 0,03 3 

15 CN- mg/L <0,0014 0,01 

16 Coliform MNP/100mL 2,0x102 3 

17 E. Coli MNP/100mL 1,0x102 0 

e. Chất lượng đất  

Mẫu đất được lấy và phân tích vào ngày 01 và 02 tháng 11 năm 2019. Mẫu đất được thu thập 

tại các cơ sở/tòa nhà được đề xuất (xem Phụ lục 3 về sơ đồ lấy mẫu). Kết quả phân tích cho 

thấy, chất lượng đất tại tất cả các vị trí xây dựng được đề xuất tốt. Nồng độ kim loại nặng 

trong đất thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quy định trong QCVN 03-MT:2015/BTNMT - 

Quy định kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất. Các chi tiết 

được trình bày trong Bảng 4-7 và trong Phụ lục 3. 
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Bảng 4-7. Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực TDA 

No. Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN03-

MT:2015/ 

BTNMT D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

1 As mg/kg <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 15 

2 Cd mg/kg <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 2 

3 Cr mg/kg 18,7 26,4 24,5 25,4 21,7 19,7 18,2 19,6 20,7 200 

4 Cu mg/kg 10,7 12,6 13,5 15,7 11,6 13,2 11,2 11,7 10,2 100 

5 Pb mg/kg 24,7 30,6 27,6 26,4 23,2 17,8 16,3 17,5 18,1 70 

6 Zn mg/kg 78,7 96,7 95,2 91,2 90,7 85,5 87,2 87,8 84,7 200 

Ghi chú: 

- D1 - Giữa khu đất Trung tâm nghiên cứu dự kiến tại HSSU (X: 1204273.843 Y: 615068.332); 

- D2 - Giữa khu đất Khu Viện nghiên cứu đề xuất (X: 1203299.517; Y: 613408.561); 

- D3 - Giữa khu đất Khoa Y được đề xuất (X: 1204402.192; Y: 614 310.409); 

- D4 - Giữa trường Khoa Kiến trúc và Xây dựng được đề xuất, gần đường chính trục chính số 7 (X: 1203716.418; Y: 614844.378); 

- D5 - Tại đường nội bộ ven hồ, gần hồ số 5. (X: 1203202.157; Y: 613436.885); 

- D6 - Tại trạm XLNT được đề xuất của Viện nghiên cứu, bên cạnh Viện Môi trường và Tài nguyên (X: 1203339,38; Y: 613839,22); 

- D7 – Giữa khu đất xây trạm XLNT được đề xuất, bên cạnh Ký túc xá Khu B dành cho nam sinh viên (X: 1203570.534; Y: 612499.364); 

- D8 - Giữa khu đất được đề xuất xây dựng trạm XLNT của UEL (X: 1202247.146; Y: 612326.396); 

- D9 – Bên cạnh khu đất xây dựng Trung tâm nghiên cứu chính sách được đề xuất của UEL (bãi đỗ xe hiện tại của đại học Kinh tế Luật) 

(X: 1202458.353; Y: 612270.681).
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4.1.7. Động thực vật trên cạn  

Hệ thực vật 

Các hoạt động xây dựng đề xuất của TDA được đặt trên khu đất trống, quy hoạch trong khu 

vực hiện hữu của ĐHQG-HCM. Khu đất được đề xuất xây dựng Trung tâm nghiên cứu chính 

sách cho UEL nằm trên sân bê-tông của ĐHQG-HCM. Các khu đất khác được đề xuất để xây 

dựng các tòa nhà, bao gồm Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn cho HSSU, Khoa Y, Khoa 

Kiến trúc và Xây dựng, Viện nghiên cứu, Tram XLNT và các con đường nội bộ, nằm rải rác 

trong các khu vực trồng cây từ một năm tuổi đến năm năm tuổi và các loại cỏ để tạo cảnh 

quan (Phụ lục 5). Khảo sát thực địa kết hợp với phỏng vấn những người làm việc trong khu 

vực TDA được thực hiện từ ngày 24 đến 30 tháng 10 năm 2019 cho thấy tất cả các cây được 

trồng ở ĐHQG-HCM đều phổ biến ở Việt Nam và không phải là cây có giá trị và các loài đặc 

hữu được liệt kê trong Sách đỏ IUCN năm 2016 , Sách đỏ Việt Nam năm 2007 và Nghị định 

160/2013/ND-CP. Danh sách hệ thực vật có trong Phụ lục 5, trong khi IUCN, 2016, Sách đỏ 

Việt Nam, 2007 và Nghị định 160/2013/ND-CP được xác định tại Phụ lục 11. 

Hệ động vật 

Với điều kiện tự nhiên như vậy, những cây được trồng rải rác không phải là môi trường sống 

thuận lợi cho động vật hoang dã sống và phát triển quần thể của chúng. Khảo sát điều kiện tự 

nhiên của TDA và các cuộc phỏng vấn với những người cung cấp thông tin chính của ĐHQG-

HCM và chính quyền địa phương được thực hiện từ ngày 24 - 25 tháng 10 năm 2019. Không 

có loài động vật nào được liệt kê là loài quý hiếm hoặc có giá trị theo Sách đỏ IUCN, năm 

2016; Sổ đỏ Việt Nam năm 2007 và Nghị định số 60/2013/ND-CP và không có loài đặc hữu 

nào cần được bảo vệ trong khu vực TDA (Phụ lục 5). 

4.1.8. Hệ thuỷ sinh   

 Cá  

Tài nguyên sinh vật thủy sinh rất hạn chế trong khu vực TDA. Chất lượng nước trong kênh 

Nhum đã bị ô nhiễm với mùi hôi trong nhiều năm, do đó, đây không phải là môi trường sống 

thuận lợi cho cá. Trong các Hồ Đá, mặc dù nước trong vắt, một số hồ được che phủ bởi cây 

lục bình (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883) với mật độ cao, đây cũng không phải là 

điều kiện thuận lợi cho cá. Không có hoạt động đánh bắt cá nào được tìm thấy trong Hồ Đá 

trong suốt thời gian khảo sát. Ngoài ra, kết quả phỏng vấn những người cung cấp thông tin 

chính của các ĐHQG-HCM và người dân địa phương trong khu vực TDA cho thấy rằng 

không có hoạt động đánh bắt cá và không có loài cá có giá trị và đặc hữu được tìm thấy trong 

các hồ đá. Các loài cá bình thường trong các hồ thường được xác định bởi những người cung 

cấp thông tin chính của ĐHQG-HCM bao gồm Hemiaulter elongatus (Hao & Van, 2001); 

Anabas testudineus (Bloch, 1792), Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758); Schistura 

elongata (Roberts, 1998); Clarias fuscus (Lacépède, 1803) là những loài cá được phân loại là 

Ít quan tâm (LC), trong khi Anabas testudineus (Bloch, 1979) là loại DD theo IUCN 2016, 

nhưng chúng rất phổ biến và được phân phối rộng rãi ở Việt Nam (Phụ lục 6A). 

 Thực vật phù du  

Phân tích thực vật phù du trong khu vực dự án ghi nhận 57 loài thuộc 04 lớp và ngành. Trong 

đó, Chlorophyceae chiếm số lượng cao nhất với 24 loài chiếm 42,11%, tiếp theo là 

Bacillariophyceae với 16 loài chiếm 28,07% và Cyanobacteria với 15 loài, chiếm 26,32%. 

Euglenophyceae và flagellates được ghi nhận số lượng thấp nhất với 2 loài, chiếm 3,51%. 

Mật độ của thực vật phù du tại các địa điểm dao động từ 25.440 đến 107.280 tế bào/lít. Mật 

độ thấp nhất được tìm thấy ở hồ số 2, trong khi mật độ cao nhất là hồ số 5. Kết quả phân tích 

cho thấy nhiều loài tảo như Nitzschia sp., Oscillatoria sp., đây là một trong những dấu hiệu 

cho thấy là môi trường có nguy cơ ô nhiễm hữu cơ trung bình. Đáng chú ý, có sự xuất hiện 

với mật độ khá cao của vi khuẩn Cyanobacteria, tảo xanh lam. Chúng có thể sinh sản trong 



 

95 

điều kiện thuận lợi như nhiệt độ và dinh dưỡng cao trong các vùng nước, dẫn đến tảo nở hoa. 

Khi nở hoa, tảo xanh lam thường tạo ra chất độc cyanotoin gây ảnh hưởng xấu đến hệ thuỷ 

sinh, động vật và sức khỏe con người. Cấu trúc của thực vật phù du được thể hiện trong Bảng 

4-6. Thông tin chi tiết được đề cập đến trong Phụ lục 6B. 

Bảng 4-8. Cấu trúc của thực vật phù du tại khu vực dự án 

Họ Số loại Tỷ lệ (%) 

Cyanobacteria 15 26,32 

Bacillariophyceae 16 28,07 

Chlorophyceae 24 42,11 

Euglenophyceae 2 3,51 

Tổng cộng 57 100 

 Sinh vật phù du  

Các phân tích về cấu trúc của các loài sinh vật phù du cho thấy, có 38 loài thuộc 05 lớp và 03 

ngành bao gồm động vật nguyên sinh, Rotifer và Crustacea, được đại diện bởi năm họ 

Amoebozoa và Ciliophora; Rotifera; Cladraf và Copepoda (copepods) và ấu trùng tương ứng. 

Trong đó, họ Rotifera chiếm ưu thế trong thành phần loài với 60,53%. Ciliophora có số lượng 

loài thấp nhất (hai loài chiếm 5,26%). Phần còn lại chiếm 7,89%. Về tổng quan, các loài xuất 

hiện tại các địa điểm khảo sát rất đa dạng và hầu hết đều có nguồn gốc nước ngọt. 

Cấu trúc loài dao động từ 2 đến 23 loài trong mỗi họ và từ 18 đến 30 loài ở mỗi địa điểm. Số 

lượng cá thể được ghi nhận từ 15.100 - 38.500 tế bào trong một mét khối nước, trong đó ấu 

trùng Copepoda chiếm ưu thế tại 06 trong cả 07 địa điểm khảo sát. 

Sự thống trị của họ Rotifera với sự hiện diện của Asplanchna herrickii, Polyarthra euryptera, 

Brachionidae, Mesocyclops leuckarti tại các địa điểm lấy mẫu cho thấy các nguồn nước bị ô 

nhiễm vừa phải với các chất hữu cơ. Cấu trúc của các loài động vật phù du được trình bày 

trong Bảng 4-9. Thông tin chi tiết được đề cập đến Phụ lục 6B. 

Bảng 4-9. Cấu trúc sinh vật phù du tại khu vực dự án 

Họ Số lượng loài Tỷ lệ (%) 

Amoebozoa 3 7,89 

Ciliophora 2 5,26 

Rotifera 23 60,53 

Cladocera  3 7,89 

Copepoda 3 7,89 

Larva 4 10,53 

Tổng cộng 38 100 

 Động vật không xương sống lớn 
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Chỉ có một loài Cipangopaludina chinensis thuộc họ Gastropoda thuộc loài động vật không 

xương sống được tìm thấy trong khu vực khảo sát. Mật độ loài tại mỗi hồ là thấp nhưng các 

loài rất đa dạng, dao động từ 40 đến 240 tế bào/lứa. Đáng chú ý, không có loài nào có mặt ở 

hồ số 1 và số 2. Điều này chỉ ra rằng môi trường đáy của hồ có thể không thuận lợi cho động 

vật không xương sống (Phụ lục 6B) 

Các vị trí lấy mẫu thủy sinh giống như các vị trí lấy mẫu chất lượng nước mặt. Các kết quả 

chi tiết được nêu tại Phụ lục 4. 

4.1.9. Khu bảo tồn sinh thái  

Không có khu vực bảo tồn sinh thái trong hoặc liền kề với các cơ sở của khu vực TDA. Khu 

dự trữ sinh quyển Cần Giờ nằm cách khu vực TDA khoảng 60 km. 

4.2. Tình hình kinh tế xã hội 

4.2.1. Kinh tế 

4.2.1.1. Tỉnh Bình Dương, thị xã Dĩ An và phường Đông Hoà   

Tỉnh Bình Dương: Tổng sản phẩm quốc nội khu vực (GDP) năm 2018 đạt 281.866 tỷ đồng 

Việt Nam (VND), được đóng góp từ bốn lĩnh vực chính với tỷ lệ khác nhau. Ngành công 

nghiệp và xây dựng chiếm 63,81%, thương mại và dịch vụ chiếm 24,43%, sản xuất nông 

nghiệp chiếm 3,4% và thuế chiếm 8,36%. Thu nhập bình quân đầu người trong tỉnh là 130,2 

triệu đồng (5,703 USD)6 năm 2018. 

Thị xã Dĩ An7: Tổng thu nhập năm 2018 đạt 186.401 tỷ đồng, 48% trong số đó được đóng 

góp bởi ngành công nghiệp và xây dựng, 36% từ kinh doanh và dịch vụ, 12% từ sản xuất 

nông nghiệp và 4% còn lại là từ thuế. 

Ngành công nghiệp và xây dựng được chia thành ba tiểu mục bao gồm đầu tư công, tư nhân 

và nước ngoài với tỷ lệ tương ứng là 10,14%, 10,25% và 79,65% trong ngành. 

60% đất nông nghiệp của thị trấn được sử dụng để canh tác cây ngắn ngày bao gồm lúa, ngô, 

khoai mì, đậu phộng, và các loại rau; 40% còn lại dành cho trồng cây ăn quả và cây công 

nghiệp (dừa, cây cao su). Người dân cũng chăn nuôi gia súc, gia cầm và cá. 

Phường Đông Hoà: Các hoạt động sinh kế của người dân ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An 

chủ yếu là từ kinh doanh quy mô hộ gia đình, dịch vụ (lái xe taxi, xe ôm, nhà hàng, thuê  

phòng trọ, và cho thuê nhà), lao động thời vụ, công nhân và nông dân8. 

4.2.1.2. Quận Thủ Đức, phường Linh Trung và phường Linh Xuân 

Tổng sản phẩm quốc nội khu vực của TPHCM năm 2018 đạt 1.246.206 tỷ đồng. Trong đó,  

ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng chính với 61,68%, tiếp theo là ngành công nghiệp và xây dựng 

với 24,6%. Nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản cùng nhau chiếm 0,74%. Cuối 

cùng, thuế chiếm 12,85%. Thu nhập bình quân đầu người là 141,6 triệu đồng (6.148 USD)9. 

Quận Thủ Đức: Tổng thu nhập của quận đạt 18.559 tỷ đồng, 53,6% trong số đó đa số là từ 

ngành công nghiệp và xây dựng, tiếp theo là ngành thương mại, dịch vụ và du lịch với 37,2%. 

Thuế chiếm 8,8%, trong khi ngành nông nghiệp chiếm 0,4%10. 

Phường Linh Trung và Phường Linh Xuân: Các hoạt động sinh kế chính của cư dân tại các 

phường chủ yếu là hoạt động kinh doanh với quy mô nhỏ, dịch vụ (lái xe taxi, xe ôm và cho 

                                                 

6 Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2018. 

7 Báo cáo hoạt động kinh tế xã hội năm 2018 của thị xã Dĩ An, báo cáo số 260/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 

2018. 

8 Phỏng vấn cán bộ địa phương. 

9 Niên giám thống kê năm 2018 của TPHCM. 

10 Báo cáo hoạt động kinh tế xã hội năm 2018 của quận Thủ Đức, báo cáo số 475 ngày 28 tháng 12 năm 2018. 
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thuê xe hơi), nhà hàng, nhà ở, cho thuê nhà/căn hộ, công nhân công nghiệp, công nhân thời 

vụ, và trồng và chăm sóc cây cảnh11. 

4.2.2. Đặc trưng dân số  

Phường Đông Hòa: Nằm giữa trung tâm thị xã, với tổng diện tích tự nhiên là 1.025 ha, chiếm 

17% diện tích.  Dân số khoảng 53.582 người và tất cả đều là người Kinh. Mật độ dân số của 

phường Đông Hòa khoảng 5.227 người/km2 thấp hơn so với thị xã Dĩ An (6.677 người/km2). 

Phường Linh Xuân: Nằm ở phía bắc quậnThủ Đức, cách trung tâm quận khoảng 3km, với 

tổng diện tích 387,68 ha chiếm 8,11% diện tích. Dân số phường khoảng 64.659 người. 

Khoảng 0,2% trong số đó là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Khmer. Mật độ dân số 

cao hơn 16.678 người / km2 so với huyện với 12.093 người/km2. 

Phường Linh Trung: Phường Linh Trung giáp phường Linh Xuân ở phía bắc. Tổng diện tích 

của nó là khoảng 706,3 ha. Dân số của phường là khoảng 66.118 người. Mật độ dân số của 

phường thấp hơn 9.361 người/km2 so với quận Thủ Đức (12.093 người/km2). 

4.2.3. Tình trạng nghèo đói trong khu vực TDA  

Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo ở phường Đông Hòa lần lượt là 0,57% và 0,28%. Cả hai đều 

thấp hơn nhiều so với thị xã Dĩ An12. Tương tự, hộ nghèo và hộ cận nghèo ở phường Linh 

Xuân chiếm lần lượt 0,05% và 1,15%. Cả hai đều thấp hơn cấp quận Thủ Đức. Trong khi đó, 

tỷ lệ hộ nghèo ở phường Linh Trung là 0,75% cao hơn so với cả quận, trong khi tỷ lệ hộ cận 

nghèo thấp hơn, với 0,74% so với tỉ lệ của cả quận13, 14. Trong ba phường, Linh Trung là 

phường được xem là nghèo nhất vì tỷ lệ nghèo cao hơn tỉ lệ của quận.  

Được biết, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt các chính sách của chính phủ về phúc lợi 

xã hội và an ninh ở các địa phương. Người nghèo và người cận nghèo được hỗ trợ tiếp cận 

các khoản vay với lãi suất thấp từ các ngân hàng chính sách xã hội và các quỹ địa phương 

khác như quỹ phát triển sản xuất cho người nghèo, quỹ cho sinh viên nghèo để giúp phát 

triển/mở rộng sản xuất hoặc chi trả cho con cái của họ đi học/học đại học hoặc miễn/giảm học 

phí cho người nghèo và học sinh nghèo. Họ cũng đã được cung cấp các khóa đào tạo nghề 

nghiệp như lái xe taxi, sửa chữa xe máy, trồng cây cảnh... để họ có thể chủ động tham gia vào 

thị trường lao động địa phương để kiếm sống hoặc cải thiện thu nhập. Với những khuyến 

khích xã hội như vậy và năng lực liên quan của họ, người nghèo và cận nghèo trong khu vực 

TDA có thể nhận được lợi ích của tiểu dự án về cơ hội cải thiện thu nhập và học tập tại trường 

đại học. 

4.2.4. Lực lượng lao động  

Quận Thủ Đức: Tổng lực lượng lao động của huyện năm 2018 là 315.035 người chiếm 

54,5% dân số. Thành phần lao động được phân phối không đồng đều trong các nghề nghiệp 

khác nhau. Các loại hình dịch vụ, kinh doanh chiếm đa số với 29%, tiếp theo là công nhân kỹ 

thuật cao và công nhân lành nghề chiếm 17%. Thủ công mỹ nghệ, công nhân và sĩ quan lần 

lượt chiếm 14%, 8% và 5%. Công chức và nông dân có cùng tỷ lệ là 2%. Những người làm 

việc tự do và lao động thời vụ chiếm tỷ lệ thấp nhất với 0,1% cho mỗi thành phần. 

Thị xã Dĩ An: Năm 2018, thị trấn Dĩ An có 253.755 lao động chiếm 58,5% dân số thị trấn. 

Nghề nghiệp phổ biến nhất trong các thành phần lao động là những công nhân lành nghề, với 

26%. Tiếp theo là một nghề thủ công với 22%. Dịch vụ/thương mại và lao động phổ thông có 

cùng tỷ lệ với 16%. Nhân viên/cán bộ tại các công ty chiếm 6,4%. Các chuyên gia kỹ thuật và 

                                                 

11 Khảo sát lãnh đạo phường. 

12 Báo cáo kinh tế xã hội năm 2018 của Phường Đông Hòa; 

13 Báo cáo Kinh tế xã hội năm 2018 của Phường Linh Xuân và Linh Trung; 

14 Xem chú thích 8; 



 

98 

nông dân có cùng tỷ lệ, với 4,6%. Các công việc ít phổ biến nhất là công chức và lao động 

thời vụ, với tỷ lệ tương ứng là 0,7% và 0,2%. 

Thông qua phỏng vấn những người cung cấp thông tin chính của Phòng Lao động Thương 

binh và xã hội, UBND ở cấp quận/thị xã và phường, người ta đã biết rằng cả lao động nam và 

nữ đều có thể có cơ hội như nhau để làm việc cho tiểu dự án. Điều này là do việc thực thi 

pháp luật về bình đẳng giới nói chung và trong lĩnh vực việc làm và lao động nói riêng ở các 

địa phương đã được triển khai từ năm 2007 khi Luật có hiệu lực. Với việc thực hiện các chính 

sách như vậy để thúc đẩy bình đẳng giới trong nhiều năm tại các địa phương, lao động nữ địa 

phương đã được cải thiện về trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp, để họ tự tin và tích cực 

tham gia tìm kiếm việc làm trong thị trường lao động. Đối với TDA, việc ưu tiên tuyển dụng 

lao động địa phương cho các công việc đơn giản sẽ được áp dụng để giảm dòng lao động bên 

ngoài vào khu vực tiểu dự án, lao động nữ ở các địa phương sẽ có cơ hội làm việc cho TDA 

cung cấp cả Ban QLDA/nhà thầu và địa phương Chính quyền sẽ phối hợp với nhau để tuyển 

dụng lao động địa phương đặc biệt là lao động nữ một cách hiệu quả. 

4.2.5. Quy hoạch sử dụng đất  

Diện tích đất của quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An được sử dụng chủ yếu cho mục đích phi nông 

nghiệp, bao gồm nhà ở, kinh doanh và công nghiệp, chiếm 90,54% cho huyện Thủ Đức và 

87,3% cho thị trấn Dĩ An. Đất liên quan đến nông nghiệp ở Thủ Đức và Dĩ An chiếm lần lượt 

9,46% và 12,7%, được sử dụng để canh tác, chủ yếu là cây trồng ngắn ngày. Đất nông nghiệp 

ở Thủ Đức có 7,19% diện tích trồng lúa, 1,85% diện tích trồng cây công nghiệp và 0,42% 

diện tích dành cho nuôi trồng thủy sản. Đất nông nghiệp tại thị trấn Dĩ An có 7,6% diện tích 

được sử dụng cho ruộng lúa, 4,4% diện tích dành cho cây lâu năm và 0,4% diện tích dành cho 

nuôi trồng thủy sản.  

4.2.6. Giáo dục  

Có nhiều cơ sở học tập xung quanh các khu vực TDA: 16 trường mẫu giáo, 08 trường tiểu 

học, 04 trường trung học cơ sở và ĐHQG-HCM nằm cùng nhau tại Đông Hòa (thị xã Dĩ An), 

phường Linh Trung, và phường Linh Xuân của quận Thu Đức.  

Người ta ước tính rằng những người lao động nhập cư sẽ chiếm khoảng 60% tổng số lao động 

làm việc cho TDA trong ba năm trong quá trình xây dựng TDA (379 * 60/100 = 240 người) 

và khoảng 30% trong số họ có 1 - 2 người phụ thuộc ở độ tuổi đi học (khoảng 90 người phụ 

thuộc) sẽ tìm trường để học trong khu vực TDA. Với các cơ sở giáo dục như vậy bao gồm cả 

các cơ sở tư nhân trong khu vực TDA, tất cả những người phụ thuộc của dòng lao động có thể 

được thụ hưởng. 

4.2.7. Chăm sóc sức khỏe, y tế 

Các trung tâm chăm sóc sức khỏe, bao gồm các phòng khám quận/huyện và trạm y tế phường, 

nằm xung quanh khu vực TDA. Khoảng 1.500 giường của bệnh viện đa khoa quận và 12 

giường cho mỗi trạm y tế của phường có khả năng sơ cứu, cấp cứu, kiểm tra sức khỏe và điều 

trị cho bệnh nhân trong khu vực, bao gồm cả công nhân của TDA.  

Ngoài ra, mỗi ĐHQG-HCM của ĐHQG-HCM đều có trung tâm y tế riêng với đội ngũ nhân 

viên y tế giàu kinh nghiệm để cung cấp các cấp cứu sơ bộ cho sinh viên, giảng viên và nhân 

viên. Nếu cần, các trung tâm này cũng có thể hỗ trợ các công nhân xây dựng công trình cho 

các TDA . 

4.2.8. Tình trạng nhiễm HIV/AIDS 

HIV và AIDS vẫn là một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng trong 

nước. Các báo cáo ước tính có đến 250.000 người sống chung với HIV vào cuối năm 2015 

trên toàn quốc. Thông kê cũng cho thấy, TPHCM và tỉnh Bình Dương có tỷ lệ nhiễm HIV 

cao. Theo báo cáo thống kê của TPHCM và tỉnh Bình Dương năm 2018, quận Thủ Đức có 
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khoảng 2.994 người nhiễm HIV và 942 bệnh nhân AIDS còn sống, Trong khi đó, thị xã Dĩ An 

có 756 trường hợp nhiễm HIV và 251 bệnh nhân AIDS còn sống. 

Tại ĐHQG-HCM, cho đến nay không có trường hợp sinh viên và nhân viên nào bị nhiễm 

HIV/AIDS. 

4.2.9. Tình trạng quản lý các vấn đề xã hội 

Do có tỷ lệ lực lượng lao động nhập cư cao trong nhiều năm tại các địa phương, cả TPHCM 

và tỉnh Bình Dương đều có kinh nghiệm trong quản lý lao động nhập cư. Ngoài lực lượng 

công an để giữ an ninh trật tự trong các cộng đồng, chính quyền Bình Dương và TPHCM đã 

tăng cường lực lượng an ninh địa phương để quản lý các vấn đề về tệ nạn xã hội. Hầu hết các 

doanh nghiệp tại địa phương đã thành lập các đơn vị bảo vệ riêng đã và đang hợp tác với lực 

lượng công an để giữ an toàn cho các công ty. Ngoài ra, mô hình các đội an ninh tự quản ở 

cấp phường cũng được hình thành và hoạt động hiệu quả cho đến nay. Cụ thể, mỗi phường đã 

thành lập một đội an ninh tình nguyện bảo vệ trật tự tại địa phương. Tính đến tháng 9 năm 

2019, đã có 251 đội an ninh tự quản được thành lập trong các địa phương. Mỗi đội có 12-15 

thành viên có thể là người chạy xe ôm, nhân viên khách sạn, công nhân và sinh viên15.  

Như đã đề cập tại Mục 4.2.6, khoảng 240 lao động nhập cư cộng với 90 người phụ thuộc của 

họ có thể đến khu vực TDA trong giai đoạn xây dựng. Cho rằng họ sẽ thuê nhà/căn hộ hoặc 

thành lập trại công nhân của họ trong các tiểu khu dự án để sinh sống trong quá trình xây 

dựng, dân số của ba phường phụ sẽ tăng 0,19% (360/(53, 582 + 66,118 + 64,659 +360)*100). 

Với năng lực của chính quyền địa phương trong việc quản lý dòng lao động, người ta đánh giá 

rằng số lượng dòng lao động do TDA đưa vào khu vực TDA không thể gây ra bất kỳ tác động 

tiêu cực đáng kể nào đối với an sinh xã hội. Tác động có thể được giảm thiểu thông qua sự 

hợp tác tốt với chính quyền địa phương và đào tạo công nhân nhập cư về các thực hành /hành 

vi tốt với cộng đồng và sinh viên và nhân viên của ĐHQG-HCM. 

4.2.10. Nguồn nước cấp  

Có 02 nhà cung cấp nước chủ yếu trong khu vực TDA, Công ty cấp nước Thủ Đức-thành viên 

của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn và chi nhánh cấp nước Dĩ An-chi nhánh của Công ty Cổ 

phần môi trường và nước Bình Dương (BWE). Họ đang cung cấp nước sạch cho trường 

ĐHQG-HCM và người dân ở các phường Đông Hòa, Linh Xuân và Linh Trung. Tất cả các hộ 

gia đình và tổ chức nằm trong khu vực dự án đều được sử dụng nước máy. Hiện tại, ĐHQG-

HCM đã lắp đặt 8.645 m đường ống với đường kính từ 200 mm - 400 mm cho tất cả các 

ĐHQG-HCM thành viên. Mạng lưới đường ống ĐHQG-HCM sẽ kết nối với cả mạng lưới nhà 

cung cấp nước Thủ Đức và Dĩ An trong trường hợp ĐHQG-HCM cần mở rộng công suất. 

4.2.11. Hệ thống thoát nước  

Hệ thống thoát nước bên ngoài khu vực TDA được phát triển tốt. Tất cả các tuyến đường và 

đường cao tốc như Quốc lộ (QL) 1A, 1K và đường cao tốc Hà Nội đều có hệ thống thoát nước 

riêng, thường được đặt ở hai bên đường nối với hệ thống thoát nước tỉnh TPHCM hoặc Bình 

Dương. Các hệ thống thoát nước trong khu vực TDA đang hoạt động tốt. Với khả năng chứa 

nước khổng lồ, bảy Hồ Đá trong khu vực ĐHQG-HCM là nơi thu gom nước mưa chính trong 

khu vực. Ngoài ra, suối Nhum cũng đã và đang tiếp nhận được nước mưa chảy tràn từ khu 

dân cư gần đó và vùng phía Tây của khu vực các TDA, sau đó thải ra hệ thống thoát nước 

thành phố. Nước mưa chảy tràn từ vùng phía Đông và Đông Bắc của khu vực TDA xả qua hệ 

thống thoát nước của phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An. 

Tất cả các tuyến đường nội bộ của trường ĐHQG-HCM đều có hệ thống thoát nước riêng 

nằm trên mặt đường, để thu gom nước mưa chảy tràn, sau đó, xả ra các Hồ Đá hoặc suối 

                                                 

15 Báo cáo kinh tế xã hội 9 tháng năm 2019 của thị xã Dĩ An; 
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Nhum hiện hữu. Kích thước của đường ống được sử dụng trong các hệ thống này thường là 

60 cm x 60 cm. Cho đến nay, chưa từng xuất hiện lũ lụt cục bộ trong ĐHQG-HCM. 

4.2.12. Quản lý chất thải rắn  

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

tốt. Thùng rác được cung cấp tại các tuyến đường chính, địa điểm du lịch, trung tâm mua sắm 

để thu gom rác thải sinh hoạt. Tại các phường Linh Trung, Linh Xuân và Đông Hòa, rác thải 

có thể được thu gom mỗi ngày tại tất cả các hộ gia đình. Hiện tại, 100% hộ gia đình trong khu 

vực TDA đã đăng ký để thu gom chất thải rắn hàng ngày. 

4.2.13. Tình hình giao thông   

Nhìn chung, khu vực TDA nằm ở vị trí thuận lợi cho giao thông vận tải. Khoảng cách từ khu 

vực TDA đến các trục đường chính, như đường QL1A, đường QL1K và đường xa lộ Hà Nội,  

từ 0,5 km đến 2,5 km. Các con đường xung quanh khu vực TDA được trải nhựa, có từ 02 đến 

04 làn đường rất thuận tiện cho việc di chuyển của người dân và phương tiện giao thông địa 

phương. Mạng lưới đường nội bộ của ĐHQG-HCM có đường rộng từ 6 m – 10 m phủ nhựa 

đường và kết nối với quốc lộ gần đó. Mạng lưới đường nội bộ này có thể tạo điều kiện tối đa 

cho nhu cầu vận chuyển quá trình xây dựng, kể cả vận chuyển vật liệu xây dựng đến các công 

trình và chất thải rắn đến các bãi tập kết chất thải. Giờ cao điểm trong khu vực ảnh hưởng của 

TDA thường xảy ra vào khoảng 7 - 8 giờ sáng và 5 - 6 giờ chiều khi sinh viên đi học và trở về 

nhà từ ĐHQG-HCM tương ứng và những giờ này cũng là thời gian tương ứng của công nhân 

đi làm và trở về nhà sau kết thúc một ngày làm việc Số lượng phương tiện tại ngã tư giữa xa 

lộ Hà Nội và đường trung tâm phường Tân Lập (đường vào từ quốc lộ, địa điểm xây dựng 

trung tâm chính sách nghiên cứu của HSSU) vào giờ cao điểm được ghi nhận khoảng 100 xe 

máy, 12 xe buýt, 30 xe hơi, và 30 xe tải mỗi giờ. Sự tắc nghẽn giao thông đã không xảy ra 

trong khuôn viên ĐHQG-HCM, nhưng thường xảy ra ở xa lộ Hà Nội và QL1A trong giờ cao 

điểm. Trong quá trình xây dựng TDA, khoảng 42,2 vòng xe tải 15 tấn/ngày sẽ được huy động 

để vận chuyển vật liệu sang hai bên và chất thải rắn đến bãi thải (bãi của BWE) và 34.600 xe 

máy và ô tô sẽ được thêm vào trong giai đoạn vận hành. Tác động được coi là vừa phải. Để 

giảm thiểu các tác động tiêu cực đến tắc nghẽn giao thông trong giai đoạn xây dựng, việc vận 

chuyển TDA sẽ được tránh trong giờ cao điểm. Trong khi đó, các sinh viên và nhân viên được 

khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng đến ĐHQG-HCM cho những người 

sống xa ĐHQG-HCM và sử dụng xe đạp hoặc đi bộ đến ĐHQG-HCM nếu họ ở trong ký túc 

xá của ĐHQG-HCM là những biện pháp được đề xuất để giảm tác động bất lợi trong giai 

đoạn hoạt động. 

4.2.14. Tài nguyên văn hóa vật thể 

Không có di tích lịch sử bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện TDA. 

4.2.15. Rà soát bom mìn    

Tổng diện tích các vùng có thể có bom mìn tại Việt Nam là khoảng 6,6 triệu ha, chiếm 

khoảng 20% tổng diện tích đất quốc gia. Trong đó, khoảng 925.000 ha (14%) có mật độ bom 

mìn rất cao16. Khu vực TDA nằm trong khu vực này nên tiến hành rà soát và tháo dỡ tất cả 

bom mìn trước khi bắt đầu các công trình dân dụng (Hình 4-6).  

 

 

 

 

                                                 

16 Trung tâm công nghệ về tình hình ô nhiễm bom và mìn, http://www.bomicen.vn/?cCategory=63&lang=en; 
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Hình 4-6. Tình trạng rà soát bom mìn tại Việt Nam 

Nguồn: Base map: http://www.jmu.edu/cisr/journal/17.1/notes/images/171N_YenT_Fg1.jpg. 

4.2.16. Hiện trạng quản lý môi trường và quản lý xã hội tại ĐHQG-HCM   

a. Quản lý chất thải rắn  

Quản lý chất thải rắn được thực hiện tốt tại trường ĐHQG-HCM. Chất thải rắn sinh hoạt tại 

tất cả các tòa nhà được thu gom mỗi ngày và được lưu trữ trong thùng rác tiêu chuẩn (100 lít), 

được đặt tại các địa điểm được chỉ định trong sân trường.  Sau đó, chúng được vận chuyển, 

hàng ngày, bởi đơn vị quản lý chất thải rắn của ĐHQG-HCM đến địa điểm tập kết rác của Chi 

nhánh xử lý chất thải của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương (BWE). Ngoài 

ra, các thùng rác cũng được đặt dọc theo các con đường nội bộ để thu gom rác thải sinh hoạt 

từ khách du lịch và từ sinh viên. Những thùng rác này được quản lý bởi các ĐHQG-HCM 

thành viên. Tổng chất thải rắn sinh hoạt trong các ĐHQG-HCM vào khoảng 15 - 20 tấn/ngày. 

Tuy nhiên, chất thải rắn không được phân loại tại nguồn theo quy định của Nghị định 

59/2007/NĐ-CP. 

b. Quản lý chất thải nguy hại  

Trường ĐHQG-HCM hiện có ba PTN được đặt tại Viện Tài nguyên và Môi trường (IER). Có 

khoảng 0,4 kg chất thải rắn nguy hại, bao gồm than hoạt tính đã sử dụng, mảnh vụn của bóng 

đèn, túi hóa chất và hóa chất đã sử dụng, được thải ra hàng ngày và được thu gom riêng biệt 
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trong các thùng nhựa kín có dán nhãn, và được lưu trữ tạm thời ở nơi được chỉ định theo quy 

định của Thông tư 36/2015/BTNMT về quản lý chất thải nguy hại. Chất thải này đã được thu 

gom, vận chuyển và xử lý bởi Công ty Việt Úc – đơn vị có thẩm quyền được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường cấp phép theo hợp đồng số 56HD.TPHCM ngày 02 tháng 01 năm 2019. 

Công ty BWE sẽ được lựa chọn để thay thế Công ty Việt Úc vận chuyển và xử lý cả chất thải 

rắn thông thường và chất thải nguy hại cho ĐHQG-HCM trong quá trình xây dựng và vận 

hành TDA vì năng lực của công ty BWE và sự thuận tiện trong vận chuyển. Chi nhánh xử lý 

chất thải của công ty BWE được thành lập năm 2004 với tổng diện tích 100 ha, địa chỉ số 1B 

Phường Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cách trường ĐHQG-HCM khoảng 20 km, 

và có giao thông thuận tiện. Chi nhánh này đã được Bộ TNMT cấp phép kể từ ngày 27 tháng 

9 năm 2016 để xử lý cả chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo Mã số 1-2-3-4-

5-6.028.Vx với công suất xử lý khoảng 20.000 tấn/ngày. Năm 2018, 4.964,5 tấn chất thải rắn 

đã được Chi nhánh xử lý, trong đó chất thải công nghiệp chiếm 22%, chất thải nguy hại chiếm 

30%, chất thải sinh hoạt  chiếm 45% và chất thải xây dựng chiếm 3%. Ngoài ra, Chi nhánh đã 

vận hành hai nhà máy phân loại chất thải sinh hoạt và sản xuất phân compost với công suất 

480 tấn/ngày. Ngoài ra, một nhà máy xử lý rác dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020 với 

công suất phân loại là 840 tấn/ngày để sản xuất phân compost. Với số lượng 900 nhân viên và 

diện tích đất hiện tại là 100 ha, cùng với trang thiết bị hiện có, Chi nhánh có khả năng xử lý 

tất cả các chất thải tại tỉnh Bình Dương và một số tỉnh lân cận nếu cần. Một cuộc phỏng vấn 

của các lãnh đạo Chi nhánh được thực hiện vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 cho thấy Chi 

nhánh sẵn sàng ký hợp đồng với BQLDA của ĐHQG-HCM để xử lý tất cả các loại chất thải 

do ĐHQG-HCM thải ra, bao gồm cả việc xây dựng và vận hành. 

c. Quản lý nước thải  

ĐHQG-HCM có tất cả bảy ĐHQG-HCM thành viên, với khoảng 68.677 nhân viên và sinh 

viên. Các trường thành viên đều có nhà vệ sinh nam và nữ riêng biệt. Nước thải từ các nhà vệ 

sinh này được xả trực tiếp vào hệ thống thoát nước hiện hữu. Thể tích của nguồn nước thải 

này ước tính khoảng 2.000 m3/ngày (30 lít/người/ngày), cần được xử lý thêm để đáp ứng các 

tiêu chuẩn của QCVN 14: 2008/BTNMT - cột B trước khi xả vào hệ thống thoát nước hiện 

có. 

Cho đến nay, ĐHQG-HCM đã lắp đặt 5 km đường ống với đường kính 400 mm nằm trên mặt 

đường của các tuyến đường nội bộ của TC số 1, TC số 4, TC số 5, TC số 6 và TC số 7 cho thu 

gom nước thải riêng với hệ thống thoát nước. Hệ thống nước thải riêng biệt đã được thiết kế 

để kết nối với tất cả các thành viên – ĐHQG-HCM bao gồm các cơ sở được đề xuất để thu 

gom nước thải từ phòng vệ sinh. Tuy nhiên, nó đã không được sử dụng cho đến nay vì các 

trạm XLNT chưa được xây dựng. 

Hiện tại, ĐHQG-HCM có ba trạm XLNT đang hoạt động. Hai trong số đó là để xử lý nước 

thải sinh hoạt từ cả hai ký túc xá khu A và khu B với công suất 2.000 m3/ngày. Nước thải từ 

cả hai đều đáp ứng quy định kỹ thuật quốc gia (QCVN 14: 2008/BTNMT-Cột B) trước khi xả 

vào suối Nhum. Một trạm XLNT khác có công suất 100 m3/ngày là để xử lý nước thải từ các 

PTN của IER. Nước thải đáp ứng quy định kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

(QCVN14:2008/BTNMT-Cột A) trước khi xả vào hồ đá số 5 không liên kết với suối Nhum 

hoặc các hệ thống thoát nước khác trong khu vực TDA. Hiện tại, tổng công suất của các nhà 

máy xử lý nước thải tại ĐHQG-HCM là khoảng 4.100 m3/ngày. 

d. Quản lý giao thông 

Các ĐHQG-HCM thành viên và hai ký túc xá có bãi đậu xe nằm trong khuôn viên nhân viên 

và sinh viên. Các tuyến giao thông bên trong các ĐHQG-HCM, ký túc xá được quy định ở tốc 

độ giới hạn 5 km/h. Tất cả các phương tiện phải dừng lại ở cổng để kiểm tra an ninh trước khi 

ra vào ĐHQG-HCM và ký túc xá. Cho đến nay, không có báo cáo về vụ tai nạn giao thông 

nghiêm trọng hoặc trộm cắp xe máy trong khuôn viên các ĐHQG-HCM. 
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e. Phòng cháy chữa cháy  

Các hệ thống phòng cháy chữa cháy trong các ĐHQG-HCM thành viên và khu ký túc xá được 

thiết lập với hệ thống báo khói, bình chữa cháy và hộp chữa cháy trong nhà. Ngoài ra, trên vỉa 

hè của các đường nội bộ, trụ cấp nước chữa cháy được lắp cách mép đường khoảng 3,5 m và 

song song với các đường ống cấp nước. Khoảng cách các trụ khoảng 150 m dọc theo đường. 

Tuy nhiên, hiện tại quy trình ứng phó với cháy nổ và các trường hợp khẩn cấp tại các ĐHQG-

HCM thành viên và khu ký túc xá chưa phổ biến cho các sinh viên và nhân viên. 

f. Tình hình an ninh trật tự  

An ninh trật tự tại ĐHQG-HCM tương đối tốt. Tất cả các ĐHQG-HCM thành viên đã thành 

lập các đội bảo vệ riêng hoạt động 24/7 để đảm bảo an ninh. Cho đến nay, không có trường 

hợp bạo lực nghiêm trọng nào xảy ra giữa học sinh và giữa học sinh và người dân địa phương 

được báo cáo. 

g. Hệ thống điện và chiếu sáng  

Trong ĐHQG-HCM thành viên, có tất cả 42 máy biến áp, công suất từ 25 KVA đến 750 

KVA, với tổng số 9,72 MVA, được kết nối với mạng lưới điện của trạm biến áp 110kV/22kV 

2x65 MVA, phía Bắc quận Thủ Đức và trạm biến áp 110 kV Bình An,  huyện Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương. Mạng lưới điện hiện tại của ĐHQG-HCM có khả năng phục vụ cho hoạt động 

của ĐHQG-HCM, hoạt động trong quá trình xây dựng, và vận hành TDA. 

Các hệ thống chiếu sáng lắp đặt trong khuôn viên ĐHQG-HCM không đủ chiếu sáng cho tất 

cả các con đường nội bộ để đảm bảo an toàn cho sinh viên và nhân viên, đặc biệt là phụ nữ 

vào ban đêm. 

4.2.17. Sinh viên là người khuyết tật  

Dựa trên kết quả của các cuộc phỏng vấn, mặc dù có những sinh viên khuyết tật học tập tại 

các ĐHQG-HCM không có các cơ sở hạ tầng thiết yếu như nhà vệ sinh ưu tiên, bãi đỗ xe và 

hành lang tiếp cận thang máy dành cho họ.  

4.2.18. Hiện trạng về giới  

Dữ liệu thống kê của ĐHQG-HCM cho thấy hiện tại đã có sự mất cân đối giữa số lượng sinh 

viên nam và nữ cũng như nhân viên trong ĐHQG-HCM. Tính trung bình hàng năm, tỷ lệ phụ 

nữ và nam giới là 34/67. Tỷ lệ sinh viên nữ và nam trong ĐHQG-HCM là 30/70, trong khi tỷ 

lệ này là 43/57 cho nhân viên (Bảng 4-10). 

Bảng 4-10. Tỷ lệ trung bình giữa nam và nữ trong ĐHQG-HCM 

Số lượng trung bình  năm từ 2015- 2019 Nam  Nữ Tổng cộng 

Số lượng sinh viên 38.849 16.413 55.262 

% 70 30 100 

Số lượng nhân viên 4.835 3.679 8.514 

% 57 43 100 

Tổng cộng 43.684 20.092 63.776 

% 67 34 100 

Tỷ lệ này vẫn ổn định với khoảng 30/70 từ 2015 đến 2018, tuy nhiên năm 2019, số lượng học 

sinh nam trong lĩnh vực khoa học, công nghệ giảm đáng kể, trong khi đó học sinh nữ tăng. 
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Điều này dẫn đến tỷ lệ ngang nhau giữa nam và nữ trong năm nay, nữ sinh viên chiếm 50%. 

Đối với nhân viên, tỷ lệ giữa phụ nữ và nam giới đã tăng so với sinh viên. Nó đã dao động từ 

42/58 đến 44/56 trong năm năm từ 2015- 2019 (Bảng 4-11). 

Bảng 4-11. Tỷ lệ giữa nữ và nam sinh viên và nhân viên trong ĐHQG-HCM 

TT Thông tin 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

I 

Số lượng sinh 

viên ngành    

kỹ thuật 

42.671 15.009 42.134 14.793 45.508 16.257 45.360 17.779 18.571 18,225 

 % 74 26 74 26 74 26 72 28 50 50 

II 
Nhân lực              

tại trường  
 5.092   3.733   4.850   3.703   4.699   3.577   4.801   3.665   4.734   3,715  

 %  58   42  57   43  57   43   57   43  56   44 

Tổng số sinh viên và 

nhân viên 
47,763 18.742 46.984 18.496 50.207 19.834 50.161 21.444 23.305 21.940 

 % 72 28 72 28 72 28 70 30 52 48 

Tỷ lệ giữa sinh viên nữ và nam tăng nhẹ đối với sinh viên nhập học, sinh viên hiện tại và sinh 

viên tốt nghiệp. Trung bình 1 năm, đối với các sinh viên nhập học, các sinh viên nữ ở cấp độ 

Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sỹ chiếm lần lượt 34%, 36% và 37%. Đối với sinh viên hiện tại, các 

tỷ lệ này là 30%, 30% và 32% và đối với sinh viên tốt nghiệp, các tỷ lệ này là 29%, 36% và 

27%. Tỷ lệ đã được cải thiện đáng kể trong nhóm các sinh viên thamn gia nghiên cứu. 55% 

sinh viên nữ là thành viên của các nhóm nghiên cứu, trong khi các tác giả nghiên cứu nữ 

chiếm 45% (Hình 4-7). 
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Hình 4-7. Tỷ lệ sinh viên nữ ở các trình độ khác nhau 

Tỷ lệ nhân viên nữ đã tăng đáng kể, sự kiện mặc dù cao hơn so với nhân viên nam ở trình độ 

Tiến sĩ. Tỷ lệ nhân viên nữ tại các trình độ Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sỹ lần lượt là 38%, 50% 

và 54%. Trong khi đó, số lượng các nhà nghiên cứu và quản lý nữ lần lượt là 38% và 33% 

(Hình 4-8). 

Hình 4-8. Tỷ lệ nhân viên nữ trong ĐHQG-HCM 

Khoảng cách bình đẳng giới quan trọng có thể được thu hẹp thông qua việc xây dựng và thực 

hiện các chính sách/hành động liên quan ưu tiên sinh viên nữ STEM, nhà nghiên cứu, giảng 

viên và nhà quản lý. 
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CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 

Chương này cung cấp dự đoán và đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của các TDA có thể 

xảy ra đến môi trường và xã hội. Các tác động của TDA đến môi trường và xã hội sẽ được dự 

đoán và đánh giá theo ba giai đoạn bao gồm giai đoạn tiền khởi công (chuẩn bị), giai đoạn 

xây dựng và giai đoạn vận hành. Việc đánh giá tác động cũng tìm ra các phương án khả thi để 

cải thiện môi trường. Đồng thời, cũng xác định các biện pháp thay thế các tác động tiêu cực 

hoặc giảm thiểu các tác động không thể tránh khỏi. 

5.1. Các tác động tích cực đến môi trường và xã hội  

a. Giai đoạn xây dựng 

Việc làm tại địa phương có thể tăng lên vì TDA có thể tạo ra nhiều công việc khác nhau có 

thể phù hợp với lao động địa phương. 

Người dân tại địa phương có thể có thêm thu nhập thông qua việc gia tăng các hoạt động kinh 

doanh và dịch vụ như cho thuê nhà ở, phương tiện vận chuyển để đáp ứng nhu cầu của nguồn 

lao động gia tăng trong khu vực TDA. 

b. Giai đoạn vận hành  

Việc cải thiện các điều kiện vật chất và kỹ thuật của ĐHQG-HCM và các chương trình học 

thuật sẽ cải thiện chất lượng đào tạo dẫn đến việc gia tăng số lượng sinh viên được trang bị 

đầy đủ kiến thức sau khi tốt nghiệp. Điều này cung cấp lần lượt một lực lượng lao động có 

trình độ chuyên môn cao cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương và cho nước nhà. 

Giá bất động sản ở khu vực xung quanh ĐHQG-HCM và các vùng lân cận có khả năng tăng 

lên vì danh tiếng và cảnh quan của ĐHQG-HCM, cũng như cơ hội phát triển kinh tế xã hội 

gia tăng tại các khu vực đó. Đây có thể là đòn bẩy để cải thiện đời sống của người dân và thúc 

đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. 

Sức khỏe và sự an toàn của sinh viên và nhân viên trong các trung tâm học tập, nghiên cứu, 

PTN và ký túc xá của ĐHQG-HCM sẽ được gia tăng do sự cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

của các cơ sở đó với không gian xanh, hệ thống về phòng chống cháy nổ tiên tiến, và các 

chương trình phản ứng khẩn cấp một khi sự cố xảy ra. Dự án sẽ cải thiện hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải thông qua nâng cấp và xây dựng các trạm XLNT trong ĐHQG-HCM, góp 

phần cải thiện chất lượng nước tại nguồn tiếp nhận như kênh nước thải Nhum cũng như giảm 

lượng nước thải chưa được xử lý thải ra kênh này.     

Ngoài ra, việc áp dụng thiết kế bền vững sẽ góp phần sử dụng nước và năng lượng hiệu quả, 

giảm phát thải khí nhà kính (GHG) và thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Các vấn đề bình đẳng giới trong ĐHQG-HCM cũng sẽ được cải thiện do điều kiện vật chất và 

các chính sách khuyến khích được phát triển dành cho sinh viên và nhân viên nữ trong học tập 

và nghiên cứu khoa học tại ĐHQG-HCM. 

5.2. Các tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến môi trường và xã hội 

5.2.1. Tác động trong quá trình chuẩn bị xây dựng  

a. Tác động do bom mìn còn sót  

Khu vực TDA nằm ở cả quận Thủ Đức và thị xã Dĩ An, nơi được coi là chịu ảnh hưởng nặng 

nề của bom mìn còn xót lại. Mặc dù trên mặt đất của các vị trí đã được đào để trồng cây hoặc 

bê tông hóa, Bom mìn có thể vẫn nằm dưới lòng đất, có khả năng gây rủi ro cao cho công 

nhân tại các công trường, sinh viên, nhân viên trong ĐHQG-HCM và cộng đồng dân cư trong 

quá trình xây dựng. Trước các công trình dân dụng, tất cả các bom mìn qua độ sâu năm mét 

tính từ mặt đất của công trường sẽ được rà tìm và phá huỷ bởi một đơn vị có chức năng. 

b. Tác động liên quan đến sai sót trong thiết kế kỹ thuật  
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Thiết kế kỹ thuật mà không tính đến các vấn đề xã hội và môi trường, đặc biệt là biến đổi khí 

hậu có thể làm giảm tuổi thọ của công trình, hoạt động không hiệu quả cũng như ảnh hưởng 

tiêu cực đến sức khỏe và an toàn của học sinh và nhân viên. Để tránh hoặc giảm thiểu bất kỳ 

tác động và rủi ro nào đối với môi trường, sức khỏe và an toàn của học sinh và nhân viên, 

đồng thời tăng cường lợi ích của TDA, các yếu tố như nhiệt độ và lượng mưa tăng do biến đổi 

khí hậu, cảnh quan ĐHQG-HCM, không gian xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, an toàn và 

sức khỏe của sinh viên và nhân viên, đặc biệt đối với phụ nữ, phải được xem xét trong quá 

trình thiết kế chi tiết. 

c. Tác động đến môi trường nước ngầm do các hoạt động thăm dò địa chất  

Các lỗ khoan sẽ được thực hiện để đánh giá các cấu trúc địa chất tại mỗi vị trí xây dựng của 

các tòa nhà được đề xuất, để phục vụ công tác thiết kế các cấu trúc móng phù hợp. Nếu các lỗ 

khoan không được che chắn cẩn thận sau khi hoàn thành khảo sát, dòng chảy mang theo chất 

thải có thể xâm nhập vào lỗ khoan và khiến mạch nước ngầm bị ô nhiễm. Ngoài ra, đất sét 

trắng(bentonite) thường được sử dụng để ổn định các lỗ khoan có thể gây ô nhiễm nước 

ngầm. Các tác động này là vừa phải và có thể được giảm thiểu bằng cách bao phủ tất cả các lỗ 

khoan một cách chắc chắn sau khi hoàn thành khảo sát địa chất và rút bentonite khỏi các lỗ 

khoan thông qua việc xả nước trong trường hợp được sử dụng. 

5.2.2. Các rủi ro và tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội trong quá trình xây dựng 

dự án  

Các tác động môi trường và xã hội được đánh giá theo các tiêu chí xây dựng cho TDA được 

nêu trong Bảng 5-1. 

Bảng 5-1. Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá mức độ của các tác động môi trường và 

xã hội của TDA 

Mức độ tác động Mô tả tiêu chí đánh giá 

Thấp  

Một số thay đổi có thể đo lường được sự thay đổi trong các đặc tính, 

chất lượng hoặc tính dễ bị tổn thương; những mất mát hoặc thay đổi 

nhỏ đối với một (có thể nhiều hơn) các đặc điểm, thuộc tính hoặc yếu 

tố chính. Ảnh hưởng nhỏ đến một phần nhỏ dân số (dưới 1%) và một 

khu vực nhỏ của hệ sinh thái tự nhiên (dưới 1 ha tại mỗi địa điểm). 

Vừa phải  

Tổn thất về tài nguyên, nhưng không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn. 

Thiệt hại một phần đặc điểm, đặc tính hoặc nhân tố chính của nguồn tài 

nguyên. Ảnh hưởng đến một phần dân số (từ 1%-10%) và diện tích hệ 

sinh thái tự nhiên bị ảnh hưởng tương đối lớn (từ 1 đến 10 ha). 

Nghiêm trọng  

Mất nguồn lực và/hoặc chất lượng và tính toàn vẹn của thụ thể, thiệt 

hại nghiêm trọng đến đặc điểm, tính năng hoặc các yếu tố quan trọng. 

Ảnh hưởng đến một phần lớn dân số (hơn 10%) và một vùng rộng lớn 

của các hệ sinh thái tự nhiên (hơn 10 ha). 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng phân tích một số loại tác động như tác 

động trực tiếp, gián tiếp và tích lũy. Dưới đây là định nghĩa về các loại tác động được đề cập 

trong báo cáo này. 

Tác động trực tiếp: là một tác động được gây ra bởi dự án và xảy ra đồng thời tại vị trí của 

dự án. 

Tác động gián tiếp: là một tác động do dự án gây ra và sau đó bị loại bỏ dần theo thời gian 

và không gian so với tác động trực tiếp, nhưng vẫn có thể thấy trước một cách hợp lý và sẽ 

không bao gồm tác động gây ra. 
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Tác động tích lũy: là tác động mà ảnh hưởng của nó do được tích luỹ từ sự phát triển, trong 

quá khứ, hiện tại hoặc trong tương lai, có liên quan đến dự án. Các tác động này của dự án 

thường không được lên kế hoạch trước nhưng có thể xảy ra xảy ra sau khi dự án hoàn thành 

hoặc có thể xảy ra tại một địa điểm khác. 

5.2.2.1. Ô nhiễm không khí 

Chất lượng không khí trong khu vực TDA có thể bị ô nhiễm do bụi và khí thải phát tán từ các 

quá trình đào, san lấp mặt bằng, vận chuyển và tồn trữ vật liệu. Chất lượng không khí kém do 

xả thải gây ô nhiễm nơi làm việc, có thể dẫn đến kích ứng đường hô hấp, khó chịu hoặc gây 

bệnh cho công nhân. 

a. Bụi phát tán từ san lấp mặt bằng 

Khí thải yếu tố bụi từ 1 m3 san lấp mặt bằng vật liệu như cát, đất là 0,062kg. Số lượng đất bị ô 

nhiễm phải được loại bỏ là 12.570 m3 + 5.712 m3 + 23.750 m3 = 42.032 m3 từ các vị trí xây 

dựng các tòa nhà, hệ thống xử lý nước thải và đường tương ứng; khối lượng đất và cát được 

vận chuyển đến các các tòa nhà, trạm XLNT và đường là 20.950 m3 + 0 m3 + 5.323 m3 = 

26.273 m3. Dự kiến thời gian công việc san lấp mặt bằng là 9 tháng, làm việc 30 ngày/tháng 

và 8 giờ/ngày. Tỷ lệ phát thải bụi (42.032 + 26.237) x 0,062/(9x30x8) = 1,96 kg/giờ. Theo các 

tài liệu về ô nhiễm không khí trong xây dựng, TSP chiếm xấp xỉ 10% giá trị tương ứng phát 

thải bụi là 0,196 kg/giờ. Bụi tạo ra bởi san lấp mặt bằng xảy ra khoảng 9 tháng, ảnh hưởng 

chủ yếu cho công nhân và người dân địa phương trong vòng 6,94 ha. Tác động được coi là 

vừa phải. 

b. Bụi và khí thải từ vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng 

Bụi: vận chuyển bao gồm ra khỏi giao thông công trường xây dựng, đất và cát từ mỏ vào vị 

trí cho san lấp mặt bằng sẽ tạo ra bụi từ mặt đường. Để loại bỏ 42.032 m3 đất đá và vận 

chuyển 26.273 m3 cát và đất, xe tải 15 tấn được sử dụng. Dự kiến thời gian công việc san lấp 

mặt bằng là 9 tháng, làm việc 30 ngày/tháng và 8 giờ/ngày. Số chuyến vận chuyển là (42.032 

+ 26.273) x 1,4 / (15x9x30) = 23,6 chuyến/ngày và tỷ lệ phát thải sẽ 0,008g/ms. Với giá trị 

tính toán và so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT, mức độ thế hệ bụi bởi các hoạt động vận 

chuyển là thấp xa so với ngưỡng cho phép (Bảng 5-2). 

Bảng 5-2. Bụi phát thải từ vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng cho 

Khoảng cách (m) 1 5 10 50 100 

Nồng độ (mg/m³) 0,05 0,0007 0,0004 0,0001 0,00005 

QCVN 05:2013/BTNMT (mg/m³) 0,3 

Khí thải: Các xe tải sử dụng để vận chuyển từ các vị trí xây dựng, cát từ mỏ, sử dụng động cơ 

diesel nên hoạt động của họ sẽ tạo ra khói có chứa các thành phần gây ô nhiễm môi trường 

không khí bao gồm: bụi, SO2, NOx, CO, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), số chuyến 

vận chuyển theo tính toán ở trên là 23,6 chuyến/ngày, và cự ly vận chuyển cho một chuyến đi 

là 30 km. Định mức tiêu hao nhiên liệu của 15 loại tấn xe tải là từ khoảng, 0,025 - 0,003 tấn 

dầu diesel/10 km; tiêu thụ nhiên liệu như vậy là về: 0,176-0,211 tấn dầu diesel/ngày. Tỷ lệ khí 

thải TSP là xấp xỉ 0,75-0,89 kg/ngày; SO2,002-0,0021 kg/ngày; NOx 9,64-11,36 kg/ngày; CO 

4,91-5,89 kg/ngày; VOC 2,09-2,52 kg/ngày. khí thải sẽ ảnh hưởng đến công nhân và người 

dân địa phương sống gần công trường xây dựng. Kể từ giai đoạn san lấp mặt bằng là khoảng 9 

tháng, tác động này được đánh giá là trung bình. 

c. Bụi và khí thải phát thải từ vận chuyển vật liệu xây dựng 

Bụi: Khối lượng vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng, gạch, sắt thép, sơn. Đối với tác phẩm 

của các cơ sở vật chất ước tính khoảng 1,5 tấn sàn/m²; với 98.246 m² sàn, khối lượng vật liệu 
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xây dựng là: 98.246 x 1,5 = 147.369 tấn; đối với trạm XLNT, số lượng vật liệu xây dựng cho 

các công trình của trạm XLNT và công trình đường bộ được ước tính 5.733 tấn và 47.361 tấn 

tương ứng. Tổng khối lượng của các công trình xây dựng TDA là 147.369 tấn + 5.733 tấn + 

47.361 tấn = 200.463 tấn. Thời gian xây dựng là khoảng 24 tháng, sử dụng 15 tấn xe tải loại 

xe, số lượng vận chuyển là: 200.463/(15x24x30) = 18,6 chuyến/ngày. Tỷ lệ phát thải sẽ là 

0,001 g/ms. So với kết quả của phát thải bụi bằng cách san lấp mặt bằng nó cho thấy rằng giá 

trị này là ít hơn 8 lần vì vậy tỉ lệ phát thải bụi nhỏ. 

Khí thải: Số vận chuyển theo tính toán ở trên là 18,6 chuyến/ngày, và cự ly vận chuyển cho 

một chuyến đi là 30 km. định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải 15 tấn loại dãy 0,0025-,003 

tấn dầu diesel/10 km nên tiêu thụ nhiên liệu khoảng: 0,12-0,144 tấn dầu diesel/ngày. tỷ lệ phát 

thải TSP là xấp xỉ 0,516-0,620 kg/ngày; SO2 0,0012-0,0014 kg/ngày; NOx 0,0012-0,0014 

kg/ngày; CO 3,360-4,032 kg/ngày; VOC 1.440-1,728 kg/ngày. Khí thải sẽ ảnh hưởng đến 

công nhân và người dân địa phương sống gần công trường xây dựng. Kể từ giai đoạn vận 

chuyển là khoảng 24 tháng, tác động được đánh giá là vừa phải. 

5.2.2.2. Tác động do tiếng ồn và độ rung 

a. Tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn từ hoạt động của thiết bị xây dựng và máy móc sẽ ảnh hưởng đến người công nhân, 

sinh viên và nhân viên đang làm việc, học tập và nghiên cứu tại các tòa nhà, cũng như khách 

hàng, chủ Sở hữu của một số nhà hàng và cửa hàng ăn uống nằm trên con đường dài gần các 

công trường xây dựng. 

Những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn của tiếng ồn môi trường đang ngày càng thu hút sự chú ý của 

mọi người. Tổ chức WHO định nghĩa sức khỏe là ‘một trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh về thể 

chất, tinh thần và xã hội và không chỉ đơn thuần là không có bệnh tật hay thể trạng suy yếu 

(WHO, 1946). Định nghĩa này cho phép chúng tôi xem xét không chỉ các tác động trực tiếp 

của tiếng ồn đối với sức khỏe, mà cả các tác động của nó đối với rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng 

nhận thức và sự khó chịu. Năm 2011, WHO đã định lượng bệnh tật do tiếp xúc với tiếng ồn 

môi trường. Ảnh hưởng lâu dài do tác động tiếng ồn bao gồm các bệnh tim mạch, suy giảm 

nhận thức, rối loạn giấc ngủ, ù tai và khó chịu. 

Khoảng cách để đánh giá tác động tiếng ồn trên khu dân cư xung quanh được chọn là 20 m và 

50 m. Kết quả đánh giá độ ồn riêng biệt của các thiết bị xây dựng riêng lẻ ở 20 m và 50 m 

được tính theo công thức sau với cao độ tham chiếu ở 15 m. 

 

Trong đó: L2 - mức âm thanh tại một khoảng cách r2 

     L1 - mức âm thanh ở khoảng cách r1 tài liệu tham khảo 

     r1 - khoảng cách tham khảo 

 r2 - một khoảng cách từ nguồn âm thanh 

Bảng 5-3. Mức độ tiếng ồn từ thiết bị xây dựng 

STT Thiết bị xây dựng 
Mức ồn ở mức 15 m 

(dBA) 

Mức ồn ở mức 

20 m (dBA) 

Mức ồn ở mức 

50 m (dBA) 

1 Xe ủi 80 77,5 69,5 

2 Trục lăn 73-75 70,5-72,5 62,5-64,5 
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STT Thiết bị xây dựng 
Mức ồn ở mức 15 m 

(dBA) 

Mức ồn ở mức 

20 m (dBA) 

Mức ồn ở mức 

50 m (dBA) 

3 Đầu máy xúc lật 72-84,0 69,5-81,5 61,5-73,5 

4 Máy nạo vét 80-93 77,5-90,5 69,5-82,5 

5 Lát gạch 86-88 83,5-85,5 75,5-77,5 

6 Xe tải tự đổ  83-94 80,5-91,5 72,5-83,5 

7 Máy trộn bê tông 74-88 71,5-85,5 63,5-77,5 

*Nguồn: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, “Tiếng ồn từ Máy móc xây dựng và hoạt động, Thiết bị xây dựng, 

và móc gia dụng,” NJID 300,1, ngày 31 tháng 12 năm 1971. 

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT, các khu vực chung: 6 giờ sáng đến 21 giờ chiều là 70 

dBA; 21 giờ tối đến 6 giờ sáng là 55 dBA trong khu vực bình thường (ví dụ như khu dân cư); 

55 dBA từ 6 giờ sáng đến 21 giờ tối trong khu vực đặc biệt (như trường học). Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT: Tiếng ồn tại khu vực sản xuất: thời gian tiếp xúc 8 giờ là 85 dBA; Tiếng 

ồn tại khu vực hành chính: thời gian tiếp xúc 8 giờ là 65 dBA; Tiếng ồn tại nghiên cứu, khu 

vực nghiên cứu: thời gian tiếp xúc 8 giờ là 55 dBA. 

Trong trường hợp, có nhiều loại khác nhau của thiết bị xây dựng đang hoạt động tại cùng một 

thời gian và địa điểm, tổng mức âm thanh tương đương được tính theo công thức sau (Nguồn: 

US Department of Transportation - Federal Highway Administration). 

LAeq, tổng = 10 x log10
kΣi = i[10 (LAeq, i /10)] (dBA) 

Trong đó:  

LAeq, tổng là tổng mức âm thanh tương đương cho một ngày làm việc điển hình trong 

một thời gian xây dựng đặc biệt; 

k là số loại khác nhau của thiết bị; 

LAeq, i là mức âm thanh tương đương cho các thiết bị loại 1. 

Kết quả cho thấy ở khoảng cách từ các nguồn tiếng ồn 50 mét, ngoại trừ cho xe ủi đất và con 

lăn, tất cả các mức độ tiếng ồn tạo ra từ các máy móc xây dựng nêu tại Bảng 5-3 vượt quá tiêu 

chuẩn quy định của QCVN 26:2010/BTNMT lúc ngày và trong cả khu vực bình thường và 

đặc biệt. Như vậy, mức độ tiếng ồn có thể làm phiền những người làm việc như các nhà 

nghiên cứu và sinh viên vào thời điểm trong ngày (mức độ tiếng ồn cần thiết để được 55 dBA 

tối đa) cũng như ảnh hưởng đến khách hàng và chủ Sở hữu của nhà hàng tại đường Tieu Bieu 

số 2 đường và một số thực phẩm và uống các cửa hàng tại đường trục chính số 07 vì các cơ sở 

này cách khoảng 01 mét từ vỉa hè nâng cấp của đường và các hộ dân cư lân cận. 

a. Tác động rung 

Rung có điều kiện gây ra bị chậm tiến độ. Ban đầu nó thường bắt đầu như một nỗi đau. Khi 

tiếp xúc rung động tiếp tục, cơn đau có thể phát triển thành một chấn thương hoặc bệnh tật. 

Đau là tình trạng sức khỏe đầu tiên được chú ý và cần được giải quyết để ngăn chặn các chấn 

thương. Rung gây Hội chứng run tay là tình trạng phổ biến nhất trong số các nhà khai thác 

của các công cụ rung cầm tay. Các triệu chứng của hội chứng đang trầm trọng hơn khi tay tiếp 

xúc với lạnh. Rung có thể gây ra những thay đổi về gân, cơ, xương và khớp, và có thể ảnh 

hưởng đến hệ thần kinh. Nói chung, những hiệu ứng này được gọi là Hội chứng run tay. 

Người lao động bị ảnh hưởng bởi hội chứng thường biểu hiện: 
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 Hiện tượng làm trắng (chần) của một hoặc nhiều ngón tay khi tiếp xúc với lạnh; 

 Ngứa ran và mất cảm giác ở ngón tay; 

 Mất cảm ứng ánh sáng; 

 Đau đớn và cảm giác lạnh giữa các ngón tay định kỳ; 

 Mất sức mạnh kìm kẹp; 

 U nang xương ở ngón tay và cổ tay. 

Có ba loại chính của các thụ thể có thể bị ảnh hưởng bởi sự rung động mặt đất: con người, vật 

kiến trúc, và thiết bị. Rung động mặt đất có thể gây phiền nhiễu cho người dân. Tác dụng 

chính của rung cảm nhận được thường là một mối quan tâm. Tuy nhiên, hiệu ứng thứ cấp, 

chẳng hạn như rung động của một nội các, cũng có thể xảy ra, ngay cả khi rung động cấp độ 

là thấp hơn nhiều so nhận thức. Rung tạo ra bởi hoạt động xây dựng có khả năng cấu trúc thiệt 

hại. Thiệt hại này có thể là thiệt hại về cấu trúc, chẳng hạn như nứt của tấm sàn, tường, nền 

móng, cột, dầm, hoặc giếng, hoặc hư hỏng kiến trúc mỹ phẩm, chẳng hạn như thạch cao nứt, 

vữa, hoặc ngói. thiết bị xây dựng và máy móc được sử dụng có thể bao gồm trình điều khiển 

đống, xe ủi đất, và xe tải nặng. Tại 7,62 m, độ rung từ tài xế đổ đống là điển hình 104 dB, 

máy khoan 79 dB, xe ủi lớn 87 dB, xe tải 86 dB, khoan chìm 79 dB và xe ủi đất nhỏ 58 dB 

(Nguồn: DJ Martin 1980, JF Wiss.1974, JF Wiss 1967, David A. Towers 1995.). Mức rung tại 

bất kỳ khoảng cách D được tính theo công thức sau đây. 

Lv(D) = Lv(7,62) - 20log (D/7,62) (VDB) 

Trong đó:  Lv(7,62) - mức tham chiếu rung 

   Lv(D) - mức độ rung tại bất kỳ khoảng cách D 

Bảng 5-4. Rung mức ở khoảng cách (VDB) 

Thiết bị xây dựng  Độ rung tại 7,62 m Độ rung ở tốc độ 30 m 

Máy đóng cọc  104 92 

Máy khoan 79 67 

Xe ủi đất lớn 87 75 

Xe tải  86 74 

 Khoan chìm 79 67 

Xe ủi đất nhỏ 58 46 

Đối với TDA đề xuất, tất cả các địa điểm xây dựng của tòa nhà và các công trình xử lý nước 

thải ít nhất 30 m từ các cơ sở hiện có, trong đó nhân viên nhà trường và sinh viên đang học 

tập, làm việc và sinh sống. Theo tính toán của rung ở khoảng cách 30 m đi từ các vị trí xây 

dựng, trừ trường hợp mức độ rung động được tạo ra bởi người lái xe cọc, tất cả các máy sản 

xuất dao động dưới 75 dB nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn QCVN 27: 

2010/BTNMT. Ảnh hưởng của rung động gây ra bởi các máy xây dựng cơ sở vật chất hiện 

được coi là vừa phải và có thể được giảm nhẹ bằng cách áp dụng các phương pháp thích hợp 

của chồng chất hơn là sử dụng các trình điều khiển cọc. 

Những rung động được tạo ra bởi các máy móc/thiết bị được sử dụng để xây dựng đường tiêu 

biểu số 2 và đường trục chính số 7 có thể gây ra cho một tác động tiêu cực đối với các khách 

hàng và chủ Sở hữu của các cửa hàng kinh doanh được đặt khoảng 01 m từ địa điểm xây dựng 
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bởi vì hầu hết của các máy nêu trên có thể tạo ra độ rung vượt tiêu chuẩn ở khoảng cách 1 m. 

Tuy nhiên, việc nâng cấp đường với hầu hết các công trình đơn giản mà sẽ được áp dụng, giới 

hạn của việc huy động các máy móc hạng nặng nhưng một số xe tải và xe ủi đất nhỏ sẽ được 

sử dụng khi thi công. Tác động rung trên sức khỏe con người tại các địa điểm cụ thể như vậy 

được coi là vừa phải và có thể được giảm nhẹ bằng cách áp dụng máy nhỏ để xây dựng và 

tiến độ xây dựng phù hợp như tránh máy hoạt động khi nhiều khách hàng trong các cửa hàng. 

Các rung động từ việc vận chuyển TDA lớn có thể ảnh hưởng đến người dân địa phương sống 

dọc theo con đường số 8 (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) và con đường chính của phường 

Tân Lập, Dĩ An như những con đường này là đường vào chính của giao thông TDA từ QL1A 

và xa lộ Hà Nội đến chân công trình TDA. Tác động rung được coi là vừa phải và có thể được 

giảm nhẹ bằng một giới hạn của tốc độ tấn công một lần đi qua các khu dân cư đông đúc. 

5.2.2.3. Tác động do quản lý chất thải không đúng cách  

Các loại chất thải được sinh ra từ việc xây dựng TDA. Đây là chất thải xây dựng, chất thải rắn 

sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. Các chất thải sẽ gây ra tác động tiêu cực đối 

với môi trường xung quanh và sức khỏe của con người nếu họ được quản lý đúng cách.  

a. Chất thải rắn sinh hoạt  

Nói chung, công nhân xây dựng tạo ra chất thải rắn sinh hoạt, có thể bao gồm chất thải thực 

phẩm, chai nhựa, giấy, bìa, và chất thải bao bì,... Theo dữ liệu thống kê và các dự án quy 

hoạch xây dựng bởi TPHCM phê duyệt, chất thải rắn sinh hoạt bình quân đầu người là 0,8 

kg/người/ngày. Do đó, với số lượng 379 công nhân khối lượng phát sinh chất thải là 0,8 x 379 

= 303,2 kg/ngày. Nếu không quản lý thích hợp, rác thải sinh hoạt được tạo ra sẽ trở thành một 

nguồn gây ô nhiễm, làm phát sinh mùi hôi và các yếu tố gây bệnh từ vi sinh vật. Tuy nhiên, 

lượng rác thải sinh hoạt này tại mỗi địa điểm xây dựng là không lớn, và các biện pháp quản lý 

tại ĐHQG-HCM được áp dụng để tác động được coi là thấp.  

b. Nước thải sinh hoạt  

Tổng ước tính số lượng người lao động và nhân viên bảo vệ là 379 người. Trong tài liệu tham 

khảo cho các dự án xây dựng tương tự ở Việt Nam, nước thải sinh hoạt được tạo ra trên dự án 

là khoảng 40 lít/người/ngày và tổng lượng nước thải ước đạt (379 x 40) 15.16 m³/ngày tại 

chỗ. Theo WHO năm 1993, lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được thể hiện trong 

Bảng 5-5. 

Bảng 5-5. Yếu tố tải lượng thải trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm Các yếu tố tải thải  (h/người/ngày) 

1 BOD5 45-54 

2 COD (dicromat) 1,6-1,9 BOD5 

3 Chất rắn lơ lửng  70-145 

4 Dầu mỡ 10-30 

5 Nitơ tổng  6 -12 

6 Nitơ hữu cơ  2,4-4,8 

7 Amoni  3,6-7,2 

8 Phốtpho tổng 0,6-4,5 
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STT Chất ô nhiễm Các yếu tố tải thải  (h/người/ngày) 

9 Coliforms  106-109 

Nguồn: WHO, 1993: Đánh giá nguồn không khí, nước và ô nhiễm đất. 

Ghi chú: Khối lượng nước thải, phụ thuộc vào tiêu chuẩn của điều kiện sống và địa phương, 

phạm vi từ 50 đến 300 lít/ngày. 

Nước thải sinh hoạt được tạo ra trên dự án chủ yếu được xử lý bằng tự hoại hoặc giải quyết hệ 

thống hố sinh học trước khi thải ra các thủy vực xung quanh. Bảng 5-6 hiển thị ví dụ về hàm 

lượng các chất ô nhiễm trong trường hợp xử lý bằng bể tự hoại tại chỗ. 

Bảng 5-6. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất gây ô 

nhiễm 

Nồng độ (mg/l) QCVN 14:2008/BTNMT 

Phạm vi                    

điển hình  

Sau xử lý bằng 

bể tự hoại  
Cột A Cột B 

BOD5 533  619 106,6  247,6 30 50 

TSS 1.000  1.450 200  580 50 100 

Amoni (N-NH4
+) 33,3  46,7 6.6  18.6 5 10 

Tổng P (PO4
3-) 14,2  40 2,84  16 6 10 

Ghi chú: 

A- nồng độ tối đa được phép thải vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;  

B- nồng độ tối đa B được phép thải vào nguồn nước không được sử dụng cho mục đích cấp 

nước sinh hoạt. 

Các kết quả này chỉ ra rằng nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải được xử lý bằng bể tự hoại 

như BOD5, COD, SS, và Amoni vẫn cao hơn so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của QCVN 

14:2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Tuy nhiên, nước thải sinh hoạt 

phát sinh từ các TDA trong quá trình thi không được thải ra hồ đá xung quanh. Các nước thải 

sinh hoạt sẽ được chuyển đến suối Nhum. Bên cạnh đó, các ĐHQG-HCM có trách nhiệm yêu 

cầu nhà thầu thuê Công ty Môi trường đô thị tại TPHCM hoặc tỉnh Bình Dương để thu các 

nước thải từ nhà vệ sinh di động hoặc xây dựng tại chỗ trong quá trình thi công định kỳ để xử 

lý tại các cơ sở xử lý được ủy quyền. Với các biện pháp giảm thiểu được đề xuất, tác động của 

nước thải sinh hoạt được coi là thấp. 

c. Chất thải rắn xây dựng  

Chất thải rắn xây dựng sẽ được tạo ra trong quá trình thi công xây dựng, nâng cấp và xây 

dựng các trạm XLNT và đường bộ. Các chất thải rắn xây dựng tại các địa điểm thường bao 

gồm ô nhiễm đất đào, sự phong phú của đất đào sạch, mảnh vụn xây dựng, phế liệu như thừa 

thép, nhựa, gỗ và vỏ bao xi măng làm trống, thùng carton,…. Về 81.354 tấn vật liệu xây dựng 

được sử dụng. Khoảng 15 tấn đất được đào, trong đó 10% số đất bị ô nhiễm và 3 tấn chất thải 

xây dựng khác được xử lý hàng ngày tại công trường xây dựng. Ở Việt Nam, hầu hết các chất 

thải xây dựng được thu thập đúng cách, tái chế và tái sử dụng, vì vậy tác động tiêu cực của nó 

đối với môi trường là thấp. Khi biện pháp giảm thiểu được coi là có tính khả thi về mặt kỹ 

thuật, tác động được coi là thấp. 

d. Nước thải xây dựng  
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Nước thải xây dựng chủ yếu là từ nước mưa có thể chứa các hạt lớn của đất khi nó chảy qua 

kho lưu trữ, tiếp xúc với đất trống tại địa điểm xây dựng. Bên cạnh đó, khoảng 15 m3/ngày 

nước thải được tạo ra từ rửa/vệ sinh máy trộn bê tông/máy bơm, công cụ thợ nề; bê tông bảo 

trì. Nước thải xây dựng này thường có hàm lượng TSS cao, pH và cũng có thể chứa dầu mỡ. 

Nước thải này sẽ được giữ lại trong mương lắng để tách cặn, dầu mỡ trước khi thải ra suối 

Nhum. Cho rằng thể tích của nước thải không lớn và các biện pháp giảm nhẹ có tính khả thi 

về mặt kỹ thuật, tác động được coi là thấp.  

e. Chất thải nguy hại  

Chất thải nguy hại có thể được tạo ra tại các địa điểm xây dựng chủ yếu bao gồm dầu thải, 

nhựa đường, và những nguồn khác như container sơn rỗng và thùng chứa dung môi sử dụng 

trong sơn vẽ các tòa nhà. Số lượng máy móc và thiết bị xây dựng trên vị trí dự án ước đạt 30 

máy móc xây dựng và thiết bị/ngày. Ước tính của dầu chất thải phát sinh khoảng 30-75 

lít/tháng. Nếu không quản lý phù hợp, các loại chất thải xây dựng sẽ có tác động tiêu cực đối 

với đất, nước và môi trường không khí; mỡ dư và dầu trong các thùng chứa có thể thâm nhập 

vào đất gây ô nhiễm đất và được thực hiện bởi dòng chảy nước gây ô nhiễm nước. Tác động 

là trực tiếp và coi vừa phải.  

5.2.2.4. Tác động đến hệ thống sinh thái  

Cây xanh trồng trên vỉa hè đường nội bộ và trong khuôn viên ĐHQG-HCM nhằm tạo ra một 

không gian xanh, hấp thụ khí carbon dioxide, và tạo không khí trong lành,... góp phần cân 

bằng hệ sinh thái trong khu vực. Cho rằng mật độ trung bình của cây trên đất sạch là 0,2 

cây/m2, số lượng cây có khả năng cắt giảm khoảng 14.000 cây (6,94 ha x 0,2). Mặc dù tất cả 

các cây bị ảnh hưởng được phổ biến tại Việt Nam, không được liệt kê trong IUCN năm 2016, 

Việt Nam Sách Đỏ năm 2007 và Nghị định 160/2013/NĐ-CP, chặt cây có thể tạm thời ảnh 

hưởng đến hệ sinh thái trong khu vực TDA. Tuy nhiên, cây được cắt giảm sẽ được di chuyển 

để được trồng trong các nơi khác trong khuôn viên của các ĐHQG-HCM và các tác động do 

đó được coi là thấp. 

Hệ sinh thái thủy sinh trong hồ đá số 5 có khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp do sự ô nhiễm 

nguồn nước do chất thải và nước thải đất xả xuống hồ trong việc xây dựng đường hồ nội bộ 

đề xuất và Viện nghiên cứu; bên cạnh đó, các hệ sinh thái thuỷ sinh ở hò số 1, 2, 3 và 7 dự 

kiến sẽ bị ảnh hưởng do độ đục của nước gây ra bởi sự xói mòn đất khi nước mưa đi qua các 

vị trí xây dựng trong quá trình nâng cấp chính đường số 7. Tác động được coi là thấp vì 

nguồn lợi thủy sản trong hồ thuộc diện nghèo và các biện pháp giảm nhẹ có thể được áp dụng 

một cách hiệu quả để ngăn chặn xói mòn đất và chất thải từ các khu vực xây dựng thải ra hồ 

trong giai đoạn xây dựng TDA.  

5.2.2.5. Thiệt hại của các cơ sở ngầm hiện có  

Theo kết quả của cuộc khảo sát thực địa và phỏng vấn cung cấp thông tin quan trọng của các 

ĐHQG-HCM, cơ sở vật chất như đường ống cấp nước, PCCC và internet và điện cáp có thể 

được tồn tại dưới lòng đất trong những địa điểm đặc biệt là dọc theo khu vực nội bộ đường số 

7 và Tiêu Biểu số 2. Việc đào đất có thể gây tổn hại đến chúng, làm gián đoạn các hoạt động 

giảng dạy, nghiên cứu và giải trí của nhân viên và học sinh. Tuy nhiên, kết quả của cuộc khảo 

sát cho thấy các cơ sở dưới lòng đất có thể tồn tại duy nhất dọc theo vỉa hè của Tiểu Biểu số 2 

và đường chính Trục chính số 7, và có thể không phải ở các vị trí khác vì những vùng đất này 

đã được dành riêng cho việc xây dựng dưới điều chỉnh chi tiết về quy hoạch tổng thể ĐHQG-

HCM năm 2014. Do đó, tác động được coi là tác động vừa phải và trực tiếp; có thể được giảm 

thiểu bằng cách phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra các công trường xây dựng để 

xác định vị trí các công trình ngầm trước khi xây dựng các công trình dân dụng. 
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5.2.2.6. Tác động đến nguồn nước ngầm 

Xây dựng các tòa nhà cao tầng cần phải đào sâu để xây dựng nền bằng cách máy móc, điều 

này có thể ảnh hưởng đến nước ngầm tầng ngậm nước nằm ở độ sâu xây dựng nền. Bên cạnh 

đó, việc xây dựng trạm XLNT ở dưới lòng đất để đảm bảo cảnh quan có thể cần phải đào 

khoảng 3 - 4 m sâu. Các dữ liệu cơ sở cho thấy nước ngầm ở tầng nước ngầm cạn nằm ở mức 

khoảng 7 m từ mặt đất đã bị ô nhiễm với các chất hữu cơ. Độ sâu của nền móng xây dựng 

được tối đa là 5 m theo kết quả của cuộc khảo sát địa chất TDA. Do đó, tác động được coi là 

tác động vừa phải và trực tiếp. 

5.2.2.7. Đô thị và cảnh quan các ĐHQG-HCM 

Thông thường, hầu hết các hoạt động xây dựng có thể ảnh hưởng tạm thời cảnh quan đô thị 

nói chung. Những lý do chính là do (i) vận chuyển trong khu vực đô thị với xe lộn xộn và dơ 

bẩn; (ii) các vị trí làm việc lộn xộn; (iii) quản lý chất thải không đúng cách; (iv) làm hỏng cây 

và công viên. Đối với TDA, các hoạt động xây dựng sẽ diễn ra trong phạm vi ĐHQG-HCM 

nơi các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và nghiên cứu đang diễn ra hàng ngày. Cảnh quan 

với môi trường xanh, sạch, đẹp sẽ đóng một vai trò quan trọng ở những nơi như vậy. Như 

vậy, với sự xuất hiện của 379 người lao động, nước thải 20 m3, 1,5 tấn chất thải rắn, 20 

chuyến xe, 100 máy móc, thiết bị tại địa điểm xây dựng mỗi ngày nếu không có biện pháp tốt 

cho tổ chức công trường xây dựng nó sẽ gây ra tác động tiêu cực đến cảnh quan đô thị đặc 

biệt là trong khuôn viên đại học. Tác động này được coi là tác động vừa phải và trực tiếp và 

có thể được giảm nhẹ bằng kế hoạch quản lý chất thải tốt tại địa điểm xây dựng của nhà thầu.  

5.2.2.8. Sức khỏe nghề nghiệp và rủi ro an toàn (OHS)  

Mối nguy vật lý đại diện cho khả năng tai nạn hoặc chấn thương hoặc bệnh tật do tiếp xúc lặp 

đi lặp lại hành động cơ học hoặc hoạt động làm việc. Độc chất tiếp xúc với các nguy cơ về thể 

chất có thể dẫn đến một loạt các chấn thương, từ nhỏ có khả năng xử lý y tế đến không thể 

kiểm soát, hoặc gây tử vong. Nhiều tiếp xúc trong thời gian kéo dài có thể dẫn đến việc không 

kiểm soát chấn thương gây hậu quả nghiêm trọng. 

Tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn trong giai đoạn xây dựng. Người lao động 

có thể làm việc trong môi trường ô nhiễm với bụi và các khí độc hại phát sinh từ các hoạt 

động của phá dỡ, đào đắp đất và hoạt động máy móc, có thể dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt 

trong khi làm việc. Người lao động có thể tiếp xúc với dòng điện/thiết bị, mối nguy hiểm về 

vật thể sắt nhọn, móng tay, và đinh vít và máy móc khác nhau hoạt động cùng lúc trong các vị 

trí xây dựng đặc biệt là khi họ đang có trong sơ suất trong công việc, không sử dụng đầy đủ 

của bảo hộ lao động và thiếu nhận thức về lao động Những quy định an toàn. hoạt động xây 

dựng có thể gây ra sự cố ATVSLĐ cho người lao động từ nguy cơ sự cố cháy, nổ do rò rỉ 

nhiên liệu và các loại khí, hàn, ngắn mạch và các cú sốc điện, làm việc ở trên cao, sự sụp đổ 

cấu trúc và hoạt động của thiết bị và máy móc, và tổ chức thô sơ của địa điểm xây dựng. Đào 

tạo thường xuyên về ATVSLĐ tuân thủ đối với người lao động, và tăng cường giám sát việc 

tuân thủ OHS, giám sát của chủ dự án và nhà thầu có trách nhiệm làm tránh, giảm thiểu 

những sự cố OHS dự án. Mức độ tác động được coi là vừa phải, phân tích chi tiết được cung 

cấp như sau:  

Xoay và di chuyển thiết bị: Chấn thương hoặc tử vong có thể xảy ra khi bị mắc kẹt, vướng, 

hoặc ấn tượng bởi bộ phận máy móc do khởi đầu bất ngờ của thiết bị hoặc trong các hoạt 

động. 

Nguy hại mắt: hạt rắn từ một loạt các hoạt động công nghiệp hoặc phun hóa chất lỏng có thể 

gây tổn thương vào mắt gây chấn thương mắt hoặc mù vĩnh viễn.  

Cháy, nổ: cháy hoặc nổ do đánh lửa của vật liệu dễ cháy hoặc khí có thể dẫn đến mất mát tài 

sản cũng như chấn thương hoặc tử vong cho người lao động tại dự án. Cháy, nổ có thể xảy ra 

tại các địa điểm có ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn lao động khi vận hành máy móc xây 
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dựng làm việc, hàn và các loại xe sử dụng xăng và dầu diesel, lưu trữ nhiên liệu (xăng, dầu 

DO, dầu FO, hàn khí,…) tạm thời tại các địa điểm làm việc mà không phù hợp với cháy, nổ 

quy định. 

Hàn: các tia hàn tạo ra một ánh sáng vô cùng mãnh liệt có thể nghiêm trọng làm tổn thương 

thị lực của người lao động. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến mù lòa. Ngoài ra, 

tia hàn có thể tạo ra khói độc hại mà tiếp xúc kéo dài có thể gây ra các bệnh mãn tính nghiêm 

trọng. 

Điện: thiết bị điện tiếp xúc hoặc bị lỗi, chẳng hạn như bộ phận tấm ngắt mạch, dây cáp, dây 

và dụng cụ cầm tay, có thể gây ra một nguy cơ nghiêm trọng đối với người lao động. Dây 

diện trên cao có thể xảy ra bởi các thiết bị kim loại, chẳng hạn như điện cực hay thang. 

Phương tiện đi lại hoặc các vật kim loại đưa vào gần với dây điện trên cao có thể dẫn đến 

phóng điện hồ quang giữa các dây và các đối tượng, mà không cần tiếp xúc thực tế. Hoạt 

động xây dựng có thể gây ra rủi ro của hiện tượng đoản mạch ảnh hưởng đến sức khỏe và sự 

an toàn của người lao động. Hệ thống cấp điện tạm thời cho máy móc và thiết bị trong quá 

trình thi có thể gây ra vấn đề của hiện tượng đoản mạch, điện giật, … dẫn đến chấn thương 

nghiêm trọng hoặc tử vong. 

Nguy cơ ngã do làm việc ở những trên cao: trong quá trình xây dựng các tòa nhà, công 

nhân tiếp xúc với các nguy cơ rơi từ độ cao hơn hai mét. Nhiều hoạt động công việc liên quan 

đến làm việc ở những độ cao như làm việc trên: thang, giàn giáo và nhiều hoạt động xây dựng 

khác mà người lao động phải làm việc ở độ cao. Té ngã từ trên cao gây ra nhiều thương tích 

nghiêm trọng và tử vong mỗi năm. Các mối nguy hiểm khác liên quan đến làm việc ở những 

độ cao là những vật thể rơi vào người bên dưới. Đây có thể xảy ra như là kết quả của sự bảo 

vệ không đầy đủ, hoặc từ các đối tượng được lưu trữ bị kém an toàn. 

Điều khiển xe và giao thông tại vị trí dự án: đào tạo kém hoặc thiếu kinh nghiệm điều khiển 

xe công nghiệp làm tăng nguy cơ tai nạn với xe khác, người đi bộ, và thiết bị. Xe công nghiệp 

và các phương tiện giao hàng, cũng như phương tiện cá nhân tại chỗ, cũng gây là các tình 

huống va chạm tiềm năng. 

Nhiệt độ môi trường làm việc: tiếp xúc với điều kiện làm việc nóng hoặc lạnh trong nhà 

hoặc ngoài trời có thể dẫn đến chấn thương, căng thẳng liên quan đến nhiệt độ hoặc tử vong. 

Chất lượng không khí: chất lượng không khí kém do sự ra đời của các chất ô nhiễm vào nơi 

làm việc có thể gây ra kích ứng khả năng hô hấp, khó chịu, hoặc bệnh tật cho người lao động. 

Ăn mòn, oxy hóa, và các hóa chất phản ứng: ăn mòn, oxy hóa, và các hóa chất phản ứng ra 

tai nạn lao tương tự và đòi hỏi biện pháp kiểm soát tương tự như vật liệu dễ cháy. Tuy nhiên, 

nguy cơ gia tăng của các hóa chất này có thể do vô ý trộn hoặc xen các chất gây ra phản ứng 

gây hại nghiêm trọng. Điều này có thể dẫn đến sự ra đời của các vật liệu dễ cháy hoặc độc hại 

và các loại khí, và có thể dẫn trực tiếp đến cháy nổ. Những loại chất có nguy cơ thêm gây 

thương tích cá nhân đáng kể khi tiếp xúc trực tiếp. 

Không gian hạn chế: một không gian hạn chế được định nghĩa là một không gian hoàn toàn 

hoặc một phần không được thiết kế hoặc dự phòng cho con người và trong đó có một bầu 

không khí độc hại có thể phát triển, địa điểm hoặc xây dựng các không gian hạn chế hoặc do 

công việc thực hiện trong hoặc xung quanh không gian hạn chế. Một không gian hạn chế  

cũng chứa những mối nguy hiểm về thể chất hoặc trong khí quyển mà có thể bẫy hoặc nhấn 

chìm con người. Không gian hạn chế có thể xảy ra trong cấu trúc hoặc các địa điểm kín hoặc 

mở. Chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong có thể là kết quả của sự chuẩn bị không đầy đủ 

trước khi xâm nhập vào một không gian hạn chế hoặc trong nỗ lực giải cứu từ một không gian 

hạn chế. 

Người lao động làm việc một mình: một công nhân đơn độc và bị cô lập là một công nhân ra 

khỏi tầm nhìn với một giám sát viên, người lao động khác, hoặc những người khác có khả 
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năng cung cấp viện trợ và hỗ trợ, trong một thời gian liên tục quá một giờ. Do đó, người lao 

động có nguy cơ tăng nên xảy ra tai nạn hoặc chấn thương xảy ra. 

Sụp đổ cấu trúc: một số cấu trúc như tường địa phương, các rào cản có thể tồn tại trong các  

TDA, mà không biết về cấu trúc của họ. Chúng có thể đột nhiên sụp đổ gây ra một nguy cơ tử 

vong và chấn thương nghiêm trọng cho người lao động và cộng đồng nếu công trình được yêu 

cầu đào đấp bên cạnh cấu trúc đó. Bên cạnh đó, phế liệu chất cao cho xây dựng tòa nhà cao 

cũng có thể sụp đổ trong quá trình thi công, có thể gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng 

cho công nhân và người dân địa phương. Xây dựng năng lực cho các nhà thầu, tư vấn giám 

sát thi công (CSCs) về an toàn lao động trước khi công trình dân dụng sẽ giảm thiểu những 

tác động tiêu cực. Tác động được coi là vừa phải.  

5.2.2.9. Sức khỏe cộng đồng và rủi ro an toàn  

Tai nạn giao thông và rủi ro: hoạt động xây dựng có thể dẫn đến một sự gia tăng đáng kể  

chuyển động của xe hạng nặng trong việc vận chuyển vật liệu xây dựng và trang thiết bị làm 

tăng nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến chấn thương và cho các cộng đồng địa phương. 

Vì có hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường giao thông ở gần nhau của công trường xây 

dựng, tai nạn giao thông có khả năng xảy ra. Việc quản lý tốt an toàn giao thông trong quá 

trình thi công sẽ tránh, hạn chế tối đa và giảm thiểu tai nạn giao thông. Tác động được coi là 

vừa phải. 

Các bệnh truyền nhiễm: các bệnh truyền nhiễm đe dọa sức khỏe cộng đồng trên toàn thế 

giới có ý nghĩa. Tăng tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm và lây lan do hoạt động xây dựng đại 

diện cho một mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng đến TDA và cư dân của cộng đồng địa 

phương. Mối nguy hiểm sức khỏe thường gắn liền với các hoạt động là những liên quan đến 

vệ sinh kém và điều kiện sống, lây truyền tình dục và lây lan nhiễm trùng. Các bệnh truyền 

nhiễm đáng quan tâm nhất trong giai đoạn xây dựng do làn sóng lao động là bệnh qua đường 

tình dục-truyền (STDs), chẳng hạn như HIV/AIDS. 

Kể từ thời gian xây dựng là khoảng ba năm và số lượng công nhân khoảng 379 người lao 

động, mức độ tác động được coi là vừa phải. 

5.2.2.10. Tác động đến giao thông và an toàn giao thông 

Các hoạt động của xe tải nặng sẽ làm tăng mật độ giao thông gây tác động trực tiếp về giao 

thông của người dân địa phương như thiệt hại cho hệ thống đường địa phương và ùn tắc giao 

thông và tai nạn giao thông tiềm năng nếu không tuân theo luật giao thông, vận chuyển và bố 

trí giao thông không đúng cách. Những tác động này sẽ được giảm nhẹ bằng cách áp dụng các 

thông lệ tốt về quản lý giao thông trong quá trình thi công. Tuy nhiên, thời gian xây dựng là 

khoảng 3 năm, tác động được coi là vừa phải. 

5.2.2.11. Tác động do dòng lao động trong khu vực TDA 

Các hoạt động xây dựng đòi hỏi một số lượng lớn người lao động. Do đó, tác động xã hội như 

an sinh xã hội và trật tự xáo trộn, đặc biệt là: i) tác động tiềm năng lây lan bệnh truyền nhiễm 

từ người lao động đến cộng đồng địa phương và ngược lại; ii) tác động tiềm tàng của tệ nạn 

mại dâm, ma túy và cờ bạc; iii) xung đột tiềm tàng giữa người lao động và cộng đồng địa 

phương vì sự khác biệt về văn hóa, hành vi; và iv) mâu thuẫn về sự cần thiết cho việc sử dụng 

cơ sở hạ tầng dịch vụ địa phương như cấp điện, cấp nước và hệ thống giao thông dẫn đến 

thiếu điện, nước, và ùn tắc giao thông cho khu vực. Chính quyền địa phương có kinh nghiệm 

trong việc kiểm soát dòng chảy của người lao động di cư thông qua các phường mạng an ninh 

rộng trong nhiều năm và tất cả các ĐHQG-HCM thành viên quản lý tốt an ninh trong khu vực 

của họ. 

Ngoài ra, phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng nhiều bởi giới tính - bạo lực dựa trên toàn cầu. 

Điều này bao gồm hoạt động mà gây gây tổn tổn thương, tổn hại tình dục hoặc tâm thần hoặc 

đau khổ, mối đe dọa của hành vi đó, cưỡng bứcvà thiếu thốn khác. Những hành động này có 
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thể xảy ra ở nơi công cộng hoặc riêng tư. Đối với TDA, hầu hết các địa điểm xây dựng nằm 

trong khuôn viên của các ĐHQG-HCM, trong đó khoảng 20.000 nữ sinh viên và nhân viên 

đang theo học và làm việc. Các quấy rối tình dục và giới tính khác - các hiệu ứng liên quan 

gây ra bởi các nhân viên nam tại làm việc các vị trí dự án và công nhân lưu trú tại lán trại cho 

nữ sinh viên và nhân viên nữ có thể xảy ra ĐHQG-HCM. Hơn nữa, người lao động nữ có thể 

được tuyển dụng vào làm việc cùng với lao động nam giới để đảm bảo lợi ích của họ về bình 

đẳng giới ở lĩnh vực làm việc. Mặc khác, công nhân nam giới cũng có thể bị ảnh hưởng. Bên 

cạnh đó lực lượng lao động trẻ em có thể bị lạm dụng trong trường hợp nhà thầu tuyển dụng 

lao động giảm hơn 15 tuổi hoặc từ 15 - dưới 18 tuổi mà không cần sự đồng ý của gia đình 

theo Luật Lao động năm 2012. Những tác động tiêu cực có thể được giảm nhẹ thông qua các 

biện pháp giảm nhẹ thích hợp là đưa vào hồ sơ mời thầu và hợp đồng, kế hoạch quản lý môi 

trường và xã hội của nhà  thầu và tuân thủ, theo dõi trong giai đoạn xây dựng. Bên cạnh đó, 

việc trao đổi với đại diện lực lượng lao động nữ của các TDA và Hội liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam của chính quyền địa phương và các ĐHQG-HCM về nguy cơ bạo lực giới do việc xây 

dựng TDA cần được thực hiện để hỗ trợ họ trong việc nhận ra các nguy cơ để bảo vệ bản thân 

và xác định ở đâu và như thế nào để yêu cầu giúp đỡ một khi bạo lực giới xảy ra.  

5.2.2.12. Cơ hội phát hiện 

Các hoạt động đào đắp có thể tìm thấy bom mìn còn sót dưới mặt đất. Tuy nhiên, khu vực này 

được quy hoạch diện tích và được phát triển trong một thời gian dài, do đó khả năng cơ hội 

tìm kiếm của bom mìn còn sót có khả năng là rất thấp. 

5.2.3. Tác động tại vị trí cụ thể trong giai đoạn xây dựng  

Bảng 5-7. Tác động tiêu cực cụ thể trong giai đoạn xây dựng 

STT 
Đối tượng nhạy cảm và mối quan 

hệ của nó đến hoạt động TDA 
Tác động tiềm tàng 

Cường độ 

tác động  

1 

Đường số 08 là đường rộng 4-8 m 

khoảng 1-2 km từ QL1A đến các 

trang vị trí xây dựng nâng cấp trạm 

XLNT của Ký túc xá Khu B, Viện 

nghiên cứu, đường hồ nội bộ và 

đường số 7 nâng cấp. 

Vận chuyển vật liệu và xây 

dựng chất thải xây dựng sẽ 

gây ra (i) thiệt hại của 

đường, (ii) bụi, khí thải, 

tiếng ồn và rung ảnh hưởng 

đến người dân sống dọc hai 

bên đường, và (iii) rủi ro tai 

nạn giao thông và ùn tắc đặc 

biệt là ở điểm nút cổ chai do 

đường chỉ rộng 4 m. 

Vừa phải 
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STT 
Đối tượng nhạy cảm và mối quan 

hệ của nó đến hoạt động TDA 
Tác động tiềm tàng 

Cường độ 

tác động  

2 

Đường trung tâm thông qua phường 

Tân Lập, thị xã Dĩ An rộng 8 m 

đường vào rộng khoảng 12 m, khoảng 

0,5 - 2,0 km từ xa lộ Hà Nội đến các 

vị trí xây dựng Trung tâm chính sách 

của HSSU, Khoa Y và Khoa Kiến 

trúc Xây dựng. 

Vận chuyển vật liệu và xây 

dựng chất thải xây dựng sẽ 

gây ra (i) thiệt hại của 

đường, (ii) bụi, khí thải, 

tiếng ồn và rung ảnh hưởng 

đến người dân sống dọc hai 

bên đường, và (iii) rủi ro tai 

nạn giao thông và ùn tắc đặc 

biệt là ở giờ cao điểm (7-8 

giờ sáng và 5-6 giờ chiều). 

Vừa phải 

3 

Con đường trước mặt HSSU (Khu 

phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ 

Đức) có chiều rộng khoảng 30 m nằm 

giữa HSSU và bến xe buýt, nhiều sinh 

viên ra và vào từ xe buýt trong giờ 

cao điểm (7-8 giờ sáng và 5 - 6 giờ 

chiều). 

Vận chuyển vật liệu và xây 

dựng chất thải xây dựng sẽ 

gây ra (i) bụi, khí thải, tác 

động tiếng ồn trên sinh viên 

và xe buýt hành khách (ii) 

tai nạn giao thông có nguy 

cơ cho sinh viên và khách du 

lịch đặc biệt là vào giờ cao 

điểm (7-8 giờ sáng và 5-6 

giờ chiều). 

Vừa phải 

 

Một loạt các cửa hàng kinh doanh 

thực phẩm và thức uống có vị trí 

khoảng 1m từ vỉa hè nâng cấp của con 

đường trục hính số 7. 

- Món ăn và đồ uống có thể 

bị nhiễm bụi gây từ các 

hoạt động TDA phá dỡ, 

đào đấp, bảo quản chất 

thải xây dựng, vật liệu và 

vận chuyển; 

- Sức khỏe và an toàn của 

khách hàng và các chủ cửa 

hàng có thể bị ảnh hưởng 

bởi bụi, khí thải từ hoạt 

động máy và đốn cây. 

- Doanh nghiệp có thể được 

tạm thời bị ảnh hưởng do 

giảm của khách hàng 

Vừa phải 
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STT 
Đối tượng nhạy cảm và mối quan 

hệ của nó đến hoạt động TDA 
Tác động tiềm tàng 

Cường độ 

tác động  

thường xuyên, mà dẫn đến 

thu nhập bị mất của chủ 

Sở hữu của các cửa hàng. 

4 
Một nhà hàng cách khoảng 1 m từ 

đường Tiêu Biểu số 2 nâng cấp. Thời 

gian hoạt động của nó là 7-9 giờ sáng 

cho bữa ăn sáng, 11- 2 giờ sáng để ăn 

trưa và 5-6 giờ chiều cho bữa tối. 

- Món ăn và đồ uống có thể 

bị nhiễm bụi gây từ các 

hoạt động công việc phá 

dỡ, khai quật, bảo quản 

chất thải xây dựng, vật 

liệu và vận chuyển; 

- Sức khỏe và an toàn của 

khách hàng, chủ Sở hữu và 

nhân viên của nhà hàng có 

thể bị ảnh hưởng bởi bụi, 

khí thải từ hoạt động máy 

và đốn cây. 

- Doanh nghiệp có thể được 

tạm thời bị ảnh hưởng do 

giảm của khách hàng 

thường xuyên, mà dẫn đến 

mất nguồn thu nhập của 

chủ sở hữu của nhà hàng. 

Vừa phải 

5 

Trung tâm giáo dục quốc phòng và an 

ninh cho ĐHQG-HCM tại phường 

Đông Hòa khoảng 50 m từ đường số 7 

đường được nâng cấp.  

- Các hoạt động đào tạo có 

thể bị quấy rầy do tiếng ồn 

và độ rung gây ra từ các hoạt 

động công việc phá dỡ, đào 

đấp, và hoạt động máy móc. 

Sức khỏe và an toàn của 

nhân viên và sinh viên có 

thể bị ảnh hưởng do bụi, khí 

thải và tai nạn giao thông 

đặc biệt là ở các giờ cao 

điểm (7-8 giờ sáng và 5-6 

giờ chiều). 

Vừa phải 
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STT 
Đối tượng nhạy cảm và mối quan 

hệ của nó đến hoạt động TDA 
Tác động tiềm tàng 

Cường độ 

tác động  

6 

Hồ đá số 5 tiếp giáp với đường hồ nội 

bộ đề xuất; khoảng 50 m từ Viện 

nghiên cứu đề xuất. 

- Dòng chảy kéo theo chất 

thải và các vật liệu từ cả 

hai địa điểm xây dựng hồ 

có thể gây ô nhiễm nguồn 

nước và trầm tích. 

- Sạt lở đất có thể xảy ra do 

các hoạt động đào đấp và 

xây dựng kè. 

- Công nhân làm việc gần 

hồ có thể bị trượt xuống 

hồ trong trường hợp họ 

cảm thấy chóng mặt hoặc 

bất cẩn. Hồ sâu hơn 20 m 

theo chiều sâu và nước 

của nó được bao phủ chặt 

chẽ với lục bình, khi rơi 

vào hồ có thể thấy khó 

khăn để thoát khỏi mặc dù 

họ có thể bơi. Mỗi năm, 

một số trường hợp người 

đang chết đuối trong hồ 

không có lý do rõ ràng. 

Vừa phải 

7 

Viện Môi trường và Tài nguyên (IER) 

khoảng 50 m từ Viện nghiên cứu và 

đường hồ nội bộ đề xuất. 

- Hoạt động của IER có thể 

bị quấy rầy bởi tiếng ồn, 

độ rung gây ra từ các hoạt 

động TDA đào đắp, vận 

chuyển, vận hành máy 

móc. 

- Sức khỏe và an toàn của 

nhân viên có thể bị ảnh 

hưởng do bụi, khí thải khí, 

giao thông tai nạn. 

- An ninh trật tự của ký túc 

xá có thể bị quấy rầy do 

người lao động và những 

người lưu trú trong khuôn 

viên. 

Vừa phải 
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STT 
Đối tượng nhạy cảm và mối quan 

hệ của nó đến hoạt động TDA 
Tác động tiềm tàng 

Cường độ 

tác động  

8 
Trung tâm Y khoa của ĐHQG-HCM, 

cách khoảng 100 m từ vị trí đề xuất 

của Khoa Y.  

- Đào tạo và nghiên cứu 

hoạt động của bộ phận y 

tế hiện tại có thể bị quấy 

rầy bởi tiếng ồn, độ rung 

gây ra từ các hoạt động dự 

án khai quật, vận chuyển, 

vận hành máy. 

- Sức khỏe và an toàn của 

nhân viên có thể bị ảnh 

hưởng do bụi, khí thải khí, 

hỗn loạn giao thông với 

trong các cơ sở. 

- An ninh trật tự của ký túc 

xá có thể bị quấy rầy do 

người lao động và những 

người lưu trú trong khuôn 

viên. 

Vừa phải 

9 

Tòa nhà trung tâm của HSSU khoảng 

50 m xa trung tâm học tập chính sách 

đề xuất của HSSU. 

- Đào tạo và các hoạt động 

nghiên cứu có thể bị quấy 

rầy bởi tiếng ồn, độ rung 

gây ra từ các hoạt động dự 

án khai quật, vận chuyển, 

vận hành máy. 

- Sức khỏe và an toàn của 

nhân viên có thể bị ảnh 

hưởng do bụi, khí thải khí, 

giao thông rối loạn. 

- An ninh trật tự của ký túc 

xá có thể bị quấy rầy do 

người lao động và những 

người lưu trú trong khuôn 

viên. 

Vừa phải 

10 

Tòa nhà Trung tâm UEL khoảng 100 

m từ Trung tâm nghiên cứu chính 

sách đề xuất của UEL. 

- Đào tạo và các hoạt động 

nghiên cứu có thể bị quấy 

rầy bởi tiếng ồn, độ rung 

gây ra từ các hoạt động dự 

án khai quật, vận chuyển, 

vận hành máy. 

- Sức khỏe và an toàn của 

nhân viên có thể bị ảnh 

hưởng do bụi, khí thải khí, 

giao thông rối loạn. 

- An ninh trật tự của ký túc 

xá có thể bị quấy rầy do 

Vừa phải 
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STT 
Đối tượng nhạy cảm và mối quan 

hệ của nó đến hoạt động TDA 
Tác động tiềm tàng 

Cường độ 

tác động  

người lao động và những 

người lưu trú trong khuôn 

viên. 

11 

Ký túc xá B và phòng ăn, khoảng 30 

m từ trạm XLNT nâng cấp đề xuất 

cho ký túc xá. 

- Thực phẩm trong phòng 

ăn của học sinh có thể bị ô 

nhiễm do bụi tạo ra bởi 

các hoạt động xây dựng 

trạm XLNT. 

- Sức khỏe và an toàn của 

học sinh có khả năng bị 

ảnh hưởng do tai nạn tiếng 

ồn, độ rung, bụi, khí thải 

và giao thông. 

- An ninh trật tự của ký túc 

xá có thể bị quấy rầy do 

người lao động và những 

người lưu trú trong khuôn 

viên. 

Vừa phải 

12 

Đại học KHTN khoảng 100 m từ 

HSSU. 

- Đào tạo và các hoạt động 

nghiên cứu có thể bị quấy 

rầy bởi tiếng ồn, độ rung 

gây ra từ các hoạt động dự 

án khai quật, vận chuyển, 

vận hành máy. 

- Sức khỏe và an toàn của 

học sinh có khả năng bị 

ảnh hưởng do tiếng ồn, độ 

rung, bụi, khí thải và giao 

thông. 

Vừa phải 

Tác động đến HSSU do dòng chảy đất  

Trung tâm chính sách nghiên cứu đề xuất của HSSU là trên khu đất quy hoạch mà nước mưa 

được thải ra sau đó tự thấm xuống đất. Bên cạnh đó, độ cao mặt đất của công trường xây dựng 

là khoảng một mét cao hơn so với các cơ sở vật chất hiện có của nhà trường. Do đó, nếu 

mương thoát nước không được xây dựng cho hệ thống thoát nước trước khi thi công trình dân 

dụng, dòng chảy đất từ công trường xây dựng có thể đổ vào khu vực trường  học hiện có, 

trong trường hợp nặng mưa gây ra trong điều kiện vệ sinh không tốt tại trường.  
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Các hệ thống thoát nước đến vị trí đề xuất 

của Trung tâm nghiên cứu của HSSU. 

Khu đất dự kiến cho việc xây dựng Trung 

tâm nghiên cứu cho HSSU. 

5.2.4. Các tác động trong quá trình vận hành 

5.2.4.1. Khí và tiếng ồn phát ra từ máy phát điện dự phòng 

ĐHQG-HCM sẽ lắp đặt một máy phát điện tĩnh tại có công suất 250 kVA để duy trì nguồn 

điện trong trường hợp bị mất điện từ lưới điện quốc gia. Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

sử dụng nhiên liệu DO có chứa các thành phần gây ô nhiễm không khí như SO2, NOx, CO, 

các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). 

Ngoài ra, máy phát điện khi vận hành sẽ tạo ra tiếng ồn. Có sáu nguồn chính của máy phát 

điện tạo ra tiếng ồn (Hình 5-1): 

- Tiếng ồn động cơ - chủ yếu được gây ra do các tiếng nỗ tại buồng đốt và các chuyển 

động cơ học trong động cơ. Tiếng ồn động cơ thường dao động từ 100 dB (A) đến 121 

dB (A), được đo ở khoảng cách một mét, tùy thuộc vào kích thước của động cơ. 

- Tiếng ồn của quạt làm mát - phát sinh từ âm thanh của không khí được di chuyển ở tốc 

độ cao qua bộ tản nhiệt trên động cơ. Mức độ ổn dao động từ 100 dB (A) đến 105 (A) 

dB, được đo ở khoảng cách một mét, tùy thuộc vào kích thước của động cơ. 

- Tiếng ồn của máy phát điện - gây ra bởi không khí làm mát và ma sát của chổi than. 

Mức ồn dao động từ khoảng 80 dB (A) đến 90 dB (A), được đo ở khoảng cách một 

mét, tùy thuộc vào kích thước của động cơ. 

- Tiếng ồn do dòng điện cảm ứng - gây ra bởi sự dao động của dòng điện cảm ứng trong 

cuộn dây máy phát điện l phát ra. Mức ồn dao động từ 80 dB (A) đến 90 dB (A), được 

đo ở khoảng cách một mét, tùy thuộc vào kích thước của động cơ.. 

- Tiếng ồn do khí thải động cơ - Không có bộ giảm thanh xả, mức này dao động từ 120 

dB (A) đến 130 dB (A) trở lên và thường được giảm tối đa đến 15 dB (A) với bộ giảm 

thanh tiêu chuẩn. 

- Tiếng ồn do rung các bộ phận cơ học- gây ra bởi sự rung động cơ học của các bộ phận 

và thành phần cấu trúc khác nhau gây ra âm thanh. 
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Hình 5-1. Nguồn ồn của máy phát điện (mức công suất âm thanh ước tính). 

Tổng mức ồn từ một bộ máy phát không phải là tổng của tất cả các nguồn riêng lẻ, bất kể tần 

số. Ví dụ: nếu một nguồn nhiễu tạo ra 90 dB (A) và nguồn nhiễu thứ hai cũng tạo ra 90 dB 

(A), thì tổng lượng nhiễu tạo ra là 93 dB (A) - không phải 180 dB (A). Mức tăng 3 dB (A) thể 

hiện gấp đôi công suất âm thanh; Tuy nhiên, sự gia tăng này hầu như không thể nhận biết 

được bằng tai người. Tuy nhiên, máy phát điện chỉ hoạt động trong trường hợp mất điện nên 

sẽ hoạt động không thường xuyên, khoảng 8 - 16 giờ/tháng. Do đó, mức độ tác động thấp. 

5.2.4.2. Tác động do chất thải sinh hoạt 

a. Nước thải sinh hoạt 

Do sự tập trung của nhiều sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và nhân viên hành chính, với 

tổng số 34.600 người (26.000 sinh viên và 8.600 nhân viên) theo theo tiêu chuẩn nước thải 

sinh hoạt, ước tính khoảng 20 lít/người/ngày, và do đó tổng khối lượng nước thải là 34.600 x 

20 = 692 m³/ngày. Nước thải sinh hoạt chứa, chất rắn lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ (BOD, 

COD), chất dinh dưỡng (N, P) và vi khuẩn. Nếu thải ra môi trường, nước thải này sẽ gây ô 

nhiễm đất và nguồn nước nếu không có biện pháp khắc phục thích hợp. Mức độ tác động là 

vừa phải. 

b. Chất thải rắn sinh hoạt 

Theo nghiên cứu, chất thải rắn bao gồm rác thải sinh hoạt, rác thải văn phòng (giấy, bao bì, 

bút,...) với số lượng 0,5 kg/người/ngày (Centema – 2002). Như vậy, tổng khối lượng chất thải 

rắn sinh hoạt là 34.600x0,5 = 17,3 tấn/ngày. Thành phần của chất thải sinh hoạt bao gồm giấy, 

thủy tinh, kim loại, nhựa, chất thải thực phẩm, gỗ, cao su, sứ,... Ngoài ra, lượng chất thải rắn 

sinh hoạt cũng được phát sinh từ các dịch vụ phục vụ nhu cầu của sinh viên trong khu vực 

quanh ĐHQG-HCM. Chất thải rắn sinh hoạt này được quản lý và thu gom bởi đơn vị quản lý 

chất thải của ĐHQG-HCM. Do đó, mức độ tác động được coi là thấp. 

c. Chất thải nguy hại sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt có thể bao gồm các chất thải nguy hại như pin, đèn neon, keo chuột, 

bình xịt đa côn trùng, thùng đựng chất tẩy rửa rỗng. Chất thải nguy hại chiếm khoảng 1% chất 

thải rắn sinh hoạt được tạo ra, vào khoảng 170 kg/ngày. Lượng chất thải này nhỏ nhưng có hại 

cho môi trường và con người nếu không được quản lý đúng cách. Tác động được coi là vừa 

phải. 

5.2.4.3. Tác động do bùn thải 

Bùn phát sinh từ việc dọn sạch các hố ga trong khuôn viên có diện tích 6,94 ha hàng năm. 

Theo tiêu chuẩn TCVN7957:2008 (Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu 

chuẩn thiết kế) 1 hố ga sẽ thu gom nước trong diện tich 40 m x 40 m = 1.600 m2, vì vậy với 
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6,94 ha sẽ cần 43 hố ga và khối lượng bùn trung bình là 43 x 1,2 x 1,2 x 0,3 = 19 m³ (1,2 x 1,2 

x 0,3 = diện tích x độ sâu của hố ga) và bể tự hoại bùn: 60 mg/lít x 2.000 m³/ngày x 365 ngày 

= 43,8 tấn/năm. Bùn chủ yếu chứa chất hữu cơ và có thể có tính kiềm hoặc axit, hôi thối, đặc 

biệt là nhiễm khuẩn cao. 

Nếu không được quản lý đúng cách, chất thải rắn sinh hoạt sẽ tạo ra mùi hôi và nước rỉ rác, 

đồng thời, sẽ tạo môi trường sống cho chuột, ruồi, muỗi và gián vốn là những vật trung gian 

truyền dịch bệnh. Do đó, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và nhân viên của học sinh. Tuy nhiên, 

việc thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt này sẽ được công ty Môi trường đô thị tại địa 

phương thực hiện thường xuyên, do đó tác động thấp. 

5.2.4.4. An toàn giao thông 

Ước tính có khoảng 4.400 xe máy của sinh viên và giảng viên tham gia gia thông tại khu vực 

vào giờ cao điểm (6-8 giờ sáng và 4-6 giờ chiều). Điều này sẽ gây áp lực lớn lên tình hình 

giao thông tại địa phương, đặc biệt là ở các khu vực xung quanh ĐHQG-HCM. Do đó, tai nạn 

giao thông có thể xảy ra. Mức độ tác động được coi là vừa phải. 

5.2.4.5. Các vấn đề xã hội 

ĐHQG-HCM thu hút một lượng lớn sinh viên từ các vùng khác nhau với nền văn hóa đa dạng 

nên có thể gây ra xung đột giữa sinh viên và người dân địa phương. Các vấn đề gây mất an 

ninh trật tự khu vực như là không đăng ký tạm trú-tạm vắng, tụ tập cờ bạc, rượu chè có thể 

xảy ra nếu không có sự phối hợp tốt giữa chính quyền địa phương và ĐHQG-HCM trong 

quản lý sinh viên. Ngoài ra, việc phát triển các dịch vụ với mục đích phục vụ nhu cầu của sinh 

viên trong các khu vực xung quanh ĐHQG-HCM như cửa hàng thực phẩm và rau quả, cửa 

hàng tạp hóa, cửa hàng sửa chữa xe máy, nhà hàng, nhà khách sinh viên, chợ mở và siêu thị,... 

làm gia tăng áp lực đối với cơ sở hạ tầng giao thông và xã hội trong khu vực. Sinh viên có thể 

bị ảnh hưởng bởi giá cả không ổn định và an toàn thực phẩm. Mức độ của tác động này được 

cho là vừa phải. 

5.2.4.6. Rủi ro cháy nổ và chập mạch điện 

ĐHQG-HCM 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,... là khá lớn, do đó có nguy cơ cao xảy ra mất an 

toàn về điện. Ngoài ra, các hoạt động như sửa chữa và bảo trì có sử dụng hàn điện và gió đá 

cũng có khả năng gây ra rủi ro cháy nổ cao. Trong ĐHQG-HCM có nhiều vật liệu dễ cháy 

như đồ nội thất, sách, vật liệu, hóa chất, một 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, vì vậy có nguy cơ gây cháy nổ 

lớn nếu không tuân thủ quy định về hỏa hoạn. Hoả hoạ do cháy nỗ các vật liệu hoặc khí dễ 

cháy có thể dẫn đến mất tài sản cũng như có thể gây thương tích hoặc tử vong cho sinh viên 

và nhân viên ĐHQG-HCM. Do ĐHQG-HCM có một số lượng lớn sinh viên và nhân viên và 

có nhiều hoạt động khác nhau, tác động được coi là vừa phải. 

5.2.5. Tác động cụ thể trong quá trình vận hành trạm xử lý nước thải 

5.2.5.1. Chất thải rắn 

Chất thải rắn bao gồm chất thải thô và mịn từ các lưới lọc, và bùn thải sau xử lý. Các chất thải 

thô với khối lượng 5,4 kg/ngày được tự động đổ vào thùng chứa sau đó được xử lý như chất 

thải rắn thông thường. Lượng bùn thải được tạo ra từ mỗi trạm XLNT được ước tính khoảng 

25 kg/ngày cho mỗi trạm XLNT và 75 kg/ngày cho tổng số trạm XLNT. Vì nước thải sinh 

hoạt thông thường không chứa các chất độc hại, công nghệ xử lý nước thải được sử dụng là 

công nghệ sinh học không sử dụng hóa chất. Bùn do đó có thể được coi là chất thải thông 

thường và có thể được sử dụng làm phân bón. Tác động được coi là thấp. 
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5.2.5.2. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt từ công nhân vận hành có thể được tính dựa trên số lượng công nhân làm 

việc trong các hệ thống xử lý (tối thiểu 02 người tại mỗi hệ thống). Lượng chất thải được tạo 

ra ước tính là khoảng 3kg/ngày (0,5 kg/người/ngày nhân cho tổng cộng ba trạm XLNT). 

Lượng chất thải này là nhỏ và sẽ được thu gom và xử lý bởi nhà thầu của BWE. Mức độ tác 

động là thấp. 

5.2.5.3. Chất thải nguy hại 

Dầu mỡ thải có thể phát sinh từ việc bảo trì thiết bị và máy móc được sử dụng để vận hành 

trạm XLNT. Số lượng dầu mỡ dư còn lại có thể được xác định là chất thải nguy hại. Nếu các 

biện pháp quản lý để thu gom và xử lý dầu dư không được áp dụng, lượng chất thải này có thể 

là một nguồn ô nhiễm tiềm ẩn gây ô nhiễm đất và nguồn nước. Tuy nhiên, số lượng không 

nhiều, do đó tác động được coi là thấp. 

5.2.5.4. Rủi ro sức khoẻ và an toàn lao động 

Người vận hành hệ thống xử lý nước thải có thể phải đối mặt với các mối nguy hiểm vật lý, 

hóa học và sinh học tùy thuộc vào thiết kế của hệ thống và các loại nước thải được xử lý. Ví 

dụ, về các mối nguy hiểm này bao gồm khả năng té ngã vào bể chứa, làm việc trong các 

không gian hạn chế khi thực hiện bảo trì và hít phải hợp chất vô cơ, khí gas sinh học hoặc khí 

metan, tiếp xúc với vật trung gian truyền bệnh dịch và sử dụng các hóa chất độc hại bao gồm 

clo, natri và canxi hypochlorite và amoniac17. 

Phơi nhiễm với các chất độc hại, mầm bệnh và các vật liệu nguy hiểm khác có thể gây tác 

động lâu dài đối với người vận hành và gia đình của họ. Có nhiều người vận hành hệ thống xử 

lý bị khuyết tật suốt đời. Ngoài ra, còn có nguy cơ chấn thương ở đầu, chân, thính giác bao 

gồm từ rách da cho đến các vết cắt nghiêm trọng. Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước 

thải vận hành, bảo trì, xử lý sự cố và xử lý các vấn đề đặc biệt của các hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt hàng ngày. 

Theo tài liệu “Các mối nguy hiểm sinh học tại các hệ thống xử lý nước thải” (WEF, 1991), 

công nhân làm việc trong nhà máy xử lý nước thải có thể bị bị thương hoặc tử vong do chết 

đuối, bị đè, rơi, tiếp xúc với clo hoặc hydro khí sunfua trong không gian bị hạn chế. Nước thải 

sinh hoạt và nước thải cống rãnh có chứa vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng và vi rút có thể gây 

nhiễm trùng đường ruột, phổi và các bệnh khác. Nếu công nhân không sử dụng bảo hộ lao 

động thích hợp khi tiếp xúc với các tác nhân và mầm bệnh này, họ có thể bị nhiễm trùng và 

mắc bệnh. 

Trong nước thải các bệnh nguy hiểm có khả năng lây nhiễm cao do tiếp xúc với virus, vi 

khuẩn và các vi sinh vật khác. Nguy cơ nhiễm virus gây viêm gan là nguy hiểm nhất. Nguy cơ 

nhiễm vi khuẩn uốn ván là nghiêm trọng. Đường tiếp xúc chính là tiếp xúc tay-miệng. Hít thở 

trong dung môi huyền phù của sol khí (aerosol) là cách tiếp xúc ít gặp hơn, nhưng có thể xảy 

ra bất cứ khi nào nếu nước thải bị khuấy trộn hoặc bị aerosol hóa. Điều này dễ xảy ra ở gần 

các cửa xả nước thải và ở khu vực xử lý bùn thải. 

Không gian bị hạn chế có chứa nước thải cống rãnh có thể bị thiếu dưỡng khí do quá trình oxy 

hóa hữu cơ và khí CO2 chiếm chỗ. Không gian bị hạn chế cũng có thể chứa các loại khí dễ 

cháy như metan, các loại khí độc như CO và H2S. CO2 và các loại khí thải khác đôi khi có thể 

xuất hiện do động cơ xăng hoặc máy phát điện được đặt ở trong không gian hạn chế. 

Cloroform là sản phẩm phụ phổ biến của khử trùng. 

Bọt khí từ các công trình xử lý nước thải có thể là nguồn để phát tán virus và vi khuẩn. Công 

nhân có thể bị nhiễm vi khuẩn thông qua hô hấp hoặc tiếp xúc với da. Các nguồn aerosol bao 

gồm bể sục khí, ống dẫn và nước phun từ các vị trí tưới. Khu vực cọ rửa không khí và khử 

                                                 

17 Environmental, Health and Safety (EHS) Guidelines: Wastewater and Ambient Water Quality; 
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trùng nước, bùn có nồng độ khí dung cao nhất. Những tác động này có thể được giảm thiểu 

bằng cách sử dụng mặt nạ phòng độc ở những nơi có nồng độ khí dung cao. Mặc dù không 

thể ngăn chặn nguồn phát sinh khí dung, vệ sinh cá nhân đúng cách có thể làm giảm khả năng 

nhiễm trùng. 

Quá trình xử lý không loại bỏ nguy cơ tiếp xúc. Theo Brown (1997), quá trình điều trị chính 

có thể loại bỏ 80 - 90% Salmonella; 50% vi khuẩn Mycobacterium; và loại bỏ Coliforms thay 

đổi từ 27 - 96%. Quá trình điều trị thứ cấp loại bỏ từ 50 - 90% các mầm bệnh này. Bùn hoạt 

tính có tỷ lệ loại bỏ thấp 85 - 99% đối với vi khuẩn gây bệnh. Chất thải rắn có chứa mầm 

bệnh còn sót lại. Xử lý kỵ khí dường như làm giảm mầm bệnh từ 74% đến 97% (Brown, 

1997; CDC, 2002). Bệnh lao, giun tròn và một số loại virus đường ruột có vẻ kháng cao đối 

với các quá trình điều trị. Vì vậy, rủi ro và tác động được coi là vừa phải. 

5.2.5.5. Tác động đến sức khỏe của sinh viên, nhân viên của ĐHQG-HCM và cộng đồng 

xung quanh 

Khí thải từ các hoạt động xử lý nước thải có thể bao gồm hydro sunfua, metan, ozon (trong 

trường hợp khử trùng bằng ozone), các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (ví dụ, chloroform được 

tạo ra từ hoạt động clo hóa và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi khác (VOCs) từ nước thải công 

nghiệp), khí hoặc dễ bay hơi hóa chất được sử dụng cho các quá trình khử trùng (ví dụ, clo và 

amoniac) và bioaerosols. Mùi từ các cơ sở điều trị cũng có thể gây phiền toái cho học sinh, 

nhân viên và cộng đồng xung quanh18. Mùi từ trạm XLNT chủ yếu được tạo ra trong quá trình 

phân hủy kỵ khí diễn ra chủ yếu tại bể xử lý kỵ khí và khu xử lý bùn. Các khí chính được tạo 

ra từ quá trình phân hủy kỵ khí bao gồm H2S, mercaptans, CO2, CH4, trong đó H2S và 

mercaptans là những yếu tố chính gây ra mùi hôi. 

Các sol khí sinh học sẽ được tạo ra từ hoạt động của trạm XLNT, có thể phát tán vào khí 

quyển. Bình xịt thường chứa một số loại vi khuẩn và nấm như Escherichia coli, vi khuẩn 

đường ruột và nấm là mầm bệnh hoặc gây dị ứng thông qua hệ hô hấp. Tuy nhiên, hàm lượng 

mùi và khí dung sinh học trong không khí bị giảm theo khoảng cách. Trong điều kiện hoạt 

động bình thường với công nghệ xử lý khép kín và vùng đệm tách biệt 15 m theo tiêu chuẩn 

QCVN 07:2010/BXD19, mùi khó chịu không có khả năng tồn tại. Cho rằng các địa điểm trạm 

XLNT cách xa Khu tập thể B, các trung tâm học tập và học tập cách khu dân cư 30 - 100 m 

và hơn 150 m, tác động do mùi hôi và khí dung sinh học được coi là thấp. 

5.2.5.6. Ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước 

Ba trạm XLNT có công suất thiết kế mỗi hệ thống là 2.000 m3/ngày. Hệ thống sẽ xử lý nước 

để đáp ứng quy định kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT, Cột 

B20) trước khi xả vào suối Nhum. Hiện tại, suối Nhum vẫn khá ô nhiễm vì đã nhận được nước 

thải chưa được xử lý từ các khu dân cư trong nhiều năm. Hàm lượng của BOD5, Ammoni 

(NH4
+) vượt quá tiêu chuẩn từ 1,5 đến 2,5 lần, trong khi số lượng coliform vượt quá tiêu 

chuẩn khoảng 20 đến 150 lần. Do đó, chất lượng nước tiếp nhận của suối Nhum có thể ít bị ô 

nhiễm hơn khi được hoà trộn với nước thải sau xử lý có chất lượng tốt hơn với thể tích 4.000 

m3/ngày từ hệ thống xử lý nước thải. Số liệu khảo sát về chất lượng nước thải dọc theo suối 

Nhum đã chứng minh rằng chất lượng nước thải ở hạ lưu của điểm xả thải của trạm XLNT 

của Ký túc xá B hiện tại tốt hơn so với chất lượng nước tại thượng nguồn của điểm xả. 

Bảng 5-8 dưới đây cho thấy nồng độ TSS, N-NO3
-, P-PO4

3-, dầu và mỡ của nước thải chưa 

được xử lý cao hơn so với lượng nước hiện có (suối Nhum) nhưng trong giới hạn cho phép 

                                                 

18 Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS): Nước thải và Chất lượng Nước xung quanh. 

19 Bảng 3.1 của QCVN 07/2010/BXD quy định khoảng cách tối thiểu của WWTP với công suất từ 200 đến 5.000 

m3/ngày đến khu dân cư, trường học, bệnh viện, công trình công cộng, nhà máy chế biến thực phẩm là 15 m với 

điều kiện là áp dụng công nghệ xử lý sinh học mà không có bùn thải ra không khí, bùn được khử nước bằng máy, 

ép bùn, mùi được thu gom và xử lý bằng hệ thống kín. 
20 Quy định nước thải được xử lý được thải vào nguồn nước không được sử dụng cho mục đích uống. 
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của QCVN 14:2008/BTNMT. Nồng độ BOD5 của nước thải chưa được xử lý là 57 mg/L, chỉ 

vượt quá tiêu chuẩn (50mg/L) 7 mg/L, trong khi đó của chất lượng nước hiện hữu là 6 mg/L. 

Hàm lượng N-NH4
+ của nước thải chưa được xử lý là 59,15 mg / L vượt quá chất lượng nước 

hiện có 4 lần và tiêu chuẩn 5 lần. Số lượng coliform của nước thải chưa được xử lý là 2,5x104 

vượt quá tiêu chuẩn 20 lần nhưng thấp hơn so với lượng nước hiện có gần 20 lần. Trong 

trường hợp ba trạm XLNT tạm thời bị đóng cửa cùng lúc cho mục đích sửa chữa hoặc bảo trì, 

6.000 m3 nước thải chưa được xử lý sẽ được xả vào suối Nhum. Chất lượng nước thải trong 

suối Nhum sẽ thay đổi không đáng kể, đặc biệt là hàm lượng của BOD5 có thể không vượt 

quá tiêu chuẩn. Hơn nữa, kênh nước thải Nhum đã nhận được nước thải chưa được xử lý cho 

đến nay, thêm 6.000 m3/ngày trong vài ngày có thể không ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới 

nước và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, xác suất tạm thời đóng cửa cả ba trạm XLNT để 

sửa chữa hoặc bảo trì là rất thấp vì ĐHQG-HCM sẽ có kế hoạch chi tiết để sửa chữa hoặc bảo 

trì cho mỗi trạm XLNT trước khi đưa chúng vào hoạt động để đảm bảo nước thải được tạo ra 

từ hoạt động đại học sẽ được xử lý đầy đủ. 

5.2.5.7. Chất lượng nước thải của trạm XLNT Ký túc xá B hiện hữu 

Kết quả phân tích được thực hiện vào tháng 11 năm 2019 cho thấy chất lượng nước thải của  

trạm XLNT ký túc xá B hiện tại đáp ứng tiêu chuẩn của QCVN 14:2008/BTNMT cột B (Bảng 

5-8). 

Bảng 5-8. Chất lượng nước thải chưa được xử lý, nước thải của ký túc xá trạm XLNT 

KTX khu B và nước thải tại suối Nhum  

TT Chỉ tiêu  Đơn vị 

Chất lượng nước thải 

của trạm XLNT KTX B 

Chất lượng tại suối 

Nhum – Nguồn tiếp 

nhận nước thải sau 

xử lý 

QCVN 14: 

2008/BTNMT, 

Cột B 
Trước xử lý Sau xử lý  

1 pH - 7,74 7,62 6,90 5,5-9 

2 BOD5
 (20oC) mg/L 57 9 6 50 

3 TSS mg/L 29 12 12 100 

4 N-NH4
+ mg/L 59,15 4,84 14,84 10 

5 N-NO3
- mg/L 0,05 12,71 6,01 50 

6 P-PO4
3- mg/L 4,13 4,12 2,92 10 

7 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/L <0,3 <0,3 <0,3 20 

 8 Coliform  
MPN/ 

100 ml 
2,5x104 1,8x103 1,4x105 5x103 

5.2.6. Các tác động trong quá trình hoạt động của PTN 

5.2.6.1. Nước thải 

Các PTN hoạt động nhằm phục vụ các trung tâm của Viện nghiên cứu như công nghệ sinh 

học, môi trường và công nghệ hóa học. Nước thải từ các PTN có thể có tính kiềm hoặc axit, 

chứa dung môi hữu cơ và các chất độc hại như muối của kim loại nặng và xyanua. Thành 

phần, tính chất và nồng độ của chất thải PTN 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 là 5 lít/sinh 

viên/tuần (7 ngày) và do đó tổng lượng nước là 5 lít/sinh viên/tuần x (1.200 + 1.000 + 1.500) 
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sinh viên/7 = 2,6 m³/ngày. Nguồn nước thải này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước và ô 

nhiễm đất của nguồn tiếp nhận nếu không được xử lý cẩn thận. Nước thải sẽ được thu gom và 

xử lý bởi trạm XLNT được đề xuất với công suất 2.000 m3/ngày để đáp ứng quy định của 

QCVN40:2011/BTNMT trước khi xả vào hệ thống thoát nước bên trong. Tác động do đó 

được coi là thấp. 

5.2.6.2. Khí thải 

Hoạt động của các PTN của Viện nghiên cứu có thể tạo ra mùi và khí độc như Clo, CH4, H2S, 

NH3, axit, hơi dung môi hữu cơ và các loại khí khác. Mặc dù lượng khí thải phát ra trong các 

PTN là nhỏ nhưng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của sinh viên và nhân viên làm 

việc trong PTN. Mức độ tác động được coi là vừa phải. 

5.2.6.3. Chất thải nguy hại 

Các hoạt động của PTN sẽ tạo ra chất thải nguy hại như thùng chứa hóa chất bị hỏng, thùng 

chứa hóa chất rỗng, hóa chất hết hạn, chất béo và dầu, dầu nhớt từ các hoạt động bảo trì, thiết 

bị điện bị hỏng (đèn, máy tính, bàn phím), pin hỏng, máy phun. Các chất thải trong PTN sẽ 

được thu gom và xử lý đúng theo các nội quy tốt được đề xuất và các quy định của nhà nước, 

để giảm các tác động tiêu cực đến mức chấp nhận được. Tuy nhiên, do tính chất nguy hiểm 

của chất thải, tác động được coi là vừa phải. 

5.2.6.4. Rủi ro trong PTN 

Các hoạt động trong PTN có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của sinh viên và nhân viên PTN 

do khả năng tiếp xúc với các hóa chất đặc biệt là các chất độc hại như axit, bazơ, muối của 

kim loại nặng và cianide, dung môi hữu cơ,... 

- Độc tính cấp tính; 

- Ăn mòn hoặc kích ứng da; 

- Tổn thương mắt nghiêm trọng hoặc kích ứng mắt; 

- Gây nhạy cảm hoặc hô hấp da; 

- Gây đột biến tế bào mầm; 

- Gây ung thư; 

- Nhiễm độc tính năng sinh sản; 

- Nhiễm độc nội tạng- phơi nhiễm một lần; 

- Nhiễm độc nội tạng- tiếp xúc nhiều lần; 

- Gây nguy hiểm hệ hô hấp. 

Nguy cơ ảnh hưởng độc hại có liên quan đến cả mức độ phơi nhiễm và độc tính vốn có của 

một hóa chất. Nếu tiếp xúc với các hóa chất có ít độc tính cho dù với liều lượng lớn, như chất 

đệm phosphate, thì rủi ro thấp. Ngược lại, nếu phơi nhiễm với một lượng nhỏ hóa chất có độc 

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

cũng là những yếu tố quan trọng trong việc xác định liệu một hóa chất có gây ra các ảnh 

hưởng hại hay không. Đối với một số hóa chất tiếp xúc một lần là đủ để tạo ra ảnh hưởng xấu 

đến sức khỏe, một số chất khác cần tiếp xúc nhiều lần mới gây nhiễm độc. Đối với hầu hết 

các chất, vị trí tiếp xúc (như tiếp xúc qua da, mắt, đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp) là một 

chi tiết quan trọng để đánh giá rủi ro. Đối với các hóa chất gây nhiễm độc cơ quan nội tạng, 

xác định lượng chất độc bên trong các cơ quan là thông số quan trọng để đánh giá mức độ 

nguy hại. Các dấu hiệu phơi nhiễm với chất độc cấp tính có thể được xác định bởi lượng độc 

tính dựa trên các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện trên động vật hoặc các nghiên cứu dựa 

trênn những trường hợp phơi nhiễm ở người trước đây.  

5.3. Đánh giá tác động tích lũy 

Phần này thảo luận về tác động tích lũy của TDA. Các tác động tích lũy được đánh giá khi có 

hai hoặc nhiều nhân tố, khi được xem xét cùng nhau, kết hợp làm gia tăng các tác động môi 

trường khác. Tác động tích lũy từ một số dự án là kết quả của  sự gia tăng các tác động từ các 
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TDA được đề xuất khi được cộng thêm các tác động có thể phát sinh từ các dự án có liên 

quan trong tương lai gần. Các tác động không liên quan đến một thành phần của các TDA sẽ 

không được thảo luận. 

Báo cáo đánh giá tác động này sẽ xem xét đánh giá liệu quá trình xây dựng và quá trình hoạt 

động của các TDA có thể góp phần vào các tác động tích lũy đối với các giá trị của môi 

trường và xã hội mà sự phát triển hiện hữu hay trong tương lai trong khu vực TDA có thể gây 

ra tác động bất lợi đến các giá trị này. 

Theo mô tả, trong phạm vị địa lý của các TDA, có ba dự án xây dựng với quy mô nhỏ đang 

được thi công hoặc dự kiến triển khai vào năm 2020, bao gồm (i) văn phòng của trường UEL, 

(ii) văn phòng của Khoa Y và (iii) khối nhà số 2 của Trung tâm Giáo dục An ninh Quốc 

phòng. Văn phòng của trường UEL nằm trong khuôn viên của UEL cách trạm XLNT được đề 

xuất của UEL khoảng 100 m, được xây dựng vào tháng 6 năm 2019 và dự kiến hoàn thành 

vào tháng 6 năm 2020. Văn phòng của Khoa Y nằm cách dự án Khoa Y được đề xuất, dự kiến 

sẽ được xây dựng vào năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào năm 2021, trong khi Khối nhà số 

2 của Trung tâm Giáo dục An ninh quốc phòng nằm trong Trung tâm cũng được lên kế hoạch 

xây dựng vào năm 2020 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2021. Tất cả các dự án này 

đều thuộc sự quản lý của ĐHQG-HCM. Theo định nghĩa tác động tích lũy, các TDA được đề 

xuất có thể góp phần vào tác động tích lũy đối với các giá trị môi trường và xã hội mà các dự 

án đang được xây dựng hoặc dự kiến sẽ được xây dựng trong năm tới. 

Theo kết quả tham vấn cộng đồng bị ảnh hưởng và tham vấn các bên liên quan kết hợp với 

nghiên cứu thực địa và các tài liệu có liên quan, các TDA được đề xuất cùng với các dự án 

đang được xây dựng hoặc lên kế hoạch xây dựng trong năm tới có thể không góp phần vào tác 

động tích lũy đến chất lượng nước và hệ sinh thái dưới nước, cũng như đa dạng sinh học của 

nó trong khu vực TDA. Tuy nhiên, tác động gây ô nhiễm không khí có thể gia tăng trong khu 

vực TDA. Tắc nghẽn giao thông và tai nạn giao thông dọc theo các tuyến đường tại địa 

phương có thể gia tăng do việc xây dựng hiện tại hoặc trong tương lai của các dự án. Phân 

tích cụ thể về các tác động tích lũy này đối với các giá trị môi trường và xã hội này như sau: 

Chất lượng nước và hệ sinh thái dưới nước của nó: Chất lượng nước cũng như hệ sinh thái 

dưới nước của các hồ đá là không bị tác động tích lũy trong các giai đoạn xây dựng và vận 

hành của các TDA do các TDA được đề xuất không gây ra bất kỳ tác động đáng kể nào đối 

với chất lượng nước và hệ sinh thái dưới nước trong cả giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận 

hành. Nước mưa chảy tràn và chất thải từ các công trình dân dụng được đề xuất trong khuôn 

viên của UEL và Khoa Y sẽ được quản lý tốt thông qua việc áp dụng bộ nguyên tắc thực hành 

môi trường (ECOP) trong giai đoạn xây dựng. Trong giai đoạn vận hành, nước thải từ phòng 

vệ sinh của các cơ sở sẽ được thu gom và xử lý bởi các trạm XLNT được đề xuất trước khi xả 

vào suối Nhum và hệ thống cống. Chắc chắn, không có chất thải bị thải vào các hồ đá trong 

quá trình xây dựng và hoạt động của các dự án. 

Đa dạng sinh học: Những cây xanh đã được trồng xung quanh ĐHQG-HCM với trung bình 

0,2 cây/m2. Số lượng cây bị chặt hoặc bị nhổ bỏ có thể tăng khi chịu tác động tích luỹ, so với 

khi chịu tác động của các TDA đề xuất, trong trường hợp các dự án khác cũng yêu cầu phải 

dọn sạch các vị trí xây dựng với một số cây đang phát triển. Theo quan điểm môi trường, 

những cây bị mất có thể gây mất cân bằng hệ sinh thái cho dù chúng không có giá trị cao để 

được bảo tồn. Tuy nhiên, hầu hết các cây bị ảnh hưởng có thể được di dời và trồng lại ở vùng 

đất trống khác trong ĐHQG-HCM để duy trì hệ sinh thái xanh. Ngoài ra, nhiều cây sẽ được 

trồng để thay thế những cây bị mất trong giai đoạn xây dựng trên khu đất trống của ĐHQG-

HCM, đặc biệt là xung quanh các trạm xử lý nước thải và cả hai bên đường nội bộ. Do đó, tác 

động tích lũy đến đa dạng sinh học được coi là không đáng kể. 

Chất lượng không khí: ô nhiễm không khí trong khu vực TDA dự kiến sẽ bị ảnh hưởng do 

tác động tích lũy do có một số dự án trong phạm vi của khu vực TDA được đề xuất đang được 

xây dựng hoặc dự kiến sẽ được xây dựng trong những năm tới. Ở bất kỳ vị trí nào trong khu 
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vực TDA, bụi và khí thải được tạo ra từ các hoạt động đào đất, vận hành máy, hoạt động của 

phương tiện giao thông từ các dự án khác sẽ góp phần làm tăng hàm lượng bụi và khí độc 

trong khu vực các TDA nếu như các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu phát thải bụi và khí 

thải không được áp dụng một cách hiệu quả. Theo dự đoán, việc xây dựng TDA đề xuất có 

thể tạo ra bụi và khí thải có hàm lượng TSP khoảng 3,3 - 3,9 kg/ngày; SO2 khoảng 0,008 - 

0,009 kg/ngày; NOx khoảng 42,4 - 50,0 kg/ngày; CO khoảng 21,6 - 25,9 kg/ngày; VOC 

khoảng 9,2 - 11,1 kg/ngày. 

Tuy nhiên, theo kết quả phân tích cơ sở về chất lượng không khí trong khu vực các TDA, chất 

lượng không khí hiện tại là khá tốt và các chi tiêu cơ bản trong không khí thấp hơn nhiều so 

với tiêu chuẩn cho phép. Do đó, tác động tích luỹ đối với chất lượng không khí được coi là 

thấp và có thể khống chế nếu áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong ESMP để khử bụi và 

kiểm soát khí thải trong quá trình xây dựng các TDA được đề xuất. 

Chất lượng không khí: ô nhiễm không khí trong khu vực TDA sẽ được dự kiến sẽ bị ảnh 

hưởng tích lũy do một số dự án trong phạm vi của khu vực TDA đề xuất đã được xây dựng 

hoặc dự kiến sẽ được xây dựng trong những 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 TDA nếu các biện pháp giảm thiểu, kiểm soát phát thải bụi và khí được đặt ra 

trong tiêu chuẩn không được áp dụng một cách hiệu quả. Theo dự đoán, việc xây dựng tiểu dự 

án đề xuất có thể tạo ra bụi xấp xỉ TSP 3,3 - 3,9 kg/ngày; SO2 0,008 - 0,009 kg/ngày; NOx 

42,4 - 50,0 kg/ngày; CO 21,6 - 25,9 kg/ngày; VOC 9,2 - 11,1 kg/ngày. 

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 ĐHQG-HCM quản lý bằng cách áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong ESMP để khử 

bụi và kiểm soát khí thải cho việc xây dựng TDA đề xuất. 

Tắc nghẽn và tai nạn giao thông: Tình trạng tắc nghẽn giao thông và nguy cơ tai nạn giao 

thông, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ như QL1A, NH1K và Xa lộ Hà Nội đã được đề cập 

nhiều lần. Đây là những con đường chính dùng để vận chuyển vật liệu đến các công trình xây 

dựng các TDA và chuyên chở chất thải đến các bãi thải. Gia tăng một lượng phương tiện đi 

lại phục vụ TDA sẽ làm tăng nguy cơ tắc nghẽn và tai nạn giao thông cho khu dân cư sống 

gần các tuyến đườngNgoài ra, trong phạm vi của khu vực các TDA, một số dự án khác thuộc 

quản lý của ĐHQG-HCM đang được xây dựng hoặc lên kế hoạch xây dựng trong những năm 

tiếp theo. Tác động tích lũy đối với tắc nghẽn và tai nạn giao thông không chỉ xảy ra trên 

đường quốc lộ mà còn trên các tuyến đường địa phương, đặc biệt là các tuyến đường chính 

(đường chính trung tâm và TC 08) từ quốc lộ đến các công trường. Tác động được coi là vừa 

phải và có thể được khống chế khi ĐHQG-HCM thông qua việc áp dụng kế hoạch quản lý 

giao thông được đề xuất trong ESMP để giảm thiểu tắc nghẽn và tai nạn giao thông trên 

đường cao tốc và đường địa phương trong khu vực xây dựng của các TDA. 

5.4. Các tác động thứ cấp 

Các tác động thứ phát có thể là do các hành động thứ phát của dự án và các hoạt động có thể 

xảy ra nếu một hành động được đánh giá được thực hiện ví dụ như là sự tăng trưởng gây ra 

các tác động và các ảnh hưởng khác có liên quan đến những thay đổi thứ phát cho mô hình sử 

dụng đất trong tương lai, thay đổi mạng lưới đường bổ sung, thay đổi mật độ dân số hoặc thay 

đổi tốc độ tăng trưởng. 

Con đường nội bộ nằm dọc theo hồ số 5 sau khi hoàn thành có thể trở thành một địa điểm 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 TDA mang lại cho cộng đồng. Tuy nhiên, việc gia tăng các hoạt động 

như vậy cũng làm gia tăng các dịch vụ như cửa hàng ăn uống sẽ phát sinh. Một lượng rác và 
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nước thải nhất định sẽ được thải ra trong khu vực gây ô nhiễm môi trường nói chung và chất 

lượng nước mặt của hồ số 5 nói riêng. Không chỉ môi trường mà cả cảnh quan của ĐHQG-

HCM cũng sẽ bị hủy hoại nếu ĐHQG-HCM không có các biện pháp hiệu quả nào để ngăn 

chặn những người buôn bán bất hợp pháp tụ tập, và quản lý chất thải phát sinh từ các hoạt 

động kinh doanh của họ. Ngoài ra, các doanh nghiệp liên quan như nhà trọ sinh viên, nhà cho 

thuê, các loại hình dịch vụ quanh ĐHQG-HCM sẽ 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, và gây mất an ninh trật tự xã hội. Để giảm thiểu tác động bất lợi, ĐHQG-HCM sẽ 

hợp tác với chính quyền địa phương ở cấp phường và quận/thị xã để định hướng phát triển 

kinh tế xã hội bền vững xung quanh khu vực TDA. Tác động được coi là vừa phải. 
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CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH PHƯƠNG ÁN THAY THẾ 

 

Chương này phân tích về các lợi ích xã hội, môi trường và kinh tế trong cả hai trường hợp có 

và không có dự án. Trong trường hợp có dự án, chương này phân tích các đề xuất khả thi liên 

quan đến vị trí, công nghệ, thiết kế và cách thức hoạt động và các đề xuất tối ưu.   

6.1. Có và không có dự án 

Bảng 6-1. Phân tích trường hợp “có dự án” và “không có dự án” 

Vấn đề xem xét Không có dự án Có dự án 

Nhu cầu nâng cao 

trình độ giáo dục 

của Đại học quốc 

gia 

- ĐHQG-HCM sẽ thiếu các điều 

kiện cần thiết để áp dụng các mô 

hình giáo dục tiên tiến để nâng 

cao chất lượng đào tạo và nghiên 

cứu theo tiêu chuẩn khu vực và 

toàn cầu. Một hệ thống giáo dục 

không đủ tiêu chuẩn sẽ tạo ra 

những sản phẩm chắc chắn không 

đủ tiêu chuẩn, sẽ không đáp ứng 

nhu cầu cao hơn về nguồn nhân 

lực để cạnh tranh trên thị trường 

toàn cầu. Sự chậm trễ trong đầu 

tư sẽ dẫn đến hậu quả bất lợi cho 

đất nước và địa phương. Đó là 

một tác động tiêu cực lâu dài.  

- Việc cải thiện các điều kiện về 

kỹ thuật, vật chất và các chương 

trình học thuật sẽ cải thiện chất 

lượng đào tạo đại học dẫn đến số 

lượng sinh viên đủ trình độ sau 

khi tốt nghiệp tăng lên. Điều này 

cung cấp một lực lượng lao động 

có trình độ chuyên môn cao cho 

sự phát triển kinh tế xã hội địa 

phương và quốc gia và tạo cơ 

hội cho quốc gia hội nhập vào 

khu vực châu Á và thế giới. Đó 

là một lợi ích lâu dài. 

Quản lý chất thải 

Chất lượng môi trường xung 

quanh bao gồm cả nguồn nước 

mặt có thể bị suy giảm do khoảng 

2.000 m3 nước thải chưa được xử 

lý mỗi ngày của các ĐHQG-

HCM. Đó là một tác động tiêu 

cực lâu dài.     

Sử dụng hệ thống ống nước thải 

hiện có với tổng chiều dài 5 km 

để thu gom nước thải từ ĐHQG-

HCM đến các nhà máy xử lý 

nước thải được đề xuất để xử lý 

trước khi thải ra môi trường. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn xây 

dựng, nhiều chất thải và chất ô 

nhiễm sinh ra sẽ gây ô nhiễm 

không khí, đất và nước. Những 

tác động này là ngắn hạn, cục bộ 

và gây ảnh hưởng nhẹ.    

Hệ sinh thái  

Nếu TDA này không được thực 

hiện, 1.400 cây xanh sẽ không bị 

loại bỏ và thảm thực vật sẽ không 

bị thay đổi.  

Khoảng 1.400 cây xanh sẽ bị 

loại bỏ và trồng lại ở các khu 

vực đất trống khác của ĐHQG. 

Ngoài ra, nhiều cây xanh sẽ 

được trồng dọc theo các con 

đường được nâng cấp và xây 

dựng. Do đó, hệ sinh thái được 

tạo bởi cây xanh trong ĐHQG sẽ 

không bị ảnh hưởng.  

Vấn đề kinh tế xã 
- Lãng phí quỹ đất của ĐHQG-

HCM đã được lên kế hoạch xây 

- Không có tác động bất lợi liên 

quan đến thu hồi đất xảy ra do 
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Vấn đề xem xét Không có dự án Có dự án 

hội dựng trong nhiều năm. 

- Cơ hội việc làm cho cộng đồng 

địa phương sẽ bị mất. 

- Giá trị tài sản của người dân địa 

phương có thể tăng không đáng 

kể so với thị trường. 

- Lực lượng lao động không đủ 

tiêu chuẩn sẽ là lực lượng cản trở 

sự phát triển kinh tế xã hội cho 

địa phương nói riêng và quốc gia 

nói chung. 

việc thực hiện TDA. 

- TDA sẽ mang đến cho người 

dân địa phương cơ hội việc làm 

mới và tăng thu nhập. 

Tuy nhiên, có một số tác động 

tiêu cực ngắn hạn có thể được 

giảm thiểu như sau: 

- Sự gia tăng dòng người lao 

động, phong tục tập quán của 

họ sẽ gây ra những tác động 

tiêu cực đến địa phương như 

xung đột, cạnh tranh các dịch 

vụ vật chất và xã hội, tệ nạn xã 

hội và áp lực quản lý chất thải 

sinh hoạt. 

- Giao thông địa phương sẽ bị 

xáo trộn bởi sự gia tăng tạm 

thời của các phương tiện trên 

đường do việc xây dựng TDA 

và tăng số lượng học sinh và 

nhân viên đến khu vực sau khi 

TDA được đưa vào hoạt động.  

Kết luận: Việc đầu tư cho phát triển ĐHQG-HCM là cần thiết vì TDA sẽ đóng góp đáng kể 

cho sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và địa phương và chiến lược hội nhập toàn cầu 

của đất nước. Do đó việc thực hiện TDA được lựa chọn. 

6.2. Phân tích các lựa chọn thay thế “trường hợp thực hiện dự án” 

Các lựa chọn thay thế được xem xét qua nghiên cứu tiền khả thi bao gồm (i) vị trí và quy mô 

của TDA; (ii) Tính bền vững và không bền vững trong quá trình thiết kế chi tiết các tòa nhà; 

và (iii) giảm thiểu tác động tiêu cực liên quan đến hoạt động của TRẠM XLNT cho ký túc xá 

B. 

6.2.1. Lựa chọn thay thế đối với vị trí và quy mô tiểu dự án 

Đề xuất TDA phải phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc biệt của tỉnh TPHCM và Bình Dương, 

kế hoạch phát triển quốc gia, khu vực và các chương trình cũng như định hướng phát triển 

TPHCM và chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM. 

Hơn nữa, các vị trí TDA và quy mô xây dựng phải được xem xét cẩn thận dựa trên các quy 

hoạch tổng thể đã được phê duyệt của ĐHQG-HCM và kế hoạch chi tiết của các Đại học 

thành viên. Vị trí của Trung tâm nghiên cứu HSSU, UEL, Khoa Y, Viện nghiên cứu, trạm 

XLNT và đường nội bộ ven hồ sẽ được xây dựng là của khu đất quy hoạch. Vì vậy, không có 

tác động bất lợi gây ra bởi thu hồi đất và tái định cư. 

Do đó, các vị trí được lựa chọn và quy mô xây dựng của TDA sẽ tối đa hóa lợi ích và giảm 

thiểu các tác động xấu đến môi trường và xã hội. 
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6.2.2. Phân tích phương án thay thế giữa thiết kế truyền thống và ứng dụng thiết kế bền 

vững cho các tòa nhà dự án 

Thông thường ở Việt Nam, các cơ sở giáo dục được thiết kế truyền thống theo các tiêu chuẩn 

địa phương. 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, 2012 và các Luật liên quan. Phương án thay thế trong thiết kế bền 

vững của các cơ sở giáo dục sẽ được xem xét so với các thiết kế 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 phương án 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 được trình bày 

trong Bảng 6-2. 

Bảng 6-2. Phân tích phương án thiết kế 

Vấn đề  Thiết kế bền vững  Thiết kế truyền thống 

Năng 

lượng và 

nguyên 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 thân 

thiện môi trường, có thể phân hủy 

sinh học và giảm chất thải thông 

qua việc giảm thiểu tại nguồn và 

tái chế để giảm bớt khối lượng xử 

lý. 

- Các tòa nhà sẽ sử dụng mạng điện 

quốc gia làm nguồn năng lượng cho 

chiếu sáng, sưởi ấm, làm mát 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 được sản xuất chủ 

yếu từ các nhà máy thủy điện và nhà 

máy nhiệt điện sử dụng than là 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 uy tín hoặc vật liệu phân 

hủy sinh học vì chi phí của chúng cao. 

Điều này đã dẫn đến việc tăng khối 

lượng chất thải cần xử lý 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, lớp phủ thích ứng với 

biến đổi khí hậu và các điều kiện 

khắc nghiệt 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 lớp phủ, các tác 

động tiêu cực tiềm ẩn ảnh hưởng đến 

tuổi thọ của cơ sở do biến đổi khí hậu 

và các điều kiện 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 vận hành và 

bảo trì không được quản lý đúng cách 

trong suốt vòng đời của nó.  
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Vấn đề  Thiết kế bền vững  Thiết kế truyền thống 

Tính thẩm 

mỹ 

- Tốt hơn vì 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 cảnh quan 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 khi đề xuất về mặt cấu 

trúc và hình dạng để hài hòa giữa các 

yếu tố tự nhiên và nhân tạo. 

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 PTN sẽ không bị ảnh hưởng 

vì thiết kế bền vững như sau: 

+ Thiết kế bên ngoài tòa nhà để 

không bị ảnh hưởng bởi các 

nguồn hơi ẩm từ thiết bị 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 chất phóng 

xạ phát triển bên trong và bên 

ngoài các tòa nhà. 

+ Chất lượng môi trường trong 

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 làm việc bên trong các cơ 

sở kể cả người khuyết tật sẽ được 

thiết kế tốt. 

+ Độ ồn và độ rung bên trong các 

cơ sở sẽ được kiểm soát thông qua 

việc sử dụng vật liệu cách ly 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 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, hành động 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 các bệnh 

nghề nghiệp cho sinh viên và nhân viên. 

 

 

Bình đẳng 

giới  

- Thiết kế bền vững sẽ góp phần 

cải thiện bình đẳng giới, giảm bạo 

lực do giới (GBV) và tạo điều 

kiện thuận lợi cho người khuyết 

tật thông qua thiết kế các cơ sở 

giáo dục với nhà 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 để 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 ĐHQG-
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Vấn đề  Thiết kế bền vững  Thiết kế truyền thống 

HCM để học và làm việc cho họ sẽ bị 

hạn chế.  

Chi phí xây 

dựng, vận 

hành và 

bảo trì  

- Mặc dù, chi phí xây dựng cao 

hơn, nhưng chi phí vận hành và 

bảo trì giảm đáng kể vì (i) tuổi thọ 

công trình dài hơn, (iii) năng 

lượng sử dụng được lấy từ các 

nguồn tái tạo. 

- Ngược lại, chi phí xây dựng có thể 

thấp hơn, nhưng chi phí vận hành và 

bảo trì cao hơn vì (i) tuổi thọ công trình 

ngắn hơn; (ii) năng lượng sử dụng được 

lấy từ lưới điện quốc gia với giá cao 

hơn. 

Hiệu quả 

kinh tế xã 

hội 

Hiệu quả hơn vì: 

- Số lượng sinh viên đặc biệt là 

sinh viên nữ và học sinh khuyết 

tật có thể tăng. 

- Hoạt động của TDA sẽ ảnh 

hưởng đến cơ chế hoạt động của 

các đại học thành viên 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 kinh tế trọng 

điểm phía nam, các tỉnh đồng 

bằng sông Cửu Long, miền nam 

miền Trung và vùng cao nguyên 

miền Trung. 

- Mô hình TDA 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. 

- TDA 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 gây ảnh hưởng vì: 

- 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 ĐHQG-HCM. 

Điều này sẽ không trở thành một mô 

hình tốt để chia sẻ với các ĐHQG-HCM 

khác. 

- Do đó dẫn đến việc không tăng số 

lượng sinh viên trong và ngoài nước 

đăng ký học tập và nghiên cứu, và sẽ 

khó cân bằng giữa thu và chi cho việc tự 

chủ tài chính theo chính sách của chính 

phủ.  

Kết luận: Dựa vào phân tích trên, lựa chọn áp dụng thiết kế bền vững cho ĐHQG-HCM được 

chọn vì những ưu điểm của nó đáp ứng nhu cầu của người học, nhà nghiên cứu và nhân viên 

và sự phù hợp với điều kiện và quy hoạch phát triển quốc gia.  

6.2.3. Phân tích phương án thay thế cho trạm xử lý nước thải 

a. Khoảng cách đến các khu vực nhạy cảm và phương án xử lý 

Bảng 3.1 của QCVN 07:2010/BXD quy định khoảng cách tối thiểu của trạm XLNT với công 

suất từ 200 đến 5.000 m3/ngày đến khu dân cư, trường học, bệnh viện, công trình công cộng, 

nhà máy chế biến thực phẩm là 15 m với điều kiện áp dụng công nghệ xử lý sinh học mà 

không có bùn thải ra không khí, bùn được khử nước bằng máy, mùi được thu gom và xử lý 

bằng hệ thống kín. Trong trường hợp bùn tiếp xúc với không khí, vùng đệm được quy định là 

hơn 150 m. 
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Do các vị trí được đề xuất của trạm XLNT nằm cách các khu vực công cộng khoảng 30 m đến 

150 m, công nghệ được lựa chọn cho trạm XLNT là công nghệ sinh học với hệ thống xử lý 

khép kín để thu gom và xử lý mùi trước khi thải ra môi trường. Ngoài ra, bùn được ép và làm 

khô bằng máy và không tiếp xúc với không khí. 

Các giải pháp thay thế được tập trung vào: (i) các biện pháp giảm thiểu được áp dụng để giải 

quyết các tác động tiêu cực do hoạt động của trạm XLNT và (ii) khử trùng nước thải. 

b. Các biện pháp giảm thiểu để phân tán khí và mùi 

Trong số ba trạm XLNT được đề xuất, trạm XLNT của ký túc xá B nằm cách căn tin của ký 

túc xá, nơi phục vụ cho hơn 500 sinh viên của ký túc xá. Do đó, các biện pháp giảm thiểu 

được đề xuất để giảm tác động bất lợi gây ra bởi mùi/khí và mầm bệnh được tạo ra từ hoạt 

động của trạm XLNT tại ký túc xá B nên được tính đến. Có hai đề xuất để phân tích (i) trồng 

cây xanh xung quanh trạm XLNT để ngăn mùi/khí phát tán vào không khí ảnh hưởng đến sức 

khỏe của sinh viên Ký túc xá; (ii) trồng cây xanh xung quanh trạm XLNT, ngoài ra xây dựng 

một bức tường bê tông 2 m ở bên cạnh ký túc xá để ngăn trạm XLNT và ngăn mùi hôi phát 

tán từ trạm XLNT đến ký túc xá.  

Bảng 6-3. Phân tích đề xuất về các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành 

Các vấn đề 

cần lưu ý 

Trồng cây xung quanh 

trạm  XLNT khu ký túc xá 

B 

Trồng cây xanh xung quanh trạm 

XLNT và xây dựng tường cao 2 m ở 

phía ký túc xá B 

Tính khả thi 

Có, vì đất trống xung quanh 

trạm XLNT có sẵn để trồng 

cây. 

Có, khu đất trống bên cạnh ký túc xá B có 

thể được bố trí cho cả việc trồng cây và 

xây dựng một bức tường bê tông 2 m ở bên 

cạnh ký túc xá. 

Khía cạnh 

kinh tế 

Khoảng 5 triệu đồng để 

trồng cây xung quanh trạm 

XLNT 

Khoảng 30 triệu đồng cho cả trồng và xây 

tường bên ký túc xá B với chiều dài 

khoảng 100 m và cao 2 m. 

Environment 

landscape 

Cảnh quan 

môi trường 

Tạo ra một không gian xanh 

xung quanh trạm XLNT và 

góp phần cải thiện chất 

lượng không khí và hệ sinh 

thái trong khu vực TDA. 

Tạo ra một không gian xanh xung quanh 

trạm XLNT và góp phần cải thiện chất 

lượng không khí và hệ sinh thái trong khu 

vực TDA. Cảnh quan vẫn còn trong trường 

hợp bức tường bê tông 2 m ở bên cạnh ký 

túc xá B được xây dựng để ngăn trạm 

XLNT khỏi tầm nhìn của căn-tin ký túc xá. 

Sức khỏe và 

sự an toàn của 

sinh viên 

Trồng cây xung quanh trạm 

XLNT với những cây dày 

và đủ lớn giúp giảm hiệu 

quả sự phân tán khí và mùi 

hôi ảnh hưởng đến các sinh 

viên sống trong ký túc xá, 

tuy nhiên nó có thể không 

phải là rào cản tốt trong hai 

năm đầu khi cây phát triển. 

- Một bức tường bê tông dài 2 m được xây 

dựng bên cạnh ký túc xá B cộng với việc 

trồng cây xung quanh trạm XLNT có thể 

hiệu quả hơn vì sự phân tán của mùi/khí 

phát sinh về phía ký túc xá ngay sau khi 

trạm XLNT được đưa vào hoạt động. 

- Tường bê tông phải được xây dựng theo 

tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng để đảm bảo 

tính bền vững của nó trước các điều kiện 

thời tiết khắc nghiệt và các tác động khác. 
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Kết luận: mặc dù biện pháp trồng cây và xây tường ở bên cạnh ký túc xá B có chi phí cao 

hơn, nhưng vẫn được chọn vì nó có thể làm giảm tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự an 

toàn của sinh viên và cảnh quan trong khu vực.  

c. Phương pháp khử trùng 

Ba phương pháp đề xuất cho quá trình khử trùng là clo (Cl2), Natri hypochlorite (NaClO) và 

Tia cực tím (UV). Mỗi phương pháp có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau và được 

trình bày trong Bảng 6-4. 

Bảng 6-4. Phân tích các phương pháp được sử dụng để khử trùng 

Phương 

pháp 

Ưu điểm Nhược điểm Nhận xét 

Chlorine 

(Cl2) 

- Giá thấp 

- Hiệu quả lâu dài 

- Có thể tạo thành các 

sản phẩm phụ sau khử 

trùng 

- Clo dư gây độc cho các 

loài thủy sản. 

Vi khuẩn trong nước thải 

không bắt buộc phải bị 

tiêu diệt hoàn toàn. Do 

đó, clo dư có khả năng 

giảm xuống bằng không. 

Sodium 

hypochlorite 

(NaClO) 

Không có hóa chất 

gây hại nguồn tiếp 

nhận như clo. 

- Chi phí vận hành cao 

hơn. 

- Có thể tạo thành các 

hợp chất hữu cơ clo hóa 

liên tục. 

- Có thể gây hư hỏng cho 

hệ thống đường ống và 

các thiết bị do sự có mặt 

của natri hypoclorit (Cl2 

và O2 dễ giải phóng gây 

ra sự ăn mòn đường ống 

và NaOH sẽ làm tăng độ 

cứng của nước thải gây 

tắc nghẽn đường ống).  

Ít gây hại cho môi trường 

hơn clo nhưng phổ kháng 

khuẩn thấp hơn và khả 

năng ăn mòn kim loại và 

tắc ống cao hơn. 

Tia UV 

Không sử dụng hóa 

chất và không có 

tác dụng phụ đối 

với sinh vật cũng 

như môi trường tự 

nhiên. 

Chi phí vận hành tốn 

kém (bảo dưỡng và thay 

thế đèn thường xuyên; 

chất lượng nước thải đầu 

vào cao để đảm bảo rằng 

các vi sinh vật mục tiêu 

không được SS bảo vệ 

khỏi bức xạ UV,...).  

- Nồng độ các chất lơ 

lửng của nước thải được 

yêu cầu rất thấp để tia 

cực tím có hiệu quả. 

- Sức khỏe của nhân viên 

vận hành có thể bị ảnh 

hưởng bất lợi khi họ tiếp 

xúc với tia cực tím.  

Kết luận: Dựa trên những ưu điểm và nhược điểm của 03 phương pháp khử trùng nêu trên, 

UV khó áp dụng vì chi phí cao, khả năng tiêu diệt vi khuẩn trong nước thải thấp và có thể ảnh 

hưởng xấu đến sức khỏe của công nhân. NaClO có ít độc tính hơn trong nước nhưng có khả 

năng ăn mòn cao trong hệ thống. Cl2 được nhận thấy có lợi hơn UV và NaClO vì khả năng 

khử trùng cao, phổ biến và giảm thiểu tác động môi trường bằng cách tránh lượng clo dư 

trong nước thải sau khi xử lý. 
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CHƯƠNG 7. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

 

ESMP là một phần không thể thiếu của ESIA, là tập hợp các biện pháp giảm thiểu, giám sát 

và quy định được thực hiện trong quá trình thực hiện và vận hành để loại bỏ các rủi ro và tác 

động môi trường và xã hội bất lợi, bù đắp hoặc giảm chúng xuống mức chấp nhận được. Kế 

hoạch quản lý môi trường và xã hội cũng bao gồm các hành động cần thiết để thực hiện các 

biện pháp này.Bản Kế hoạch này mô tả vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan và cơ chế 

phối hợp giữa các bên để thực hiện ESMP. ĐHQG-HCM HCM-VNU với tư cách là chủ dự án 

chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc triển khai ESMP, bao gồm cung cấp đầy đủ các nguồn 

lực cần thiết để thực hiện ESMP trong các giai đoạn trước khi xây dựng, thi công và vận 

hành.  

7.1. Biện pháp giảm thiểu 

Các biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất để giải quyết các tác động phổ biến liên quan đến 

quá trình xây dựng và các tác động cụ thể theo từng địa điểm trong các giai đoạn trước khi 

xây dựng, giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành. 

7.1.1. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn trước khi xây dựng 

Bảng dưới đây trình bày các biện pháp giảm thiểu đối với các tác động tiêu cực đến môi 

trường và xã hội trong quá trình trước xây dựng của dự án.  Các TDA không liên quan đến 

thu hồi đất và tái định cư.
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Bảng 7-1. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn trước khi xây dựng 

Tác động môi tường và xã hội Biện pháp giảm thiểu 
Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát  

Rà soát bom mìn có thể ảnh hưởng 

đến sức khỏe và sự an toàn của công 

nhân, học sinh và nhân viên và người 

dân địa phương 

Chủ dự án phải ký hợp đồng với một cơ quan quân sự có thẩm quyền để tiêu 

huỷ tất cả bom mìn cho đến độ sâu năm mét từ mặt đất của các công trình 

xây dựng. Kế hoạch chi tiết để loại bỏ bom mìn cần được thông báo rộng rãi 

đến người dân địa phương, nhân viên ĐHQG-HCM và sinh viên trong khu 

vực bị ảnh hưởng kịp thời, trước khi bắt đầu thực hiện việc rà soát. 

Ban quản lý 

dự án/ 

Đơn vị quân 

đội có chức 

năng 

ĐHQG-

HCMC 

Thiết kế kỹ thuật không phù hợp có 

thể ảnh hưởng đến cảnh quan, tuổi thọ 

cao các công trình, dẫn đến hoạt động 

không hiệu quả và ảnh hươngr đến an 

toàn sức khỏe của sinh viên và nhân 

viên của ĐHQG-HCM 

Áp dụng Hướng dẫn thiết kế bền vững như đã đề cập trong Chương 2 

Đảm bảo cảnh quan và bảo vệ môi trường: 

- Vị trí và thiết kế kỹ thuật của trạm XLNT phải phù hợp với địa hình tại địa 

phương để đảm bảo cảnh quan, tránh mùi và tiếng ồn vì vị trí đề xuất của 

chúng khá gần với các khu vực học tập và nghiên cứu được đề xuất, và gần 

khu ký túc xá B. 

- Vị trí của các khu chứa rác tập trung nên tránh xa các nguồn nước, khu vực 

học tập và nghiên cứu. Thiết kế phải đảm bảo cảnh quan và ngăn mùi và 

côn trùng, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và nhân viên. 

- Thùng nhựa kín dùng để lưu trữ chất thải nguy hại phải được đặt trên sàn 

bê tông có mái, để ngăn nước mưa chảy tràn qua sàn, và phải có nhãn. Các 

thùng chứa và kho chứa của chúng phải tuân theo các quy định của Thông 

tư 36/2015/BTNMT. 

Đảm bảo sức khỏe và an toàn cho nhân viên và học sinh, đặc biệt là phụ nữ 

và sinh viên khuyết tật: 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy, và biện pháp sơ tán trong trường hợp 

khẩn cấp cho sinh viên và nhân viên phải được quan tâm trong các thiết kế. 

Tư vấn                

thiết kế                 

kỹ thuật 

Ban 

QLDA/ 

ĐHQG-

HCMC 
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Tác động môi tường và xã hội Biện pháp giảm thiểu 
Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát  

- Cần xem xét hệ thống chiếu sáng dọc theo tuyến đường nội bộ và giao lộ 

đảm bảo an toàn cho sinh viên, nhân viên, đặc biệt là phụ nữ vào ban đêm. 

- Cần xem xét nhà vệ sinh, bãi đỗ xe và các lối đi đến thang máy đặc biệt, 

ưu tiên cho người khuyết tật. 

Thiết kế kỹ thuật của trạm XLNT ở ký 

túc xá B, UEL và Viện nghiên cứu có 

thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự 

an toàn của sinh viên và nhân viên do 

tác động của mùi hôi, khí Sol và mầm 

bệnh phát tán vào không khí 

- Tư vấn thiết kế nên tính đến việc thiết kế các vùng đệm, khoảng cách tối 

thiểu là 15m, với điều kiện là các trạm XLNT phải sử dụng công nghệ sinh 

học ngăn bùn thải ra không khí, sử dụng máy ép bùn, đồng thời mùi hôi 

phát sinh phải được thu và xử lý bằng hệ thống kín, nếu không vùng đệm 

phải có khoảng cách lớn hơn 150 m (QCVN 07/2010/BXD). 

Tư vấn                

thiết kế                 

kỹ thuật 

Ban 

QLDA/ 

ĐHQG-

HCM 

Thiết kế kỹ thuật của Đường nội bộ 

TC số 7, đường Tiêu Biểu số 2 và các 

tuyến đường ven hồ có thể gây ra thiệt 

hại về cảnh quan và gia tăng tai nạn 

giao thông, đặc biệt là cho người đi bộ 

trên vỉa hè các tuyến đường này.  

- Tư vấn thiết kế nên tính đến việc thiết kế các biện pháp “phủ xanh” cho 

những cây được trồng trên vỉa hè của đường nội bộ được nâng cấp và xây 

dựng. Nên chọn những loài có thân thẳng, có lá xanh quanh năm, ít rụng lá 

để đảm bảo cảnh quan và không cản trở tầm nhìn của lữ khách (Ví dụ: 

Hopeaodorata (Sao đen); Homalium hhaiense (Sến Trung); Parashorea 

chinensis (Chò dụ)). Chúng nên được trồng cách mép đường khoảng 0,5 m 

để tạo rào chắn giữa đường chính và vỉa hè và giữ khoảng trống an toàn ít 

nhất 3 m trên hè phố để giữ an toàn cho người đi bộ hoặc đi xe đạp. 

Tư vấn                

thiết kế                 

kỹ thuật 

BAN 

QLDA/HC

M VNU 

Tác động đến nước ngầm do quá trình 

khảo sát địa chất 

- Các lỗ khoan dò phải được che chắn cẩn thận sau khi hoàn thành khảo sát 

địa chất để ngăn nước mưa chảy tràn mang chất thải thâm nhập vào lỗ 

khoan gây ra nước ngầm bị ô nhiễm. 

- Trong trường hợp sử dụng chất betonite để ổn định lỗ khoan, chất này phải 

sẽ được rút ra khỏi lỗ khoan thông qua việc xúc rửa. 

Tư vấn Pre-

FS và FS 

BAN 

QLDA/ 

ĐHQG-

HCMC 
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7.1.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công 

Các biện pháp giảm thiểu được xây dựng dựa trên tài liệu tham khảo “Các hướng dẫn WB về  

EHS và các quy định, tiêu chuẩn Quốc gia” để giải quyết các tác động phổ biến liên quan đến 

xây dựng và được trình bày dưới dạng bộ Quy tắc thực hành môi trường (ECOP). ECOP mô 

tả các yêu cầu điển hình sẽ được thực hiện bởi các Nhà thầu và được giám sát bởi Tư vấn 

giám sát xây dựng (CSC) trong quá trình xây dựng. ECOP sẽ là tài liệu tham khảo cho việc 

chuẩn bị các Tiêu chí về An toàn và Sức khỏe Môi trường và Xã hội (ESHS) trong Phần VII – 

Các tiêu chí công trình của bộ Tài liệu đấu thầu tiêu chuẩn (SPDs). ECOP giải quyết các vấn 

đề ESHS chính như sau: 

- Phát thải bụi và khí thải; 

- Tác động tiếng ồn và độ rung; 

- Quản lý chất thải; 

- Quản lý chất thải nguy hại; 

- Quản lý khu vực lán trại cho công nhân; 

- Quản lý các vấn đề xã hội liên quan đến vấn đề tập trung lao động; 

- Thay đổi lớp phủ thực vật và tài nguyên sinh thái; 

- Kiểm soát xói mòn đất; 

- Kiểm soát thoát nước và bùn lắng; 

- Quản lý đất đá đào xới; 

- Quản lý an toàn giao thông; 

- Gián đoạn cung cấp cơ sở hạ tầng hiện hữu; 

- Quá trình di dời hài cốt; 

- Sức khỏe và an toàn lao động; 

- An toàn và sức khỏe cộng đồng; 

- Làm việc và tiếp xúc với cộng đồng địa phương. 

 



 

145 

Bảng 7-2. Bộ quy tắc thực hành môi trường cho các tác động phổ biến trong xây dựng 

Tác động                     

môi tường 

và xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 

Các tiêu chuẩn,                 

quy định và hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

1. Bụi và 

khí thải 

- Kế hoạch kiểm soát bụi và khí thải trong ESMP do Nhà thầu chuẩn bị 

phải được phê duyệt bởi Tư vấn giám sát xây dựng (CSC) trước khi bắt 

đầu xây dựng. 

- Phương tiện cơ giới phải được kiểm tra khí thải thường xuyên và phải đạt 

được chứng nhận “Chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng, an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT. 

- Xe và các thiết bị cơ giới phải được bảo trì thường xuyên để đảm bảo 

lượng khí thải tuân thủ các quy định có liên quan. 

- Vật liệu xây dựng như xi măng, cát và đá phải được che phủ trong quá 

trình vận chuyển và trong khi được lưu trữ tại chỗ. 

- Đất đá trong quá trình đào xới phải được giữ gọn gàng và tưới ướt giảm 

bụi. 

- Phun nước tại nơi làm việc gần các tuyến đường ít nhất ba lần vào những 

ngày nắng để ngăn chặn phát sinh bụi. 

- Giới hạn tốc độ cho các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng (ví dụ: 

5 km/h trên công trường). 

- Thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp các vật liệu rơi vãi trên đường để tránh 

phát sinh bụi và tránh mất an toàn giao thông.  

- Nghiêm cấm việc đốt chất thải rắn tại công trường. 

- Không để thiết bị hoạt động mà không tải. 

- Luật Bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13; 

- TCVN 6438 - 2005: 

Phương tiện giao thông 

đường bộ - Giới hạn khí 

thải tối đa được phép của 

khí thải; 

- Quyết định số 

35/2005/QĐ-BGTVT về 

kiểm tra chất lượng, an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường; 

- QCVN 05:2013/ 

BTNMT: Quy định kỹ 

thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung 

quanh; 

- Hướng dẫn EHS của 

WB. 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 

 

2. Tiếng 

ồn và độ 

rung 

- Nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam có liên quan về 

tiếng ồn và độ rung. 

- Mỗi xe phải có “Giấy chứng nhận phù hợp về sự phù hợp từ kiểm tra chất 

- Luật Bảo vệ môi 

trường số 

55/2014/QH13; 
Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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Tác động                     

môi tường 

và xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 

Các tiêu chuẩn,                 

quy định và hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” theo Quyết định số 

35/2005/QĐ-BGTVT, để tránh phát ra tiếng ồn vượt quá quy định do bảo 

trì kém. 

- Nên kiểm soát độ rung thông qua việc lựa chọn thiết bị, lắp đặt miếng 

đệm hoặc thiết bị giảm chấn và hạn chế thời gian tiếp xúc. 

- Tuân thủ các Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của 

Nhóm WB về các giới hạn tiếng ồn tối đa trên thiết bị xây dựng gần các vị 

trí tiếp nhận, cùng với đường tiếp nhận, tức là, không quá 3 dB so với mức 

nền. 

Các biện pháp được áp dụng để giảm tiếng ồn đến mức chấp nhận được 

bao gồm: 

+ Lựa chọn thiết bị có mức âm lượng thấp hơn. 

+ Cài đặt bộ giảm âm cho quạt. 

+ Lắp đặt bộ giảm âm phù hợp trên ống xả động cơ và các bộ phận máy 

nén khí. 

+ Lắp đặt thùng cách âm cho vỏ các thiết bị gây ra tiếng ồn. 

+ Lắp đặt các rào kín cản âm với mật độ bề mặt tối thiểu 10 kg/m2 để 

giảm thiểu việc truyền âm thanh qua rào chắn. 

+ Rào chắn phải được đặt càng gần càng tốt với vị trí thụ thể để có hiệu 

quả cao. 

+ Lắp đặt bộ phận ngăn rung chấn cho thiết bị cơ khí. 

+ Hạn chế số giờ hoạt động đối với một số thiết bị hoặc một số công 

việc cụ thể, đặc biệt là các các thiết bị di động hoạt động gần các khu 

dân cư. 

+ Định vị lại các nguồn phát ra tiếng ồn đến các khu vực ít nhạy cảm 

- 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; 

- Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT liên 

quan đến độ ồn tại nơi 

làm việc và tại các khu 

vực nghiên cứu, nghiên 

cứu. 

- Hướng dẫn EHS của 

WB. 
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Tác động                     

môi tường 

và xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 

Các tiêu chuẩn,                 

quy định và hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

hơn để tận dụng khoảng cách và che chắn. 

+ Chọn các cơ sở thường trú cách xa khu vực cộng đồng/ĐHQG-HCM 

nếu có thể. 

+ Tận dụng địa hình tự nhiên làm vùng đệm giảm tiếng ồn trong quá 

trình thiết kế cơ sở. 

+ Giảm lưu lượng phương tiện giao thông của dự án qua các khu vực 

cộng đồng/ĐHQG-HCM bất cứ khi nào có thể. 

+ Xây dựng cơ chế ghi nhận và trả lời khiếu nại.  

3. Xói mòn 

Huy động và vận chuyển bùn lắng 

- Giảm hoặc chống xói mòn bằng cách: 

• Lập kế hoạch thi công tránh những đợt mưa lớn (ví dụ như xây dựng 

trong mùa khô) đến mức thực tế. 

• Thiết kế các đường bậc thang và giảm thiểu độ dài và độ dốc. 

• Phủ kín để ổn định các khu vực tiếp xúc. 

• Trồng lại thảm thực vật kịp thời trong khu vực thi công. 

• Thiết kế kênh và mương cho dòng chảy sau xây dựng. 

• Giảm độ dốc hoặc thay đổi góc dòng chảy (ví dụ: sử dụng thảm đay). 

- Giảm hoặc ngăn chặn vận chuyển trầm tích ngoài địa điểm thông qua việc 

sử dụng ao lắng, ngăn phù sa và xử lý nước, và sửa đổi hoặc đình chỉ các 

hoạt động trong thời gian mưa lớn và gió lớn đến mức thực tế. 

Quản lý nước mưa chảy tràn 

- Cách ly hoặc chuyển dòng chảy nước sạch để ngăn nước trộn với nước có 

hàm lượng chất rắn cao, để giảm thiểu lượng nước cần xử lý trước khi xả 

- Hướng dẫn EHS của 

WB. 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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Tác động                     

môi tường 

và xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 

Các tiêu chuẩn,                 

quy định và hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

Thiết kế đường 

- Hạn chế độ dốc đường truy cập để giảm xói mòn do dòng chảy. 

- Cung cấp thoát nước đầy đủ dựa trên chiều rộng đường, vật liệu bề mặt, 

đầm nén và bảo trì. 

Thay đổi đến các vùng nước mặt  

- Tùy thuộc vào khả năng tác động tiêu cực, sắp đặt các cấu trúc dầm tự do 

(ví dụ: cầu một nhịp) cho giao cắt đường thủy. 

- Hạn chế thời gian và thời lượng hoạt động xuống mức thấp hơn hoặc 

tránh các giai đoạn quan trọng đối với chu kỳ sinh học của hệ thực vật và 

động vật có giá trị (ví dụ: di cư, sinh sản,...). 

- Đối với các công trình trong dòng, sử dụng các kỹ thuật cách ly như 

chuyển hướng trong khi xây dựng để hạn chế sự tiếp xúc của bùn lắng bị 

xáo trộn với nước mưa chảy tràn. 

- Cân nhắc sử dụng công nghệ không có rãnh để cắt ngang đường ống (ví 

dụ: đường ngang bị treo) hoặc lắp đặt bằng phương pháp khoan định 

hướng. 

Kết cấu (độ dốc) ổn định 

- Cung cấp các biện pháp ngắn hạn để ổn định sườn dốc hiệu quả, kiểm soát 

bùn lắng và kiểm soát sụt lún cho đến khi các biện pháp dài hạn cho giai 

đoạn vận hành có thể được thực hiện. 

- Cung cấp đầy đủ hệ thống thoát nước để giảm thiểu và kiểm soát thấm 

vào nước ngầm. 

4. Kiểm 

soát thoát 

nước và bồi 

- Nhà thầu phải tuân theo thiết kế thoát nước chi tiết có trong kế hoạch xây 

dựng, nhằm ngăn nước mưa gây ngập lụt cục bộ hoặc cọ rửa các sườn dốc 

và các khu vực đất không được bảo vệ dẫn đến tải lượng trầm tích nặng ảnh 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13; 

- TCVN 4447:1987: 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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Tác động                     

môi tường 

và xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 

Các tiêu chuẩn,                 

quy định và hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

lắng hưởng đến dòng nước địa phương. 

- Đảm bảo hệ thống thoát nước luôn được duy trì làm sạch bùn và các vật 

cản khác. 

- Các khu vực của khu dự án mà không bị xáo trộn bởi các hoạt động xây 

dựng sẽ được duy trì trong các điều kiện hiện hữu của nó. 

- Công tác đào đất, cắt, và san lấp dốc phải được bảo trì đúng cách, phù hợp 

với các thông số kỹ thuật xây dựng, bao gồm các biện pháp như lắp đặt 

máng thoát nước mưa, cây trồng trên mái. 

- Để tránh dòng chảy mang bùn đất có thể ảnh hưởng xấu đến nguồn nước, 

hãy lắp đặt các cấu trúc kiểm soát bùn đất ở những nơi cần thiết để làm 

chậm hoặc chuyển hướng dòng chảy, hoặc lắng bùn cho đến khi thảm thực 

vật được thiết lập. Các cấu trúc kiểm soát bùn đất có thể bao gồm các ụ 

chắn bằng các cành cây nhỏ, ụ chắn bằng đá, bể lắng, rơm rạ, hệ thống bảo 

vệ cửa thoát nước mưa hoặc hàng rào kiểu răng lược. 

- Tưới nước và phân dòng nước: Trong trường hợp các hoạt động xây dựng 

đòi hỏi công việc phải được thực hiện tại nguồn nước (ví dụ xây dựng cống 

hoặc cầu vượt, xây dựng tường chắn, công trình chống xói mòn), khu vực 

làm việc phải được rút nước để thi công trong điều kiện khô ráo. Nước 

chứa bùn đất được bơm từ công trình phải được thải ra một biện pháp xử lý 

bùn đất thích hợp trước khi xả lại ra sông suối. 

- Thay đổi dòng chảy hoặc xây dựng các đê quay sẽ yêu cầu các biện pháp 

giảm thiểu cụ thể theo địa điểm trong kế hoach quản lý môi trường. 

Công trình trái đất - Mã 

xây dựng; 

- Nghị định số 

22/2010/TT-BXD về quy 

định an toàn thi công; 

- QCVN 08-

MT:2015/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước mặt. 

 

5. Quản lý 

chất thải 

Nhà thầu phải chuẩn bị Kế hoạch quản lý chất thải như là một phần của 

ESMP để được Tư vấn giám sát thi công phê duyệt trước khi bắt đầu các 

công trình dân dụng với các biện pháp chi tiết như sau: 

Quản lý nước thải sinh hoạt: 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13; 

- QCVN 14: 

2008/BTNMT: Quy 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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Tác động                     

môi tường 

và xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 

Các tiêu chuẩn,                 

quy định và hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

- Xem xét việc thuê công nhân địa phương để giảm phát sinh nước thải tại 

chỗ. 

- Nhà thầu phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định liên quan của Việt 

Nam về xả nước thải ra môi trường xung quanh. 

- Nhà vệ sinh di động hoặc xây dựng phải được cung cấp tại chỗ cho công 

nhân xây dựng. 

- Cung cấp bể tự hoại để thu gom và xử lý nước thải từ nhà vệ sinh. 

- Sau khi thi công, các bể thu gom nước thải và bể tự hoại phải được công 

ty Môi trường đô thị xử lý an toàn. 

- Nước thải từ bếp, vòi hoa sen, bồn rửa từ lán trại công nhân phải được thu 

gom và xử lý trước khi xả vào hệ thống thoát nước địa phương. 

Quản lý nước thải xây dựng: 

- Cấm rửa, vệ sinh phương tiện gần nguồn nước. 

- Nước thải từ việc rửa các phương tiện và thiết bị xây dựng phải được thu 

gom vào ao lắng trước khi thải vào hệ thống thoát nước địa phương. 

- Trạm trộn bê tông phải được đặt cách nguồn nước ít nhất 50 m và nước 

thải từ chúng phải được thu gom vào ao lắng để xử lý trước khi xả vào hệ 

thống thoát nước của công trình. 

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt: 

- Trước khi thi công, tất cả các giấy phép hoặc giấy phép xử lý chất thải cần 

thiết phải được cấp. 

- Nhà thầu được yêu cầu ký hợp đồng với Chi nhánh xử lý chất thải của 

Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương (BWE) để thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt. 

- Chất thải sinh hoạt trên công trường được quản lý theo các bước sau: i) 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt; 

- QCVN 40: 

2011/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công 

nghiệp; 

- Quyết định số 

59/2007/ND-CP về quản 

lý chất thải rắn; 

- QCVN 07/2010/BXD 

về xây dựng cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật đô thị của 

Việt Nam (Chương 9: 

thu gom, phân loại, vận 

chuyển và xử lý chất thải 

rắn và nhà vệ sinh công 

cộng). 

- Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP ngày 24 

tháng 4 năm 2015 về 

quản lý chất thải và phế 

liệu 

- Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT về 
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Tác động                     

môi tường 

và xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 

Các tiêu chuẩn,                 

quy định và hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

cung cấp thùng rác tại nơi làm việc; ii) phân loại chất thải để tái sử dụng; 

iii) rác thải sinh hoạt và rác thải từ các lán trại công nhân cần được thu gom 

hợp vệ sinh thông qua dịch vụ của BWE. 

- Thùng rác: cần đáp ứng yêu cầu của Bộ Xây dựng QCVN 07:2010/BXD 

như chi tiết: i) thể tích thùng rác phải ít nhất 100 lít và không quá 1m3; ii) 

thùng rác phải có nắp đậy; iii) vị trí của thùng rác nên cứ sau 100 mét; iv) 

chất thải đứng trên thùng rác sẽ không cho phép quá 48 giờ; v) hàng ngày 

làm sạch các thùng được yêu cầu. 

- Nghiêm cấm thải chất thải rắn vào môi trường xung quanh như dòng nước 

và khu vực công cộng. 

Quản lý chất thải rắn xây dựng: 

- Các nhà thầu nên nỗ lực để giảm các mảnh vụn xây dựng, chất thải rắn, để 

thu gom riêng, tái sử dụng các chất thải này như san lấp tại chỗ. 

- Chất thải rắn xây dựng (các loại bao xi măng không sử dụng được, đất bị 

ô nhiễm và chất thải không thể sử dụng khác) được phân tách tại công trình 

và đưa đi xử lý tại bãi thải của công ty BWE. Các mảnh vụn của gỗ, thép 

và túi xi măng đã qua sử dụng được tách ra để tái sử dụng hoặc tái chế nếu 

có thể, nếu không thì xử lý tại bãi thải của BWE. Các chất thải còn lại, bao 

gồm đất sạch, các mảnh vụn từ các hoạt động phá hủy, được sử dụng để san 

lấp trên các vị trí, được thu gom bởi BWE để tái sử dụng tuỳ theo mục đích 

sử dụng. 

- Các biện pháp phòng ngừa như che bạt được sử dụng để che vật liệu khi 

vận chuyển vật liệu đến nơi xử lý để tránh rơi vãi trên đường. 

- Nghiêm cấm đốt chất thải (chất thải sinh hoạt hoặc chất thải xây dựng). 

Quản lý chất thải nguy hại: 

(a) Lưu trữ chất thải nguy hại 

quản lý chất thải nguy 

hại; 

- Hướng dẫn EHS của 

WB. 
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Chất thải nguy hại phải được lưu trữ để ngăn chặn hoặc kiểm soát khả năng 

vô ý rò rỉ đối với môi trường không khí, đất và nước ở khu vực trong đó: 

- Chất thải được lưu trữ theo cách ngăn chặn sự xúc tác hoặc tiếp xúc giữa 

các chất thải không tương thích, và cho phép kiểm tra các thùng chứa để 

theo dõi rò rỉ hoặc tràn. Ví dụ như đủ không gian giữa các chất không 

tương thích hoặc tách biệt bằng tường hoặc bục chắn.  

- Bảo quản trong thùng kín tránh ánh nắng trực tiếp, gió và mưa. 

- Kho lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước có thể dễ dàng được 

làm sạch, và được đóng gói thích hợp để đề phòng bất kỳ sự cố tràn hoặc rò 

rỉ. Khu vực lưu trữ phải được che kín để ngăn nước mưa tích tụ trong khu 

vực bị hạn chế. 

- Hệ thống ngăn chặn thứ cấp nên được xây dựng với các vật liệu đầy đủ và 

phù hợp với chất thải được chứa để ngăn ngừa tác động đến môi trường 

- Ngăn chứa thứ cấp được yêu cầu tại bất cứ nơi nào chất thải lỏng được 

lưu trữ có khối lượng lớn hơn 220 lít. Khối lượng ngăn chặn thứ cấp khả thi 

phải có ít nhất 110% của khối lượng lưu trữ lớn nhất, hoặc 25% của tổng 

dung lượng lưu trữ (tùy theo mức nào lớn hơn). 

- Cung cấp thông gió đầy đủ tại nơi lưu trữ chất thải dễ bay hơi. 

 (b) Vận chuyển chất thải nguy hại 

- Việc vận chuyển chất thải tại chỗ và ra ngoài địa điểm thi công nên được 

tiến hành để ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự cố tràn, xả và phơi nhiễm cho 

nhân viên và công chúng. 

- Tất cả các thùng chứa chất thải được chỉ định cho chuyên chở ra ngoài địa 

điểm phải được niêm phong kín và dán nhãn với nội dung và các mối nguy 

hiểm liên quan, được tải đúng cách lên các phương tiện vận chuyển trước 

khi rời khỏi địa điểm và phải kèm theo hồ sơ vận chuyển (ví dụ, bản kê 
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khai) mô tả tải trọng và mối nguy liên quan của nó, phù hợp với hướng dẫn 

(c) Xử lý chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại dưới bất kỳ hình thức nào sẽ được xử lý tại một bãi 

chôn lấp thích hợp đã được phê duyệt và phù hợp với các yêu cầu lập pháp 

địa phương. Nhà thầu phải có được giấy chứng nhận xử lý cần thiết. 

- Việc loại bỏ chất thải nguy hại phải được thực hiện và xử lý bởi các công 

nhân được đào tạo và được cấp chứng nhận. 

- Dầu và mỡ đã qua sử dụng phải được loại bỏ khỏi công trường và có thể 

bàn giao cho một công ty tái chế dầu đã qua sử dụng được phê duyệt. 

- Dầu đã qua sử dụng, dầu nhờn, vật liệu làm sạch,... từ việc bảo dưỡng 

phương tiện và máy móc phải được thu gom trong các bể chứa và được một 

công ty tái chế dầu chuyên dụng xử lý tại nơi xử lý chất thải nguy hại đã 

được phê duyệt. 

- Các sản phẩm nhựa đường hoặc chất phụ bitum không sử dụng hoặc bị từ 

chối sẽ được trả lại cho nhà máy sản xuất của nhà cung cấp. 

6. Quản lý 

chất thải 

rắn 

Vận chuyển vật liệu nguy hiểm 

- Sử dụng các phụ kiện, ống và ống chuyên dụng phù hợp vật liệu trong bể 

(ví dụ: tất cả các axit sử dụng một loại kết nối, tất cả các chất ăn mòn đều 

sử dụng loại khác) và duy trì các quy trình để ngăn chặn việc thêm vật liệu 

nguy hiểm vào bể không chính xác. 

- Sử dụng thiết bị vận chuyển tương thích và phù hợp với đặc điểm của vật 

liệu được chuyển và thiết kế để đảm bảo chuyển giao an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các phụ kiện, đường ống 

và ống mềm. 

- Cung cấp hệ thống thu gom thứ cấp, khay nhỏ giọt hoặc các biện pháp 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13; 

- Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP ngày 24 

tháng 4 năm 2015 về 

quản lý chất thải và phế 

liệu; 

- Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT về 

quản lý chất thải nguy 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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ngăn chặn chảy tràn khác, đối với các vật liệu nguy hiểm tại các điểm kết 

nối hoặc các điểm có nguy cơ bị tràn khác. 

Bảo vệ chảy tràn 

- Chuẩn bị các quy trình bằng văn bản cho các hoạt động chuyển giao bao 

gồm một danh sách kiểm tra các biện pháp cần tuân thủ trong quá trình vận 

hành, và sử dụng các chuyên viên được đào tạo cho các quy trình này. 

- Lắp đặt đồng hồ đo trên xe bồn để đo thể tích bên trong. 

- Sử dụng kết nối chống rò rỉ cho xe bồn và kết nối vững chắc với bể chứa. 

- Cung cấp các van ngắt tự động cho bể chứa để ngăn chặn quá đầy. 

- Sử dụng một vùng trũng xung quanh ống nối để thu gom chất lỏng khi 

gặp sự cố tràn. 

- Sử dụng các kết nối đường ống với van chống tràn tự động (van phao). 

- Bơm khối lượng ít hơn công suất có sẵn vào bể hoặc tàu bằng cách đặt 

hàng ít vật liệu hơn công suất có sẵn. 

- Cung cấp các lỗ thông hơi có van áp suất cho phép để kiểm soát áp suất 

trong bể. 

Phản ứng, phòng chống cháy nổ 

- Lưu trữ các vật liệu không tương thích với nhau (axit, bazơ, chất dễ cháy, 

chất oxy hóa, hóa chất phản ứng) trong các khu vực riêng biệt, và với các 

cơ sở cần ngăn vách ngăn các khu vực lưu trữ vật liệu này.  

- Cung cấp lưu trữ vật liệu dành riêng cho vật liệu cực kỳ nguy hiểm hoặc 

vật liệu có thể gây phản ứng. 

- Sử dụng các dụng cụ chống bắt lửa trên các lỗ thông hơi của các thùng 

chứa vật liệu dễ cháy. 

hại; 

- Hướng dẫn EHS của 

WB. 
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- Cung cấp tiếp đất và chống sét cho các bãi xe bồn, trạm trung chuyển và 

các thiết bị xử lý các vật liệu dễ cháy khác. 

- Lựa chọn vật liệu xây dựng tương thích với các sản phẩm được lưu trữ 

cho tất cả các bộ phận của hệ thống lưu trữ và phân phối, và tránh tái sử 

dụng xe bồn cho các sản phẩm khác nhau mà không kiểm tra tính tương 

thích của vật liệu. 

- Lưu trữ các vật liệu nguy hiểm trong một khu vực của cơ sở tách biệt với 

các công trình sản xuất chính. Trong trường hợp không thể tránh khỏi sự 

tiếp xúc nên phân tách bằng cách sử dụng các cấu trúc được thiết kế để 

ngăn ngừa cháy, nổ, tràn và các tình huống khẩn cấp khác ảnh hưởng đến 

hoạt động của cơ sở. 

- Kho lưu trữ phải ở trên một bề mặt không thấm nước có thể dễ dàng được 

làm sạch, và được đóng gói thích hợp để chứa bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. 

Khu vực lưu trữ phải được che kín để ngăn nước mưa tích tụ trong khu vực. 

- Cấm tất cả các nguồn đánh lửa từ các khu vực gần bể chứa vật liệu dễ 

cháy. 

Ngăn chứa thứ cấp (chất lỏng)  

- Chuyển vật liệu nguy hiểm từ bể chứa xe sang lưu trữ trong khu vực có bề 

mặt không thấm nước để tránh tổn thất cho môi trường và có độ dốc để thu 

gom hoặc các cấu trúc ngăn chặn không được kết nối với hệ thống thu gom 

nước thải/nước mưa đô thị. 

- Trong trường hợp không khả thi để cung cấp các cấu trúc ngăn chặn 

chuyên dụng, tập trung vào các hoạt động chuyển nhượng, cần cung cấp 

một hoặc nhiều hình thức ngăn chặn tràn khác nhau, chẳng hạn như nắp 

cống di động (có thể được triển khai trong suốt thời gian hoạt động), tự 

động tắt tắt van trên lưu vực nước mưa, hoặc tắt van trong hệ thống thoát 

nước hoặc cống rãnh, kết hợp với bộ tách dầu-nước. 
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- Lưu trữ các thùng vật liệu nguy hiểm có tổng thể tích bằng hoặc lớn hơn 

1.000 lít ở các khu vực có bề mặt không thấm nước hoặc có dốc để chứa tối 

thiểu 25% tổng khối lượng lưu trữ. 

- Cung cấp ngăn chặn thứ cấp cho các thành phần (bể chứa, đường ống) của 

hệ thống lưu trữ vật liệu nguy hiểm, ở mức độ khả thi. 

- Tiến hành đối chiếu định kỳ (ví dụ: hàng ngày hoặc hàng tuần) đối chiếu 

nội dung của bể và kiểm tra các phần có thể nhìn thấy của bể và đường ống 

để rò rỉ. 

- Sử dụng hệ thống lưu trữ và hệ thống đường ống hai lớp, composite hoặc 

tráng phủ đặc biệt trong việc sử dụng bể chứa ngầm và đường ống ngầm. 

Nếu hệ thống tường đôi được sử dụng, cung cấp phương tiện phát hiện rò rỉ 

giữa hai bức tường. 

Đào tạo - Nhân viên cần được đào tạo về quản lý rủi ro. Chương trình 

đào tạo nên bao gồm: 

- Danh sách nhân viên được đào tạo với mục tiêu đào tạo cụ thể. 

- Phương pháp để đạt được các mục tiêu (như là hội thảo thực hành, 

video,...) 

- Các phương tiện để xác định xem chương trình đào tạo có hiệu quả 

không. 

- Quy trình đào tạo nhân viên mới và các khóa bồi dưỡng cho nhân viên 

hiện có. 

Sự tham gia và nhận thức của cộng đồng  

- Có sẵn thông tin chung cho cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng về tính 

chất và mức độ của hoạt động dự án, và các biện pháp phòng ngừa và kiểm 

soát để đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

- Khả năng ảnh hưởng ngoài khu vực đến sức khỏe con người hoặc môi 



 

157 

Tác động                     

môi tường 

và xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 

Các tiêu chuẩn,                 

quy định và hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

trường sau sự cố tại các cơ sở nguy hiểm đã được lên kế hoạch hoặc hiện 

có. 

- Thông tin cụ thể và kịp thời về các biện pháp an toàn và hành vi phù hợp 

sẽ được áp dụng trong trường hợp xảy ra tai nạn, bao gồm cả cuộc diễn tập 

tại các địa điểm có rủi ro cao hơn. 

- Truy cập thông tin cần thiết để hiểu bản chất của tác động có thể xảy ra 

của một vụ tai nạn và cơ hội tham gia hiệu quả, khi thích hợp, cho các 

quyết định có liên quan đến việc lắp đặt nguy hiểm và xây dựng kế hoạch 

chuẩn bị khẩn cấp cho cộng đồng. 

- Sở TNMT và Y tế sẽ được thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố hoặc sự cố 

bất ngờ nào. 

- Chuẩn bị và bắt đầu một hành động khắc phục sau bất kỳ sự cố tràn. 

Trong trường hợp này, nhà thầu sẽ cung cấp một báo cáo giải thích lý do 

cho sự cố tràn, hành động khắc phục, hậu quả/thiệt hại từ sự cố tràn và đề 

xuất hành động khắc phục. 

7. Quản lý 

an toàn giao 

thông 

- Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật quốc gia về giao thông đường 

bộ. 

- Áp dụng các thực hành an toàn giao thông tốt nhất trên tất cả các khía 

cạnh của hoạt động của TDA với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông và 

giảm thiểu thương tích cho nhân viên của TDA và công chúng. Các biện 

pháp nên bao gồm: 

+ Nhấn mạnh các khía cạnh an toàn giữa các tài xế. 

+ Cải thiện kỹ năng lái xe và yêu cầu cấp giấy phép lái xe. 

+ Áp dụng các giới hạn về thời gian chuyến đi và sắp xếp người lái xe để 

tránh tình trạng quá tải. 

+ Tránh các tuyến đường và thời gian nguy hiểm trong ngày để giảm 

- Luật giao thông và vận 

tải số 23/2008/QH12; 

- Nghị định số 

46/2016/ND-CP về xử 

phạt hành chính đối với 

vi phạm an toàn giao 

thông; 

- Luật xây dựng số 

50/2014/QH13; 

- Thông tư số 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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nguy cơ tai nạn. 

+ Sử dụng các thiết bị kiểm soát tốc độ (theo tiêu chuẩn) trên xe tải và 

giám sát hành động của lái xe từ xa. 

- Bảo dưỡng xe thường xuyên và sử dụng các bộ phận được nhà sản xuất 

phê duyệt để giảm thiểu các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do trục trặc 

thiết bị hoặc hỏng sớm. 

- Giảm thiểu tương tác cho người đi bộ với các phương tiện xây dựng. 

- Phối hợp với cộng đồng địa phương và các cơ quan có trách nhiệm để cải 

thiện biển báo, tầm nhìn và an toàn chung của đường, đặc biệt dọc theo các 

đoạn đường nằm gần trường học hoặc các địa điểm khác nơi trẻ em có thể 

có mặt. Phối hợp với cộng đồng địa phương về giáo dục về giao thông và 

an toàn cho người đi bộ (ví dụ: các đợt tập huấn ở trường). 

- Phối hợp với người ứng cứu khẩn cấp để đảm bảo rằng sơ cứu phù hợp 

được cung cấp trong trường hợp tai nạn. 

- Sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương, bất cứ khi nào có thể, để giảm 

thiểu khoảng cách vận chuyển. Định vị các cơ sở liên quan như lán trại 

công nhân gần các địa điểm của TDA và sắp xếp vận chuyển xe buýt của 

công nhân để giảm thiểu lưu lượng bên ngoài. 

- Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm biển báo và 

treo cờ để cảnh báo các điều kiện nguy hiểm. 

22/2010/TT-BXD về quy 

định an toàn lao động 

trong xây dựng; 

- Hướng dẫn EHS của 

WB. 

8. Bảo 

quản cảnh 

quan đô thị 

và cảnh 

quang khu 

ĐHQG-

- Các công trường xây dựng hàng rào chắc chắn phải có hàng rào an toàn 

với độ cao ít nhất 2 m. Tất cả các vật liệu xây dựng, máy móc/thiết bị, nhà 

vệ sinh di động, thùng rác và kho chất thải rắn tạm thời phải nằm trong 

ranh giới xây dựng. 

- Xe tải được che chắn cẩn thận để tránh rơi trên đường, và lốp xe được làm 

sạch trước khi tiếp cận khu vực đô thị và tiền đề của ĐHQG-HCM. 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13. 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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HCM  - Thường xuyên làm sạch đường và các khu vực xung quanh các công 

trường xây dựng trong ĐHQG-HCM. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được loại bỏ ra khỏi công trường trong vòng 24 

giờ. 

9. Xáo 

trộn thảm 

thực vật và 

hệ sinh thái  

- Nhà thầu phải chuẩn bị Kế hoạch quản lý giải phóng mặt bằng, phục hồi 

và phục hồi để được Kỹ sư xây dựng phê duyệt trước, theo các quy định 

liên quan. Kế hoạch giải phóng mặt bằng sẽ được phê duyệt bởi Tư vấn 

giám sát xây dựng và tuân thủ nghiêm ngặt bởi nhà thầu. Các khu vực cần 

được xóa nên được giảm thiểu càng nhiều càng tốt. 

- Nhà thầu sẽ loại bỏ lớp đất mặt khỏi tất cả các khu vực nơi lớp đất mặt sẽ 

bị ảnh hưởng bởi các hoạt động cải tạo, bao gồm các hoạt động tạm thời 

như lưu trữ và dự trữ,...; lớp đất mặt bị tước sẽ được dự trữ trong các khu 

vực đã thỏa thuận với CSC để sử dụng sau này trong thảm thực vật và sẽ 

được bảo vệ đầy đủ. 

- Không được phép áp dụng hóa chất để phát quang thực vật. 

- Cấm chặt bất kỳ cây nào trừ khi được ủy quyền rõ ràng trong kế hoạch 

phát quang thực vật. 

- Khi cần thiết, dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để bảo vệ hiệu quả các cây 

được bảo tồn trước khi bắt đầu bất kỳ công trình nào trong khu vực. 

- Không có khu vực nào có tầm quan trọng tiềm năng như một nguồn tài 

nguyên sinh thái nên bị xáo trộn trừ khi có sự cho phép trước của CSC, 

người nên tham khảo ý kiến của ban QLDA và chính quyền địa phương có 

liên quan. Điều này có thể bao gồm các khu vực sinh sản hoặc cho chim 

hoặc động vật, khu vực sinh sản của cá hoặc bất kỳ khu vực nào được bảo 

vệ như một không gian xanh. 

- Nhà thầu phải đảm bảo không xảy ra săn bắn, bẫy bắn, đầu độc động vật. 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13; 

- Luật đa dạng sinh học 

số 20/2008/QH12; 

- Nghị định 

65/2010/ND-CP về bảo 

vệ đa dạng sinh học. 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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10. Bảo vệ 

hệ sinh thái 

nước 

Dòng nước mưa chảy và bùn đất lắng nên được ngăn chặn thông qua 

các biện pháp giảm thiểu sau đây: 

- Hoạt động đào không nên thực hiện vào những ngày mưa. 

- Vật liệu đào xới được che chắn. 

- Cung cấp bẫy bùn lắng hoặc bảo vệ cửa vào, chẳng hạn như rào chắn vải 

xung quanh lối vào để giảm tốc độ dòng chảy của nước và để bắt cặn và 

các mảnh vụn khác ở cửa thoát nước; 

- Các hố hoặc kênh rạch xung quanh các vị trí xây dựng sẽ được phát triển 

để giữ cho dòng nước chảy trong suốt trước khi xả vào các vùng nước. 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13. 

- TCVN 4447:1987: 

Công trình xây dựng- 

Mã xây dựng. 

- QCVN 08-

MT:2015/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước mặt. 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 

 

11. Gián 

đoạn cơ sở 

hạ tầng dịch 

vụ hiện có 

- Các kế hoạch cho các sự cố mất nước, gas, điện, internet: Nhà thầu phải 

tiến hành tư vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa 

phương về hậu quả của sự cố hoặc mất kết nối dịch vụ cụ thể. 

- Phối hợp với các nhà cung cấp tiện ích có liên quan để thiết lập lịch trình 

xây dựng phù hợp. 

- Cung cấp thông tin cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng về lịch làm việc 

cũng như các gián đoạn theo kế hoạch (trước ít nhất 5 ngày). 

- Nhà thầu cần đảm bảo cung cấp nước thay thế cho cư dân bị ảnh hưởng 

trong trường hợp gián đoạn kéo dài hơn một ngày. 

- Bất kỳ thiệt hại cho các hệ thống tiện ích hiện hữu phải được báo cáo cho 

chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt. 

- TCVN 4447:1987: 

Công trình xây dựng- 

Mã xây dựng. 

- Nghị định số 

167/2013/ND-CP về xử 

phạt hành chính đối với 

các vi phạm liên quan 

đến các vấn đề an sinh, 

trật tự và an toàn xã hội. 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 

 

12. Bảo vệ 

nguồn nước 

ngầm 

- Tránh các công trình đào đến độ sâu mà tại đó các tầng chứa nước nông 

hiện hữu. 

- Thường xuyên tiến hành giám sát chất lượng nước ngầm trong suốt thời 

gian xây dựng trong trường hợp các hoạt động xây dựng được coi là có khả 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13. 

- TCVN 4447:1987: 

Công trình xây dựng- 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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năng gây ô nhiễm cho nước ngầm. Mã xây dựng. 

- QCVN 09-MT: 

2015/BTNMT: Quy chận 

kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước dưới đất. 

13. Quản lý 

lán trại công 

nhân 

A. Tiêu chuẩn cho chỗ ở công nhân  

A.1 Tiêu chuẩn quốc gia/địa phương 

- Các quy định quốc gia và địa phương có liên quan nên được tuân thủ. 

A.2 Cơ sở sinh hoạt chung 

- Nhà thầu và lán trại công nhân sẽ được xây dựng trên khu đất tạm thời tại 

TDA. 

- Các trại sẽ được xây dựng đủ xa từ những nơi được sử dụng để dự trữ vật 

liệu xây dựng, kho nhiên liệu, kho chứa chất thải, kênh thoát nước thải, các 

vị trí nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa, chùa và các khu 

vực nguy hiểm khác như sạt lở đất, sụt lún đất, và xói mòn. 

- Nếu có thể, các cơ sở sinh hoạt được đặt trong một khoảng cách hợp lý từ 

nơi làm việc. 

- Vận chuyển từ các cơ sở sinh hoạt đến nơi làm việc là an toàn và miễn 

phí. 

- Các cơ sở sinh hoạt được xây dựng với vật liệu đầy đủ, được giữ trong 

tình trạng tốt và được giữ sạch sẽ và không có rác và rác thải khác. 

- Vị trí tòa nhà được thoát nước đầy đủ để tránh tích tụ nước tù đọng. 

- Đối với các cơ sở nằm trong vùng thời tiết lạnh, nhiệt độ được giữ ở mức 

khoảng 20oC mặc dù cần phải thông gió đầy đủ. 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13; 

- Luật Lao động số 

10/2012/QH13; 

- Chỗ ở của công nhân: 

Quy trình và tiêu chuẩn 

(IFC và EBRD). 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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- Đối với các cơ sở nằm trong khu vực thời tiết nóng, hệ thống thông gió 

hoặc điều hòa không khí được cung cấp đầy đủ. 

- Cả ánh sáng tự nhiên và nhân tạo đều phải được cung cấp và duy trì trong 

các cơ sở sinh hoạt. Cách tốt nhất là bảo đảm diện tích cửa sổ chiếm không 

dưới 5% đến 10% diện tích sàn. Chiếu sáng trong trường hợp khẩn cấp phải 

được cung cấp. 

- Cả ánh sáng tự nhiên và nhân tạo đều được cung cấp và duy trì trong các 

cơ sở sinh hoạt. Cách tốt nhất là diện tích cửa sổ chiếm không dưới 5% đến 

10% diện tích sàn. Chiếu sáng khẩn cấp được cung cấp. 

- Truy cập vào nguồn cung cấp nước uống miễn phí đầy đủ và thuận tiện 

luôn có sẵn cho người lao động. Tùy thuộc vào khí hậu, điều kiện thời tiết 

và tiêu chuẩn chỗ ở, 80 đến 180 lít mỗi người mỗi ngày có sẵn.  

- Nước uống đạt tiêu chuẩn nước uống quốc gia/địa phương hoặc WHO. 

- Tất cả các bể được sử dụng để lưu trữ nước uống được xây dựng và phủ 

kín để ngăn nước được lưu trữ trong đó khỏi bị ô nhiễm hoặc ô nhiễm. 

- Chất lượng nước uống được theo dõi thường xuyên. 

- Nước thải, thực phẩm và bất kỳ vật liệu thải nào khác được thải ra đầy đủ, 

tuân thủ các tiêu chuẩn của WB hoặc WB - nghiêm ngặt hơn - và không 

gây ra bất kỳ tác động đáng kể nào đến cư dân trại, môi trường sinh lý hoặc 

cộng đồng xung quanh. 

- Các thùng chứa cụ thể để thu gom rác được cung cấp và dọn sạch một 

cách thường xuyên. Các tiêu chuẩn bao gồm từ việc cung cấp đủ số lượng 

thùng rác đến việc cung cấp các thùng chứa chống rò rỉ, không thấm nước, 

rỉ sét và chống ăn mòn được bảo vệ khỏi côn trùng và động vật gặm nhấm. 

Ngoài ra, cách tốt nhất là xác định vị trí các thùng rác cách mỗi nơi trú ẩn 

30 mét trên giá đỡ bằng gỗ, kim loại hoặc bê tông. Các thùng chứa như vậy 

phải được làm sạch theo định kỳ (được xác định dựa trên nhiệt độ và khối 
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lượng được tạo ra) để tránh mùi khó chịu liên quan đến vật liệu hữu cơ 

phân rã. 

- Diệt trừ sâu bệnh, kiểm soát véc tơ và khử trùng được thực hiện trên khắp 

các cơ sở sống tuân thủ các yêu cầu địa phương hoặc thực hành tốt. Khi 

được bảo hành, giám sát dịch hại và véc tơ nên được thực hiện một cách 

thường xuyên. 

A.3 Phòng/ký túc xá 

- Phòng/ký túc xá được giữ trong tình trạng tốt. 

- Phòng/ký túc xá được thông thoáng và làm sạch. 

- Phòng/ký túc xá được xây dựng với vật liệu sàn dễ dàng làm sạch. 

- Các cơ sở vệ sinh được đặt trong cùng một tòa nhà và được cung cấp 

riêng cho nam và nữ. 

- Tiêu chuẩn mật độ được thể hiện bằng khối lượng tối thiểu cho mỗi cư 

dân hoặc không gian sàn tối thiểu. Tiêu chuẩn thông thường dao động từ 10 

đến 12,5 m3 hoặc 4 đến 5,5 m2 (bề mặt). 

- Chiều cao trần tối thiểu 2,1 mét được cung cấp. 

- Trong các phòng tập thể, số lượng hạn chế, phải cung cấp cho công nhân 

một số quyền riêng tư và chỉ một số lượng công nhân hợp lý chia sẻ cùng 

một phòng. Tiêu chuẩn dao động từ 2 đến 8 công nhân. 

- Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ phải có khóa, và được cung cấp màng lưới 

chống muỗi khi có điều kiện bảo hành. 

- Cần có vách ngăn di động hoặc rèm cửa để đảm bảo sự riêng tư. 

- Mỗi cư dân được cung cấp đầy đủ đồ nội thất như bàn, ghế, gương và đèn 

ngủ. 

- Khu vực ngủ riêng được cung cấp cho nam và nữ, ngoại trừ trong chỗ ở 
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gia đình. 

- Một giường riêng cho mỗi công nhân được cung cấp. Nên tránh các thói 

quen giường chật hẹp. 

- Có khoảng trống tối thiểu giữa các giường 1 mét. 

- Không nên sử dụng giường hai tầng vì lý do an toàn và vệ sinh phòng 

cháy chữa cháy, việc sử dụng chúng được giảm thiểu. Nơi chúng được sử 

dụng, phải có đủ không gian trống giữa giường dưới và giường trên. Tiêu 

chuẩn nằm trong khoảng từ 0,7 đến 1,1 mét. Giường ba tầng bị cấm. 

- Mỗi công nhân được cung cấp một tấm nệm, gối, vỏ bọc và bộ đồ giường 

sạch sẽ thoải mái. 

- Khăn trải giường được giặt thường xuyên và được bôi bằng thuốc chống 

côn trùng và thuốc khử trùng trong điều kiện còn bảo hành (thuốc sốt rét). 

- Cơ sở lưu trữ đồ dùng cá nhân cho công nhân phải được cung cấp. Các 

tiêu chuẩn khác nhau từ việc cung cấp một tủ riêng cho mỗi công nhân đến 

việc cung cấp tủ khóa lớn có dung tích 475 lít và kệ cá nhân 1 mét. 

- Lưu trữ riêng cho giày đi làm và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác, cũng 

như khu vực sấy/phơi có thể cần được cung cấp tùy theo điều kiện. 

A.4 Thiết bị vệ sinh 

- Thiết bị vệ sinh và nhà vệ sinh được xây dựng bằng vật liệu dễ dàng vệ 

sinh. 

- Thiết bị vệ sinh và nhà vệ sinh được làm sạch thường xuyên và giữ trong 

điều kiện làm việc. 

- Thiết bị vệ sinh và nhà vệ sinh được thiết kế để cung cấp cho công nhân 

sự riêng tư đầy đủ, bao gồm các vách ngăn từ trần đến sàn và cửa có thể 

khóa. 
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- Thiết bị vệ sinh và nhà vệ sinh không được chia sẻ giữa nam và nữ, ngoại 

trừ trong chỗ ở gia đình. 

- Một số lượng đầy đủ của nhà vệ sinh được cung cấp cho công nhân. Tiêu 

chuẩn dao động từ 1 đơn vị trên 15 người đến 1 đơn vị trên 6 người. Đối 

với bồn tiểu, tiêu chuẩn thông thường là 1 đơn vị đến 15 người. 

- Nhà vệ sinh có vị trí thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. Tiêu chuẩn nằm trong 

khoảng từ 30 đến 60 mét từ phòng/ký túc xá. Phòng vệ sinh phải được bố 

trí sao cho có thể tiếp cận mà không có bất kỳ cá nhân nào đi qua bất kỳ 

phòng ngủ nào. Ngoài ra, tất cả các phòng vệ sinh nên được chiếu sáng tốt, 

có thông gió tốt hoặc cửa sổ bên ngoài, có đủ bồn rửa tay và được bố trí 

thuận tiện. Nhà vệ sinh và các thiết bị vệ sinh khác phải là (khu vực phải là 

vùng nhiệt đới lạnh) trong cùng tòa nhà với phòng và ký túc xá. 

- Sàn nhà tắm/phòng tắm được làm bằng vật liệu cứng chống trượt. 

A.5 Căn-tin, nấu ăn và giặt ủi 

- Căn-tin, nấu ăn và giặt ủi được xây dựng trong các vật liệu đầy đủ và dễ 

dàng để làm sạch. 

- Căn-tin, nấu ăn và giặt ủi được giữ trong tình trạng sạch sẽ và vệ sinh. 

- Nếu công nhân có thể tự nấu bữa ăn, không gian bếp được cung cấp tách 

biệt với khu vực ngủ. 

- Căn-tin có một không gian hợp lý cho mỗi công nhân. Tiêu chuẩn từ 1 

đến 1,5 m2. 

- Căn-tin được trang bị đầy đủ. Các tiêu chuẩn bao gồm từ việc cung cấp 

bàn, ghế dài, ly uống riêng lẻ và đĩa để cung cấp đài phun nước uống đặc 

biệt. 

- Nơi chuẩn bị thực phẩm được thiết kế để cho phép thực hành vệ sinh thực 

phẩm tốt, bao gồm bảo vệ chống ô nhiễm giữa và trong quá trình chuẩn bị 
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thực phẩm. 

- Nhà bếp được cung cấp các thiết bị để duy trì vệ sinh cá nhân đầy đủ, bao 

gồm đủ số lượng chậu rửa được chỉ định để làm sạch tay với nước sạch, 

chảy và vật liệu để làm khô vệ sinh. 

- Bề mặt tường liền kề với khu vực nấu ăn được làm bằng vật liệu chống 

cháy. Bàn chuẩn bị thực phẩm cũng được trang bị một bề mặt nhẵn có thể 

lau chùi. Cuối cùng, để cho phép lau chùi dễ dàng, bếp không được đặt sát 

tường, băng ghế và đồ đạc không được lắp cố định vào sàn, và tất cả các tủ 

và đồ đạc khác và tất cả các bức tường và trần nhà đều phải có bề mặt có 

thể lau chùi được. 

- Tất cả các bề mặt sàn nhà bếp, trần và tường liền kề hoặc trên khu vực 

chuẩn bị thực phẩm và nấu nướng được xây dựng bằng vật liệu bền, không 

thấm nước, dễ lau chùi, không độc hại. 

- Bề mặt tường liền kề với khu vực nấu ăn được làm bằng vật liệu chống 

cháy. Bàn chuẩn bị thực phẩm được trang bị bề mặt nhẵn, bền, dễ lau chùi, 

không bị ăn mòn làm bằng vật liệu không độc hại. Cuối cùng, để dễ dàng 

lau chùi, bếp không được đặt sát tường, băng ghế và đồ đạc không được lắp 

cố định trên sàn, và tất cả các tủ và đồ đạc khác đều có bề mặt nhẵn, bền và 

có thể lau chùi được 

- Tiện nghi đầy đủ để làm sạch, khử trùng và lưu trữ dụng cụ nấu nướng và 

thiết bị được cung cấp. 

- Chất thải thực phẩm và rác thải khác phải được gửi đầy đủ trong các 

thùng chứa có thể đậy kín và loại bỏ khỏi bếp thường xuyên để tránh tích 

lũy. 

A.6 Tiêu chuẩn về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 

- 5 tiêu chuẩn của WHO (giữ sạch, tách riêng và nấu chín, nấu chín kỹ, giữ 

thực phẩm ở nhiệt độ an toàn và sử dụng nước và nguyên liệu an toàn) để 
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thực phẩm an toàn hơn hoặc quy trình tương đương được thực hiện. 

- Thực phẩm cung cấp cho công nhân chứa một mức giá trị dinh dưỡng phù 

hợp và có tính đến nền tảng tôn giáo/văn hóa; lựa chọn thực phẩm khác 

nhau được phục vụ nếu công nhân có nền văn hóa/tôn giáo khác nhau. 

- Thức ăn được chế biến bởi đầu bếp. Đó cũng là thực hành tốt nhất rằng 

các bữa ăn được lên kế hoạch bởi một chuyên gia dinh dưỡng được đào tạo. 

A.7 Cơ sở y tế 

- Một số bộ dụng cụ sơ cứu phù hợp với số lượng cư dân có sẵn. 

- Bộ dụng cụ sơ cứu được dự trữ đầy đủ. Nếu có thể có dịch vụ/cơ sở sơ 

cứu 24/7. 

- Một số lượng đủ nhân viên/công nhân được đào tạo để cung cấp sơ cứu. 

- Nếu có thể và tùy thuộc vào cơ sở hạ tầng y tế hiện có trong cộng đồng, 

các cơ sở y tế khác được cung cấp (phòng y tá, chăm sóc nha khoa, tiểu 

phẫu). 

A.8 Phương tiện giải trí, hạ tầng xã hội và thiết bị viễn thông  

- Không gian nghỉ ngơi tập thể cơ bản được cung cấp cho người lao động. 

Các tiêu chuẩn bao gồm từ việc cung cấp cho công nhân các phòng đa 

năng đến việc cung cấp các khu vực được chỉ định cho đài phát thanh, TV, 

rạp chiếu phim. 

- Tiện nghi giải trí được cung cấp. Các tiêu chuẩn bao gồm từ cung cấp 

thiết bị tập thể dục đến cung cấp thư viện, bể bơi, sân tennis, bóng bàn, cơ 

sở giáo dục. 

- Công nhân được cung cấp những nơi dành riêng để tuân thủ tôn giáo nếu 

bối cảnh bảo đảm. 

- Công nhân có quyền truy cập vào điện thoại công cộng với giá cả phải 
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chăng/công cộng (nghĩa là không bị nâng giá). 

- Các cơ sở internet cũng có thể được cung cấp, đặc biệt khi có số lượng 

lớn người nước ngoài/quốc gia thứ ba được cung cấp. 

B. Quản lý và nhân viên 

- Có các kế hoạch và chính sách quản lý, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và 

an toàn (có phản ứng khẩn cấp), an ninh, quyền của người lao động, mối 

quan hệ với cộng đồng. 

- Một người được bổ nhiệm với nền tảng và kinh nghiệm đầy đủ chịu trách 

nhiệm quản lý chỗ ở của công nhân. 

- Nếu nhà thầu đang được sử dụng, có trách nhiệm quản lý hợp đồng rõ 

ràng và các yêu cầu giám sát và báo cáo. 

- Tùy thuộc vào quy mô của chỗ ở, có đủ số lượng nhân viên phụ trách dọn 

dẹp, nấu nướng và bảo trì chung 

- Nhân viên như vậy được tuyển dụng từ cộng đồng địa phương 

- Nhân viên đã được huấn luyện sức khỏe và an toàn cơ bản. 

- Người phụ trách bếp được đào tạo về dinh dưỡng và xử lý thực phẩm và 

được giám sát đầy đủ. 

C. Phí tính cho chỗ ở và dịch vụ 

- Khi thu phí, công nhân được cung cấp thông tin rõ ràng và mô tả chi tiết 

về tất cả các khoản thanh toán như tiền thuê nhà, tiền đặt cọc và các khoản 

phí khác. 

- Khi nhà ở công ty được coi là một phần của tiền lương của công nhân, 

cách tốt nhất là người lao động được cung cấp một hợp đồng lao động quy 

định rõ ràng về các thỏa thuận và quy định về nhà ở, đặc biệt là các quy tắc 

liên quan đến thanh toán và lệ phí, cơ sở và dịch vụ được cung cấp và quy 
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tắc thông báo. 

- Khi lệ phí được tính, các thỏa thuận thuê nhà là công bằng và không chi 

phí cho người lao động nhiều hơn một phần thu nhập nhỏ và không bao giờ 

bao gồm lợi nhuận đầu cơ. 

- Thực phẩm và các dịch vụ khác là miễn phí hoặc có giá hợp lý, không 

bao giờ cao hơn giá thị trường địa phương. 

- Việc cung cấp chỗ ở hoặc các dịch vụ khác của người sử dụng lao động 

như một khoản thanh toán cho công việc đều bị cấm. 

D. Sức khỏe và an toàn tại khu vực dự án 

- Các kế hoạch quản lý an toàn và sức khỏe bao gồm an toàn điện, cơ khí, 

kết cấu và thực phẩm đã được thiết kế cẩn thận và được thực hiện. 

- Người phụ trách quản lý chỗ ở có nhiệm vụ cụ thể báo cáo với cơ quan y 

tế về sự bùng phát của bất kỳ bệnh truyền nhiễm, ngộ độc thực phẩm và 

thương vong quan trọng khác. 

- Một số lượng đủ nhân viên/công nhân được đào tạo để cung cấp sơ cứu. 

- Một kế hoạch an toàn phòng cháy chữa cháy cụ thể đã được chuẩn bị, bao 

gồm huấn luyện nhân viên cứu hỏa, kiểm tra và giám sát định kỳ các thiết 

bị an toàn phòng cháy và diễn tập định kỳ. 

- Hướng dẫn về tác động bất lợi của việc lạm dụng rượu và ma túy và các 

chất có hại khác cũng như rủi ro và mối lo ngại liên quan đến HIV/AIDS 

và các hoạt động liên quan đến rủi ro sức khỏe khác được cung cấp cho 

người lao động. Đó là cách tốt nhất để phát triển một chính sách rõ ràng về 

vấn đề này. 

- Công nhân được tiếp cận đầy đủ với các biện pháp phòng ngừa như ngừa 

thai (đặc biệt là bao cao su) và màn chống muỗi. 

- Công nhân dễ dàng tiếp cận các cơ sở y tế và nhân viên y tế. Nếu có thể, 
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nữ bác sĩ/y tá nên có sẵn cho lao động nữ. 

- Các kế hoạch khẩn cấp về sức khỏe và an toàn cháy nổ đã được chuẩn bị. 

Tùy thuộc vào bối cảnh địa phương, các kế hoạch khẩn cấp bổ sung được 

chuẩn bị khi cần thiết để xử lý các sự cố cụ thể (động đất, lũ lụt, lốc xoáy). 

E. An ninh của chỗ ở công nhân  

- Một kế hoạch an ninh bao gồm các biện pháp rõ ràng để bảo vệ công 

nhân chống trộm và tấn công được thực hiện. 

- Một kế hoạch bảo mật bao gồm các chính sách rõ ràng về việc sử dụng vũ 

lực đã được thiết kế cẩn thận và được thực hiện. 

- Nhân viên an ninh đã được kiểm tra để đảm bảo rằng họ không liên quan 

đến bất kỳ tội ác hoặc lạm dụng nào trước đó. Khi thích hợp, nhân viên an 

ninh từ cả hai giới được tuyển dụng. 

- Nhân viên an ninh có một nhiệm vụ rõ ràng và đã nhận được hướng dẫn 

rõ ràng về nhiệm vụ và trách nhiệm của họ, đặc biệt là nhiệm vụ của họ 

không quấy rối, đe dọa, kỷ luật hoặc phân biệt đối xử với công nhân. 

- Nhân viên an ninh đã được đào tạo đầy đủ về xử lý bạo lực gia đình và sử 

dụng vũ lực. 

- Nhân viên an ninh có hiểu biết tốt về tầm quan trọng của việc tôn trọng 

quyền của người lao động và quyền của cộng đồng. 

- Tìm kiếm chỉ được phép trong các trường hợp cụ thể và được thực hiện 

bởi nhân viên an ninh được đào tạo đặc biệt bằng cách sử dụng các phương 

tiện ít xâm phạm nhất có thể. Việc tìm kiếm trên các nhân viên nữ chỉ có 

thể được thực hiện bởi các nhân viên an ninh nữ. 

- Nhân viên an ninh áp dụng một hành vi thích hợp đối với người lao động 

và cộng đồng. 

- Công nhân và các thành viên của các cộng đồng xung quanh có các 
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phương tiện cụ thể để nêu lên mối quan ngại về sắp xếp an ninh và nhân 

viên. 

F. Công nhân, quyền, quy tắc và quy định đối với chỗ ở công nhân  

- Hạn chế của người lao động tự do di chuyển đến và đi khỏi địa điểm bị 

hạn chế và hợp lý. Đó là thực tế tốt để cung cấp cho công nhân truy cập 

24/7 vào các trang web chỗ ở. Bất kỳ hạn chế nào dựa trên lý do bảo mật 

nên được cân bằng bởi sự cần thiết phải tôn trọng quyền tự do di chuyển 

của công nhân. 

- Khi có thể, một hệ thống giao thông thích hợp cho các cộng đồng xung 

quanh được cung cấp. Đó là một thực hành tốt để cung cấp cho công nhân 

vận chuyển miễn phí đến và từ các cộng đồng địa phương. 

- Cấm thu giữ giấy chứng minh nhân dân của công nhân. 

- Tự do lập hội được tôn trọng rõ ràng. Các quy định hạn chế quyền của 

người lao động trên khu vực dự án nên tính đến ảnh hưởng trực tiếp và 

gián tiếp đến quyền tự do lập hội của người lao động. Đó là cách tốt nhất 

để cung cấp cho đại diện công đoàn quyền truy cập vào chỗ ở công nhân 

trong khu vực dự án. 

- Công nhân, giới tính và tôn giáo, văn hóa và xã hội được tôn trọng. Đặc 

biệt, người lao động nên được cung cấp khả năng tổ chức các ngày lễ và 

quan sát tôn giáo. 

- Công nhân được biết về các quyền và nghĩa vụ của họ và được cung cấp 

một bản sao của các nhân viên nội bộ. Quy tắc, thủ tục và cơ chế xử phạt 

bằng ngôn ngữ hoặc thông qua một phương tiện truyền thông mà họ hiểu. 

- Các quy định về nhà ở, bao gồm cả những quy định liên quan đến phân 

bổ nhà ở, không được phân biệt đối xử. Bất kỳ quy tắc phân biệt đối xử 

chính đáng nào - ví dụ như ký túc xá toàn nam - nên được giới hạn nghiêm 

ngặt các quy tắc cần thiết để đảm bảo hoạt động trơn tru của trại công nhân 
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và duy trì mối quan hệ tốt với các cộng đồng xung quanh. 

- Nếu có thể, nên cho phép truy cập của khách truy cập. 

- Các quyết định nên được đưa ra về việc có cấm rượu, thuốc lá và quyền 

truy cập của bên thứ ba hay không từ lán trại và các quy tắc liên quan cần 

được thông báo rõ ràng cho tất cả người dân và người lao động. 

- Một thủ tục công bằng và không phân biệt đối xử tồn tại để thực hiện các 

thủ tục kỷ luật bao gồm quyền của người lao động để tự bảo vệ mình. 

G. Cơ chế tư vấn và khiếu nại 

- Cơ chế cho công nhân tư vấn trực tuyến đã được thiết kế và thực hiện. 

Cách tốt nhất là thành lập một ủy ban đánh giá bao gồm các đại diện được 

bầu bởi công nhân. 

- Các quy trình và cơ chế để người lao động nói rõ sự bất bình của họ được 

cung cấp cho người lao động 

- Công nhân bị xử lý kỷ luật phát sinh từ hành vi trong chỗ ở nên được tiếp 

cận công bằng và minh bạch với khả năng tranh luận quyết định và đưa 

tranh chấp đến người phân xử hoặc cơ quan công quyền có liên quan. 

- Trong trường hợp mâu thuẫn giữa bản thân người lao động hoặc giữa 

công nhân và nhân viên xảy ra, người lao động có khả năng tiếp cận cơ chế 

giải quyết xung đột công bằng một cách dễ dàng. 

- Trong trường hợp xảy ra hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn, bao gồm 

lạm dụng nghiêm trọng về thể chất hoặc tinh thần, có các cơ chế để đảm 

bảo sự hợp tác đầy đủ với cơ quan cảnh sát (khi đủ). 

H. Quản lý quan hệ cộng đồng 

- Các kế hoạch quan hệ cộng đồng giải quyết các vấn đề xung quanh phát 

triển cộng đồng, nhu cầu cộng đồng, sức khỏe và an toàn cộng đồng và sự 
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gắn kết văn hóa xã hội cộng đồng đã được thiết kế và thực hiện. 

- Các kế hoạch quan hệ cộng đồng bao gồm thiết lập cơ chế liên lạc cho 

phép trao đổi thông tin và tham vấn liên tục với cộng đồng địa phương để 

xác định và phản hồi nhanh chóng đối với mọi vấn đề và duy trì mối quan 

hệ làm việc tốt. 

- Một quản lý cấp cao chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch quản lý quan hệ 

cộng đồng và liên lạc với cộng đồng. 

- Một quản lý cấp cao chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch quản lý quan hệ 

cộng đồng và liên lạc với cộng đồng. 

- Tác động của chỗ ở của người lao động trên cộng đồng địa phương được 

định kỳ xem xét, giảm thiểu hoặc tăng cường. 

- Đại diện cộng đồng được cung cấp phương tiện thiết bị để dễ dàng để nói 

lên ý kiến và khiếu nại của họ. 

- Có một quy trình minh bạch và hiệu quả để giải quyết các bất bình trong 

cộng đồng. 

14. Quản lý 

lao động 

Mâu thuẫn xã hội 

- Cung cấp thông tin liên quan đến Quy tắc ứng xử của người lao động 

bằng tiếng Việt. 

- Cung cấp đào tạo văn hóa cho người lao động về sự tham gia với cộng 

đồng địa phương. 

Tăng nguy cơ hành vi và tội phạm bất hợp pháp (bao gồm mại dâm, 

trộm cắp và lạm dụng chất gây nghiện) 

- Trả lương đầy đủ cho công nhân để giảm động cơ trộm cắp. 

- Trả lương vào tài khoản ngân hàng của công nhân thay vì bằng tiền mặt. 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13; 

- Luật Lao động số 

10/2012/QH13; 

- Nghị định số 

167/2013/ND-CP về xử 

phạt hành chính đối với 

các vi phạm liên quan 

đến các vấn đề an sinh, 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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- Tìm nguồn cung ứng lực lượng lao động địa phương. 

- Tạo các khu vực giải trí được giám sát trong lán trại công nhân. 

- Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật địa phương. 

- Giới thiệu các biện pháp trừng phạt (ví dụ: sa thải) đối với người lao động 

tham gia vào các hoạt động tội phạm. 

- Cung cấp các chương trình quản lý và phòng chống lạm dụng. 

Tác động bất lợi đến động lực cộng đồng 

- Cung cấp dịch vụ tại chỗ để giảm nhu cầu cho công nhân sử dụng các cơ 

sở cộng đồng địa phương (internet, thể thao); 

- Cung cấp giải trí và sự kiện cho công nhân trong trại để giảm bớt các 

khuyến khích để trao đổi với cộng đồng địa phương. 

Dòng người tăng thêm  

- Thuê nhân công thông qua các văn phòng tuyển dụng và tránh tuyển dụng 

tại cổng, để ngăn chặn dòng người tìm việc tự phát. 

Tăng gánh nặng cho việc cung cấp dịch vụ công cộng 

- Công nhân lán trại bao gồm xử lý nước thải và hệ thống tự hoại. 

- Xác định nguồn cấp nước được ủy quyền và cấm sử dụng từ các nguồn 

cộng đồng khác. 

- Nhà cung cấp dịch vụ riêng biệt cho cộng đồng và công nhân lán 

trại/công trường xây dựng; 

- Quy tắc ứng xử của công nhân về tiêu thụ nước và điện. 

Tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm  

Bạo lực trên cơ sở giới, bao gồm quấy rối tình dục, lạm dụng và lạm 

trật tự và an toàn xã hội; 

- Hướng dẫn EHS của 

WB. 
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dụng trẻ em 

- Đào tạo bắt buộc và thường xuyên cho người lao động về hành vi hợp 

pháp bắt buộc trong cộng đồng chủ nhà và hậu quả pháp lý đối với việc 

không tuân thủ luật pháp. 

- Cam kết chính sách hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật điều tra thủ 

phạm của bạo lực trên cơ sở giới; 

- Tạo mối quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ địa phương để 

báo cáo các công nhân về hành vi sai trái và khiếu nại/báo cáo về bạo lực 

hoặc quấy rối dựa trên giới tính thông qua Cơ chế giải quyết khiếu nại 

(GRM). 

- Cung cấp cơ hội cho người lao động thường xuyên trở về với gia đình của 

họ. 

- Cung cấp các cơ hội cho người lao động để tận dụng các cơ hội giải trí 

khác cộng đồng cho thuê. 

Lao động trẻ em và nạn bỏ học 

- Đảm bảo rằng trẻ em và trẻ vị thành niên không được tuyển dụng trực 

tiếp hoặc gián tiếp vào dự án. 

Lạm phát cục bộ của giá cả và thu hút người tiêu dùng địa phương 

- Kết hợp phù hợp giữa hàng hóa mua tại địa phương và không mua tại địa 

phương để cho phép lợi ích dự án địa phương đồng thời giảm rủi ro đi ra 

ngoài và tăng giá cho người tiêu dùng địa phương. 

Tăng áp lực về chỗ ở và tiền thuê nhà 

- Khi nguồn cung cấp chỗ ở bị hạn chế, các cơ sở của trại lao động có đủ 

năng lực cho công nhân, bao gồm cả các nhà thầu phụ, và các nhân viên hỗ 

trợ liên quan được triển khai. 



 

176 

Tác động                     

môi tường 

và xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 

Các tiêu chuẩn,                 

quy định và hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

Giao thông gia tăng và tai nạn gia tăng 

- Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch quản lý giao thông được phê duyệt bởi kỹ 

sư giám sát. 

- Xây dựng các con đường bổ sung/riêng biệt cho các dự án và công nhân 

tại các lán trại. 

- Tổ chức đi lại từ lán trại đến dự án để giảm lưu lượng. 

- Huấn luyện an toàn đường bộ và huấn luyện lái xe an toàn cho nhân viên. 

- Xử phạt lái xe không an toàn. 

Xử lý chất thải không tốt và tạo ra các bãi thải bất hợp pháp 

- Giảm phát sinh chất thải. 

- Thực hành âm thanh để xử lý chất thải. 

Xả nước thải 

- Đảm bảo công nhân lán trại và các cơ sở liên quan được kết nối với bể tự 

hoại hoặc các hệ thống nước thải khác phù hợp và có đủ năng lực cho số 

lượng công nhân và điều kiện địa phương. 

Nhu cầu gia tăng về tài nguyên nước ngọt 

- Bảo tồn và tái chế nước. 

- Cân nhắc sử dụng nước mưa khi khả thi. 

- Tránh làm ô nhiễm nguồn nước ngọt. 

Liên quan đến sử dụng đất, đường vào, tiếng ồn và ánh sáng 

- Bố trí lán trại công nhân cách xa khu vực nhạy cảm với môi trường để 

tránh tác động đến động vật hoang dã địa phương. 

- Định tuyến các tuyến truy cập mới cho công nhân để tránh/giảm thiểu các 
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khu vực nhạy cảm với môi trường. 

Phá rừng, suy thoái hệ sinh thái và mất loài gia tăng 

- Chỉ có gỗ từ các nguồn thương mại được sử dụng cho dự án. 

- Sử dụng gỗ làm nhiên liệu bị cấm. 

- Giảm nhu cầu năng lượng, giảm tiếng ồn và phát sáng, giảm và sử dụng 

an toàn các chất hóa học nguy hiểm. 

Gia tăng sử dụng/nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên 

- Tối thiểu hóa thay đổi sử dụng đất và sử dụng các tài nguyên thiên nhiên 

khác. 

- Tránh phá rừng quanh khu vực trại. 

- Phản ứng kịp thời và hiệu quả đối với các vấn đề môi trường và xã hội 

được nêu ra bởi kỹ sư giám sát. 

15. Thủ tục 

tìm thấy các 

phát hiện  

Nếu Nhà thầu phát hiện các địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, di tích và các 

vật thể bao gồm nghĩa địa và mộ cá nhân trong quá trình khai quật hoặc xây 

dựng, Nhà thầu sẽ: 

- Dừng các hoạt động xây dựng trong khu vực tìm thấy. 

- Phân định vị trí được phát hiện. 

- Bảo mật vị trí để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát của các đối 

tượng. Trong trường hợp cổ vật có thể tháo rời hoặc hài cốt nhạy cảm, 

nhân viên bảo vệ sẽ được bố trí cho đến khi chính quyền địa phương có 

trách nhiệm hoặc Sở Văn hóa và Thông tin tiếp quản. 

- Tư vấn giám sát xây dựng phải thông báo cho chính quyền địa phương 

hoặc quốc gia có trách nhiệm phụ trách Tài sản văn hóa của Việt Nam 

(trong vòng 24 giờ trở xuống). 

- Luật Di sản văn hóa số 

28/2001/QH10; 

- Sửa đổi và bổ sung 

Luật di sản văn hóa số 

32/2009/QH12; 

- Sửa đổi và bổ sung 

Nghị định số 

98/2010/ND-CP; 

- BP/OP 4.11. 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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- Chính quyền địa phương hoặc quốc gia có liên quan sẽ chịu trách nhiệm 

bảo vệ và giữ gìn địa điểm trước khi quyết định các thủ tục thích hợp tiếp 

theo. Thủ tục này sẽ yêu cầu đánh giá sơ bộ các phát hiện. Tầm quan trọng 

của những phát hiện cần được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau liên 

quan đến di sản văn hóa; bao gồm các giá trị thẩm mỹ, lịch sử, khoa học 

hoặc nghiên cứu, xã hội và kinh tế. 

- Các cơ quan có trách nhiệm sẽ đưa ra quyết định về cách xử lý việc tìm 

kiếm. Thủ tục này có thể bao gồm những thay đổi trong cách bố trí (ví dụ, 

khi tìm thấy một phần còn lại không thể chối cãi về tầm quan trọng văn 

hóa hoặc khảo cổ học) bảo tồn, phục hồi và cứu hộ. 

- Nếu các vị trí văn hóa hoặc di tích có giá trị cao và các chuyên gia hoặc 

cơ quan di tích văn hóa khuyến nghị bảo quản, chủ dự án cần thực hiện các 

thay đổi thiết kế cần thiết để đáp ứng yêu cầu và bảo tồn. 

- Các quyết định liên quan đến việc quản lý phát hiện sẽ được các cơ quan 

thông báo bằng văn bản. 

- Công trình xây dựng chỉ có thể tiếp tục lại sau khi được phép từ chính 

quyền địa phương có trách nhiệm liên quan đến việc bảo vệ di sản. 

16. Sức 

khỏe và an 

toàn nghề 

nghiệp 

Làm việc quá mức 

- Đào tạo công nhân về kỹ thuật nâng và xử lý vật liệu trong xây dựng và 

ngừng hoạt động, bao gồm cả việc đặt giới hạn trọng lượng mà trên đó cần 

hỗ trợ cơ học hoặc thang máy hai người. 

- Lập kế hoạch bố trí vị trí làm việc để giảm thiểu nhu cầu chuyển tải thủ 

công các vật nặng. 

- Lựa chọn công cụ và thiết kế các trạm làm việc giúp giảm yêu cầu lực 

lượng và thời gian giữ, và thúc đẩy các tư thế được cải thiện, bao gồm, khi 

áp dụng, các trạm làm việc có thể điều chỉnh của người dùng. 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13; 

- Chỉ thị số 02/2008/CT-

BXD về an toàn và vệ 

sinh lao động trong các 

cơ quan xây dựng; 

- Thông tư số 

22/2010/TT-BXD về quy 

định an toàn lao động 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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- Thực hiện kiểm soát hành chính vào các quy trình làm việc, chẳng hạn 

như luân chuyển công việc và nghỉ ngơi hoặc nghỉ giải lao. 

Trượt, ngã 

- Thực hiện các thực hành lưu giữ tốt, chẳng hạn như phân loại và đặt vật 

liệu xây dựng lỏng lẻo hoặc các mảnh vỡ phá hủy ở các khu vực được thiết 

lập cách xa đường đi bộ. 

- Thường xuyên dọn dẹp các mảnh vụn chất thải và chất lỏng tràn. 

- Xác định vị trí dây và dây điện trong khu vực chung và hành lang được 

đánh dấu. 

- Sử dụng giày chống trượt. 

Làm việc ở trên cao 

- Huấn luyện và sử dụng các thiết bị chống rơi tạm thời, như đường ray 

hoặc các rào chắn khác có thể đỡ trọng lượng 200 pound, khi làm việc ở độ 

cao bằng hoặc lớn hơn hai mét hoặc ở bất kỳ độ cao nào nếu rủi ro bao 

gồm rơi vào máy móc vận hành, rơi vào nước hoặc chất lỏng khác, thành 

các chất độc hại, hoặc thông qua một lỗ trên bề mặt làm việc. 

- Huấn luyện và sử dụng các hệ thống chống té ngã cá nhân, chẳng hạn như 

dây nịt toàn thân và dây buộc hấp thụ năng lượng có thể hỗ trợ 2.268 kg 

(cũng được mô tả trong phần này trong Làm việc trên cao này), cũng như 

các quy trình cứu hộ té ngã để đối phó với những người lao động bị ngã đã 

bị bắt thành công. Cà vạt tại điểm của hệ thống chống rơi cũng có thể hỗ 

trợ 2.268 kg. 

- Sử dụng các khu vực kiểm soát và hệ thống giám sát an toàn để cảnh báo 

cho công nhân về sự gần gũi của họ với các khu vực nguy hiểm, cũng như 

bảo vệ, đánh dấu và dán nhãn cho các lỗ trên sàn, mái nhà hoặc bề mặt đi 

bộ. 

trong xây dựng; 

- QCVN 18:2014/BXD: 

Quy chuẩn kỹ thuật về 

an toàn trong xây dựng; 

- Hướng dẫn EHS của 

WB. 
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Bị mắc kẹt bởi các đối tượng 

- Sử dụng khu vực xả hoặc xả chất thải được chỉ định và hạn chế hoặc 

máng để di chuyển chất thải an toàn từ cấp trên xuống cấp dưới. 

- Tiến hành cưa, cắt, mài, chà nhám, sứt mẻ hoặc đục bằng các bộ phận bảo 

vệ và neo thích hợp khi áp dụng. 

- Duy trì các cách lưu thông rõ ràng để tránh lái thiết bị nặng trên phế liệu 

lỏng lẻo. 

- Sử dụng các biện pháp chống rơi tạm thời trong giàn giáo và các cạnh của 

bề mặt làm việc nâng cao, chẳng hạn như tay vịn và ván chân để tránh vật 

liệu bị bong ra. 

- Di tản các khu vực làm việc trong các hoạt động nổ mìn và sử dụng thảm 

nổ hoặc các phương tiện làm lệch hướng khác để giảm thiểu đá bay hoặc 

phóng ra các mảnh vỡ nếu công việc được tiến hành gần người hoặc công 

trình. 

- Đeo PPE thích hợp, chẳng hạn như kính an toàn có tấm chắn bên, tấm 

chắn mặt, mũ cứng và giày an toàn. 

Máy móc di chuyển 

- Lập kế hoạch và cách ly vị trí giao thông xe, vận hành máy và khu vực đi 

bộ và kiểm soát lưu lượng phương tiện thông qua việc sử dụng các tuyến 

đường giao thông một chiều, thiết lập giới hạn tốc độ và người dân được 

huấn luyện tại chỗ mặc áo khoác có tầm nhìn cao hoặc quần áo bên ngoài 

để giao thông trực tiếp. 

- Đảm bảo tầm nhìn của nhân viên thông qua việc họ sử dụng áo có khả 

năng hiển thị cao khi làm việc hoặc đi bộ qua các khu vực vận hành thiết bị 

nặng và đào tạo công nhân để xác minh giao tiếp bằng mắt với người vận 

hành thiết bị trước khi tiếp cận phương tiện vận hành. 
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- Đảm bảo thiết bị di chuyển được trang bị báo động dự phòng âm thanh. 

- Sử dụng các thiết bị nâng được kiểm tra và bảo trì tốt, phù hợp với tải 

trọng, chẳng hạn như cần cẩu và đảm bảo tải trọng khi nâng chúng lên độ 

cao công trường cao hơn. 

Bụi  

- Nên thực hiện các kỹ thuật khử bụi như áp dụng nước hoặc hóa chất 

không độc hại để giảm thiểu bụi từ chuyển động của xe. 

- PPE chẳng hạn như mặt nạ nên được sử dụng khi mức độ bụi quá mức. 

Không gian hạn chế và khai quật 

- Các biện pháp kỹ thuật nên được thực hiện để loại bỏ, ở mức độ khả thi, 

sự tồn tại và đặc tính bất lợi của không gian hạn chế. 

- Không gian hạn chế cần có giấy phép cần được cung cấp các biện pháp 

an toàn vĩnh viễn cho các hoạt động thông gió, giám sát và cứu hộ, trong 

phạm vi có thể. Khu vực tiếp giáp với không gian hạn chế sẽ cung cấp 

nhiều chỗ cho các hoạt động khẩn cấp và cứu hộ. 

- Cửa ra vào phải phù hợp với 90% dân số công nhân với các điều chỉnh 

cho dụng cụ và quần áo bảo hộ. 

- Trước khi vào một không gian hạn chế cần có giấy phép: 

+ Quá trình hoặc đường cấp dữ liệu vào không gian cần được ngắt kết 

nối hoặc thoát nước, và làm trống và khóa. 

+ Thiết bị cơ khí trong không gian nên được ngắt kết nối, khử năng 

lượng, khóa và giằng, nếu phù hợp. 

+ Không khí trong không gian hạn chế phải được kiểm tra để đảm bảo 

hàm lượng oxy nằm trong khoảng 19,5% đến 23% và sự hiện diện 

của bất kỳ khí hoặc hơi dễ cháy nào không vượt quá 25% giới hạn nổ 
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dưới (LEL) tương ứng của nó. 

+ Nếu các điều kiện khí quyển không được đáp ứng, không gian hạn 

chế phải được thông gió cho đến khi đạt được không khí an toàn hoặc 

chỉ được thực hiện với PPE thích hợp và bổ sung. 

- Các biện pháp phòng ngừa an toàn nên bao gồm: thiết bị thở cầm tay 

(SCBA), dây cứu sinh và nhân viên an toàn đóng ngoài không gian hạn 

chế, có sẵn thiết bị cứu hộ và sơ cứu. 

- Trước khi công nhân được yêu cầu vào một không gian hạn chế cần có 

giấy phép, cần phải đào tạo đầy đủ và thích hợp về kiểm soát rủi ro không 

gian hạn chế, kiểm tra khí quyển, sử dụng PPE cần thiết, cũng như khả 

năng phục vụ và tính toàn vẹn của PPE. Hơn nữa, các kế hoạch và thiết bị 

cứu hộ hoặc phục hồi thích hợp và thích hợp nên được đưa ra trước khi 

công nhân vào không gian hạn chế. 

- Kiểm soát các yếu tố đặc thù của địa điểm có thể góp phần gây mất ổn 

định độ dốc đào, bao gồm, ví dụ, việc sử dụng khử nước đào, hỗ trợ tường 

bên và điều chỉnh độ dốc dốc giúp loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ sụp đổ, 

kẹt hoặc chết đuối. 

- Cung cấp phương tiện truy cập an toàn và tạo ra từ các cuộc khai quật, 

chẳng hạn như dốc được phân loại, tuyến đường truy cập được phân loại, 

hoặc cầu thang. 

- Tránh vận hành thiết bị đốt trong thời gian dài bên trong các khu vực đào 

mà công nhân khác phải vào trừ khi khu vực này được thông gió tích cực. 

Điện 

- Đánh dấu tất cả các thiết bị điện và dây điện có dấu hiệu cảnh báo. 

- Khóa (tắt sạc và để mở bằng thiết bị khóa được kiểm soát) và gắn thẻ 

(dấu hiệu cảnh báo được đặt trên khóa) trong quá trình bảo trì hoặc bảo 
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dưỡng. 

- Kiểm tra tất cả các dây điện, dây cáp và dụng cụ điện cầm tay để tìm dây 

bị sờn hoặc lộ ra và làm theo khuyến nghị của nhà sản xuất về điện áp hoạt 

động tối đa được phép của dụng cụ cầm tay. 

- Cách điện kép/nối đất tất cả các thiết bị điện được sử dụng trong môi 

trường đang hoặc có thể bị ướt; sử dụng thiết bị có mạch bảo vệ lỗi nối đất 

(GFI). 

- Bảo vệ dây điện và dây nối dài chống lại thiệt hại từ giao thông bằng cách 

che chắn hoặc treo trên các khu vực giao thông. 

- Ghi nhãn thích hợp của các phòng dịch vụ có thiết bị điện áp cao (hazard 

nguy hiểm điện) và nơi kiểm soát hoặc cấm nhập cảnh. 

- Thiết lập các khu vực không có khoảng cách tiếp cận xung quanh hoặc 

dưới các đường dây điện cao thế. 

- Cấu tạo cao su hoặc các phương tiện khác tiếp xúc trực tiếp hoặc buộc 

giữa, dây điện cao thế có thể cần phải được đưa ra khỏi dịch vụ trong thời 

gian 48 giờ và thay lốp xe để tránh hỏng lốp gây chấn thương nghiêm trọng 

hoặc tử vong. 

- Tiến hành xác định chi tiết và đánh dấu tất cả các dây điện bị chôn vùi 

trước khi thực hiện bất kỳ công việc khai quật nào. 

Nguy hiểm mắt 

- Sử dụng bộ phận bảo vệ máy hoặc tấm chắn giật gân hoặc thiết bị bảo vệ 

mặt và mắt, chẳng hạn như kính an toàn có tấm chắn bên, kính bảo hộ hoặc 

tấm chắn toàn mặt. Quy trình vận hành an toàn cụ thể (SOP) có thể được 

yêu cầu để sử dụng các công cụ chà nhám và mài hoặc khi làm việc xung 

quanh các hóa chất lỏng. Kiểm tra thường xuyên các loại thiết bị này trước 

khi sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn cơ học cũng là một thực hành tốt. 
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- Có thể dự đoán một cách hợp lý các khu vực di chuyển nơi thải ra các 

mảnh rắn, chất lỏng hoặc khí thải (ví dụ: xả tia lửa từ trạm cắt kim loại, xả 

van giảm áp) từ những nơi dự kiến sẽ bị công nhân hoặc khách đến thăm. 

Trong trường hợp các mảnh máy hoặc công việc có thể gây nguy hiểm cho 

công nhân tạm thời hoặc người qua đường, hệ thống bảo vệ khu vực hoặc 

giới hạn khu vực phụ phải được triển khai hoặc PPE cần thiết cho khách 

hàng tạm thời và khách truy cập. 

Quy định nên được thực hiện cho những người phải đeo kính theo toa 

thông qua việc sử dụng kính quá mức hoặc kính cứng theo toa. 

Hàn/làm việc môi trường nóng 

- Cung cấp bảo vệ mắt thích hợp như kính thợ hàn hoặc tấm chắn mắt toàn 

diện cho tất cả các nhân viên tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động hàn. Các 

phương pháp bổ sung có thể bao gồm việc sử dụng màn chắn hàn xung 

quanh nơi làm việc cụ thể (một miếng kim loại nhẹ, vải hoặc ván ép được 

thiết kế để chặn ánh sáng hàn từ người khác). Các thiết bị để trích xuất và 

loại bỏ khói độc hại tại nguồn cũng có thể được yêu cầu. 

- Quy trình vận hành (SOP) nên được thực hiện nếu hàn hoặc cắt nóng 

được thực hiện bên ngoài các trạm làm việc hàn được thiết lập, bao gồm 

“Giấy phép làm việc nóng, bình chữa cháy độc lập, đồng hồ báo cháy và 

bảo trì đồng hồ chữa cháy trong vòng một giờ sau hàn hoặc cắt nóng đã 

chấm dứt. Các thủ tục đặc biệt được yêu cầu cho công việc môi trường 

nóng trên xe tăng hoặc tàu có chứa vật liệu dễ cháy. 

Nhiệt độ môi trường làm việc 

- Theo dõi dự báo thời tiết cho công việc ngoài trời để đưa ra cảnh báo 

trước về thời tiết khắc nghiệt và sắp xếp công việc phù hợp. 

- Điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi theo quy trình quản lý căng 

thẳng nhiệt độ do Hội nghị vệ sinh công nghiệp chính phủ Hoa Kỳ cung 
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cấp, tùy thuộc vào nhiệt độ và khối lượng công việc. 

- Cung cấp nơi trú ẩn tạm thời để bảo vệ chống lại các yếu tố trong các 

hoạt động làm việc hoặc sử dụng làm khu vực nghỉ ngơi. 

- Sử dụng quần áo bảo hộ. 

- Cung cấp truy cập dễ dàng để hydrat hóa đầy đủ như nước uống hoặc đồ 

uống điện giải, và tránh tiêu thụ đồ uống có cồn. 

Cháy và nổ 

- Bảo quản chất dễ cháy khỏi nguồn đánh lửa và vật liệu oxy hóa. Hơn nữa, 

khu vực lưu trữ dễ cháy nên: 

+ Điều khiển từ xa các điểm vào và ra vào các tòa nhà. 

+ Tránh xa cửa thông gió cơ sở hoặc lỗ thông hơi. 

+ Có hệ thống thông gió tự nhiên hoặc thụ động ở tầng và trần và thông 

gió nổ. 

+ Sử dụng đồ đạc chống tia lửa. 

+ Được trang bị các thiết bị chữa cháy và cửa tự đóng, và được chế tạo 

bằng vật liệu được chế tạo để chống cháy trong thời gian vừa phải. 

- Cung cấp liên kết và nối đất, và giữa, các thùng chứa và thông gió cấp cơ 

khí bổ sung nếu vật liệu đang hoặc có thể được phân phối trong khu vực 

lưu trữ. 

- Trường hợp vật liệu dễ cháy chủ yếu bao gồm bụi, cung cấp điện nối đất, 

phát hiện tia lửa và, nếu cần, hệ thống dập tắt. 

- Xác định và dán nhãn các khu vực nguy hiểm cháy để cảnh báo các quy 

tắc đặc biệt (ví dụ: cấm sử dụng vật liệu hút thuốc, điện thoại di động hoặc 

thiết bị tạo tia lửa tiềm năng khác). 

- Cung cấp đào tạo công nhân cụ thể trong việc xử lý các vật liệu dễ cháy, 

và trong phòng cháy hoặc chữa cháy. 
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Hóa chất ăn mòn, oxy hóa và phản ứng 

- Các hóa chất ăn mòn, oxy hóa và phản ứng nên được tách biệt khỏi các 

vật liệu dễ cháy và từ các hóa chất khác không tương thích (axit với bazơ, 

chất oxy hóa so với chất khử, nhạy cảm với nước,...), được lưu trữ trong 

khu vực thông gió và trong các thùng chứa ngăn chặn thứ cấp thích hợp để 

giảm thiểu xen kẽ trong khi tràn. 

- Công nhân được yêu cầu xử lý hóa chất ăn mòn, oxy hóa hoặc phản ứng 

nên được đào tạo chuyên môn và cung cấp, và mặc, PPE thích hợp (găng 

tay, tạp dề, tấm chắn mặt hoặc kính bảo hộ,...). 

- Trường hợp hóa chất ăn mòn, oxy hóa hoặc phản ứng được sử dụng, xử 

lý hoặc lưu trữ, sơ cứu đủ điều kiện nên được đảm bảo mọi lúc. Các trạm 

sơ cứu được trang bị phù hợp phải dễ dàng tiếp cận trong toàn bộ nơi làm 

việc, và các trạm rửa mắt và/hoặc vòi hoa sen khẩn cấp phải được cung cấp 

gần với tất cả các máy trạm nơi phản ứng sơ cứu được khuyến nghị là xả 

nước ngay lập tức. 

Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) 

- Sử dụng tích cực PPE nếu các công nghệ, kế hoạch hoặc quy trình làm 

việc thay thế không thể loại bỏ hoặc giảm đủ gây nguy hiểm hoặc phơi 

nhiễm. 

- Xác định và cung cấp PPE thích hợp cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho 

người lao động  và khách thỉnh thoảng, mà không gây ra sự bất tiện không 

cần thiết cho cá nhân. 

- Bảo dưỡng PPE đúng cách, bao gồm vệ sinh và thay thế khi bị hỏng hoặc 

mòn. Sử dụng PPE đúng cách nên là một phần của chương trình đào tạo 

định kỳ cho nhân viên. 

- Việc lựa chọn PPE phải dựa trên xếp hạng rủi ro và rủi ro được mô tả 

trước đó trong phần này và được lựa chọn theo tiêu chí về hiệu suất và thử 
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nghiệm được thiết lập bởi các tổ chức được công nhận. 

Công nhân đơn độc và cô lập 

- Trong trường hợp công nhân có thể được yêu cầu thực hiện công việc 

trong trường hợp đơn độc hoặc cô lập, quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) 

cần được xây dựng và triển khai để đảm bảo tất cả PPE và các biện pháp an 

toàn được đưa ra trước khi công nhân bắt đầu làm việc. Các SOP được 

thiết lập ở mức tối thiểu, tiếp xúc bằng lời nói với công nhân ít nhất một 

lần mỗi giờ và đảm bảo nhân viên có khả năng triệu tập viện trợ khẩn cấp. 

- Nếu công nhân có khả năng tiếp xúc với hóa chất độc hại hoặc ăn mòn 

cao, các thiết bị rửa mắt và tắm khẩn cấp phải được trang bị các báo động 

rõ ràng và có thể nhìn thấy để triệu tập viện trợ bất cứ khi nào công nhân 

rửa mắt và tắm. 

Các mối nguy hiểm khác 

- Sử dụng nhân viên được đào tạo đặc biệt để xác định và loại bỏ chất thải 

từ bể, tàu, thiết bị xử lý hoặc đất bị ô nhiễm là bước đầu tiên trong các hoạt 

động ngừng hoạt động để cho phép đào, xây dựng, tháo dỡ hoặc phá hủy 

an toàn. 

- Sử dụng nhân viên được đào tạo đặc biệt để xác định và loại bỏ có chọn 

lọc các vật liệu nguy hiểm tiềm tàng trong các yếu tố xây dựng trước khi 

tháo dỡ hoặc phá hủy, bao gồm, ví dụ, các yếu tố cách nhiệt hoặc cấu trúc 

có chứa amiăng và Polychlorination Biphenyls (PCB), các thành phần điện 

có chứa thủy ngân. 

- Sử dụng PPE đặc trưng cho chất thải dựa trên kết quả đánh giá an toàn và 

sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm mặt nạ phòng độc, quần áo/đồ bảo hộ, 

găng tay và bảo vệ mắt. 

Sụp đổ công trình 

- Tại mỗi vị trí làm việc, các nhà thầu phải đánh giá hoặc đưa ra một cơ 
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quan có thẩm quyền để đánh giá tình trạng của các công trình gần đó có 

khả năng bị hư hỏng, sụp đổ trong quá trình xây dựng để tránh bất kỳ tai 

nạn lao động do sụp đổ đột ngột và là cơ sở để bồi thường cho bất kỳ thiệt 

hại do xây dựng TDA. 

- Lắp đặt các thư mục phế liệu xây dựng phải đảm bảo độ cứng và an toàn 

tuyệt đối cho công nhân làm việc, di chuyển và giữ vật liệu trên, được CSC 

và ban QLDA phê duyệt trước khi sử dụng. 

17. Sức 

khỏe và an 

toàn cộng 

đồng 

A. Nơi chứa chất thải nguy hại chung 

- TDA nên thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ cộng đồng 

khỏi các mối nguy vật lý, hóa học hoặc các mối nguy hiểm khác liên quan 

đến các khu vực dự án đang được xây dựng. 

- Hạn chế quyền đi lại trong khu vực dự án, thông qua sự kết hợp giữa kiểm 

soát thể chế và hành chính, tập trung vào các cấu trúc hoặc khu vực có rủi 

ro cao tùy thuộc vào các tình huống cụ thể của dự án, bao gồm hàng rào, 

biển báo và truyền thông rủi ro cho cộng đồng địa phương. 

- Loại bỏ các điều kiện nguy hiểm trên các vị trí xây dựng không thể được 

kiểm soát một cách hiệu quả với các hạn chế truy cập của dự án, chẳng hạn 

như che các khe hở cho các không gian hạn chế nhỏ, đảm bảo lối thoát cho 

các lỗ mở lớn hơn như rãnh hoặc đào, hoặc lưu trữ các vật liệu nguy hiểm 

bị khóa. 

B. Phòng bệnh truyền nhiễm 

- Cung cấp giám sát và sàng lọc tích cực và điều trị cho công nhân. 

- Ngăn ngừa bệnh tật trong công nhân tại các cộng đồng địa phương bằng 

cách: 

• Thực hiện các sáng kiến giáo dục và nhận thức về sức khỏe, ví dụ: bằng 

cách thực hiện chiến lược thông tin để củng cố tư vấn trực tiếp giải quyết 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13; 

- Nghị định số 

167/2013/ND-CP về xử 

phạt hành chính đối với 

các vi phạm liên quan 

đến các vấn đề an sinh, 

trật tự và an toàn xã hội 

- Hướng dẫn EHS của 

WB. Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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các yếu tố hệ thống có thể ảnh hưởng đến hành vi cá nhân cũng như thúc 

đẩy bảo vệ cá nhân và bảo vệ người khác khỏi bị nhiễm trùng, bằng cách 

khuyến khích sử dụng bao cao su. 

• Đào tạo nhân viên y tế trong điều trị bệnh. 

• Tiến hành các chương trình tiêm chủng cho công nhân tại các cộng 

đồng địa phương để cải thiện sức khỏe và bảo vệ chống nhiễm trùng. 

• Cung cấp dịch vụ y tế. 

• Cung cấp điều trị thông qua quản lý trường hợp tiêu chuẩn tại các cơ sở 

chăm sóc sức khỏe tại chỗ hoặc cộng đồng. Đảm bảo sẵn sàng tiếp cận 

điều trị y tế, bảo mật và chăm sóc phù hợp, đặc biệt là đối với lao động 

nhập cư. 

• Thúc đẩy sự hợp tác với chính quyền địa phương để tăng cường khả 

năng tiếp cận của các gia đình công nhân và cộng đồng đến các dịch vụ y 

tế công cộng và thúc đẩy tiêm chủng. 

- Ngăn ngừa ấu trùng và nhân giống trưởng thành thông qua cải thiện vệ 

sinh và loại bỏ môi trường sinh sản gần khu định cư của con người. 

- Loại bỏ nước không sử dụng. 

- Tăng vận tốc nước trong các kênh tự nhiên và nhân tạo. 

- Xem xét việc áp dụng thuốc trừ sâu còn sót lại vào tường ký túc xá. 

- Thực hiện các chương trình điều khiển tích hợp. 

- Thúc đẩy sử dụng thuốc chống côn trùng, quần áo, lưới và các rào cản 

khác để ngăn ngừa côn trùng cắn. 

- Sử dụng thuốc điều trị dự phòng bởi các nhân viên không miễn dịch và 

hợp tác với các quan chức y tế công cộng để giúp loại bỏ các hồ chứa bệnh. 

- Theo dõi và điều trị các quần thể lưu hành và di cư để ngăn ngừa bệnh lây 
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lan. 

- Hợp tác và trao đổi các dịch vụ hiện vật với các chương trình kiểm soát 

khác trong khu vực TDA để tối đa hóa hiệu quả có lợi. 

- Giáo dục nhân viên TDA và cư dân khu vực về rủi ro, phòng ngừa và 

điều trị có sẵn. 

- Giám sát các cộng đồng trong mùa có nguy cơ cao để phát hiện và điều 

trị các trường hợp. 

- Phân phối tài liệu giáo dục phù hợp. 

- Tuân theo các hướng dẫn an toàn cho việc lưu trữ, vận chuyển và phân 

phối thuốc trừ sâu để giảm thiểu khả năng lạm dụng, tràn và vô tình tiếp 

xúc với con người. 

C. An toàn giao thông 

Giảm thiểu các vụ tai nạn đường bộ liên quan đến xe dự án trong quá trình 

xây dựng thông qua sự kết hợp giữa giáo dục và nâng cao nhận thức và áp 

dụng các quy trình được mô tả trong phần quản lý an toàn giao thông ở 

trên. 

18. Quản lý 

kho lưu trữ 

- Các kho lưu trữ quy mô lớn cần các biện pháp dành riêng cho khu vực dự 

án vượt xa các biện pháp trong ECOP này. 

- Tất cả các vị trí được sử dụng phải được xác định trong các thông số kỹ 

thuật xây dựng được phê duyệt. 

- Một mương hở sẽ được xây dựng xung quanh các vị trí lưu trữ để chặn 

nước thải. 

- Nên sử dụng lớp đất mặt lưu trữ từ hố đào để khôi phục lại khu vực này 

trong điều kiện gần tự nhiên. 

- Nếu có nhu cầu cho các vị trí mới phát sinh trong quá trình xây dựng, 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13; 

- TCVN 4447:1987:  

Công trình mặt đất - Mã 

xây dựng. Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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chúng phải được phê duyệt trước bởi kỹ sư xây dựng. 

- Nếu cần đường tiếp cận, chúng phải được xem xét trong đánh giá môi 

trường. 

19. Giao 

tiếp với cộng 

đồng địa 

phương 

- Duy trì liên lạc mở với chính quyền địa phương và các cộng đồng liên 

quan; nhà thầu sẽ phối hợp với chính quyền địa phương (lãnh đạo các 

phường hoặc xã địa phương, lãnh đạo các làng) để thống nhất lịch trình 

hoạt động xây dựng tại các khu vực gần những nơi nhạy cảm hoặc vào thời 

điểm nhạy cảm (ví dụ: ngày lễ hội tôn giáo). 

- Các bản sao bằng tiếng Việt của ECOP này và các tài liệu bảo vệ môi 

trường có liên quan khác sẽ được cung cấp cho cộng đồng địa phương và 

cho công nhân tại địa điểm này. 

- Giảm không gian sân chơi, mất sân chơi và bãi đỗ xe: Việc mất các tiện 

nghi trong quá trình xây dựng thường là một nguồn gây bất tiện không thể 

tránh khỏi cho người dùng ở các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, tham khảo 

ý kiến sớm với những người bị ảnh hưởng, cung cấp cơ hội để điều tra và 

thực hiện các lựa chọn thay thế. 

- Phổ biến thông tin TDA cho các bên bị ảnh hưởng (ví dụ chính quyền địa 

phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng,...) thông qua các cuộc 

họp cộng đồng trước khi bắt đầu xây dựng. 

- Cung cấp một liên hệ quan hệ cộng đồng từ những người quan tâm có thể 

nhận thông tin về các hoạt động của dự án, trạng thái của TDA và kết quả 

triển khai TDA. 

- Cung cấp tất cả thông tin, đặc biệt là các phát hiện kỹ thuật, bằng ngôn 

ngữ dễ hiểu đối với công chúng và dưới dạng hữu ích cho các công dân 

quan tâm và các quan chức được bầu thông qua việc chuẩn bị các tờ thông 

tin và thông cáo báo chí, khi phát hiện chính trong giai đoạn thực hiện 

- Luật bảo vệ môi trường 

số 55/2014/QH13; 

- Nghị định số 

167/2013/ND-CP về xử 

phạt hành chính đối với 

các vi phạm liên quan 

đến các vấn đề an sinh, 

trật tự và an toàn xã hội. 

Nhà thầu 

Ban 

QLDA, 

CSC 
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Tác động                     

môi tường 

và xã hội 

Biện pháp giảm thiểu 

Các tiêu chuẩn,                 

quy định và hướng dẫn 

áp dụng 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

TDA . 

- Theo dõi mối quan tâm của cộng đồng và các yêu cầu thông tin khi tiến 

trình của TDA. 

- Trả lời các câu hỏi qua điện thoại và thư từ một cách kịp thời và chính 

xác. 

- Thông báo cho người dân địa phương về lịch trình xây dựng và làm việc, 

gián đoạn dịch vụ, tuyến đường vòng giao thông và tuyến xe buýt tạm thời, 

rà phá bom mìn, khi thích hợp. 

- Hạn chế hoạt động thi công vào ban đêm. Khi cần thiết đảm bảo rằng 

công việc ban đêm được lên lịch cẩn thận và cộng đồng được thông báo 

chính xác để họ có thể thực hiện các biện pháp cần thiết. 

- Ít nhất 15 ngày trước bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào (bao gồm cung cấp 

điện, nước, dịch vụ điện thoại, dịch vụ xe buýt,....), cộng đồng phải được 

thông báo qua các bài đăng tại vị trí của TDA, tại các điểm dừng xe buýt và 

tại các nhà/doanh nghiệp bị ảnh hưởng. 

- Cung cấp tài liệu kỹ thuật và bản vẽ cho chính quyền và cộng đồng địa 

phương, đặc biệt là bản phác thảo khu vực xây dựng và ESMP của công 

trường. 

- Các bảng thông báo sẽ được dựng lên tại tất cả các công trường xây dựng 

cung cấp thông tin về dự án, cũng như thông tin liên lạc về người quản lý 

công trường, nhân viên môi trường, nhân viên y tế và an toàn, số điện thoại 

và thông tin liên lạc khác để mọi người bị ảnh hưởng có thể có kênh để nói 

lên mối quan tâm và đề xuất của họ. 
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7.1.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến vị trí cụ thể trong giai đoạn xây dựng 

Bảng 7-3. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến vị trí cụ thể trong giai đoạn xây dựng 

TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

1 

Đường TC 08 là đường vào 

rộng 4 - 8 m và cách Quốc 

lộ 1A khoảng 1-2 km đến 

các công trường. 

Vật liệu xây dựng và chất 

thải vận chuyển sẽ gây ra 

(i) thiệt hại cho đường, (ii) 

bụi, khí thải, tiếng ồn và 

rung động đối với cư dân 

sống dọc hai bên đường và 

(iii) rủi ro tai nạn giao 

thông và tắc nghẽn đặc 

biệt là trên đường điểm tắc 

nghẽn trong đó chiều rộng 

đường chỉ khoảng 4 m. 

- Cấm vận chuyển vào giờ cao điểm (6 - 8 giờ 

sáng và 4 - 6 giờ chiều). 

- Sử dụng xe phù hợp (tổng trọng lượng xe tải 

dưới 20 tấn). 

- Phối hợp với cảnh sát giao thông địa phương 

để điều tiết đội xe khi cần thiết. 

- Giới hạn tốc độ xe ở tốc độ 20 k /h. 

- Hạn chế sử dụng còi. 

- Sử dụng phương tiện đã đăng ký và bảo 

dưỡng phương tiện thường xuyên, tức là cứ 

sáu tháng một lần. 

- Bao phủ vật liệu xây dựng và chất thải trong 

quá trình vận chuyển. 

- Rửa xe trước khi di chuyển ra khỏi công 

trường. 

- Sửa chữa hư hỏng đường ngay lập tức nếu có 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 
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TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

2 

Đường trung tâm qua Tân 

Lập, thị trấn Dĩ An là đường 

vào rộng 8 - 12 m, cách 

đường Hà Nội khoảng 0,5 - 

2,0 km đến các công trường. 

Vật liệu xây dựng và chất 

thải vận chuyển sẽ gây ra 

(i) thiệt hại cho đường, (ii) 

bụi, khí thải, tiếng ồn và 

rung động đối với cư dân 

sống dọc hai bên đường và 

(iii) rủi ro tai nạn giao 

thông và tắc nghẽn, đặc 

biệt là vào giờ cao điểm (6 

- 8 giờ sáng và 4 - 6 giờ 

chiều). 

- Cấm vận chuyển vào giờ cao điểm (6 - 8 giờ 

sáng và 4 - 6 giờ chiều). 

- Sử dụng xe tải phù hợp (tổng trọng lượng 

dưới 20 tấn). 

- Phối hợp với cảnh sát giao thông địa phương 

để điều tiết đội xe khi cần thiết. 

- Giới hạn tốc độ xe ở tốc độ 20 km/h. 

- Hạn chế sử dụng còi. 

- Sử dụng phương tiện đã đăng ký và bảo 

dưỡng phương tiện thường xuyên, tức là cứ 

sáu tháng một lần. 

- Bao phủ vật liệu xây dựng và chất thải trong 

quá trình vận chuyển. 

- Rửa xe trước khi di chuyển ra khỏi công 

trường. 

- Sửa chữa hư hỏng đường ngay nếu có.  

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 
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TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

3 
Một phần của con đường 

trung tâm rộng 30 m nằm 

trước cổng vào của HSSU 

cách nơi xây dựng của trung 

tâm nghiên cứu chính sách 

của HSSU khoảng 20 m, nơi 

có nhiều sinh viên lên 

xuống từ xe buýt vào giờ 

cao điểm (6 - 8 giờ sáng và 

4 - 6 giờ chiều ) 

 

Vật liệu xây dựng và vận 

chuyển chất thải sẽ gây ra 

(i) bụi, khí thải, ảnh hưởng 

tiếng ồn đối với học sinh 

và hành khách xe buýt (ii) 

rủi ro tai nạn giao thông 

đối với học sinh và khách 

du lịch, đặc biệt là vào lúc 

cao điểm (6 - 8 giờ sáng 

và 4 - 6 giờ chiều (iii) 

công nhân và sinh 

viên/khách du lịch khi sử 

dụng giao thông công 

cộng. 

- Thông báo cho ban quản lý ĐHQG-HCM về 

các hoạt động xây dựng và các tác động tiềm 

ẩn của chúng như chất thải, bụi và tiếng ồn, 

giao thông và tiến độ xây dựng ít nhất 01 

tháng trước khi bắt đầu xây dựng. 

- Cấm vận chuyển vào giờ cao điểm (6 - 8 giờ 

sáng và 4 - 6 giờ chiều). 

- Giới hạn tốc độ giới hạn ở 5 km/h khi qua 

cổng vào ĐHQG-HCM. 

- Hạn chế sử dụng còi. 

- Cấm xe đỗ trước cổng vào ĐHQG-HCM. 

- Phun nước thường xuyên (ít nhất 3 lần/ngày 

vào những ngày nắng) trên đường trung tâm 

gần cổng vào của ĐHQG-HCM để khử bụi do 

vận chuyển TDA. 

- Quản lý công nhân để tránh mọi xung đột 

giữa công nhân và sinh viên và khách du lịch 

khi sử dụng xe buýt. 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 

 

Một loạt 20 cửa hàng thực 

- Thực phẩm và đồ uống 

có thể bị nhiễm bụi do các 

hoạt động của TDA phá 

hủy, đào, lưu trữ chất thải 

xây dựng, vật liệu và giao 

thông vận tải. 

- Sức khỏe và sự an toàn 

của khách hàng và cửa 

- Thông báo cho các cửa hàng kinh doanh chủ 

Sở hữu lịch trình xây dựng, các hoạt động và 

các tác động liên quan ít nhất một tháng trước 

khi bắt đầu xây dựng. 

- Nhà thầu phải thảo luận với các cửa hàng 

kinh doanh để đạt được sự đồng thuận về tiến 

độ xây dựng, hoạt động và thời gian làm việc 

để giảm thiểu tác động đến kinh doanh. Trong 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 
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TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

phẩm và đồ uống nằm cách 

vỉa hè nâng cấp của đường 

chính TC 07 khoảng 1 m 

hàng có thể bị ảnh hưởng 

bởi bụi, khí thải từ hoạt 

động của máy và chặt 

cây. 

- Việc kinh doanh có thể 

bị ảnh hưởng tạm thời do 

giảm khách hàng thường 

xuyên, dẫn đến thu nhập 

bị mất của các chủ cửa 

hàng. 

trường hợp, việc xây dựng có thể làm mất thu 

nhập, nhà thầu phải thương lượng với chủ 

doanh nghiệp để được bồi thường thiệt hại với 

số tiền hài lòng với chủ doanh nghiệp. 

- Việc khử bụi sẽ được thực hiện thông qua 

việc che phủ công trình và chất thải trong quá 

trình vận chuyển và phun nước trên mặt 

đường, công trường ít nhất ba lần mỗi ngày 

(sáng, trưa và chiều). 

- Dọn dẹp công trường trong và sau mỗi phiên 

làm việc và tất cả chất thải rắn sẽ được loại bỏ 

khỏi công trường trong vòng 24 giờ. 

- Che chắn an toàn các hạng mục xây dựng 

không hoàn chỉnh và các mương chưa hoàn 

thành vào cuối ngày. 

4 

Một nhà hàng cách đường 

Tieu Bieu 2 nâng cấp 

khoảng 1 m. Thời gian hoạt 

động của nó là từ 7-9 giờ 

sáng cho bữa sáng, 11 - 12 

giờ sáng cho bữa trưa và 5-6 

- Thực phẩm và đồ uống 

có thể bị nhiễm bụi do các 

hoạt động làm việc phá 

hủy, đào, lưu trữ chất thải 

xây dựng, vật liệu và giao 

thông vận tải. 

- Sức khỏe và sự an toàn 

của khách hàng, chủ nhà 

hàng và nhân viên của nhà 

hàng có thể bị ảnh hưởng 

bởi bụi, khí thải từ hoạt 

động của máy và chặt cây. 

- Thông báo cho chủ nhà hàng về lịch trình 

xây dựng, các hoạt động và các tác động liên 

quan ít nhất một tháng trước khi bắt đầu xây 

dựng. 

- Tiến độ thi công cần được sắp xếp hợp lý để 

giảm tác động đến doanh nghiệp; (Ví dụ: tránh 

các lần kinh doanh 7 - 9 giờ sáng, 11 - 12 giờ 

sáng và 5 - 6 giờ chiều). 

- Trong trường hợp, việc xây dựng có thể làm 

mất thu nhập, nhà thầu phải thương lượng với 

chủ doanh nghiệp để được bồi thường thiệt hại 

với số tiền hài lòng với chủ doanh nghiệp. 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 
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TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

giờ chiều cho bữa tối. - Việc kinh doanh có thể 

bị ảnh hưởng tạm thời do 

giảm khách hàng thường 

xuyên, dẫn đến mất thu 

nhập của chủ nhà hàng. 

- Việc khử bụi sẽ được thực hiện thông qua 

việc che phủ công trình và chất thải trong quá 

trình vận chuyển và phun nước trên mặt đường 

và công trường ít nhất ba lần mỗi ngày (sáng, 

trưa và chiều). 

- Dọn dẹp công trường trong và sau mỗi phiên 

làm việc và tất cả chất thải rắn sẽ được loại bỏ 

khỏi công trường trong vòng 24 giờ. 

- Che chắn an toàn các hạng mục xây dựng 

không hoàn chỉnh và các mương chưa hoàn 

thành vào cuối ngày. 

5 
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng ĐHQG-HCM về giáo 

dục quốc phòng, phường 

Đông Hòa, cách đường TC 

số 7 khoảng 50 m. 

 

- Hoạt động đào tạo có thể 

bị xáo trộn do tiếng ồn và 

độ rung gây ra từ các hoạt 

động làm việc của phá 

hủy, đào và vận hành máy. 

- Sức khỏe và sự an toàn 

của nhân viên và học sinh 

có thể bị ảnh hưởng do 

bụi, khí thải và tai nạn 

giao thông, đặc biệt là vào 

giờ cao điểm (6 - 8 giờ 

sáng và 4 - 6 giờ chiều). 

- Thông báo cho ban quản lý Trung tâm về tiến 

độ thi công, các hoạt động và các tác động liên 

quan ít nhất một tháng trước khi bắt đầu thi 

công. 

- Việc khử bụi sẽ được thực hiện thông qua 

việc che phủ công trình và chất thải trong quá 

trình vận chuyển và phun nước trên mặt đường 

và công trường ít nhất ba lần mỗi ngày (sáng, 

trưa và chiều). 

- Dọn dẹp công trường trong và sau mỗi phiên 

làm việc và tất cả chất thải rắn sẽ được loại bỏ 

khỏi công trường trong vòng 24 giờ. 

- Che chắn an toàn các hạng mục xây dựng 

không hoàn chỉnh và các mương chưa hoàn 

thành vào cuối ngày. 

- Cấm vận chuyển vào giờ cao điểm (6 - 8 giờ 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 
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TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

sáng và 4 - 6 giờ chiều). 

- Giới hạn tốc độ xe ở tốc độ 5 km/h khi đi qua 

cổng vào Trung tâm. 

- Hạn chế sử dụng còi. 

- Cấm xe đỗ trước cổng vào trung tâm. 

- Quản lý công nhân để tránh mọi xung đột với 

sinh viên.  

6 

Hồ đá số 5 liền kề với 

đường nội bộ đề xuất; cách 

Viện nghiên cứu đề xuất 

khoảng 50 m 

- Chất thải chảy tràn và 

vật liệu từ cả hai vị trí xây 

dựng vào hồ có thể gây ô 

nhiễm nước và bồi lắng. 

- Rút ra có thể xảy ra nếu 

công nhân bất cẩn rơi 

xuống hồ. 

- Hoạt động đào đất sẽ không được lên kế 

hoạch vào những ngày mưa. 

- Dự trữ đất đào có thể được ổn định để ngăn 

dòng chảy đất. 

- Đất đào và vật liệu xây dựng như cát, đá và 

sỏi sẽ được dự trữ cách bờ hồ ít nhất 50 m. 

- Lán trại công nhân sẽ được đặt cách bờ hồ ít 

nhất 50 m. 

- Trạm trộn xi măng sẽ được lắp đặt cách 

nguồn nước khoảng 50 m. 

- Trạm trộn xi măng sẽ được lắp đặt cách 

nguồn nước khoảng 50 m. 

- Dòng chảy sẽ được thu gom vào các ao bẫy 

trầm tích tại chỗ để được rõ ràng trước khi xả 

vào hệ thống thoát nước. 

- Xử lý rác vào hồ bị cấm. 

- Lắp đặt biển cảnh báo hồ sâu nguy hiểm ở bờ 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 
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TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

hồ và không cho phép công nhân tắm rửa hoặc 

bơi trong hồ.  

7 

Viện Môi trường và Tài 

nguyên (IER) cách Viện 

nghiên cứu đề xuất và 

đường hồ nội bộ khoảng 30 

m. 

- Hoạt động của IER có 

thể bị xáo trộn bởi tiếng 

ồn, rung động do các hoạt 

động phụ của hoạt động 

đào, vận chuyển, vận 

hành máy. 

- Sức khỏe và sự an toàn 

của nhân viên có thể bị 

ảnh hưởng do bụi, khí 

thải, tai nạn giao thông. 

- An ninh và trật tự của 

IER có thể bị xáo trộn do 

sự hiện diện của công 

nhân và người theo dõi 

trong khuôn viên. 

- Thông báo cho Ban lãnh đạo IER về các hoạt 

động xây dựng và các tác động tiềm ẩn của 

chúng như chất thải, bụi và tiếng ồn, giao 

thông và tiến độ thi công ít nhất 01 tháng trước 

khi bắt đầu xây dựng. 

- Lán trại lao động được xây dựng trên mảnh 

đất được sự cho phép của ĐHQG-HCM. 

- Cấm vận chuyển vào giờ cao điểm (6 - 8 giờ 

sáng và 4 - 6 giờ chiều). 

- Giới hạn tốc độ xe ở tốc độ 5 km/h khi đi qua 

cổng vào IER. 

- Hạn chế sử dụng còi khi đi qua IER. 

- Tất cả các máy móc/thiết bị tạo ra tiếng ồn sẽ 

được bố trí cách IER ít nhất 100 m. 

- Xịt nước thường xuyên (ít nhất 3 lần/ngày 

vào những ngày nắng) trên công trường để khử 

bụi. 

- Dọn dẹp công trường trong và sau mỗi phiên 

làm việc và tất cả chất thải rắn sẽ được loại bỏ 

khỏi công trường trong vòng 24 giờ. 

- Quản lý công nhân để tránh mọi xung đột 

giữa công nhân và sinh viên và nhân viên của 

IER. 

- Lán trại lao động được xây dựng trên mảnh 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 



 

200 

TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

đất được ĐHQG-HCM cho phép. 

- Cấm vận chuyển vào giờ cao điểm (6 - 8 giờ 

sáng và 4 - 6 giờ chiều). 

- Giới hạn tốc độ xe ở tốc độ 5 km/h khi đi qua 

cổng vào IER. 

- Hạn chế sử dụng còi khi đi qua IER. 

- Tất cả các máy móc/thiết bị tạo ra tiếng ồn sẽ 

được bố trí cách IER ít nhất 100 m. 

- Xịt nước thường xuyên (ít nhất 3 lần/ngày 

vào những ngày nắng) trên công trường để khử 

bụi. 

- Dọn dẹp công trường trong và sau mỗi phiên 

làm việc và tất cả chất thải rắn sẽ được loại bỏ 

khỏi công trường trong vòng 24 giờ. 

- Quản lý công nhân để tránh mọi xung đột 

giữa công nhân và sinh viên và nhân viên của 

IER. 
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Khoa Y của ĐHQG-HCM, 

cách vị trí đề xuất của Khoa 

- Hoạt động đào tạo và 

học tập của bộ phận y tế 

hiện tại có thể bị xáo trộn 

bởi tiếng ồn, độ rung gây 

ra từ các hoạt động dự án 

đào, vận chuyển, vận 

hành máy. 

- Sức khỏe và sự an toàn 

của nhân viên có thể bị 

- Thông báo cho ban quản lý Nhà trường về 

các hoạt động xây dựng và các tác động tiềm 

ẩn của chúng như chất thải, bụi và tiếng ồn, 

giao thông và tiến độ thi công ít nhất 01 tháng 

trước khi bắt đầu xây dựng. 

- Lán trại lao động được xây dựng trên khu đất 

được ĐHQG-HCM cho phép. 

- Cấm vận chuyển vào giờ cao điểm (6 - 8 giờ 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 



 

201 

TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

Y mới khoảng 50 m. ảnh hưởng do bụi, khí 

thải, nhiễu loạn giao 

thông trong khuôn viên. 

- An ninh và trật tự của 

Khoa Y có thể bị xáo trộn 

do sự hiện diện của công 

nhân và người theo dõi 

trong khuôn viên. 

sáng và 4 - 6 giờ chiều). 

- Hạn chế tốc độ xe ở tốc độ 5 km/h khi vào 

công trường. 

- Hạn chế sử dụng còi khi đi qua Khoa Y hiện 

có. 

- Tất cả các máy móc/thiết bị tạo ra tiếng ồn sẽ 

được bố trí cách xa Khoa Dược hiện tại ít nhất 

100 m. 

- Xịt nước thường xuyên (ít nhất 3 lần/ngày 

vào những ngày nắng) trên công trường để khử 

bụi. 

- Dọn dẹp công trường trong và sau mỗi phiên 

làm việc và tất cả chất thải rắn sẽ được loại bỏ 

khỏi công trường trong vòng 24 giờ. 

- Quản lý công nhân để tránh mọi xung đột 

giữa công nhân và sinh viên và nhân viên của 

IER. 

9 

Tòa nhà trung tâm của 

HSSU cách trung tâm học 

tập chính sách đề xuất của 

- Hoạt động đào tạo và 

học tập có thể bị xáo trộn 

bởi tiếng ồn, độ rung gây 

ra từ các hoạt động dự án 

đào, vận chuyển, vận hành 

máy. 

- Sức khỏe và sự an toàn 

của nhân viên có thể bị 

ảnh hưởng do bụi, khí 

- Thông báo cho ban quản lý ĐHQG-HCM về 

các hoạt động xây dựng và các tác động tiềm 

ẩn của chúng như chất thải, bụi và tiếng ồn, 

giao thông và tiến độ thi công ít nhất 01 tháng 

trước khi bắt đầu xây dựng. 

- Cấm vận chuyển vào giờ cao điểm (6 - 8 giờ 

sáng và 4 - 6 giờ chiều). 

- Hạn chế tốc độ xe ở mức 5 km/h khi qua 

cổng vào ĐHQG-HCM; 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 



 

202 

TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

HSSU khoảng 50 m. thải, rối loạn giao thông. 

- An ninh và trật tự của 

HSSU có thể bị xáo trộn 

do sự hiện diện của công 

nhân và người theo dõi 

trong khuôn viên. 

- Phân công nhân viên sắp xếp việc vận 

chuyển trước khi tiếp cận công trường. 

- Hạn chế sử dụng còi. 

- Cấm xe đỗ trước cổng vào ĐHQG-HCM và 

trên đường vào của sinh viên đến ĐHQG-

HCM. 

- Tắt máy của phương tiện khi dừng tải và tải 

lên các vật liệu và chất thải tại nơi làm việc. 

- Hạn chế tốc độ xe ở mức 5 km/h khi qua 

cổng vào. 

- Phân công nhân viên sắp xếp việc vận 

chuyển trước khi tiếp cận công trường. 

- Hạn chế sử dụng còi. 

- Cấm xe đỗ trước cổng vào ĐHQG-HCM và 

trên đường vào của sinh viên đến ĐHQG-

HCM. 

- Tắt máy của phương tiện khi dừng tải và tải 

lên các vật liệu và chất thải tại nơi làm việc. 

- Rửa xe tải trước khi vào công trường. 

- Xịt nước thường xuyên (ít nhất 3 lần/ngày 

vào những ngày nắng) trên đường vào và công 

trường để ngăn bụi. 

- Dọn dẹp công trường trong và sau mỗi phiên 

làm việc và tất cả chất thải rắn sẽ được loại bỏ 

khỏi công trường trong vòng 24 giờ. 



 

203 

TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

- Tất cả các máy móc/thiết bị tạo ra tiếng ồn sẽ 

được bố trí cách xa trung tâm tòa nhà của 

ĐHQG-HCM ít nhất 100 m. 

- Quản lý công nhân để tránh mọi xung đột 

giữa công nhân và sinh viên và nhân viên của 

HSSU. 
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Tòa nhà trung tâm của UEL 

cách trung tâm nghiên cứu 

chính sách đề xuất của UEL 

khoảng 100 m 

- Hoạt động đào tạo và 

học tập có thể bị xáo trộn 

bởi tiếng ồn, độ rung gây 

ra từ các hoạt động dự án 

đào, vận chuyển, vận 

hành máy. 

- Sức khỏe và sự an toàn 

của nhân viên có thể bị 

ảnh hưởng do bụi, khí 

thải, rối loạn giao thông. 

- An ninh và trật tự của 

UEL có thể bị xáo trộn do 

sự hiện diện của công 

nhân và người theo dõi 

trong khuôn viên. 

- Thông báo cho ban quản lý ĐHQG-HCM về 

các hoạt động xây dựng và các tác động tiềm 

ẩn của chúng như chất thải, bụi và tiếng ồn, 

giao thông và tiến độ thi công ít nhất 01 tháng 

trước khi bắt đầu xây dựng. 

- Cấm vận chuyển vào giờ cao điểm (6 - 8 giờ 

sáng và 4 - 6 giờ chiều). 

- Hạn chế tốc độ xe ở mức 5 km/h khi qua 

cổng vào ĐHQG-HCM; 

- Hạn chế sử dụng còi khi vào khuôn viên 

ĐHQG-HCM. 

- Cấm xe đỗ trước cổng vào ĐHQG-HCM và 

trên đường vào của sinh viên đến ĐHQG-

HCM. 

- Tắt máy của phương tiện khi dừng tải và tải 

lên các vật liệu và chất thải tại nơi làm việc. 

- Rửa xe tải trước khi vào khuôn viên ĐHQG-

HCM. 

- Xịt nước thường xuyên (ít nhất 3 lần/ngày 

vào những ngày nắng) trên đường vào và công 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 



 

204 

TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

trường để ngăn bụi. 

- Dọn dẹp công trường trong và sau mỗi phiên 

làm việc và tất cả chất thải rắn sẽ được loại bỏ 

khỏi công trường trong vòng 24 giờ. 

- Quản lý công nhân để tránh mọi xung đột 

giữa công nhân và sinh viên và nhân viên của 

UEL. 

11 

Ký túc xá sinh viên B và 

nhà ăn, cách trạm XLNT 

nâng cấp đề xuất cho ký túc 

xá khoảng 30 m. 

- Thực phẩm trong phòng 

ăn của học sinh có thể bị 

ô nhiễm do bụi do các 

hoạt động xây dựng trạm 

XLNT tạo ra. 

- Sức khỏe và sự an toàn 

của học sinh có khả năng 

bị ảnh hưởng do tiếng ồn, 

rung, bụi, khí thải và tai 

nạn giao thông. 

- An ninh và trật tự của ký 

túc xá có thể bị xáo trộn 

do dòng công nhân và 

người theo dõi trong các 

cơ sở. 

- Thông báo cho ban quản lý ký túc xá về các 

hoạt động xây dựng và các tác động tiềm ẩn 

của chúng như chất thải, bụi và tiếng ồn, giao 

thông và tiến độ thi công ít nhất 01 tháng trước 

khi bắt đầu xây dựng. 

- Cấm vận chuyển vào giờ cao điểm (6 - 8 giờ 

sáng và 4 - 6 giờ chiều). 

- Giới hạn tốc độ xe ở mức 5 km/h khi đi qua 

ký túc xá. 

- Hạn chế sử dụng còi khi đi qua ký túc xá. 

- Tắt máy của phương tiện khi dừng tải và tải 

lên các vật liệu và chất thải tại nơi làm việc. 

- Xịt nước thường xuyên (ít nhất 3 lần/ngày 

vào những ngày nắng) trên đường vào và công 

trường để ngăn bụi. 

- Dọn dẹp công trường trong và sau mỗi phiên 

làm việc và tất cả chất thải rắn sẽ được loại bỏ 

khỏi công trường trong vòng 24 giờ. 

- Tất cả các máy móc/thiết bị tạo ra tiếng ồn sẽ 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 



 

205 

TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

được bố trí cách ký túc xá ít nhất 50 m. 

- Quản lý công nhân để tránh mọi xung đột 

giữa công nhân và sinh viên của ký túc xá. 

12 
Đại học Khoa học Tự nhiên 

cách trường Khoa Kiến trúc 

và Xây dựng đề xuất 

khoảng 100 m. 

- Hoạt động đào tạo và 

học tập có thể bị xáo trộn 

bởi tiếng ồn, độ rung gây 

ra từ các hoạt động dự án 

đào, vận chuyển, vận hành 

máy. 

- Sức khỏe và sự an toàn 

của học sinh có khả năng 

bị ảnh hưởng do tiếng ồn, 

rung, bụi, khí thải và tai 

nạn giao thông. 

- Thông báo cho ban quản lý ĐHQG-HCM về 

các hoạt động xây dựng và các tác động tiềm 

ẩn của chúng như chất thải, bụi và tiếng ồn, 

giao thông và tiến độ thi công ít nhất 01 tháng 

trước khi bắt đầu xây dựng. 

- Cấm vận chuyển vào giờ cao điểm (6 - 8 giờ 

sáng và 4 - 6 giờ chiều). 

- Hạn chế tốc độ xe ở mức 5 km/h khi qua 

cổng vào ĐHQG-HCM; 

- Tắt máy của phương tiện khi dừng tải và tải 

lên các vật liệu và chất thải tại nơi làm việc. 

- Xịt nước thường xuyên (ít nhất 3 lần/ngày 

vào những ngày nắng) trên đường vào và công 

trường để ngăn bụi. 

- Dọn dẹp công trường trong và sau mỗi phiên 

làm việc và tất cả chất thải rắn sẽ được loại bỏ 

khỏi công trường trong vòng 24 giờ. 

- Quản lý công nhân để tránh mọi xung đột 

giữa công nhân và sinh viên và nhân viên của 

trường. 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 



 

206 

TT 

Các vị trí cụ thể và mối 

quan hệ với hoạt động của 

tiểu dự án  

Tác động tiềm năng  Các biện pháp giảm thiểu 

Trách nhiệm 

Thực hiện Giám sát 

13 

 

Trung tâm nghiên cứu chính 

sách của HSSU. 

Đất và vật liệu xây dựng 

từ công trường có thể 

được đổ vào sân của 

HSSU khi trời mưa. 

Nhà thầu phải đồng ý với ban lãnh đạo của 

HSSU, về việc thiết kế hệ thống thoát nước 

trước công trường để ngăn nước mưa xả trực 

tiếp vào khu đất dự kiến của Trung tâm nghiên 

cứu. 

Nhà thầu 
Ban QLDA, 

CSC 

  



 

207 

7.1.4. Các biện pháp giảm thiểu để giải quyết các tác động tích lũy trong giai đoạn xây 

dựng 

BQL sẽ hợp tác chặt chẽ với các ban quản lý dự án của UEL, Khoa Y và Trung tâm Giáo dục 

Quốc phòng An ninh trong quá trình xây dựng TDA để giải quyết các tác động tích lũy. Các 

biện pháp giảm thiểu được đề xuất trong ECOP sẽ được áp dụng để giảm thiểu các tác động 

bất lợi đến chất lượng không khí và giao thông do việc thực hiện các dự án khác cùng lúc, 

như (i) ô nhiễm không khí do phát thải bụi và khí và (ii) tắc nghẽn giao thông và tai nạn có 

thể do vận chuyển TDA đề xuất tại mục 1 và mục 7 tương ứng trong Bảng 7-3 và các biện 

pháp giảm thiểu cụ thể để giải quyết các tác động cụ thể đến chất lượng không khí và xáo trộn 

giao thông và tai nạn khi vận chuyển qua đường vào (đường trung tâm và đường chính TC 

08) được chỉ định trong Mục 1 và 2 của Bảng 7-4. 

7.1.5. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành 

Dưới đây là một loạt các biện pháp giảm thiểu sẽ được áp dụng để tránh, ngăn chặn, giảm 

thiểu và bù đắp các tác động môi trường và xã hội trong quá trình hoạt động. Trường sẽ chịu 

trách nhiệm hoàn toàn trong việc thực hiện tất cả các biện pháp giảm thiểu được đề xuất để 

giải quyết các rủi ro và tác động tiêu cực về môi trường và xã hội có thể phát sinh trong giai 

đoạn hoạt động. 

 Biện pháp giảm thiểu phát thải khí và tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng 

Giảm thiểu phát thải khí: ĐHQG-HCM sẽ chọn loại máy phát điện được sản xuất theo tiêu 

chuẩn an toàn và thân thiện với môi trường và có mức phát thải khí và tiếng ồn thấp. Sử dụng 

dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp 0,05S hoặc nhiên liệu sinh học sẽ được tính đến. 

Công việc kiểm tra và bảo trì sẽ được thực hiện thường xuyên, tức là cứ sáu tháng một lần. 

Ngoài ra, ĐHQG-HCM sẽ trồng các vành đai cây xanh xung quanh ĐHQG-HCM và dọc theo 

các lối đi nội bộ để tạo ra một bầu không khí mát mẻ và trong lành, giảm thiểu tác động của 

ĐHQG-HCM lên các khu dân cư. 

Giảm thiểu tiếng ồn: Phòng máy phát điện nằm ở khu vực thích hợp, cách xa khu vực làm 

việc với khoảng cách ≥ 20 m. Để giảm thiểu hiệu ứng tiếng ồn, nhân viên vận hành nên cài 

đặt tự động khởi động lại khi mất điện. Công nhân sẽ được cung cấp mũ tai khi họ vận hành 

máy phát điện. Khi định vị bộ máy phát điện ngoài trời, việc sử dụng thùng loa - đặc biệt là 

thùng giảm âm - kết hợp tất cả các biện pháp này này thành một công cụ giúp bảo vệ cũng 

như giảm âm thanh. Hình dưới đây cho thấy các biện pháp được áp dụng để giảm độ ồn. 

Hình 7-1. Cấu tạo máy phát điện điển hình cho thấy các biện pháp kiểm soát tiếng ồn 

Bộ giảm 

thanh chính 

Bộ giảm thanh 

thứ cấp 

Bộ giảm khí 

Hợp chất bịt kín giữa vỏ và móng 

để ngăn chặn sự xâm nhập của 

nước và tiếng ồn 

Ống thổi linh 

hoạt 

Bộ suy giảm 

đầu vào 

Móng dày khoảng 

100 mm, có mức độ 

và bằng phẳng, cho 

phép đường nhiên 

liệu và cáp  

Cao su trong giá đỡ 

Độ rộng cho phép của chân đế xung 

quanh khoảng từ 600 - 1.000 mm 
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 Các biện pháp giảm thiểu cho nước thải sinh hoạt và bùn thải 

Nước thải sinh hoạt thải ra từ các cơ sở được đề xuất: nhà vệ sinh và căn-tin sẽ được thu gom 

và xử lý bởi các trạm xử lý nước thải được đề xuất trước khi xả vào suối Nhum. 

Bùn trong các hố ga của hệ thống nước thải bên trong và trong các nhà vệ sinh sẽ được Coogn 

ty Môi trường đô thị loại bỏ thường xuyên 2 - 3 năm/lần và được vận chuyển đến bãi chôn lấp 

bởi BWE để xử lý để đảm bảo vệ sinh và an toàn môi trường. 

 Biện pháp giảm thiểu cho các vấn đề xã hội 

- Học sinh phải tuân thủ các yêu cầu đăng ký với chính quyền địa phương để được tạm trú. 

Học sinh bị cấm lạm dụng rượu hoặc ma túy, và đánh bạc. 

- ĐHQG-HCM sẽ tăng cường giao tiếp cho sinh viên về tinh thần học tập và hành vi đúng 

đắn với giáo viên, giữa sinh viên và với người dân địa phương. 

- ĐHQG-HCM sẽ cung cấp cho sinh viên thư viện, phòng học tập và khu thể thao với mục 

đích giúp sinh viên tránh các tệ nạn xã hội. 

- ĐHQG-HCM sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao và biểu diễn vào cuối tuần 

hoặc ngày lễ để thu hút sự tham gia của sinh viên. 

- ĐHQG-HCM sẽ phối hợp với các đơn vị có trách nhiệm của quận Thủ Đức và thị xã Dĩ 

An quản lý cửa hàng, nhà hàng, dịch vụ và nhà khách quanh trường với mục đích đảm 

bảo giá cả ổn định và an toàn thực phẩm cũng như ngăn ngừa tệ nạn xã hội. 

- Chính quyền địa phương sẽ tính đến các vấn đề quy hoạch để đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng 

hiện tại của địa phương đáp ứng sự phát triển của ĐHQG-HCM. 

 Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn 

- Tất cả sinh viên và nhân viên sẽ được tăng cường tuyên truyền về thu gom chất thải và 

bảo vệ môi trường trong và ngoài ĐHQG-HCM, giảm khối lượng chất thải thải vào bãi 

chất thải. 

- Chất thải tái sử dụng hoặc tái chế sẽ được tách riêng khỏi các chất thải khác và được xử 

lý theo quy định của Nghị định 59/2007/ND-CP và Nghị định 38/2015/ND-CP. 

- Thùng rác có thể tích 100 lít sẽ được cung cấp và tập trung tại khu vực được chỉ định 

trong ĐHQG-HCM để phân tách chất thải rắn thông thường để tái sử dụng/tái chế. 

- ĐHQG-HCM sắp xếp đơn vị vệ sinh để dọn dẹp ĐHQG-HCM hàng ngày, thu gom tất cả 

rác thải vào thùng rác với khối lượng 100 lít nằm trong khu vực được chỉ định của 

ĐHQG-HCM. 

- Khoảng 17,3 tấn/ngày chất thải sẽ được vận chuyển đến bãi rác của BWE theo hợp đồng 

với công ty. 

 Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn nguy hại 

Chất thải nguy hại sẽ được tách riêng khỏi chất thải không nguy hại và được xử lý theo Thông 

tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại. TDA cũng sẽ áp dụng các thực hành 

tốt về lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại, như sau: 

- Chất thải nguy hại được lưu trữ theo cách ngăn chặn sự đi lại hoặc tiếp xúc giữa các chất 

thải không tương thích và cho phép kiểm tra giữa các thùng chứa để theo dõi rò rỉ hoặc 

tràn. Các ví dụ bao gồm đủ không gian giữa sao cho không tương thích hoặc tách biệt vật 

lý như tường hoặc đường ngăn chặn. 

- Bảo quản trong hộp kín tránh ánh nắng trực tiếp, gió và mưa. 

- Cung cấp thông gió đầy đủ, nơi chất thải dễ bay hơi được lưu trữ. 
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- Hệ thống ngăn chặn thứ cấp nên được xây dựng với các vật liệu phù hợp với chất thải 

được chứa và đầy đủ để ngăn ngừa tổn thất cho môi trường. 

- Ngăn chứa thứ cấp được bao gồm bất cứ nơi nào chất thải lỏng được lưu trữ trong khối 

lượng lớn hơn 220 lít. Khối lượng ngăn chặn thứ cấp khả thi phải có ít nhất 110 % của 

kho lưu trữ lớn nhất, hoặc 25 % của tổng dung lượng lưu trữ (tùy theo mức nào lớn hơn), 

tại vị trí cụ thể đó. 

- Lưu trữ các chất độc hại phải ở những nơi được tạo điều kiện: i) mái nhà; ii) bê tông mặt 

đất và chịu nước; iii) cạnh xung quanh các khu vực lưu trữ; iv) tránh xa các vùng nước và 

khu vực có nguy cơ cháy cao. 

- Dán nhãn ký hiệu độc hại trên các thùng có kích thước 30 cm x 30 cm theo quy định tại 

Thông tư 36/2015/BTNMT. 

- Ký hợp đồng với công ty có thẩm quyền được Bộ Tài nguyên và Môi trường (BWE) cấp 

phép thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của Thông tư 

36/2015/BTNMT; 

- Việc vận chuyển chất thải tại chỗ và ngoài địa điểm nên được tiến hành theo hướng ngăn 

ngừa hoặc giảm thiểu sự cố tràn, xả và phơi nhiễm cho nhân viên, học sinh, nhân viên và 

dân chúng. Tất cả các thùng chứa chất thải được chỉ định cho lô hàng ngoài địa điểm phải 

được bảo mật và dán nhãn với nội dung và các mối nguy hiểm liên quan, được tải đúng 

cách trên các phương tiện vận chuyển trước khi rời khỏi dự án và kèm theo biên bản bàn 

giao vận chuyển (ví dụ như bản kê khai) mô tả tải trọng và mối nguy liên quan. 

 Biện pháp giảm thiểu xáo trộn giao thông và tai nạn 

- ĐHQG-HCM sẽ tăng cường liên lạc thường xuyên về an toàn giao thông (luôn sử dụng 

mũ bảo hiểm, tuân thủ luật giao thông) bao gồm các quy tắc giao thông của ĐHQG-HCM 

cho sinh viên và nhân viên, đặc biệt là vào ngày đầu tiên của những người mới đến. 

- Cây xanh trên vỉa hè của những con đường sẽ được trồng để đảm bảo an toàn cho người 

đi bộ và người đi xe đạp trên hè phố. 

- ĐHQG-HCM sẽ liên lạc thường xuyên để tạo điều kiện cho sinh viên và nhân viên sống 

ngoài trường sử dụng phương tiện giao thông công cộng đến ĐHQG-HCM để giảm áp 

lực ùn tắc giao thông thành phố, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên đi đến ĐHQG-

HCM từ ký túc xá đi bộ hoặc bằng xe đạp để giảm ô nhiễm không khí. 

- Các thông lệ tốt về quy tắc giao thông trong ĐHQG-HCM sẽ được áp dụng cho việc quản 

lý giao thông trong các cơ sở mới. 

 Biện pháp giảm thiểu cháy, nổ và chập điện 

- Hệ thống điện được thiết kế và lắp đặt với đầy đủ các thiết bị an toàn điện như vật liệu 

chống cháy, bảo vệ quá tải, ngắt mạch tự động và ngắn mạch, chống rò rỉ. Thiết kế và sắp 

xếp các hạng mục tuân thủ các quy định về hỏa hoạn. Hồ sơ chữa cháy TDA phải được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Kế hoạch tổng thể về an toàn tính mạng và hỏa hoạn xác định các rủi ro hỏa hoạn lớn, các 

quy tắc, tiêu chuẩn và quy định hiện hành và các biện pháp giảm thiểu phải được chuẩn 

bị bởi một chuyên gia có trình độ phù hợp trước khi vận hành các tòa nhà. Chuyên gia có 

trình độ phù hợp được lựa chọn để chuẩn bị Kế hoạch tổng thể, chịu trách nhiệm xử lý 

chi tiết các vấn đề được mô tả sau đây, và tất cả các vấn đề được bắt buộc khác. 

+ Phòng tránh hoả hoạn: Việc phòng cháy chữa cháy xác định các nguy cơ cháy và 

nguồn lửa, và các biện pháp cần thiết để hạn chế sự phát triển của lửa và khói nhanh. 

Những vấn đề này bao gồm: (i) tải nhiên liệu và kiểm soát chất dễ cháy, (ii) nguồn 
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đánh lửa, (iii) đặc tính lan truyền ngọn lửa hoàn thiện bên trong, (iv) đặc tính sản 

xuất khói kết thúc bên trong, và (v) hành vi của con người, và bảo trì. 

+ Lối thoát hiểm: Phương tiện đầu ra bao gồm tất cả các biện pháp thiết kế tạo điều 

kiện cho nhân viên sinh viên hoặc người cư trú sơ tán trong trường hợp hỏa hoạn 

hoặc trường hợp khẩn cấp khác, chẳng hạn như (i) lối thoát rõ ràng, không bị cản trở, 

(ii) khả năng tiếp cận với người khuyết tật/tàn tật, (iii) đánh dấu và ký và (iv) chiếu 

sáng khẩn cấp. 

+ Hệ thống phát hiện và báo động: Các hệ thống này bao gồm tất cả các biện pháp, bao 

gồm hệ thống liên lạc và địa chỉ công cộng cần thiết để phát hiện đám cháy và cảnh 

báo: (i) nhân viên tòa nhà, (ii) đội phản ứng khẩn cấp, (iii) cư dân, (iv) đổi phòng thủ 

dân sự. 

+ Khoanh vùng sự cố: Ngăn chứa tất cả các biện pháp để ngăn chặn hoặc làm chậm sự 

lan truyền của lửa và khói, bao gồm: (i) ngăn cách, (ii) tường lửa, (iii) sàn, (iv) cửa, 

(v) giảm chấn và (vi) khói hệ thống điều khiển. 

+ Ngăn chặn và kiểm soát hỏa hoạn: Ngăn chặn và kiểm soát hỏa hoạn bao gồm tất cả 

các cài đặt phòng cháy chữa cháy tự động và thủ công như: (i) hệ thống phun nước tự 

động, (ii) bình chữa cháy (iii) cuộn vòi chữa cháy. 

+ Kế hoạch ứng phó khẩn cấp: Kế hoạch ứng phó khẩn cấp là một tập hợp các quy 

trình dựa trên kịch bản để hỗ trợ nhân viên, học sinh và đội phản ứng khẩn cấp trong 

các bài tập huấn luyện và cấp cứu thực tế. 

+ Vận hành và bảo trì: Vận hành và bảo trì bao gồm chuẩn bị lịch trình để bảo trì và 

kiểm tra thường xuyên các tính năng an toàn phòng cháy và sinh hoạt để đảm bảo 

rằng các cấu trúc và hệ thống cơ khí, điện, dân dụng luôn tuân thủ các tiêu chí thiết 

kế an toàn phòng cháy và chữa cháy và vận hành theo yêu cầu sẵn sàng. 

- Các biện pháp phòng cháy sau đây cần được tính đến, bao gồm: 

+ Trang bị phương tiện với thiết bị báo cháy, hệ thống báo động và thiết bị chữa cháy. 

Các thiết bị nên được duy trì trong tình trạng hoạt động tốt và có thể truy cập dễ 

dàng. Nó phải phù hợp với kích thước và việc sử dụng các cơ sở, thiết bị được lắp 

đặt, tính chất vật lý và hóa học của các chất có mặt và số lượng người tối đa có mặt. 

+ Cung cấp thiết bị chữa cháy thủ công dễ dàng tiếp cận và sử dụng đơn giản. 

+ Hệ thống báo cháy và khẩn cấp có thể nghe thấy và nhìn thấy được. 

- Các biện pháp sau đây sẽ được áp dụng để giảm thiểu cháy nổ: 

+ Bảo quản chất dễ cháy khỏi nguồn đánh lửa và vật liệu oxy hóa. Hơn nữa, khu vực 

lưu trữ dễ cháy nên: 

 Điều khiển từ xa các điểm vào và ra vào các tòa nhà. 

 Tránh xa cửa thông gió cơ sở hoặc lỗ thông hơi. 

 Có thông gió tự nhiên hoặc thụ động cho sàn và trần và thông gió. 

 Sử dụng đồ đạc chống tia lửa. 

 Được trang bị các thiết bị chữa cháy và cửa tự đóng, và được chế tạo bằng vật 

liệu chế tạo để chống cháy trong thời gian vừa phải. 

+ Cung cấp liên kết và nối đất, và giữa, container và thông gió cấp cơ khí bổ sung nếu 

vật liệu đang hoặc có thể được phân phối trong khu vực lưu trữ. 

+ Trường hợp vật liệu dễ cháy chủ yếu bao gồm bụi, cung cấp nối đất điện, phát hiện 

tia lửa và, nếu cần, hệ thống dập tắt. 
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+ Xác định và dán nhãn các khu vực nguy hiểm hỏa hoạn để cảnh báo các quy tắc đặc 

biệt (ví dụ: cấm sử dụng vật liệu hút thuốc, điện thoại di động hoặc thiết bị tạo tia lửa 

tiềm năng khác). 

+ Sinh viên trong ký túc xá sẽ chỉ sử dụng gas và điện để nấu ăn ở những khu vực được 

chỉ định và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn về sử dụng gas và điện. 

- Các biện pháp sau đây cần được tính đến để đảm bảo an toàn điện: 

+ Đánh dấu tất cả các thiết bị điện và dây điện có dấu hiệu cảnh báo. 

+ Khóa (tắt sạc và để mở bằng thiết bị khóa được kiểm soát) và gắn thẻ (dấu hiệu cảnh 

báo được đặt trên khóa) trong quá trình bảo trì hoặc bảo dưỡng. 

+ Kiểm tra tất cả các dây điện, dây cáp và dụng cụ điện cầm tay xem có bị sờn hoặc lộ 

dây và theo các khuyến nghị của nhà sản xuất về điện áp hoạt động tối đa được phép 

của các dụng cụ cầm tay. 

+ Cách điện kép/nối đất tất cả các thiết bị điện được sử dụng trong môi trường đang 

hoặc có thể bị ướt, sử dụng thiết bị có mạch bảo vệ lỗi nối đất (GFI). 

+ Bảo vệ dây điện và dây nối dài chống lại thiệt hại từ giao thông bằng cách che chắn 

hoặc treo trên các khu vực giao thông. 

+ Ghi nhãn thích hợp của các phòng dịch vụ chứa thiết bị điện áp cao (nguy hiểm điện) 

và nơi kiểm soát hoặc cấm xâm nhập. 

+ Tiến hành xác định chi tiết và đánh dấu tất cả các dây điện bị chôn vùi trước khi thực 

hiện bất kỳ công việc đào nào. 

- ĐHQG-HCM sẽ thường xuyên tăng cường truyền thông về các quy tắc an toàn và cung 

cấp đào tạo hàng năm trong việc ngăn ngừa và chữa cháy cho sinh viên và nhân viên. 

7.1.6. Các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi từ hoạt động của trạm XLNT 

Các phần sau đây tập trung vào các biện pháp giảm thiểu để giải quyết các tác động của trạm 

XLNT đối với môi trường và sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và cộng đồng trong quá trình 

hoạt động. ĐHQG-HCM là chủ dự án cảu TDA sẽ chịu mọi trách nhiệm về sắp xếp thể chế 

cho việc quản lý trạm XLNT trong giai đoạn vận hành. 

 Kiểm soát mùi 

Các biện pháp sau đây là cần thiết để ngăn chặn, giảm thiểu và kiểm soát khí thải và mùi hôi 

trong quá trình vận hành: 

- Che các điểm phát thải (ví dụ: bể sục khí, bể lắng, nén bùn, bể chứa) và khí thải để hệ 

thống kiểm soát (ví dụ: bãi ủ phân, lọc sinh học, máy lọc hóa học,...) khi cần để giảm 

mùi hôi và đáp ứng yêu cầu quốc gia và hướng dẫn được quốc tế chấp nhận. 

- Khi cần thiết, xem xét các công nghệ sục khí thay thế hoặc cấu hình quá trình để giảm 

sự bay hơi. 

- Mùi phát sinh từ hệ thống xử lý như từ bể sục khí, bể lắng, bể nén bùn, bể chứa sẽ 

được thu bởi một hệ thống kín để xử lý trước khi thải ra môi trường; 

- Chất thải (bùn và chất thải rắn sinh hoạt) sẽ được chứa trong các thùng chứa được tiêu 

chuẩn hóa để giảm thiểu sự phân tán các khí được tạo ra từ chất thải rắn và chất thải 

rắn vào môi trường; 

- Sẽ có kế hoạch kiểm tra định kỳ và theo dõi nồng độ khí độc như H2S, NH3 trong 

không khí để có được các quy trình vận hành và đánh giá thích hợp một cách hợp lý. 

 Quản lý bùn thải 
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- Chọn các công nghệ xử lý bùn thích hợp, như xem xét số lượng và nguồn bùn, nguồn 

lực sẵn có cho chi tiêu vốn, đào tạo, vận hành và bảo trì; các nhà khai thác lành nghề, 

nhân viên bảo trì,... và các phương pháp xử lý mong muốn hoặc xử lý cuối đường ống 

của chất rắn. 

- Cần xem xét việc sử dụng đất hoặc sử dụng lại lợi ích khác của trạm xử lý nước thải 

nhưng chỉ dựa trên đánh giá rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường. Chất 

lượng của phần dư cho ứng dụng đất phải phù hợp với hướng dẫn dựa trên sức khỏe 

cộng đồng có liên quan từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 19 và các yêu cầu quốc gia 

hiện hành. 

- Xử lý và tái sử dụng dư lượng của nhà máy xử lý nước thải phải phù hợp với các yêu 

cầu quốc gia hiện hành hoặc, nếu không có, hướng dẫn và tiêu chuẩn được quốc tế 

chấp nhận. 

- Bùn sẽ được nén bằng máy ép và khử nước. Bánh bùn khô sẽ được lưu trữ trong một 

nhà kho lợp mái tại khu vực khử nước bùn. Định kỳ một lần mỗi tháng, nhà máy sẽ 

thuê công ty BWE/URENCO để vận chuyển lượng bùn này đi để phục vụ cho việc sản 

xuất phân compost. 

- Chất thải thô được nén sẽ được đưa vào thùng chứa có nắp đậy. Các thùng chứa đầy 

đủ sẽ được thay thế bằng những thùng rỗng và được xử lý tại bãi thải của BWE. 

- URENCO sẽ được sử dụng để nạo vét bùn định kỳ từ các hệ thống thoát nước và vận 

chuyển bùn này để xử lý tại bãi thải của công ty BWE. Việc vận chuyển sẽ được thực 

hiện bằng xe tải chuyên dụng để tránh phát thải mùi và tràn bùn dọc theo tuyến đường. 

  Quản lý chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại được thu gom sẽ được lưu trữ trong các thùng/nhà và được dán 

nhãn theo quy định hiện hành. Vật liệu đóng gói cho hóa chất sẽ được trả lại cho các 

nhà cung cấp. 

- Cứ sau 2 - 3 tháng dựa trên số lượng chất thải nguy hại, các đơn vị vận hành trạm 

XLNT sẽ hợp đồng với BWE để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đó. 

- Thùng chứa Clo rỗng và các thùng chứa hóa chất khác sẽ được trả lại cho các nhà sản 

xuất. 

 Sức khỏe và an toàn của người lao động tại trạm XLNT 

Các tác động về sức khỏe và an toàn lao động của công nhân liên quan đến giai đoạn hoạt 

động của trạm XLNT chủ yếu bao gồm các vấn đề sau: i) Tai nạn và thương tích; ii) Tiếp xúc 

với hóa chất và khí nguy hiểm; và iii) Tiếp xúc với mầm bệnh và lây nhiễm. 

Những tai nạn và chấn thương: 

Công việc tại trạm XLNT thường đòi hỏi về thể chất và có thể liên quan đến các mối nguy 

hiểm như nước mở, rãnh, lối đi trơn trượt, làm việc ở độ cao, mạch năng lượng và thiết bị 

nặng. Công việc tại trạm XLNT cũng có thể liên quan đến việc xâm nhập vào các không gian 

hạn chế, bao gồm hố ga, cống rãnh, đường ống, bể chứa, giếng ướt, bể xử lý và trạm bơm. 

Khí metan được tạo ra từ quá trình phân hủy sinh học kỵ khí của nước thải có thể dẫn đến hỏa 

hoạn và vụ nổ. Tất cả các điều kiện làm việc được đề cập ở trên có thể gây nguy cơ tai nạn, 

có thể dẫn đến tử vong và thương tích nghiêm trọng cho các nhân viên vận hành. 

Các quy trình sau đây cần thiết để ngăn ngừa, giảm thiểu và kiểm soát tai nạn và thương tích 

trong quá trình vận hành trạm XLNT: 

- Thiết lập các quy định về an toàn lao động cho hoạt động của trạm XLNT, được đào 

tạo để đảm bảo công nhân vận hành đã hiểu các quy định trước khi vận hành trạm 

XLNT, đồng thời cung cấp PPE đầy đủ cho công nhân vận hành. 
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- Lắp đặt lan can xung quanh tất cả các bể xử lý và hố cao. Yêu cầu sử dụng dây cứu 

sinh và thiết bị nổi cá nhân (PFD) khi công nhân ở trong lan can, và đảm bảo phao cứu 

hộ và túi ném có sẵn. 

- Sử dụng PFD khi làm việc gần đường thủy. 

- Thực hiện một chương trình xâm nhập không gian hạn chế phù hợp với các yêu cầu và 

tiêu chuẩn quốc gia hiện hành. Các van để xử lý bể nên được khóa để ngăn nước tràn 

vô ý trong quá trình bảo trì. 

- Sử dụng thiết bị chống rơi khi làm việc ở độ cao. 

- Duy trì các khu vực làm việc để giảm thiểu nguy cơ trượt và vấp ngã. 

- Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ theo quy định quốc gia. 

- Thông gió khu vực xử lý kèm theo và thiết bị thông gió, chẳng hạn như trạm bơm, 

trước khi bảo trì. 

- Khi lắp đặt hoặc sửa chữa đường ống chính liền kề với đường bộ, hãy thực hiện các 

quy trình và điều khiển giao thông, như: 

+ Thành lập các khu vực làm việc để tách công nhân ra khỏi giao thông và thiết bị 

càng nhiều càng tốt. 

+ Giảm tốc độ xe cho phép trong khu vực làm việc. 

+ Sử dụng trang phục an toàn cho tầm nhìn cao cho công nhân khi tham gia giao 

thông. 

+ Đối với công việc ban đêm, cung cấp ánh sáng thích hợp cho không gian làm việc, 

đồng thời kiểm soát ánh sáng chói để không làm cho người lao động và người lái 

xe đi qua tổn hại mắt. 

+ Xác định vị trí tất cả các tiện ích ngầm trước khi đào 

Phơi nhiễm hóa chất và môi trường khí nguy hại: 

- Trạm clo phải được trang bị đầu dò rò rỉ clo, thiết bị thông gió, còi báo động, đèn cảnh 

báo nhấp nháy, mặt nạ phòng độc, thiết bị thở oxy nén, quần áo bảo hộ và hệ thống 

tưới nước/rửa mắt khẩn cấp của nhà khử trùng. 

- Thực hiện một chương trình đào tạo cho các nhà khai thác làm việc với clo và 

amoniac về thực hành xử lý an toàn và quy trình ứng phó khẩn cấp. 

- Chuẩn bị kế hoạch thoát hiểm từ các khu vực có thể có khí thải clo hoặc amoniac. 

- Hạn chế chất thải vào hệ thống thoát nước ở những nơi có thể được xử lý hiệu quả 

trong cơ sở xử lý nước thải và giảm lượng hợp chất nguy hiểm có thể xâm nhập được 

vào hệ thống bằng cách kiểm soát xả thải công nghiệp (ví dụ: bằng giấy phép hoặc hệ 

thống tương tự). Phân tích nước thải thô đến để xác định thành phần nguy hiểm. 

- Thông gió khu vực xử lý kèm theo và thiết bị thông gió, chẳng hạn như trạm bơm, 

trước khi bảo trì. 

- Sử dụng thiết bị phát hiện khí cá nhân khi làm việc trong cơ sở xử lý nước thải. 

- Liên tục theo dõi chất lượng không khí trong khu vực làm việc trong các điều kiện 

nguy hiểm (ví dụ: không khí dễ nổ, thiếu oxy). 

- Định kỳ lấy mẫu chất lượng không khí trong khu vực làm việc có các hóa chất nguy 

hiểm. Nếu cần phải đáp ứng các yêu cầu quốc gia về sức khỏe nghề nghiệp hiện hành 

hoặc các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận, hãy cài đặt các biện pháp kiểm soát kỹ 
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thuật để hạn chế phơi nhiễm của công nhân, ví dụ như thu gom và xử lý khí thải từ 

thoát khí. 

- Cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp (ví dụ, bao gồm thiết bị thở độc lập) và đào 

tạo về cách sử dụng và bảo trì đúng cách. 

- Lắp đặt vòi sen an toàn và trạm rửa mắt gần thiết bị clo và các khu vực khác, nơi các 

hóa chất nguy hiểm như clo và soda (NaOH) được lưu trữ hoặc sử dụng. 

- Sử dụng kính bảo hộ, quần áo bảo hộ và ủng, mặt nạ clo và thiết bị phát hiện khí cá 

nhân khi làm việc tại trạm XLNT. 

- Cấm ăn, hút thuốc và uống ngoại trừ trong khu vực được chỉ định. 

- Luân chuyển nhân sự giữa các hoạt động của nhà máy xử lý khác nhau để giảm hít 

phải hóa chất tước không khí, bình xịt và các vật liệu nguy hiểm khác. 

Các mầm bệnh và truyền nhiễm: 

Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu và kiểm soát phơi nhiễm với mầm bệnh và truyền 

nhiễm bao gồm: 

- Bao gồm trong chương trình huấn luyện an toàn cho công nhân, xử lý an toàn và thực 

hành vệ sinh cá nhân để giảm thiểu tiếp xúc với mầm bệnh và truyền nhiễm. 

- Cung cấp và yêu cầu sử dụng quần áo và thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp để tránh tiếp 

xúc với nước thải (ví dụ: găng tay cao su, tạp dề, ủng,...). Đặc biệt cung cấp chăm sóc 

y tế kịp thời và che phủ mọi vết thương ngoài da như vết cắt và trầy xước để ngăn 

ngừa nhiễm trùng và sử dụng quần áo bảo hộ và kính bảo hộ để tránh tiếp xúc với 

thuốc xịt. 

- Cung cấp khu vực cho công nhân tắm và thay quần áo trước khi đi làm và cung cấp 

dịch vụ giặt ủi cho quần áo làm việc. Thực hành này cũng giúp giảm thiểu phơi nhiễm 

hóa chất và hạt nhân phóng xạ. 

- Khuyến khích công nhân tại các cơ sở xử lý nước thải rửa tay thường xuyên. 

- Cung cấp tiêm chủng cho công nhân (như đối với viêm gan B và uốn ván) và theo dõi 

sức khỏe, bao gồm kiểm tra thể chất thường xuyên. 

Giảm sự hình thành và phân phối khí sol, bằng cách: 

- Trồng cây xung quanh bể sục khí để che chắn khu vực khỏi gió và thu giữ các hạt bụi. 

- Sử dụng sục khí khuếch tán thay vì sục khí cơ học và sử dụng bọt khí mịn hơn để sục 

khí. 

- Giảm tốc độ sục khí nếu có thể. 

- Sử dụng nắp nổi che phủ bể sục khí. 

- Loại bỏ các giọt ngay phía trên bề mặt (bằng cách cài đặt màn hoặc lưới phía trên lưu 

vực). 

- Thực hiện thu giữ các giọt sol (bằng quá trình lắng, máy làm sạch, lọc bụi tĩnh điện 

hoặc bộ lọc vải). 

- Khử trùng các hạt trong không khí (ví dụ bằng đèn cực tím). 

- Sử dụng bộ thu nước thải chảy tràn (ống có lỗ) thay vì đập tràn. 

- Tránh xử lý sàng lọc bằng tay để tránh chấn thương do kim đâm. 

- Duy trì vệ sinh tốt trong khu vực xử lý và lưu trữ nước thải. 



 

215 

- Khuyến cáo các cá nhân mắc bệnh hen suyễn, tiểu đường hoặc hệ miễn dịch bị suy 

giảm không làm việc tại các trạm xử lý nước thải, đặc biệt là các cơ sở sản xuất phân 

compost, vì nguy cơ nhiễm trùng cao hơn. 

 Sức khỏe và an toàn của học sinh và nhân viên 

- Một bức tường cao 2 m sẽ được xây dựng ở bên cạnh ký túc xá để ngăn chặn sự phát 

tán mùi và mầm bệnh từ trạm XLNT khỏi sự ô nhiễm thực phẩm và đồ uống của căng 

tin ký túc xá và sức khỏe và an toàn của sinh viên. 

- Cây xanh sẽ được trồng xung quanh trạm XLNT để giảm mùi hôi và mầm bệnh phát 

tán trong môi trường xung quanh ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của học sinh. 

Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt của công nhân vận hành 

- Hai thùng rác có dung tích 20 lít cho mỗi trạm XLNT được trang bị tại mỗi nhà vận 

hành để phân tách chất thải tái chế/tái sử dụng với các chất thải khác để giảm lượng 

chất thải thải ra tại các nguồn. 

- Công nhân được đào tạo để giữ các điều kiện vệ sinh trong nhà máy và chất thải được 

thu gom và đưa vào thùng rác. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được vận chuyển cùng với chất thải từ quá trình xử lý nước thải 

trong trạm XLNT. 

Biện pháp giảm thiểu nước thải sinh hoạt của công nhân vận hành 

- Nước thải sinh hoạt từ các nhà máy xử lý nước thải sẽ được xử lý trước qua nhà vệ 

sinh trước khi xả vào hệ thống thu gom nước thải của trạm xử lý. 

7.1.7. Các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi từ hoạt động của các phòng thí nghiệm 

 Quản lý chất thải phòng thí nghiệm 

Khí thải phòng thí nghiệm: Thông gió tự nhiên cho các PTN là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh 

đó, các TDA sẽ được thiết kế và trang bị quạt để quạt không khí trong lành từ bên ngoài vào 

phòng và hút khói để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên làm việc trong PTN. 

Thu thập và xử lý hơi hóa chất trong phòng thí nghiệm: PTN được cung cấp đúng thiết bị 

chuyên dụng và khu vực làm việc. Các khu vực thí nghiệm với các hóa chất dễ bay hơi được 

đặt trong một khu vực riêng biệt và được lắp đặt một tủ hút chuyên dụng có công suất phù 

hợp, đảm bảo rằng tất cả các khí và hơi hóa chất phải được hút. 

Nguyên lý hoạt động của tủ hút: Không khí chứa hơi hóa chất phát sinh từ PTN được thu thập 

và hút vào thiết bị, sau đó theo ống PVC vào hai bộ phận chính của hệ thống, đó là: thiết bị 

lọc hấp phụ và thiết bị lọc hấp thụ. Xịt nước từ trên xuống, khí từ dưới lên, khí tan trong nước 

dưới dạng hơi axit, dung môi hữu cơ hòa tan sẽ được hấp thụ vào nước và giữ lại, khí hòa tan 

trong nước sẽ không thoát ra và sẽ được thiết bị hấp thụ bằng than hoạt tính bộ lọc. Không khí 

được lọc qua thiết bị đáp ứng các yêu cầu của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 

06:2009/BTNMT. 
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Hình 7-2. Tủ hút trong PTN 

Nước thải trong phòng thí nghiệm: với tốc độ tạo ra 3,6 m³/ngày được thu gom riêng và xử lý 

bằng phương pháp hóa lý để đáp ứng quy định (QCVN 40: 2011/BTNMT, Cột B) trước khi 

thải vào hệ thống thoát nước thải cục bộ. Quy trình xử lý nước thải PTN như sau: 

Nước thải PTN  Bể thu gom  Bơm nước thải  Bể phản ứng hóa lý (thêm ozone, hóa 

chất điều chỉnh pH, chất keo tụ)  Bể lắng  Hệ thống thoát nước chung. 

Chất thải rắn trong phòng thí nghiệm: sẽ được thu gom, phân loại và xử lý theo Thông tư 

36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại cũng như các biện pháp thận trọng trong 

PTN: Xử lý và quản lý các chất nguy hại hóa học. Các thực hành tốt nhất về quản lý chất thải 

PTN được nêu chi tiết bên dưới. Nhiệm vụ xử lý chất thải PTN được thể hiện trong Bảng 7-4. 

Quy tắc thực hành quốc tết tốt nhất trong phòng thí nghiệm 

Trang bị/Vận chuyển 

• Giảm thiểu thu mua/số lượng vật liệu nguy hiểm, giảm thiểu thời gian lưu trữ cần thiết. 

• Xác định cơ chế xử lý chất thải trước khi mua. 

• Đối với hóa chất, có các bảng phân phối dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) có thể tiếp 

cận/giới hạn đến các khu vực được trang bị để xử lý chúng (đào tạo nhân viên có liên quan). 

• Đảm bảo thùng chứa còn nguyên vẹn và được dán nhãn thích hợp (quy định của Hoa Kỳ 

nêu chi tiết cách xác định vật liệu nguy hiểm, đóng gói, đánh dấu, dán nhãn, ghi chép). 

• Vận chuyển trong các thùng chứa (thứ cấp) thích hợp. 

• Sử dụng hệ thống bao bì ba lớp cho các chất truyền nhiễm và có khả năng truyền nhiễm. 

• Tuân thủ các quy định vận tải hàng không quốc tế. 

Lưu trữ/Quản lý 

• Hàng tồn kho nên có tên như được in trên thiết bị lưu trữ. 

• Đối với hóa chất: bao gồm công thức phân tử để nhận dạng thêm và cung cấp phương tiện 

tìm kiếm hóa chất đơn giản; bao gồm số đăng ký CAS (mô tả hóa học) để nhận dạng hóa 

chất rõ ràng mặc dù sử dụng các quy ước đặt tên khác nhau. 

• Nguồn gốc. 

• Kích thước của thiết bị lưu trữ. 



 

217 

• Phân loại nguy hiểm, như một hướng dẫn để lưu trữ, xử lý và xử lý an toàn. 

• Ngày mua lại, để đảm bảo rằng các hóa chất không ổn định không được lưu trữ quá thời 

gian sử dụng hữu ích và vị trí lưu trữ. 

Thủ tục 

• Loại bỏ các vật liệu dự kiến không cần thiết trong khung thời gian hợp lý. 

• Sử dụng các thiết bị lưu trữ được phê duyệt; đảm bảo vẫn còn nguyên và niêm phong. 

• Bỏ hóa chất trước ngày hết hạn, theo dõi hóa chất phản ứng. 

• Thay thế các nhãn xấu đi trước khi thông tin bị che khuất hoặc bị mất. 

• Thực hiện theo các quy định để lưu trữ an toàn trong kho hoặc phòng thí nghiệm. 

• Tránh lưu trữ hóa chất nơi dự bị hoặc trùm kín phòng thí nghiệm. 

• Lưu trữ hóa chất dễ bay hơi trong tủ thông gió (gần mui xe). 

• Nếu không cần thông gió, hãy bảo quản trong tủ kín hoặc trên kệ có nắp để tránh trượt. 

• Không để hóa chất lưu trữ dưới nhiệt hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp. 

• Tuân thủ mọi biện pháp phòng ngừa liên quan đến việc lưu trữ hóa chất không tương 

thích. 

• Cung cấp tủ thông hơi bên dưới mũ trùm để lưu trữ các vật liệu nguy hiểm. 

• Sử dụng tủ lạnh lưu trữ hóa chất để lưu trữ hóa chất. 

• Có hệ thống phòng cháy chữa cháy (vòi phun nước). 

• Tuân theo giới hạn lưu trữ đối với chất lỏng dễ cháy và dễ cháy. 

• Hạn chế quyền tiếp cận vào cơ sở lưu trữ. 

Cách thức/Phương tiện sử dụng trong nghiên cứu 

• Mặc và sử dụng các vật liệu bảo vệ cá nhân phù hợp để giảm thiểu phơi nhiễm 

• Rửa tay. 

• Giảm khả năng tạo văng hoặc bình xịt. 

• Chứa trong các hoạt động tủ sinh học tạo ra sol khí an toàn. 

• Sử dụng vệ sinh tốt. 

• Sử dụng các thiết bị đường ống cơ học. 

• Khử trùng nhanh chóng bề mặt làm việc. 

• Không bao giờ ăn, đeo nhẫn, hút thuốc, cầm kính áp tròng, bôi mỹ phẩm hoặc uống thuốc 

trong phòng thí nghiệm. 

• Cẩn thận khi sử dụng vật sắc nhọn. 

• Đóng cửa phòng thí nghiệm khi các thí nghiệm đang diễn ra. 

• Sử dụng các thùng chống rò rỉ thứ cấp để di chuyển hoặc vận chuyển. 

• Khử trùng chất thải lây nhiễm trước khi xử lý. 

• Có các dấu hiệu cảnh báo thích hợp. 

• Đánh dấu thiết bị khẩn cấp, bảo trì, kiểm tra thiết bị; liệt kê số điện thoại để gọi trong 

trường hợp tai nạn. 
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• Kiểm soát tiếp cận. 

Đối với đồng vị phóng xạ 

• Chỉ sử dụng trong khu vực được chỉ định. 

• Chỉ cho phép sự hiện diện của nhân viên quản lý. 

• Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân. 

• Theo dõi phơi nhiễm bức xạ cá nhân. 

• Sử dụng các khay tràn được lót bằng vật liệu thấm dùng một lần. 

• Hạn chế số lượng hạt nhân phóng xạ. 

• Che chắn các nguồn bức xạ. 

• Đánh dấu các vật chứa bức xạ bằng ký hiệu bức xạ, bao gồm nhận dạng hạt nhân phóng 

xạ, hoạt động và ngày thử nghiệm. 

• Sử dụng máy đo phóng xạ để theo dõi khu vực làm việc, quần áo bảo hộ và tay sau khi 

hoàn thành công việc. 

• Sử dụng các container vận chuyển được che chắn thích hợp. 

• Loại bỏ chất thải phóng xạ thường xuyên khỏi khu vực làm việc. 

• Duy trì hồ sơ chính xác về sử dụng và thải bỏ chất phóng xạ. 

• Hồ sơ đo liều lượng cho các vật liệu vượt quá giới hạn liều. 

• Thiết lập và thường xuyên thực hiện các kế hoạch ứng phó khẩn cấp. 

• Trong trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ người bị thương trước. 

• Làm sạch các khu vực bị ô nhiễm triệt để. 

• Viết và giữ báo cáo sự cố. 

Đối với phòng thí nghiệm động vật 

• Yêu cầu kỹ thuật vi sinh tốt. 

• Thiết lập các chính sách và giao thức cho tất cả các hoạt động và để tiếp cận nơi nuôi 

động vật. 

• Thiết lập chương trình giám sát y tế phù hợp và giám sát cho nhân viên. 

• Chuẩn bị và áp dụng hướng dẫn an toàn hoặc vận hành. 

• Trang bị các dấu hiệu cảnh báo. 

• Khử trùng bề mặt làm việc sau khi sử dụng. 

• Sử dụng tủ an toàn sinh học hoặc lồng cách ly thích hợp; xử lý và khử trùng giường động 

vật và chất thải thích hợp. 

• Vật liệu vận chuyển để hấp hoặc đốt an toàn, trong các thùng chứa kín. 

• Xử lý, báo cáo và ghi nhận thương tích. 

Huấn luyện nhân viên 

Quản lý người lao động phát triển Kế hoạch vệ sinh hóa học có chứa (các mô hình có sẵn từ 

chính phủ Hoa Kỳ và từ một số xã hội chuyên nghiệp): 

• Thông tin và đào tạo của nhân viên về các mối nguy hiểm của hóa chất trong khu vực làm 
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việc: 

o Làm thế nào để phát hiện sự hiện diện hoặc phát hành của họ. 

o Thực hành làm việc và cách sử dụng thiết bị bảo vệ. 

o Thủ tục ứng phó khẩn cấp. 

• Hoàn cảnh mà hoạt động trong phòng thí nghiệm cần có sự chấp thuận trước của tổ chức. 

• Quy trình vận hành tiêu chuẩn để làm việc với các hóa chất độc hại. 

• Tiêu chí sử dụng các biện pháp kiểm soát. 

• Các biện pháp để đảm bảo hoạt động đúng của tủ hút và các thiết bị bảo vệ khác. 

• Quy định bảo vệ nhân viên bổ sung cho công việc với các chất gây ung thư và độc tố chọn 

lọc. 

• Quy định về tư vấn y tế và khám cho nhân viên. 

• Các phòng thí nghiệm nên thành lập các nhóm an toàn của riêng họ ở cấp khoa (bao gồm 

cả sinh viên và nhân viên hỗ trợ). 

• Các phòng thí nghiệm nên đào tạo về quản lý chất thải và an toàn cho tất cả nhân viên 

phòng thí nghiệm, bao gồm cả học sinh trong các phòng thí nghiệm. 

• Các phòng thí nghiệm nên kết hợp các chương trình kiểm tra thiết bị và phòng thí nghiệm 

được hỗ trợ về mặt thể chế vào các chương trình an toàn và sức khỏe tổng thể của họ. 

• Xem xét các tuyến đường thoát hiểm/sơ tán. 

• Biết cách báo khi hỏa hoạn, thương tích, tràn hóa chất hoặc triệu tập ứng phó khẩn cấp. 

• Biết sơ cứu. 

• Biết vị trí và sử dụng các thiết bị khẩn cấp như vòi sen an toàn và rửa mắt. 

• Biết vị trí và việc sử dụng bình chữa cháy và thiết bị kiểm soát tràn (có sẵn bộ dụng cụ 

phù hợp). 

• Nhân viên phòng thí nghiệm nên thiết lập mối quan hệ liên tục và đường dây liên lạc rõ 

ràng với các đội phản ứng khẩn cấp. 

• Bao gồm thông tin về các phương pháp an toàn cho các quy trình nguy hiểm cao thường 

gặp của nhân viên phòng thí nghiệm liên quan đến: 

o Rủi ro hít phải.  

o Rủi ro nuốt phải. 

o Rủi ro phơi nhiễm qua da.  

o Cắn và trầy xước khi xử lý động vật. 

o Xử lý máu và các vật liệu bệnh lý nguy hiểm tiềm tàng khác. 

o Khử nhiễm và thải bỏ vật liệu truyền nhiễm. 

Phân loại/Xử lý chất thải 

Chất thải đa nguy hại - mục tiêu là giảm chất thải thành chất thải gây ra một mối nguy hiểm 

duy nhất. 

• Xem xét tần suất và lượng chất thải phát sinh, đánh giá rủi ro. 

• Xác định/mô tả chất thải: 
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o Mô tả vật lý. 

o Phản ứng nước. 

o Độ hòa tan trong nước. 

o pH và thông tin trung hòa. 

o Dễ cháy. 

o Sự hiện diện của chất oxy hóa. 

o Sự hiện diện của sunfua/xyanua. 

o Sự hiện diện của halogen. 

o Sự hiện diện của vật liệu phóng xạ. 

o Sự hiện diện của vật liệu nguy hiểm sinh học. 

o Sự hiện diện của các thành phần độc hại. 

• Giảm thiểu rủi ro chất thải. 

• Xác định các lựa chọn để quản lý các mối nguy hiểm 

• Nếu thích hợp, hãy thực hiện các bước để trung hòa chất thải hoặc khiến nó không nguy 

hại. 

• Khi có thể, chọn một tùy chọn cách quản lý. 

• Thiết lập các quy trình xử lý chất thải không ổn định hoặc chất thải cần lưu trữ hoặc xử lý 

đặc biệt. 

• Lưu trữ an toàn: 

o Phòng được chỉ định hoặc cơ sở được sửa đổi để chứa chất thải (có thông gió và thu 

nước thải). 

o Bảo vệ công nhân. 

o Giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn hoặc tràn. 

o Giảm thiểu mức độ phóng xạ bên ngoài khu vực. 

o Xem xét khả năng tương thích của các vật liệu được tích lũy (ví dụ: chất thải nước và 

chất lỏng không phải là nước). 

• Đặc biệt chú ý đến việc xử lý hoặc làm sạch đồ dùng trong phòng thí nghiệm phóng xạ và 

xử lý vật sắc nhọn thích hợp. 

o Chất thải không bị ô nhiễm (không lây nhiễm) có thể được tái sử dụng hoặc tái chế hoặc 

xử lý như chất thải thông thường. 

o Vật sắc nhọn nhiễm trùng (truyền nhiễm) - thu thập trong các thùng chống đâm thủng 

có nắp và được coi là truyền nhiễm; khử bằng nồi hấp nếu thích hợp. 

o Vật liệu bị ô nhiễm để khử nhiễm bằng nồi hấp và sau đó rửa và tái sử dụng hoặc tái chế 

o Vật liệu bị ô nhiễm để đốt trực tiếp. 

Xử lý 

Không nên bắt đầu hoạt động trừ khi kế hoạch xử lý chất thải nguy hại đã được xây dựng. 

• Sử dụng phương pháp xử lý thích hợp cho từng loại chất thải. 

• Sử dụng các thùng chứa thích hợp. 
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• Dán nhãn và đóng thùng chứa chất thải một cách an toàn. 

• Tách chất thải khi thích hợp. 

Đối với chất thải phóng xạ ở mức độ thấp, các tùy chọn bao gồm: 

• Thời gian lưu trữ cho sự phân rã và không xác định thời gian lưu trữ. 

• An táng tại nơi thải chất thải phóng xạ ở mức độ thấp. 

• Thiêu đốt. 

• Xử lý hợp vệ sinh. 

Đối với chất thải sinh học, các lựa chọn bao gồm: 

• Khử trùng. 

• Hấp. 

Đối với chất lỏng, xử lý trong cống vệ sinh; chất thải có thể xử lý được xử lý bằng cách đốt; 

kim và vật sắc nhọn yêu cầu phá hủy, thường là bằng cách đốt hoặc mài. 

Thu gom và lưu trữ chất thải 

• Tại khu vực vệ tinh gần phòng thí nghiệm: 

o Cần được xác định rõ ràng, thông gió nếu cần. 

o Xác định xem có nên tái chế, tái sử dụng hoặc thải bỏ không. 

o Giữ ở đây dưới một năm; khi đạt đến giới hạn khối lượng ngăn chặn, di chuyển đến khu 

vực tích lũy trung tâm - gói phù hợp. 

• Tại khu vực tích lũy trung tâm: 

o Tách riêng theo khả năng tương thích, dung môi hòa tan khi có nhãn thích hợp rõ ràng, 

lưu trữ trong các thùng chứa thích hợp giới hạn thời gian lưu trữ đến 90 ngày. 

o Đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo để xử lý chất thải cũng như lập kế hoạch dự 

phòng cho các trường hợp khẩn cấp. 

o Khi vận chuyển, lập dự phòng kiểm soát tràn trong trường hợp tai nạn; Có hệ thống theo 

dõi nội bộ để theo dõi sự di chuyển của chất thải. 

o Đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ cần thiết đã được tạo ra (Số lượng và xác định chất thải 

được tạo ra và vận chuyển; Tài liệu và phân tích vật liệu không xác định; Bản kê khai vận 

chuyển chất thải cũng như xác minh xử lý chất thải; Bất kỳ thông tin nào khác được yêu 

cầu để đảm bảo tuân thủ và an toàn từ lâu trách nhiệm có thời hạn). 

• Tùy chọn xử lý: 

o Thiêu đốt - là phương pháp được lựa chọn cho hầu hết các chất thải, nhưng đắt nhất. 

o Thùng rác thông thường - chỉ khi thích hợp, phải được xác định rõ ràng và được dán 

nhãn thích hợp. 

o Xả thải vệ sinh - không được sử dụng phổ biến; các giải pháp phải là dung dịch nước và 

phân hủy sinh học, hoặc các chất hữu cơ có độc tính thấp - đảm bảo cống thoát nước vào 

nguồn nước không phù hợp để xử lý chất thải và đảm bảo chất thải được pha loãng cao. 

o Phát thải vào khí quyển - không được chấp nhận; tủ hút phải có thiết bị xử lý để ngăn 

không cho xả khí quyển. 

• Nếu chất thải nguy hại và không nguy hại được trộn lẫn, toàn bộ khối lượng chất thải phải 

được coi là nguy hiểm. 



 

222 

• Chuẩn bị vận chuyển đến cơ sở xử lý, lưu trữ và xử lý. 

• Công cụ tạo chất thải phải có được sự đảm bảo (về tài liệu, giấy phép, hồ sơ) mà nhà cung 

cấp đáng tin cậy. 

Đối với vật liệu truyền nhiễm 

• Khử trùng, hấp, hoặc đốt trong phòng thí nghiệm. 

• Đóng gói phù hợp (để thiêu hủy hoặc chuyển đến cơ sở khác để thiêu hủy). 

• Bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm cho người khác đối với những người có thể tiếp xúc 

với các chất bị loại bỏ. 

 Hình 7-3. Quy trình phân loại chất thải không định danh 

Bảng 7-4. Phân công nhiệm vụ xử lý chất thải phòng thí nghiệm 

Nhiệm vụ Người thực hiện Lý do 

Xác định xem chất thải 

được quy định là nguy hiểm 
Nhân viên 

Kiến thức về chất thải, cân nhắc trách 

nhiệm và kinh tế. 

Cách ly theo nhóm nguy 

hiểm 
Nhân viên Kinh tế và an toàn trong lưu trữ. 
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Nhiệm vụ Người thực hiện Lý do 

Xác định vật liệu sẽ được tái 

chế hoặc tái sử dụng 
Nhân viên 

Kinh tế, kiến thức về các yêu cầu và 

khả năng trong nhà. 

Đi lại nếu thích hợp Nhân viên  

Kinh tế, an toàn, trách nhiệm, không 

gian lưu trữ; công ty xử lý chất thải có 

thể được tư vấn để được tư vấn. 

Xác định phương pháp xử lý 

thích hợp 

Nhân viên và 

công nhân của 

Công ty xử lý 

chất thải 

Công ty xử lý chất thải xác định được 

lựa chọn các dòng chất thải cụ thể; nhân 

viên nên tham gia vì trách nhiệm và chi 

phí. 

 

Xác định giao thức đóng gói 

cho PTN 

Công ty xử lý 

chất thải 

Công ty xử lý chất thải thông báo được 

những yêu cầu cần thiết xử lý, lưu trữ 

và tiêu huỷ. 

Đóng gói chất thải PTN 
Công ty xử lý 

chất thải 

Các công ty xử lý chất thải thường được 

yêu cầu để làm đóng gói chất thải. 

Chuẩn bị kê khai 

Công ty xử lý 

chất thải, kiểm tra 

của nhân viên 

Công ty xử lý chất thải thường có nhiều 

kinh nghiệm hơn và sẽ chuẩn bị bản kê 

khai; nhân viên cần được đào tạo đúng 

cách về cách xem xét bản kê khai vì 

trách nhiệm pháp lý và chi phí. 

Các phương pháp giúp đạt được mục tiêu giảm khối lượng chất thải hóa học được tạo ra từ 

PTN bao gồm, nhưng không giới hạn: 

- Thực hành khái niệm giảm nguồn bằng cách đặt hàng số lượng nhỏ của vật liệu hóa học 

cần thiết cho các nghiên cứu. 

- Lập một danh sách các hóa chất. 

- Chia sẻ hóa chất dư thừa với các PTN khác. 

- Mua và sử dụng các dụng cụ không chứa thủy ngân. 

- Thay thế hóa chất nguy hiểm bằng hóa chất không nguy hiểm bất cứ khi nào có thể. 

- Giảm quy mô thí nghiệm trong PTN để giảm khối lượng chất thải được sản xuất bất cứ 

khi nào có thể. 

 Giảm thiểu rủi ro trong phòng thí nghiệm 

Các phòng thí nghiệm sẽ được xây dựng để đạt được ISO/IEC 17025: 2005. Hoạt động của 

PTN phải tuân theo “Thực hành thận trọng của PTN: Xử lý và quản lý các mối nguy hóa 

học”. 

Tập huấn: đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro trong PTN. Do đó, một 

nguồn thông tin quan trọng cho nhân viên PTN là các buổi tập huấn và không nên đánh giá 

thấp vị trí quan trọng trong việc tạo ra một môi trường an toàn. Trong khi các sự kiện chỉ hữu 

ích như một khả năng lý giải, thường chỉ được áp dụng chúng cho một vấn đề nhất định, đào 

tạo cung cấp bối cảnh cho việc sử dụng chúng. Đào tạo thực hành, dựa trên kịch bản là lý 

tưởng vì nó cung cấp cho người tham gia cơ hội thực hành các hoạt động và hành vi một cách 

an toàn. Các khoá tập huấn như vậy đặc biệt hữu ích cho việc học các thủ tục ứng phó khẩn 
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cấp. Một công cụ hiệu quả khác, đặc biệt là khi cố gắng xây dựng nhận thức về mối quan tâm 

an toàn nhất định, là nghiên cứu trường hợp điển hình. Trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động 

trong PTN, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nhân viên trải qua các khoá đào tạo để thực 

hiện một cách an toàn các nhiệm vụ cần thiết. Nếu thiết bị, vật liệu hoặc kỹ thuật mới được sử 

dụng, nên thực hiện việc đánh giá rủi ro và lấp đầy các lỗ hổng kiến thức thông qua các khoá 

tập huấn trước khi bắt đầu công việc. 

Các quy tắc và quy định an toàn: Các quy tắc và quy định an toàn được tạo ra để bảo vệ nhân 

viên PTN khỏi các thực hành công việc không an toàn và tiếp xúc với các vật liệu nguy hiểm. 

Luôn tuân thủ và thực thi các quy tắc an toàn để tạo ra một môi trường PTN an toàn và lành 

mạnh để làm việc sẽ giúp khuyến khích văn hóa an toàn trong nơi làm việc. Dưới đây là một 

mô tả về các quy tắc an toàn trong PTN, nhưng không bao gồm mọi trường hợp dự phòng. 

Một phần của các quy tắc an toàn là giao tiếp và thảo luận về các mối nguy hiểm trong PTN, 

để những mối quan tâm mới có thể được giải quyết nhanh nhất có thể. 

Các quy tắc an toàn chung: Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản để duy trì môi trường PTN 

an toàn. 

- Đảm bảo rằng có sẵn trợ giúp nếu cần, không làm việc một mình nếu sử dụng vật liệu 

nguy hiểm hoặc thực hiện các quy trình nguy hiểm. 

- Đảm bảo rằng có sẵn trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên PTN không được 

đi lệch khỏi lịch làm việc được giao mà không có sự cho phép trước của người giám 

sát PTN. 

- Không thực hiện các thí nghiệm trái phép. 

- Lập kế hoạch thủ tục bảo vệ thích hợp và định vị của tất cả các thiết bị trước khi bắt 

đầu bất kỳ hoạt động. Thực hiện theo các quy trình vận hành tiêu chuẩn thích hợp tại 

mọi thời điểm trong PTN. 

- Luôn đọc bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) và nhãn trước khi sử dụng hóa chất 

trong PTN. 

- Trang bị bảo hộ lao động  thích hợp, bao gồm tạp dề trong PTN hoặc áo khoác, tại mọi 

thời điểm trong PTN. Tất cả mọi người, kể cả du khách, phải mang bảo vệ mắt thích 

hợp ở những khu vực sử dụng hoặc lưu trữ hóa chất trong PTN. 

- Đeo găng tay thích hợp khi xử lý các vật liệu nguy hiểm. Kiểm tra tất cả các găng tay 

cẩn thận trước khi sử dụng. 

- Sử dụng buồng hút gió thích hợp trong PTN khi làm việc với các hóa chất nguy hiểm. 

- Liên hệ với nhân viên vệ sinh hóa chất hoặc văn phòng an toàn và sức khỏe môi 

trường (EHS) nếu có thắc mắc về tính đầy đủ của thiết bị an toàn có sẵn hoặc quy 

trình xử lý hóa chất. 

- Biết vị trí và sử dụng hợp lý các thiết bị an toàn (ví dụ: bộ phận rửa mắt, vòi sen an 

toàn, bình chữa cháy, bộ sơ cứu, chăn cứu hỏa, điện thoại khẩn cấp và chuông báo 

cháy). 

- Duy trì nhận thức tình huống. Nhận biết các mối nguy hiểm gây ra bởi công việc của 

những người khác trong PTN và bất kỳ mối nguy hiểm bổ sung nào có thể xảy ra do 

tiếp xúc giữa các vật liệu và hóa chất từ các khu vực làm việc khác nhau. 

- Làm cho những người khác trong PTN nhận thức được bất kỳ mối nguy hiểm đặc biệt 

nào liên quan đến công việc của bạn. 

- Thông báo cho người giám sát về bất kỳ nhạy cảm hoặc dị ứng với chất hóa học. 
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- Báo cáo tất cả các thương tích, tai nạn, sự cố và không bỏ lỡ theo chỉ dẫn của chính 

sách tổ chức. 

- Vì lý do trách nhiệm, an toàn và bảo mật, không cho phép người trái phép trong PTN. 

- Báo cáo bất kỳ điều kiện không an toàn cho người giám sát PTN hoặc nhân viên vệ 

sinh hóa chất. 

- Xử lý đúng cách tất cả các chất thải hóa học. Thực hiện theo các chính sách tổ chức 

cho cống và xử lý rác hóa chất. 

Hướng dẫn nhanh để đánh giá rủi ro độc tính của hóa chất như sau: 

- Xác định hóa chất sẽ được sử dụng và hoàn cảnh sử dụng: Xác định các hóa chất liên 

quan đến thí nghiệm, đề xuất và xác định số lượng sẽ được sử dụng. Là thí nghiệm 

được thực hiện một lần, hoặc hóa chất sẽ được xử lý nhiều lần? Thí nghiệm sẽ được 

tiến hành trong PTN mở, trong một thiết bị kín, hoặc trong tủ hút hóa chất? Có thể là 

các chất mới hoặc chưa biết sẽ được tạo ra trong thí nghiệm? Có bất kỳ nhân viên 

PTN được đào tạo liên quan đến thí nghiệm đang mang thai hoặc có khả năng mang 

thai? Họ có bất kỳ sự nhạy cảm được biết đến với các hóa chất cụ thể? 

- Tham khảo các nguồn thông tin: Tham khảo bản tóm tắt an toàn hóa chất trong PTN 

cho từng hóa chất liên quan đến thí nghiệm theo kế hoạch hoặc kiểm tra bảng dữ liệu 

an toàn vật liệu cập nhật (MSDS) nếu kế hoạch không có sẵn. Tùy thuộc vào nhân 

viên PTN, mức độ kinh nghiệm và mức độ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thí nghiệm 

được đề xuất, có được sự hỗ trợ của người giám sát và chuyên gia an toàn trước khi 

tiến hành đánh giá rủi ro. 

- Đánh giá loại độc tính: Sử dụng các nguồn thông tin trên để xác định loại độc tính liên 

quan đến từng hóa chất liên quan đến thí nghiệm được đề xuất. Có bất kỳ hóa chất 

được sử dụng độc hại hoặc ăn mòn? Có bất kỳ hóa chất được sử dụng gây kích ứng 

hoặc nhạy cảm? Bất kỳ chất gây ung thư chọn lọc hoặc các chất có thể gây ung thư sẽ 

gặp phải? Có bất kỳ hóa chất liên quan đến thí nghiệm đề xuất bị nghi ngờ là độc tố 

sinh sản hoặc phát triển hoặc độc tố thần kinh? 

- Xem xét các đường tiếp xúc có thể: Xác định các khả năng tiếp xúc tiềm năng cho mỗi 

hóa chất. Là các chất hóa học, hoặc chúng có đủ bay hơi để có nguy cơ phơi nhiễm 

đáng kể khi hít phải không? Nếu chất lỏng, các chất có thể được hấp thụ qua da hay 

không? Có thể là bụi hoặc khí sol sẽ được hình thành trong thí nghiệm hay không? 

Liệu thí nghiệm có liên quan đến nguy cơ vô tình nuốt phải hoặc tiêm hóa chất? 

- Đánh giá thông tin định lượng về độc tính: Tham khảo các nguồn thông tin để xác 

định LD50, cho mỗi hóa chất thông qua các lộ trình phơi nhiễm có liên quan. Xác định 

mức độ nguy hiểm độc tính cấp tính cho từng chất, phân loại từng hóa chất là độc tính 

cao, độc hại vừa phải, hơi độc,... . Đối với các chất gây nguy hiểm khi hít phải, hãy 

lưu ý đến giá trị giới hạn ngưỡng trung bình có trọng số theo thời gian (TLV-TWA), 

giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn và các giá trị giới hạn phơi nhiễm cho phép. 

- Chọn các thủ tục thích hợp để giảm thiểu phơi nhiễm: Sử dụng các thực hành thận 

trọng cơ bản để xử lý hóa chất, cho tất cả các công việc với hóa chất trong PTN. Ngoài 

ra, xác định xem bất kỳ hóa chất nào được xử lý trong thí nghiệm theo kế hoạch có 

đáp ứng định nghĩa về một chất đặc biệt nguy hiểm do độc tính cấp tính cao, gây ung 

thư hoặc độc tính sinh sản. Nếu vậy, hãy xem xét tổng số lượng chất sẽ được sử dụng, 

tần suất sử dụng dự kiến, các lộ trình tiếp xúc hóa học và các trường hợp sử dụng nó 

trong thí nghiệm được đề xuất. Như đã thảo luận trong chương này, sử dụng thông tin 

này để xác định xem có phù hợp để áp dụng các quy trình bổ sung cho công việc với 

các chất độc hại cao hay không và liệu có cần tham khảo thêm với các chuyên gia an 

toàn hay không. 
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- Chuẩn bị cho các trường hợp dự phòng: Lưu ý các dấu hiệu và triệu chứng tiếp xúc 

với các hóa chất sẽ được sử dụng trong thí nghiệm được đề xuất. Lưu ý các biện pháp 

thích hợp được thực hiện trong trường hợp phơi nhiễm hoặc vô tình giải phóng bất kỳ 

hóa chất nào, bao gồm các hành động sơ cứu hoặc ngăn chặn. 

Hình 7-4. Tổng quan về công tác quản lý bảo vệ môi trường an toàn sức khoẻ trong 

phòng thí nghiệm 

7.1.8. Các biện pháp giảm thiểu để giải quyết các tác động gây ra trong giai đoạn vận 

hành 

Để giải quyết hiệu quả các tác động gây ra, ĐHQG-HCM sẽ thiết lập một kế hoạch quản lý 

các tác động bao gồm các các tác động tích cực và tiêu cực sẽ gây ra bởi các công việc của 

TDA. Kế hoạch sẽ được chia sẻ với chính quyền địa phương ở cấp phường và quận/thị xã để 

phát triển bền vững bằng cách tận dụng các công trình hoàn chỉnh để phát triển kinh tế xã hội 

địa phương, đồng thời bảo vệ môi trường và quản lý các vấn đề xã hội tiềm ẩn trong cộng 

đồng xung quanh trong tương lai. 

Để giải quyết các tác động tiêu cực do việc hoàn thành con đường ven hồ nội bộ, ĐHQG-

HCM sẽ: 

- Hợp tác với chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để ngăn chặn các 

nhà cung cấp/thương nhân bất hợp pháp thiết lập các nhà tạm dọc theo con đường ven 

hồ để giao dịch. 

- Xây dựng một nhà vệ sinh công cộng và cung cấp khoảng 20 thùng rác với khối lượng 

từ 100 đến 120 lít dọc đường để thu gom chất thải của khách du lịch và khách du lịch. 

- Lắp đặt đầy đủ các biển báo dọc đường và gần hồ điều tiết cho du khách và khách du 

lịch cảnh báo về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải và các biển cảnh báo trên các hồ 

sâu nguy hiểm. 

Để giảm thiểu các tác động bất lợi do hoàn thành TDA, ĐHQG-HCM sẽ: 
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- Chia sẻ với chính quyền địa phương một số lượng (ước tính) sinh viên đại học và nhân 

viên tiềm năng sẽ được cư trú trong các cộng đồng lân cận trong tương lai và nhu cầu 

của họ về nơi trú ẩn, nhà ở và các dịch vụ giải trí. 

- Dự đoán sự phát triển của các cơ sở dịch vụ và vận hành các dịch vụ thiết yếu để đáp 

ứng nhu cầu của sinh viên, nhân viên của ĐHQG-HCM cũng như các vị khách của 

ĐHQG-HCM. 

- Dự đoán dân số tăng, và theo dõi các vấn đề xã hội như quản lý chất thải, tệ nạn xã hội 

và gánh nặng nhất định của chính quyền địa phương đối với cơ sở hạ tầng vật chất và 

xã hội như trường học, trạm y tế, tắc nghẽn giao thông,... 

Những cơ hội phát triển kinh tế xã hội địa phương và các vấn đề xã hội và môi trường tiêu 

cực sẽ hữu ích cho chính quyền địa phương để xem xét chúng khi lập kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội địa phương theo hướng phát triển bền vững. 

7.1.9. Các chính sách/hành động tiềm năng để giải quyết các khoảng cách bình đẳng giới 

quan trọng trong giai đoạn vận hành 

Liên kết với Luật Bình đẳng giới của Việt Nam (2007) và Nghị định 48/2009 hướng dẫn thực 

hiện Luật này trong lĩnh vực giáo dục, các hành động khẳng định được phát triển để thu hút 

nhiều giảng viên nữ trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực kỹ thuật, 

công nghệ bao gồm (i) xây dựng chính sách ưu tiên ứng viên nữ trong tuyển dụng vị trí 

nghiên cứu, (ii) dành sự ưu đãi cho các nhà nghiên cứu nữ trong việc theo đuổi nghiên cứu 

sau đại học và xây dựng chính sách sắp xếp linh hoạt liên quan đến nghiên cứu cho các nhà 

nghiên cứu nữ có con dưới 24 tuổi tháng; (iii) áp dụng hợp tác đặc biệt để ưu đãi cho các ứng 

dụng của họ để tài trợ nghiên cứu. Ngoài ra, trường đại học sẽ phát triển một hệ thống với sự 

phân chia giới tính có hệ thống hơn, bao gồm cả những dữ liệu để theo dõi tiến trình liên quan 

đến nhiều giảng viên nam và nữ hơn trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Các chỉ số 

được phát triển để đo lường tiến độ và kết quả của các hành động được đề xuất này được đưa 

vào khung kết quả có thể là: 

- Được đặt tên là tác giả của các ấn phẩm ISI & Scopus (phân chia giới tính). 

- (Giảm) Khoảng cách giữa phụ nữ và nam giới được đặt tên là tác giả của các ấn phẩm 

ISI & Scopus. 

- Được đặt tên là tác giả của các bằng sáng chế/giải pháp tiện ích mới (phân chia theo 

giới tính). 

-  (Giảm) Khoảng cách giữa phụ nữ và nam giới được đặt tên là tác giả của các bằng 

sáng chế/giải pháp tiện ích mới. 

7.2. Thể chế 

7.2.1. Sắp xếp thực hiện 

Các bảng và số liệu dưới đây tóm tắt vai trò và trách nhiệm của các bên quan trọng và các mối 

quan hệ của họ liên quan đến việc triển khai ESMP. 

- Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp giảm thiểu. Các biện pháp này 

sẽ được bao gồm trong các tài liệu đấu thầu và chi phí của chúng sẽ được bao gồm 

trong các gói thầu xây dựng. 

- CSC sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu hàng ngày. 

Chi phí liên quan được bao gồm trong hợp đồng dịch vụ CSC. 

- Tư vấn giám sát môi trường sẽ chịu trách nhiệm giám sát môi trường tổng thể bao 

gồm hỗ trợ cho Ban QLDA trong việc thực hiện giám sát và giám sát môi trường và 

chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện thông qua các báo cáo giám sát. 
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Hình 7-5. Sơ đồ tổ chức thực hiện ESMP 

Bảng 7-5. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan 

Cộng đồng/Cơ quan Trách nhiệm 

Ban QLDA 

- Ban quản lý sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện TDA 

tổng thể, bao gồm cả việc tuân thủ môi trường của TDA. Ban 

QLDA sẽ có trách nhiệm cuối cùng đối với việc triển khai 

ESMP và hiệu quả bảo vệ môi trường của TDA trong các giai 

đoạn xây dựng và vận hành. 

- Cụ thể Ban QLDA sẽ: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương trong sự tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn 

bị và thực hiện TDA; (ii) giám sát và giám sát việc thực hiện 

ESMP bao gồm việc kết hợp ESMP vào các thiết kế kỹ thuật chi 

tiết và các tài liệu đấu thầu và hợp đồng; (iii) đảm bảo rằng một 

hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động đúng; 

(iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc triển khai ESMP cho Sở 

TNMT và WB. 

- Để có hiệu quả trong quá trình thực hiện, Ban QLDA sẽ chỉ 

định (các) nhân viên môi trường (ES) giúp đỡ các khía cạnh môi 

trường của TDA. 

Nhân viên môi trường 

và xã hội của Ban 

QLDA (ES) 

- ES chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách bảo 

vệ xã hội và môi trường của WB trong tất cả các giai đoạn và 

quy trình của TDA. Cụ thể, ES sẽ chịu trách nhiệm: (i) giúp Ban 

QLDA kết hợp ESMP vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và đấu 

thầu công trình dân dụng và các tài liệu hợp đồng; (ii) giúp Ban 

QLDA kết hợp các trách nhiệm đối với ESMP vào điều khoản 

tham chiếu, đấu thầu và các tài liệu hợp đồng cho Tư vấn giám 

sát xây dựng (CSC) khi cần thiết; iii) cung cấp đầu vào có liên 

quan cho quá trình lựa chọn tư vấn; (iv) xem xét các báo cáo do 

CSC và các chuyên gia tư vấn bảo vệ; (v) tiến hành kiểm tra tại 

công trình định kỳ; (vi) giúp BQL về các giải pháp xử lý các 

vấn đề môi trường và xã hội của TDA; và vii) chuẩn bị phần 

hiệu suất môi trường và xã hội về tiến trình và xem xét các báo 

cáo sẽ được nộp cho Sở TNMT và WB. 

Nhân viên quản lý môi trường và xã hội 

của Ban QLDA 

CSC Nhà thầu Cơ quan địa phương 

 

WB Sở TNMT, Bộ TNMT Ban QLDA/ ĐHQG-HCM  

Phòng TNMT                

Quận/Thị xã 
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Cộng đồng/Cơ quan Trách nhiệm 

Tư vấn giám sát                  

thi công (CSC) 

- CSC sẽ phân công nhân viên Môi trường và Xã hội, và sẽ chịu 

trách nhiệm giám sát thường xuyên tất cả các hoạt động xây 

dựng và đảm bảo rằng các Nhà thầu tuân thủ các yêu cầu của 

hợp đồng và ESMP. CSC sẽ tuyển dụng đủ số lượng nhân viên 

có trình độ (ví dụ: Kỹ sư môi trường) có kiến thức đầy đủ về 

bảo vệ môi trường và quản lý TDA xây dựng để thực hiện các 

nhiệm vụ cần thiết và giám sát hiệu suất của Nhà thầu. 

- CSC cũng sẽ hỗ trợ Ban QLDA: (i) báo cáo và duy trì sự phối 

hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương và (ii) tăng cường khả 

năng tự bảo vệ cho các nhà thầu xây dựng. 

Nhà thầu 

Nhà thầu phải nộp cho Ban QLDA các tài liệu bổ sung sau trong 

Hồ sơ dự thầu: 

Quy tắc ứng xử (ESHS): 

- Nhà thầu sẽ trình Quy tắc ứng xử sẽ áp dụng cho nhân viên và 

nhà thầu phụ của mình, để đảm bảo họ sẽ tuân thủ các nghĩa vụ 

về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) theo hợp 

đồng. 

- Ngoài ra, nhà thầu sẽ nêu chi tiết cách thức thực hiện của bộ quy 

tắc ứng xử này, bao gồm: làm thế nào quy tắc ứng xử được áp 

dụng trong các điều kiện tuyển dụng/tham gia, khoá đào tạo nào 

sẽ được cung cấp, cách thức giám sát và biện pháp Nhà thầu đề 

xuất để đối phó với bất kỳ vi phạm nào. 

Chiến lược quản lý và kế hoạch triển khai (MSIP) để quản lý 

rủi ro (ESHS): Nhà thầu sẽ đệ trình các Chiến lược quản lý và kế 

hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý các rủi ro chính về môi trường, 

xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) sau đây: 

- Kế hoạch quản lý giao thông để đảm bảo an toàn cho cộng đồng 

địa phương trước sự gia tăng các phương tiện giao thông trong 

quá trình xây dựng. 

- Kế hoạch bảo vệ tài nguyên nước để ngăn ngừa ô nhiễm nước 

uống. 

- Kế hoạch đánh dấu và bảo vệ ranh giới để huy động và xây 

dựng nhằm ngăn chặn các tác động bất lợi ngoài khu vực. 

- Kế hoạch yêu cầu sự đồng ý/cấp giấy phép trước khi bắt đầu các 

công việc liên quan như đào xới, di dời đất đá trong quá trình 

xây dựng.  

Nhà thầu 

- Nhà thầu sẽ phân công nhân viên môi trường và xã hội để thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường và xã hội được đề 

xuất trong ESMP. 

- Nhà thầu phải trình lên Ban QLDA/CSC để phê duyệt trước khi 

thực hiện Kế hoạch quản lý xã hội và môi trường của Nhà thầu 
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Cộng đồng/Cơ quan Trách nhiệm 

(C-ESMP), theo Điều kiện đặc biệt của khoản phụ hợp đồng 

16.221, bao gồm cả Quản lý đã thỏa thuận Chiến lược và kế 

hoạch thực hiện. 

- Nhà thầu được yêu cầu chỉ định một cá nhân làm cán bộ bảo vệ 

môi trường và an toàn tại chỗ của nhà thầu (SEO), người này sẽ 

chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các cam kết của Nhà 

thầu đối với Quy tắc ứng xử và MSIP được nêu trong Phần VII - 

Yêu cầu của Công trình. 

- Thực hiện các hành động, để giảm thiểu tất cả các tác động tiêu 

cực tiềm ẩn, phù hợp với mục tiêu được mô tả trong C-ESMP. 

- Tích cực liên lạc với cư dân địa phương và thực hiện các hành 

động để ngăn chặn sự xáo trộn trong quá trình xây dựng. 

- Đảm bảo rằng tất cả nhân viên và công nhân hiểu quy trình và 

nhiệm vụ của họ trong chương trình quản lý môi trường. 

- Báo cáo với Ban QLDA và CSC về mọi khó khăn và giải pháp 

của họ. 

- Báo cáo cho chính quyền địa phương, Ban QLDA và CSC nếu 

xảy ra sự cố môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên 

liên quan chính để giải quyết các vấn đề này. 

Tư vấn giám sát môi 

trường độc lập 

(IEMC) 

- IEMC - trong phạm vi hợp đồng, sẽ hỗ trợ Ban QLDA thiết lập 

và vận hành hệ thống quản lý môi trường, đưa ra các đề xuất 

điều chỉnh và xây dựng năng lực cho các cơ quan có liên quan, 

trong quá trình triển khai TDA và giám sát việc triển khai C-

ESMP trong quá trình chuẩn bị thi công, quá trình thi công và 

quá trình vận hành các giai đoạn. IEMC cũng sẽ chịu trách 

nhiệm hỗ trợ Ban QLDA để chuẩn bị các báo cáo giám sát về 

việc triển khai ESMP. 

Cộng đồng địa 

phương 

- Theo quy định của người Việt Nam, cộng đồng tại địa phương 

có quyền và trách nhiệm thường xuyên theo dõi hoạt động bảo 

vệ môi trường trong quá trình xây dựng để đảm bảo rằng các 

quyền và sự an toàn của họ được bảo vệ đầy đủ và các biện pháp 

giảm thiểu được thực hiện hiệu quả bởi các nhà thầu và BQL. 

Nếu xảy ra sự cố không mong muốn, họ sẽ báo cáo với CSC và 

BQLDA. 

                                                 

21 Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ công trình nào, bao gồm các hoạt động huy hoặc trước khi xây dựng (ví dụ: giải 

phóng mặt bằng hạn chế cho đường vận chuyển, đường vào các công trường và thiết lập các công trường, khảo sát 

địa chất hoặc điều tra để chọn các tính năng phụ trợ như đào xới, di chuyển đất đá), trừ khi Ban QLDA đồng ý với 

các biện pháp thích hợp để giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn được đề 

xuất. Ít nhất, Nhà thầu sẽ phải áp dụng MSIP và Quy tắc ứng xử, được đệ xuất như một phần của gói thầu và được 

xem như là một phần của Hợp đồng. Trên cơ sở đó, nhà thầu phải để trình, để được sự phê duyệt từ Ban QLDA, 

các MSIP cần thiết để quản lý các rủi ro và tác động của ESHS đối với các công việc sẽ diễn ra. MSIP này bao gồm 

cả C-ESMP. C-ESMP phải được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: đào, công trình đất, 

công trình cầu và kết cấu, phân luồng giao thông, khai thác vật liệu, trộn bê tông và nhựa đường). C-ESMP được 

phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không ít hơn sáu (6) tháng) và được Nhà thầu cập nhật kịp thời, theo 

yêu cầu, để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được thực hiện. C-ESMP 

được cập nhật phải được phê duyệt trước bởi Ban QLDA. 
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Cộng đồng/Cơ quan Trách nhiệm 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường  

- Chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát việc tuân thủ của ĐHQG-

HCM tuân thủ ESMP như một phần không thể thiếu của EIA 

được Chính phụ phê duyệt. 

7.2.2. Khung tuân thủ môi trường 

7.2.2.1. Nhiệm vụ môi trường của nhà thầu22 

Nhà thầu trước hết phải tuân thủ để giảm thiểu tác động có thể là hậu quả của quá trình thi 

công TDA, sau đó áp dụng các biện pháp giảm thiểu theo ESMP để ngăn chặn tác hại đến môi 

trường và sự phiền toái đối với cộng đồng địa phương do các tác động trong giai đoạn xây 

dựng. 

Các biện pháp khắc phục không thể thực hiện hiệu quả trong quá trình xây dựng nên được 

thực hiện khi hoàn thành công trình (trước khi ban hành việc chấp nhận hoàn thành công 

trình). 

Nhiệm vụ của nhà thầu bao gồm, nhưng không giới hạn: 

- Tuân thủ các yêu cầu lập pháp có liên quan quản lý môi trường, sức khỏe và an toàn 

công cộng. 

- Làm việc trong phạm vi yêu cầu hợp đồng và các điều kiện đấu thầu khác. 

- Tổ chức đại diện đội thi công tham gia kiểm tra công trường chung do Nhân viên môi 

trường của CSC thực hiện. 

- Thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào được hướng dẫn bởi Nhân viên môi trường 

của Ban QLDA và CSC. 

- Trong trường hợp không tuân thủ/không thực hiện đúng, tiến hành điều tra và gửi đề 

xuất về các biện pháp giảm thiểu, và thực hiện các biện pháp khắc phục để giảm tác 

động môi trường. 

- Dừng các hoạt động xây dựng, tạo ra tác động bất lợi khi nhận được hướng dẫn từ 

Nhân viên môi trường của Ban QLDA và CSC. Đề xuất và thực hiện các hành động 

khắc phục và thực hiện phương pháp xây dựng thay thế, nếu cần, để giảm thiểu các tác 

động môi trường; nhà thầu không tuân thủ sẽ bị đình chỉ công trình và chịu các hình 

phạt khác cho đến khi việc không tuân thủ được giải quyết với sự đồng ý của ES của 

Ban QLDA và CSC. 

                                                 

22 Nếu nhà thầu đã, hoặc, không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ ESHS hoặc công việc nào theo hợp đồng, giá trị của 

công việc hoặc nghĩa vụ này, như được xác định bởi Ban QLDA, có thể bị giữ lại cho đến khi công việc hoặc nghĩa 

vụ được thực hiện hoặc chi phí khắc phục hoặc thay thế, như được xác định bởi Ban QLDA, có thể được khấu trừ 

cho đến khi hoàn thành khắc phục hoặc thay thế. Không thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều 

sau đây: 

- Không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc công việc ESHS nào được mô tả trong yêu cầu của công trình có thể bao 

gồm: làm việc bên ngoài ranh giới địa điểm, bụi quá nhiều, không giữ đường công cộng trong điều kiện an 

toàn, thiệt hại cho thảm thực vật ngoài khu vực, ô nhiễm nguồn nước từ dầu hoặc bồi lắng, ô nhiễm đất từ dầu, 

chất thải của con người, thiệt hại cho khảo cổ học hoặc các đặc điểm di sản văn hóa, ô nhiễm không khí do đốt 

cháy trái phép hoặc không hiệu quả; 

- Không thường xuyên xem xét C-ESMP hoặc cập nhật kịp thời để giải quyết các vấn đề ESHS mới hoặc các 

rủi ro, tác động dự kiến. 

- Không thực hiện C-ESMP. 

- Không có sự đồng ý/giấy phép phù hợp trước khi thực hiện công việc hoặc các hoạt động liên quan. 

- Không gửi các báo cáo ESHS (được mô tả trong Phụ lục C của SPDs) hoặc không gửi báo cáo đó kịp thời. 
- Không thực hiện khắc phục theo hướng dẫn trong khung thời gian đã chỉ định. 
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7.2.2.2. Nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của nhà thầu (SEO) 

Nhà thầu được yêu cầu chỉ định các nhân viên nhân viên xã hội và môi trường (SEO) có thẩm 

quyền làm công tác bảo đảm an toàn tại công trình. SEO phải được đào tạo phù hợp về quản 

lý môi trường và phải có các kỹ năng cần thiết để chuyển giao kiến thức quản lý môi trường 

cho tất cả các nhân viên tham gia hợp đồng. SEO sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ của 

nhà thầu với các yêu cầu ESMP và các thông số kỹ thuật về môi trường. Nhiệm vụ của SEO 

sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây: 

- Thực hiện kiểm tra môi trường công trường để đánh giá và kiểm tra việc thực hiện, 

các thiết bị và phương pháp làm việc của nhà thầu đối với việc kiểm soát ô nhiễm và 

tuân thủ thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường; 

- Giám sát việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa và 

kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu hợp đồng; 

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường; 

- Chuẩn bị báo cáo việc kiểm tra giám sát điều kiện môi trường tại công trường; 

- Điều tra khiếu nại và đề nghị bất kỳ biện pháp khắc phục cần thiết; 

- Tư vấn cho nhà thầu về cải thiện môi trường, nhận thức và các biện pháp phòng ngừa 

ô nhiễm chủ động; 

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu phù hợp cho nhà thầu trong trường hợp không tuân 

thủ. Thực hiện giám sát bổ sung về sự không tuân thủ do ES của BAN QLDA và CSC 

hướng dẫn; 

- Thông báo cho nhà thầu và ES (của Ban QLDA và CSC) về các vấn đề môi trường, 

gửi Nhà thầu Kế hoạch thực hiện ESMP cho ES của Ban QLDA và CSC, và các cơ 

quan có liên quan, nếu cần; 

- Giữ hồ sơ chi tiết của tất cả các hoạt động tại công trường có thể liên quan đến môi 

trường. 

7.2.2.3. Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình xây dựng (CSC) 

Trong giai đoạn xây dựng, một CSC đủ điều kiện báo cáo với Ban QLDA sẽ thực hiện giám 

sát môi trường. CSC sẽ phân công nhân viên môi trường và xã hội, sẽ chịu trách nhiệm kiểm 

tra và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được 

áp dụng trong ESMP được thực hiện đúng và các tác động tiêu cực đến môi trường của TDA 

được giảm thiểu. CSC sẽ thu hút đủ số lượng Kỹ sư giám sát môi trường có kiến thức đầy đủ 

về bảo vệ môi trường và quản lý TDA xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết và giám 

sát hiệu suất của Nhà thầu. Cụ thể ES của CSC sẽ: 

- Xem xét và đánh giá thay mặt Ban QLDA xem thiết kế xây dựng có đáp ứng các yêu 

cầu của các biện pháp giảm thiểu và quản lý của ESMP hay không. 

- Giám sát hệ thống quản lý môi trường của các nhà thầu bao gồm hiệu suất, kinh 

nghiệm và xử lý các vấn đề môi trường của dự án và đưa ra các hướng dẫn khắc phục. 

- Xem xét việc thực hiện ESMP của các nhà thầu, xác minh và xác nhận các quy trình, 

thông số giám sát môi trường, vị trí giám sát, thiết bị và kết quả. 

- Báo cáo tình trạng triển khai ESMP cho Ban QLDA và chuẩn bị báo cáo giám sát môi 

trường trong giai đoạn xây dựng. 

7.2.2.4. Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) 

Để giảm thiểu các tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng của dự án, chủ dự án phải 

đảm bảo rằng các yêu cầu giám sát chất lượng môi trường được thiết lập cho dự án. Một 
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IEMC do Ban QLDA chỉ định sẽ thực hiện giám sát. 

- IEMC sẽ chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo lấy mẫu, giám sát và đánh dấu môi 

trường trong tất cả các giai đoạn của dự án. Giám sát chất lượng môi trường sẽ được 

báo cáo định kỳ cho Ban QLDA và WB (tương ứng cứ sau 03 tháng đối với Ban 

QLDA và cứ sau 6 tháng đối với WB trong giai đoạn xây dựng). 

- IEMC cũng sẽ cung cấp hỗ trợ chuyên biệt cho Ban QLDA và ES trong các vấn đề 

môi trường. 

7.2.2.5. Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và hợp đồng 

- Các hoạt động xây dựng không chỉ tuân thủ các yêu cầu bảo vệ môi trường và kiểm 

soát ô nhiễm mà còn theo luật bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Tất cả các báo cáo phương pháp công trình được nhà thầu trình lên CSC và Ban 

QLDA để phê duyệt bao gồm các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường 

có đầy đủ hay không. 

- CSC và Ban QLDA cũng sẽ xem xét tiến độ và chương trình của các công trình để 

kiểm tra xem các luật môi trường có liên quan đã không bị vi phạm hay không và có 

thể ngăn chặn mọi khả năng vi phạm luật. 

- Nhà thầu sẽ sao chép các tài liệu liên quan đến SEO và ES của CSC và Ban QLDA. 

Tài liệu tối thiểu phải bao gồm báo cáo tiến độ công việc được cập nhật, biện pháp 

công việc được cập nhật và hồ sơ xin cấp phép cho các giấy phép/giấy phép khác nhau 

theo luật bảo vệ môi trường và tất cả giấy tờ/giấy phép hợp lệ. SEO và ES cũng sẽ có 

quyền truy cập, theo yêu cầu, vào sổ nhật ký công trình. 

- Sau khi xem xét các tài liệu, SEO hoặc ES sẽ thông báo cho Ban QLDA và nhà thầu 

về bất kỳ sự không tuân thủ các yêu cầu hợp đồng và luật về bảo vệ môi trường và 

kiểm soát ô nhiễm để họ thực hiện các hành động tiếp theo. Nếu SEO hoặc ES kết 

luận rằng tình trạng thực hiện công việc chuẩn bị kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi 

trường có thể không tuân thủ các biện pháp, được nêu trong hợp đồng hoặc theo các 

giấy phép, có thể dẫn đến khả năng vi phạm các yêu cầu bảo vệ môi trường và kiểm 

soát ô nhiễm, họ sẽ thông báo cho nhà thầu và Ban QL. 

7.2.2.6. Hệ thống yêu cầu bồi thường và phạt về môi trường 

Trong khung tuân thủ môi trường, nếu CSC/ES/IEMC/Ban QLDA không tuân thủ các quy 

định về môi trường trong quá trình giám sát công trường, 2% giá trị thanh toán tạm thời của 

nhà thầu trong tháng này sẽ bị giữ lại. Nhà thầu sẽ có thời gian xin gia hạn (được xác định bởi 

CSC/Ban QLDA) để sửa chữa vi phạm. Nếu nhà thầu thực hiện việc sửa chữa trong thời gian 

gia hạn (được xác nhận bởi CSC/Ban QLDA), không có hình phạt nào phát sinh và việc giữ 

tiền sẽ được trả. Tuy nhiên, nếu nhà thầu không thực hiện thành công các sửa chữa cần thiết 

trong thời gian gia hạn, nhà thầu sẽ trả chi phí cho bên thứ ba để sửa chữa các thiệt hại (khấu 

trừ từ việc giữ tiền). 

Trong trường hợp IEMC/CSC/Ban QLDA không phát hiện không tuân thủ các quy định về 

môi trường của nhà thầu, họ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán để sửa chữa vi phạm. 

7.2.2.7. Sắp xếp báo cáo 

Các yêu cầu báo cáo và giám sát ESMP được tóm tắt trong Bảng 7-6 dưới đây. 
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Bảng 7-6. Các yêu cầu về báo cáo thường xuyên 

TT Thực hiện Nơi nhận Tần suất báo cáo 

1 
Nhà thầu 

xây dựng 
CSC 

- Ngay lập tức nếu có bất kỳ sự cố hoặc tai nạn liên 

quan hoặc có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi 

trường, cộng đồng, công chúng hoặc người lao động. 

- Hàng tuần và hàng tháng, liên quan đến việc tuân thủ 

các yêu cầu ESHS. 

2 
Tư vấn giám 

sát xây dựng  

BAN 

QLDA 

- Ngay lập tức nếu có bất kỳ sự cố hoặc tai nạn liên 

quan hoặc có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi 

trường, cộng đồng, công chúng hoặc người lao động.  

- Hàng tuần và hàng tháng liên quan đến việc tuân thủ 

các yêu cầu ESHS. 

3 
Cộng đồng 

địa phương 

Ban 

QLDA 

- Khi cộng đồng địa phương có khiếu nại về việc triển 

khai các biện pháp bảo vệ TDA 

4 Ban QLDA Sở TNMT 
- Sáu tháng một lần theo quy định môi trường của 

Chính phủ. 

5 Ban QLDA  WB 

- Ngay lập tức nếu có bất kỳ sự cố hoặc tai nạn liên 

quan hoặc có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi 

trường, cộng đồng bị ảnh hưởng, công chúng hoặc 

người lao động. 

- Sáu tháng một lần theo Mục II của thỏa thuận cho vay. 

7.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) 

Khiếu nại liên quan đến bất kỳ vấn đề của TDA sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm 

phán để đạt được sự đồng thuận. Một khiếu nại sẽ đi qua ba giai đoạn trước khi nó có thể 

được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực thi sẽ trả tất cả các chi phí hành chính và pháp lý liên 

quan đến việc giải quyết khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách TDA. Thủ tục 

khiếu nại và giải quyết sẽ được thực hiện như sau: 

 Cấp 1 - UBND cấp phường/xã 

Một hộ gia đình bị ảnh hưởng phải khiếu nại đến bất kỳ thành viên nào của UBND 

phường/xã, thông qua trưởng thôn hoặc trực tiếp đến UBND của xã/phường, dưới dạng văn 

bản hoặc bằng miệng. Cácthành viên của UBND hoặc Trưởng đơn vị sẽ thông báo cho UBND 

của phường/xã về khiếu nại. UBND phường/xã sẽ làm việc trực tiếp với hộ gia đình bị ảnh 

hưởng nói trên và sẽ quyết định giải quyết khiếu nại 5 ngày sau khi nhận được khiếu nại đó 

(việc này có thể mất 15 ngày ở vùng núi hoặc vùng sâu vùng xa). Ban thư ký của UBND của 

xã/phường có liên quan chịu trách nhiệm ghi chép và ghi lại tất cả các khiếu nại mà họ đang 

xử lý. 

Sau khi UBND phường/xã ban hành quyết định của mình, hộ gia đình có liên quan có thể 

kháng cáo trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành nhưng 

hộ gia đình nói trên vẫn không hài lòng với quyết định đó, hộ gia đình đó có thể khiếu nại lên 

UBND của thành phố. 

 Cấp 2 – UBND cấp quận/thị xã 
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Khi nhận được khiếu nại từ một hộ gia đình, CPC sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày trong trường 

hợp ở vùng sâu vùng xa và miền núi) sau khi nhận được khiếu nại để giải quyết vụ việc. CPC 

chịu trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu về tất cả các khiếu nại mà họ xử lý. 

Khi CPC ban hành quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày. Trong 

trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết 

định đó, họ có thể khiếu nại lên UBND tỉnh. 

 Cấp 3 – UBND cấp tỉnh 

Khi nhận được khiếu nại của hộ gia đình, PPC sẽ có 30 ngày (hoặc 45 ngày trong trường hợp 

vùng sâu vùng xa và miền núi) sau khi nhận được khiếu nại để giải quyết vụ việc. PPC có 

trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu cho tất cả các khiếu nại được gửi. 

Sau khi PPC đưa ra quyết định, hộ gia đình có thể kháng cáo trong vòng 45 ngày. Trong 

trường hợp quyết định thứ hai đã được ban hành và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết 

định đó, họ có thể kháng cáo lên tòa án trong vòng 45 ngày. PPC sẽ phải trả tiền bồi thường. 

 Cấp 4 - Tòa án cấp tỉnh 

Trong trường hợp người khiếu nại đưa vụ việc của mình ra tòa án tỉnh và các phán quyết của 

tòa án có lợi cho người khiếu nại, chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường theo mức 

được phán quyết bởi tòa án. Trong trường hợp phán quyết của tòa án có lợi cho UBND cấp 

tỉnh, người khiếu nại sẽ được hoàn trả số tiền đã được trả cho tòa án. 

Phán quyết giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên liên quan, và 

sẽ được đăng công khai tại trụ sở của UBND của cấp liên quan. Người khiếu nại sẽ nhận được 

phán quyết như vậy 3 ngày sau khi kết quả giải quyết khiếu nại ở cấp phường/xã/thị trấn đã 

được quyết định và 7 ngày ở cấp huyện hoặc tỉnh. 

Để giảm thiểu số lượng khiếu nại ở cấp tỉnh, Ban QLDA sẽ phối hợp với Ủy ban bồi thường 

quận/thị xã để tham gia và tư vấn giải quyết khiếu nại và trả lời cho người khiếu nại. Vai trò 

của họ là thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và sắp xếp tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh 

hưởng và người bị di dời. 

Nhân sự: Nhân viên môi trường và tái định cư do Ban QLDA chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ sở 

dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến TDA từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bao gồm các 

thông tin như: nguyên nhân của khiếu nại, nguồn và ngày nhận được khiếu nại, tên và địa chỉ 

của người khiếu nại, kế hoạch hành động và tình trạng hiện tại. 

Đối với các khiếu nại bằng miệng, hội đồng tiếp nhận/hòa giải viên 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 thi công 

Trong quá trình xây dựng, GRM cũng sẽ được quản lý bởi các nhà thầu dưới sự giám sát của 

CSC. Các nhà thầu sẽ thông báo cho các cộng đồng và xã bị ảnh hưởng về tính khả thi của 

GRM để xử lý các khiếu nại và mối quan tâm về TDA. Điều này sẽ được thực hiện thông qua 

quá trình tham vấn cộng đồng và công bố thông tin, theo đó các nhà thầu sẽ liên lạc với các 

cộng đồng bị ảnh hưởng và các cơ quan quan tâm một cách thường xuyên. Các cuộc họp sẽ 

được tổ chức ít nhất mỗi quý, tài liệu thông tin hàng tháng sẽ được xuất bản, thông báo sẽ 

được đăng trên phương tiện truyền thông địa phương và thông báo về các hoạt động theo kế 

hoạch sắp tới sẽ được đăng,... 

Tất cả các khiếu nại và hành động tương ứng được thực hiện bởi các nhà thầu sẽ được ghi lại 

trong các báo cáo giám sát TDA. Khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại có thể được nộp 

như sau: 

- Bằng lời nói: trực tiếp với CSC hoặc các nhà thầu, nhân viên hoặc đại diện bảo vệ an 

toàn tại văn phòng công trường. 
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- Bằng văn bản: bằng cách gửi bằng tay hoặc gửi khiếu nại bằng văn bản đến các địa chỉ 

được chỉ định. 

- Bằng điện thoại, fax, e-mail: gửi CSC, các nhà thầu, nhân viên hoặc đại diện bảo vệ an 

toàn. 

Khi nhận được khiếu nại, CSC, các nhà thầu hoặc nhân viên bảo vệ của Nhà thầu sẽ đăng ký 

khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và duy trì nhật ký các sự kiện liên quan đến nó sau đó cho đến 

khi được giải quyết. Ngay sau khi nhận được, bốn bản sao của khiếu nại sẽ được chuẩn bị. 

Bản gốc sẽ được lưu trong hồ sơ, một bản sao sẽ được nhân viên bảo vệ của nhà thầu sử dụng, 

một bản sao sẽ được chuyển đến CSC và bản sao thứ tư cho BQL trong vòng 24 giờ kể từ khi 

nhận được khiếu nại. Thông tin được ghi lại trong nhật ký khiếu nại sẽ bao gồm: 

- Ngày và thời gian 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 bước trong quy trình giải quyết khiếu nại. 

- Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình khắc phục. 

- Giải quyết khiếu nại cuối cùng. 

- Ngày, thời gian và cách thức mà người khiếu nại được thông báo. 

- Chữ ký của người khiếu nại khi giải quyết đã đạt được. 

Khiếu nại đơn giản sẽ được giải quyết trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng 

tuần sau đó), thư trả lời sẽ được gửi cho người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) cho 

biết các thủ tục đã thực hiện và tiến hành cho đến thời điểm hiện tại. 

Mục tiêu chính sẽ là giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể bằng các biện pháp đơn giản nhất, 

liên quan đến càng ít người càng tốt và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi một vấn đề không thể 

được giải quyết ở cấp độ đơn giản nhất hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan chức năng khác 

mới được tham gia. Ví dụ khi yêu cầu bồi thường thiệt hại, số tiền phải trả không được giải 

quyết, hoặc nguyên nhân thiệt hại được xác định. 

Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới: Các cộng đồng và cá nhân tin rằng họ 

bị ảnh hưởng bất lợi bởi một TDA được WB hỗ trợ có thể gửi khiếu nại đến cơ chế giải quyết 

khiếu nại cấp TDA hiện tại hoặc Dịch vụ giải quyết khiếu nại của WB (GRS). GRS đảm bảo 

rằng các khiếu nại nhận được sẽ được xem xét kịp thời để giải quyết các mối quan tâm liên 

quan đến TDA. Các cộng đồng và cá nhân bị ảnh hưởng có thể gửi khiếu nại của họ tới Ban 

kiểm tra độc lập của WB, nơi xác định liệu các tác hại xảy ra hay có thể xảy ra do kết quả của 

việc WB không tuân thủ các chính sách và quy trình của mình. Khiếu nại có thể được gửi bất 

cứ lúc nào sau khi những lo ngại đã nhận được đến sự chú ý của WB, và Ban Quản lý WB có 

cơ hội trả lời. Để biết thông tin về cách gửi khiếu nại đến Dịch vụ giải quyết khiếu nại của 

WB vui lòng truy cập www.worldbank.org/grs. Để biết thông tin về cách gửi khiếu nại đến 

Ban kiểm tra của Ngân hàng Thế giới, vui lòng truy cập www.inspectionpanel.org. 

7.4. Kế hoạch triển khai ESMP 

 Kế hoạch triển khai ESMP của nhà thầu 

- Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, dựa trên ESMP của TDA và phương pháp xây 

dựng đã được phê duyệt, kế hoạch xây dựng được phê duyệt bởi CSC và Ban QLDA, 

nhà thầu chuẩn bị ESMP (C-ESMP) và nộp cho CSC để xem xét và phê duyệt. 

- Sau khi CESMP được CSC phê duyệt, nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

tác động môi trường và xã hội tại chỗ. 
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- C-ESMP sẽ được thông báo tại bảng tin của lán trại của công nhân và văn phòng công 

trường để phổ biến thông tin về các biện pháp giảm thiểu cho công nhân. 

- Làm bảng tin công cộng tại các lối vào của công trường trong đó địa chỉ, đại diện, số 

điện thoại của các bên liên quan để giám sát bởi cộng đồng địa phương và liên hệ khi 

cần thiết. 

- Phân công cán bộ phụ trách môi trường và an toàn, đào tạo, cung cấp PPE, khám sức 

khỏe định kỳ cho công nhân. 

- Khảo sát, kiểm tra tình trạng môi trường tại chỗ, báo cáo với CSC nếu có sự khác biệt 

đáng kể so với nền tảng môi trường. 

- Hợp đồng với các đơn vị được ủy quyền xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại,... 

và cung cấp nước sạch. 

- Quản lý công nhân và thiết bị xây dựng và cung cấp chứng chỉ mới trong trường hợp 

hết hạn. 

- Triển khai ESMP và cập nhật và đệ trình lên CSC để phê duyệt nếu có thay đổi trước 

khi áp dụng. 

- Hợp tác với BQLDA và CSC để giải quyết khiếu nại của người dân địa phương về vấn 

đề an toàn và môi trường của gói hàng một cách kịp thời. 

- Báo cáo về việc thực hiện ESMP hàng tháng. 

 Bắt đầu TDA và nhân sự 

Nhân viên phụ trách bảo vệ môi trường của nhà thầu phải là kỹ sư môi trường hoặc có các 

chuyên ngành liên quan và phải có giấy chứng nhận về sức khỏe và an toàn lao động và làm 

việc toàn thời gian tại công trường. 

Cung cấp đào tạo về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho công nhân và kiểm tra sức khỏe 

thường xuyên của công nhân. 

7.5. Phát triển năng lực và đào tạo  

Bởi vì chưa thực hiện các dự án do WB tài trợ trước đây, ĐHQG-HCM không quen thuộc với 

các yêu cầu chính sách tự vệ của WB. Vì vậy, phát triển năng lực và đào tạo là cần thiết để 

giúp ĐHQG-HCM triển khai ESMP hiệu quả. Một chương trình tập huấn kéo dài hai ngày sẽ 

được tổ chức bởi các chuyên gia bảo vệ môi trường của WB cho các nhân viên của ĐHQG-

HCM, người sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề bảo vệ môi trường, để cung cấp cho họ các 

yêu cầu cơ bản về chính sách hoạt động của WB liên quan đến việc thực hiện TDA, bao gồm 

OP 4.01 (Đánh giá môi trường), Hướng dẫn chung về EHS của IFC, OP 4.11 (Tài nguyên văn 

hóa và vật lý). Các khoá tập huấn như vậy cần được cung cấp cho Tư vấn giám sát xây dựng, 

nhân viên của nhà thầu EHS và cần lặp lại hàng năm để làm mới kiến thức của họ. 

Ban QLDA do ĐHQG-HCM thành lập để hỗ trợ triển khai TDA sẽ chịu trách nhiệm phối hợp 

với CSC và Nhà thầu xây dựng để cung cấp đào tạo định hướng OHS một ngày (theo Hướng 

dẫn EHS của IFC) cho tất cả nhân viên mới, khách truy cập và công nhân để đảm bảo họ được 

thông báo về các quy tắc làm việc cơ bản tại / trên trang web và bảo vệ cá nhân và ngăn ngừa 

thương tích cho nhân viên. Thông thường, đào tạo OHS cơ bản một ngày nên được cung cấp 

cho ban quản lý, giám sát viên, công nhân và khách thỉnh thoảng đến các khu vực có rủi ro và 

nguy hiểm. Việc đào tạo như vậy nên được tổ chức trước khi bắt đầu xây dựng và nhắc lại 

hàng năm. Các buổi đào tạo như vậy nên được tổ chức trước khi bắt đầu xây dựng và nhắc lại 

khi cần thiết. 
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7.6. Kế hoạch giám sát môi trường và xã hội (EMOP) 

7.6.1. Giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu 

Nhiệm vụ giám sát sẽ được Ban QLDA và nhà tư vấn giám sát xây dựng thực hiện thường 

xuyên. Ban QLDA và CSC của mình sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ bảo vệ môi 

trường hàng ngày của nhà thầu với các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất. Kết quả sẽ 

được báo cáo trong các báo cáo tiến độ hàng tháng. 

Chính quyền và cộng đồng địa phương sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các quy định của 

Chính phủ, tức là Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Nghị định 80/2005/ND-CP - Quy định về 

giám sát đầu tư cộng đồng. 

Ngoài ra, nhân viên của nhà thầu về sức khỏe, an toàn, môi trường (EHS) sẽ chịu trách nhiệm 

giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường hàng ngày tại chỗ và báo cáo với Ban QLDA 

và CSC. 

Kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Dự toán chi phí 

cho giám sát sẽ được bao gồm trong chi phí thực hiện ESMP. 

7.6.2. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh 

a) Theo dõi định kỳ 

Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh như chất lượng không khí, đất và 

nước cung cấp thông tin có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các kế hoạch quản lý ô 

nhiễm. Một quy trình lập kế hoạch có hệ thống được khuyến nghị để đảm bảo rằng dữ liệu 

được thu thập phù hợp với mục đích dự định (để tránh thu thập dữ liệu không cần thiết). Quá 

trình này, đôi khi được gọi là quy trình nhắm đến dữ liệu chất lượng, xác định mục đích thu 

thập dữ liệu, các quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu và hậu quả của việc đưa ra quyết 

định không chính xác, ranh giới thời gian và địa lý và chất lượng dữ liệu cần thiết để đưa ra 

quyết định chính xác. Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ xem xét 

các yếu tố sau: 

- Thông số giám sát: Các thông số giám sát được chọn sẽ phản ánh các chất gây ô nhiễm 

liên quan đến các quy trình của TDA. 

- Tính toán cơ sở: Trước khi phát triển TDA, cần tiến hành giám sát chất lượng môi trường 

xung quanh tại và trong khu vực lân cận để đánh giá mức độ ô nhiễm chính, để phân biệt 

giữa các điều kiện môi trường hiện tại và các tác động liên quan đến TDA. 

- Loại và tần suất giám sát: Dữ liệu về chất lượng môi trường xung quanh được tạo ra 

thông qua chương trình giám sát sẽ là đại diện cho các chất ô nhiễm được phát ra từ TDA 

theo thời gian. Tần suất và thời lượng giám sát cũng có thể dao động từ các xét nghiệm 

liên tục đến ít thường xuyên hơn, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. 

- Vị trí giám sát: Giám sát chất lượng môi trường xung quanh có thể bao gồm giám sát 

ngoài khu thực hiện bởi chủ TDA, Sở TNMT hoặc bằng sự hợp tác giữa cả hai. Vị trí của 

các trạm giám sát nên được thiết lập dựa trên kết quả của các phương pháp khoa học và 

mô hình toán học để ước tính tác động tiềm tàng đến các thụ thể từ nguồn phát thải có 

tính đến các khía cạnh như vị trí của các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng. 

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích: Các chương trình giám sát nên áp dụng các phương 

pháp quốc gia hoặc quốc tế để thu thập và phân tích mẫu, chẳng hạn như các phương 

pháp do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) công bố. Việc lấy mẫu sẽ được tiến hành bởi, 

hoặc dưới sự giám sát của các cá nhân được đào tạo. Phân tích sẽ được thực hiện bởi các 

thực thể được phép hoặc chứng nhận cho mục đích này. Các kế hoạch lấy mẫu và phân 

tích đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng (QA/QC) sẽ được áp dụng và ghi lại để 

đảm bảo chất lượng dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng dữ liệu (ví dụ: giới hạn phát 
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hiện phương pháp nằm dưới mức quan tâm). Báo cáo giám sát nên bao gồm tài liệu 

QA/QC. 

Giám sát tiếng ồn có thể được thực hiện nhằm thiết lập mức độ tiếng ồn xung quanh hiện có 

trong khu vực của TDA được đề xuất hoặc để xác minh mức độ tiếng ồn của giai đoạn vận 

hành. Các chương trình giám sát tiếng ồn nên được thiết kế và thực hiện bởi các chuyên gia 

được đào tạo. Thời gian giám sát phải đủ để phân tích thống kê và có thể kéo dài 48 giờ, với 

việc sử dụng máy theo dõi tiếng ồn có khả năng ghi dữ liệu liên tục trong khoảng thời gian 

này, hoặc hàng giờ, hoặc thường xuyên hơn, nếu phù hợp (hoặc bao gồm các khoảng thời gian 

khác nhau trong vài ngày, kể cả ngày thường và ngày làm việc cuối tuần). Loại chỉ số âm 

thanh được ghi lại tùy thuộc vào loại tiếng ồn được theo dõi, như được thiết lập bởi một 

chuyên gia về tiếng ồn. Thiết bị nên được đặt cách mặt đất khoảng 1,5 m và không quá 3 m so 

với bất kỳ bề mặt phản chiếu nào (tường).Việc xác định mức giới hạn tiếng ồn được thể hiện 

bằng mức độ tiếng ồn xung quanh hoặc nền xung quanh sẽ xuất hiện trong trường hợp không 

có nguồn tiếng ồn đang được điều tra. 

Việc giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ được thực hiện bởi chủ dự án/Ban 

QLDA. Chi tiết được thể hiện trong Bảng 7-7 và Bảng 7-8: 

Bảng 7-7. Bảng chỉ tiêu giám sát môi trường trong giai đoạn thi công  

Môi 

trường 
Địa điểm Tần suất Thông số Quy chuẩn áp dụng 

Nước 

thải 

10 điểm xả sau 

các bể tự hoại 

3 

tháng/lần 

pH, TSS, BOD5, 

Amoni (NH4
+), 

Nitrate (NO3
-), 

Phosphate (PO4
-), 

Coliform 

QCVN 14: 

2008/BTNMT 

Column B 

Không 

khí 

 

14 vị trí được chỉ 

định trong 

chương dữ liệu cơ 

sở (Phụ lục 3) 

3 

tháng/lần 

SO2, CO, NO2, TSP, 

PM10, Pb. 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

Tiếng ồn 

và độ 

rung 

 

Tương tự như vị 

trí lấy mẫu không 

khí 

3 

tháng/lần 

Tiếng ồn tương đương 

cho giám sát tiếng ồn 

(dBA) và VdB cho 

giám sát rung 

QCVN 

26:2010/BTNMT for 

noise and QCVN 

27:2010/BTNMT for 

vibration 

Nước 

mặt 

 

2 địa điểm: Hồ số 

5 và Hồ số 2 

3 

tháng/lần 

pH, DO, TSS, BOD5, 

NH4
+-N, Tổng dầu 

mỡ, Coliform. 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, 

Column B1 

Nước 

ngầm 

01 địa điểm: 

giếng đào của hộ 

gia đình ông Ngô 

Duy Trở sống gần 

hồ số 6  

3 

tháng/lần 

pH, Độ cứng 

(CaCO3), TDS; Cl-, 

Amoni (NH4+-N); 

SO4
2-,Pb, CN-, 

Coliform và E.coli 

QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. 

Thời gian thi công dự kiến: 3 năm. 
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Bảng 7-8. Kế hoạch giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

Môi 

trường 
Địa điểm Tần suất Thông số Quy chuẩn áp dụng 

Chất 

lượng 

nước 

thải sau 

khi xử lý 

 

 

03 điểm tại ba 

trạm XLNT 

 

6 tháng/lần 

 

Bảng 1 của QCVN 

14:2008/BTNMT: pH, 

BOD5 (20°C), TSS, 

TDS, Sunfua (H2S), 

Amoni, Nitrate (N-

NO3-), đầu mỡ động 

thực vật, dầu, chất hoạt 

động bề mặt, Phosphate 

(PO4
3-) (tính theo P), 

Coliforms, lưu lượng 

QCVN 

14:2008/BTNMT – 

Cột B; K = 1. 

 

Khí thải 03 trạm XLNT 

6 

tháng/lần    

(2 năm đầu) 

NH3 and H2S 
QCVN 

06:2009/BTNMT 

Khí thải 
 

PTN 

6 tháng/lần 

(2 năm đầu) 
Axit bay hơi 

Quyết định 

3733/2002/QĐ-BYT 

(b) Giám sát sự cố 

Mục đích của giám sát này là để đánh giá mức độ ô nhiễm đối với đất và nguồn nước do xả 

thải do sự cố như xả nước thải và dầu thải vào nguồn nước và đất gần đó, và hóa chất và dầu 

chảy tràn, để đưa ra quyết định kịp thời về kiểm soát ô nhiễm. giúp giảm rủi ro sự cố môi 

trường. 

Một kế hoạch giám sát sự cố sẽ được CSC xây dựng ở giai đoạn đầu triển khai TDA và trình 

Ban QLDA phê duyệt. Kế hoạch này sẽ xác định các rủi ro môi trường tiềm ẩn do vô tình xả 

chất thải như nước thải và dầu thải vào nguồn nước và đất gần đó. Kế hoạch cũng xác định 

cách thức thực hiện giám sát này, chẳng hạn như nhân viên có thẩm quyền, thiết bị, vị trí và 

thông số giám sát, phương pháp phân tích, PTN chuyên dụng và dự toán chi phí. 

Bảng 7-9. Dự toán chi phí cho việc thực hiện ESMP 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 
Giá                

(nghìn đồng) 
Tổng cộng 

(nghìn đồng) 
Nguồn 

I Giai đoạn xây dựng 139.620.950  

1  
Phát triển năng lực 

và đào tạo 
gói 7 100.000 700.000 Chi phí phụ 

2  

TDA lắp đặt bảng 

thông tin công 

cộng 

gói 14 3.000 42.000 
Chi phí                 

xây dựng  

3 
Thẩm định thiết bị 

xây dựng 
gói 7 150.000 1.050.000 

Chi phí                 

xây dựng 

4 Thùng rác 100L cái 20 1.500 30.000 Chi phí                 
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TT Nội dung 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 
Giá                

(nghìn đồng) 
Tổng cộng 

(nghìn đồng) 
Nguồn 

xây dựng 

5 
Phí thu gom rác 

thải sinh hoạt 
tháng 33 350 11.550 

Chi phí                 

xây dựng 

 6 
Thu gom rác thải từ 

nhà vệ sinh di động 

 

tháng 
33 50.000 1.650.000 

Chi phí                 

xây dựng 

7 
Rửa đất, lắng bùn 

đất, ống thoát nước 
gói 7 150.000 1.050.000 

Chi phí                 

xây dựng 

8 
Hàng rào tôn, vải 

bạt 
gói 5 500.000 2.500.000 

Chi phí                 

xây dựng 

9 Tưới nước 
 

gói 
7 250.000 1.750.000 

Chi phí                 

xây dựng 

10 Rửa phương tiện  gói 7 10.000 70.000 
Chi phí                 

xây dựng 

11 Nhựa PPE Bộ 377 1.200 452.400 
Chi phí                 

xây dựng 

12 Quản lý giao thông gói 7 150.000 1.050.000 
Chi phí                 

xây dựng 

13 

Thu gom chất thải 

xây dựng, vận 

chuyển và xử lý 

gói 1 200.000 200.000 
Chi phí                 

xây dựng 

14 Bể tự hoại Bể 10 40.000 400.000 
Chi phí                 

xây dựng 

15 
Ống thoát nước 

thải 
gói 7 200.000 1.400.000 

Chi phí                 

xây dựng 

16 Nhà vệ sinh phòng 70 50.000 3.500.000 
Chi phí                 

xây dựng 

17 

Tủ hút PTN, thông 

gió và xử lý không 

khí 

gói 1 3.000.000 3.000.000 
Chi phí                 

xây dựng 

18 Trồng cây xanh gói 1 750.000 750.000 
Chi phí                 

xây dựng 

19 

Các hạng mục xây 

dựng khác bao gồm 

các biện pháp giảm 

thiểu tác động môi 

gói  7 15.000.000 105.000.000 
Chi phí                 

xây dựng 
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TT Nội dung 
Đơn 

vị 
Số 

lượng 
Giá                

(nghìn đồng) 
Tổng cộng 

(nghìn đồng) 
Nguồn 

trường và xã hội 

20 
Giám sát và giám 

sát môi trường 

hệ 

thống 
7 2.145.000 15.015.000 

Chi phí                 

xây dựng 

III Giai đoạn vận hành (tính 1 năm) 45.208.520  

21 
Bảo hộ lao động 

cho công nhân 
bộ  6 1.200 7,200 

Chi phí               

vận hành và 

bảo dưỡng 

22 
Thẩm định và bảo 

trì thiết bị 
gói 7 50.000 350,000 

Chi phí               

vận hành và 

bảo dưỡng 

23 

Vận hành hệ thống 

xử lý không khí 

trong PTN 

gói 1 300.000 300,000 

Chi phí               

vận hành và 

bảo dưỡng 

24 
Nạo vét và bảo trì 

thoát nước 
gói 1 100.000 100,000 

Chi phí               

vận hành và 

bảo dưỡng 

25 
Phí thu gom rác 

thải sinh hoạt 
tháng 12 110 1.320 

Chi phí               

vận hành và 

bảo dưỡng 

26 Thùng rác 20 L năm 6 800.000 4,800,000 

Chi phí               

vận hành và 

bảo dưỡng 

27 Thùng rác 120L năm 20 1.500.000 30,000,000 

Chi phí               

vận hành và 

bảo dưỡng 

28 

Thùng rác (100L) 

cho chất thải nguy 

hại 

năm 6 1.500.000 9,000,000 

Chi phí               

vận hành và 

bảo dưỡng 

29 
Kiểm soát môi 

trường 
gói 1 150.000 150,000 

Chi phí               

vận hành và 

bảo dưỡng 

30 

Các chi phí khác 

cho môi trường và 

an toàn 

gói 1 500.000 500,000 

Chi phí               

vận hành và 

bảo dưỡng 

Dự toán chi phí cho việc thực hiện ESMP này được đưa ra trong Bảng 7-10. Việc phân tích 

dự toán chi phí được mô tả trong và Phụ lục 7 2. Chi phí cho việc thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu sẽ được tính vào chi phí xây dựng.  
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Bảng 7-10. Dự toán chi phí cho giám sát ESMP và nâng cao năng lực 

TT Hạng mục Chi phí (VNĐ) Chi phí (USD) 

1 Giám sát ESMP 940.574.000 40,594 

2 Xây dựng năng lực 22.000.000 950 

Total 962,574,000 41.544 

Tỷ giá: 1 USD = 23.170 đồng Việt Nam (VND) theo Vietcombank ngày 29 tháng 11 năm 2019. 
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CHƯƠNG 8. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỘNG 

Mục tiêu của tham vấn cộng đồng là cung cấp bản tóm tắt các mục tiêu, mô tả và các tác động 

tiềm năng từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án bao 

gồm người dân và chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ. Kết quả sẽ được xem 

xét trong quá trình thiết kế kỹ thuật và thực hiện dự án. Nó cũng nhằm mục đích thúc đẩy giao 

tiếp hai chiều giữa chủ dự án và các bên liên quan, bao gồm cả những người bị ảnh hưởng. 

Đặc biệt, các nhóm bị ảnh hưởng sẽ hiểu mục đích, tác động môi trường tích cực và tiêu cực 

của dự án. Nó tạo cơ hội cho những người bị ảnh hưởng tham gia vào tất cả các giai đoạn thực 

hiện dự án. Phản hồi từ các cuộc tham vấn sẽ được xem xét và tích hợp trong các biện pháp 

thiết kế và giảm thiểu tác động của dự án. 

Theo yêu cầu của WB OP/BP 4.01, đối với các dự án được phân loại là Loại A, tham vấn 

cộng đồng với những người bị ảnh hưởng bởi dự án, các tổ chức phi chính phủ địa phương và 

các bên liên quan khác sẽ được tiến hành ít nhất hai lần. Theo đó, cuộc tham vấn cộng đồng 

đầu tiên cho TDA được tiến hành vào tháng 10 năm 2019 và cuộc tham vấn cộng đồng thứ 

hai dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 12 năm 2019 khi dự thảo ESIA được chuẩn bị. 

Nhiều phương pháp và kỹ thuật khác nhau được sử dụng để tiến hành tham vấn cộng đồng. 

Công bố thông tin bao gồm chia sẻ thông tin và phỏng vấn người cung cấp thông tin thông 

qua các cuộc họp không chính thức với ban lãnh đạo của các ĐHQG-HCM thành viên, chính 

quyền địa phương, thảo luận nhóm với sinh viên của ĐHQG-HCM, các cuộc họp tham vấn 

cộng đồng với người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương. Thông tin 

của TDA bao gồm các mục tiêu, các tác động tiềm năng của TDA được cung cấp cho các 

nhóm được tư vấn để nghiên cứu trước khi tiến hành các cuộc gặp mặt trực tiếp. 

Các bên liên quan sau đây đã được thông báo và tư vấn về các mục tiêu và tác động tiềm năng 

của TDA: 

- Cán bộ chủ chốt của Đại học Kinh tế và Luật (UEL); 

- Cán bộ chủ chốt của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (HSSU); 

- Cán bộ chủ chốt của Viện Môi trường và Tài nguyên (IER); 

- Cán bộ chủ chốt của Khoa Y; 

- Đại diện của sinh viên các ĐHQG-HCM; 

- Đại diện UBND Quận Thủ Đức, TPHCM và UBND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện các phường (phường Linh Trung, Linh Xuân và Đông Hòa). 

Kết quả của tham vấn cộng đồng lần đầu được tóm tắt như sau: 

8.1. Tóm tắt ý kiến của đại diện và sinh viên các trường thành viên ĐHQG-HCM  

Nội dung sau đây đã được thảo luận và thống nhất trong quá trình tham vấn với các trường 

đại học thuộc ĐHQG-HCM và sinh viên. 

8.1.1. Hoạt động quản lý chất thải của ĐHQG-HCM 

- Chất thải rắn được thu gom vào thùng rác có dung tích 20 - 50 lít được đặt các lớp 

học/phòng họp/phòng làm việc của sinh viên và nhân viên. Sau đó, chất thải được thu 

gom vào thùng rác với khối lượng từ 100 đến 120 lít nằm trong khu vực được chỉ định 

(khu vực lưu chứa chất thải). Hằng ngày, rác thải  được vận chuyển đến bãi thải của 

BWE với tổng khối lượng 15 - 20 tấn/ngày. Hoạt động thu gom được thực hiện bởi 

đơn vị thu gom chất thải của ĐHQG-HCM. 

- Tổng lưu lượng nước thải khoảng 4.100 m3 /ngày từ  ký túc xá khu A (2.000 m3),KTX 

khu B (2.000 m3) và Viện môi trường và Tài nguyên (IER) (100 m3) được thu gom và 

xử lý bằng trạm XLNT đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt quy định kỹ thuật quốc gia 
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về chất lượng nước thải trước khi xả vào hệ thống thoát nước của khu vực. Lượng 

nước thải sinh hoạt thải ra từ ĐHQG-HCM còn lại đã được thu gom và xử lý sơ bộ 

bằng bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống nước thải bên trong của ĐHQG-HCM. 

- Các biện pháp quản lý chất thải hiện tại của ĐHQG-HCM được xem là khá tốt. Tuy 

nhiên, các biện pháp trên cần cải thiện hơn để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia. Ví dụ 

như  chất thải rắn tái sử dụng hoặc tái chế nên được phân loại tại các nguồn để giảm 

xử lý. Nước thải từ các phòng vệ sinh cần được xử lý thêm để đáp ứng tiêu chuẩn về 

chất lượng nước thải sinh hoạt theo quy định của QCVN 14: 2008/BTNMT cột A 

trước khi xả vào hệ thống thoát nước. 

- Trong suốt giai đoạn xây dựng TDA, tất cả các chất thải rắn được thu gom, lưu trữ 

gọn gàng trong các ranh giới của TDA và được vận chuyển ra ngoài để giữ cảnh quan 

và bảo vệ môi trường khu vực TDA. 

8.1.2. Sức khỏe và an toàn lao động 

- An ninh trong ĐHQG-HCM hiện tại khá tốt. Tuy nhiên, một số vụ tai nạn giao thông 

nhỏ xảy ra bên ngoài khuôn viên ĐHQG-HCM do người điều khiển xe máy chạy quá 

tốc độ và hệ thống đèn giao thông dọc theo đường nội bộ không đầy đủ. 

- Nhà thầu xây dựng sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình xây dựng 

TDA như sau: 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của ĐHQG-HCM về quy tắc giao thông, an 

ninh công cộng và bảo vệ môi trường. 

+ Xây dựng lịch trình cụ thể cho các phương tiện đi lại trong và ngoài công trường, 

đặc biệt là trong khuôn viên ĐHQG-HCM. 

+ Lắp đặt đầy đủ đèn tín hiệu và biển cảnh báo có giới hạn tốc độ. 

+ Có các biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ các công trường xây dựng và vận 

chuyển. 

+ Quản lý tốt công nhân để ngăn chặn mọi xung đột giữa công nhân và sinh viên. 

8.1.3. Thiết kế trung tâm xây dựng 

Vị trí các tòa nhà cần tuân theo quy hoạch tổng thể của ĐHQG-HCM. Bên cạnh đó, việc thiết 

kế nên chú ý đến: (i) một ĐHQG-HCM hiện đại có các tổng thể cấu trúc hài hòa; (ii) tạo điều 

kiện thuận tiện cho người khuyết tật và phụ nữ mang thai khi họ đang làm việc và học tập tại 

ĐHQG-HCM như các lối đi riêng để họ tiếp cận thang máy, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe,... (iii) đảm 

bảo chức năng tốt của hệ thống thoát nước thải; (iv) sức khỏe và an toàn cho công nhân và 

nhân viên như có sẵn hệ thống báo động để hỗ trợ những người gặp khó khăn khi làm việc 

một mình; và (v) các tòa nhà có thông gió tốt và (vi) không gian xanh bao quanh ĐHQG-

HCM với cảnh quan. 

8.1.4. Thiết kế trạm xử lý nước thải  

- Vị trí của trạm XLNT được thực hiện theo kế hoạch tổng thể của ĐHQG-HCM. Tuy 

nhiên, hoạt động của trạm XLNT có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của 

sinh viên vì các địa điểm được đề xuất khá gần với các trung tâm học tập của ĐHQG-

HCM và ký túc xá khu B. Trong suốt quá trình hoạt động, các biện pháp giảm thiểu 

thích hợp sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe của mọi 

người do mùi, mầm bệnh, côn trùng và tiếng ồn. Cụ thể, cây xanh được trồng xung 

quanh trạm XLNT để ngăn mùi và tiếng ồn. Đối với trạm XLNT của Ký túc xá B, cây 

xanh sẽ được trồng thành bức tường để đảm bảo cảnh quan cho phòng ăn Ký túc xá và 

ngăn các chất ô nhiễm từ trạm XLNT ra làm ô nhiễm thực phẩm và đồ uống trong nhà 

bếp. 
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- Bể xử lý phải được thiết kế dưới lòng đất để đảm bảo cảnh quan và sử dụng công nghệ 

sinh học tiên tiến để xử lý, hạn chế sử dụng hóa chất độc hại trong quá trình xử lý để 

bảo vệ môi trường và đảm bảo nước thải đáp ứng yêu cầu của QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A trước khi thải vào các nguồn nước. 

8.1.5. Thiết kế đường nội bộ 

- Hệ thống thoát nước phải được ngầm dưới đất và có ống chắn để ngăn chặn trầm tích 

và chất thải rắn chảy vào hệ thống thoát nước. 

- Trồng thêm nhiều cây xanh với tán cây rộng hai bên đường. 

- Hệ thống chiếu sáng dọc theo đường nội bộ của ĐHQG-HCM nên được lắp đặt nhiều 

hơn để đảm bảo an toàn cho sinh viên vào ban đêm. 

8.2. Tham vấn cộng đồng những người bị ảnh hưởng và cơ quan hành chính tại địa 

phương  

- Các buổi tham vấn người dân địa phương bị ảnh hưởng đã được tiến hành tại văn 

phòng của các địa phương trong khu vực TDA vào ngày 26 tháng 10 và ngày 15 tháng 

11 năm 2019. Những người tham gia là đại diện của người dân địa phương đang sống 

xung quanh ĐHQG-HCM, các tổ chức liên quan bao gồm đại diện chính quyền và các 

tổ chức đoàn thể bao gồm Hội Phụ nữ Việt Nam, UBMTTQ, Hội Nông dân và Đoàn 

Thanh niên. Phương pháp áp dụng cho cuộc họp công khai tuân thủ các hướng dẫn của 

Thông tư 27/2015/BTNMT. 

- Đề xuất TDA bao gồm các tác động tiềm tàng về môi trường và xã hội với thư yêu cầu 

tham vấn cộng đồng đã được gửi đến các UBND của TDA ít nhất một tuần trước khi 

tiến hành tham vấn cộng đồng. Cả đại diện chính quyền của UBND và chủ Sở hữu 

TDA đã chủ trì các cuộc họp. Chuyên gia tư vấn ESIA, thay mặt chủ dự án,  trình bày 

phạm vi TDA, đặc điểm kỹ thuật và đánh giá mặt tích cực và tiêu cực đến trường tự 

nhiên và xã hội khi dự án đi vào hoạt động. Biên bản cuộc họp được chuẩn bị bởi các 

nhân viên địa phương bị ảnh hưởng và được ký tên với dấu của đại diện của địa 

phương vào cuối các cuộc họp. Địa phương cũng đã trả lời thông qua các tài liệu chính 

thức trình bày ý kiến và đề xuất của họ về việc xây dựng và vận hành TDA cho chủ 

TDA vào tháng 11 năm 2019. 

- Kết quả của buổi tham vấn với những người bị ảnh hưởng tại địa phương và ý kiến 

của UBND về TDA được tóm tắt lần lượt trong Bảng 8-1và Bảng 8-2, biên bản các 

cuộc họp và phản hồi bằng văn bản của UBND cho chủ Sở hữu TDA được thể hiện ở 

Bảng 8-2. 

Bảng 8-1. Kết quả buổi tham vấn 

Thời gian Ý kiến Phản hồi của Chủ dự án 

1 Kết quả tham vấn tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức 

8-10h30 

ngày 

26/10/2019 

Chính quyền địa phương và người dân đã đồng ý 

đầu tư xây dựng TDA. 

Ngoài ra, chủ dự án được yêu cầu phải áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu hiệu quả để giải quyết 

tất cả các tác động tiêu cực đến môi trường và 

con người, cụ thể là:  

- Quản lý tốt người lao động, vấn đề an toàn lao 

động và môi trường để giảm thiểu tác động 

bất lợi đến an sinh xã hội và sức khỏe người 

Chủ dự án  lắng nghe các 

ý kiến và xem xét tất cả 

các khuyến nghị của chính 

quyền địa phương và 

người dân trong quá trình 

chuẩn bị và thực hiện 

TDA.  
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Thời gian Ý kiến Phản hồi của Chủ dự án 

dân. 

- Ngăn chặn bụi phát sinh, xáo trộn và tai nạn 

giao thông trong quá trình hoạt động giao 

thông của dự án. 

- Chất thải rắn và nước thải thải ra từ công 

trường xây dựng và hoạt động của ĐHQG-

HCM phải được thu gom và xử lý theo quy 

định quốc gia trước khi thải ra môi trường. 

 

2 Kết quả Tham vấn cộng đồng phường Linh Xuân, Thủ Đức  

18 – 20h30 

ngày 

26/10/2019 

 

Chính quyền địa phương và người dân đã đồng ý 

với đầu tư xây dựng TDA. 

Ngoài ra, chủ dự án được yêu cầu áp dụng các 

biện pháp giảm thiểu hiệu quả để giải quyết tất 

cả các tác động tiêu cực đến môi trường và con 

người do hoạt động của dự án gây ra, cụ thể: 

- Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày để 

ngăn chặn chất thải phát tán ra môi trường 

xung quanh. 

-  Nước thải phải được thu gom và xử lý trước 

khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

- Bụi phải được khống chế trong quá trình vận 

chuyển và xây dựng 

- Tất cả các chất thải bao gồm cả chất thải nguy 

hại thải ra từ các PTN phải được kiểm soát tốt 

để tránh ảnh hưởng xấu đến môi trường và 

người dân địa phương. 

- Nước thải từ trạm XLNT đáp ứng các tiêu 

chuẩn quốc gia trước khi thải vào môi trường. 

- Người dân địa phương có thể sử dụng các con 

đường được phát triển bởi TDA. 

- Đảm bảo các ĐHQG-HCM với các tính năng 

hiện đại, xanh, sạch và cảnh quan như đề xuất. 

Chủ dự án lắng nghe các ý 

kiến và xem xét tất cả các 

khuyến nghị của chính 

quyền địa phương và 

người dân trong quá trình 

chuẩn bị và thực hiện 

TDA. 

 

 

3 Kết quả tham vấn ở phường Đông Hòa, Dĩ An  

13  - 15h, 

ngày 

17/11/2019 

 

Chính quyền địa phương và người dân đã đồng ý 

với đầu tư xây dựng TDA với ý kiến như sau:   

- Mặc dù 5 trong 6 hạng mục của TDA được đặt 

tại khu vực phường Đông Hòa, nhưng địa 

điểm của các TDA này nằm trong khu vực 

ĐHQG-HCMU và cách xa khu dân cư, do đó, 

các tác động tiêu cực đến môi trường địa 

phương và người dân do việc xây dựng TDA 

Chủ dự án lắng nghe các ý 

kiến và tiếp thu tất cả các 

ý kiến của chính quyền 

địa phương và người dân 

trong quá trình xây dựng 

và hoạt động dự án. 

Dự án sẽ không cải tạo, 

nâng cấp các hồ đá hiện 
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Thời gian Ý kiến Phản hồi của Chủ dự án 

không đáng kể.  

- Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường tiếng ồn, 

sức khỏe và an toàn cho người dân địa 

phương, đề nghị trong giai đoạn xây dựng, 

chủ dự án nên chú ý đến việc giảm bụi, tiếng 

ồn, tắc nghẽn giao thông và tai nạn giao thông 

dọc theo các tuyến đường địa phương.  

- Chất lượng nước của các hồ đá bị ô nhiễm, 

chủ dự án có nâng cấp hồ hay không. 

hữu. 

 

Bảng 8-2. Cơ quan chức năng phản hồi cho chủ dự án 

TT Văn bản Ý kiến 

1 UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức 

 Văn bản số 

983/UBND phường 

Linh Trung, ngày 

22/11/2019 về việc 

trả lời tham vấn 

cộng đồng lần đầu 

cho chủ dự án -

ĐHQG-HCM  

 

 

UBND phường đồng ý các đánh giá tiêu cực đến môi trường tự 

nhiên, tác động kinh tế xã hội và sức khỏe cộng đồng, an toàn, 

được trình bày trong đề xuất TDA. 

UBND phường cũng đồng ý với các ý kiến được đưa ra bởi 

những người dân địa phương trong cuộc họp ngày 26 tháng 10 

năm 2019 cụ thể: chủ TDA bắt buộc: 

-  Quản lý tốt công nhân, bảm đảm an toàn lao động và môi 

trường để giảm thiểu mọi tác động tiêu cực đến an sinh xã hội 

và người dân địa phương. 

- Hạn chế bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển trong dự án và 

giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông, tai nạn khi lưu thông 

trong khu vực dự án. 

- Thu gom và xử lý chất thải rắn và nước thải từ công trường 

xây dựng và ĐHQG-HCM theo quy định quốc gia trước khi 

thải ra môi trường. 

2 UBND phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức  

 Văn bản số 

773/UBND phường 

Linh Xuân ngày 

27/11/2019 về việc 

trả lời tham vấn 

cộng đồng lần 1 cho 

chủ dự án 

UBND phường Linh Xuân đồng ý với các nội dung đánh giá tác 

động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức 

khỏe cộng đồng được trình bày trong báo cáo. 

Tuy nhiên trong quá trình xây dựng và hoạt động, chủ đầu tư 

phải lưu ý các vấn đề sau:  

- Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày để ngăn chặn chất 

thải phát tán ra môi trường xung quanh địa phương. 

- Nước thải phải được thu gom và xử lý trước khi thải vào 

nguồn tiếp nhận. 

- Bụi phải được khống chế trong quá trình vận chuyển và xây dựng. 

- Tất cả các chất thải bao gồm cả chất thải nguy hại thải ra từ 

các PTN trong giai đoạn vận hành phải được kiểm soát tốt để 
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TT Văn bản Ý kiến 

tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người dân địa 

phương. 

- Nước thải từ các trạm XLNT phải đáp ứng các tiêu chuẩn 

quốc gia trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

- Đảm bảo TDA không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến 

chất lượng cuộc sống của người dân địa phương trong giai 

đoạn xây dựng. 

- Đảm bảo ĐHQG-HCM quốc gia được xây dựng với các tính 

năng hiện đại, xanh, sạch đẹp như đề xuất trong báo cáo. 

3 Phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An 

 Văn bản số 

325/UBND phường 

Đông Hòa, ngày 

25/11/2019 về việc 

trả lời tham vấn 

cộng đồng lần thứ 1 

cho chủ dự án 

ĐHQG TPHCM. 

 

- Không có tác động tiêu cực đáng kể do việc xây dựng ĐHQG-

HCM  vì tất cả các công trường xây dựng đều nằm cách xa 

khu dân cư và các cơ sở của phường. 

- Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường tiếng ồn, sức khỏe và an 

toàn của người dân địa phương, đề nghị trong giai đoạn xây 

dựng, chủ dự án nên có các biện pháp giảm thiểu bụi, tiếng 

ồn, tắc nghẽn và tai nạn giao thông dọc theo các tuyến đường 

địa phương. 

- Dự án đảm bảo không xả nước thải chưa qua xử lý vào hồ đá 

khiến nước hồ bị ô nhiễm nhiều hơn. 

8.3. Tham vấn cộng đồng lần 2 

Cuộc tham vấn cộng đồng lần 2 được thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 2 

tháng 1 năm 2020. Mục tiêu của cuộc tham vấn cộng đồng lần 2 là cung cấp cho những người 

bị ảnh hưởng tại địa phương, tổ chức phi chính phủ địa phương và các thành viên ĐHQG-

HCM về thông tin TDA dựa trên Pre-FS bao gồm dự thảo ESIA trong suốt các cuộc họp tham 

vấn để lấy ý kiến của họ về việc cải tiến thiết kế TDA và báo cáo ESIA. Đồng thời, nó cho 

thấy những người bị ảnh hưởng tại địa phương và các tổ chức phi chính phủ địa phương và 

các thành viên đại học rằng những bình luận của họ được đưa ra thông qua tham vấn cộng 

đồng đầu tiên đã được xem xét và đưa vào các biện pháp giảm thiểu trong ESIA. 

Phương pháp tham vấn cộng đồng lần thứ hai: Tương tự như bản thứ nhất, các bản sao dự 

thảo ESIA bằng tiếng Việt bao gồm các yêu cầu bằng văn bản cho ý kiến đã được gửi đến văn 

phòng của các địa phương bị ảnh hưởng của các phường Linh Trung, Linh Xuân và Đông 

Hòa và các thành viên của ĐHQG-HCM ngày 23 tháng 12 năm 2019 để họ xem xét trước khi 

tiến hành các cuộc họp mặt đối mặt. Cuộc họp công khai với đại diện thành viên đại học và 

sinh viên được tiến hành vào ngày 28 tháng 12 năm 2019, trong khi các cuộc họp với người 

dân bị ảnh hưởng tại địa phương và các tổ chức phi chính phủ địa phương của phường Đông 

Hòa, phường Linh Xuân và phường Linh Trung được tiến hành vào ngày 30, 31 tháng 12 năm 

2019 và ngày 02 tháng 1 năm 2020 tương ứng.  

Kết quả của các cuộc họp công khai thứ hai được tóm tắt như sau: 
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8.3.1. Tóm tắt về tham vấn cộng đồng thứ hai với đại diện của các thành viên và sinh 

viên đại học 

- Tất cả những người tham gia đồng ý với các mục tiêu chung và cụ thể của TDA, các 

thành phần của TDA và các biện pháp được đề xuất về mặt kỹ thuật, môi trường và xã 

hội trong dự thảo ESIA. 

- Những người tham gia đã đạt được sự đồng thuận trong việc phân tích các lựa chọn 

thay thế để xác định các lựa chọn ưu tiên cho đầu tư xây dựng TDA nhằm tối đa hóa 

lợi ích và giảm thiểu tác động bất lợi đến hệ sinh thái tự nhiên và con người như lựa 

chọn thiết kế bền vững cho các cơ sở giáo dục. 

- Quá trình chuẩn bị ESIA đã phản ánh thực tế rằng ESIA đã được chuẩn bị song song 

với quá trình chuẩn bị tiền FS và FS, giúp các nhà thiết kế tính đến các cân nhắc về 

môi trường và xã hội trong ESIA trong quá trình thiết kế để tránh hoặc giảm thiểu các 

tác động đáng kể về môi trường và xã hội trong giai đoạn đầu của thiết kế. Tất cả các ý 

kiến nêu ra trong tham vấn cộng đồng đầu tiên đã được phản ánh thông qua các biện 

pháp giảm thiểu được đề xuất trong dự thảo ESIA. 

- Đề xuất rằng chủ TDA cần cung cấp đầy đủ nguồn tài chính và nhân lực để quản lý và 

thực hiện TDA, bao gồm các biện pháp giảm thiểu được đề xuất trong ESIA để tăng 

cường lợi ích và ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các chất gây ô nhiễm trong giai đoạn xây 

dựng và vận hành TDA. khỏi ảnh hưởng đến môi trường và con người. 

8.3.2. Tóm tắt cuộc họp công khai với những người bị ảnh hưởng tại địa phương và các 

tổ chức phi chính phủ địa phương 

Phường Linh Trung: Người dân bị ảnh hưởng tại địa phương và đại diện của các tổ chức phi 

chính phủ địa phương trong cuộc họp đã đạt được sự đồng thuận về những lợi ích to lớn mà 

TDA mang lại cho người dân địa phương cũng như quốc gia về phát triển kinh tế xã hội thông 

qua giáo dục tiên tiến. Tuy nhiên, việc xây dựng và vận hành TDA chắc chắn sẽ gây ra những 

tác động tiêu cực đến môi trường và người dân địa phương với mức độ nhỏ đến vừa phải như 

bụi, tắc nghẽn giao thông và tai nạn, chất thải, thiệt hại đường bộ và an ninh địa phương. Đề 

nghị chủ Sở hữu TDA nên thực hiện hiệu quả tất cả các biện pháp giảm thiểu được thiết lập 

trong báo cáo ESIA để tránh, giảm thiểu mọi tác động bất lợi đến mức chấp nhận được và bù 

đắp mọi thiệt hại cho đường địa phương do vận chuyển TDA. Theo Văn bản số 989/UBND 

của Linh Trung UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc trả lời tham vấn cộng đồng thứ 

hai cho chủ dự án -ĐHQG-HCM Tiểu ban, chính quyền địa phương bày tỏ thỏa thuận với đầu 

tư TDA với điều kiện là chủ Sở hữu TDA cam kết thực hiện hiệu quả tất cả các biện pháp 

giảm thiểu được đề xuất để giải quyết các tác động tiêu cực do xây dựng và vận hành TDA. 

Phường Linh Xuân: Những người bị ảnh hưởng tại địa phương và đại diện của các tổ chức phi 

chính phủ địa phương trong cuộc họp đã đồng ý với lợi ích của TDA cũng như các tác động 

tiêu cực đến môi trường và xã hội có thể gây ra bởi TDA. Các tác động xấu đến môi trường 

và xã hội đến các địa phương chủ yếu là do bụi, tắc nghẽn giao thông và tai nạn do vận 

chuyển phụ, nước thải và chất thải rắn bao gồm cả chất thải nguy hại nếu chúng được quản lý 

không đúng cách bởi chủ Sở hữu TDA. Đề nghị chủ Sở hữu TDA nên thực hiện hiệu quả tất 

cả các biện pháp giảm thiểu được thiết lập trong báo cáo ESIA để tránh, giảm thiểu mọi tác 

động bất lợi đến mức chấp nhận được trong quá trình xây dựng và vận hành TDA. Theo Văn 

bản số 799/UBND của Linh Xuân UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc trả lời tham 

vấn công chúng lần thứ hai cho chủ dự án ĐHQG-HCM, chính quyền địa phương bày tỏ sự 

đồng ý với khoản đầu tư của TDA với điều kiện là chủ Sở hữu TDA cam kết thực hiện có 

hiệu quả tất cả các biện pháp giảm thiểu được đề xuất để giải quyết các tác động tiêu cực do 

xây dựng và vận hành TDA. 

Phường Đông Hòa: Người dân địa phương và đại diện của các tổ chức phi chính phủ địa 

phương trong cuộc họp đã đạt được thỏa thuận về việc hoàn thành TDA sẽ đóng góp đáng kể 
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cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và quốc gia. Tuy nhiên, việc xây dựng và vận 

hành TDA sẽ gây ra các tác động tiêu cực như bụi, tắc nghẽn giao thông và tai nạn, chất thải, 

thiệt hại đường bộ và an ninh địa phương. Đề nghị chủ Sở hữu TDA nên thực hiện hiệu quả 

tất cả các biện pháp giảm thiểu được thiết lập trong báo cáo ESIA để tránh, giảm thiểu mọi tác 

động bất lợi đến mức chấp nhận được và bù đắp mọi thiệt hại cho đường địa phương do vận 

chuyển TDA. Theo Văn bản số 430/UBND của phường Đông Hòa ngày 02 tháng 01 năm 

2020 về việc trả lời tham vấn cộng đồng thứ hai cho chủ dự án ĐHQG-HCM, chính quyền địa 

phương bày tỏ sự đồng ý với đầu tư của TDA với điều kiện là chủ Sở hữu TDA cam kết thực 

hiện có hiệu quả tất cả các biện pháp giảm thiểu được đề xuất để giải quyết các tác động tiêu 

cực do xây dựng và vận hành TDA. 

8.4. Công bố thông tin 

Thông tin của TDA bao gồm các mục tiêu, mô tả và các tác động tiềm năng của TDA đã được 

cung cấp cho các nhóm được tư vấn vào tháng 10 năm 2019 trước khi tiến hành tham vấn đầu 

tiên với các cuộc gặp mặt trực tiếp. Dự thảo ESIA đã được gửi đến các nhóm dự án phụ và 

các tổ chức phi chính phủ địa phương vào tháng 12 năm 2019 trước khi tiến hành tham vấn 

cộng đồng lần thứ hai với các cuộc gặp mặt trực tiếp. Dự thảo ESIA cũng được tiết lộ trên 

trang web của ĐHQG-HCM bằng tiếng Việt và trên trang web bên ngoài của Ngân hàng Thế 

giới. Báo cáo ESIA cuối cùng cũng sẽ được công khai trên trang web của ĐHQG-HCM và tại 

các trang web của TDA có thể tiếp cận tại địa phương-người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức 

phi chính phủ địa phương bằng tiếng Việt và trên trang web bên ngoài của Ngân hàng bằng 

tiếng Anh ngay sau khi Ngân hàng chấp thuận. Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, ĐHQG-

HCM sẽ chia sẻ thông tin về các hoạt động thông qua trang web của mình. Tương tự, thông 

tin trên hệ thống GRM cũng có thể được cung cấp qua cổng website. 

Về sự tham gia của người dân, các hành động sẽ được thực hiện trong quá trình thực hiện tiểu 

dự án bao gồm (i) tiến hành tham vấn với các bên liên quan thông qua các cuộc họp thường 

xuyên với các bên liên quan hoặc tham gia các trường đại học thành viên có liên quan trong 

các hoạt động lập kế hoạch hàng năm; (ii) triển khai các GRM hiện có (thông qua phòng 

Thanh tra và Pháp lý - Ban Thanh tra Luật) để tiếp nhận và xử lý các khiếu nại và tố cáo; (iii) 

thiết lập các hệ thống GRM mới trong ESIA để tiếp nhận và xử lý các khiếu nại và tố cáo liên 

quan đến môi trường biểu diễn; và (iv) tiết lộ tất cả các kênh GRM và thông tin về các hoạt 

động của ĐHQG-HCM cho các bên liên quan thông qua các cổng web của trường đại học. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Các chuyên gia tham gia thực hiện báo cáo ESIA 

STT Tên chuyên gia 
Giới              

tính 

Trình độ                

chuyên môn 
Nhiệm vụ 

1 Dương Đình Dũng Nam 
Thạc sĩ khoa học 

ứng dụng 

Trưởng nhóm/Chuyên 

gia môi trường và xã hội 

2 Đỗ Thị Thu Huyền Nữ Tiến sĩ môi trường Chuyên gia môi trường 

3 Nguyễn Thị Hồng Xoan Nữ Tiến sĩ xã hội học Chuyên gia xã hội 

3 Hồ Quốc Bằng Nam 
PGS. TS Khoa học 

môi trường 
Chuyên gia môi trường 

5 Lê Thanh Hải Nam 
GS.TS Khoa học 

Công nghệ  
Chuyên gia môi trường 

6 Đào Phú Quốc Nam 
Thạc sĩ sinh thái và 

môi trường 
Chuyên gia sinh thái 

7 Nguyễn Như Hiển Nam Tiến sĩ môi trường Chuyên gia môi trường 

8 Nguyễn Phương Nhã Nữ Thạc sĩ môi trường Chuyên gia môi trường 

9 Nguyễn Huỳnh Trường Gia Nam 
Thạc sỹ Môi trường 

– Nghiên cứu sinh 
Chuyên gia môi trường 
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Phụ lục 2. Thông tin và vị trí các hồ đá 

Tên hồ 
Diện tích 

(m2) 

Độ sâu 

(m) 

Thể tích 

(m3) 
Vị trí 

Hồ 1 357.771 25 8.944.275 

Cách đường nội bộ số 7 đề xuất 

nâng cấp khoảng 100 m và trước 

nhà điều hành của VNU-HCM. 

Hồ 2 160.021 30 11.601.544 

Khoảng 30 m từ đường nội bộ số 7 

được đề xuất nâng cấp và liền kề 

với trung tâm giáo dục an ninh và 

quân sự. 

Hồ 3 53.105 25 11.601.545 
100 m từ đường nội bộ số 7 được 

đề xuất. 

Hồ 4 11.433 25 11.601.546 Gần hồ số 3. 

Hồ 5 199.290 25 11.601.547 

Bên cạnh đường hồ nội bộ được đề 

xuất, Trung tâm nghiên cứu và liền 

kề với IER. 

Hồ 6 25.185 20 11.601.548 Khoảng 50 m từ đường số 7. 

Hồ 7 43.769 20 11.601.549 Khoảng 1000 m từ đường số 7. 

Tổng cộng  78.553.554  
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Phụ lục 3. Thông tin và vị trí lấy mẫu chất lượng đất và không khí 

STT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu Tọa độ VN-2000 Mô tả địa điểm lấy mẫu 

I Chất lượng không khí, tiếng ồn và độ rung  

1 
Tại Đại học Kinh 

tế Luật  
KK1 

X: 1202448.995 

Y: 612251.25 

Tại khoảng sân giữa khu dự án 

trung tâm nghiên cứu chính sách 

được đề xuất của Đại học Kinh Tế 

Luật và trung tâm xây dựng hiện có 

của Đại học Kinh Tế Luật. 

2 

Tại trạm xử lý 

nước thải khu ký 

túc xá B 

KK2 
X: 1203595.259 

Y: 612548.592 

Tại khu vực giữa của trạm XLNT 

hiện tại và ký túc xá B khu nam. 

3 
Tại khu vực dự án 

Viện nghiên cứu  
KK3 

X: 1203289.53 

Y: 613205.553 

Trên đường nội bộ giữa khu dự án 

Viện nghiên cứu và Viện Tài 

nguyên và Môi trường (IER) hiện 

hữu 

4 
Tại đầu đường số 

7 
KK4 

X: 1203583.045 

Y: 612697.77 

Gần với khu vực dự án Viện nghiên 

cứu 

5 
Tại khoảng giữa 

đường số 7  
KK5 

X: 1203415.232 

Y: 613958.247 

Trước một cụm cửa hàng đồ uống 

và thực phẩm 

6 
Tại cuối đường số 

7  
KK6 

X: 1204266.146 

Y: 615113.406 

Trước cổng Trung tâm giáo dục 

quốc phòng và an ninh của VNU-

HCM. 

7 
Tại điểm đầu của 

đường ven hồ 
KK7 

X: 1203042.607 

Y: 613135.764 

Gần Viện Môi trường và Tài 

nguyên.  

8 
Tại điểm cuối của 

đường ven hồ 
KK8 

X: 1203190.089 

Y: 614142.384 

Tại điểm cuối đường ven hồ gần 

Đại học Khoa học tự nhiên.  

9 

Trong Trường 

Khoa học xã hội 

& Nhân văn  

KK9 
X: 1202562.894 

Y: 614791.081 

Tại khoảng sân nằm giữa Trung 

tâm nghiên cứu chính sách Trường 

Đại học Khoa học xã hội & Nhân 

Văn và tòa nhà trung tâm của 

trường. 

10 
Tại điểm đầu của 

đường số 2 
KK10 

X: 1202339.193 

Y: 614078.835 

Phía trước cổng trường Đại học Thể 

dục thể thao.  

11 
Tại điểm cuối của 

đường số 2 
KK11 

X: 1201772.41 

Y: 613961.49 

Tại ngã tư đường NH 1A và đường 

Tiêu Biểu số 2. 
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STT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu Tọa độ VN-2000 Mô tả địa điểm lấy mẫu 

12 Tại Khoa Y  KK12 
X: 1203938.901 

Y: 614307.854 

Ở giữa khu vực dự án Khoa Y và 

trạm thực hành giải phẫu hiện hữu. 

13 

Tại trạm xử lý 

nước thải của Đại 

học Kinh tế Luật  

KK13 
X: 1202273.438 

Y: 612283.117 

Phía trước Block 2 của trường Đại 

học Kinh tế Luật. 

13 
Tại Khoa Kiến 

trúc và Xây dựng 
KK14 

X: 1203605.373 

Y: 614913.646 

Trên vỉa hè đường vào khu vực dự 

án.  

15 Tại Ký túc xá B KK15 
X: 1203565.768 

Y: 612529.011 

Tại đường nội bộ khu ký túc xá B, 

cách trạm xử lý nước thải hiện hữu 

khoảng 30 m. 

II Chất lượng đất  

1 

Tại trung tâm khu 

vực dự án của 

HSSU 

D1 
X: 1204273.843 

Y: 615068.332 
Ở giữa khu vực dự án. 

2 
Tại Trung tâm 

nghiên cứu  
D2 

X: 1203299.517 

Y: 613408.561 
Ở giữa khu vực dự án. 

3 Tại Khoa Y  D3 
X: 1204402.192 

Y: 614310.409 
Ở giữa khu vực dự án. 

4 
Tại Khoa Kiến 

trúc và Xây dựng  
D4 

X: 1203716.418 

Y: 614844.378 

Giữa khu vực dự án, gần đường số 

7. 

5 
Tại khu vực 

đường ven hồ  
D5 

X: 1203202.157 

Y: 613436.885 

Tại khu vực đường ven hồ, gần hồ 

đá số 5. 

6 

Tại trạm xử lý 

nước thải của 

Trung tâm nghiên 

cứu 

D6 
X: 1203339.38 

Y: 613839.22 

Ở giữa khu vực dự án, bên cạnh 

Viện Môi trường và Tài nguyên. 

7 

Tại trạm xử lý 

nước thải của khu 

ký túc xá B 

D7 
X: 1203570.534 

Y: 612499.364 

Ở giữa khu vực dự án, bên cạnh ký 

túc xá B khu nam. 

8 

Tại trạm xử lý 

nước thải của 

trường Đại học 

Kinh tế Luật  

D8 
X: 1202247.146 

Y: 612326.396 
Ở giữa khu vực dự án 
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STT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu Tọa độ VN-2000 Mô tả địa điểm lấy mẫu 

9 

Tại khu vực dự án 

của trường Đại 

học Kinh tế Luật  

D9  
X: 1202458.353 

Y: 612270.681 

Phía sau khu vực dự án (tại bãi giữ 

xe hiện tại của trường Kinh tế Luật) 
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Phụ lục 4. Bản đồ lấy mẫu nước mặt và nước ngầm 

STT Vị trí lấy mẫu 
Ký 

hiệu 
Tọa độ VN-2000 Mô tả vị trí lấy mẫu 

I Nước mặt  

1  Hồ Đá 5 NM1 
X: 1203183.661 

Y: 613365.988 

Khoảng 100 m từ khu dự án Viện 

nghiên cứu, 50 m từ đường đường 

ven hồ và điểm xả thải của trạm 

XLNT của Viện nghiên cứu.    

2 Hồ Đá 2 NM2 
X: 1204213.064 

Y: 615054.549 

Cách đường trục chính số 7 nâng 

cấp khoảng 30 m, đối diện nhà điều 

hành của VNU-HCM. 

3 Hồ Đá 1 NM3 
X: 1203653.566 

Y: 614391.499 

Cách đường trục chính số 7 nâng 

cấp khoảng 30 m, đối diện nhà điều 

hành của VNU-HCM. 

4 Hồ Đá 3 NM4 
X: 1203537.95 

Y: 614386.65 

Cách khoảng 100 m từ đường trục 

chính số 7. 

5 Hồ Đá 7 NM5 
X: 1203608.25 

Y: 613244.154 

 Cách khoảng 50 m từ đường trục 

chính số 7. 

II Nước ngầm    

1 
Nhà của ông 

Ngô Duy Trở 
NN 

X: 1203053.942 

Y: 613021.247 
Tại giếng đào của nhà gần hồ số 6. 

III Nước thải  

1 
Tại kênh thoát 

nước mưa và 

nước thải suối 

Nhun gần trạm 

XLNT của khu 

Ký túc xá B  

NT1 
X: 1203442.495 

Y: 612516.747 

Cách điểm xả thải 50m về hạ 

nguồn. 

2 NT2 
X: 1203532.186 

Y: 612477.736 

Cách điểm xả thải 50m về thượng 

nguồn. 

3 

Tại kênh thoát 

nước mưa và 

nước thải suối 

Nhun gần Đại 

học Kinh tế Luật  

NT3 
X: 1202194.191 

Y: 612433.84 

Cách khoảng 10m từ trạm XLNT 

của Đại học Kinh tế Luật. 
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Phụ lục 5.  Danh sách động vật và thực vật trên cạn 

A. Danh sách các thực vật trên cạn  

Hạng mục 

công việc  
Tên khoa học 

Tên Việt 

Nam 

Tên tiếng 

Anh 

IUCN 

2006 

Sách đỏ 

VN 

Nghị định  

160/2013/          

ND-CP  

Viện Nghiên 

cứu  

Melaleuca genus  Tràm  Acacia N/A N/A N/A 

Delonix genus Phượng Flamboyant N/A N/A N/A 

Khaya genus  Xà cừ Faux Acajen N/A N/A N/A 

Terminalia 

genus  

Bàng Đài 

Loan 

Madagascar 

Almond 

N/A N/A N/A 

Cynodon 

dactylon 

Cỏ chỉ - N/A N/A N/A 

Axonopus 

Compressus 

Cỏ lá gừng Wide Leaved N/A N/A N/A 

Arachis pintoi Cỏ đậu Pinto peanut N/A N/A N/A 

Xanthium 

strumarium 

Ké đầu ngựa - N/A N/A N/A 

Eleusine indica Cỏ mần trầu Goose N/A N/A N/A 

Candle Bush 

(Senna alata) 

Cây muồng  -  N/A N/A N/A 

Ampelopsis 

cantoniensis 

Chè dây rừng - N/A N/A N/A 

Trạm XLNT 

của Viện 

Nghiên cứu  

Melaleuca genus  Tràm Acacia N/A N/A N/A 

Bougainvillea Hoa giấy Confetti N/A N/A N/A 

Khaya genus  Xà cừ Faux Acajen N/A N/A N/A 

Pterocarpus 

genus  

Giáng hương   N/A N/A N/A 

Chromolaena 

odorata 

Cỏ yên bạch - N/A N/A N/A 

Cynodon 

dactylon 

Cỏ chỉ - N/A N/A N/A 

Paspalum 

conjugatum 

Berg. 

Cỏ san cặp - N/A N/A N/A 

Eleusine Cỏ mần trầu Goose N/A N/A N/A 

Manihot Cây sắn Cassava N/A N/A N/A 
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Hạng mục 

công việc  
Tên khoa học 

Tên Việt 

Nam 

Tên tiếng 

Anh 

IUCN 

2006 

Sách đỏ 

VN 

Nghị định  

160/2013/          

ND-CP  

esculenta 

Trung tâm 

nghiên cứu 

chính sách 

của Đại học 

Khoa học Xã 

hội và Nhân 

Văn 

Delonix genus  Cây phượng Flamboyant N/A N/A N/A 

Casuarina genus  Phi lao Casuarina N/A N/A N/A 

Cassia fistula Osaka vàng  N/A N/A N/A 

Khaya genus  Xà cừ Faux Acajen N/A N/A N/A 

Bougainvillea Hoa giấy Confetti N/A N/A N/A 

Paspalum 

conjugatum 

Berg 

Cỏ san cặp - N/A N/A N/A 

Axonopus 

Compressus 

Cỏ lá gừng  Wide Leaved N/A N/A N/A 

Eleusine Cỏ mần trầu Goose N/A N/A N/A 

Cynodon 

dactylon 

Cỏ chỉ - N/A N/A N/A 

Trạm XLNT 

của Đại học 

Kinh tế Luật  

Delonix genus  Cây phượng Flamboyant N/A N/A N/A 

Mimosa genus  Trinh nữ Mimosa N/A N/A N/A 

Imperata 

cylindrica 

Cỏ lau - N/A N/A N/A 

Bidens pilosa Xuyến chi Daisy N/A N/A N/A 

Eleusine Cỏ mần trầu Goose N/A N/A N/A 

Pueraria 

phaseoloides 

Cỏ đậu ma - N/A N/A N/A 

Ricinus 

communis 

Cây thầu dầu Palma christi N/A N/A N/A 

Đại học Kiến 

trúc và Xây 

dựng  

Melaleuca genus  Tràm Acacia N/A N/A N/A 

Pterocarpus 

genus 

Giáng hương  Narra 

Padauk 

N/A N/A N/A 

Eleusine Cỏ mần trầu Goose N/A N/A N/A 

Paspalum 

conjugatum 

Berg. 

Cỏ san cặp - N/A N/A N/A 

Mimosa genus  Trinh nữ Mimosa N/A N/A N/A 



 

264 

Hạng mục 

công việc  
Tên khoa học 

Tên Việt 

Nam 

Tên tiếng 

Anh 

IUCN 

2006 

Sách đỏ 

VN 

Nghị định  

160/2013/          

ND-CP  

Phyllanthus 

urinaria 

Chó đẻ  Chamber 

bitte 

N/A N/A N/A 

Chromolaena 

odorata 

Cỏ yên bạch - N/A N/A N/A 

Bidens pilosa Xuyến chi Daisy N/A N/A N/A 

Ampelopsis 

cantoniensis 

Chè dây rừng - N/A N/A N/A 

Eleusine Cỏ mần trầu Goose N/A N/A N/A 

Khoa Y  

Muntingia 

calabura 

Trứng cá Jamaican 

cherry 

N/A N/A N/A 

Terminalia 

catappa 

Bàng Terminalia 

catappa 

N/A N/A N/A 

Melaleuca genus Tràm Acacia N/A N/A N/A 

Ziziphus 

oenoplia 

Táo dại Hawthorn N/A N/A N/A 

Celosia cristata Mào gà dại - N/A N/A N/A 

Aganonerion 

polymorphum 

Lá giang Sour-soup 

creeper 

N/A N/A N/A 

Mimosa pigra Mắc mèo  Velvet bean N/A N/A N/A 

Mimosa genus Trinh nữ Mimosa N/A N/A N/A 

Chromolaena 

odorata 

Cỏ lau - N/A N/A N/A 

Bidens pilosa Xuyến chi Daisy N/A N/A N/A 

Pueraria 

phaseoloides 

Cỏ đậu ma - N/A N/A N/A 

Cayratia trifolia Cây vác - N/A N/A N/A 

Imperata 

cylindrica 

Cỏ tranh - N/A N/A N/A 

Đường ven hồ  

Melaleuca genus Tràm Acacia N/A N/A N/A 

Terminalia 

catappa 

Bàng Terminalia 

catappa 

N/A N/A N/A 

Muntingia 

calabura 

Trứng cá Jamaican 

cherry 

N/A N/A N/A 
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Hạng mục 

công việc  
Tên khoa học 

Tên Việt 

Nam 

Tên tiếng 

Anh 

IUCN 

2006 

Sách đỏ 

VN 

Nghị định  

160/2013/          

ND-CP  

Mimosa pigra Mắc mèo  Velvet bean N/A N/A N/A 

Pueraria 

phaseoloides 

Cỏ đậu ma - N/A N/A N/A 

Xanthium 

strumarium 

Ké đầu ngựa - N/A N/A N/A 

Chromolaena 

odorata 

Cỏ yên bạch - N/A N/A N/A 

Chromolaena 

odorata 

Cỏ lau - N/A N/A N/A 

Bidens pilosa Xuyến chi Daisy N/A N/A N/A 

Eleusine Cỏ mần trầu Goose N/A N/A N/A 

Eleusine Cỏ mần trầu Goose grass N/A N/A N/A 

Dactyloctenium 

aegyptium 

Cỏ chân gà Cocksfoot N/A N/A N/A 

Paspalum 

conjugatum 

Berg. 

Cỏ san cặp - N/A N/A N/A 

Vỉa hè đường 

số 7  

Terminalia 

genus  

Bàng Đài 

Loan 

Madagascar 

Almond 

N/A N/A N/A 

Khaya genus  Xà cừ Faux Acajen N/A N/A N/A 

Melaleuca genus  Tràm Acacia N/A N/A N/A 

Delonix genus  Phượng Flamboyant N/A N/A N/A 

Peltophorum 

pterocarpum 

Lim xẹt Yellow 

Flamboyant 

N/A N/A N/A 

Cassia genus  Osaka vàng Osaka N/A N/A N/A 

Xanthium 

strumarium 

Ké đầu ngựa - N/A N/A N/A 

Ricinus 

communis 

Cây thầu dầu Palma christi N/A N/A N/A 

Paspalum 

conjugatum 

Berg. 

Cỏ san cặp Weeds N/A N/A N/A 

Mimosa genus  Trinh nữ Mimosa N/A N/A N/A 
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Hạng mục 

công việc  
Tên khoa học 

Tên Việt 

Nam 

Tên tiếng 

Anh 

IUCN 

2006 

Sách đỏ 

VN 

Nghị định  

160/2013/          

ND-CP  

Acanthus 

integrifolius 

Cây ắc ó Bear's 

breach 

N/A N/A N/A 

B. Danh sách các loài động vật trên cạn trong khu vực TDA 

Loài   Tên khoa học Tên VN 
Tên tiếng 

Anh 
Số 

IUCN 

2006 

Sách đỏ 

VN 

Chim Passer domesticus Sẻ nhà Sparrow N/A N/A N/A 

 
Gallus gallus 

domesticus 
Gà Chicken 

N/A N/A N/A 

Bò sát 

Lacertilia Thằn lằn Lizard N/A N/A N/A 

Scincella genus  Rắn mối Skink N/A N/A N/A 

Động vật có 

vú 
Bos Bò Cow  

N/A N/A N/A 

Côn trùng 

Rhopalocera Bướm ngày butterfly N/A N/A N/A 

Odonata Chuồn chuồn Dragonfly N/A N/A N/A 

Oecophylla 

smaragdina 
Kiến vàng Weaver ant 

N/A N/A N/A 

Formicidae Kiến Ant N/A N/A N/A 

Apis Ong mật Bee N/A N/A N/A 

Arna pseudoconspersa Sâu róm Caterpillar N/A N/A N/A 
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Phụ lục 6. Danh sách các loài thủy sinh 

A. Danh sách các loài cá được tìm thấy trong hồ đá  

Tên khoa học Tên VN 
Tên tiếng 

Anh 

IUCN 

2016 

 Sách đỏ 

VN 2007 

Nghị định  

160/2013/ 

ND-CP  

Hemiculter 

elongatus (Hao & 

Van, 2001) 

Cá mương 

dài 
 N/A N/A N/A N/A 

Anabas testudineus 

(Bloch, 1792) 
Cá  rô đồng  

Climbing 

perch  
DD N/A N/A 

Oreochromis 

niloticus (Linnaeus, 

1758 

Cá rô phi 

vằn 
Nile tilapia N/A N/A N/A 

Schistura elongata 

(Roberts, 1998) 
Cá bám đá  N/A N/A N/A N/A 

Monopterus albus 

(Zouiew, 1793) 
Lươn 

Asian 

Swamp Eel 
N/A N/A N/A 

Channa striata 

(Bloch, 1793)  
Cá quả 

Snakehead 

murrel 
LC N/A N/A 

Clarias fuscus 

(Lacépède, 1803 
Cá trê đen 

Hong Kong 

catfish 
LC N/A N/A 

Rhinogobius 

brunneus 

(Temminck & 

Schlegel, 1847) 

Cá bống  N/A N/A N/A N/A 
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B. Thành phần các loài thực vật phù du trong hệ sinh thái dưới nước 

Tên khoa học 

Hồ 1 Hồ 2 Hồ 3 Hồ 4 Hồ 5 Hồ 6 Hồ 7 

Tế bào/L 

CYANOBACTERIA            

Oscillatoriales            

Oscillatoria lemmermannii 3,000 1,800 2,400 1,800 3,600 2,100 1,800 

Oscillatoria limosa 8,200 1,600 7,200 2,200 10,400 8,500 9,800 

Oscillatoria princeps  800 4,600 2,400 8800 4500 3,800 

Oscillatoria simplicissima 3,500 2,000 5,600 6,200 4,000 2,800 3,500 

Oscillatoria tenuis    8,500 5800 13,600 10,200 7,800 

Phormidium autumnale  400 6,200 4,500     

Chroococcales           

Chroococcus limnetica 1,600 1,940 800 620    

Chroococcus pallidus 2,000 60 120 80    

Chroococcus sp. 1,500 1,320 1,400 1,850    

Synechococcales           

Aphanocapsa delicatissima 2,200 2,400 9,600 2,400 9,600 9,200 7,800 

Merismopedia minima 2,600 2,000      580 

Pseudanabaena catenata    1,800 800 800  600 1,100 

Pseudanabaena limnetica 2,700 1,200     1,200  

Spirulinales           

Spirulina jenneri 8,800    5,400 8,800  5,600  

Spirulina princeps    8,000  8,000  6,100  

BACILLARIOPHYCEAE           

Centrales           

Aulacoseira granulata 980   1,250 760 760  850 1,500 

Eucampia zodiacus 400   200  400  1,400 

Melosira varians 870 320 550 80 80 270 350 
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Tên khoa học 

Hồ 1 Hồ 2 Hồ 3 Hồ 4 Hồ 5 Hồ 6 Hồ 7 

Tế bào/L 

Pennales            

Cymbella lancelata    980 200 200 380  440 

Eunotia bilunaris 160   180  160 390  420 

Gomphonema sphaerophorum 450 160       

Grammatophora marina 160   720  160 150 160 

Navicula phyllepta    480 160 160 210 190 

Navicula radiosa  560 420  420     

Nitzschia acicularis  280 100       

Nitzschia linearis 440 60 680 540 680 510  

Nitzschia holsatica 240 40 360 240 240 200 270 

Nitzschia palea 120 40 190 160 160  180 

Nitzschia vermicularis    390 160 160 130 180 

Pinnularia braunii    480 600 600  450 

Pseudo nitzschia sp.   360 450 360     

CHLOROPHYCEAE            

Chlorellales            

Actinastrum hantzschii    2,880 3,500 2,880 2,100  2,800 

Chlorella sp.  2,150 1,720       

Chodatella citriformis 470 80  80     

Nephrocytium sp. 530 360       

Desmidiales            

Closterium acutum 160 80 330 280 280 220 250 

Closterium attenuatum     80 80 120  180 

Staurastrum anatinoides 580 220       

Staurastrum gracile 380 460 90 40 40 140 210 

Staurastrum leptocladum 190 220       

Staurastrum paradoxum 2,300 1,940 290 320 320 370 380 
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Tên khoa học 

Hồ 1 Hồ 2 Hồ 3 Hồ 4 Hồ 5 Hồ 6 Hồ 7 

Tế bào/L 

Sphaeropleales           

Coelastrum microporum    2,560 1,120 1,120 1,580  1,630 

Coenococcus sp. 1,870 2,240 5,720 3,530 5,720 5,260 5,400 

Pediastrum duplex    2,400 2,100 2,400  2,700 

Pediastrum simplex    210 270 320  560 

Pediastrum tetras    850 680 960  1,500 

Scenedesmus acuminatus    6,720 5,580 6,720  6,100 6,300 

Scenedesmus denticulatus    1,970 1,360 1,360  1,200 1,400 

Scenedesmus incrassatulus 560 420 6,880  6,880 6,120 6,400 

Scenedesmus quadricauda    2,560 1,850 2,560 2,300 2,500 

Tetraedron trigonum 120   40  40  210 

Tetrastrum heterocanthum    180 160 160  160 

Trebouxiophyceae           

Crucigenia crucifera    160 250 160 150  220 

Crucigenia quadrata 360 240 2,580 2,080 2,080 2,200 1,800 

Crucigenia tetrapedia 570 440 1,120  1,120 1,000 850 

EUGLENOPHYCEAE           

Euglenales           

Phacus longicauda    330 200 200 360  420 

Phacus pleuronectes    670 520 520 500 610 

Tổng cộng (số loài) 34 31 45 42 42 35 40 

Tổng cộng (Tế bào/L) 47,010 25,440 10,1670 61,730 107,280 58,080 78,200 

C. Thành phần các loài động vật phù du trong hệ sinh thái dưới nước của TDA 

Tên khoa học 

Hồ 1 Hồ 2 Hồ 3 Hồ 4 Hồ 5 Hồ 6 Hồ 7 

Tế bào/L 

AMOEBOZOA        
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Tên khoa học 

Hồ 1 Hồ 2 Hồ 3 Hồ 4 Hồ 5 Hồ 6 Hồ 7 

Tế bào/L 

Tubulinea        

Difflugiidae        

Difflugia acuminata 300 200 1,200 1,800 1,200  1,000 

Difflugia urceolata 300 200 300 500 300  600 

Arcellidae        

Arcellia discoides 400 300      

ROTIFERA        

Eurotatoria        

Philodinidae        

Philodina roseola 200  500 300 300 180 270 

Rotaria (rotatia)citrinus     400 250  

Macrotrachela quadricornifera   600 400 600 560  

Trochosphaeridae        

Filinia terminalis 400  400 300 300 440  

Dicranopholidae        

Encentrum felis  300 500 300 300 380 420 

Lecanidae        

Monostyla lunaris   700 300 300 510 480 

Lecan luna 500  500 300 300   

Lecan elama  600 300      

Epiphanidae        

Epiphanes senta   600 300 300 420 480 

Brachionidae        

Brachionus plicatilis   400 300 300 280 410 

Brachionus pala   300 200 300 250 420 

Brachionus falcatus 400 300 300 200 300  380 

Keratella cochlearis 1,600 1,200      
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Tên khoa học 

Hồ 1 Hồ 2 Hồ 3 Hồ 4 Hồ 5 Hồ 6 Hồ 7 

Tế bào/L 

Keratella stipitata 2,800 1,200      

Keratella hiemalis 700  300     

Notholca sp. 300 200 150  300 300 300 

Platyias patulus 300 700  200 300   

Platyias quadricornis  500  400 300   

Euchlaniae         

Euchlanis dilatata 1,800 1,200 1,200 300 300  300 

Euchlanis sp. 800 300 1,100 600 600  600 

Notommatidae        

Resticula melandocus   3,000 2,800 3,000 2,100 3,000 

Asplanchnidae        

Asplanchna herrickii   600 200 600 400 600 

Synchaetidae        

Polyarthra euryptera 400 600  300 600 500 600 

CILIOPHORA        

Ciliatea        

Tintinnidiidae        

Leprotintinnus simplex   600 800 600 600 600 

Codonellidae        

Tintinnopsis fimbriata 1,100 300      

CRUSTACEA         

Cladocera          

Sididae        

Sida crystallina 900 5,700  3,500 5,700 4,300 5,200 

Chydoridae        

Alona rectangula   1,300 900 900 800 1,000 

Alona monacantha   800 300  300 400 
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Tên khoa học 

Hồ 1 Hồ 2 Hồ 3 Hồ 4 Hồ 5 Hồ 6 Hồ 7 

Tế bào/L 

CRUSTACEA        

Copepoda         

Cyclopidae        

Mesocyclops leuckarti   1,200 1,700 1,200 1,100 1,300 

Cyclops thomasi 500  1800 300 300 200 300 

Ectinosomatidae        

Microsetella norvegica   800 300 300 200 400 

LARVA        

Copepoda larva  2700 12,700 16,500 16,500 14,000 16,000 

Cladocera larva 800  1,200 850 1,200 1,000 1,700 

Lucifer larva  600 300 500 300   

Bivalvia larva   300 700 300   

Total (species) 20 18 28 30 31 22 24 

Total (cells/liter) 15,100 16,800 33,650 36,350 38,500 29,070 36,760 

D. Cấu trúc của động vật không xương sống trong hệ sinh thái dưới nước của TDA 

Tên khoa học 

Hồ 1 Hồ 2 Hồ 3 Hồ 4 Hồ 5 Hồ 6 Hồ 7 

Tế bào/L 

Mollusca        

Gastropoda        

Viviparidae        

Cipangopaludina chinensis   40 60 200 150 260 

Tổng số lượng loài 0 0 1 1 1 1 1 

Tổng cộng 0 0 40 60 200 150 260 
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Phụ lục 7.  Chất lượng nước thải trước và sau xử lý của trạm XLNT ký túc xá B.  

 

STT Thông số Đơn vị 

Chất lượng nước thải  

khu ký túc xá B  
QCVN 14: 

2008/BTNMT 

cột B Trước xử lý  Sau xử lý 

1 pH - 7.74 7.62 5.5-9 

2 BOD5
 (20oC) mg/L 57 9 50 

3 TSS mg/L 29 12 100 

4 N-NH4
+ mg/L 59.15 4.84 10 

5 N-NO3
- mg/L 0.05 12.71 50 

6 P-PO4
3- mg/L 4.13 4.12 10 

7 Oil & grease mg/L <0.3 <0.3 20 

 8 Coliform  
MPN/ 

100 ml 
2.5x104 1.8x103 5 x 103 
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Phụ lục 8. Chất lượng nước thải của trạm XLNT hiện tại của IER năm 2018 và 2019  

STT Thông số  Đơn vị 

Kết quả  
QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

Cột A 
05/2018 11/2018 05/2019 11/2019 

1 pH - 7.12 7.26 7.48 7.87 5-9 

2 
BOD5

 

(20oC) 
mg/L 19 23 16 15 30 

3 TSS mg/L 32 32 27 27 50 

4 TDS mg/L 236.2 313.2 203.5 237.6 500 

5 Sunfua (S2-) mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 1.0 

6 
Amoni (N-

NH4
+) 

mg/L 4.47 4.87 7.76 4.64 5 

7 
Nitrat (N-

NO3
-) 

mg/L 17.12 19.32 14.23 13.25 30 

8 
Photphat 

(P-PO4
3-) 

mg/L 3.22 3.43 2.67 2.16 6 

9 

Các chất 

hoạt động 

bề mặt 

mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 5 

10 Dầu mỡ mg/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 10 

11 Coliform  
MPN/ 

100 ml 
1.6x103 2.3x103 2.0x103 1.8x103 3 x 103 
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Phụ lục 9. Phân tích dự toán chi phí cho giám sát ESMP trong giai đoạn xây dựng 

TT Nội dung Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(nghìn đồng) 

Tổng cộng 

(nghìn đồng) 

I Lương cho chuyên viên    420,000 

1 Chuyên gia môi trường tháng 12 20.000 240.000 

2 Trợ lý (3 người x 12 tháng) tháng 36 5.000 180.000 

II Phân tích mẫu    78.560 

1 Nước thải mẫu 10 570 5.700 

2 Không khí mẫu 8 1.260 10.080 

3 Nước ờ bề mặt mẫu 2 890 1.780 

4 Nước ngầm  mẫu 1 1.000 1.000 

5 Phí lấy mẫu Lần 12 5.000 60.000 

III Văn phòng phẩm tháng 6 7.000 42,000 

IV Chi phí quản lý (50%) % 50  270.280 

Tổng cộng (I+II+III+IV)    810.840 

Trước thuế % 6  48.650 

Thuế VAT % 10  81.084 

Tổng    940.674 
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Phụ lục 10. Phân tích dự toán chi phí xây dựng năng lực 

Chương 

trình 
Mục tiêu Số lượng Chi phí (VND) Nguồn vốn Nội dung 

Tập huấn 

về an toàn 

lao động, 

bảo vệ 

môi 

trường 

Công nhân, 

nhân viên kỹ 

thuật của nhà 

thầu 

Tất cả công 

nhân và nhân 

viên 

100 người x 

200.000 

VND/người = 

10.000.000 

VND 

Bao gồm 

trong thỏa 

thuận giữa 

nhà thầu và 

cổ đông 

Tập huấn 

về an toàn 

lao động 

và bảo vệ 

môi 

trường 

Đào tạo 

về quản lý 

môi 

trường 

Quản lý 

nguồn thải 

Nhân viên 

Ban QLDA (3 

người) 

500.000 

VND/người x 

3 người = 

1.500.000 

VND 

Bao gồm 

trong thỏa 

thuận giữa 

nhà thầu và 

cổ đông 

 

Đánh giá tác 

động môi 

trường và 

kiểm soát rủi 

ro 

Nhân viên 

Ban QLDA (3 

người) 

500.000 

VND/người x 

3 người = 

1.500.000 

VND 

Bao gồm 

trong thỏa 

thuận giữa 

nhà thầu và 

cổ đông 

 

 

Kiểm soát 

môi trường 

Nhân viên 

Ban QLDA (3 

người), nhân 

sự CSC (3 

người) 

500.000 

VND/người x 

6 người = 

3.000.000 

VND 

Bao gồm 

trong thỏa 

thuận giữa 

nhà thầu và 

cổ đông 

 

Nâng cao 

nhận thức và 

tiếp cận hệ 

thống pháp 

luật môi 

trường 

Nhân viên 

Ban QLDA (3 

người), nhân 

sự CSC (3 

người) 

500.000 

VNĐ/người x 

6 người = 

3.000.000 

VND 

Bao gồm 

trong thỏa 

thuận giữa 

nhà thầu và 

cổ đông 

 

Đào tạo nâng 

cao năng lực 

giám sát môi 

trường 

Nhân sự CSC 

(3 người) 

3 người x 

1.000.000 

VND/người = 

3.000.000 

VND 

Bao gồm 

trong thỏa 

thuận giữa 

nhà thầu và 

cổ đông 

 

Tổng cộng 22.000.000 VND  
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Phụ lục 11.  IUCN, 2016, Sách đỏ Việt Nam, 2007 và Nghị định số 169/2013/NĐ-CP 

Danh sách đỏ của IUCN, bản 2016 

Danh sách đỏ các loài bị đe dọa của IUCN được công nhận rộng rãi là cách tiếp cận toàn diện nhất 

để đánh giá tình trạng bảo tồn của các loài thực vật và động vật. Nó cũng cung cấp phân loại, tình 

trạng bảo tồn và thông tin phân phối về thực vật, nấm và động vật được đánh giá bằng cách sử dụng 

Danh mục và Tiêu chí Danh sách Đỏ của IUCN. Hệ thống này được thiết kế để xác định tương đối 

nguy cơ tuyệt chủng và mục đích chính của Danh sách đỏ IUCN là lập danh mục và làm nổi bật 

những loài thực vật và động vật đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao hơn (ví dụ như những 

loài được liệt kê là Nguy cấp nghiêm trọng, có nguy cơ tuyệt chủng và dễ bị tổn thương). Hơn nữa, 

Danh sách đỏ của IUCN bao gồm thông tin về thực vật, nấm và động vật được phân loại là Tuyệt 

chủng hoặc tuyệt chủng trong tự nhiên; trên các đơn vị phân loại không thể được đánh giá do không 

đủ thông tin (nghĩa là thiếu dữ liệu); và như vậy là gần đạt được các ngưỡng bị đe dọa hoặc sẽ bị đe 

dọa nếu không có một chương trình bảo tồn dành riêng cho đơn vị phân loại đang diễn ra (tức là, 

gần bị đe dọa). Các loài đã được đánh giá là có nguy cơ tuyệt chủng thấp được phân loại thì ít quan 

tâm hơn. Danh sách đỏ các loài bị đe dọa trong danh sách đỏ IUCN 2016 (1) với các thể loại và tiêu 

chí được trình bày trong Hình sau. 

 

 

 

 

 

 

 

Sách đỏ Việt Nam (2007) 

Sách Đỏ Việt Nam là danh sách các loài động vật và thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng có 

nguồn gốc từ Việt Nam như được mô tả trong Bảng sau. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho các 

quy định của chính phủ liên quan để bảo vệ đa dạng sinh học và động vật hoang dã tại Việt Nam. 

Tiêu chí cho cuốn sách này được đặt ra trên cơ sở những tiêu chí được quy định trong Danh sách đỏ 

của IUCN. 

Mã Chú giải và mô tả 

EX Tuyệt chủng 

EW Tuyệt chủng trong tự nhiên 

CR Nguy cấp 

EN Có nguy cơ tuyệt chủng  
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Mã Chú giải và mô tả 

VU Dễ bị tổn thương 

LR Nguy cơ thấp  

cd Cần được bảo tồn  

nt Có thể bị đe dọa  

lc Ít được quan tâm nhất  

DD Thiếu dữ liệu  

NE Không được đánh giá  

Nghị định số 160/2013 NĐ-CP về Chính phủ Việt Nam Quy định đối với thực vật và động vật 

hoang dã ngày 12 tháng 11 năm 2013 

Nghị định số 160/2013 / ND-CP của Chính phủ về quản lý các loài thực vật và động vật hoang dã 

quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng... Theo những loài được liệt kê trong nghị định này, các loài động 

vật và thực vật hoang dã quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng là những loài có giá trị đặc biệt về kinh 

tế, khoa học và môi trường và có rất ít quần thể tồn tại trong tự nhiên hoặc chúng tồn tại trong nguy 

cơ tuyệt chủng và được liệt kê trong danh sách các loài thực vật và động vật hoang dã quý hiếm và 

nguy cấp do Chính phủ ban hành và được phân loại thành hai nhóm được mô tả trong bảng sau.  

Nhóm Chú giải 

Nhóm IA 

Cấm khai thác và sử dụng cho mục đích thương mại các loài thực vật rừng có 

giá trị đặc biệt về khoa học, môi trường, kinh tế; số lượng rất nhỏ trong tự 

nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. 

Nhóm IB 

Cấm khai thác và sử dụng cho mục đích thương mại các loài động vật rừng có 

giá trị đặc biệt về khoa học, môi trường, kinh tế; số lượng rất nhỏ trong tự 

nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. 

Nhóm IIA 

Hạn chế khai thác và sử dụng cho mục đích thương mại các loài thực vật rừng 

có giá trị đặc biệt về khoa học, môi trường, kinh tế; số lượng rất nhỏ trong tự 

nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. 

Nhóm IIB 

Hạn chế khai thác và sử dụng cho mục đích thương mại các loài động vật 

rừng có giá trị đặc biệt về khoa học, môi trường, kinh tế; số lượng rất nhỏ 

trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. 

Ghi chú: 

- Nhóm A – bao gồm thực vật hoang dã; 

- Nhóm B – bao gồm động vật hoang dã; 

- Phụ lục I: “Cấm khai thác và sử dụng cho mục đích thương mại”; 

- Phụ lục II: “Hạn chế khai thác và sử dụng cho mục đích thương mại. 


