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Chương I.  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần Lâm sản và Dược liệu Nguyên Anh. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 174 – Làn 3 – Đường Thân Nhân Trung, phường Mỹ 

Độ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật:  Ông Vũ Văn Hòa      Chức danh: Tổng giám đốc 

 - Giới tính: Nam;                  Quốc tịch: Việt Nam 

 - Số Chứng thực cá nhân 013003965 do Công An thành phố Hà Nội cấp ngày 

01/06/2012. 

- Điện thoại: 0903.484.225. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 2400892527 do phòng đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp ngày 31/07/2020. 

- Địa điểm thực hiện Dự án: xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

Tọa độ các điểm tiếp giáp như sau: 

Bảng 1. 1. Tọa độ các điểm tiếp giáp cảu dự án 

Điểm 
Tọa độ (Hệ tọa độ VN2000) 

X Y 

1 2390705.90 451150.52 

2 2390448.75 451508.15 

3 2390288.15 451452.68 

4 2390175.05 451779.61 

5 2389524.63 452019.30 

6 2388842.22 451556.91 

7 2388760.55 451651.46 

8 2388158.79 451430.44 

9 2387720.19 451442.83 

10 2387864.96 450560.17 

11 2388257.36 450313.56 

12 2389060.87 450216.61 
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2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: Đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc 

tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

- Quy mô của dự án đầu tư: 

+ Biên bản khảo sát xác định vị trí, địa điểm, diện tích dự kiến đầu tư trồng rừng 

và chăn nuôi gia súc của công ty cổ phần Lâm sản và dược liệu Nguyên Anh tại xã Hữu 

Lân, huyện Lộc Bình ngày 23/9/2020; 

+ Quyết định số 2095/QĐ, ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn – Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 

thực hiện Dự án Đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc tại xã Hữu 

Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

+ Tổng vốn đầu tư dự án 30.266 triệu đồng. Như vậy, theo Luật đầu tư công, 

Khoản 3 điều 10, dự án công nghiệp có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng thuộc loại dự 

án nhóm C. 

- Đơn vị tư vấn cấp giấy phép môi trường: Công ty Cổ phần Lâm sản và Dược 

liệu Nguyên Anh phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Công nghệ NHONHO 

tiến hành lập báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường cho dự án. 

+ Đại diện đơn vị tư vấn: Bà Nguyễn Thị Hoàn 

+ Chức danh: Trưởng Phòng 

+ Email: hoan.nguyen@nhovn.com 

- Dự án thuộc số thứ tự 1, mục I, phụ lục V - danh mục các dự án đầu tư nhóm 

III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 5 điều 28 luật bảo vệ 

môi trường trừ dự án quy định tại phụ lục III và phụ lục IV ban hành kèm theo nghị định 

này. Do vậy dự án thuộc đối tượng phải lập hồ sơ xin đề xuất cấp giấy phép môi trường 

trình Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình cấp phép. 

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

3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tư 

Dự án đi vào hoạt động ổn định, cung cấp cho thị trường trung bình khoảng 200 

con ngựa/năm; 200 con dê/năm; 3.500m3 gỗ/năm; 184,5 tấn Sa Nhân Tím/năm phục vụ 

nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước. 

- Ngựa khi xuất bán nặng: 100-120 kg/con; 

13 2390064.25 450839.58 

14 2390571.93 450969.22 
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- Dê khi xuất bán nặng: 20 -25 kg/con. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

3.2.1. Công nghệ trồng cây Bạch đàn, Keo 

a. Về giống cây  

Thực hiện mua giống cây trồng tại các trung tâm giống cây trồng uy tín đảm bảo 

quản lý giống cây theo chuỗi hành trình từ khâu tuyển chọn đạt tiêu chuẩn đến khâu gieo 

ươm, cung cấp giống trồng, thời vụ trồng, chăm sóc, bảo vệ bảo đảm cây trồng sinh 

trưởng, phát triển tốt. 

b. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây 

 Kỹ thuật trồng Keo, Bạch đàn 

- Phương thức, mật độ và thời vụ trồng: Trồng thuần loài với mật độ trồng 1.650 

cây/ha (cự ly 2x3m), tức cây cách cây 2 mét, hàng cách hàng 3 mét. 

- Thời vụ trồng tốt nhất là vào vụ xuân hè. 

 * Xử lý thực bì, làm đất, đào và lấp hố. 

- Phát dọn toàn diện để giảm cỏ dại, sâu bệnh và tránh cạnh tranh dinh dưỡng. 

Cuốc lật đất hoặc xới đất, rãy cỏ cục bộ 1,5 - 2 m2 xung quanh vị trí đào hố, nhặt sạch 

rễ cây lớn (trên 2 cm), đối với những nơi đất dốc (<200) nên làm bậc thang theo đường 

đồng mức rộng từ 2 – 4 mét. 

 - Đào hố kích thước 40 x 40 x 40 cm, hố được đào trước khi trồng ít nhất 1 - 1,5 

tháng để phơi ải; khi đào chú ý để lớp đất trên mặt riêng để trộn với phân lót khi lấp hố. 

 - Bón lót và lấp hố trước khi trồng ít nhất 1,5 tháng; mỗi hố bón, 500 g NPK được 

trộn đều với đất mặt; lấp hố bằng đất mặt xung quanh, tạo hình mai rùa cao hơn mặt đất 

tự nhiên 2 - 3 cm. 

 * Kỹ thuật trồng: 

- Dùng cuốc tạo một lỗ sâu khoảng 10 cm ở giữa hố đã lấp, đủ rộng để đặt vừa 

bầu cây: 

- Rạch bỏ vỏ bầu nilon ra khỏi bầu đất, đặt bầu ngay ngắn trong lòng hố, chỉnh 

cho cây đứng thẳng, lấp đất và nén chặt, vun đất xung quanh gốc cây 30 cm thành hình 

mai rùa, cao hơn mặt đất khoảng 5 cm để dễ dàng thoát nước khi mưa, lưu ý các thao 

tác thực hiện nhẹ nhàng để tránh làm vỡ bầu đất của cây. 

 Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng cây Keo, Bạch đàn: 

- Chăm sóc: Xới xáo, làm cỏ, phá váng xung quanh gốc cây từ 0,5 - 1 m, mỗi 

năm chăm sóc 2 lần và tiến hành thường kỳ hàng năm. 

- Bón thúc: 

+ Bón thúc khi cây trồng được 2 năm tuổi trở lên, bón vào tháng 1 - 2 hàng năm 

bằng phân chuồng hoai kết hợp phân NPK . 
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+ Cuốc rãnh rộng và sâu 25 - 35 cm theo hình chiếu tán lá, rải đều phân xuống 

trước sau đó cho một lớp đất mặt mỏng xuống trộn đều phân NPK và lấp đất, cụ thể: 

+ Năm thứ 2: Bón 0,5 kg phân NPK . 

+ Năm thứ 3: Bón 0,5 kg phân NPK. 

- Phòng trừ sâu hại: Kiểm tra thường xuyên thân cây, nếu bị sâu đục thân thì 

dùng kim tiêm bơm thuốc trừ sâu vào lỗ sâu đục rồi lấy đất sét bịt lại. 

- Tỉa cành tạo tán: 

+ Thực hiện tỉa cành tạo tán ở năm thứ nhất và năm thứ hai. 

+ Sau năm thứ 2 để cây phát triển bình thường, các năm tiếp theo chỉ tỉa bỏ những 

cành rất nhỏ phát triển đối với những cây có tán quá dày. 

- Sơ đồ thiết kế cơ sở: 

* Sơ đồ bố trí mặt bằng minh họa phương thức bố trí cây trồng rừng Keo, bạch 

đàn:  

 

* Sơ đồ bố trí đường băng cản lửa kết hợp với đường vận xuất: 

40cm 

40cm 

40cm 

Hè trång c©y 

C©y c¸ch 

c©y 

Hµng c¸ch 

hµng 
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§ uêng d©n sinh

§ uêng b¨ng xanh c¶n löa
        (réng 10m)

 

c. Giải pháp về thu hoạch 

- Đối với cây Keo lai trồng thâm đến năm thứ 10 cho thu hoạch. 

 - Đối với cây Bạch đàn cao sản trồng thâm đến năm thứ 5 cho thu hoạch chu kỳ 

1 tiến hành chăm sóc 2 năm chu kỳ chồi đến năm thư 10 được thu hoạch chu kỳ thứ 2. 

d. Kế hoạch lâm sinh 

       Công ty sẽ áp dụng kỹ thuật lâm sinh cho dự án trồng rừng chu kỳ I là 10 năm 

như sau: 

       + Giai đoạn trồng + chăm sóc: Kế hoạch trồng 01 năm (năm 2022) với diện tích 

là 80,0 ha (trong đó: 47,0 ha keo và 33,0 ha trồng bạch đàn); Kế hoạch chăm sóc 3 năm 

từ năm 2022 đến năm 2024 (đối với cây bạch đàn thì đến năm thứ 5 cho khai thác và 

tiếp tục chăm sóc cây chồi từ năm 2026 đến năm 2028). Thực hiện các biện pháp kĩ 

thuật trồng dặm, làm cỏ, xới vun gốc kết hợp với bón phân; tạo điều kiện để cây trồng 

phát triển cân đối về chiều cao, đường kính. 

      + Giai đoạn tiếp theo: Thời kỳ tiến hành chặt nuôi dưỡng chặt tỉa những cây cong 

queo, sâu bệnh tạo không gian dinh dưỡng giúp cho cây trồng tăng trưởng sinh khối 

mạnh về đường kính, chiều cao.  

       + Bảo vệ suốt chu kỳ kinh doanh từ năm 2022 đến năm 2031;  
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+ Kế hoạch khai thác 2 giai đoạn, giai đoạn 1 khai thác cây bạch đàn vào năm 

2026 và khai thác giai đoạn 2 cả keo và bạch đàn chồi vào năm 2031.  

       + Tái tạo rừng sau khai thác: Sau khi khai thác xong Công ty sẽ triển khai trồng 

lại rừng ngay vào vụ tiếp đối với cây không có khả năng tái sinh chồi như cây Keo và 

tái sinh chồi đối với cây Bạch đàn.  

3.2.2. Công nghệ trồng cây Sa Nhân Tím dưới tán rừng 

a. Về giống cây  

Thực hiện mua giống cây trồng tại các trung tâm giống cây trồng uy tín đảm bảo 

quản lý giống cây theo chuỗi hành trình từ khâu tuyển chọn đạt tiêu chuẩn đến khâu gieo 

ươm, cung cấp giống trồng, thời vụ trồng, chăm sóc, bảo vệ bảo đảm cây trồng sinh 

trưởng, phát triển tốt. 

+ Tiêu chuẩn cây con đem trồng: Trồng 5 bằng cây con được dâm trong bầu với 

thời gian từ 4 – 6 tháng, cây cao 30-35cm, có– 7 lá, không bị sâu bệnh. Bầu cây giống 

phải được đảo bầu trước khi đem trồng 10-15 ngày, cắt bớt lá và rễ mọc ra ngoài bầu. 

b. Giải pháp kỹ thuật trồng cây 

Sa nhân tím (tên khoa học là Amomum Longiligulare T.L.Wu) thuộc họ gừng 

Quả Sa Nhân tím ngoài tác dụng làm thuốc chữa nhiều loại bệnh về đường ruột, 

còn dùng để chiết tinh dầu làm hương liệu thực phẩm, nước hoa, dầu gội, gia vị… 

Cây sa nhân tím không tranh chấp đất với một số loại cây trồng khác mà chỉ tận 

dụng đất dưới tán rừng để tăng nguồn thu nhập trên một đơn vị diện tích. Sau khi trồng 

2 – 3 năm, cây bắt đầu cho quả và có thể thu hoạch 5 – 6 năm liền. 

* Kỹ thuật trồng sa nhân tím dưới tán rừng tự nhiên 

- Thời vụ trồng: từ tháng 1 đến tháng 4 hoặc từ tháng 7 tháng 9 khi đất đủ ẩm, 

nên chọn những ngày râm mát hoặc có mưa nhẹ để trồng. 

- Phương thức trồng: Cây Sa nhân tím cần được trồng dưới tán rừng tự nhiên, 

với phương thức trồng xen với cây trồng chính như Sau sau, Kháo, Dẻ, Trám, …để tận 

dụng được độ che tán của cây trồng chính, giúp cây phát triển. 

- Phát dọn thực bì: Thực bì được xử lý bằng thủ công, phát tất cả cây cỏ, cây 

bụi, những cây tái sinh không mục đích có đường kính gốc < 6 cm, chiều cao gốc chặt 

< 10 cm. Tiến hành băm nhỏ thực bì dọn sạch theo băng. Chừa lại những cây gỗ, cây tái 

sinh có mục đích, phát tỉa cành nhánh đảm bảo độ tàn che từ 0,5 đến 0,6. Xử lý thực bì 

trong mùa khô đảm bảo không làm ảnh hưởng tới vốn rừng.        

 + Mật độ trồng: 3.300 cây/ha (1,5x2m) Bố trí hàng theo đường đồng mức và hố 

cuốc theo hình nanh sấu. 
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+ Đào, lấp hố: Đào hố có kích thước 30 x 30 x 30 cm, bón lót phân hữu cơ 2 

kg/cây, bón lót, đảo trộn phân và lấp hố trước khi trồng 1 tháng. 

+ Kỹ thuật trồng:  

Đào ở chính tâm hố một lỗ sâu hơn chiều cao bầu  

Xé vỏ bầu theo đường nối dọc túi bầu, đặt bầu vào giữa hố giữ cho cây thẳng 

đứng, lấp đất và dậm chặt đất quanh, vun thêm đất mặt vào xung quanh gốc cao hơn cổ 

rễ 2-3 cm. 

- Chăm sóc, quản lý bảo vệ: 

+ Chăm sóc năm thứ nhất: Làm cỏ, xới xáo quanh gốc cây trồng trong phạm vi 

đường kính 0,6m, cắt gỡ dây leo quấn quanh cây, tránh làm tổn thương đến cây. Kiểm 

tra nếu có cây chết, phải tiến hành trồng dặm lại. Thời gian thực hiện trước 30/9.  

+ Chăm sóc các năm tiếp theo 

Lần 1: Phát thực bì, cỏ dại trên toàn bộ diện tích, chiều cao gốc phát < 10cm, cắt 

dây leo quấn quanh cây trồng. Thời gian thực hiện trước 30/3. 

Lần 2: Phát thực bì trên toàn bộ diện tích, chiều cao gốc phát < 10cm. Làm cỏ 

xới đất quanh gốc cây trồng sâu 7-10cm, trong phạm vi đường kính 0,6 m, cắt gỡ dây 

leo quấn quanh cây trồng. 

+ Bón phân:  

Năm 2: Bón phân hữu cơ, liều lượng bón 3kg/gốc, chia 2 lần. Cách bón: đào rãnh 

phía trên dốc hình vòng cung rộng 10cm, sâu 10-15cm, dài 30cm, cách xa gốc 25-30 

cm, rắc phân vào sau đó lấp kín đất. 

Năm 3: Bón phân hữu cơ, liều lượng bón 4kg/gốc, chia 2 lần. Cách bón: đào rãnh 

phía trên dốc hình vòng cung rộng 10cm, sâu 10-15cm, dài 30cm, cách xa gốc 25-30 

cm, rắc phân vào sau đó lấp kín đất. 

Năm 4: Bón phân hữu cơ, liều lượng bón 5kg/gốc, chia 2 lần. Cách bón: đào rãnh 

phía trên dốc hình vòng cung rộng 10cm, sâu 10-15cm, dài 30cm, cách xa gốc 25-30 

cm, rắc phân vào sau đó lấp kín đất 

Những năm tiếp theo cho đến hết chu kỳ khinh doanh bón phân như năm thứ 4. 

(lượng phân chuồng bón cho cây Sa Nhân Tím một phần lấy từ lượng phân ngựa, dê và 

chất thải thức ăn thô đã được ủ, phần còn lại công ty sẽ thu mua ở địa phương và khu 

vực lân cận). 

- Giải pháp phòng trừ sâu bệnh 

Thường xuyên tuần tra thăm vườn rừng, kiểm tra tình hình sâu bệnh hại để phun 

thuốc phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, tạo điều kiện cho cây phát triển tốt nhất, mang lại 

hiệu quả và giá trị kinh tế cao. 
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c. Giải pháp về thu hoạch 

- Đối với cây Sa Nhân Tím bắt đầu thu hoạch từ năm thứa 3 trở đi, khi thu hoạch 

bằng cách dùng kéo cắt sát chùm quả hoặc dùng tay hái quả để lại cuống quả để tạo ra 

nhiều hoa đợt mới, phơi khô cho vào bao tải để nơi thoáng mát, khô ráo. Thời gian bảo 

quản có thể kéo dài đến một năm. 

Các sản phẩm thu hoạch công ty sẽ ký hợp đồng với các cơ sở, đơn vị chế biến, 

bao tiêu toàn bộ 100%. 

d. Kế hoạch lâm sinh 

Dự án thực hiện trồng cây Sa Nhân Tím dưới tán rừng (trồng,  chăm sóc, bảo 

vệ, khai thác và thu hoạch sản phẩm) chu kỳ 10 năm.  

+ Giai đoạn trồng + chăm sóc: Kế hoạch trồng 1 năm (năm 2022) và kế hoạch 

chăm sóc suốt chu kỳ từ năm 2022 đến năm 2031. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật 

trồng dặm, làm cỏ, xới vun gốc, tỉa gốc kết hợp với bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại 

thân, hoa, quả, tạo điều kiện để cây trồng phát triển đồng đều, nhằm cho sản lượng cũng 

như chất lượng Sa Nhân Tím tốt nhất. 

  + Bảo vệ suốt chu kỳ kinh doanh từ năm 2022 đến năm 2031; 

 + Khai thác quả Sa nhân tím bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi (năm 2024). 

       + Tái tạo lại diện tích trồng Sa Nhân Tím: Do cây Sa nhân tím tái sinh chồi rất 

mạnh cho nên sau mỗi đợt khai thác quả đến hết chu kỳ, Công ty sẽ triển khai tỉa những 

cây già cỗi để cây con phát triển và cho quả vào lứa tiếp theo, trồng và cải tạo lại những 

diện tích đã hết chu kỳ (10 năm) vào vụ tiếp theo và khoanh nuôi cây tái sinh phát triển.  

3.2.3. Công nghệ chăn nuôi gia súc ngựa/dê 

Dự án thực hiện nuôi 200 con ngựa và 200 con dê (chăn nuôi, chăm sóc, bảo vệ 

và thu hoạch sản phẩm.  

Công nghệ chăn nuôi ngựa dê bao gồm kỹ thuật chuồng trại, chọn giống và chăm 

sóc. Với quy mô 200 ngựa, 200 dê, Chủ dự án tiến hành quy trình chăn nuôi như sau:  
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Hình 1. 1. Quy trình chăn nuôi ngựa/dê 

* Kỹ thuật chuồng trại 

- Chuồng nuôi ngựa, dê được xây bằng gạch không nung, khung sắt lợp mái tôn, 

Trong chuồng có thiết kế cửa sổ thông gió ấm áp vào mùa đông và mát vào mùa hè, 

cách nền chuồng 1.5- 1.8 mét.  

- Diện tích chuồng nuôi: 1,7ha. 

- Nền chuồng láng xi măng để bảo vệ tốt móng ngựa, dê. Độ dốc của nền chuồng 

là 1-2% so với rãnh thoát nước trong chuồng. 

- Mặt trước của chuồng và các mặt bên của chuồng, thiết kết 2-3 khoang để thuận 

lợi cho việc chăm sóc ngựa và dê.  

- Khu sử lý chất thải rộng 600 m2 được chia thành hai khu, khu thu gom chất thải 

vật nuôi và khu ủ chất thải thành phân hữu cơ để bón cho cây Sa Nhân Tím dưới tán 

rừng (Chất thải gồm phân vật nuôi và thức ăn thô còn thừa trong quá trình chăm sóc vật 

nuôi). 

* Chọn giống: Công ty tiến hành nhập mua giống ở cơ sở, nông hộ, trung tâm sản 

xuất con giống đảm bảo theo quy định của nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng con giống. 

* Chăm sóc 

- Loại thức ăn: Thông thường, hằng ngày ngựa và dê được thả ngoài bãi để vận 

động và có thể tự kiếm 30% lượng thức ăn cần thiết. Vì vậy, khi ngựa và dê ở tại chuồng, 

cần bổ sung một lượng thức ăn tương đương với 70% nhu cầu của chúng, bao gồm cả 

thức ăn thô và thức ăn tinh. 

- Nước sạch 

- Cỏ, rơm, thân cây 

ngô,… 

- Thuốc, Vắc xin 

phòng chống bệnh 

- Phân ngựa, dê 

- Mùi hôi H2S 

- Chất thải nguy hại: 

vỏ thuốc, 

Xuất bán (100-120kg) Xuất bán 20-25kg) 

Ngựa/dê giống 

Ngựa nuôi khoảng 

2 năm 

Dê nuôi khoảng 1 

năm 
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- Thức ăn thô: cỏ voi, cỏ TD 58, cây chối, các loại phụ phẩm nông nghiệp như 

thân cây ngô, lá lạc, dây lang. Vào mùa đông, thức ăn thô tươi khan hiếm, có thể chuẩn 

bị rơm khô để làm thức ăn thô khô cho ngựa và thức ăn tinh cho dê. 

- Khi cho ăn thức ăn thô khô thì tỉ lệ thay thế 1 thô khô bằng 3 thô tươi. Ngoài 

thức ăn thô cần bổ sung thêm thức ăn tinh cho ngựa và dê. Đây là nguồn thức ăn quan 

trọng giúp cung cấp dinh dưỡng để ngựa, dê phát triển tốt hơn.  

- Phòng bệnh: 

+ Để phòng bệnh cho ngựa và dê, cần làm tốt khâu vệ sinh chuồng trại: tiến hành 

quét vôi 2 lần/ năm hoặc phun thuốc sát trùng Crizin 2%, một năm 3 lần. Các bệnh 

thường gặp ở ngựa là bệnh ký sinh trùng đường máu, bệnh ký sinh trùng đường tiêu hóa.  

+ Phòng bệnh ký sinh trùng đường máu: Dùng Azidin, pha dung dịch 7%, tiêm 1 

năm 2 lần. 

+ Phòng bệnh ký sinh đường tiêu hóa: + Đối với ngựa, dê con: khi được 21 ngày, 

tiêm phòng lần 1; khi được 90 ngày, tiêm lặp lại. Dùng Levamixon 7%, 1ml/ 15kg thể 

trọng, tiêm bắp. 

+  Đối với ngựa, dê trưởng thành, cũng dùng levamixon 7% hoặc Hemectin để 

tiêm phòng bệnh, định kỳ 1 năm 2 lần. 

+ Phòng bệnh định kỳ là một khâu rất quan trọng trong quy trình chăn nuôi. 

Phòng bệnh tốt không những giúp ngựa, dê phát triển tốt mà còn giúp người chăn nuôi 

giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả kinh tế. 

* Vệ sinh 

+ Vệ sinh chuồng nuôi dê: Do đặc thù phân dê khô và chuồng dê bố trí có sàn 

cao, do vậy công nhân sẽ thu phân bằng các xẻng thủ công và quét chuồng, không thực 

hiện rửa chuồng. 

+ Vệ sinh chuồng ngựa: Hàng ngày công nhân dùng xẻnh hót phân ngựa và quét 

chuồng. Khoảng 1-2 tháng tiến hành vệ sinh chuồng bằng nước 1 lần. Xung quanh 

chuồng bố trí rãnh thu nước vệ sinh. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Dự án đi vào hoạt động ổn định, cung cấp cho thị trường trung bình khoảng: 

+ 200 con ngựa/năm; 200 con dê/năm; 

+ 3.500m3 gỗ cây Bạch đàn, Keo/năm; 

+ 184,5 tấn Sa Nhân Tím/năm 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp 

điện nước trong giai đoạn thi công xây dựng 

a. Nhu cầu về điện 

Dự án được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia. Lượng tiêu thụ điện ước tính 

khoảng 500 kW/tháng. 

b. Nhu cầu về nước 

Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng chủ yếu phục vụ cho hoạt động 

sinh hoạt của công nhân xây dựng và nước phục vụ quá trình xây dựng các công trình. 

Lượng nước sử dụng cụ thể như sau: 

+ Nước cấp cho sinh hoạt: Do công nhân không ăn uống tại công trường, nước 

cấp chủ yếu cho hoạt động vệ sinh, vì vậy lấy định mức sử dụng nước cho hoạt động 

sinh hoạt của công nhân là 50l/người.ngày. Tổng số cán bộ, công nhân trong giai đoạn 

thi công xây dựng tại Dự án là 30 người. Vậy tổng lượng nước sử dụng là: 

Q= (30x 50)/1.000 = 1,5m3/ngày đêm. 

 + Nước cấp cho xây dựng: Dựa trên những Dự án có quy mô tương đương, ước 

tính lượng nước cấp cho xây dựng là: 1÷2m3/ngày. 

- Nguồn cấp nước: Sử dụng nước giếng khoan. 

c. Nhu cầu sử dụng lao động 

Số người lao động trong giai đoạn thi công: 30 người 

d. Nhu cầu về các loại nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu 

Nguyên, vật liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng bổ sung các hạng mục công 

trình của Dự án được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng các loại nguyên, vật liệu trong giai đoạn xây 

dựng 

STT 
Tên nguyên vật liệu 

xây dựng 
Đơn vị Khối lượng 

Hệ số quy 

đổi 

Khối lượng 

(tấn) 

1 Cát vàng m3 300 1,4 tấn/m3 420,00 

2 Gạch xây Viên 22.750 2,6kg/viên 59,15 

3 Đá 1x2 m3 76,92 1,56 tấn/m3 120,00 

4 Xi măng Tấn 62,50 - 62,50 

5 Sắt, thép Tấn 59,33 - 59,33 
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6 Cát đen m3 22,50 1,2 tấn/m3 27,00 

7 Xà gỗ Tấn 42,67 - 42,67 

8 Gạch lát m3 0,08 2 tấn/m3 0,16 

9 Tấm tôn m2 120 20 kg/m2 2,40 

10 Bê tông thương phẩm Tấn 88,33 - 88,33 

11 Sơn Tấn 2,00 - 2,00 

12 Que hàn Tấn 0,02 - 0,02 

Tổng    883,56 

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 

- Nguồn cung cấp nguyên vật liệu: từ các Công ty liên doanh, các cơ sở nhà máy 

sản xuất sẵn có tại Lạng Sơn và các vùng lân cận. 

e. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho thi công 

Các máy móc, thiết bị phục vụ quá trình xây dựng được trình bày theo bảng sau: 

Bảng 1. 3. Tổng hợp khối lượng máy móc, thiết bị của dự án 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 
Đơn vị 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

1  Ô tô tải 10T Chiếc 2 Nhật Bản 2020 80% 

2  
Máy đào Chiếc 2 

Trung 

Quốc 
2019 75% 

3  Máy đầm rung Cái 2 Nhật Bản 2020 80% 

4  Máy cắt tôn 15KW Cái 4 Nhật Bản 2020 80% 

5  
Máy hàn 23Kw Cái 2 

Trung 

Quốc 
2019 70% 

6  Máy khoan 4,5KW Cái 4 Nhật Bản 2020 80% 

7  Máy nén khí 

240m3/h 
Cái 1 Nhật Bản 2020 80% 

8  Máy ủi 140CV Cái 2 Nhật Bản 2020 80% 

9  
Máy trộn vữa 80l Cái 1 

Trung 

Quốc 
2019 70% 

10  Xe nâng 18m Cái 4 Nhật Bản 2020 80% 
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11  
Máy trộn bê tông Chiếc 1 

Trung 

Quốc 
2019 70% 

12  
Máy tời Cái 2 

Trung 

Quốc 
2021 90% 

13  Máy cưa tay Chiếc 3 Hàn Quốc 2020 80% 

14  
Bơm bê tông Cái 2 

Trung 

Quốc 
2021 90% 

15  
Xe cẩu Chiếc 1 

Trung 

Quốc 
2021 90% 

16  Xe ban Cartex Chiếc 2 Nhật Bản 2020 80% 

17  Xe lu Chiếc 1 Nhật Bản 2020 80% 

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 
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4.2. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp 

điện nước trong giai đoạn vận hành 

a. Nhu cầu nguyên liệu vật liệu, hóa chất phục vụ cho hoạt động của Dự án 

Các nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động của dự án bao gồm: 

Bảng 1. 4. Nhu cầu về nguyên liệu vật liệu phục vụ cho hoạt động của Dự án  

TT Nguyên, nhiên liệu Khối lượng 
Nguồn                  cung 

cấp 

I Giống cây (chỉ mua năm đầu tiên) 

1 Cây Bạch đàn, Keo 
50-70.000 

cây/năm 
Trung tâm giống cây trồng 

uy tín 
2 Cây Sa Nhân Tím 

200-500.000 

cây/năm 

II Giống ngựa, dê 
 

 

1 Giống ngựa 200 con/năm Cơ sở, nông hộ, trung tâm 

sản xuất con giống 2 Giống dê 200 con/năm 

II 
Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật các 

loại 

  

1 
Phân bón hóa học các loại (vôi, lân, 

đạm, kali…) 

10 tấn 

Các đại lý trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

2 Phân bón hữu cơ, phân vi sinh các loại 10 tấn 

3 

Thuốc bảo vệ thực vật: Actara 25WG, 

350FS; 0,5 AS; Wotac 5EC, 10EC, 

16EC;  Karate 2,5 EC 

50 lít 

6 
Các loại cỏ, rơm, thân cây ngô, là thức 

ăn cho ngựa, dê 

5-10 tấn 

7 
Thuốc phòng, chữa bệnh cho ngựa, dê: 

Azidin, Levamixon, Hemectin 

5 lít 

8 Clorin viên nén 14kg/năm  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Lâm sản và Dược liệu Nguyên Anh) 
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- Đối với thuốc BVTV 

Sử dụng các loại thuốc trừ sâu như: Thiamethoxam (Ví dụ: Actara 25WG, 

350FS), Abamectin (Ví dụ: Shertin 3.6EC, 5.0EC), Dịch chiết từ lá khổ sâm Matrine (ví 

dụ: Sokupi 0,36 hoặc 0,5 AS; Wotac 5EC, 10EC, 16EC); Lambda- cyhalothrin (ví dụ: 

Karate 2,5 EC). 

Tất cả những chủng loại thuốc BVTV, hóa chất sử dụng đều là những hóa chất 

đã được kiểm nghiệm và mua với chi phí rất đắt bao gồm: loại thuốc thảo mộc, thuốc có 

nguồn gốc vi sinh. Không phải dạng thuốc BVTV trôi nổi trên thị trường do đó các tác 

động do thuốc bảo vệ thực vật được giảm đáng kể. 

- Đối với thuốc phòng và chữa bệnh cho gia súc 

Sử dụng các loại thuốc như: thuốc sát trùng Crizin 2%, Azidin, Levamixon, 

Hemectin. 

b. Nhu cầu sử dụng điện 

+ Nhu cầu cấp điện: Nhu cầu sử dụng điện của dự án khoảng 200 KWh/tháng. 

- Nguồn cung cấp: Nguồn điện được cấp từ lưới điện của khu vực đến máy biến áp 

đặt trong khu vực. Trong trường hợp điện lưới mất, chiếu sáng sự cố, khu vực văn phòng, 

công cộng và thiết bị điện quan trọng được cấp điện tự động từ máy phát điện dự phòng. 

c. Nhu cầu sử dụng nước 

 Tổng số cán bộ, nhân viên của dự án là 96 người, trong đó có 6 người làm việc 

tại nhà điều hành của công ty, còn lại 90 lao động làm việc tại các tán rừng, đồng cỏ, 

chuồng nuôi theo các hợp đồng thuê khoán thương xuyên và thời vụ. 90 công nhân này 

là người dân địa phương sẽ chủ động sinh hoạt tại các hộ gia đình, không sinh hoạt tại 

nhà điều hành của công ty. 

- Nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt: Số lượng cán bộ, công nhân sử dụng 

nước tại nhà điều hành công ty là 6 người. Định mức sử dụng nước là 100 lít/người. Vậy 

tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt của cơ sở là: 

QSH = 6 người x 100 lít/người = 600 lít/ngày = 0,6 m3/ngày 

- Nước uống cho dê, ngựa: Tham khảo số liệu từ các trang trại chăn nuôi tập 

trung đang hoạt động, với quy mô của dự án thì hàng ngày sẽ sử dụng khoảng 0,4 

m3/ngày nước cho hoạt động chăn nuôi. 

Do đặc thù phân ngựa và dê là phân khô do vậy hoạt động vệ sinh chuông nuôi 

chỉ quét và dùng xẻng hót phân, không rửa chuồng. 

- Nước vệ sinh bình phun thuốc sâu: Lượng nước này không thường xuyên do 

chỉ thực hiện phun khi phát hiện sâu bệnh. Lượng nước sử dụng trung bình khoảng 0,2 

m3/tháng. 
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- Nguồn cấp nước: nước cấp cho các hoạt động của dự án được lấy từ nước giếng 

khoan. Chủ dự án thực hiện khoan 02 giếng khoan với tổng lưu lượng khai thác thiết kế 

là nhỏ hơn 10m3/ngày. 

- Nước sử dụng cho tưới cây: 

Chỉ tận dụng nguồn nước mưa tự nhiên tự ngấm vào đất, không thực hiện tưới 

nước. 

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

5.1. Mô tả tóm tắt quá trình hoạt động của dự án đầu tư 

Dự án: Đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc tại xã Hữu 

Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chấp 

thuận tại Quyết định số 2095/QĐ, ngày 21 tháng 10 năm 2021– Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. 

5.2. Hiện trạng sử dụng đất của dự án đầu tư 

a. Hiện trạng đất đai và sử dụng đất vùng dự án 

Phần diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn vùng thực hiện dự án là phần diện tích 

được giao cho UBND xã quản lý. 

Theo kết quả thống kê xác minh và kết quả khảo sát bước đầu của công ty, tại địa 

bàn thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, có diện tích rừng sản xuất đủ điều kiện 

để triển khai dự án là 333,0 ha. Đây là diện tích đất có trạng thái rừng gỗ núi đất nghèo, 

rừng gỗ núi đất LRTX phục hồi, đất có cây gỗ tái sinh núi đất, đất trống núi đất. Cây 

rừng chủ yếu là kháo, dẻ, sau sau… rừng phục hồi sau nương rẫy và sau khai thác và 

diện tích đất đồi cỏ và đất có cây gỗ tái sinh rải rác. 
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Bảng 1. 5. Thống kê hiện trạng đất đai khu vực dự kiến đầu tư dự án 

TT Tiểu khu Khoảnh Số thửa 
Tờ bản 

đồ số 

Diện tích 

thửa đất (ha) 

Diện tích thửa đất 

theo hiện trạng (ha) 

Trạng 

Thái 
Loại rừng Ghi chú 

Tổng 1 TK 2 Kh 6 thửa   01 tờ  333,00           333,00          

1 376 1 138 3    84,40    

10,33 DT1 RSX UBND xã 

Hữu Lân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,17 DT2 RSX 

2,00 DTR RSX 

14,87 TXK RSX 

6,51 TXN RSX 

0,52 HG1 RSX 

2 “ “ 139 3    21,10    21,10 TXN RSX 

3 “ “ 143 3    54,00    54,00 TXN RSX 

4 376 3 153 3    59,40    

30,52 DT2 RSX 

11,63 TXK RSX 

17,25 TXN RSX 

5 “ “ 154 3    27,50    

25,67 TXN RSX 

0,50 DT1 RSX 

1,33 TXK RSX 

6 “ “ 165 3    86,60    2,48 DT2 RSX 
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84,12 TXN RSX 

 Cơ cấu đất lâm nghiệp vùng dự án 

- Trên cở sở khảo sát thực địa và thống nhất với UBND xã Hữu Lân Công ty cổ phần Lâm sản và dược liệu Nguyên Anh đầu tư trồng 

rừng Keo, Bạch đàn trên đất có trạng thái DT1, DT2, Chăn nuôi ngựa, dê trên đất có trạng DT1, DT2 và trồng cây Sa Nhân Tím xen canh 

dưới tán rừng trên đất có trạng thái TXK, TXN.  

- Diện tích lựa chọn không trùng với bất cứ diện tích đã được cấp cho các hộ gia đình, cá nhân và các dự án khác, không thuộc đất quốc 

phòng. 

 

Hình 1. 2. Hiện trạng xung quanh dự án
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5.3. Các hạng mục công trình của dự án đầu tư 

Bảng 1. 6. Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng Mục ĐVT Khối lượng 

I Các hạng mục công trình chính (Trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn 

nuôi gia súc) 

1 Diện tích trồng rừng Keo, Bạch đàn m2 800.000  

2 
Diện tích trồng cây dược liệu (Sa Nhân 

Tím) 

m2 2.370.000 

3 Diện tích chăn nuôi ngựa, dê   

3.1 Khu chuồng nuôi m2 17.000 

3.2 Khu chăn thả m2 87.000 

3.3 Khu trồng thức ăn thô m2 36.000 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà điều hành (01 nhà) m2 100 

2 Nhà kho (01 nhà) m2 500 

3 Trạm bảo vệ (01 trạm) x 30 m2 m2 30 

4 
Đường lâm sinh kết hợp đường băng cản 

lửa dài 6km 

m2 17.110 

5 Đường điện m 1.500 

8 Bể chứa nước (02 cái) x 30 m3 (4x5x1,5m) m2 40 

9 Máy bơm nước cái 02 

10 Hàng rào dây thép gai m 3.470 

III Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 Khu xử lý chất thải (ủ phân hữu cơ) m2 600 

2 Thùng chứa rác thải sinh hoạt 200l Thùng 2 

3 Kho chứa CTR thông thường m2 20 

4 Kho chứa CTNH m2 100 

5 Hệ thống thoát nước thải 1 hệ thống 

6 Hệ thống thoát nước mưa 1 hệ thống 

Tổng  3.330.000 

(Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư) 
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* Cơ cấu sử dụng đất vùng dự án:  

Theo Quyết định số 2095/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn – Quyết định, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 

thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu và 

chăn nuôi gia súc tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, cơ cấu sử dụng đất 

của dự án như sau: 

- Diện tích dự kiến trồng rừng tập trung là 80,0 ha. 

+ Trồng cây Keo: 47,0ha 

+ Trồng cây Bạch đàn: 33,0ha 

- Diện tích dự kiến trồng cây dược liệu (Sa nhân tím) là: 237,0 ha. 

- Diện tích dự kiến chăn nuôi ngựa, dê tập trung là: 14,0 ha. Trong đó: 

+ Khu chuồng nuôi: 1,7ha 

+ Khu chăn thả: 8,7ha 

+ Khu trồng thức ăn thô: 3,6ha 

- Diện tích xây dựng các công trình phụ trợ: Đường vận xuất, vận chuyển, đường 

băng cản lửa, nhà điều hành, nhà kho, nhà bảo vệ, bể nước tưới tiêu, chuồng nuôi, khu 

xử lý chất thải,...2,0ha. 

 Chuồng nuôi ngựa, dê: Dạng nhà kết cấu thép, tường gạch không nung (hoặc rào 

gỗ), mái tôn.   

5.4. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng 

Bảng 1. 7. Danh mục các máy móc, thiết bị cần sử dụng của dự án 

TT Tên công trình Số lượng 

1 Dụng cụ nông nghiệp: Quốc, xẻng, thúng, 20c 

2 Máy đóng dược liệu dạng màng co 01 

3 Máy hàn miệng bao liên tục 01 

4 Máy cày đất 02 

5 Máy cắt cỏ 05 

5.5. Tiến độ dự án 

- Từ quý II năm 2021 đến quý III năm 2022 thực hiện các thủ tục đầu tư, thuê đất 

và thiết kế trồng rừng, trồng cây dược liệu và chuồng nuôi. 

- Từ quý III đến quý IV năm 2022: Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép môi 

trường. 
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- Từ quý I đến quý II năm 2023: Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình phù 

trợ (nhà điều hành, trạm bảo vệ, nhà kho, bể nước, đường vận xuất kết hợp với đường 

băng cản lửa, bảng tin, biển báo, đường điện, …). 

       - Bắt đầu từ qúy III năm 2023 sẽ thực hiện các công đoạn trồng rừng, trồng cây 

dược liệu và xây dựng chuồng trại, nhập con giống.  

5.6. Sơ đồ tổ chức, quản lý hoạt động của dự án đầu tư 

- Lao động trực tiếp: Sử dụng nguồn lao động tại địa phương theo các hợp đồng 

về trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc , trên cơ sở định mức kinh tế kỹ 

thuật trồng cây Keo, Bạch đàn, cây Sa Nhân Tím xen canh dưới tán rừng và trả công khi 

hoàn thành công việc được hạch toán trong xuất đầu tư trồng chăm sóc bảo vệ 1 ha cây 

tính cả chu kì kinh doanh, hàng năm theo kế hoạch trồng rừng Keo, Bạch đàn, trồng cây 

dược liệu và chăn nuôi gia súc và của công ty, dự kiến sẽ thu hút khoảng 90 lao động tại 

chỗ làm việc thường xuyên và hợp đồng thuê khoán theo thời vụ.  

       - Lao động gián tiếp: Sau khi dự án được phê duyệt Công ty sẽ thành lập Ban 

quản lý dự án trồng rừng, trồng cây dược liệu và chăn nuôi gia súc tại xã Hữu Lân với 

biên chế khoảng 6 nhân sự gồm: 

       + Lãnh đạo dự án 01 người. 

       + Cán bộ phòng ban (03 người): thuộc phòng kỹ thuật, kế toán. 

       + 02 người ở các trạm bảo vệ rừng. 

       Nhiệm vụ của ban QLDA cần thường xuyên báo cáo tiến độ công việc với công 

ty, trực tiếp chỉ đạo chuyển giao kỹ thuật và giám sát các nhân công thực hiện theo đúng 

quy trình kỹ thuật về trồng, chăm sóc bảo vệ; tiến hành nghiệm thu; thanh quyết toán 

khối lượng hoàn thành của dự án theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành. 

       Đào tạo cán bộ kỹ thuật cũng như các công tác khuyến lâm vào phát triển sản 

xuất theo xu hướng nguồn nhân lực xã hội tham gia nghề rừng. Đưa chính những người 

dân đang sinh sống trong vùng dự án trở thành công nhân viên của công ty. 

- Chế độ làm việc: 8 giờ/ngày, 26 ngày/tháng, 312 ngày/năm. 
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Chương II 

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

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Sự phù hợp về quy hoạch bảo vệ môi trường: Hiện tại chưa có quy hoạch bảo 

vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường do vậy trong phạm vi 

báo cáo không đánh giá nội dung này. 

- Sự phù hợp với các quy hoạch khác của tỉnh Lạng Sơn: 

+ Ngày 07/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-

UBND về việc thực hiện Đề án “ Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2020-2030. 

+ Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2021, quyết định về việc 

phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

+ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2022, quyết định Phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 

2022) của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình. 

Đặc biệt hiện nay trên địa bán tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều địa phương phát triển trồng 

cây dược liệu mang lai giá trị kinh tế cao. Do vậy việc Chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án 

đầu tư này là một hoạt động cụ thể, tích cực hưởng ứng chính sách phát triển sản xuất nông 

nghiệp tập trung tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn góp phần vào việc thúc đẩy KT-XH của địa 

phương, tạo việc làm cho người dân. 

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

- Nước thải: Tổng lượng nước thải phát sinh rất nhỏ khoảng 3,5m3/ngày. Nước 

thải sau khi xử lý được tuần hoàn trở lại để tưới cây, không xả ra các suối, mương nước 

trong khu vực. 

- Đất, không khí: qua khảo sát nhận thấy các chỉ tiêu ô nhiễm trong môi trường 

đất, không khí tiếp nhận đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành 

do vậy có thể thấy khả năng chịu tải của môi trường đất, không khí là khá cao. Do vậy 

dự án đầu tư được đánh giá là phù hợp đối với khả năng chịu tải của môi trường của khu 

vực.
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Chương III 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

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

1.1. Hiện trạng môi trường 

- Môi trường không khí: Hiện tại chất lượng môi trường không khí xung quanh 

dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

- Môi trường nước: hạng mục chăn nuôi cách xa các nguồn nước mặt. Hoạt động 

của dự án không xả thải ra các suối nước trong khu vực và cũng không sử dụng các 

nguồn nước mặt này. Do vậy, Công ty không thực hiện lấy mẫu phân tích chất lượng 

nước mặt. 

- Môi trường đất: Hiện tại chất lượng môi trường đất chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

Các chất thải như nước thải, rác thải sinh hoat, CTNH nếu không được quản lý chặt chẽ, 

vứt bừa bãi ra đất sẽ gây ô nhiễm môi trường đất. 

Nguồn: Kết quả phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm trong môi trường không khí xung 

quanh, mẫu đất, mẫu nước mặt do Công ty Cổ phần môi trường Đại Nam thực hiện và 

kết quả phân tích định kỳ các chỉ tiêu ô nhiễm trong môi trường lao động do Trạm quan 

trắc và phân tích môi trường lao động thực hiện 

1.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Theo nghiên cứu, khảo sát khu vực xung quanh khu vực xây dựng Dự án:  

* Hệ sinh thái trên cạn 

- Về động vật: theo thống kê được ở khu vực Dự án có 31 loài động vật (thú, 

chim, bò sát, ếch nhái, gia súc...). Khu vực Dự án không phải là nơi cư trú cho các loài 

động vật cạn; trong khu vực Dự án không có các loài động vật quý hiếm. 

+ Chim: Trong vùng có một số loài chim cư trú, chủ yếu là thuộc họ sẻ, cu gáy, 

chào mào, chích chòe... 

+ Động vật có vú: Phổ biến nhất trong vùng là các loài chuột, dơi, sóc; không có 

loài nào trong sách đỏ Việt Nam. 

+ Động vật lưỡng cư và bò sát: Tại khu vực có một số loài bò sát và lưỡng cư 

sinh sống như thằn lằn, rắn cạn, cóc nhái, ếch, ngóe, chẫu, nhái bầu hoa, nhái bầu vân... 

- Hệ thực vật: Chủ yếu là cây trồng lâu năm như thông, keo, bạch đàn, ngoài ra 

còn có cỏ, cây bụi, các loại hoa, cây ăn quả…trồng tại các hộ gia đình. 

* Hệ sinh thái dưới nước 

- Thực vật nổi: Thành phần loài: Có khoảng 16 loài thực vật nổi nằm trong 3 

ngành tảo là Tảo Lam (Cyanonphyta), Tảo Silic (Bacillareophyta) và Tảo Giáp 

(Pyrrophyta). Trong thành phần thực vật nổi, ngành tảo Silic có số lượng loài cao nhất; 

tiếp đến là Tảo Giáp, còn lại là Tảo Lam. Phân bố số lượng: Số lượng thực vật nổi thể 
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hiện qua các điểm lấy mẫu cho thấy tảo Silic chiếm tỷ lệ cao nhất về thành phần loài và 

số lượng ở khu vực suối và các mương nước. 

- Động vật nổi: Thành phần loài: Kết quả phân tích các mẫu thu được trong các 

đợt khảo sát cho thấy có khoảng 25 loài động vật nổi thuộc nhóm trùng bánh xe, rau 

ngạnh và giáp xác chân chèo. Ngoài các nhóm trên còn xác định được 12 nhóm khác 

trong thành phần động vật nổi ở khu vực. Phân bố số lượng động vật nổi: Nhìn chung 

mật độ động vật nổi ở mức trung bình. 

- Động vật đáy: Thành phần loài: Đã xác định được 31 loài động vật đáy, thuộc 

03 nhóm chính: Nhóm nhiều tơ (polychacta): 04 loài; Nhóm giáp xác (crustacea): 13 

loài; Nhóm thân mền (mollusca): 14 loài. 

Nguồn: Theo khảo sát thực tế của đơn vị tư vấn 

b. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án 

Dự án cách khu dân cư gần nhất khoảng 3.000m. Xung quanh dự án chủ yếu là 

các đồi cây lâm nghiệp, không có loài động vật quý hiếm cần bảo vệ. Do vậy, độ nhạy 

cảm ở mức độ trung bình. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Dự án nằm trên cao, cách xa suối nước. Ngoài ra do lượng nước thải phát sinh rất 

nhỏ, tổng lượng nước thải phát sinh chỉ khoảng 3,5m3/ngày do vậy toàn bộ nước thải 

của dự án được tuần hoàn tưới cây, không xả ra các suối nước. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, không khí nơi thực hiện dự án 

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án, chúng tôi tiến hành 

lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường đất, không khí khu vực dự án. 

Ngày lấy mẫu: 19-21/9/2022 

Điều kiện lấy mẫu: trời không mưa 

a. Hiện trạng môi trường không khí 

Kết quả phân tích chất lượng không khí như sau: 

Bảng 3. 1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực 

Dự án 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/BTNMT K1 K2 K3 

I Đợt 1 ngày 19/9 

1 Nhiệt độ oC 32,7 32,5 33,8 - 

3 Tiếng ồn dBA 58,6 52,3 55,8 70(1) 

4 CO mg/m3 4250 4133 185 30000 
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5 SO2 mg/m3 192 183 4206 350 

6 NO2 mg/m3 94 90 92 200 

 Bụi mg/m3 103 95 99 300 

II Đợt 2 ngày 20/9 

1 Nhiệt độ oC 31,9 31,7 31,08 - 

3 Tiếng ồn dBA 59,2 52,8 55,1 70(1) 

4 CO mg/m3 4308 4133 4177 30000 

5 SO2 mg/m3 190 181 184 350 

6 NO2 mg/m3 99 92 93 200 

1 Bụi mg/m3 105 99 102 300 

III Đợt 3 ngày 21/9 

1 Nhiệt độ oC 32,3 32,1 31,9 - 

3 Tiếng ồn dBA 56,2 50,8 54,4 70(1) 

4 CO mg/m3 4220 4133 4162 30000 

5 SO2 mg/m3 198 186 188 350 

6 NO2 mg/m3 98 93 95 200 

7 Bụi mg/m3 114 103 102 300 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ K1: Mẫu không khí giữa khu đất thực hiện dự án 

+ K2: Mẫu không khí tại khu đất dự kiến xây chuồng ngựa 

+ K3: Mẫu không khí tại giữa khu đất trồng cây nhân xa tím 

(-) Không quy định 

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

khí xung quanh. 

- (1): QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn. 

(-): Không quy định. 

- ND: Không phát hiện. 

Nhận xét: 

Qua bảng kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí ở bảng trên cho 

thấy toàn bộ các chỉ tiêu đo đạc trong môi trường không khí tại khu vực Dự án đều nằm 
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trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

Như vậy có thể kết luận, chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn tại khu vực Dự 

án chưa có dấu hiệu ô nhiễm tại thời điểm khảo sát. 

b. Hiện trạng môi trường không đất 

Kết quả phân tích chất lượng mẫu đất như sau: 

Bảng 3. 2. Chất lượng đất khu vực Dự án 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 03-

MT:2015/ 

BTNMT 

(Đất lâm nghiệp) 
MĐ1 MĐ2 

I Đợt 1 ngày 19/9 

1 As mg/kg  3,89 4,81 20 

2 Cd mg/kg 0,81 0,9 3 

3 Cu mg/kg 20,51 38,58 150 

4 Pb mg/kg 31,59 21,38 100 

5 Zn mg/kg 28,88 47,6 200 

6 Cr mg/kg 29,9 28,88 200 

II Đợt 2 ngày 20/9 

1 As mg/kg  4,45 1,44 20 

2 Cd mg/kg KPH 0,61 3 

3 Cu mg/kg 57,02 29,43 150 

4 Pb mg/kg 30,47 59,08 100 

5 Zn mg/kg 73,57 38,85 200 

6 Cr mg/kg 26,34 64,9 200 

III Đợt 3 ngày 21/9 

1 As mg/kg  1,76 4,18 20 

2 Cd mg/kg 0,54 0,94 3 

3 Cu mg/kg 57,86 49,46 150 

4 Pb mg/kg 16,16 50,13 100 

5 Zn mg/kg 47,37 49,12 200 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 03-

MT:2015/ 

BTNMT 

(Đất lâm nghiệp) 
MĐ1 MĐ2 

6 Cr mg/kg 48,16 33,24 200 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ MĐ1: Mẫu đất giữa khu đất thực hiện dự án 

+ MĐ2: Mẫu đất tại khu đất trồng cây 

- “-“ Không quy định 

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

phép của một số kim loại nặng trong đất.. 

Nhận xét: 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường đất khu vực Dự án, các kết quả đo 

đạc, phân tích từng thông số được so sánh với giới hạn cho phép ghi trong QCVN 03-

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

nặng trong đất. 

Kết quả so sánh cho thấy: hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều nhỏ hơn giới hạn cho 

phép của QCVN 03-MT:2015-BTNMT. Như vậy, mẫu đất tại khu vực thực hiện Dự án 

chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

*) Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lực chọn với đặc điểm môi trường tự 

nhiên khu vực thực hiện dự án 

Qua kết quả quan trắc hiện trạng môi trường không khí, đất của khu vực xung 

quanh dự án đã được trình bày ở trên cho thấy: 

- Môi trường không khí khu vực Dự án: các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 

- Môi trường đất khu vực Dự án: các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

Như vậy môi trường nền tại khu vực Dự án tương đối tốt, thuận lợi cho quá trình 

vận hành dự án. 
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Chương IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn thi công xây dựng 

1.1. Đánh giá dự báo tác động 

1.1.1. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn chuẩn bị 

a. Tác động do chiếm dụng đất lâm nghiệp  

Dự án sẽ sử dụng khoảng 330 m2 đất lâm nghiệp. Chủ dự án sẽ thực hiện thuê đất 

theo quy định của pháp luật. 

Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần đẩy nhanh công tác giảm nghèo nhanh bền 

vững cho người dân thông qua việc ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương vào làm 

việc tại dự án. 

b. Tác động do GPMB 

Dự án sẽ sử dụng khoảng 330 m2 đất lâm nghiệp. Việc sử dụng đất sẽ không ảnh 

hưởng về kinh tế - xã hội của các hộ dân trong khu vực. Vì vậy chủ dự án không phải 

thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trong nội dung của báo cáo này sẽ không bao 

gồm hoạt động GPMB. 

c. Tác động do phát quang thực vật 

Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 330ha, chủ yếu là rừng gỗ trên núi đất 

nghèo, rừng gỗ trên núi đất LRTX phục hồi, đất có cây gỗ tái sinh núi đất, đất trống núi 

đất. Cây rừng chủ yếu là kháo, dẻ, sau sau… rừng phục hồi sau nương rẫy và sau khai 

thác và diện tích đất đồi cỏ và đất có cây gỗ tái sinh rải rác. 

Hoạt động phát quang lớp phủ thực vật tận thu chuẩn bị mặt bằng cho dự án phát 

sinh chất thải rắn hữu cơ (cành, lá, gốc cây…). Theo Whittaker và Likens, 1971, định 

mức phát sinh với loại đất này khoảng 12 kg/m2. Vậy lượng thực vật phát quang là: m 

= 333 x 10.000 x 25/1000 = 39.960 tấn. 

Việc phát quang thảm thực vật nếu không có thông báo trước để người dân tận 

thu gỗ, cây trên đất sẽ gây lãng phí đồng thời thiệt hại tới kinh tế cho các hộ dân trồng 

cây từ đó phát sinh các mẫu thuẫn không đáng có. Ngoài ra việc phát quang cũng sẽ làm 

xo trộn môi trường sống của các loại chim, động vật khác sống trong rừng. Tuy nhiên 

ngay sau đó dự án tiến hành trồng bổ sung cây rừng do vậy thời gian tác động diễn ra 

ngăn với mức độ tác động nhỏ. 
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1.1.2. Đánh giá dự báo tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 

a. Tác động do bụi, khí thải: 

 Lượng bụi phát sinh trong quá trình đào móng, đắp nền 

Khối lượng đào, đắp san nền của Dự án được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 4. 1. Khối lượng công tác đào móng, đắp nền 

STT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Đào đất Tấn 655 

2 Cát đắp Tấn 305 

Tổng 960 

(Nguồn: Thuyết minh Dự án đấu tư) 

Do cần một khối lượng đất để đắp san nền nên Chủ Dự án sẽ tận dụng tối đa 

lượng đất đào để điều phối cho các diện tích đắp trong Dự án.  

Tùy theo điều kiện chất lượng đường sá, chất lượng xe vận chuyển, phương thức 

bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu, khối lượng đất đào đắp mà ô nhiễm phát sinh nhiều 

hay ít. Nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày khô, nắng gió. 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số ô 

nhiễm trung bình là 0,0134 kg bụi/tấn vật liệu. Ước tính nồng độ bụi trung bình phát 

sinh như sau: 

Bảng 4. 2. Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động san lấp mặt bằng 

Stt Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Tổng tải lượng bụi Kg 12,86 

2 Diện tích mặt bằng bị tác động m2 20.000 

3 Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án m3 200.000 

4 Tải lượng Kg/ngày 0,43 

5 Nồng độ bụi trung bình (1 giờ) µg/m3 89,3 

 QCVN 05:2013/BTNMT  300 

(Nguồn: tài liệu hướng dẫn ĐTM của ngân hàng thế giới Environmental 

assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, environment, Vorld bank, 

vashingon D.C 8/1991). 

Ghi chú: 

+ Tổng tải lượng bụi (kg) = khối lượng đào đắp (tấn) * 0,0134 kg/tấn. 
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+ Thể tích tác động trên mặt bằng Dự án: V = S x H với S là diện tích mặt bằng, 

H =10m vì chiều cao các thông số khí tượng là 10m. 

+ Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg)/ số ngày thi công đào đắp (30 

ngày). 

+ Nồng độ bụi trung bình (µg/m3) = Tải lượng (kg/ngày) x 109/(24 x V)(m3). 

Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy nồng độ bụi phát sinh tại Dự án trong 

thời gian đào đắp là 89,3µg/m3. Khi so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 

1h) là 300 (µg/m3) ta thấy sự khuếch tán bụi trong quá trình đào đắp đất của Dự án rất 

nhỏ, nằm trong giới hạn cho phép. Đặc trưng của loại bụi này là có trọng lượng lớn sẽ 

lắng ngay sau khi phát sinh. Khi Dự án đi vào thi công, Chủ đầu tư sẽ kết hợp với các 

nhà thầu xây dựng để có những biện pháp cụ thể giảm thiểu tác động của hoạt động san 

lấp mặt bằng của Dự án. Các biện pháp sẽ được trình bày cụ thể tại mục 1.2 chương IV 

của Báo cáo. 

 Bụi, khí thải từ hoạt động bốc dỡ và tập kết vật liệu xây dựng 

Quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu như cát, sỏi, xi măng, sắt thép, gạch,... 

cũng là nguồn phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Theo tính toán sơ bộ thì tổng khối 

lượng nguyên, vật liệu cần sử dụng là khoảng 883,56 tấn. Như vậy, nếu quy ước hệ số 

phát thải của bụi do quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng là 0,1 ÷ 1g/tấn thì tổng 

lượng bụi phát sinh từ quá trình này là 0,08835kg ÷ 0,8835 kg. Nồng độ bụi tính toán 

trên khu vực bị tác động với diêṇ tích Dự án (20.000m2), ở đô ̣cao 1,5m trong suốt giai 

đoạn xây dựng thi công các hạng mục là 6 tháng là khoảng 3,14 ÷ 31,4 µm/m3/h. So 

sánh với giới haṇ cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT, trung bình 1 giờ thì hàm 

lượng buị phát sinh từ tập kết VLXD vẫn nằm trong giới hạn cho phép nên không gây 

tác động lớn đến môi trường.  

 Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên nhiên liệu 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc sẽ phát sinh bụi và các chất khí 

CO, NOx, SOx,... là sản phẩm cháy của quá trình nhiên liệu dầu diezen trong động cơ xe 

tải. Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường xá, mật độ xe, 

lưu lượng dòng xe, chất lượng kỹ thuật xe trên công trường và lượng nhiên liệu tiêu thụ. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới - WHO thì hệ số phát thải bụi, khí thải từ các phương tiện giao 

thông như sau: 

Bảng 4. 3. Tải lượng chất ô nhiễm với xe tải chạy trên đường 

Chất 

ô nhiễm 

Tải lượng  chất ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1.000km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5-16 tấn 

Tron

g Tp 

Ngoài Tp Đ.Cao tốc Trong Tp Ngoài Tp Đ.Cao tốc 

Bụi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 
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Chất 

ô nhiễm 

Tải lượng  chất ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1.000km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5-16 tấn 

Tron

g Tp 

Ngoài Tp Đ.Cao tốc Trong Tp Ngoài Tp Đ.Cao tốc 

SO2 1,16 S 0,84 S 1,3 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S 

NO2 0,7 0,55 1,0 1,18 1,44 1,44 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 

VOC 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 

Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993[3-53] 

Ghi chú: 

+ Trung bình một ô tô khi tiêu thụ 1000 lít xăng sẽ thải vào không khí: 291 kg 

CO; 11,3 kg NOx; 0,4 kg Aldehyde; 33,2 kg Hydrocarbon; 0,9 kg SO2; 0,25 kg Pb.   

+ S là tỉ tệ % của lưu huỳnh có trong nhiên liệu. Thông thường trong xăng có 

chứa 0,039 - 0,15 %, trong dầu Diezen có chứa 0,2 - 0,5 %. 

Căn cứ theo thiết kế xây dựng Dự án và tính toán theo định mức vật tư trong xây 

dựng - Bộ Xây dựng, ước tính khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công xây 

dựng của Dự án khoảng 883,56tấn. Nếu sử dụng phương tiện vận chuyển là xe tải có 

trọng tải 16 tấn thì số lượng xe cần phục vụ Dự án là 55 xe tương đương 110 lượt xe ra 

vào Dự án. Với tiến độ xây dựng các công trình là 6 tháng, số ngày có hoạt động vận 

chuyển khoảng 52 ngày. Như vậy, số xe vận chuyển trung bình trong ngày khoảng 

1,06lượt xe. 

Thời gian làm việc trong 1 ngày là 8h, vậy số lượt xe vận chuyển là 0,13 lượt 

xe/h. Cung đường vận chuyển trung bình khoảng 50 km. Khi đó, tải lượng các chất ô 

nhiễm do các phương tiện vận chuyển thải ra trong quá trình thi công công trình được 

tính toán như sau (áp dụng hệ số ô nhiễm đối với xe có tải trọng 3,5 ÷ 16 tấn chạy ngoài 

thành phố). 

Q = Hệ số ô nhiễm × cung đường vận chuyển × số lượt xe/h 

Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là: 

Bảng 4. 4. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển 

STT 
Chỉ 

tiêu 

Lượt 

xe/h 

Quãng 

đường vận 

chuyển (km) 

Tải lượng 

(kg/1000 

km) 

Nồng độ 

(kg/h) 

Nồng độ 

(mg/m.s) 

1 Bụi 0,13 50 0,0135 0,0166 0,0046 

2 SO2 0,13 50 0,0003 <0,001 <0,001 

3 NO2 0,13 50 0,0216 0,0022 0,0007 
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STT 
Chỉ 

tiêu 

Lượt 

xe/h 

Quãng 

đường vận 

chuyển (km) 

Tải lượng 

(kg/1000 

km) 

Nồng độ 

(kg/h) 

Nồng độ 

(mg/m.s) 

4 CO 0,13 50 0,0435 0,0048 0,0013 

5 VOC 0,13 50 0,012 0,0013 0,0003 

 Nồng độ phát tán khí thải:  

Để đánh giá được nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện vận 

chuyển gây ra người ta thường sử dụng phương pháp mô hình hóa. Một trong số các mô 

hình sử dụng đối với nguồn đường là mô hình Sutton. Nồng độ trung bình chất ô nhiễm 

tại điểm có tọa độ (x,z) được xác định bằng công thức sau: 

 Mô hình khuyếch tán Sutton. 

 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

E: Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s); 

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5 m; 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m; 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); 

       : Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m). 

Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm σz theo phương thẳng đứng (z) với độ ổn định khí 

quyển tại khu vực nghiên cứu là loại B, được xác định theo công thức tính toán như dưới 

đây: 

σz = 0,53x0,73  (m) 

Trong đó: x là khoảng cách từ điểm tính toán so với nguồn thải theo hướng gió. 

Phương pháp tính toán là chia tọa độ điểm tính theo trục ngang (x) và trục đứng (z). Tốc 

độ gió trung bình của khu vực là 0,4 m/s.  

Áp dụng mô hình Sutton ở trên ta tính được nồng độ khí thải phát tán từ các 

phương tiện vận chuyển tại một điểm bất kỳ tại khu vực bọc hai bên tuyến đường vận 

chuyển. Kết quả được tổng hợp bảng dưới đây: 
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Bảng 4. 5. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển theo khoảng cách 

Phạm vi phát tán 

theo hướng gió 

Khoảng 

cách 

TSP 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

VOC 

(mg/m3) 

Dọc hai bên các tuyến 

đường vận chuyển vật 

liệu xây dựng phục vụ 

thi công 

5 m 0,0074 0,0240 0,0002 0,0119 0,0066 

10 m 0,0034 0,0108 <0,0001 0,0054 0,0030 

20 m 0,0018 0,0058 <0,0001 0,0029 0,0016 

30 m 0,0009 0,0028 <0,0001 0,0014 0,0008 

50 m 0,0074 0,0240 0,0002 0,0119 0,0066 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(trung bình 1 giờ) 
0,3 30 0,35 0,2 - 

Nhận xét:  

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ các máy móc thi công, 

phương tiện vận chuyển tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc theo hai bên tuyến đường 

vận chuyển vật liệu cho Dự án tính từ tim đường khoảng cách từ 5 ÷ 50m cho thấy tất 

các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05: 2013/BTNMT trung bình 

trong 1 giờ. Nồng độ gia tăng các chất ô nhiễm từ hoạt động giao thông vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng của Dự án là không đáng kể. Mặc dù vậy, trong quá trình vận 

chuyển, một phần vật liệu rơi vãi trên đường bị nghiền nát và cuốn theo khi có phương 

tiện chạy qua, xe vâṇ chuyển không đươc̣ che chắn,... có thể gây ô nhiễm môi trường 

không khí, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thi ̣doc̣ tuyến đường vâṇ chuyển. 

 Tác động của bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bi ̣thi công 

Bụi, khí thải từ quá trình xây dựng các công trình chủ yếu phát sinh do hoạt động 

của các máy móc thi công trên công trường.  

- Các phương tiện thi công chủ yếu gồm các xe cẩu, xe ủi, xúc, búa máy, máy 

đầm nền, máy trộn bêtông (ước tính trọng tải trên 16 tấn). 

- Mức sử dụng nhiên liệu: Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lượng nhiên liệu 

tiêu hao cho 1 thiết bị trong 1 giờ là 0,001 tấn/h/phương tiện. Trong trường hợp các xe, 

máy này hoạt động liên tục ước tính khoảng 10 kg/h.  

- Theo WHO, định mức ô nhiễm không khí của động cơ có công suất trên 16 tấn 

như sau: 

Bảng 4. 6. Hệ số thải chất ô nhiễm 

Loại động cơ Đơn vị 
Bụi lơ lửng 

(TSP) 
SO2 NOx CO 
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Xe tải và động cơ 

diezen > 16 tấn 

kg/tấn nhiên 

liệu tiêu thụ 
4,3 20.S 50 20 

* S là tỉ lệ % S trong dầu DO, S thực tế = 0,05 

Giả thiết mức phát thải là ổn định theo thời gian và phân bố đều trên diện tích  

xây dựng các công trình kiến trúc bị tác động là 20.000 m2 thì nồng độ các chất ô nhiễm 

trong khu vực Dự án được tính ứng với nguồn phát thải là diện rộng theo công thức sau: 

 

 

Trong đó: 

C : Nồng độ chất ô nhiễm ổn định trong vùng phát sinh ô nhiễm, mg/m3 

Es : Tải lượng của chất ô nhiễm, mg/s.m2, Es = M/diện tích dự án  

(M: Mức thải do sử dụng nhiên liệu, kg/h)  

L: Chiều dài của Dự án theo chiều gió thổi, L= 150 m 

H: Độ cao vùng xáo trộn (khoảng cách từ mặt đất đến điểm dừng chuyển động  

bay lên của phân tử không khí trên mặt đất, chọn H = 200m).  

u: Tốc độ gió trung bình, u = 0,4 m/s.  

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm được nêu trong bảng sau: 

Bảng 4. 7. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực Dự án 

Nồng độ các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị 

Bụi lơ 

lửng 
SO2 NOx CO 

Tổng tải lượng, Es mg/s.m2 0,0011 0,0003 0,0134 0,0054 

Nồng độ tổng cộng C mg/m3 0,0030 0,0001 0,0008 0,0014 

QCVN 

05:2013/BTNMT  
mg/m3 0,3 0,35 0,2 30 

- Ghi chú: 

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

khí xung quanh;  

+ (*) QCVN 06 :2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh; 

Như vậy, theo kết quả tính toán trên cho thấy lượng bụi và khí thải phát sinh 

trong quá trình hoạt động của các thiết bị máy móc là không đáng kể. 

Nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí phát thải từ các phương tiện cơ giới, 

máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình thi công còn phụ thuộc rất nhiều vào số lượng 

phương tiện thi công, tình trạng máy móc thiết bị, hướng gió, mật độ tập trung máy móc 

vào

s C
Hu

LE
C 

.

.
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hoạt động. Tuy vậy, các nguồn phát thải khí độc hại này thuộc dạng nguồn thấp, khả 

năng phát tán đi xa rất kém. Do vậy, chúng chỉ gây ô nhiễm cục bộ và ảnh hưởng đến 

vùng cuối hướng gió và tác động trực tiếp đến người công nhân đang làm việc trên công 

trường. 

 Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hàn 

Quá trình hàn các kết cấu phát sinh khói có chứa các chất độc hại như: CO, 

NOx,... có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân. 

Căn cứ tài liệu của tác giả Phạm Ngọc Đăng (Ô nhiễm môi trường không khí, NXB 

KHK, 2004) tải lượng khí thải độc hại phát thải trong quá trình hàn điện các vật liệu kim 

loại được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4. 8. Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn kim loại 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/1 que hàn) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn:Phạm Ngọc Đăng (2000), Môi trường không khí, Nhà xuất bản KHKT 

Theo bảng nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ thi công xây dựng thì khối lượng que 

hàn sử dụng là 0,02 tấn. Hoạt động xây dựng sử dụng loại đường kính 4 mm ÷ 25 que/1 

kg, vậy tổng số lượng que hàn sử dụng cho công trình là 0,02 x 1000 x 25 = 500 que 

hàn. Giả sử lượng khói hàn phát sinh trên toàn bộ diện tích mở rộng là 200m, chiều cao 

điểm tính toán là h=1,5m. Khi đó lượng khói hàn và khí thải phát sinh ước tính toán như 

sau: 

Bảng 4. 9. Tổng hợp dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải                                                                        

từ công tác hàn thi công xây dựng 

STT Thông số 
Hệ số             

(mg/que) 

Khối lượng 

(kg) 

Tải lượng 

trung bình 

(kg/h) 

Tải lượng 

(mg/m3) 

1 Khói hàn 706 353 0,001 0,185 

2 CO 25 12,5 0,00004 0,0074 

3 NOx 30 15 0,00005 0,0093 

Kết quả tính toán cho thấy khối lượng các chất khí phát sinh trong quá trình hàn 

không đáng kể; mặt khác khu vực thực hiện Dự án tương đối rộng nên khí thải ô nhiễm 
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sinh ra trong quá trình hàn chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp hàn; phạm vi 

tác động hẹp và mang tính cục bộ. 

Tuy nhiên, bụi phát sinh trong quá trình hàn: chủ yếu là bụi kim loại, đặc điểm 

của loại bụi này là có tỷ khối cao do thành phần chủ yếu là kim loại nên không có khả 

năng phát tán rộng. Bụi kim loại phát sinh từ quá trình hàn tuy có kích thước nhỏ nhưng 

thường có vận tốc cao và kèm theo nhiệt nên khi tiếp xúc với da có thể gây bỏng. Vì 

vậy, việc trang bị bảo hộ cho công nhân nhằm giảm thiểu khả năng tác động của bụi hàn 

là một trong những việc cần được chú ý. 

  Mùi hôi từ khu vực tập trung rác thải 

Chất thải rắn, nước thải tại khu vưc̣ tâp̣ kết chất thải sinh hoạt với thành phần chủ 

yếu là các chất hữu cơ. Trong quá trình phân hủy có thể phát sinh các chất có khả năng 

bay hơi như H2S, CH4, NH3,.... có mùi hôi khó chiụ, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức 

khỏe của công nhân taị công trường, thu hút ruồi, muỗi, chuôṭ bo ̣và các loaị côn trùng 

gây bêṇh đến trú ngu,̣ khiến khu vưc̣ lán traị trở thành nguồn tiềm ẩn các dic̣h bêṇh 

truyền nhiêm̃. 

Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh được đơn vị có đủ chức năng tới thu gom 

triệt để nên tải lượng ô nhiễm và mức độ tác động do khí thải phát sinh từ các nguồn 

này là không đáng kể. 

 Tổng hợp khối lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng 

Tổng khối lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng được 

tổng hợp dưới bảng sau: 

Bảng 4. 10. Tổng khối lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi 

công 

STT 

         Thông số 

 

Hoạt động phát sinh 

Bụi 

mg/m3 

CO 

mg/m3 

NOx 

mg/m3 

SO2 

mg/m3 

1  Đào móng, đắp nền 0,0893 - - - 

2  Bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu 0,0314 - - - 

3  
Vận chuyển nguyên vật liệu, 

máy móc 
0,0074 0,0240 0,0119 0,0002 

4  Máy móc, thiết bị thi công 0,003 0,0014 0,0008 0,0001 

5  Hàn kết cấu - 0,0074 0,0093 - 

6  Môi truờng nền (mẫu K2) 0,095 4,133 0,09 0,183 

Tổng 0,2261 4,1658 0,112 0,1833 
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QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 30 0,2 0,35 

- Nhận xét: Qua bảng tổng hợp cho thấy, các chỉ tiêu ô nhiễm trong quá trình thi 

công xây dựng của dự án nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT  

- Phạm vi chịu tác động: Trên khu đất xây dựng dự án và khu vực xung quanh; 

- Đối tượng chịu tác động: môi trường không khí, công nhân lao động trực tiếp 

trên công trường, công nhân làm việc tại dự án. 

 Đánh giá tác động do bụi, khí thải trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng 

mục công trình tới hoạt động hiện hữu của dự án và các dự án khác xung quanh 

Bụi phát sinh từ các hoạt động xây dựng sẽ gây ra ô nhiễm không khí tại khu vực 

công trường thi công và khu vực lân cận mặt bằng Dự án. Trong quá trình thi công bổ 

sung hạng mục công trình xây dựng, dự án hiện hữu vẫn hoạt động bình thường. Do 

vậy, bụi đễ dàng phát tán vào không khí, đặc biệt là trong khu vực dự án đang đi vào 

vận hành gây các tác động sau: 

+ Bụi dễ dàng lọt vào và tồn tại trong các phế nang phổi gây bệnh về hô hấp cho 

người lao động và các bệnh ngoài da; 

+ Bụi gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp tới năng xuất lao động, giảm 

hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư; 

+ Gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng trực tiếp tới công nhân thi công. 

Ngoài ra, Ô nhiễm không khí cũng có thể xảy ra do khí thải từ các máy móc, thiết 

bị xây dựng và xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Khí thải từ các thiết bị, máy 

móc, xe tải có chứa nhiều chất ô nhiễm như SO2, NOx, CO, bụi, VOC,…Mức độ gây ô 

nhiễm không khí trong khu vực thi công và dọc theo các tuyến đường vận chuyển sẽ 

tăng lên. Các loại khí này thường khi thâm nhập tầng bình lưu là các tác nhân gây nên 

khói quang hoá, phá huỷ tầng ôzôn, góp phần tạo nên hiệu ứng nhà kính, ảnh hưởng 

chung đến thời tiết toàn cầu. Ở tầng đối lưu các loại khí này có khả năng kết hợp với hơi 

nước tạo ra các hạt mù axit, hoặc hoà tan vào nước mưa làm giảm độ pH của nước xuống 

tới 5,5. Khi rơi xuống mặt đất sẽ làm gia tăng khả năng hoà tan các kim loại nặng trong 

đất, làm chai đất, phá huỷ rễ cây, hạn chế khả năng đâm chồi, giảm năng suất cây trồng. 

Đối với con người các khí này có khả năng gây kích ứng niêm mạc phổi ở nồng độ thấp, 

ở nồng độ cao và lâu dài, chúng có thể gây loét phế quản, giảm khả năng hấp thụ ôxy 

của các phế nang, tác động không tốt đến hệ tim mạch, gây suy nhược cơ thể. 

b. Tác động do nước thải  

 Nguồn gây ô nhiễm nước trong quá trình xây dựng chủ yếu gồm các nguồn sau: 

nước mưa chảy tràn, nước thải do hoạt động sinh hoạt của công nhân và nước phục vụ 

thi công công trình. 

 Nước thải sinh hoạt   
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Nhà thầu thi công không tổ chức ăn uống cho công nhân tại công trường thi công, 

do vậy nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ hoạt động vệ sinh, rửa tay chân của 

Công nhân làm việc tại Dự án. Với tổng số lao động tập trung cao nhất trên công trường 

là 30 người, lưu lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt được tính theo mức sử dụng 

nước theo TCXDVN 33:2006 là 50 lít/người/ngày. Vậy tổng lưu lượng nước cấp là: 

Q = 50lit/người/ngày x 30 người = 1500lit/ngày = 1,5m3/ngày 

Lượng nước thải phát sinh ước tính bằng 100% lượng nước cấp => Tổng lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ là Q = 1,5m3/ngày 

Thành phần chủ yếu của nước thải sinh hoạt chứa nhiều các chất cặn bã, các chất 

lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh 

vật gây bênh như: Ecoli, Coliform, Samonella… 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại khu vực Dự 

án được tính dựa vào khối lượng chất ô nhiễm, số lượng công nhân, lưu lượng nước thải, 

kết quả được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 4. 11. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt trong giai 

đoạn xây dựng (tính cho 30 người) 

STT Thông số 

Định mức 

thải theo 

WHO 

(g/ng.ngày) 

Tải lượng 

(g/ng.ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

1 BOD5 50 1.500 833 50 

2 COD 89 2.670 1483 - 

3 TSS 86 2.580 1433 100 

4 Dầu mỡ 20 600 333 20 

5 Tổng N 10 300 167 - 

6 Tổng P 2.4 72 40 - 

7 Amoni 2.4 73 41 10 

8 Coliform 1000 30.000 16667 5,000 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt. 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu trong nước thải sinh 

hoạt của 500 công nhân đều vượt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.  
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 Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa một lượng lớn các chất rắn lơ lửng, các 

chất hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh. Nếu như lượng nước thải này không được thu gom, 

xử lý mà thải trực tiếp ra ngoài môi trường thì sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh, 

ảnh hưởng đến hệ sinh thái của thủy vực tiếp nhận cũng như sức khỏe của người dân 

khi sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. 

 Nước thải xây dựng 

Nước thải thi công chủ yếu phát sinh trong quá trình rửa nguyên vật liệu, nước 

rửa máy móc thiết bị thi công, nước dưỡng hộ bê tông, nước vệ sinh xe vận chuyển trước 

khi ra khỏi công trường. Dựa trên những dự án có quy mô xây dựng tương đương, ước 

tính khối lượng phát sinh khoảng 1,5m3/ngày. Tuy lượng nước thải không lớn nhưng 

thành phần có chứa nhiều chất bẩn chủ yếu là đất, cát, ngoài ra còn dính thêm dầu mỡ... 

Do đó để đảm bảo chất lượng môi trường, Chủ Dự án sẽ có những quy định buộc các 

nhà thầu xây dựng phải có những biện pháp quản lý cụ thể để tránh gây ra các tác động 

xấu.  

Bảng 4. 12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Nước thải 

thi công 

QCVN 

40/2011/BTNMT 

– Cột B 

Tải lượng  

(kg/tháng) 

1 pH - 6,99 5,5-9 - 

2 Chất lơ lửng 

SS 

mg/l 663,0 100 

19,8900 

3 COD mg/l 640,9 100 19,2270 

4 BOD5 mg/l 429,26 50 12,8778 

5 NH4
+ mg/l 9,6 10 0,2880 

6 Tổng N mg/l 49,27 30 1,4781 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 0,1275 

8 Zn mg/l 0,004 3 0,0001 

9 Pb mg/l 0,055 0,5 0,0017 

10 Dầu mỡ 

khoáng 

mg/l 0,02 5 

0,0900 

11 Coliform (MPN/100

ml) 

53 x 104 5000 - 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp – CEETIA) 
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Theo như giá trị của các thông số ô nhiễm như trong bảng trên cho thấy nước thải 

này có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao hơn cho phép 6,6 lần, hàm lượng COD lớn hơn 

6,4 lần. Nước thải chứa hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ cao sẽ tạo quá trình phân huỷ 

kị khí gây mùi hôi thối trong hệ thống thoát nước mặt. Hàm lượng cặn lơ lửng trong 

nước cao khi lắng đọng tại các hố ga, trên tuyến cống sẽ cản trở dòng chảy. Tuy nhiên 

lượng nước thải này tạo ra không nhiều và chỉ tập trung tại một thời điểm nhất định 

(thường vào cuối ngày làm việc). Nước thải loại này được thu gom vào rãnh nước, qua 

ống. 

 Nước mưa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn trên bề mặt công trường, lượng nước mưa 

chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực, theo số liệu khí tượng thủy văn, thời 

gian có số trận mưa lớn chỉ tập trung vào một vài tháng trong năm, khi đó lượng nước 

mưa trong khu vực khá cao. 

Trong trường hợp xảy ra mưa lớn hoặc mưa kéo dài thì ảnh hưởng của nước mưa 

chảy tràn là tương đối đáng kể, gây áp lực nên hệ thống thoát nước chung của khu vực, 

có khả năng tham gia gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Đồng thời với đó là tác động, bồi 

lấp dòng chảy, ứ đọng nước trong khu vực thi công, gây sạt lở thành vách công trình, 

hư hỏng máy móc thi công, các sự cố về đường điện, hệ thống bơm thoát nước của công 

trình,... dẫn tới chậm tiến độ thi công và hoàn thành công trình. Vì vậy, khi triển khai 

công trình, cần phải có biện pháp xử lý nhằm giảm thiểu các tác động này. 

c. Tác động do chất thải rắn 

 Đối với chất thải rắn xây dựng  

Chất thải rắn xây dựng chủ yếu là đất phát sinh trong quá trình đào móng. 

Ngoài ra còn có một lượng rất ít gạch, đá, bìa caton, thép… từ hoạt động thi công. 

Đối với công trình này chúng tôi phân ra hai loại chất thải rắn chính như sau: 

- Đất, vật liệu đào không tận dụng được phải vận chuyển đổ thải. Theo bảng 3.1. 

bảng khối lượng công tác đào móng, đắp nền thì tổng lượng đất đào của dự án là 960 

tấn, đối với công trình này 100% đất đào phát sinh từ công trình sau khi tận dụng san 

lấp hoặc trồng cây, không đổ thải 

-  Khối lượng chất thải rắn (phế liệu thải) phát sinh trong quá trình thi công các 

hạng mục công trình… ước tính khoảng 10÷15 kg/ngày. Chủ yếu bao gồm: đá, gạch, bê 

tông, mẩu sắt thép, rỉ sắt, cây chống, gỗ vụn, giấy, bao tải,… 

Trong thực tế việc phát sinh chất thải rắn trong hoạt động thi công là không thể 

tránh khỏi. Tuy nhiên, phần lớn chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công Dự án là 

những chất thải rắn thông thường (chủ yếu là đất thải), hầu hết có thể được tái sử dụng, 

do đó không gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. 

 Đối với chất thải rắn sinh hoạt 
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Do nhà thầu không tổ chức nấu ăn cho công nhân taị công trường nên chất thải 

rắn sinh hoaṭ phát sinh đươc̣ dư ̣báo ở mức tối đa khi toàn bô ̣công nhân xây dưṇg mang 

cơm hôp̣ vào khu vưc̣ Dự án để ăn. 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, số công nhân tham gia thi công dự kiến là 30 

người. Thành phần rác sinh hoạt trên công trường bao gồm các loại vỏ hộp, vỏ chai (thực 

phẩm, nước giải khát)..... Ước tính lượng rác thải sinh hoạt phát sinh là 0,5 

kg/người/ngày. Lượng chất thải rắn phát sinh được tính như sau: 

Q = 30 người x 0,5 kg/người.ngày = 1,5 (kg/ngày) 

Thành phần rác thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy nếu không 

được thu gom, xử lý thích hợp sẽ phát tán vào khu vực dự án đang hoạt đôngk hiện hữu, 

gây mất mỹ quản, phát sinh mùi khó chịu làm giảm hiệu quả lao động của công nhân. 

Ngoài ra, rác thải sinh hoạt còn là ổ chứa dịch bệnh do các chất thải có chứa thành phần 

hữu cơ dễ phân huỷ, các vi sinh vật dễ lây nhiễm như các bệnh: Tả, lị, thương hàn. sốt 

vi rút,... 

Tuy nhiên, Chủ Dự án se ̃yêu cầu đơn vi ̣thi công xây dưṇg thực hiện tốt công tác 

thu gom trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng đem đi xử lý theo quy định. Do 

đó, mức độ tác động do chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn này tới môi trường chỉ ở mức 

trung bình. 

d. Tác động do chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị máy 

móc và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Chất thải nguy hại có thể phát sinh tại Dự 

án trong giai đoạn này bao gồm bóng đèn neon, ắc quy, dầu mỡ thải, thiết bị dính dầu 

mỡ hỏng, thùng đựng sơn, vỏ bao hóa chất phụ gia xây dựng, găng tay giẻ lau dính dầu, 

... 

Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ 

giới là 3lit/lần thay và với chu kỳ thay là 3÷6 tháng. Tuy nhiên, thời gian xây dựng các 

công trình diễn ra trong thời gian ngắn, các phương tiện sẽ thay dầu máy tại các cửa 

hàng bảo dưỡng. Vì vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh do việc thay dầu máy của các loại 

máy móc thi công trên công trường được đánh giá là không lớn. 

 Các loại CTNH như bóng đèn neon, ắc quy, dầu mỡ thải, thiết bị dính dầu mỡ 

hỏng, thùng đựng sơn, vỏ bao hóa chất phụ gia xây dựng, găng tay giẻ lau dính dầu, ..., 

phát sinh với lượng nhỏ khoảng 4 ÷5 kg/tháng. 

Đánh giá tác động của chất thải nguy hại: 

Mặc dù khối lượng chất thải nguy hại phát sinh ít nhưng nếu không được thu gom 

và xử lý triệt để sẽ là nguồn gây ô nhiễm tiềm tàng đối với môi trường đất, nước mặt, 

nước dưới đất trong khu vực. Các chất thải nguy hại khi đi vào môi trường đất sẽ làm 

chết các sinh vật sống trong đất gây ô nhiễm mạch nước dưới đất, giảm đa dạng sinh 
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thái. Chất thải nguy hại vất bừa bãi xuống nước gây ô nhiễm nước, làm chết các thủy 

sinh vật. Ngoài ra còn làm mất mỹ quan và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cộng đồng. 

e. Tác động do tiếng ồn 

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm: 

hoạt động của các phương tiện, máy móc, trang thiết bị tham gia thi công, hoạt động thi 

công hàn, cắt, ...  

Tiếng ồn truyền ra môi trường xung quanh được xác định theo mô hình truyền 

âm từ nguồn ồn sinh ra và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản cũng như cần 

kể đến ảnh hưởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh. 

 Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có khoảng cách r1 là: 

- Đối với nguồn điểm:   L = 20.lg (r2/r1)1+a 

Trong đó:  

L: Độ giảm tiếng ồn (dBA). 

r1: Khoảng cách cách nguồn ồn (r1 thường bằng 1 m đối với tiếng ồn từ máy móc, 

thiết bị công nghiệp (nguồn điểm)  

r2: Khoảng cách cách r1 

a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình bề mặt, đối với mặt 

đường nhựa và bê tông a = - 0,1. 

+ Với tiếng ồn phát ra từ nguồn điểm là các máy móc thi công, bốc xúc với mức 

ồn tối đa là 90 dBA (hệ số a là 0,1) thì: 

Với khoảng cách là 200 m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là:  

L = 20.lg (r2/r1)1+a  = 20.lg(200/1)1,1 = 50,6 dBA 

Khi đó cường độ âm thanh còn lại là: 90 – 50,6 = 39,4 dBA 

Với khoảng cách là 500 m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là: 

L = 20.lg (r2/r1)1+a  = 20.lg(500/1)1,1 = 59,4 dBA 

Khi đó cường độ âm thanh còn lại là: 90 - 59,4 = 30,6 dBA 

Mức độ phát sinh tiếng ồn của các máy móc thiết bị thi công được tổng hợp trong 

bảng sau: 

Bảng 4. 13. Mức ồn của môṭ số loaị thiết bi ̣ thi công theo khoảng cách 

 

STT 

 

Thiết bị thi công 

Mức ồn ở 

điểm cách 

máy 1,0 m 

(dBA) 

Mức ồn ở 

khoảng cách 

200 m (dBA) 

Mức ồn ở 

khoảng cách 

500 m (dBA) 

1 Ô tô tải 10T 68 48 20,5 



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu 

và chăn nuôi gia súc tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Lâm sản và Dược liệu Nguyên Anh 38 
 

 

STT 

 

Thiết bị thi công 

Mức ồn ở 

điểm cách 

máy 1,0 m 

(dBA) 

Mức ồn ở 

khoảng cách 

200 m (dBA) 

Mức ồn ở 

khoảng cách 

500 m (dBA) 

2 Máy đào 78 39,9 15,7 

3 Máy đầm rung 85 40 17,7 

4 Máy cắt tôn 15KW 68 49 25 

5 Máy hàn 23Kw 55 37 15 

6 Máy khoan 4,5KW 90 39,4 30,6 

7 Máy nén khí 240m3/h 80 29,4 20,6 

8 Máy ủi 140CV 78 42 19,5 

9 Máy trộn vữa 80l 61,5 43,7 18,5 

10 Xe nâng 18m 58 45 29 

11 Máy trộn bê tông 71,5 53,7 28,5 

12 Máy tời 65 45 15,9 

Mức ồn chung 91,2 40,4 31,8 

QCVN 24:2016/BYT 85 - - 

QCVN 26:2010/BTNMT - 70 70 

                 (Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học và kỹ thuật) 

Như vậy, với mức ồn phát ra từ hoaṭ động của các máy móc trong thi công gây ô 

nhiễm tiếng ồn cục bộ taị khu vực thi công và tác động đáng kể tới hoạt động hiện tại 

của dự án. Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân lao động. Tuy nhiên, các 

nguồn gây ô nhiễm chỉ tác động tạm thời vì quá trình thi công các hạng mục công trình 

ngắn, khối lượng thi công nhỏ. Hơn nữa những tác động đối với môi trường là không 

lớn do khu vực thi công cách xa khu dân cư. 

f. Tác động do độ rung 

Các tác động do rung động trong quá trình thi công chủ yếu là do các hoạt động 

của các loại máy móc thi công, vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc hoạt động của 

dự án hiện tại. Theo số liệu đo đạc thống kê của Ủy ban bảo vệ môi trường Mỹ, mức 

rung của phương tiện vận tải được trình bày dưới bảng sau: 
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Bảng 4. 14. Độ rung của các thiết bị, máy móc trong quá trình thi công 

Đơn vị: dB 

TT Loại máy móc 
Cách nguồn 

gây rung 10m* 

Cách nguồn 

gây rung 30m 

Cách nguồn 

gây rung 60m 

1 Máy cưa tay 66 60 50 

4 Bơm bê tông 68 58 48 

5 Máy đầm  69 72 62 

6 Máy hàn 65 65 55 

 QCVN 27:2010/BTNMT (khu vực thông thường, 6h – 21h): 70dB 

 Nguồn: * Ủy ban bảo vệ môi trường Mỹ 

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy ở khoảng cách dưới 10m mức rung đảm 

bảo giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT do đó các tác động do rung tới các 

công trình xung quanh là không đáng kể. Do công ty tiến hành xây dựng ở khu đất nằm 

tách riêng với khu dân cư nên không ảnh hưởng lớn đến dân cư trong khu vực. 

g. Tác động đến vấn đề an ninh xã hội khu vực Dự án 

Việc tập trung cán bộ, công nhân thường xuyên có mặt tại công trường sẽ gây tác 

động không nhỏ đến trật tự trị an của khu vực như: 

+ Mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa các công nhân thi công với công nhân làm việc 

tại dự án hiện hữu và dân cư khu vực; 

+ Mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa các công nhân thi công. 

Ngoài ra, nếu công tác quản lý, giáo dục không tốt còn có thể dẫn đến nảy sinh 

các tệ nạn xã hội như cờ bạc, hút chích, trộm cắp,... gây ảnh hưởng đến cuộc sống của 

người dân sống xung quanh khu vực Dự án. 

h. Tác động đến giao thông 

Hoạt động của dự án sẽ tác động tới hoạt động giao thông trong khu vực, cụ thể 

như sau: 

- Hạn chế, gây khó khăn việc đi lại của người dân; 

- Sự gia tăng mật độ giao thông là nguyên nhân gây ách tắc giao thông khu vực 

làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông; 

- Gây tai nạn khi lái xe bất cẩn, di chuyển với tốc độ cao trong dự án 

- Hoạt động vận chuyển có thể làm rơi vật liệu cát, đá xuống đường làm phát tán 

bụi, gây khó khăn trong tham gia giao thông. 

i. Sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn lao động do vận hành máy móc thiết bị không đúng kỹ thuật; 
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Tai nạn lao động trong quá trình tháo dỡ máy móc, thiết bị từ xe vận chuyển 

xuống, do các máy có kích thước lớn, cồng kềnh nếu không biết cách tháo dỡ có thể bị 

đổ đè vào người, trượt ngã; 

Ngoài ra, còn phải đề phòng các tai nạn do giao thông trên và trong khu vực công 

trường, do sự bất cẩn của lái xe, do người chưa có bằng lái xe, tuỳ tiện sử dụng xe (đã 

xảy ra ở một số công trường xây dựng), do bố trí đường vận tải trên công trường không 

hợp lý,... 

k. Sự cố cháy, nổ 

 Cháy nổ bắt nguồn từ các sự cố điện có thể xảy ra trên hệ thống dẫn điện và các 

thiết bị điện trên công trường gây nguy hiểm tới tính mạng con người và thiệt hại về tài 

sản. Nguyên nhân của các sự cố về điện thường là do thao tác không đúng kĩ thuật của 

công nhân; do kĩ thuật điện chưa đảm bảo (quá tải trên hệ thống dẫn điện; chập điện trên 

thiết bị,...); do mưa bão v.v... 

Viêc̣ sử duṇg, lưu chứa dầu DO, dung môi taị công trường cũng là một nguồn 

gây cháy nổ. Quá trình sử duṇg không tuân thủ và đề cao tính an toàn, viêc̣ để dầu DO, 

dung môi tiếp xúc với các nguồn lửa như tàn thuốc, tia lửa điêṇ từ hoaṭ đôṇg hàn, thi 

công,.... có thể gây ra sư ̣cố cháy nổ, đăc̣ biêṭ nguồn cháy nổ xuất phát từ kho chứa các 

chất này thì tốc đô ̣lây lan đám cháy là rất nhanh, phaṃ vi ảnh hưởng có thể lan rôṇg ra 

các khu vưc̣ khác của công trường và các hô ̣dân, tru ̣sở cơ quan, văn phòng lân cận. 

l. Sự cố sụt lún, trượt lở hố móng 

Đào hố móng khi gặp sự cố mưa lớn, trong điều kiện đất yếu, mực nước ngầm 

cao, rất dễ sinh ra trượt lở khối đất, mất ổn định hố móng, mái bị dịch chuyển, đáy hố 

trồi lên, kết cấu chắn giữ bị rò nước nghiêm trọng hoặc có hiện tượng cát chảy... làm hư 

hại hố móng nghiêm trọng các công trình xây dựng. 

Công trình hố móng gồm nhiều khâu có quan hệ chặt chẽ với nhau như chắn  

đất, chống giữ, ngăn nước, hạ mực nước, đào đất... trong đó, một khâu nào đó thất bại  

sẽ dẫn đến đổ vỡ gây thiệt hại và chậm tiến độ. Việc thi công hố móng ở các hiện  

trường lân cận như đóng cọc, đào đất... đều có thể gây ra những ảnh hưởng hoặc có 

tương quan chặt chẽ với nhau, tăng thêm các nhân tố bất lợi để có thể gây ra sự cố. 

1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1. Biện pháp giảm thiểu do chiếm dụng đất lâm nghiệp và phát quang thảm 

thực vật 

- Chủ dự án sẽ thực hiện các thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật. 

- Các loại chất thải phát quang chủ yếu là lá, rễ cây, củi,… sẽ cho người dân trong 

khu vực tận thu về nhà làm chất đốt. Tuyệt đối không đốt trong phạm vi dự án. 

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

- Buộc phủ bạt, sử dụng thùng xe kín đối với tất cả các thùng xe vận chuyển 
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- Không dùng xe tải quá cũ và không chở vật liệu rời quá tải, giảm tốc độ xuống 

dưới 50 km/h khi đi qua khu dân cư và 20 km/h khi đi vào khu vực thi công; 

- Các phương tiện vận chuyển phải được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên nhằm 

giảm lượng khí thải.    

 - Tiến hành san ủi vật liệu ra ngay sau khi được tập kết xuống để giảm sự khuyếch 

tán vật liệu san nền do tác dụng của gió. 

- Bãi chứa vật liệu như đất, cát được che đậy 3 phía bằng bạt. Bố trí tường chắn 

tại các địa điểm có gió mạnh làm bụi và rác có thể được thổi tung trong không khí. 

- Thành lập đội vệ sinh, tiến hành dọn vệ sinh hàng ngày vào các giờ quy định 

trong khu vực dự án và tuyến đường ra vào dự án để hạn chế chất thải rắn và các vật liệu 

xây dựng vương vãi trên công trường, xuống các khu vực xung quanh. 

- Thực hiện rửa sạch lốp và thành xe cho tất cả các xe vận chuyển trước khi ra 

công trường.   

- Chủ dự án phối hợp cùng đơn vị thi công nghiêm cấm công nhân đốt chất thải, 

thực bì và các phế thải độc hại trong khu vực thi công.  

- Kiểm soát chặt chẽ lượng phát thải của các phương tiện thi công đạt quy chuẩn  

- Trang bi ̣bảo hô ̣lao đôṇg cho công nhân khi hàn: măṭ na ̣phòng đôc̣, giày, găng 

tay; 

- Bố trí các thùng chứa có nắp đâỵ dung tích 100 lít tại các điểm thường xuyên 

phát sinh rác thải sinh hoạt; 

- Tổ chức các buổi tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho công 

nhân, yêu cầu công nhân tuân thủ nghiêm vấn đề an toàn vê ̣sinh môi trường trên công 

trường; 

- Chủ Dự án se ̃ký hơp̣ đồng với công ty môi trường địa phương thu gom, xử lý 

triêṭ để rác thải phát sinh với tần suất 1 ngày/lần. 

Các biêṇ pháp đề xuất trên đa ̃và đang đươc̣ áp duṇg taị nhiều công trường xây 

dưṇg. Có thể nhâṇ điṇh các giải pháp đề xuất là khả thi. 

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

a. Công trình, biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

- Biện pháp xử lý: Ưu tiên xây dựng nhà vệ sinh và bể tự hoại trước. Toàn bộ 

nước thải được dẫn vào bể phốt 3 ngăn có thể tích 10m3 đặt ngầm bên dưới nhà vệ sinh.  

Sơ đồ bể tự hoại sử dụng cho dự án được miêu tả như hình dưới đây: 
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Hình 4. 1. Sơ đồ mẫu bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 

- Bể tự hoại nằm dưới đất hình chữ nhật được chia làm 3 ngăn: ngăn 1 điều hòa, 

lắng, phân hủy sinh học; ngăn 2 lắng, phân hủy sinh học; ngăn 3 lắng, chảy tràn. 

- Nguyên lý hoạt động: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận 

nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự hoạt 

động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2, … khí 

thải được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua bể 

lắng thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại trong các ngăn 

lắng, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí sẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí hoà tan. 

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể phốt, Công ty thực hiện các biện pháp như: 

+ Bổ sung chế phẩm BIO – PHỐT vào bể tự hoại để khử mùi hôi và tăng cường 

các quá trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại, làm giảm sự hình thành 

màng hữu cơ trên bề mặt bể nên ngăn chặn hiện tượng đầy giả tạo và tắc nghẽn sự lưu 

thông của hệ thống.  

Ưu điểm của chế phẩm BIO – PHỐT: Không đôc̣ haị với người, đôṇg vâṭ và môi 

trường, ngăn chăṇ mùi hôi bể chứa nước thải, nâng cao hiệu quả xủ lý các chất hữu cơ 

trong nước thải 

Thời gian thi công khoảng 3 tháng. Lượng chế phẩm sử dụng: bổ sung 1 lần, liều 

lượng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất là 150g/1m3 bể. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải xây dựng 

 

 

Hình 4. 2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải xây dựng của Dự án 

Nước thải trên công trường gồm nước rửa xe, đổ sàn, đóng cọc ... lượng nước 

thải này chủ yếu bị lẫn đất cát, thành phần chất rắn lơ lửng cao. Nước thải thi công được 

thu gom theo hệ thống mương, rãnh xung quanh Dự án chảy về hố lắng. Chủ Dự án dự 

kiến xây dựng 02 hố lắng, thể tích mỗi hố là 3m3/hố xung quanh công trình để lắng đọng 

bùn đất. Sau khi qua các hố lắng, nước thải được tận dụng tưới cây, không xả thải ra 

môi trường. 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 

Nước thải 

xây dựng 

Tận dụng tưới cây 
Hố lắng 
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1.2.4. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, 

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

a. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt 

- Biện pháp xử lý: Rác thải được tập kết về 2 thùng chứ dung tích 200l có nắp 

đậy kín. Rác thải sinh hoạt phát sinh với khối lượng rất nhỏ do vậy sẽ được thu gom, 

phân loại, xử lý theo quy định của pháp luật. 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ rác thải xây dựng, rác thải công nghiệp thông 

thường 

Các loại phế thải có thể tái chế như mảnh kim loại được đưa về kho chứa chất 

thải thông thường sau đó bán cho các cơ sở có chức năng thu mua phế liệu. Các loại chất 

thải không thể tái chế như gạch vỡ, gỗ,… được tập kết tạm vào góc khu vực xây dựng 

sau đó thuê đơn vị có đủ chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

b. Công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại 

+ Các loại xe vận chuyển, máy móc thi công sẽ được bảo dưỡng tại các gara 

chuyên dụng, không tiến hành bảo dưỡng tại công trình tại khu vực dự án; 

+ Phân loại CTNH ngay tại nguồn; 

+ Trang bi ̣3 thùng chứa chất thải nguy haị chuyên duṇg, có nắp đâỵ, thể tích mỗi 

thùng 200lit để chứa các loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây 

dựng. 

- Bố trí kho lưu chứa chất thải nguy haị đảm bảo đúng tiêu chuẩn taị khu vực nhà 

điều hành của công trường thi công xây dưṇg. Sử duṇg thùng Container 20 feet, có tôn 

gờ chống tràn, trang bi ̣2 bình chữa cháy bằng CO2 loaị 5 kg, mùn cưa và các vâṭ duṇg 

chữa cháy khác, lắp đăṭ các biển cảnh báo theo đúng quy điṇh 

+ Các loại chất thải xây dựng nguy hại được thu gom, phân loại và dán nhãn mã 

CTNH, quản lý theo đúng quy định của điều 35 thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10 

tháng 1 năm 2022, quy định về việc quản lý chất thải nguy hại do Bộ Tài Nguyên và 

Môi trường ban hành; 

- Chủ đầu tư cam kết ký hơp̣ đồng với đơn vi ̣có chức năng thu gom vâṇ chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại trước khi tiến hành triển khai xây dựng các hạng mục công 

trình của dự án. 

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

- Sử dụng phương tiện vận chuyển đã được kiểm định về thông số kỹ thuật, 

nguồn gốc xuất xứ. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tra dầu mỡ các động cơ của phương tiện 

vận tải để phát hiện hỏng hóc và có phương án sửa chữa kịp thời. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: nút tai chống ồn 
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1.2.6. Giảm thiểu tác động tới an ninh xã hội 

+ Sử dụng tối đa công nhân lao động địa phương trong những công việc phù hợp 

theo từng hoạt động của dự án; 

+ Phối hợp với nhà thầu quản lý chặt chẽ công nhân đang làm việc tại dự án vận 

hành hiện hữu và công nhân tham gia thi công; 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương nơi ăn ở của công nhân lao động cùng 

thực hiện các biện pháp quản lý khai báo tạm trú tạm vắng cho công nhân, nghiêm cấm 

mọi hành vi trộm cắp, cờ bạc của công nhân, mại dâm…đảm bảo anh ninh khu vực. 

1.2.7. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và BVMT trong hoạt động vận chuyển 

- Biện pháp đối với các xe vận chuyển: 

+ Các xe tải vận chuyển sẽ được đảm bảo các thông số kỹ thuật, đăng kiểm định 

kỳ khi đưa vào sử dụng. Có chế độ bảo dưỡng thường xuyên 3 tháng/lần; không sử dụng 

xe quá cũ vận chuyển nguyên vật liệu. Không chuyên chở vật tư, vật liệu quá trọng tải, 

vượt độ dài cho phép. 

+ Các phương tiện vận chuyển phải trở đúng trọng tải của xe, tránh gây áp lực 

quá lớn lên mặt bằng giao thông; 

+ Yêu cầu lái xe che chắn thùng xe cẩn thận tránh rơi vãi vật liệu ra đường giao 

thông đặc biệt là đất, cát; 

+ Yêu cầu lái xe giảm tốc độ khi vào dự án; 

+ Phối hơp̣ chăṭ che ̃với chính quyền điạ phương và các cơ quan chức năng điều 

tiết hoaṭ đôṇg giao thông trong khu vưc̣, tránh hiêṇ tươṇg ùn tắc. 

1.2.8. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

 a. Biện pháp an toàn lao động 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị trước khi đưa 

thiết bị vào hoạt động. 

- Trang bi ̣đầy đủ bảo hô ̣lao đôṇg cho công nhân: quần áo bảo hô,̣ khẩu trang, 

nút tai chống ồn,.... 

- Tổ chức mở các lớp tập huấn các kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động cho 

công nhân làm việc tại công trường Dự án. 

b. Biện pháp an toàn cháy nổ tại công trường 

- Cấm hút thuốc tại công trường; 

- Đầu tư các thiết bị phòng, chống cháy nổ tại các khu vực kho chứa nguyên vật 

liệu, nhiên liệu tại công trường: bình chữa cháy cầm tay, bình chữa cháy dạng xe đẩy, 

cát…  

- Đối với các thiết bi ̣điêṇ trên công trường: 

+ Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện; 
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+ Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện. 

c. Biện pháp phòng ngừa các rủi ro do sạt lở hố móng 

+ Trong quá trình đào đất, nếu nguyên nhân nứt nền hoặc hư hỏng kết cấu được 

xác định là do đất bị xói ngầm thì phải ngừng thi công và áp dụng một trong các biện 

pháp: Bơm nước vào hố móng đến cao độ mực nước ngầm ban đầu, tạo tầng lọc ngược 

bằng vật liệu có cấp phối phù hợp hoặc sử dụng vải địa kỹ thuật; Khảo sát tường cừ, xác 

định khuyết tật (nếu có), tạo cọc bên sườn khuyết tật hoặc dùng biện pháp thích hợp 

đảm báo nước không tiếp tục xói cát qua vị trí khuyết tật…; 

+ Khảo sát địa chất: chủ đầu tư đã thực hiện công tác khảo sát địa chất tại khu 

vực dự án. Kết quả khảo sát cho thấy địa chất khu vực thực hiện dự án phù hợp xây 

dựng công trình. Trong quá trình đắp sẽ sử dụng đất đắp, hệ số đầm chặt K≥0,95. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Về Đánh giá tác động 

2.1.1. Đánh giá tác động do bụi, khí thải 

 Khí thải từ viêc̣ sử duṇg máy phát điêṇ 

- Do máy phát điện dự phòng dùng nhiên liệu đốt là dầu DO nên trong thành phần 

khí thải có các chất ô nhiễm môi trường không khí như: CO, CO2, SO2, NO2, VOC... Dự 

án dư ̣phòng 01 máy phát điện 500KVA khi lưới điện có sự cố hoặc mất điện vào giờ 

cao điểm.   

- Đặc tính kỹ thuật của máy phát điện: Công suất máy: 500 KVA. Số lượng: 01 

máy. Nhiên liệu sử dụng: Dầu DO. Mức tiêu hao nhiên liệu: 117 kg/h 

Hệ số phát thải chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện như sau: 

Bảng 4. 15. Hệ số phát thải chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện 

STT Loại chất thải 
Hệ số phát thải 

(kg chất ô nhiễm/tấn dầu) 

1 Bụi 0,71 

2 SO2 20.S 

3 NOx 9,62 

4 CO 2,19 

5 THC 9,97 

Nguồn: Giáo trình hóa kỹ thuật môi trường đại cương, Nguyễn Quốc Bình 

Trong đó: S là lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%  
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Theo tính toán trong thời gian chạy máy phát điện, với công suất 500 KVA, 1kg 

dầu DO sẽ thải ra 24 m3 không khí, ứng với mức tiêu thụ dầu 117 kg/h sẽ thải ra: 24 x 

117 = 2.808 m3/h hay 0,78 m3/s. Thải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải 

của máy phát điện dự phòng được tính toán như sau: 

Bảng 4. 16. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải                   

máy phát điện 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

(mg/s) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

1 Bụi 22,77 3,24 200 

2 SO2 162,44 90,08 500 

3 NOx 312,54 117,06 850 

4 CO 71,15 26.65 1.000 

5 THC 323,92 121,32 - 

Theo bảng tính toán cho thấy hầu hết nồng độ trong khí thải do việc đốt dầu DO 

để vận hành máy phát điện dự phòng so với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

khí thải công nghiệp QCVN 19:2009/BTNMT là không vượt quá giá trị cho phép. Thực 

tế, máy phát điện được sử dụng trong trường hợp mất điện mạng lưới, do đó nguồn ô 

nhiễm phát sinh từ máy phát điện mang tính chất gián đoạn, mức độ tác động đến môi 

trường xung quanh được đánh giá là không cao. 

 Mùi từ hoạt động phun thuốc BVTV  

Trong quá trình phun thuốc bảo vệ thực vật, ngoài lượng đi vào cây trồng, các 

hơi thuốc có thành phần độc hại có thể theo gió phát tán vào không khí gây tác động xấu 

tới môi trường và sức khỏe con người. Thành phần cũng như tải lượng của các hơi, mùi 

phát sinh từ hoạt động phun thuốc bảo vệ thực vật rất khó xác định, phụ thuộc vào thành 

phần, khối lượng của loại thuốc sử dụng và các đặc điểm vi khí hậu như tốc độ gió, nhiệt 

độ môi trường mà lượng hơi của thuốc phát tán trong phạm vi rộng hẹp khác nhau. Tuy 

nhiên, do dự án sử dụng công nghệ cao trong sản xuất lâm nghiệp, áp dụng các biện 

pháp phòng trừ tổng hợp IPM, các dịch bệnh, cỏ dại được giảm thiểu đáng kể do vậy tải 

lượng của các hơi, mùi phát sinh từ hoạt động phun thuốc bảo vệ thực vật là nhỏ. 

Khi hít phải hơi thuốc BVTV với nồng độ cao, thời gian tiếp xúc dài có thể gây 

nhiễm độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Do đó, trong giai đoạn 

chăm sóc, ngoài những biện pháp kỹ thuật như xử lý đất trồng, xử lý hạt giống, bón các 

loại phân vi sinh thì việc phun thuốc BVTV cũng được chủ đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, 

do đặc tính của thuốc BVTV chứa độc tính, phân hủy nhanh trong môi trường, khả năng 

phát tán trên diện rộng và khả năng hủy diệt nhanh. Do đó, việc sử dụng thuốc BVTV 
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cần phải được giảm thiểu và hạn chế. Bởi tác động của thuốc BVTV và hóa chất gây ra 

những tác động rất lớn đối với môi trường và con người: 

Mùi hơi thuốc BVTV rất độc đối với con người khi hít phải, đặc biệt đối với 

những người trực tiếp sử dụng thuốc. Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên (tốc độ gió, nhiệt 

độ môi trường) mà lượng hơi của thuốc phát tán trong phạm vi rộng hẹp khác nhau. Do 

đó, việc lựa chọn thời điểm và thời gian phun thuốc là rất quan trọng. Hơi thuốc BVTV 

có thể gây đau đầu, buồn nôn, bỏng da, hư hại mắt, khó thở... Nếu ngộ độc có thể dẫn 

đến tử vong. Thuốc có thể ngấm vào da hay theo đường hô hấp và ăn uống. Do đó khi 

sử dụng thuốc BVTV cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn do nhà sản xuất chỉ định. 

Ảnh hưởng lớn nhất đến môi trường khi sử dụng các loại thuốc BVTV là mùi hơi 

của thuốc. Do dự án sản xuất các loại dược liệu cung cấp cho thị trường do đó việc sử 

dụng thuốc BVTV chỉ được dùng chỉ định khi có dịch bệnh, sâu bệnh nên mức độ đánh 

giá gây độc cho môi trường không khí xung quanh của dự án ở mức trung bình. 

 Mùi từ ủ phân ngựa, dê thành phân hữu cơ 

Hoạt động ủ phân phát sinh mùi hôi với thành phần chủ yếu là do các khí NH3, 

H2S,…phát sinh từ quá trình phân hủy các thành phần hữu cơ có trong rác thải tạo cảm 

giác khó chịu cho các cán bộ, nhân viên làm việc tại dự án. Những ảnh hưởng từ mùi 

hôi sẽ được giảm thiểu bằng việc phủ bạt kín khu ủ phân và phun dung dịch khử mùi 

hôi tại khu ủ phân. 

2.1.2. Đánh giá tác động do nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

* Nguồn phát sinh: Nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là từ sinh hoạt của cán 

bộ, nhân viên làm việc tại khu nhà điều hành, các công nhân khác làm việc tại các khu 

chuồng nuôi, rừng trồng sẽ chủ động sinh hoạt tại nhà, không sử dụng nước tại dự án.  

Theo số liệu tại chương 1 thì tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt là 0,6 m3/ngày, 

Lượng nước thải được tính bằng 100% lượng nước cấp tương đương 0,6 m3/ngày. 

Các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa nhiều chất ô nhiễm hữu 

cơ có khả năng phân huỷ sinh học, hàm lượng chất rắn lơ lửng, các chất thải tẩy rửa, đặc 

biệt là sự xuất hiện của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh. Thành phần các chất bẩn trong 

nước thải được mô tả trong bảng sau: 

Bảng 4. 17. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi chưa xử lý 

giai đoạn hoạt động 

 

TT 

 

Thông số 

 

Nồng độ chưa qua 

xử lý 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột B) 
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1 BOD5 469 50 

2 Chất rắn lơ lửng 730 100 

3 Amoni 25  10 

4 Tổng phốt pho 20 10 

5 Tổng Nito 63 20 

6 Dầu mỡ 104 - 

Nguồn: Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh 

học do PGS. TS Nguyễn Văn Phước biên soạn 

Từ kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy: Hàm lượng các chất ô nhiễm trong 

NTSH khi chưa qua xử lý đều vượt gấp nhiều lần so với hạn cho phép so với QCVN 

14:2008/BTNMT (Cột B). 

Nước thải sinh hoạt chứa một hàm lượng lớn các chất hữu cơ dễ phân hủy bốc 

mùi hôi thối, tạo điều kiện thuận lợi cho các loài vi trùng, ruồi muỗi phát triển nhanh 

chóng và hậu quả là rất dễ dẫn đến các dịch bệnh lan truyền. Do vậy, chủ Dự án phải xử 

lý nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. 

b. Nước thải chăn nuôi 

Định kỳ khoảng 1-2 tháng tiến hành vệ sinh chuồng ngựa. Lượng nước vệ sinh 

khoảng 2,5m3/lần vệ sinh. Lượng nước uống sử dụng cho ngựa, dê khoảng 0,4 m3/ngày 

do vậy phát sinh nước tiểu tại các chuồng nuôi. Lượng nước thải trong ngày thực hiện 

vệ sinh chuồng trại được tính bằng 100% lượng nước cấp tương đương 2,5 + 0,4 = 2,9 

m3/ngày. 

Thành phần: chứa nhiều amoni, photpho và các vi sinh vật gây bệnh. 

c. Nước vệ sinh bình phun thuốc sâu 

Lượng nước này không thường xuyên do chỉ thực hiện phun khi phát hiện sâu 

bệnh. Lượng nước sử dụng trung bình khoảng 0,2 m3/tháng. Lượng nước thải được tính 

bằng 100% lượng nước cấp tương đương 0,2 m3/ngày. 

Thành phần: chứa thuốc sâu do vậy được quản lý như CTNH. 

2.1.3. Đánh giá tác động do chất thải rắn thông thường, CTNH 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Rác sinh hoạt phát sinh từ khu vực Dự án gồm có các loại thực phẩm thừa, bao 

gói thức ăn. Định mức rác thải là 0,5 (kg/người/ngày). 

Rác thải sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của cán bộ, nhân viên làm việc tại khu 

nhà điều hành, các công nhân khác làm việc tại các khu chuồng nuôi, rừng trồng sẽ chủ 

động sinh hoạt tại nhà, không sử dụng nước tại dự án. Số cán bộ, nhân viên làm việc tại 
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nhà điều hành là 6 người. Vậy lượng rác thải sinh hoạt phát sinh thường xuyên là: m = 

6 x 0,5 = 3 kg/ngày  

Thành phần chất thải rắn sinh hoaṭ phát sinh chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân 

huỷ (như đồ ăn, rau, quả,..); các chất khó phân hủy như túi nilon đựng thưc̣ phẩm,....; 

Các thùng, hộp carton, vỏ lon bia, nước ngoṭ.... Quá trình phân hủy phân, rác hữu cơ sẽ 

phát sinh các chất khí gây mùi hôi như H2S, CH4,… tác động đến chất lượng không khí 

khu vực xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cán bộ, nhân viên tại Dự 

án và môi trường xung quanh. 

Nhìn chung, các chất thải rắn loại này nếu được thu gom, phân loại và tập kết 

đúng nơi quy định sẽ hạn chế được khả năng phát thải ra môi trường và mức tác động 

đến môi trường được dự báo là không đáng kể. 

d. Tác động do chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Thành phần, khối lượng CTR công nghiệp thông thường: chủ yếu là các vỏ lon, 

bìa carton, nilon, giấy và phế thải từ văn phòng, bao bì đựng dược liệu lỗi hỏng không 

chứa thành phần nguy hại, xác thực vật. 

- Khối lượng: 

+ Xác thực vật: phát sinh từ hoạt động phát dọn thực bì, rẫy cỏ, khối lượng phát 

sinh khoảng 50kg/ngày. 

+ Các loại chất thải khác phát sinh khoảng 10 kg/ngày. 

Các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh nếu không được thu 

gom vất bừa bãi sẽ gây mất mỹ quan khu vực. 

c. Chất thải nguy haị 

Bảng 4. 18. Chất thải nguy haị và nguồn phát sinh trong giai đoaṇ                    

hoạt động  

STT Tên chất thải Nguồn phát sinh 

Số lượng 

ước tính 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu nhớt 
Quá trình bảo trì máy 

móc, thiết bị 
120 18 02 01 

2 
Bòng đèn huỳnh quang 

thải 
Thắp sáng 06 16 01 06 

3 Cặn dầu nhớt thải Bảo trì máy móc 240 17 02 03 

4 

Bao bì (cứng, mềm) thải 

chứa hóa chất nông nghiệp 

có gốc halogen hữu cơ 

Hoạt động trồng cây 

gỗ, cây sa nhân tím 

sử dụng phân bón, 

120 14 01 08 
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STT Tên chất thải Nguồn phát sinh 

Số lượng 

ước tính 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

thuốc BVTV, hoạt 

động lưu trữ thuốc 

bảo vệ thực vật 

5 
Nước thải có các thành 

phần nguy hại 

Rửa dụng cụ phun xịt 

BVTV, phân bón, 

phun trừ cỏ 

2.000 19 10 01 

6 

Bao bì kim loại cứng (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH) thải 

Bao bì chứa dầu 

nhớt…. 
300 18 01 02 

CTNH phát sinh tại dự án nếu không được thu gom xử lý thích hợp sẽ gây ra 

nhiều tác động xấu. Khi thải vào môi trường, các chất thải này sẽ phân hủy hoặc không 

phân hủy làm gia tăng nồng độ các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại,... gây ô nhiễm nguồn 

nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thủy sinh trong đất hay tạo điều kiện 

cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển và là nguyên nhân gây các dịch bệnh. CTNH 

khi thải ra môi trường mà không có biện pháp xử lý thích hợp sẽ gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng, đặc biệt là gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất. Biện pháp tốt nhất để quản 

lý CTNH là phân loại ngay tại nguồn và có phương pháp xử lý thích hợp. 

2.1.4. Nguồn gây tác đôṇg không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn 

Trong quá trình hoạt động của dự án có gây ra tiếng ồn từ các máy móc thiết bị 

cơ khí, máy phát điện, xe vận chuyển,...Mức ồn tổng cộng tại khu vực xưởng có thể lên 

tới 80dB. Mức ồn này sẽ suy giảm khoảng cách, do đó khả năng tác động đến môi trường 

xung quanh thấp, chủ yếu tác động đến công nhân vận hành trực tiếp các loại thiết bị 

máy móc đó trong phạm vi 1,5m từ thiết bị. 

b. Độ rung 

Nguồn phát sinh độ rung chủ yếu từ hoạt động của các loại máy móc trong quá 

trình hoạt động của các máy làm đất và xe ô tô ra vào dự án. 

Rung là sự chuyển dịch, tăng giảm âm từ một giá trị trung tâm. Mức rung có thể 

biến thiên lớn phụ thuộc vào nhiều yếu tố tải trọng thiết bị, mức rung của thiết bị khi 

hoạt động, bản chất của môi trường lan truyền sóng âm… Sóng âm lan truyền dễ dàng 

hơn trong môi trường là nền cứng so với nền mềm. Biều hiện của rung tại đối tượng 

nhạy cảm có thể trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua sự cảm nhận. Tác động của rung có 

thể làm hư hại đến công trình lân cận. Để tính toán dự báo mức độ rung trong hoạt động 
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của dự án, ta sử dụng công thức sau: 

L = Lo - 10log (r/ro) - 8,7a(r - ro)                    (dB) 

Trong đó: 

- L là độ rung tính theo dB ở khoảng cách “r” mét đến nguồn; 

- Lo là độ rung tính theo dB đo ở khoảng cách “r0” mét từ nguồn (m). 

- a là hệ số giảm nội tại của rung đối với nền công trình. 

Tần số tự nhiên của nền có thể tạo ra cộng hưởng làm tăng độ rung. Trong nền 

cứng tần số tự nhiên khoảng 4-5Hz và nền mềm nhỏ hơn 2Hz. Các tác động bất lợi gây 

ra do rung được cảm thấy khi độ rung nền lan truyền tới các công trình xung quanh. Đôi 

lúc nó được cảm nhận gián tiếp, khi các đồ vật trong nhà bị rung. Tác động này có vẻ 

như tiếng ồn, nhưng khác tiếng ồn ở chỗ nó có thể gây ra thiệt hại vật chất cho công 

trình khi đủ mạnh. Trong một số trường hợp tác động bất lợi gây ra ngay từ khi cảm 

nhận. Kết quả dự báo về rung động do các thiết bị trong quá trình vận hành dự án được 

trình bày cụ thể trong bảng dưới đây: 

Bảng 4. 19. Độ rung của các thiết bị, máy móc quá trình vận hành dự án 

Đơn vị: dB 

TT Loại máy móc 
Cách nguồn 

gây rung 10m* 

Cách nguồn 

gây rung 30m 

Cách nguồn 

gây rung 60m 

1 Máy phát điện 82 72 62 

2 Xe tải 74 64 54 

3 Máy móc 75 68 55 

 QCVN 27:2010/BTNMT (khu vực thông thường, 6h – 21h) : 70dB 

 Nguồn: Ủy ban Bảo vệ Môi trường Mỹ 

Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy rung động tạo ra trong quá trình vận hành 

của Dự án chỉ có ảnh hưởng trong phạm vi dự án, đối với các khu vực bên ngoài nhà 

xưởng (cách xa > 60m) tác động của rung có thể bỏ qua. 

2.1.5. Các rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án 

a. Sự cố về cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp hệ thống cấp điện gặp sự cố. Sự 

cố cháy nổ gây nên các thiệt hại về người và tài sản. Có thể xác định các nguyên nhân 

cụ thể gây ra sự cố cháy nổ như sau: 

Hệ thống cấp điện cho dự án có thể gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ do tiết diện 

dây dẫn điện không phù hợp với cường độ dòng điện, các thiết bị bảo vệ điện bị quá 

tải. Nhiều hoạt động cùng lúc sẽ gây quá tải về điện, mạng lưới điện do bị sét đánh 

trúng dễ dẫn đến cháy nổ. 
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b. Sự cố ngộ độc hóa chất, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật 

Quy trình sản xuất từ khâu chọn giống, tưới tiêu, chọn đất, bón phân, thu gom, 

sơ chế, đóng gói, vận chuyển đến tay người tiêu dùng nếu không tuân thủ theo quy 

trình kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ từ liều lượng hóa chất sử dụng, vấn đề thu gom bao 

bì hóa chất hoặc nguồn nước tưới không đảm bảo, chất lượng đất trồng bị nhiễm thuốc 

BVTV hoặc thời gian cách ly sau khi phun thuốc không đủ đảm bảo. Cây dược liệu có 

thể hút đất, nước tiếp xúc và lưu giữ hóa chất làm cho dư lượng hóa chất trong sản 

phẩm có nguy cơ cao hơn ngưỡng quy định dẫn đến ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng 

đến sức khỏe của người tiêu dùng. 

c. Sự cố rò rỉ và tiếp xúc với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật 

Dự án sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất Clorin để khử trùng 

nước thải. Các loại thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất này nếu không được quản lý phù 

hợp, gây rò rỉ, tràn đổ. 

Nguyên nhân gây ra sự rò rỉ, tràn đổ hóa chất có thể xảy ra khi bao bì chứa hóa 

chất, thuốc bảo vệ thực vật bị rách thủng trong quá trình vận chuyển và bốc vác, do 

chuột cắn phá, do vật nhọn làm rách thủng. Thùng chứa, phuy cal có thể bị nứt bể do 

va chạm, do tác động cơ học, do thời gian sử dụng lâu, do chứa đựng hóa chất không 

phù hợp với chất liệu làm vật chứa, cũng có thể do nhiệt độ kho bảo quản quá cao gây 

nứt vật chứa.  

Khi xảy ra các sự cố rò rỉ thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất sẽ không chỉ ảnh hưởng 

tới sức khỏe của công nhân đang làm việc tại dự án mà còn gây thiệt hại đến tài sản và 

kinh tế của doanh nghiệp. Do đó, chủ dự án cần có các biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

với các sự cố hóa chất có thể xảy ra trong gai đoạn vận hành nhằm giảm thiểu tới mức 

thấp nhất sự tổn thất về người và vật chất khi xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất. 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

a. Công trình thu gom, xử lý nước thải 

 

 

 

 

Hình 4. 3. Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải từ các nhà vệ sinh được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D75 dẫn 

xuống các bể tự hoại 03 ngăn để xử lý sơ bộ, có 01 bể tự hoại tại khu vực nhà điều hành 

dung tích 10m3. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý tại bể tự hoại chảy ra bể lắng dung 

tích 6m3. Tại đây bổ sung thêm viên nén Clorin 200g tự tan trong nước để khử trùng nước 

PVC D75 

Nước thải từ 

nhà vệ sinh 

Bể tự hoại            

(1 bể) 

Bể lắng. 

Tuần hoàn 

lại tưới cây 
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thải. Viên Clo được để trong rọ sắt và thả xuống bể lắng. 1 tuần bổ sung 1 viên. Nước thải 

sau đó tuần hoàn lại tưới cây, không xả ra môi trường. 

- Bể tự hoại 3 ngăn: Chủ dự án xây dựng 1 bể tự hoại 3 ngăn để sử lý sơ bộ nước 

thải, trong đó có 01 bể tự hoại đặt ngầm dưới nhà vệ sinh tại khu vực nhà điều hành, 

dung tích 10m3. 

+ Kết cấu bể tự hoại: Tường bể xây gạch đặc dày 220, xây trát vữa xi măng mác 

#75. Thành bể trát xi măng dày 10mm, đánh bóng bằng xi măng nguyên chất. Đế bể 

dùng bê tông # 200, đá 1×2mm. Thép sử dụng A1, Ra=2100kg/cm2; A2, 

Ra=2700kg/cm2. Đáy bể được đóng cọc tre dài 2m, mật độ 25 cọc/m2. 

   

 

 

 

 

 

Hình 4. 4. Bể tự hoại 3 ngăn 

- Bể tự hoại nằm dưới đất hình chữ nhật được chia làm 3 ngăn: ngăn 1 điều hòa, 

lắng, phân hủy sinh học; ngăn 2 lắng, phân hủy sinh học; ngăn 3 lắng, chảy tràn. 

- Quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận 

nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự hoạt 

động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2,…khí thải 

được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua bể lắng 

thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại trong các ngăn lắng, 

dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí hoà tan. 

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại, Công ty thực hiện các biện pháp như: 

+ Bổ sung chế phẩm BIO – PHỐT vào bể tự hoại để khử mùi hôi và tăng cường 

các quá trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại. Lượng chế phẩm sử 

dụng: Định kỳ 3 tháng bổ sung 1 lần, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản 

xuất là 150g/1m3 bể. Thể tích bể tự hoại dự án 10m3 thì liều lượng cần sử dụng 1,5kg/lần. 

+ Định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới hút bùn bể tự hoại và nạo vét hệ thống 

đường ống dẫn nước thải 6 tháng/lần; kiểm tra phát hiện rò rỉ, hỏng hóc các thiết bị thu 

gom, xử lý nước thải để thay thế kịp thời. 

* Nước thải chăn nuôi 

Tại chuồng nuôi bố trí rãnh thu nước B300 dẫn nước thải về 1 bể lắng dung tích 6m3. 

Tại đây bổ sung thêm viên nén Clorin 200g tự tan trong nước để khử trùng nước thải. Viên 

Clo được để trong rọ sắt và thả xuống bể lắng. 1 tuần bổ sung 1 viên. Nước thải sau đó tuần 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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hoàn lại tưới cây, không xả ra môi trường do vậy không áp dụng QCVN 62-

MT:2016/BTNMT với nước thải của dự án. 

* Nước vệ sinh bình phun thuốc sâu 

Nước thải loại này chứa thuốc BVTV do vậy được công nhân đổ vào thùng chứa 

CTNH sau đó thuê đơn vị chức năng tới vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

* Thu gom, thoát nước mưa tại khu nhà điều hành, nhà kho, chuồng nuôi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 5. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thoát nước thải. 

Nước mưa chảy tràn trên mái được thu gom vào các ống đứng PVC D90 cùng 

với nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường nội bộ được thu gom bằng hệ thống cống 

bê tông cốt thép B x H = 0,4 x 0,6, độ dốc tối thiểu từ i = 0,2%, tổng chiều dài hệ thống 

thoát mưa khoảng là 100m. Cuối rãnh thu bố trí 1 hố ga kích thước 1 x 1 x 1,1m. Hố ga 

được xây xây bằng gạch, trát xi măng, nắp hố ga có kết cấu bằng thép, dễ dàng tháo lắp. 

Toàn bộ nước mưa sau đó được chảy tràn tự nhiên ra các ô đất xung quanh và tự ngấm 

vào đất. 

- Phương thức xả nước mưa: tự chảy 

(Vị trí các điểm thoát nước mưa chi tiết tại bản vẽ thoát nước mưa đính kèm phụ 

lục báo cáo). 

Định kỳ công ty bố trí cán bộ kiểm tra hệ thống thoát nước mưa chảy tràn, nạo 

vét hố ga tránh tình trạng tắc nghẽn, đặc biệt là vào mùa mưa. 

* Thu gom, thoát nước mưa tại các ô đất trồng cây gỗ, cây sa nhân tím 

Nước mưa phần lớn sẽ được ngấm vào đất hoặc giữ lại tại các ô đất trồng cây gỗ, 

cây dược liệu. Trường hợp mưa lớn, nước mưa sẽ tự chảy ra các mương nước tưới tiêu 

có sẵn xung quanh các ô đất. 

Nước mưa chảy tràn trên bề 

mặt sân đường nội bộ khu 

nhà điều hành, nhà kho 

Nước mưa trên mái nhà 

Ống uPVC 90 

Cống BTCT B x H = 0,4 x 0,6 

Tự ngấm vào đất 
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b. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

* Biện pháp giảm thiểu Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển 

nguyên liệu và sản phẩm và các biện pháp chung khác 

- Vệ sinh công nghiệp: thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác, quét bụi, phun 

nước tại khu vực sân bãi để giảm lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe 

cộ ra vào dự án; 

- Trang bị đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho CBCNV của Công ty gồm: khẩu 

trang, găng tay, giày; giám sát, nhắc nhở việc sử dụng dụng cụ bảo hộ trong quá trình 

làm việc phù hợp với từng khu vực sản xuất. 

- Máy phát điện sẽ được đặt trong nhà chứa kín riêng biệt, có diện tích khoảng 

10m2. Đối với khí thải từ máy phát điện; 

- Máy phát điện được lựa chọn loại tốt từ nhà sản xuất uy tín, thường xuyên bảo 

trì bảo dưỡng để khí thải ra đạt tiêu chuẩn cho phép; 

- Các thùng chứa rác trong khu vưc̣ dự án đều có nắp đâỵ. 

- Bố trí lưc̣ lươṇg nhân công trong dự án thu gom chất thải hàng ngày. 

* Giảm thiểu mùi hôi từ kho chứa thuốc BVTV, kho chứa vật tư 

Đối với mùi hôi của thuốc phát sinh từ kho chứa thuốc, từ quá trình sử dụng 

thuốc. Dự án sẽ thực hiện một số biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Không sử dụng bình phun bị rò rỉ và rửa sạch bình sau khi phun và không đổ 

xuống kênh. 

- Tránh thuốc tiếp xúc trực tiếp với cơ thể và các bộ phận. 

- Mang đầy đủ các thiết bị bảo vệ cá nhân: quần áo bảo hộ dài tay, găng tay (bằng 

nhựa hoặc cao su), ủng, khẩu trang bảo vệ mũi, mắt. 

- Kiểm tra điều kiện thời tiết. Không phun thuốc khi trời gió to, trời nắng hoặc 

mưa hoặc chuẩn bị mưa để hạn chế nguy cơ ô nhiễm cho cây trồng và người lao động ở 

những ô đất xung quanh. Thời gian phun thuốc thích hợp nhất là buổi sáng sớm và chiều 

mát. 

- Phun đồng đều trên toàn bộ diện tích, đảm bảo không để có những vùng cây 

trồng không được phun thuốc hoặc những vùng được phun lặp lại 02 lần. 

- Đảm bảo pha đúng liều lượng, không pha dư quá nhiều nhằm đảo bảo rằng các 

bình phun  đã sử dụng hết thuốc. Nếu chưa hết thì phải đổ hoặc để ở nơi kín như kho 

vật tư để tránh gây ra những nguy cơ ô nhiễm cho nguồn nước. 

- Người lao động chịu trách nhiệm phun thuốc BVTV phải được tham gia huấn 

luyện về kỹ thuật phun đúng cách và thực hành các tình huống có thể xảy ra khi sự cố 

xảy ra. 
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- Xây dựng 1 kho chứa thuốc BVTV và dụng cụ, vật tư sử dụng thuốc BVTV. 

Kho chứa thuốc BVTV được xây dựng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng cho kho 

theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNN, cụ thể như sau: 

+ Quy cách kho 

Kho phải được bố trí, sắp xếp gọn gàng, hợp lý, phân loại theo nguy cơ, cháy, nổ 

và bảo đảm tách riêng các thuốc bảo vệ thực vật có khả năng gây ra phản ứng hóa học 

với nhau. 

Thuốc bảo vệ thực vật được kê trên kệ kê hàng cao ít nhất 10 cen-ti-mét (cm), 

cách tường ít nhất 20 cen-ti-mét (cm). Lối đi chính rộng tối thiểu 1,5 mét (m), thuận tiện 

cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra, giám sát. 

Vật liệu xây dựng kho là vật liệu không bắt lửa, khó cháy; khung nhà được xây 

bằng gạch, làm bằng bê tông hoặc thép. Sàn được làm bằng vật liệu không thấm chất 

lỏng, bằng phẳng không trơn trượt, không có khe nứt và phải có gờ chống tràn ở các 

cửa. Cửa phải có khoá bảo vệ chắc chắn. 

Kho phải có lối thoát hiểm, được chỉ dẫn rõ ràng (bằng bảng hiệu, sơ đồ) và dễ 

mở khi xảy ra sự cố. 

Bố trí các bảng nội quy về an toàn hóa chất, hệ thống hình đồ cảnh báo phù hợp 

với mức độ nguy hiểm của thuốc bảo vệ thực vật. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc 

tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy 

hiểm đó. 

Xây dựng nội quy an toàn lao động, trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động (găng 

tay, khẩu trang, kính bảo hộ mắt, quần áo bảo hộ) cho công nhân khi tiếp xúc với thuốc 

bảo vệ thực vật, có tủ thuốc và dụng cụ sơ cứu. 

Bên ngoài kho bố trí các biển “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, chữ to, màu đỏ; nội 

quy phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy phải để ở nơi dễ nhìn thấy. 

* Giảm thiểu ô nhiễm mùi từ khu vực ủ phân hữu cơ 

- Lựa chọn địa điểm ủ phân ở nơi cao ráo, xa nguồn nước và có biện pháp cách 

ly hiệu quả các mối nguy từ phân bón đến khu vực sản xuất, nguồn nước. 

- Tất cả các hố phân đều được lót, phủ kín bằng bạt HDPE chống nhằm phủ kín 

các hố ủ, không để mùi hôi, khí thải thoát ra môi trường. 

- Chuyển phân đã hoai ra khỏi nơi ủ để tiến hành ủ đợt mới thì phải lưu trữ vào 

các bao tải, thùng chứa. 

- Trong quá trình ủ dùng các chế phẩm sinh học, men vi sinh để đẩy nhanh tốc 

độ ủ phân. Thời gian ủ kéo dài từ 45 – 60 ngày/mẻ. Lượng men vi sinh bổ sung theo tỷ 

lệ cứ 1kg men vi sinh thì ủ 5m3 chất ủ đồng thời bổ sung thêm 2-5kg phân NPK tạo môi 

trường ủ. 
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c. Đề xuất các công trình, biện pháp lưu giữ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Phương pháp thu gom, lưu giữ: Phân loại chất thải vô cơ, hữu cơ tại nguồn. Bố trí 

3 thùng rác dung tích 20l thùng chứa đặt tại các khu nhà văn phòng, nhà vệ sinh, nhà 

kho sau đó hằng ngày được công nhân thu gom, tập kết về 2 thùng chứa có nắp đậy kín 

dung tích 200l đặt ở cạnh khu nhà kho chứa rác thải thông thường khác. 

Rác thải sinh hoạt phát sinh với khối lượng rất nhỏ do vậy sẽ được thu gom, phân 

loại, xử lý theo quy định của pháp luật. 

 Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

- Xác thực vật: được tập kết tại các vị trí thuận tiện cho công nhân thu gom trong 

các ô đất sau đó để hoai mục tự nhiên hoặc cho công nhân tận thu mang về nhà làm chất 

đốt, tuyệt đối không đốt trong phạm vi dự án. 

- Các loại chất thải khác được đưa về 01 kho chứa CTR công nghiệp thông 

thường, diện tích là 20m2 (Kích thước DxR = 4x5m). Kết cấu kho: mái lợp tôn dày 

0,42mm, xà gồ, thép hộp, mạ kẽm, nền bê tông mác 200, đá 2x4cm, dày 20cm, độ dốc 

mái i = 15%, xây gờ cao 20cm. Vị trí: tại khu quy hoạch xử lý chất thải. 

- Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng tới để thu gom và xử lý chất 

thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh theo quy định pháp luật. Tần suất thu gom 

2 tháng/lần. 

- Bùn bể tự hoại: Thuê đơn vị có đủ chức năng tới hút với tần suất 6 tháng 1 lần 

sau đó mang đi xử lý luôn không lưu giữ tạm thời tại dự án; 

  Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Bố trí 1 nhà kho chứa CTNH, diện tích 100m2, kích thước 10x10m. Kho chứa 

CTNH có cửa, mái che kín, ngoài cửa kho có biển cảnh báo CTNH. Sàn nhà kho để bê 

tông chống thấm, có hố thu sự cố và có gờ trống tràn ngoài cửa cao 15cm. 

+ Vị trí: tại khu quy hoạch xử lý chất thải. 

- Kết cấu kho: tường bao quanh xây bằng gạch, có mái tôn che kín, gắn biển tên 

và biển cảnh báo; 

- Tại nhà kho bố trí 2 bình chữa cháy, 1 xô cát, 1 xẻng xúc cát và 6 thùng chứa 

CTNH dung tích 120l và 3 thùng chứa dung tích 200l. Các chùng chứa có nắp đậy kín. 

- Các CTNH được xếp vào các thùng riêng biệt. Trên các thùng đều được dán 

nhãn mã CTNH theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

- Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thu gom và xử lý toàn 

bộ chất thải nguy hại phát sinh theo quy định pháp luật. 
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d. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật 

về môi trường 

- Sử dụng phương tiện vận chuyển đã được kiểm định về thông số kỹ thuật, 

nguồn gốc xuất xứ. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tra dầu mỡ các động cơ của phương tiện 

vận tải để phát hiện hỏng hóc và có phương án sửa chữa kịp thời. Tần suất 3 tháng/lần 

- Quy định tốc độ đối với các phương tiện vận chuyển ra vào dự án, tốc độ từ 5-

10 km/h và tuân theo sự điều phối của bảo vệ. 

- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng động cơ thiết bị định kỳ. Tần suất 3 tháng/lần 

e. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

      * Giải pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng đối với diện tích trồng dược 

liệu dưới tán rừng 

- Việc bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng là điều kiện sống còn của doanh 

nghiệp, vì vậy Công ty có kế hoạch chỉ đạo sát sao cán bộ kỹ thuật, bảo vệ thường xuyên 

tuyên truyền người dân trong vùng dự án nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ 

rừng, đặc biệt vào mùa khô hanh, hạn hán kéo dài, mùa làm nương rẫy. 

- Khi thiết kế trồng rừng cần chú ý đến đường lô, khoảnh, đường băng cản lửa 

theo quy định phòng chống cháy rừng hiện hành, đường công vụ thiết kế sao cho thích 

hợp với địa bàn tạo thuận lợi cho việc điều động lực lượng chữa cháy rừng khi có sự cố 

sảy ra, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.  

- Về mùa khô cuối mùa mưa phải làm sạch rừng thường xuyên vệ sinh sạch 

đường lô đường băng cản lửa trong lô rừng trồng thật tốt, mặt khác công ty lên phương 

án đầu tư, mua sắm trang thiết bị chuyên ngành, phương tiện.... kịp thời ứng phó khi có 

sự cố sảy ra. 

- Xây dựng đường vận xuất (đường lâm sinh) kết hợp với đường băng cản lửa: 

chiều dài 6,0 km. 

- Phối kết hợp chặt chẽ với kiểm lâm địa bàn và UBND xã Hữu Lân trong công 

tác tuyên truyền và phòng chống cháy rừng.  

* Các biện pháp phòng cháy khác 

- Trang bị các trang thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố 

xảy ra bao gồm: đèn thoát hiểm, bình chữa cháy bằng bộ tổng hợp ABC loại 4kg, bình 

chữa cháy bằng khí CO2 loại 3kg, bảng hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy. 

- Toàn bộ CBCNV làm việc tại dự án được tập huấn, hướng dẫn về PCCC. 

- Thành lập đội PCCC cơ sở, phối hợp với cảnh sát PCCC đào tạo nhận thức về 

PCCC và thực tập phương án PCCC. 
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- CBCNV thực hiện theo đúng nội quy của dự án đề ra. Nghiêm cấm công 

nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy tại dự án. 

* Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ 

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau: 

- Xác định nhanh điểm cháy. 

- Báo động để mọi người biết. 

- Ngắt điện khu vực bị cháy. 

- Báo cho lực lượng PCCC đến. 

- Sử dụng các phương tiện PCCC sẵn có để dập cháy. 

- Cứu người bị nạn. 

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo 

khoảng cách chống cháy lan. 

- Khắc phục sự cố và ổn định sản xuất trở lại. 

* Biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân đầy đủ: mũ bảo hộ lao động, găng 

tay, khẩu trang,… 

- Tuyên truyền, giáo dục CBCNV về nội quy an toàn lao động cho toàn bộ công 

nhân. Thực hiện nghiêm quy chế quản lý an toàn, quy trình an toàn Công ty đã ban 

hành và các băn bản pháp quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Nhà nước. 

- Tổ chức tập huấn cho người lao động về an toàn, vệ sinh lao động theo đúng 

quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016. 

- Thực hiện kiểm tra và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc 

tại dự án để kịp thời khắc phục và xử lý bệnh nghề nghiệp. Định kỳ 6 tháng/lần. 

- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố. 

- Khi phát hiện sự cố xảy ra, báo ngay cho Trưởng dự án để 

có có phương án xử lý kịp thời. 

 - Thực hiện các biện pháp sơ cứu bằng việc sử dụng phương tiện có sẵn tại dự 

án để ứng cứu. Trường hợp có nhiều bệnh nhân thì thông báo cho đội cấp cứu y tế 

chuyên ngành, số điện thoại 115. 

Chuyển người bị nạn tới cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, và thực hiện các chính 

sách, quyền lợi của người lao động. 

- Trường hợp tai nạn do máy móc vận hành, hoặc do điện giật, tiến hành ngắt 

cầu dao tạm dừng hoạt động của thiết bị, và thông báo cho các bộ phận lân cận. 

*  Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất, thuốc bảo vệ thực 

vật 
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Bảo quản thuốc bảo vệ thực vật ở kho riêng biệt, khô mát, thoáng gió. 

Khi thực hiện phun thuốc sâu công nhân phải đươc̣ trang bi ̣bảo hô ̣lao đôṇg như 

khẩu trang, kính măṭ, găng tay, quần áo bảo hô.̣ 

Các loại thuốc bảo vệ thực vật trong kho phải được bố trí, sắp xếp gọn gàng, 

hợp lý, phân loại theo nguy cơ, cháy, nổ và bảo đảm tách riêng các thuốc bảo vệ thực 

vật có khả năng gây ra phản ứng hóa học với nhau. 

Thuốc bảo vệ thực vật được kê trên kệ kê hàng cao ít nhất 10 cen-ti-mét (cm), 

cách tường ít nhất 20 cen-ti-mét (cm). Lối đi chính rộng tối thiểu 1,5 mét (m), thuận 

tiện cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra, giám sát. 

 Hóa chất được lưu trữ tại nơi râm mát, khô ráo, có quạt thông thoáng khí, cách 

xa nguồn nhiệt trên 50oC, tránh ánh sáng mặt trời; 

 Xây dựng quy trình, vận chuyển, lưu trữ hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật cho 

công nhân theo các biện pháp theo hướng dẫn của nhà sản xuất; 

 Công nhân lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất được trang bị các kiến thức 

về hóa chất và được trang bị các thiết bị an toàn như khẩu trang, găng tay. 

Tránh tiếp xúc với các vật liệu bị tràn đổ hay thất thoát. Vứt bỏ ngay lập tức 

trang thiết bị nhiễm bẩn. 

Cách ly khu vực nguy hiểm và không cho những người không có nhiệm vụ 

hay không được bảo vệ vào khu vực này, ngăn chặn sự rò rỉ nếu có thể và không gây 

nguy hiểm; 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Thận 

trọng rửa mắt ngay bằng nước sạch trong 30 phút và di chuyển nạn nhân đến trung tâm 

y tế gần nhất để chữa trị thêm; 

Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Cởi bỏ ngay lập tức quần 

áo bị dính sản phẩm. Ngâm da vào nước sạch trong ít nhất 15 phút, sau đó rửa cùng 

với xà phòng nếu có thể. Nếu da trở nên đỏ, sưng, đau và/hoặc phồng rộp, chuyển 

bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị thêm; 

Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm): Ngay lập tức 

gọi trung tâm cấp cứu hoặc gọi bác sĩ. Không kích ứng gây nôn. Nếu nạn nhân nôn ói, 

giữ cho đầu thấp hơn hông để tránh hít vào. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

a. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, kế hoạch 

xây lắp các công trình xử lý chất thải và kinh phí xây lắp 

Bảng 4. 20. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án                                 

đầu tư, kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải và kinh phí xây lắp 

TT Danh mục công trình Đơn vị Số lượng Kinh phí Tiến độ 
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1 Bể phốt, bể lắng HT 1 20 triệu 

Trước 

quý III 

năm 2023 

2 Thùng chứa rác thải sinh hoạt Cái 5 1,8 triệu 

3 Kho chứa CTNH Kho 1 10 triệu 

4 Thùng chứa CTNH  Cái 9 5 triệu 

Tổng   36,8 triệu   

b. Tổ chức thực hiện 

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường và tổ 

chức bộ phận chuyên trách về môi trường, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường 

theo đúng quy định của pháp luật, cũng như kiểm soát việc thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp BVMT trong giai đoạn vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại dự án. 

- Trong quá trình hoaṭ đôṇg, Chủ đầu tư se ̃phối hơp̣ chăṭ che ̃với chính quyền 

điạ phương trong viêc̣ thưc̣ hiêṇ các giải pháp đảm bảo vấn đề an toàn, vê ̣ sinh môi 

trường, an ninh trâṭ tư ̣chung của khu vưc̣. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của đánh giá  

Việc đánh giá các tác động của dự án được thực hiện dựa trên các phương pháp: 

phương pháp thống kê, phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng 

thí nghiệm, phương pháp so sánh, phương pháp liệt kê. Mức độ tin cậy của các phương 

pháp áp dụng trong quá trình lập ĐTM được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 21. Độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo 

STT Phương pháp ĐTM Mô tả 
Độ tin 

cậy 

1 Phương pháp thống kê 

Cao, do số liệu sử dụng chủ yếu thu 

thập cơ quan quản lý của địa phương 

và số liệu thống kê thực tế của dự án 

Cao 

2 

Phương pháp lấy mẫu 

ngoài hiện trường và 

phân tích trong phòng thí 

nghiệm 

Thông thường sai số ngẫu nhiên và hệ 

thống khoảng 10 – 20%.  
Cao 

4 Phương pháp so sánh 
Độ tin cậy 100% (loại trừ các sai số 

của nguồn số liệu ban đầu) 
Cao 

5 Phương pháp liệt kê 

Liệt kê các tác động môi trường kèm 

theo định lượng các loại chất thải 

phát sinh 

Cao 
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Các đánh giá về những tác động môi trường được thực hiện ở mức độ rất chi tiết 

và độ tin cậy cao. Đối với các rủi ro và sự cố môi trường khi dự án triển khai hay không 

triển khai là không không khác biệt nhiều. Do dựa trên những đánh giá tác động của 

từng nguồn gây tác động khi dự án triển khai đều có biện pháp khắc phục ô nhiễm trình 

bày ở chương IV. Khả năng xuất hiện các sự cố, rủi ro của dự án là không cao và đều 

được trình bày chi tiết ở chương này. Khi dự án đi vào hoạt động cần phải thường xuyên 

cập nhật và hệ thống những số liệu, dữ liệu về hiện trạng môi trường nhằm làm cơ sở 

đánh giá tác động môi trường cho dự án phát triển bền vững lâu dài, đảm bảo hiệu quả 

kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. 
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Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 3,5 m3/ngày.đêm 

Toàn bộ nước thải được quay vòng phục vụ tưới cây, không xả thải. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

tuần hoàn theo cam kết của chủ dự án:  

Bảng 5. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong 

nước thải của dự án 

TT 
Thông số                      

phân tích 
Đơn vị 

QCVN 14:2008/BTNMT  

(Cột B) 

1 pH - 5-9 

2 BOD5(20oC) mg/l 50 

3 TSS mg/l 100 

4 TDS mg/l 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 
Tổng các chất hoạt động 

bề mặt 
mg/l 10 

10 
Phosphat (PO4

3-) (tính theo 

P) 
mg/l 10 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

* Ghi chú quy chuẩn so sánh: 

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

+ Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị 

tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt. 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Dự án không phát sinh khí thải do vậy trong nội dung báo cáo này không đề xuất 

nội dung cấp phép cho khí thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh chính: từ hoạt động của máy phát điện 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Bảng 5. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của tiếng ồn, độ rung 

STT Thông số 
QCVN 

26:2010/BTNMT 

QCVN 

27:2010/BTNMT 

QCVN 

24:2016/BYT 

1 Tiếng ồn 70 dBA  94 dBA 

2 Độ rung  75dB  

Ghi chú: 

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

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

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Bảng 6. 2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

TT 

Công trình 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự 

kiến đạt được 

của cả dự án đầu 

tư 

1 Bể phốt 

Từ tháng 7 

năm 2023 

Tháng 12 năm 

2023 
50% 

2 Bể lắng nước thải 

TT Vị trí giám sát Thông số giám sát Tần suất giám sát 
Quy chuẩn 

 so sánh 

A Quan trắc chất lượng nước thải trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả 

1 
Mẫu nước thải sau 

xử lý tại bể lắng. 

Lưu lượng, pH, 

BOD5(20oC), TSS, 

TDS, Sunfua (tính 

theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Nitrat 

(NO3
-) (tính theo N), 

Dầu mỡ động, thực 

vật, Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, 

Phosphat (PO4
3-) 

Lấy 03 mẫu đơn nước 

thải đầu ra trong 03 

ngày liên tiếp của giai 

đoạn vận hành ổn định 

công trình xử lý nước 

thải 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 
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(tính theo P), Tổng 

Coliforms. 
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2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

Theo Quy định tại điểm b, khoản 2, điều 111 của Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020 thì đối tượng phải quan trắc nước thải định 

kỳ bao gồm: Dự án đầu tư, cơ sở có lưu lượng xả nước thải lớn ra môi trường. Dự án có 

hoạt động chăn nuôi do vậy thuộc thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại phụ lục II, Nghị định 08:2022/NĐ-CP. Theo 

quy định tại khoản 1, điều 97 của Nghị định 08:2022/NĐ-CP thì mức lưu lượng xả nước 

thải lớn từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên. Tổng lượng nước thải phát sinh tại dự án là 

3,5m3/ngày. Ngoài ra toàn bộ nước thải được quay vòng tận dụng tưới cây không xả ra 

môi trường do vậy Công ty không phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ theo quy 

định của pháp luật.
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 Chủ dự án đầu tư cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép môi trường. 

Chủ dự án đầu tư cam kết ký hơp̣ đồng với đơn vi ̣có chức năng thu gom vâṇ 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại trước khi tiến hành triển khai xây dựng các hạng mục 

công trình của dự án. 

 Chủ dự án đầu tư cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

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

Cột B. 

- QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 

nuôi. 

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

đối với bụi và các chất vô cơ; Cột B;  

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

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

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Báo cáo Đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án Đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu 

và chăn nuôi gia súc tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Lâm sản và Dược liệu Nguyên Anh 69 
 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Văn bản pháp lý 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Bản sao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của sở KH&ĐT tỉnh Lạng Sơn; 

- Hoàn thành thủ tục ký quỹ theo quy định với sở KH&ĐT tỉnh Lạng Sơn; 

- Các phiếu kết quả phân tích. Và các hồ sơ khác theo quy định. 

2. Bản vẽ 

- Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất; 

- Bản vẽ tổng mặt bằng; 

- Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải. 



SO KE HOACH VA DAU TV 
TiNH BAC GIANG 

PHONG DANG KY KINH DOANH 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM . 

D<)c l~p - Tl}' do - H,nh phuc 

GIA Y CHUNG NH~N DANG KY DOANH NGHiiP 

CONG TY CO PHAN 

Ma s6 doanh nghi~p: 2400892527 

Dang Icy /<in d<iu: ngay 31 thizng 07 nam 2020 

1. Ten cong ty 

Ten co~g ty vi~t b~ng ti~ng Vi~t: CONG TY CP LAM SAN VA DUQC LIJ;:U 
NGUYEN ANH 

Ten cong ty vi~t bfuig ti~ng nu6c ngoai: NGUYEN ANH FOREST PRODUCTS AND 
PHYTOPHARMA JOINT STOCK COMPANY 
Ten cong ty viSt tit: 

2. Dia chi tr1.1 sir chinh 

S6 17 4 - Lan 3 - Duang Than Nhan Trung, Phu&ng My D9, Thanh ph6 Bif.c Giang, 
Tinh Bile Giang, Vif t Nam 

Oi~n tho?i: 0906155 I 36 Fax: 
Email: congtycpanhnguyen@gmail.com 
3. V6n di~u If 

V6n diSu 1~: I 0.000.000.000 d6ng. 
Bclng chit: Muoi ty a6ng 

M~nh gia c6 ph~n: 10.000 d6ng 
T6ng s6 c6 ph~n: 1.000.000 

Website: 

4. Ngtroi d~i di~n theo phap luit cua cong ty 

* H<;> va ten: vu VAN HOA 

Chuc danh: T6ng giam d6c 
Gi&i tinh: Nam 

Sinh ngay: 19/05/1958 Dan t(>c: Kinh Qu6c tjch: Viit Nam 
Lo?i gifty ta phap ly cua ca nhan: Chwzg minh nhan dan 
S6 gifty ta phap ly cua ca nhan: 013003965 

Ngay cftp: 01/06/2012 Noi cftp: Cong an Thanh ph6 Ha N9i 

Dia chi tht!oog tru: S6 l 2-A6, D<im Trdu, Phuimg B(J.ch Dclng, Qu4n Hai Ba Trzmg, 
Thanh pho Ha N9i, Viit Nam 

Oja chi lie!'} l?c: S6 l 2-A6, D<im Trdu, Phu&ng BrJ.ch Dclng, Qu4n Hai Ba Trzmg, 
Thanh pho Ha N9i, Viit Nam 











/ UBND TiNH L~NG SON 
SO KE HO~CH VA l>A.U TU' 

S6: 1503 /SKHDT-QLDTNNS 

V/v xac nh~ hoan thanh thu TI,IC 
bao dam th\fc hi~n d\l' an E>iu tu 

tr&ng rung, tr&ng cay dugc li~u va 
chiin nuoi gia sue t(li xii Hfru Lan, 
huy~n L9c Binh, tinh L(lng S011 

CQNG HOA XA H(>i CHU NGHiA VItT NAM 
f>(ic 1,p - Tv do - H;mh phu.c 

L{lng San, ngay 03 th/mg 8 niim 2022 

Kinh girl: Sa Tai nguyen va M6i trucmg. 

D\l an Dftu tu tr6ng rirng, tr6ng ciiy dugc li~u va chan nu6i gia sue t?i xa 
Him Liin, huy~n L9c Binh, tinh L?Og Son do Cong ty c6 phfrn Liim san va Du?c 
li~u Nguyen Anh (Nha dftu tu) dS xufit da dugc UBND tinh phe duy~t chap 
thu?n chti truong dftu tu d6ng thai chfip thu?n nha dfiu tu t?i QuySt dinh s6 
2095/QD-UBND ngay 21/10/2021; dugc Sa KS ho?ch va Dftu tu cfip Gifiy 
chung nh~ dang ky dftu tu ma s6 dg an 4025035583, chung nh~n Ifill dfiu ngay 
03/11/2021. 

Ngay 27/7/2022, Sa KS ho?ch va Dftu tu va Nha dfiu tu da ky thc'ia thu~n 
ky quy bao dam th\lc hi~n d\f an Dfiu tu tr6ng rirng, tr6ng ciiy dugc Ii~u va chiin 
nuoi gia sue t?i xa Him Liin, huy~n L9c Binh, tinh L?ng Son t?i van ban s6 
06/TTKQ.2022. 

Hi~n nay, Nha dftu tu da hoan thanh n9p tiSn ky quy theo quy djnh t?i 
DiSu 26 Nghi djnh s6 31/2021/ND-CP ngay 26/3/2022 cua Chinh phu Quy djnh 
chi tiSt va hucrng dfui thi hanh m9t s6 diSu cua Lu~t Dftu tu va n9i dung t?i thoa 
thu?n ky quy s6 06/TTKQ.2022. 

Sa KS hO?Ch va Dftu tu thong bao dSn Sa Tai nguyen va Moi trucmg biSt vs 
vi~c hoan thanh nghia V\l ky quy bao dam th\fc hi~n d\f an cua Cong ty c6 phfin 
Liim san va Dugc Ii~u Nguyen Anh d6i v&i d\l an Dftu tu tr6ng rirng, tr6ng ciiy 
dugc Ii~u va chan nuoi gia sue t?i xa Him Liin, huy~n L9c Binh, tinh L?ng Son./. 

Nuinhiin: 
- Nhu tr~n; 

' 

- UBND huy~n L9c Binh; 
- Cty CP Lam san va Dugc li~u Nguyen Anh; 
- Liinh d~o Su; 
- Luu: VT, QLE>TNNS. 

oang Quy 



UBND Ti.NH LANG SON CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA Vlf,T NAM 
SO KE HO~CH v A DAU TU Di)c l~p - Tl! do - H!}nh phiic 

GIA y CHUNG N~N DA.NG KY DAU TU 
Ma s6 dµ an: 4025035583 

Chung nh(m ldn adu: ngay 03 thang 11 nam 2021 

Can cu Lwjt Ddu tu ngay 17/6/2020; 
Can cu Nght atnh s6 31/2021/ND-CP ngay 26/3/2021 cua Chinh phu quy 

atnh chi tilt va hufmg dlin thi hanh m(Jt s6 aidu cua Lu(Jt Ddu tu; 
Can cu Thong tu s6 03/2021/TT-BKHDT ngay 09/4/2021 cua B(J trufmg 

B(J Ki hor;ich va Ddu tu quy afnh mJu van ban, bao ccio lien quan din hor;it il(Jng 
adu tu tr;ii Vift Nam, adu tu cua Vift Nam ra nu&c ngor;ii va xuc tiin adu tu; 

Can cu Quyit dinh s6 10/2020/QD-UBND ngay 02/4/2020 cua UBND 
tinh ban hanh quy dinh chuc nang, nhi¢m V¥, quydn hr;in va ca cdu tb chuc cita 
Sa Ki hor;ich va Ddu tu tinh Lr;ing San; 

Can cu Quyit atnh s6 2095/QD-UBND ngay 21/10/2021 cua UBND tinh 
Lr;ing San Ch6.p thu(Jn chu truang ildu tu a6ng thai ch6.p thu(Jn nha ildu tu th11c 
hi¢n d11 an Ddu tu tr6ng rirng, tr6ng cay du<7c lifu va chan nuoi gia sue tr;ii xii 
Him Lan, huyfn L(Jc Binh, tinh Lr;ing San; 

, Ca,n cu Van ban ad nght cdp Gidy chung nh(Jn dang Icy adu tu cua Cong 
ty co phdn Lam san va Du<7c li¢u Nguyen Anh n(Jp ngay 28/10/2021 vd vi¢c ad 
nghi cdp Gi6.y chung nh(Jn dang Icy ildu tu di! cin Ddu tu tr6ng rirng, tr6ng cdy 
du<7c li¢u va chan nuoi gia sue tr;ii xo. Him Lan, huy¢n L(Jc Binh, tinh Lr;ing San, 

SO KE HOACH VA DAU TU TiNH LANG SON . . 
ChU1lg nh~n nha d~u ttr: Cong ty c6 phfui Lam san va Dugc li~u 

Nguyen Anh. 

Giiy chung nh~n doanh nghi~p, c6ng ty c6 phfui, ma s6 2400892527 do 
\hon~ Dang ky kinh doanh, Sa K~ ho~ch va Dftu tu tinh Biic Giang d.p, dang ky 
landau ngay 31/7/2020. 

Oja chi tr\l, sa ,chinh: s6 174 - Lan 3 - duang Than Nhan Trung, phuang 
My 09, thanh ph6 Bae Giang, tinh Biic Giang, Vi~t Nam. 

Di~n tho~i: 0906155136 

Nguai d~i di~n theo phap lu~t cua doanh nghi~p: 

HQ va ten: Vil Van Hoa Gi6i tinh: Nam 
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Chuc danh: T6ng Giam d6c. 

Sinh ngay: 19/5/1958; Dan t(k: Kinh; Qu6c tjch: Vi~t Nam. 

S6 Chung minh nhan dan: 013003956, do Cong an thanh ph6 Ha N<)i cfrp 
ngay 01/6/2012. 

H<) khfiu thu011g tru va ch6 a hi~n t~i: s6 12-A6, Dftm Tdu, phu011g B~ch 
Ding, qu~ Hai Ba Trung, thanh ph6 Ha N<)i, Vi~t Nam. 

Dang ky thµc hi~n dµ an dftu tu vm n<)i dung nhu sau: 

Di~u 1. N{H dung d\J' an d~u hr 
1. Ten dµ an dftu tu: DAU TV TRONG RUNG, TRONG CAY DVOC 

LltU VA CHAN NUOI GIA sue TAI XA. HUU LAN, HUYI;:N LQC BINH, 
TINII LANG SON. 

2. Ml,lC tieu dµ an: Tr6ng rung va chan nuoi gia sue c6 quy mo t~p trung, 
tr6ng cay duqc li~u duoi tan rung, ~o vung san xmit hang h6a cho san phb 
nong san c6 ch~t luqng t6t, gia tri kinh tS cao, ph\lC V\l nhu du thi trucmg trong 
nuoc va xu~t khfiu, t~o vi~c lam cho nguai lao d<)ng, nang cao hi~u qua su dl,lng 
tai nguyen d~t, thuc dfiy phat triSn kinh tS - xa h<)i, tang ngu6n thu cho ngan sach 
djaphuong. 

3. Quy modµ an: 

a) Quy mo di~n tich d~t su dl,lng la 333,0 ha, trong d6: 

- Di~n tich tr6ng rung t~p trung la 80,0 ha, trong d6: tr6ng cay Keo 47,0 
ha (khoang 77.550 cay); tr6ng cay B~ch Dan 33,0 ha (khoang 54.450 cay); 

- Di~n tich tr6ng cay Sa Nhan Tim duoi tan rung la 237,0 ha (khoang 
782.100 cay). 

- Di~n tich chan nuoi ngµa, de t~p trung (200 con ngµa, 200 con de) la 
14,0 ha, trong d6: Khu chu6ng nuoi di~n tich 1,7 ha; Khu chan tha 8,7 ha; Khu 
tr6ng thuc an tho 3,6 ha. 

- Di~n tich xay dlJilg cac cong trinh ph\l trq la 2,0 ha, g6m cac h~g m\}c: 
Nha diSu hanh, Nha kho, Nha bao v~, ducmg v~ chuySn, v~ su~t d6ng thai la 
ducmg bang can lua ... 

b) Quy mo cong su~t: dµ an di vao ho~t d<)ng 6n dinh, cung c~p cho thi 
trucmg trung binh khoang 350 con ngµa, de/nam; 3.500m3 g6/nam; 184,5 t~ Sa 
Nhan Tim/nam ph\lC V\l nhu du tieu dung trong va· ngoai nuoc. 

C) Quy mo kiSn true xay dlJilg: 

- Cac cong trinh ph\l trq xay dlJilg tren di~n tich khoang 2,0 ha, g6m: 

+ Nha diSu hanh: 01 nha, di~n tich 100 m2
, cao 5,lm; 

+ Nha kho: 01 nha, di~n tich 500 m2
, cao 5,lm; 

+ Tr~m bao v~: 01 nha, di~n tich 30 m2
, cao 5,lm; 

+ Duong lam sinh kSt hqp v6i ducmg bang can lua: chiSu dai 6,0 km; 
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+ Duong di~n: 1.500 m; 
+ BS chua nu6c tu6i: 02 bS, kich thu6c (r(mg x dai x sau) la 4m x 5m x 

1,5m; 02 may bmn. 
+ Hang rao thep gai: chi~u dai 3.470m; 

+ Khu xu ly ch~t thai, di~n tich 600 m2
• 

- Khu chan nuoi ngva, de t~p trung g6m cac cong trinh: 
+ Chu6ng nuoi ngva: 01 chu6ng, di~n tich 1.800 m2

, cao 5,8m; 
+ Chu6ng nuoi de: 01 chu6ng, di~n tich 1.600 m2, cao 5,8m. 
4. Dia diSm thvc hi~n dv an: Thon Su6i My, xa Hilu Lan, huy~n L(k 

Binh, tinh L;mg Son. 
5. Di~n tich d~t dv kiSn sir dl,lI1g: 333,0 ha. 
6. Hinh thuc sir d\mg d~t: Nha d§.u tu thue d~t v6i Nha nu6c dS thvc hi~n 

dv an theo quy dinh phap lu~t v~ d~t dai. 
7. T6ng v6n dftu tu, ngu6n v6n: 
a) T6ng v6n d§.u tu: 30.266 tri~u d6ng. 
b) Ngu6n v6n d§.u tu: 
- V6n g6p cua nha d§.u tu: 9.583 tri~u d6ng; 
- V6n huy d(mg: 20.683 tri~u d6ng. 
8. Thoi hl;lll ho~t d(mg cua dv an: 50 nam, kS tir ngay Nha dftu tu duqc 

quySt dinh cho thue dk 
9. TiSn thvc hi~n dv an 
a) Quy IV /2021 : thvc hi~n cac thu tl,lC dftu tu, thue d~t va thiSt kS tr6ng 

rung, tr6ng cay duqc li~u, chu6ng nuoi gia sue. 
b) Quy IV/2021 - Quy V2022: thvc hi~n dftu tu xay dvng cac cong trinh 

ph\l trq (nha di~u hanh, tr~m bao v~, nha kho, b~ nu6c, du@g v~ xu~t kSt hqp 
v6i du@g bang can lira, bang tin, biSn bao, du@g di~n, ... ) va xay dvng chu6ng 
nuoi gia sue. 

c) Quy V2022 - Quy IV2022: thvc hi~n cac cong dol;lll tr6ng rung, tr6ng 
cay duqc li~u, nh~p con gi6ng gia sue thvc hi~n ho~t d9ng chan nuoi. 

Di~u 2. Cac 1ru dai, ha trQ' d§u trr 
Dv an duqc huong cac uu dai, h6 trq d§.u tu theo quy dinh cua phap lu~t 

hi~n hanh. 
Di~u 3. Cac quy djnh d6i voi nha d§u ttr th\l'c hi~n d\J' an 
1. Nha dftu tu phai lam thu t\lC dang ky dp tai khoan SU dl,lng tren h~ 

th6ng thong tin qu6c gia v~ dftu tu theo quy dinh cua phap lu~t. 
2. Nha dftu tu co trach nhi~m: 

') 
•~C 

.•~ 

.- TU 

$ C:,o 
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Tri~n khai tht,rc hi~n dt,r an dung theo cac nc;,i dung duqc phe duy~t va cac I 

nc;,i dung da cam k~t v6i cac ca quan chuc nang (Ban cam k~t s6 32/CV-CT 
ngay 04/8/2021 va s6 36/CV-CT ngay 04/10/2021). Ch~p hanh nghiem cac quy 
dµm cua phap lu~t vS dfru tu, d~t dai, lam nghi~p, xiiy dt,rng, moi truong va cac 
quy djnh cua phap lu~t c6 lien quan. Dinh ky hing quy gfri bao cao ti~n de;, tht,rc 
hi~n dt,r an vS So K~ ho~ch va Dfru tu theo quy djnh. 

Di~u 4. Gi~y chung nh~ dang ky dfru tu nay duqc l~p thanh 02 (hai) ban 
g6c; Nha d§.u tu duqc dp 01 ban va 01 ban luu t~i So K~ ho~ch va D§.u tu tinh 
L~g Scm va duqc dang tai Jen H~ th6ng thong tin qu6c gia vS dfru tu./. 

Noinhiin: 
- Nhu 0°i~u 4; 
- UBND tinh (b/c); 
- Cac Sa: XO, TNMT, NN&PTNT, TC; 
- UBND huy~n L9c Binh; 
- Luu: VT, QLOTNNS. 

fru Chi~n 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121048 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được chứa trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 19/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 21/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 
Phụ trách kỹ thuật 

 On behalf of NHO 
Đại diện NHO 
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Code/ Mã mẫu: YC112121048/1  
Sample name/ Tên mẫu: Mẫu không khí giữa khu đất thực hiện dự án - K1 

Test Parameter/ 
Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  
Phương pháp 

Unit/  
Đơn vị 

LOD 

Result/  
Kết quả 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) 
(b); QCVN 

26:2010/BTNMT 
(Từ 6 giờ đến 21 

giờ) (c) 

Nhiệt độ⁽*⁾ 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
°C / 32.70 - 

Nitrodiocid (NO2)⁽*⁾ TCVN 6137:2009 μg/m3 / 94.00 200 (b) 

Tiếng ồn⁽*⁾ TCVN 7878-2:2010 dBA / 58.60 70 (c)  

Hàm lượng SO2⁽*⁾ TCVN 5971:1995 μg/m3 / 192.00 350 (b) 

Khí CO⁽*⁾ NEW/SOP/PT-K03 μg/m3 / 4,250.00 30000 (b) 

Hàm lượng bụi⁽*⁾ TCVN 5067:1995 μg/m3 / 103.00 300 (b) 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) (b); QCVN 26:2010/BTNMT (Từ 6 giờ đến 21 
giờ) (c) 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121048 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được chứa trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 19/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 19/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 
Phụ trách kỹ thuật 

 On behalf of NHO 
Đại diện NHO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

  



 

TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
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Code/ Mã mẫu: YC112121048/2  
Sample name/ Tên mẫu: Mẫu không khí khu dự kiến xây chuồng ngựa - K2 

Test Parameter/ 
Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  
Phương pháp 

Unit/  
Đơn vị 

LOD 

Result/  
Kết quả 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) 
(b); QCVN 

26:2010/BTNMT 
(Từ 6 giờ đến 21 

giờ) (c) 

Nhiệt độ⁽*⁾ 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
°C / 32.50 - 

Tiếng ồn⁽*⁾ TCVN 7878-2:2010 dBA / 52.30 70 (c) 

Khí CO⁽*⁾ NEW/SOP/PT-K03 μg/m3 / 4,133.00 30000 (b) 

Nitrodiocid (NO2)⁽*⁾ TCVN 6137:2009 μg/m3 / 90.00 200 (b) 

Hàm lượng bụi⁽*⁾ TCVN 5067:1995 μg/m3 / 95.00 300 (b) 

Hàm lượng SO2⁽*⁾ TCVN 5971:1995 μg/m3 / 183.00 350 (b) 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) (b); QCVN 26:2010/BTNMT (Từ 6 giờ đến 21 
giờ) (c) 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 

 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121048 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được chứa trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 19/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 21/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 

Phụ trách kỹ thuật 
 On behalf of NHO 

Đại diện NHO 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

  



 

TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
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Code/ Mã mẫu: YC112121048/3  

Sample name/ Tên mẫu: Mẫu đất giữa khu đất thực hiện dự án - MĐ 19/1 
Test Parameter/ 

Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  

Phương pháp 

Unit/  

Đơn vị 
LOD Result/  

Kết quả 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

Đồng (Cu)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 1.00 20.51 100 

Asen (As)⁽⁵⁾ TCVN 8467:2010 mg/kg 0.20 3.89 15 

Kẽm (Zn)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 1.00 28.88 200 

Cadimi (Cd)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 0.40 
0.81<LOQ 

(1.2) 
1.5 

Crom (Cr)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 3.00 29.90 150 

Chì (Pb)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 3.00 31.59 70 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 

 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121048 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được chứa trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 19/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 21/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 

Phụ trách kỹ thuật 
 On behalf of NHO 

Đại diện NHO 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

  



 

TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
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Code/ Mã mẫu: YC112121048/4  

Sample name/ Tên mẫu: Mẫu đất khu trồng cây - MĐ 19/2 
Test Parameter/ 

Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  

Phương pháp 

Unit/  

Đơn vị 
LOD Result/  

Kết quả 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

Kẽm (Zn)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 1.00 47.60 200 

Đồng (Cu)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 1.00 38.58 100 

Asen (As)⁽⁵⁾ TCVN 8467:2010 mg/kg 0.20 4.81 15 

Crom (Cr)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 3.00 28.88 150 

Chì (Pb)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 3.00 21.38 70 

Cadimi (Cd)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 0.40 0.9<LOQ(1.2) 1.5 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121048 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được chứa trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 19/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 19/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 
Phụ trách kỹ thuật 

 On behalf of NHO 
Đại diện NHO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

  



 

TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
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Code/ Mã mẫu: YC112121048/6  
Sample name/ Tên mẫu: Mẫu không khí tại giữa khu đất trồng cây xa nhân tím - K3 

Test Parameter/ 
Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  
Phương pháp 

Unit/  
Đơn vị 

LOD 

Result/  
Kết quả 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) 
(b); QCVN 

26:2010/BTNMT 
(Từ 6 giờ đến 21 

giờ) (c) 

Nhiệt độ⁽*⁾ 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
°C / 33.80 - 

Tiếng ồn⁽*⁾ TCVN 7878-2:2010 dBA / 55.80 70 (c) 

Hàm lượng SO2⁽*⁾ TCVN 5971:1995 μg/m3 / 185.00 350 (b) 

Hàm lượng bụi⁽*⁾ TCVN 5067:1995 μg/m3 / 99.00 300 (b) 

Nitrodiocid (NO2)⁽*⁾ TCVN 6137:2009 μg/m3 / 92.00 200 (b) 

Khí CO⁽*⁾ NEW/SOP/PT-K03 μg/m3 / 4,206.00 30000 (b) 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) (b); QCVN 26:2010/BTNMT (Từ 6 giờ đến 21 
giờ) (c) 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121052 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được chứa trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 20/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 20/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 
Phụ trách kỹ thuật 

 On behalf of NHO 
Đại diện NHO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

  



 

TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
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Code/ Mã mẫu: YC112121052/1  
Sample name/ Tên mẫu: Mẫu không khí giữa khu đất thực hiện dự án - K1 

Test Parameter/ 
Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  
Phương pháp 

Unit/  
Đơn vị 

LOD 

Result/  
Kết quả 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) 
(b); QCVN 

26:2010/BTNMT 
(Từ 6 giờ đến 21 

giờ) (c) 

Nhiệt độ⁽*⁾ 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
°C / 31.90 - 

Nitrodiocid (NO2)⁽*⁾ TCVN 6137:2009 μg/m3 / 99.00 200 (b) 

Tiếng ồn⁽*⁾ TCVN 7878-2:2010 dBA / 59.20 70 (c) 

Hàm lượng SO2⁽*⁾ TCVN 5971:1995 μg/m3 / 190.00 350 (b) 

Khí CO⁽*⁾ NEW/SOP/PT-K03 μg/m3 / 4,308.00 30000 (b) 

Hàm lượng bụi⁽*⁾ TCVN 5067:1995 μg/m3 / 106.00 300 (b) 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) (b); QCVN 26:2010/BTNMT (Từ 6 giờ đến 21 
giờ) (c) 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121052 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được chứa trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 20/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 20/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 
Phụ trách kỹ thuật 

 On behalf of NHO 
Đại diện NHO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

  



 

TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
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Code/ Mã mẫu: YC112121052/2  
Sample name/ Tên mẫu: Mẫu không khí khu dự kiến xây chuồng ngựa - K2 

Test Parameter/ 
Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  
Phương pháp 

Unit/  
Đơn vị 

LOD 

Result/  
Kết quả 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) 
(b); QCVN 

26:2010/BTNMT 
(Từ 6 giờ đến 21 

giờ) (c) 

Nhiệt độ⁽*⁾ 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
°C / 31.70 - 

Tiếng ồn⁽*⁾ TCVN 7878-2:2010 dBA / 52.80 70 (c) 

Khí CO⁽*⁾ NEW/SOP/PT-K03 μg/m3 / 4,133.00 30000 (b) 

Nitrodiocid (NO2)⁽*⁾ TCVN 6137:2009 μg/m3 / 92.00 200 (b) 

Hàm lượng bụi⁽*⁾ TCVN 5067:1995 μg/m3 / 99.00 300 (b) 

Hàm lượng SO2⁽*⁾ TCVN 5971:1995 μg/m3 / 181.00 350 (b) 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) (b); QCVN 26:2010/BTNMT (Từ 6 giờ đến 21 
giờ) (c) 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 

 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121052 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn.. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được chứa trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 20/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 21/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 

Phụ trách kỹ thuật 
 On behalf of NHO 

Đại diện NHO 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

  



 

TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
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Code/ Mã mẫu: YC112121052/3  

Sample name/ Tên mẫu: Mẫu đất giữa khu đất thực hiện dự án - MĐ 20/1 
Test Parameter/ 

Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  

Phương pháp 

Unit/  

Đơn vị 
LOD Result/  

Kết quả 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

Đồng (Cu)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 1.00 57.02 100 

Asen (As)⁽⁵⁾ TCVN 8467:2010 mg/kg 0.20 4.45 15 

Kẽm (Zn)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 1.00 73.57 200 

Cadimi (Cd)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 0.40 ND 1.5 

Crom (Cr)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 3.00 26.34 150 

Chì (Pb)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 3.00 30.47 70 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 

 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121052 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được chứa trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 20/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 21/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 

Phụ trách kỹ thuật 
 On behalf of NHO 

Đại diện NHO 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

  



 

TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
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Code/ Mã mẫu: YC112121052/4  

Sample name/ Tên mẫu: Mẫu đất khu trồng cây - MĐ 20/2 
Test Parameter/ 

Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  

Phương pháp 

Unit/  

Đơn vị 
LOD Result/  

Kết quả 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

Kẽm (Zn)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 1.00 38.85 200 

Đồng (Cu)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 1.00 29.43 100 

Asen (As)⁽⁵⁾ TCVN 8467:2010 mg/kg 0.20 1.44 15 

Crom (Cr)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 3.00 64.90 150 

Chì (Pb)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 3.00 59.08 70 

Cadimi (Cd)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 0.40 
0.61<LOQ 

(1.2) 
1.5 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121052 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được chứa trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 20/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 20/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 
Phụ trách kỹ thuật 

 On behalf of NHO 
Đại diện NHO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   
 

  



 

TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
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Code/ Mã mẫu: YC112121052/6  
Sample name/ Tên mẫu: Mẫu không khí tại giữa khu đất trồng cây xa nhân tím - K3 

Test Parameter/ 
Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  
Phương pháp 

Unit/  
Đơn vị 

LOD 

Result/  
Kết quả 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) 
(b); QCVN 

26:2010/BTNMT 
(Từ 6 giờ đến 21 

giờ) (c) 

Nhiệt độ⁽⁵⁾⁽*⁾ 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
°C / 31.80 - 

Tiếng ồn⁽⁵⁾⁽*⁾ TCVN 7878-2:2010 dBA / 55.10 70 (c) 

Hàm lượng SO2⁽⁵⁾⁽*⁾ TCVN 5971:1995 μg/m3 / 184.00 350 (b) 

Hàm lượng bụi⁽⁵⁾⁽*⁾ TCVN 5067:1995 μg/m3 / 102.00 300 (b) 

Nitrodiocid 
(NO2)⁽⁵⁾⁽*⁾ 

TCVN 6137:2009 μg/m3 / 93.00 200 (b) 

Khí CO⁽⁵⁾⁽*⁾ NEW/SOP/PT-K03 μg/m3 / 4,177.00 30000 (b) 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) (b); QCVN 26:2010/BTNMT (Từ 6 giờ đến 21 
giờ) (c) 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121053 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được đựng trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 21/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 21/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 
Phụ trách kỹ thuật 

 On behalf of NHO 
Đại diện NHO 
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Code/ Mã mẫu: YC112121053/1  
Sample name/ Tên mẫu: Mẫu không khí giữa khu đất thực hiện dự án - K1 

Test Parameter/ 
Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  
Phương pháp 

Unit/  
Đơn vị 

LOD 

Result/  
Kết quả 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) 
(b); QCVN 

26:2010/BTNMT 
(Từ 6 giờ đến 21 

giờ) (c) 

Nhiệt độ⁽*⁾ 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
°C / 32.30 - 

Nitrodiocid (NO2)⁽*⁾ TCVN 6137:2009 μg/m3 / 98.00 200 (b) 

Tiếng ồn⁽*⁾ TCVN 7878-2:2010 dBA / 56.20 70 (c) 

Hàm lượng SO2⁽*⁾ TCVN 5971:1995 μg/m3 / 198.00 350 (b) 

Khí CO⁽*⁾ NEW/SOP/PT-K03 μg/m3 / 4,220.00 30000 (b) 

Hàm lượng bụi⁽*⁾ TCVN 5067:1995 μg/m3 / 114.00 300 (b) 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) (b); QCVN 26:2010/BTNMT (Từ 6 giờ đến 21 
giờ) (c) 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121053 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được đựng trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 21/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 21/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 
Phụ trách kỹ thuật 

 On behalf of NHO 
Đại diện NHO 
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Code/ Mã mẫu: YC112121053/2  
Sample name/ Tên mẫu: Mẫu không khí khu dự kiến xây chuồng ngựa - K2 

Test Parameter/ 
Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  
Phương pháp 

Unit/  
Đơn vị 

LOD 

Result/  
Kết quả 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) 
(b); QCVN 

26:2010/BTNMT 
(Từ 6 giờ đến 21 

giờ) (c) 

Nhiệt độ⁽*⁾ 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
°C / 32.10 - 

Tiếng ồn⁽*⁾ TCVN 7878-2:2010 dBA / 50.80 70 (c) 

Khí CO⁽*⁾ NEW/SOP/PT-K03 μg/m3 / 4,133.00 30000 (b) 

Nitrodiocid (NO2)⁽*⁾ TCVN 6137:2009 μg/m3 / 93.00 200 (b) 

Hàm lượng bụi⁽*⁾ TCVN 5067:1995 μg/m3 / 103.00 300 (b) 

Hàm lượng SO2⁽*⁾ TCVN 5971:1995 μg/m3 / 186.00 350 (b) 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) (b); QCVN 26:2010/BTNMT (Từ 6 giờ đến 21 
giờ) (c) 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 

 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121053 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được đựng trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 21/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 21/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 

Phụ trách kỹ thuật 
 On behalf of NHO 

Đại diện NHO 
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Code/ Mã mẫu: YC112121053/3  

Sample name/ Tên mẫu: Mẫu đất giữa khu đất thực hiện dự án - MĐ 21/1 
Test Parameter/ 

Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  

Phương pháp 

Unit/  

Đơn vị 
LOD Result/  

Kết quả 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

Đồng (Cu)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 1.00 57.86 100 

Asen (As)⁽⁵⁾ TCVN 8467:2010 mg/kg 0.20 1.76 15 

Kẽm (Zn)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 1.00 47.37 200 

Cadimi (Cd)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 0.40 0.54<LOQ(1.2) 1.5 

Crom (Cr)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 3.00 48.16 150 

Chì (Pb)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 3.00 16.16 70 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT  
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 
Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 

 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121053 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được đựng trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 21/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 21/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 

Phụ trách kỹ thuật 
 On behalf of NHO 

Đại diện NHO 
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Code/ Mã mẫu: YC112121053/4  

Sample name/ Tên mẫu: Mẫu đất khu trồng cây - MĐ 21/2 
Test Parameter/ 

Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  

Phương pháp 

Unit/  

Đơn vị 
LOD Result/  

Kết quả 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

Kẽm (Zn)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 1.00 49.12 200 

Đồng (Cu)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 1.00 49.46 100 

Asen (As)⁽⁵⁾ TCVN 8467:2010 mg/kg 0.20 4.18 15 

Crom (Cr)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 3.00 33.24 150 

Chì (Pb)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 3.00 50.13 70 

Cadimi (Cd)⁽⁵⁾ 
TCVN 6649:2000 
TCVN 6496:2009 

mg/kg 0.40 
0.94<LOQ 

(1.2) 
1.5 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT 
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TESTING REPORT/ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

Form code/ Mã biểu mẫu: MKL-TT04-BM01 LBH.06 
 

I. CLIENT INFORMATION/ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:  

Applicant/ ref. (Khách hàng/ số yêu cầu) : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC LẠNG 

Address (Địa chỉ) : Thôn Phai Duốc, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn 

II. SAMPLE INFORMATION AND TESTING REQUISITION/ THÔNG TIN MẪU VÀ YÊU CẦU:  

JOB No. (Số phiếu yêu cầu phân tích) : YC112121053 

Information provided by applicant  

(Thông tin được khách hàng cung cấp) 

: Địa điểm cơ sở lấy mẫu: Công ty cổ phần Lâm sản và Dược liệu 

Nguyên Anh, Thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sample description (Mô tả mẫu) : Mẫu được đựng trong túi kín 

Seal No (Số niêm) : Có niêm 

Source of sample (Nguồn mẫu) : Công ty TNHH Công Nghệ NHONHO lấy mẫu 

Sample received on (Ngày nhận mẫu) : 21/09/2022 

Sample tested on (Ngày phân tích) : 21/09/2022 

Report date (Ngày trả kết quả) : 01/10/2022 

Note / Ghi chú: 

1. (*) Testing parameter is sent to subcontractor accredited by MekongLAB / Chỉ tiêu gởi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB. 
2. (1) Parameter is accredited ISO/IEC 17025 / Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025  
3. (2) Parameter is designated by Ministry of Agriculture and Rural Development / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  
4. (3) Parameter is designated by Ministry of Industry and Trade/ Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Công Thương  
5. (4) Parameter is designated by Ministry of Health / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Y Tế 
6. (5) Parameter is designated by Ministry of Natural Resources and Enviroment / Chỉ tiêu được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường 
7. ND: Not detected/ Không phát hiện D: Detected/ Phát hiện <1;<3;<10: Not detected/g sample/ Không phát hiện/g mẫu 

LOD: limit of detection/ Giới hạn phát hiện LOQ: Limit of Quantitation/ Giới hạn định lượng 
8. This testing result is only valid on tested sample. It is issued under our NHO Terms and Conditions./ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu 

thử. Báo cáo này được ban hành theo những điều khoản kinh doanh của NHO 
9. The above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of NHO is granted/ Không được sao chép kết quả này, một 

phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của đại diện NHO 

 

Authorized Technical Representative 
Phụ trách kỹ thuật 

 On behalf of NHO 
Đại diện NHO 
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Code/ Mã mẫu: YC112121053/6  
Sample name/ Tên mẫu: Mẫu không khí tại giữa khu đất trồng cây xa nhân tím - K3 

Test Parameter/ 
Chỉ tiêu phân tích 

Test Method/  
Phương pháp 

Unit/  
Đơn vị 

LOD 

Result/  
Kết quả 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) 
(b); QCVN 

26:2010/BTNMT 
(Từ 6 giờ đến 21 

giờ) (c)) 

Nhiệt độ⁽*⁾ 
QCVN 

46:2012/BTNMT 
°C / 31.90 - 

Tiếng ồn⁽*⁾ TCVN 7878-2:2010 dBA / 54.40 70 (c) 

Hàm lượng SO2⁽*⁾ TCVN 5971:1995 μg/m3 / 188.00 350 (b) 

Hàm lượng bụi⁽*⁾ TCVN 5067:1995 μg/m3 / 102.00 300 (b) 

Nitrodiocid (NO2)⁽*⁾ TCVN 6137:2009 μg/m3 / 95.00 200 (b) 

Khí CO⁽*⁾ NEW/SOP/PT-K03 μg/m3 / 4,162.00 30000 (b) 

Conclusion/ Kết luận: 

Kết quả trên đạt theo QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) (b); QCVN 26:2010/BTNMT (Từ 6 giờ đến 21 
giờ) (c) 

 




