
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 254  /QĐ-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  05  tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu QT/HP2/CS22/PMU/2020: Tư vấn 

cập nhật kế hoạch quản lý môi trường và đánh giá tác động môi trường các hạng 

mục bổ sung sử dụng vốn kết dư Hợp phần 2,  

Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị. 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

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

tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/05/2014 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần: Cải 

thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có 

tưới do WB tài trợ (WB7); 

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-BNN-XD ngày 10/6/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần Cải 

thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Hợp phần 2 “Nâng cấp cơ sở hạ 

tầng Hệ thống tưới” thuộc Dự án thành phần “Cải thiện Nông nghiệp có tưới tỉnh 

Quảng Trị”; 

Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng 

hệ thống tưới thuộc Dự án thành phần Cải thiện Nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị; 
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Căn cứ Công văn số 2913/BNN-XD ngày 28/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc chủ trương thực hiện các hạng mục vốn dư, Dự án Cải thiện nông 

nghiệp có tưới (WB7); 

Căn cứ Công văn số 1898/UBND-NN ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị về chủ trương thực hiện các hạng mục vốn dư Dự án Cải thiện nông nghiệp 

có tưới (WB7); 

Căn cứ Tờ trình số 50/TTr-DAWB7 ngày 10/7/2020 của Ban QLDA Cải thiện 

nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị về việc thẩm định và phê duyệt đề cương 

nhiệm vụ gói thầu QT/HP2/CS22/PMU/2020: Tư vấn cập nhật kế hoạch quản lý môi 

trường và đánh giá tác động môi trường các hạng mục bổ sung sử dụng vốn kết dư 

Hợp phần 2 thuộc Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị. 

Căn cứ văn bản số 2219/STNMT-CCBVMT ngày 27/7/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc ý kiến đối với đề cương cập nhật kế hoạch quản lý môi trường 

và đánh giá tác động môi trường; 

Căn cứ công văn số 58/CV-DAWB7 ngày 30/7/2020 của Ban QLDA Cải thiện 

nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị (kèm theo hồ sơ đề cương nhiệm vụ, dự 

toán gói thầu QT/HP2/CS22/PMU/2020 đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2219/STNMT-CCBVMT ngày 27/7/2020) 

Xét đề nghị của Giám đốc Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh 

Quảng Trị tại Tờ trình số 50/TTr-DAWB7 ngày 10/7/2020 và đề nghị của Trường 

phòng Quản lý xây dựng công trình. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu QT/HP2/CS22/PMU/2020: Tư 

vấn cập nhật kế hoạch quản lý môi trường và đánh giá tác động môi trường các hạng 

mục bổ sung sử dụng vốn kết dư Hợp phần 2 thuộc Dự án: Cải thiện nông nghiệp có 

tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị với các nội dung sau: 

1. Tiểu dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị 

2. Chủ đầu tư : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị. 

3. Địa điểm xây dựng: thành phố Đông Hà, huyện Gio Linh, Cam Lộ và thành 

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  

4. Phạm vi, quy mô dự án (theo báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế 

hoạch quản lý môi trường đã được phê duyệt). 

4.1. Phạm vi: 

- Hệ thống tưới La Ngà thuộc các xã: Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, huyện 

Vĩnh Linh, Quảng Trị. 

- Hệ thống tưới Trúc Kinh - Hà Thượng thuộc địa phận 11 xã, phường, trong đó 

gồm 06 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Gio Linh (gồm xã Gio Quang, Gio Mai, Gio 

Thành, Gio Mỹ, Gio Việt, Gio Châu và thị trấn Gio Linh), 2 xã thuộc huyện Cam Lộ 

(Cam An, Cam Thanh) và 2 phường thuộc thành phố Đông Hà (Đông Giang, Đông 

Thanh), tỉnh Quảng Trị. 

4.2. Quy mô: 

4.2.1. Hệ thống La Ngà: 

- Cụm đầu mối: Nâng cấp đập chính dài 2.519 m và 02 đập phụ với tổng chiều 

dài 1.318 m. Xây dựng mới cống lấy nước dưới đập, thay thế cống cũ bị hỏng. Xử lý 
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hiện tượng rò rỉ nước của tràn xã lũ. Nâng cấp 04 tuyến đường quản lý dài 4,5 km (kết 

hợp phục vụ thi công khi sửa chữa nâng cấp); 

- Hệ thống kênh tưới: Nâng cấp một số đoạn kênh chính, tổng chiều dài 479 m; kênh 

N1 và N2, chiều dài 2.908 m; 03 tuyến kênh cấp 2, tổng chiều dài 3.679 m; 62 tuyến kênh 

nội đồng và 02 tuyến kênh vượt cấp, tổng chiều dài 25.520 m. Sửa chữa, nâng cấp và xây 

dựng mới 05 xi phông và 677 công trình các loại (cống tiêu, cống lấy nước, cầu qua kênh, 

cầu qua đường, tràn ra, công trình kiểm soát lưu lượng, cống điều tiết, tràn đỉnh dài...); 

- Hệ thống kênh tiêu: Nạo vét kênh tiêu Vĩnh Sơn dài 2.974 m; kênh tiêu 304 dài 

3.116 m; Nâng cấp, sửa chữa cống Bến Tám và làm đường thi công kết hợp quản lý 

dài 730 m. 

4.2.2. Hệ thống Trúc Kinh - Hà Thượng: 

- Hệ thống Trúc Kinh: 

+ Cụm đầu mối: Nâng cấp đập chính dài 3.829 m; 04 đập phụ dài 1.949 m; 03 

tuyến đường quản lý, thi công dài 3.309 m; hệ thống điện quản lý vận hành đầu mối; 

nhà quản lý đầu mối và thiết bị đóng mở cống lấy nước từ thủ công sang đóng mở 

bằng điện; 

+ Hệ thống kênh tưới: Nâng cấp một số đoạn kênh chính với tổng chiều dài 3.034 

m; 48 kênh nhánh (cấp 1, cấp 2, cấp 3 và vượt cấp) với tổng chiều dài 15.857 m; xây 

dựng mới 01 nhà quản lý khu tưới; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới 307 công trình 

trên kênh các loại (cống tiêu, cống lấy nước, cầu qua kênh, cầu qua đường, cầu máng, 

công trình kiểm soát lưu lượng, cống điều tiết, tràn đỉnh dài...). 

+ Hệ thống tiêu: Nạo vét trục tiêu Hói Sòng dài 4.900 m. 

- Hệ thống Hà Thượng: 

+ Hệ thống kênh tưới: Nâng cấp 38 kênh nhánh (cấp 1 và 2) với tổng chiều dài 

14.938 m; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới 318 công trình trên kênh các loại (cống tiêu, 

cống lấy nước, cầu qua kênh, cống điều tiết, cửa lấy nước đầu kênh, tràn đỉnh dài...). 

 + Xây dựng hệ thống tưới tiêu nội đồng phục vụ các mô hình nông nghiệp thích 

ứng biến đổi khí hậu. 

 + Xây dựng hệ thống tưới tiêu nội đồng thuộc 06 cánh đồng mẫu sản xuất và 

thâm canh lúa ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ với tổng diện tích 114,4 ha; 

xây dựng 07 hệ thống CSA sản xuất đa dạng cây trồng cạn ở các huyện Vĩnh Linh, 

Gio Linh, Cam Lộ và thành phố Đông Hà với tổng diện tích 80,6 ha. 

5. Phạm vi, quy mô các hạng mục công trình bổ sung (sử dụng vốn dư) 

5.1. Phạm vi: 

- Hệ thống tưới La Ngà thuộc xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. 

- Hệ thống tưới Trúc Kinh - Hà Thượng thuộc địa phận 4 xã gồm: Gio Quang, 

Gio Mai, Gio Việt, Gio Châu thuộc huyện Gio Linh và xã Thanh An, huyện Cam Lộ 

tỉnh Quảng Trị. 

5.2. Nội dung và quy mô đầu tư: 

5.2.1. Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT 

5.2.2. Cấp công trình:  

- Hệ thống  kênh La Ngà:   Công trình cấp III; 

- Hệ thống kênh Trúc Kinh:  Công trình cấp III. 

5.2.3. Hình thức đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa. 
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5.2.4. Quy mô 

a. Hệ thống La Ngà: 

- Bổ sung khoan phụt chống thấm đập chính La Ngà đoạn từ K1+205 ÷ K1+265 

- Nâng cấp Kênh chính thuộc hệ thống kênh La Ngà đoạn từ K2+550 đến 

K2+700 và K2+845,9 đến K3+440 với tổng chiều dài L = 744m; 

- Nâng cấp Kênh N1 đoạn từ K3+065 đến K4+405; L = 1.340 m. 

- Nâng cấp Kênh N2 đoạn từ K0+00 - K1+ 330; L = 1.330 m; 

b. Hệ thống kênh Trúc Kinh: 

- Nâng cấp kênh chính thuộc hệ thống kênh Trúc Kinh đoạn từ K0+348,5 đến 

K1+020; K2+420 đến K3+093 và K10+990 đến K11+548 với tổng chiều dài L = 1.905m; 

- Nâng cấp kênh chính thuộc hệ thống kênh Trúc Kinh đoạn từ K4+566,3 đến 

K8+819; L = 4.253m; 

- Nâng cấp kênh chính thuộc hệ thống kênh Trúc Kinh đoạn từ K2+187 đến 

K2+420; L = 233m; 

- Nâng cấp kênh cấp 1 thuộc hệ thống kênh Trúc Kinh, gồm 05 tuyến: Kênh N2 

đoạn từ K0+329 đến K2+426; L = 2.097m; Kênh N4 đoạn từ K1+730 đến K2+582; L 

= 852m; Kênh N6 đoạn từ K0+00 đến K1+400; L = 1.400m; Kênh N8 đoạn từ K0+00 

đến K1+670; L = 1.670m; kênh N05 đoạn từ K0+00 đến K0+516; L = 516m.  

6. Mục đích lập lại đánh giá tác động môi trường và cập nhật kế hoạch quản 

lý môi trường. 

6.1. Lập lại đánh giá tác động môi trường: 

Nhằm cung cấp các thông tin về hiện trạng môi trường tự nhiên và xã hội tại các 

hạng mục bổ sung, dự kiến những tác động của dự án đến môi trường trong khu vực 

ảnh hưởng của dự án; xác định các vấn đề môi trường liên quan đến, dự đoán các tác 

động có thể xảy ra đối với môi trường khu vực trong các giai đoạn triển khai dự án và 

sau khi dự án hoàn thành; đề xuất các biện pháp giảm thiểu những tác động tiêu cực về 

môi trường trong quá trình thi công và vận hành để đảm bảo phù hợp với các quy định 

về bảo vệ môi trường của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính sách 

hoạt động của Ngân hàng Thế giới (WB). 

6.2. Cập nhật kế hoạch quản lý môi trường. 

Nhằm cung cấp hiện trạng môi trường tại khu vực thực hiện các hạng mục bổ 

sung của dự án chỉ ra các nguyên tắc, quy trình và các phương pháp sẽ được dùng để 

kiểm soát và hạn chế tối thiểu các tác động môi trường và xã hội của tất cả các hoạt 

động thi công và vận hành liên quan đến việc phát triển tiểu dự án. Kiểm tra các biện 

pháp giảm thiểu tác động tới môi trường và xã hội trong suốt quá trình thực hiện dự án 

và không ngừng nâng cao thực hiện phương thức quản lý thích ứng. 

7. Nội dung nhiệm vụ tư vấn gói thầu QT/HP2/CS22/PMU/2020:  

7.1. Nội dung công tác lập lại đánh giá tác động môi trường và cập nhật kế 

hoạch quản lý môi trường 

7.1.1. Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới 

- Đánh giá tác động Môi trường (OP/BP 4.01);  

- An toàn Đập (OP/BP 4.37); 

- Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12);  

- Quản lý dịch hại (OP 4.09); 
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- Môi trường sống tự nhiên (OP 4.04); 

- Rừng (OP 4.36);  

- Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11); 

- Người bản địa/dân tộc thiểu số (OP/BP 4.10); 

- Dự án trên tuyến sông quốc tế (OP/BP 7.50); 

- Dự án trong các khu vực tranh chấp (OP/BP 7.60).  

7.1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 

- QCXDVN 01:2008/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối 

với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; 

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

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

khí xung quanh; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước ngầm; 

- QCVN 07-9:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình hạ 

tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

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

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- QCVN 07-1:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật - Công trình cấp nước; 

- QCVN 07-2:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật - Công trình thoát nước; 

- QCVN 07-5:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật - Công trình cấp điện; 

- QCVN 07-7:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng 

kỹ thuật - Công trình chiếu sáng. 

- QCVN 02-2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi. 

- QCVN 03-2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học nơi làm việc 

7.2. Khối lượng các công tác điều tra, khảo sát: 

7.2.1. Thu thập, xử lý số liệu về điều kiện về địa lý, địa chất. 

a. Điều kiện về địa lý:  

Thực hiện công tác khảo sát thực địa , nghiên cứu thu thập bổ sung , tổng hợp 

thông tin nhằm mô tả địa danh và vị trí địa lý của vùng dự án , từ đó có cơ sở xây dựng 

mối tương quan giữa Dự án với các đối tượng xung quanh, phục vụ đánh giá các tác 

động môi trường do Dự án gây ra. 
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b. Điều kiện địa hình, địa chất:  

Thực hiện công tác khảo sát thực địa, thu thập bổ sung, tổng hợp thông tin để mô 

tả đặc điểm về địa hình, cấu tạo địa chất, các hiện tượng địa chất động lực, tính chất 

vật lý, tính chất cơ học của đất,... Đồng thời, sẽ đánh giá, dự báo những thuận lợi khó 

khăn do điều kiện địa hình địa chất mang lại. Bên cạnh đó, các số liệu này cũng là cơ 

sở để đưa ra những đánh giá các tác động đến môi trường đất, nước ngầm, các sự cố 

sau này. 

7.2.2. Thu thập bổ sung, xử lý số liệu điều kiện về khí hậu, khí tượng  

Khảo sát thực địa, thu thập thông tin từ các trạm khí tượng, các tài liệu liên quan 

từ nhiều năm nhằm mô tả về nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, chế độ gió, bão và các hiện 

tượng thời tiết thất thường. Đồng thời, sẽ đánh giá những thuận lợi và khó khăn do 

thời tiết mang lại cho Dự án. 

7.2.3. Thu thập bổ sung, xử lý số liệu về điều kiện thuỷ văn 

Khảo sát thực địa, mô tả đặc điểm, chế độ dòng chảy, lưu lượng, dung tích,... của 

các lưu vực trong vùng . Để làm căn cứ cho những đánh giá và nhận định trong quá 

trình triển khai Dự án. 

Các số liệu về điều kiện khí tượng thủy văn của khu vực thu thập được sẽ là cơ 

sở để đưa ra những nhận định đánh giá về quy mô về không gian, đối tượng chịu tác 

động về môi trường sau này. 

7.2.4. Thu mẫu, phân tích hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường  

a. Đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường không khí: 

* Nội dung thực hiện:  Đo đạc và phân tích chất lượng môi trường không khí 

trong và xung quanh khu vực Dự án, tổng hợp kết quả và đánh giá kết quả theo QCVN 

05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 

* Vị trí đo đạc: Tiến hành đo đạc và phân tích chất lượng môi trường không khí 

tại các khu vực có hoạt động thi công tập trung, tuyến giao thông vận chuyển chính và 

gần các khu dân cư. Cụ thể sẽ tiến hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích mẫu để đánh giá 

hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại khu vực các hạng mục công trình bổ 

sung, cụ thể: lấy mẫu, đo đạc và phân tích 08 mẫu không khí/03 đợt khảo sát cụ thể 

như sau: 

- Tại hệ thống Kênh La Ngà: 

+ Mẫu không khí 1 (KK1): Vị trí trên tuyến kênh chính.  

+ Mẫu không khí 2 (KK2): Tại vị trí trên tuyến kênh N1. 

+ Mẫu không khí 3 (KK3): Tại vị trí trên tuyến kênh N2. 

- Tại hệ thống kênh Trúc Kinh: 

+ Mẫu không khí 4 (KK4): Tại vị trí trên tuyến kênh chính. 

+ Mẫu không khí 5 (KK5): Tại vị trí trên tuyến kênh N2. 

+ Mẫu không khí 6 (KK6): Tại vị trí trên tuyến kênh N4. 

+ Mẫu không khí 7 (KK7): Tại vị trí trên tuyến kênh N6. 

+ Mẫu không khí 8 (KK8): Tại vị trí trên tuyến kênh N8. 

* Chỉ tiêu (thông số) đo đạc: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, Bụi lơ lửng, CO, NO2, 

SO2 (06 thông số). 

b. Tiếng ồn: 

* Nội dung thực hiện: Đo đạc tiếng ồn tại các khu vực thực hiện dự án, tổng hợp 
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kết quả và đánh giá kết quả theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn. 

* Vị trí đo đạc: Tại điểm đo đạc, phân tích môi trường không khí bao gồm: 08 

mẫu tiếng ồn/ 03 đợt khảo sát. 

* Chỉ tiêu (thông số) đo đạc: Độ ồn. 

c. Đo đạc, lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường nước mặt. 

* Nội dung thực hiện: Đo đạc, lấy mẫu và phân tích, tổng hợp và đánh giá chất 

lượng nước mặt lân cận khu vực thực hiện Dự án theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 

* Vị trí đo đạc: Lấy mẫu và đo đạc chất lượng nước tại nguồn nước nơi có khả 

năng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi Dự án. Cụ thể sẽ tiến hành lấy mẫu, đo đạc và phân 

tích mẫu để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực các hạng 

mục công trình bổ sung, cụ thể: lấy mẫu, đo đạc và phân tích 07 mẫu nước mặt/ 03 đợt 

khảo sát. 

-  Tại hệ thống Kênh La Ngà: 

+ Mẫu nước mặt 1 (NM1): Tại hồ La Ngà. 

+ Mẫu nước mặt 2 (NM2): Tại vị trí trên tuyến kênh chính. 

+ Mẫu nước mặt 3 (NM3): Tại vị trí trên tuyến kênh N1. 

+ Mẫu nước mặt 4 (NM4): Tại vị trí trên tuyến kênh N2. 

- Tại hệ thống kênh Trúc Kinh: 

+ Mẫu nước mặt 5 (NM5): Tại hồ Trúc Kinh.  

+ Mẫu nước mặt 6 (NM6): Tại vị trí trên tuyến kênh chính. 

+ Mẫu nước mặt 7 (NM7): Tại vị trí trên tuyến kênh N2. 

* Chỉ tiêu (thông số) đo đạc: Chỉ tiêu đo đạc và phân tích bao gồm các thông 

số: pH, BOD5, COD, oxy hòa tan (DO), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), amoni (tính theo 

N), nitrat (tính theo N), Fe; Tổng dầu mỡ; coliform (10 thông số). 

7.2.5. Thu thập bổ sung, xử lý số liệu về tài nguyên sinh vật. 

Khảo sát, thu  thập thông tin về hiện trạng môi trường sinh thái ở các khu vực 

thực hiện Dự án và vùng lân cận bao gồm: Hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới 

nước. 

7.2.6. Nghiên cứu, cập nhật số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội 

Tổ chức điều tra , khảo sát và thu thập thông tin về điều kiện kinh tế - xã hội của 

huyện Gio Linh  và Vĩnh Linh nói chung và các xã thuộc dự án nói riêng để đánh giá 

những tác động của Dự án đối với khu vực. 

a. Điều kiện về kinh tế: 

Bao gồm hiện trạng phát triển các ngành kinh tế, thuận lợi và những khó khăn, 

định hướng phát triển kinh tế của địa phương. Ngoài ra, sẽ mô tả các đối tượng kinh tế 

liên quan có khả năng chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp bởi Dự án. 

b. Điều kiện về xã hội: 

- Bao gồm đặc điểm dân cư, lao động, hiện trạng về giáo dục, y tế, sức khoẻ cộng 

đồng, lao động, tình hình an ninh - trật tự, văn hoá lịch sử,... 

- Mô tả hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực bao gồm: Giao thông, điện, nước, liên 

lạc, hệ thống tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường và hạ tầng kỹ thuật,... 
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7.2.7. Tham vấn cộng đồng  

- Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng: 

+ Tóm tắt quá trình tham vấn UBND 06 xã: thuộc các huyện Vĩnh Linh và Gio 

Linh.  

+ Tóm tắt về quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư; 

  Công tác tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư được thực hiện theo hướng 

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

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ 

môi trường.   

-  Kết quả tham vấn cộng đồng: 

+ Ý kiến của UBND 06 xã: thuộc các huyện Vĩnh Linh và Gio Linh. 

+ Ý kiến đại điện cộng đồng dân cư và các hộ dân bị tác động bởi Dự án; 

+ Ý kiến phản hồi và cam kết của Chủ dự án. 

7.3. Nội dung lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý 

môi trường: 

7.3.1. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Chính phủ 

được lập theo Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên môi trường ngày 

29/5/2015 và thực hiện theo các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. 

- Phương pháp thu thập, thống kê, phân tích thông tin: Phương pháp này nhằm 

tiến hành thu thập và phân tích các thông tin liên quan điều kiện tự nhiên, khí tượng 

thuỷ văn, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội các khu vực Dự án. 

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Được sử dụng trong việc tổ chức họp lấy ý 

kiến trực tiếp của đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN các xã và các đoàn thể, tổ 

chức xung quanh khu vực Dự án.  

- Phương pháp điều tra khảo sát, đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích 

trong phòng thí nghiệm: Tiến hành điều tra, khảo sát môi trường tiếp nhận nước thải, 

khí thải, rác thải,… và xác định vị trí các điểm đo, lấy mẫu phục vụ cho việc phân tích 

và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực Dự án.  

- Phương pháp so sánh: Từ kết quả đo và phân tích các thông số hiện trạng môi 

trường được so sánh với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường hiện hành. Ngoài 

ra, trong quá trình lập báo cáo ĐTM của Dự án cũng được so sánh và đối chiếu với các 

Dự án tương tự đã/đang triển khai để từ đó có thể đánh giá chính xác tác động môi 

trường và đề xuất các biện pháp xử lý có tính thực tế và hiệu quả. 

- Phương pháp tính toán tải lượng ô nhiễm: Áp dụng mô hình tính toán của Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm ước tính tải lượng của các chất ô nhiễm trong khí 

thải và nước thải để đánh giá các tác động của Dự án tới môi trường. 

- Phương pháp bản đồ và hệ thống thông tin địa lý GIS: Dựa trên bản đồ địa lý 

hành chính khu vực, bản đồ địa hình để xem xét sự tương quan của Dự án với các đối 

tượng xung quanh, dựa trên cao độ địa hình xác định đối tượng chịu tác động và hệ 

thống thông tin địa lý để xây dựng các bản đồ cho Dự án. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp xây dựng báo cáo: Phân tích, tổng hợp các tác 

động của Dự án đến các thành phần môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực 

thực hiện Dự án và đề xuất các biện pháp xử lý, giảm thiểu phù hợp. 
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7.3.2. Xây dựng các báo cáo tổng kết nhiệm vụ, dự án lập đánh giá tác động môi 

trường 

a. Xây dựng báo cáo tổng kết từng nhiệm vụ 

- Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường do bụi, khí thải, tiếng ồn, độ 

rung phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng công trình và đề xuất biện pháp giảm 

thiểu; 

- Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường do nước thải (sinh hoạt, xây 

dựng) phát sinh, nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công xây dựng công trình và 

đề xuất biện pháp giảm thiểu; 

- Đánh giá, dự báo các tác động đến môi trường do chất thải rắn (đất phong hóa, 

bùn đất, xà bần,...), chất thải nguy hại, đất đá phát sinh trong giai đoạn thi công xây 

dựng công trình và đề xuất biện pháp giảm thiểu; 

- Đánh giá, dự báo các tác động đến cơ sở hạ tầng (đường giao thông, cầu cống, 

các công trình khác), hoạt động giao thông khu vực trong giai đoạn thi công xây dựng 

công trình và đề xuất biện pháp giảm thiểu; 

- Đánh giá, dự báo các tác động đến hệ sinh thái (dưới nước, trên cạn), cảnh quan 

của khu vực trong giai đoạn thi công xây dựng công trình và đề xuất biện pháp giảm 

thiểu; 

- Đánh giá, dự báo các tác động đến hoạt động sản xuất, đời sống của người dân 

khu vực trong giai đoạn thi công xây dựng công trình và đề xuất biện pháp giảm thiểu;   

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

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành; Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi 

trường. 

b. Xây dựng báo cáo tổng hợp ĐTM:  Chi tiết xem phụ lục 1. 

7.3.3. Cập nhật Kế hoạch quản lý môi trường 

Kế hoạch quản lý môi trường bao gồm các quy tắc hướng dẫn và quy trình về 

môi trường cho công tác truyền thông, lập báo cáo, kiểm tra và xem xét kế hoạch cho 

tất cả các đối tượng có liên quan, các nhà thầu được yêu cầu để tuân thủ trong suốt các 

giai đoạn tiền thi công, thi công và vận hành tại các hạng mục bổ sung. Kế hoạch quản 

lý môi trường bao gồm các biện pháp giảm thiểu, giám sát và tổ chức thể chế cần thực 

hiện trong quá trình xây dựng và vận hành tiểu dự án để loại bỏ hoặc giảm bớt các tác 

động tiêu cực đến môi trường và xã hội. 

7.3.4. Xây dựng các báo cáo tổng kết nhiệm vụ, lập kế hoạch quản lý môi trường: 

a. Xây dựng báo cáo các nhiệm vụ. 

- Đánh giá hiện trạng môi trường nền của dự án Môi trường vật lý, hóa học; Hệ 

sinh thái và tài nguyên sinh học; hiện trạng chất lượng môi trường và môi trường kinh 

tế xã hội 

- Đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của dự án và đề xuất các biện pháp 

giảm thiểu 

- Xây dựng kế hoạch Giám sát tại văn phòng, sự tuân thủ chính sách an toàn của 

nhà thầu; hiệu quả của biện pháp giảm thiểu tại hiện trường và kế hoạch giám sát chất 

lượng môi trường 

- Xây dựng và đánh giá vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá 

trình thi công và vận hành dự án 

b. Xây dựng Báo cáo tổng hợp: chi tiết xem phụ lục 2. 
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8. Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ khi ký hợp đồng (Không kể thời gian 

lấy ý kiến đồng thuận của nhà tài trợ và thẩm định của các cơ quan, đơn vị liên quan) 

9. Giá trị dự toán gói thầu QT/HP2/CS22/PMU/2020: 249.861.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi mốt nghìn đồng chẵn). 

(Chi tiết dự toán xem phụ lục 3 kèm theo). 

10. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương 

Điều 2. Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo theo 

đúng quy định hiện hành. 

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

Giám đốc Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị, 

Trưởng các phòng: Quản lý xây dựng công trình, Kế hoạch Tài chính và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban QLDA WB7; 

- Lưu: VT, QLCT. 

                                                                                  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 



 

 

Phụ lục 1 

CẤU TRÚC BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Quyết định số  254  /QĐ-SNN ngày  05 /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1. Tóm tắt về dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

2. Tóm tắt các vấn đề môi trường chính của dự án 

2.1. Các tác động môi trường chính của dự án 

2.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án:  

2.3. Các tác động môi trường khác (nếu có): 

2.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: 

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

2.6. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án: 

2.7. Cam kết của chủ dự án: 

CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án 

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

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

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá, dự báo tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

3.2. Đánh giá, dự báo tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 



 

 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

4.2. Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án 

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THAM VẤN  

5.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

2. Kiến nghị 

3. Cam kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 2 

CẤU TRÚC BÁO CÁO LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Quyết định số  254 /QĐ-SNN ngày   05 /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 

1.1. Giới thiệu về dự án  

1.2. Mục đích và cấu trúc báo cáo 

CHƯƠNG 2. CHÍNH SÁCH, CÁC QUY ĐỊNH VÀ KHUNG THỂ CHẾ 

2.1. Các quy định của Chính phủ Việt Nam  

2.2. Chính sách an toàn của WB  

CHƯƠNG 3. MÔ TẢ DỰ ÁN  

3.1. Mục tiêu của dự án  

3.2. Quy mô và các hạng mục của Dự án 

3.3. Các hoạt động chính của Dự án 

CHƯƠNG 4. MÔI TRƯỜNG NỀN 

4.1.  Môi trường vật lý, hoá học 

4.2. Hệ sinh thái và tài nguyên sinh học  

4.3. Hiện trạng chất lượng môi trường 

4.4. Môi trường kinh tế -xã hội 

CHƯƠNG 5. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIỀM TÀNG VÀ BIỆN 

PHÁP GIẢM THIỂU 

5.1. Kết quả sàng lọc an toàn 

5.2. Xác định các tác động tiềm tàng của Dự án 

5.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của Dự án  

CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

6.1. Giám sát tại văn phòng 

6.2. Giám sát sự tuân thủ chính sách an toàn của nhà thầu và hiệu quả của biện 

pháp giảm thiểu tại hiện trường 

6.3. Giám sát chất lượng môi trường 

CHƯƠNG 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

7.1. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan 

7.2. Giám sát từ bên ngoài  

7.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại, khiếu kiện và quản lý vận hành  

7.4. Yêu cầu báo cáo 

7.5. Phân bổ kinh phí thực hiện EMP 



 

 

CHƯƠNG 8. THAM VẤN VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN 

8.1. Mục tiêu của tham vấn cộng đồng  

8.2. Phương pháp tham vấn cộng đồng  

8.3. Kết quả tham vấn cộng đồng và chính quyền địa phương 

8.4. Công khai thông tin 
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