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  THUYẾT MINH 

QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000 

CỤM CÔNG NGHIỆP VĨNH TẾ 
XÃ VĨNH TẾ - THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC - TỈNH AN GIANG 

 

CHƯƠNG I 

LÝ DO, MỤC TIÊU VÀ CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH  

--------- --------- 

 

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH:  

Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang, giáp biên giới 

Vương quốc Campuchia, cách thành phố Long Xuyên 54km theo Quốc lộ 91 thành 

phố Châu Đốc có vị trí địa lý khá đặc biệt, nằm ở ngã ba sông Hậu và sông Châu Đốc. 

Từ vị trí này, Châu Đốc được xem là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh An 

Giang, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Theo định hướng phát triển 

không gian vùng tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định: 

thành phố Châu Đốc là đô thị hạt nhân của tiểu vùng 3 - tiểu vùng kinh tế phía Tây 

tỉnh An Giang; vừa là Trung tâm kinh tế - Đô thị du lịch - Thương mại dịch vụ vùng 

biên giới Tây Nam; đầu mối giao thông thủy - bộ của khu vực - điểm trung chuyển 

hàng hóa giao thương giữa Việt Nam và Campuchia; là Trung tâm du lịch nổi tiếng 

của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều di tích văn hóa được xếp hạng 

Quốc gia. Diện tích tự nhiên của thành phố là 105,23km2 với 07 đơn vị hành chính 

bao gồm 05 phường:  Châu Phú A, Châu Phú B, Vĩnh Mỹ, Núi Sam, Vĩnh Ngươn và 

02 xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu. 

Xã Vĩnh Tế là một trong những đơn vị hành chính của thành phố Châu Đốc, nằm 

ven dòng kênh Vĩnh Tế, cách trung tâm thành phố khoảng 10km theo Quốc lộ 91; có 

diện tích tự nhiên 34,21km2, dân số khoảng 6.709 người. Với vị trí nằm ven dòng 

kênh Vĩnh Tế và Đường tỉnh 955A cho nên việc hình thành cụm công nghiệp với cơ 

sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ là một trong những điều kiện thuận lợi, 

nhằm khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương trong việc thu hút doanh 

nghiệp đầu tư sản xuất tập trung các sản phẩm đặc sản của địa phương đảm bảo mỹ 

quan về môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Gắn kết phát triển sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ thương mại du lịch của địa phương là hết sức 

cần thiết. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP QUY HOẠCH:  

1. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
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- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;  

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát 

triển cụm công nghiệp; 

- Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương quy định, 

hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 

25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; 

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn 

đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. 

- Thông tư số 12/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ xây dựng quy định hồ sơ của 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây 

dựng khu chức năng đặc thù. 

- Các Tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

2. Các tài liệu, số liệu liên quan: 

- Căn cứ “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia” về Qui định xây dựng, QCVN số 

01:2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số: 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 

năm 2019 cảu Bộ Xây dựng; 

- Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 05/5/2011 của UBND tỉnh An Giang về 

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang 

đến năm 2025; 

- Quyết định số 2820 /QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025; 

- Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

thành phố Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; 

- Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh An Giang về 

việc phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An 

Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; 

- Văn bản số 4567/VPUBND-KTN ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc lập 

quy hoạch di dời các cơ sở sản xuất, chế biến gây ô nhiễm môi trường nằm xen kẽ 

khu dân cư trên địa bàn tỉnh; 

- Văn bản số 937/UBND-KT ngày 10/4/2018 của UBND thành phố Châu Đốc về 

việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cụm công 

nghiệp Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang; 

- Công văn số 1673/SXD-CCGĐ ngày 07/7/2017 của Sở Xây dựng về việc quy 

định các nguyên tắc xác định cao trình thiết kế các công trình xây dựng trên địa bàn 

tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh An Giang về 

việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng 
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tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang; 

- Quyết định số 1869/QĐ-QLĐT ngày 01/11/2019 của Phòng Quản lý đô thị 

thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Lập 

đồ án quy hoạch thuộc đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công 

nghiệp Vĩnh Tế; 

- Thông báo số 1873/TB-QLĐT ngày 01/11/2019 của Phòng Quản lý đô thị 

thành phố Châu Đốc về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Lập đồ án quy 

hoạch thuộc đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh 

Tế; 

- Thông báo số 27/TB-UBND ngày 18/02/2020 của UBND thành phố Châu Đốc 

về việc kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Thành 

tại cuộc họp thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công 

nghiệp Vĩnh Tế; 

- Công văn số 1755/SXD-QH ngày 08/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang 

về việc hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công 

nghiệp Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc; 

III. MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH:  

- Cụ thể hóa chủ trương đa dạng hóa ngành nghề. Mở rộng thêm các ngành nghề, 

dịch vụ khác để không còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp. Tạo thêm 

nhiều công ăn việc làm, giải quyết nguồn lao động tại địa phương, ổn định nguồn thu 

nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế chung trong 

toàn xã hội.  

- Phục vụ công tác di dời các cơ sở sản xuất, chế biến hiện có (sửa chữa cơ khí, 

ôtô, nông ngư cụ; đúc kim loại; sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng; các cơ sở sản 

xuất, sửa chữa điện cơ, gia công đồ gỗ, mộc, lò rèn,...) gây ô nhiễm môi trường nằm 

xen kẽ khu dân cư theo kế hoạch và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. Bố trí, sắp xếp lại các cơ sở này theo đúng quy hoạch. 

- Mở thêm nhiều ngành công nghiệp mới: chế biến nông, thủy sản, sản xuất bao 

bì, đóng gói,... để tận dụng nguồn nguyên liệu nông nghiệp, thủy sản dồi dào, đa dạng 

hiện có tại địa phương. 

- Tạo môi trường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để phát triển công 

nghiệp, chuyển giao công nghệ. Tạo điều kiện thuận lợi mời gọi đầu tư để phát triển 

kinh tế xã hội theo định hướng nâng cấp đô thị loại I trong thời gian tới. 

- Kết hợp khu ở công nhân phục vụ cụm công nghiệp và bố trí tái định cư cho 

các hộ dân phải giải tỏa di dời thực hiện dự án. 
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CHƯƠNG II 

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU VỰC QUY HOẠCH 

--------- --------- 

 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN: 

1. Vị trí giới hạn: 

Vị trí khu đất nằm ở phía Tây Núi Sam, gần kênh Ba Nhịp, thuộc xã Vĩnh Tế, 

thành phố Châu Đốc, ranh giới có tứ cận như sau: 

- Phía Đông Bắc giáp đất dự trữ phát triển; 

- Phía Đông Nam giáp đất ở nông thôn; 

- Phía Tây Nam giáp tuyến dân cư cặp kênh Ba Nhịp; 

- Phía Tây Bắc giáp dân cư cặp đường Tỉnh 955A. 
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BẢN ĐỒ VỊ TRÍ KHU VỰC QUY HOẠCH 

2. Điều kiện tự nhiên: 

- Nhiệt độ không khí tương đối cao và ổ định, cụ thể: 

   + Nhiệt độ trung bình hằng năm: 27,70C 

   + Biên độ trung bình hằng năm: 3,40C 

   + Mùa khô nhiệt độ cao nhất trung bình: 350C ÷ 360C 

   + Mùa mưa nhiệt độ thấp nhất trung bình: 200C ÷ 210C 

- Chế độ gió: Hướng gió chủ đạo thay đổi theo mùa: 

   + Từ tháng 5 đến tháng 11: chủ yếu là gió Tây Nam. Tốc độ gió trung bình đạt 

3,6 m/s. 

   + Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau: chủ yếu là gió Đông Bắc. Tốc độ gió trung 

bình đạt 2,4 m/s. 

- Chế độ mưa: bị ảnh hưởng 2 mùa rõ rệt. 

   + Lượng mưa chủ yếu tập trung vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, chiếm 

90% lượng mưa cả năm.  

   + Lượng mưa trung bình năm từ 1.400 mm ÷ 1.500 mm, trong đó mùa mưa 

chiếm từ 1.300 mm ÷ 1.350 mm và tập trung nhiều nhất từ tháng 10 với lượng mưa từ 

500 mm ÷ 600 mm. 

   + Sự phân bố lượng mưa, ngày mưa khá đều và lượng mưa hằng năm chỉ ở 

mức thấp đến trung bình so với vùng đồng bằng Sông Cửu Long.  

   + Từ tháng 5 trở đi, lượng mưa đạt 130 mm rất thấp. Từ tháng 7, 8, 9 lượng 

mưa rất lớn. 

- Chế độ nắng:  

   + Số giờ nắng bình quân 6,30 giờ/ngày trong năm.  

   + Mùa khô, mây chiếm 40% - 60% bầu trời. Số giờ nắng trung bình 7 ÷ 8 

giờ/ngày. 

   + Mùa mưa, mây chiếm 70% - 80% bầu trời.  

   + Số giờ nắng trong năm là 2.400 giờ tạo nguồn năng lượng khá dồi dào với chỉ 

số bình quân 10 kcal/cm². 

- Lượng bốc hơi: Chịu ảnh hưởng theo mùa 

   + Mùa khô lượng bốc hơi rất lớn, thường chiếm 2/3 lượng bốc hơi cả năm. 

   + Lượng bốc hơi cao nhất vào tháng 2, 3, 4 (120 mm ÷ 160 mmm), nhỏ nhất 

vào tháng 9 và tháng 10 có mưa nhiều và độ ẩm lớn (50mm ÷ 90mm). 

   + Lượng bốc hơi cả năm nói chung vào khoảng 1.300mm 

- Độ ẩm không khí: Phụ thuộc vào chế độ mưa 

   + Mùa khô độ ẩm tương đối thấp (70% ÷ 76%) 
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   + Mùa mưa tương đối cao (lớn hơn 80%, cá biệt có tháng 90%). 

2.  Địa chất:  

Đất phù sa xen lẫn bùn, khả năng chịu tải yếu, cần khảo sát địa chất trước khi 

xây dựng để gia cố nền móng phù hợp. 

3.  Địa hình: 

Địa hình khu vực chủ yếu đất lúa, kênh, mương chưa san lấp.  

- Cao độ đường Tỉnh 955A khoảng +6.5m;  

- Cao độ đường cặp kênh Ba Nhịp trung bình +5.5m. 

4. Thuỷ văn:  

Khu vực quy hoạch chịu ảnh hưởng lũ sông Cửu Long, mực nước cao nhất 

+4,7m (kênh Vĩnh Tế), tuy nhiên toàn bộ khu vực quy hoạch nằm trong vùng đê bao 

kiểm soát lũ.  

II. HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC: 

 - Công trình công cộng: Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc. 

 - Nhà ở: Có 29 căn nhà tạm chủ yếu là các liều trại cặp kênh Ba Nhịp và 01 căn 

bán kiên cố. 

III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT:  

Hiện trạng sử dụng đất phần lớn là đất lúa, vườn tạp, ao hồ, mương nước chưa 

san lấp và đường cặp kênh Ba Nhịp. 

Bảng cân bằng hiện trạng sử dụng đất 

Stt Phân loại đất Diện tích (ha) Tỉ lệ (%) 

1 Đất dân cư kênh Ba Nhịp 4,00 5,72 

2 Đất hoa màu, cây ăn trái 3,22 4,60 

3 Đất Trung tâm bảo trợ xã hội TP.CĐ 0,07 0,10 

4 Đất ruộng 56,17 80,24 

5 Đất mương nước 5,52 7,88 

6 Đất giao thông 1,02 1,46 

 Tổng cộng 70,00 ha  100% 

IV. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:  

1. San nền: Khu vực quy hoạch chủ yếu đất ruộng, ao hầm, mương nước chưa 

được san lấp có cao độ hiện hữu +1,5m, riêng đất cặp kênh Ba Nhịp có cao độ từ +4,0m 

÷ +5,5m. 

2. Giao thông: 

- Giao thông bộ: 

     + Đường tỉnh 955A: Mặt đường láng nhựa rộng khoảng 5m ÷ 6m. 

     + Đường cặp kênh Ba Nhịp: Mặt đường láng nhựa rộng khoảng 6m ÷ 7m 
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       + Đường Núi Sam – Nhà Bàng: Quốc lộ 91 cũ rộng khoảng 7m đã xuống cấp 

khi có đường tránh N1. 

- Giao thông thủy:  

  + Kênh Ba Nhịp nối khu vực Quốc lộ 91 cũ ra kênh Vĩnh Tế.  

      + Kênh Vĩnh Tế kết nối sông Châu Đốc đi Hà Tiên đang được nạo vét mở rộng. 

3. Cấp điện:  

- Tuyến trung thế 22KV song song Quốc lộ 91 cũ cách khu quy hoạch khoảng 

200m. 

- Điện dân dụng hiện hữu cặp đường tỉnh 955A, đường cặp kênh Ba Nhịp. 

4. Cấp nước:  

- Nước sinh hoạt cho tuyến dân cư cặp kênh Ba Nhịp – đường Tỉnh 955A của 

Nhà máy cấp nước trung tâm xã Vĩnh Tế với quy mô và chất lượng cấp nước vùng 

nông thôn. 

- Đường ống cấp dân dụng PVC Ø100 (đường Tỉnh 955A) và ống PVC Ø60 theo 

tuyến kênh Ba Nhịp. 

5. Thoát nước: 

- Nước mưa chủ yếu thoát ra mương nước gần nhất.  

- Chưa có hệ thống thoát nước thải, nước thải sinh hoạt của 30 hộ dân chủ yếu 

thoát ra kênh Ba Nhịp. 

6. Vệ sinh môi trường: Tuyến thu gom rác hằng ngày trên đường Tỉnh 955A. 

V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: 

1. Ưu điểm: 

- Có quỹ đất 10,5 ha do Nhà nước quản lý có thể triển khai cho các xí nghiệp cần 

bố trí gấp. 

- Kinh Vĩnh Tế, đường tránh N1 và đường nối cầu Cồn Tiên có thể đầu tư ,đấu 

nối làm hệ thống giao thông thủy bộ. 

- Vị trí quy hoạch ít ảnh hưởng đến khu dân cư. Chủ yếu đất ruộng bồi hoàn di 

dời nhà ở ít. 

- Lực lượng lao động trong các khu vực lân cận tương đối cao. 

2. Khuyết điểm: 

- Bị ảnh hưởng lũ từ kênh Vĩnh Tế, cần san lấp đạt cao trình vượt lũ. Chi phí đầu 

tư hạ tầng Cụm công nghiệp Vĩnh Tế lớn (San lấp khối lượng lớn, nền đất yếu,…). 

- Gần trung tâm du lịch cấp Quốc gia với lượng du khách lớn cần bảo vệ môi 

trường (không bố trí công nghiệp độc hại > cấp IV). 
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BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 
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BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 



_____________________________________________________________________ 

Thuyết minh: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh Tế, TP.Châu Đốc 

 

9 

CHƯƠNG III 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LẬP QUY HOẠCH 

------------------ 

 

I. NỘI DUNG QUY HOẠCH: 

 1. Quy mô: 

- Diện tích đất quy hoạch  : 70 ha 

- Dân số khoảng     : 2.000 người (chủ yếu là công nhân). 

2. Tính chất: 

- Là cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tập trung hỗn hợp đa ngành quy mô 

vừa với trọng tâm là chế biến nông sản, thủy sản, lương thực thực phẩm,… gắn liền 

với việc tiêu thụ nguồn nguyên liệu nông, thủy sản có sẳn tại địa phương. 

- Là khu cụm cộng nghiệp phát triển tiểu thủ công nghiệp theo hướng đa dạng 

hóa ngành nghề, hàng tiêu dùng, hàng may mặc, sản phẩm phục vụ nông nghiệp, phân 

bón, thức ăn gia súc,… và các loại hình công nghiệp ít gây ô nhiễm (từ cấp IV trở 

xuống) với hệ thống công trình và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. 

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính chủ yếu của đồ án: Tuân theo các quy 

chuẩn quy phạm Việt Nam hiện hành. 

- Tỷ lệ đất sử dụng trong cụm CN:  

+ Đất nhà máy, kho tàng:   ≥ 55%. 

+ Đất các khu kỹ thuật:   ≥ 1%. 

+ Đất công trình hành chính, dịch vụ:  ≥ 1%. 

+ Đất giao thông:   ≥ 8%. 

+ Đất cây xanh, cây xanh cách ly:  ≥ 10%. 

- 

 

Mật độ xây dựng nhà máy, kho tàng: 

 

40 – 70% tùy theo diện tích lô 

đất và chiều cao xây dựng công 

trình. 

- Cấp nước: tối thiểu 20m3/ha-ngđ cho tối 

thiểu 60% diện tích. 

- Cấp điện:  

+ Công nghiệp VLXD khác, cơ khí:  250 kW/ha. 

+ Công nghiệp chế biến lương thực, thực 

phẩm:            

200 kW/ha. 

+ Công nghiệp giày da, may mặc:                                   160 kW/ha. 

+ Công nghiệp nhỏ, TTCN:  140 kW/ha. 

+ Các cơ sở sản xuất TCN:  120 kW/ha. 

+ Kho tàng:      50 kW/ha. 

- Thoát nước:   

+ Thu gom nước thải công nghiệp: ≥ 80% cấp nước công nghiệp. 
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+ Nước thải công nghiệp phải được phân loại trước khi thu gom và có giải pháp 

xử lý riêng. 

- Vệ sinh môi trường:   

+ Chất thải rắn phát sinh: 1kg/người/ngày. 

+ Tỷ lệ thu gom CTR : ≥ 95%. 

II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT: 

1. Đất Khu xây dựng Nhà máy – Kho – Xưởng: 

1.1. Lô A: 

- Ký hiệu số      : 8 

- Ký hiệu lô đất    : A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 

- Diện tích      : 47.335 m²  

- Mật độ xây dựng tối đa: 50% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 02 tầng 

1.2. Lô B: 

- Ký hiệu số      : 8 

- Ký hiệu lô đất    : B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 

- Diện tích      : 71.978 m² 

- Mật độ xây dựng tối đa: 50% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 02 tầng 

 1.3. Lô C: 

- Ký hiệu số      : 8 

- Ký hiệu lô đất    : C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 

- Diện tích      : 71.928 m² 

- Mật độ xây dựng tối đa: 50% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 02 tầng 

1.4. Lô D: 

- Ký hiệu số      : 8 

- Ký hiệu lô đất    : D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. 

- Diện tích      : 54.093 m² 

- Mật độ xây dựng tối đa: 50% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 02 tầng 

1.5. Lô E: 

- Ký hiệu số      : 8 

- Ký hiệu lô đất    : E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 
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- Diện tích      : 71.978 m² 

- Mật độ xây dựng tối đa: 50% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 02 tầng 

1.6. Lô F: 

- Ký hiệu số      : 8 

- Ký hiệu lô đất    : F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 

- Diện tích      : 71.928 m² 

- Mật độ xây dựng tối đa: 50% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 02 tầng 

1.7. Các chỉ tiêu quản lý quy hoạch, cụ thể: 

- Mật độ xây dựng và tầng cao tối đa: Tùy theo loại hình và phương án bố trí các 

công trình nhà máy xí nghiệp trên phạm vi diện tích của từng lô đất, thì mật độ xây 

dựng tối đa và tầng cao tối đa, phải tuân thủ theo bảng 2.4 Quy chuẩn xây dựng Việt 

Nam QCXDVN 01:2008 của Bộ Xây dựng. 

- Phương án tổng mặt bằng của từng công trình phải bố trí đường cho xe chữa 

cháy bên ngoài chạy dọc theo một phía nhà máy (khi chiều rộng nhỏ hơn 18m) và 

chạy dọc theo 2 phía nhà máy (khi chiều rộng lớn hơn 18m). 

- Tỷ lệ đất cây xanh tối thiểu chiếm 20% trong từng lô đất xây dựng công trình. 

- Chỉ giới xây dựng đối với công trình chính: 

   + Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10m, đối với đường số 01. 

   + Các hộ tiểu thủ công nghiệp di dời từ nội ô ra Cụm công nghiệp bố trí cặp 

kênh Ba Nhịp và đường nội bộ do quy mô nhỏ, bố trí khoảng lùi tối thiểu 4m. 

2. Đất Khu điều hành: 

- Ký hiệu số      : 2  

- Ký hiệu lô đất     : ĐH 

- Diện tích       : 6.400 m2  

- Mật độ xây dựng tối đa : 70% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 03 tầng  

- Chỉ giới xây dựng đối với công trình chính: 

   + Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m đối với: Đường số 01, đường dẫn vào 

cầu Cồn Tiên. 

   + Cách ranh đất liền kề tối thiểu 2m đối với: Bãi đậu xe, công viên tập trung. 

3. Đất Dịch vụ ăn uống – Giải khát: 

- Ký hiệu số      : 1  

- Ký hiệu lô đất     : DV 
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- Diện tích       : 16.024 m2  

- Mật độ xây dựng tối đa : 70% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 03 tầng  

- Chỉ giới xây dựng đối với công trình chính: 

   + Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m đối với: Đường số 01, đường dẫn vào 

cầu Cồn Tiên và đường số 05. 

   + Cách ranh đất liền kề tối thiểu 2m đối với: Khu nhà ở công nhân. 

4. Đất Trung tâm bảo trợ xã hội: 

- Ký hiệu số      : 9  

- Ký hiệu lô đất     : BT 

- Diện tích       : 3.020 m2  

- Mật độ xây dựng tối đa : 60% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 02 tầng  

- Chỉ giới xây dựng đối với công trình chính: 

   + Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m đối với: Đường số 01 và đường số 04. 

   + Cách ranh đất liền kề tối thiểu 2m đối với: Công viên tập trung và Trạm 

biến áp + Cấp nước. 

5. Đất nhà ở công nhân: 

- Ký hiệu số      : 7  

- Ký hiệu lô đất     : LK 

- Diện tích       : 41.900 m2 

- Mật độ xây dựng tối đa : 60% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 02 tầng  

- Chỉ giới xây dựng đối với công trình chính: 

   + Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m đối với: Đường số 01, đường số 04 và 

đường số 05. 

   + Cách ranh đất liền kề tối thiểu 2m đối với: Khu dịch vụ - Ăn uống giải khát. 

6. Đất hạ hầng kỹ thuật: 

6.1. Trạm biến áp + Cấp nước: 

- Ký hiệu số      : 5  

- Ký hiệu lô đất     : HT 

- Diện tích       : 7.026 m2  

- Mật độ xây dựng tối đa : 60% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 01 tầng  
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- Chỉ giới xây dựng đối với công trình chính: 

   + Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m đối với: Đường kênh Ba Nhịp và 

đường số 04. 

   + Cách ranh đất liền kề tối thiểu 2m đối với: Công viên tập trung, trung tâm 

bảo trợ xã hội và Khu xử lý nước thải. 

6.2. Khu xử lý nước thải + Chứa rác thải: 

- Ký hiệu số      : 4  

- Ký hiệu lô đất     : XL 

- Diện tích       : 7.730 m2  

- Mật độ xây dựng tối đa : 60% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 01 tầng  

- Chỉ giới xây dựng đối với công trình chính: 

   + Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m đối với: Đường kênh Ba Nhịp. 

   + Cách ranh đất liền kề tối thiểu 2m đối với: Công viên tập trung, trạm biến 

áp + cấp nước và bãi đậu xe. 

7. Đất công viên tập trung: 

7.1. Công viên tập trung: 

- Ký hiệu số      : 6  

- Ký hiệu lô đất     : CX 

- Diện tích       : 13.736 m2  

- Mật độ xây dựng tối đa : 5% 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 01 tầng  

- Chỉ giới xây dựng đối với công trình chính: 

   + Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m đối với: Đường số 01. 

   + Cách ranh đất liền kề tối thiểu 2m đối với: Khu điều hành, trung tâm bảo 

trợ xã hội, trạm biến áp + cấp nước, khu xử lý nước thải và bãi xe. 

7.2. Mương nước - Cây xanh cách ly: 

- Diện tích       : 76.989 m2  

- Là khoảng cây xanh cách ly xung quanh Cụm công nghiệp đảm bảo cách ly 

với dân cư xung quang. 

8. Đất bãi đậu xe: 

- Ký hiệu số      : 3  

- Ký hiệu lô đất     : BX 

- Diện tích       : 20.000 m2 

- Mật độ xây dựng tối đa : 40% 
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- Tầng cao xây dựng tối đa: 01 tầng  

- Chỉ giới xây dựng đối với công trình chính: 

   + Cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 6m đối với: Đường số 01 và đường dẫn 

vào cầu Cồn Tiên, đường cặp kênh Ba Nhịp. 

   + Cách ranh đất liền kề tối thiểu 2m đối với: Khu điều hành, công viên tập 

trung và xử lý nước thải. 

Bảng cân bằng đất 

Stt Phân loại
Diện tích 

(m2)
Tỷ lệ (%)

1 Khu điều hành              6.400          0,91   

2 Khu dịch vụ - Ăn uống giải khát            16.024          2,29   

3 Trung tâm bảo trợ xã hội              3.020          0,43   

4 Đất nhà máy – Kho xưởng          389.240        55,61   

5 Đất nhà ở công nhân            41.900          5,99   

6 Đất hạ tầng kỹ thuật            14.756          2,11   

- Trạm biến áp + Cấp nước              7.026   

- Khu xử lý nước thải + Chứa rác thải              7.730   

7 Đất công viên cây xanh            90.725        12,96   

- Công viên tập trung            13.736   

- Mương nước - Cây xanh cách ly            76.989   

8 Đất giao thông + Bãi đậu xe          137.935        19,71   

TỔNG CỘNG          700.000           100   
 

* Ghi chú: Tỷ lệ đất giao thông là phù hợp với Bảng 2.6, Mục 2.5.3 của QCVN 

01: 2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng. 
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 
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III. QUY HOẠCH PHÂN KHU CHỨC NĂNG: 

  1. Khu Nhà máy – Kho xưởng: 

  Tổng diện tích: 389,240m2 trên cơ sở ô cờ chia ra các khu đất Cụm công nghiệp 

– Tiểu thủ công nghiệp, gồm: 06 khu với 63 lô đất, cụ thể: 

- Khu A: gồm: 07 lô đất. Diện tích: 47.335 m². Bố trí các loại hình công nghiệp: 

Chế biến nông thủy, súc sản và chế biến thực phẩm rau quả qui mô vừa. 

Bảng thống kê tổng hợp lô nền (Khu A)  

Chủng loại Ký hiệu Diện tích (m²) Số lô Kích thước (m) 

NHÀ MÁY – XÍ NGHIỆP 

KHO XƯỞNG 

(Chế biến nông thủy, súc sản 

& chế biến thực phẩm rau 

quả) 

A1* 10.819 01 100 x 118,5 

A2 6.000 01 60 x 100 

A3* 5.982 01 60 x 100 

A4* 6.552 01 58,5 x 100 

A5 – A6 12.000 02 60 x 100 

A7* 5.982 01 60 x 100 

  - Khu B: gồm: 12 lô đất. Diện tích: 71.978 m². Bố trí các loại hình công 

nghiệp: Hàng tiêu dùng may mặc, sản phẩm da, giày quy mô vừa và khá. 

Bảng thống kê tổng hợp lô nền (Khu B) 

Chủng loại Ký hiệu Diện tích (m²) Số lô Kích thước (m) 

NHÀ MÁY – XÍ NGHIỆP 

KHO XƯỞNG 

(Hàng tiêu dùng, may mặc, 

giầy da) 

B1* 6.007 01 60 x 100 

B2 – B5 24.000 04 60 x 100 

B6* 5.982 01 60 x 100 

B7* 6.007 01 60 x 100 

B8 – B11 24.000 04 60 x 100 

B12* 5.982 01 60 x 100 

   

- Khu C: gồm: 12 lô đất. Diện tích: 71.928 m². Bố trí các loại hình công nghiệp: 

hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, đặc sản phục vụ du khách. 

Bảng thống kê tổng hợp lô nền (Khu C) 

Chủng loại Ký hiệu Diện tích (m²) Số lô Kích thước (m) 

NHÀ MÁY – XÍ NGHIỆP 

KHO XƯỞNG 

(Hàng tiêu dùng, thủ công 

mỹ nghệ, đặc sản, quà lưu 

niệm) 

C* 5.982 01 60 x 100 

C2 – C5 24.000 04 60 x 100 

C6* 5.982 01 60 x 100 

C7* 5.982 01 60 x 100 

C8 – C11 24.000 04 60 x 100 

C12* 5.982 01 60 x 100 
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- Khu D: gồm: 08 lô đất. Diện tích: 54.093 m². Bố trí các loại hình công nghiệp: Chế 

biến phế liệu, cơ khí nông nghiệp, nước đá, bố trí các cơ sở cần di dời trong nội thị. 

Bảng thống kê tổng hợp lô nền (Khu D) 

Chủng loại Ký hiệu Diện tích (m²) Số lô Kích thước (m) 

NHÀ MÁY – XÍ NGHIỆP 

KHO XƯỞNG 

(Chế biến lương thực, thức 

ăn gia súc, cưa xẽ gỗ, cơ 

khí, nước đá,…) 

D1* 8.351 01 91 x 100 

D2 – D3 12.000 02 60 x 100 

D4* 5.982 01 60 x 100 

D5* 9.778 01 91 x 100 

D6 – D7 12.000 02 60 x 100 

D8* 5.982 01 60 x 100 

  - Khu E: gồm: 12 lô đất. Diện tích: 71.978 m². Bố trí các loại hình công nghiệp: 

Hàng tiêu dùng  đặc sản phục vụ du khách cần di dời từ nội ô đặc biệt là sản xuất 

mắm, khô, bao bì nhựa,... 

Bảng thống kê tổng hợp lô nền (Khu E) 

Chủng loại Ký hiệu Diện tích (m²) Số lô Kích thước (m) 

NHÀ MÁY – XÍ NGHIỆP 

KHO XƯỞNG 

(Hàng tiêu dùng, đặc sản, 

khô, mắm, giấy, màng 

mỏng) 

E1* 6.007 01 60,25 x 100 

E2 – E5 24.000 04 60 x 100 

E6* 5.982 01 60 x 100 

E7* 6.007 01 60,25 x 100 

E8 – E11 24.000 04 60 x 100 

E12* 5.982 01 60 x 100 

  - Khu F: gồm: 12 lô đất. Diện tích: 71.928 m². Bố trí các loại hình công nghiệp: 

Chế biến hàng tiêu dùng và thực phẩm đặc đặc sản (như: Chả giò, búa, bánh, các loại 

rau câu, sản phẩm từ trái Thốt Nốt, gia công sản phẩm từ gỗ, Inox, nhôm, cửa bàn 

ghế, tủ giường,…) chủ yếu chuyển cơ sở từ nội ô ra Cụm công nghiệp để phát triển 

thêm (Đình kèm bảng Phụ lục Thống kê các cơ sở di dời). 

Bảng thống kê tổng hợp lô nền (Khu F) 

Chủng loại Ký hiệu Diện tích (m²) Số lô Kích thước (m) 

NHÀ MÁY – XÍ NGHIỆP 

KHO XƯỞNG 

(Hàng tiêu dùng, thủ công 

mỹ nghệ, thực phẩm, khô, 

mắm, rượu, bia, tủ, bàn, 

ghế) 

F1* 5.982 01 60 x 100 

F2 – F5 24.000 04 60 x 100 

F6* 5.982 01 60 x 100 

F7* 5.982 01 60 x 100 

F8 – F11 24.000 04 60 x 100 

F12* 5.992 01 60 x 100 
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2. Khu điều hành: 

- Diện tích  : 6.400m2 

- Bố trí cặp bãi xe, đường dẫn vào cầu Cồn Tiên, đường số 01 và công viên đảm 

bảo thuận tiện điều hành toàn bộ Cụm công nghiệp. 

    3. Khu dịch vụ - Ăn uống giải khát: 

- Diện tích  : 16.024m2 

- Bố trí cặp đường dẫn vào cầu Cồn Tiên, cặp đường số 01 và Khu nhà ở công 

nhân. 

    4. Trung tâm bảo trợ xã hội: 

- Diện tích  : 3.020m2  

- Bố trí cặp đường số 01, đường số 04 và khu công viên cây xanh nhằm di dời 

Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc. 

5. Khu nhà ở công nhân: 

- Diện tích  : 41.900m2 

- Vị trí: Bố trí ở vị trí Đông Nam của khu quy hoạch tiếp cận đường số 01, số 04, 

số 05 và khu dịch vụ - ăn uống giải khát. 

- Bao gồm: 

     + Cửa hàng tiện lợi, chợ. 

     + Sân bãi TDTT. 

     + Nhà sinh hoạt cộng đồng. 

     + Dịch vụ ăn uống giải khát. 

     + Dịch vụ vui chơi giải trí. 

     + Dịch vụ khác có liên quan (cắt tóc, giặt là,…) 

6. Khu hạ tầng kỹ thuật: 

6.1. Trạm biến áp + Cấp nước (7.026m2):  

- Vị trí: Bố trí ở phía Tây Nam của khu quy hoạch tiếp cận đường kênh Ba Nhịp, 

đường số 04, khu xử lý nước thải, công viên tập trung và trung tâm bảo trợ xã hội. 

- Bao gồm: 

        + Điện nối từ đường dây 22KV, biến áp cung cấp cho cụm công nghiệp, khu 

phụ trợ và nhà ở công nhân. 

     + Cấp nước: Nước nhà máy nước cung cấp theo đường kênh Ba Nhịp. 

     + Bể nước dự phòng và máy bơm. 

     + Trạm BTS: 4G – 5G và Anten. 

6.2. Khu xử lý nước thải + Chứa rác thải (7.730m2):  

Bố trí tiếp cận đường kênh Ba Nhịp, trạm biến áp + cấp nước, bãi đậu xe và công 
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viên tập trung. 

  7. Công viên tập trung: 

  - Diện tích  : 13.736m2 

  - Vị trí: Bố trí tiếp cập đường số 01, công trình công cộng, bãi đậu xe và đất hạ 

tầng kỹ thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN KIẾN TRÚC & CẢNH QUAN 
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IV. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT:  

1. Quy hoạch San nền – Thoát nước mưa:  

1.1. San nền: 

- Cao độ san lấp: H = +5,0m (so với cao độ Quốc gia) theo công văn số 

1673/SxD-CCGĐ ngày 07/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc quy định 

các nguyên tắc xác định cao trình thiết kế các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 

An Giang.  

- Căn cứ vào địa hình tự nhiên là đất vườn tạp và mương lạng nên công việc 

chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng chủ yếu là đắp đất, tạo độ dốc nền để thoát nước mặt 

nhanh chóng, tiến hành san nền cục bộ các khu vực theo hướng dốc i = 2‰.  

- Tổng diện tích san lấp    : 680.827 m² 

- Tổng khối lượng san lấp: 2.513.674 m³ 

1.2. Thoát nước mưa: 

- Hệ thống thoát nước mưa được đầu tư xây dựng cho từng nhà máy, thoát 

nước thải và thoát nước mưa đi ra hai hệ thống riêng biệt.  

- Hướng thoát nước mưa ra kênh Vĩnh Tế và kênh Ba Nhịp. 

- Cống thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT Ø400 ÷ Ø1000 có khả năng 

chịu lực, kích thước cống tính toán theo chu kỳ tràn cống T = 10 năm.  

- Về giải pháp bố trí tuyến cống: Sử dụng cống chịu tải trọng Hvh và chọn độ 

sâu chôn cống ban đầu tối thiểu là -0,6m, đối với các tuyến- cống băng ngang đường 

sử dụng cống chịu tải trọng H30 và chọn độ sâu chôn cống ban đầu tối thiểu là -0,8m 

nhằm đảm bảo cống làm việc bình thường dưới tác dụng của xe lưu thông và các tải 

trọng khác liên quan.  

- Tổ chức tuyến cống thoát nước mưa hai bên đối với các trục đường, sử dụng 

phương pháp nối cống ngang đỉnh nhằm đảm bảo dòng chảy hiệu quả nhất. 

- Thống kê hệ thống thoát nước mưa: 

   + Cống BTCT Ø1000  : i=1‰   : 2.900 m 

   + Cống BTCT Ø800  : i=1,25‰  : 1.450 m 

   + Cống BTCT Ø600  : i=1,7‰  : 4.800 m 

   + Cống BTCT Ø400  : i=2,5‰  : 2.200 m 

  + Miệng xả            : 04 cái 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________ 

Thuyết minh: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh Tế, TP.Châu Đốc 

 

21 

BẢN ĐỒ CHUẨN BỊ Ỹ THUẬT 

 



_____________________________________________________________________ 

Thuyết minh: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh Tế, TP.Châu Đốc 

 

22 

2. Quy hoạch giao thông: 

- Giao thông nội bộ trong Cụm công nghiệp chỉ là giao thông nội bộ và sân bãi 

trong từng Nhà xưởng, xí nghiệp, công ty,... 

- Giao thông đối ngoại:  

   + Đường dẫn vào cầu Cồn Tiên: Có lộ giới theo quy hoạch 28m (8-12-8), khoảng 

lùi 10m đối với công trình công nghiệp, khoảng lùi 6m đối với công trình dịch vụ. 

   + Đường số 01: Dẫn từ đường Tỉnh 955A vào làm trục chính cho Cụm Công 

nghiệp, có lộ giới 26m (6-14-6), khoảng lùi 10m đối với công trình công nghiệp, 

khoảng lùi 6m đối với công trình dịch vụ. 

- Mỗi lô đất xây dựng nhà máy đều tiếp giáp với trục lộ giao thông. 

Bảng thống kê hệ thống giao thông 

Stt Tên đường 
Chiều 

dài (m) 

Mặt 

cắt 

Diện tích (m2) Lộ 

giới 

(m) 

Khoảng 

lùi (m) 
Lề Lòng Lề 

1 Đường dẫn cầu Cồn Tiên 440 2 - 2 8 12 8 28 10 - 6 

2 Đường số 01        

 - Đoạn từ đường dẫn vào cầu 

Cồn Tiên đến đường số 05 

1.030,5 1 - 1 6 14 6 26 10 - 10 

- Đoạn từ đường số 05 đến 

Cảng sông 

108 1b – 1b 6 14 6 26  

- Đoạn từ đường dẫn cầu Cồn 

Tiên đến đường số 04 

311,5 1a - 1a 6 14 6 26 6 - 6 

3 Đường số 02 440 3 - 3 4 9 4 17 10 - 10 

4 Đường số 03 440 3 - 3 4 9 4 17 10 - 10 

5 Đường số 04 440  5 - 5 4 7 4 15 6 - 0 

6 Đường số 05        

 - Đoạn từ đường số 04 đến 

đường dẫn vào cầu Cồn Tiên 

311,5 5 - 5 4 7 4 15 6 - 0 

- Đoạn từ đường dẫn cầu Cồn 

Tiên đến đường kênh Ba Nhịp 

1.427 4 - 4 4 7 7 15 10 - 0 

7 Đường Kênh Ba Nhịp        

 - Đoạn từ đường số 04 đến 

đường dẫn cầu Cồn Tiên 

311,5 6a - 6a 4 7 4 15 0 - 6 

- Đoạn từ đường cầu Cồn Tiên 

đến đường số 05 

1.062 6 - 6 4 7 4 15 0 - 10 

 Tổng cộng   6.322 m  137.935m2   
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH GIAO THÔNG 
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3. Quy hoạch cấp điện: 

 3.1. Nguồn và giải pháp cấp điện: 

- Nguồn cấp: Điện cung cấp chủ động từ tuyến ĐDK 22KV hiện hữu nằm ở phía 

Nam của Cụm Công nghiệp (ngoài ranh quy hoạch). 

 - Điện trong khu quy hoạch đi nổi theo trục giao thông và đấu nối vào từng nhà 

máy thông qua các trạm biến áp của từng Nhà máy, xí nghiệp, công ty. 

3.2. Tính toán cấp điện: 

- Dân số: 2.000 người 

- Tiêu chuẩn cấp điện     : 750 kW/ng/năm 

- Thời gian tiêu thụ cực đại    : 2.500 h/năm 

- Tổng công suất điện sinh hoạt : 1,50 triệu kw/năm 

- Công suất tiêu thụ        : 600 kwh 

   + Điện công cộng: 35%      : 210 Kwh 

   + Hao hụt – Dự phòng 15%     : 90 Kwh 

- Điện công nghiệp: 

    + Chế biến lương thực, thực phẩm: 200 kW/ha x 10,1428ha =  2028,56 kW 

   + Giầy da, may mặc       : 160kw/ha x 7,1978ha   =  1151,648 kW 

   + Hàng tiêu dùng, đặc sản, khô,   : 140kw/ha x 21,5834ha   =  3021,676 kW 

   mắm, giầy, màng mõng   

 - Tổng công suất tiêu thụ     : 7101,884 kwh 

- Tổng dung lượng biến áp    : 8877,355 KVA 

=> Tổng dung lượng biến áp (làm tròn): 8.900 KVA 

3.3. Thống kê hệ thống cấp điện: 

- Đường dây 22kv mới     :    260 m 

- Đường dây ĐDK trung (22kv) : 4.950 m 

- Điện chiếu sáng (0,4kv)    : 9.000 m 

- Trạm biến áp 8.900KVA   : 1 trạm 
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN - CHIẾU SÁNG 
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4. Quy hoạch cấp nước: 

4.1. Nguồn cấp: Cấp nước từ 2 hướng: 01 hướng lấy từ trạm cấp nước của 

thành phố Châu Đốc trên đường Tỉnh 955A và 01 hướng lấy từ trạm cấp nước của 

thành phố Châu Đốc trên Quốc lộ 91. 

    4.2. Tính toán cấp nước: 

    - Dân số: 2.000 người 

  - Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 120 lít/ngày 

  - Công suất tiêu thụ     : 240 m³/ngày 

     + Nước công cộng 10%   :   24 m³/ngày 

     + Tưới cây + Rửa đường 8% :   19,2 m³/ngày 

 - Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp: 20 m³/ha 

  - Công suất tiêu thụ: 20 m³/ha x 38,924ha: 778,48 m³/ngày.đêm 

  - Nước dự phòng, rò rỉ 25%  : 265,42 m³/ngày.đêm 

  - Tổng công suất tiêu thụ   : 1.327,1 m³/ngày.đêm 

  => Tổng công suất tiêu thụ (Làm tròn) : 1.330 m³/ngày.đêm 

     4.3. Quy hoạch mạng lưới phòng cháy chữa cháy: 

     - Cấu trúc mạng lưới cấp nước chia làm 2 cấp: Cấp I đường ống truyền tải ống 

HDPE Ø160; Cấp II đường ống phân phối ống HDPE Ø110. 

     - Bố trí 15 trụ cứu hỏa đảm bảo chữa cháy cho 2 đám xảy ra cùng thời điểm. 

Thiết kế đủ lượng nước dự phòng cho 02 đám cháy xảy ra cùng một thời điểm, với 

lưu lượng mỗi đám cháy cần cung cấp 20 l/s, trong điều kiện liên tục trong 3 giờ. 

  4.4. Thống kê hệ thống cấp nước: 

  - Ống PVC Ø160     : 1.950 m 

  - Ống PVC Ø110     : 4.700 m 

  - Trụ cứu hỏa      : 15 trụ 
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CẤP NƯỚC 
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5. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn: 

 5.1. Tính toán thoát nước thải: 

 - Tiêu chuẩn thoát nước thải : 90% tổng lượng nước cấp. 

 - Nước thải thu gom: 90% x 1.061,68m3 : 955,512 m³/ngày đêm 

 - Nước ngấm qua đường ống 5%    :   47,77 m³/ngày đêm 

- Tổng lượng nước thải sinh hoạt + công nghiệp: 1.003,282 m³/ngày.đêm 

 => Tổng lượng nước thải (Làm tròn)  : 1.005 m³/ngày.đêm 

5.2. Phương án thiết kế thoát nước thải: 

  - Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp được thu gom theo từ từng công 

trình và dẫn về khu xử lý riêng của từng Nhà máy, xí nghiệp, công ty để xử lý triệt 

nước thải trước khi thải ra kênh Ba Nhịp. 

  - Sử dụng tuyến ống HDPE Ø300 ÷ HDPE Ø500 bố trí thu nước từ các công 

trình dẫn về khu xử lý nước thải cấp 1 trước khi theo tuyến cống BTCT thoát ra kênh 

Ba Nhịp. 

5.3. Thống kê hệ thống thoát nước thải: 

- Ống HPDE Ø500 - i=2,0‰ : 700 m 

- Ống HPDE Ø300 - i=3,5‰ : 4.800 m 

  5.4. Quản lý chất thải rắn: 

Rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp được thu gom đưa về Khu hạ tầng kỹ 

thuật (Khu chứa rác thải) và phân loại ngay tại nguồn, cụ thể: 

  - Rác thải sinh hoạt: Vận chuyển đến bãi rác chung của thành phố. 

  - Rác thải công nghiệp: Có 2 loại: Loại tái chế được sẽ thu gom bán cho các 

doanh nghiệp thu mua phế liệu, loại không tái chế được sẽ thu gom tập kết đến khu 

kỹ thuật vận chuyển đến khu xử lý rác thải chung của thành phố. 
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI - QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 
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6. Quy hoạch thông tin liên lạc: 

6.1. Nguồn cung cấp: 

  - Từ tuyến cáp quang trung tâm viễn thông thành phố Châu Đốc dọc đường Tỉnh 

955A đấu nối với Cụm công nghiệp. 

  - Từ đây cáp mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các hộp cáp của các khu vực, tùy 

theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau. 

  6.2. Tính toán thông tin liên lạc: 

  - Dân số  : 2.000 dân 

  - Tiêu chuẩn 20 máy/100 dân : 400 máy 

  - Công cộng 10%      :   40 máy 

  - Dự phòng 10%      :   40 máy 

  => Tổng lượng máy cố định : 480 máy 

  6.3. Giải pháp hệ thống thông tin liên lạc: 

  - Cần phải thiết kế một hệ thống cống bể thông tin chờ 3xØ110 nhằm mục đích 

phục vụ cho các tuyến cáp thông tin, viễn thông, truyền hình cáp, nói trên khi các 

công ty cung cấp viễn thông triển khai mạng cáp, tránh đầu tư và thi công không đồng 

bộ. 

  - Để đảm bảo các kết nối di động có thể hoạt động đựơc, khu quy hoạch cần xây 

dựng các trạm BTS các mạng di động phục vụ trong Cụm Công nghiệp Vĩnh Tế do 

các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đầu tư. 
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH THÔNG TIN LIÊN LẠC 
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V. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐỢT ĐẦU: 

  - Hệ thống hạ tầng lỹ thuật. 

 - Khu xử lý nước thải. 

 - Trung tâm bảo trợ xã hội. 

 - Nhà ở công nhân. 
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CHƯƠNG IV 

ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG CHIEÁN LÖÔÏC 

--------- --------- 

 

I. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG 

CHIẾN LƯỢC: 

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được thực hiện song song cùng với 

quá trình lập quy hoạch nhằm lồng ghép các yếu tố môi trường trong quá trình quy 

hoạch để lựa chọn phương án tối ưu nhằm đảm bảo phát triển bền vững.  

- Nội dung cơ bản của đánh giá môi trường chiến lược là đánh giá môi trường 

hiện tại, môi trường trong tương lai khi không có quy hoạch và dự báo, đánh giá 

những tác động tiềm tàng ngắn hạn và dài hạn, tích cực và tiêu cực, trực tiếp và gián 

tiếp do việc thực hiện quy hoạch có thể gây ra cho môi trường khu vực. Trên cơ sở đó, 

đề xuất những biện pháp nhằm phát huy những tác động tích cực và giảm thiểu tới 

mức có thể những tác động tiêu cực. 

- Việc đánh giá môi trường chiến lược được tiến hành thông qua các phương 

pháp: 

     + Phương pháp thống kê: Sử dụng phương pháp thống kê trong công tác thu 

thập và xử lý số liệu về điều kiện tự nhiên. 

    + Phương pháp liệt kê mô tả: Áp dụng trong việc liệt kê các tác động môi 

trường do hoạt động công nghiệp gây ra, gồm: tác động từ nước thải, khí thải, chất 

thải rắn, an toàn lao động, cháy nổ, vệ sinh môi trường trong khu vực quy hoạch. 

   + Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này nhằm ước tính tải lượng chất 

ô nhiễm trong quá trình hoạt động theo hệ số ô nhiễm do tổ chức Y tế Thế giới thiết 

lập. 

   + Phương pháp dự báo: Trên cơ sở nghiên cứu khảo sát hiện trạng môi trường 

khu vực và phân tích các nguồn gây ô nhiễm, từ đó dự báo các nguy cơ tác động tiềm 

tàng gây ra đối với môi trường. 

   + Phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích môi trường: Khảo sát hiện trạng 

nhằm xác định thông số về hiện trạng, chất lượng môi trường tại khu vực quy hoạch 

và các đối tượng xung quanh có khả năng bị tác động.  

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT ĐỂ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI 

TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC: 

- Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014 và chính 

thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy 

hoạch bản vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 
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- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi 

trường; 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và 

xử lý nước thải; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 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; 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 20/04/2015 của Chính phủ về việc quản lý 

chất thải và phế liệu; 

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

phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD  ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngay 03/4/2015 của Bộ Xây dựng về việc 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 

của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; 

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

trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và 

kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc Quy định về quản lý chất thải nguy hại. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngay 16/5/2017 của Bộ Xây dựng về việc Quy 

định về quản lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngay 06/02/2018 của Bộ Xây dựng về việc Quy 

định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. 

- Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh An Giang 

về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt; 

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp; 

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; 

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
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về tiếng ồn; 

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh; 

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt; 

- Quy chuẩn Việt Nam QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn - Mức tiếp xúc tiếng ồn tại nơi làm việc. 

III. MÔ TẢ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI: 

1. Hiện trạng môi trường: 

1.1. Hiện trạng sử dụng đất:  

Chủ yếu là đất dân cư cặp kênh Ba Nhịp, đất hoa màu, cây ăn trái và Trung tâm 

bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc. 

1.2. Hiện trạng môi trường nước:  

Khu vực có trữ lượng nước mặt khá dồi dào, chất lượng nguồn nước thay đổi 

theo mùa trong năm, vào mùa mưa chất lượng nguồn nước suy giảm do mưa cuốn 

theo các chất bẩn xuống kênh, rạch. 

- Kết quả khảo sát và đo đạc chất lượng nước mặt tại kênh Vĩnh Tế, kênh Ba 

Nhịp được thể hiện trong bảng sau: 

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 08: 2015 

(mức A2) 
NM1 NM2 

1 pH - 7,56 7,62 6-8,5 

2 DO mg/l 4,12 4,79 ≥ 5 

4 COD mg/l 8,27 12,65 15 

5 BOD5 mg/l 6,43 6,64 6 

6 TSS mg/l 18,34 37,15 30 

7 Coliforms MPN/100ml 4600 6100 5000 

Nguồn: Báo cáo phân tích hiện trạng môi trường 

Nhận xét:  

- Kết quả phân tích nước mặt kênh Ba Nhịp, kênh Vĩnh Tế cho thấy ở một vài vị 

trí chất lượng nước mặt đều đạt so với quy chuẩn QCVN 08: 2015 (mức A2), một số 

vị trí có các thông số đo đạc như: BOD, TSS, Coliforms vượt quy chuẩn QCVN 08: 

2015 (mức A2), tuy nhiên ở mức không nhiều so vơi quy chuẩn cho phép.  

- Với kết quả phân tích trên cho thấy nước kênh Ba Nhịp, kênh Vĩnh Tế có dấu 

hiệu ô nhiễm hữu cơ nhẹ, điều này có thể do phải tiếp nhận các nguồn nước thải từ 

các khu vực khác đổ về hoặc nước thải sinh hoạt của dân cư không qua xử lý thải trực 

tiếp ra kênh.  

- Vì vậy, để bảo vệ chất lượng môi trường nước nói chung và nước mặt nói 
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riêng, nước thải sinh hoạt cần phải xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào kênh.  

1.3. Hiện trạng môi trường không khí:  

Kết quả khảo sát và đo đạc chất lượng không khí xung quanh tại khu quy hoạch 

Cụm công nghiệp. 

- Tại vị trí giao thông cặp đường Tỉnh 955A 

- Tại vị trí giao thông cặp đường kênh Ba Nhịp, gần tuyến dân cư kênh Ba Nhịp. 

Kết quả phân tích mẫu không khí khu vực quy hoạch 

Tên 

mẫu 
Số đợt 

Ồn 

(dBA) 
Bụi 

(mg/m3) 
NO2 

(mg/m3) 
SO2 

(mg/m3) 
CO 

(mg/m3) 

Vị trí 1 

Đợt 1 65-73 0,36 0,12 0,13 15 

Đợt 2 75-82 0,35 0,15 0,11 16 

Vị trí 2 

Đợt 1 82-86 0,32 0,11 0,10 16 

Đợt 2 84-87 0,29 0,10 0,12 18 

TCVN  70-75 0,3 0,2 0,35 30 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc giám sát môi trường  

Nhận xét: Từ kết quả phân tích ta thấy hầu hết tất cả các thông số môi trường 

không khí trong đợt giám sát lần 02 đều nằm trong giới hạn cho phép (Tuy nhiên, ở vị 

trí tuyến dân cư cặp kênh Ba Nhịp, đường Tỉnh 955A có ô nhiễm tiếng ồn nhẹ). 

1.4. Thu gom chất thải rắn: 

Chất thải rắn sinh hoạt hiện nay tại khu vực quy hoạch được công nhân thu gom 

và chôn lấp theo định kỳ. 

2. Các mục tiêu chính: 

- Quy hoạch góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giúp tạo việc làm 

cho lao động địa phương, góp phần tăng trưởng GDP cho thành phố Châu Đốc. 

- Việc đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công 

nghiệp Vĩnh Tế sẽ tạo ra cơ sở kiểm soát và đánh giá các vấn đề liên quan đến môi 

trường của quy hoạch một cách khoa học. 
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IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: 

1. Đánh giá, dự báo tác động: 

Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tác động đến môi trường do thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Vĩnh Tế được dựa trên quy hoạch, các 

nguồn chất thải và các đặc điểm môi trường trong khu vực quy hoạch. Đánh giá được 

chia theo từng giai đoạn hoạt động như sau: 

- Giai đoạn chuẩn bị xây dựng; 

- Giai đoạn thi công xây dựng; 

- Giai đoạn hoạt động khai thác;  

2. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng: 

2.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: 

 Trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, các nguồn gây tác động có liên quan đến 

chất thải được trình bày trong bảng sau: 

Stt Hoạt động Nguồn gây tác động 

1 
Giải phóng, san ủi mặt 

bằng 

- Bụi phát sinh từ hoạt động giải phóng, san ủi mặt bằng. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ xe vận chuyển đất san lấp, xe 

ủi. 

- Chất thải rắn từ hoạt động giải phóng mặt bằng. 

2 

Hoạt động sinh hoạt 

của công nhân tại công 

trường. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân tại công trường. 

- Rác thải sinh hoạt của công nhân tại công trường. 

2.2. Đối tượng bị tác động: 

Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng được trình 

bày trong bảng sau: 

Stt Đối tượng bị tác động Quy mô bị tác động 

1 Môi trường không khí Khu vực quy hoạch 

2 Môi trường nước Nước ngầm trong và ngoài khu vực quy hoạch 

3 Chất thải rắn Ảnh hưởng đến cảnh quan  

4 Công nhân xây dựng Ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. 

2.3. Đánh giá tác động giai đoạn chuẩn bị xây dựng: 

a. Tác động đến môi trường không khí: 

- Trong quá trình giải phóng mặt bằng, san lấp, chất lượng môi trường không khí 

bị tác động do những nguyên nhân sau: 

   + Bụi phát sinh do công tác giải phóng mặt bằng, san lấp;  

   + Bụi và khí thải phát sinh do quá trình vận chuyển đất đào đấp; 
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   + Bụi và khí thải phát sinh từ các máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng; 

   + Mùi hôi phát sinh từ nơi tập trung rác thải sinh hoạt của công nhân; 

   + Tiếng ồn, rung phát sinh từ máy móc, thiết bị san lấp. 

- Trong các tác động này, tác động do bụi, khí thải của phương tiện giao thông vận 

chuyển và tiếng ồn, độ rung từ thiết bị thi công san lấp là các tác động chủ yếu của quá 

trình chuẩn bị mặt bằng.  

b. Tác động đến môi trường nước: 

Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước bao gồm: 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực quy hoạch. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc. 

c. Tác động do chất thải rắn: 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, san lấp nguồn phát sinh chất thải rắn, gồm: 

- Chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chất thải rắn từ hoạt động giải phóng mặt bằng. 

d. Các tác động khác: 

         Các hoạt động vận chuyển nguyên đất cát san lấp, máy móc, thiết bị trong giai đoạn 

giải phóng mặt bằng, san lấp làm gia tăng mật độ giao thông tại khu vực do vậy cần phải 

có các biện pháp quản lý các phương tiện ra vào công trình hợp lý.  

    3. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng: 

   3.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: 

  Trong giai đoạn thi công xây dựng công trình, các nguồn gây tác động có liên 

quan đến chất thải được trình bày trong bảng sau: 

Stt Hoạt động Nguồn gây tác động 

1 Đào móng. - Bụi phát sinh từ hoạt động đào móng; 

- Bụi, khí thải phát sinh từ xe vận chuyển đất 

đào móng. 

2 Vận chuyển nguyên, vật liệu, 

thiết bị, máy móc thi công xây 

dựng dự án. 

Bụi, khí thải từ xe tải vận chuyển vật liệu xây 

dựng vào ra công trường. 

3 - Xây dựng các hạng mục 

công trình; 

- Xây dựng hệ thống cấp thoát 

nước; 

- Xây dựng hệ thống điện, hệ 

thống thông tin liên lạc, ... 

- Bụi, khí thải từ các máy móc, thiết bị sử dụng 

trong quá trình thi công; 

- Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn, đốt 

nóng chảy; 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây 

dựng. 

4 Hoạt động sinh hoạt của công 

nhân tại công trường. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân; 

- Rác thải sinh hoạt của công nhân. 
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5 Hoạt động dự trữ, bảo quản 

nguyên nhiên liệu phục vụ 

công trình. 

Bụi, chất thải rắn từ rạp, trại chứa nguyên vật 

liệu (như bao bì, nguyên vật liệu bị hỏng...). 

3.2. Đối tượng bị tác động: 

Đối tượng và quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng được trình bày trong 

bảng sau: 

Stt Đối tượng bị tác động Quy mô bị tác động 

1 Môi trường không khí Khu vực quy hoạch 

2 Môi trường nước Nước ngầm trong và ngoài khu vực quy hoạch 

3 Môi trường đất Khu vực quy hoạch 

4 Tài nguyên sinh vật Tài nguyên sinh vật khu vực quy hoạch 

5 Sức khỏe Ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. 

3.3. Đánh giá tác động giai đoạn thi công xây dựng công trình: 

a. Tác động đến môi trường không khí: 

- Trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình trong khu quy hoạch, chất 

lượng môi trường không khí bị tác động do những nguyên nhân sau: 

   + Bụi phát sinh do công tác đào móng; 

   + Bụi và khí thải phát sinh do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu; 

   + Bụi và khí thải phát sinh từ các máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng; 

   + Bức xạ nhiệt phát sinh từ các quá trình thi công có gia nhiệt, khói hàn (như 

quá trình cắt sắt, thép, hàn để lắp ráp thiết bị,…); 

   + Mùi hôi phát sinh từ nơi tập trung rác thải sinh hoạt của công nhân; 

   + Tiếng ồn, rung phát sinh từ máy móc, thiết bị thi công. 

- Trong các tác động này, tác động do bụi, khí thải phương tiện giao thông vận 

chuyển và tiếng ồn, độ rung từ thiết bị thi công là các tác động chủ yếu của quá trình 

thi công xây dựng.  

b. Tác động đến môi trường nước: 

Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước bao gồm: 

  - Nước mưa chảy tràn qua khu vực quy hoạch. 

  - Nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc. 

  - Nước thải do các hoạt động xây dựng. 

 Nước mưa chảy tràn: 

Nước mưa chảy tràn tuy có lưu lượng lớn nhưng chỉ tập trung vào một vài tháng 

trong mùa mưa (thường trong khoảng tháng 9 đến tháng 11). Nước mưa chảy tràn có 

thể kéo theo đất, cát, rác thải và các loại cặn khác,... 
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 Nước thải sinh hoạt: 

- Tác động đến môi trường nước do quá trình thi công xây dựng chủ yếu do nước 

thải sinh hoạt của các công nhân xây dựng. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động 

sinh hoạt hàng ngày của công nhân làm việc. Số lượng công nhân trong giai đoạn thi 

công xây dựng, tất cả các công nhân đều tự túc chỗ ăn ở. 

- Nước cấp cho công nhân giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu là phục vụ cho nhà 

vệ sinh và rửa tay chân. Ước tính lượng nước sử dụng cho mỗi công nhân khoảng 50 

lít/ngày.  

- Lượng nước cấp không phục vụ ăn uống do đó lượng nước thải ước tính bằng 

90% lượng nước cấp. 

- Theo tính toán thống kê, đối với những quốc gia đang phát triển thì hệ số ô 

nhiễm do mỗi ngày vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) được 

trình bày trong bảng sau: 

Stt Chất ô nhiễm 
Hệ số 

(g/người/ngày) 

Hệ số (g/người/ngày) 

(trung bình) 

1 BOD5 45 – 54 49,5 

2 COD 72 - 102 87 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) 70 – 145 107,5 

4 Dầu mỡ  10 – 30 20 

5 Tổng nitơ (N) 6 – 12 9 

6 Tổng photpho (P) 0,6 – 4,5 2,55 

(Nguồn: Assessment of sources of air, water and land pollution, WHO, 1993) 

- Căn cứ vào các hệ số ô nhiễm tính toán nhanh nêu trên, có thể dự báo tải lượng 

các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng 

được trình bày trong bảng sau: 

Stt Chất ô nhiễm Tải lượng (g/ngày) 

1 BOD5 2.475 

2 COD 4.350 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) 5.375 

4 Dầu mỡ 1.000 

5 Tổng nitơ (N) 450 

6 Tổng photpho (P) 127,5 

- Tải lượng các chất ô nhiễm lớn, do đó sử dụng nhà vệ sinh di động, được hút 

định kỳ theo đúng quy trình quản lý kiểu nhà vệ sinh này. 

 Nước thải do hoạt động thi công, xây dựng: 

- Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết 

bị thi công. Tải lượng khó tính toán và phụ thuộc vào cách thức sử dụng nước của 

công nhân thi công. Nếu ý thức tiết kiệm nước của công nhân thi công càng cao thì tải 
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lượng thải sẽ càng thấp. Thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu là xi 

măng, đất, cát,… 

- Nhìn chung, nguồn thải này ít tác động đến môi trường khu vực và con người 

do tải lượng không lớn nên có khả năng tự thấm vào đất mà khó có khả năng tạo 

thành dòng chảy bề mặt gây ảnh hưởng đến nguồn nước. Do đó, cần có những biện 

pháp khắc phục và xử lý. 

c. Tác động do chất thải rắn: Trong quá trình xây dựng, nguồn phát sinh chất 

thải rắn, bao gồm: 

- Chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chất thải rắn xây dựng. 

- Chất thải rắn nguy hại. 

 Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của công 

nhân làm việc tại công trường.  

- Thành phần rác thải sinh hoạt này là thực phẩm dư thừa, vỏ trái cây,…. Với 

khối lượng rác thải sinh hoạt như trên, cần có biện pháp thu gom hợp lý, tránh khả 

năng gây tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng nhiều và gây tác động đến chất 

lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi hôi.  

- Ngoài ra, việc tồn đọng rác còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát 

triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của 

công nhân thi công.  

 Chất thải rắn xây dựng: 

- Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu là gạch vỡ, 

xi măng, đá, gỗ, vụn nguyên liệu,…  

- Tuy nhiên, đây là loại chất thải rắn có thể tái sử dụng nên các loại chất thải rắn 

này ít có khả năng phát thải ra môi trường ngoài. 

 Chất thải nguy hại: 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu là: Dầu nhớt thải 

trong quá trình bảo trì máy móc, thiết bị thi công; Các loại sơn, thùng sơn thải bỏ; Các 

thùng chứa hoá chất; Giẻ lau nhiễm dầu nhớt lau chùi máy móc, thiết bị. 

- Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh nếu không có biện pháp thu gom, quản 

lý sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường.  

d. Các tác động khác: 

 Gia tăng mật độ giao thông khu vực dự án: 

Các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị trong giai đoạn thi 

công xây dựng làm gia tăng mật độ giao thông tại khu vực nên cần có các biện pháp 

quản lý các phương tiện ra vào công trình hợp lý.  
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 Nguy cơ ngập úng: 

Hệ thống đường giao thông mới xây dựng nên hệ thống thoát nước xung quanh 

khu vực quy hoạch khá tốt, do đó nguy cơ ngập úng rất ít xảy ra. 

4. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động khai thác:  

  Trong giai đoạn hoạt động, các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

được trình bày trong bảng sau: 

Stt Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 Hoạt động ăn uống  - Thức ăn thừa, nước thải sinh hoạt. 

2 
Hoạt động sản xuất kinh 

doanh 
- Phát sinh nước thải, chất thải rắn công nghiệp. 

3 Giao thông nội bộ. 
- Khí thải và bụi từ các phương tiện giao thông sử 

dụng xăng, dầu: xe gắn máy, xe tải, xe ô tô,... 

4 
Hoạt độn g của hệ thống xử 

lý nước thải, chất thải rắn 

- Gây ô nhiễm môi trường nếu hệ thống khống chế 

ô nhiễm không hiệu quả hoặc gặp sự cố, các hệ 

thống này phát sinh các chất thải như bùn thải, các 

chất khí phân hủy kỵ khí. 

4.1. Tác động của chất thải khí: 

Dựa vào loại hình hoạt động của khu quy hoạch có thể tóm tắt các nguồn gây tác 

động có liên quan đến môi trường không khí chủ yếu từ các hoạt động sau: 

- Bụi và khí thải phát sinh từ các hoạt động của các phương tiện giao thông. 

- Hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp, công ty. 

 Hoạt động của các phương tiện giao thông: 

- Bụi chủ yếu phát sinh từ các phương tiện vận chuyển như xe gắn máy, xe ô tô, 

xe tải vận chuyển hàng hóa… Các loại bụi này tồn tại ở trạng thải lơ lửng trong không 

khí, có khả năng gây các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi…  

- Nhìn chung tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển không lớn nên mức độ tác động không đáng kể.  

 Mùi từ nơi tập kết chất thải rắn: 

- Nơi tập trung chất thải rắn trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ thích hợp, hoạt 

động của các vi sinh vật khi phân hủy kỵ khí các thành phần hữu cơ sẽ phát sinh mùi 

và tạo thành các chất khí như NH3, CH4…  

- Lượng khí này rất khó tính toán được nên ban quản lý Cụm công nghiệp sẽ 

quản lý chất thải phát sinh trong tòa nhà để tránh mùi phát sinh ra môi trường. 

4.2. Tác động của chất thải lỏng: 

Trong giai đoạn hoạt động đi vào hoạt động thì các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường nước chính bao gồm: nước mưa và nước thải sinh hoạt. 
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 Nước mưa chảy tràn: 

Tác hại do nước mưa chảy tràn là nước mưa cuốn theo các chất cặn bã và đất cát 

xuống đường thoát nước của khu quy hoạch, nếu không có các biện pháp tiêu thoát tốt 

sẽ gây nên tình trạng ứ đọng. 

 Nước thải sinh hoạt:  

- Nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là từ sinh hoạt của các hộ dân, công nhân 

viên và một lượng nước thải từ quá trình làm vệ sinh bãi đỗ xe, khu vực nhà vệ sinh, 

nước thải phát sinh trong quá trình ăn uống. 

- Loại nước thải này có chứa các chất cặn bã, dầu mỡ, các chất rắn lơ lửng (SS), 

các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, các hợp chất dinh dưỡng (N, P), vi khuẩn, 

chất hữu cơ chứa trong nước thải sinh hoạt bao gồm các chất như protein (40%÷50%), 

hydrat cacbon (40%÷50%) và chất béo (5%÷10%). 

            Bảng Nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ NỒNG ĐỘ 

1 TSS mg/l 220 

2 BOD5 mg/l 220 

3 COD mg/l 500 

4 Tổng nitơ mg/l 40 

5 Tổng Coliforms MPN/100ml 106 
 - 109 

 Nước thải công nghiệp:  

- Nước thải công nghiệp rất đa dạng, khác nhau về thành phần cũng như lượng 

phát thải và phụ thuộc vào nhiều yếu tố: loại hình công nghiệp, loại hình công nghệ sử 

dụng, tính hiện đại của côngnghệ, tuổi thọ của thiết bị, trình độ quản lý của cơ sở và ý 

thức cán bộ công nhân viên. 

- Thường phân loại nước thải công nghiệp theo các loại hình công nghiệp sản 

sinh ra nước thải đó để xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường xung quanh. 

4.3. Tác động của chất thải rắn: 

Hoạt động Cụm công nghiệp phát sinh chất thải rắn chủ yếu là chất thải sinh hoạt 

và chất thải công nghiệp, phần đánh giá cụ thể về thành phần và khối lượng phát sinh: 

- Chất thải sinh hoạt: Dựa trên quy mô của dự án và tiêu chuẩn khối lượng chất 

thải rắn phát sinh có thể tính toán được khối lượng chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chất thải công nghiệp: Một phần có thể tái sử dụng, một phần được thu gom 

tập kết về khu xử lý rác của Cụm công nghiệp. 

V. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN 

MÔI TRƯỜNG: 

1. Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, san lấp: 

1.1. Đối với bụi và khí thải: 

Bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị dự án chủ yếu từ hoạt động giải 

phóng mặt bằng, các phương tiện vận chuyển đất cát san lấp. Để giảm thiểu các nguồn 
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ô nhiễm này trong quá trình này, cần thực hiện các biện pháp sau: 

- Che chắn xung quanh khu vực xây dựng nhằm giảm thiểu mức độ tác động của 

bụi, các chất gây ô nhiễm không khí ra bên ngoài. 

- Sử dụng ống nhựa mềm tưới nước trong các ngày nắng tại khu vực đường nội 

bộ với tần suất: 01 lần/ngày. 

- Yêu cầu các loại xe chuyên chở đất, cát san lấp có bạt che phủ hợp lý để tránh 

phát tán bụi. 

- Kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở 

trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật. 

- Ưu tiên chọn nguồn vật liệu san lấp gần khu vực quy hoạch để giảm quãng 

đường vận chuyển. 

- Tất cả các xe ra khỏi công trình đều được rửa sạch để không mang theo đất cát 

và không gây ô nhiễm bụi trên các tuyến đường giao thông, đảm bảo mỹ quan đường 

phố. 

1.2. Đối với tiếng ồn và độ rung: 

Để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực từ nguồn gây ô nhiễm không khí cần 

thực hiện các giải pháp sau: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ của các phương tiện, sử dụng 

nhiên liệu xăng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết 

kế của động cơ để giảm thiểu ô nhiễm không khí và gây ồn. 

- Lập kế hoạch thi công hợp lý, không hoạt động cùng một thời điểm các thiết bị 

thi công gây ồn lớn (máy khoan, máy đào, xe ủi,...) để tránh tác động cộng hưởng của 

tiếng ồn và rung. 

1.3. Đối với môi trường nước: 

Các nguồn nước thải gây ô nhiễm trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, san lấp là 

nước mưa chảy tràn, nước thải thi công và nước thải sinh hoạt. Biện pháp khống chế ô 

nhiễm nguồn nước được đề xuất như sau: 

a. Nước mưa chảy tràn và nước rửa xe: 

- Nước thải từ rửa xe ra vào công trường có lưu lượng nhỏ nên được thoát vào hố 

ga cùng với nước mưa.  

- Các tuyến thoát nước mưa, nước rửa xe được thực hiện phù hợp với quy hoạch 

thoát nước. 

b. Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng, san lấp là nước thải 

sinh hoạt của công nhân, để thu gom lượng nước thải này nhằm tránh xả thải làm ô 

nhiễm môi trường, các công nhân sẽ sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu trong khu vực quy 

hoạch (của Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc). 

1.4. Đối với chất thải rắn: 

a. Đối với chất thải sinh hoạt: 

- Thực hiện tốt phân loại rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng. 
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- Đặt các thùng chứa rác sinh hoạt để thu gom rác. Rác thải sinh hoạt được thu 

gom vào các thùng chứa sau đó được tập kết đến bãi rác chung của Huyện. 

b. Đối với chất thải rắn xây dựng: 

Chất thải rắn xây dựng như sắt thép vụn hoặc hỏng,... có khả năng tái chế sẽ 

được thu gom và bán phế liệu. 

c. Đối với chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại (dầu nhớt thải, giẻ lau nhiễm dầu,...) được phân loại riêng, thu 

gom và lưu giữ tại khu vực riêng và xử lý theo đúng quy định. 

2. Trong giai đoạn thi công xây dựng: 

2.1. Đối với bụi và khí thải: 

Như đã đánh giá ở trên bụi phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu từ hoạt 

động đào móng, các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và quá trình thi công xây 

dựng. Để giảm thiểu các nguồn ô nhiễm này trong quá trình xây dựng Ban quản lý 

Khu công nghiệp kết hợp cùng đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Che chắn xung quanh khu vực xây dựng dự án nhằm giảm thiểu mức độ tác 

động của bụi, các chất gây ô nhiễm không khí ra bên ngoài. 

- Sử dụng ống nhựa mềm tưới nước trong các ngày nắng tại khu vực đường nội 

bộ với tần suất: 01 lần/ngày. 

- Yêu cầu các loại xe chuyên chở nguyên vật liệu (đất, cát, sỏi, xi măng…) có bạt 

che phủ hợp lý để tránh phát tán bụi. 

- Kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở 

trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật. 

2.2. Đối với tiếng ồn và độ rung: 

Để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực từ nguồn gây ô nhiễm không khí nêu 

trên, cần có các giải pháp sau: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ của các phương tiện, sử dụng 

nhiên liệu xăng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết 

kế của động cơ để giảm thiểu ô nhiễm không khí và gây ồn. 

- Hạn chế các phương tiện vận chuyển qua các tuyến đường có mật độ giao 

thông cao, vào giờ cao điểm hay vào thời gian nghỉ ngơi của người dân;  

- Không tập trung các phương tiện và thiết bị thi công cơ giới hoạt động cùng 

một lúc, tại một vị trí để hạn chế khả năng gây cộng hưởng về tiếng ồn. 

- Tiến hành thi công tuyến theo hình thức cuốn chiếu, theo từng phân đoạn để thu 

hẹp phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn do các hoạt động thi công gây ra, tránh gây ảnh 

hưởng và tác động trên phạm vi rộng; 

- Hạn chế thi công vào các thời gian yên tĩnh (buổi trưa, ban đêm) để không gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ của các phương tiện, sử dụng 
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nhiên liệu xăng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, sử dụng nhiên liệu đúng với thiết 

kế của động cơ để giảm thiểu ô nhiễm không khí và gây ồn. 

=> Đánh giá hiệu quả các biện pháp giảm thiểu: 

+ Việc điều tiết xe, các máy móc thi công và bố trí thời gian làm việc thi công 

hợp lý giảm được mức ồn do cộng hưởng, do tập trung quá nhiều phương tiện, máy 

móc tại một thời điểm thi công; 

+ Các biện pháp được thực hiện sẽ giảm thiểu được phần nào những tác động 

của tiếng ồn tới sức khoẻ của công nhân xây dựng. 

 2.3. Đối với môi trường nước: 

Các nguồn nước thải gây ô nhiễm trong giai đoạn thi công xây dựng là nước mưa 

chảy tràn, nước thải thi công và nước thải sinh hoạt. Biện pháp khống chế ô nhiễm 

nguồn nước được đề xuất như sau: 

a. Nước mưa chảy tràn và nước thải thi công: 

Nước mưa và nước thải thi công trên công trường chủ yếu là đất cát nên ít gây ô 

nhiễm môi trường nếu thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như sau: 

- Quy hoạch một khu chứa và trộn nguyên vật liệu trong suốt quá trình thi công. 

Nước mưa và nước thải từ khu trộn nguyên vật liệu theo mương dẫn tạm đổ ra sông 

Châu Đốc. 

- Nước thải từ rửa xe ra vào công trường có lưu lượng nhỏ nên được thoát vào 

mương dẫn tạm cùng với nước mưa và nước thải thi công.  

- Tuyến thoát nước tạm đảm bảo tiêu thoát triệt để, không gây ngập úng trong 

quá trình xây dựng và không gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước thải của các khu 

vực bên ngoài quy hoạch. 

- Các tuyến thoát nước tạm cho nước mưa, nước thải thi công được thực hiện phù 

hợp với quy hoạch thoát nước. 

b. Nước thải sinh hoạt: 

- Nước thải phát sinh trong quá trình thi công là nước thải sinh hoạt của công 

nhân, trong điều kiện thi công, để tránh tình trạng mất vệ sinh gây ảnh hưởng đến các 

hộ dân xung quanh dự án sẽ sử dụng nhà vệ sinh di động cho công nhân. 

- Theo tiêu chuẩn của Bộ y tế thì cứ 10 người phải có một nhà vệ sinh.  

=> Đánh giá các biện pháp giảm thiểu:  

+ Do các biện pháp giảm thiểu này đều được dựa trên cơ sở truy xét các nguyên 

nhân gây ô nhiễm do các hoạt động gây ra do đó đảm bảo ngăn ngừa và hạn chế ô 

nhiễm đối với các nguồn nước ngầm tại khu vực quy hoạch. 

+ Khả năng thực hiện các biện pháp giảm thiểu là khá cao do các biện pháp đều 

không có yêu cầu quá cao về mặt công nghệ và phù hợp với nguồn nhân lực. 

2.4. Đối với chất thải rắn: 

a. Đối với chất thải sinh hoạt: 

- Thực hiện tốt phân loại rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng. 
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- Đặt các thùng chứa rác sinh hoạt khu vực công trường để thu gom rác. 

- Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng chứa, sau đó được vận chuyển 

đến bãi rác chung của thành phố. 

b. Đối với chất thải rắn xây dựng: 

- Chất thải rắn xây dựng như gạch vỡ, vữa hỏng hoặc dư thừa,... được tận dụng 

cho mục đích lấp hố móng.  

- Các loại chất thải xây dựng khác như bao bì xi măng, sắt thép vụn hoặc hỏng,... 

chiếm đa số tại công trường xây dựng được thu gom và bán phế liệu. 

c. Đối với chất thải nguy hại: 

- Chất thải nguy hại (dầu nhớt thải, vỏ thùng sơn thải bỏ, giẻ lau nhiễm dầu, ...) 

được phân loại riêng, thu gom và lưu giữ tại khu vực riêng, có mái che.  

- Định kỳ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

đúng quy định. 

=> Các biện pháp giảm thiểu, quản lý chất thải rắn đề ra về cơ bản đáp ứng 

được mục tiêu bảo vệ môi trường: 

+ Bùn đất, phế thải xây dựng được sử dụng đúng mục đích, đổ bỏ đúng nơi quy 

định nên không gây tác hại đối với môi trường khu vực; 

+ Rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đúng quy định đã hạn chế được mùi hôi 

do sự phân huỷ chất hữu cơ và hoạt động của vi sinh vật có hại. 

3. Trong giai đoạn hoạt động khai thác: 

3.1. Đối với bụi và khí thải:  

Bụi và các khí ô nhiễm phát sinh từ  hoạt động giao thông có nồng độ không cao. 

Để khống chế nguồn ô nhiễm này, ngay từ khâu xây dựng dự án và trong suốt quá trình 

triển khai hoạt động xí nghiệp, công ty sẽ có một số biện pháp khống như sau: 

- Bê tông hóa đường nội bộ trong khu vực dự án. 

- Xây dựng chế độ chạy của xe vào trung tâm thương mại, xe khi vào đến khu 

vực dự án phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian đón trả khách không 

nổ máy. 

- Trồng nhiều cây xanh trong và xung quanh khu vực, trên các tuyến đường nội bộ 

vì cây xanh có tác dụng điều hoà vi khí hậu và khống chế bụi rất hiệu quả.  

- Tổ chức đội xe ô tô phun nước, tưới cây, rửa đường để giảm thiểu ô nhiễm bụi. 

- Vệ sinh quét dọn thường xuyên khuôn viên trung tâm thương mại, khu dân cư. 

- Các phương tiện giao thông phải được bảo trì và thay thế nếu không còn đảm bảo 

kỹ thuật. Bên cạnh đó cần sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

3.2. Đối với tiếng ồn và độ rung: 

- Tiếng ồn trong khi dự án hoạt động chủ yếu là do hoạt động của con người gây 

ra kèm theo đó do các thiết bị như máy bơm nước. 
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- Những hoạt động trao đổi mua bán ở các khu vực lân cận của dự án phát sinh 

tiếng ồn, các hoạt động lấn chiếm vỉa hè mở các quán ăn hè phố gây ra mức độ ô 

nhiễm cao về tiếng ồn.  

- Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, bôi trơn các máy móc định kỳ hạn chế 

được độ rung và tiếng ồn của máy móc. 

3.3. Đối với mùi hôi từ khu vệ sinh và hệ thống xử lý nước thải: 

Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ khu nhà vệ sinh, Chủ dự án sẽ thực hiện các 

biện pháp như sau: 

- Khu nhà vệ sinh được xây dựng thông thoáng. Bố trí nhân viên thường xuyên 

thu dọn tại khu nhà vệ sinh. 

- Nâng cao ý thức người dân về giữ gìn vệ sinh chung bằng các bảng thông báo 

tại khu nhà vệ sinh. 

- Trồng nhiều cây xanh quanh khu nhà vệ sinh để giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ 

hệ thống xử lý nước thải. Đảm bảo vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình, 

tránh làm chết vi sinh vật gây mùi. 

3.4. Đối với môi trường nước: 

- Nước mưa được thu gom và dẫn ra sông kênh Ba Nhịp, kênh Vĩnh Tế. Để giảm 

thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn gây ra sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

   + Khu vực sân bãi thường xuyên được làm vệ sinh sạch sẽ, không để vương vãi 

rác thải trong quá trình sinh hoạt của khách trong khu vực. 

   + Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng một cách hợp lý và hạn 

chế nước mưa chảy tràn qua khu vực chứa rác tạm thời.  

   + Khu vực sân bãi, khu hành lang được tráng nhựa, tạo độ dốc cần thiết để 

nước mưa thoát nhanh.  

   + Dọc theo cống thoát, tại điểm xả cuối cùng đặt song chắn rác để tách rác có 

kích thước lớn trước khi thải ra cống thoát nước chung. 

   + Thường xuyên nạo vét thông dòng chảy để nước mưa có thể tiêu thoát một 

cách triệt để không ứ đọng, gây ứ đọng. 

- Nước thải sinh hoạt, công nghiệp: Sau khi qua hệ thống xử lý nước thải cấp 1, 

xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát mưa, thoát ra kênh 

Ba Nhịp, kênh Vĩnh Tế. 

3.5. Đối với chất thải rắn: 

a. Đối với chất thải sinh hoạt: 

- Thực hiện tốt phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn. 

- Đặt các thùng chứa rác sinh hoạt tại các khu vực phát sinh ăn uống, thu gom 

sau đó được vận chuyển đến điểm tập kết tại Khu kỹ thuật trước khi Ban Công trình 

đô thị của thành phố đến thu gom tập kết về bãi rác chung của thành phố. 
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b. Đối với chất thải công nghiệp: 

- Thực hiện phân loại rác thải công nghiệp tái chế và rác thải công nghiệp không 

tác chế. 

- Khu vực rác thải công nghiệp bố trí riêng để phân loại rác trước khi tập kết đến 

khu vực xử lý rác thải công nghiệp của Tỉnh. 

=> Các biện pháp giảm thiểu, quản lý chất thải rắn đề ra về cơ bản đáp ứng 

được mục tiêu bảo vệ môi trường: 

+ Bùn đất, phế thải xây dựng được sử dụng đúng mục đích, đổ bỏ đúng nơi quy 

định nên không gây tác hại đối với môi trường khu vực; 

+ Rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đúng quy định đã hạn chế được mùi hôi 

do sự phân huỷ chất hữu cơ và hoạt động của vi sinh vật có hại. 

+ Rác thải công công nghiệp xử lý đúng quy định của Tỉnh. 
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BẢN ĐỒ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

 



_____________________________________________________________________ 

Thuyết minh: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh Tế, TP.Châu Đốc 

 

52 

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

--------- --------- 

 

Trên cơ sở định hướng Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm Công 

nghiệp Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang nhằm tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Xây dựng và phát triển Cụm Công nghiệp 

Vĩnh Tế trên cơ sở phát huy nội lực, thu hút các thành phần kinh tế và các Nhà đầu tư 

làm động lực phát triển thành phố Châu Đốc theo định hướng của Tỉnh. 

Để biến đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm Công nghiệp 

Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang thành hiện thực, bước tiếp theo phải lập 

các dự án khả thi, huy động nguồn vốn của mọi thành phần kinh tế tại chỗ và bên 

ngoài, cùng với thủ tục đầu tư nhanh gọn, chính sách quản lý chặt chẽ, đảm bảo việc 

xây dựng theo quy hoạch được duyệt trên cơ sở của Quy định quản lý theo đồ án quy 

hoạch./. 
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PHỤ LỤC 

THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 

--------- --------- 

 

  - Các cơ sở trong nội ô cần đưa vào Cụm công nghiệp Vĩnh Tế để đảm bảo an 

toàn vệ sinh môi trường (Tài liệu do phòng tài nguyên môi trường thành phố Châu 

Đốc cung cấp), cụ thể: 

     + Tổng số cơ sở sản xuất    : 78 cơ sở 

     + Tổng diện tích đang hoạt động : 3,407 ha 

  - Thống kê của Phòng QLĐT thì các cơ sở phải bố trí vào cụm công nghiệp là: 

3,6ha (43 cơ sở), trong các loại hình sản xuất chia làm 3 nhóm sản xuất chính, như 

sau: 

       + Nhóm sản xuất yêu cầu khối lượng nguyên liệu sản phẩm lớn: Xay xát, 

lương thực, xẻ gỗ, thức ăn, bột cá, cơ khí nông nghiệp, nước đá cây. 

   + Nhóm đặc sản đặc biệt: Chế biến mắm, khô cá, khô bò. 

       + Nhóm thực phẩm gia công chế biến hàng tiêu dùng: Bún, rượu, bánh đặc sản, 

nước đóng chai, đường Thốt Nốt, gia công cửa, nhôm, sắt tráng kẽm, đồ mộc,… 

  - Ưu tiên bố trí về phía kênh Ba Nhịp do có quỹ đất của thành phố quản lý (đầu 

tư giai đoạn đầu) với các lô D, lô E, lô F trên cơ sở loại hình để bố trí hợp lý, như sau: 

     + Lô A, lô B, lô C: Chưa có quỹ đất bố trí loại hình mời gọi đầu tư. 

     + Lô D, lô E, lô F: Ưu tiên sắp xếp di dời các cơ sở từ nội ô. 

  - Đính kèm danh sách thống kê cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phải 

bố trí tập trung vào Cụm công nghiệp của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

Châu Đốc. 

  - Đính kèm Danh sách thống kê cơ sở sản xuất nằm trong Khu dân cư của Phòng 

Quản lý đô thị thành phố Châu Đốc. 


