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MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN

1.1. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án.
Đền Hùng là khu di tích lịch sử duy nhất về cội nguồn của dân tộc Việt
Nam, là nơi thờ các Vua Hùng có công dựng nước, Tổ tiên của dân tộc Việt
Nam được xếp hạng Khu di tích lịch sử văn hóa quan trọng đặc biệt của quốc
gia thuộc thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ngày
12/8/2009 Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định số 1272/QĐ-TTg về việc xếp
hạng Đền Hùng là Di tích Quốc gia đặc biệt, đây là nơi tâm linh, giáo dục
truyền thống đoàn kết dân tộc.
Dự án Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc một trong 07
nhóm dự án thành phần theo Quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng
tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 48/QĐ-TTg ngày 30/03/2004. Dự án được triển khai đầu tư xây dựng từ
năm 2007, đến thời điểm hiện tại Dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng giai
đoạn I, giai đoạn II gồm một số hạng mục: cơ sở hạ tầng cảnh quan đường giao
thông khu vực sân trước cổng Đền, sân lễ hội và khán đài; hệ thống bảng điện
tử; các công trình phục vụ lễ hội như: Sân thể thao, nhà đấu vật, nhà trưng bày
nghệ thuật, nhà làm việc, chợ quê, cổng vào khu trung tâm lễ hội, quảng trường
trước cổng, đường trục lễ hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực I, hạ tầng Bãi đỗ Trung
tâm lễ hội, bãi đỗ xe đồi Mui Rùa và các công trình kiến trúc cảnh quan bãi đỗ
xe, các tuyến giao thông 3,6,7, cải tạo đoạn quốc lộ 32C tiếp giáp đường trục lễ
hội, bãi đỗ xe đồi Mui Rùa, Nâng cấp đường điện cao thế 6KV lên 22KV đoạn
từ Quân khu II đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng... Việc đầu tư xây dựng các
hạng mục thuộc Dự án Trung tâm lễ hội đã góp phần xây dựng cơ sở vật chất
của Khu di tích lịch sử Đền Hùng khang trang, tạo cảnh quan đồng bộ, đẹp đẽ,
đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân khi về thăm viếng Đền Hùng và đáp ứng yêu
cầu tổ chức Lễ hội trang nghiêm, trọng thể với nghi thức Quốc gia, tạo được ấn
tượng sâu sắc về sự linh thiêng của Khu di tích cho nhân dân trong nước và du
khách quốc tế. Tuy nhiên, Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm lễ hội mới chỉ chú
trọng đầu tư xây dựng các hạng mục công trình phục vụ lễ hội trong phạm vi
quy hoạch, các khu vực khác cảnh quan cây xanh còn hoang sơ cần được nghiên
cứu và tiếp tục hoàn thiện, cụ thể:
Trục lễ hội đã được xây dựng với chiều dài 847m dẫn từ QL32C với vai
trò chính là phục vụ tổ chức lễ hội và khách thập phương về thăm viếng nhưng
hai bên trục lễ hội mới chỉ có hai công trình Nhà làm việc và Nhà đón tiếp còn lại
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là diện tích đất ruộng, do vậy cần được nghiên cứu đầu tư hai bên trục lễ hội sinh
động, phong phú hơn để phù hợp với kiến trúc cảnh quan chung của Khu di tích.
Bảo tàng Hùng Vương là nơi lưu giữ những hiện vật lịch sử của dân tộc và
nghiên cứu khoa học, là nơi bảo tồn và giới thiệu cho đồng bào nước khi về với
Đền Hùng những hiện vật có giá trị lịch sử thể hiện truyền thống dựng nước và giữ
nước của dân tộc. Bảo tàng Hùng Vương được đầu tư xây dựng từ năm 1984, sau
nhiều năm đưa vào sử dụng công trình đã xuống cấp, hệ thống trang thiết bị lạc
hậu, điều kiện bảo quản hiện vật không được đảm bảo. Trước thực trạng trên cho
thấy việc cải tạo nâng cấp cho công trình là hết sức cần thiết, đảm bảo điều kiện
lưu giữ, nghiên cứu các hiện vật, cải tạo không gian trưng bày tạo môi trường tham
quan khang trang, thuận lợi hơn cho du khách khi đến thăm Bảo tàng.
Ngoài ra, trong khu Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng còn
hạng mục Đồi Công Quán được đầu tư tôn tạo cảnh quan từ những năm cuối thế
kỷ 20, đến nay có nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp nhưng chưa được
cải tạo đầu tư xây dựng trong khi Đồi Công Quán có vị trí quan trọng và tầm
nhìn đẹp vì khi đứng từ trên núi Nghĩa Lĩnh ta có thể bao quát toàn sân lễ hội và
cảnh Khu trưng bày sinh vật cảnh và nhà trưng bày phong lan, nhà múa rối
nước, giàn hoa bằng gốm hình tre, nhà đấu vật, sân trước cổng đền, hồ Khuôn
Muồi và Hồ Gò Cong, ngã Năm Đền Giếng, đồi Công Quán. Chính vì vậy việc
xây dựng tôn tạo đồi Công Quán để kết nối cảnh quan toàn khu di tích là rất cần
thiết nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung và quy hoạch phân khu khu trung tâm lễ
hội khu di tích lịch sử Đền Hùng đã được phê duyệt.
Để đáp ứng nhu cầu thăm quan ngày càng tăng của du khách từ khắp mọi
miền đất nước và kiều bào nước ngoài hành hương về Đền Hùng trong những
năm tới (dự báo trong giai đoạn 2016-2020 du khách đến Đền Hùng trong mùa
lễ hội (10 ngày) đạt khoảng 8 đến 10 triệu lượt người) đòi hỏi việc đầu tư, hoàn
thiện tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan để Khu trung tâm lễ hội – Khu di tích
lịch sử Đền Hùng (gồm các công trình: Trung tâm lễ hội giai đoạn 3; Cải tạo
Bảo tàng Hùng Vương; Tôn tạo cảnh quan Đồi Công Quán) trở thành một tổng
thể hoàn chỉnh thống nhất và phù hợp với quy hoạch phát triển Khu di tích lịch
sử Đền Hùng đã được phê duyệt tại Quyết định số số 48/QĐ-TTg ngày
30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị
Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 tại Quyết định số
1021/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về là rất cần thiết. Khu
Di tích lịch sử Đền Hùng đã lập dự án Hoàn thiện tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh
quan Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt chủ trương tại văn bản số 185/TTg – KGVX ngày 01/02/2016; Hội
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đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đồng ý tại văn bản số 156/TT – HĐND ngày
27/8/2015. Đây là loại dự án tu bổ, tôn tạo và đầu tư xây dựng bổ sung mới một
số hạng mục công trình thuộc khu Trung tâm Lễ hội đã được UBND tỉnh Phú
Thọ phê duyệt tại Quyết định số 710/QĐ – UBND ngày 30/3/2016 và giao cho
Khu di tích lịch sử Đền Hùng làm chủ đầu tư.
Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường, Khu di tích lịch sử Đền Hùng phải lập
báo cáo ĐTM Dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan trung tâm lễ
hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng” theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định
số 18/2015/NĐ - CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (chi tiết thuộc Mục 2, Phụ
lục II) và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt dự án theo
qu định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ - CP ngày
14/02/2015 của Chính phủ (chi tiết thuộc Mục 2, Phụ lục III Danh mục các dự
án thuộc trách nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Dự án có sử dụng đất của vườn quốc
gia, khu bảo tồn thiên nhiên).
Vì vậy, căn cứ Mục 2, Phụ lục II, 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, dự án nàythuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập theo Thông tư
số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế
hoạch bảo vệ môi trường.
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tƣ
- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư: UBND tỉnh Phú Thọ.
+ Địa chỉ: Đường Trần Phú – Phường Tân Dân – Thành phố Việt Trì –
Tỉnh Phú Thọ.
+ Điện thoại: 02103.846647 – 02103.847939
Fax: 02103.846816
+ Email: ubphutho@hn.vnn.vn
- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án: Bộ Tài nguyên
và Môi trường
1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án, quy hoạch phát triển do cơ
quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền thẩm định phê duyệt
Dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan trung tâm lễ hội Khu
di tích lịch sử Đền Hùng” nằm trong Quy hoạch phát triển Khu Di tích lịch sử
Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê
duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 30/3/2004 và phù hợp với Quy hoạch
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Bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến
năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1021/QĐTTg ngày 03/7/2015 trong đó tiếp tục kế thừa Quy hoạch phát triển Khu Di tích
lịch sử Đền Hùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
48/2004/QĐ-TTg ngày 30/3/2004 để nghiên cứu bảo quản, tu bổ, phục hồi các
yếu tố gốc của các di tích; bảo vệ và phát huy các giá trị lịch sử, rừng quốc gia,
cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái; tổ chức không gian các hạng mục
công trình xây dựng mới, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật... Nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần, dân trí của nhân dân các xã vùng ven Khu di tích; tạo
cho Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn của
du lịch, thành phần quan trọng nhất của thành phố Việt Trì - Thành phố lễ hội
về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.
Theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính
phủ, có 07 nhóm dự án sau:
- Các nhóm dự án đã nêu trong Quyết định số 63/QĐ - TTg ngày
08/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ:
+ Nhóm dự án bảo tồn, tôn tạo và bảo vệ khu di tích;
+ Khu trung tâm lễ hội;
+ Dự án bảo vệ tu bổ xây dựng khu rừng quốc gia;
+ Hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cả dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới
tuyến đường giao thông cùng với bãi đỗ xe);
+ Hỗ trợ phát triển kinh tế vùng ven;
- Các nhóm dự án bổ sung:
+ Dự án tháp Hùng Vương;
+ Các công trình du lịch dịch vụ.
Dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan trung tâm lễ hội
Khu di tích lịch sử Đền Hùng” thuộc nhóm dự án Khu trung tâm lễ hội.
Trong giai đoạn hiện tại còn có Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Khu di tích lịch sử Đền Hùng giai đoạn 2016 - 2020” do Khu di tích lịch sử Đền
Hùng làm chủ đầu tư đang được triển khai thực hiện.
Các dự án về xây dựng, hoàn thiện, tu bổ và tôn tạo hạ tầng thuộc Khu di
tích lịch sử Đền Hùng phù hợp với Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ
giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Phú Thọ
phê duyệt tại Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM

Việc thực hiện ĐTM của dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh
quan trung tâm lễ hội - Khu di tích lịch sử Đền Hùng” dựa trên cơ sở các văn
bản pháp lý sau:
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2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn
kỹ thuật về môi trường làm căn cứ thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM
của dự án
2.1.1. Các văn bản pháp luật.
- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13, ngày 23/06/2014 của Quốc
hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa
XIII, kỳ họp thứ 7;
- Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa
XIII, kỳ họp thứ 7;
- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội
khóa XII, kỳ họp thứ 4;
- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hộ khóa XI,
kỳ họp thứ 7;
- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 14/12/2004 của Quốc hội
khóa X, kỳ họp thứ 9;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số
32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5;
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc hội
khóa XII, kỳ họp thứ 5;
- Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 14/12/2004 của
Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6;
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa
XIII, kỳ họp thứ 6;
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, ngày 21/6/2012 của Quốc hội
khóa XIII, kỳ họp thứ 3;
- Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc
hội khóa X, kỳ họp thứ 9; Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi số 40/2013/QH13
ngày 22/11/2013 của Quốc hội Khóa XIII kỳ họp thứ 6 về sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10;
- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc
hội khóa XII, kỳ họp thứ 4;
- Nghị định số 23/2006/ NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi
hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 09/2006/ NĐ-CP ngày
16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;
- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy;
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- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về
hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý
đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ - CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ
về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐCP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 44/2014/NĐ - CP ngày 15/4/2044 của Chính phủ quy định
về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 98/2010/NĐ - CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều
của Luật Di sản văn hóa;
- Nghị định số 70/2012/NĐ - CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định
thẩm định quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu
bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh;
- 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 19/2015/NĐ - CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 80/2014/NĐ - CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ: Về thoát
nước và xử lý nước thải;
- Nghị định số 59/2007/NĐ - CP, ngày 09/04/2007 của Chính Phủ về
quản lý chất thải rắn;
- Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy
định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, ngày 24/04/2015 của Chính phủ quy định
về quản lý chất thải và phế liệu;
-Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày14/11/2013 của Chính phủ quy định
về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về phí
bảo vệ môi trường đối với nước thải;
- Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hoá,
thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục
hồi di tích;
- Thông tư số 06/2016/TT-BXD 10/03/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn
xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 01/2015/TT-BXD
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ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP 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 trường về quy định 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-BTNMTngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;
- Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày19/12/2012 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong
quan trắc môi trường;
- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia
hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
- Thông tư số 16/2009/TT - BTNMT, ngày 07/10/2009; Thông tư số
25/2009/TT–BTNMT, ngày 16/11/2009; Thông tư số 39/2010/TT – BTNMT,
ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành các Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT, ngày
28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về môi trường; Thông tư số 32/2013/TT – BTNMT, ngày 25/10/2013
của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi
trường; Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT;Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT;
Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho
phép một số kim loại nặng trong đất; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
nước mặt, nước dưới đất.
- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về
việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc, 7 thông số vệ sinh
lao động.
2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường.
- Quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về chất lượng nước dưới đất;
- Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về chất lượng nước mặt;
- Quy chuẩn QCVN 03- MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;
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- Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước sinh hoạt;
- Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước thải sinh hoạt;
- Quy chuẩn QCVN 40:2011/NTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước thải công nghiệp;
- Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước ăn uống;
- Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước sinh hoạt;
- Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng không khí xung quanh;
- Quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
một số chất độc hại trong không khí xung quanh;
- Quy chuẩn QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy định về ngưỡng chất thải
nguy hại;
- Quy chuẩn 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.
- TCVN 2622-1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu
cầu thiết kế; TCVN 5738 : 2001: Hệ thống báo cháy tự động; QCVN06:2010/BXD
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 33-2006: Hệ thống tài liệu thiết kế cấp
nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công; Tiêu chuẩn ngành
20TCN 33-85: Cấp thoát nước, mạng lưới bên ngoài và công trình;
- Các tiêu chuẩn về thiết kế xây dựng, Bộ Xây dựng năm 2005.
2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của
cấp có thẩm quyền về dự án.
- Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính
Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh
Phú Thọ đến năm 2015;
- Quyết định số 1021/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích
lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025;
- Quyết định số 63/QĐ - TTg ngày 08/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Dự án tổng thể Khu di tích lịch sử Đền Hùng;
- Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 12/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về
việc thành lập Khu rừng Quốc gia Đền Hùng và xây dựng dự án đầu tư Khu
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rừng Quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ;
- Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 10/4/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ
về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu trung tâm lễ hội, Khu di
tích lịch sử Đền Hùng tỷ lệ 1/2000;
- Văn bản số 185/TTg – KGVX ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện tu bổ, tôn tạo hạ
tầng, cảnh quan Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng;
- Văn bản số 156/TT – HĐND ngày 27/8/2015 của Thường trực HĐND
tỉnh Phú Thọ về việc nhất trí chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện tu bổ, tôn tạo
hạ tầng, cảnh quan Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng;
- Văn bản số 542/UBND-VX1 ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ
về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh
quan Trung tâm lễ hội - Khu di tịch lịch sử Đền Hùng;
- Quyết định số 710/QĐ – UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch UBND
tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Hoàn thiện tu bổ, tôn tạo
hạ tầng, cảnh quan Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng;
- Văn bản số 01/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 04/01/2016 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án hoàn thiện tu
bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan Khu trung tâm lễ hội - Khu di tích lịch sử Đền
Hùng và các ý kiến góp ý của các Bộ, nghành tại các Văn bản số: 16573/BTCĐT ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính, số 4830/BVHTTDL-DSVH ngày
23/11/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, số 4791/BTNMT-KH ngày
09/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 9032/BNN-KH ngày
03/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2877/BXD-HĐXD
ngày 08/12/2015 của Bộ Xây dựng;
2.3. Các tài liệu, dữ liệu có liên quan do chủ dự án tự tạo lập đƣợc sử
dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được thực hiện trên cơ
sở các tài liệu và số liệu như sau:
- Thuyết minh, thiết kế cơ sở Dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng
cảnh quan Trung tâm lễ hội - Khu di tích lịch sử Đền Hùng” của Khu Di tích
lịch sử Đền Hùng tại xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
-Số liệu thu thập về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực dự án,
ý kiến của các tổ chức, chính quyền địa phương về việc thực hiện dự án.
- Kết quả khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng các thành phần môi
trường tại khu vực dự án;
- Các tài liệu điều tra, đo đạc thực tế tại hiện trường khu vực dự án;
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- Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ năm 2015;
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành;
- Kết quả phân tích mẫu các thành phần môi trường đất, nước, không khí
tại khu vực thực hiện dự án tại thời điểm lập báo cáo ĐTM;
- Ý kiến tham vấn của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư xã
Hy Cương nơi thực hiện dự án.
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án “Hoàn thiện, tu bổ,
tôn tạo hạ tầng cảnh quan Trung tâm lễ hội - Khu di tích lịch sử Đền Hùng” của
Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tại xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú
Thọ được thực hiện với sự tư vấn của Công ty TNHH tư vấn Tài nguyên và Môi
trường Triều Dương.
- Địa chỉ đơn vị tư vấn: Tổ 37A, khu 3, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì,
tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 02103.858.898
Email: trieuduongtvtnmt@gmail.com
- Đại diện người đứng đầu cơ quan tư vấn:
- Bà: Nguyễn Thị Bích Liên
Chức vụ: Giám đốc công ty
Danh sách những ngƣời trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án.
Học hàm,
Nội dung phụ
TT
Họ và tên
Chức danh
học vị
trách trong ĐTM
I. Chủ đầu tư: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
1 Lưu Quang Huy
Giám đốc
Trưởng ban
2 Lê Đức Thọ
Quản lý dự án
Trưởng phòng Kế
3 Hà Xuân Qúy
hoạch Kỹ thuật
4 Kỳ Quang Bình
Kỹ sư xây dựng
II. Cơ quan tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Tài nguyên và Môi trường Triều Dương
Kỹ sư Xây
Phó Giám đốc
Quản lý chung
1 Nguyễn Giang Nam
dựng
công ty
Kỹ sƣ Môi Phó trƣởng phòng
Chủ nhiệm
2 Trần Thị Lệ Thủy
trƣờng
tổng hợp
Cử nhân Hóa Phó TP phòng Kỹ - Khảo sát thực địa
3 Phan Mạnh Hà
Môi trường
thuật CN
- Thu thập và xử lý
Thạc sỹ Tự
Trưởng phòng Tư số liệu.
4 Nguyễn Mạnh Hùng
- Viết báo cáo từng
động hóa
vấn thiết kế
phần.
Kỹ sư Môi
Cán bộ phòng
5 Trần Thị Thùy Linh
- Đề xuất các biện
trường
Tổng hợp
Cử nhân môi
Cán bộ phòng Tư pháp xử lý và giảm
6 Phạm Thị Hảo
thiểu.
trường
vấn thiết kế
Kỹ sư Môi
Cán bộ phòng Kỹ
7 Lê Thị Loan
trường
thuật CN
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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Cử nhân môi
Cán bộ phòng Tư
trường
vấn thiết kế
IV. Các đơn vị, cá nhân cộng tác lập báo cáo
Cán bộ của Công ty
Cử nhân hóa
1 cổ phần Khoa học và
phân tích
Công nghệ Việt Nam
8

2

STT

Đặng Thị Hường

Ngô Quốc Khánh

Thạc sỹ CN
hóa học

GĐ Trung tâm

Lấy mẫu hiện trạng
môi trường và phân
tích tại phòng thí
nghiệm.
Chuyên gia phối
hợp

Danh sách chữ ký các thành viên tham gia lập ĐTM.
Họ và tên
Chữ ký

1

Nguyễn Giang Nam

2

Nguyễn Mạnh Hùng

3

Phan Mạnh Hà

4

Phạm Thị Hảo

5

Trần Thùy Linh

6

Lê Thị Loan

7

Đặng Thị Hường

8

Trần Thị Lệ Thủy

Quá trình thực hiện ĐTM của dự án được Đơn vị tư vấn tiến hành theo
các bước sau:
- Thu thập tài liệu, dữ liệu liên quan đến Dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn
tạo hạ tầng cảnh quan Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng”;
- Điều tra, khảo sát thực địa tại khu vực thực hiện dự án: Điều kiện tự
nhiên, hiện trạng môi trường khu vực dự án và các vùng lân cận; thu thập các
dữ liệu về khí tượng, thủy văn, kinh tế - xã hội, môi trường tại khu vực dự án;
- Tổng hợp, xử lý các số liệu đã thu thập và các kết quả phân tích môi
trường đo đạc tại khu vực dự án;
- Phân tích, đánh giá các nguồn gây tác động, đối tượng, quy mô bị tác
động, phân tích, đánh giá và dự báo các tác động do hoạt động của dự án đến
môi trường. So sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành từ đó đề
xuất biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi
trường của dự án; đề xuất các công trình xử lý môi trường, chương trình quản lý
và giám sát môi trường của dự án;
- Tổng hợp lập báo cáo ĐTM của dự án;
- Tổ chức họp tham vấn cộng đồng tại UBND xã Hy Cương; lấy ý kiến
của UBND và UBMTTQ xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
- Bổ sung ý kiến của các chuyên gia và hoàn thiện báo cáo ĐTM;
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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- Trình thẩm định báo cáo ĐTM của dự án.
Trong quá trình thực hiện lập báo cáo ĐTM dự án chúng tôi còn nhận
được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan sau:
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường;
2. UBND tỉnh Phú Thọ;
3. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ;
4. UBND và UBMTTQ xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
5. Các chuyên gia phụ trách quản lý về quy hoạch xây dựng, kiến trúc
cảnh quan, công nghệ môi trường và quản lý môi trường.
4. PHƢƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐTM.

4.1. Phƣơng pháp lập ĐTM.
1. Phương pháp thống kê.
Phương pháp này được sử dụng để thu thập và xử lý các số liệu về: Khí
tượng thủy văn, địa hình, địa chất, điều kiện KT-XH tại khu vực thực hiện Dự án.
Các số liệu về khí tượng thuỷ văn (nhiệt độ, độ ẩm, nắng, gió, bão, động đất,…)
được sử dụng chung của tỉnh Phú Thọ. Các yếu tố địa hình, địa chất công trình,
địa chất thuỷ văn được sử dụng số liệu chung của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú
Thọ. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội được sử dụng số liệu
chung của xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2016.
2. Phương pháp lập bảng liệt kê và ma trận.
Phương pháp này nhằm chỉ ra các tác động và thống kê đầy đủ các tác
động đến môi trường cũng như các yếu tố kinh tế, xã hội cần chú ý, quan tâm
giảm thiểu trong quá trình hoạt động của Dự án; lập mối quan hệ giữa các hoạt
động của dự án và các tác động đến các thành phần môi trường để đánh giá tổng
hợp ảnh hưởng của các tác động do các hoạt động của dự án đến môi trường.
3. Phương pháp mạng lưới.
Phương pháp này nhằm chỉ rõ các tác động trực tiếp và các tác động gián
tiếp, các tác động thứ cấp và các tác động qua lại lẫn nhau giữa các tác động đến
môi trường tự nhiên và các yếu tố kinh tế, xã hội trong quá trình thực hiện dự án.
4. Phương pháp chỉ số môi trường.
Phân tích các chỉ thị môi trường nền (điều kiện vi khí, chất lượng không
khí, đất, nước ngầm, nước mặt,...) trước khi thực hiện dự án. Trên cơ sở các số
liệu môi trường nền này, có thể đánh giá chất lượng môi trường hiện trạng tại
khu vực thực hiện dự án làm cơ sở để so sánh với chất lượng môi trường sau
này khi dự án đi vào hoạt động sản xuất.
5. Phương pháp so sánh.
Các số liệu, kết quả đo đạc, quan trắc và phân tích chất lượng môi trường
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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nền, đã được so sánh với các TCVN hiện hành để rút ra các nhận xét về hiện
trạng chất lượng môi trường tại khu vực thực hiện dự án.
6. Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm.
Phương pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập và được Ngân
hàng Thế giới (WB) phát triển thành phần mềm IPC nhằm dự báo tải lượng các
chất ô nhiễm (khí thải, nước thải, CTR). Trên cơ sở các hệ số ô nhiễm tuỳ theo
từng ngành sản xuất và các biện pháp BVMT kèm theo, phương pháp cho phép
dự báo các tải lượng ô nhiễm về không khí, nước, CTR khi dự án triển khai.
7. Phương pháp phân tích tổng hợp.
Từ các kết quả của xây dựng ĐTM, lập báo cáo ĐTM với bố cục và nội
dung theo quy định;
4.2. Phƣơng pháp khác
1. Phương pháp điều tra xã hội học.
Tham vấn ý kiến cộng đồng là phương pháp khoa học cần thiết trong quá
trình lập báo cáo ĐTM. Khu Di tích lịch sử Đền Hùngđã gửi Công văn thông báo
cho UBND, Uỷ ban MTTQ xã Hy Cương và đã nhận được các văn bản trả lời.
2. Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong PTN:
Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí
nghiệm nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không
khí, tiếng ồn, môi trường nước, đất tại khu vực dự án, nhóm khảo sát đã tiến
hành đo đạc, quan trắc và lấy mẫu các thành phần môi trường nền. Các phương
pháp lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường tuân thủ các TCVN hiện hành
có liên quan.
3. Phương pháp kế thừa:Kế thừa các kết quả thực hiện ĐTM của các dự
án đầu tư xây dựng hạ tầng,tu bổ, tôn tạo các công trình thuộc Khu Di tích lịch
sử Đền Hùng đã công bố.
4. Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến của các chuyên gia hoạt động
trong các lĩnh vực có liên quan (du lịch, môi trường, sinh học, xây dựng, kinh
tế….).

Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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CHƢƠNG I
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. TÊN DỰ ÁN

- Tên Dự án: “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan Trung tâm lễ
hội - Khu di tích lịch sử Đền Hùng”
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương,
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
1.2. CHỦ DỰ ÁN

- Tên chủ dự án:Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
- Địa chỉ liên hệ: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0210.3860026
Fax: 0210.3860752
- Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của cơ quan chủ dự án:
Ông: Lƣu Quang Huy
Chức vụ: Giám đốc
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN

1.3.1. Vị trí địa lý của dự án.
Vị trí thực hiện Dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan
Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng” nằm trong quần thể kiến trúc
Khu Di tích lịch sử Đền Hùng có tổng diện tích là 39,11 ha tại xã Hy Cương, thành
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Vị trí Khu di tích lịch sử Đền Hùng có ranh giới tiếp giáp như sau:
+ Phía Bắc giáp xã Phù Ninh huyện Phù Ninh.
+ Phía Đông giáp xã Kim Đức và phường Vân Phú, thành phố Việt Trì.
+ Phía Nam giáp xã Chu Hóa thành phố Việt Trì.
+ Phía Tây giáp xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao.
- Vị trí thực hiện dự án thuộc khu vực Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch
sử Đền Hùng có ranh giới tiếp giáp như sau:
+ Phía Đông Nam giáp với đồi cây;
+ Phía Tây giáp tỉnh lộ 319;
+ Phía Tây Nam giáp Quốc lộ 32C;
+ Phía Tây Bắc giáp tỉnh lộ 315;
+ Phía Đông Bắc giáp trục đường chính khuân viên lễ hội.
Hình 1.1. Vị trí Khu di tích lịch sử Đền Hùng trên bản đồ hành chính tỉnh Phú Thọ
Hình 1.2. Vị trí thực hiện dự án trên bản đồ Quy hoạch tổng thể
Khu di tích lịch sử Đền Hùng
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1.3.2. Mối tƣơng quan với các đối tƣợng tự nhiên và kinh tế - xã hội
1.3.2.1. Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên
Khu trung tâm lễ hội có địa hình tương đối bằng phẳng gồm các dự án
cảnh quan cây xanh, hồ nước và trục hành lễ trung tâm. Cao độ tại trục hành lễ
trung bình +34m, sát chân núi Hùng cao +41m, chỗ thấp nhất là những ruộng
trũng có cao độ từ 18m - 32m. Giáp ranh với khu vực thực hiện dự án còn có
các công trình kiến trúc đã hoàn thiện như chợ quê, bãi đỗ xe Trung tâm lễ hội,
khuân viên hồ sinh thái, cây xanh tạo nên một quần thể kiến trúc cảnh quan hài
hòa phù hợp với quy hoạch tổng thể Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ngoài ra khu
vực dự án còn tiếp giáp với các tuyến đường giao thông như tỉnh lộ 325 về phía
Đông Bắc, Quốc lộ 32C về phía Tây Nam là điều kiện thuận lợi trong việc vận
chuyển nguyên, nhiên vật liệu phục vụ quá trình xây dựng dự án cũng như việc
đi lại của du khách trong dịp cao điểm của lễ hội.
1.3.2.2. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực thực hiện
dự án.
a. Giao thông:
Hiện trạng giao thông trong Khu di tích Đền Hùng có các tuyến sau:
* Giao thông đối ngoại:
- Đường bộ:
+ Phía Đông: Tuyến Quốc lộ 2 đi Hà Nội - Hà Giang chạy qua Việt Trì
về phía Đông Đền Hùng (đường Hùng Vương). Từ đây vào Trung tâm Khu di
tích lịch sử Đền Hùng theo 2 hướng chính: Tuyến từ Đồi thông vào Đền Giếng
và tuyến từ ngã ba Hàng theo đường nội bộ 325.
+ Phía Tây: Tuyến Quốc lộ 32C phục vụ du khách đến Đền Hùng theo 2
hướng Đông và Tây: hướng Đông bắt đầu từ Quốc lộ 2 rẽ vào đường QL32C
(Ngã tư cây xăng Quân Khu 2), hướng Tây bắt đầu từ cầu Phong Châu đi thị
trấn Lâm Thao, qua ga Tiên Kiên đến cổng chính Khu di tích. Tuyến QL 32C
qua khu Khu di tích lịch sử Đền Hùng có chiều dài 3.100m, mặt đường bê tông
nhựa rộng 7m, du khách đi từ hướng Đông hay hướng Tây đều đến được cổng
chính của khu di tích giáp với QL32C.
+ Phía Đông Bắc: Tuyến đi từ nút giao IC8 đường cao tốc Hà Nội - Lào
Cai qua Quốc lộ 2 vào khu di tích thuộc khu vực xã Phù Ninh.
+ Phía Nam: Tuyến đi từ Quốc lộ 2 rẽ vào đường đôi hướng đi khu công
nghiệp Thụy Vân tại phía cuối Khu di tích.
- Đường sắt: Tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai với ga gần nhất là ga Tiên
Kiên cách Khu di tích lịch sử Đền Hùng 3 km.
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- Đường thuỷ: Có thể khai thác các con sông lớn như Sông Hồng, sông
Đà, sông Lô để vận chuyển du khách bằng đường thuỷ từ Hà Nội, Hoà Bình,
Tuyên Quang về lễ hội Đền Hùng.
* Giao thông nội bộ:
- Trục hành lễ nối từ cổng chính tiếp giáp QL32C đến chân núi Hùng
được xây dựng là trục cảnh quan khu Trung tâm với kết cấu mặt đường lát đá
Thanh Hóa có bố trí dải phân cách bồn hoa ở giữa rộng: 6,6m, dài: 865m.
- Đường nội bộ 325 từ ngã Ba Hàng đi Tiên Kiên đóng vai trò là trục
chính của mạng lưới giao thông trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tuyến
đường này đã được nâng cấp mở rộng đoạn từ ngã ba Hàng đến nghĩa trang Hy
Cương có chiều dài: 2.800m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 7m.
- Đường từ ngã năm Đền Giếng đến cổng Đền Hùng (cổng Công Quán)
có chiều dài: 650m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 6m.
- Đường từ Đồi Thông đến ngã năm Đền Giếng có chiều dài 1.700m, kết
cấu mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 6m.
- Đường từ Trung tâm lễ hội đi núi Vặn ven theo hồ Mẫu có chiều dài
2.250m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 6m; đường từ Trung tâm lễ
hội đi Tỉnh lộ 325 (Nghĩa trang Hy Cương và ngã 5 Đền Giếng) mặt đường láng
nhựa rộng 3,5m dài 1.250m.
- Đoạn đường nối từ đường nội bộ 325 với quốc lộ 32C có chiều dài
250m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 7m.
- Đoạn đường mới xây dựng có điểm đầu từ ngã 3 hồ Cây Khế chạy
xuống phía Nam đền Hùng qua địa phận phường Vân Phú đến điểm cuối nối với
trục đường đi Khu công nghiệp Thụy Vân có chiều dài 2.500m, kết cấu mặt
đường bằng bê tông nhựa rộng 15m.
- Các Bãi đỗ xe được bố trí tại các vị trí thuận lợi như: khu vực cổng vào
Trung tâm lễ hội, các cổng phụ với quy mô khoảng 12,56 ha. Bãi đỗ xe được
thiết kế nền chịu tải trọng cho các xe khách từ 12 đến 54 chỗ ra vào không bị sụt
lún, kết cấu nền bãi đỗ xe khu vực trung tâm bằng bê tông nhựa, các bãi đỗ xe
còn lại được dải đá dăm, xung quanh vị trí bãi đỗ xe được kè bằng đá hộc tránh
xô sạt.
- Đường từ hồ Gò Cong đến bãi đỗ xe Trung tâm lễ hội và từ bãi đỗ xe
Trung tâm lễ hội ra đường nội bộ 325 có chiều dài: 800 m, kết cấu mặt đường
bằng bê tông nhựa rộng 6m.
(* Ghi chú: Theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của
UBND tỉnh Phú Thọ đã chuyển đổi đường Tỉnh 325 đoạn đi qua Khu di tích lịch
sử Đền Hùng thành đường nội bộ của Khu di tích).
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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- Các tuyến đường liên khu vực còn lại có kết cấu mặt đường bằng bê
tông nhựa và bê tông xi măng rộng trung bình từ 3-5m.
 Đánh giá chung: Hệ thống giao thông Khu di tích lịch sử Đền Hùng
trong những năm gần đây được quan tâm đầu tư xây dựng cùng với việc bố trí
các hợp lý các bãi đỗ xe tại các khu vực trong Khu di tích đã đáp ứng được lưu
lượng xe và du khách về thăm viếng đặc biệt trong những ngày cao điểm của lễ
hội. Tuy nhiên, trong Khu vực trung tâm lễ hội còn tuyến đường số 5 (nối từ bãi
đỗ xe Trung tâm lễ hội đến Khu nhà văn hóa thiếu nhi) hiện tại đã xuống cấp,
chiều rộng đường chỉ đáp ứng cho 01 làn xe lưu thông vì vậy trong khuôn khổ dự
án tuyến đường này sẽ được cải tạo, nâng cấp thành đường 02 làn xe.
c. Cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường.
* Hệ thống cấp nước sạch:
- Hệ thống cấp nước sạch Khu vực di tích lịch sử Đền Hùng đã xây dựng
cải tạo từ năm 2001 đảm bảo việc cấp nước từ Ngã 3 Hàng theo đường nội bộ
325 vào khu vực vực Trung tâm lễ hội.
- Nguồn cấp nước là nước sạch của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.
- Hệ thống cấp nước gồm:
+ Trạm bơm tăng áp (TBTA) có công suất Q =1500 m3/ngày.đêm. Cost
xây dựng +33m, Hb=80 m.
+ Bể chứa trong trạm bơm tăng áp có dung tích W=500 m3.
+ Bể chứa áp lực trên núi Nỏn dung tích W=500 m3. Cost đáy bể +100m.
- Mạng lưới đường ống:
+ Đường ống cấp nước chính có đường kính 200 1.000 mm. Vật
liệu đường ống bằng gang.
+ Tổng chiều dài L=4.400 m. Độ sâu chôn ống từ 0,8  1 m.
- Hệ thống cấp nước cho các hồ cảnh quan trong Khu di tích:
+ Hiện tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đầu tư xây dựng hệ thống cấp
nước tưới ẩm phòng cháy, chữa cháy rừng và các công trình kiến trúc, các hồ
tạo cảnh quan trong Khu di tích. Ngoài ra, hệ thống cấp nước còn cung cấp
nước phục vụ tưới tiêu cho lúa, hoa màu các xã ven Đền Hùng và các xã nằm
trên tuyến đường ống cấp nước đi qua (xã An Đạo, xã Phù Ninh).
+ Nguồn cấp nước: Trạm bơm cấp nước sông Lô (tại xã An Đạo, huyện
Phù Ninh).
 Đánh giá chung: Tại thời điểm lập báo cáo ĐTM dự án, hệ thống cấp
nước hiện hữu của Khu di tích hoạt động tốt: chất lượng nước sạch cung cấp
cho các hoạt động sinh hoạt tại các khu nhà chức năng đạt tiêu chuẩn cấp nước
sinh hoạt theo QCVN 02: 2009/BYT. Chất lượng nước cấp từ sông Lô cung
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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cấp cho hoạt động phòng cháy chữa cháy và duy trì cảnh quan đảm bảo theo
QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1) đã góp phần cải thiện cảnh quan, giải
quyết triệt để vấn đề thiếu nước của các hồ trong Khu di tích đồng thời cung cấp
nước tưới tiêu cho khu vực các xã: xã Hy Cương của thành phố Việt Trì và xã
An Đạo, Phù Ninh thuộc huyện Phù Ninh.
* Thoát nước, vệ sinh môi trường.
Khu Trung tâm lễ hội đã có hệ thống nhà vệ sinh tự hoại, du khách đến
trong dịp lễ hội ngoài sử dụng nhà vệ sinh tự hoại đã có còn sử dụng nhà vệ sinh
lưu động, nhà xí tạm tại các điểm dịch vụ ăn uống, giải khát. Tuy nhiên, Khu di
tích chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung vì vậy nước thải sinh
hoạt sau khi xử lý qua các bể tự hoại tại khu Trung tâm lễ hội phần lớn là tự
ngấm còn lại được thoát vào hệ thống thoát nước mưa xây dọc theo các tuyến
đường giao thông về các ao hồ trũng trong khu vực.
* Thu gom, xử lý chất thải rắn (CTR):
- Khu vực Trung tâm lễ hội đã bố trí các thùng chứa CTR bằng nhựa màu
xanh có dung tích 50l.
- Thu gom và xử lý CTR:
+ Ngày thường, chất thải rắn phát sinh tại nhà làm việc của Khu trung tâm
và khu vực cổng Công Quán, Bảo tàng Hùng Vương với khối lượng khoảng 20
kg/ngày được chứa trong các thùng nhựa dung tích 50 lít.
+ Ngày lễ hội, lượng CTR phát sinh tại khu Trung tâm lễ hội chiếm khoảng
5% tổng lượng rác thải của toàn Khu di tích tương đương 300 kg/ngày.đêm.
Toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh trên được Tổ vệ sinh môi trường thu
gom vận chuyển về khu tập kết rác tạm thời của Khu di tích sau đó hợp đồng với
Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì vận chuyển về Nhà máy
chế biến phế thải Thành phố Việt Trì để xử lý. Riêng các ngày các ngày cao điểm
của lễ hội, chất thải rắn được thu gom vào cuối ngày (từ 22h – 24h).
1.3.2.3. Hiện trạng các hạng mục công trình kiến trúc đã đầu tư
a. Bảo tàng Hùng Vương:
Bảo tàng Hùng Vương được đầu tư xây dựng từ năm 1984, sau nhiều
năm đưa vào sử dụng công trình đã xuống cấp, hệ thống trang thiết bị lạc hậu,
không đảm bảo điều kiện bảo quản các cổ vật, cụ thể như sau:
* Phần nội thất công trình:
- Không gian văn phòng thiết kế chật hẹp, chia nhỏ không đảm bảo diện
tích làm việc.
- Hệ thống kho chứa đồ thiếu và chật hẹp, không đạt tiêu chuẩn đối với
kho chứa của bảo tàng.
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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Hình 1.1. Khu vực văn phòng

Hình 1.2. Kho chứa đồ của bảo tàng

- Hệ thống đèn chiếu sáng, thiết bị âm thanh, thông tin trong bảo tàng đã
xuống cấp, không còn phù hợp với nội thất. Phần ánh sáng tự nhiên không được
điều tiết hợp lý cho không gian chiếu sáng chung.

Hình 1.3. Hệ thống đèn chiếu sáng, thiết bị âm thanh, thông tin trong bảo tàng

- Hệ thống thông gió hiện tại chỉ dùng cửa chớp thông gió tự nhiên, thiếu
hệ thống điều hòa đạt tiêu chuẩn cho bảo tàng.
- Hệt thống chống sét: Không có hệ thống chống sét cho công trình.
- Hệ thống thoát nước mưa trên mái nhà bảo tàng bị vỡ, nước mưa ngấm
vào tường nhà dẫn tới hiện tượng ẩm mốc, ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.
- Trong khu vực bảo tàng thiếu không gian bán hàng lưu niệm và dịch vụ
phù hợp.
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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Hình 1.4. Hiện trạng hệ thống bán hàng lƣu niệm khu vực bảo tàng

- Trình tự tham quan các khu vực (theo niên đại lịch sử) hiện tại chưa rõ
ràng, thiếu chỉ dẫn cần thiết theo đúng thiết kế của bảo tàng.
- Tuyến hành lang từ tầng hầm dẫn lên tầng 2 của bảo tàng có độ dốc lớn,
không có lan can bảo vệ gây nguy hiểm cho du khách.
- Bảo tàng chỉ có 2 khu vệ sinh ở tầng hầm, tuy nhiên hai khu này hiện đã
xuống cấp trầm trọng, một khu thường xuyên đóng không còn khả năng sử dụng
đã gây quá tải khi lượng du khách thăm quan bảo tàng lớn.

Hình 1.5. Nhà vệ sinh khu nhà Bảo tàng đã xuống cấp

- Chi tiết hiện trạng nội thất tầng 1 nhà bảo tàng:
+ Khi tiếp cận vào công trình, một không gian thông tầng với mái chiếu
sáng bằng nhôm kính tạo ra một sự tương phản hợp lý khiến người tham quan
hướng sự chú ý tới hệ thống bức phù điêu Mosaics mô tả lại các huyền tích thời
Hùng Vương tuyệt đẹp. Tuy nhiên không gian này lại giới hạn bởi một trống
đồng có thiết kế vành đai làm bằng granito màu đỏ nhạt nổi lên xung quanh đã
bị bắt bụi và bạc màu.
+ Toàn bộ hệ tường là tường gạch xây được ốp vật liệu đá rửa cùng với
các chi tiết chắn nắng tráng men trên trống đồng thời Hùng Vương nhưng một
số vị trí bạc màu và đã bong lớp vật liệu ốp, tráng men trên tường.
+ Toàn bộ sàn nhà được lát gạch granitô mài thủ công dễ bắt bụi, khó tẩy
rửa, lau chùi vì vậy qua thời gian sử dụng sàn nhà đã tạo nên một cảm giác cũ
kỹ cho không gian bên trong nhà Bảo tàng.
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Hình 1.7. Bục để trống Đồng và sàn granito cũ bẩn

+ Hệ thống cửa gỗ sập xệ, các lớp sơn vơ-nia màu cánh gián bong tróc. Hệ
trần gỗ đã bị hư hỏng, các hộp đèn kết hợp chiếu sáng bằng các dàn bóng neon
đôi thông thường đã xuống cấp gây phản cảm về mặt thẩm mỹ.

Hình 1.8. Trần nhà cũ, xuống cấp

- Chi tiết hiện trạng nội thất tầng 2 nhà bảo tàng:
+ Không gian trưng bày các cổ vật trên tầng 2 bị đóng khung bởi một loạt
cửa và tường nên không kết nối và tận dụng được khu vực hành lang và các
không gian trưng bày khác đảm bảo tĩnh kỹ, mỹ thuật.

Hình 1.9. Không gian trƣng bày
bị đóng kín

Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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+ Sàn nhà tầng 2 vẫn lát đá granitô màu ghi nhạt bám bụi và khó lau chùi
như ở tầng 1. Tường nhà là kết hợp sử dụng đá rửa và sơn nước, tuy nhiên chất
liệu đá rửa không phù hợp với không gian trưng bày nội thất, không tạo được độ
phản xạ đèn và dễ bắt bẩn.

Hình 1.11. Sàn granito và tƣờng ốp đá rửa tầng 2 đã xuống cấp

+ Diện tích trần nhà một phần được ốp gỗ đã bạc màu sơn, một phần
được ốp thạch cao đã bị thấm ẩm xuất hiện các vết nứt, bong tróc, ố vàng làm
mất thẩm mỹ của gian nhà.
+ Hệ thống thiết bị chiếu sáng bằng các loại đèn neon kết hợp chiếu sáng
tự nhiên từ các cửa sổ và cửa áp mái trên cùng. Tuy nhiên, một số thiết kế của
phần trưng bày lại chắn mất phần chiếu sáng tự nhiên cùng với hiệu năng chiếu
sáng của các cửa sổ mái giảm do kính bị bắt bụi không được duy tu bảo dưỡng
đã ảnh hưởng đến hiệu năng chiếu sáng của tầng 2 khu nhà.
+ Phần giữa mái của tòa nhà được chiếu sáng tự nhiên bằng kính nhưng
hiện tại hiệu quả chiếu sáng thấp do kính bị bắt bẩn khiến du khách dễ dàng
phát hiện khi thăm quan các cổ vật trưng bày trong tòa nhà.

Hình 1.12. Hệ thống chiếu sáng chƣa
phù hợp với không gian bảo tàng
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Hình 1.13. Phần giữa mái nhà đƣợc lấy
ánh sáng tự nhiên bằng kính
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+ Hệ thống camera đơn giản, chỉ có 01 camera được lắp tại sảnh cầu
thang tầng 2 còn các vị trí khác và phòng trưng bày cổ vật trong bảo tàng chưa
được lắp camera theo dõi.
+ Hệ thống âm thanh: chưa được đầu tư.
+ Hệ thống PCCC: Sử dụng 02 bình bọt CO2 tại vị trí phòng trưng bày cổ
vật ở tầng 2.
* Phần ngoại thất công trình:
Toàn bộ tổng thể công trình Bảo tàng Hùng Vương được đặt trên đồi
Công Quán dựa trên thiết kế ban đầu với địa hình tương đối thoải dốc. Hình
khối công trình dựa trên ý tưởng nhà sàn; hình vuông, tròn thể hiện quan niệm
trời tròn đất vuông, tuy nhiên hiện tại toàn bộ ý tưởng này lại không được thể
hiện rõ do phần công trình của Bảo tàng Hùng Vương thấp hơn so với nền sân
được tôn cao.
Hình thức công trình được kết hợp từ các vật liệu cơ bản như đá rửa, đá
marble, sơn nước, cửa gỗ đánh vơ-nia. Công trình được xây dựng từ những năm
80 với phong cách kiến trúc Xô Viết.
Qua quá trình sử dụng các vật liệu đã xuống cấp nhiều với các phần tường
đá rửa đã bắt đầu bám bẩn do nước mưa và khí hậu nhiệt đới gió mùa, các lớp
đá marble màu ghi bị ố vàng và mờ mất độ bóng ban đầu, các lớp vơ-nia bong
tróc, lớp trần mái ngoài hiên bị ố vàng, trần gỗ trong nhà bị bong tróc cùng với
các trang thiết bị xuống cấp. Phần sơn tường đã bắt bẩn, rêu mốc và màu sắc
không còn phù hợp với kiến trúc chung của bảo tàng.

Hình 1.6. Mặt ngoài của bảo tàng đã cũ kỹ và xuống cấp.

Các lối đi xung quanh tòa nhà hiện tại được trải sỏi trên các đoạn đường
dốc, tại một số vị trí ở tuyến giao thông tầng hầm dốc đứng sát với vách đồi khá
nguy hiểm nhưng không có giải pháp an toàn nào.
Phần mái được lợp bằng các tấm fibro xi măng kết hợp mái tôn cũ lên trên
các hệ dầm và xà gồ gỗ, tuy nhiên một số vị trí đã bị hư hỏng, vỡ nên không
đảm bảo được việc che nước mưa cho phần mái bê tông bên dưới.
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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b. Hiện trạng khu vực đồi Công Quán.
* Hiện trạng các công trình kiến trúc:
- Các hạng mục công trình được giữ nguyên: Bao gồm Bảo tàng Hùng
Vương, nhà công quán, nhà làm việc khu di tích lịch sử Đền Hùng, trạm biến
thế, nhà hàng giải khát còn sử dụng tốt nên không tiến hành tu bổ, cải tạo.

Hình 1.14. Nhà công quán

Hình 1.15. Nhà hàng giải khát

Hình 1.16. Trạm biến thế

Hình 1.17. Nhà làm việc khu DTLS

- Hiện trạng các hạng mục công trình đã xuống cấp:
+ Nhà vệ sinh phía Tây Nam ven đường đi hồ Khuôn Muồi, đối diện với
nhà múa nước và giàn hoa gốm có diện tích 80 m2 đã xuống cấp trầm trọng.
+ Nhà vệ sinh phía Tây Bắc có diện tích 24 m2 và nhà vệ sinh phía Đông
Bắc có diện tích 30 m2. Hiện tại, 02 khu nhà vệ sinh này vẫn phục vụ cho du
khách khi thăm quan đồi Công Quán nhưng đã xuống cấp trầm trọng, mất vệ
sinh, mùi hôi thối.

Hình 1.18. Hệ thống nhà vệ sinh khu vực Đồi Công Quán đã xuống cấp
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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+ Bể nước có thể tích 60 m3, trong thành bể bám rêu xanh, tường trát xi
măng đã bong tróc lớp ngoài.
+ Nhà phục vụ số 1, 2 có diện tích lần lượt là 28 m2 và 40 m2 đã xuống
cấp trầm trọng và không có khả năng cải tạo để tiếp tục sử dụng.
+ Tiểu cảnh non bộ số 2 được xây dựng viền bao bên ngoài nhưng bị cây
cỏ dại mọc lấp.
+ Hòn non bộ nước hiện tại đã xuống cấp 60%, nước bẩn không được nạo
vét, cỏ dại mọc xung quanh lấp kín công trình.

Bể nƣớc đã xuống cấp

Tiểu cảnh non bộ số 2

Nhà phục vụ số 1,2

Hòn non bộ xuống cấp
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

25

Báo cáo ĐTM dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử
Đền Hùng” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

* Hiện trạng hệ thống cây xanh:
- Tổng diện tích cây xanh khu vực đồi Công Quán là 4,95 ha, chia thành 2
khu vực như sau:
+ Khu 1:
Loài cây trồng chủ yếu ở khu vực này là cây phụ trợ như keo lá tràm và
một số loài cây sinh cảnh như: Đa Bồ - lầm, Mý, Lim xẹt (Hoàng Linh), Muồng
đen, Muồng ràng ràng, Phượng vĩ… tập trung ở sườn đồi phía Đông, Tây và
phía Nam.
+ Khu 2:
Loài cây trồng chủ yếu ở khu vực này là cây bóng mát tạo cảnh quan, có
tuổi đời trên 20 năm và một số loài mới trồng như: Long não, Cọ, Giáng hương,
Muồng Hoàng Yến, Hải đường, muồng ràng ràng, Lim xẹt, trúc, Hoàng Lan.
Tầng thấp có nhiều cây bụi trang trí như Tùng tháp, ngâu, tử vi,
trắc - bách diệp, trạng nguyên.
Thảm thực vật sát mặt đất là cỏ tóc tiên và cỏ dại.
 Nhận xét hệ thống cây xanh: Nhìn chung Đồi Công Quán hiện đã
trồng một số cây sinh cảnh nhưng tác dụng về cảnh quan cũng như tạo cân bằng
sinh thái còn hạn chế, chưa thỏa mãn được yêu cầu thẩm mỹ, vui chơi giải trí
cho du khách. Vì vậy trong khuôn khổ dự án cần phải quy hoạch lại khu vực
sân, đường dạo bộ, đường tiểu cảnh dẫn lên đồi. Riêng các loài cây bóng mát
khu vực nhà Bảo tàng Hùng Vương cần được bảo tồn, chỉ loại bỏ các loại cây
dại, cây trang trí đạt yêu cầu thẩm mỹ nhưng vẫn đáp ứng được cảnh quan, điều
kiện vi khí hậu, chống xói mòn và phát huy giá trị đa dạng sinh học của các loài
trong khu vực.
* Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên đồi được đầu tư xây dựng từ những năm
1984 đến nay đã xuống cấp cần phải được tôn tạo, xây mới, cụ thể:
- Giao thông:
+ Tuyến đường dành cho du khách hành hương và quy định riêng cho ô
tô chuyên chở hàng lên bảo tàng và cứu hoả có điểm đầu từ phía Tây Bắc đồi
(tiếp giáp sân lễ hội) đến điểm cuối là phía sau Bảo tàng Hùng Vương. Đoạn
đầu chạy ở sườn đồi có chiều rộng đường trung bình 2,5m, mặt đường lát đá
nhưng chất lượng đường đã xuống cấp do một số đoạn bị rêu ẩm, một số đoạn
lồi lõm, bong phần đá lát gây trơn trượt, nguy hiểm cho du khách. Đoạn cuối
chạy dọc trên đỉnh đồi có chiều rộng đường trung bình từ 6m – 10m, mặt
đường bằng bê tông xi măng có nhiều đoạn đã bị lún, ổ gà, nền đường vỡ nứt.
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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Hình 1.19. Đoạn đƣờng lát đá rộng 2,5m

Hình 1.20. Đoạn đƣờng bềtông rộng 6-10m

+ Đường dạo chạy quanh đồi có chiều rộng trung bình từ 1,5- 2,5m, mặt
đường lát đá và thiết kế dạng đường thẳng kết hợp với bậc thang lên xuống,
chiều cao mỗi bậc từ 20 - 25cm, một số đoạn thấp hơn so với địa hình được
thiết kế bờ bao cao khá cao (khoảng 10cm) gây cảm giác nặng nề, gò bó, mặt
đường xuống cấp do rêu ẩm, lớp đá mặt đường bong tróc gây mất thẩm mỹ và
cảm giác an toàn cho du khách dạo bộ.
 Nhìn chung hệ thống đường giao thông đồi Công Quán chưa tốt. Du
khách mới chỉ biết lối lên chính từ sân Công Quán trước cổng chính lên đền qua
nhà Công Quán lên Bảo tàng. Toàn bộ khu đồi rộng lớn phía sau chưa được
khai thác vì chưa có đường tiếp cận hợp lý.

Hình 1.21. Đoạn đƣờng dạo trong khu vực đồi Công Quán đã xuống cấp

- Cấp điện:
+ Nguồn điện trong khu vực gồm có 2 tuyến trung thế 6KV và 35KV được
đấu nối từ lưới điện trung thế hiện có trong Khu DTLS Đền Hùng.
+ Đã đầu tư lưới điện hạ thế 0,4KV đi nổi với dây dẫn tiết diện dây nhỏ.
+ Hệ thống điện chiếu sáng cho đồi Công Quán được đầu tư ở khu vực
tiếp giáp từ cổng Công Quán lên Đền chính còn khu vực đường dạo, sân vườn
phía sau bảo tàng hiện tại vẫn chưa được chiếu sáng đầy đủ.
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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+ Trạm biến áp trong khu vực gồm 2 trạm 6/0,4 KV(320KVA) được bố
trí gần nhau.
- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:
+ Thoát nước thải: Hiện tại trên khu vực đồi Công Quán đã bố trí 03 khu
vệ sinh có bể tự hoại thu gom, xử lý nước thải, nước thải sau khi xử lý qua bể tự
hoại được thấm xuống nền tự nhiên.
+ Thu gom rác thải: Trong khu vực đã bố trí 10 thùng đựng rác bằng nhựa
màu xanh và thùng rác có dạng gốc cây.
- San nền:
Các công trình xây dựng trên khu vực đồi Công Quán hiện nay như nhà
bảo tàng, nhà vệ sinh, quán nghỉ, sân dạo… đã được san gạt phù hợp với địa
hình tự nhiên.
- Cấp nước:
+ Nước sinh hoạt cấp cho khu vực được lấy từ hệ thống cấp nước chung
của Khu DTLS Đền Hùng do Công ty cổ phần cấp nước Việt Trì cung cấp.
+ Nước tưới cây trong khuôn viên đồi Công Quán được lấy từ hồ Gò
Cong thông qua trạm bơm tăng áp bơm lên 05 bể chứa có tổng dung tích 230m3
(100m3, 50m3, 10m3, 20m3, 50m3). Nước từ các bể chứa được phân phối đến 37
vòi phun nước tưới cây bố trí rải rác quanh khu vực đồi Công Quán.
- Thoát nước mưa:
Khu vực sân Công Quán, đường dạo quanh đồi Công Quán hiện chưa có
hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước mưa hiện tại vẫn chảy tràn trên bề mặt
và thoát theo hướng dốc địa hình tự nhiên.
 Đánh giá chung về hạ tầng kỹ thuật: Đồi Công Quán có vị trí đẹp và
quan trọng trong khu Trung tâm lễ hội Đền Hùng nhưng việc đầu tư còn hạn
chế vì hệ thống các công trình và hạ tầng kỹ thuật phía sau Bảo tàng Hùng
Vương còn sơ sài và xuống cấp nhiều, chưa có đường giao thông nội bộ hợp lý
do vậy chưa hấp dẫn du khách và kết nối được với cảnh quan không gian đẹp
của khu Trung tâm lễ hội.
1.3.2.4. Hiện trạng hạ tầng Trung tâm lễ hội (giai đoạn 3)
a. Hạ tầng khu vực từ nhà đón tiếp đến Quốc lộ 32C:
Khu vực từ nhà đón tiếp đến Quốc lộ 32C nằm phía bên tay trái trục hành
lễ tính từ cổng chính vào Trung tâm lễ hội có cost trung bình từ 24m - 38m.
Hiện trạng khu vực là đồi hoang sơ, ao trũng và một phần diện tích đất trồng lúa
nước của nhân dân trong vùng.

Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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Hình 1.22. Hiện trạng khu vực từ nhà đón tiếp đến Quốc lộ 32C

b. Khu vực từ nhà đón tiếp đến đường nội bộ (Tỉnh lộ 325).
Hiện trạng khu vực từ nhà đón tiếp đến đường nội bộ 325 là khu ruộng
trũng bỏ hoang không được nhân dân canh tác có cost từ + 28 -33m.

Hình 1.23. Hiện trạng khu vực từ nhà đón tiếp đến đƣờng nội bộ 325

c. Khu vực từ nhà làm việc đến đường nội bộ 325.
Khu vực này là ruộng trũng, xen lẫn các hộ dân đang ở, có cost cao độ từ
30m - 41m.

Hình 1.24. Hiện trạng khu vực từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 325
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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d. Khu vực từ nhà làm việc đến Quốc lộ 32C.
Khu vực từ nhà làm việc đến Quốc lộ 32C nằm phía bên tay phải trục
hành lễ tính từ cổng chính vào trung tâm lễ hội có cost từ + 31m -33m, khu vực
này nằm giữa bãi đỗ xe lên trục hành lễ, hiện trạng là bãi đất trống không có
công trình kiến trúc nào.

Hình 1.25. Hiện trạng khu vực từ nhà làm việc đến quốc lộ 32C

e. Khu vực từ bãi đỗ xe đến Gò Đốt
Hiện trạng khu vực này là ruộng trồng lúa xen kẽ các hộ dân đang sinh
sống có cost nền từ 26m - 40m.

Hình 1.26. Hiện trạng khu vực từ bãi đỗ xe đến Gò Đốt

f. Khu vực đồi Phân Bùng
Đồi Phân Bùng có địa hình dạng đồi thoải. Hiện trạng trên tổng thể mặt
bằng đồi Phân Bùng đã có hệ thống đường dạo cũ và nhà Trung tâm Thanh
thiếu nhi đã xuống cấp. Dưới chân đồi là khu ruộng trũng của nhân dân bị bỏ
hoang không canh tác do đó tại vị trí này chủ dự án sẽ tiến hành nạo vét, cải tạo
thành ao sinh thái tạo cảnh quan cho khu vực.
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Hình 1.27. Hiện trạng nhà thanh thiếu nhi đã xuống cấp trầm trọng

g. Hiện trạng tuyến đường giao thông số 5.

Hình 1.28. Hiện trạng tuyến đƣờng giao thông số 5 cần cải tạo.

Tuyến đường giao thông số 5 có tổng chiều dài 277m (đấu nối từ tuyến
đường trục hành lễ đến đường nội bộ 325). Hiện trạng tuyến đường đã được đổ
bể tông có chiều dày 10cm, mặt đường rộng 5m, một số đoạn mặt đường đã
xuống cấp, hệ thống thoát nước mưa dọc hai bên tuyến đường hiện tại là mương
đất chưa được đầu tư xây dựng.
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

1.4.1. Mô tả mục tiêu của dự án
Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã được phê
duyệt.
Đầu tư cải tạo Bảo tàng Hùng Vương nhằm đảm bảo điều kiện lưu giữ,
nghiên cứu các hiện vật, cải tạo không gian trưng bày tạo môi trường tham quan
khang trang, thuận lợi hơn cho du khách khi đến với Bảo tàng.
Xây dựng tôn tạo cảnh quan đồi Công Quán thành một khu cảnh quan
sinh thái khép nối các khuôn viên vườn hoa cây xanh trong khu vực đồi Công
Quán và Trung tâm lễ hội, đáp ứng yêu cầu phục vụ lễ hội và thăm quan du lịch
cho du khách trong và ngoài nước về thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đồng
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thời cải tạo môi trường cho Khu di tích Quốc gia và từng bước hoàn thành Quy
hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Tiếp tục đầu tư khu Trung tâm lễ hội (giai đoạn 3) nhằm xây dựng hoàn
chỉnh, hài hoà, đồng bộ tạo cảnh quan không gian đẹp khu Trung tâm lễ hội Khu Di tích lịch sử Đền Hùng theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu đón tiếp khách
trong nước và quốc tế về thăm viếng Đền Hùng và và tổ chức các hoạt động
phục vụ Lễ hội Đền Hùng hàng năm. Xây dựng Khu Trung tâm lễ hội (giai đoạn
3) kết nối hài hòa với cảnh quan chung, phù hợp với quy hoạch tổng thể, tạo
dựng thành Khu trung tâm lễ hội hoàn chỉnh xứng tầm là một khu di tích lịch sử
đặc biệt của quốc gia đồng thời trở thành một địa điểm đẹp, linh thiêng, kết hợp
giữa du lịch tâm linh với cảnh quan thiên nhiên khu vực.
1.4.2. Khối lƣợng và quy mô các hạng mục công trình của dự án:
1.4.2.1. Cải tạo Bảo tàng Hùng Vương.
a. Quy mô hạng mục công trình:
Mở rộng công năng của công trình; thay thế các vật liệu hoàn thiện, hệ
thống cửa; thay thế hệ thóng cấp, thoát nước, cấp điện, điều hòa, thông gió, âm
thanh, giám sát an ninh, phòng cháy chữa cháy.
Giữ nguyên kết cấu chịu lực công trình, cải tạo lối đi xung quanh của
công trình, kết nối đồng bộ sân vườn, giao thông với khu vực đồi Công Quán.
Trát lại vữa, lăn sơn tường ngoài công trình (phần tường không ốp đá). Phần đá
marble ốp mặt ngoài công trình tẩy rửa, vệ sinh toàn bộ, thay thế các vị trí vật
liệu bị hư hỏng, bong tróc; thay thế lớp đá rửa cũ bằng đá marble. Lắp dựng hệ
vách kính làm nhôm giả gỗ chắn nắng tại các lan can ngoài hiên tầng 1. Hạ cốt
sàn kho vật tư tại tầng hầm để nâng cao độ trần của kho. Dịch chuyển khu vệ
sinh vào trong. Mở rộng diện tích kho, bố trí hành lang đi lại và các hốc trưng
bày ngoài trời. Lắp đặt hệ thống lan can, bồn hoa dọc lối đi. Bố trí thêm 2 cầu
thang thoát hiểm bằng thép từ tầng 2 xuống tầng hầm. Tầng 1, tầng 2 cải tạo, bố
trí lại các phòng chức năng và khu vực cầu thang bộ.
Thay mái fibro xi măng vì kèo gỗ của tầng mái bằng mái ngói, vì kèo
thép. Thay thế hệ mái kính lấy ánh sáng cũ. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng đồng
bộ phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; hệ thống cấp, thoát nước,
xử lý nước thải theo cấp công trình. Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác: thông
gió và điều hòa, phòng cháy chữa cháy, chống sét… đồng bộ theo quy định.
b. Chi tiết các hạng mục công trình cải tạo Bảo tàng Hùng Vương:
Dựa vào hiện trạng các hạng mục công trình của Bảo tàng Hùng Vương
thuộc dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo cảnh quan trung tâm lễ hội - Khu di tích
lịch sử Đền Hùng” chủ đầu tư sẽ tiến hành đầu tư tu bổ, tôn tạo và phục hồi các
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hạng mục cụ thể như sau:
1. Cải tạo mặt ngoài công trình:
Mặt ngoài Bảo tàng Hùng Vương đã xuống cấp do vậy chủ dự án tiến
hành trát lại vữa, lăn sơn tường ngoài công trình (phần tường không ốp đá). Phần
đá marble ốp mặt ngoài công trình tẩy rửa, vệ sinh toàn bộ, thay thế các vị trí vật
liệu bị hư hỏng, bong tróc; thay thế lớp đá rửa cũ bằng đá marble. Lắp dựng hệ
vách kính làm nhôm giả gỗ chắn nắng tại các lan can ngoài hiên tầng 1.
2. Cải tạo khu tầng hầm:
- Hạ cốt sàn kho vật tư tại tầng hầm để nâng cao độ trần của kho, phá dỡ
vách ngăn để mở rộng kho.
- Phá dỡ 2 khu nhà vệ sinh và dịch chuyển vào phía bên trong.
3. Cải tạo tầng 1 bảo tàng:
- Chia lại và mở rộng các vách ngăn tại các phòng, thêm các hệ vách cửa
kính.
- Bảo dưỡng hệ trần gỗ cũ, đánh vécni, thay thế những vật liệu bị hư hỏng,
thay thế hệ trần cũ bằng trần thạch cao. Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng downlight,
đèn huỳnh quang âm trần và đèn hắt phù hợp cho không gian trưng bày cổ vật.
- Tường mặt ngoài, đá ốp hiện trạng được đánh sạch và thay thế những vị
trí bị bong chóc, trát và sơn bả trắng mặt trong tường.
- Bỏ lớp sàn cũ thay bằng gạch giả Granite kích thước 600x600.
- Sửa chữa, đánh bóng, sơn phủ lại các cửa sổ và cửa đi của tầng 1.
4. Cải tạo khu tầng 2 bảo tàng.
- Tiến hành dỡ bỏ tường và của quanh hành lang để mở rộng không gian và
cải tạo công năng của các phòng chức năng.
- Bảo dưỡng hệ trần gỗ cũ, đánh véc - ni, thay thế vật liệu bị hư hỏng, thay
thế hệ trần cũ bằng thạch cao đồng thời bố trí các đèn chiếu sáng.
- Bỏ lớp sàn cũ thay bằng gạch giả Granite màu ghi.
- Tường mặt ngoài và các vật liệu hiện trạng được đánh sạch, thay thế các
vị trí bong chóc, trát sơn và bả trắng mặt trong tường.
- Làm mới hệ thống thang sắt lên mái tầng 3.
- Bố trí thêm 02 cầu thang thoát hiểm bằng thép từ tầng tầng hầm.
- Thay hệ thống mái fibro xi măng vì kèo gỗ tạm của tầng mái bằng mái
ngói, vì kèo thép. Thay thế hệ mái kính lấy sáng cũ.
5. Cải tạo hệ thống cấp điện, cấp thoát nước:
- Cải tạo làm mới toàn bộ hệ thống cấp điện của công trình.
- Hệ thống điện nhẹ: Hệ thống điện thoại, hệ thống mạng Lan, hệ thống
truyền hình, hệ thống truyền thanh nội bộ, hệ thống Camere được thay thế bằng
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thiết bị mới, hiện đại và đồng bộ.
- Hệ thống thông gió và điều hòa: Sử dụng hệ thống điều hoà trung tâm,
cục trong kiểu cassette âm trần + áp trần bố trí đến các vị trí trong công trình.
Phần thiết bị thông gió sử dụng quạt cấp gió kiểu hướng trục lưu lượng
1000m3/h, quạt hút gió kiểu gắn tường lưu lượng 800m3/h, quạt hút gió kiểu gắn
trần lưu lượng 400m3/h.
- Hệ thống PCCC: Lắp đặt một tủ trung tâm báo cháy, lắp đặt các đầu báo
khói, báo nhiệt trên trần của các tầng. Bố trí hệ thống hộp chữa cháy, bình chữa
cháy, tại các vị trí thuận tiện như cửa ra vào, cầu thang.
1.4.2.3. Tôn tạo cảnh quan đồi Công Quán.
a. Quy mô hạng mục công trình:
- Diện tích sử dụng đất khu vực đồi Công Quán là: 4,95 ha bao gồm các
hạng mục công trình cải tạo, xây dựng mới cụ thể như sau:
TT
I
1
2
3
4
II
1
2
3
III
1
2
3
4
5
IV
1
2
3
4
5
6

Hạng mục cải tạo và xây dựng
Các hạng mục công trình giữ nguyên
Nhà Bảo tàng Hùng Vương
Nhà công quán
Nhà làm việc khu di tích lịch sử Đền Hùng
Trạm biến thế, trạm điện diezen
Các hạng mục công trình phá dỡ
Nhà phục vụ số 1, 2
Nhà vệ sinh WC 01
Phá dỡ toàn bộ nền lát đá Hải Lựu tại các cung đường dạo trong khu vực đồi
Công Quán
Các hạng mục công trình cải tạo
Bể nước
Tiểu cảnh non bộ số 2
Non bộ nước
Nhà vệ sinh công cộng (WC-02)
Cải tạo hệ thống đường giao thông
Các công trình xây mới
Điểm trưng bày và ngắm cảnh ngoài trời (gồm 15 điểm)
Quán nghỉ (03 quán)
Nhà vệ sinh công cộng (02 nhà là WC 02 và WC 03)
Hệ thống giàn hoa (04 giàn)
Chòi giải khát ngoài trời diện tích 150 m2 gồm 4 hình lục giác gộp với nhau
và chia thành 3 modul riêng biệt.
Hệ thống các cụm tiểu cảnh non bộ (09 cụm).
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b. Mô tả chi tiết các hạng mục trình cải tạo và xây dựng mới khu vực
đồi Công Quán:
1. Quán nghỉ:
Đầu tư xây dựng mới 03 quán nghỉ, mỗi quán có diện tích khoảng 20 m2,
kiến trúc hình bát giác theo hình thức truyền thống phù hợp với cảnh quan xung
quanh. Nền quán lát gạch Hạ Long 300x300, cát tôn nền dày 400. Mái trát vữa
xi măng mác 50 dày 30, dán ngói mũi màu đỏ, mái có kết cấu bản bê tông cốt
thép mác 200 dày 100, vữa trát trần dày 15, hệ vì kèo bê tông cốt thép.
2. Điểm trưng bày và ngắm cảnh ngoài trời:
Xây dựng mới 15 điểm trưng bày và ngắm cảnh ngoài trời, diện tích mỗi
điểm khoảng 20-25 m2 nền đổ bê tông mặt lát đá xanh Thanh Hóa xung quanh
được trồng cây bóng mát, trồng hoa.
3. Nhà vệ sinh công cộng:
- Xây dựng mới 02 nhà vệ sinh công cộng với diện tích và kết cấu lần
lượt như sau:
+ Nhà vệ sinh WC02: Diện tích 43,2724 m2 (LxB: 8,62x5,020m), bậc lên
xuống nhà vệ sinh ốp đá màu ghi xanh, cửa sổ, cửa ra vào là cửa nhựa, lõi thép
màu trắng, kính trắng dày 5 mm, có biển chỉ dẫn nhà WC nam, nữ sơn màu
xanh, tường sơn màu ghi sáng, nền nhà lát gạch chống trơn 300x300.
+ Nhà vệ sinh WC 03: Diện tích 74,30 m2 (LxB = 8,62 x 8,62m), chiều
cao nhà từ nền đến dầm mái là 2,7m. Kết cấu tường gạch 110, ngoài trát vữa xi
măng #50, mặt ngoài ốp gốm giả trúc, mái bê tông cốt thép đổ dốc trát vữa xi
măng chống thấm, dán ngói gốm giả mái thanh tre. Nền lát gạch ceramic
300x300, vữa XM #50 dày 20, bê tông cốt thép #50 dày 100, lớp cát đen tôn
nền dày trung bình 660. Khi ốp hoặc lát gạch trong nhà vệ sinh cần đặt thử gạch
trước khi ốp để đưa các mạch thẳng hàng, tiểu đứng và lavabo sử dụng loại có
cảm ứng, các thiết bị vệ sinh khác dùng loại nhập ngoại.
4. Hệ thống 04 giàn hoa:
Để tô điểm cho không gian cảnh quan khu vực đồi Công Quán chủ dự án
đầu tư xây dựng 04 giàn hoa được bố trí trên các trục đường giao thông chính
trong khu vực, kết cấu khung giàn giằng liên kết với nhau bằng BTCT và được
trồng các loài dây leo nở thành chùm tạo cảnh quan.
5. Chòi nghỉ giải khát ngoài trời:
Chòi nghỉ giải khát ngoài trời có diện tích 150 m2 gồm 4 hình lục giác
gộp với nhau, chia thành 3 modul riêng biệt. Kết cấu xà gồ bằng thép hộp
40x40, hệ vì kèo thép, máng tôn, mái lợp tấm nhựa thông minh dày 10mm, màu
ghi xám, nền quán lát đá marblr màu xanh dày 40, mài nhám mặt chống trơn,
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nhà được kết cấu thép hộp sơn màu nâu.
6. Hệ thống cây xanh cảnh quan và các cụm cây cảnh:
- Hệ thống cây xanh cảnh quan (phân chia thành 06 khu vực): giải pháp
thiết kế sẽ giữ lại toàn bộ cây to, cây quý chỉ chặt bỏ khoảng 60 cây keo lá tràm
và cây bạch đàn (đường kính khoảng 10cm, chiều cao 4-5m) sau đó tiến hành
trồng rừng thay thế, bổ sung các loại cây quý tầng cao, tán rộng tạo bóng mát có
gắn biển tên cho từng loại cây.
- Hệ thống các cụm tiểu cảnh non bộ (09 cụm): Bố trí xây dựng nằm dọc
theo các trục đường dạo, mỗi cụm có diện tích từ 2 -3m2; riêng cụm bố trí tại
khu vực sườn đồi phía Tây có diện tích xây dựng 30m2, sân xung quanh có diện
tích 300m2, kết cấu bệ bằng bê tông thân gắn bằng đá tự nhiên nguyên khối
xung quanh được trồng bằng cây bonsai và hoa bụi.
7. Cải tạo hệ thống giao thông:
- Tuyến 2 có chiều dài 300m, chiều rộng mặt đường 5,5m, lề 2x0,5m, kết
cấu nền đường đổ bê tông mác 250 dày 20cm dưới là lớp cấp phối đá dăm loại
II dày 15cm, mặt lát đá tự nhiên (loại đá xanh Thanh Hóa mặt nhám).
- Tuyến 6 dài 130m, chiều rộng mặt đường 4,0m, lề 2x0,5m, kết cấu nền
đường đổ bê tông mác 250 dày 20cm dưới là lớp cấp phối đá dăm loại II dày
10cm, mặt lát đá tự nhiên (loại đá xanh Thanh Hóa mặt nhám).
- Các tuyến : 24, 27 có tổng chiều dài 53m, chiều rộng mặt đường 3,0m,
bó đường dạo 2x0,22m, kết cấu nền đường đổ bê tông mác 200 dày 10cm, mặt
lát đá tự nhiên (loại đá xanh Thanh Hóa mặt nhám).
- Tuyến 28 dài 35m, chiều rộng mặt đường 2,0m, lề 2x0,3m, kết cấu nền
đường đổ bê tông mác 200 dày 10cm, mặt lát đá tự nhiên (loại đá xanh Thanh
Hóa mặt nhám)..
- Các tuyến đường dạo còn lại (gồm 26 tuyến): Có tổng chiều dài là 1.342m,
chiều rộng mặt đường 1,50m, lề 2x0,3m, kết cấu nền đường đổ bê tông mác 200
dày 10cm, mặt lát đá tự nhiên (loại đá xanh Thanh Hóa mặt nhám).
8. Hệ thống cấp, thoát nước:
- Cấp nước: Hệ thống đường ống cấp nước được đấu nối với mạng lưới
đường ống hiện có trong khu vực. Ống cấp nước chính sử dụng ống U.PVC
D125 có chiều dài 250m, các tuyến ống nhánh sử dụng ống HDPE có đường
kính D25-D50mm với tổng chiều dài khoảng 1.200m.
- Thoát nước mưa: Xây hệ thống rãnh nước bằng đá hộc, có tổng chiều
dài khoảng 1.300m, kích thước rãnh B400, B500mm, độ dốc rãnh lấy theo độ
dốc dọc của đường.
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9. Hệ thống cấp điện:
Từ tủ điện hạ thế của trạm biến áp hiện có trong khu vực, xây dựng mới
một tuyến cáp điện ngầm cu/xlpe/pvc/dsta 4x25 mm2 đi trong ống nhựa xoắn
HDPE để cấp điện cho công trình. Toàn bộ hệ thống cáp ngầm hạ thế được chôn
trực tiếp dọc theo đường giao thông chính, đường dạo trong khu vực dự án.
1.4.2.4. Hạ tầng Trung tâm lễ hội (giai đoạn 3)
a. Hạ tầng kỹ thuật khu vực từ nhà đón tiếp đến QL 32C.
* Quy mô hạng mục công trình:
Diện tích khu vực từ nhà đón tiếp đến QL32C có diện tích là: 94.212 m2
được giới hạn bởi các điểm chỉ giới 1, 2, 3 ....7, 8, 12, 1.
Bảng 1.1. Tọa độ các điểm khép góc khu vực từ nhà đón tiếp đến QL 32C
TT
Tọa độ X (m)
Tọa độ Y (m)
Diện tích (m2)
1
2
3
4
5
6
94.212 m2
7
8
9
10
11
12
1

Phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể hạ tầng kỹ thuật từ khu vực nhà
đón tiếp đến Quốc lộ 32C bao gồm các hạng mục công trình như sau: chòi nghỉ
hóng mát, nhà dịch vụ, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe ... được thiết kế và bố trí theo
đúng quy chuẩn và có tính thẩm mỹ cao, cụ thể như sau:
Bảng 1.2. Tổng hợp các hạng mục công trình từ nhà đón tiếp đến QL 32C.
TT
Tên các hạng mục công trình
Đơn vị
Số lƣợng Diện tích (m2)
1 Chòi nghỉ hóng mát
chòi
02
9
2 Nhà vệ sinh chung
nhà
02
40,32
3 Bãi đỗ xe dự phòng
bãi
01
11.983
4 Bãi tập kết kiệu
bãi
01
4.520
5 Giếng nước cảnh quan
cái
01
600
6 Hồ cảnh quan (cải tạo từ khu
hồ
01
3.100
ruộng trũng)
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* Mô tả chi tiết các hạng mục công trình từ nhà đón tiếp đến QL 32C:
1. Chòi nghỉ hóng mát:
Chòi nghỉ hóng mát có dạng hình lục lăng (6 cạnh) với diện tích 9,0
m2/công trình, chiều dài mỗi cạnh 2,29m, chiều ao từ chòi đến diềm chân mái là
4,145m, chiều cao nền so cới sân 45cm, chiều cao so với sân là 45cm. Kết cấu
cột bằng BTCT ϕ250, dầm BTCT sơn màu giả gỗ.
+ Nền sân: Lát đá Thanh Hóa 400x400x40 màu xanh ghi, lớp vữa lót 75#
dày 30, lớp bê tông sỏi dày 150 mác 100#, lớp cát vàng gia cố 8% dày 100, nền
đất tự nhiên được gia cố đầm chặt.
+ Bậc tam cấp: lát đá Thanh Hóa, lớp vữa lót 75#, dày 20, lớp gạch chỉ
xây tạo cổ bậc, lớp bê tông dày 150 mác 100#, gia cố lớp cát vàng 8% dày 100.
+ Nền nhà: Lát gạch giếng đáy 400x400 m màu đỏ, mạch chữ công, lớp
vữa lót 75# dày 30, lớp bê tông sỏi dày 150 mác 100#, lớp cát vàng gia cố 8%
dày 100.
+ Mái chòi: Bờ mái, bờ nóc đắp vữa xi măng 75#, sơn màu trắng, mái lợp
ngói mũi hài 75V/m2, màu đỏ.
2. Nhà vệ sinh chung:
Có diện tích 40,32 m2/nhà (LxB = 8,4mx4,8m) có bước gian 3,6m và
2,4m. Bên trong nhà bố trí 2 khu vệ sinh nam và nữ. Chiều cao nhà từ nền đến
trần kỹ thuật 2,1m, từ nền đến đỉnh mái cao 4,6m. Nền nhà cao 45m so với
sân.Kết cấu nhà khung BTCT, mái BTCT dốc dán ngói gốm giả tre, tường xây
gạch chỉ. Mặt tường ngoài nhà ốp gạch gốm vân tre, cột ốp gạch gốm vân tre.
Mặt tường trong nhà ốp gạch men cao 2,1m. Hệ thống cấp điện, cấp nước được
xây mới đồng bộ.
3. Bãi đỗ xe dự phòng và bãi tập kết kiệu:
Bãi đỗ xe dự phòng có diện tích 11.983m2 và bãi tập kết kiệu có diện tích
4.520m2. Mặt sân lát gạch block số 8 tự chèn, trồng cỏ trang trí. Bãi tập kết kiệu
được sử dụng là nơi các xã vùng ven Đền Hùng được tham gia rước kiệu trong
dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 tiến hành tập kết kiệu, xắp xếp, chỉnh trang đội
hình rước kiệu trước khi hành lễ.
4. Giếng nước cảnh quan:
Giếng có đuờng kính thành ngoài của tang giếng là 5m, tang giếng cao
0,75m xây bằng đá tự nhiên, giếng sâu 5,3m so với cost sân giếng (tính từ lớp
lọc đáy giếng trên cùng đo lên). Thành giếng đuợc đổ bêtông cốt thép mác 200;
để đảm bảo trong giếng luôn có nước và chất lượng nước tốt xung quanh giếng
được thiết kế đặt các ống UPVC 34 thông đến các tầng lọc.
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5. Hệ thống sân (khu vực nhà dịch vụ); đường dạo:
Hệ thống đường dạo thiết kế đường chính rộng, đường phụ hẹp, có đoạn
thẳng kết hợp với các đường cong uốn lượn mềm mại, có các chòi nghỉ đặt tại
nút giao nhau của đường dạo tạo cảnh quan đẹp cho khu vực thiết kế và phù hợp
với cảnh quan các khu vực khác xung quanh. Đường dạo trục chính có mặt cắt
ngang rộng 5m, đường dạo khác mặt cắt ngang rộng 3m. Kết cấu BTXM, lát
hoàn thiện bằng đá tự nhiên, bó vỉa bằng viên đá tự nhiên KT 100x150x300.
6. Hồ cảnh quan.
Hồ bán nguyệt được được cải tạo và mở rộng từ vị trí ao sẵn có, mái kè
hồ bằng gạch bê tông trang trí các lỗ rỗng để trồng cỏ. Viên bê tông kích thước
620x620x70 gắn trong các khung dầm BTCT đặt ở thành hồ. Mái kè nghiêng
làm bằng làm lót móng đá dăm 2x4 chèn chân rọ đá, có 2 lối bậc lên xuống, bậc
xây bằng gạch, mặt bậc ốp lát đá tự nhiên mặt nhám dày 20. Chiều sâu từ mặt
đường dạo bờ hồ đến đáy hồ là 4,5m.
7. Hệ thống cây xanh, cấp điện, cấp nước, thoát nước.
- Hệ thống cây xanh:
Để tạo cảnh quan, bóng mát và cải thiện điều kiện vi khí hậu cho khu
vực, chủ dự án tiến hành trồng các loại cây xanh khác nhau bao gồm cây xanh
tạo bóng mát tầm cao và tầm trung, cây trang trí, cây bụi tầm thấp, tạo cảnh
quan đẹp. Cụ thể như sau:
Bảng 1.3. Danh mục cây xanh trong khu vực từ nhà đón tiếp đến QL32C
TT

Tên cây

I
1
2

CÂY BÓNG MÁT

3
4
5
6
7
8
II
1
III
2
3
12

Đa búp đỏ
Tùng tháp
bằng lăng,
phượng
Muồng hoa đào
Vàng anh
Lộc vừng
Cây sấu
cây hoàng yến

Chiều
cao (m)

Đƣờng
kính cây
(cm)

Hình
thức tán

Dạng
lá

Màu lá

Số
lƣợng

4-5
4-5

10-20
8-10

Tự do
Phân tầng

Bản
bản

Sẫm
xanh

7
115

4-5

8-10

thuỗn

bản

sẫm

62

4-5
4-5
4-5
4-5

9-10
8-10
8-10
4-6

tròn
tròn
tròn
tự do

bản
bản
bản
bản

xanh nhạt
xanh sẫm
sẫm vàng
Xanh sẫm

10
83
50
50
53

5-10

6-10

chùm

bản

xanh sẫm

12

0,5-1
1-2

0,3-0,5

tự do
tự do

nhỏ
bản

đỏ thẫm
đỏ nhạt

0,05-0,07

0,03-0,04

tự do

kim

xanh sẫm

70 m2
9 2m2
93.213
m2

CÂY TRANG TRÍ

cau ta

CÂY MẢNG, CÂY THỜI VỤ

Mào gà
Hồng bụi
Cỏ lá gừng
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- Hệ thống thoát nước:
Chủ dự án tiến hành xây dựng hệ thống thoát nước bề mặt xung quanh
khu vực từ nhà đón tiếp đến QL 32C. Kết cấu rãnh thoát nước B300 có chiều
rộng 1m, chiều sâu 0,75m, xây đá hộc vữa xi măng 75#, bê tông đá dày 100
#100. Trên hệ thống rãnh thoát nước bố trí 11 hố ga B800X800, kích thước
BxLxH = 1020x1020x700, kết cấu bê tông đá 1x2 dày 100 #100.
Các thông số kỹ thuật về hệ thống cấp nước được thể hiện dưới bảng sau:
Bảng 1.4. Bảng thống kê ống cấp nƣớc khu vực từ nhà đón tiếp đến QL32C
TT
Nội dung
Đơn vị
Khối lƣợng
1
Ống HDPE D70
m
40
2
Ống HDPE D63
m
1010,1
3
Ống HDPE D40
m
1138
4
Óng HDPE D25
m
20,3
5
Van DN70/DN63/DN40/DN25
Cái
01/04/07/03
6
Hố van DN 70
Cái
01
7
Máy bơm nước di động
cái
01

+ Xây dựng hệ thống mương đặt các ống HDPE DN <63 có chiều rộng
350 mm, chiều cao 500mm.
+ Xây dựng 01 hố van có kích thước LxBxH = 1320x1240x900. Cấu tạo
đáy đổ bê tông 2x4 mác 150 dày 150, lớp lót cát đen tưới nước đầm chặt dày
100, thành xây gạch đặc mác 75 dày 220 vữa xi măng mác 50, cổ van bê tông
mác 150#, đá 1x2, mép hố van bó thép L 80x80x3.
- Hệ thống cấp điện:
Hệ thống cấp điện được xây dựng mới, đi ngầm dưới đất. Toàn bộ nguồn
điện được đấu nối từ TBA 400KVA tại khu vực nhà đón tiếp đã được xây dựng
sẵn có trong khu di tích lịch sử Đền Hùng cách 200m về phía Đông Bắc.
Bảng 1.5. Bảng thống kê các thiết bị điện đƣợc đầu tƣ trong khu vực dự án.
TT
Nội dung
1 Tủ điện chiếu sáng 600x400x200
2 Đèn cột quả cầu D400 ánh sáng mờ loại
4x40W-220V
3 Đèn cột quả cầu D500 ánh sáng mờ loại
1x75W-220V
4 Đèn cao áp bóng natri loại 250W
5 Cáp nguồn CU/DSTA/XLPE/PVC
6 Cáp CU/XLPE/PVC
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Tủ
Bộ

Khối lƣợng
02
100

Bộ
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Bộ
m
m

32
30
100

40
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7
8
9
10
11

Dây CU/PVC
ống HDPE xoắn D32
Aptomat MCB - 3P - 20A
Aptomat MCB - 3P - 25A
Khởi động tư K1;K2 - 20A

m
m
Bộ
Bộ
Bộ

4600
315
4600
05
01

b. Hạ tầng kỹ thuật khu vực từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ 325.
* Quy mô hạng mục công trình:
Diện tích sử dụng đất khu vực từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ 325 là 21.227
2
m được giới hạn bởi các điểm chỉ giới 1, 2, 3 ....11, 12, 13....16, 17, 1.
Bảng 1.10. Tọa độ các điểm khép góc khu vực dự án từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ 325
TT
Tọa độ X (m)
Tọa độ Y (m)
Diện tích (m2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21.227 m2
10
11
12
13
14
15
16
17
1

Phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể hạ tầng kỹ thuật khu vực nhà
đón tiếp đến tỉnh lộ 325 bao gồm các hạng mục công trình như sau:
Bảng 1.11. Tổng hợp các hạng mục công trình từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ 325.
TT
1
3
4

Tên các hạng mục công trình
Chòi nghỉ
Hồ nước cảnh quan
Hệ thống đường dạo, cây xanh, cấp
điện, cấp thoát nước, chiếu sáng.
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Đơn vị
chòi
m2

Số lƣợng
01
01

HT

-

Diện tích
9
8.400
01
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* Mô tả chi tiết các hạng mục công trình:
1. Chòi nghỉ hóng mát:
Chỏi nghỉ hóng mát có dạng hình lục lăng (6 cạnh) với diện tích 9
m2/công trình, chiều dài mỗi cạnh 2,29 m, chiều cao chòi 4,145 m. Kết cấu cột
bằng BTCT ϕ250, dầm BTCT sơn màu giả gỗ.
+ Nền sân: Lát đá Thanh Hóa 400x400x40 màu xanh ghi, lớp vữa lót 75#
dày 30, lớp bê tông sỏi dày 150 mác 100#, lớp cát vàng gia cố 8% dày 100, nền
đất tự nhiên được gia cố đầm chặt.
+ Bậc tam cấp: lát đá Thanh Hoa, lớp vữa lót 75#, dày 20, lớp gạch chỉ
xây tạo cổ bậc, lớp bê tông dày 150 mác 100#, gia cố lớp cát vàng 8% dày 100.
+ Nền nhà: Lát gạch giếng đáy 400x400 m màu đỏ, mạch chữ công, lớp
vữa lót 75# dày 30, lớp bê tông sỏi dày 150 mác 100#, lớp cát vàng gia cố 8%
dày 100.
+ Mái chòi: Bờ mái, bờ nóc đắp vữa xi măng 75#, sơn màu trắng, mái lợp
ngói mũi hài 75V/m2, màu đỏ.
2. Hệ thống đường dạo:
Toàn bộ hệ thống đường dạo trong khu vực từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ
325 có tổng diện tích 1.469 m2, mặt đường dạo được lát đá xanh Thanh Hóa dày
30, lớpvữa lót 75#, lớp bê tông sỏi dày 100 mác 100#, lớp cát đen tưới nước
đầm chặt dày 50. Viên lát đường dạo đàu tiên được lát chéo 45 độ
3. Hồ nước cảnh quan:
Hồ nước cảnh quan tại khu vực từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ 325 được cải
tạo từ khu vực ruộng trũng. Tổng diện tích mặt hồ khi tiến hành cải tạo xong là
8.595,0 m2, khối lượng đào hồ khoảng 7.004,29 m3, chiều cao từ đáy hồ đến
đỉnh kè là 2,5m, chiều cao mực nước trong hồ giữ ở mức 2,0m.
Thành hồ nước xây kè nghiêng, dật cấp (2 cấp); phía dưới kè đá hộc, phía
trên kè chèn các viên gạch bê tông có lỗ rỗng để trồng cỏ trang trí. Viên bê tông
KT 620x620x70 chèn gắn trong các khung BTCT trên thành hồ. Hồ nước thiết
kế có thiết kế bờ hồ có dáng cong mềm mại, phù hợp với khuôn viên khu vực.
Giữa hồ có đảo nhân tạo đặt chòi nghỉ hóng mát.
4. Hệ thống cây xanh, cấp điện, cấp thoát nước:
- Hệ thống cây xanh:
Bảng 1.12. Danh mục cây xanh trong khu vực từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ 325
TT

Tên cây

Chiều
cao (m)

Đƣờng
kính cây
(cm)

Hình thức
tán

Dạng lá

Màu lá

Số lƣợng

4-5

10-20

Tự do

Bản

Sẫm

1

CÂY BÓNG MÁT
1

Đa búp đỏ
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4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5

8-10
8-10
9-10
8-10
8-10
4-6

Phân tầng
thuỗn
tròn
tròn
tròn
tròn

bản
bản
bản
bản
bản
bản

xanh
sẫm
xanh nhạt
xanh sẫm
sẫm vàng
xanh nhạt

4-5
4-5

4-6
4-6

tự do
rủ

bản
bản

xanh nhạt
xanh nhạt

8
27
3
12
8
27
8
5
31

6-10
1,5-2

chùm
chùm

bản
bản

xanh sẫm
sẫm

10
06

0,8-1
0,3-0,5

tròn
tự do
tự do
cây hoa
tự do
tròn
tròn

kim
nhỏ
bản
kim
nhỏ
nhỏ
nhỏ

xanh nhạt
đỏ thẫm
đỏ nhạt
nhạt
vàng nhạt
xanh sẫm
xanh sẫm

20
128m2
72m2
85m2
110m2
81
55

tự do
tự do
tự do
cây hoa
tự do

bản
bản
bản
kim
kim

xanh sẫm
đỏ thẫm
đỏ thẫm
nhạt
xanh sẫm

30
12m2
50m2
18m2
7914m2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tùng tháp
bằng lăng, phượng
Muồng hoa đào
Vàng anh
Lộc vừng
Sứ dại
cây hoàng yến
cây sữa
Liễu
CÂY TRANG TRÍ

1
2

5-10
cau ta
1-2
Vạn tuế
CÂY MẢNG, CÂY THỜI VỤ
Cây dứa nam mỹ
0,8-1
Mào gà
0,5-1
Hồng bụi
1-2
Cúc ngũ sắc
0,5-0,8
Cỏ lan chi
0,3-0,4
Ngâu cắt tỉa
0,8-1
Cây trang thái
0,5-1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dâm bụt
Hoa xác pháo
Cây dừa cạn
Cúc mặt trời
Cỏ lá gừng

1-1,5
0,5-0,58
0,5-0,58
0,5-0,8
0,05-0,07

1,5-2
0,3-0,5
0,8-1
0,5-0,7
0,3-0,5
0,3-0,4
0,3-0,4
0,03-0,04

- Hệ thống cấp điện:
Tại khu vực này hệ thống cấp điện cấp cho tủ điều khiển chiếu sáng được
lấy từ nguồn điện TBA 400KVA có sẵn trong khu vực Đền Hùng. Các cáp dây
điện được đi trong ống nhựa HDPE xoắn D32 chôn ngầm dưới đất. Để đảm bảo
cấp điện và chiếu sáng cho khu vực chủ dự án đầu tư các thiết bị như sau:
Bảng 1.13. Bảng thống kê các thiết bị điện đƣợc đầu tƣ trong khu vực dự án.
TT
1
2

3
4
5
6

Nội dung
Tủ điện chiếu sáng 600x400x200
Đèn cột quả cầu D400 ánh sáng mờ loại
4x40W (Bao gồm móng, đèn, cột và
phụ kiện...)
Đèn cột quả cầu D500 ánh sáng mờ loại
1x75W
Đèn nấm trang trí loại 2x8W-220V
Đèn cao áp bóng natri loại 250W-220V
Cáp nguồn CU/DSTA/XLPE/PVC
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Đơn vị
Tủ
Bộ

Khối lƣợng
01
46

Bộ

02

Bộ
Bộ
M

39
03
30
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7
8
9
10
11
12

Cáp CU/XLPE/PVC
Dây CU/PVC
ống HDPE xoắn D32
Aptomat MCB - 3P - 20A
Aptomat MCB - 3P - 25A
Khởi động tư K1;K2 - 20A

M
M
M
Bộ
Bộ
Bộ

930
350
930
02
01
02

- Hệ thống cấp, thoát nước:
+ Hệ thống cấp nước: Xây dựng hệ thống cấp nước xây ngầm dưới đất,
đấu nối từ nguồn cấp nước sẵn có trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thuộc
khu vực Trung tâm lễ hội.
+ Hệ thống thoát nước. Thoát nước bằng rãnh xây dựng theo cost địa hình
từ nhiên chảy về hồ nước cảnh quan trong khu vực.
c. Hạ tầng kỹ thuật khu vực từ nhà làm việc đến QL 32C.
* Quy mô hạng mục công trình:
Diện tích sử dụng đất khu vực từ nhà làm việc đến QL32C là 8.639 m2
được giới hạn bởi các điểm khép góc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Khu vực từ nhà làm
việc đến QL 32C hiện tại là khu đất nối giữa trục đường hành lễ, nhà làm việc
khu di tích và bãi đỗ xe đã xây dựng được thiết kế chủ yếu là không gian cây
xanh ngăn cách giữa trục đường hành lễ với bãi đỗ xe khu vực trung tâm tạo
điểm nhấn về cảnh quan cho trục đường hành lễ. Các hạng mục sẽ đầu tư xây
dựng trong khu vực này bao gồm các hệ thống đường dạo, cây xanh, cấp điện, cấp
nước, chống sét, chiếu sáng.
Bảng 1.6. Tọa độ các điểm khép góc khu vực dự án từ nhà làm việc đến QL 32C
Diện tích (m2)
STT
Tọa độ X (m)
Tọa độ Y (m)
1
2
3
4
8.639 m2
5
6
7
1

* Mô tả chi tiết các hạng mục công trình từ nhà làm việc đến QL 32C:
- Hệ thống đường dạo:
+ Xây dựng hệ thống đường dạo có tổng diện tích 198,192 m2 (LxB=
189,44m x 1,05 m), lát đá Thanh Hóa dày 30, lớp vữa lót xi măng 75# dày 20,
lớp bê tông sỏi dày 100 mác 100#, lớp cát đen tưới nước đầm chặt dày 50.
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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+ Tổng diện tích bó vỉa 242,72 m, sử dụng đá lát Thanh Hóa (hoặc tương
đương) có kích thươc đá là 300x100x150.
- Hệ thống cấp nước:
Xây dựng hệ thống cấp nước xây ngầm dưới đất, đấu nối từ nguồn cấp
nước sẵn có trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thuộc khu vực Trung tâm lễ
hội. Các số về hệ thống cấp nước được thể hiện dưới bảng sau:
Bảng 1.7. Bảng thống kê đƣờng ống cấp nƣớc khu vực
TT
1
2
3
4
5
6
7

Nội dung
Ống HDPE D70
Ống HDPE D63
Ống HDPE D40
Ống HDPE D25
Van DN70 / DN63/ DN40/ DN25
Hố van DN 70
Máy bơm nước di động

Đơn vị
m
m
m
m
cái
cái
cái

Khối lƣợng
40
140,4
308,8
5,2
01/02/02/01
01
01

+ Xây dựng hệ thống mương đặt các ống HDPE DN <63 có chiều rộng
350 mm, chiều cao 500mm.
+ Xây dựng 01 hố van có kích thước LxBxH = 1320x1240x900. Cấu tạo
đáy đổ bê tông 2x4 mác 150 dày 150, lớp lót cát đen tưới nước đầm chặt dày
100, thành xây gạch đặc mác 75 dày 220 vữa xi măng mác 50, cổ van bê tông
mác 150#, đá 1x2, mép hố van bó thép L 80x80x3.
- Hệ thống cấp điện:
Hệ thống cấp điện được xây dựng mới, đi ngầm dưới đất. Toàn bộ nguồn
điện được đấu nối từ TBA 320KVA trong khu vực nhà làm việc đã được xây
dựng trong giai đoạn 2.
Bảng 1.8. Bảng thống kê các thiết bị điện đƣợc đầu tƣ trong khu vực dự án.
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nội dung
Tủ điện chiếu sáng 600x400x200
Đèn cột quả cầu D400 ánh sáng mờ loại 4x40W
Cáp nguồn CU/DSTA/XLPE/PVC
Cáp CU/XLPE/PVC
Dây CU/PVC
ống HDPE xoắn D32
Aptomat MCB - 3P - 20A
Aptomat MCB - 3P - 25A
Khởi động tư K1;K2 - 20A

Đơn vị
Tủ
Bộ
M
M
M
M
Bộ
Bộ
Bộ

Khối lƣợng
01
19
30
315
110
315
02
01
02

- Hệ thống rãnh thoát nước:
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Xây dựng hệ thống thoát nước mưa có tổng chiều dài 220m. Kết cấu rãnh
thoát nước B500 có chiều rộng 1,25m, chiều sâu 1,1m , xây đá hộc vữa xi măng
75#, bê tông đá 1x2 dày 100 #100. Trên hệ thống rãnh thoát nước bố đặt các
tấm thép đan (số lượng 339 tấm) có kích thước chiều dài tấm 1250mm, chiều
rộng 650 mm.
- Hệ thống cây xanh:
Tại khu vực từ nhà làm việc đến Quốc lộ 32C, chủ dự án sẽ đầu tư các
loại cây xanh sinh cảnh tạo cảnh quan cho khu vực, cụ thể như sau:
Bảng 1.9. Danh mục cây xanh trong khu vực từ nhà làm việc đến QL32C
Tên cây

Chiều cao
(m)

CÂY BÓNG MÁT
4-5
Long não
1-3
Tùng tháp
4-5
Bằng lăng, phượng
4-5
Muồng hoa đào
4-5
Lộc vừng
4-5
Sứ đại
4-5
Cây hoàng yến
4-5
Cây sữa
4-5
Cây thông thiên
CÂY TRANG TRÍ
5-10
Cây cọ
3-5
Cây dừa cảnh
1-2
Vạn tuế
CÂY MẢNG, CÂY THỜI VỤ
0,3-0,4
Cây bỏng nẻ
0,3-0,4
Ngâu cắt tỉa
0,5-1
Cây trang thái
0,5-1
Dâm bụt
0,5-0,58
Cây dừa cạn
0,05-0,07
Cỏ nhùng nhật

Đƣờng
kính cây
(cm)

Hình thức
tán

Dạng lá

Màu lá

Số lƣợng

sẫm
xanh
sẫm
xanh nhạt
sẫm vàng
xanh nhạt
xanh nhạt
xanh nhạt

1
12
18
6
2
8
5
7
3

10-20
5-10
8-10
9-10
8-10
4-6
8-10
8-10
4-6

tự do
phân tầng
thuỗn
tròn
tròn
tròn
tự do
rủ

bản
bản
bản
bản
bản
bản
bản
bản
bản

6-10
5-10
10-15

chùm
chùm
chùm

bản
bản
bản

xanh sẫm
sẫm
sẫm

6
6
6

0,3-0,5
1,5-2
1,5-2
1,5-2
0,3-0,4
0,03-0,04

đường viền
tròn
tròn
tròn
cây hoa
tự do

nhỏ
nhỏ
nhỏ
bản
bản
kim

xanh sẫm
xanh sẫm
xanh sẫm
xanh sẫm
hồng,trắng
xanh sẫm

82m2
11
83
10
108m2
5,383m2

d. Hạ tầng kỹ thuật khu vực từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 325.
* Quy mô hạng mục công trình:
Diện tích sử dụng đất khu vực từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 325 là 53.803
2
m , được giới hạn bởi các điểm chỉ giới 1, 2, 3 ... 7, 8 ..., 14, 15, 1.
Bảng 1.14. Tọa độ các điểm khép góc khu vực dự án từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 325.
Diện tích (m2)
TT
Tọa độ X (m)
Tọa độ Y (m)
1
2
3
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1

53.803 m2

Phương án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khuôn viên cây xanh cảnh quan
bao gồm 01 chòi nghỉ hóng mát, 01 hồ nước cảnh quan diện tích 3.196m2, sân,
hệ thống đường dạo, giếng nước và các khu vực trồng cây xanh cảnh quan. Hồ
nước bố trí tại vị trí có địa hình trũng thấp, ven trục hành lễ, tạo cảnh quan đẹp
và tạo vi khí hậu cho khu vực hành lễ. Cụ thể các hạng mục công trình như sau:
TT
1
2
3
4

Bảng 1.15. Các hạng mục công trình từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 325.
Tên các hạng mục công trình
Đơn vị
Số lƣợng
Diện tích
Chòi nghỉ
chòi
01
13,64
2
Hồ nước cảnh quan
m
01
3.196
Giếng nước cảnh quan
cái
01
2
Hệ thống đường dạo
m
5.363

* Mô tả chi tiết các hạng mục công trình:
1. Hồ nước cảnh quan.
- Hồ nước cảnh quan được cải tạo từ khu ruộng thấp trũng, ven trục hành
lễ tạo cảnh quan đẹp và tạo điều kiện vi khí hậu cho khu vực hành lễ.
- Kết cấu hồ nước cảnh quan:
+ Mái kè hồ bằng gạch bê tông trang trí có lỗ rỗng để trồng cỏ. Viên bê
tông kích thước 620x620x70 gắn trong các ô khung dầm BTCT đặt ở thành hồ.
Mái kè hồ nghiêng, lát viên gạch bê tông 620x620x70, lót lớp vữa đệm dày 30,
đệm đá dăm dày 100, ở giữa mái kè hồ có lắp ống thoát nước PVC D42.
+ Đáy hồ xây bằng đá hộc vữa vi măng mác 75, lót lớp vữa đệm dày 30
và đá dăm 100.
+ Từ bờ đỉnh của hồ sẽ có 2 lối bậc lên xuống; bậc xây gạch, mặt bậc ốp
lát đá tự nhiên mặt nhám dày 20. Chiều sâu từ mặt đường dạo bờ hồ đến đáy hồ
là 4,5m, mực nước trong hồ giữ ở mức từ 2,2 - 2,5 m.
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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2. Chòi nghỉ hóng mát:
Chòi nghỉ hóng mát có hình lục lăng (6 cạnh) mỗi cạnh rộng 2,29m. Thiết
kế khung cột BTCT, cột tròn, mái dốc, dán ngói mũi hài màu đỏ 75 viên/m 2.
Chiều cao chòi 4,145m. Bậc tam cấp lên xuống lát đá xanh mặt nhám. Nền chòi
lát đá xanh Thanh Hoá.
3. Giếng nước cảnh quan.
Giếng có đuờng kính thành ngoài của tang giếng là 5m, tang giếng cao
0,75m bằng đá tự nhiên. Thành giếng đuợc đổ bêtông cốt thép mác 200; để đảm
bảo trong giếng luôn có nước và chất lượng nước tốt, xung quanh giếng được
thiết kế đặt các ống UPVC 34 thông đến các tầng lọc.
4. Hệ thống đường dạo.
Toàn bộ hệ thống đường dạo trong khu vực từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ
325 có tổng diện tích 5.363 m2, mặt đường dạo được lát đá xanh Thanh Hóa dày
30, lớpvữa lót 75#, lớp bê tông sỏi dày 100 mác 100#, lớp cát đen tưới nước
đầm chặt dày 50.
5. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
- Hệ thống cấp điện:
Tại khu vực này hệ thống cấp điện cấp cho tủ điều khiển chiếu sáng được
lấy từ nguồn điện TBA 320KVA có sẵn trong Khu di tích. Các cáp dây điện
được đi trong ống nhựa HDPE xoắn D32 chôn ngầm dưới đất. Để đảm bảo cấp
điện và chiếu sáng cho khu vực chủ dự án đầu tư các thiết bị như sau:
Bảng 1.16. Bảng thống kê các thiết bị điện đƣợc đầu tƣ trong khu vực dự án.
TT
1
2

6
7
8
9
10
11
12

Nội dung
Tủ điện chiếu sáng 600x400x200
Đèn cột quả cầu D400 ánh sáng mờ loại
4x40W (Bao gồm móng, đèn, cột và phụ
kiện...)
Cáp nguồn CU/DSTA/XLPE/PVC
Cáp CU/XLPE/PVC
Dây CU/PVC
ống HDPE xoắn D32
Aptomat MCB - 3P - 20A
Aptomat MCB - 3P - 25A
Khởi động tư K1;K2;K3;K4;K5 - 20A

Đơn vị
tủ
bộ

Khối lƣợng
01
109

m
m
m
m
bộ
bộ
bộ

220
2.500
250
2.500
03
01
03

- Hệ thống thoát nước mưa:
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Xây dựng hệ thống thoát nước mưa xung quanh khu vực từ nhà làm việc
đến Tỉnh lộ 325 sau đó thoát theo lưu vực sẵn có dẫn về hồ chứa tại khu vực Gò
Đốt.
Các thông số kỹ thuật của rãnh thoát nước mưa như sau:
+ Chiều dài rãnh thoát nước mưa B300 = 1.447 m; B500 = 302 m.
+ Số lượng hố ga thu gom nước B800x800: 09 hố.
+ Kết cấu:
Rãnh thoát nước B300 có chiều rộng 1000mm, chiều sâu 750mm, mặt
bằng hố ga thu nước kích thước BxL = 1020x1020, số lượng nắp đan là 2.894
tấm với chiều dài 1.000mm, chiều rộng tấm 500.
Rãnh thoát nước B500 có chiều rộng 1.250mm, chiều sâu 1100, mặt bằng
tấm thép đan rãnh chiều dài 1.250mm, chiều rộng 650 với tổng số lượng 465
tấm.
- Hệ thống cấp nước:
+ Xây dựng hệ thống cấp nước xây ngầm dưới đất, đấu nối từ nguồn cấp
nước sạch của thành phố Việt Trì bơm về bể 500 m3 tại đồi Vân Đăng, sau đó
dùng bơm cao áp công suất 100 m3/h cấp nước cho toàn bộ Khu Di tích lịch sử
Đền Hùng. Nước tại khu vực thực hiện dự án được đấu nối từ đường ống dẫn
nước sẵn có dọc bên đường trục hành lễ và đường tỉnh lộ 325. Các thông số về
hệ thống cấp nước được thể hiện dưới bảng sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7

Bảng 1.17. Bảng thống kê hệ thống đƣờng ống cấp nƣớc.
Nội dung
Đơn vị
Khối lƣợng
Ống HDPE D70
m
291,5
Ống HDPE D63
m
85,7
Ống HDPE D40
m
1.195,4
Óng HDPE D25
m
35,1
Van DN70 / DN63/ DN40/ DN25
Cái
02/02/06/01
Hố van DN 70
Cái
01
Máy bơm nước di động
cái
01

+ Xây dựng hệ thống mương đặt các ống HDPE DN <63 có chiều rộng
400 mm, chiều sâu 500mm.
+ Xây dựng 01 hố van có kích thước LxBxH = 1320x1240x900. Cấu tạo
đáy đổ bê tông 2x4 mác 150 dày 150, lớp lót cát đen tưới nước đầm chặt dày
100, thành xây gạch đặc mác 75 dày 220 vữa xi măng mác 50, cổ van bê tông
mác 150#, đá 1x2, mép hố van bó thép L 80x80x3. Nắp đậy BTCT mác 200 đá
1x2, vữa xi măng trát ngoài, trát trong dày 20 mác 75.
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- Hệ thống cây xanh:
Bảng 1.18. Danh mục cây xanh trong khu vực từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 325
STT

Tên cây

Chiều
cao (m)

Đƣờng
kính cây
(cm)

Hình thức
tán

Dạng lá

Màu lá

Số lƣợng

4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
2-3

10-20
8-10
8-10
9-10
8-10
8-10
4-6
4-6

Tự do
Phân tầng
thuỗn
tròn
tròn
tròn
tự do
chúm

Bản
bản
bản
bản
bản
bản
bản
bản

Sẫm
xanh
sẫm
xanh nhạt
xanh sẫm
sẫm vàng
xanh nhạt
Xanh sẫm

28
70
20
26
170
70
7
21

6-10
1,5-2

chùm
chùm

bản
bản

xanh sẫm
sẫm

125
06

0,8-1
0,5-0,7

tròn
tròn

nhỏ
nhỏ

xanh sẫm
xanh sẫm

170
210

0,3-0,5
0,03-0,04

tự do
tự do

bản
kim

xanh sẫm
xanh sẫm

43
7914m2

CÂY BÓNG MÁT
1
2
3
4
5
6
7
8

Đa búp đỏ
Tùng tháp
Bằng lăng
Muồng hoa đào
Vàng anh
Lộc vừng
cây sữa
Cây xoài
CÂY TRANG TRÍ

1
2

5-10
cau cọ
1-2
Vạn tuế
CÂY MẢNG, CÂY THỜI VỤ
Cây vàng anh
0,8-1
Cây gâu xén tròn
0,5-1

1
2
3
4

Dâm bụt
Cỏ lá gừng

1-1,5
0,05-0,07

e. Hạ tầng kỹ thuật khu vực đồi Phân Bùng.
* Quy mô hạng mục công trình:
Diện tích sử dụng đất khu vực đồi Phân Bùng là 65.917 m2 được giới hạn
theo các điểm chỉ giới 1, 2, 3 .... 15, 16, 17......22, 23, 1.
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bảng 1.19. Tọa độ các điểm khép góc khu vực đồi Phân Bùng.
Diện tích (m2)
Tọa độ X (m)
Tọa độ Y (m)
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

Phương án bố trí các hạng mục công trình của dự án khu vực đồi Phân
Bùng cụ thể như sau:
TT
2
3
4
5
6

Bảng 1.20. Các hạng mục công trình của khu vực đồi Phân Bùng
Tên các hạng mục công trình
Đơn vị
Số lƣợng
Diện tích
2
Hồ nước cảnh quan
m
01
1.098
Chòi nghỉ
chòi
01
9
2
Nhà vệ sinh chung
m /nhà
03
40,32
2
Hệ thống đường dạo
m
5.363
Hệ thống cây xanh, cấp điện, cấp
HT
01
thoát nước, chiếu sáng.

* Mô tả chi tiết các hạng mục công trình:
1. Chòi nghỉ hóng mát:
Chòi nghỉ hóng mát có hình lục lăng (6 cạnh) mỗi cạnh rộng 2,29m. Thiết
kế khung cột BTCT, cột tròn, mái dốc, dán ngói mũi hài màu đỏ 75 viên/m2.
Chiều cao chòi từ nền đến diềm chân mái là 2,55m, chiều cao nền so với sân
45cm. Bậc tam cấp lên xuống lát đá xanh mặt nhám. Nền chòi lát đá xanh
Thanh Hoá.
2. Hồ nước cảnh quan.
Hồ nước cảnh quan diện tích 1.098m2 tạo cảnh quan đẹp và cải thiện vi khí
hậu khu vực. Vị trí đặt tại ao cũ nhằm thuận tiện và tiết kiệm kinh phí đào đắp.
Thành hồ nước xây nghiêng, có 2 bậc lên xuống; bậc xây gạch, mặt bậc ốp lát đá
xanh mặt nhám dày 20. Chiều sâu từ mặt đường dạo bờ hồ đến đáy hồ là 4,5m.
4. Hệ thống đường dạo.
Toàn bộ hệ thống đường dạo trong khu vực đồi Phân Bùng có diện tích
5.363m2, mặt đường lát đá Thanh Hóa 600x600 nhám mặt dày 50, lớp vữa lót
75#, lớp bê tông sỏi dày 100 mác 100#. Các bậc lên xuống lát đá tự nhiên
450x500x50 xanh ghi, lớp lót vữa dày 20, lớp bê tông sỏi dày 150, lớp cát lót
dày 100.
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5. Nhà vệ sinh chung.
Mỗi nhà có diện tích 40,32 m2, có bước gian 3,6 và 2,4m. Bên trong nhà
bố trí 2 khu vệ sinh nam và nữ. Chiều cao nhà từ nền đến trần kỹ thuật là 2,1m,
từ nền đến đỉnh mái là 4,6m. Nền nhà cao 45m so với sân. Kết cấu nhà khung
BTCT, mái BTCT dốc có dán ngói gốm giả tre, tường xây gạch chỉ. Mặt tường
ngoài nhà ốp gạch gốm vân tre, cột ốp gạch gốm vân tre. Mặt tường trong nhà
ốp gạch men cao 2,1m. Hệ thống cấp điện, cấp nước được xây mới đồng bộ.
6. Hệ thống cây xanh, cấp điện, cấp thoát nước.
- Hệ thống cây xanh:
Tại khu vực này chủ dự án tiến hành trồng các cây tạo bóng mát như đa
búp đỏ, tùng tháp, cây sấu, các cây xanh dáng tự do, cây cọ.... tạo thành một
không gian cảnh quan xanh mát cho khu vực Trung tâm lễ hội.
- Hệ thống cấp điện:
Tại khu vực này hệ thống cấp điện cấp cho tủ điều khiển chiếu sáng được
lấy từ nguồn điện TBA 320KVA có sẵn tại khu vực đồi Công Quán. Các cáp
dây điện được đi trong ống nhựa HDPE xoắn D32 chôn ngầm dưới đất. Để đảm
bảo cấp điện và chiếu sáng cho khu vực chủ dự án đầu tư các thiết bị như sau:
Bảng 1.21. Bảng thống kê các thiết bị điện đƣợc đầu tƣ trong khu vực dự án.
TT
1
2

6
7
8
9
10
11
12

Nội dung
Tủ điện chiếu sáng 600x400x200
Đèn cột quả cầu D400 ánh sáng mờ loại
4x40W (Bao gồm móng, đèn, cột và phụ
kiện...)
Cáp nguồn CU/DSTA/XLPE/PVC
Cáp CU/XLPE/PVC
Dây CU/PVC
ống HDPE xoắn D32
Aptomat MCB - 3P - 20A
Aptomat MCB - 3P - 25A
Khởi động tư K1;K2;K3;K4;K5 - 20A

Đơn vị
Tủ
Bộ

Khối lƣợng
01
109

m
m
m
m
Bộ
Bộ
Bộ

220
2.500
250
2.500
03
01
03

f. Hạ tầng kỹ thuật khu vực từ bãi xe Trung tâm lễ hội đến khu Gò Đốt
* Quy mô hạng mục công trình:
- Diện tích: 158.454 m2, trong đó:
+ Diện tích đất trồng cây xanh: 110.109 m2
+ Diện tích hồ nước: 36.400 m2
+ Diện tích sân đường dạo: 11.945 m2
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Bảng 1.22. Khối lượng các hạng mục xây dựng khu vực từ bãi đỗ xe đến khu Gò Đốt
TT
Tên các hạng mục công trình
Đơn vị
Số lƣợng
Diện tích
2
1 Hồ nước cảnh quan
m
01
31.100
2
2 Chòi nghỉ
m /chòi
02
9
2
3 Hệ thống đường dạo
m
11.945
Hệ thống cây xanh, cấp điện, cấp
4
HT
01
thoát nước, chiếu sáng.

* Mô tả chi tiết các hạng mục công trình:
1. Hồ nước cảnh quan:
Hồ nước cảnh quan có diện tích 31.100m2 được cải tạo từ khu vực ruộng
thấp trũng trong khu vực. Thành hồ nước kè đá hộc phía dưới, phía trên là chèn
các viên gạch BTCT có lỗ rỗng (trồng cỏ trang trí) KT 620x620x70 trong các
khung dầm BTCT.
2. Hệ thống đường dạo:
Toàn bộ hệ thống đường dạo, đường ven hồ mặt lát đá tự nhiên; bó vỉa
bằng đá tự nhiên KT 100x150x300.
3. Chòi nghỉ:
Chòi nghỉ hóng mát có hình lục lăng (6 cạnh) mỗi cạnh rộng 2,29m. Thiết
kế khung cột BTCT, cột tròn, mái dốc, dán ngói mũi hài màu đỏ 75 viên/m 2.
Bậc tam cấp lên xuống lát đá xanh mặt nhám. Nền chòi lát đá xanh Thanh Hoá.
4. Hệ thống cây xanh, cấp điện, cấp thoát nước.
- Hệ thống cấp điện:
Tại khu vực này hệ thống cấp điện cấp cho tủ điều khiển chiếu sáng được
lấy từ nguồn điện TBA 250KVA có sẵn tại khu vực bãi đỗ xe Trung tâm lễ hội.
Để đảm bảo cấp điện và chiếu sáng cho khu vực chủ dự án sẽ đầu tư các thiết bị
như sau:
Bảng 1.23. Bảng thống kê các thiết bị điện đƣợc đầu tƣ trong khu vực dự án.
TT
Nội dung
1 Tủ điện chiếu sáng 600x400x200
2 Đèn cột quả cầu D400 ánh sáng mờ loại 4x40W
(Bao gồm móng, đèn, cột và phụ kiện...)
3 Đèn nấm loại trang trí loại 2x8W-220V
4 Cáp nguồn CU/DSTA/XLPE/PVC
5 Cáp CU/XLPE/PVC
6 Dây CU/PVC
7 ống HDPE xoắn D32
8 Aptomat MCB - 3P - 20A
9 Aptomat MCB - 3P - 25A
10 Khởi động tư K1;K2;K3;K4;K5 - 20A
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Đơn vị
Tủ
Bộ

Khối lƣợng
01
38

Bộ
m
m
m
m
Bộ
Bộ
Bộ

23
30
930
350
930
02
01
02
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- Hệ thống cấp, thoát nước:
+ Hệ thống cấp nước: Xây dựng hệ thống cấp nước xây ngầm dưới đất,
đấu nối từ nguồn cấp nước sẵn có trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng thuộc
khu vực Trung tâm lễ hội.
+ Hệ thống thoát nước. Thoát nước bằng rãnh xây dựng theo cost địa hình
từ nhiên chảy về hồ nước cảnh quan trong khu vực.
- Hệ thống cây xanh.
+ Cây xanh trong khu vực có chức năng làm đẹp cảnh quan, cải thiện
điều kiện vi khí hậu khu vực. Cây xanh trong khu bao gồm cây xanh tạo bóng
mát tầm cao và tầm trung, cây trang trí, cây bụi tầm thấp. Lựa chọn các loại cây
xanh trồng trong khu vực như sau:
Cây xanh bóng mát tầm cao: cây đa, cây chò chỉ, thể hiện được sự cao cả,
linh thiêng của di tích.
Cây xanh bóng mát tầm trung: cây bằng lăng, cây Lộc vừng, cây Bàng
vừa có bóng mát, tạo vẻ đẹp, vừa có tác dụng che chắn, tránh bụi từ các hoạt
động giao thông của các phương tiện ngoài quốc lộ 32C.
Cây xanh trang trí tầm thấp: Lựa chọn những cây có màu sắc đẹp, gồm các
loại cây: Cây ngâu, hoa mẫu đơn, cây mạch môn, cây chuỗi ngọc, cây mắt nai...
Tại khu vực này chủ dự án tiến hành trồng các cây bóng mát như đa búp
đỏ, tùng tháp, cây sấu, các cây xanh dáng tự do, cây cọ.... tạo một không gian
cảnh quan xanh mát cho khu vực từ bãi xe Trung tâm lễ hội đến khu Gò Đốt.
g. Tuyến giao thông số 05
Tuyến giao thông số 05 có vị trí quan trọng trong Khu di tích, nối từ
Trung tâm lễ hội ra tuyến đường nội bộ 325 đồng thời kết nối với tuyến đường
Quốc lộ 32C. Tuyến đường có cấu tạo bê tông asphalt hạt mịn dày 4cm tưới
nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2. Lớp dưới là bê tông asphalt hạt thô dày
5cm tưới nhựa thấm tiêu chuẩn 1,0kg/m2. Lớp dưới tiếp theo là đá dăm loại 1
dày 20cm và lớp đá dăm loại 2 dày 25cm. Tiến hành nâng cấp, cải tạo tuyến
giao thông số 05 có chiều dài là 277m, mặt đường rộng 10m, vỉa hè mỗi bên
rộng 5m. Rãnh dọc thoát nước sử dụng rãnh xây, rộng 40cm, kết cấu bê tông cốt
thép. Cống thoát nước ngang đường sử dụng cống tròn BTCT D100cm.
1.4.3. Biện pháp thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục
công trình của dự án.
1.4.3.1.Phương án san nền:
TT
1

Tên khu
vực
Khu vực

Hiện trạng Cao độ san nền
Giải pháp san nền
cost nền (m)
(m)
31 - 33
Chủ dự án tiến - Hướng dốc và cao độ san nền
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từ
nhà
làm việc
đến QL
32C

2

3

4

Khu vực
từ
nhà
làm việc
đến tỉnh
lộ 325

30 -41,8

Khu vực
từ
nhà
đón tiếp
đến QL
32C

24 - 38

Khu vực
từ
nhà
đón tiếp
đến tỉnh
lộ 325

28 - 33

hành san nền
cục bộ, cân bằng
đào đắp, riêng
đối với khu vực
trồng cây bồi
thêm đất màu
với chiều dày
khoảng 30cm
Tiến hành cân
bằng đâò đắp,
san gạt từ khu
đồi thoải xuống
vị trí ruộng
trũng để phù
hợp với cost nền
tuyến
đường
xung quanh như
tỉnh lộ 325, trục
đường hành lễ
Tiến hành san
gạt khu vực gò
cao phía cổng ào
trục hành lễ
xuống khu vực
ruộng trũng, kết
hợp mua đất tiếp
tục tôn nền đạt
đến cost độ cao
phù hợp với trục
hành lễ cost +
33m, và tuyến
đường số 3 cost
trung bình +29m.
Tiến hành nạo
vét lòng hồ đắp
lên khu trũng để
cân bằng đào
đắp có cost độ
ao phù hợp với
cost đường tỉnh
lộ 309 31m
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đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế
để tạo mặt bằng xây dựng và
thoát nước mưa tốt.
- Hướng dốc toàn bộ khu vực từ
Tây Bắc xuống Đông Nam (dốc
từ trục hành lễ về phía bãi đỗ
xe, thoát nước vào rãnh ven
đường bãi đỗ xe.
- Hướng dốc nền và cao độ san
nền đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế
đã tạo mặt bằng xây dựng và
thoát nước mưa tốt, phù hợp địa
hình xung quanh.
- Hướng dốc chung của toàn
khu vực, dốc từ Đông sang Tây
và dốc về phía Tây Nam, thoát
nước qua cống thoát đã có trên
tuyến giao thông số 5.
Toàn bộ khu vực được thiết kế
san nền đảm bảo thoát nước
mưa tốt và tạo mặt bằng xây
dựng, đất san nền đầm chặt
K90. Hướng dốc và cao độ san
nền đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế
và phù hợp với địa hình xung
quanh. Hướng dốc san nền toàn
khu vực dốc từ Đông sang Tây
và dốc về phía Tây Nam để
nước mưa được thoát qua cống
đã có trên đường 32C phía Tây
Nam khu vực thiết kế.
Toàn bộ khu vực được thiết kế
có hướng dốc về lòng hồ. Khi
hồ đạt mức nước max (lớn nhất)
sẽ được tràn vào cống thu có
sẵn tại khu vực 1 đã được xây
dựng xong.
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5

Khu vực
từ bãi đỗ
xe Trung
tâm lễ hội
đến khu
Gò Đốt

26 - 40

6

Tuyến
giao thông
số 5

30 - 36

7

Đồi Công
Quán
Bảo tàng
Hùng
Vương
Đồi Phân
Bùng

8

9

Giữ nguyên cao
độ khu đồi thoải
tiếp giáp QL 32,
đối với khu
ruộng
trũng
được cải tạo,
nạo vét thành hồ
Cân bằng đào
đắp (khối lượng
đào nhỏ hơn
khối lượng đắp)

Toàn bộ khu vực được thiết kế
ao độ dốc về lòng hồ khu nước
trong hồ đạt mức max theo cống
dẫn ra hệ thống cống rãnh đã có
trong khu vực bãi xe trung tâm
lễ hội.
Thu về hệ thống rãnh thoát
nước đã có thuộc khu vực bãi xe
trung tâm

Trong quá trình xây dựng, cải tạo các khu vực này, chủ dự án
không thực hiện san gạt, đào đắp mặt bằng mà thi công xây dựng
trên cost địa hình tự nhiên sẵn có để đảm bảo không phá vỡ cảnh
quan tự nhiên của các khu vực này

a. Phương án san nền:
- Trước khi san lấp đắp nền phải tiến hành dọn dẹp mặt bằng, chặt cây, nạo
vét bùn đất hữu cơ sâu trung bình là 0,2m trên toàn bộ diện tích đắp.
- Thi công và nghiệm thu theo quy trình thi công và nghiệm thu công tác
đất theo TCN 4447-87.
- Tiến hành đắp theo từng lớp dày 0,3 - 0,5m, sau khi đầm nén đạt độ chặt
K> 0,9. San tiếp lớp sau cho tới khi đạt tới cao trình thiết kế, sai số đầm nén
<0,03 T/m3.
- Phương án thi công: San ủi đều và đầm chặt K>0,9 đồng thời có biện
pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và dân sinh trong quá trình thi công.
- Cao độ nền thiết kế được nội suy trên cơ sở bản vẽ thiết kế san nền. Cao
độ hiện trạng được nội suy trên cơ sở cao độ hiện trạng địa hình theo bản vẽ đo
đạc hiện trạng địa hình khu vực.
b. Tính toán san nền:
- Sử dụng phương pháp chia ô vuông 10m x 10m cho từng lô san nền theo
quy hoạch và tính toán theo trình tự như sau:
+ Xác định cao độ thiết kế và cao độ tự nhiên tại các vị trí nút ô lưới trong
phạm vi lô san nền và vị trí giao thông của các đường ô lưới với biên lô san nền;
xác định chiều cao đào hoặc chiều cao đắp tại điểm đó.
+ Xác định ranh giới đào đắp.
+ Xác định diện tích san nền trong khu vực: diện tích đào, đắp.
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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1.4.3.2. Biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục công trình của dự án.
a. Biện pháp thi công:
* Công tác chuẩn bị mặt bằng:
- Nhà thầu thi công nhận mặt bằng, nhận giao tim, mốc giới của chủ đầu
tư và đơn vị thiết kế;
- Tiến hành công tác trắc đạc phục vụ xây lắp công trình;
- Kiểm tra lại tim cốt thực tế định vị được vị trí của các hạng mục công trình;
- Triển khai thi công các hạng mục công trình.
* Tổ chức thi công ngoài hiện trường:
- Ban chỉ huy công trường:Gồm có cán bộ của nhà thầu và các cán bộ
giúp việc chỉ đạo thi côngcông trình.
- Chỉ huy trưởng công trường:Đại diện cho nhà thầu ở công trường, có trách
nhiệm điều hành toàn bộ dự án - điều tiết các đơn vị thi công về tiến độ, quan hệ
trực tiếp với chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thi công.
+ Bộ phận vật tư: Đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ vật tư cho công
trình, không được làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình.
+ Đội ngũ cán bộ kỹ thuật: Cán bộ quản lý cần có kỹ thuật và kinh
nghiệm chuyên ngành phụ trách, chịu trách nhiệm tổng thể. Chịu trách nhiệm
trước chỉ huy trưởng, chủ đầu tư về các vấn đề liên quan đến việc thi công như:
thay đổi thiết kế, phát sinh công việc, thay đổi vật tư, vật liệu đưa vào thi công
công trình, tổ chức kiểm tra kỹ thuật v.v... thống nhất chương trình nghiệm thu,
bàn giao với chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn công, thanh
quyết toán theo giai đoạn và toàn bộ công trình. Ngoài ra còn có các kĩ thuật
viên phụ trách chi tiết công việc.
+ Đội ngũ công nhân: Các đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề có tay
nghề cao, đủ số lượng tham gia thi công xây dựng công trình như: các đội thợ
bê tông, thợ cốt thép, thợ côp pha, thợ xây, thợ trang trí nội thất, thợ điện, thợ
nước... Trong mỗi giai đoạn, công nhân sẽ được điều đến công trường để kịp
tiến độ thi công.
- Bố trí tổng mặt bằng thi công:
Bố trí tổng mặt bằng thi công dựa trên tổng mặt bằng xây dựng và bản vẽ
thiết kế kỹ thuật thi công, trình tự thi công các hạng mục đề ra, có chú ý đến các
yêu cầu và các quy định về an toàn thi công, vệ sinh môi trường, chống bụi,
chống ồn, chống cháy, an ninh, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động
của các khu vực xung quanh.
Trên tổng mặt bằng thể hiện được vị trí xây dựng các hạng mục, vị trí các
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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thiết bị máy móc, các bãi tập kết cát đá sỏi, bãi gia công cốt pha, cốt thép, các
kho xi măng, dụng cụ thi công, hệ thống đường điện, nước phục vụ thi công, hệ
thống nhà ở, lán trại tạm cho cán bộ, công nhân viên.
- Vị trí đặt máy móc thiết bị: Vị trí đặt các loại thiết phải phù hợp, nhằm
tận dụng tối đa khả năng máy móc thiết bị, dễ dàng tiếp nhận vật liệu, dễ di
chuyển.
- Bãi để cát, đá, sỏi, gạch:Vị trí các bãi tập kết cát, đá, sỏi hợp lý nhằm
hạn chế khoảng cách vận chuyển đến chân công trình thi công, quản lý không
để rơi vãi vật liệu ảnh hưởng đến môi trường.
- Kho bãi:Dùng để chứa xi măng, phụ gia, được bố trí ở các khu đất trống
sao cho thuận tiện cho việc xuất vật tư cho thi công.
- Nhà ở cho cán bộ, công nhân viên:Công nhân xây dựng được thuê tại
địa phương nên không ở lại công trường. Cán bộ điều hành được bố trí ở tại khu
nhà điều hành công trường.
- Điện phục vụ thi công: Nhà thầu chủ động làm việc với Khu Di tích lịch
sử Đền Hùng để đấu điện thi công dựa trên nguồn điện sẵn có của Khu di tích.
- Thoát nước thi công: Trong quá trình tổ chức thi công, nước sinh hoạt,
nước mưa và nước thải trong quá trình thi công (nước ngâm chống thấm sàn,
nước rửa cốt liệu) được thoát vào hệ thống mương thoát nước chung dọc theo
trục đường hành lễ của Khu trung tâm lễ hội. Riêng khu vực đồi Công Quán sẽ
thu gom chảy tràn và tự thấm theo độ dốc địa hình tự nhiên của khu vực.
- Chế độ làm việc 1 ca, thời gian làm việ 8 giờ/ca.
- Số ngày lao động trong năm: 336 ngày.
- Số lao động sử dụng: 40 người.
b. Công nghệ thi công các hạng mục công trình:
Các hạng mục công trình phục vụ sản xuất và các công trình hạ tầng cơ
bản sẽ được chủ dự án tiến hành thi công đảm bảo an toàn và chất lượng, tạo
cảnh quan và môi trường xanh - sạch - đẹp. Các công trình được thi công theo
tiêu chuẩn của Việt Nam như sau:
- TCVN 2737-95: Tiêu chuẩn thiết kế - Tải trọng và tác động;
- TCVN 5574-91: Tiêu chuẩn thiết kế - Kết cấu bê tông cốt thép;
- TCVN 5575-91: Tiêu chuẩn thiết kế - Kết cấu thép;
- TCVN 356:2005: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép;
- TCVN 375:2006: Thiết kế công trình chịu động đất;
- TCXD: 45-78: Tiêu chuẩn thiết kế - Nền, nhà và công trình;
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- TCXD 205:1998: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5573-91: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép;
- TCXD 229: Hướng dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió.
Giải pháp kết cấu công trình: Móng bê tông cốt thép dựng cột, dầm, sàn
bê tông cốt thép chịu lực toàn khối, bao che bằng tường gạch và vách ngăn.
Sử dụng vật liệu là bê tông thương phẩm mác cao cho các cấu kiện cọc và
giằng móng, cột cổ móng. Kết cấu BTCT cho bể phốt.
Biện pháp thi công cơ giới kết hợp với thủ công:
- Việc xây trát sẽ thực hiện bằng thủ công.
- Đổ bê tông bằng bê tông tươi, tiến hành thi công bằng thủ công kết hợp
máy bơm bê tông, đầm, dùi bê tông.
- Công việc lắp máy tại các vị trí trên cao và các chi tiết có tải trọng lớn
thực hiện bằng cẩu.
1.4.4. Danh mục máy móc thiết bị dự kiến

1

Máy hàn 23 KW

ca

36,25

Định mức tiêu
hao/1 ca máy
29 kwh

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Máy khoan bê tông <=1,5KW
Ô tô tự đổ 5tấn
Vận thăng lồng 3T
Máy trộn bê tông 250l
Cần trục bánh hơi 16T
Cần trục bánh xích 10T
Cần trục ô tô 16T
Cần trục ôtô 10T
Đầm bàn 1Kw
Đầm dùi 1,5 KW
Máy cắt 1,7kW
Máy cắt ống 5,0KW
Máy cắt uốn cắt thép 5KW
Máy hàn 23 KW
Máy khoan 2,5kw
Máy khoan 4,5KW
Máy mài 2,7KW
Máy nén khí điêzen 360m3/h
Máy trộn bê tông 250l
Máy trộn vữa 80l
Máy vận thăng 0,8T
Ô tô tự đổ 10 tấn

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

289,15
98,2
70,2
598,4
58,9
47,5
108,25
158,7
98,7
77,2
569,15
268,1
189,25
108,29
123,4
99,475
58,75
42,423
420,5
321,14
189,1
10.952,12

75 kwh
41 lít DO
11 kwh
11 kwh
55 lít DO
66 lít DO
76 lít DO
68 lít DO
22 kwh
27 kwh
3 kwh
17 kwh
29 kwh
8 kwh
11 kwh
19 kwh
35 lit DO
11 kwh
5 kwh
21kwh
57 lit DO

TT

Tên máy móc

Đơn vị

Số ca máy
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Khoan cầm tay 0,5 kW
Máy hàn 14 kW
Máy ủi 110CV
Ô tô tự đổ 7tấn
Cần trục bánh xích 25T
Máy lu rung 10T
Máy san 108CV
Máy hàn nhiệt
Máy đào <=1,25m3
Máy đào<=0,8m3
Máy đào<=1,6m3
Tổng lƣợng nhiên liệu dầu
DO sử dụng trong thi công
Tổng năng lƣợng điện sử
dụng

ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca
ca

99,7
145,8
365,123
201,125
58,9
236,45
140,1
234,4
15,25
17,9
685,9

5 kwh
5 kwh
46 lit DO
31 lit DO
57 lit DO
48 lit DO
57 lit DO
5 kwh
73 lit DO
57 lit DO
128 lit DO
1.930.752 lít DO
1.152.023,2 kwh
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1.4.5. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp nguyên, nhiên,vật liệu.
1.4.5.1. Nhu cầu nguyên nhiên liệu phục vụ thi công công trình.
a. Khối lượng các loại vật liệu xây dựng sử dụng cho dự án:
Trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án, các
nguyên vật liệu sử dụng chủ yếu là nhóm vật liệu xây dựng, cụ thể như sau:
Bảng 1.2. Danh mục nguyên vật liệu và máy móc phục vụ thi công
TT

Các loại vật liệu

Đơn vị

Khối lƣợng

1
2

Đá Thanh Hóa (đá bó vỉa KT 400x250x150)
Đá Thanh Hóa đá lát vỉa hè
Đá Thanh Hóa đá bậc ; làm nhám bằng khò lửa
500x450x150
Đá Thanh Hóa đá lát đường dạo
Đá Thanh Hóa (đá bó vỉa KT 300x100x150)
Đá bó vỉa 300x100x150cm Thanh Hóa
Đá hộc
Đá Thanh Hóa <=500x500
Đá trắng
Đá trắng nhỏ
Bu lông M12
Quả cầu thép D90*5
Dây xích fi8
Biển báo cấm bằng nhôm, nền xanh, chữ trắng
200x400

m
m2

1.111,7
1.705,2

m3

545,2

m2
m
m
m3
m2
kg
kg
cái
quả
m

3.110,144
1.657,3284
1.817,8682
881,737
4.420,1441
2.432,2
4.540
596
98
372,4

Cái

24

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58

Đắp cát vàng xung quanh thành giếng
Lớp than hoạt tính
Lớp cát hạt thô
Lớp sỏi
Đá Thanh Hóa lòng bể và thành bể đục nhám
Bột đá
Bột mầu
Bu lông M16
Bu lông M20x80
Cát đen
Cát mịn ML=0,7-1,4
Cát mịn ML=1,5-2,0
Cát vàng
Cồn rửa
Củi
Dây thép
Dây thép D6-D8
Dây thép F3mm
Dây thừng
Đá 1x2
Đá 4x6
Đất đèn
Đinh
Đinh đỉa
Đinh tán f22
Gạch BLOCK
Gạch chỉ 6,5x10,5x22
Gỗ chèn
Gỗ chống
Gỗ đà nẹp
Gỗ ván
Lưới thép B40
Măng sông nhựa d=32
Nhựa bi tum số 4
Nhựa dán
Ô xy
ống nhựa d=32mm, L=8m
ống nhựa miệng bát d=40mm, L=6m
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m3
m3
m3
m3
m3
kg
kg
cái
cái
m3
m3
m3
m3
kg
kg
kg
kg
kg
m
m3
m3
kg
kg
cái
cái
m2
viên
m3
m3
m3
m3
m2
cái
kg
kg
chai
m
m

202,615
30,4941
9,7126
36,024
7,0553
923,3
10,598
187,2237
13,4796
2.390,6135
123,25
93,846
651,6474
23,2
224,496
1.062,997
253,69
2.106
99,6
141,1402
303,592
7,3015
410,7989
745,446
22,466
17.898,7857
7.535,9775
5,623
32,4679
19,124
50,3155
1.817,244
86,2
58,896
25,4
8,5
453,25
145,12
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Que hàn
Que hàn các bon
Sỏi 4x6
Sơn
Sơn ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà
Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm
Tăng đơ f14
Thép hình
Thép tấm
Thép tròn D<=10mm
Thép tròn D<=18mm
Vải địa kỹ thuật
Xăng
Xi măng PC30
Xi măng trắng
Gỗ kê
Giẻ lau( báo giá )
Măng sông
Nhựa thông
ống nhựa
ống nhựa PVC d=76mm, L=6m
Que hàn
Sơn chống rỉ
Sơn nội
Thép hình
Thép tấm
Thép tròn D<=10mm
Thép tròn D<=18mm
Sỏi 2x4
Sỏi 4x6
cột đèn sân vườn bằng thủ công, Cột đèn sân
vườn, cột bằng gang đúc theo catalogue nhà sản
xuất, chiều cao cột H=3.70m
Đèn nấm trang trí loại 2x8w -220V
Khung móng M24x300x300x675
Dây dẫn điện 2x2.5mm
Thép tròn D8
Tủ điện điều khiển chiếu sáng -600x400x200 mm
tôn sơn tĩnh điện dày 1.2mm (trọn bộ)
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kg
kg
m3
kg
kg
kg
cái
kg
kg
kg
kg
m2
kg
kg
kg
m3
Kg
cái
Kg
m
m
Kg
Kg
Kg
kg
kg
kg
kg
m3
m3

175,48
82,602
403,8861
53,108
6,1023
4,5767
370,9986
1.130,0398
992,6764
3.434,1855
17.216,1288
528,583
2,7852
320.211,12
1.967,8547
78,25
14,19
552
3,818
4.623,
341,38
17,3
45,2
98,23
1130,0398
992,6764
3384,9405
11545,7448
1.012,15
1.277,3442

cái

98

bộ
bộ
m
kg

89
62
879,78
187,2

chiếc

18
62
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96

Tấn

Cây xanh

140,58
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Theo bảng dự toán khối lượng vật liệu như trên và dựa và khối lượng
riêng của từng loại vật liệu tính được tổng khối lượng nguyên vật liệu cần sử
dụng cho dự án khoảng 435.442 tấn.
- Nguồn cung cấp vật liệu: Vật liệu sử dụng trong các công trình là nguồn
vật liệu cung cấp trong nước và nhập khẩu.
+ Gạch ngói: Đây là các sản phẩm được phục chế theo kiểu truyền thống,
gia công đơn chiếc với số lượng ít nên cần phải tiến hành đặt hàng trước khi đi
vào thi công xây dựng cũng như tu bổ các công trình di tích. Nguồn cung cấp có
thể đặt ở một số địa phương như Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh và
ở các làng nghề truyền thống như gốm Bát Tràng, Thổ Hà, Hương Canh....
+ Gỗ: Sử dụng nguồn gỗ ở một số tỉnh thành trong nước như Quảng
Bình, Nghệ An và nguồn gỗ nhập khẩu từ Lào.
+ Đá: Hợp đồng với các cơ sở khai thác mỏ đá ở Thanh Hóa, Ninh Bình...
Ngoài ra còn một số các vật liệu khác sử dụng từ nguồn cung cấp sẵn có
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như gạch xây, đá ong, xi măng, đá dăm, sỏi ....
1.4.5.2. Nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện nước.
a. Nhu cầu sử dụng nước trong quá trình thi công xây dựng dự án.
- Nước sử dụng trong suốt quá trình thi công xây dựng (dự kiến 04 năm)
ước tính theo dự toán xây dựng là 2.924,003 m3, tương đương 2,4 m3/ngày.
- Nguồn cung cấp nước: Nước phục vụ cho xây dựng được lấy từ các hồ
trong khuôn viên gần khu vực thực hiện dự án (hồ Khuôn Muồi)....... Nước
được bơm lên chứa vào các thùng phuy sắt có dung tích từ 300 - 500l/thùng.
- Nguồn cung cấp nước khi dự án đi vào hoạt động: sử dụng nguồn nước
cấp của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng do Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
cung cấp để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt, tưới cây, phòng cháy chữa
cháy.
- Nguồn cấp điện: Sử dụng hệ thống cấp điện sẵn có của Khu Di tích, tùy
theo từng khu vực để kéo điện từ các trạm biến áp gần nhất.
1.4.6. Tiến độ thực hiện dự án
Dự án được triển khai trong vòng 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020,
trong đó:
- Năm 2016: Tổ chức triển khai khởi công và thực hiện công trình Cải tạo
Bảo tàng Hùng Vương; Tôn tạo cảnh quan đồi Công Quán; thực hiện công tác
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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bồi thường GPMB khu vực từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 325 (thuộc Trung tâm lễ
hội giai đoạn 3).
- Năm 2017: Triển khai thi công xây dựng hạng mục hạ tầng khu vực từ
nhà làm việc đến tỉnh lộ 325, hạng mục hạ tầng khu vực từ nhà đón tiếp đến tỉnh
lộ 325, hạ tầng kỹ thuật khu vực đồi Phân Bùng; thực hiện công tác bồi thường
GPMB khu vực từ bãi đỗ xe đến Gò Đốt (thuộc Trung tâm lễ hội giai đoạn 3).
- Từ năm 2018 - đến năm 2020: Triển khai thi công xây dựng hạ tầng khu
vực từ nhà đón tiếp đến QL32C, hạ tầng khu vực từ nhà làm việc đến QL32C.
1.4.7. Vốn đầu tƣ:
* Tổng vốn đầu tư của dự án
: 503.709.939.000 đồng,
Trong đó:
- Chi phí xây dựng
: 242.214.273.354 đồng.
- Chi phí thiết bị
: 23.151.405.834 đồng
- Chi phí quản lý dự án
: 4.090.491.324 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
: 10.380.994.429 đồng
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư
: 110.632.179.000 đồng
- Chi phí khác
: 11.020.226.166 đồng
- Chi phí dự phòng
: 102.220.368.464 đồng
* Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước, Chương trình mục tiêu phát
triển văn hoá.
1.4.8. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án.
- Nhu cầu lao động tại công trường trong giai đoạn thi công dự kiến 40
người, nguồn lao động được tuyển dụng công nhân tại địa phương.
- Hình thức quản lý dự án: Thành lập Ban quản lý dự án trực tiếp quản lý
dự án, có trách nhiệm giám sát các giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công và giai
đoạn vận hành dự án.
- Cơ quan quản lý đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm
giám sát chung dự án.
- Chủ đầu tư: Khu di tích lịch sử Đền Hùng có trách nhiệm tổ chức thực
hiện, trách nhiệm giám sát giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thi công và giai đoạn
vận hành dự án.
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Bảng 1.24. Bảng tóm tắt các thông tin chính của dự án.
Các giai
đoạn của dự
án
Giai đoạn
lập dự án
đầu tƣ

Các hoạt động

Lập dự án đầu tư, hoàn thiện các Quý I, II, III
thủ tục pháp lý
năm 2016

Giai đoạn - Lên kế hoạch và hoàn thiện công
đền bù đất tác đền bù thỏa đáng cho người
đai, nhà cửa dân.
Giai đoạn
giải phóng
mặt bằng
Tiến hành
hoàn thiện,
tu bổ, tôn
tạo hạ tầng
cảnh quan
Trung tâm
lễ hội
Khi dự án
đi vào hoạt

Tiến độ thực
hiện

- San nền tạo mặt bằng xây dựng

- Vận chuyển nguyên vật liệu;
- Xây dựng các hạng mục công
trình của dự án;
- Hoạt động sinh hoạt của công
nhân tại khu vực thi công.
- Khí thải do các loại rác thải sinh
hoạt dễ phân hủy sinh học; do ý
thức sử dụng nhà vệ sinh công
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Công nghệ/cách thức
thực hiện
Chủ dự án phối hợp đơn vị
tư vấn thiết kế lập dự án đầu
tư và thiết kế cơ sở, lập báo
cáo ĐTM và trình các cơ
quan có thẩm quyền phê
duyệt
- Chủ dự án phối hợp với
chính quyền địa phương,
thực hiện đền bù cho người
dân.
- Chủ dự án thuê nhà thầu có
năng lực thực hiện san lấp, sử
dụng các phương tiện máy
móc, cơ giới hiện đại.

Từ quý IV
năm 2016
đến năm
2020: Thực
hiện xây
dựng các
hạng mục
công trình
theo hình
thức cuốn - Sử dụng các phương tiện
chiếu, hoàn máy móc, cơ giới hiện đại
(máy lu, máy ủi, máy xúc);
thiện khu
Xây dựng các hạng mục
vực này sẽ
bằng thủ công.
thi công
sang khu
vực khác
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Các yếu tố môi trƣờng
có khả năng phát sinh

-

- Môi trường xã hội, mất an ninh
chính trị khu vực nếu việc đền bù
không thỏa đáng
- Chất thải rắn;
- Bụi, khí thải;
- Nước mưa chảy tràn.
- Môi trường không khí: bụi, khí thải,
tiếng ồn;
- Môi trường nước: tăng độ đục, có
khả năng lẫn dầu mỡ;
- Chất thải rắn sinh hoạt và xây dựng
(vỏ bao nilon, gạch vỡ, xi măng thừa,
đầu mẩu sắt thép,…);
- Nước thải sinh hoạt.
- Môi trường không khí: Khí thải do
các loại rác thải sinh hoạt dễ phân
hủy sinh học; do ý thức sử dụng nhà
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động

cộng của cộng đồng dân cư đến
thăm Khu di tích lịch sử .
- Nước thải phát sinh từ khu nhà
vệ sinh bên trong nhà dịch vụ và
khu nhà vệ sinh công cộng.
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vệ sinh công cộng của cộng đồng dân
cư đến thăm Khu di tích lịch sử.
- Chất thải rắn: chất thải rắn sinh
hoạt, chất thải rắn nguy hại, vv...
- Môi trường nước: nước thải sinh
hoạt, nước mưa chảy tràn.
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CHƢƠNG II
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƢỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI

2.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG TỰ NHIÊN.

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất
a. Đặc điểm dịa hình
Địa hình khu vực thực hiện dự án là dạng đồi thoải xen kẽ là ruộng trũng
và ao, hồ; độ cao tương đối tại điểm cao nhất là 48m, chỗ thấp nhất là ruộng
trũng có cao độ từ 18m – 32m. Địa hình dốc thoải về phía Tây và Tây Nam,
riêng Trục hành lễ tại Khu Trung tâm lễ hội có cao độ trung bình là +34m, sát
chân núi Hùng cao +41m.
b. Địa chất công trình

Theo báo cáo khảo sát lập dự án thì địa chất công trình khu vực nghiên
cứu có cấu tạo gồm các lớp sau:
- Lớp 1: Lớp đất phân bố rộng khắp khu sân bóng dày từ 0,8m (HK2)
đến 1,8m (HK3) gồm bê tông đường, sét pha màu xám - xám nâu - xám vàng,
cứng, đạt Ro = 1,2 kg/cm²; Eo = 75kg/cm².
- Lớp 2: Đất sét pha nhẹ, dẻo mềm phân bố rộng khắp trên bề mặt đồng
ruộng (trục hành lễ đi qua) và dưới lớp đất lấp khu sân bóng, bề dày lớp mỏng
từ 2,00m đến 2,70m, đạt Ro = 1,00kg/cm²; Eo = 34kg/cm², rỗng lớn - khi có tải
trọng công trình dễ có hiện tượng lún không đều.
- Lớp 3: Đất sét pha, cứng có sạn dăm phân bố rộng khắp trục hành lễ và
dưới lớp đất sét pha nhẹ dẻo mềm khu sân bóng, trên sườn đồi Phân Đậu và
sườn đồi Phân Bùng có HK4,5. Bề dày lớp từ 1,20m (HK3) đến 4,80m (HK5),
đạt Ro = 1,5 kg/cm²; Eo = 115kg/cm².
- Lớp 4: Đất sét pha nhẹ, cứng có sạn dăm nguồn gốc elQ do đá sét kết
phong hóa tạo thành, phân bố rộng khắp trục hành lễ đi qua và dưới lớp đất sét
pha cứng khu sân bóng, trên sườn đồi Phân Đậu và sườn đồi Phân Bùng có
HK4,5. Bề dày lớp chưa xác định nhưng đã khoan vào lớp từ 0,70m (HK5) đến
2,00m (HK3,4); đạt Ro = 1,68 kg/cm²; Eo = 115kg/cm². Kết quả xuyên SPT ở
đáy HK1,2,3,4 đạt lớn nhất N = 24 nhát/30cm, nhỏ nhất N = 13
nhát/30cm(HK1).
Khu vực thung lũng giữa đồi Công Quán và đồi Tròn phía Bắc hồ Gò Cong
có cấu tạo địa chất từ bề mặt đến độ sâu 7 m trong phạm vi khảo sát gồm 3 lớp:
- Lớp 1: Lớp đất lấp là sét pha nhẹ, nửa cứng do đào hồ Gò Cong đổ lên
từ bề mặt đến 1,50m, đạt Ro = 1,50 kg/cm² ; Eo = 80kg/cm².
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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- Lớp 2: Đất sét pha nhẹ, dẻo nhão lẫn nhiều cát sạn và mica trắng phân
bố từ 1,50m đến 6,20m, dày 4,70m, đạt Ro = 0,55 kg/cm²; Eo = 1,7kg/cm², lún
lớn, khi đào móng công trình dễ phát sinh hiện tượng bùn cát chảy gây khó
khăn cho thi công, khi có tải trọng công trình dễ có hiện tượng lún không đều.
- Lớp 3: Đất sét pha nhẹ, cứng có sạn dăm nguồn gốc elQ do đá sét kết
phong hóa nặng tạo thành, phân bố ở độ sâu 6,20m đến 7,00m. Bề dày lớp chưa
xác định nhưng đã khoan vào lớp 0,80m, đạt Ro = 1,68 kg/cm²; Eo = 115
kg/cm². Kết quả xuyên SPT ở đáy hố khoan đạt N = 17 nhát/30cm.
2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng
Khu vực dự án có khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm tương đối, trung bình
hàng năm 85 - 87%, nhiệt độ trung bình từ 22,5°C - 23,5°C. Mùa mưa kéo dài
từ tháng 5 đến hết tháng 9.
Các số liệu thống kê về khí tượng thủy văn khu vực thành phố Việt Trì
được lấy từ trạm Việt Trì năm 2015.
- Nhiệt độ trung bình không khí (năm 2015): 24,90C;
- Độ ẩm trung bình của không khí (năm 2015): 78%;
- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9;
- Mùa khô bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau.
2.1.2.1. Nhiệt độ không khí
Chế độ nhiệt khu vực dự án có đặc trưng của khí hậu nhiệt đới điển hình.
Nhiệt độ không khí trung bình năm trong khu vực thành phố Việt Trì (từ năm
2005 đến năm 2015) được ghi nhận tại Trạm khí tượng thủy văn Việt Trì thể
hiện ở bảng 2.1.
Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình hàng năm của khu vực dự án tại trạm Việt Trì.
Năm
Trung bình cả năm
Trung bình tháng 1
Trung bình tháng 2
Trung bình tháng 3
Trung bình tháng 4
Trung bình tháng 5
Trung bình tháng 6
Trung bình tháng 7
Trung bình tháng 8
Trung bình tháng 9
Trung bình tháng 10
Trung bình tháng 11
Trung bình tháng 12

2005
23,7
15,9
17,7
18,9
23,9
29,0
29,8
29,0
28,2
28,1
25,6
22,2
17,0

2010
2013
2014
2015
24,5
23,9
23,2
24,9
17,9
15,1
17,1
17,4
20,6
19,6
17,1
18,8
21,7
24,0
20,0
21,5
23,3
24,8
25,3
24,8
28,2
28,3
28,8
29,8
30,2
29,3
29,6
30,2
30,0
28,3
29,2
30,0
28,1
28,7
28,7
29,5
28,3
26,7
28,7
28,4
25,0
24,9
26,1
26,6
21,2
22,4
22,4
24,3
18,9
15,7
16,8
18,2
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2015)
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+ Nhiệt độ trung bình năm cao nhất là 30,20C là năm. Các tháng nóng
nhất trong năm là tháng 5, 6 và 7.
2.1.2.2. Độ ẩm
Độ ẩm không khí biến đổi theo mùa và vùng, phụ thuộc vào lượng mưa
và nhiệt độ không khí. Độ ẩm thường cao vào mùa mưa và thấp vào mùa khô.
Hơi nước trong không khí phụ thuộc vào đặc điểm của khí hậu và cũng là nguồn
cung cấp độ ẩm cho thực vật.
Độ ẩm không khí trung bình năm ở khu vực thành phố Việt Trì khá cao,
trung bình khoảng 80-85%, vào những tháng khôn ạn nhất độ ẩm trung bình
khoảng 74%. Tuy nhiên, vào mùa hè thường có những cơn mưa dông vào chiều
tối đã góp phần hạ thấp bớt nền nhiệt độ trong ngày và cung cấp lượng ẩm trong
không khí.
Độ ẩm bình quân các tháng trong năm tại khu vực dự án được thể hiện ở
bảng 2.2 dưới đây:
Bảng 2.2. Độ ẩm trung bình tháng qua các năm tại Trạm Việt Trì.
Đơn vị tính: %

Năm
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Trung bình

2005
87
90
87
88
84
83
86
89
85
81
86
80
85

2010

2013

2014

2015

82
85
79
80
80
86
84
78
79
81
90
82
86
82
89
77
82
79
77
76
79
75
78
80
78
82
80
79
86
82
81
78
84
84
79
83
75
78
77
73
78
83
83
79
81
77
74
78
81
81
81
78
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2015)

+ Độ ẩm trung bình tháng cao nhất: 90%.
+ Độ ẩm trung bình tháng thấp nhất: 74%.
Nhìn chung, độ ẩm trong khu vực mang đậm nét đặc trưng của khí hậu
nhiệt đới gió mùa, độ ẩm cao và tương đối ổn định.
2.1.2.3. Hướng gió và tốc độ gió
+ Hướng gió: Do ảnh hưởng của gió mùa và tác động của địa hình nên
hướng gió chủ yếu của khu vực diễn biến theo mùa cụ thể như sau:
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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+ Tốc độ gió: Tốc độ gió trung bình thay đổi qua các tháng, trung bình từ
1,5 - 3 m/s. Trong mùa lạnh tốc độ gió trung bình các tháng đầu mùa nhỏ hơn
các tháng cuối mùa. Thời kỳ chuyển tiếp giữa mùa đông sang mùa hè và những
tháng đầu hè tốc độ gió trung bình lớn hơn các tháng cuối hè. Hàng năm thường
xẩy ra từ 8 - 10 trận gió bão ảnh hưởng đến khu vực. Bão có tốc độ từ 20 - 30
m/s và thường kèm theo mưa lớn kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và
sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.
Tần suất hướng gió trong các năm gần đây được thể hiện trên hình 2.1.
Tốc độ gió trung bình trong năm là 2,1 m/s. Tốc độ gió mạnh nhất trong năm là
28 m/s.
Hình 2.1. Biểu đồ biểu thị tần suất gió
W
SW
5%
3%
S
5%

NW
14%

LÆng giã
12%

SE
30%

N
4% NE
3%

E
24%

* Chú thích:
N : Bắc; NE : Đông Bắc; E : Đông; SE : Đông Nam; S : Nam; SW : Tây Nam;
W : Tây; NW : Tây Bắc.

2.1.2.4. Nắng và bức xạ
Số giờ nắng trong năm dao động từ 1.156 giờ đến 1.373,5 giờ, tháng có
số giờ nắng ít nhất là tháng 1 và 2, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng 5,6
và tháng 7.
Bảng 2.3. Số giờ nắng hàng tháng qua các năm tại khu vực dự án.
Đơn vị tính:giờ
Năm
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8

2005

2010

2013

2014

2015

31,2
23,4
33,1
80,6
204,6
145,4
199,6
152,7

37,4
81,3
59,5
57,0
123,5
146,0
199,3
145,9

3,4
37,3
79,4
86,3
151,7
171,5
132,1
158,2

138,3
30,9
10,4
35,7
189,8
130,8
167,1
121,5

102,9
50,6
32,2
116,5
193,2
174,4
144,2
176,0
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Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Trung bình

170,1
133,3
112,9
86,6
1.373,5

155,3
131,1
113,1
80,1
1.329,5

110,0
158,5
59,4
181,3
1.329,1

153,5
151,9
83,1
94,6
1.307,6

121,9
157,4
73,8
44,5
1.156,3

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015 - Số liệu từ Trạm KTTV Việt Trì)

2.1.2.5. Mưa:
Vào mùa mưa, thời tiết nóng, lượng mưa lớn, chiếm 80% lượng mưa cả
năm, đặc biệt có những trận mưa rào rất lớn kéo theo gió bão từ 3 đến 5 ngày
gây hiện tượng ngập úng cục bộ.
Vào mùa khô, lượng mưa rất ít có những thời kỳ khô hanh kéo dài từ
15 - 20 ngày. Nhiều diện tích đất canh tác, ao hồ bị khô cạn.
Bảng 2.4. Lƣợng mƣa bình quân qua các tháng.
Đơn vị: mm
Năm

2005
2010
2013
2014
2015
Tháng
Tháng 1
13,5
42,9
25,7
1,0
56,9
Tháng 2
30,1
9,0
31,7
18,9
25,7
Tháng 3
52,8
76,4
14,9
54,4
50,5
Tháng 4
34,7
53,7
64,9
55,2
22,9
Tháng 5
75,3
153,4
210,2
96,9
291,3
Tháng 6
163,4
84,6
284,5
259,8
214,6
Tháng 7
272,4
379,8
352,3
180,5
198,1
Tháng 8
330,8
433,7
356,7
405,3
255,2
Tháng 9
234,7
145,7
333,1
265,9
241,8
Tháng 10
11,3
59,8
94,8
31,8
59,3
Tháng 11
149,1
10,8
68,0
34,5
89,2
Tháng 12
45,0
25,1
31,7
16,1
96,7
Lƣợng mƣa cả năm
1.413,1
1.474,9
1.828,5
1.420,3
1.335,1
(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015 - Số liệu từ Trạm KTTV Việt Trì)

Theo kết quả quan trắc cho thấy mưa diễn biến theo mùa rõ rệt, lượng
mưa lớn từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Lượng mưa lớn nhất trong vòng 5
năm (từ năm 2005 – 2015) là vào tháng 8 năm 2012 với lượng mưa 587,3mm.
2.1.3. Điều kiện thủy văn.
Khu vực thực hiện dự án chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ văn sông Hồng.
Về mùa lũ, nước sông lên rất cao, bề mặt của sông được mở rộng khả năng
chuyển nước rất lớn. Mùa lũ của sông Hồng kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9
(chiếm khoảng 75% dòng chảy năm), tốc độ dòng chảy 3 - 7 m/s. Ngoài ra,
trong khu vực còn có các dòng chảy tràn vào mùa mưa, hệ thống mương máng
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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thuỷ lợi và các hệ thống tiêu thoát nước, đặc biệt là hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu
phục vụ nông nghiệp của toàn vùng.
Bảng 2.5. Mực nước sông Hồng bình quân các tháng, năm (Trạm Việt Trì)
Đơn vị tính: cm
Năm
2005
2010
2013
2014
2015
Mức nước cao nhất
1.883
1.738
1.759
1.190
1.697
(Ngày/ tháng)
(28/9)
(26/8)
(30/7)
(04/8)
(3/8)
Mực nước thấp nhất
1.354
1.298
1.270
377
1.210
(Ngày/tháng)
(21/5)
(3/3)
(27/3)
(05/02) (22/4)
Bình quân cả năm
1.494
696
733
708
1.358
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ năm 2015)

* Nhận xét chung: Nhìn chung thành phố Việt Trì là trung tâm kinh tế,
văn hóa, chính trị - xã hội của tỉnh Phú Thọ, có điều kiện khí hậu đồng đều và
không khác biệt nhiều so với các vùng trong tỉnh và các tỉnh lân cận nên việc xác
định các tiêu trí phát triển kinh tế, đô thị có liên quan đến khí hậu như hướng gió,
thoát nước mưa, chống nóng, khắc phục độ ẩm, dễ thống nhất cho sự phát triển
của kinh tế khu vực cũng như tất cả các loại đô thị trong vùng.
2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước,
không khí.
Để có số liệu đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường khu vực
thực hiện dự án, ngày 11/8/2016 chủ dự án cùng cơ quan tư vấn và Công ty cổ
phần phân tích và kỹ thuật môi trường tiến hành lấy mẫu, phân tích môi trường
đất, nước, không khí trong khu vực dự án và cho số liệu cụ thể như sau:
2.1.4.1. Môi trường không khí.
Việc quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường nền không khí khu vực
thực hiện dự án được thực hiện tại 18 vị trí trong khu vực thực hiện dự án. Kết
quả phân tích như sau:
Bảng 2.6. Vị trí các điểm lấy mẫu không khí khu vực dự án.
Ký hiệu
KK1

Vị trí lấy mẫu
Khu vực cổng chính đền Hùng

Ngày lấy mẫu
12/08/2016

KK2

Khu vực nhà đón tiếp đến QL32C (vị trí 1)

12/08/2016

KK3

Khu vực nhà tiếp đón đến QL32C (vị trí 2)

12/08/2016

KK4

Khu vực từ nhà làm việc đến Quốc lộ 32C
(vị trí 1)
Khu vực từ nhà làm việc đến Quốc lộ 32C
(vị trí 2)
Khu vực từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 325

12/08/2016

KK5
KK6
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Tọa độ
X: 2363245
Y: 0532377
X: 2363330
Y: 0532561
X: 2363359
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X: 2363536
Y: 0532780
X: 2363505
Y: 0532628
X: 2363389
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12/08/2016

KK9

Khu vực từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 325 (vị
trí 1)
Khu vực từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 325 (vị
trí 2)
Khu vực đồi phân Bùng

KK10

Khu vực đường giao thông số 5

12/08/2016

KK11

Khu vực Gò Đốt (vị trí 1)

12/08/2016

KK12

Khu vực Gò Đốt (vị trí 2)

12/08/2016

KK13

12/08/2016

KK16

Khu vực trong bảo tàng Hùng Vương (vị trí
1 - phía sau bảo tàng)
Khu vực trong bảo tàng Hùng Vương (vị trí
2 - sườn trái bảo tàng)
Khu vực bảo tàng Hùng Vương( vị trí 3 trước cửa bào tàng)
Khu vực đồi Công Quán (vị trí 1 - chân đồi)

KK17

Khu vực đồi Công Quán (vị trí 2 - sườn đồi)

12/08/2016

KK18

Khu vực đồi Công Quán (vị trí 3 - đỉnh đồi)

12/08/2016

KK7
KK8

KK14
KK15

12/08/2016
12/08/2016

12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016

Y: 0532643
X: 2363475
Y: 0532799
X: 2363541
Y: 0532941
X: 2363583
Y: 05333052
X: 2363351
Y: 0532981
X: 2363210
Y: 0533142
X: 2363451
Y: 0533610
X: 2363613
Y: 0533323
X: 2363585
Y: 0533326
X: 2363629
Y: 0533293
X: 2363579
Y: 0533239
X: 2363428
Y: 0533334
X: 2363439
Y: 0533379

Bảng 2.6. Kết quả phân tích môi trường không khí khu vực dự án.
Kết quả
TT

Chỉ tiêu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nhiệt độ
Độ ẩm
Tốc độ gió
Tiếng ồn
Hướng gió
CO
NO2
SO2
THC
TSP
Bụi chì

Đơn vị
o

C
%
m/s
dBA
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

KK1
32,7
70,3
0,8
58,9
Tây Bắc
2,56
0,043
0,117
1,62
0,257
<0,00016

KK2
33,4
68,3
0,2
53,6
Tây Bắc
2,18
0,032
0,105
0,94
0,228
<0,00016

KK3
33,4
68,3
0,2
53,6
Tây Bắc
2,18
0,032
0,105
0,94
0,228
<0,00016

KK4
33,9
67,2
0,7
52,3
Tây Bắc
2,18
0,030
0,096
0,83
0,214
<0,00017

Kết quả
TT
1
2

Chỉ tiêu
Nhiệt độ
Độ ẩm

Đơn vị
o

C
%

KK5
34,1
67,1
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KK6
33,6
66,7

KK7
33,7
67,3

KK8
34,3
65,6

QCVN
05:2013
/BTNMT
70(*)
30
0,2
0,35
5(**)
0,3
0.0015
QCVN
05:2013
/BTNMT
-
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tốc độ gió
Tiếng ồn
Hướng gió
CO
NO2
SO2
THC
TSP
Bụi chì

TT

Chỉ tiêu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nhiệt độ
Độ ẩm
Tốc độ gió
Tiếng ồn
Hướng gió
CO
NO2
SO2
THC
TSP
Bụi chì

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

m/s
dBA
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

0,6
56,2
Tây Bắc
2,23
0,028
0,103
0,96
0,208
<0,00016

0,5
54,3
Tây Bắc
2,31
0,036
0,112
0,81
0,235
<0,00017

0,8
56,3
Tây Bắc
2,28
0,032
0,106
0,89
0,231
<0,00016

0,7
52,4
Tây Bắc
2,19
0,030
0,097
0,86
0,225
<0,00015

Kết quả
Đơn vị
o

C
%
m/s
dBA
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

KK9
34,6
64,7
0,5
49,7
Tây Bắc
2,36
0,033
0,108
0,97
0,231
<0,00016

KK10
34,6
64,7
0,5
49,7
Tây Bắc
2,36
0,033
0,108
0,97
0,231
<0,00016

KK11
35,0
66,3
0,7
53,2
Tây Bắc
2,52
0,036
0,109
1,31
0,245
<0,00016

Kết quả
Chỉ tiêu
Nhiệt độ
Độ ẩm
Tốc độ gió
Tiếng ồn
Hướng gió
CO
NO2
SO2
THC
TSP
Bụi chì

Đơn vị
o

C
%
m/s
dBA
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

KK12
35,3
61,2
0,6
52,8
Tây Bắc
2,48
0,032
0,114
1,26
0,237
<0,00017

KK13
34,7
63,6
0,5
49,6
Tây Bắc
2,30
0,028
0,093
0,75
0,218
<0,00014

KK14
34,9
64,8
0,2
49,3
Tây Bắc
2,25
0,026
0,089
0,71
0,215
<0,00016

Kết quả
TT
1
2
3
4
5
6

Chỉ tiêu
Nhiệt độ
Độ ẩm
Tốc độ gió
Tiếng ồn
Hướng gió
CO

Đơn vị
o

C
%
m/s
dBA
mg/m3

KK15
34,0
60,4
0,1
49,1
Tây Bắc
2,36

KK16
33,7
62,3
0,2
49,3
Tây Bắc
2,21
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KK17
33,7
62,3
0,2
49,3
Tây Bắc
2,21

KK18
33,4
61,8
0,3
49,8
Tây Bắc
2,23

70(*)
30
0,2
0,35
5(**)
0,3
0.0015

QCVN 05:2013
/BTNMT
70(*)
30
0,2
0,35
5(**)
0,3
0.0015

QCVN 05:2013
/BTNMT
70(*)
30
0,2
0,35
5(**)
0,3
0.0015
QCVN 05:2013
/BTNMT
70(*)
30
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7
8
9
10
11

NO2
SO2
THC
TSP
Bụi chì

mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

0,031
0,029
0,029
0,027
0,097
0,085
0,085
0,085
0,86
0,81
0,81
0,79
0,228
0,216
0,216
0,212
<0,00016 <0,00017 <0,00017 <0,00015

0,2
0,35
5(**)
0,3
0.0015

* Ghi chú:
- (*) QCVN 26:2010/BTNMT:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không
khí xung quanh (trung bình 1 giờ).
- (**) QCVN 06:2009/BTNMT: chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc
hại trong không khí xung quanh (trung bình 1 giờ).
- ( - ): Chưa có quy định.

* Nhận xét: Môi trường không khí xung quanh khu vực thực hiện dự án:
So sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng môi trường không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia về nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong
không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về tiếng ồn cho thấy các chỉ tiêu phân tích tại thời điểm lấy mẫu đều nằm trong
giới hạn các quy chuẩn cho phép áp dụng.
2.1.4.2. Môi trường nước mặt
Việc quan trắc, đánh giá chất lượng nước mặt khu vực thực hiện dự án
được thực hiện tại 14 vị trí trong khu vực thực hiện dự án. Kết quả phân tích
như sau:
Bảng 2.6. Vị trí lấy mẫu nước mặt khu vực dự án.
Ký hiệu
NM1

NM8

Vị trí lấy mẫu
Hồ nước trong khu vực từ nhà đón tiếp đến
QL32C (vị trí 1)
Hồ nước trong khu vực từ nhà đón tiếp đến
QL32C (vị trí 2)
Hồ nước trong khu vực từ nhà đón tiếp đến
QL32C (vị trí 3)
Hồ nước trong khu vực từ nhà đón tiếp đến
tỉnh lộ 325 (vị trí 1)
Hồ nước trong khu vực từ nhà đón tiếp đến
tỉnh lộ 325 (vị trí 2)
Hồ nước trong khu vực từ nhà làm việc đến
tỉnh lộ 325 (vị trí 1)
Hồ nước trong khu vực từ nhà làm việc đến
tỉnh lộ 325 (vị trí 2)
Ruộng lúa trong khu vực Gò Đốt (vị trí 1)

NM9

Ruộng lúa trong khu vực Gò Đốt (vị trí 2)

NM2
NM3
NM4
NM5
NM6
NM7
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Ngày lấy mẫu
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016

Tọa độ
X: 2363623
Y: 0558190
X: 2336613
Y: 0558220
X: 2363598
Y: 0558223
X: 2363734
Y: 0558604
X: 2363738
Y: 0558590
X: 2363568
Y: 0558789
X: 2360539
Y: 0558736
X: 2363278
Y: 0559023
X: 2363259
Y: 0558999
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NM10

Ruộng lúa trong khu vực Gò Đốt (vị trí 3)

12/08/2016

NM11

Ruộng lúa trong khu vực Gò Đốt (vị trí 4)

12/08/2016

NM12

Mặt Hồ Khuôn Muồi (vị trí 1)

12/08/2016

NM13

Mặt Hồ nước Khuôn Muồi (vị trí 2)

12/08/2016

NM14

Mặt Hồ nước Gò Cong (vị trí 1)

12/08/2016

X: 2363264
Y: 0559028
X: 2363286
Y: 0558071
X: 2363309
Y: 0558045
X: 2363298
Y: 0558159
X: 2363436
Y: 0558381

Bảng 2.7. Kết quả phân tích môi trƣờng nƣớc mặt.
TT

Chỉ tiêu
phân tích

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nhiệt độ
pH
DO
TSS
NH4+
PO43SO42Tổng P
Tổng N
ClCOD
BOD5
Fe
Mn
Cu
Hg
Cd
Zn
As
Pb
Dầu mỡ
Coliform

TT

Chỉ tiêu
phân tích

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nhiệt độ
pH
DO
TSS
NH4+
PO43SO42Tổng P
Tổng N
ClCOD

Kết quả
NM4
31,8
7,06
5,15
21
0,039
0,022
15
0,123
3,28
31
23
12
0,156
<0,015
0,042
<0,0005
0,0025
0,131
<0,0005
0,0194
<0,3
4100

QCVN
08-MT:2015/BTNMT
Cột B1
Cột B2
5,5 - 9
5,5 - 9
≥4
≥2
50
100
0,9
0,9
0,3
0,5
350
30
50
15
25
1,5
2
0,5
1
0,5
1
0,001
0,002
0,01
0,01
1,5
2
0,05
0,1
0,05
0,05
1,0
1,0
7500
10000

NM8
32,3
6,95
5,21
20
0,035
0,021
14
0,103
2,86
22
16

QCVN
08-MT:2015/BTNMT
Cột B1
Cột B2
5,5 - 9
5,5 - 9
≥4
≥2
50
100
0,9
0,9
0,3
0,5
350
30
50

Đơn vị
NM1
NM2
NM3
C
32,5
32,1
32,6
7,13
7,10
7,20
mg/l
5,38
5,43
5,47
mg/l
29
22
18
mg/l
0,048
0,041
0,036
mg/l
0,025
0,020
0,019
mg/l
12
13
9
mg/l
0,116
0,121
0,103
mg/l
3,15
2,87
2,87
mg/l
38
35
31
mg/l
21
17
15
mg/l
10
9
7
mg/l
0,147
0,135
0,162
mg/l
<0,015 <0,015 <0,015
mg/l
0,036
0,041
0,031
mg/l
<0,0005 <0,0005 <0,0005
mg/l
0,0021
0,0023
0,0018
mg/l
0,126
0,117
0,104
mg/l
<0,0005 <0,0005 <0,0005
mg/l
0,0186
0,0172
0,0162
mg/l
<0,3
<0,3
<0,3
MPN/100ml
4250
4320
3800
0

Kết quả
Đơn vị
0

C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

NM5
31,4
7,08
5,12
20
0,041
0,018
16
0,102
2,75
26
17

NM6
31,9
7,16
5,25
22
0,046
0,021
19
0,114
2,86
22
19
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NM7
31,9
7,11
5,18
23
0,042
0,025
18
0,116
3,13
29
21
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BOD5
Fe
Mn
Cu
Hg
Cd
Zn
As
Pb
Dầu mỡ
Coliform

TT

Chỉ tiêu
phân tích

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nhiệt độ
pH
DO
TSS
NH4+
PO43SO42Tổng P
Tổng N
ClCOD
BOD5
Fe
Mn
Cu
Hg
Cd
Zn
As
Pb
Dầu mỡ
Coliform

TT

Chỉ tiêu
phân tích

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nhiệt độ
pH
DO
TSS
NH4+
PO43SO42Tổng P
Tổng N
ClCOD
BOD5

mg/l
8
10
mg/l
0,163
0,175
mg/l
<0,015 <0,015
mg/l
0,029
0,023
mg/l
<0,0005 <0,0005
mg/l
0,0018
0,0021
mg/l
0,132
0,128
mg/l
<0,0005 <0,0005
mg/l
0,0194
0,0172
mg/l
<0,3
<0,3
MPN/100ml
3950
4100

11
0,162
<0,015
0,040
<0,0005
0,0023
0,136
<0,0005
0,0189
<0,3
4000

8
0,147
<0,015
0,035
<0,0005
0,0019
0,128
<0,0005
0,0176
<0,3
4200

Kết quả

C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100ml

NM9
32,1
6,87
5,03
15
0,036
0,015
8
0,102
2,54
17
15
7
0,168
<0,015
0,027
<0,0005
0,0016
0,103
<0,0005
0,0165
<0,3
3800

NM10
32,3
6,81
5,16
12
0,031
0,014
7
0,116
2,38
12
13
6
0,152
<0,015
0,021
<0,0005
0,0017
0,114
<0,0005
0,0157
<0,3
3600

NM11
32,3
7,05
5,03
25
0,051
0,026
23
0,128
2,95
23
21
11
0,184
<0,015
0,025
<0,0005
0,0023
0,109
<0,0005
0,0165
<0,3
4220

NM14
31,5
6,87
5,25
11
0,032
0,016
9
0,083
2,46
11
15
7

QCVN
08-MT:2015/BTNMT
Cột B1
Cột B2
5,5 - 9
5,5 - 9
≥4
≥2
50
100
0,9
0,9
0,3
0,5
350
30
50
15
25

Kết quả
Đơn vị
0

C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

NM12
31,6
7,09
5,31
16
0,041
0,018
15
0,103
2,72
19
15
8
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NM13
31,7
6,93
5,42
14
0,038
0,015
11
0,092
2,57
14
13
6

25
2
1
1
0,002
0,01
2
0,1
0,05
1,0
10000

QCVN
08-MT:2015/BTNMT
Cột B1
Cột B2
5,5 - 9
5,5 - 9
≥4
≥2
50
100
0,9
0,9
0,3
0,5
350
30
50
15
25
1,5
2
0,5
1
0,5
1
0,001
0,002
0,01
0,01
1,5
2
0,05
0,1
0,05
0,05
1,0
1,0
7500
10000

Đơn vị
0

15
1,5
0,5
0,5
0,001
0,01
1,5
0,05
0,05
1,0
7500
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fe
Mn
Cu
Hg
Cd
Zn
As
Pb
Dầu mỡ
Coliform

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100ml

0,163
<0,015
0,020
<0,0005
0,0019
0,131
<0,0005
0,0165
<0,3
4000

0,158
<0,015
0,019
<0,0005
0,0016
0,128
<0,0005
0,0154
<0,3
3900

0,162
<0,015
0,023
<0,0005
0,0018
0,131
<0,0005
0,0147
<0,3
3800

1,5
0,5
0,5
0,001
0,01
1,5
0,05
0,05
1,0
7500

2
1
1
0,002
0,01
2
0,1
0,05
1,0
10000

* Ghi chú:
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
nước mặt.
+ Cột B1: Nước dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng
khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;
+ Cột B2: Giao thông thủy và các mục đích sử dụng khác với yêu cầu nước
chất lượng thấp.
- ( - ): Chưa có quy định.

* Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại các vị trí
trong khu vực thực hiện dự án so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1), cho thấy nước mặt
không có dấu hiệu ô nhiễm.
2.1.4.3. Môi trường nước ngầm
Việc quan trắc, đánh giá chất lượng nước ngầm xung quanh khu vực thực
hiện dự án được thực hiện tại 05 vị trí nhà dân gần khu vực dự án. Kết quả phân
tích như sau:
Bảng 2.6. Vị trí lấy mẫu nước ngầm khu vực dự án.
Ký hiệu
NN1
NN2
NN3
NN4
NN5

Vị trí lấy mẫu
Mẫu nước ngầm hộ ông Đào Văn Tiến,
khu 2
Mẫu nước ngầm hộ bà Chu Thị Thu Thanh,
khu 2
Mẫu nước ngầm hộ ôngTriệu Văn Bình,
khu 3
Mẫu nước ngầm hộ ông Hoàng Văn Nhiên,
khu 2
Mẫu nước ngầm hộ ông Triệu Văn Hồng,
khu 3

Ngày lấy mẫu
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016

Tọa độ
X: 2363644
Y: 0558153
X: 23664370
Y: 0559822
X: 2363736
Y: 0558536
X: 2363321
Y: 0558834
X: 2363392
Y: 0558691

Bảng 2.8. Kết quả phân tích môi trƣờng nƣớc ngầm xung quanh khu vực dự án
TT
1
2
3
4

Chỉ tiêu phân
tích
Độ cứng
Cr6+
TSS
NO2-

Đơn vị
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Kết quả
NN1
87
<0,01
221
0,0015
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NN2
56
<0,01
165
0,0018

NN3
74
<0,01
187
0,0013

QCVN 09-MT:2015
/BTNMT
500
0,05
1

78

Báo cáo ĐTM dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử
Đền Hùng” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NO3PO43NH3
ClTổng P
Tổng N
Fe
Mn
Cu
Zn
Coliform

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100ml

Chỉ tiêu phân
tích

TT

Độ cứng
Cr6+
TSS
NO2NO3PO43NH3
ClTổng P
Tổng N
Fe
Mn
Cu
Zn
Coliform

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,057
<0,03
<0,022
35
<0,005
<3,0
0,168
<0,015
<0,009
<0,03
<2

0,063
<0,03
<0,022
21
<0,005
<3,0
0,117
<0,015
<0,009
<0,03
<2

0,051
<0,03
<0,022
32
<0,005
<3,0
0,163
<0,015
<0,009
<0,03
<2

Kết quả

QCVN
09-MT:2015 /BTNMT

Đơn vị
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100ml

NN4
81
<0,01
196
0,0021
0,065
<0,03
<0,022
28
<0,005
<3,0
0,179
<0,015
<0,009
<0,03
<2

15
1
250
5
0,5
1
3
3

NN5
75
<0,01
184
0,0019
0,061
<0,03
<0,022
25
<0,005
<3,0
0,172
<0,015
<0,009
<0,03
<2

500
0,05
1
15
1
250
5
0,5
1
3
3

* Ghi chú:
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
ngầm.
- ( - ): Chưa có quy định

* Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nước ngầm của các hộ dân
gần khu vực thực hiện dự án so sánh với QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm cho thấy chất lượng nước
ngầm không có dấu hiệu bị ô nhiễm.
2.1.4.4. Môi trường đất.
Việc quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường đất khu vực thực hiện dự
án được thực hiện tại 10 vị trí trong khu vực dự án. Kết quả phân tích như sau:
Bảng 2.6. Vị trí lấy mẫu đất trong khu vực dự án.
Ký hiệu
Đ1

Vị trí lấy mẫu
Khu vực từ nhà đón tiếp đến QL32C

Ngày lấy mẫu
12/08/2016

Đ2

Khu vực từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ 325

12/08/2016

Đ3

Khu vực từ nhà làm việc đến QL32C

12/08/2016

Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Tọa độ
X: 2363423
Y: 0532618
X: 2363398
Y: 0532632
X: 2363338
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Đ4

Khu vực từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 325

12/08/2016

Đ5

Khu vực đồi Phân Bùng

12/08/2016

Đ6

Khu vực Gò Đốt (vị trí 1)

12/08/2016

Đ7

Khu vực Gò Đốt (vị trí 2)

12/08/2016

Đ8

Khu vực đồi Công Quán (vị trí 1)

12/08/2016

Đ9

Khu vực đồi Công Quán (vị trí 2)

12/08/2016

Đ10

Khu vực đồi Công Quán (vị trí 3)

12/08/2016

Y: 0532640
X: 2363390
Y: 0532647
X: 2363581
Y: 0533050
X: 2363211
Y: 0533143
X: 2363381
Y: 0533153
X: 2363581
Y: 0533231
X: 2363426
Y: 0533332
X: 2363436
Y: 0533376

Bảng 2.9. Kết quả phân tích môi trƣờng đất trong khu vực thực hiện dự án
TT

Chỉ tiêu
phân tích

Kết quả

Đơn vị

1

pH (KCl)

-

Đ1
5,67

2

Sắt (Fe)

mg/kg đất khô

1320

1250

1410

1190

-

3

Tổng N

%

0,12

0,10

0,11

0,12

-

4

Tổng P

%

0,15

0,16

0,13

0,14

-

5

Hg

mg/kg đất khô

<0,016

<0,016

<0,016

<0,016

-

6

As

mg/kg đất khô

0,097

0,108

0,115

0,103

15

7

Độ xốp

8
9

TT

K

Đ2
5,32

Đ3
5,45

Đ4
5,32

QCVN
03-MT:2015 /BTNMT
-

%

48,2

56,4

48,7

45,6

-

+

%

0,23

0,19

0,20

0,22

-

-

mg/kg đất khô

26,5

31,2

26,8

23,7

-

Cl

Chỉ tiêu phân
tích

Đơn vị

Kết quả

1

pH (KCl)

-

Đ5
5,68

2

Sắt (Fe)

mg/kg đất khô

1260

1340

1285

-

3

Tổng N

%

0,09

0,11

0,10

-

4

Tổng P

%

0,11

0,15

0,13

-

5

Hg

mg/kg đất khô

<0,016

<0,016

<0,016

-

6

As

mg/kg đất khô

0,125

0,108

0,096

15

7

Độ xốp

8
9

K

Đ6
5,74

Đ7
5,61

QCVN 03-MT:2015
/BTNMT
-

%

41,8

46,3

52,6

-

+

%

0,16

0,19

0,21

-

-

mg/kg đất khô

20,5

24,2

27,3

-

Cl

Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

80

Báo cáo ĐTM dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử
Đền Hùng” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
TT

Chỉ tiêu phân
tích

Đơn vị

Kết quả
Đ8

Đ9

Đ10

QCVN 03-MT:2015
/BTNMT

1
2
3
4
5
6

pH (KCl)
Sắt (Fe)
Tổng N
Tổng P
Hg
As

mg/kg đất khô
%
%
mg/kg đất khô
mg/kg đất khô

5,35
1420
0,11
0,16
<0,016
0,125

5,81
1160
0,12
0,18
<0,016
0,104

5,73
1290
0,11
0,16
<0,016
0,118

15

7

Độ xốp

%

48,2

51,3

47,6

-

8

K+

%

0,23

0,26

0,23

-

9

Cl-

mg/kg đất khô

29,7

32,8

28,5

-

* Ghi chú:
- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép
của kim loại nặng trong đất.
- ( - ): Chưa có quy định

* Nhận xét: Môi trường đất trong khu vực thực hiện dự án so sánh với
QCVN 03-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho
phép của kim loại nặng trong đất. Cho thấy các chỉ tiêu phân tích tại thời điểm
lấy mẫu đều nằm trong giới hạn các quy chuẩn cho phép áp dụng.
2.1.5. Hiện trạng môi trƣờng sinh thái.
2.1.5.1. Thực vật:
Kết quả khảo sát xác định được Khu di tích lịch sử Đền Hùng có 366 loài
thực vật thuộc 100 họ trong 3 ngành thực vật: dương xỉ, ngành hạt trần và ngành
thực vật hạt kín.
Bảng 2.9. Thành phần thực vật khu vực Đền Hùng
STT
1
2
3
4
5
6

Ngành thực vật
Dương xỉ - polypodiphyta
Hạt trần – pynophyta
Hạt kín – magnoliophyta
Lớp hai lá mầm – magnoliopsida
Lớp một lá mầm- liliopsida
Tổng số

Họ
Số lƣợng
3
5
92
76
16
100

%
3
5
92
76
16
100

Loài
Số lƣợng
5
9
354
275
79
369

%
1
2
97
75
22
100

Ngoài ra còn có một số thảm rừng trồng keo, bạch đàn trên khu vực đồi
Công Quán. Một số khu vực gần Gò Đốt trồng cây ăn quả như nhãn, vải. Khu
dân cư nằm trong vùng đệm ven khu vực dự án cũng trồng nhiều bạch đàn, keo,
cây ăn quả (mít, vải, nhãn) và các loại cây lương thực ngắn ngày như lúa, ngô,
sắn, đậu, lạc.
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Trong thành phần thực vật có15 loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ
Việt Nam 2007 ở các bậc bảo tồn khác nhau thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2.10. Các loài thực vật quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam 2007
TT

Tên phổ thông

1
2
3
4

Bách xanh
Ba gạch lá to
Ngũ gia bi hương
Đinh

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Trám đen
Ba khía
Chò nâu
Chò đen
Kiền kiền
Gụ mật
Gù hương
Giổi bà(giổi long)
Lát hoa
Đinh hương
Sến mật

Tên khoa học
Calocedrus macrolepis Kurz
Rauvolfia cambodiana Piere ex Pit
Acanthopanax gracilistylus W. W . Sm
Markhamia stipulate (Wall.) Seem.ex
Schum var. kerrii Sprague
Canarium tramdeum Dal et Jakovl
Lophopetalum wightianum Arn
Dipterocarpus retusus Bl
Parashorea stellata Kurz
Hopea pierrei Hance
Sindora siamensis teysm . ex Miq
Cinnamomum balansae H. Lecomte
Michelia balansae (A.DC) Dandy
Chukrasia tabularis A. Juss
Dysoxylum cauliflorum Hiern
Madhuca pasquieri(Dub.) H.J. Lam

SĐVN
2007
EN
VU
EN
VU
VU
VU
VU
VU
EN
EN
VU
VU
VU
VU
EN

* Ghi chú: Cột sách đỏ Việt Nam 2007: EN (Endangered)- Nguy cấp; VU (Vulnerable)- Sẽ nguy cấp

2.1.5.2. Động vật.
a. Chim:
Trên cơ sở quan sát thực địa và phân tích số liệu đã có trong khu vực, xác
định được 50 loài chim, thuộc 30 họ, 11 bộ.
Trong thành phần chim tại khu vực thì bộ Sẻ có nhiều loài nhất và họ
nhất (17 họ với 30 loài chiếm 60% số loài bắt gặp được trên toàn khu vực),
không bắt gặp loài quý hiếm ghi trong sách đỏ Việt Nam.
Bảng 2.11. Cấu trúc thành phần chim khu vực Đền Hùng
TT
1
2
3
4
5
6

Bộ chim
Bộ Hạc- Ciconoformes
Bộ Ngỗng-Anseriformes
Bộ Cắt- Falconiformes
Bộ Sếu- Gruiformes
Bộ Rẽ- Charadriformes
Bộ Bồ câu- Columbiformes
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Họ
Số lƣợng
1
1
2
2
2
1

%
3
3
7
7
7
3

Loài
Số lƣợng
%
4
8
1
2
2
4
2
4
5
10
2
4
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7
8
9
10
11

Bộ Cu cu- Cuculiformes
Bộ Cú- Strigiformes
Bộ Cú muỗi- Caprimulgiformes
Bộ Sà – Coraciformes
Bộ Sẻ- Paseriformes
Tổng sô 11 bộ

1
1
1
1
17
30

3
3
3
3
58
100

1
1
1
1
30
50

2
2
2
2
60
100

b. Thú:
Thống kê được 20 loài thú thuộc 7 họ của 3 bộ thú: Bộ ăn sâu bọ
(Insectivora); bộ dơi (Chiroplera) và Bộ Gặm nhấm (Rodentia) phân bố trong
khu vực. Thành phần thú tại đây nghèo do diện tích hẹp, rừng tự nhiên thay thế
băng rừng trồng, gần các khu dân cư đông đúc, đường lộ và các khu dân cư, khu
dịch vụ.
Thú tại đây chủ yếu thuộc bọn Gặm nhấm với các loài chuột sống tại các
khu dân cư và trong khu vực trồng lúa, màu. Trong thành phần thú có loài Dơi
tai ngắn là loài quý hiếm ghi trong sách đỏ Việt Nam năm 2007 ở bậc
VU(Vunerable)- sẽ nguy cấp.
TT
1
2

Bảng 2.12. Cấu trúc thành phần thú khu vực Đền Hùng
Bộ thú
Họ
Loài
Số lƣợng
%
Số lƣợng
Bộ ăn sâu nọ- Insectivora
1
14
2
Bộ dơi- Chiroplera
4
57
10
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%
10
50
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2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI

2.2.1. Điều kiện về kinh tế.
a. Về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp:
Qua điều tra các hộ dân trên địa bàn xã Hy Cương có 235 hộ sản xuất
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp kinh doanh cá thể, có 30 hộ sản xuất công
nghiệp, 75 hộ làm xây dựng, 19 hộ vận tải, 181 hộ kinh doanh. Hàng năm tạo
thu nhập cho các hộ dân và chính quyền địa phương, đưa địa phương phát triển
kinh tế phù hợp với quy hoạch kinh tế chung của tỉnh và thành phố.
b. Thương mại - dịch vụ:
Hy Cương là xã có khu di tích lịch sử Đền Hùng hàng năm được đón tiếp
hơn trục triệu lượt khách về thăm Đền Hùng các hoạt động thương mại - dịch vụ
ngày càng phát triển mở rộng, về thương mại - dịch vụ trên địa bàn có 182 hộ
thương mại - dịch vụ thường xuyên hoạt động gồm nhà nghỉ trọ, hàng đặc sản
bánh kẹo, hàng lưu niệm cùng các hàng tạp hóa khác phục vụ nhu cầu cho nhân
dân và du khách, có 120 người làm dịch vụ chụp ảnh lưu niệm (trong đó 80
người dịch vụ quanh năm, 40 người dịch vụ mùa xuân), mùa xuân có trên 400
hộ tham gia hoạt động dịch vụ có thu nhập ước đạt 6 tỉ đồng.
c. Sản xuất nông nghiệp:
Sáu tháng đầu năm 2016: UBND xã điều hành HTX nông nghiệp, ngành
khuyến nông tập trung chỉ đạo nhân dân cấy lúa và gieo trồng các loại cây trồng
theo kế hoạch đề ra:
* Về trồng trọt:
- Cây lúa: Diện tích gieo cấy đạt 77,71ha, bằng 48,8% so với kế hoạch,
giảm 4% so với cùng kỳ, năng suất 6,2 ha/ tấn, bằng 110% so với kế hoạch,
giảm 1,6% so với cùng kỳ.
- Cây ngô: Diện tích 5 ha, bằng 26% so với kế hoạch, tăng 25% so với cùng
kỳ, năng suất 35 tạ/ha, bằng 79,6% so với kế hoạch, giảm 20% so với cùng kỳ.
Sản lượng: 17,5 tấn bằng 21% so với kế hoạch, giảm 2,8% so với cùng kỳ.
-Cây lạc: Diện tích 2 ha; năng suất 3 tấn/ha, sản lượng 6 tấn.
- Cây Sắn: Diện tích 5 ha;
- Củ Hoài Sơn: Diện tích 5,3 ha;
- Rau màu, Đậu, Dưa chuột các loại: 11ha, diện tích 6 ha tăng 5 ha so với
cùng kỳ 2015.
- Công tác phòng trừ sâu bệnh: Địa phương chú trọng chỉ đạo, điều hành thực
hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh nên không có dịch sâu bệnh trên cây trồng.
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- Sản lượng điện tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2016 =1.690.000 KW đã đảm
bảo an toàn về điện cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất.
- Công tác quản lý điện năng, thường xuyên trực đảm bảo an toàn điện,
phát tuyến, thay thế, bảo trì các tuyến dây điện và hộp công tơ đảm bảo kỹ
thuật. Trực an toàn điện phục vụ chu đáo, an toàn điện sinh hoạt, phục vụ các
công việc, hội nghị, hội thảo của Tỉnh, Thành phố và địa phương.
* Về chăn nuôi, thủy sản:
- Tổng đàn trâu 8 con, đàn bò 384 con, tổng đàn lợn 1.250 con, lợn nái 84
con đàn gia cầm là 23.300 con.
- Trong 6 tháng địa phương chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm
phòng gia súc gia cầm không để dịch bệnh xảy ra; Đã tiêm phòng bệnh tụ huyết
trùng, lở mồm long móng, long móng được 100 con và 80 liều tụ huyết trùng,
phòng dại 170 con, tiêm phòng lợn nái 30 con. Nhìn chung, công tác tiêm
phòng được thực hiện tốt nên trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra.
+ Công tác phòng chống lụt bão: Tất cả các ao, hồ đập trên toàn xã được
đắp giữ nước các cống đầu nguồn được nạo vét được 4.000m mương về thủy lợi
đảm bảo nước sản xuất vụ chiêm.
2.2.2. Điều kiện về xã hội.
a. Công tác y tế - Dân số và kế hoạch hóa gia đình:
* Công tác y tế.
- Trạm Y tế hoạt động đúng nguyên tắc và quy chế chuyên môn, làm tốt
công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, thường trực 24/24 giờ, tổng
số khám 1.128 lượt bệnh nhân (trong đó điều trị ngoại trú 1.128 ca, bệnh nhân
chuyển viện 134 ca), tổng số bệnh nhân điều trị ngoại trú là 99, ca thường xuyên
tuyên truyền truyền thông giáo dục sức khoẻ cho nhân dân. Số trẻ em trong độ
tuổi được tiêm chủng đẩy đủ theo quy định đạt 100%. Số phụ nữ mang thai
được khám thai ít nhất 01 lần trước khi sinh đạt 100%. Thực hiện tốt công tác
Vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác y tế học đường và các
nhiệm vụ công tác chuyên môn theo quy định. Không có sai sót vể chuyên môn.
- Xã đã được công nhận xã đạt và duy trì chuẩn Quốc gia về y tế.
- Trạm Y tế phối hợp với Ban Dân số, Ban chỉ đạo phòng chống HIV AIDS làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, kế hoạch hoá gia đình, tư vấn cho
các đối tượng có nguy cơ cao phòng chống HIV - AIDS.
- Công tác tiêm chủng mở rộng (số trẻ trong diện tiêm chủng: tiêm đủ
mũi miễn dịch cơ bản 56/ 150 mũi tiêm, tiêm uốn ván cho phụ nữ mang thai:
44/130 mũi tiêm).
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- Công tác bảo vệ sức khỏe:
+ Tổng số khám phụ khoa: 20 người.
+ Tổng số điều trị phụ khoa: 04 người
+ Tổng số đẻ: 55 ca.
+ Tổng số phụ nữ có thai: 94 người.
+ Tổng số ca đặt dụng cụ tử cung mới : Không
+ Số dùng bao ca su: 320 chiếc.
+ Thuốc tránh thai 157 người
+ Đình sản ( cũ còn tác dụng) 04 người.
- Công tác ATVSTP
+ Thực hiện ký cam kết VSATTP các đám ma chay cưới hỏi: 26 đám
+ Kiểm tra được 17 lượt các cơ sở kinh doanh thực phẩm và cửa hàng ăn
uống trên địa bàn.
+ Không có ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.
* Về công tác dân số KHHGĐ:
Qua rà soát thực tế, tổng dân số của cả xã 1.639 hộ với 5.425 khẩu. Ban
Dân số phối hợp với Ban Văn hóa xã, Đài truyền thanh, tuyên truyền tốt về
công tác Dân số KHHGĐ; đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể, khu dân
cư tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các
biện pháp kế hoạch theo chỉ đạo của Trung tâm Dân số KHHGĐ. Số trẻ em sinh 6
tháng đầu năm là: 32 cháu. Số người sinh con thứ 3 trở lên có 01 trường hợp.Tổng
số người chết là 14 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,27%.
Trong 6 tháng đầu Ban DS- KHHGĐ phối hợp với trạm y tế khám phụ khoa
thường xuyên cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ phát hiện và điều trị cho 11
chị mắc bệnh phụ khoa.
b. Các hoạt động văn hóa thông tin, thể thao:
- Đài truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các bản tin của địa phương;
tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam, đài Tỉnh và đài Thành phố. Tuyên truyền xây
dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh. Tuyên truyền ngày lễ, ngày
kỷ niệm 6 tháng đầu năm. Tiếp âm đài tỉnhvà thành phố theo kế hoạch.
- Hỗ trợ Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ 33 nhiệm kỳ 2016 - 2021và
Đai hội người cao tuổi xã lần thứ 13 các hội nghị của thành phố, xã đạt kết quả.
Làm tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2016 – 2021.
+ Làm tốt công tác Phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm
Bính Thân năm 2016.
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- Cắt dán treo 68 lượt băng zôn tuyên truyền về chào đón tết, giỗ tổ Hùng
Vương Lễ hội Đền Hùng và Lễ hội dân gian dường phố Việt Trì năm 2016 phục
vụ Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các dịp, ngày
kỉ niệm.
- Tổ chức giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân dịp tết Bính Thân,
liên hoan văn nghệ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, các ngày lễ kỷ niệm.
- Chỉ đạo tốt công tác hoạt động thể dục thể thao tổ chức giao lưu thể dục
thể thao tổng số 3 lần và thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân
thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.
- Chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá ở khu dân cư;
- Phối kết hợp Ban địa chính xã, Đoàn thanh niên, Nhà trường, đội vệ
sinh môi trường, khu dân cư tuyên truyền, tổ chức tốt việc vệ sinh khu nghĩa
trang liệt sĩ, Đình làng, vệ sinh đường làng ngõ xóm chào mừng ngày lễ tết,
chào mừng ngày bầu cử.
c. Công tác đảm bảo đời sống, lao động, việc làm và thực hiện chính
sách an sinh xã hội:
- Công tác chi trả chế độ:
+ Làm tốt công tác lĩnh, chi trả kịp thời, đầy đủ, chính xác cho đối tượng
hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.
+ Ban Thương binh xã hội đã tham mưu cho UBND xã làm tốt việc thực
hiện chính sách xã hội: 6 tháng đầu năm nhận và chi trả kịp thời 1.355.723.000
đồng cho các đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội.
- Giải quyết hồ sơ
+ Hướng dẫn các đối tượng làm thủ tục, lập hồ sơ hưởng các chế độ ưu đãi
theo quy định: 39 hồ sơ (13 hồ sơ người có công, 26 hồ sơ bảo trợ).
+ Cấp phát bảo hiểm y tế.
- Đề nghị lập hồ sơ, danh sách cấp phát tổng: 1.625 thẻ bảo hiểm.
+ Cấp phát quà đầy đủ chính xác tổng = 319 xuất = 53.150.000 đồng.
+ Làm tốt công tác lĩnh, chi trả kịp thời, đầy đủ, chính xác cho đối tượng
hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.
- Hộ nghèo năm 2016 là 77 hộ = 4,82%; hộ cận nghèo 61 hộ = 3,81%.
d. Về Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội:
- Về Quốc phòng:
Sáu tháng đầu năm BCH Quân sự xã đã triển khai toàn diện và có hiệu
quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương như:
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+ Xây dựng lực lượng dân quân; lực lượng dự bị động viên; tuyển quân;
xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác quân sự quốc phòng;
kế hoạch phòng chống lụt bão, kế hoạch giáo dục chính trị và huấn luyện quân
sự. Xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ trên địa bàn xã. Làm tốt công tác
tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch. Giao 10/10 tân binh nhập
ngũ, đạt 100% chỉ tiêu cho đơn vị nhận quân đảm bảo an toàn, được Ban Chỉ
huy Quân sự thành phố Việt Trì công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân
đảm bảo đúng kế hoạch. Năm 2016 tổng số cán bộ chiến sĩ là 67 trong đó BCH
quân sự xã là 04, lực lượng cơ động là 22, lực lượng binh chủng 09, lực lượng
tại chỗ 32.
+ BCH quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề về
công tác tuyển quân. Tổ chức gặp mặt liên hoan tặng quà 100% tân binh lên
đường nhập ngũ. Năm 2016 tổng số tân binh lên đường nhập ngũ là 8/8 = 100%
chỉ tiêu trên giao.
+ Các công văn, chỉ thị cấp trên được quản lý chặt chẽ, nghiên cứu cụ thể
tổ chức thực hiện.
+ Công tác hậu cần kỹ thuật: Thực hiện công tác thông tư của bộ quốc
phòng và luật ngân sách nhà nước công tác hậu cần cơ bản được đáp ứng cho
từng nhiệm vụ. Công tác kỹ thuật vũ khí trang bị tập trung, đảm bảo sử dụng tốt
đáp ứng nhu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
- Về An ninh:
Sáu tháng đầu năm, tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn luôn ổn định
và giữ vững, không có vụ việc phức tạp và trọng án xảy ra.
+ Lập danh sách 21 hộ kinh doanh có điều kiện kèm theo lý lịch cá nhân,
các hồ sơ khác có liên quan để quản lý theo nghiệp vụ
+ Số đối tượng đang quản lý giáo dục theo yêu cầu nghiệp vụ tổng số: 17
đối tượng: trong đó 11 đối tượng chấp hành xong hình phạt tù, 04 đối tượng tù
nhưng cho hưởng án treo, 02 đối tượng cải tạo không giam giữ.
+ Gọi răn đe giáo dục 28 đối tượng
Sáu tháng đầu năm có 11 vụ việc xảy ra, trong đó thuộc thẩm quyền cấp
trên 07 vụ; thẩm quyền xã 04 vụ đều đã giải quyết xong 03 vụ đạt 75%.
- Quản lý giáo dục đối tượng tại địa bàn khu dân cư
+ Số đối tượng đang quản lý giáo dục theo yêu cầu nghiệp vụ tổng số: 17
đối tượng. Trong đó: 11 đối tượng chấp hành xong hình phạt tù, 04 đối tượng tù
nhưng cho hưởng án treo, 02 đối tượng cải tạo không giam giữ. Gọi răn đe giáo
dục 32 đối tượng. Lập hồ sơ theo các nghị định 01 đối tượng.
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CHƢƠNG III
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG
3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan Trung tâm lễ hội
Khu di tích lịch sử Đền Hùng” cũng như những dự án đầu tư xây dựng khác đều
được thực hiện qua 03 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn xây dựng và giai
đoạn đi vào hoạt động. Mỗi giai đoạn đều có những tác động nhất định đến môi
trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực.
3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án.
3.1.1.1. Đánh giá tính phù hợp về mặt môi trường đối với phương án
quy hoạch phát triển của dự án.
* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch chung của Khu DTLS Đền Hùng:
Dự án nằm trong Quy hoạch phát triển Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã
được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 48/2004/QĐ-TTg ngày
30/03/2004 và phù hợp với quy hoạch chi tiết khu Trung tâm lễ hội Khu Di tích
lịch sử Đền Hùng tỉ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết
định số 967/QĐ-UBND ngày 18/4/2008. Dự án Hoàn thiện, tu bổ tôn tạo hạ
tầng cảnh quan trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng thuộc nhóm dự án
Trung tâm lễ hội, trong giai đọan này chủ dự án sẽ triển khai các hạng mục công
trình như: đầu tư xây dựng hạ tầng khu vực từ nhà đón tiếp đến QL32C, khu
vực từ nhà làm việc đến QL32C, khu vực từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 325, khu
vực từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ 325, khu vực từ Bãi đỗ xe Trung tâm lễ hội đến
khu Gò Đốt, tôn tạo cảnh quan đồi Công Quán và làm mới tuyến đường số 5
nhằm kết nối hạ tầng cảnh quan với khu vực đã thực hiện trong giai đoạn 2 tạo
dựng thành Khu Trung tâm lễ hội hoàn chỉnh nhằm tôn thêm vẻ đẹp tổng thể,
trang nghiêm của Khu di tích.
* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch sử dụng đất:
- Đối với khu vực Đồi Công Quán và Bào tàng Hùng Vương: chủ dự án
chỉ tiến hành tu bổ, tôn tạo, xây mới một số hạng mục công trình trên tổng diện
tích đã có sẵn là 49.575 m2 do vậy tại khu vực này không phải tiến hành đền bù,
giải phóng mặt bằng.
- Đối với các khu đất khác như: Hiện trạng các khu vực từ nhà làm việc,
nhà đón tiếp đến QL 32C và tỉnh lộ 325; khu vực đồi Phân Bùng, khu vực từ bãi
đỗ xe đến khu vực Gò Đốt trước khi san nền chủ yếu là đất trồng lúa, phần còn
lại là đất canh tác hoa màu và một phần ít đất thổ cư của nhân dân nên công tác
đền bù giải phóng mặt bằng dễ dàng hơn và chi phí đền bù không cao.
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Việc tổ chức thi công xây dựng trong khu vực dự án cần chú trọng việc
bảo tồn kết hợp với cải tạo hệ sinh thái tự nhiên hiện có, yếu tố cây xanh và
công trình hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch hài hòa, hợp lý gần gũi với cảnh
quan thiên nhiên hiện có của Khu di tích.
* Những khó khăn khi thực hiện dự án:
- Việc thực hiện dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất gồm có 13.379
2
m đất ở, 37.868 m2 đất vườn và 2.750 m2 đất lúa.
- Số hộ dân cần di dời khá lớn khoảng 60hộ dân, trong đó từ khu vực nhà
làm việc đến tỉnh lộ 325 là 43 hộ, khu vực Gò Đốt 17 hộ. Riêng đối với 57 hộ
dân trong khu vực đồi Phân Bùng được dự án giữ nguyên không tiến hành di rời
ra khỏi khu vực.
- Nhiều hộ dân sống chủ yếu bằng nghề nông bị mất một phần đất canh
tác nông nghiệp.
- Các vị trí thực hiện dự án đều nằm trong khu vực Trung tâm lễ hội do
đó sẽ tác động ảnh hưởng tới cảnh quan và giao thông nội bộ khu dân cư và khu
di tích trong quá trình thi công xây dựng dự án.
Tuy việc thực hiện dự án có tác động đến đời sống sinh hoạt của người
dân và diện tích đất mưu sinh của họ nhưng việc đầu tư dự án vừa mang lại hiệu
quả kinh tế cho nhân dân địa phương vừa bảo tồn và phát triển khu di tích lịch
sử quốc gia, truyền thống của địa phương. Mặt khác việc chuyển đổi mục đích
sử dụng đất phù hợp với khả năng khai thác tiềm năng du lịch và quy hoạch
chung của địa phương nên không tác động nhiều tới cảnh quan khu vực.
3.1.1.2. Tác động đến tổng thể cảnh quan kiến trúc và môi trường khu
vực Đền Hùng.
Dự án sẽ tiến hành hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan khu Trung
tâm lễ hội Đền Hùng bao gồm xây dựng các hồ bán nguyệt, các chòi nghỉ, hệ
thống khuân viên cây xanh, cây tạo bóng mát, tu bổ tôn tạo đồi Công Quán, nhà
Bảo Tàng Hùng Vương để hoàn thiện cảnh quan khu vực thăm quan, vui chơi
giải trí nằm kết nối với các công trình lân cận tạo thành một hệ thống thăm quan
hoàn chỉnh, góp phần cải tạo điều kiện vi khí hậu, bảo tồn và giữ gìn các loài
cây bản địa quý hiếm của Vườn quốc gia Đền Hùng.
3.1.1.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng.
a. Tác động đến đời sống người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng:
Tổng diện tích đất thu hồi để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án là
53.997 m2, trong đó có 13.379 m2 đất ở, 37.868 m2 đất vườn, 2.750 m2 đất lúa
và yêu cầu 60 hộ dân cần phải di chuyển chỗ ở.
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Căn cứ diện tích đất thu hồi của dự án thì gây ảnh hưởng lớn nhất trong
giai đoạn giải phóng mặt bằng là tác động tới đời sống của người dân nằm trong
diện bị thu hồi đất và di chuyển chỗ ở.
Như vậy dự án đã chuyển đổi mục đích sử dụng của  5,4 ha đất từ đất
đất ở, đất vườn, đất lúa sang đất sử dụng cho mục đích xây dựng công trình
công cộng. Sự chuyển đổi này sẽ tác động tới một bộ phận dân cư hiện đang
sinh sống trong vùng, cụ thể là việc thay đổi nghề trồng trọt truyền thống hoặc
thay đổi địa điểm canh tác truyền thống, thay đổi chỗ ở sẽ dẫn đến những xáo
trộn trong cuộc sống về vật chất, tinh thần của người dân địa phương. Nếu công
tác đền bù giải phóng mặt bằng và ổn định dân cư không được thực hiện tốt sẽ
dẫn đến những phản ứng tiêu cực từ phía người dân.
Ngoài ra, việc đền bù giải phóng mặt bằng có thể làm nảy sinh các tệ nạn
xã hội vì khi giao đất cho dự án, người dân được đền bù một khoản tiền, thay vì
sử dụng tiền đền bù đúng cách, có thể họ sẽ đi đánh bạc, mại dâm, ma túy,…
gây mất trật tự an ninh tại khu vực dự án.
Tuy nhiên dự án đã có phương án đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Những hộ dân trong diện bị giải tỏa, thu hồi đất sẽ được đền bù thỏa đáng theo
quy định của pháp luật (dự kiến các hộ dân mất nhà sẽ được chuyển đến khu tái
định cư số 2 của xã Hy Cương, thành phố Việt Trì theo đúng quy hoạch). Mặt
khác, tại thời điểm lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án đã phối
hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị với cộng đồng dân cư, đặc
biệt là các hộ dân cư bị thu hồi đất, chịu tác động trực tiếp bởi dự án và thông
báo về việc thu hồi đất phục vụ cho dự án, kết quả của hội nghị cho thấy 100%
các hộ dân đều đồng thuận nhất trí nhận đền bù và giao đất để thực hiện dự án.
b. Tác động đến hệ sinh thái khu vực thực hiện dự án
Trong quá trình giải phóng mặt bằng, cây cối và thảm thực vật trong khu
vực cần phải phát quang gồm có các loại cây chủ yếu là cây bạch đàn, keo (tại
khu vực đồi Công Quán), hoa màu, cây cỏ dại tại các khu vực như: từ nhà làm
việc, nhà đón tiếp đến Quốc lộ 32C, tỉnh lộ 325... toàn bộ lượng sinh khối, thực
vật này nếu không được xử lý, loại bỏ hay sử dụng hợp lý sẽ là nguồn gây ô
nhiễm môi trường đất, nước, tác động xấu đến cảnh quan của khu vực và tiềm
ẩn nguy cơ cháy rừng cao.
c. Tác động đến kinh tế - xã hội khu vực:
Trong quá trình xây dựng, dự án sẽ chiếm dụng 37.868 m2 đất vườn,
2.750 m2 đất trồng lúa, việc này sẽ gây tác động tới kinh tế của khu vực, người
dân sẽ mất vĩnh viễn diện tích vườn và đất canh tác đồng thời ảnh hưởng tới thu
nhập của họ.
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Diện tích đất trồng lúa là 0,275 ha, với sản lượng lúa khu vực đạt 6,2 tấn
lúa/năm (theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội của xã Hy Cương đầu năm 2016)
thì sản lượng trong năm đạt được sẽ là 0,275 x 6,2 = 1,705 tấn/năm. Do thu hồi
diện tích đất lúa phục vụ dự án vì vậy sản lượng thóc suy giảm hàng năm do dự
án chiếm dụng đất gây ra khoảng 17,05 tạ/năm. Với giá thóc hiện nay tại tỉnh
Phú Thọ vào khoảng 7.000 đồng/kg thì số tiền bị mất hằng năm vào khoảng
119.350.000 triệu đồng/năm.
Diện tích đất trồng màu là 3,7868 ha, với sản lượng đạt 10,6 tấn/ha/năm
thì sản lượng thu hoạch hoa màu trong năm ước tính sẽ là 3,7868 x 10,6 =
40,14008 tấn/năm. Do đó sản lượng cây hoa màu bị suy giảm do dự án chiếm
dụng đất gây ra khoảng 40,2 tấn/năm. Với giá sản lượng hoa màu hiện tại trung
bình khoảng 4.500 đồng/kg thì số tiền bị mất hàng năm vào khoảng
180.900.000 đồng/năm.
Như vậy, tổng giá trị kinh tế bị mất trong một năm do chiếm dụng đất của
Dự án là 300.250.000 đồng/năm. Đây là một số tiền không nhỏ nhưng cũng
không quá lớn sẽ bị mất trong một năm khi thu hồi đất để thực hiện dự án. Nếu
số tiền này so với lợi ích mà Dự án mang lại thì có thể thấy tổn thất về kinh tế là
không lớn và việc triển khai Dự án sẽ góp phần từng bước cải thiện vẻ đẹp cảnh
quan khu Trung tâm lễ hội Đền Hùng, thu hút khách tới thăm quan ngày càng
đông, tạo động lực phát triển chung cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Bảng 3.1. Bảng khái toán kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ
(Trang bên)
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Bảng 3.1. Bảng khái toán kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ.
Kinh phí bồi
thƣờng hỗ trợ
đợt 32
9.196,0 m2

Kinh phí bồi
thƣờng hỗ trợ
đợt 33
10.364,6 m2

Kinh phí bồi
thƣờng hỗ trợ
đợt 34
9.165,5 m2

Kinh phí bồi
thƣờng hỗ trợ
đợt 35
4.470,7 m2

Kinh phí bồi thƣờng
hỗ trợ đợt 36
(dự kiến)
20.800,0 m2

Đất ở

2.684,5 m2

3.097,9 m2

2.396,6 m2

400,0 m2

4.800,0 m2

13.379 m2

Đất vườn

6.511,5 m2

4.516,4 m2

6.768,9 m2

4.070,7 m2

16.000,0 m2

37.868 m2

Diễn giải

TT
1

Diện tích đất thu hồi

Đất LUK
2

2.750,3 m2

Tổng cộng

2.750 m2

Kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ

14.017.589.513

13.038.217.852

12.979.241.351

5.647.203.950

42.108.800.000

87.791.052.666

Bồi thường đất ở

2.419.050.000

3.274.410.000

888.980.000

840.000.000

10.560.000.000

17.982.440.000

349.537.320

242.440.352

363.354.552

218.515.176

17.600.000.000

18.773.847.400

Bồi thường đất vườn
Bồi thường đất LNK
Vật kiến trúc
Cây cối, hoa màu
HT đất vườn = 30% đất ở liền kề

73.818.052

73.818.052

9.318.664.821

7.604.398.468

10.563.722.999

1.940.447.574

12.600.000.000

42.027.233.862

255.158.372

374.902.780

205.204.800

77.200.200

408.000.000

1.320.466.152

1.624.779.000

1.204.056.000

866.139.000

2.564.541.000

6.259.515.000

HT, CĐ NN tạo việc làm

151.266.500

537.600.000

688.866.500

Hỗ trợ ổn định đời sống

66.125.700

166.320.000

232.445.700

Hỗ trợ di chuyển nhà

30.000.000

30.000.000

25.000.000

2.500.000

161.280.000

248.780.000

Hỗ trợ thuê nhà

20.400.000

16.800.000

66.840.000

1.200.000

75.600.000

180.840.000

Hỗ trợ giảm nghèo

2.800.000

2.800.000

2.823.601.975

22.841.126.333

3

Dự phòng do yếu tố trƣợt giá

4

Tổng Cộng

110.632.178.999

Làm tròn

110.632.179.000

7.008.794.757
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3.1.1.4. Tác động từ các nguồn có liên quan đến chất thải:
Trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng dự án, các nguồn có liên quan đến
chất thải như bê tông, gạch ngói, gỗ, thực bì,.... phát sinh từ việc chặt phá bỏ lớp
thảm thực vật như: cây keo, bạch đàn, phát quang các trảng cây bụi và phá dỡ
các công trình nhà ở dân sinh trong khu vực dự án; các công trình nhà vệ sinh,
nhà phục vụ số 1, số 2, hệ thống các đường dạo đã xuống cấp tại khu vực Đồi
Công Quán, các hạng mục xuống cấp cần hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo của Bảo
tàng Hùng Vương; bụi và khí thải từ quá trình nạo vét, đào đắp san lấp tạo mặt
bằng; nước thải, rác thải sinh hoạt từ lán trại của công nhân, cụ thể:
a. Ô nhiễm do bụi và khí thải:
 Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động tháo dỡ nhà ở và các công trình khác.
+ Phá dỡ nhà ở dân sinh: Số hộ dân bị thu hồi đất có nhà ở cần phải phá
dỡ là 60 hộ (trong đó có 36 nhà cấp 4, 24 nhà 2 tầng) với tổng diện tích là
13.379 m2, theo dự toán thì tổng khối lượng cần phá dỡ là 6.720 m3.
+ Phá dỡ một phần các hạng công trình đã xuống cấp của Khu vực Bảo
tàng Hùng Vương, khu vực đồi Công Quán (cải tạo các công trình đã xuống
cấp, phá dỡ 01 nhà vệ sinh, 02 nhà nghỉ, hệ thống đường dạo), Nhà thanh thiếu
nhi tại khu vực đồi Phân Bùng ... Dựa vào dự toán các hạng mục công trình của
dự án, ước tính khối lượng cần phá dỡ trong giai đoạn này khoảng 93.294 m3.
Vậy tổng khối lượng cần phá dỡ là: 100.014 m3, chủ yếu gồm có gạch vỡ,
bê tông cốt thép, gỗ, ... Hoạt động phá dỡ công trình để chuẩn bị mặt bằng cho
dự án có khả năng gây ra các tác động như sau:
Bảng 3.2. Bảng tổng hợp tác động do hoạt động phá dỡ các hạng mục công trình
TT
Nguồn gây
Chất thải phát sinh
Đối tƣợng, quy mô
tác động
chịu tác động
1 Tháo dỡ
- Bụi phát sinh do quá trình phá dỡ, đào, - Đối tượng: công
bốc xúc
nhân thi công tai
- Khí thải độc hại do các máy thi công công trường, cảnh
(SO2, CO, NOx, VOC…)
quan khu di tích
- Tiếng ồn do hoạt động của phương
- Tác động mang
tiện thi công
tính chất tạm thời
Vận
chuyển - Gió cuốn bụi đường do quá trình vận - Đối tượng: Khu
chất thải ra chuyển.
dân cư xung quanh
khỏi
công - Khí thải độc hại phát sinh do các quá tuyến đường vận
2
trường và đưa trình đốt cháy nhiên liệu trong các chuyển chất thải
đi đổ thải đúng phương tiện vận chuyển (SO2, CO, - Tác động mang
nơi quy định
NOx, VOC…)
tính chất tạm thời
Sinh hoạt của - Nước thải sinh hoạt của công nhân Đối
tượng:
3 công nhân thi thi công trên công trường.
Mương dẫn nước và
công
- Chất thải rắn phát sinh do hoạt động môi trường đất
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sinh hoạt của công nhân.

xung quanh dự án
- Tác động mang
tính chất tạm thời

* Bụi từ quá trình tháo dỡ công trình:
Trong quá trình tháo dỡ các hạng mục công trình, bụi sẽ phát sinh từ công
đoạn đập tường, bốc dỡ, vận chuyển phế thải xây dựng đem đổ thải… Lượng
chất thải này nếu không được thu gom sẽ gây mất cảnh quan môi trường, cản
trở đi lại trong khu vực dự án khi tiến hành thi công san nền dự án. Tính toán
theo hệ số phát thải của tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993 như sau:
Bảng 3.2. Tải lƣợng bụi phát sinh trong quá trình tháo dỡ và
vận chuyển phế liệu ra khỏi khu vực dự án.
T
T
1
2
3

Nguyên nhân gây ô nhiễm
Bụi sinh ra do quá trình tháo dỡ,
bị gió cuốn lên
Xe vận chuyển phế liệu làm rơi
vãi trên mặt đường phát sinh bụi
Bụi sinh ra từ hoạt động đổ, tập
kết phế liệu
Tổng cộng

Hệ số phát
thải (g/m3)

Khối
lƣợng (m3)

Bụi phát sinh
(kg)

1-10

100.014

100,014 - 1000,14

0,1-1

100.014

10,0 - 100,014

0,1-1

100.014

10,0 - 100,014

120,014 – 1200.168 kg

Vậy theo tính toán khối lượng tháo dỡ và cải tạo các hạng mục công trình
đã xuống cấp phát sinh lượng bụi là 120,014 – 1200,168 kg.
Quá trình tháo dỡ với khối lượng lớn được dự kiến tiến hành trong 03
tháng ngày nên tải lượng bụi phát sinh vào khoảng 1,33kg – 13,33kg/ngày.Với
tổng diện tích khu vực thi công là 391.100m2, tính chiều cao phát tán là 8m, tổng
thể tích khu vực thi công là 3.128.800 m3, do đó nồng độ bụi phát tán trong khu
vực thi công giai đoạn này sẽ được tính theo công thức:
TP
V
Trong đó: C: Nồng độ bụi phát tán (mg/m3);
TP: Tải lượng bụi phát sinh (mg);
V: Thể tích khu vực thi công (m3).
C

→ Nồng độ bụi phát tán trong khu vực thi công phá dỡ là 0,42 – 4,2
mg/m (Vượt quá QCVN 05:2013/BTNMT nhiều lần).
* Khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển phế liệu, cây keo, bạch
đàn, thực bì và thiết bị thi công phá dỡ:
Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển phế thải xây dựng, thiết
bị tháo dỡ do sử dụng các loại nhiên liệu đốt như xăng, dầu.... Với khối lượng
3
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cần tháo dỡ là 180.025,2 tấn (trọng lượng riêng trung bình của vật liệu là 1,8
kg/m3), khối lượng chất thải rắn thực bì cần vận chuyển là 22.709 tấn, sử dụng
xe tải có trọng tải 10 tấn thì số chuyến xe vận chuyển là 20.273 chuyến, thời
gian tháo dỡ là 90 ngày, mỗi ngày vận chuyển 93 chuyến, với quãng đường vận
chuyển dự kiến khoảng 8km.
Các loại khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển và máy móc thiết
bị như SO2, CO, NO2, VOC... Trong quá trình phá dỡ, Chủ dự án cùng với nhà
thầu thi công sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải gây ra.
Đối với các hộ dân trong diện di dời nhà ở trong khu vực thực hiện dự án
sẽ được thực hiện phá dỡ đồng thời với quá trình san lấp tạo mặt bằng và thi
công nên các tác động cụ thể của hoạt động phá dỡ được tính toán cùng với các
tác động của giai đoạn san lấp mặt bằng, thi công dự án.
* Bụi và khí thải phát sinh do hoạt động đào đắp, nạo vét, san nền trên
mặt bằng công trình:
Nguồn gây tác động trong quá trình san lấp mặt bằng khu vực dự án chủ
yếu do hoạt động nạo vét bùn từ các ruộng lúa, các ao sinh thái cũ; hoạt động
chuyên chở đất về san lấp mặt bằng mới và hoạt động san ủi của máy móc để
tạo mặt bằng xây dựng dự án. Trong quá trình vận chuyển đất và các vật liệu
san lấp các phương tiện vận chuyển phát sinh ra lượng bụi là rất lớn ảnh hưởng
đến các khu vực lân cận nếu không có các biện pháp giảm thiểu phù hợp đặc
biệt là vào mùa khô. Mặt khác, do các phương tiện vận tải có công suất lớn
dùng dầu diezel nên phát thải một lượng đáng kể khí thải, tiếng ồn và bụi. Tác
động này có thể ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông trên đường, làm
giảm tầm nhìn từ đó có thể gây tai nạn, sức khoẻ người dân và mỹ quan khu vực
(cát, bụi rơi xuống đường). Ngoài ra, các phương tiện tham gia vào quá trình
san lấp là máy ủi, máy xúc cũng làm phát sinh tiếng ồn, cặn dầu mỡ, bụi, khí
thải. Nếu gặp trời mưa, lượng nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo một lượng
đáng kể đất cát san lấp sang các khu vực lân cận, dầu mỡ bôi trơn gây ảnh
hưởng đến chất lượng nước mặt khu vực lân cận dự án.
1. Ô nhiễm bụi do hoạt động đào đắp, san gạt:
Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO thì hệ số trung bình phát tán bụi
đối với hoạt động trong giai đoạn san lấp mặt bằng được ước tính ở bảng sau:
Bảng 3.3. Hệ số phát thải ô nhiễm trong hoạt động chuẩn bị mặt bằng và xây dựng
Nguyên nhân gây ô nhiễm
Bụi sinh ra do quá trình đào đất, san ủi mặt bằng bị gió
cuốn lên (bụi cát)
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Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (xi
măng, đất, đá, cát...), máy móc, thiết bị.
Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt đường
phát sinh bụi.

0,1 – 1 g/m3
0,1 – 1 g/m3

(Đơn vị: Khối lượng bụi/ khối lượng đất đá vận chuyển – Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1986)

Căn cứ dự toán khối lượng đào đắp theo bản vẽ mặt bằng san nền và
thuyết minh thiết kế cơ sở dự án, trong giai đoạn san lấp tạo mặt bằng, cần phải
nạo vét bóc bỏ lớp bùn và lớp đất hữu cơ cho các khu vực từ nhà làm việc, nhà
đón tiếp đến Q 32C, tỉnh lộ 325, khu vực đồi Phân Bùng, khu gò Đốt dự tính
được tổng khối lượng bùn và đất hữu cơ nạo vét là 24.979,9m3, khối lượng đắp
nền là 228.598,76 m3. Vậy tổng khối lượng bùn nạo vét và san gạt là
253.578,66m3, sử dụng hệ số phát thải ở Bảng 3.3, ước tính tổng lượng bụi phát
sinh do quá trình đào đắp đất san gạt mặt bằng trong khu vực dự án khoảng
253,578 kg – 25.357,866kg. Dự kiến thời gian thực hiện san ủi và đào đắp đất
cho toàn bộ các khu vực của dự án là 10 tháng nên tải lượng bụi phát sinh là
0,97 kg – 97,53 kg/ngày. Với tổng diện tích khu vực thực hiện san nền là
391.100 m2, tính chiều cao phát tán là 8 m, tổng thể tích khu vực thi công là
3.128.800 m3, do đó nồng độ bụi phát tán trong khu vực dự án này sẽ được tính
theo công thức:

C

TP
V

Trong đó:
C: là nồng độ bụi phát tán (mg/m3)
TP: là tải lượng bụi phát sinh (mg)
V: là thể tích khu vực thi công (m3)

 Vậy nồng độ bụi phát tán tại khu vực thi công trong 1 ngày dao động
trong khoảng từ 0,31- 31,17mg/m3(vượt quá QCVN 05:2013/BTNMT nhiều lần).
Như vậy, trong quá trình nạo vét và san nền chủ dự án cần có biện pháp
tổ chức thi công khoa học, hợp lý và áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi trong
suốt quá trình thi công xây dựng nhằm giảm tới mức thấp nhất tác động của bụi
tới người lao động, hoạt động tham gia giao thông trên tuyến đường gần khu
vực dự án, tuyến đường khu dân cư xung quanh cũng như môi trường không khí
khuôn viên Khu Di tích và khu vực xung quanh dự án.
* Ô nhiễm không khí do bụi cuốn lên mặt đất tại khu vực công trường:
Dự án sử dụng vật liệu san nền là đất được mua tại mỏ đất tại phường
Vân Phú (dự kiến mua của Công ty TNHH Vương Gia Hoàng đã được UBND
tỉnh Phú Thọ đồng ý cấp phép) cách khu vực dự án trung bình 5 km. Trong
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những ngày khô hanh, hoạt động của các phương tiện san lấp mặt bằng và
nguyên vật liệu xây dựng qua lại trên đường nội thị và các tuyến đường trong
khu vực thường phát sinh bụi đất từ mặt đường làm tăng đáng kể hàm lượng bụi
trong không khí xung quanh.
Theo tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng thế
giới (Environment assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines,
environment, World bank, Washington D.C 8/1991) mức độ khuếch tán bụi từ
hoạt động san lấp mặt bằng căn cứ trên hệ số ô nhiễm:
E = k(0,0016) x (U/2,2)1,4 / (M/2)1,3 (kg/tấn).
Trong đó:
E: là hệ số phát tán bụi cho 1 tấn vật liệu.
k: là hệ số không thứ nguyên cho kích thước bụi.
(k = 0,35giá trị trung bình của cấu trúc hạt)
U: là tốc độ trung bình của gió (lấy U = 2,9 m/s)
M: là độ ẩm của vật liệu (lấy M = 20%)

Hệ số phát thải này đã tính cho toàn bộ chu trình vận chuyển và đưa đi sử
dụng, bao gồm:
- Đổ đất cát thành đống.
- Xe cộ đi lại trong khu vực chứa vật liệu.
- Gió cuốn trên bề mặt đống vật liệu và vùng đất xung quanh.
Thay các giá trị này vào phương trình trên ta có:
E  0,35(0,0016)

(2,9 / 2,2)1, 4
 0,016 (kg bụi/tấn đất)
(0,2 / 2)1,3

Tổng lượng bụi phát sinh do hoạt động san lấp mặt bằng theo thời gian là:
W = E*Q*d
Q: Tổng khối lượng đất đá cần san nền228.598,76 m3
d: Tỉ trong bụi trung bình: 1,4 tấn/m3.
W = 0,016 * 228.598,76 * 1,4 = 5.120,61 kg
Giai đoạn san lấp mặt bằng kéo dài trong 10 tháng tương ứng khoảng 260
ngày làm việc nên lượng bụi phát sinh 1 ngày là: 19,7 kg/ngày = 0,003 mg/s.m2
* Ô nhiễm bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển trên đường:
Trong những ngày khô nóng, hoạt động của các phương tiện vận chuyển
vật liệu san lấp mặt bằng qua lại trên đường nội bộ và các tuyến đường trong khu
vực thường phát sinh bụi từ mặt đường và các loại khí thải làm tăng đáng kể hàm
lượng bụi và các chất khí (SO2, NO2, CO, VOC) trong không khí xung quanh.
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Mức độ gây ô nhiễm không khí còn phụ thuộc nhiều vào chất lượng
đường giao thông, mật độ và lưu lượng xe chạy trên đường và chất lượng kỹ
thuật của xe, mức tiêu hao nhiên liệu và chất lượng nhiên liệu sử dụng và phụ
thuộc vào cả tốc độ phát tán bụi và khí thải.
Theo cơ quan BVMT của Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO),
thải lượng chất ô nhiễm do các loại ô tô chạy xăng và ô tô tải như sau:
Bảng 3.5. Thải lƣợng chất ô nhiễm đối với xe ô tô chạy xăng
Chất ô
nhiễm

Thải lƣợng (g/km)
Động cơ< 1400 cc

Động cơ 1400-2000cc

Động cơ>2000 cc

Bụi
SO2
NO2
CO
VOC

0,07
0,07
1,9 S
2,22 S
2,74 S
1,64
1,87
2,25
45,60
45,6
45,6
3,86
3,86
3,86
Ghi chú:S là hàm lượng của lưu huỳnh trong xăng dầu (%)(Nguồn: Theo WHO, 1993)
Bảng 3.6. Thải lƣợng chất ô nhiễm đối với xe tải
Thải lƣợng (g/km)

Chất
ô

Tải trọng xe < 3,5 tấn

nhiễm Trong TP
Bụi
SO2
NO2
CO
VOC

Ngoài TP

Đ. cao tốc

Tải trọng xe 3,5 - 16 tấn
Trong TP

Ngoài TP

0,20
0,15
0,30
0,90
0,9
1,16 S
0,84 S
1,30 S
4,29 S
4,15 S
0,70
0,55
1.00
1,18
1,44
1,00
0,85
1.25
6,00
2,90
0,15
0,40
0,40
2,60
0,80
Ghi chú: S là hàm lượng của lưu huỳnh trong xăng dầu (%)

Đ. cao tốc
0,9
4,15 S
1,44
2,90
0,80

(Nguồn: Theo WHO, 1993)

Trong giai đoạn san lấp mặt bằng khu vực dự án ước tính tổng khối lượng
vận chuyển là 228.598,76m3  320.038,264 tấn (trọng lượng riêng của đất là 1,4
tấn/m3). Sử dụng xe ô tô vận tải 10 tấn thì ước tính số ô tô cần thiết để vận
chuyển đất khoảng 32.004 lượt xe lưu thông ra vào khu vực dự án. Phương án
thi công theo hình thức cuốn chiếu, thời gian san lấp mặt bằng kéo dài trong 10
tháng do đó dự báo số lượng xe hàng ngày phục vụ san lấp mặt bằng khu vực
dự án là 106 lượt xe/ngày.
Tổng quãng đường vận chuyển ước tính là: 5 km x 106 lượt xe = 530 km.
+ Thời gian thi công trong ngày là 8 giờ.
+ Số lượt xe chạy 1 giờ là 13 xe/giờ.
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Theo Bảng 3.6 thải lượng các chất ô nhiễm đối với xe tải, áp dụng hệ số
chất ô nhiễm khu vực ngoài thành phố ta ước tính tải lượng ô nhiễm như sau:
Bảng 3.7. Nồng độ khí - bụi do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu XD
TT
1
2
3
4
5

Loại chất thải
TSP
SO2
NOx
CO
VOC

Hệ số ô nhiễm theo WHO
(kg/1000 km)
0,9
4,29
1,18
6,0
2,6

Tải lƣợng
E (mg/m.s)
0,0144
0,06864S
0,019
0,096
0,0416

Trên thực tế mức độ ô nhiễm bụi còn phụ thuộc vào chất lượng của
phương tiện vận tải, chất lượng đường, ý thức của chủ phương tiện và của chủ
dự án. Do vậy cần có các biện pháp thích hợp để giảm thiểu các tác động đến
khu vực dân cư xung quanh và đặc biệt là công nhân làm việc trên công trường.
Các tác động này sẽ được nêu cụ thể ở chương IV của báo cáo ĐTM này.
* Ô nhiễm bụi và khí thải từ máy máy móc thực hiện san nền:
Khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ gồm: SO2,
NOx, CO, CO2, CxHy. Ước tính quá trình san nền có 1-2 máy ủi, 1-2 máy đào
1,25 m3, 1-2 máy đầm.
TT

1
2
3
4
5

Bảng 3.7. tổng hợp định mức sử dụng của các thiết bị san nền
Thiết bị, phƣơng tiện
Số
Định mức tiêu
Tổng lƣợng dầu
lƣợng
hao nhiên liệu
DO sử dụng (lit)
(lit/ca)
Máy đầm rung tự hành 9 tấn
1-2
34
34 - 68
Máy đầm rung tự hành 6 tấn
1-2
37,8
37,8 - 75,6
Máy ủi 108 CV
1-2
46,2
46,2 - 92,4
3
Máy đào 1,25 m
1-2
73,44
73,44 - 146,88
Tổng
191,44 - 382,88
(Nguồn: Thông tư số 06/2010/TT-BXD)

Theo viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường TP Hồ Chí Minh,
lượng khí thải tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1kg dầu DO ở 0 oC khoảng 2225 m3. Tỉ trọng dầu DO là 870kg/m3.
Lượng nhiên liệu tiêu hao tối đa khi vận hành toàn bộ máy móc công
trường: 382,88 lit/ca = 54,7 lit/h (1 ca làm việc 8 tiếng) tương đương
54,7/(1000*3600) m3/s = 1,52*10-5 (m3 dầu/s).
Vậy lưu lượng khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc
trong cùng 1h là 870 (kg/m3) * 1,52*10-5 (m3 dầu/s) * 25 (m3 khí thải/kg) =
0,33 (m3 khí thải/s).
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Tải lượng và nồng độ ô nhiễm được tính như sau:
Tải lượng = 1,52*10-5 (m3 dầu/s) * 870 (kg/m3) * hệ số ô nhiễm (kg/tấn)
Nồng độ (g/m3) = tải lượng (g/s)/Lưu lượng khí thải (m3/s)
Dựa vào định mức tiêu thụ và hệ số ô nhiễm, tải lượng các chất ô nhiễm
trong khí thải khi đốt dầu DO được trình bày như sau:
Bảng 3.5. Tải lƣợng các chất ô nhiễm do đốt dầu DO trong giai đoạn san nền
Chất ô nhiễm
Bụi
SO2
NOx
CO

Hệ số ô nhiễm
kg/tấn DO
0,28
20S
2,84
0,71

Tải lƣợng ô nhiễm
(g/s)
0,0037
0,26S
0,38
0,0094

Nồng độ (g/m3)
0,011
0,8
0,11
0,028

* Các tác động do phát sinh bụi, khí thải:
Quá trình thi công san ủi mặt bằng Dự án sẽ kéo theo ảnh hưởng đến môi
trường. Các tác động này chia làm 2 nhóm:
- Tác động đến người công nhân trực tiếp thi công:
Ảnh hưởng đến sức khỏe người công nhân khi hít phải hàm lượng lớn bụi
và khí thải trong thời gian dài:
+ Bụi gây kích thích cơ học, xơ hóa phổi dẫn đến các bệnh về hô hấp như
khó thở, ho, đờm, ho ra máu, đau ngực....
+ CO: Cơ thể bị ngạt, đau đầu chóng mặt, mệt mỏi, nếu hít phải hàm
lượng CO lớn thì có thể bất tỉnh hoặc chết ngạt.
+ SO2: Gây thiếu Vitamin B và C, gây tắc nghẽn mạch máu cũng như làm
giảm khả năng vận chuyển ô xy của hồng cầu, gây co hẹp thanh quản, khó thở.
+ NO2: Ảnh hưởng phổi, tim, gan, có thể gây tử vong.
- Tác động đến môi trường xung quanh:
Gây ô nhiễm môi trường không khí, mất mỹ quan khu vực; bụi làm hạn
chế tầm nhìn, dễ gây tai nạn lao động. Bụi phát tán ra môi trường xung quanh
làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, ảnh hưởng đến các công trình kiến
trúc xung quanh.
Tuy nhiên các khu vực thực hiện dự án là nơi rộng, thoáng nhiều núi đồi,
hồ nước nên hạn chế được các tác động do ô nhiễm bụi và các khí thải tới khu
vực xung quanh. Hơn nữa khi thi công san nền sẽ thi công theo hình thức cuốn
chiếu, làm đến đâu sẽ thu dọn gọn gàng đến đó nên ít hạn chế được máy móc thi
công và hạn chế được bụi, khí thải phát sinh.
b. Nguồn phát sinh nước thải.
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* Nước thải sinh hoạt:
Giai đoạn san lấp mặt bằng chủ yếu sử dụng lao động là lái xe chở đất,
điều khiển các máy đầm, máy xúc vì vậy số lượng lao động không lớn chỉ
khoảng 25 người, tối đa sẽ có một nửa số lượng công nhân ở lại công trường.
Với định mức sử dụng nước là 100 lít nước/người/ngày thì lượng nước thải phát
sinh bằng 80% do vậy lượng nước thải phát sinh tại công trường hàng ngày
khoảng 2,0 m3/ngày. Khối lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày thải vào
môi trường (nếu không có biện pháp xử lý) được trình bày trong bảng sau:
Bảng 3.8. Các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt giai đoạn san lấp mặt bằng
TT
Chất ô nhiễm
Đơn vị
Giá trị
1 BOD5
g/người/ngày
45 – 54
2 COD
g/người/ngày
72 – 102
3 TSS
g/người/ngày
70 – 145
4 Tổng Nitơ
g/người/ngày
6 – 12
5 Tổng Phốt pho
g/người/ngày
0,8 – 4,0
6 Amoni
g/người/ngày
2,4 – 4,8
7 Dầu mỡ động thực vật
g/người/ngày
10 – 30
*
8 Tổng Coliform
g/người/ngày
106 - 109
9 Feacal Coliform*
g/người/ngày
105 - 106
10 Trứng giun sán*
g/người/ngày
103
(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO, năm 199; (*): Nguyễn Xuân Nguyên, nước thải
và công nghệ xử lý nước thải, năm 2003)

Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của giai đoạn san
lấp mặt bằng được trình bày trong bảng dưới đây:
Bảng 3.23. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt
giai đoạn thi công xây dựng
TT Chất ô nhiễm Tải lƣợng chất
Tải lƣợng chất ô
Nồng độ nếu
QCVN
ô nhiễm chƣa nhiễm của 25 ngƣời không đƣợc xử 14:2008/
xử lý 01 ngƣời
(kg/ngƣời/ngày)
lý (mg/l)
BTNMT,
(g/ngƣời/ngày)
Cột B
1 BOD5
45 – 54
1,125 - 1,35
562,5 - 675
50
2 COD
72 – 102
1,8 - 2,55
900 - 1.275
100
3 TSS
70 – 145
1,75 - 3,625
875 - 1.812
100
4 Tổng Nitơ
6 – 12
0,15 - 0,3
75 -150
30
5 Tổng
Phốt
0,8 – 4,0
0,02 - 0,1
10 - 50
6
pho
6 Amoni
2,4 – 4,8
0,06 - 0,12
30 - 60
10
7 Dầu mỡ động
10 – 30
0,25 - 0,75
125 - 375
20
thực vật
8 Tổng
106 - 109
25.102- 25.104
125.1045.000
*
6
Coliform
125.10
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9
10

Feacal
105 - 106
25.101- 25.102
125.103 *
5
Coliform
125.10
3
Trứng
giun
10
250
125.103
*
sán
(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO, năm 1993; (*): Nguyễn Xuân Nguyên, nước thải
và công nghệ xử lý nước thải, năm 2003)

* Ghi chú:
- Số công nhân làm việc trong giai đoạn xây dựng được lấy là 25người;
- Mức sử dụng nước sinh hoạt là 50 lít/người;
- TCCP: Theo QCVN 14:2008/BTNMT (mức B).

Từ kết quả trên cho thấy so với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B), nước
thải sinh hoạt không được xử lý bằng bể tự hoại được thải ra hệ thống thoát nước
chung của khu vực dự án có các thông số ô nhiễm đều vượt quy chuẩn cho phép.
Tuy nhiên do lượng xả không lớn (2m3/ngày) nên tác động đến môi trường
không lớn và chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu các tác động này trong
Chương IV báo cáo.
* Tác động do nước thải từ quá trình san lấp:
Nước thải phát sinh trong quá trình san lấp có hàm lượng chất lơ lửng
cao, lẫn nhiều rác, tàn dư thực vật, làm tăng độ đục nước khu vực tiếp nhận.
Quá trình san nền được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu. Tác động
này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và mất đi khi hoàn động san lấp được hoàn
thiện. Chủ dự án chúng tôi cũng sẽ đưa ra các biện pháp giảm thiểu cụ thể tại
Chương IV của báo cáo.
Lượng nước thải do quá trình san lấp, đào đắp hồ và nước mưa chảy tràn
cuốn theo bụi, rác, chất hữu cơ trên công trường sẽ được thoát ra ngoài môi
trường theo hệ thống các cống rãnh tạm. Đối với nước thải sinh hoạt sẽ được
thu gom và xử lý theo đúng quy định.
c. Nguồn phát sinh chất thải rắn:
Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng các hang mục của
dự án, chất thải rắn phát sinh chủ yếu là thực bì, cây cối phát quang; chất thải
rắn của công nhân phục vụ và thi công trên công trường; chất thải rắn từ quá
trình phá dỡ công trình trên phạm vi đất Dự án.
* Sinh khối thực vật phát quang:
Theo kết quả điều tra hiện trạng khu vực thực hiện dự án: Trong khu vực
dự án hiện tại có khoảng 0,275 ha đất trồng lúa, 3,7868 ha đất trồng màu. Theo
viện sinh học nhiệt đới, mức sinh khối của đất trồng lúa, trồng màu bình quân là
5 tấn/ha. Như vậy, ước tính khối lượng sinh khối phát sinh: (0,275 + 3,7868)ha
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x 5 tấn/ha = 20,309 tấn. Ngoài ra khối lượng thực bì phát sinh do dọn dẹp cây
keo, bạch đàn, cỏ dại tại khu vực đồi Công Quán ước tính khoảng 2,4 tấn vật
tổng khối lượng phát sinh là 22,709 tấn.
Việc phát quang thực vật sẽ làm suy giảm hệ sinh thái trên cạn. Cây cối,
bụi cỏ là nguyên nhân gây cháy rừng, dẫn đến ô nhiễm không khí, nước, đất, hệ
động thực vật, gây cản trở giao thông và lối đi lại của nhân dân nếu không có
biện pháp thu gom và xử lý kịp thời.
Tác động đến địa hình địa mạo khu vực: Qúa trình chặt, phá thảm thực
vật, dọn dẹp, san ủi mặt bằng công trình, làm đường tạm, xây dựng hệ thống lán
trại.... sẽ làm thay đổi địa hình, thúc đẩy quá trình địa hình địa mạo và thay đổi
cảnh quan khu vực.
Tác động đến môi trường xung quanh: Gây ảnh hưởng đến môi trường
đất, nước, không khí; suy giảm thảm thực vật và hệ sinh thái trên cạn.
* Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt:
Số công nhân sử dụng trong giai đoạn san lấp mặt bằng khoảng 25 người,
định mức phát thải CTR sinh hoạt là 0,5kg/người thì ước tính sẽ thải ra khoảng
12,5 kg/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lí sẽ gây mất
mỹ quan khu vực, gây mùi, ô nhiễm nguồn đất, nước.
* Chất thải rắn xây dựng:
Chất thải xây dựng chủ yếu là vật dụng kiến trúc, tài sản trên đất được dỡ
bỏ còn sót lại như: gạch, vữa, kim loại, bê tông, đất, đá, gốm sứ… Lượng chất
thải này có thể gây cản trở không gian của các hoạt động khác, mất mỹ quan
khu vực, nếu không có biện pháp bảo vệ có thể rơi vào người và ảnh hưởng đến
sức khỏe công nhân.
Ngoài ra, khối lượng đất bùn hữu cơ thải từ quá trình nạo vét ruộng lúa,
ao hồ nếu không có biện pháp xử lý kịp thời sẽ chiếm dụng diện tích đổ thải gây
mất mỹ quan khu vực.
Nhận biết được ảnh hưởng của khối lượng chất thải rắn phát sinh chủ dự
án sẽ và nhà thầu thi công sẽ có biện pháp đổ thải hợp lý, cụ thể các biện pháp
được nêu cụ thể ở chương IV của báo cáo ĐTM này.
* Chất thải từ quá trình di dời mồ mả:
Mồ mả trên các khu đất triển khai dự án hiện tại đã được di dời, cải táng.
Tuy nhiên trong quá trình nạo vét, san gạt tiến hành cân bằng đào đắp tại các
khu vực có thể phát hiện các ngôi mộ vô chủ nằm sâu dưới đất do vậy trong báo
cáo ĐTM này chúng tôi vẫn đánh giá và đưa ra các biện pháp giảm thiểu đối với
quá trình di dời mồ mả.
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Trong quá trình di dời, phần hài cốt sẽ được mang đi mai táng tại nghĩa
trang địa phương, phần còn lại như tiểu vỡ, gạch đá,…trở thành chất thải. Khối
lượng chất thải tùy vào các yếu tố như:
- Các chất dinh dưỡng có trong tử thi (C, N, P, S) và độ ẩm: hàm lượng
nước cao có trong tử thi và tỉ lệ C:N:P thích hợp (khoảng 30:3:1) sẽ tạo điều
kiện thúc đẩy quá trình phân hủy một cách nhanh chóng và hoàn toàn.
- Độ pH của đất: pH trung tính là thích hợp nhất cho sự phân hủy
- Khí hậu: Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ phân hủy càng nhanh.
- Đặc điểm thổ nhưỡng: Đất thoát nước tốt sẽ làm tăng tốc độ phân hủy
và ngược lại
- Điều kiện chôn cất: Độ sâu chôn, cấu trúc quan tài, cấu trúc ngôi mộ có
thể đẩy mạnh hoặc gây ức chế quá trình phân hủy tử thi.
(Nguồn: UK Environment Agency, 2004)

Qua tham khảo từ các dự án khác, ước tính lượng chất thải phát sinh từ
quá trình bốc mộ chiếm khoảng 50-80%, tương ứng với khoảng 10-20kg/mộ tùy
theo tuổi các ngôi mộ. Việc di dời mộ tác động chủ yếu về mặt tinh thần, gây
ảnh hưởng sâu sắc về mặt tâm linh.
3.1.1.5. Tác động từ các nguồn không liên quan đến chất thải:
a. Tác động do tiếng ồn và rung động.
Trong quá trình phá dỡ, nạo vét, san lấp tạo mặt bằng, tiếng ồn và độ rung
gây ra chủ yếu do các máy móc thiết bị thi công và các phương tiện vận chuyển.
Tiếng ồn gây tác động chủ yếu tới công nhân trực tiếp làm việc tại công trường
và người dân khu vực xung quanh. Tai và hệ thần kinh của con người chỉ phù
hợp với âm thanh có cường độ ồn khoảng 50 dBA trở xuống. Khi chịu tác động
kéo dài của tiếng ồn lớn, con người có thể xuất hiện các biểu hiện bệnh lý khác
nhau: mệt mỏi, giảm thính lực, các biến đổi bất lợi về điện não, tăng nhịp thở,
giảm khả năng phân biệt màu sắc, tầm nhìn kém...
b. Ảnh hưởng đến giao thông khu vực.
Khi tiến hành san lấp mặt bằng dự án và chở thực bì, đất, đá thải trong
quá trình phá dỡ các hạng mục công trình sẽ phát sinh thêm máy móc san gạt và
các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, quá trình lưu thông các phương
tiện xe vận chuyển đổ thải sẽ ảnh hưởng đến chất lượng các tuyến đường nội bộ
trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng, QL 32C nếu không chú ý đến tải trọng xe
cho phép đối với khả năng chịu tải của tuyến đường; tăng khả năng gây tai nạn
giao thông ảnh hưởng đến tính mạng của người điều khiển phương tiện đặc biệt
trong những ngày lễ hội.
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c. Tác động đến hệ sinh thái xung quanh khu vực dự án.
- Trong quá trình giải phóng mặt bằng, tháo dỡ các hạng mục công trình,
vận chuyển có thể va chạm vào cây làm gẫy cành hoặc đổ cây hay do ý thức của
công nhân kém sẽ bẻ cành, vặt lá... làm ảnh hưởng đến quần thể thực vật trong
hệ sinh thái khu vực dự án.
- Quá trình giải phóng mặt bằng phát sinh bụi bám vào lá cây gây cản trở
sự quang hợp ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của hệ sinh thái và mất mỹ
quan khu vực xung quanh dự án.
- Thực bì phát quang thải bỏ nếu không được thu gom kịp thời sẽ dễ bắt
cháy và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng khu vực.
3.1.2. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công xây dựng
Trong giai đoạn này sẽ tiến hành các hoạt động:
- Tập kết vật tư, thiết bị;
- Hoạt động đào, đắp trên mặt bằng công trình;
- Thi công xây dựng các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, làm đường
giao thông, xây dựng hệ thống cấp thoát nước...
 Các hoạt động sẽ phát sinh các nguồn gây ô nhiễm sau:
- Bụi, khí thải từ quá trình tập kết thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, đào
móng, thi công xây dựng;
- Chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại;
- Nước thải sinh hoạt;
- Nước mưa chảy tràn.
Thời gian dự kiến sẽ xây dựng trong 3,5 năm.
3.1.3.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải.
Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải trong quá trình thi công
xây dựng được tóm tắt ở bảng sau:
Bảng 3.12. Các hoạt động và nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải.
TT
Các hoạt động
Nguồn gây tác động
1 Quá trình đào móng Bụi do quá trình đào móng và bụi, khí thải do máy
thi công xây dựng các xúc; xe tải vận chuyển vật liệu gây ra.
hạng mục công trình
dự án.
2 Vận chuyển đất, đá, - Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, xi măng, sắt
tập kết, nhiên nguyên thép, cát, đá... phát sinh bụi và khí thải.
vật liệu phục vụ thi - Xẩy ra rò rỉ, phát tán chất ô nhiễm từ các kho chứa,
công công trình, hoạt bãi chứa nguyên vật liệu, xăng dầu...
động trộn bê tông,...
- Phát sinh tiếng ồn lớn.
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3

4

5

Xây dựng các hạng
mục công trình, hệ
thống giao thông, hệ
thống
cấp
thoát
nước...

- Tác động tiêu cực từ các máy móc phục vụ thi công
xây dựng;
- Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn kim loại gây
ô nhiễm không khí, đất, nước.
- Ô nhiễm không khí từ khu vực tập kết vật liệu xây
dựng, trộn bê tông.
- Ô nhiễm môi trường đất, nước và mất mỹ quan do
các loại chất thải rắn (đất, đá, gỗ, cặn và giẻ lau có
dính dầu mỡ...).
- Xói mòn đất, tích tụ và bồi lắng các lưu vực nước.
Lắp đặt thiết bị dân - Khí thải, bụi, tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển
dụng, thiết bị điện, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ thi công lắp đặt, hoạt
viễn thông...
động của máy móc...
- Quá trình thi công có gia nhiệt: cắt, hàn kim loại.
Sinh hoạt của công - Sinh hoạt của 40 công nhân viên trên công trường gây
nhân tại công trường phát sinh CTR sinh hoạt, nước thải sinh hoạt.
- An ninh trật tự khu vực

a. Tác động đến môi trường không khí.
Các tác động đến môi trường không khí trong quá đào, đắp, xây dựng
các hạng mục công trình bao gồm:
- Khói thải từ các phương tiện vận tải, máy móc và thiết bị thi công trên
công trường như xe tải, máy xúc, máy đầm, máy khoan, máy đóng cọc, máy
phát điện, máy trộn bê tông... Hầu hết các loại xe tải và máy móc thiết bị nêu
trên đều chạy bằng xăng dầu, do đó trong khói thải có chứa nhiều loại khí độc
hại như SO2, NOx, CO, tổng hydrocacbon và bụi.
- Bụi cát, vật liệu xây dựng bị gió cuốn lên trong quá trình xây dựng các
hạng mục công trình.
- Bụi xi măng khi trộn bê tông, bụi phát sinh do hoạt động của các
phương tiện vận tải.
* Ô nhiễm bụi từ quá trình đào móng công trình và tập kết vật liệu xây
dựng tại công trường:
- Ô nhiễm bụi từ quá trình đào móng:
Bảng 3.2. Tổng hợp khối lƣợng thi công
TT

Nội dung thi công

Khối lƣợng (m3)
42.331,9 m3

I

Công tác đào

1

Đào móng khu vực Bảo tàng Hùng Vương

54,259

2

Đào đất khu vực đồi Công Quán

5.952
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3

Đào đất khu vực từ nhà đón tiếp đến QL 32C

4.458,14

4

Đào đất khu vực từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ 315

6.863,7

5

Đào đất khu vực từ nhà làm việc đến QL 32C

4.503,1

6

Đào đất khu vực từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 315

7

Đào đất khu vực đồi Phân Bùng

8

Đào đất khu vực Gò Đốt

9

Đào đất tuyến đường số 05

II

Công tác đắp

1

Đắp móng khu vực Bảo tàng Hùng Vương

2

Đắp đất khu vực đồi Công Quán

8.738,5

3

Đắp đất khu vực từ nhà đón tiếp đến QL 32C

7.257,4

4

Đắp đất khu vực từ nhà đón tiếp đến tỉnh lộ 315

6.827,89

5

Đắp đất khu vực từ nhà làm việc đến QL 32C

3.945,5

6

Đắp đất khu vực từ nhà làm việc đến tỉnh lộ 315

4.006,9

7

Đắp đất khu vực đồi Phân Bùng

854,2

8

Đắp đất khu vực Gò Đốt

6.971

9

Đắp đất tuyến đường số 05
42.305,2
(Theo dự toán khối lượng các hạng mục công trình của Dự án)

4.489
6.158,4
2.215
7.638,4
80.996,78m3
90,19

Trên tổng diện tích các khu vực thi công, tổng khối lượng đất đá đào, đắp
thi công các công trình là 123.328,68m3. Sử dụng hệ số phát thải như ở Bảng
3.3, ước tính tổng lượng bụi phát sinh do quá trình đào móng trong khu vực dự
án khoảng từ 123.328,68g – 12.332.868g. Dự kiến thời gian đào móng kéo dài
trong 3 năm nên tải lượng bụi phát sinh là 114,19 – 11.419,32g/ngày. Các khu
vực thi công dàn trải, phân bố ở các khu vực khác nhau không tập trung, mặt
khác dự kiến sẽ thi công theo hình thức cuốn chiếu do đó hạn chế được tác động
của bụi phát tán ra môi trường xung quanh.
* Ô nhiễm bụi từ quá trình bốc dỡ và tập kết vật liệu xây dựng:
Quá trình bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu như cát, đá, xi măng... và máy
móc, thiết bị tại công trường xây dựng sẽ phát tán bụi ra môi trường xung
quanh. Theo tính toán tại Bảng 1.9 thì tổng khối lượng nguyên vật liệu cần sử
dụng cho dự án khoảng 435.442 tấn 609.618,8 m3. Trong đó cát chiếm khoảng
23,17% 141.248m3, đá chiếm khoảng 32,3% 196.906,8 m3; xi măng chiếm
khoảng 7,15% 43,587,7 tấn; gỗ chiếm khoảng 19.568 m3, sắt thép chiếm
khoảng 423 tấn; gạch khoảng 1.559.102 viên (tỷ trọng của cát tính là 1,4 tấn/m3,
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đá là 1,5 tấn/m3). Như vậy, nếu quy ước hệ số phát thải của bụi là 0,1 - 1,0 g/m3
thì tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình này là 60,96 kg - 609,6 kg bụi
(trong 3,5 năm xây dựng). Như vậy, lượng bụi trung bình phát sinh từ vật liệu
xây dựng trong giai đoạn xây dựng là 48,4 g/ngày – 483,8 g/ngày. Các khu vực
thi công cách xa nhau và địa hình đều thoáng rộng, xung quanh nhiều cây cối,
do đó giảm thiểu được một phần tác động tới môi trường.
* Khí thải và bụi từ các xe vận chuyển vật liệu xây dựng và đất đá thải:
Vào những ngày khô hanh, hoạt động của các phương tiện vận chuyển
nguyên vật liệu xây dựng qua lại trên đường nội bộ và các tuyến đường trong
khu vực thường phát sinh bụi đất cuốn lên từ mặt đường và các loại khí thải làm
tăng đáng kể hàm lượng bụi và các khí thải (SO2, NO2, CO, VOC) trong không
khí xung quanh.
Mức độ gây ô nhiễm không khí còn do các phương tiện vận tải và thi
công trên công trường phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường giao thông, mật
độ và lưu lượng xe chạy trên đường và chất lượng kỹ thuật của xe, mức tiêu hao
nhiên liệu và chất lượng nhiên liệu sử dụng và phụ thuộc vào cả tốc độ phát tán
bụi và khí thải.
Theo cơ quan BVMT của Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO),
thải lượng chất ô nhiễm do các loại ô tô chạy xăng và ô tô tải như sau:
Bảng 3.14. Thải lƣợng chất ô nhiễm đối với xe ô tô chạy xăng
Thải lƣợng (g/km)
Động cơ < 1400 cc
Động cơ 1400-2000cc
Động cơ >2000 cc
Bụi
0,07
0,07
SO2
1,9 S
2,22 S
2,74 S
NO2
1,64
1,87
2,25
CO
45,60
45,6
45,6
VOC
3,86
3,86
3,86
Ghi chú: S là hàm lượng của lưu huỳnh trong xăng dầu (%)(Nguồn: Theo WHO, 1993)

Chất ô nhiễm

Bảng 3.15. Thải lƣợng chất ô nhiễm đối với xe tải
Chất ô
nhiễm
Bụi
SO2
NO2
CO
VOC

Thải lƣợng (g/km)
Tải trọng xe < 3,5 tấn
Tải trọng xe 3,5 - 16 tấn
Trong TP
Ngoài TP
Đ. cao tốc
Trong TP Ngoài TP Đ. cao tốc
0,20
0,15
0,30
0,90
0,09
0,09
1,16 S
0,84 S
1,30 S
4,29 S
4,15 S
4,15 S
0,70
0,55
1.00
1,18
1,44
1,44
1,00
0,85
1.25
6,00
2,90
2,90
0,15
0,40
0,40
2,60
0,80
0,80
Ghi chú: S là hàm lượng của lưu huỳnh trong xăng dầu (%)
(Nguồn: Theo WHO, 1993)
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- Tổng khối lượng nguyên nhiên vật liệu, cây xanh cần vận chuyển là
435.442 tấn  609.618,8 m3.
Trong thời gian thi công là 3,5 năm, chủ dự án sẽ sử dụng các loại xe có
trong tải 10 tấn để vận chuyển, thì ước tính số lượng xe cần vận chuyển trong
01 ngày là 39 lượt xe/ngày.
Với quãng đường vận chuyển trung bình là 8 km, tổng quãng đường vận
chuyển một ngày ước tính là 39 lượt xe x 8 km = 312 km.
+ Thời gian thi công trong ngày là 8 giờ.
+ Số lượt xe chạy 1 giờ là khoảng 5 lượt xe/giờ.
Tải lượng ô nhiễm phát tán được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 3.16. Tải lƣợng khí thải và bụi từ các xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng
TT
1
2
3
4
5

Chất ô nhiễm
Bụi
SO2
NO2
CO
VOC

Hệ số phát thải
(kg/1000 km)
0,90
4,29S
1,18
6,00
2,60

Tải lƣợng bụi phát thải
XD hạ tầng (kg/ngày)
1,053
5,019S
1,3806
7,02
3,042

(Ghi chú: S – là phần trăm hàm lượng sunfua trong nhiên liệu dầu S = 0,2% – 0,5%)

* Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công trên công trường:
Lượng khí thải phát sinh do máy móc, thiết bị thi công trên công trường
phụ thuộc vào số lượng, chất lượng của các máy móc, thiết bị thi công và
phương thức thi công. Số lượng máy móc, thiết bị ước tính trong giai đoạn thi
công được thể hiện tại Bảng 1.8, theo đó, lượng dầu Diezel sử dụng cho tất cả
các loại máy móc ước tính là 1.541,4 lit DO/ca và tổng lượng dầu Diezel sử
dụng ước tính là 1.930.752 lít.
Theo viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí
Minh, lượng khí thải tạo thành khi đốt cháy hoàn toàn 1kg dầu DO ở 0oC
khoảng 22-25 m3. Tỉ trọng dầu DO là 870kg/m3.
Lượng nhiên liệu tiêu hao tối đa khi vận hành toàn bộ máy móc công
trường: 1541,4lit/ca = 192,675 lit/h, tương đương 192,675/(1000*3600) m3/s
= 5,35*10-5 (m3 dầu/s).
Vậy lưu lượng khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy móc
trong cùng 1h là 870 (kg/m3) * 5,35*10-5 (m3 dầu/s) * 25 (m3 khí thải/kg)
= 1,15 (m3 khí thải/s).
Tải lượng và nồng độ ô nhiễm được tính như sau:
Tải lượng = 5,3*10-5 (m3 dầu/s) * 870 (kg/m3) * KSON (kg/tấn)
Nồng độ (g/m3) = tải lượng (g/s) / lưu lượng khí thải (m3/s)
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Dựa vào định mức tiêu thụ và hệ số ô nhiễm, tải lượng các chất ô nhiễm
trong khí thải khi đốt dầu DO được trình bày như sau:
Bảng: Tải lƣợng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình đốt
dầu DO do hoạt động của máy móc thi công
Chất ô nhiễm
Bụi
SO2
NOx
CO

Tải lƣợng ô nhiễm
(g/s)
0,013
0,922S
0,13
0,032

Hệ số ô nhiễm
kg/tấn DO
0,28
20S
2,84
0,71

Nồng độ (g/m3)
0,011
0,8
0,113
0,028

Nồng độ các khí thoát ra được tính trung bình cho toàn bộ thể tích mặt
bằng thi công. Khi thi công, do các vị trí thi công không gần nhau và đều có mặt
bằng thoáng rộng nên nồng độ khí và bụi phát sinh khi vận hành các máy móc,
thiết bị thi công không tập trung tại một nơi mà phân tán ở nhiều khu vực. Bởi
vậy, tác động do khí thải của các phương tiện thi công gây ra được giảm thiểu
đáng kể.
* Ô nhiễm do khí thải của công đoạn hàn, cắt sắt thép khi thi công xây dựng:
Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sẽ
diễn ra các quá trình hàn. Trong quá trình hàn tạo thành các liên kết, các loại
hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại
có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân
lao động.
Quá trình hàn làm phát sinh bụi, hơi oxit kim loại như Mangan oxit, sắt
oxit v.v...
Bảng 3.21. Thành phần bụi khói một số loại que hàn.
Loại que hàn
Que hàn bazaUONI
13/4S
Que hàn Austent bazo

MnO2(%)

SiO2(%)

1,1 - 8,8/4,2

7,03 - 7,1/7,06

-

Fe2O3(%)

Cr2O3(%)

3,3 - 62,2/47,2 0,002 - 0,02/0,001

0,29 - 0,37/0,33 89,9 - 96,5/93,1

-

(Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy (tập 1))

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có
chứa các chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến
sức khỏe công nhân lao động. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ quá trình
hàn điện nối các kết cấu phụ thuộc vào loại que hàn như sau:
Bảng 3.22. Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn.
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Chất ô nhiễm
Khói hàn (có chứa các chất ô
nhiễm khác) mg/1 que hàn.
CO(mg/1 que hàn)
NOx(mg/1 que hàn)

2,5
285
10
12

Đƣờng kính que hàn (mm)
3,25
4
5
508
706
1.100
15
20

25
30

35
45

6
1.578
50
70

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Ô nhiễm môi trường không khí, Nhà sản xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2004)

Với khối lượng que hàn cần dùng ước khoảng 3.987,8 kg (Theo thống kê
lượng nguyên vật liệu sử dụng trong Dự toán dự án đầu tư hoàn thiện, tu bổ, tôn
tạo cảnh quan Trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử Đền Hùng) và giả thiết sử
dụng que hàn đường kính trung bình 4mm và 25 que/kg. Lượng que hàn cần sử
dụng là 3.987,8 x 25 = 99.695 (que hàn).
Như vậy tải lượng các chất ô nhiễm do công đoạn hàn phát sinh trong quá
trình xây dựng như sau:
Chất ô nhiễm

Khói hàn (kg)

CO (Kg)

NOx (Kg)

Tải lƣợng

70,38

2,49

2,99

Trong quá trình hàn tạo các liên kết, các loại hóa chất trong que hàn bị
cháy và phát sinh khói có chứa các chất ô nhiễm như CO, NOx, Axetylen,
Propane,... có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe
công nhân lao động. Chủ đầu tư sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho
công nhân.
* Ô nhiễm do khí thải từ các máy phát điện dự phòng trên công trường:
Hoạt động của máy phát điện sẽ phát sinh ra khí thải và tiếng ồn. Dự kiến
bố trí 01 máy phát điện dự phòng trong giai đoạn thi công xây dựng, loại
250KVA. Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, có thể ước tính tải
lượng ô nhiễm sinh ra trong khí thải máy phát điện khi hoạt động và nồng độ ô
nhiễm tương ứng theo các giả thiết sau:
- Công suất máy phát điện: 250 KVA,
- Lượng dầu tiêu thụ: 35,6 kg dầu/h = 0,036 tấn dầu/h = 0,00001 tấn
dầu/giây
- Hàm lượng hydro, cacbon và lưu huỳnh trong dầu: 86,3%, 12,5%, 1,2%
- Lượng khí thải khi đốt 1kg dầu ở điều kiện tiêu chuẩn và lấy hệ số khi
dư là 1,2: 18,5 Nm3/kg dầu.
- Lưu lượng khí thải: 659 Nm3/h.
Kết quả dự báo ô nhiễm không khí từ máy phát điện như sau:
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Chất ô Hệ số ô nhiễm Tải lƣợng ô

Nồng độ chất ô

QCVN05:2013

(kg/tấn dầu)

nhiễm (g/s)

nhiễm (mg/Nm )

/BTNMT (mg/Nm3)

Bụi

0,576

0,00576

31,14

200

SO2

17S

0,17

70,35

500

NO2

7,2

0,072

289,19

850

CO

1,68

0,0168

90,81

1000

VOC

0,6

0,06

32,4

-

nhiễm

3

* Đối tượng và quy mô bị tác động bởi môi trường không khí trong quá
trình xây dựng:
- Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải nguyên vật liệu vào
công trường sẽ ảnh hưởng tới dân cư ven các tuyến đường dẫn vào Khu di tích
lịch sử Đền Hùng, phạm vi ảnh hưởng là các hộ dân ven tuyến đường quốc lộ
32C, tỉnh lộ 325, quốc lộ 2.
- Ô nhiễm bụi và khí thải từ công trường xây dựng ảnh hưởng trực tiếp
đến công nhân làm việc trên công trường và khu dân cư xung quanh.
b. Tác động đến môi trường nước do nước thải trong quá trình thi công
xây dựng.
Trong giai đoạn thi công xây dựng, nguồn nước thải phát sinh chủ yếu là
nước thải do rửa các dụng cụ thi công các hạng mục công trình, nước thải sinh
hoạt của các lái xe chở đất đá, điều khiển các máy móc thiết bị và công nhân
xây dựng trên công trường và nước mưa chảy tràn.
- Nước thải thi công chủ yếu phát sinh từ quá trình vệ sinh phương tiện
vận tải, máy móc, thiết bị thi công, dụng cụ thi công;
- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng có chứa chất hữu cơ, chất
lơ lửng, cặn bã, vi sinh vật…
- Nước mưa chảy tràn chứa chất rắn lơ lửng và có thể có dầu mỡ.
* Nước thải sinh hoạt:
Với định mức sử dụng nước của công nhân xây dựng là 50lít
nước/người/ngày, lượng nước thải phát sinh bằng 85% lượng nước cấp. Với số
lượng khoảng 40 công nhân nhưng chỉ có 10 công nhân ở lại công trường nên
lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại công trường hàng ngày khoảng
1,7m3/ngày. Khối lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày thải vào môi
trường (nếu không có biện pháp xử lý) được trình bày ở trong bảng sau:
Bảng 3.23. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt
giai đoạn thi công xây dựng
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TT Chất ô nhiễm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tải lƣợng chất
ô nhiễm chƣa
xử lý 01 ngƣời
(g/ngƣời/ngày)
45 – 54
72 – 102
70 – 145
6 – 12
0,8 – 4,0

Tải lƣợng chất
ô nhiễm của 40
ngƣời
(kg/ngƣời/ngày)
1,8 - 2,16
2,88 - 4,08
2,8 - 5,8
0,24 - 0,48
0,032 - 0,16

Nồng độ nếu
không đƣợc
xử lý (mg/l)

QCVN14:2008
/BTNMT,
Cột B

BOD5
1.058 - 1.270
50
COD
1.694 - 2.400
100
TSS
1.647 - 3.411
100
Tổng Nitơ
141 - 282
30
Tổng
Phốt
18,8 - 94,1
6
pho
Amoni
2,4 – 4,8
0,096 - 0,192
56,5 - 113
10
Dầu mỡ động
10 – 30
0,4 - 1,2
235 - 705
20
thực vật
Tổng
106 - 109
4.103- 4.105
2.106 - 2.108
5.000
Coliform*
Feacal
105 - 106
4.102- 4.103
2.105 - 2.106
*
Coliform
Trứng
giun
103
4.102
2.105
*
sán
(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO, năm 1993; (*): Nguyễn Xuân Nguyên, nước thải
và công nghệ xử lý nước thải, năm 2003)

* Ghi chú:
- Số công nhân làm việc trong giai đoạn xây dựng được lấy là 40 người;
- Mức sử dụng nước sinh hoạt là 50 lít/người;
- TCCP: Theo QCVN 14:2008/BTNMT (mức B).

Từ kết quả trên cho thấy so với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt cho thấy hầu hết các thông số
đều có hàm lượng vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Nước thải sinh hoạt sẽ tác
động đến các thủy vực xung quanh gây ra hiện tượng nhiễm dầu mỡ, độ đục,
tăng hàm lượng các chất hữu cơ có thể gây phú dưỡng các ao hồ. Nước thải còn
ngấm, thấm vào đất ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm trong khu vực. Ngoài
ra đây còn là môi trường thuận lợi cho các loài vi sinh vật phát triển gây ra các
loại dịch bệnh trong cộng đồng nếu không có các giải pháp ngăn chặn. Vì vậy
nước thải sinh hoạt trong quá trình xây dựng cần được thu gom và xử lý đạt tiêu
chuẩn cho phép trước khi thải vào môi trường.
* Nước thải từ quá trình thi công xây dựng:
Nước thải thi công trong quá trình xây dựng chủ yếu là nước dùng trong
quá trình trộn bê tông, rửa đồ đựng nguyên vật liệu phục vụ thi công và nước
thải từ quá trình rửa phương tiện, thiết bị. Đây là loại nước thải có phát sinh với
khối lượng không lớn, tuy nhiên lại chứa nhiều thông số ô nhiễm, đặc biệt là
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bùn, đất, cặn lơ lửng, dầu mỡ, kim loại gây ô nhiễm nguồn nước mặt hoặc ảnh
hưởng đến môi trường đất và nước ngầm.
Theo kinh nghiệm nghiên cứu của Trung tâm Kỹ thuật và Phân tích môi
trường đô thị và Công nghiệp - Đại học Xây dựng Hà Nội, lưu lượng và tải
lượng ô nhiễm là đáng kể. Lưu lượng nước thải dạng này ước tính tối đa là 10
m3/ngày.đêm. Nồng độ ô nhiễm trong nước thải từ các thiết bị, máy móc được
thể hiện tại bảng sau:
Bảng 3.25. Lƣợng nƣớc thải thi công xây dựng công trình
TT
1
2
3

Lƣợng nƣớc thải

Lƣu lƣợng
m3/ngày
Nước thải từ bảo dưỡng
01
máy móc
Nước thải vệ sinh máy
04
móc
Nước thải làm mát máy
03
QCVN40:2011/BTNMT, cột B

COD
(mg/l)
20 - 30

Dầu mỡ
(mg/l)
-

TSS
(mg/l)
50 – 80

50 - 80

1,0 – 2,0

150 - 200

10 - 20
150

0,5 – 1,0
10

10 - 15
100

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp – Đại học xây dựng Hà Nội)

Thành phần chính trong nước thải thi công là đất cát xây dựng thuộc loại
ít độc hại, dễ lắng đọng, tích tụ... Do vậy tác động môi trường chính do nước
thải thi công gây ra chủ yếu là tác động bồi lắng, gây tắc nghẽn hệ thống thoát
nước tạm thời. Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công
trình của dự án lưu lượng nước thải thi công phát sinh không nhiều nên mức độ
tác động đến môi trường được đánh giá là không lớn.
* Nước mưa chảy tràn:
Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án được tính toán theo
phương pháp cường độ giới hạn như sau:
Q = q.F.@ (m3/s)
Trong đó:
Q: lưu lượng nước mưa chảy tràn (m3/s);
q: cường độ mưa - giả thiết là 0,1 m/m2/h (100 mm);
F: diện tích dự án, 391.100 m2;
@: hệ số dòng chảy trung bình- lấy bằng 0,6.

Khi đó với tổng diện tích khu vực dự án là 391.100 m2, Q sẽ là:
Q= (0,1 x 391.100 x 0,6)/3600 = 13,04 m3/s.
Các tác nhân ô nhiễm chính trong nước mưa chảy tràn là đất đá tại chính
khu vực và tập trung vào đầu cơn mưa (tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng
chảy trên bề mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau). Lượng chất cặn trong nước mưa
đầu cơn được xác định theo công thức:
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G = Mmax [1 – exp(- KzT)]. F, (kg)
Trong đó:
Mmax: Lượng chất bẩn tích tụ lớn nhất sau thời gian không mưa T ngày; thường
chọn Mmax= 220 - 250 kg/ha.
Kz - hệ số động học tích luỹ chất bẩn, phụ thuộc vào quy mô dự án có thể chọn
từ 0,2 đến 0,5 ngày-1. Đối với khu vực này chọn Kz = 0,2. ng-1.
T: Thời gian tích tụ (bằng thời gian giữa hai lần mưa liên tiếp): (ngày).
F: Diện tích khu vực thi công (ha) (39,11 ha)

Trong mùa mưa (tháng 5 đến tháng 10), giá trị trung bình T = 10 ngày thì
lượng bụi cuốn theo nước mưa là:
G = 220 x [1- exp(-0,2 x 10)] x 39,11 = 7.426,1 kg.
Lượng chất bẩn này làm nước mưa chảy tràn bị ô nhiễm, hàm lượng chất
rắn thường dao động trong khoảng 800 - 1.500 mg/l.
Trong giai đoạn xây dựngnước mưa chảy tràn sẽ gây xói lở đất, đặc biệt
là chỗ đào, đắp đất làm bồi lắng các dòng chảy, gây ô nhiễm nước và làm giảm
chất lượng nước mặt của vùng xây dựng dự án. Ngoài ra nước mưa còn mang
theo các chất ô nhiễm ở công trường cùng với nước thải sinh hoạt của công
nhân sẽ làm ô nhiễm nước mặt ở vùng thi công dự án. Nước mặt tại khu vực còn
có thể bị ô nhiễm do sự cố hoặc rò rỉ xăng dầu, rơi vãi trong quá trình vận
chuyển nhiên liệu đặc biệt là nhiên liệu lỏng phục vụ cho công trường.
c. Nguồn phát sinh chất thải rắn.
* Nguồn phát sinh chất thải rắn trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm:
- Công tác làm đường, thi công móng công trình; công việc thi công và
hoàn thiện công trình, lắp đặt máy móc, thiết bị. Chất thải rắn phát sinh bao
gồm đất đá, gạch, xi măng, sắt thép, gỗ, giấy...
- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân hoạt động trên công trường với
thành phần chủ yếu là túi nilon, giấy vụn, bao gói thức ăn thừa... chất thải sinh
hoạt này nhìn chung là những loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân hủy (trừ bao
bì, nilon). Ước tính lượng rác sinh hoạt trung bình là 0,5 kg/người/ngày đối với
người lao động ở lại công trường và 0,3 kg/người/ngày đối với lao động không
ở lại công trường.
- Hoạt động bảo dưỡng phương tiện, máy móc nếu thực hiện ngay tại công
trường sẽ phát sinh dầu nhớt, vỏ chai đựng dầu nhớt và giẻ lau dính dầu mỡ...
Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ
giới là 11 lít dầu/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung
bình từ 3 – 6 tháng/lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện máy
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móc thi công. Theo ước tính, số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ
giới trên công trường đạt khoảng từ 60 - 70 phương tiện. Vì vậy, lượng dầu mỡ
thải phát sinh ước tính từ 128 – 220 lít/tháng. Tuy nhiên khối lượng dầu thải phát
sinh trong quá trình bảo dưỡng thấp hơn rất nhiều do các phương tiện sẽ tiến
hành thay dầu tại các gara ô tô gần khu vực thực hiện Dự án.
* Chất thải rắn xây dựng thông thường:
Chất thải rắn phát sinh trong khi thi công xây lắp các hạng mục công trình
gồm: đất đá, gạch vỡ, vữa xi măng thừa, các mẩu vụn sắt thép và gỗ, giấy
cactong... Ước tính khối lượng nguyên vật liệu cần thiết trong giai đoạn thi công
xây dựng khoảng 435.442 tấn, khối lượng chất thải xây dựng phát sinh được
tính như sau:
Bảng 3.26. Dự báo khối lƣợng chất thải thi công xây dựng
Các loại chất thải
Tỷ lệ phát sinh chất thải
Tổng khối lƣợng CTR
phát sinh (tấn)
Cát, đất, gạch vỡ, vữa xi
0,5%
21.772
măng thừa...
Bao bì xi măng, đầu mẩu sắt
0,1%
435,44
thép thừa, các thùng gỗ
TỔNG CỘNG
22.207,4

* Chất thải rắn sinh hoạt:
Chất thải rắn sinh hoạt của 40 công nhân, trong đó có 10 công nhân ở lại
công trường qua đêm. Ước tính lượng rác sinh hoạt trung bình là 0,5
kg/người/ngày đối với người lao động ở lại công trường và 0,3 kg/người/ngày
đối với lao động không ở lại công trường, cụ thể:
- Lượng rác thải của số lao động ở lại công trường: Q = 0,5 x 10 = 5,0 kg
- Lượng rác thải của số lao động không ở lại công trường Q = 0,3 x 30 =
9 kg/ngày.
Như vậy tổng lượng rác thải mỗi ngày là: 5 + 9 = 14 kg/ngày.
* Chất thải rắn nguy hại:
- Lượng dầu mỡ thải trong giai đoạn thi công xây dựng được tính theo số
lượng máy móc, thiết bị tham gia thi công. Tải lượng dầu mỡ được xác định theo
số lượng dầu mỡ phát sinh trong tháng, phụ thuộc vào chu kỳ thay dầu của các
loại máy móc, thiết bị thi công, chất lượng máy móc, trang thiết bị thi công.
- Lượng dầu nhớt thải từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới
trung bình từ 7 - 17 lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu nhớt, bảo dưỡng máy móc trung
bình từ 3 - 6 tháng/lần tùy thuộc vào cường độ hoạt động của các phương tiện.
Các máy móc, thiết bị bảo dưỡng sẽ được thay dầu tại gara và nơi sửa chữa, bảo
hành không thực hiện tại khu vực công trường. Trên công trường chỉ phát sinh
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dầu thải khi phương tiện thi công xảy ra sự cố, ước tính khối lượng dầu mỡ thải
phát sinh trên công trường khoảng 10 lít/tháng.
- Tuổi thọ của 01 bình ắc quy trung bình là 2 năm. Trong quá trình thi công
các xe ô tô phục vụ công trình được bảo dưỡng định kỳ tại các gara ô tô do vậy
trên công trường sẽ không phát sinh chất thải rắn là bình ắc quy hỏng.
- Theo thống kê các khối lượng nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình
thi công xây dựng được thể hiện chi tiết trong dự toán công trình ước tính khối
lượng các loại sơn gỗ, sơn tường, các loại hóa chất chống mối ước tính khoảng
5.120 kg. Từ đó ước tính có khoảng 170 kg vỏ thùng đựng sơn và bao bì đựng
các loại hóa chất chống mối mọt được sinh ra trong quá trình thi công xây dựng
dự án.
Lượng chất thải này nếu không được thu gom xử lý sẽ phát tán ra ngoài
môi trường gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nguồn nước, không khí, phá hủy
các hệ sinh thái nếu thời gian tiếp xúc dài và nồng độ cao.
* Đối tượng và quy mô bị tác động:
- Chất thải rắn cụ thể là đất đá thừa, vật liệu xây dựng sẽ tác động trực
tiếp đến việc thay đổi cảnh quan của khu vực vì vậy chủ dự án và đơn vị thi
công cần có biện pháp đổ thải phù hợp theo đúng quy định của địa phương.
- Dầu mỡ thải, cặn dầu từ các phương tiện vận chuyển, trộn bê tông có thể
ảnh hưởng đến ô nhiễm đất, chất lượng nguồn nước ngầm khu vực.
- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh với khối lượng khá lớn, được xử lý
theo quy định sẽ không gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, nếu những nguồn
này không được quan tâm, không được thu gom và xử lý hợp vệ sinh sẽ là
những nguồn dễ gây ô nhiễm môi trường nước, đất, sự lây lan bệnh dịch, ảnh
hưởng đến môi trường tự nhiên và cảnh quan Khu di tích.
3.1.3.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.
Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi
công xây dựng dự án tại khu đô thị được trình bày tóm tắt ở bảng sau:
Bảng 3.27. Các hoạt động và nguồn gây tác động không liên quan
đến chất thải giai đoạn thi công xây dựng.
TT Yếu tố Hoạt động gây Đối tƣợng và phạm vi bị tác động Thời gian và
tác động
tác động
mức độ
1

Tiếng ồn

- Hoạt động của
máy móc, thiết
bị, phương tiện
thi công xây
dựng và phương
tiện vận tải hoạt

+ Đối tượng:
- Công nhân thi công xây dựng.
- Các hộ dân khu vực lân cận.
- Cảnh quan khu vực dự án.
+ Phạm vi:
- Phạm vi trong toàn khu vực dự án và
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2

- Tai nạn
lao động,
tai
nạn
giao
thông.
- Xuống
cấp đường
trên tuyến
đường vận
chuyển

động trên đường 100m về các phía của khu vực dự án;
vận chuyển
30m về phía hai bên đường dọc các
tuyến đường vận chuyển.
- Hoạt động thi + Đối tượng:
công xây dựng, - Công nhân thi công xây dựng.
đặc biệt thi công - Người dân địa phương.
trên cao.
- Hoạt động vận chuyển nguyên vật
- Hoạt động vận liệu của các phương tiện vận tải trên
chuyển nguyên các tuyến đường.
vật liệu của các - Đường giao thông.
phương tiện vận - Cảnh quan khu vực dự án.
tải trên các + Phạm vi:
tuyến đường.
- Trong khu vực thi công.
- Tuyến đường giao thông vận chuyển.

thiểu

- Trong suốt
thời gian thực
hiện dự án.
- Mức độ tác
động nhẹ và
có thể giảm
thiểu

a. Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung.
* Ô nhiễm tiếng ồn:
Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật
liệu xây dựng, máy móc, thiết bị và phát sinh do vận hành máy móc, thiết bị,
phương tiện cơ giới trong quá trình xây dựng các hạng mục công tình: máy ủi,
máy xúc, máy đào, máy đầm nén…
Tiếng ồn thi công nhìn chung không liên tục, phụ thuộc vào loại hình hoạt
động và các máy móc, thiết bị được sử dụng. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà
nhiều nước trên thế giới đều lấy tiêu chuẩn tiếng ồn điển hình của các phương
tiện, thiết bị thi công của "Uỷ ban BVMT U.S - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng
và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31/12/1971" làm căn cứ để kiểm soát mức
ồn của nguồn thải, chi tiết trình bày trong bảng sau:
Bảng 3.28. Dự báo mức độ tiếng ồn điển hình (dBA) của các thiết bị,
phƣơng tiện thi công ở khoảng cách 2m.
TT
Hoạt động thi công
I. Dọn dẹp mặt bằng thi công
1
Máy ủi/gạt
2
Xe nâng
3
Xe tải
II. San nền và đầm chặt
4
Máy san gạt
5
Xe lu
III. Đào và vận chuyển đất
6
Máy ủi

Đơn vị

Mức ồn ở khoảng cách 2m

dBA
dBA
dBA

80
72 – 84
83 – 94

dBA
dBA

80 – 93
73 – 75

dBA

80
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7
Máy gầu ngoặm
8
Xe tải
III. Thi công công trình
9
Máy hàn
10 Máy trộn bê tông
11 Bơm bê tông
12 Máy nén không khí
13 Dụng cụ bơm hơi
14 Máy ủi
15 Xe chở xi măng và đất
16 Xe tải

dBA
dBA

72 – 93
83 – 94

dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA

71 – 82
74 – 88
81 – 84
74 – 87
81 – 98
80
83 – 94
83 – 94

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án,
tiếng ồn phát sinh chủ yếu do các máy móc thi công, các phương tiện vận tải
trên công trường và do sự va chạm của máy móc thiết bị, các loại vật liệu bằng
kim loại, tiếng búa đóng cọc,...
Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công lan truyền tới các khu vực xung
quanh được xác định bằng công thức sau:
Li = Lp - Ld - Lc (dBA)
Trong đó:
Li - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng cách d (m)
Lp - Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5 m)

Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i
 r 1a 
Ld  20 lg  1  
 r2  

Trong đó:
r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn với Lp (m)
r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn th eo khoảng cách ứng với Li (m)
a - Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a = 0)

Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực dự án có địa h ình rộng thoáng và
không có vật cản nên L = 0.
Từ các công thức trên, có thể tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị

thi công trên công trường tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 200m và
500m, kết quả được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 3.29. Dự báo mức độ ồn của các thiết bị, phƣơng tiện thi công
ở khoảng cách 200m và 500m.
TT

Thiết bị thi công

Mức ồn ở
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I. Dọn dẹp mặt bằng thi công
1
Máy ủi/gạt
2
Xe nâng
3
Xe tải
II. San nền và đầm chặt
4
Máy san gạt
5
Xe lu
III. Đào và vận chuyển đất
6
Máy ủi
7
Máy gầu ngoặm
8
Xe tải
IV. Thi công công trình
9
Máy hàn
10 Máy trộn bê tông
11 Bơm bê tông
12 Máy nén không khí
13 Dụng cụ bơm hơi
14 Máy ủi
15 Xe chở xi măng và đất
16 Xe tải
VI. TC3733/2002/BYT
VII. QCVN 26: 201/BTNMT
Ghi chú:

điểm cách
máy 2m

khoảng cách
200m

khoảng cách
500m

80
72 - 84
83 - 94

68
66
70

59
54
65

80 – 93
73 – 75

69
64

68
54

80
72 – 93
83 – 94

68
70
70

59
57
66

71 – 82
74 – 88
81 – 84
74 – 87
81 – 98
80
83 – 94
83 – 94
90
-

67
70
69
72
73
68
70
70
70

52
62
60
64
65
59
61
61
70

- TC 3733/2002/BYT: Đối với khu vực thi công trên công trường.
- QCVN 26: 2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Bảng: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cƣ
TT
Khu vực
Từ 6h-21h
Từ 21h-6h
1

Khu vực đặc biệt

55

45

2

Khu vực thông thường

70

55

Trong hoạt động thi công xây dựng cần có một số máy móc thiết bị như
máy xúc, máy san ủi đất và ôtô tải. Các máy móc thiết bị này có thể tạo nên
mức ồn 90dBA ở khoảng 15m. Nếu chúng cùng hoạt động thì mức ồn sẽ được
cộng hưởng, giả sử 6 máy cùng làm việc có thể gây mức ồn 97 - 98dBA.
Tác động tổng hợp của tiếng ồn ở ba mức:
+ Tác động về mặt cơ học như che lấp âm thanh cần nghe.
+ Tác động về mặt sinh học của cơ thể, chủ yếu là đối với bộ phận thính
giác và hệ thần kinh.
+ Tác động về hoạt động xã hội của con người.
Tất cả các tác động trên dẫn đến biểu hiện xấu về mặt tâm, sinh lý và hiệu
quả lao động của con người. Khi tiếng ồn đạt 50 dB về ban đêm, giấc ngủ bị đứt
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
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quãng, khi tiếng ồn ban ngày từ 70 dB – 80 dB sẽ gây mệt mỏi, 90 – 110 dB bắt
đầu gây nguy hiểm và 120 – 140 dB có khả năng gây chấn thương.
Tuy nhiên, do các vị trí thi công nằm trong khu vực Khu Di tích lịch sử
Đền Hùng và có vị trí nằm giáp với khu dân cư xã Hy Cương nên mức ồn ở
khoảng cách 200m sẽ vượt giới hạn cho phép do vậy đơn vị thi công cần có biện
pháp thi công hợp lý đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của Khu Di tích
và dân cư xung quanh.
* Ô nhiễm do rung động:
Các thiết bị máy móc gây rung phải đảm bảo đạt những tiêu chuẩn cho
phép như quy định trong QCVN 27:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc
gia về độ rung). Các thiết bị, máy móc dự án sử dụng phải chịu sự kiểm soát của
tiêu chuẩn ô nhiễm rung động là máy trộn bêtông, búa đóng cọc, những công
việc sử dụng máy phá nền, những công việc sử dụng máy nghiền, máy đập,...
Bảng 3.30. Mức độ rung động của một số máy móc thi công điển hình.
Mức độ rung động tham khảo (mức độ
TT
Loại máy móc
rung động theo hƣớng thẳng đứng Z, dB)
Cách nguồn gây
Cách nguồn gây
rung động 10 m
rung động 30 m
1 Máy đào đất
80
71
2 Máy ủi đất
79
69
3 Xe vận chuyển hạng nặng
74
64
4 Xe lăn
82
71
5 Máy khoan
63
55
6 Máy nén khí
81
71
7 Máy đào bằng hơi
85
73
8 Máy đóng cọc bằng khoan dẫn
98
83
9 Máy đóng cọc bằng rung chấn
93
83

b. Tác động đến an toàn giao thông.
Hoạt động của phương tiện chở nguyên vật liệu xây dựng có thể xảy ra
các sự cố về mất an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao
thông. Do vị trí khu vực dự án nằm trong khu Trung tâm lễ hội Đền Hùng, hơn
nữa quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đi qua khu dân cư sẽ
ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực.
Trong trường hợp khi các phương tiện vận chuyển không được kiểm định
đúng kỳ hạn sẽ gây ra các sự cố mất an toàn trong quá trình vận chuyển vật tư.
Việc tập trung một lực lượng lớn công nhân (40 người) sẽ gây ảnh hưởng
đến tình hình an ninh trật tự xung quanh khu vực dự án và gây sức ép về hạ tầng
xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội) cho cộng đồng dân cư xung quanh xã Hy
Chủ dự án: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

122

Báo cáo ĐTM dự án “Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan trung tâm lễ hội Khu di tích lịch
sử Đền Hùng” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Cương.
c. Tác động đến hệ thống giao thông khu vực.
Trong quá trình Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan Trung tâm lễ
hội khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho dự án lớn, số lượng các xe vận
chuyển lưu thông nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, độ bền vững của tuyến
đường giao thông gần khu vực dự án.
d. Tác động đến hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật.
- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu cho công tác san lấp và thi công
xây dựng sẽ rơi vãi dẫn đến cuốn trôi cát, đất đá,… gây bồi lắng hồ chứa nước,
giảm khả năng tiêu thoát nước cho khu vực, gây ô nhiễm môi trường và suy
giảm hệ sinh thái nước hồ.
- Lượng dầu thải từ các thiết bị thi công khi sửa chữa đột xuất nếu không
quản lý nghiêm ngặt dẫn đến xâm nhập xuống hồ gây ảnh hưởng trực tiếp chất
lượng nước hồ sinh thái.
- Chất thải rắn thông thường cũng như lượng dầu thải từ các máy móc
thiết bị duy tu, sửa chữa nếu không quản lý nghiêm ngặt dẫn đến xâm nhập
xuống hồ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước.
- Tác động đến hệ sinh thái rừng khu vực:
+ Quá trình thi công xây dựng tuy đã rất hạn chế nhưng ít nhiều cũng sẽ
tác động đến cảnh quan vốn có của Vườn Quốc Gia Đền Hùng. Quá trình thi công
xây dựng tập trung đông công nhân, xe cộ, máy móc thiết bị qua lại sẽ làm xáo
trộn đến đời sống động vật hoang dã; phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường.
+ Một số công nhân thiếu ý thức có thể xâm phạm tới rừng, bắt, xua đuổi
các loài động vật tự nhiên.
+ Trong quy hoạch dự án sẽ trồng bổ sung tại đồi Công Quán các loại cây
bản địa để tạo cảnh quan khu vực, điều này sẽ tác động đến đa dạng sinh học, số
lượng và chủng loại các loài thực vật kéo theo sự đổi hệ động vật rừng. Hệ sinh
thái rừng trong khu vực sẽ mất thời gian để ổn định lại như ban đầu.
Tuy nhiên, chủ dự án sẽ đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động trong
Chương IV của báo cáo ĐTM này.
e. Tác động đến môi trường đất và xói mòn.
Việc san ủi tạo mặt bằng sẽ làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt và sẽ
làm ảnh hưởng tới lớp đất bề mặt nếu như các giải pháp về thoát nước không
được tính toán kỹ càng trong giai đoạn thi công.
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Do ảnh hưởng của mưa và gió, lớp đất trên bề mặt sẽ bị xói mòn. Nước
thải có lẫn dầu mỡ chảy theo nước mưa thoát ra khu vực xung quanh làm giảm
chất lượng của đất nông nghiệp khu vực.
Trong quá trình thi công xây dựng, do chưa hoàn thiện xong hệ thống
thoát nước của Dự án nên nguy cơ sẽ xẩy ra ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến
môi trường đất.
Các loại chất thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng và hoạt
động của Dự án đều có khả năng tác động gây ô nhiễm môi trường đất tại khu
vực xung quanh.
Trong quá trình thi công xây dựng, với các biện pháp nhằm giảm thiểu tối
đa khí thải, nước thải và CTR sẽ hạn chế các tác động xấu đến môi trường đất.
f. Tác động đến công nhân trực tiếp thi công.
Quá trình thi công xây dựng, vận chuyển đất, cát... được thực hiện bằng
thủ công hoặc bằng cơ giới, có khả năng gây ra những ảnh hưởng đến người lao
động nếu không được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động. Các tác
động có thể tóm tắt như sau:
- Các ảnh hưởng do tiếng ồn: ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thính giác và
một số cơ quan khác trong cơ thể. Trong quá trình thi công công nhân sẽ được
trang bị các thiết bị chống ồn như: nút tai, mũ bảo hiểm,... nên các ảnh hưởng
này không lớn.
- Các ảnh hưởng ô nhiễm do nhiệt lên người lao động: Người lao động sẽ
bị ảnh hưởng bởi bức xạ nhiệt từ các thiết bị thi công và bức xạ mặt trời. Các
bức xạ này sẽ làm cho con người nhanh chóng bị mệt mỏi, khát nước, gây nhức
đầu chóng mặt làm giảm năng suất lao động. Các tác động này là không thể
tránh khỏi khi thi công vào mùa hè.
- Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển đi lại có thể
dẫn tới các tai nạn giao thông.
- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì khả năng xảy ra tai
nạn lao động có thể tăng cao, do đất trơn dẫn đến trượt ngã cho người lao động,
các sự cố về điện dễ xảy ra hơn.
g. Tác động đến môi trường xã hội do tập trung đông công nhân:
Công nhân xây dựng tập trung đông trên công trường sẽ gây ra tình trạng
mất vệ sinh do nước thải, rác thải sinh hoạt của công nhân không được thu gom
ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân xây dựng và gián tiếp ảnh hưởng đến
sức khỏe người dân địa phương, có thể mạng theo những bệnh lạ và lây truyền
sang cho người dân địa phương.
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Việc tập trung đông công nhân trên công trường có thể ảnh hưởng đến an
ninh trật tự trên địa bàn và công tác quản lý của chính quyền địa phương: Việc
tập trung đông công nhân trên công trường (chủ yếu là nam giới) làm phát sinh
các tệ nạn xã hội (tiêm chích ma túy, mại dâm…) gây khó khăn trong việc kiểm
soát an ninh trật tự, quản lý về mặt xã hội.
Công nhân tập trung trên công trường có thể xẩy ra mâu thuẫn, xung đột
trong nội bộ hoặc xẩy ra mâu thuẫn với người dân địa phương do sự khác biệt
về phong tục, tập quán, sự hiểu nhầm trong văn hóa ứng xử…
Tuy nhiên, việc thi công sẽ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu để
hạn chế lượng công nhân tập trung trong cùng một thời điểm. Chủ dự án và nhà
thầu thi công sẽ có các biện pháp cụ thể để ổn định an ninh, trật tự xã hội, nội
quy công trường nên môi trường văn hóa xã hội ít bị ảnh hưởng.
h. Tác động đến di tích văn hóa, lịch sử:
Quá trình thi công có thể gây tác động tới các công tình văn hóa lịch sử
như là sự bám dính của bụi vào các công trình, ô nhiễm không khí khu vực khu
di tích, tiếng ồn làm mất đi sự yên tĩnh vốn có của Khu di tích lịch sử Đền
Hùng.
Do dự án là một trong các dự án thành phần khác trong quy hoạch tổng
thể khu di tích nên thời gian thi công xây dựng có thể diễn ra đồng thời với một
số dự án thành phần khác, tập trung đông công nhân tạo sức ép tới chính quyền
địa phương và Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong việc đảm bảo an
ninh trật tự cho khu vực.
3.1.3.3. Đối tượng, quy mô bị tác động.
Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng dự án được trình
bày trong bảng dưới đây.
Bảng 3.31. Đối tƣợng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng dự án.
TT
1

2

3

Đối tƣợng bị tác động
Quy mô bị tác động
Công nhân thi công tại công trường - Trong bán kính khoảng 500m tính từ
và người dân trên các tuyến vận khu vực dự án;
chuyển nguyên vật liệu, người dân - Thời gian xây dựng dự án.
gần khu vực dự án
- Khoảng 8 km trong tuyến vận chuyển
nguyên vật liệu phục vụ xây dựng dự
Đường giao thông
án;
- Thời gian xây dựng dự án.
- Bán kính ảnh hưởng khoảng500m
Bầu khí quyển khu vực dự án
xung quanh dự án;
- Thời gian xây dựng dự án.
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4

- Xung quanh khu vực xây dựng dự án
bán kính khoảng 500m;
- Thời gian xây dựng dự án.

Cảnh quan và đa dạng sinh học
khu vực dự án

Hình 3.1. Sơ đồ minh họa các tác động đến môi trƣờng giai đoạn san nền
và thi công xây dựng dự án.

Rác thải từ quá trình
GPMB, phá dỡ, san nền

Bụi, khí thải
do các p.tiện
GTVT và
máy móc thi
công

Khí thải, mùi hôi từ WC,
khu tập kết rác thải

Rác thải sinh hoạt, phế
liệu xây dựng

Chất thải nguy hại từ
công trường

San nền và thi
công XD dự án

Nước mưa chảy tràn gây
ngập úng

Nước thải thi công và
sinh hoạt

Ô nhiễm tiếng ồn, độ
rung từ công trường

Tiềm ẩn các nguy cơ
mất trật tự xã hội

Bụi và khí thải từ quá
trình vận chuyển NVLXD

Tiềm ẩn các nguy cơ sự
cố môi trường

Gia tăng sức ép về hạ
tầng kinh tế xã hội

3.1.4. Đánh giá các tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án
3.1.4.1. Nguồn tác động liên quan đến chất thải.
Trong giai đoạn hoạt động Dự án, các nguồn gây ô nhiễm môi trường
gồm có:
- Hoạt động sinh hoạt của nhân viên và du khách tham quan như: Nước
thải sinh hoạt của du khách có thành phần ô nhiễm chính là: cặn (TSS), chất
dinh dưỡng (NO3-, BOD...); chất thải rắn sinh hoạt với thành phần chủ yếu là
chất hữu cơ, giấy các loại, nilon, nhựa...
- Nước mưa chảy tràn trên khu vực dựán có thể cuốn theo bụi, đất, đá và
rác thải: lá cây, cành cây, rác sinh hoạt.
- Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển du khách, hàng
hóa phục vụ cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng;
- Hoạt động tập kết, thu gom và vận chuyển chất thải rắn ra khỏi khu vực
dự án;
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a. Tác động đến môi trường không khí.
- Một trong những tác động lớn đến môi trường không khí trong giai đoạn
hoạt động của dự án chủ yếu là do mùi hôi trong quá trình thu gom và tập kết
rác. Các loại rác thải dễ phân hủy như thực phẩm thừa, trái cây hỏng trong điều
kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp sẽ được các vi sinh vật phân hủy tạo ra mùi
hôi và nhiều loại khí ô nhiễm khác gây ô nhiễm môi trường không khí, là nguồn
phát sinh dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
- Hoạt động hút thuốc lá của du khách cũng phát sinh ra lượng khí làm ô
nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến những người xung quanh nếu với số lượng
lớn.
- Bụi từ mặt đất phát sinh do các hoạt động của con người (không đáng kể
do 100% đường giao thông trong và ngoài khu vực được trải nhựa và đổ bê
tông);
- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện tham gia giao
thông phục vụ vận chuyển khách du lịch. Ước tính, bãi đỗ xe tại khu vực từ nhà
đón tiếp đến QL 32C với diện tích 11.938 m2 có sức chứa khoảng 1.100 xe
máy, 52 xe con và 17 xe khách loại trung. Vậy tổng sức chứa của cả bãi đỗ xe
khoảng 1.169 xe. Các phương tiện đưa khách đến tham quan khu di tích dừng
đỗ tại bãi đỗ xe sẽ phát thải ra khói bụi có chứa các chất gây ô nhiễm như CO,
SO2, NO2, VOC,…. Với số lượng xe lớn trong mùa lễ hội tập trung vào các
khu vực bãi đỗ xe thì thải lượng khói bụi, khi thải và tiếng ồn do các phương
tiện gây ra là khá lớn gây ảnh hưởng đến môi trường không khí cũng như sức
khỏe của hành khách vừa xuống xe và bảo vệ tại khu vực. Tuy nhiên các khu
vực bãi đỗ xe xung quanh thoáng đãng và có nhiều cây xanh nên khí thải và bụi
sẽ nhanh chóng khuyếch tán vào không khí và được pha loãng nồng độ nên tác
động này được giảm thiểu đáng kể.
b. Tác động đến môi trường nước:
* Nước thải sinh hoạt:
- Nguồn phát sinh: từ các nhà vệ sinh tại khu vực từ nhà đón tiếp đến QL
32C (02 nhà) và khu vực đồi Phân Bùng (03 nhà), khu vực đồi Công Quán (03
nhà), bảo tàng Hùng Vương (02 nhà).
Nước thải sinh hoạt được ước tính trên cơ sở tổng lượng nước cấp cho
từng khu vực sử dụng, theo tiêu chuẩn: lượng khách thăm viếng sẽ thải ra một
lượng nước thải vệ sinh ước tính lượng nước thải từ nhà vệ sinh thải ra là 3
lít/người/ngày (do dự án sẽ không có khách qua đêm), đối với cán bộ quản lý và
nhân viên làm việc tại khu di tích là: 120lit/người/ngày. Vào giai đoạn cao điểm
(lễ hội chính Đền Hùng) có 20.000 du khách/ngày đến viếng thăm khu vực
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Trung Tâm lễ hội Đền Hùng vậy tổng lượng nước thải ước đạt 63 m3/ngày đêm
(3x20.000 người + 120x25người) trong trường hợp cao điểm nhất. Tuy nhiên,
trường hợp này ít xảy ra do thời gian du khách lưu lại khu vực là không lớn.
Trong trường hợp này, hệ thống thu gom và xử lý nước thải cần phải được thiết
kế đảm bảo đủ tải trong các ngày cao điểm.
Đặc trưng của dòng nước thải sinh hoạt này là có hàm lượng SS, BOD5,
COD, tổng N, tổng P và Coliform cao, có thể ảnh hưởng đến môi trường không
khí và môi trường đất. Mặt khác, nếu được thải thẳng vào nguồn tiếp nhận nước
mặt thì sẽ gây ô nhiễm cục bộ. Ngoài ra, đây còn là môi trường thuận lợi cho
các loại vi sinh vật phát triển gây ra các bệnh địch trong cộng đồng nếu như
không có các giải pháp ngăn chặn.Vì vậy nước thải dạng này cần được thu gom,
và xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải vào môi trường.
Ngoài ra, trong trường hợp rác thải tại nơi tập kết chưa được vận chuyển
kịp thời sẽ phát sinh một lượng nhất định nước rác chứa nhiều chất hữu cơ và
các chất khó phân hủy: túi nilon, nhựa.... gây tác động đến môi trường xung
quanh hoặc tác động đến chất lượng nước trong hệ thống thu gom nước bề mặt.
Thành phần của nước rỉ rác phụ thuộc vào thành phần của rác, của giai đoạn
phân hủy đang diễn ra, độ ẩm của rác cũng như cấu tạo của khu lưu giữ chất
thải. Ngoài ra, nước rỉ rác có thể chứa các hợp chất hữu cơ độc hại như: các chất
hữu cơ bị halogen hóa, các hydrocarbon đa vòng thơm ... chúng có thể gây đột
biến gen, gây ung thư. Các chất này nếu thấm vào tầng nước ngầm hoặc nước
mặt sẽ xâm nhập vào chuỗi thức ăn, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho sức
khỏe của con người hiện tại và tương lai.
* Nước mưa chảy tràn.
Vào những khi trời mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực sẽ cuốn theo
đất, cát, chất cặn bã, dầu mỡ... xuống hệ thống thoát nước của khu vực, gây ách
tắc mạng đường ống thu gom và các hố ga dẫn đến ngập cục bộ, chất ô nhiễm bị
chảy tràn xuống các hồ cảnh quan trong khu vực dự án gây ô nhiễm nguồn nước
mặt. Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án được tính toán như
trong giai đoạn thi công xây dựng. Tuy nhiên nước mưa trong vùng có tính chất
tương đối sạch. Nước mưa chỉ bị nhiễm bẩn khi chảy quan khu vực ô nhiễm. Do
đó cần giữ sạch mặt bằng khu vực để giảm thiểu tác động của nước mưa chảy
tràn.
c. Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại:
- Chất thải rắn thông thường: phát sinh từ Dự án chủ yếu là sinh hoạt của
du khách và nhân viên trong khu di tích lịch sử Đền Hùng, có một lượng CTR
phát sinh từ hoạt động của các nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, khu vui chơi giải trí,
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chất thải này có tỷ lệ chất hữu cơ cao (rau, quả, gỗ, giấy...) ước tính khoảng từ
0,1 - 0 , 2 kg/người. Trong điều kiện bình thường thì lượng rác thải này không
lớn và dễ dàng quản lý, nhưng trong những ngày lễ hội cao điểm thì lượng rác
tăng lên gấp nhiều lần. Căn cứ trên thống kê của Ban quản lý Khu đi tích lịch sử
Đền Hùng về lượng du khách tham gia lễ hội năm 2015, dự tính số lượng du
khách đến Khu di tích khoảng 8 - 10 triệu người trong 10 ngày lễ hội. Như vậy
trung bình mỗi ngày lễ có khoảng 1.000.000 người đến Khu di tích. Ước tính
lượng rác thải phát sinh trong ngày cao điểm của lễ hội tại khu vực Trung tâm
dự án chiếm 1% tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh trong toàn khu di tích
tức 300kg/ngày.đêm (Do trong khu vực Trung tâm lễ hội không có các của hàng
dịch vụ ăn uống và ít khu vực bán hạng nên khối lượng CTR phát sinh chỉ
chiếm 1% trong tổng khối lượng của toàn khu)
- Ngoài ra còn một lượng chất thải là các loại lá cây rụng và thực vật phát
quang trong quá trình chăm sóc cây sinh cảnh.
Chất thải rắn thông thường sẽ được tập kết tại các bãi rác đã quy hoạch
của dự án, nếu thu gom không triệt để thì sẽ có một lượng CTR không được thu
gom, vương vãi hoặc bị đổ vào các nơi công cộng... gây ô nhiễm môi trường
nước, không khí, đất và làm mất mỹ quan tại khu Trung tâm di tích lịch sử Đền
Hùng.
Đối với các thành phần hữu cơ dễ phân huỷ của rác sinh hoạt khi thải vào
môi trường mà không qua xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác hại cho môi
trường sống. Quá trình phân hủy rác hữu cơ sẽ phát sinh ra các chất khí gây mùi
hôi, tác động đến chất lượng không khí khu vực công cộng, ảnh hưởng đến cuộc
sống và các hoạt động kinh tế khác trong vùng , hoạt động du lịch tại Khu di tích.
Tác động của chất thải rắn còn phụ thuộc vào năng lực quản lý của Khu
di tích, ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh chung của mỗi du khách và
nhân viên khu di tích; khối lượng, thành phần CTR và hệ thống, thiết bị thu
gom, xử lý CTR được đầu tư.
- Chất thải rắn nguy hại:
Phát sinh chủ yếu như: pin, sạc, bóng đèn neon, các thiết bị điện tử bị
hỏng... đây là những chất chứa các kim loại nặng có khả năng tích tụ trong
chuỗi thức ăn và gây bệnh cho con người.
Lượng chất thải nguy hại này nếu không được thu gom, lưu giữ đúng quy
định sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm, nước mặt, không khí gây suy
giảm hệ sinh thái ảnh hưởng đến sức khỏe con người thông qua nguồn nước sử
dụng và rau quả, cây trồng... về lâu dài có thể gây ung thu thư và các bệnh hiểm
nghèo khác.
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Lượng chất thải này cần được thu gom, lưu trữ theo đúng quy định để
đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực.
3.1.4.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải.
a. Tác động do tiếng ồn, độ rung:
Theo dự báo, tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các phương tiện giao
thông vận chuyển khách và do chính hoạt động của các du khách đến thăm Đền
Hùng. Tác động này chỉ gây ảnh hưởng trong một thời gian ngắn trong năm vào
mùa lễ hội.
b. Tác động đến môi trường vi khí hậu:
Sau khi Dự án đi vào hoạt động, vào mùa lễ hội sẽ tập trung một lượng
người rất lớn gây gia tăng nhiệt độ trong khu vực, gây căng thẳng, mệt mỏi cho
cán bộ nhân viên Khu di tích, khách tham quan, thăm viếng, tạo sức ép lên hoạt
động quản lý và các thành phần môi trường khu vực dự án.
c. Tác động đến kinh tế - xã hội của địa phương:
- Tác động tích cực:
+ Dự án có những ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội của dân cư xã Hy
Cương. Dự án có đóng góp ngân sách cho địa phương, góp phần dịch chuyền cơ
cấu kinh tế địa phương theo hướng gia tăng dịch vụ. Ngoài ra, đây còn là một
cơ hội cho việc cung cấp lao động đơn giản và buôn bán nhu yếu phẩm phục vụ
sinh hoạt, hoạt động của dự án. Tạo khu vui chơi, dừng chân nghỉ ngơi cho
khách.
+ Tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động địa phương làm
việc trong khu bãi đỗ xe, các nhà hàng, nhà nghỉ, khu vui chơi giải trí và tham
gia chăm sóc, duy trì cảnh quan khu vực dự án.
+ Tăng nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước thông qua các khoản nộp
thuế.
+ Hoàn thiện, tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan khu Trung tâm lễ hội sẽ
có tácđộng tích cực tới môi trườngcủa khu di tích lịch sử Đền Hùng và Thành
phố Việt Trì. Dự án góp phần xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng thành một
tổng thể hoàn chỉnh, kiện toàn cơ sở vật chất, hạ tầng đảm bảo phục vụ tốt nhất
cho nhu cầu du lịch, tham quan, lễ hội vui chơi, giải trí của du khách.
+ Du khách đến thăm Đền Hùng sẽ có khu bãi đỗ xe đáp ứng đủ nhu cầu,
có nơi dừng nghỉ tại khu vực Trung tâm lễ hội để nghỉ ngơi, tham gia các hoạt
động vui chơi giải trí, thưởng thức ẩm thực và các hoạt động văn hóa tinh thần,
khám phá những phong tục tập quán tốt đẹp và lâu đời của dân tộc.
- Tác động tiêu cực:
Khilưu lượng dòng xe tăng lên ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của
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các tuyến đường và có thể gây sụt lún nền đường các tuyến đường giao thông
đến khu vực dự án, gây tai nạn cho người đi đường đọc tuyến vận chuyển và
người đi lại trong khu vực Đền Hùng gây mất mát về của cải vật chất và ảnh
hưởng đến tính mạng của con người.
Nhìn chung, khi Dự án đi vào hoạt động thì môi trường không khí, nước
mặt, tài nguyên sinh học và kinh tế - xã hội của Khu di tích và khu vực xung
quanh đều có những tác động tích cực và tiêu cực ở mức độ khác nhau do các
loại chất thải phát sinh và do nguy cơ xảy ra rủi ro, sự cố môi trường. Vì vậy,
Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp quản lý phòng chống, kiểm soát và xử lý
phù hợp nhằm khống chế và giảm thiểu một cách hiệu quả các tác động môi
trường tiêu cực tới môi trường và cảnh quan khu vực.
3.1.5. Tác động do các rủi ro sự cố môi trƣờng.
3.1.5.1. Các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn chuẩn bị và thi công.
a. Tai nạn lao động và tai nạn giao thông:
Cũng như bất cứ các công trường xây dựng với quy mô nào, công tác an
toàn lao động là vấn đề được đặc biệt quan tâm từ nhà đầu tư cho đến người lao
động trực tiếp thi công trên công trường. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai
nạn lao động:
- Ô nhiễm môi trường do khói, bụi của các phương tiện vận chuyển, thi
công có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động trên
công trường. Một vài chất ô nhiễm như SO2, CO, CO2…trong khí thải phương
tiện vận chuyển, thi công tùy thuộc vào thời gian và mức độ tác động có khả
năng ảnh hưởng đến người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi. Tuy nhiên,
nồng độ các loại khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng của dự án không đáng
kể, cho nên, các ảnh hưởng sẽ không nguy hiểm.
- Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể
dẫn đến tai nạn do xe cộ gây ra.
- Các loại phương tiện cần cẩu, thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu xây dựng
chất cao có thể rơi đổ gây tai nạn lao động.
- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi
công hệ thống điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, gió
bão gây đứt dây điện....
- Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì nguy cơ gây ra tai
nạn lao động có thể tăng cao do đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động,
các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho
người và các máy móc, thiết bị thi công…
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b. Rò rỉ dầu mỡ thải từ việc bảo dưỡng phương tiện và thiết bị thi công:
Trong quá trình thi công có thể xảy ra hiện tượng rò rỉ, rơi vãi dầu mỡ
thải từ quá trình lưu trữ tạm thời tại khu vực Dự án, đặc biệt là khi thực hiện sửa
chữa và bảo dưỡng. Khi sự cố xảy ra trong những điều kiện bất lợi như mưa
lớn, lượng dầu mỡ thải bị tràn ra sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường nước
ngầm và nước mặt. Do vậy, Chủ dự án sẽ có các biện pháp phòng ngừa và ứng
phó với sự cố được đề xuất trong Chương 4.
b. Sự cố cháy nổ, cháy rừng.
Quá trình thi công xây dựng một công trình lớn sẽ phát sinh nhiều khả
năng gây ra cháy nổ:
- Việc sử dụng các công đoạn gia nhiệt trong thi công (hàn, cắt) cũng có
khả năng gây ra cháy.
- Các nguồn nguyên liệu (dầu FO, DO) thường được chứa trong phạm vi
công trường là một nguồn cháy nổ rất quan trọng. Đặc biệt là khi các kho (bãi)
chứa này nằm gần các nơi có gia nhiệt, hoặc các nơi có nhiều người, xe cộ đi lại.
- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc thiết bị thi công dự án có
thể gây ra sự cố cháy nổ.
Sự cố cháy nổ nếu không được kiểm soátcó thể gây ra sự cố cháy rừng.
Cháy rừng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến rừng quốc gia Đền Hùng, phá hủy
hệ sinh thái rừng và hệ động thực vật, thảm thực vật, gây ô nhiễm môi trường
đất, ô nhiễm không khí.
c. Nguy cơ bồi lắng, sạt lở trong quá trình san nền:
Khối lượng đất dùng san nền của dự án tương đối lớn, diễn ra trong
khoảng thời gian dài 10 tháng nên sẽ có khả năng gây ra các sự cố bồi lắng, sạt
lở trong quá trình này. Trong quá trình san nền, nếu các biện pháp thoát nước
không được tốt sẽ gây hiện tượng bồi lắng cho hệ thống thoát nước mưa và hồ
nước trong khu vực.
3.1.5.2. Các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn hoạt động của
dự án.
a. Sự cố do hỏa hoạn, cháy rừng:
Nếu sự cố này xảy ra với quy mô lớn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối
với vật chất, con người cho khu vực dự án nói riêng và toàn bộ khu di tích nói
chung. Khả năng xảy ra trong mọi thời điểm khi dự án đi vào vận hành, đặc biệt
là trong mùa lễ hội. Khu vực dự án tiếp giáp với Vườn quốc gia nên nếu có cháy
nổ xảy ra thì khả năng gây ra cháy rừng là rất lớn.
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Đây là khu vực cảnh quan có nhiều loại cây và công trình có khả năng
xảy ra hoả hoạn nên cần phải khuyến cáo đề phòng và có các biện pháp PCCC
cụ thể.
Ảnh hưởng trực tiếp của các đám cháy là khói bụi, ảnh hưởng gián tiếp là
nước thải do công tác chữa cháy. Nước thải mang theo các hoá chất do quá trình
cháy, hoá chất lưu giữ trong công trình, ngoài ra còn mang theo tro bụi, đất cát.
Nước được chảy tràn xuống kênh mương, ao hồ gây ô nhiễm nguồn các nguồn
nước. Trường hợp như thế này được gọi là ô nhiễm sự cố. Các ảnh hưởng này có
thể ngắn hạn nhưng ảnh hưởng của nước thải gây ra có thể sẽ lâu dài, nếu đám
cháy lớn và lượng nước tiêu thụ nhiều do vậy cần có các biện pháp đề phòng,
ngăn giữ nước do cứu hoả thải ra.
Tuy nhiên xung quanh khu vực dự án có rất nhiều hồ chứa nước, chiếm
phần lớn diện tích khu vực nên ít có khả năng xảy ra hỏa hoạn và khi xảy ra
cũng dễ đàng ứng phó kịp thời.
b. Sự cố tai nạn giao thông:
Khi đi vào hoạt động, hệ thống giao thông khu vực được hoàn thiện hơn.
Khi có lễ hội, số lượng phương tiện giao thông trong khu vực gia tăng, đặc biệt
là tại bãi đỗ xe tại khu vực từ nhà đón tiếp đến QL 32C, còn các tuyến đường
nội bộ dự án là các đường đi bộ và đường dạo nên sự cố tai nạn giao thông
nghiêm trọng hầu như không xảy ra.
c. Sự cố cháy nổ liên quan đến điện:
Các sự cố này có thể xảy ra do chập, cháy các đường dây điện, thiết bị
chiếu sáng khu vực cảnh quan, đường đi lại,... Sự cố nếu lớn sẽ gây ảnh hưởng
rất nghiêm trọng đến của cải vật chất, tính mạng cán bộ công nhân viên khu vực
dự án và du khách tham quan, đặc biệt trong các thời gian cao điểm.
d. An toàn thực phẩm:
Các rủi ro có liên quan đến an toàn thực phẩm trong thời gian cao điểm
của lễ hội do các hàng quán cung cấp các dịch vụ ăn uống xung quanh khu vực
dự án. Một số cá nhân chạy theo lợi nhuận trước mắt cung cấp hàng hóa, thực
phẩm chất lượng không đảm bảo gây ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe, tính
mạng của con người, làm giảm lòng tin của du khách đến thăm quan.
e. Sự cố về hệ thống thu gom chất thải rắn và nước thải:
Các rủi ro có liên quan đến hệ thống thu gom và xử lý chất thải, đặc biệt
trong thời gian cao điểm như quá tải hệ thống thu gom xử lý nước thải (các
nhà vệ sinh công cộng ) dẫn đến hoạt động không hiệu quả, nước thải được xả
ra môi trường gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận; chất thải rắn sinh hoạt không kịp
thu gom, phân hủy sinh mùi, ruồi muỗi, chuột bọ,... hoặc bị vương vãi ra ngoài
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khu vực bãi tập kết sẽ tác động trực tiếp đến khách tham quan và cảnh quan
của khu vực.
f. Sự cố trượt lở đất đá từ khu vực đồi núi xuống khu vực thấp hơn.
Khu vực thực hiện dự án có 1 phần là diện tích đồi núi có các công trình
xây dựng trên đồi (đồi Công quán, đồi Phân Bùng). Vào mùa mưa đất đá trên
đồi cao bị xói mòn, rửa trôi cuốn xuống vùng thấp gây bồi lắng, vùi lấp các
công trình cảnh quan phía dưới gây thiệt hại về tài sản và tính mạng người
dân.
g.Sự cố thiên tai, lũ lụt: Vào mùa mưa, các hồ có nguy cơ ngập úng cục
bộ do khả năng chứa nước của các hồ cảnh quan bị vượt quá giới hạn (khả năng
tự thấm bị suy giảm do bề mặt thoát nước mưa bị bê tông hóa) gây tràn hồ và
ngập úng, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ gây dịch bệnh. Tuy nhiên sự cố này
ít xảy ra do khu vực trước đây chưa từng xảy ra ngập lụt và đây là vùng đồi núi
cao, nước tiêu thoát nhanh.
3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO.

Báo cáo đã xác định được phạm vi và những khả năng ảnh hưởng của dự
án đối với môi trường tự nhiên. Các đánh giá có độ tin cậy cao thông qua việc
phân tích cụ thể với các nguồn gây tác động (liên quan đến chất thải và không
lien quan đến chất thải), các số liệu tính toán định lượng và cụ thể hóa cả về
không gian, thời gian đồng thời chỉ ra những rủi ro của sự cố môi trường có thể
xảy ra khi dự án đi vào hoạt động.
Các công tác thực địa đo đạc và lấy mẫu phân tích cho phép đánh giá sát
chất lượng môi trường nền của khu vực dự án từ đó đưa ra các dự báo về mức
độ tác động ô nhiễm của bụi, tiếng ồn và các nguồn chất thải khác khi dự án đi
vào hoạt động.
3.2.1. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phƣơng pháp sử dụng
trong báo cáo ĐTM.
- Các nội dung về đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực dự án đã được thu
thập bằng điều tra, khảo sát trực tiếp và thu thập thông qua tài liệu dự án, các
báo cáo hàng năm của địa phương nên độ tin cậy của phương pháp này rất cao.
- Các đánh giá về mức độ ô nhiễm bụi, khí thải do giao thông được áp
dụng các phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm. Phương pháp
này có ưu điểm là cho kết quả nhanh tuy nhiên với mức độ chính xác không cao.
Kết quả đưa ra chỉ dừng lại ở mức độ dự báo không thể chính xác hoàn toàn với
điều kiện thực tế.
- Phương pháp điều tra, khảo sát, đo đạc và lấy mẫu hiện trường, phương
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pháp phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm, phương pháp điều tra xã
hội học: được thực hiện theo quy trình, quy phạm. Độ chính xác chung phụ
thuộc vào kỹ năng người thực hiện và xử lý số liệu. Trong báo cáo này, việc
thực hiện các công việc trên do các thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân và các cán bộ của
các đơn vị có chức năng, chuyên môn cao thực hiện, nên các số liệu thu được
đảm bảo độ tin cậy và xác thực.
- Các đánh giá về mức độ tác động đến xã hội có mức độ tin cậy rất cao
do được thống kê từ thực tế.
Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc các phương
pháp khoa học gắn liền với tính thực tiễn của dự án nên đã đưa ra các kết quả
tiệm cận với thực tiễn, giúp Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước về
BVMT có cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo của dự án, đặc biệt trong
quá trình đề xuất các biện pháp giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi trường tại
Chương IV của Báo cáo ĐTM.
3.2.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá.
Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động
môi trường để đánh giá được đầy đủ các nguồn thải, các tác động xấu có thể ảnh
hưởng tới môi trường cũng như giúp đỡ chúng tôi trong hoàn thiện các giải
pháp bảo vệ môi trường phù hợp với yêu cầu của pháp luật và địa phương.
Chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ của cơ quan Quản lý môi trường và
Chính quyền địa phương trong việc cung cấp các số liệu về kinh tế, xã hội do
vậy báo cáo có đủ độ tin cậy để làm tài liệu quan trọng phục vụ quản lý môi
trường của dự án trong quá trình đầu tư xây dựng, vận hành sau này cũng như
đáp ứng yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Mức độ chi tiết của các đánh giá:
Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự:
- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc
từng thành phần của các hoạt động) gây tác động của dự án.
- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động.
- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không
gian, thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động.
Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng
chính vì vậy mà trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra được các biện pháp
giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó cố môi trường một cách
khả thi.
Mức độ tin cậy của các đánh giá:
Công cụ đánh giá tác động môi trường là các phương pháp đã được trình
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bày và đánh giá ở trên. Kết quả đánh giá là tin cậy do đó việc đánh giá các tác
động và mức độ tác động của dự án tới môi trường đối với từng giai đoạn thực
hiện của dự án là thực tế và đáng tin cậy. Chủ đầu tư đã có những cam kết trình
bày chi tiết trong Chương 5 của báo cáo này để thực hiện tốt các biện pháp giảm
thiểu và phòng ngừa ô nhiễm nhằm đảm bảo phát triển dự án và bảo vệ môi
trường khu vực.
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