UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 892/BC-SVHTTDL

Bình Thuận, ngày 07 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa ký túc xá
cho vận động viên Năng khiếu - Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện
và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính Phủ quy
định chi tiết thi hành của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
ban hành định mức xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây
dựng và chỉ số giá xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND
tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND
tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thực
hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng
vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành kèm theo Quyết định
số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng Nhân
dân tỉnh về việc chủ trương lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân
sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021- 2025;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa ký túc xá cho vận động viên Năng khiếu
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- Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, với các nội
dung như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Sửa chữa ký túc xá cho vận động viên Năng khiếu - Trung
tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh;
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm C;
3. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban Nhân dân tỉnh;
4. Chủ đầu tư: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Thuận;
5. Địa điểm thực hiện dự án: Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận.
6. Tổng vốn thực hiện dự án: 2.977.328.314 đồng;
7. Thời gian thực hiện: Thực hiện trong 03 năm (2021-2023).
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá sự
phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của Pháp luật về quy
hoạch kế hoạch đầu tư
1.1. Sự cần thiết đầu tư:
Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh thuộc Trung tâm Đào
tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh đã hình thành và phát triển đến
nay đã được 21 năm (từ năm 1999-2021). Trong thời gian qua, Trường Năng
khiếu Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh đã thực sự trở thành bộ phận thường trực
trong công tác quản lý, đào tạo bồi dưỡng vận động viên và tham gia thi đấu các
môn thể thao của tỉnh góp phần thắng lợi vào nhiệm vụ chung của ngành.
Tuy nhiên trong thời gian qua, do sự tác động của môi trường và qua thời
gian dài sử dụng, công trình ký trúc xá Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục
Thể thao tỉnh đã xuống cấp ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt của cán bộ,
giáo viên và đặc biệt là ảnh hưởng đến học sinh lưu trú tại trường.
Hiện trạng công trình:
- Trần bị dột nhiều chỗ. Mái tôn kẽm bị hư hỏng, dột
- Diện tích tường bong tróc nhiều nơi, chiếm khoảng 15%.
- Gạch ốp chân tường bị bong tróc toàn bộ.
- Tường sơn nước đã ố màu và bong tróc.
- Khu vệ sinh bị hư hỏng nặng, nền bị bong tróc, trần bê tông bị thấm, cửa
bị hư hỏng, tường bị thấm.
- Gạch thẻ ốp chân tường ngoài nhà bị bong tróc nhiều chỗ.
- Toàn bộ cửa đi, cửa sổ, cửa sắt kéo, lan can, tay vịn, cầu thang bị rĩ.
- Toàn bộ cửa sổ hướng Tây bị rỉ sét, hư hỏng nặng.
Vì vậy, việc cải tạo, sửa chữa ký trúc xá Trường Năng khiếu Nghiệp vụ
Thể dục Thể thao tỉnh thuộc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục
thể thao tỉnh là cần thiết.
1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư:
a) Kế hoạch:
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- Quý I-II/2021: Lập và trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
- Quý III /2021 : Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
- Quý IV/2021: Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công
trình và trình thẩm định phê duyệt.
- Quý I/2022: Triển khai thi công, hoàn thành và đưa công trình vào sử
dụng Quý IV năm 2022.
b) Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết tỉnh.
1.3. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:
a) Quy hoạch: Các hạng mục công trình nằm trong khuôn viên đất sân vận
động tỉnh thuộc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao
tỉnh.
b) Kế hoạch đầu tư: Công trình nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025.
2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư
2.1. Mục tiêu xây dựng công trình: Nhằm đáp ứng nhu cầu ăn, ở và sinh
hoạt của các học sinh năng khiếu.
2.2. Quy mô, phạm vi đầu tư:
a) Quy mô: Tổng diện tích sàn sửa chữa 1.894,4 m2.
b) Nội dung sửa chữa: Chống thấm sê nô mái, thay tôn các vị trí bị thấm,
dột; chà nhám và sơn lại toán bộ tường trong và ngoài nhà, thay mới các cấu
kiện sắt bị hư hỏng và cạo rỉ sét, sơn chống sét các cấu kiện sắt; thay mới các
cửa sắt bị hư hỏng; đục và dặm vá tường, trần, cột bị bong tróc và tô trát lại; sửa
chựa và thay mới các thiết bị vệ sinh; chống thấm sàn các khu vệ sinh; thay mới
các thiết bị điện hư hỏng.
3. Vốn đầu tư
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 27/05/2015 của Chính phủ về
quản lý quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
ban hành định mức xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cở sở dữ liệu về định mức, giá xây
dựng và chỉ số giá xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong xây dựng;
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- Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình;
- Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND
tỉnh Bình Thuận v/v Ban hành quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận;
- Căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND
tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp
thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử
dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành kèm theo Quyết
định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận;
- Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 06/08/2019 của Bộ Xây dựng
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày
26/10/2016 của bộ trưởng bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Căn cứ Công văn số 588/SXD-QLXD&HTKT ngày 11/03/2020 của Sở
Xây Dựng tỉnh Bình Thuận về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng,
hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
- Căn cứ Theo Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây
dựng về suất vốn đầu tư xây dựng công trình và Giá xây dựng và tham khảo
hiệu xuất đầu tư của các công trình tương tự trên địa bàn tỉnh.
Tổng dự toán dự kiến: 2.977.328.314 đồng (có bản tổng dự toán kèm
theo). Trong đó:
- Chi phí Xây dựng
: 2.396.416.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án:
: 78.650.373 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
: 233.986.058 đồng.
- Chi phí khác
: 36.157.457 đồng.
- Chi phí dự phòng
: 232.118.426 đồng.
4. Dự kiến kế hoạch triển khai, kế hoạch bố trí vốn
- Quý I-II/2021: Lập và trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
- Quý III/2021 : Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
- Quý IV/2021: Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công
trình và trình thẩm định phê duyệt.
- Quý I/2022: Triển khai thi công, hoàn thành và đưa công trình vào sử
dụng Quý III năm 2022.
4.1. Giai đoạn Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:
- Quý I-II/2021: Lập và trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
4.2. Giai đoạn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:
- Quý III/2021: Lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế, kỹ thuật.
4.3. Giai đoạn thi công xây dựng công trình :
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- Quý I/2022 - quý IV/2022: Triển khai thi công, hoàn thành và đưa công
trình vào sử dụng.
5. Đánh giá tác động môi trường, xã hội, hiệu quả đầu tư về kinh tế xã hội
5.1. Tác động môi trường, xã hội, biện pháp giảm thiểu tác hại
5.1.1. Các tác động đến môi trường:
a) Tác động đến môi trường không khí:
- Ô nhiễm do bụi:
+ Ô nhiễm bụi phát sinh ở tất cả các hạng mục thi công của dự án như:
công tác san nền, công tác đào đất, vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc trang
bị trong quá trình xây dựng dự án với mức độ tác động khác nhau.
+ Bụi chủ yếu sinh ra khi vận chuyển đất cát nguyên vật liệu xây dựng, lắp
ghép không được che chắn cẩn thận bị vương vãi ra xung quanh, hay bùn đất
phát sinh do đào đắp bị khô lại, gặp gió mạnh sẽ phát tán vào không khí gây ô
nhiễm. Trong đó, phải đặc biệt chú ý đến lượng bụi phát sinh từ công tác san lấp
mặt bằng.
- Ô nhiễm do khí thải phát sinh từ các phương tiện vận tải:
+ Trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình, khí thải phát sinh chủ
yếu từ quá trình hoạt động của các động cơ của máy móc, thiết bị thi công vận
chuyển đốt cháy nhiên liệu xăng, dầu. Các quá trình vận chuyển cát san nền, lu
đầm mặt bằng, làm đường, xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hoạt
động của trạm trộn bê tông và các máy móc xây dựng sẽ phát sinh một lượng
lớn khí thải.
+ Lượng khí thải sinh ra phụ thuộc vào số lượng, chất lượng phương tiện
thi công và phương thức thi công. Số lượng máy móc, thiết bị tương ứng để sử
dụng trong giai đoạn và thời gian thi công. Hoạt động của các phương tiện này
sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm không khí.
Thành phần khí thải chủ yếu là COx, NOx, SOx, cacbuahydro, aldehyd, bụi.
b) Ô nhiễm về tiếng ồn và chấn động: Bên cạnh ô nhiễm bụi và khói thải do
hoạt động đào đắp đất thì việc vận hành các phương tiện và thiết bị thi công như
máy đào, máy xúc, cần trục, cần cẩu, khoan, xe trộn bêtông, máy phát điện,…
cũng gây ra ô nhiễm tiếng ồn và chấn động khá lớn.
c) Ô nhiễm nhiệt: Từ bức xạ nhiệt mặt trời, từ các quá trình thi công có gia
nhiệt (từ các phương tiện vận tải và máy móc thi công nhất là khi trời nóng bức).
Các ô nhiễm này chủ yếu sẽ tác động lên người công nhân trực tiếp làm việc tại
công trường.
d) Tác động đến môi trường nước: Mặc dù có một số tác động tiêu cực nhất
định đến môi trường nước trong quá trình thi công xây dựng cơ sở hạ tầng khu
vực dự án, song đây không phải là các tác động liên tục và xuyên suốt tiến trình
hoạt động của dự án. Các tác động sẽ tự biến mất sau khi công trình được thi
công hoàn tất. Các tác động gồm:
- Tác động do nước thải sinh hoạt.
- Tác động do nước mưa chảy tràn bề mặt.
- Tác động do axit hoá do đất rửa trôi.
e) Tác động đến tài nguyên - môi trường đất:
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Trong quá trình thi công, hoạt động đào xúc đất các hố móng của công
trình làm thay đổi chiều sâu lớp đất, tác động này là không thể tránh khỏi. Các
loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng bao gồm:
- Bùn, đất phát sinh trong quá trình đào bóc lớp đất mặt.
- Chất thải xây dựng: đất, cát, sỏi, bêtông, nhựa đường, gạch vụn, vữa xi
măng, gỗ cốp pha, bao giấy xi măng, sắt thép…
- Chất thải sinh hoạt của công nhân trên công trường.
5.1.2. Tác động kinh tế xã hội:
Việc bắt đầu tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của dự án với qui
mô khá lớn sẽ làm gia tăng mật độ của các phương tiện giao thông, chuyên chở
đất và nguyên vật liệu xây dựng, điều động thêm máy móc thiết bị, tập kết thêm
công nhân,... Nếu không có sự kết hợp hài hòa và việc sắp xếp cũng như quản lý
khoa học thì các công đoạn sẽ gây ra ảnh hưởng lẫn nhau và ít nhiều sẽ gây ra
các ảnh hưởng đến môi trường. Lưu lượng xe cộ dẫn đến công trường sẽ tăng
lên một cách đáng kể, từ đó sẽ gia tăng thêm bụi, tiếng ồn, các ô nhiễm nhiệt
cũng như tai nạn lao động.
Các chất thải sinh hoạt từ các lán trại của công nhân xây dựng gồm nước
thải, chất thải rắn đều có chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy, các vi sinh
vật gây bệnh. Thực tế đã xẩy ra nhiều dịch bệnh như: tả, lỵ, thương hàn, sốt siêu
vi rút liên quan đến ruồi, muỗi, côn trùng trên các công trường xây dựng vì điều
kiện sống tạm bợ, thiếu thốn; không có các công trình vệ sinh; chất thải được vứt
bừa bãi. Đây là nguyên nhân phát triển nhiều chủng vi khuẩn gây bệnh và khi
xâm nhập vào các nguồn nước sẽ lan truyền đến các khu vực dân cư xung quanh.
Việc công nhân tham gia thi công trên công trường với số lượng lớn sẽ có
khả năng gây ra một số xáo trộn về an ninh, trật tự xã hội. Các tác động này ít
nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình hình hiện tại của người dân khu vực.
5.1.3. Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực:
a) Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí:
- Giảm thiểu ô nhiễm bụi:
+ Để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trường xây dựng sẽ sử
dụng xe phun nước trong những ngày thời tiết nóng, nắng và khí hậu khô hanh.
+ Xây dựng tường rào bao quanh khu vực dự án để hạn chế phát tán bụi.
+ Xây dựng các khu lưu giữ vật liệu xây dựng, có mái che để hạn chế bụi
phát tán trong qúa trình thi công.
+ Để hạn chế bụi trong khi chuyên chở cát, sỏi, vật liệu xây dựng, các xe
vận tải sẽ được phủ kín bằng bạt.
- Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ các phương tiện vận chuyển: Để giảm
thiểu khí thải từ các phương tiện giao thông và các máy móc thi công trong quá
trình xây dựng, các đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau đây:
+ Không sử dụng xe, máy quá cũ để vận chuyển nguyên vật liệu và thi
công công trình.
+ Không chuyên chở vật tư vượt trọng tải qui định.
+ Giảm tốc độ thi công từ vào thời gian nghỉ ngơi của các nhà máy, khu
dân cư xung quanh.

7

b) Kiểm soát ồn, rung trong quá trình thi công xây dựng: Để giảm mức ảnh
hưởng của ồn và rung trong quá trình xây dựng đến các khu vực lân cận, Ban
quản lý công trình sẽ áp dụng các biện pháp sau đây:
- Hạn chế việc thi công vào ban đêm (từ 22h đến 6h sáng). Nếu hạng mục
nào cần thiết phải thi công vào ban đên sẽ phải được sự đồng ý của chính quyền
địa phương.
- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công
cho phù hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép.
c) Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn trong quá trình xây dựng:
- Chất thải rắn trong quá trình xây dựng chủ yếu là vật liệu hư hỏng như
gạch vỡ, xi măng chết, gỗ cốp pha hỏng, các phế liệu bảo vệ bên ngoài thiết bị...
và rác sinh hoạt của nhân viên, công nhân trực tiếp xây dựng công trình sẽ được
tập trung tại bãi chứa quy định. Sau khi đã được phân loại để tái sử dụng một
phần (đối với những loại có khả năng tái sử dụng), các loại chất thải rắn còn lại
sẽ được chuyển đến bãi rác chung của khu vực. Chất thải rắn vô cơ có thể được
chôn lấp, sử dụng san lấp mặt bằng của dự án.
- Chất thải sinh hoạt của công nhân trong thời gian xây dựng dự án phải
được tập trung ở nơi quy định và sẽ được đơn vị có chức năng đến thu gom và
vận chuyển hàng ngày về bãi rác để xử lý.
d) Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước:
Đối với nước mưa, trong quá trình thi công chủ đầu tư sẽ đào mương, rãnh
và thu gom về hố lắng trước khi thải vào hệ thống thoát nước của khu vực.
Trong quá trình thi công, để hạn chế ảnh hưởng của nước thải tới môi
trường, nước thải sẽ được thu về một hố ở sau đoạn đang thi công. Hố thu nước
có thiết kế đủ lớn để lắng cặn, sau đó thoát vào hệ thống thoát nước chung của
khu vực.
Đối với công nhân và nhân viên làm việc, sinh hoạt trong quá trình thi công
trên công trường đều có nhà vệ sinh công cộng lưu động, có bố trí hầm tự hoại
để xử lý sơ bộ trước khi thải ra hệ thống cống chung của khu vực; chất thải rắn
sẽ được thu gom hợp lý. Đất dư thừa được đổ ngay đúng nơi quy định tránh hiện
tượng khi có mưa chảy ngược lại vào công trình đang thi công, gây tắc cống và
lan toả ra xung quanh ảnh hưởng đến nguồn nước.
Khi thi công, dầu mỡ và các phế thải dầu mỡ từ các phương tiện vận tải và
máy móc thiết bị phục vụ thi công cần cất giữ và nơi thải bỏ đúng quy định để
hạn chế việc làm ô nhiễm nguồn nước. Sẽ thu thập tái chế các loại dầu nhờn, dầu
thải, giảm các sự cố trong khi thi công.
e) Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn: Rác thải từ khu vực văn phòng, khu
vực nhà thí nghiệm, dịch vụ... sẽ được chứa trong các thùng rác chuyên dùng có
nắp đậy, được bố trí tại các nơi quy định. Rác thải được thu gom và đem tới lò
đốt rác đề xử lý.
f) Giảm thiểu các tác động về xã hội: Tổ chức quản lý công nhân, nhân
viên phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, đảm bảo mục tiêu an
toàn, vệ sinh, văn minh. Đăng ký với chính quyền địa phương để đảm bảo các
vấn đề an ninh, trật tự xã hội; Tổ chức các giải pháp thi công thích hợp nhằm
đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường, cụ thể:
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- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động trong quá trình thi
công xây dựng mặt bằng, lắp đặt các máy móc thiết bị, phòng ngừa tai nạn
điện,…Trang bị cho công nhân các thiết bị bảo vệ sức khỏe để tránh ô nhiễm do
bụi, khí thải độc hại trong khu vực công trường.
- Có các biện pháp an toàn khi lập tiến độ thi công: thời gian và trình tự thi
công phải đảm bảo sự ổn định của công trình. Bố trí các tổ đội thi công, mặt
bằng thi công hợp lý để tránh di chuyển nhiều và không cản trở lẫn nhau.
- Tại mặt bằng thi công có lán trại phục vụ cho công nhân nghỉ trưa, tắm
rửa, vệ sinh… Các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế phải lập rào chắn.
Thiết kế chiếu sáng đầy đủ cho các khu vực làm đêm.
- Có biện pháp đảm bảo an toàn cho người công nhân thi công trên cao như
thang an toàn, dây an toàn và rào chắn khu vực thi công...
- Có biện pháp quản lý chặt chẽ về xăng dầu.
- Tăng cường biện pháp phòng chống cháy nổ về xăng dầu sử dụng trên
công trường.
- Các nguồn điện sử dụng trong khi thi công sẽ được kiểm tra hàng ngày.
- Đơn vị thi công tổ chức học tập công tác an toàn lao động trên công trường.
5.2. Hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội
5.2.1. Về mặt kinh tế: Không.
5.2.2. Về mặt xã hội:
- Việc "Sửa chữa ký túc xá cho vận động viên Năng khiếu - Trung tâm Đào
tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh ” sẽ đáp ứng nhu cầu ăn, ở và
sinh hoạt của các vận động viên năng khiếu.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét,
quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa ký túc xá cho vận động
viên Năng khiếu - Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao
tỉnh./.
Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, KHTC. H6.
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