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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: 

- Chủ cơ sở: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 485, Nguyễn Tri Phương, khóm Long Thạnh B, phường 

Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: BSCKII Nguyễn Văn No. Chức 

vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02963.822.391. 

- Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An 

Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu (giai 

đoạn 2). 

2. Tên cơ sở: 

- Tên cơ sở: Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu. 

- Địa điểm cơ sở: Số 485, Nguyễn Tri Phương, khóm Long Thạnh B, phường Long 

Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

Khu đất thực hiện cơ sở có tứ cận tiếp giáp như sau:  

+ Hướng Đông Bắc tiếp giáp nhà dân; 

+ Hướng Nam tiếp giáp nhà dân; 

+ Hướng Đông Nam tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng; 

+ Hướng Tây Bắc tiếp giáp đường Nguyễn Tri Phương. 

Vị trí thực hiện cơ sở được giới hạn bởi các điểm có tọa độ sau (chi tiết trong bản 

vẽ đính kèm tại phụ lục): 

Điểm giới hạn 
Tọa độ (VN-2000) 

X Y 

A 525177 1192741 

B 525250 1192804 

C 525370 1192678 

D 525286 1192611 
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- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và 

các giấy phép môi trường thành phần, cụ thể gồm: 

+ Quyết định số 1369/QĐ-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh An Giang về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu (giai đoạn 2). 

+ Quyết định số 1243/QĐ-STNMT ngày 16/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh An Giang về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

được phê duyệt theo Quyết định số 1369/QĐ-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 708/GP-STNMT ngày 20 tháng 07 

năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp cho Bệnh viện Đa khoa 

Khu vực Tân Châu. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1788/XN-STNMT 

ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Bệnh 

viện Đa khoa thị xã Tân Châu (giai đoạn 2). 

- Quy mô của cơ sở đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): cơ sở nhóm B. Tổng vốn đầu tư của cơ sở là 70.715.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy 

mươi tỷ bảy trăm mười lăm triệu đồng). 

Diện tích đất sử dụng của cơ sở là 18.930 m
2
. Các hạng mục công trình của cơ sở cụ 

thể trong bảng sau: 

Bảng 1.1: Các hạng mục công trình xây dựng tại cơ sở 

TT TÊN HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (m
2
) 

I Hạng mục công trình chính  

1 Khối hành chính 180 

2 Khối khám bệnh 440 

3 Khối kỹ thuật nghiệp vụ và điều trị nội trú 1.550 

4 Khối nghiệp vụ kỹ thuật 770 

5 Khối nội trú dự phòng 700 
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6 Khí y tế 60 

7 Khoa lao 400 

8 Khối điều trị nội trú 500 

9 Nhà đại thể 80 

10 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Dinh dưỡng 660 

11 Khoa truyền nhiễm 299 

12 Khoa y học cổ truyền 150 

13 Nhà nghỉ thân nhân 100 

II Hạng mục công trình phụ trợ  

1 Nhà xe nhân viên 500 

2 Bể nước ngầm 80m
3
 40 

3 Mát phát điện + máy bơm 55 

4 Hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m
3
/ngày.đêm 60 

5 Thiết bị hấp chất thải lây nhiễm 15 

6 Sân đường nội bộ, cấp thoát nước, lối đi, đất trống 12.371 

 Tổng cộng 18.930 

(Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu) 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

Cơ sở hoạt động ngành nghề sản xuất chính là cơ sở y tế (bệnh viện đa khoa) phục 

vụ khám chữa bệnh với các khoa lâm sàng, cận lâm sàng gồm: khoa Hồi sức cấp cứu, 

Ngoại tổng quát, Phụ sản, Nội, Đông y, Nhi, truyền nhiễm, khám bệnh, Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh, Dược, Chống nhiễm khuẩn, dinh dưỡng. Quy mô tổng công suất tối 

đa 200 giường bệnh kế hoạch. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

- Công nghệ sản xuất của cơ sở với quy trình cụ thể như sau: 

Người bệnh  Bộ phận tiếp nhận bệnh  Thu phí  Khám lâm sàng  Xét 

nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh  Hội chuẩn  Nhập viện  Điều trị bệnh  Xuất viện 

hoặc Chuyển viện (bệnh chuyển nặng). 
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Quy trình công nghệ của cơ sở cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hình 1.1. Quy trình công nghệ của cơ sở 

Thuyết minh quy trình công nghệ hoạt động tại cơ sở: 

Bệnh nhân đến cơ sở được bộ phận tiếp nhận bệnh đón tiếp và lấy số thứ tự, chờ 

đến lượt khám bệnh. Bệnh nhân thực hiện nộp phí theo quy định, đối với các bệnh nhân 

thuộc diện khám bảo hiểm y tế, người thuộc diện khó khăn hoặc đối tượng miễn viện phí 

sẽ được hướng dẫn đến khu vực khám theo bảo hiểm y tế. 

Kế tiếp, bệnh nhân được khám lâm sàng để cung cấp tình trạng sức khỏe, triệu 

chứng và các bác sĩ chuyên khoa sẽ thực hiện kiểm tra các dấu hiệu mạch, nhiệt độ, huyết 

áp,… Đối với bệnh nhân có biểu hiện bệnh nhẹ sẽ được bác sĩ ra toa thuốc để lãnh thuốc 

và ra về. Đối với bệnh nhân có biểu hiện bệnh cần phải tiếp tục khám cận lâm sàng sẽ 

được thực hiện theo quy trình đối với thục thuật xét nghiệm hoặc chuẩn đoán hình ảnh. 

Người bệnh 

Phát – Lãnh thuốc 

Chuẩn đoán hình ảnh 

Bộ phận tiếp nhận bệnh 

Thu phí 

Khám lâm sàng 

Xét nghiệm 

Hội chuẩn 

Nhập viện 

Điều trị bệnh 

Chất thải thông thường. 

Chất thải y tế. 

Nước thải y tế. 

Nước thải sinh hoạt. 

 

Nước thải sinh hoạt. 

Rác thải sinh hoạt. 

Chuyển viện Xuất viện 

Nước thải sinh hoạt. 

Rác thải sinh hoạt. 

Chất thải y tế. Chất thải y tế. 

Nước thải y tế. 
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Sau khi có kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân sẽ được bác sĩ điều trị chuẩn đoán và hội 

chuẩn để có hướng đều trị thích hợp. Trường hợp bệnh nặng cần phải nhập viện điều trị 

theo hướng dẫn của bác sĩ. Bênh nhân sau quá trình điều trị khi sức khỏe hồi phục sẽ xuất 

viện ra về và có thể tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong quá trình bệnh 

nhân nhập viện điều trị nếu có dấu hiệu bệnh chuyển biến nặng sẽ được nhanh chóng 

chuyển viện lên tuyến cao hơn để nhanh chóng được điều trị tốt nhất. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm chính của cơ sở là: bệnh nhân được khám và điều trị bệnh. Tổng quy mô 

giường bệnh của cơ sở là 200 giường bệnh. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nƣớc của cơ sở: 

- Nguyên liệu:  

Cơ sở hoạt động ngành nghề sản xuất chính là cơ sở y tế (bệnh viện đa khoa) phục 

vụ khám chữa bệnh nên nguyên liệu sử dụng chủ yếu là vật tư y tế được cấp phép lưu 

hành của Bộ Y tế, gồm các loại: Băng, bông, gạc y tế; Bơm tiêm các loại; Chỉ khâu; 

Dung dịch và dây truyền dịch; Găng tay y tế; Hóa chất xét nghiệm; Cồn y tế; Thuốc điều 

trị các loại. 

- Nhiên liệu: Hoạt động của cơ sở không sử dụng nhiên liệu. 

- Hóa chất sử dụng: Quy trình hoạt động của cơ sở sử dụng hóa chất Clorine để 

khử trùng nước thải và tẩy rửa khử trùng với khối lượng sử dụng tối đa 500 kg/tháng. 

- Điện năng: Cơ sở sử dụng điện chủ yếu để cung cấp cho việc vận hành các máy 

móc thiết bị và hoạt động chiếu sáng. Tổng nhu cầu cấp điện của cơ sở là 450 KVA 

thông qua trạm biến áp lắp đặt mới 560KVA lấy nguồn điện từ lưới điện hiện hữu của 

khu vực. 

- Nước cấp:  

Sử dụng hệ thống cấp nước hiện hữu của khu vực để cung cấp cho hoạt động khám 

chữa bệnh, nhu cầu sử dụng như sau: 

+ Nước cấp cho sinh hoạt (bao gồm: nhân viên quản lý, công nhân, bảo vệ, người 

nhà bệnh nhân lưu trú):  

 Nước cấp cho cán bộ, nhân viên của cơ sở: Tham khảo quy chuẩn QCVN 

01:2021/BXD (Mục 2.10.2) thì lượng nước cấp sinh hoạt của mỗi người tối thiểu là 80 

lít/người/ngày đêm. Tổng số lượng công nhân viên của cơ sở tối đa là 132 người, tương 

đương lượng nước cấp cho sinh hoạt là 10,56 m
3
/ngày (132 người × 80 lít/người/ngày 

đêm = 10.560 lít/ngày). 
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 Nước cấp cho sinh hoạt của người nhà bệnh nhân lưu trú (chiếm 200% so với số 

lượng bệnh nhân): 01 giường bệnh tương ứng với 01 bệnh nhân và tối đa 02 người thân 

chăm nuôi nên tổng số lượng người nhà bệnh nhân lưu trú là 400 người tương ứng với 

200 giường bệnh. Định mức cấp nước là 50 - 70 lít/người/ngày nên lượng nước cấp sinh 

hoạt là 400 người × 70 lít/người.ngày = 28.000 lít/ngày = 28 m
3
/ngày. 

+ Nước cấp cho nhà ăn: 

Cơ sở bố trí nhà ăn để cung cấp thức ăn, nước uống phục vụ cho bệnh nhân, thân 

nhân và một số cán bộ, nhân viên của cơ sở, phục vụ khoảng 100 lượt và 2 suất/ngày: 

100 người × 25 lít/người.suất × 2 suất/ngày = 5 m
3
/ngày. 

+ Nước cấp cho khám, chữa bệnh: 

 Nước cấp cho giường bệnh lưu trú: lượng nước cấp cho giường bệnh lưu trú với 

tổng cộng 200 giường bệnh (định mức khoảng 300 - 350 lít/giường/ngày.đêm), tương 

đương 70 m
3
/ngày.đêm (200 giường bệnh × 350 lít/giường/ngày.đêm = 70.000 lít/ngày = 

70 m
3
/ngày). 

 Nước cấp cho bệnh nhân ngoại trú và khách vãng lai (khoảng 50 – 150 

lượt/ngày): lượng nước cấp cho hoạt động của bệnh nhân ngoại trú và khách vãng lai với 

định mức sử dụng tối đa khoảng 30 lít/người.ngày, tương đương lượng nước cấp là: 150 

người × 30 lít/người.ngày = 4,5 m
3
/ngày. 

+ Nước cấp cho các mục đích sử dụng khác: 

Tham khảo QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng (mục 2.10.2 Nhu cầu sử dụng 

nước và mục 2.10.5 Cấp nước chữa cháy) để tính toán các nhu cầu sử dụng nước: 

 Nước tưới cây, rửa đường: định mức cấp nước đảm bảo tỷ lệ 8% lượng nước cấp 

cho sinh hoạt, tương đương 8% × 38,56 m
3
/ngày = 3 m

3
/ngày. 

 Nước cấp chữa cháy: tiêu chuẩn nước cấp cho chữa cháy trong 1,5 giờ cho 01 

đám cháy là 15 lít/s/đám cháy, lượng nước cấp cần thiết là: 81 m
3 

(15 lít/s/đám cháy × 

3600 × 1,5h = 81 m
3
). 

Tổng nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất tại cơ sở được trình bày tổng hợp 

trong bảng sau: 

Bảng 1.2: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước cấp của cơ sở 

TT Nhu cầu cấp nƣớc Ký hiệu Tổng nhu cầu 

1 Sinh hoạt Qsh 38,56 m
3
/ngày đêm 

2 Nhà ăn Qna 5 m
3
/ngày đêm 

3 Khám, chữa bệnh Qyt 74,5 m
3
/ngày đêm 

4 Tưới cây, rửa đường Q1 3 m
3
/ngày đêm 

5 Cấp nước chữa cháy Q2 81 m
3
 

 Tổng nhu cầu  202,06 m
3
/ngày đêm 
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 Nước thải phát sinh tối đa trong quá trình cơ sở hoạt động: 

+ Nước thải sinh hoạt:  

Tham khảo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định 

về thoát nước và xử lý nước thải thì lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 100% 

lượng nước cấp. Lượng nước cấp tối đa cho sinh hoạt (bao gồm: nhân viên quản lý, công 

nhân, bảo vệ, người nhà bệnh nhân lưu trú) là 38,56 m
3
/ngày nên tổng lượng nước thải 

sinh hoạt là 100% × 38,56 m
3
/ngày = 38,56 m

3
/ngày. 

+ Nước thải của nhà ăn:  

Tổng lượng nước thải của nhà ăn phát sinh tính toán bằng 100% lượng nước cấp 

theo nhu cầu sử dụng, tương đương tối đa khoảng 5 m
3
/ngày. 

+ Nước thải khám, chữa bệnh: 

Nước thải khám, chữa bệnh phát sinh tính toán đạt 100% lượng nước cấp để đảm 

bảo thu gom toàn bộ để xử lý đạt quy chuẩn theo quy định. Theo đó, lượng nước thải 

khám chữa bệnh gồm: 

 Nước thải của giường bệnh lưu trú: 100% × 70 m
3
/ngày = 70 m

3
/ngày. 

 Nước cấp cho bệnh nhân ngoại trú và khách vãng lai: 100% × 4,5 m
3
/ngày = 4,5 

m
3
/ngày. 

 Nước thải phát sinh tại cơ sở phải thu gom và xử lý từ các nguồn gồm: Nước thải 

sinh hoạt; Nước thải nhà ăn và Nước thải khám chữa bệnh. Tổng khối lượng nước thải là: 

38,56 m
3
/ngày đêm + 5 m

3
/ngày đêm + 74,5 m

3
/ngày đêm = 118,06 m

3
/ngày đêm. 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 
 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

Ngành nghề hoạt động của cơ sở là cơ sở y tế (bệnh viện đa khoa) phục vụ khám 

chữa bệnh. Ngành nghề cơ sở không thuộc đối tượng bắt buộc phải bố trí tập trung vào 

Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp theo Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 

09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của 

UBND tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 

09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do đó, cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy định về 

bảo vệ môi trường và quy hoạch của tỉnh An Giang. 

Cơ sở được thực hiện tại khu đất có địa chỉ Số 485, Nguyễn Tri Phương, khóm 

Long Thạnh B, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Vị trí cơ sở hoàn 

toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thị xã Tân Châu thời kỳ 2021 – 2030 được 

phê duyệt theo Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND 

tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch 

sử dụng đất năm đầu thị xã Tân Châu. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: 

Hiện tại, hạ tầng kỹ thuật của khu vực đã được đầu tư xây dựng và từng bước được 

hoàn thiện. Cơ sở tiếp giáp với đường Nguyễn Tri Phương (cổng chính) và tiếp giáp với 

đường Tôn Đức Thắng (cổng phụ) nên rất thuận lợi cho hoạt động khám chữa bệnh. Bên 

cạnh đó, đường Nguyễn Tri Phương và đường Tôn Đức Thắng đã có hệ thống cống thoát 

nước chung nên đáp ứng được khả năng thoát nước mưa và nước thải sau xử lý của cơ sở. 

Đánh giá sự phù hợp của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

tiếp nhận nước thải: 

Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở với thành phần ô nhiễm chủ 

yếu gồm: chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, chất dinh dưỡng và các vi sinh vật nên các thông 

số ô nhiễm đặc trưng chủ yếu do chất rắn lơ lửng (TSS), chất hữu cơ (BOD5, COD), các 

chất dinh dưỡng (Amoni, Nitrat, Photphat), dầu mỡ động thực vật và vi sinh vật. Lượng 

nước thải phát sinh do hoạt động của cơ sở được thu gom và xử lý tại Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung công suất thiết kế 200 m
3
/ngày.đêm, nước thải sau xử lý đạt quy 

chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B) 

rồi thải ra hố ga trên đường Tôn Đức Thắng, tương tự các cơ sở đang hoạt động trong 

khu vực và hoàn toàn phù hợp với điều kiện của khu vực. 
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Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là cống thoát nước chung của khu vực bố trí 

dọc theo đường Tôn Đức Thắng nên hoàn toàn phù hợp và đảm bảo khả năng chịu tải của 

môi trường tiếp nhận nước thải. Đồng thời, để góp phần hạn chế đến mức thấp nhất khả 

năng gây tác động đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận, Chủ cơ sở sẽ vận hành thường 

xuyên và liên tục hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn 

quy định, góp phần giảm thiểu ô nhiễm cho nguồn nước tiếp nhận. 
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải:  

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

Nước mưa trên mái công trình theo độ dốc thu gom vào máng xối, theo ống PVC 

Ø114 mm dẫn thoát vào cống thoát nước mưa nội bộ. Hệ thống thoát nước mưa tại cơ sở 

được đầu tư xây dựng riêng biệt với hệ thống thoát nước thải. Hệ thống thoát nước mưa nội 

bộ gồm các cống hộp chạy dọc xung quanh khối công trình (kích thước cống hộp: rộng 

400mm, dài 600mm) rồi theo cống tròn (bê tông cốt thép loại Ø400mm và Ø600mm; 

HDPE loại Ø300mm) thoát ra cống thoát nước chung của khu vực tại 01 cửa xả trên 

đường Tôn Đức Thắng. Tổng chiều dài của hệ thống cống thoát nước mưa là 688m 

(BTCT Ø400mm là 352m; BTCT Ø600mm là 16m; HDPE Ø300mm là 320m). 

Hệ thống thoát nước mưa của cơ sở với thông số kỹ thuật như sau:  

Hệ thống hố ga thu gom nước mưa: Kích thước dài 1.200mm, rộng 1.200mm; Kết cấu 

bê tông cốt thép đá 1x2 M250, tường dày 200mm, nắp bê tông cốt thép và lưới chắn rác 

bằng thép. 

Đường ống dẫn thoát nước mưa: cống BTCT đường kính Ø400mm và Ø600mm và 

ống HDPE Ø300mm bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông nội bộ của cơ sở để thoát 

nước mưa. 

Cống hộp: rộng 400mm, cao 600mm và nắp BTCT. 

Quy trình vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ quy trình thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa trên mái  

Hệ thống cống thoát nước mưa nội bộ (hố ga, Ống BTCT 

Ø400Ø600, Ống HDPE Ø300 và Cống hộp 0,4m×0,6m)  

Máng xối + Ống PVC Ø114mm 

Nước mưa trên sân nền  

01 cửa xả tại hố ga thoát nước chung  

trên đường Tôn Đức Thắng 
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1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải: 

- Công trình thu gom nước thải: 

+ Thu gom nước thải sinh hoạt:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom tại các khu nhà vệ sinh và xử lý qua bể 

tự hoại 03 ngăn rồi theo đường ống PVC Ø114mm dẫn thoát vào hệ thống thoát nước 

thải nội bộ để thu gom tập trung về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. Thông số 

bể tự hoại được đầu tư như sau: bể tự hoại 01 (2,2m × 2m × 1,6m = 7m
3
), bể tự hoại 02 

(2,2m × 2,2m × 1,6m = 7m
3
), bể tự hoại 03 (1,8m × 1,6m × 1,6m = 4,6m

3
), bể tự hoại 04 

(2m × 1,4m × 1,6m = 4,48m
3
). 

+ Thu gom nước thải y tế: 

Nước thải y tế được thu gom vào hệ thống thoát nước thải nội bộ của cơ sở rồi dẫn 

thoát về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý chung với nước thải sinh hoạt. Hệ 

thống thu gom nước thải nội bộ gồm đường ống uPVC Ø200mm  Ø300mm và các hố 

ga (kích thước 800mm × 800mm, kết cấu BTCT). Tổng chiều dài đường ống uPVC 

Ø200mm là 188m, đường ống uPVC Ø300mm là 139m. 

- Công trình thoát nước thải: 

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn được tự chảy bằng đường ống uPVC Ø200mm 

thải ra hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước chung bố trí dọc theo đường Tôn Đức 

Thắng tại 01 cửa xả. Tổng chiều dài đường ống uPVC Ø200 mm thoát nước thải là 10m. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Nước thải sau xử lý của cơ sở thoát ra hệ thống thoát nước chung bố trí dọc theo 

đường Tôn Đức Thắng tại 01 cửa xả, hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật. Hố ga thoát nước thải có thông số kỹ thuật như sau: Kích thước dài 

800mm, rộng 800mm; Kết cấu bê tông cốt thép đá 1x2 M250, tường dày 200mm, nắp thép. 

Địa điểm xả nước thải: Số 485, Nguyễn Tri Phương, khóm Long Thạnh B, phường 

Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
 múi chiếu 3

0
): X 

= 552433; Y= 1193113 (hố ga thoát nước thải sau xử lý). 

- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

Quy trình vận hành hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở cụ thể như sau: 
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Hình 3.2. Sơ đồ quy trình thu gom, thoát nước thải 

1.3. Xử lý nƣớc thải: 

Chủ cơ sở đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất thiết kế 

200 m
3
/ngày.đêm để xử lý lượng nước thải phát sinh với quy mô, công suất, quy trình 

vận hành, hóa chất sử dụng như sau: 

+ Quy mô: tổng diện dích xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung là 60 m
2
. 

+ Công suất xử lý:  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết kế công suất xử lý tối đa 200 

m
3
/ngày.đêm (hệ số dự phòng k = 1,7). 

+ Công suất xử lý:  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết kế công suất xử lý tối đa 200 

m
3
/ngày.đêm (hệ số dự phòng k = 1,7) để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh, nước 

thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế (cột B), hệ số K = 1,2. 

Nước thải sinh hoạt 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

(công suất thiết kế 200 m
3
/ngày.đêm) 

Bể tự hoại 03 ngăn 

Ống uPVC Ø200mm 

Ống PVC Ø114mm 

Nước thải y tế 

01 cửa xả tại hố ga thoát nước chung  

trên đường Tôn Đức Thắng 

Hệ thống thu gom nước thải 

(hố ga 800mm × 800mm, Ống uPVC Ø200Ø300) 
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Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Hình 3.3. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải của cơ sở 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung: 

Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của bệnh viện theo hệ thống ống thu 

gom chảy vào bể phốt để lắng cặn, phân và các hợp chất khác phát sinh, tại đây các chất 

hữu cơ hòa tan và các chất dạng keo trong nước thải phân hủy với sự tham gia của hệ vi 

sinh vật kỵ khí. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, vi sinh vật kỵ khí sẽ hấp thụ 

các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải, phân hủy và chuyển hóa chúng thành các hợp 

chất ở dạng khí. Bọt khí sinh ra bám vào các hạt bùn cặn. Các hạt bùn cặn nổi lên trên 

làm xáo trộn, gây ra dòng tuần hoàn cục bộ trong lớp cặn lơ lửng. Tiếp đó nước thải được 

dẫn về trạm xử lý bằng ống nhựa uPVC và các hố ga về trạm xử lý nước thải. Trước khi 

chảy về bể gom, nước thải chảy qua song chắn rác để tách các cặn rác (nylon, giấy,...) có 

lẫn trong dòng nước thải. 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nước thải y tế 

(khám và điều trị bệnh) 

Tấm lọc dầu 

Bể gom 

Bể điều hòa 

Thiết bị AAO 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Hố ga đầu ra 

Hệ thống cống chung và 

song chắn rác 

Nước thải sinh hoạt 

(WC) 

Máy thổi khí 

 

Dung dịch 

Clorua vôi 

Bùn 

tuần 

hoàn Bùn dư 
Bể bùn 

Thuê đơn vị đủ điều 

kiện hoạt động thu gom 

và xử lý 

Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) 

Nguồn tiếp nhận 

(01 cửa xả tại hố ga thoát nước chung 

trên đường Tôn Đức Thắng) 

Bùn dư 
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 Công đoạn xử lý sơ bộ: 

 Bể gom: bể này có tác dụng chứa máy bơm để hút nước lên bể xử lý nhằm mục 

đích nâng cao mực nước hoạt động của trạm.  

 Bể điều hòa: điều hòa, ổn định lưu lượng và thành phần các chất ô nhiễm trong 

nước thải trước khi bơm chuyển qua công đoạn xử lý phía sau, giúp các công trình xử lý 

phía sau hoạt động ổn định và hiệu quả, tránh tình trạng quá tải của hệ thống xử lý. Bể 

điều hòa được bố trí thiết bị khuấy trộn bằng khí oxy để xáo trộn nước thải và cung cấp 

một lượng khí thích hợp để đảm bảo không phát sinh mùi khó chịu do phân huỷ yếm khí. 

Hiệu suất xử lý: hàm lượng COD, BOD5 trong nước thải giảm 10%. 

 Công đoạn xử lý sinh học: 

 Thiết bị AAO: AAO là viết tắt của các cụm từ Anaerobic (yếm khí) – Anoxic 

(thiếu khí) – Oxic (hiếu khí). Công nghệ AAO là quy trình xử lý sinh học liên tiếp ứng 

dụng nhiều hệ vi sinh khác nhau: hệ vi sinh Yếm khí, Thiếu khí, Hiếu khí để xử lý chất 

thải. Dưới tác dụng phân giải các chất ô nhiễm của hệ vi sinh vật mà chất ô nhiễm được 

xử lý trước khi thải ra môi trường. Đây là nguyên lý xử lý nước thải đảm bảo khử Nitrat 

và Photpho. 

Không khí được cung cấp bằng máy thổi khí qua các hệ thống đĩa khếch tán ở đáy 

bể, lượng oxy hòa tan trong nước thải luôn được duy trì trong khoảng 2 – 3 mg/l nhằm 

đảm bảo cung cấp đủ lượng oxy cho vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng và phát triển. Các vi 

sinh vật hiếu khí sẽ chuyển hóa các chất hữu cơ trong nước thải để phát triển thành sinh 

khối, sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O, NO3
-
, PO4

3-
, SO4

2-
 và sinh khối vi sinh vật, làm 

giảm nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải. 

 Bể lắng: được thiết kế dạng bể lắng ly tâm để thu gom bùn lắng xuống đáy bể. 

Nước thải từ Thiết bị AAO chảy tràn sang bể lắng. Tại đây các chất rắn lơ lửng lắng 

xuống đáy bể. Nước thải trong tràn qua máng thu chảy qua bể chứa nước sạch. Lượng 

bùn sinh ra ở bể lắng một phần được hoàn lưu về Thiết bị AAO, phần bùn dư còn lại 

được bơm về bể chứa bùn để ổn định. 

Hiệu suất xử lý: hàm lượng COD, BOD5 trong nước thải giảm 99,5%; hàm lượng 

SS giảm 95%; hàm lượng Amoni giảm 95%; hàm lượng Nitơ tổng giảm 90%; hàm lượng 

Photpho tổng giảm 90%. 

 Công đoạn xử lý khử trùng: 

 Bể khử trùng: Oxy hóa phân hủy màng tế bào và tiêu diệt các vi sinh gây bệnh 

trong nước thải nhờ vào dung dịch Clorua vôi (liều lượng sử dụng 5g/m
3
) được cung cấp 

nhờ vào bơm định lượng hóa chất. Clorua vôi là chất oxy hóa mạnh sẽ oxy hóa màng tế 

bào vi sinh gây bệnh và giết chết chúng. Thời gian tiếp xúc để loại bỏ vi sinh khoảng 20 

– 40 phút.  
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Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B) và thải vào cống thoát nước chung của khu vực 

trên đường Tôn Đức Thắng. 

 Công đoạn xử lý bùn thải: 

Xử lý bùn dư: Lượng bùn dư tại bể lắng được bơm vào bể bùn. Qua thời gian lượng 

bùn ổn định sẽ định kỳ (12 tháng/lần) thuê đơn vị đủ điều kiện hoạt động xử lý chất thải 

nguy hại để thu gom và xử lý. 

+ Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình xử lý nước thải được 

trình bày cụ thể như sau: 

TT TÊN HẠNG MỤC 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

THỂ TÍCH HỮU ÍCH 
(1)

 
CẤU TẠO 

SỐ 

LƢỢNG 

1 Hố ga tách rác, tách dầu V = 2,04m×1,24m×1,85m  4,6 m
3
 BTCT 1 

2 Bể gom V = 2,95m×2,65m×3,95m  30,8 m
3
 BTCT 1 

3 Bể điều hòa và xử lý sơ bộ V = 5,55m×5,5m×3,95m  120,5 m
3
 BTCT 1 

4 Thiết bị AAO V  58,8 m
3
 (2,5m × 12,0m) Composite 2 

5 Bể lắng V = 5,5m×2,5m×3,95m  54,3 m
3
 BTCT 1 

6 Bể khử trùng V = 5,5m×1,3m×3,95m  28,2 m
3
 BTCT 1 

7 Bể bùn V = 2,95m×2,65m×3,95m  30,8 m
3
 BTCT 1 

8 Hố ga đầu ra V = 1,24m×1,24m×1,4m  2,1 m
3
 BTCT 1 

Ghi chú: 
(1) 

thông số kỹ thuật hữu ích tính theo kích thước lọt lòng, không bao gồm vách ngăn. 

+ Định mức tiêu hao điện năng cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 8 

KW/giờ vận hành. 

+ Hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

TT Tên hóa chất 
Định mức/1m

3
 nƣớc thải 

(kg/m
3
) 

Lƣu lƣợng nƣớc thải 

(m
3
/ngày) 

Định mức/1 ngày 

(kg/ngày) 

1 Clorua vôi 0,005 200 1 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Hoạt động của dự án với loại hình chủ yếu là khám, chữa bệnh đa nên không phát 

sinh bụi, khí thải. Tuy nhiên, dự án được lắp đặt thiết bị xử lý chất thải rắn y tế bằng thiết 

bị hấp vi sóng kết hợp nghiền cắt công suất 35 kg/giờ/mẻ (STERIL WAVE 250 MC) nên 

trong quá trình vận hành thiết bị có phát sinh khí thải do quá trình hấp bằng vi sóng. Chủ 

dự án đã đầu tư xây lắp thiết bị xử lý chất thải rắn bằng thiết bị hấp vi sóng kết hợp 

nghiền cắt (STERIL WAVE 250 MC), đảm bảo khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

19:2009/BTNMT (cột B) rồi thải ra môi trường, cụ thể thông số kỹ thuật và công nghệ xử 

lý như sau: 
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- Quy trình vận hành của thiết bị: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình hoạt động của thiết bị xử lý chất thải rắn y tế tại dự án 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Chất thải y tế lây nhiễm được thu gom tập trung về khu vực xử lý và đưa vào thiết 

bị theo mẻ (tối đa 35 kg/mẻ) để xử lý. Chất thải y tế lây nhiễm đưa vào thiết bị rồi đóng 

nắp khoang xử lý. Kế đến, diễn ra công đoạn nghiền cắt để làm nhỏ kích thước của các 

chất thải rắn y tế và gia nhiệt. Tiếp đến, quá trình phát vi sóng diễn ra để khử khuẩn nhờ 

tác động của nhiệt ẩm và hơi nước được tạo ra bởi năng lượng vi sóng. Vi sóng là các 

sóng ngắn trong điện trường quang phổ. Một megatron được sử dụng để chuyển đổi năng 

lượng điện áp cao thành năng lượng vi sóng, sau đó chuyển vào kênh dẫn sóng để đưa 

năng lượng vào buồng khử khuẩn. Vi sóng tác động vào các phân tử nước trong chất thải 

lây nhiễm với cường độ rung động rất cao để tạo ra ma sát, sinh nhiệt và biến nước có 

trong chất thải thành hơi nước. Nhiệt sinh ra sẽ phá hủy protein trong các tế bào vi khuẩn 

và bất hoại mầm bệnh.  

Khí thải phát sinh tại ống khói của thiết bị thực chất là hơi nước sau quá trình phát 

vi sóng, được bố trí tấm hút ẩm để lọc bụi trước khi thải ra môi trường. Lượng khí thải 

phát sinh do thiết bị hấp vi sóng kết hợp nghiền cắt (STERIL WAVE 250 MC) đảm bảo 

đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT (cột B). 

Chất thải y tế lây nhiễm 

Đưa vào thiết bị 

Khí thải sau xử lý 

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) 

Đóng nắp khoang xử lý 

Nghiền cắt 

Môi trường 

Gia nhiệt 

Phát vi sóng để khử khuẩn 

Chất thải 

sau khi xử lý 

Thuê đơn vị thu gom xử lý 
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3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng: 

Chất thải y tế thông thường phát sinh bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt thường ngày 

của con người (bệnh nhân, thân nhân, cán bộ công nhân viên của bệnh viện) và hoạt 

động khám, chữa bệnh chủ yếu gồm các chất thải y tế thông thường đảm bảo không chứa 

yếu tố lây nhiễm, không thuộc nhóm gây độc tế bào và không có cảnh báo nguy hại từ 

nhà sản xuất (thành phần chủ yếu là giấy, thùng các tông, vỏ hộp thuốc, chai nhựa đựng 

hóa chất: không thuộc nhóm gây độc tế bào và không có cảnh báo nguy hại từ nhà sản 

xuất, chai nước giải khát bằng nhựa). Khối lượng phát sinh trung bình khoảng 300 

kg/ngày. 

 Công trình, biện pháp xử lý:  

- Chất thải y tế thông thường: thu gom tập trung vào các thùng chứa chất thải màu 

xanh loại 120 lít rồi tập trung vào thùng chứa màu xanh loại 240 lít tại buồng lưu giữ chất 

thải rắn sinh hoạt (kích thước: 4,0m x 2,9m; nền bê tông, vách gạch, mái lợp tole) của 

Nhà lưu giữ chất thải, định kỳ hàng ngày được thu gom bởi Xí nghiệp Môi trường Đô thị 

Tân Châu - Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang. 

- Chất thải rắn có thể tái chế: thu gom tập trung vào các thùng chứa chất thải màu 

trắng loại 240 lít rồi tập trung tại buồng lưu giữ chất thải rắn có thể tái chế (kích thước: 

4,0m x 2,9m; nền bê tông, vách gạch, mái lợp tole) của Nhà lưu giữ chất thải, định kỳ bán 

cho các cơ sở thu gom để tái chế. 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở bao gồm: 

- Chất thải lây nhiễm:  

+ Nhóm chất thải lây nhiễm (Chất thải sắc nhọn: Kim tiêm, kéo, dao, ống tiêm…; 

Chất thải không sắc nhọn: bông thấm máu, dịch sinh học của cơ thể…; Các chất thải có 

nguy cơ lây nhiễm cao: Các dụng cụ dính bệnh phẩm trong phòng xét nghiệm…, chất 

thải giải phẩu). Lượng chất thải rắn y tế thực tế phát sinh tại bệnh viện trung bình khoảng 

20 – 30 kg/ngày. 

 Công trình, biện pháp xử lý: 

Lượng chất thải rắn này được thu gom và lưu giữ trong thùng màu vàng, bố trí 

khoảng 40 thùng chứa (không tính phần dự trù còn ở kho) với dung tích 5 lít đặt tại các 

xe tiêm và bố trí khoảng 60 thùng chứa với dung tích 15 lít đặt tại các khoa (không tính 

phần dự trù còn ở kho). Toàn bộ lượng chất thải rắn y tế lây nhiễm được xử lý bằng thiết 

bị STERIL WAVE 250 với công suất xử lý tối đa 35 kg/giờ. Chất thải lây nhiễm sau khi 

xử lý sẽ thuê Công ty Cổ Phần Môi trường Đô thị An Giang chuyển đi xử lý như chất thải 

thông thường. 
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Thông số kỹ thuật của thiết bị hấp vi sóng kết hợp nghiền cắt (STERIL WAVE 250 

MC), cụ thể như sau: 

STT Nội dung Chi tiết 

A Thông số  

1 Nguồn cấp điện 400 V, 63A, 50 Hz 

2 Kết nối điện 60 kw 

3 Dung tích khoang xử lý 250 lít/ 10 – 25 kg 

4 Nguồn điện tiêu thụ 12 tới 16 kWh 

5 Nước tiêu thụ (giải nhiệt) Tiêu thụ từ 0,6 l/mẻ 

B Kích thƣớc và trọng lƣợng khoang xử lý  

1 Chiều rộng 1,10 m 

2 Chiều dài 1,7 m 

3 Chiều cao với nắp hở 1,8m/2,4m 

4 Trọng lượng 800 kg 

C Kích thƣớc và trọng lƣợng của tủ điện  

1 Chiều sâu 0,4 m 

2 Chiều dài 1,2 m 

3 Chiều cao với nắp hở 1,6 m 

4 Trọng lượng 200 kg 

D Kích thƣớc và trọng lƣợng thiết bị làm mát  

1 Chiều rộng 0,66 m 

2 Chiều dài 0,76 m 

3 Chiều cao với nắp hở 0,45 m 

4 Trọng lượng 50 kg 

E Điều kiện vận hành  

1 Nhiệt độ 5-35
0
C 

2 Độ ẩm 15-70% 

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm:  

+ Nhóm chất thải không lây nhiễm: chất thải hóa học nguy hại (dược phẩm quá 

hạn, kém phẩm chất không còn khả năng sử dụng được, chất hóa học nguy hại sử dụng 

trong y tế, chất gây độc tế bào, chất chứa kim loại nặng). Lượng chất thải loại này phát 

sinh rất ít, ước tính khoảng 9 – 10 kg/tháng, thu gom vào thùng chứa màu đen dung tích 

240 lít. Định kỳ hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện hành nghề thu gom và chuyển đi xử lý 

theo quy định. 

+ Chất thải nguy hại khác: chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang thải và pin thải (khối 

lượng khoảng 0,5 – 0,6 kg/tháng) được thu gom tập trung vào khu vực chứa chất thải 

nguy hại và định kỳ hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện hành nghề đến thu gom và chuyển 

đi xử lý theo quy định. 
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 Công trình, biện pháp xử lý: 

 Chất thải nguy hại không lây nhiễm: thu gom vào thùng chứa bằng nhựa (thùng 

màu đen dung tích 240 lít) và lưu giữ tại khu vực chứa chất thải nguy hại (diện tích 11,6 

m
2
; kích thước: 4,0m x 2,9m; nền bê tông, vách gạch, mái lợp tole, có dán nhãn chất thải 

nguy hại theo quy định của TCVN 6707:2009). Định kỳ hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện 

hành nghề thu gom và chuyển đi xử lý theo quy định. 

 Chất thải nguy hại khác: được thu gom riêng biệt vào thùng chứa bằng nhựa 

(thùng màu đen dung tích 120 lít) có dán nhãn chất thải nguy hại theo quy định của 

TCVN 6707:2009, bố trí khu lưu giữ với diện tích 11,6 m
2
 (kích thước: 4,0m x 2,9m; nền 

bê tông, vách gạch, mái lợp tole, có dán nhãn chất thải nguy hại theo quy định của TCVN 

6707:2009) để lưu giữ và định kỳ hàng năm sẽ hợp đồng với đơn vị đủ điều kiện hành 

nghề để thu gom và xử lý lượng chất thải nguy hại phát sinh theo đúng quy định. 

 Bùn thải: phát sinh trong quá trình xử lý nước thải tập trung được thu gom và ổn 

định tại Bể bùn (thể tích lưu chứa 30,8m
3
) của hệ thống xử lý tập trung, định kỳ khoảng 

12 tháng sẽ nạo vét và hợp đồng thuê đơn vị đủ điều kiện hành nghề xử lý chất thải nguy 

hại đến thu gom và chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm COVID-19: 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp nên làm phát sinh lượng 

chất thải nguy hại có nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh COVID-19. Do đó, lượng chất thải 

này được thu gom, lưu giữ như sau: 

Trong phòng bệnh được đặt thùng đựng chất thải thải có nắp đậy, mỗi ngày nhân 

viên sẽ thu gom ít nhất 02 lần/ngày, tất cả các thùng đều dán nhãn có chứa chất thải 

“CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA COVID-19”, lượng chất thải này sẽ được bọc kỹ 

02 lớp bịch bóng màu vàng sau khi đưa ra các thùng đựng chất thải thải bên ngoài. Chất 

thải tập kết lại và khử khuẩn sau đó sẽ được nhân viên thu gom về khu xử lí chất thải của 

Bệnh viện. Tất cả chất thải Covid-19 điều được bệnh viện ưu tiên xử lý trong ngày bằng 

thiết bị STERIL WAVE 250. 

Để đảm bảo an toàn, tất cả những người tham gia quá trình thu gom, lưu giữ, vận 

chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm, vệ sinh thiết bị, dụng cụ đựng chất thải phải được trang 

bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy 

định. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: Chủ cơ sở: 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ TÂN CHÂU BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂN CHÂU 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Hoa Sen An Giang  20 

Địa chỉ: Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Điện thoại: 0989.447040 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Thực hiện các giải pháp, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh như sau: 

- Bố trí khu vực đậu đỗ xe ra vào hợp lý để hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

- Cố định chân đế móng và sử dụng đệm chống rung cho các máy móc, thiết bị để 

giảm thiểu độ rung. 

- Định kỳ 03 hoặc 06 tháng sẽ bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, thay thế 

phụ tùng thiết bị đúng quy trình của nhà sản xuất để giảm thiểu đến mức thấp nhất tiếng 

ồn phát sinh. 

- Bố trí trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở để tạo cảnh quan và góp phần giảm 

tiếng ồn phát ra khu vực xung quanh, trồng các loại cây xanh thuộc danh mục cho phép 

của tỉnh An Giang. 

Chủ cơ sở sẽ nghiêm túc thực hiện các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn phát sinh, đảm 

bảo đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT và không gây ảnh hưởng đến công nhân và 

môi trường xung quanh. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng: 

Trong quá trình vận hành của cơ sở đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa ghi nhận sự cố 

phát sinh gây ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, Chủ cơ sở luôn nghiêm túc chấp 

hành tốt các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, cụ thể như sau: 

a) Phòng cháy chữa cháy: 

- Thực hiện đúng và đầy đủ thủ tục thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháy và 

gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý về PCCC cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC.  

- Bố trí hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, hệ thống chống sét (kim thu sét tia 

điện đạo) và bình chữa cháy cầm tay theo quy định. 

- Thiết bị điện được tính toán với công suất có phụ tải dự phòng, đảm bảo đủ cường 

độ dòng điện và lắp đặt thiết bị bảo vệ quá tải. Dây dẫn điện được bao che bên ngoài (ống 

luồn dây điện hoặc ống ruột gà, máng cáp). Bố trí hộp che chắn, bảo vệ các Motor điện 

để hạn chế bụi bám vào và an toàn cho công nhân vận hành. 

b) Phòng chống sự cố tại hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cơ sở có khả năng 

xảy ra sự cố khi vận hành, hệ thống xử lý nước thải xử lý không đảm bảo hiệu quả như 

thiết kế. Theo đó, nước thải có chứa các chất hữu cơ với hàm lượng vượt quy chuẩn cho 

phép chưa qua xử lý nên phải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Do 

đó, Chủ cơ sở đã và đang thực hiện các giải pháp phòng ngừa như sau: 

- Bố trí công nhân và cán bộ kỹ thuật chuyên môn trực tiếp vận hành hệ thống xử lý 

nước thải tập trung. 
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- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hệ thống xử lý để có biện pháp kịp thời khi xảy 

ra sự cố. Khi phát hiện hệ thống có dấu hiệu bất thường phải nhanh chóng khắc phục, sửa 

chữa, không để sự cố phát sinh hoặc xảy ra ở mức độ ngiêm trọng rồi mới khắc phục. 

- Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế và xây dựng với công suất xử lý lớn hơn so 

với lượng nước thải phát sinh, đảm bảo khả năng dự phòng và quá tải của hệ thống trong 

quá trình xử lý. 

- Trong trường hợp hệ thống ngưng hoạt động do sự cố bất thường: lưa chứa nước 

thải đạt mức tối đa trong bể điều hòa và 02 ngăn của Module AAO. Đồng thời, phải tiến 

hành sửa chữa ngay và nuôi cấy lại vi sinh cho hệ thống xử lý hoạt động trở lại, tránh 

trường hợp nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường. 

- Bố trí các thiết bị xử lý (máy bơm, máy thổi khí) theo nguyên tắc 01 máy chạy, 01 

máy dự phòng để hệ thống được vận hành liên tục 24/24 giờ, không bị gián đoạn trong 

suốt thời gian hoạt động sản xuất. 

- Khi có xảy ra sự cố, Chủ cơ sở nhanh chóng khắc phục sự cố. Đồng thời, bố trí 

nhân viên tích cực hỗ trợ đơn vị bảo trì, bảo dưỡng để đưa hệ thống xử lý nước thải vào 

vận hành một cách nhanh chóng. 

d) Phòng chống sự cố khi vận hành thiết bị STERIL WAVE 250 MC: 

Chủ dự án luôn đặc biệt quan tâm để phòng ngừa sự cố này phát sinh, các giải pháp 

cụ thể như sau: 

- Trang bị và huấn luyện quy trình vận hành kỹ thuật cho công nhân trực tiếp vận 

hành thiết bị. Đào tạo các kiến thức cơ bản về thiết bị vi sóng, quy trình vận hành và đảm 

bảo an toàn. 

- Yêu cầu công nhân vận hành phải trang bị bảo hộ lao động trước khi đi vào vận 

hành thiết bị. 

- Kiểm tra định kỳ, bảo trì, bao dưỡng và kiểm định của cơ quan chức năng. 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động vệ sinh của nhân viên quản lý, 

công nhân, bảo vệ, người nhà bệnh nhân lưu trú, lưu lượng 38,56 m
3
/ngày. 

+ Nguồn số 02: Nước thải từ nhà ăn, lưu lượng 5 m
3
/ngày. 

+ Nguồn số 03: Nước thải y tế từ hoạt động khám chữa bệnh, lưu lượng 74,5 

m
3
/ngày. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 200 m
3
/ngày.đêm (24 giờ), tương đương tối đa 8,33 

m
3
/giờ. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công 

suất 200 m
3
/ngày.đêm của cơ sở. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải đảm 

bảo thấp hơn so với quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải y tế (cột B), cụ thể trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B) 

Giá trị C Giá trị Cmax (K=1,2) 

1 pH - 6,5  8,5 6,5  8,5 

2 BOD5 mg/l 50 60 

3 COD mg/l 100 120 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 120 

5 Sunfua mg/l 4 4,8 

6 Amoni mg/l 10 12 

7 Nitrat mg/l 50 60 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 12 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 20 24 

10 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 5.000 

11 Salmonella vi khuẩn/100ml KPH KPH 

12 Shigella vi khuẩn/100ml KPH KPH 

13 Vibrio cholerae vi khuẩn/100ml KPH KPH 

14 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,12 

15 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 1,2 
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- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả nước thải: 

 Địa điểm xả nước thải: Số 485, Nguyễn Tri Phương, khóm Long Thạnh B, 

phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

 Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
 múi chiếu 3

0
): 

X = 552433; Y= 1193113 (hố ga thoát nước thải sau xử lý). 

+ Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn được tự chảy bằng 

đường ống uPVC Ø200mm thải ra hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước chung bố trí 

dọc theo đường Tôn Đức Thắng tại 01 cửa xả. Tổng chiều dài đường ống uPVC Ø200 

mm thoát nước thải là 10m. 

+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải: cống thoát nước chung của khu vực dọc theo 

đường Tôn Đức Thắng. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

- Nguồn phát sinh khí thải: 01 nguồn khí thải sau xử lý của thiết bị hấp vi sóng kết 

hợp nghiền cắt (STERIL WAVE 250 MC). 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 0 m
3
/ngày.đêm (24 giờ), tối đa 0 m

3
/giờ. Thiết bị hấp 

vi sóng kết hợp nghiền cắt (STERIL WAVE 250 MC) xử lý chất thải y tế lây nhiễm sử 

dụng công nghệ vi sóng để xử lý nên khí thải phát sinh tại ống khói của thiết bị thực chất 

là hơi nước sau quá trình phát vi sóng, được bố trí tấm hút ẩm để lọc bụi trước khi thải ra 

môi trường, nên quan trắc thông số Lưu lượng thải. 

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau xử lý của thiết bị hấp vi sóng kết hợp nghiền 

cắt (STERIL WAVE 250 MC) được xả thải ra môi trường. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải đảm 

bảo thấp hơn so với quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B), cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 4.2: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) 

Giá trị C Giá trị Cmax (Kp=1,0; Kv=0,8) 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 200 6,5  8,5 

2 CO mg/Nm
3
 1.000 800 

3 NOx mg/Nm
3
 850 680 

4 SO2 mg/Nm
3
 500 400 

5 HCl mg/Nm
3
 50 40 

6 H2SO4 mg/Nm
3
 50 40 

7 Pb mg/Nm
3
 5 4 
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- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận khí thải: 

+ Vị trí xả khí thải: 

 Địa điểm xả khí thải: Số 485, Nguyễn Tri Phương, khóm Long Thạnh B, phường 

Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 

 Tọa độ vị trí xả khí thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105
0
 múi chiếu 3

0
): X 

= 552427; Y= 1193145 (ống thoát khí thải sau xử lý). 

+ Phương thức xả khí thải: khí thải sau xử lý của thiết bị hấp vi sóng kết hợp nghiền 

cắt (STERIL WAVE 250 MC) theo ống nhựa Ø90mm thải ra môi trường tại 01 cửa xả. 

+ Nguồn tiếp nhận khí thải: môi trường không khí tại khu vực cơ sở. 
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải: 

Kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 02 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất được Chủ cơ sở thực hiện quan trắc định kỳ năm 

2020 và 2021. Chương trình quan trắc môi trường của dự án được thực hiện theo đúng nội dung được phê duyệt theo các Quyết định như sau:  

+ Quyết định số 1369/QĐ-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu (giai đoạn 2) 

+ Quyết định số 1243/QĐ-STNMT ngày 16/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường được phê duyệt theo Quyết định số 1369/QĐ-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 

Các nội dung quan trắc môi trường định kỳ tại cơ sở chủ yếu là nước thải sau xử lý, cụ thể như sau: 

+ Vị trí giám sát: 01 điểm đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng thải, pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Photphat, dầu mỡ động thực vật, tổng Coliforms, 

Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. 

+ Tần suất giám sát: 01 lần/03 tháng. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B). 

Tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ năm 2020, năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của cơ sở được trình bày cụ thể trong bảng sau: 
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Bảng 5.1: Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2020, năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của cơ sở 

TT 

Năm 

quan 

trắc 

Thời gian 

thu mẫu 

Nhóm thông số 

pH BOD5 COD TSS Sunfua Amoni Nitrat Phosphat 

Dầu 

mỡ 

ĐTV 

Alpha 

(α) 

Beta 

(β) 

Tổng 

Coliforms 
Salmonella Shigella 

Vibrio 

cholerae 

- mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Bq/L Bq/L MPN/100ml 
vi 

khuẩn/100ml 

vi 

khuẩn/100ml 

vi 

khuẩn/100ml 

1 2020 

26/3/2020 7,16 12 21 14 KPH 8,13 7,65 1,25 1,2 KPH 0,04 KPH KPH KPH KPH 

18/6/2020 7,78 9 17 20 KPH KPH 6,04 0,71 4 0,046 0,066 KPH KPH KPH KPH 

09/9/2020 7,57 26 48 9 KPH 6,16 12,61 1,16 2 KPH 0,037 4,8 × 10
3
 KPH KPH KPH 

03/12/2020 7,91 21 38 15 KPH 1,11 3,97 1,16 0,8 0,066 0,06 KPH KPH KPH KPH 

2 2021 

26/3/2021 7,5 8 12 10,5 KPH KPH 8,52 0,78 0,8 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

14/6/2021 7,45 8 13 11 KPH KPH 3,79 0,1 0,4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

11/11/2021 7,13 11 20 10,5 KPH KPH 1,64 0,08 KPH KPH 0,064 KPH KPH KPH KPH 

17/12/2021 7,02 8 17 15,5 KPH KPH 2,44 0,32 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

3 2022 
17/3/2022 7,41 13 23 12 KPH KPH 7,66 0,92 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

16/6/2022 7,45 21 38 20 KPH 2,6 8,3 KPH KPH KPH KPH 64 KPH KPH KPH 

QCVN28:2010/BTNMT 

(cột B, K = 1,2) 
6,5÷8,5 60 120 120 4,8 12 60 12 24 0,1 1,0 5.000 KPH KPH KPH 

Giá trị tối đa cho phép nồng độ của các thông số ô nhiễm trong nước thải y tế được tính toán theo QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải y tế, cụ thể như sau: 

Cmax = C × K 

Trong đó: 
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 Cmax: Là giá trị tối đa cho phép của thông số và các chất gây ô nhiễm trong nước thải y tế khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

 C: Là giá trị tối đa cho phép của thông số và các chất gây ô nhiễm trong nước thải y tế, quy định tại Bảng 1 của QCVN 28:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B). 

 K: Là hệ số về quy mô và loại hình cơ sở y tế, quy định tại Bảng 2 của QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải y tế. Trường hợp Bệnh viện có quy mô nhỏ hơn 300 giường nên áp dụng K = 1,2. 

 Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax = C, đối với các thông số: pH, tổng Coliforms. 

- Nhận xét: 

Nước thải sau khi xử lý được quan trắc năm 2020, năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 có các thông số ô nhiễm thấp hơn (chưa vượt 

ngưỡng) so với quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (cột B). 

Qua đó cho thấy, chất lượng môi trường nước thải sau xử lý của cơ sở chưa vượt ngưỡng cho phép so với quy chuẩn. Bên cạnh đó, Cơ sở 

sẽ thực hiện vận hành đảm bảo hệ thống xử lý nước thải tập trung liên tục và đúng quy trình để nước thải sau xử lý luôn luôn đạt quy chuẩn cho 

phép theo quy định. 

2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với khí thải: 

Kết quả quan trắc khí thải định kỳ trong 02 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất được Chủ cơ sở thực hiện quan trắc định kỳ năm 

2020 và 2021. Chương trình quan trắc môi trường của dự án được thực hiện theo đúng nội dung được phê duyệt theo các Quyết định như sau:  

+ Quyết định số 1369/QĐ-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Châu (giai đoạn 2) 

+ Quyết định số 1243/QĐ-STNMT ngày 16/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường được phê duyệt theo Quyết định số 1369/QĐ-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 
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Các nội dung quan trắc môi trường định kỳ tại cơ sở chủ yếu là khí thải đầu ra của thiết bị STERIL WAVE 250 MC, cụ thể như sau: 

+ Vị trí giám sát: 01 điểm khí thải đầu ra của thiết bị STERIL WAVE 250 MC. 

+ Thông số giám sát: Bụi tổng, CO, NOx (tính theo NO2), SO2, HCl, hơi H2SO4, Pb. 

+ Tần suất giám sát: 01 lần/03 tháng. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B). 

Tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ năm 2020, năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của cơ sở được trình bày cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 5.2: Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải định kỳ năm 2020, năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của cơ sở 

TT Năm quan trắc Thời gian thu mẫu 

Nhóm thông số 

Bụi tổng CO HCl NOx SO2 H2SO4 Pb 

mg/Nm
3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 

1 2020 

26/3/2020 6,36 529 KPH 11 8 KPH KPH 

18/6/2020 7,4 267 KPH 8 94 KPH KPH 

09/9/2020 4,87 182 KPH 11 232 KPH KPH 

03/12/2020 2,2 96 KPH <1,18 20 KPH KPH 

2 2021 

26/3/2021 6,24 73 KPH 35,9 194 KPH KPH 

14/6/2021 1,53 77 KPH 36 144 KPH KPH 

11/11/2021 1,45 <1.14 KPH <1,88 <2,62 KPH KPH 

17/12/2021 1,92 5 0,37 <1,18 <2,62 KPH KPH 

3 2022 
17/3/2022 17 68 KPH 26 12 KPH KPH 

16/6/2022 12 93 KPH 38 16 KPH KPH 

QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B, Kp = 1,0; Kv = 0,8) 
160 800 40 680 400 40 4 
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Giá trị tối đa cho phép nồng độ của các thông số ô nhiễm trong khí thải đầu ra của thiết bị STERIL WAVE 250 MC được tính toán theo quy 

chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cụ thể như sau: 

Cmax = C × Kp × Kv 

Trong đó: 

 Cmax: Là nồng độ tối đa cho phép của bụi và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp, tính mg/Nm
3
; 

 C: Là nồng độ của bụi và các chất vô cơ quy định tại Bảng 1 Mục 2.2 của quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; Tương ứng áp dụng giá trị cột B. 

 Kp: Là hệ số lưu lượng nguồn thải quy định tại mục 2.3 của quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Trường hợp Lưu lượng nguồn thải P  20.000 m
3
/h nên áp dụng Kp = 1. 

 Kv: Là hệ số vùng, khu vực quy định tại mục 2.4 của quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Trường hợp áp dụng phân vùng thuộc Loại 2 nên Kv = 0,8. 

- Nhận xét: 

Khí thải sau xử lý của thiết bị STERIL WAVE 250 MC được quan trắc năm 2020, năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 có các thông số ô 

nhiễm thấp hơn (chưa vượt ngưỡng) so với quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ (cột B). 
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Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

Cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường thành phần (Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 1048/GP-STNMT ngày 17/10/2017, Giấy xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường số 925/XN-STNMT ngày 11/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh An Giang) nên căn cứ Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì 

cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

Căn cứ mức lưu lượng xả nước thải và khí thải của cơ sở không thuộc trường hợp 

phải thực hiện quan trắc tự động và liên tục. Do đó, chương trình quan trắc chất thải của 

cơ sở chỉ thực hiện đối với quan trắc định kỳ theo quy định.  

a) Quan trắc nước thải: 

- Vị trí giám sát: 01 điểm đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Sunfua, Amoni, Nitrat, Photphat, dầu 

mỡ động thực vật, tổng Coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải y tế (cột B). 

b) Quan trắc khí thải thiết bị STERIL WAVE 250 MC: 

- Vị trí giám sát: 01 điểm khí thải đầu ra của thiết bị STERIL WAVE 250 MC. 

- Thông số giám sát: Bụi tổng, CO, NOx (tính theo NO2), SO2, HCl, hơi H2SO4, Pb. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/03 tháng. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B).  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc định kỳ dự kiến khoảng 60.000.000 đồng/năm. 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: Chủ cơ sở: 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ TÂN CHÂU BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂN CHÂU 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH MTV Hoa Sen An Giang  31 

Địa chỉ: Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Điện thoại: 0989.447040 

Chƣơng VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 
 

Hoạt động của cơ sở trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo không có vi 

phạm về bảo vệ môi trường. Chủ cơ sở nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật 

bảo vệ môi trường và thu gom, xử lý các chất thải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường theo quy định. 

Chủ cơ sở tích cực hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát kiểm tra việc thực hiện các nội dung, 

biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở, cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan khi 

được yêu cầu. 
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Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
 

Chủ cơ sở cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu của hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm truớc pháp luật của Việt Nam. 

Chủ cơ sở cam kết xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể như sau: 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của cơ sở 

đến môi trường theo nội dung đã trình bày trong báo cáo. Chủ cơ sở cam kết thực hiện các 

công trình bảo vệ môi trường và đạt các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định.  

- Cam kết vận hành các hạng mục công trình xử lý và bảo vệ môi trường đáp ứng các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định.  

- Cam kết thực hiện công tác quan trắc môi trường định kỳ và xử lý kịp thời khi có sự 

cố xảy ra. 

- Cam kết trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh thì Chủ cơ sở 

sẽ tiến hành các giải pháp khắc phục, xử lý. Đồng thời, trình báo ngay với các cơ quan quản 

lý môi trường để xử lý ngay các nguồn ô nhiễm này. Trường hợp rủi ro sự cố (Cháy nổ,…) 

ảnh hưởng đến người dân lân cận và môi trường, sau khi khắc phục xong. Chủ cơ sở cam kết 

thỏa thuận với người dân để bồi thường và cam kết phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường. 

- Cam kết trong khu vực cơ sở khi vận hành không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi 

sinh trong danh mục cấm của Việt Nam. 

- Cam kết thực hiện hoàn thành các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường tiếp theo 

sau khi được cấp giấy phép môi trường. 

- Cam kết tích cực hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát kiểm tra việc thực hiện các nội dung, 

biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở, cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan khi 

được yêu cầu. 

- Cam kết xả nước thải, khí thải theo nội dung được cấp phép. 
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