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CHƯƠNG I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 39 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Trương Việt Trần Cường 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02963835787 Fax: …………………  Email: …………………  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1600598753 đang ký lần đầu ngày 09 
tháng 01 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 18 tháng 02 năm 2020 do Phòng 
đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang. 

2. Tên dự án đầu tư: 

2.1. Tên dự án đầu tư: 

Tên dự án đầu tư: “Khu đô thị Bắc Long Xuyên”. 

2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư tại địa chỉ: khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tổng diện tích dự án là 3.500 m2, dự án có tứ 
cận tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông:   giáp ranh của Tập đoàn Lộc Trời; 

+ Phía Tây Bắc: giáp với đường vào bãi rác cũ; 

+ Phía Tây Nam: giáp bãi rác cũ đã lấp trồng cỏ; 

+ Phía Đông Nam: giáp đất nông nghiệp. 

Dự án nằm cạnh bãi rác Bình Đức đã đóng cửa, tiếp giáp với tuyến đường vào bãi 
rác Bình Đức cũ (đã đóng lắp) hướng Tây Bắc, tọa độ các điểm khống chế của dự án 
(theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104045’) được trình bày trong bảng như sau: 

Bảng 1. Tọa độ giới hạn vị trí khu vực Dự án (VN-2000) 

STT Điểm Hệ tọa độ VN2000 
Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

1 A 1152517.669 570932.163 
2 B 1152839.738 571246.143 
3 C 1152651.876 571385.086 
4 D 1152329.425 571078.629 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa, 2021) 
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- Vị trí dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí dự án trên bản đồ google map 

- Các đối tượng tự nhiên:  

+ Hệ thống giao thông: Dự án cách quốc lộ 91 về hướng Đông Bắc khoảng 500m; 
tiếp giáp đường vào Bãi rác Bình Đức cũ, hiện trạng lòng đường trung bình 6m, mặt 
đường đang xuống cấp xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi,..  Theo quy hoạch đường hiện hữu 
vào bãi rác Bình Đức được lập thành dự án Đường vào Bệnh viện y học cổ truyền An 
Giang tiến hành nâng cấp mở rộng lộ giới 16m (4-8-4), dự kiến hoàn thành cuối năm 
2022.  

+ Hệ thống sông, kênh rạch: Khu vực dự án không đi qua các tuyến kênh rạch. 
Phần lớn trong khu vực dự án là mương nước nội đồng, ao hầm. Các tuyến kênh gần 
khu vực dự án có khả năng chịu ảnh hưởng bởi dự án gồm: mương ấp Chiến Lược là 
nguồn tiếp nhận nước thải của dự án trong quá trình san lấp và vận hành, rạch mương 
Ranh dự kiến bố trí đường ống san lấp dọc kênh phục vụ san lấp mặt bằng của dự án. 

Trong giai đoạn đường vào Bệnh viện y học cổ truyền An Giang chưa triển khai, 
nguồn tiếp nhận nước thải từ dự án như sau: 

 Nước thải trong giai đoạn san lấp và nước thải sau xử lý trong giai đoạn vận 
hành được bơm thoát vào đường ống PVC Ø250 được xây dựng song song 
tuyến mương hở thoát nước mưa của bãi rác Bình Đức đã đóng lấp do 
UBND TP. Long Xuyên quản lý. 

Bãi rác 
Bình Đức cũ 

Khu đất tập 
đoàn Lộc Trời 

Vị trí dự án 

A 

B 

C 

D 
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 Nước mưa chảy tràn của dự án được thoát vào tuyến mương hở thoát nước 
mưa của bãi rác Bình Đức đã đóng lấp. 

 Nguồn tiếp nhận cuối cùng là mương ấp Chiến Lược (cặp bãi rác). 
 Khi hệ thống thoát nước của TP. Long Xuyên được xây dựng chủ dự án tiến 

hành xin phép đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của TP. Long Xuyên, 
các quy định đấu nối được thực hiện theo quy định tại thời điểm xin phép 
đấu nối. 

- Các đối tượng kinh tế - xã hội: Khu vực dự án đối diện với khu vực nhà dân cách 
nhau tuyến đường là đường vào bãi rác Bình Đức, dự án tiếp giáp Bãi rác Bình Đức đã 
đóng lấp, khu vực dân cư thưa thớt. Các đối tượng sản xuất quang quanh khu vực dự án 
là: Nhà kho của Doanh nghiệp tư nhân Đồng Lợi đối diện dự án, khu xử lý chất thải 
nguy hại của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang 800m về hướng Tây Nam… 
Xung quanh dự án không có các công trình văn hóa và di tích lịch sử cần được bảo vệ, 
dự án nằm cách Dự án Bệnh viện y học cổ truyền An Giang (đang xây dựng) 500 về 
phía Tây Bắc, cách trường tiểu học Võ Trường Toản và Văn phòng khóm Bình Đức 5 
khoảng 500m về hướng Đông Bắc. 

- Loại hình sản xuất của dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị. 

- Quy mô tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 86.563 m2, trong đó bố trí các 
hạng mục công trình gồm: 

Bảng 2. Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục công trình hiện hữu Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 
A Các công trình chính   
1 Đất nhà phố liên kế (454 nền) 38.337 44,29 
2 Đất công trình trường mẫu giáo 5.000 5,78 
3 Đất thương mại – dịch vụ 2.000 2,31 
B Các công trình phụ trợ    
1 Đất công viên cây xanh 5.540 6,4 
 + Công viên tập trung 1 4.560 - 
 + Công viên tập trung 2 980 - 

C Các công trình bảo vệ môi trường    
1 Bể xử lý nước thải + Cây xanh cách ly 871 1,01 
 + Bể xử lý nước thải + Cây xanh cách ly 358 - 
 + Cây xanh cách ly (góc đường D5, N7) 513 - 

Tổng cộng 86.563 100 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa, 2022) 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 
môi trường của dự án đầu tư (nếu có): Đơn vị thẩm định thiết kế xây dựng: Công ty 



4 

 

TNHH TMDV Xây dựng Ngọc Khánh; cơ quan cấp phép Xây dựng: Sở Xây Dựng tỉnh 
An Giang.  

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 
văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (nếu có):  

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số: 490/QĐ-STNMT 
ngày 22 tháng 04 năm 2021 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: “Khu đô thị Bắc Long 
Xuyên”. 

+ Công văn số 109/BK.2022 ngày 25 tháng 05 năm 2022 của Công ty Cổ phần 
Xây dựng Bách Khoa gởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang “Về việc báo 
cáo thay đổi công trình xử lý nước thải của dự án: Khu đô thị Bắc Long Xuyên” 

Quy mô của dự án đầu tư: Tổng vốn đầu tư của dự án là 174.000.000.000 tỷ đồng, 
thuộc dự án nhóm B của Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 – Phụ lục I. Phân 
loại Dự án đầu tư; cơ sở có loại hình hoạt động thuộc phụ lục IV của nghị định 
08/2022/NĐ-CP, do vậy cơ sở có qui mô thuộc nhóm II: Khoản 5 điều 28 Luật BVMT 
2020 và Phụ lục IV, Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Quy mô công suất thiết kế của dự án: bố trí 454 nền nhà ở liên kế, tổng quy mô 
dân số khoảng 2.760 người. 

Dự án Khu đô thị Bắc Long Xuyên là dự án quy hoạch hạ tầng khu dân cư mới, 
phạm vi dự án thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: đường giao thông, 
các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước, đất ở liền kề, tạo 
quỹ đất khu vực trung tâm thương mại và trường mẫu giáo để kêu gọi đầu tư. 

+ Quy mô diện tích: 86.563 m2; quy mô 454 nền.  

• Đất cây xanh: 2 m2/người;  

• Đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông: 5m2/người; 

• Mật độ xây dựng tối đa: Nhà ở tối đa 95% (tùy từng vị trí lô nền); 

+ Quy mô dân số: 2.760 người (theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 
02/02/2021 của UBND thành phố Long Xuyên về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Long Xuyên, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang). 

+ Quy mô trường mẫu giáo:  
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• Diện tích: 5.000 m2 mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao tối đa: 3 tầng. 

• Số lượng học sinh dự kiến: 300 học sinh (diện tích trung bình 20m2/trẻ) 

• Số lượng cán bộ giáo viên dự kiến: 30 người. 

+ Hạng mục đất thương mại, dịch vụ:  

• Diện tích: 2.000 m2; mật độ xây dựng tối đa 60%; tầng cao tối đa: 5 tầng. 

• Hình thức kiêu gọi đầu tư, loại hình kêu gọi đầu tư các công trình như: chợ, siêu 
thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích,… 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Quy trình thực hiện dự án như sau: 

Quy trình chung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 
chuẩn bị 
đầu tư 

Quy trình xin chủ trương đầu tư 

Quy trình lập quy hoạch và 
phê duyệt quy hoạch 

Quy trình thuê đất, giao đất, 
giải phóng mặt bằng 

Khảo sát xây dựng 

Thi công giải phóng mặt bằng Giai đoạn 
đầu tư 

xây dựng 

Tác động chiếm dụng 
đất, di dân tái định cư 

Tác động hoang, san lấp 
mặt bằng 

Thi công xây dựng hạ tầng cơ sở 
hạ tầng & nghiệm thu 

Tiếng ồn, bụi, khí thải, 
nước thải, chất thải rắn 

 
Giai đoạn 
vận hành 
khai thác 

Bán đất nền trong dự án  
hoạt động xây nhà ở của người 

dân trong dự án 

Sinh hoạt người dân trong khu 
vực dự án 

Nước thải sinh hoạt, nước 
mưa chảy tràn, khí thải và 

chất thải rắn 
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 Hình 3. Quy trình hoạt động chung của dự án 

Thuyết minh quy trình: 

Giai đoạn thi công xây dựng dự án được thực hiện qua giai đoạn chính gồm: 

 + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Giai đoạn này chủ dự án thực hiện các quy trình gồm 
xin chủ trương đầu tư, quy trình lập quy hoạch, phê duyệt quy hoạch và quy trình thuê 
đất, giải phóng mặt bằng. Trong đó, giai đoạn giải phóng mặt bằng sẽ tác động đến việc 
chiếm dụng đất, di dân tái định cư. 

+ Giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng: Giai đoạn này chủ đầu tư thực hiện các 
công tác gồm, khảo sát xây dựng, tiến hành đầu tư xây dựng, thi công giải phóng mặt 
bằng và thi công cơ sở hạ tầng theo thiết kế được phê duyệt. Trong giai đoạn này quá 
trình thi công giải phóng mặt bằng và thi công cơ sở hạ tầng là quá trình gây tác động 
mạnh mẽ đến môi trường tự nhiên – kinh tế xã hội của khu vực, các tác động gồm: Tác 
động phát hoang, bơm cát san lấp mặt bằng, tác động do bụi, khí thải, nước thải và chất 
thải rắn. 

Sau khi hoàn thành quá trình thi công xây dựng chủ dự án tiến hành kêu gọi bán 
nền theo các lô nền được phân lô trong dự án, quá trình này nhìn chung không có tác 
động mạnh đến môi trường. Sau khi kêu gọi bán nền, người dân sẽ tự tiến hành xây dựng 
nhà ở đảm bảo theo quy hoạch chung của dự án, giai đoạn người dân tập trung vào ở sẽ 
ảnh hưởng đến môi trường xung quanh từ các tác nhân như: nước thải sinh hoạt, khí thải 
từ phương tiện giao thông và chất thải rắn sinh hoạt từ hộ dân. Do đó, cần có đề xuất 
biện pháp quản lý, xử lý các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn này. 

Quy trình hoạt động khu đất thương mại – dịch vụ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 4. Quy trình hoạt hoạt động thương mại dịch vụ 

Nhập hàng 

Chưng bày kinh doan bán sản phẩm 

Sản phẩm đến tay người tiêu dùng Sản phẩm hết hạn sử dụng 

Trả về nhà phân phối hoặc thải bỏ 

Nước thải sinh 
hoạt, chất thải rắn 

sinh hoạt 

Chất 
thải rắn 
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Thuyết minh quy trình: 

Khu đất thương mại dịch vụ dự kiến kêu gọi đầu tư các công trình như: trung tâm 
thương mại, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích.... hoạt động chính của loại hình này là nhập 
hàng hóa được sản xuất sẵn tại các công ty sản xuất sau đó chưng bày và kinh doanh tại 
cửa hàng. Hoạt động khu thương mại dịch vụ sẽ phát sinh nước thải sinh hoạt, chất thải 
rắn từ nhân viên, quản lý và khách tham quan. Về nước thải, căn cứ QCVN 01:2019 – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng, nước sạch dùng cho các công trình 
công cộng, dịch vụ tối thiểu bằng 10% lượng nước sinh hoạt, tổng nhu cầu cấp nước 
sinh hoạt trong khu vực dự án theo tính toán là 331,2 m3/ngày.đêm, do đó ước tính như 
cầu nước cấp cho khu đất thương mại dịch vụ vào khoảng 33,12 m3/ngày.đêm, theo 
hướng dẫn tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về 
thoát nước và xử lý nước thải, nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp, 
vậy tổng lưu lượng nước thải cần xử lý của khu đất thương mại dịch vụ ước tính 33,12 
m3/ngày.đêm, nước thải được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án xử lý 
đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Quy trình hoạt động trường mẫu giáo: 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Quy trình hoạt động của trường mầm non 

Thuyết minh quy trình: 

Hoạt động trường mẫu giáo chủ yếu là hoạt động đưa đón học sinh của phụ huynh 
tại trường và hoạt động sinh hoạt giáo dục của giáo viên và học sinh tại trường. Trong 
đó, hoạt động sinh hoạt của giáo viên và học sinh là nguồn phát sinh chất thải rắn sinh 
hoạt và nước thải sinh hoạt cần quan tâm xử lý. Phạm vi dự án kiêu gọi đầu tư xây dựng 
hạng mục trường mẫu giáo nên chưa thiết kế chi tiết cho khu vực trường mẫu giáo, diện 
tích bố trí là 5.000 m2 (mật độ xây dựng tối đa 40%), tầng cao tối đa 03 tầng, tổng diện 
tích sàn dự kiến 6.000 m2.  

Về nước thải, căn cứ QCVN 01:2019 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch 
xây dựng diện tích tối thiểu đối với trường mầm non 12 m2/chổ và chỉ tiêu cấp nước 
sạch cho trường mầm non là 75 lít/cháu/ngày.đêm, báo cáo tính toán với diện tích trung 
bình 20 m2/chổ ước tính đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 300 học sinh và khoảng 

Phụ huynh đưa trẻ đến trường 

Trẻ sinh hoạt vui chơi tại trường 

Phụ huynh đón trẻ tại trường 

Nước thải và chất thải rắn  
Từ hoạt động của giáo viên và học sinh 
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30 giáo viên tại trường (định mức giáo viên mầm non trong một lớp theo quy định tại , 
đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi ngày: 01 giáo viên nuôi dạy 11 trẻ từ 3 - 4 tuổi hoặc 
14 trẻ từ 4 - 5 tuổi hoặc 16 trẻ từ 5 - 6 tuổi;). Vậy có thể tính toán tổng lượng nước sạch 
cấp cho khu vực trường mầm non là 24,750 m3/ngày.đêm. Theo hướng dẫn tại Nghị 
định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử 
lý nước thải, nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp, vậy tổng lưu 
lượng nước thải cần xử lý của trường mầm non ước tính 24,75  m3/ngày.đêm. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư  

Dự án Khu đô thị Bắc Long Xuyên thuộc lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật khu đô thị. Đây là dự án quy hoạch hạ tầng khu dân cư mới, phạm vi dự án thực 
hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: đường giao thông, các tuyến cấp điện, 
chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước, đất ở liền kề, tạo quỹ đất khu vực trung 
tâm thương mại và trường mẫu giáo để kêu gọi đầu tư. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 
cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

Nguồn cung cấp điện: Sử dụng lưới điện quốc gia thông qua trạm 110/22KV của 
thành phố Long Xuyên cung cấp cho dự án. Tính toán nhu cầu cung cấp điện cho hoạt 
động của dự án khi đi vào vận hành là: 

- Dân số     : 2.760 dân 

- Tiêu chuẩn cấp điện giai đoạn ngắn hạn  : 1.100 kw/người/năm 

- Thời gian sử dụng cực đại   : 2.500 h/năm 

- Điện sinh hoạt: 2.760 người x 1.100  : 3.036.000 Kw/năm 

- Công suất điện sinh hoạt   : 1.214,4 Kwh 

+ Điện công cộng 40% sinh hoạt  : 485,76 Kwh 

+ Điện hao hụt, dự phòng 15%  : 182,16 Kwh 

- Tổng nhu cầu dùng điện   : 1.350 Kwh 

- Tổng dung lượng biến áp    : 1.882,32 KVA ~ 1.890 KVA 

Nguồn cung cấp nước: Nhà máy nước thành phố Long Xuyên cung cấp cho dự án 
lấy từ đường Trần Hưng Đạo. Tính toán nhu cầu cấp nước cho dự khi đi vào vận hành 
(Căn cứ Quy chuẩn 01:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng 
và Tiêu chuẩn TCVN 4513:1998 – Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế). 
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Bảng 2. Nhu cầu cấp nước của dự án 

STT Loại công trình Quy mô Chỉ tiêu cấp nước 
(lít/người.ngày) 

Tổng nước cấp 
lít/ngày 

1 Cấp nước sinh hoạt 2.760 người 120 331.200 

2 Cấp nước công trình 
trường mẫu giáo 330 người 75 24.750 

3 

Cấp nước các công 
trình công cộng, dịch 
vụ (khu đất trung tâm 
thương mại). 

- 10% nước cấp  
sinh hoạt 33.120 

4 Nước tưới cây rửa 
đường - 8% nước cấp  

sinh hoạt 26.496 

5 Nước thất thoát, rò rỉ - 15% tổng lượng 
nước trên 62.335 

TỔNG 477.901 

Nhu cầu cấp nước chữa cháy lưu lượng nước cấp cho một đám cháy phải đảm bảo 
≥15 l/s; số lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán ≥2; áp lực tự do trong mạng 
lưới cấp nước chữa cháy phải đảm bảo ≥10m. Đảm bảo chữa cháy trong 3 giờ; Lượng 
nước cần dự trữ cứu hoả để chữa cháy trong 3 giờ liên tục Wch = 2 x 15l/s x 3h x 3,6 = 
324 (m3/h). 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có): - 
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CHƯƠNG II 
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): 

Dự án Khu đô thị Bắc Long Xuyên phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển 
chung của Thành phố Long Xuyên theo các quyết định sau: 

Quyết định 2575/QĐ-UNBD ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc 
phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
đến năm 2035; 

 Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc 
phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035; 

* Mối quan hệ với các dự án khác xung quanh: 

- Dự án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền An Giang có quy mô 100 giường 
bệnh, xây dựng trên diện tích 33.809 m2, cách dự án 200m về hướng Tây Bắc. 

- Dự án đường vào Bệnh viện y học cổ truyền An Giang tiếp giáp dự án (theo quy 
hoạch) 

- Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại diện tích 2.262m2 
(phía sau bãi rác Bình Đức cũ), cách dự án khoảng 800m về phía Tây. 

Vị trí thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, 
thành phố và phù hợp với định hướng phát triển của Đồng Bằng Sông Cửu Long tầm 
nhìn đến 2030, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương đầu tư  
theo Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 và được Ủy ban Nhân dân Thành 
phố Long Xuyên phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 
186/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 (các quyết định đính kèm phần phụ lục của báo cáo). 

Ngoài ra, việc triển khai dự án không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, hoạt động 
mua bán, kinh doanh của các hộ dân cũng như hoạt động giao thông tại khu vực dự án. 
Khi dự án hoàn thành sẽ hình thành một khu đô thị mới với môi trường sống hiện đại, 
nhộn nhịp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trở thành khu vực giàu tiềm 
năng và sẽ là động lực phát triển chung của thành phố Long Xuyên. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có) 

Trong quá trình dự án đi vào vận hành thì dự án thực hiện các công trình bảo vệ 
môi trường như sau: 
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+ Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự 
hoại 03 ngăn tại mỗi hộ gia đình, trường học, khu thương mại dịch vụ và được thu gom 
dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 460 m3/ngày để xử lý, 
nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra nguồn tiếp nhận, theo phương án thoát nước thải 
như sau:  

 Đấu nối tạm thời nước thải của dự án thoát vào đường cống PVC ∅250mm 
được xây dựng lắp đặt song song với mương hở thoát nước mưa của khu 
vực bãi rác Bình Đức (đã đóng lấp), thải ra nguồn tiếp nhận là mương ấp 
Chiến Lược. 

 Khi dự án đường giao thông dẫn từ Quốc lộ 91 vào bệnh viện Y học cổ 
truyền An Giang được triển khai xây dựng (có hệ thống thu gom, thoát nước 
thải) thì chủ dự án sẽ thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước thải (nước thải 
phải sẽ được xử lý trước xả thải vào và đạt các yêu cầu theo tiêu chuẩn nước 
thải ddaafi vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố Long 
Xuyên) theo quy đinh (đã được UBND thành phố Long Xuyên thống nhất 
chấp thuận tại Công văn số 1590/UBND-KT ngày 13/4/2021). 

+ Khí thải, mùi hôi: phát sinh chủ yếu từ khu vực chứa rác và hệ thống xử lý nước 
thải tập trung. Dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau: 

 Thu gom và xử lý lượng chất thải rắn phát sinh hằng ngày từ đường giao 
thông, cống rãnh, từ hệ thống xử lý nước thải, phòng ngừa khả năng phân 
hủy hữu cơ phát sinh các khí thải có mùi hôi gây ô nhiễm môi trường. 

 Mùi hôi tại hệ thống xử lý nước thải tập trung thực hiện phụ chế phẩm EM 
tại khu vực phát sinh mùi hôi, tần suất phun chế phẩm từ 1-2 lần/ngày theo 
nồng độ phát sinh mùi hôi thực tế tại dự án. 

+ Chất thải sinh hoạt: chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình, khu vực 
công cộng, trường mẫu giáo và khu thương mại dịch vụ… được đơn vị có chức năng 
thu gom và xử lý theo quy định với tần suất 01 lần/ngày; bố trí các thùng chứa rác sinh 
hoạt tại khu vực công cộng như công viên … để thu gom rác thải sinh hoạt phát sinh từ 
các hoạt động công cộng. 

+ Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải: thực hiện phân định, bố trí bể 
chứa bùn với thời gian lưu khoảng 90-95 ngày. Khi lượng bùn phát sinh khoảng 2/3 bể 
chứa bùn sẽ tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút bùn và chuyển đi 
xử lý đúng quy định. 

+ Chất thải nguy hại: trang bị 03 thùng chứa rác loại 120 lít, bên ngoài có dán nhãn 
chất thải nguy hại và bố trí 01 khu vực lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại phát sinh với 
diện tích 10 m2 trong khuôn viên công trình xử lý nước thải, kết cấu công trình: mái che 
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và vách tole, nền tráng xi măng. Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử 
lý theo quy định. 

Các loại chất thải rắn được quản lý tốt theo qui định của chính quyền địa phương 
hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý đúng qui định. Khí thải, 
mùi hôi được thực hiện các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường 
chung. Nước thải được xử lý tại chổ đạt qui chuẩn môi trường sau đó xả thải ra nguồn 
tiếp nhận, thuộc danh mục có lưu lượng rất nhỏ căn cứ điều 97 và Phụ lục XXIX Nghị 
định 08/2022/NĐ-CP. Từ đó cho thấy cơ sở đầu tư hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu 
tải của môi trường. 
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CHƯƠNG III 
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình và biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (nếu có): 

Sơ đồ thu gom, xử lý và thoát nước chung của dự án được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6: Sơ đồ thu gom, xử lý và thoát nước chung của dự án 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 Nguồn phát sinh, tính chất và lưu lượng nước mưa phát sinh: 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, đường giao thông, vỉa hè sẽ được nhựa hoá, 
bê tông hoá, lát gạch, công trình nhà ở, một số hạng mục công trình xây dựng khác đã 
có mái che nên nồng độ các chất ô nhiễm do nước mưa chảy tràn giảm đi nhiều. Lưu 
lượng nước mưa chảy tràn được tính toán khoảng 1.268,6 m3/ngày. Theo một số tài liệu 
nghiên cứu cho biết, nồng độ các chất gây ô nhiễm môi trường có trong nước mưa rất 
thấp, cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 3. Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước mưa 

STT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 
1 Tổng N 0,5 – 1,5 
2 Tổng P 0,003 –0,004 
3 COD 10 – 20 
4 TSS 10 – 20 

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới WHO, 1993) 

Nước thải sinh hoạt 

Nhà vệ sinh (hầm tự hoại 03 ngăn)  

HT thu gom NT chung của dự án 

Hệ thống xử lý nước thải chung của 
dự án, công suất 460 m3/ngày.đêm 

Nước mưa 

Nguồn tiếp nhận: mương ấp Chiến Lược 

Cống gom, thoát nước mưa  
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Nước mưa có thể hoà tan rất nhiều chất, khi rơi xuống mặt bằng khu vực sẽ hòa 
tan các chất trong không khí, đất vào môi trường nước, làm tăng hàm lượng các chất lơ 
lửng, đồng thời cuốn theo các chất thải rắn trên bề mặt. 

 Phương án thoát nước mưa: 

Mạng lưới thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT được đúc sẵn (được chế tạo 
bằng công nghệ quay ly tâm kết hợp rung) kích thước ∅ 400 - ∅ 1000, đặt dưới lòng tim 
đường (theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt). Bố trí 166 hố ga bao gồm: 20 cái 
giếng thu, giếng thăm, hố ga kích thước 1220mmx1220mm và 146 cái hố ga có kích 
thước 900mmx900mm. Trên mạng lưới bố trí các hố ga đặt ở mép vỉa và thu nước về 
tuyến cống dưới lòng đường đảm bảo yêu cầu thiết kế giao thông. Khoảng cách các hố 
ga, hố thăm trung bình 30 – 35m. 

Độ sâu chôn cống ban đầu từ mặt đường xe chạy đến đỉnh cống tối thiểu 0,5m 
(tương ứng với cao độ +2,6 m so với cao độ quốc gia), nhằm đảm bảo cống làm việc 
bình thường dưới tác dộng của xe lưu thông và các tải trọng có liên quan. 

 Thống kê cống thoát nước mưa: 

- Cống BTCT ∅ 1000, i = 1 ‰ : 210 m 

- Cống BTCT ∅ 600, i = 1,7 ‰ : 1.942 m 

- Cống uPVC ∅ 400, i = 2,5‰ : 267 m 

- Hố ga  : 166 hố ga 

Nước mưa của dự án được thu gom, đấu nối tạm thời vào mương hở thoát nước 
mưa của khu vực bãi rác Bình Đức, thoát ra nguồn tiếp nhận là mương ấp Chiến Lược 
theo phương thức tự chảy. Khu dự án đường giao thông dẫn từ Quốc lộ 91 vào Bệnh 
viện y học cổ truyền An Giang triển khai thực hiện, chủ dự án sẽ thực hiện đấu nối nước 
mưa vào hệ thống cống thoát nước chung trên tuyến này theo quy định (UBND thành 
phố Long Xuyên chấp thuận tại công văn số 1590/UBND-KT ngày 13/4/2021). 

Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa tại dự án: 

 

 
 

Hình 7. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Nguồn phát sinh: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của các hộ dân cư. 

 Lưu lượng: 

Nước mưa 
chảy tràn Hố ga Mương thoát 

nước mưa 

Mương ấp 
Chiến Lược 
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Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, ước tính dân số đạt 30% dân số dự kiến của 
dự án vào khoảng 828 người (tương đương 207 hộ dân) lưu lượng nước thải tính toán 
như sau : 828 người *120 lít/người = 99,36 m3/ngày.đêm (do thời gian vận hành thử 
nghiệm tương đối ngắn do đó hạng mục trường mầm non và khu đất trung tâm thương 
mại được tiếp tục kiêu gọi đầu tư). 

 + Nước cấp sinh hoạt công nhân vận hành trạm xử lý nước thải: 02 người * 120 
lít/người = 0,24 m3/ngày.đêm. Vậy, tổng lưu lượng nước thải trong giai đoạn vận hành 
thử nghiệm dự kiến là: 

 (99,36 + 0,24) m3/ngày.đêm x 1,2 = 119,52 m3/ngày.đêm ~ 120 m3/ngày.đêm (1,2 
hệ số vượt tải). 

Nước thải sinh hoạt có chứa chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu 
cơ (BOD5, COD), thành phần dinh dưỡng (nitơ, photpho) và vi sinh (Coliforms). Theo 
so sánh đối chiếu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt thì hàm lượng các 
chất ô nhiễm trong nước sinh hoạt (chưa qua xử lý) đã vượt Quy chuẩn QCVN 14:2008 
BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt nên cần phải xử lý trước 
khi thải ra môi trường bên ngoài để đảm bảo vệ sinh môi trường. 

 Công trình thu gom nước thải:  

- Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với nước mưa. 
- Nước thải trước khi thải vào hệ thống thoát nước của dự án được xử lý sơ bộ bằng 

bể tự họai xây dựng 03 ngăn theo đúng quy cách.  
- Sử dụng cống ∅300 - ∅500, chịu tải trọng H10 –X60 đối với các cống đặt trên vỉa 

hè, chịu tải trọng H30 –XB80 đối với các cống ngang đường, cống được đặt dọc theo 
các trục đường giao thông, thu gom nước thải triệt để đưa về khu xử lý nước thải tập 
trung của dự án. Nước thải được xử lý đạt cột A – QCVN 14:2008/BTNMT – quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Trên mạng lướng thoát nước thải bố trí các hố ga khoảng cách trung bình 30 -35m. 
Hố ga được xây dựng kín, có nắp đậy, có tác dụng thu gom nước thải sinh hoạt và thăm 
kỹ thuật. Thống kê hệ thống thoát nước thải gồm: 

- Cống uPVC ∅400  : 550m 
- Cống uPVC ∅300 : 522m 
- Ống uPVC ∅200 : 2.413m 
- Hố ga    : 28cái 

Đảm bảo thu gom triệt để nước thải sinh hoạt từ các nguồn phát sinh về Hệ thống 
xử lý nước thải tập trung công suất 460 m3/ngày.đêm của dự án. 

 Công trình thoát nước thải:  
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Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn bơm thoát 
vào tuyến cống thoát PVC Ø250 được chủ dự án xây dựng song song với mương thoát 
nước mưa hiện hữu của bãi rác Bình Đức. Nguồn tiếp nhận mương ấp Chiến Lược (cặp 
bãi rác Bình Đức đã đóng lắp), qua 01 cửa xả. 

 Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Nước thải sau xử lý của dự án đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt được thoát vào nguồn tiếp nhận là mương ấp 
Chiến Lược (cặp bãi rác Bình Đức đã đóng lắp). Vị trí xả thải theo tọa độ VN 2000, múi 
chiếu 3o: (x: 1152233; y: 0571139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 
03 ngăn tại mỗi hộ gia đình, trường học, khu thương mại dịch vụ và được thu gom dẫn 
về hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 460 m3/ngày để xử lý, nước 
thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải sinh hoạt trước khi thải ra nguồn tiếp nhận, theo phương án thoát nước thải 
như sau:  

 Đấu nối tạm thời nước thải của dự án thoát vào đường cống PVC ∅250mm 
được xây dựng lắp đặt song song với mương hở thoát nước mưa của khu 

Nước thải sinh hoạt 

Nhà vệ sinh (hầm tự hoại 03 ngăn)  

HT thu gom NT chung của dự án 

Hệ thống xử lý nước thải chung của 
dự án, công suất 460 m3/ngày.đêm 

Nguồn tiếp nhận: mương ấp Chiến Lược 
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vực bãi rác Bình Đức (đã đóng lấp), thải ra nguồn tiếp nhận là mương ấp 
Chiến Lược. 

 Khi dự án đường giao thông dẫn từ Quốc lộ 91 vào bệnh viện Y học cổ 
truyền An Giang được triển khai xây dựng (có hệ thống thu gom, thoát nước 
thải) thì chủ dự án sẽ thực hiện đấu nối hệ thống thoát nước thải (nước thải 
phải sẽ được xử lý trước xả thải vào và đạt các yêu cầu theo tiêu chuẩn nước 
thải ddaafi vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố Long 
Xuyên) theo quy đinh (đã được UBND thành phố Long Xuyên thống nhất 
chấp thuận tại Công văn số 1590/UBND-KT ngày 13/4/2021). 

1.3. Xử lý nước thải 

Dự án xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải công suất 460 m3/ngày.đêm.  

- Đơn vị thiết kế và giám sát thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH 
VỤ XÂY DỰNG TSC 

Địa chỉ: 51, Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Đơn vị thi công, xây dựng: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI 
PHÁP MÔI TRƯỜNG TÍN VIỆT. 

Địa chỉ: 83 đường B6, Khu tái định cư Tân Phú, phường Tân Phú, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ. 

Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải được thể hiện như hình sau: 
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Hình 9. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

+ Công đoạn xử lý nước thải bằng phương pháp lý học: bao gồm lượt rác, bể gom, 
bể điều hòa. 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn và nước thải từ các khu 
vực công cộng sẽ được đấu nối dẫn về hệ thống thu gom nước thải của dự án, đưa vào 
bể thu gom, bể gom có bố trí lượt rác thô để tách rác, từ Bể gom nước thải được bơm 
sang bể điều hòa. 

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn của nước thải 
tạo ra chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý tiếp theo. Hiệu quả xử lý của 
giai đoạn này đạt 15 - 20%.  

+ Công đoạn xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học: bao gồm Bể Anoxic, Bể 
hiếu khí, bể chứa trung gian (hiếu khí – lắng), bể lắng sinh học. 

Nước thải đầu vào 

Bể điều hòa 

Bể sinh học ANOXIC 

Bể sinh học hiếu khí 

Bể gom 
 

Bể chứa trung gian 

Bể khử trùng 
 

Bể chứa 
bùn 

Sục khí 

Clorin 

Đầu ra HTXLNT 
QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A, K=1) 

 

Sục khí 

Bể lắng sinh học 

Tuần 
hoàn 
nước 

Tuần 
hoàn 
bùn 
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Tiếp theo, nước thải được bơm qua đến bể Anoxic. Tại đây diễn ra quá trình khử 
nitrat, nitrit giải phóng khí Nitơ ra môi trường, bùn vi sinh cũng được tuần hoàn từ bể 
lắng sinh học về để bổ sung mật độ vi sinh trong quá trình xử lý nước thải.  

Thiết bị máy khuấy chìm được lắp đặt trong bể nhằm tạo sự xáo trộn giữa nước 
thải và bùn vi sinh và đảm bảo lượng ô-xy trong bể duy trì 0 < DO < 1,5 mg/L giúp quá 
trình xử lý các hợp chất ô nhiễm diễn ra hiệu quả hơn. 

Sau đó nước thải qua bể Anoxic được bơm vào bể hiếu khí để khử các hợp chất 
hữu cơ COD, BOD5. Bể hiếu khí sử dụng bùn hoạt tính lơ lửng với các chủng vi sinh 
vật đặc hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí. Tại đây, không khí được tăng cường bằng 
các máy thổi khí công suất lớn qua hệ thống các thiết bị phân phối khí bố trí dưới đáy 
bể, đảm bảo lượng oxygen hòa tan trong nước thải từ 2 – 4 mg/lít để đảm bảo cung ứng 
đủ lượng oxi cho vi sinh vật sống và tiêu thụ chất hữu cơ trong nước thải. 

Tại đây các chất hữu cơ có hại cho môi trường chủ yếu: khí CO2 và sinh khối vi 
sinh vật. Các hợp chất chứa nitơ và lưu huỳnh sẽ được chuyển thành dạng NO3-, SO42- 
và tiếp tục bị khử nitrat, khử sulfate bởi các vi sinh vật. Hiệu quả xử lý trong giai đoạn 
này có thể đạt từ 70 - 80%. 

Nước sau khi xử lý qua bể sinh học hiếu khí sẽ chảy tràn qua bể chứa trung gian. 
Cơ chế của bể là bể đệm để lắng sơ bộ bùn vi sinh hoạt tính, bùn và nước thải được bơm 
tuần hoàn về bể anoxic để giải phóng nito và tăng cường quá trình nitrat hóa, nước thải 
sau bể trung gian, tiếp tục qua bể lắng sinh học để lắng trong, bùn tại bể lắng được hoàn 
lưu về biểu hiếu khí. 

+ Công đoạn xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học: bao gồm bể khử trùng. 

Nước thải sau xử lý sinh học song song với việc giảm nồng độ các chất ô nhiễm 
như cặn lơ lửng, BOD5,... đáp ứng yêu cầu quy định thì số lượng vi khuẩn gây bệnh đặc 
trưng bằng chỉ tiêu Coliform cũng giảm đáng kể (đạt 90 – 95%). Tuy nhiên, một lượng 
nhỏ vi khuẩn gây bệnh còn lại, khi vào nguồn nước mặt gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát 
triển nhanh chóng. Vì vậy, để đảm bảo điều kiện vệ sinh, nước thải cần phải được khử 
trùng tiếp tục bằng Chlorine. Đây là phương pháp đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả cao. 

Nước thải từ bể lắng được dẫn tới đường ống khử trùng. Tại đây, nước thải được 
tiếp xúc với chất khử trùng Chlorine nhờ hệ thống bơm định lượng. Hiệu quả xử lý của 
giai đoạn này đạt 90 - 95%. 

- Hệ thống điều khiển tự động: 

Toàn bộ thiết bị công nghệ của hệ thống xử lý nước thải được điều khiển tự động 
thông qua PLC, biến tần tại tủ điều khiển. 

02 Bơm nước thải tại bể gom được bơm định kỳ đều đều dựa vào phao mực nước 
công nghiệp chống tràn. 
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02 Bơm nước thải tại bể điều hòa được bơm định kỳ đều đều, điều tiết lưu lượng 
trong quá trình hoạt động dựa vào phao mực nước công nghiệp chống cạn. 

02 máy thổi khí được điều khiển chạy luân phiên liên tục 24 giờ thông qua điều 
khiển PLC và biến tần. 

02 Bơm tuần hoàn nước tại bể chứa trung gian bơm định kỳ hoàn lưu nước thải, 
bùn vi sinh về bể thiếu khí để khử Nito, điều khiển thông qua hệ PLC khiển tại tủ điều 
khiển. 

02 Bơm bùn bể lắng sinh học bơm định kỳ hoàn lưu bùn về bể hiếu khí 1, điều 
khiển thông qua hệ PLC khiển. 

02 Bơm định lượng khử trùng kết nối với phao điều hòa lưu lượng, chạy luân 
phiên, điều khiển thông qua hệ PLC khiển tại tủ điều khiển. 

Hệ điều khiển tủ điện gồm 03 chức năng, điều khiển tay, tắt máy và auto, tất cả 
các thiết bị đều được bật qua chế độ auto để được điều khiển tự động thông qua hệ PLC 
điều khiển. Chế độ chỉnh tay (Man, OFF) chỉ dùng khi kiểm tra thiết bị, bảo dưỡng, bảo 
trì thiết bị. 

Quy chuẩn áp dụng theo cam kết: QCVN 14:2008/BTNMT cột A, Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Đánh giá hiệu quả xử lý: 

Bảng 4. Đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải 

TT 
Công 
đoạn 
xử lý 

Hiệu 
suất xử 
lý (%) 

Giá trị đầu vào (mg/l) Giá trị đầu ra  (mg/l) 

BOD5 amoni SS coliform BOD5 amoni SS coliform 

1 

Công 
đoạn xử 
lý cơ 
học (bể 
gom, 
tách 
rác, bể 
điều 
hòa) 

Giảm: 
10% đối 
với 
BOD 
40% đối 
với SS 

400 50 350 107 360 50 210 - 

2 

Công 
đoạn xử 
lý sinh 
học (Bể 
anoxic, 
hiếu 
khí, bể 
trung 
gian, bể 
lắng 

Giảm: 
90% đối 
với 
BOD 
80% đối 
với SS 
95% đối 
với 
Amoni 

360 50 210 - 36 2,5 42 - 
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TT 
Công 
đoạn 
xử lý 

Hiệu 
suất xử 
lý (%) 

Giá trị đầu vào (mg/l) Giá trị đầu ra  (mg/l) 

BOD5 amoni SS coliform BOD5 amoni SS coliform 

sinh 
học) 

(bay hơi 
và 
chuyển 
hóa 
thành 
nitrat) 

3 

Công 
đoạn 
hóa học 
(bể khử 
trùng) 

Giảm: 
20% đối 
với 
BOD 
10% đối 
với SS 
99,5% 
coliform 

36 2,5 42 - 28,8 2,5 37,8 <3.000 

QCVN 14:2008/BTNMT cột A 30 5 50 3.000 

Như vậy với qui trình hệ thống xử lý nước thải như trên, ước tính đảm bảo xử lý 
nước thải phát sinh từ dự án đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A. 

Bảng 5: Thông số, kích thước và thiết bị lắp đặt của HTXL nước thải 

Số TT Tên hạng mục Xuất xứ Đơn vị Số Lượng 

T101 BỂ GOM (DXRXH: 4,4m x 2,8m x 3,4m): BTCT       

1 Bơm nước thải: Bơm chìm 
BƠM CHÌM_Discharge pump 
Đặc tính kỹ thuật 
- Thông số vận hành : [30-35m3/hrQ x 6 mH] 
- Đường kính xả : [90mm] 
- Điện áp [3Pha - 2Pole - 380v - 50Hz - 03HP] 
- Nhà sản xuất : APP/EVERGUSH-Taiwan 

Taiwan Cái 2 

2 Lưới lược rác thô:           
- Kiểu: tĩnh 
- Vật liệu: Inox SUS304    
- Khe lưới: 10mm 
- Kích thước: 1800x3000mm 

Việt Nam Cái 1 

3 Thiết bị đo mực nước   
- Kiểu: phao dạng quả 

Việt Nam Cái 1 

T201 BỂ ĐIỀU HÒA (DXRXH: 7m x 4,4m x 3,4m): BTCT       

1 Bơm nước thải: Bơm chìm 
BƠM CHÌM_Discharge pump 
Đặc tính kỹ thuật 
- Thông số vận hành : [25-30m3/hrQ x 6 mH] 
- Đường kính xả : [60mm] 
- Điện áp [3Pha - 2Pole - 380v - 50Hz - 02HP] 
- Nhà sản xuất : APP/EVERGUSH-Taiwan 

Taiwan Cái 2 

2 Thiết bị đo mực nước   
- Kiểu: phao dạng quả 

Việt Nam Cái 1 
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Số TT Tên hạng mục Xuất xứ Đơn vị Số Lượng 

3 Hệ thống phân phối khí:  
ĐẦU TÁN KHÍ TINH 
- Model [ECD/HD-270] 
- Lưu lượng của đĩa : [0 - 12m3/h] 
- Lưu lượng thiết kế : [2.5 - 5.0m3/h] 
- Vật liệu màng đĩa : EPDM. 
- Vật liệu thân đĩa : Polypropylene (màu đen) 
- Đường kính đĩa : 270mm (9 inches). 
- Kiểu kết nối vào đường ống : 3/4'' NPT - Male. 
- Số lỗ trên đĩa: 6,600. Đục lỗ theo hình xoắn ốc giúp giảm 
thiểu tối đa hiện tượng rách màng đĩa. 
- Nhà sản xuất [SSI - USA]/JAGER-ĐỨC 

USA/ĐỨC Cái 6 

T301 BỂ ANOXIC (DXRXH: 7m x 6m x 3,4m): BTCT       

1 MÁY KHUẤY CHÌM 
- Lưu lượng 192m3/giờ 
- Vật liệu trục chính động cơ : Stainless steel S.S #403 
- Vật liệu dây cáp : VCT - Chiều dài : 5m. 
- Điện áp : [3Phase-1,430 rpm - 4 cực- 380v - 50Hz - 
0.75kW] 
- Nhà sản xuất : Evergush - Taiwan 
- Bao gồm: hệ thống giá đỡ, kết nối SU304 

Taiwan Cái 2 

T401, 
402 

BỂ HIẾU KHÍ (DXRXH: 8m x 10m x 3,4m): BTCT       

1 Máy thổi khí nổi-Model: RSS/BORE/LT 100- Lưu lượng 
Khí: 06 m3 khí/phút- Công suất: motor 15 HP (elictrim - 
singapore)- Điện áp: 3pha, 380V- Bao gồm ống giảm thanh 
đầu vào và ra, khớp nối mềm, khung giá đỡ- Nhà sản xuất: 
Heywell/Longtech - Taiwan 

Taiwan cái 2 

2 Hệ thống phân phối khí:  
ĐẦU TÁN KHÍ TINH 
- Model [ECD/HD-270] 
- Lưu lượng của đĩa : [0 - 12m3/h] 
- Lưu lượng thiết kế : [2.5 - 5.0m3/h] 
- Vật liệu màng đĩa : EPDM. 
- Vật liệu thân đĩa : Polypropylene (màu đen) 
- Đường kính đĩa : 270mm (9 inches). 
- Kiểu kết nối vào đường ống : 3/4'' NPT - Male. 
- Số lỗ trên đĩa: 6,600. Đục lỗ theo hình xoắn ốc giúp giảm 
thiểu tối đa hiện tượng rách màng đĩa. 
- Nhà sản xuất [SSI - USA]/JAGER-ĐỨC 

USA/ĐỨC Cái 65 

T501 BỂ CHỨA TRUNG GIAN (DXRXH: 4m x 3m x 3,4m): 
BTCT 

      

1 Bơm tuần hoàn nước về bể anoxic: Bơm chìm 
- Nhà sản xuất : APP/Evergush - Taiwan 
- Điện áp [3Pha - 380v - 50Hz - 01HP] 
- Công suất: 12-18 m3/giờ 

Taiwan Cái 2 

T601 BỂ LẮNG SINH HỌC (DXRXH: 6m x 6m x 3,4m): 
BTCT 

      

1 Bơm Bùn chìm: bơm hoàn lưu bùn về bể hiếu khí 
- Nhà sản xuất : APP/Evergush - Taiwan 
- Điện áp [3Pha - 380v - 50Hz - 01HP] 
- Công suất: 12-18 m3/giờ 

Taiwan Cái 2 

2 Ống lắng trung tâm      
- Vật liệu: gia công INOX 304              

Việt Nam bộ 1 
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Số TT Tên hạng mục Xuất xứ Đơn vị Số Lượng 
- Kích thước: DxH = 0,8m x 3m. 
- Khung giá đỡ ống lắng INOX SU304, Hành lang kết nối 
- Bao gồm gia công 

3 Máng răng cưa, tấm chắn bọt     
- Vật liệu: gia công INOX 304              
- Kích thước: Dài 6,8mx4 
- khung cố định 
- Bao gồm gia công 

Việt Nam bộ 1 

T701 BỂ KHỬ TRÙNG (DXRXH: 4m x 3m x 3,4m): BTCT       

1 Bồn chứa Chlorine:   
 - Kiểu: bồn đứng 
- Vật liệu: nhựa  
- Thể tích: V = 1000 lít 

Việt Nam Cái 1 

2 Bơm định lượng hóa chất clorin 
Hãng sản xuất: OBL 
Model: M 50-155PPSV 
Công suất (W): 370 
Điện áp (V): 3 phase – 380V – 50Hz 
Lưu lượng (L/min): 50-155 
Áp lực (Bar): 6 
Xuất xứ: Italia 

italia Cái 2 

 BỂ CHỨA BÙN (DXRXH: 6m x 2,8m x 3,4m): BTCT    

  HỆ THỐNG PHỤ TRỢ VÀ ĐƯỜNG ỐNG       

1 Đường ống dẫn nước thải và đường ống bơm nước thải 
trong bể:vật liệu uPVCVan Đài Loanbao gồm đường ống 
dẫn kết nối từ hố ga cuối cùng về bể gom và đầu ra HTXL 
nước thải vào cống thoát chung 

Việt Nam ht 1 

2 Đường ống dẫn nước thải kết nối từ hố ga cuối cùng về bể 
gom và đầu ra HTXL nước thải vào cống thoát chung: 
vật liệu uPVC 

Việt Nam ht 1 

3 Đường ống dẫn khí: 
inox SU304; 
và các phụ kiện 

Việt Nam ht 1 

4 Đường ống dẫn hóa chất: 
Vật liệu: uPVC; 

Việt Nam ht 1 

   HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN       

1 Tủ điện điều khiển 
Vỏ tủ: 
Vật liệu: Vỏ tủ điện, kích thước 1000mmx 1600mm, dày 
1,2mm Xuất xứ: Việt Nam 
+ Thiết bị chính Mitsubishi, schnider ....bao gồm:  PLC, Biến 
tần, MCB, MCCB, Contactor, timer, Relay nhiệt, relay trung 
gian, đèn báo, nút nhấn, bảo vệ pha, Đồng hồ đa năng... 
+ Cáp động lực, Cáp điều khiển: Cadivi  (Viet Nam); 
+ Bao gồm nhân công kỹ thuật lắp tủ điện 

Nhật - hoặc 
Châu Âu 

Hệ 1 

2 Máng, ống dẫn điện và cáp điện 
ống dẫn điện uPVC Bình Minh 
cáp cadivi 

Việt Nam ht 1 

  NUÔI CẤY VI SINH       

1 Cung cấp và nuôi cấy vi sinh 
Cung cấp vi sinh thiếu khí, hiếu khí 

Việt Nam Hệ 1 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải (nếu có): 

 Nguồn phát sinh:  

- Khí thải và bụi sinh ra từ phương tiện ra vào khu vực 

- Khí thải và bụi từ hoạt động nấu nướng 

- Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải 

 Tính chất và lưu lượng: 

 - Khí thải và bụi sinh ra từ phương tiện ra vào khu vực: các phương tiện giao 
thông sẽ là một nguồn phát sinh ô nhiễm do khí thải. Các loại phương tiện ra vào khu 
này bao gồm: Xe ô tô, xe mô tô và một lượng xe tải vận chuyển hàng hóa ra vào. Trong 
giai đoạn này, các phương tiện vận tải với nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu sẽ thải ra 
môi trường không khí một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như NO2, CO, CO2, 
VOC... Nồng độ các khí này phụ thuộc vào mật độ xe và chủng loại xe chạy qua khu 
vực dự án. Tuy nhiên, do lưu lượng xe ra vào khu vực không liên tục, đường giao thông 
rộng, thoáng đãng nên khí thải từ các phương tiện phát tán nhanh vào không khí, ảnh 
hưởng của nguồn thải này là không đáng kể.  

 - Khí thải và bụi từ hoạt động nấu nướng: Đây là tác động dài hạn là hoạt động 
sinh hoạt bằng ngày của người dân và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, phần lớn người 
dân sẽ sử dụng chất đốt chủ yếu gas hay điện nên khí thải phát sinh rất thấp và hầu như 
ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường khu vực. Báo cáo không trình bày giải pháp 
giảm thiểu tác động này. 

  - Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải: Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm mùi 
hôi có thể phát sinh do sự cố chết vi sinh trong hệ thống, hư hỏng các thiết bị làm gián 
đoạn quá trình xử lý nước thải của hệ thống. Việc phân hủy các chất hữu cơ trong nước 
thải khi hệ thống gặp sự cố có thể phát sinh một số loại khí thải như CH4, NH3 và H2S 
gây mùi khó chịu, do đó chủ dự án cần có giải pháp phòng ngừa và ứng phó hệ thống 
xử lý nước thải và giải pháp xử lý mùi hôi khi phát sinh. 

 Các biện pháp xử lý bụi, khí thải phát sinh 

Thời gian thực hiện giai đoạn vận hành thử nghiệm là 03 tháng, thời gian tương 
đối ngắn đồng thời dân cư tương đối thấp. Do đó, các tác động đến môi trường không 
khí trong giai đoạn này được đánh giá ở mức trung bình. 

Trong giai đoạn này giải pháp trồng cây xanh là giải pháp tối ưu hiện nay. Cây 
xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như hút bụi và giữ bụi, 
lọc sạch không khí, hút tiếng ồn và che chắn tiếng ồn, giảm nhiệt độ không khí, một số 
loại cây có thể hấp thụ các kim loại nặng.  
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Cây xanh được bố trí ở dọc đường đi vào Dự án, xung quanh khu Dự án và khu 
công viên cây xanh tập trung có diện tích 5.540m². Các loại cây trồng tạo bóng, cảnh 
quan đô thị xanh sạch đẹp, tạo môi trường sống trong lành cho người dân. Đồng thời 
thực hiện các biện pháp sau: 

- Thu gom và xử lý lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày từ đường giao thông, 
cống rãnh, từ hệ thống xử lý nước thải, phòng ngừa khả năng phân huỷ hữu cơ phát sinh 
các khí thải có mùi hôi gây ô nhiễm môi trường chung. 

- Thường xuyên tổ chức quét dọn, làm vệ sinh mặt đường nội bộ, cắt tỉa cây xanh 
xung quanh để tạo môi trường nội vi thông thoáng sạch đẹp. 

- Kết hợp với cơ quan cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng giao thông, lập 
biển cấm đối với một số loại xe quá khổ, xe chở gia súc gia cầm, chở các vật liệu có khả 
năng gây ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn lớn. 

- Trong giai đoạn này nếu phát sinh mùi hôi tại công trình xử lý nước thải chủ dự 
án tiến hành phun chế phẩm sinh học EM tại khu vực phát sinh mùi hôi. Tần suất phun 
chế phẩm từ 1-2 lần/ngày tùy theo nồng độ phát sinh mùi hôi thực tế tại dự án. 

Nhận xét: Đây là giải pháp được áp dụng chủ yếu các công trình công trình xử lý 
nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư, thực tế cho thấy đây là giải pháp hiệu quả, khả 
thi và tiết kiệm chi phí đầu tư. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

 Nguồn phát sinh: 

- Rác thải dự án chủ yếu là rác thải sinh hoạt từ các hộ dân cư, sinh khối thực vật 
như: lá, thân cây, cỏ… từ các khu vực bố trí cây xanh. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải. 

 Thành phần, tác động và lưu lượng phát sinh 

- Thành phần chất thải rắn sinh hoạt của dự án bao gồm: 

+ Chất thải hữu cơ nguồn gốc thực: Bao gồm các thức ăn dư thừa, rau… chúng dễ 
phân hủy sinh học nên dễ gây phát sinh mùi hôi thối và nước rỉ rác. 

+ Các chất thải khác: sinh khối thực vật, giấy, plastic, bao bì nhựa, chai lọ bằng 
nhựa… 

+ Kim loại: Các vỏ chai, lọ bằng sắt, đồng, kẽm… 

Theo tham khảo Quy chuẩn QCVN 01:2019/BXD, thì mức phát thải mỗi người 
thải ra khoảng 1,3 kg/người/ngày. Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, ước tính dân 
số đạt 30% dân số dự kiến của dự án vào khoảng 828 người (tương đương 207 hộ dân) 
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thì lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là: 828  người x 1,3 kg/người/ngày = 1.076,4 
kg/ngày. 

Khối lượng chất thải phát sinh khá lớn nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ô 
nhiễm môi trường, làm mất vẻ mỹ quan khu vực. Vì vậy chủ dự án phải có biện pháp 
thu gom và xử lý đảm bảo không gây ảnh hưởng môi trường. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: 

Tham khảo Giáo trình tính toán các công trình xử lý nước thải Ts. Trịnh Xuân Lai, 
2011, tổng khối lượng bùn cặn trong bể xử lý theo trọng lượng cặn khô được tính theo 
công thức sau:  

G = Q*(0,8*SS+0,3*S)*10-3 = 120*(0,8*1.075+0,3*495)*10-3 = 121,02(kg/ngày) 

Trong đó:   G: Trọng lượng cặn khô (kg/ngày) 

Q: Lưu lượng lớn nhất nước thải cần xử lý (m3/ngày) 

SS: Hàm lượng căn lơ lửng (mg/l) 

S: Lượng BOD5 khử được (mg/l) 

 Công trình lưu giữ, quản lý và xử lý:  

- Rác thải sinh hoạt: Dự án không xây dựng điểm tập kết rác trong khu dân cư, 
nhằm hạn chế phát sinh mùi môi từ rác thải trong khu vực dự án. Trong giai đoạn này 
chủ dự án thực hiện các phải pháp như sau: 

+ Đối với khu vực công cộng: Chủ đầu tư sẽ đặt các thùng rác composite phân bố 
đều trong dự án, thùng chứa rác loại 120, 240 lít có nắp đậy, bán kính phục vụ 50m. 

+ Đối với các hộ gia đình: Các hộ gia đình và các đối tượng khác trong khu vực tự 
bổ sung thùng rác trước nhà và đều phải thực hiện thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt, 
hộ gia đình tự trang bị thùng rác sau mỗi ngày chuyển rác ra trước nhà hoặc chuyển trực 
tiếp đến các thùng đã được chủ đầu tư bố trí ở các tuyến đường. 

+ Tổng số lượng thùng rác: 50 thùng. 

+ Hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đến thu gom rác tại 
các thùng rác trước nhà và các khu công cộng trong dự án. 

+ Tần suất thu gom 1 lần/ ngày. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Thể tích bể chứa bùn giai đoạn này 42,6 
m3, lượng bùn thải phát sinh dự kiến 121,02 kg. Khối lượng riêng bùn thải sinh hoạt là 
1.053 kg/m3, thời gian lưu dự kiến khoảng từ 6 -9 tháng. Trong giai đoạn này (giai đoạn 
vận hành thử nghiệm và vận hành ban đầu) lượng bùn thải phát sinh chưa đáng kể do 
quá trình hoàn lưu bùn toàn bộ về bể hiếu khí để tái tạo vi sinh và sử dụng các vi sinh 
già làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của hệ vi sinh tạo sự cân bằng sinh thái tự 
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động, khi lượng bùn thải trong hệ thống xử lý nước thải phát sinh dư (lượng nước thải 
phát sinh trên 90% so với công suất của hệ thống xử lý nước thải) khoảng 2/3 bể chứa 
bùn, thì sẽ tiến hành thuê Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đến hút bùn và 
chuyển đi xử lý đúng quy định. 

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

 Nguồn phát sinh: 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ các hoạt động sinh 
hoạt hằng ngày của các hộ dân dân và hộ kinh doanh. 

 Thành phần, tác động và lưu lượng phát sinh 

Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu các loại như sau: 

+ Sơn các loại, vỏ các loại thùng sơn thải: sử dụng trang trí nội thất, xây dựng 

+  Pin (ví dụ như pin điện di động, ô tô, điện thoại di động hoặc pin gia dụng thông 
thường) 

+  Các loại dầu mỡ đã qua sử dụng (ví dụ từ ô tô, xe máy, máy cắt cỏ…) 

+  Hóa chất làm sạch và đánh bóng, các loại nước tẩy rửa 

+  Nhiệt kế, ống huỳnh quang, đèn compact 

+  Thuốc diệt côn trùng (muỗi, ruồi, …) 

+  Chất tẩy rửa nhà bếp và phòng tắm, các loại bình xịt 

+  Sơn móng tay 

+  Dung môi và keo 

+  Bình dập lửa 

Theo tham khảo thực tế lượng chất thải nguy hại phát sinh từ các hộ dân trung bình 
khoảng 0,1kg/tháng/hộ. Giai đoạn vận hành thử nghiệm số dân là 828 người ~ 207 hộ. 
Khối lượng phát sinh ướt tính 20,7 kg/tháng. Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong 
giai đoạn hoạt động này tuy không lớn nhưng nếu không được quản lý và thu gom hợp 
lý thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

 Công trình lưu giữ, quản lý và xử lý:  

Để đảm bảo công tác thu gom, quản lý chất thải nguy hại, thuận tiện cho người 
dân, cũng như tạo mô hình điểm cho công tác thu gom chất thải nguy hại từ cộng đồng 
dân cư, khi Dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án sẽ bố trí một khu lưu giữ tạm thời chất 
thải nguy hại. 

+ Vị trí: trong khuôn viên công trình xử lý nước thải (khu vực nhà điều hành). 
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+ Cấu tạo công trình: Có mái và vách che chắn xung quanh, bên trong bố trí cụm 
03 thùng chứa rác loại 120 lít, bên ngoài có dán nhãn chất thải nguy hại để lưu giữ tạm 
thời chất thải rắn nguy hại, chất thải lỏng nguy hại và chất thải nguy hại khác, có rào 
chắn xung quanh có khoá để bảo quản và có cửa nhỏ để người dân bỏ rác vào.  

+ Phương án xử lý Hợp đồng với đơn vị thu gom là Công ty Cổ phần Môi trường 
đô thị An Giang đến thu gom và xử lý. 

+ Tần suất thu gom: 3 tháng/lần. 

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, Chủ dự án hướng dẫn hộ gia đình phân loại 
rác, nâng cao nhận thức của hộ về tác động môi trường từ việc phân loại và yêu cầu các 
hộ dân thu gom chất thải nguy hại, tập kết đến đúng nơi quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

 Nguồn phát sinh: 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai đoạn hoạt động của Dự án chủ yếu phát sinh 
từ các phương tiện giao thông. 

 Thành phần và tác động 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai đoạn hoạt động của Dự án chủ yếu phát sinh 
từ các phương tiện giao thông cá nhân phương tiện vận tải ra vào khu đô thị, ngoài ra 
còn có một số loại phương tiện khác qua lại khu vực, các loại xe khác nhau sẽ phát sinh 
mức độ ồn khác nhau. Ví dụ xe du lịch nhỏ có mức ồn 77 dBA, xe tải - xe khách: 84 – 
95 dBA, xe mô tô: 94 dBA… được tham khảo từ tài liệu tổng hợp của Viện Khoa học 
Công nghệ và Quản lý Môi trường như sau: 

Bảng 6. Mức ồn của các loại xe cơ giới 

STT Loại xe Tiếng ồn(dBA) 
1 Xe du lịch 77 
2 Xe mini bus 84 
3 Xe thể thao 91 
4 Xe vận tải 93 
5 Xe mô tô 4 thì 94 
6 Xe mô tô 2 thì 80 – 100 

(Nguồn: Viện KHCN và QLMT (IESEM) tổng hợp, 7/2007) 

Qua tham khảo tiếng ồn các loại xe cơ giới và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn cho thấy tiếng ồn của hầu hết các phương tiện tham gia giao thông đều phát 
sinh tiếng ồn vượt tiêu chuẩn tiếng ồn tại khu đô thị.  
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Tuy nhiên, nguồn ồn phát sinh từ các phương tiện ra vào là nguồn không cố định, 
phát sinh không thường xuyên và rất khó kiểm soát. Để hạn chế nguồn ồn này Chủ dự 
án sẽ xây dựng nội quy hoặc biển hạn chế tốc độ, hạn chế tải trọng cho các đường trong 
khu đô thị để phương tiện ra vào giảm công suất không làm ảnh hưởng đến môi trường 
xung quanh, cũng như sinh hoạt của dân cư trong khu vực. 

 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn từ phương tiện ra vào khu vực, từ sinh hoạt văn nghệ, tiệc tùng, hội họp 
của người dân, tuy nhiên hoạt động này diễn ra không thường xuyên. Giai đoạn vận 
hành thử nghiệm tương đối ngắn, đồng thời dân cư chưa đáng kể nên tác động này gần 
như không ảnh nhiều đến người dân xung quanh. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh khu 
vực và môi trường sống tối ưu cho người dân. Phạm vi báo cáo đề xuất biện pháp giảm 
thiểu tác động như sau: 

+ Không cho phép sử dụng các máy móc, thiết bị có độ ồn cao làm ảnh hưởng đến 
môi trường sống của khu vực. 

+ Các dịch vụ vui chơi giải trí sẽ được quản lý chặt chẽ về thời gian khai thác nhất 
là ban đêm. Nghiêm cấm tụ họp gây tranh cãi ồn ào ảnh hưởng đến an ninh của khu vực. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 
nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

 Nguồn tác động: 

- Sự cố cháy nổ 

- Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

 Thành phần và tác động 

- Sự cố cháy nổ: Sự cố gây cháy nổ, hỏa hoạn tại dự án do các nguyên nhân như: 

+ Sự cố chập điện có thể xảy ra vì hầu hết khu nhà liên kế, khu nhà biệt thự,… 
được cung cấp điện để sử dụng cho sinh hoạt. Đây là đầu mối nguy cơ cháy nổ do sự cố 
chập điện nếu không có lắp các thiết bị an toàn và phòng chống cháy nổ tốt cũng như có 
các biện pháp quản lý hiệu quả. 

+ Sự cố chập điện do sét đánh cũng có thể xảy ra. Khi bị sét đánh sẽ gây ra phản 
ứng dây chuyền về chập điện và tạo nguy cơ cháy nổ cao. 

+ Sự cố do sử dụng các loại nhiên liệu trong quá trình đun nấu: dầu DO, gas… 

+ Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và 
làm ô nhiễm cả môi trường đất, nước và không khí một cách nghiêm trọng. Sự cố cháy 
nổ còn ảnh hưởng tới tính mạng con người. Vì vậy, công tác phòng chống cháy nổ sẽ 
phải được thực hiện nghiêm ngặt và được kiểm tra thường xuyên. 
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+ Các thiết bị, máy móc được dùng trong dự án phần lớn là sử dụng điện năng để 
phục vụ cho quá trình hoạt động. Do đó, sự cố hỏa hoạn do những nguyên nhân: 

 Cháy do dùng điện quá tải: quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải 
của dây dẫn. Khi mắc điện vào máy móc, thiết bị sẽ tính nhu cầu cấp điện 
cho các loại thiết bị, máy móc này với tổng công suất điện cần thiết. Từ đó, 
sẽ xác định được dây dẫn có tiết diện phù hợp cho tất cả các dụng cụ tiêu 
thụ điện đều sử dụng dây dẫn không quá mức quy định và vẫn đảm bảo 
được an toàn.  

 Cháy do chập mạch: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, dây 
nóng chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất 
nhỏ, dòng điện trong mạch tăng rất lớn. Áp dụng định luật Jun – Lenxo vào 
trường hợp này thì sẽ dễ dàng nhận ra rằng khi dòng điện có cường độ càng 
cao thì năng lượng của đoạn mạch sẽ càng được tăng cao. Năng lượng này 
chính là nhiệt năng do dây dẫn sinh ra. Khi đó, dây dẫn sẽ phát sinh ra nguồn 
nhiệt năng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm cháy thiết bị 
tiêu thụ điện. 

 Cháy do sét đánh: khi vào mùa mưa thường có tình trạng sấm sét đi kèm 
mưa lớn. Do đó, khả năng bị sét đánh xuống khu vực dự án cũng có thể xảy 
ra. Đây là nguyên nhân gián tiếp làm chập mạch điện gây nên cháy nổ tại 
dự án. Xác suất xảy ra sự cố tùy theo ý thức chấp hành nội quy và quy tắc 
an toàn. 

PCCC của dự án trong từng trường hợp cụ thể. Do đó, chủ đầu tư trang bị các 
phương tiện PCCC và các kiến thức an toàn PCCC; củng cố ý thức; trách nhiệm cho các 
hộ sống trong khu nhà liên kế, khu nhà biệt thự,... để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. 

- Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải: Trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống 
xử lý nước thải của dự án có khả năng xảy ra sự cố do hư hỏng các thiết bị như bơm 
định lượng nước thải, máy thổi khí, bị nghẹt đường ống, vận hành không đúng quy định. 
Nếu sự cố xảy ra thì hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống sẽ không đạt yêu cầu, gây ô 
nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến dân cư xung quanh, đồng thời phát sinh mùi hôi gây 
khó chịu, mát vẻ mỹ quan đô thị. Trong giai đoạn này chủ dự án lưu ý ghi nhận các sự 
cố xảy ra trong quá trình vận hành thử nghiệm và phương án xử lý, làm cở sở giải pháp 
khi Hệ thống xử lý nước thải bắt đầu vận hành thương mại. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 
thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

- Phòng ngừa sự cố cháy nổ: 

Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và làm 
ô nhiễm cả môi trường đất, nước và không khí một cách nghiêm trọng. Sự cố cháy nổ 
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còn ảnh hưởng tới tính mạng con người. Vì vậy, công tác phòng chống cháy nổ sẽ phải 
thực hiện nghiêm ngặt và được kiểm tra thường xuyên. Các công trình Phòng cháy chữa 
cháy được xây dựng hoàn thiện trước khi đưa dự án vào vận hành thử nghiệm. Chủ dự 
án có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau: 

+ Đảm bảo thi công xây dựng mạng lưới cấp nước chữa cháy, các họng ống cứu 
hỏa theo đúng thiết kế được phê duyệt, đảm bảo công tác chữa cháy tại khu vực khi có 
sự có xảy ra.  

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện định kỳ, hạn chế tình trạng chập điện, dây 
dẫn điện bị rò rỉ, kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương tiện PCCC. 

+ Trang bị thêm hệ thống còi, kẻng báo cháy và khuyến khích các hộ dân trang bị 
bình chữa cháy CO2 cầm tay ở mỗi gia đình và đặt ở vị trí dễ tìm để chủ động trong 
công tác chữa cháy. 

+ Xây dựng nội quy phòng chống cháy nổ. 

+ Ban hành nội quy cụ thể về an toàn sử dụng điện, an toàn PCCC và dán cổng dự 
án để cảnh báo người dân về nguy cơ cháy nổ, giúp họ có ý thức hàng ngày trong công 
tác phòng ngừa cháy nổ ngay tại nơi ở của mình. 

- Biện pháp ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Trong giai đoạn này để hạn chế tối đa sự cố từ hệ thống xử lý nước thải, chủ dự án 
thực hiện các giải pháp sau: 

+ Giải pháp kỹ thuật:  

 Đầu tư qui trình công nghệ vận hành tự động, xử lý nước thải hiệu quả dựa 
trên qui trình công nghệ đã được phê duyệt tại báo cáo ĐTM và tham khảo 
các qui trình công nghệ vận hành ổn định tại các khu dân cư, đô thị mới lân 
cận trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận;  

 Trang thiết bị máy móc bố trí tại Trạm XLNT phải có nguồn gốc rỏ ràng, 
thương mại phổ biến trên cả nước, thế giới, dễ bảo trì, sửa chữa, thay thế; 
sử dụng trang thết bị đã có uy tín tại lĩnh vực XlNT, có mức ổn định, đồ bền 
cao; các thiết bị bố trí đều có 02 thiết bị 01 vận hành 01 dự phòng, hoạt 
động luân phiên để tạo sự bền vững, ổn định. 

 Thi công hệ thống điều khiển theo hướng tự động hóa hoàn toàn thông qua 
PLC, Biến tần điều khiển tự động; bảo vệ sự ổn định của thiết bị và an toàn 
đối với con người trong quá trình vận hành thông qua roley nhiệt, khởi động 
từ, bộ nguồn chuyển đổi 24-26V điều khiển các phao trong bể , thiết bị trong 
tủ; có hệ thống MCCP, MCP riêng để dễ vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và 
thay thế các thiết bị khi cần bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế. 
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 Lắp đặt trang thiết bị đúng hướng dẫn nhà cung cấp và qui trình vận hành 
của Trạm XLNT. 

 Thường xuyên vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống theo 
đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

 Thiết kế chia các bể xử lý trong hệ thống xử lý nước thải thành nhiều ngăn, 
khi có sự cố xảy ra ở bất kỳ ngăn nào thì hệ thống xử lý vẫn đảm bảo hoạt 
động liên tục; bể gom và bể điều hòa có lưu lượng lớn, cao trình lỗ thông 
bể bố trí phù hợp, đáp ứng phòng ngừa sự cố khi cúp điện 

 Bố trí nhân viên kỹ thuật theo dõi và vận hành hệ thống xử lý nước liên tục, 
nếu có sự cố xảy ra phải báo ngay với nhà thầu để khắc phục sự cố, đồng 
thời kết hợp với nhà thầu thực hiện bảo hành, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị 
đúng thời gian và thông số kỹ thuật thiết bị do nhà cung cấp hướng dẫn. 

 Đảm bảo vận hành Hệ thống xử lý nước thải theo đúng hướng dẫn vận hành 
của nhà thầu xây dựng. 

 Định kỳ phối hợp với các đơn vị thu mẫu có đủ chức năng tiến hành lấy 
mẫu nước thải trước và sau xử lý để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình. 

+ Lưu ý trong giai đoạn vận hành thử nghiệm: 

 Nuôi cấy vi sinh trong thời gian từ 10 - 30 ngày đảm bảo hoạt động vi sinh 
vật trước khi đưa nước thải vào hệ thống vận hành. 

 Đưa lưu lượng nước thải dần dần vào, tránh hiện tượng sốc tải hệ thống vi 
sinh. 

 Thời gian than vận hành thử nghiệm và giai đoạn ban đầu vận hành, lưu 
lượng nước thải chưa đảm bảo hoạt động ổn định của Hệ thống cần bổ sung 
dinh dưỡng cho hoạt động của vi sinh vật (dưỡng chất là mật rỉ đường pha 
loãng vào nước, phân NPK hoặc hỗn hợp phân Ure + phân DAP). 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): - 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt 
động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có): 

Để đánh giá tác động của việc thực hiện dự án đến các thành phần môi trường khu 
vực. Chủ Dự án, đơn vị tư vấn đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng Cần Thơ (Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 
Vimcerts 019) tiến hành quan trắc chất lượng môi trường nền tại khu vực dự án, việc đo 
đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu tuân theo quy trình kỹ thuật về quan trắc môi trường, số đợt 
khảo sát là 03 đợt theo đúng quy định của Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 
31/12/2019. Vị trí quan trắc tại các điểm như sau: 
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Bảng 7. Vị trí tọa độ điểm thu mẫu nước mặt mương ấp Chiến Lược 

TT Thu mẫu Ký 
hiệu 

Số lượng 
mẫu 

Ngày thu 
mẫu 

Tọa độ 
X Y 

1 

Thu mẫu nước mặt 
mương ấp Chiến Lược 
(cặp bãi rác Bình Đức 

đã đóng lắp). 

NM1 03 

29/12/2020 

0571139 1152233 
30/12/2020 
31/12/2020 
30/12/2020 
31/12/2020 

Kết quả phân tích hiện trạng môi trường thành phần tại khu vực dự án được trình 
bày như sau: 

Bảng 8. Kết quả phân tích mẫu nước mặt mương ấp Chiến Lược 

TT Chỉ tiêu 
Kết quả QCVN 08-MT 

:2015/BTNMT 
(Cột B1) Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 pH 6,71 6,77 6,70 5,5 - 9 

2 COD (mg/l) 32 31 33 30 

3 BOD5 (200C) (mg/l) 18 18 18 15 

4 Chất rắn lơ lửng 
(TSS) (mg/l) 24,00 15,00 14,50 50 

5 Coliforms 
(MPN/100ml) 2,1x104 4,8x103 4,8x103 7.500 

6 Dầu mỡ tổng (mg/l) 2,00 1,8 2 1 

7 Oxy hòa tan  (DO) 
(mg/l) 5,8 5,8 5,9 ≥ 4 

8 Amoni (NH4+) (tính 
theo N) (mg/l) 0,55 0,59 0,79 0,9 

9 Hàm lượng tổng nito 
(mg/l) 8,41 8,69 9,53 10 

10 Hàm lượng thủy ngân 
(mg/l) KPH KPH KPH 0,001 

11 Hàm lượng chì (mg/l) KPH KPH KPH 0,05 

12 Hàm lượng sắt (mg/l) 0,53 0,53 0,54 1,5 

Ghi chú: QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước mặt, Cột B1 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. 



34 

 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực mương ấp Chiến 
Lược (cặp bãi rác Bình Đức đã đóng lắp) cho thấy các số chỉ tiêu phân tích cơ bản như 
COD, BOD5 và dầu mở tổng vượt so với giới hạn cho phép theo QCVN 08-
MT:2015/BTNMT, do đó cần xử lý nước thải của dự án đạt quy chuẩn cho phép trước 
khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

  Mương ấp Chiến Lược là nguồn tiếp nhận trực tiếp nước thải trong quá trình san 
lấp và vận hành khai thác, căn cứ hướng dẫn Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 
29/12/2017 quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 
nước sông hồ, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải theo công thức sau: 

Ltn = (Ltđ – Lnn) x Fs 

Trong đó:  

Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn 
vị tính là kg/ ngày; 

Ltđ: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông và được 
xác định theo công thức sau: Ltđ = Cqc x Qc x 86,4  

Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn 
sông và được xác định theo công thức sau: Lnn = Cnn  x Qs x 86,4 

Fs: Hệ số an toàn, được xem xét lựa chọn từ 0,3 – 0,7 

Kết quả khả năng chịu tải của mương ấp Chiến Lược được tính toán trong bảng 
như sau: 

Bảng 9: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của mương ấp Chiến Lược 

TT Thông số 
phân tích 

Kết quả 
phân tích* 

Kết quả theo 
Quy chuẩn Ltđ Lnn Ltn 

1 pH 6,73 9,0 777,6 581,5 98,05 
2 COD 32 30,0 2.592,0 2.764,8 -86,4 
3 BOD5 18 15,0 1.296,0 1.555,2 -129,6 
4 TSS 17,8 50,0 4.320,0 1.537,9 1.391 

5 Dầu mỡ 
tổng 1,9 1,0 86,4 164,16 -38,8 

6 NH4+ 0,64 0,9 77,8 55,3 11,25 
7 Coliforms 1,02 x104 7.500 648.000 881.280 -116.640 

Ghi chú:  

* Kết quả phân tích là số liệu trung bình 03 đợt quan trắc. 

* Giả sử lưu lượng dòng chảy của đoạn kênh được đánh giá là 1 m3/s 
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Kết luận: Khả năng tiếp nhận nước thải sức chịu tải mương ấp Chiến Lược nguồn 
tiếp nhận nước thải của dự án trong các giai đoạn của dự án như sau: Còn khả năng chịu 
tải các thông số pH, TSS, NH4+; Không còn khả năng chịu tải với thông số dầu mở 
tổng, COD, BOD5 và Coliforms. Do đó, nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận 
phải xử lý đạt quy chuẩn cho phép đặt biệt với các thông số không còn khả năng chịu 
tải của nguồn tiếp nhận. 

Do đó, nước thải phát sinh tại dự án sẽ được thu gom và xử lý triệt để đưa về hệ 
thống xử lý nước thải tập trung của dự án, công suất 460 m3/ngày.đêm để xử lý đạt cột 
A – QCVN 14:2008/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước 
khi thải vào nguồn tiếp nhận là mương ấp Chiến Lược. 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 
phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): - 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường (nếu có): 

Căn cứ quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số: 490/QĐ-
STNMT ngày 22 tháng 04 năm 2021 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: “Khu đô thị Bắc 
Long Xuyên”; Nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường về công trình xử lý nước thải của dự án “Khu đô thị Bắc 
Long Xuyên”, cụ thể như sau: 

- Những nội dung báo cáo đề nghị thay đổi: 

Thay đổi công trình xử lý nước thải của dự án: “Khu đô thị Bắc Long Xuyên”, cụ 
thể như sau: 

 Thay đổi về kích thước bố trí các công đoạn xử lý và thiết bị lắp đặt trong bể cho 
phù hợp với thực tế công trình tại hiện trường, thẩm mỹ cảnh quan tại ví trí bố trí 
hệ thống xử lý nước thải. 

 Công trình xử lý nước thải mới điều chỉnh, không có thay đổi về qui trình công 
nghệ xử lý, công suất xử lý so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường;  

 Các thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý mới được điều chỉnh cho phù hợp hơn 
với công năng xử lý (các thiết bị chủ yếu được nâng công suất cao hơn so với phê 
duyệt do đặc tính của thiết bị sẽ giảm công suất theo thời gian sử dụng). 

 Ngoài việc điệc chỉnh công trình xử lý nước thải trên. Dự án không có sự thay 
đổi tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất kinh doanh dịch vụ hoặc thay đổi 
khác làm tăng tác động xấu đến môi trường. 
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- Tác động cho việc thay đổi: 

 Do hệ thống xử lý nước thải mới điều chỉnh không thay đổi công suất thiết kế, 
qui trình công nghệ nên không gây tác động xấu đến môi trường. Không có thay 
đổi vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý vào nguồn nước có yêu cầu cao hơn về 
quy chuẩn xả thải hoặc thay đổi nguồn tiếp nhận làm gia tăng ô nhiễm, sạt lở, sụt 
lún. 

 Việc điều chỉnh công trình xử lý nước thải tăng công suất các thiết bị lắp đặt, 
giúp hiệu quả xử lý tăng cao; giữ được sự ổn định theo thời gian sử dụng. 

 Ngoài ra hệ thống mới điều chỉnh được bố trí có cao độ -4,0 m so với nền vỉa hè, 
sử dụng phần trên mặt bể còn 0,5m được sử dụng để bố trí cây xanh, thảm cỏ; 
tăng được diện tích cây xanh của khu vực, tạo vẽ mỹ quan cho công trình lắp đặt 
và thuận lợi cho cao độ thi công của hệ thống thoát nước thải. 

(Bản vẽ công trình xử lý nước thải mới điều chỉnh đã được thông qua thẩm tra của 
Sở Xây dựng được đính kèm Phụ lục của báo cáo). 
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CHƯƠNG IV 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có): 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn số 01: nước thải sinh hoạt 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 460 m3/ngày.đêm (tính theo công suất của hệ 
thống xử lý nước thải). 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của dự 
án, xả thải vào nguồn tiếp nhận là mương ấp Chiến Lược. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 
giá trị nằm trong giới hạn của cột A, QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Bảng 10. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

STT Thông số Đơn vị QCVN 14:2008/BTNMT, 
Cột A 

1 Lưu lượng - - 
2 pH - 5 – 9 
3 BOD5 mg/l 30 
4 TSS mg/l 50 
5 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 
6 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 
7 Amoni (tính theo N) mg/l 5 
8 Nitrat (NO3-) (tính theo N mg/l 30 
9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 
10 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 
11 Phosphat (PO43-) (tính theo P) mg/l 6 
12 Tổng Coliforms MNP/100ml 3.000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả nước thải: điểm tiếp nhận là mương ấp Chiến Lược (cặp bãi rác Bình 
Đức đã đóng lắp). Vị trí xả thải theo tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o: (x: 1152233; y: 
0571139). 

+ Phương thức xả thải: tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: mương ấp Chiến Lược (cặp bãi rác Bình Đức đã 
đóng lắp). 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có): - 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có): - 

4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất 
thải nguy hại (nếu có): - 

5. Nội dung đề nghị cấp giấy phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước 
ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có): -  
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CHƯƠNG V 
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan 
trắc môi trường của dự án được thực hiện theo khoản 01 điều 21 Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT. 

A. Trường hợp dự án đầu tư được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 

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

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: sau khi được cấp giấy phép môi trường, 
chủ dự án sẽ tiến hành nghiệm thu xây dựng với Sở Xây dựng tỉnh An Giang, đồng thời 
tiến hành kinh doanh bán nền, nhà theo đúng qui định cho người dân có nhu cầu. Khi có 
người dân vào ở tại khu đô thị, chủ dự án sẽ cho vận hành tạm trạm XLNT để tiếp nhận 
nước thải phát sinh, đồng thời kết hợp với nhà thầu tổ chức nuôi cấy vi sinh, bổ sung 
dinh dưỡng tạm để trạm XLNT hoạt động ổn định, đạt qui chuẩn cho phép; khi số hộ 
dân đạt 30% công suất thiết kế hộ dân tại khu đô thị, chủ dự án sẽ kết hợp với nhà thầu 
để tổ chức triển khai thu mẫu đánh giá quá trình vận hành thử nghiệm của Trạm XNNT 
đúng qui định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP; trước khi tiến hành thu mẫu để đánh giá 
quá trình vận hành thử nghiệm của Trạm XLNT, chủ dự án sẽ có văn bản thông báo đến 
cơ quan thẩm định, kiểm tra, giám sát cấp Giấy phép môi trường biết trước 30 ngày, để 
thực hiện quá trình kiểm tra giám sát đúng theo qui định. 

- Công suất dự kiến khi tiến hành thu mẫu đánh giá giai đoạn vận hành thử nghiệm 
(thu mẫu để đánh giá hiệu quả của Trạm XLNT): 140 m3/ngày.đêm. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 
bị xử lý chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị 
định số 08/2022/NĐ-CP, nên dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc (thu mẫu) 
đánh giá hiệu quả từng công đoạn xử lý của Trạm XLNT trong giai đoạn vận hành thử 
nghiệm, mà chỉ thuộc đối tượng phải quan trắc (thu mẫu) đánh giá hiệu quả xử lý nước 
thải của Trạm XLNT trong giai đoạn vận hành ổn định, căn cứ khoản 4 Điều 21 Thông 
tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

Theo khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT “Đối với các dự án không 
thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này (không thuộc Loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy mô lớn), việc quan trắc chất thải 
do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu 
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đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất 
thải”. 

Từ những qui định trên, chủ dự án lập kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý 
của công trình hệ thống xử lý nước thải được trình bày như sau: 

Bảng 11. Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình hệ thống xử 
lý nước thải 

STT Thời gian dự kiến Vị trí quan trắc Thông số quan trắc 
Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải  

1 Chủ dự án sẽ thông 
báo bằng văn bản 
đến cơ quan kiểm 
tra, giám sát trước 
30 ngày, được tính 
từ ngày quan trắc 
đánh giá hiệu quả 
của công trình xử lý 
nước thải. Thời 
gian thực hiện quan 
trắc: 03 ngày liên 
tiếp 

Đầu vào và ra của 
Trạm XLNT (mẫu đơn) 

+ Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, 
Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua 
(tính theo H2S), Amoni (tính 
theo N), Nitrat (NO3-) (tính 
theo N, tổng các chất hoạt 
động bề mặt, dầu mỡ động 
thực vật, Phosphat (PO43-) 
(tính theo P), tổng Coliforms. 
+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 
14:2008/BTNMT, cột A. 

2 

3 

+ Đơn vị thực hiện quan trắc dự kiến: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và 
Phân tích Môi trường Phương Nam (VIMCERT 039). 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 
của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Chương trình quan trắc môi trường định kỳ của Dự án khi đi vào vận hành thương 
mại như sau: 

- Quan trắc nước thải: 

+  Vị trí lấy mẫu:  

 Đầu vào của hệ thống xử lý nước thải, tọa độ xả thải theo VN 2000 múi 
chiếu 3o (x: 1103139; y: 580948). 

 Đầu ra của hệ thống xử lý nước thải, tọa độ xả thải theo VN 2000 múi chiếu 
3o (x: 1103139; y: 580948). 

+  Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua 
(tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-) (tính theo N, tổng các chất hoạt động 
bề mặt, dầu mỡ động thực vật, Phosphat (PO43-) (tính theo P), Tổng Coliforms. 
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+ Quy chuẩn so sánh: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 
14:2008/BTNMT, cột A. 

+ Tần suất quan trắc: 06 tháng/01 lần (theo Điều 97 NĐ 08/2022/NĐ-CP). 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: - 

Căn cứ điều 97 và Phụ lục XXIX Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì cơ sở không thuộc 
đối tượng phải thực hiện quan trắc chất thải (tự động, liên tục) theo quy định của pháp 
luật. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 
khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án: - 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm được thống kê như sau: 

Bảng 12. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Stt Nội dung công việc Số lượng 
(mẫu/đợt) 

Số 
đợt/năm 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

III Phí phân tích mẫu nước thải 

1 Lưu lượng 2 2 0 0 
2 pH 2 2 70.000 280.000 
3 BOD5 2 2 120.000 480.000 
4 TSS 2 2 100.000 400.000 
5 Tổng chất rắn hòa tan 2 2 100.000 400.000 
6 Sunfua (tính theo H2S) 2 2 100.000 400.000 
7 Amoni (tính theo N) 2 2 100.000 400.000 
8 Nitrat (NO3-) (tính theo N 2 2 100.000 400.000 
9 Tổng các chất hoạt động bề mặt 2 2 500.000 2.000.000 
10 Dầu mỡ động thực vật 2 2 400.000 1.600.000 
11 Phosphat (PO43-) (tính theo P) 2 2 100.000 400.000 
12 Tổng Coliforms 2 2 120.000 480.000 
II Phí thu mẫu         
1 Phương tiện 1 2 800.000 1.600.000 
2 Nhân công 2 2 200.000 800.000 

Tổng cộng trước thuế 9.640.000 
 

  



42 

 

CHƯƠNG VII 
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
môi trường. 

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu tác động, 
cam kết xử lý chất thải đạt các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành về môi trường như đã 
nêu trong bản báo cáo. Cụ thể: 

- Chủ dự án cam kết thực hiện đúng nội dung (vận hành công trình xử lý nước thải) 
đúng với quy mô nâng công suất của cơ sở để đảm bảo thu gom, xử lý triệt để nước thải 
phát sinh đạt quy chuẩn theo quy định trước khi thoát vào nguồn tiếp nhận. 

- Tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải.  

- Đảm bảo các thông số ô nhiễm nước thải nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 
14:2008/BTNMT, cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- CTR phát sinh tại dự án được thu gom và xử lý đúng quy định.  

+ Chất thải sinh hoạt chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý;  

+ Chất thải rắn (bùn thải): chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý 
theo quy định. 

+ Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, lưu trữ và xử lý đúng theo Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục thực 
hiện ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng 
quy định.  

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo đúng báo cáo đã được 
cấp giấy phép môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
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