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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 1602, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Hồng Phong.   

- Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc. 

- Điện thoại: 02963. 943727   Fax: 02963. 943 066. 

- Mã số thuế: 1600184590. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV số: 

1600184590 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu 

ngày 09 tháng 7 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15 tháng 4 năm 

2017. 

2. Thông tin về cơ sở 

- Tên cơ sở: Kho xăng dầu Vịnh Tre. 

- Địa điểm cơ sở: Quốc lộ 91, ấp Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

- Loại hình hoạt động của cơ sở: Kho lưu chứa xăng dầu. 

- Các quyết định, giấy phép liên quan tới môi trường của Kho xăng dầu 

Vịnh Tre đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp như sau: 

+ Quyết định số 169/QĐ-STNMT ngày 09/7/2014 về việc phê duyệt Đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết của Kho xăng dầu Vịnh Tre. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV 

xăng dầu An Giang mã số QLCTNH: 89.000118.T (cấp lần 8) cấp ngày 22 

tháng 12 năm 2020. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành số 821/GXN-STNMT ngày 05/6/2015 về việc 

thực hiện đề án Bảo vệ môi trường chi tiết của Kho xăng dầu Vịnh Tre. 
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+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2375/GP-STNMT ngày 

22/9/2017 của Kho xăng dầu Vịnh Tre.  

+ Công văn số 2353/STNMT-MT ngày 21/9/2017 về việc chấp thuận việc 

thay thế cụm bể chứa xăng tại Kho xăng dầu Vịnh Tre. 

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

tư công): Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên số: 1600184590 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp đăng ký lần 

đầu đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 7 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 

15 tháng 4 năm 2017, cơ sở có tổng vốn đầu tư là 43.900.000.000 (Bằng chữ: 

Bốn mươi ba tỷ chín trăm triệu đồng), thuộc nhóm C phân loại theo tiêu chí quy 

định của pháp luật về đầu tư công dự án kho tàng có tổng vốn đầu tư dưới 45 tỷ 

(theo khoản 4, điều 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14). Bên cạnh đó, cơ sở 

xả nước thải sau xử lý vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

(sông Hậu). Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 25, số thứ tự 04 Mục I Phụ lục IV 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì Kho xăng dầu 

Vịnh Tre thuộc mục dự án đầu tư nhóm II. 

- Căn cứ khoản 2 điều 39 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, cơ sở 

thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường. Căn cứ điểm c, khoản 3, điều 41 

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020, cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh An Giang phê duyệt kết quả thẩm định đề án Bảo vệ môi trường chi 

tiết, do đó cơ sở thuộc trường hợp phải có Giấy phép môi trường do UBND tỉnh 

cấp. Cơ sở đã đi vào hoạt động từ năm 1976 vì vậy Công ty TNHH MTV xăng 

dầu An Giang thực hiện hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường theo Phụ lục X 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ Môi trường trình Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh An Giang xem xét thẩm định và cấp giấy phép môi 

trường cho cơ sở. 

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

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Tổng diện tích mặt bằng kho: 5.023 m2. 

- Tổng sức chứa của kho: 2.100 m3. 
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- Tổng số bể chứa: 16 bể đặt nổi, được chia thành 2 khu vực. Bể có dạng 

hình trụ được làm bằng vật liệu thép.  

+ Khu vực 1: Gồm cụm bể đặt nổi 1 và cụm bể đặt nổi 2, có tổng cộng 14 

bồn chứa dầu diesel mỗi bể chứa 100 m3, tổng dung tích 1.400 m3. 

+ Khu vực 2: Cụm 02 bể thép trụ đứng, có tổng cộng 02 bể chứa xăng mỗi 

bể chứa 350 m3, tổng dung tích 700 m3. 

- Kho xăng dầu Vịnh Tre chủ yếu lưu trữ: Xăng RON95,  xăng E5 RON92,  

dầu DO 0,001S-V và dầu DO 0,05S-II. 

Bảng 1. 1. Danh mục xăng dầu chứa tại kho 

Stt Sản phẩm Số bể 
Thể tích bể 

(m3) 

Sức chứa 

(m3) 

1 Bể chứa xăng RON95 1 350 350 

2 Bể chứa xăng E5 RON92 1 350 350 

3 Bể chứa dầu DO 0,05S-II 10 100 1.000 

4 Bể chứa dầu DO 0,001S-V 4 100 400 

TỔNG CỘNG 16 1.000 2.100 

Trữ lượng xăng dầu xuất, nhập tại kho trong 6 tháng đầu năm như sau: 

Bảng 1. 2. Trữ lượng xăng dầu xuất, nhập tại kho 

Stt Sản phẩm 
Trữ lượng xuất, nhập 

(m3/6 tháng) 

1 Xăng RON95 12.755 

2 Xăng E5 RON92 4.266 

3 Dầu DO 0,05S-II 10.402 

4 Dầu DO 0,001S-V 5.185 

TỔNG CỘNG 32.608 

(Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 
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- Nhân sự: 11 người làm việc xuyên suốt tại kho, trong đó có 7 nhân viên ở 

lại kho trực ca đêm. 

    + Trưởng kho: 01 người. 

              + Phó kho: 01 người. 

              + Nhân viên:  09 người. 

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày, luôn có người trực kho 24/24. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Do loại hình hoạt động của cơ sở là kho chứa xăng dầu nên tại cơ sở không 

diễn ra hoạt động sản xuất, vì thế không có quy trình, công nghệ sản xuất tại cơ sở. 

3.2.1. Quy trình hoạt động của cơ sở 

Tại cơ sở chủ yếu là nhập hàng (xăng và dầu các loại), lưu trữ và xuất cho 

các doanh nghiệp, các cơ sở trực thuộc Công ty xăng dầu An Giang nên không 

có quy trình sản xuất mà chỉ có quy trình hoạt động của kho. Dưới đây là quy 

trình hoạt động của kho: 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Thuyết minh quy trình 

Xăng dầu từ Tổng kho (trực thuộc Tập đoàn) được vận chuyển bằng sà 

lan đến cầu tàu xuất nhập của cơ sở. Xăng dầu được bơm lên các bể chứa của 

Kho xăng dầu Vịnh Tre để tạm trữ thông qua đường ống nhập kín. Khi khách 

hàng (cửa hàng trực thuộc của công ty hoặc các doanh nghiệp tư nhân ở khu vực 

lân cận) có nhu cầu nhập xăng dầu sẽ đến kho bằng đường bộ là xe bồn hoặc 

đường thủy là tàu, sà lan,.. lúc này kho sẽ xuất hàng thông qua đường ống xuất 

kín. Tại khu vực xuất xăng dầu cho xe bồn, chủ cơ sở sẽ cho phun nước làm sạch bề 

XĂNG, DẦU 

NHẬP KHO 

XUẤT 
Phát sinh nước thải khi 

rửa nền 

Sử dụng nước để 

làm sạch nền 

Hình 1. 1. Quy trình hoạt động của kho 
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mặt nền (định kỳ 01 lần/ngày), vì thế nước thải nhiễm dầu phát sinh ở giai đoạn này 

cần được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Các loại xăng dầu tồn trữ tại kho: Xăng RON95, xăng E5 RON92, dầu DO 

0,05S-II và dầu DO 0,001S-V. 

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

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng 

4.1.1. Nguyên liệu 

Tại cơ sở không diễn ra các hoạt động sản xuất, vì thế nguyên liệu sử dụng 

tại cơ sở cũng là sản phẩm của cơ sở là các loại xăng dầu được cơ sở lưu kho để 

xuất bán cho khách hàng. Trữ lượng các sản phẩm được cơ sở trữ tại kho trung 

bình 1 tháng như sau: 

Bảng 1. 3. Trữ lượng xăng dầu nhập tại kho 

Stt Nguyên liệu (sản phẩm) Trữ lượng (m3/tháng) 

1 Xăng RON95 2.125,8 

2 Xăng E5 RON92 711 

3 Dầu DO 0,05S-II 1.733,7 

4 Dầu DO 0,001S-V 864,2 

TỔNG CỘNG 32.608 

(Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

4.1.2. Nhiên liệu 

Nhiên liệu sử dụng chủ yếu tại cơ sở là dầu DO, dầu DO được dùng cho 

máy phát điện trong trường hợp xảy ra sự cố mất điện tại cơ sở. Lượng dầu sử 

dụng trung bình khoảng 200 kg/năm. 

Ngoài ra, trong trường hợp sự cố hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở, cơ sở sẽ cho 

khởi động máy bơm chữa cháy, nhiên liệu sử dụng cho máy bơm là xăng. Lượng 

xăng sử dụng sẽ tùy thuộc vào thời gian hoạt động của máy bơm.  
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4.1.3. Hóa chất 

Trong trường hợp có sự cố hỏa hoạn xảy ra thì chất tạo bọt sử dụng để chữa 

cháy. Lượng chất tạo bột sử dụng sẽ tùy thuộc vào quy mô của đám cháy.  

4.2. Nhu cầu về điện 

 Công ty sử dụng nguồn điện do Điện lực Châu Phú – Công ty điện lực An 

Giang cung cấp. Nguồn điện này sử dụng cho mục đích chiếu sáng và các hoạt 

động của kho như bơm xăng dầu. Căn cứ theo hóa đơn thanh toán tiền điện 

tháng 7 năm 2022 của Kho chứa xăng dầu Vịnh Tre thì lượng điện tiêu thụ từ 

ngày 11/6/2022 đến ngày 10/7/2022 là  2.286 kWh/tháng (đính kèm hóa đơn tiền 

điện phía sau phụ lục). 

4.3. Nhu cầu về nước 

 Do hệ thống ống cấp nước của Công ty điện nước Châu Phú không thuận 

tiện nên hiện tại nước dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân của nhân viên tại kho 

và cho các hoạt động làm sạch nền, được sử dụng từ nguồn nước sông Hậu. 

Nước mặt từ sông Hậu được nhân viên bơm liên tục mỗi ngày vào bể nước 

cứu hỏa có thể tích chứa là 80 m3, nước sau quá trình tự lắng sẽ được tiếp tục 

bơm vào bồn chứa đặt phía trên khu vực nhà văn phòng thể tích bồn là 1 m3 để 

phục cho việc sinh hoạt hằng ngày của nhân viên làm việc tại kho. 

- Nước sử dụng cho sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD, tiêu chuẩn cấp 

nước sinh hoạt của khu vực nội thị đô thị phụ thuộc vào loại đô thị nhưng tối 

thiểu là 80 lít/người/ngày đêm, chọn lượng nước cấp cho cơ sở là 100 

lít/người/ngày đêm. 

Tổng số nhân viên làm việc tại kho là 11 người. Trong đó có 07 nhân viên 

làm việc xuyên suốt ca ngày và ca đêm, có 4 nhân viên chỉ làm việc ca ngày ước 

tính khoảng 50% định mức. Vậy Lượng nước sử dụng tại cơ sở là: 

7 người x 100 lít/người/ngày đêm + 4 người x (50%*100 lít/người/ngày đêm)   

= 700 lít/ngày đêm + 200 lít/ngày đêm = 900 lít/ngày đêm = 0,9 m3/ngày đêm. 

- Nước vệ sinh sân nền khu vực xuất xăng dầu cho xe bồn: Định kỳ mỗi 

ngày 01 lần, nhân viên sẽ cho phun nước làm sạch và mát nền trong thời gian 

khoảng 15 phút, công suất máy bơm nước 0,7m3/phút. Lượng nước cần sử dụng 

là: 15 phút * 0,7m3/phút = 10,5 m3/ngày đêm.  

Vậy tổng nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở ước tính khoảng: 

   0,9 m3/ngày đêm + 10,5 m3/ngày đêm = 11,4 m3/ngày đêm. 
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5. Các thông tin khác  liên quan đến cơ sở 

5.1. Vị trí địa lý của cơ sở 

Kho xăng dầu Vịnh Tre có tọa độ X: 551281 (m), Y: 1172399 (m) (VN-

2000/An Giang), tọa lạc tại  thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, Tỉnh 

An Giang.  

Vị trí của Kho có tứ cận tiếp giáp như sau: 

 - Phía Đông Bắc: giáp sông Hậu. 

 - Phía Tây Nam: giáp Quốc lộ 91. 

 - Phía  Đông Nam: giáp đất trống, vườn tạp. 

 - Phía Tây Bắc: giáp Xí nghiệp lương thực thực phẩm Châu Phú. 

 

Hình 1. 2. Vị trí của Kho xăng dầu Vịnh Tre 
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Bảng 1. 4. Tọa độ giới hạn vị trí cơ sở theo VN-2000/An Giang 

5.1.1. Hệ thống giao thông  

Kho xăng dầu Vịnh Tre nằm cặp Quốc lộ 91, tuyến đường chính nối liền 

giữa các đô thị như Châu Đốc - Long Xuyên - Cần Thơ - Hậu Giang. Tuyến 

đường này đều đã trải nhựa bê tông hoàn chỉnh thuận lợi cho hoạt động vận 

chuyển xăng dầu bằng đường bộ cung cấp cho các cửa hàng của công ty trong 

tỉnh An Giang. Hiện nay dọc theo tuyến đường chưa bố trí cống thu gom nước 

mưa, nước mưa chảy tràn theo độ dốc địa hình. Hệ thống đường giao thông của 

kho đã được bê tông hóa khoảng 90%, 10% là đá dăm, bề rộng tối thiểu của 

tuyến đường giao thông nội bộ trong khu vực kho là 6 m để thuận tiện cho việc 

xuất nhập hàng và công tác PCCC. 

Cầu cảng: Đã xây dựng cầu cảng cặp bờ sông Hậu để xuất nhập xăng dầu 

với tọa độ X=551330 (m), Y=1172470 (m). 

5.1.2. Hệ thống sông, rạch  

Phía sau Kho xăng dầu Vịnh Tre là sông Hậu, đây là một con sông lớn 

trong hệ thống sông của ĐBSCL, thuận lợi cho việc xuất nhập xăng dầu trong 

hoạt động kinh doanh của kho. Đồng thời thuận lợi cho công tác phòng cháy 

chữa cháy tại cơ sở. 

5.1.3. Các đối tượng kinh tế-xã hội xung quanh cơ sở 

- Các đối tượng xung quanh cơ sở là các hộ dân sống dọc theo Quốc lộ 91 

với mật độ dân cư sinh sống đông đúc. Cơ sở cách nhà dân gần nhất khoảng 

30m về hướng Đông Nam.  

Vị trí 
Hệ tọa độ VN-2000 

X (m) Y (m) 

A 551262 1172397 

B 551311 1172427 

C 551378 1172329 

D 551333 1172302 
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- Kho xăng dầu Vịnh Tre cách Nghĩa trang liệt sỹ huyện Châu Phú khoảng 

150m về hướng Tây Nam; cách Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật An Giang 

khoảng 300m về hướng Tây. 

Bên cạnh đó, về hướng Đông Bắc kho cách Nhà máy phân bón Rồng 

MêKông (Công ty TNHH MTV Tư Long MêKông) khoảng 1.000m, cách chi 

nhánh Công ty TNHH thương mại Tân Thành khoảng 900m, cách Công ty CP 

XNK gạo Ngọc Thiên Phú khoảng 450m. 

Trong phạm vi 2 km xung quanh cơ sở không có khu vực ưu tiên bảo vệ 

như, nhà máy nước phục vụ cấp nước sinh hoạt, khu nuôi trồng thuỷ sản tập 

trung…. 

5.2. Hạng mục các công trình được xây dựng tại cơ sở 

- Tổng diện tích mặt bằng của kho là 5.023,6 m2. Bao gồm các hạng mục 

công trình như sau: 

Bảng 1. 5. Bảng các hạng mục công trình tại cơ sở 

 

Stt Hạng mục Diện tích Kết cấu 

1 Văn phòng  7 x 18 = 126 m2 

- Công trình cấp IV, 

dạng trệt. 

- Khung, cột bằng 

BTCT, tường xây 

gạch, mái lợp tole. 

- Nền lát gạch 

Ceramic. 

2 Nhà Kho 6 x 17 = 102 m2 

- Khung, cột bằng 

thép, vách xây tường 

cao 1,5m kết hợp với 

tole, mái lợp tole. 

- Nền xi măng. 

3 Nhà đặt máy phát điện 6 x 6 = 36m2 

- Khung, cột bằng 

thép, vách tole, mái 

lợp tole. 

- Nền xi măng. 

4 Nhà xuất xăng dầu cho 6 x 8 = 48 m2 - Khung, cột bằng 
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xe bồn thép, mái lợp tole. 

- Nền xi măng. 

5 Nhà bơm dầu 6 x 16 = 96 m2 

- Khung, cột bằng 

thép, mái lợp tole. 

- Nền xi măng. 

6 
Khu bể đặt nổi 1: chứa 

dầu 500m3 
20 x 26 = 520 m2 

Toàn bộ được bê tông 

hóa 
7 

Khu bể đặt nổi 2: chứa 

dầu 900m3 
20 x 40= 800 m2 

8 
Khu đặt 02 bể thép trụ 

đứng: 700m3 17 x35 = 595 m2 

9 Nhà bảo vệ cầu tàu 4 x 6 = 24 m2 

-Khung, cột bằng thép, 

mái lợp tole. 

-Nền xi măng. 

10 Nhà chứa quao quây dầu 5,9 x 5,95 = 35,105 m2 

- Công trình cấp IV, 

dạng trệt. 

- Khung, cột bằng 

BTCT, tường xây 

gạch, mái lợp tole. 

- Nền xi măng. 

11 Khu nhà ở công nhân 8,2 x 16,2 = 132,84 m2 

- Công trình cấp IV, 

dạng trệt. 

- Khung, cột bằng 

BTCT, tường xây 

gạch, mái lợp tole. 

- Nền lát gạch 

Ceramic. 

12 Kho chứa CTNH 2 x 4 = 8 m2 

- Khung, cột bằng 

thép, vách xây tường 

cao 1,5m kết hợp với 

tole, mái lợp tole. 

- Nền xi măng, có xây 

gờ bảo vệ xung quanh 

phạm vi kho. 

13 Nhà bơm nước cứu hỏa 2 x 2 = 4 m2 - Nhà tiền chế, vách 
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tole, vách tole, nền xi 

măng. 

14 Bể chứa nước cứu hỏa 4 x 10 = 40 m2 
- Xây dựng bê tông 

cốt thép. 

15 Bể gạn dầu 3 ngăn: 5m3 4,2 x 1,6 = 6,72 m2 

+ Thành bể xây 

gạch đặc M75, vữa 

XM M75. 

+ Trát trong và 

ngoài bể bằng vữa XM 

M75. 

+ Đan rãnh thoát 

nước bằng thép, liên 

kết bằng hàn. 

16 
Bể gạn dầu 3 ngăn: 

2,4m3 
2,4 x 1,4 = 3,36 m2 

+ Thành bể xây 

gạch thẻ M75, trát 

trong bằng vữa XM 

M75. 

+ Trát trong đánh 

màu bằng xi măng 

nguyên chất. 

+ Tấm nắp hố dùng 

thép CT-38, liên kết 

bằng phương pháp 

hàn, chiều cao đường 

hàn H=5mm, sơn 2 

nước chống gỉ và 2 

nước sơn màu. 

17 
Hệ thống thu lôi chống 

sét 
- - 

18 
Hệ thống ống công nghệ 

xuất nhập hàng 
- 

- 

19 
Hệ thống cống thoát 

nước thải và nước mưa 
- 

- 

20 

Tường ngăn cháy xung 

quanh xung quanh kho 

cao 2m 

- 

- 

21 Cầu tàu xuất nhập hàng - - 
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22 Sân bãi 2.446,575 
Bê tông hóa và rãi đá 

dăm nhuyễn. 

Tổng 5.023,6  

5.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở như sau: 

Bảng 1. 6. Hạng mục các công trình bảo vệ môi trường 

STT 
Hạng mục 

công trình 

Số 

lượng 
Mô tả Hiện trạng 

1 
Hầm tự hoại 

03 ngăn 
01 

- Hầm tự hoại được xây ngầm 

bên dưới nhà vệ sinh có thể 

tích là 4,9 m3. 

- Nhiệm vụ: Xử lý nước thải 

sinh hoạt của nhân viên làm 

việc tại kho. 

- Kết cấu: 

+ Bê tông mác 200, thép 

A-I, R=2.100kg/cm2. 

+ Thành bể phốt xây gạch 

thẻ vữa XM#75. 

+ Thành và đáy bể trát vữa 

XM#100 dày 25mm. 

+ Lót đáy bể bê tông đá 

4x6#100 dày 100. 

Đã xây dựng 

2 
Bể gạn dầu 

5 m3 
01 

- Vị trí: Được xây dựng ở 

cuối khu đất cơ sở, có thể tích 

là 5 m3. 

- Nhiệm vụ: xử lý nước nhiễm 

dầu. 

- Kết cấu: 

+ Thành bể xây gạch đặc 

M75, vữa XM M75. 

+ Đáy đổ bê tông đá 1x2 

MÁC 200. 

+ Trát trong và ngoài bể 

bằng vữa XM M75. Đánh 

 

Đã xây dựng  
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màu bằng xi măng nguyên 

chất. 

+ Đan rãnh thoát nước bằng 

thép, liên kết bằng hàn. 

Bể gạn dầu 

2,4 m3 
01 

- Vị trí: Được xây dựng ở vị 

trí phía sau 02 bể thép trụ 

đứng, có thể tích là 2,4 m3. 

- Nhiệm vụ: xử lý nước nhiễm 

dầu. 

+ Thành bể xây gạch thẻ 

M75, trát trong bằng vữa XM 

M75, D1,5cm. 

+ Mặt trong đánh màu 

bằng xi măng nguyên chất. 

+ Tấm nắp hố dùng thép 

CT-38, liên kết bằng phương 

pháp hàn, chiều cao đường 

hàn H=5mm, sơn 2 nước 

chống gỉ và 2 nước sơn màu. 

Đã xây dựng 

3 
Kho chứa 

CTNH 
01 

- Khung, cột bằng thép, vách 

xây tường cao 1,5m kết hợp 

với tole, mái lợp tole. 

- Nền xi măng, có xây gờ bảo 

vệ xung quanh phạm vi kho. 

Đã xây dựng 

Công trình xử lý chất thải hiện hữu đang hoạt động tại cơ sở là 02 bể gạn 

dầu với thể tích là 5 m3 và 2,4 m3 đã hoàn thành giai đoạn vận hành thử nghiệm 

vào tháng 5 năm 2015. 

Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang đã lập Báo cáo kết quả vận hành 

thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của cơ sở, gửi về Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh An Giang và đã được Sở Tài nguyên và môi trường xác nhận tại 

Văn bản số 821/GXN-STNMT ngày 05/6/2015 về việc thực hiện đề án Bảo vệ 

môi trường chi tiết của Kho xăng dầu Vịnh Tre. 

5.4. Các trang thiết bị hiện có tại cơ sở 

Các trang thiết bị hiện có tại Kho chứa xăng dầu Vịnh Tre được trình bày 

cụ thể ở bảng bên dưới: 
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Bảng 1. 7. Danh mục máy móc thiết bị 

Stt Tên thiết bị Số lượng Đặt tính kỹ thuật 

1 Máy phát điện BH4B90YS33 1 40KVA 

2 Bơm nước PCCC Toshiba 1 18,5kw 

3 Bơm nước PCCC EBARA 1 0,7m3/phút 

4 Bơm nước PCCC tạo bọt Rabbit 1 23kw 

5 Bơm nước PCCC Tohatsu 1 - 

6 Bơm Blackmer –RON92 3 15HP 

7 Bơm ACBH 80 (Dầu DO) 3 10kw 

8 Lưu lượng kế Liquids Control (DO) 1 - 

9 Lưu lượng kế Liquids Control (RON92) 1 - 

10 Bể thép đứng 350m3  2 - 

11 Bể thép 100m3 đặt nổi 14 - 

12 Bơm vét máy nổ Kubuta 1 5,1kw 

13 Bơm vét Blackmer 1 W478158 

(Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Kho xăng dầu Vịnh Tre, 2015) 

5.5. Nhóm các hạng mục về kết cấu hạ tầng 

5.5.1. Hệ thống cấp điện 

Sử dụng nguồn điện quốc gia qua đường dây trung thế 22KV trên Quốc lộ 

91. Trong trường hợp nguồn cung cấp điện chính bị mất thì sử dụng 01 máy phát 

điện 40 KVA để cấp điện cho cơ sở. 

5.5.2. Hệ thống cấp nước 

Do hệ thống ống cấp nước của Công ty điện nước Châu Phú không thuận 

tiện nên hiện tại nước dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân của nhân viên tại kho 

và cho các hoạt động làm sạch nền, được sử dụng từ nguồn nước sông Hậu. 
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Nguồn nước này phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và phục vụ công tác PCCC tại 

cơ sở. 

5.5.3. Hệ thống thu sét 

Lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét có phạm vi bảo vệ bao phủ hết mặt bằng kho.  

- Cột thu lôi được lắp đặt tại vị trí cao nhất của một công trình trong kho; 

- Lắp đặt hệ thống lưới chống sét cho các công trình trong kho có độ cao > 

15m bao gồm các cột thu lôi bố trí quanh mái nhà;  

- Điện trở tiếp đất xung kích của hệ thống chống sét phải ≤ 10/cm2 khi 

điện trở suất của đất ≤ 50.000 /cm2 và ≥ 10/cm2 khi điện trở suất của đất ≥ 

50.000 /cm2. 

5.5.4. Hệ thống thông tin liên lạc 

Cơ sở đã lắp đặt điện thoại để bàn đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc cho kho. 

5.5.5. Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Do đây là kho chứa xăng dầu nên nguy cơ cháy nổ rất cao vì vậy Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu An Giang luôn thực hiện biện pháp phòng ngừa cụ thể 

như sau: 

- Xây dựng đê ngăn cháy cao 1,2m xung quanh các cụm bể chứa và tường 

cao 2m xung quanh ranh đất của kho. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy với 8 bình chữa cháy loại 21 lít, 01 

bình chữa cháy xách tay MFZT.35, các biển báo PCCC, bể chứa nước, …  theo 

đúng quy định pháp luật. Các bình chữa cháy được đặt trong những khu vực cần 

thiết, dễ cháy và dễ lấy. 

Kho xăng dầu Vịnh Tre đã được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công 

an tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy 

số 75/ĐK-PCCC ngày 27 tháng 3 năm 2012 (đính kèm phụ lục phía sau báo cáo). 

5.5.6. Hệ thống thoát nước 

a)  Phương án thoát nước mưa 

Nước mưa từ mái các hạng mục công trình được thu gom về máng thu, sau 

đó theo các đường ống PVC D90 rơi xuống sân nền. Bên cạnh đó nước mưa 

chảy tràn trên bề mặt sân bãi, đường đi nội bộ (những nơi không bị nhiễm dầu) 
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nước mưa theo độ dốc nghiêng 0,5% chảy tràn tự nhiên về hai bên ranh đất thoát 

ra môi trường hoặc tự thấm xuống sân nền. 

b) Phương án thoát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Xây dựng 01 nhà vệ sinh có hầm tự hoại để xử lý 

nước thải sinh hoạt, nước thải sau khi xử lý bằng bể tự hoại được dẫn về 2 hố 

lắng để tiếp tục xử lý (1m x 1m x 2m: dài x rộng x cao). Nước thải sau xử lý sẽ 

thoát ra nguồn tiếp nhận là sông Hậu bằng 01 cửa xả bởi ống nhựa PVC đường 

kính 160mm. 

- Nước thải sản xuất: Bao gồm nước mưa chảy tràn qua các khu vực nhiễm 

dầu (từ nhà xuất xăng dầu cho xe bồn, nhà bơm dầu (cụm ống công nghệ), khu 

bể đặt nổi 1,  khu bể đặt nổi 2 và khu đặt 2 bể thép trụ đứng) và nước vệ sinh sân 

nền nhà xuất xăng dầu cho xe bồn. Nước thải sản xuất được thu gom và thoát 

như sau: 

+ Nước mưa nhiễm dầu từ khu vực nhà bơm dầu (cụm ống công nghệ), nhà 

xuất xăng dầu cho xe bồn và nước thải phát sinh từ vệ sinh sân nền nhà xuất 

xăng dầu cho xe bồn hàng ngày được thu gom theo cao độ sân và gờ chặn dẫn 

về bể gạn dầu 2,4 m3. Cùng với đó nước mưa chảy qua khu vực 02 bể thép trụ 

đứng theo độ dốc của nền sẽ tập trung về rãnh thu nước (B250 x 300mm). Nước 

từ rãnh theo độ dốc (i=0,5%) tự chảy về hố ga 1 (1,2m x 1,2m x 2m: dài x rộng 

x cao), sau đó tiếp tục được dẫn qua hố thứ 2 (1,2m x 1,2m x 2m: dài x rộng x 

cao) trước khi dẫn vào bể gạn dầu (2,4 m3) xử lý. Nước thải sau bể gạn dầu được 

dẫn qua hố lắng (1m x 1m x 2m: dài x rộng x cao) trước khi theo đường ống 

PVC đường kính 114mm thoát ra sông Hậu. 

+ Nước mưa nhiễm dầu từ khu vực đặt 02 cụm bể nổi nằm ngang sẽ được 

thu gom bằng biện pháp bê tông hóa sân khu vực đặt bể, tường bao quanh cao 

tương đương 1m về rãnh thu nước (B300 x 400mm) nhờ độ dốc (i=0,5%). Ở 

mỗi cụm sẽ có hố thu gom riêng. Nước từ 2 hố thu được đấu nối về rãnh thoát 

nước (B500 x 600mm, trên rãnh thoát nước có bố trí tổng cộng 5 hố ga (1m x 

1m x 2m: dài x rộng x cao)) dẫn về bể gạn dầu (5 m3) đặt cuối khu đất. Nước 

sau khi qua bể gạn dầu thoát qua hố ga 3 (1,2m x 1,2m x 2m: dài x rộng x cao) 

và thoát ra sông Hậu bằng 01 cửa xả ống thép tròn đường kính 400mm. 
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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 

Kho xăng dầu Vịnh Tre được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận 

đăng ký lần đầu số 1600184590 ngày 09 tháng 7 năm 2010, đăng ký thay đổi lần 

thứ 8 ngày 15 tháng 4 năm 2017. Cơ sở Kho xăng dầu Vịnh Tre của Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu An Giang hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch phát 

triển trên địa bàn huyện Châu Phú nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Cụ thể 

phù hợp với các Quyết định như sau: 

- Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 27 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng 

chính phủ về Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020; 

- Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

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

xã hội huyện Châu Phú đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bảo vệ môi trường trên 

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

09 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh. 

Cơ sở được triển khai nên phần đất được thuê lại từ Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang có tổng diện tích đất là 5.023,6 m2 tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất 

kinh doanh. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu 

đất số 03/TC-CP2000/ĐC tỷ lệ 1/500 do Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và 

Môi trường) lập ngày 16 tháng 10 năm 2000. Thời gian thuê đất là 50 năm kể từ 

ngày 16 tháng 10 năm 2000 đến ngày 16 tháng 10 năm 2050 theo hợp đồng thuê 

đất số 61/HĐ.TĐ được ký ngày 24 tháng 11 năm 2011. Do đó, cơ sở Kho xăng 

dầu Vịnh Tre hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt của 

UBND tỉnh An Giang. 

- Đồng thời, cơ sở đã được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang 
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phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Kho xăng dầu Vịnh Tre theo 

Quyết định số 169/QĐ-STNMT ngày 09/7/2014, Giấy xác nhận hoàn thành số 

821/GXN-STNMT ngày 05/6/2015 về việc thực hiện đề án Bảo vệ môi trường 

chi tiết của Kho xăng dầu Vịnh Tre, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

2375/GP-STNMT ngày 22 tháng 9 năm 2017. Do đó, hoạt động của cơ sở phù 

hợp và đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường của tỉnh UBND tỉnh An Giang. 

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

2.1. Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước 

Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là sông Hậu nên đánh giá khả năng 

chịu tải của sông Hậu dựa theo hướng dẫn của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 76/2017/TT-

BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên môi trường quy định 

về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ. 

Hiện tại, tỉnh An Giang chưa ban hành quy định phân vùng xả nước thải 

vào nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh nên xác định thông số ô nhiễm đặc trưng 

có trong nước thải sẽ lựa chọn đánh giá các thông số đặc trưng của kho xăng 

dầu là pH, TSS, COD và Tổng dầu, mỡ khoáng. 

Vào ngày 6/7/2022, chủ cơ sở phối hợp với Trung tâm tư vấn công nghệ 

môi trường và an toàn vệ sinh lao động tiến hành quan trắc nước thải đầu vào, 

nước thải đầu ra và nước mặt. Các kết quả quan trắc được trình bày ở các bảng sau:  

Bảng 2. 1. Bảng kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau xử lý 

Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Nồng độ chất ô nhiễm 

QCVN 

29:2010/BTNMT 

(cột A) 

NT1 
(Nước thải 

trước xử lý 

của bể gạn 

dầu 2,4 m3) 

NT2 
(Nước thải 

sau xử lý 

của bể gạn 

dầu 2,4 m3) 

NT3 
(Nước thải 

trước xử lý 

của bể gạn 

dầu 5 m3) 

NT4 
(Nước thải 

sau xử lý 

của bể gạn 

dầu 5 m3) 

1 pH - 5,78 6,77 5,25 6,45 6-9 

2 TSS mg/L 159 18 133 25 50 

3 COD mg/L 175 26 152 22 50 

4 

Tổng 

dầu, 

mỡ 

khoáng 

mg/L 12,2 3,2 21,2 2,7 5 
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Bảng 2. 2. Bảng kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(cột A2) 

NM1 

(Nước 

mặt tại 

cửa xử lý 

2,4 m3) 

NM2 

(Nước 

mặt tại 

cửa xử lý 

5 m3) 

1 pH - 6,55 6,77 6-8,5 

2 TSS mg/L 15 23 30 

3 COD mg/L 19 14 15 

4 Tổng dầu, mỡ mg/L KPH KPH 0,5 

Nguồn tiếp nhận nước thải là sông Hậu, dùng cho mục đích sinh hoạt 

nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp, nên giá trị nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nguồn nước xác định theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2). 

Phương pháp đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

và Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT.  

✓ Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 

Ltđ = Qs x Cqc x 86,4 

Trong đó: 

Qs (m3/s) là lưu lượng dòng chảy của đoạn sông cần đánh giá. Sông Hậu có 

lưu lượng dòng chảy mùa kiệt khoảng 5.020 m3/s (Nguồn: TS. Lê Anh Tuấn, Đại 

học Cần Thơ, năm 2009). 

Cqc (mg/L) là giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy 

chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng của đoạn sông 

(QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2)). 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên từ đơn vị m3/s, mg/L sang 

(kg/ngày). 
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Bảng 2. 3. Giá trị Ltđ của các thông số ô nhiễm 

 

TT Chỉ tiêu Qs  (m3/s) Cqc (mg/L) Ltđ (kg/ngày) 

01 pH 5.020 8,5 3.686.688 

02 TSS 5.020 30 13.011.840 

03 COD 5.020 15 6.505.920 

04 Tổng dầu, mỡ  5.020 0,5 216.864 

✓ Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước có trong nguồn 

nước (Lnn) 

Lnn = Qs x Cnn x 86,4 

Trong đó: 

Qs (m3/s) là lưu lượng dòng chảy của đoạn sông cần đánh giá trước khi 

tiếp nhận nước thải, Qs = 5.020  m3/s. 

Cnn (mg/L) là kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt trước khi 

tiếp nhận nước thải; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên từ đơn vị m3/s,  mg/L sang 

(kg/ngày).  

Bảng 2. 4. Giá trị Lnn của các thông số ô nhiễm 

TT Chỉ tiêu 
Qs  

(m3/s) 

Cnn1 

(mg/L) 

Cnn2 

(mg/L) 

Lnn1 

(kg/ngày) 

Lnn2 

(kg/ngày) 

01 pH 5.020 6,55 6,77 2.840.918 2.936.339 

02 TSS 5.020 15 23 6.505.920 9.975.744 

03 COD 5.020 19 14 8.240.832 6.072.192 

04 

Tổng dầu,  

mỡ 

khoáng 

5.020 0 0 0 0 
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Ghi chú:   

- Cnn1  là nồng độ chất ô nhiễm trong nước mặt tại cửa xử lý 2,4 m3. 

- Cnn2  là nồng độ chất ô nhiễm trong nước mặt tại cửa xử lý 5 m3. 

- Lnn1 tải lượng của thông số chất lượng nước có trong nước mặt tại cửa xử 

lý 2,4 m3
. 

- Lnn2 tải lượng của thông số chất lượng nước có trong nước mặt tại cửa xử 

lý 5 m3
. 

✓ Xác định tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (Ltt): 

Ltt = Qt * Ctt * 86,4 

Trong đó: 

Qt (m3/s) là lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn sông. 

Ctt (mg/L) là kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước xả 

vào đoạn sông. 

Bảng 2. 5. Giá trị Lnn của các thông số ô nhiễm 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Qs1  

(m3/s) 

Qs2  

(m3/s) 

Ctt1 

(mg/L) 

Ctt2 

(mg/L) 

Ltt1 

(kg/ngày) 

Ltt2 

(kg/ngày) 

01 pH 0,000144 0,000039 6,77 6,45 0,084229632 0,0217339 

02 TSS 0,000144 0,000039 18 25 0,2239488 0,08424 

03 COD 0,000144 0,000039 26 22 0,3234816 0,0741312 

04 

Tổng 

dầu,  

mỡ 

khoáng 

0,000144 0,000039 3,2 2,7 0,03981312 0,0090979 

Ghi chú:   

- Ctt1  là nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý của bể gạn dầu 2,4 m3. 

- Ctt2  là nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý của bể gạn dầu 5 m3. 

- Qt1 (m
3/s) là lưu lượng lớn nhất sau bể gạn dầu có thể tích 2,4 m3 xả vào 

sông Hậu là 12,403 m3/ngày đêm tương đương 0,000144 m3/s. 
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- Qt2 (m
3/s) là lưu lượng lớn nhất sau bể gạn dầu có thể tích 5 m3 xả vào 

sông Hậu là 3,397 m3/ngày đêm tương đương 0,000039 m3/s. 

- Ltt1 tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải tại cửa xử lý 2,4 m3
. 

- Ltt2 tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải tại cửa xử lý 5 m3
. 

Nhằm đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của đoạn sông 

theo phương pháp đánh giá này được thể hiện như sau: 

Ltn = (Ltđ – Lnn – Ltt) × Fs + NPtđ 

+ Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của đoạn sông (kg/ngày) 

+ Ltđ: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (kg/ngày)  

+ Lnn: Tải lượng của các thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước 

sông, rạch (kg/ngày)  

+ Ltt: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (kg/ngày)  

+ Fs: Hệ số an toàn. Trong trường hợp này chọn Fs= 0,7  

+ NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi quá trình biến đổi xảy ra 

trong đoàn sông, chọn NPtđ = 0 kg/ngày.Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn 

nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn 

nhỏ hơn hoặc bằng (≤) 0 có nghĩa là nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận 

đối với chất ô nhiễm. 

Bảng 2. 6. Giá trị Ltn của các thông số ô nhiễm 

 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Ltđ 

(kg/ngày) 

Lnn1 

(kg/ngày) 

Lnn2 

(kg/ngày) 

Ltt1 

(kg/ngày) 

Ltt2 

(kg/ngày) 

Ltn1 

(kg/ngày) 

Ltn2 

(kg/ngày) 

01 pH 3.686.688 2.840.918 2.936.339 0,084229632 0,0217339 592.039 525.244,285 

02 TSS 13.011.840 6.505.920 9.975.744 0,2239488 0,08424 4.554.144 2.125.267,14 

03 COD 6.505.920 8.240.832 6.072.192 0,3234816 0,0741312 -1.214.439 303.609,548 

04 

Tổng 

dầu,  

mỡ 

khoáng 

216.864 0 0 0,03981312 0,0090979 151.805 151.804,794 
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Ghi chú:   

- Ltn1:  Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của đoạn sông Hậu tại cửa 

xả của bể gạn dầu 2,4 m3. 

- Ltn2:  Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của đoạn sông Hậu tại cửa 

xả của bể gạn dầu 5 m3. 

Qua kết quả Bảng 2.6, cho thấy: 

- Đoạn sông Hậu tại cửa xả sau bể gạn dầu 2,4 m3: Không còn khả năng tiếp 

nhận đối với thông số COD và còn khả năng tiếp nhận đối với các thông số như: pH, 

TSS, Tổng dầu, mỡ khoáng. 

- Đoạn sông Hậu tại cửa xả sau bể gạn dầu 5 m3: Còn khả năng tiếp nhận 

đối với tất cả các thông số như: pH, TSS, COD, Tổng dầu, mỡ khoáng. 

Kết luận chung: Nguồn tiếp nhận nước thải tại khu vực cơ sở không còn khả 

năng tiếp nhận COD. Bên cạnh đó, còn khả năng tiếp nhận đối với các thông số 

pH, TSS, Tổng dầu mỡ khoáng. 

2.2. Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường không khí 

Theo như chương trình giám sát môi trường được phê duyệt, cơ sở sẽ thực 

hiện quan trắc không khí xung quanh định kỳ 6 tháng/lần. Vào ngày 6/7/2022, 

chủ cơ sở phối hợp với Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ 

sinh lao động tiến hành quan trắc, kết quả quan trắc không khí xung quanh  được 

trình bày ở bảng bên dưới: 

Bảng 2. 7. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh 
 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

05:2013/ 

BTNMT  

QCVN 

06:2009/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT KK1 KK2 

1 Ồn dBA 66 68 - - 70 

2 Bụi mg/m3 0,18 0,19 0,3 - - 

3 CO mg/m3 2,85 2,77 30 - - 

4 NO2 mg/m3 0,025 0,036 0,2 - - 

5 SO2 mg/m3 0,062 0,052 0,35 - - 

6 Xylen mg/m3 KPH 0,075 - 1 - 

7 Toluen mg/m3 KPH KPH - 0,5 - 

8 Benzen mg/m3 KPH KPH - 0,022 - 
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Ghi chú:  

- Ký hiệu mẫu/Vị trí thu mẫu:  

+ KK1/tại nhà dân gần nhất (cuối hướng gió) (X: 0551366; Y: 1172268). 

+KK2/trong khuôn viên kho (X: 0551278; Y: 1172403). 

- KPH: Không phát hiện. 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh. 

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

Nhận xét: 

Từ kết quả phân tích ở bảng 2.7 cho thấy, các thông số về môi trường 

không khí xung quanh như: Bụi, CO, NO2 và SO2 đều có giá trị nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. Các thông số Xylen, Toluen và 

Benzen có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 06:2009/BTNMT. 

Bên cạnh đó, tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT. Có thể đánh giá rằng, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

không khí và tiếng ồn tại cơ sở đang áp dụng hiệu quả, không ảnh hưởng đến 

môi trường không khí xung quanh. Từ đó cho thấy, hoạt động của cơ sở không 

ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh khu vực cũng như không ảnh hưởng đáng 

kể đến khả năng chịu tải của môi trường không khí tại khu vực.  
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn tại cơ sở được phân làm 02 loại: 

- Nước mưa không nhiễm dầu: Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân bãi, 

đường đi nội bộ (những nơi không bị nhiễm dầu). 

- Nước mưa nhiễm dầu: Nước mưa chảy qua các khu vực đặt các cụm bể 

chứa (cụm bể đặt nổi 1, cụm bể đặt nổi 2 và cụm  đặt 02 bể thép trụ đứng), nhà 

bơm dầu và nhà xuất xăng dầu cho xe bồn. Nước mưa nhiễm dầu được xem như 

nước thải sản xuất cần được xử lý trước khi thải ra môi trường. 

Sơ đồ thu gom nước mưa không nhiễm dầu của cơ sở như sau: 

❖ Quy trình thu gom và thoát nước mưa không nhiễm dầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Thuyết minh quy trình thu gom và thoát nước mưa không nhiễm dầu 

Nước mưa từ mái các hạng mục công trình được thu gom về máng thu, sau 

đó theo các đường ống PVC D90 rơi xuống sân nền. Bên cạnh đó, nước mưa 

chảy tràn trên bề mặt sân bãi, đường đi nội bộ (những nơi không bị nhiễm dầu) 

Nước mưa chảy tràn từ mái 

các hạng mục công trình 

 

Đường ống PVC D90 Máng thu 

Sân nền Nước mưa chảy tràn từ sân 

bãi, đường đi nội bộ 

 

Chảy tràn tự nhiên hoặc tự thấm 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom nước mưa không nhiễm dầu 
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nước mưa theo độ dốc nghiêng 0,5% chảy tràn tự nhiên về hai bên ranh đất thoát 

ra môi trường hoặc tự thấm xuống sân nền. 

Bảng 3. 1. Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

 

Stt Hạng mục Kết cấu Kích thước 
Chiều dài 

(m)  

Số lượng 

(cái) 

2 

Ống dẫn nước mưa 

từ mái nhà xuống 

sân nền 

Nhựa 

PVC 
D90 8 10 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Đối với nước thải sản xuất 

Theo như các hồ sơ môi trường đã được phê duyệt như: Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của Kho xăng dầu Vịnh Tre số Quyết định số 169/QĐ-STNMT 

ngày 09/7/2014, Giấy xác nhận hoàn thành số 821/GXN-STNMT ngày 

05/6/2015 về việc thực hiện đề án Bảo vệ môi trường chi tiết của Kho xăng dầu 

Vịnh Tre, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2375/GP-STNMT ngày 22 

tháng 9 năm 2017 thì nước thải sản xuất tại cơ sở phát sinh từ hoạt động làm mát 

các bể chứa xăng dầu và nước mưa chảy tràn qua các khu vực nhiễm dầu. Tuy 

nhiên hiện nay tại kho xăng dầu không còn sử dụng nước để làm mát các bể thay 

vào đó sử dụng nước vệ sinh sân nền cho nhà xuất xăng dầu cho xe bồn. 

Do đó, nước thải sản xuất phát sinh tại cơ sở bao gồm nước mưa chảy tràn 

qua các khu vực nhiễm dầu (từ nhà xuất xăng dầu cho xe bồn, nhà bơm dầu 

(cụm ống công nghệ), khu bể đặt nổi 1,  khu bể đặt nổi 2 và khu đặt 2 bể thép trụ 

đứng) và nước vệ sinh sân nền nhà xuất xăng dầu cho xe bồn. Nước thải sản 

xuất được thu gom và thoát với quy trình như sau: 
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❖ Quy trình thu gom và thoát nước thải sản xuất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Thuyết minh quy trình 

- Nước mưa nhiễm dầu từ khu vực nhà bơm dầu (cụm ống công nghệ), nhà 

xuất xăng dầu cho xe bồn và nước thải phát sinh từ vệ sinh sân nền nhà xuất 

xăng dầu cho xe bồn hàng ngày được thu gom theo cao độ sân và gờ chặn dẫn 

về bể gạn dầu 2,4 m3. Cùng với đó nước mưa chảy qua khu vực 02 bể thép trụ 

đứng theo độ dốc của nền sẽ tập trung về rãnh thu nước (B250 x 300mm). Nước 

từ rãnh theo độ dốc (i=0,5%) tự chảy về hố ga 1 (1,2m x 1,2m x 2m: dài x rộng 

x cao), sau đó tiếp tục được dẫn qua hố thứ 2 (1,2m x 1,2m x 2m: dài x rộng x 

cao) trước khi dẫn vào bể gạn dầu (2,4 m3) xử lý. Nước thải sau bể gạn dầu được 

dẫn qua hố lắng (1m x 1m x 2m: dài x rộng x cao) sau đó theo đường ống PVC 

đường kính 114mm thoát ra sông Hậu. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 29:2010/ 

Nước mưa chảy qua 

nhà bơm dầu và  

nhà xuất xăng dầu 

cho xe bồn 

 

 

Độ dốc nền và gờ chặn 
Hố gạn dầu 3 ngăn 

(2,4m3) 

PVC Ø 114 

Hố gạn dầu 

3 ngăn 

(5m3) 

Ống thép Ø 400 

Nước mưa chảy qua 

02 bể thép trụ đứng 

 

Rãnh thu  

(B250 x 

300mmm 

Hố ga 1 Hố ga 2 Hố lắng 

Sông Hậu 

Nước 

mưa 

chảy 

qua 02 

cụm bể 

nổi nằm 

ngang 

Rãnh thu 

B300 x 

400mm  

Hố thu 

(02 hố) 
Hố ga 3  

Rãnh thoát 

nước  

B500 x 

600mm (bố 

trí 5 hố ga) 

Nước vệ sinh sân 

nền cho nhà xuất 

xăng dầu cho xe bồn 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ minh họa quy trình thu gom, thoát nước thải sản xuất 
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BTNMT (cột A)-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng 

xăng dầu. 

+ Nước mưa nhiễm dầu từ khu vực đặt 02 cụm bể nổi nằm ngang sẽ được 

thu gom bằng biện pháp bê tông hóa sân khu vực đặt bể, nước thải được thu gom 

về rãnh thu nước (B300 x 400mm) nhờ độ dốc (i=0,5%). Ở mỗi cụm sẽ có hố 

thu gom riêng. Nước từ 2 hố thu được đấu nối về rãnh thoát nước (B500 x 

600mm, trên rãnh thoát nước có bố trí tổng cộng 5 hố ga (1m x 1m x 2m: dài x 

rộng x cao) dẫn về bể gạn dầu (5 m3) đặt cuối khu đất. Nước sau khi qua bể gạn 

dầu thoát qua hố ga 3 (1,2m x 1,2m x 2m: dài x rộng x cao) và thoát ra sông Hậu 

bằng 01 cửa xả ống thép tròn đường kính 400mm. Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 29:2010/BTNMT (cột A)-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của 

kho và cửa hàng xăng dầu. 

- Điểm xả nước thải sản xuất của cơ sở:  

+ Cửa xả 1: Sau bể gạn dầu 1 (2,4 m3) (X: 0551310, Y:1172419). 

+ Cửa xả 2: Sau bể gạn dầu 2 (5 m3) (X: 0551370, Y:1172313). 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải sản xuất của cơ 

sở như sau:  

Bảng 3. 2. Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải 

sản xuất 

Stt Hạng mục Kết cấu Kích thước Số lượng 

I Khu vực 2 bể trụ đứng 

1 Rãnh thu Bê tông 
35m x 0,25m x 0,3m  

(dài x rộng x cao) 
- 

2 Hố ga  

Bê tông, 

có nắp 

đậy 

1,2m x 1,2m x 2m 

(dài x rộng x cao) 
2 

3 

Đường ống dẫn 

nước thải sau xử lý 

ở bể gạn dầu 2,4 

m3 ra sông Hậu 

PVC  
8m x D114mm 

(dài x đường kính ống) 
1 

II II. Khu vực 02 cụm bể nổi nằm ngang 
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1 Rãnh thu Bê tông 
106m x 0,3m x 0,4m 

(dài x rộng x cao) 
1 

2 Hố thu Bê tông 
1m x 1m x 2m 

(dài x rộng x cao) 
2 

3 Rãnh thoát nước  

Bê tông, 

có nắp 

dal 

118m x 0,5m x 0,6m 

(dài x rộng x cao) 
1 

4 

Hố ga  

(trên rãnh thoát 

nước) 

Bê tông, 

có nắp 

đậy 

1m x 1m x 2m 

(dài x rộng x cao) 
5 

5 Hố ga  

Bê tông, 

có nắp 

đậy 

1,2m x 1,2m x 2m 

(dài x rộng x cao) 
1 

6 

Đường ống dẫn 

nước thải sau xử lý 

ở bể gạn dầu 5 m3 

ra sông Hậu 

Ống thép 

tròn 

6m x D 400mm 

(dài x đường kính ống 
1 

1.2.2. Đối với nước thải sinh hoạt 

❖ Quy trình thu gom và thoát nước thải sinh hoạt 

 

 

 

 

 

❖ Thuyết minh quy trình 

Nước thải sinh hoạt được thu gom và dẫn xuống hầm tự hoại 3 ngăn (nằm 

bên dưới nhà vệ sinh) để xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sau khi xử lý bằng 

bể tự hoại được dẫn về hố lắng 1 để lắng cặn (1m x 1m x 2m: dài x rộng x cao), 

sau đó tiếp tục được dẫn qua hố lắng thứ 2 (1m x 1m x 2m: dài x rộng x cao). 

Hầm tự 

hoại 3 

ngăn 

Hố lắng 1 Hố lắng 2 

Sông Hậu 

PVC 160mm 

Nước thải sinh hoạt 

Hình 3. 3. Sơ đồ minh họa quy trình thoát nước thải sinh hoạt  
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Nước thải sau xử lý sẽ thoát ra nguồn tiếp nhận là sông Hậu bằng 01 cửa xả bởi 

ống nhựa PVC đường kính 160mm thoát ra sông Hậu. Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột A)-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt. 

- Điểm xả nước thải sinh hoạt của cơ sở:  

+ Vị trí xả thải: (X: 0551151, Y:1172530). 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt của cơ 

sở như sau:  

Hình 3. 4. Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom thoát nước mưa 

 

Stt Hạng mục Kết cấu Kích thước Số lượng (cái) 

1 
Ống dẫn nước thải 

sau xử lý 
PVC 

D160 mm x 20m 

(đường kính x dài) 
1 

2 Hố lắng 

Bê tông, 

có nắp 

đậy 

1m x 1m x 2m 2 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Xử lý nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất phát sinh tại cơ sở bao gồm nước mưa chảy tràn qua các 

khu vực nhiễm dầu (từ nhà xuất xăng dầu cho xe bồn, nhà bơm dầu (cụm ống 

công nghệ), cụm bể đặt nổi 1, cụm bể đặt nổi 2 và cụm đặt 2 bể thép trụ đứng) 

và nước vệ sinh sân nền nhà xuất xăng dầu cho xe bồn. 

❖ Thải lượng nước thải sản xuất 

- Đối với nước mưa nhiễm dầu : Lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố (tính chất phủ bề mặt, nhiệt độ, độ ẩm…). Vì thế việc tính toán 

lượng mưa khu vực dự án dựa theo Đài khí tượng thủy văn năm 2021. 
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Hình 3. 5. Lượng mưa trung bình tháng năm 2021 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lượng 

mưa 

(mm) 

2021 4 16,7 2,5 98,5 175,2 98,4 213,3 192,1 202,1 257,4 257,4 71,2 

 (Nguồn: Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang năm 2021) 

Lượng mưa được tính toán theo công thức: Q = q*a*S (m3/ngày) 

q = Lượng mưa tính theo ngày, m/ngày. 

Theo số liệu của Đài khí tượng thủy văn năm 2021 lượng mưa đo được cao 

nhất vào tháng 10 và tháng 11 là 257,4mm. Như vậy trung bình mỗi ngày vào 

tháng 11 lượng mưa cao nhất là: 

q = 257,4/30 = 8,58 (mm/ngày) = 8,58*10-3 (m/ngày) 

a: Hệ số thực nghiệm đặc trưng cho tính chất của mặt phủ. Chọn hệ số chảy 

tràn a = 0,3 (Nguồn: Phan Cao Thọ, 2005. Bài giảng giao thông đô thị và 

chuyên đề đường). 

S: Diện tích đất = Tổng diện tích mặt bằng Kho xăng dầu Vịnh Tre là 

5.023m2. 

Tuy nhiên lượng mưa có khả năng nhiễm dầu chỉ có ở 5 khu vực: (1) cụm 

bể đặt nổi 1: 800m2; (2) cụm bể đặt nổi 2: 520m2 ; (3) cụm 02 bể thép trụ đứng: 

595m2; (4) nhà xuất xăng dầu cho xe bồn: 48m2 ; (5) nhà bơm dầu 96 m2.   

Ta có:  

+ Q (1) = 8,58*10-3*0,3*800 = 2,059 (m3/ngày đêm). 

+ Q (2) = 8,58*10-3*0,3*520 = 1,338 (m3/ngày đêm). 

+ Q (3) = 8,58*10-3*0,3*595 = 1,532 (m3/ngày đêm). 

+ Q (4) = 8,58*10-3*0,3*48 = 0,124 (m3/ngày đêm). 

+ Q (5) = 8,58*10-3*0,3*96 = 0,247 (m3/ngày đêm). 

 Tổng lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực nhiễm dầu: 5,3 m3/ngày đêm. 

- Đối với nước thải vệ sinh sân nền: Nước thải nhiễm dầu phát sinh từ việc 

vệ sinh sân nền khu vực xuất xăng dầu cho xe bồn. Định kỳ mỗi ngày 01 lần, 

nhân viên sẽ cho phun nước làm sạch và mát nền trong thời gian khoảng 15 
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phút, công suất máy bơm nước 0,7m3/phút. Lượng nước cần sử dụng là: 15 phút 

* 0,7m3/phút = 10,5 m3/ngày đêm.  

Vậy tổng lượng nước thải sản xuất phát sinh tại cơ sở là:  

5,3 m3/ngày đêm + 10,5 m3/ngày đêm = 15,8 m3/ngày đêm. 

- Nước thải sản xuất được thu gom và dẫn về 2 bể gạn dầu có thể tích 2,4 

m3 và 5 m3 để xử lý. 

- Thải lượng nước thải sản xuất được dẫn về bể gạn dầu có thể tích 2,4 m3: 

Bao gồm nước mưa chảy qua nhà xuất xăng dầu cho xe bồn, nhà bơm dầu 

(đường ống công nghệ), cụm đặt 02 bể thép trụ đứng và nước thải phát sinh từ 

việc vệ sinh sân nền khu vực xuất xăng dầu cho xe bồn. Tổng lượng nước sản 

xuất là: 1,532 m3/ngày đêm + 0,124 m3/ngày đêm + 0,247 m3/ngày đêm + 10,5 

m3/ngày đêm = 12,403 m3/ngày đêm.  

- Thải lượng nước thải sản xuất được dẫn về bể gạn dầu có thể tích 5 m3: 

Bao gồm nước mưa chảy qua cụm bể đặt nổi 1 và cụm bể đặt nổi 2. Tổng lượng 

nước mưa nhiễm dầu là: 2,059 + 1,338 = 3,397 m3/ngày đêm. 

❖ Công trình xử lý: 

- Xử lý nước thải sản xuất bằng bể gạn dầu 2,4 m3:  

Tổng lượng nước thải dẫn về bể gạn dầu 2,4 m3 là 12,403 m3/ngày đêm 

(0,517 m3/giờ). Bể được thiết kế 03 ngăn và giữa các ngăn bố trí các vách hở 

cách đáy 0,4m nhằm thu nước đã tách khỏi váng dầu (tỉ trọng của xăng, dầu nhỏ 

hơn nước rất nhiều nên sẽ nổi trên bề mặt), ở ngăn thứ 3 đặt ống thoát nước thải 

sau xử lý Ø 114 thoát xuống sông Hậu. Bể gạn dầu hiện hữu có thể tích 2,4m3 

thì thời gian lưu nước >4 giờ đảm bảo thời gian vừa lắng cặn vừa tách váng dầu 

ra khỏi nước thải và nước thải sau xử lý đạt QCVN 29:2010/ BTNMT (cột A) 

trước khi thoát ra sông Hậu. 

- Kích thước bể gạn dầu 2,4 m3: 2,4m x 1,4m x 0,7m (dài x rộng x cao). 

- Kết cấu bể gạn dầu 2,4 m3: 

+ Thành bể xây gạch thẻ M75, trát trong bằng vữa XM M75, D1,5cm. 

+ Mặt trong đánh màu bằng xi măng nguyên chất. 

+ Tấm nắp hố dùng thép CT-38, liên kết bằng phương pháp hàn, chiều 

cao đường hàn H=5mm, sơn 2 nước chống gỉ và 2 nước sơn màu. 
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- Xử lý nước thải sản xuất bằng bể gạn dầu 5 m3:  

Tổng lượng nước thải dẫn về bể gạn dầu 5 m3 là 3,397 m3/ngày đêm  

(0,142 m3/giờ). Bể được thiết kế 03 ngăn và giữa các ngăn bố trí các vách hở 

cách đáy 0,3m nhằm thu nước đã tách khỏi váng dầu (tỉ trọng của xăng, dầu nhỏ 

hơn nước rất nhiều nên sẽ nổi trên bề mặt), ở ngăn thứ 3 đặt ống thoát nước thải 

sau xử lý Ø 400 thoát xuống sông Hậu. Bể gạn dầu hiện hữu có thể tích 5 m3 thì 

thời gian lưu nước >24 giờ đảm bảo thời gian vừa lắng cặn vừa tách váng dầu ra 

khỏi nước thải và nước thải sau xử lý đạt QCVN 29:2010/ BTNMT (cột A) 

trước khi thoát ra sông Hậu. 

- Kích thước bể gạn dầu 5 m3: 4,2m x 1,6m x 0,74 (dài x rộng x cao). 

- Kết cấu bể gạn dầu 5 m3: 

+ Thành bể xây gạch đặc M75, vữa XM M75. 

+ Đáy đổ bê tông đá 1x2 MÁC 200. 

+ Trát trong và ngoài bể bằng vữa XM M75. Đánh màu bằng xi măng 

nguyên chất. 

+ Đan rãnh thoát nước bằng thép, liên kết bằng hàn. 

+ Tấm nắp hố dùng thép CT-38, liên kết bằng phương pháp hàn, chiều cao 

đường hàn H=5mm, sơn 2 nước chống gỉ và 2 nước sơn màu. Phía trên có che 

đậy kín bằng nắp tole. 

❖ Quy trình vận hành bể gạn dầu: 
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Bể gạn dầu hoạt động dựa vào nguyên tắc trọng lực cái gì nhẹ hơn nước thì 

nổi ở trên bề mặt nước. Cụ thể gạn dầu hoạt động chia làm 2 giai đoạn với thiết 

kế 3 ngăn như sau: Nước có nhiễm dầu được dẫn vào bể ngăn thứ nhất. Tại đây 

sẽ diễn ra quá trình phân hóa rõ ràng, phần nhẹ hơn là dầu sẽ bắt đầu tách ra và 

nổi trên mặt nước. Phần dầu nổi phía trên được thu gom bởi vợt vớt thủ công. 

Phần nước trong theo đường ống đặt thông dưới đáy bể sẽ được dẫn qua bể thứ 

2 nhờ vào cao trình mặt nước giữa 2 bể. Tại bể thứ hai cũng diễn ra quá trình 

tương tự như ở bể thứ nhất. Phần nước trong sẽ được thoát qua ngăn thứ 3 và 

chảy ra hố ga trước khi thoát ra ngoài môi trường (sông Hậu). Nước thải sau xử 

lý đạt QCVN 29:2010/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải của kho và cửa hàng xăng dầu. 

Quá trình vận hành bể gạn dầu không sử dụng hóa chất. 

1.3.2. Xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của nhân 

viên làm việc tại cơ sở. Tổng số nhân viên làm việc giờ hành chính tại kho là 11 

người, có 7 người được phân công trực ca đêm. 

Theo như tính toán tại mục 4.3 của chương I thì tổng lượng cấp sinh hoạt 

cho nhân viên làm việc tại cơ sở là 0,9 m3/ngày đêm. 

Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính Phủ về thoát nước và xử lý 

nước thải lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp nên tổng lượng 

nước thải sinh hoạt của nhân viên phát sinh là 0,9 m3/ngày đêm. 

- Công trình xử lý: Hiện tại nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được 

thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn được xây nằm âm bên dưới nhà vệ 

sinh. Nước thải sinh hoạt tại nhà vệ sinh phát sinh với lưu lượng 1,02 m3/ngày 

đêm, hầm tự hoại có thể tích 7,54 m3 (với kích thước dài 2,9m x rộng 1,3m x cao 

2m). Nước thải sau khi xử lý bằng bể tự hoại tự chảy về hố lắng 1 để lắng cặn 

(1m x 1m x 2m: dài x rộng x cao), sau đó tiếp tục tự chảy về hố lắng 2 (1m x 1m 

x 2m: dài x rộng x cao). Nước thải sau xử lý sẽ thoát ra nguồn tiếp nhận là sông 

Hậu bằng 01 cửa xả bởi ống nhựa PVC đường kính 160mm. Nước thải sau xử lý 

đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Kho xăng dầu Vịnh Tre” 

 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 
Địa chỉ: Số 822 Trần Hưng Đạo – P. Bình Khánh - TP. Long Xuyên – An Giang 

 ĐT: 02963.955008 – 955009        Fax: 02963.857534             35 

Bể tự hoại 3 ngăn có kết cấu bê tông kết hợp gạch thẻ. Bể có dạng hình 

chữ nhật có 2 chức năng chính là lắng, phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý từ 

30-40%. 

- Kích thước hầm tự hoại 3 ngăn thể tích 7,54 m3: 2,9m x 1,3m x 2m (dài x 

rộng x cao). 

- Kết cấu bể tự hoại: 

+ Bê tông mác 200, thép A-I, R=2.100kg/cm2. 

+ Thành bể phốt xây gạch thẻ vữa XM#75. 

+ Thành và đáy bể trát vữa XM#100 dày 25mm. 

+ Lót đáy bể bê tông đá 4x6#100 dày 100. 

- Quy trình xử lý của bể tự hoại 03 ngăn như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Thuyết minh quy trình bể tự hoại 03 ngăn: 

- Bể tự hoại là công trình xử lý nước thải sơ bộ đồng thời thực hiện 2 chức 

năng: lắng nước thải và lên men cặn lắng. 

- Nước thải sinh hoạt từ các khu vực nhà vệ sinh được xử lý bằng bể tự hoại 

kiểu ba ngăn với dòng phản ứng ngược, kích thước của bể tự hoại đạt yêu cầu 

0,3-0,5 m3/người. Tại ngăn phản ứng, các vi sinh vật ở dạng kỵ khí sẽ phân huỷ 

các chất hữu cơ có trong nước thải thành các chất vô cơ ở dạng đơn giản và khí 

biogas (CO, CH4, H2S, NH3…) theo phản ứng sau: 

Chất hữu cơ + Vi sinh kỵ khí  → CH4+ H2S + Sinh khối mới +… 

- Khí biogas được thu gom và phát tán vào môi trường qua ống thông hơi.  

Bùn kỵ khí được lắng và lưu giữ trong ngăn phản ứng, nước thải sau khi được 

tách bùn và khí được dẫn sang ngăn lọc. Ngăn lọc kỵ khí có tác dụng làm sạch bổ 

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 
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sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp 

vật liệu lọc, và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước nhờ vật liệu lọc. Cặn lắng giữ 

lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới tác động của các vi sinh  vật kỵ khí, các chất hữu 

cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất 

vô cơ hòa tan. 

- Thời gian nước lưu trong bể từ 3 - 6 ngày nên vận tốc nước chảy trong bể 

rất nhỏ. Do đó trong quá trình chuyển động, các hạt cặn sẽ chịu tác dụng của 

trọng lực, lắng dần xuống đáy bể. Chất hữu cơ trong cặn lắng sẽ bị phân hủy nhờ 

hoạt động của các vi sinh vật yếm khí. Nhờ vậy, cặn sẽ lên men, mất mùi hôi và 

giảm thể tích. Tốc độ lên men nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH 

của nước thải, lượng vi sinh vật có trong lớp cặn,...nhiệt độ càng cao tốc độ lên 

men cặn càng nhanh. Kết quả của quá trình lên men cặn là xử lý được cặn tươi, 

các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ thành các chất đơn giản gồm H2O, CO2, CH4,... 

Độ ẩm của cặn tươi vào bể và cặn khi lên men tương ứng là 95% và 90%.  

- Kết quả ứng dụng vào thực tế cho thấy, hiệu quả xử lý các chất hữu cơ và 

và các chất rắn lơ lửng đạt giá trị cao và ổn định, mặc dù có sự dao động về lưu 

lượng và nồng độ nước thải giữa các thời điểm trong ngày: hiệu quả xử lý bể tự 

hoại: chất rắn lơ lửng đạt 87 – 88% và BOD5 đạt 63 – 77%, xử lý nitơ đạt 66% 

(Nguồn: PGS. TS Hoàng Văn Huệ, Thoát nước tập 2, Kỹ thuật xử lý nước thải). 

- Hiệu quả xử lý của bể tự hoại 3 ngăn:  

Bảng 3. 3. Hiệu suất xử lý chất ô nhiễm khi qua bể tự hoại 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Nồng độ 

(mg/l) 
QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

Hiệu 

suất xử 

lý (%) 
Chưa 

xử lý 

Đã  

xử lý 

1 pH - 7,5 7,4 5-9 - 

2 TSS 

mg/L 

200 46 100 63-77(*) 

3 BOD5 200 24 50 87-88(*) 

4 Nitrat (tính theo N) 0,5 0,12 50 76 

5 Tổng phospho 15 - - - 

6 Tổng Coliforms MPN/100mL 3x107 - 5.000 - 

(Nguồn: Giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải, NXB ĐHCT, 2014) 

Ghi chú: (*) Tham khảo từ PGS.TS. Hoàng Văn Huệ, Thoát nước tập 2 –  
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Kỹ thuật xử lý nước thải. 

Qua bảng trên cho thấy, nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại 03 ngăn, các thông số ô nhiễm cơ bản đã được xử lý đạt quy chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).  

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn tiếp tục được 

xử lý bằng 02 hố lắng sau đó thoát ra sông Hậu bằng 01 cửa xả (Ống nhựa PVC 

đường kính 160 mm). Nước thải sau hố lắng đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Kích thước 02 hố lắng có thể tích 2m3: 1m x 1m x 2m (dài x rộng x cao). 

- Kết cấu của 02 hố lắng: 

+ Thành hố xây bằng gạch thẻ vữa XM M75, đáy hố bê tông đá 1 x 2 

M150. 

+ Phía trong hố trát bằng vữa xi măng M75 dày 15, đánh màu bằng xi 

măng nguyên chất. 

+ Nắp dal đậy phía trên. 

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

2.1. Giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải 

2.1.1. Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông 

Bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông của nhân 

viên làm việc tại cơ sở và xe bồn ra vào lấy hàng. 

- Hiện nay, cơ sở đã thực hiện một số biện pháp hạn chế như sau: 

+ Bê tông hóa 90% diện tích cơ sở. 

+ Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ và tưới nước tạo ẩm đường đi nội bộ. 

+ Tốc độ xe ra vào kho quy định dưới 20km/h. 

+ Bên cạnh đó còn trồng thêm cây xanh trong khuôn viên tăng thêm độ 

thoáng mát nhờ vào khả năng hấp thụ của cây xanh. 

2.1.2. Bụi, khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng 

Trong trường hợp mạng lưới điện quốc gia ngừng hoạt động hoặc có sự 

cố về điện trong cơ sở thì máy phát điện dự phòng sẽ được sử dụng để đảm bảo 

các hoạt động của cơ sở diễn ra liên tục. Cơ sở sử dụng 01 máy phát điện dự 
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phòng Máy phát điện BH4B90YS33 công suất 40KVA hiện hữu, nhiên liệu DO 

với định mức tiêu thụ 103,7 lít dầu/giờ/máy. 

Do máy phát điện sử dụng nhiên liệu là dầu DO nên khi hoạt động chúng 

sẽ đốt cháy nhiên liệu và phát sinh ra khói, bụi, SO2, NO2, CO, CO2…các loại 

khí thải này đều gây ra ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con 

người. Theo Tổ chức Y tế thế giới (1993), nếu đốt lượng không khí dự kiến là 

30% và nhiệt độ khí thải là 200oC thì lưu lượng khí thải sinh ra trong khi đốt 

cháy 01 kg dầu DO là 22-25 m3/khí thải. 

Bảng 3. 4. Bảng Nồng độ các chất ô nhiễm khi chạy máy phát điện 

 dự phòng 

Stt Thông số Đơn vị Nồng độ 
QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B) 

1 Bụi mg/Nm3 42,1 200 

2 SO2 mg/Nm3 9,54 500 

3 NOx mg/Nm3 478,95 850 

4 CO mg/Nm3 192,11 1.000 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2003) 

Nhận xét: Qua tham khảo kết quả bảng 3.4 cho thấy nồng độ chất ô nhiễm 

trong khí thải phát sinh do sử dụng máy phát điện dự phòng đều nằm trong giới 

hạn cho phép của quy chuẩn. Máy phát điện chỉ hoạt động khi trường hợp lưới 

điện bị sự cố mất điện, hoạt động không liên tục nên ảnh hưởng được xem là 

không đáng kể. 

Hiện nay máy phát điện dự phòng của cơ sở được đặt ở khu vực riêng xa 

khu vực văn phòng, có tường bao quanh, sử dụng nhiên liệu DO hàm lượng lưu 

huỳnh trong quy chuẩn cho phép và chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi 

mạng lưới điện trong khu vực gặp sự cố để hạn chế tối đa lượng khí thải phát 

sinh. 

2.2. Giảm thiểu hơi xăng dầu 

Hơi xăng dầu phát sinh chủ yếu từ các bể chứa xăng dầu, nhà bơm dầu 

(cụm ống công nghệ), nhà xuất xăng dầu cho xe bồn. 
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- Hiện nay, cơ sở đã thực hiện một số biện pháp hạn chế như sau: 

 + Lắp đặt các đường ống dẫn xăng dầu bằng thép, đảm bảo kín; 

 + Xuất nhập hàng đúng quy trình kỹ thuật theo quy định của ngành xăng 

dầu để tránh thất thoát và giảm nguy cơ gây cháy nổ; 

 + Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng bể chứa và ống công nghệ; 

 + Lắp các van thở cho các bể chứa xăng dầu của kho chứa theo đúng quy 

định kỹ thuật nhằm để kiểm soát áp suất dư và áp suất chân không trong bể để 

đảm bảo an toàn cho bể chứa và chống tổn thất do bay hơi xăng dầu trong quá 

trình vận hành. 

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

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động ăn uống của quản lý, nhân 

viên tại cơ sở. Bao gồm bọc nylon, thực phẩm thừa, chai nhựa… 

Tổng số lượng nhân viên làm việc tại cơ sở là 11 người, theo QCVN 

01:2021/BXD, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc đô thị loại V nên lượng chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh là 0,8 kg/người/ngày. Trong đó, có 7 nhân viên làm việc 

xuyên suốt ca ngày lẫn ca đêm nên lượng rác phát sinh thêm bằng 50% định mức. 

Do đó, lượng rác sinh hoạt phát sinh tại cơ sở là:  

(11 người * 0,8 kg/người/ngày) + (7 người * 50%* 0,8 kg/người/ngày)  

= 11,6 kg/ngày. 

 Hiện nay, cơ sở đã trang bị 06 cần xé được bố trí dọc theo khuôn viên của 

cơ sở và 01 thùng nhựa loại 120 lít đặt tại khu văn phòng để thu gom lượng rác 

sinh hoạt phát sinh. Cuối ngày, các thùng chứa rác được nhân viên di chuyển ra 

phía trước cổng cơ sở (gần vệ đường) để xe thu gom rác của Xí nghiệp môi 

trường đô thị huyện Châu Phú đến thu gom và xử lý với tần suất 01 lần/01 ngày 

theo đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường quy định. 

Hằng năm, cơ sở đều ký hợp đồng dịch vụ về việc thu gom, vận chuyển rác 

thải sing hoạt với Chi nhánh công ty CP Môi trường đô thị An Giang - Xí 

nghiệp môi trường đô thị huyện Châu Phú (Hợp đồng đính kèm phía sau phụ 

lục). 
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3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh phát sinh trong quá trình 

hoạt động kinh doanh của cơ sở như: Rác thải văn phòng, bao bì, thùng carton, 

sắt phế liệu gia công cơ khí…ước tính khoảng 10 kg/tháng. 

Được bố trí lưu giữ tạm thời trong nhà kho có diện tích 102 m2 (6m x 

17m), khối lượng đủ lớn sẽ liên hệ với đơn vị thu mua phế liệu để bán với tần 

suất 6 tháng/lần. 

Kết cấu của kho: 

- Khung, cột bằng thép, vách xây tường cao 1,5m kết hợp với tole, mái lợp tole. 

- Nền xi măng. 

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

Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ hoạt động bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 

máy móc của Kho, bao gồm: Chất thải lẫn dầu, các loại dầu động cơ, hộp số bôi 

trơn thải khác, bao bì nhựa cứng, bóng đèn huỳnh quang thải và các loại thủy 

tinh hoạt tính thải, bình accquy hỏng, mực in...với thải lượng từng loại được 

trình bình ở bảng bên dưới: 

Bảng 3. 5. Thống kê chất thải nguy hại 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã số 

CTNH 

Số lượng trung 

bình (kg/năm) 

1 Chất thải lẫn dầu Rắn 19 07 01 10 

2 

Các loại dầu động 

cơ, hộp số bôi trơn 

thải khác (các loại 

dầu nhờn, dầu động 

cơ thải) 

Lỏng 17 02 04 30 

3 

Bùn thải từ thiết bị 

tách dầu/nước (bùn 

thải từ hố gạn dầu) 

Bùn 17 05 02 15 

4 Bao bì nhựa cứng Rắn 18 01 03 5 
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Stt Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã số 

CTNH 

Số lượng trung 

bình (kg/năm) 

5 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 16 01 06 5 

6 

Hộp chứa mực in 

thải có thành phần 

nguy hại 

Rắn 08 02 04 1 

7 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 30 

8 

Chất hấp thụ, vật 

liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy 

hại (găng tay, giẻ 

lau nhiễm dầu) 

Rắn 18 02 01 5 

Tổng cộng  101 

Vậy tổng lượng CTNH phát sinh tại cơ sở là 101 kg/năm. 

Chất thải nguy hại được thu gom và chứa riêng biệt vào các thùng chứa. 

Tổng cộng có 7 thùng chứa tại kho, tất cả các thùng đều có nắp đậy và dán nhãn 

phân loại bên ngoài, trong đó: 

+ 01 thùng nhựa loại 120 lít. 

+ 02 thùng nhựa loại 200 lít. 

+ 01 thùng phuy loại 200 lít. 

+ 3 thùng nhựa loại 40 lít. 

Các loại thùng chứa được lưu chứa trong kho chứa chất thải nguy hại có 

diện tích 8m2 (04m x 02m) có bảng báo hiệu kho chứa chất thải nguy hại và thiết 

bị cảnh báo an toàn PCCC. 

Ngoài ra, tại khu vực cầu tàu bố trí 4 khay bằng nhựa tại các van để thu 

gom xăng dầu, dầu rò rỉ. 

Kết cấu kho CTNH:  

- Khung, cột bằng thép, vách xây tường cao 1,5m kết hợp với tole, mái lợp tole. 
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- Nền xi măng, có xây gờ bảo vệ xung quanh phạm vi kho. 

- Có cửa khóa và bảng báo hiệu CTNH. 

Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang hợp đồng với Công ty TNHH 

MTV SX TM DV môi trường Á Châu về việc cung cấp giải pháp vận chuyển và 

xử lý chất thải nguy hại và hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường đô 

thị TP.Hồ Chí Minh về việc thu gom, vẩn chuyển và xử lý CTNH với tần suất 

01 lần/01 năm (Hợp đồng đính kèm phía sau phụ lục). 

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

Tiếng ồn và độ rung phát sinh tại cơ sở chủ yếu từ các phương tiện giao 

thông ra vào kho lấy hàng và tiếng ồn do máy phát điện, đây là nguồn gây ồn 

không thường xuyên, chỉ hoạt động khi có sự cố mất điện. 

 Hiện nay, cơ sở đã thực hiện một số biện pháp hạn chế như sau: 

- Quy định tốc độ xe ra vào kho dưới 20km/h để hạn chế tiếng ồn; 

- Nhà đặt máy phát điện tại Kho xăng dầu Vịnh Tre với diện tích 36m2 

được đặt nằm sâu trong khuôn viên nhằm giảm thiểu nguồn tiếng ồn đến khu 

vực dân cư lận cận. Kiểm tra và thay thế đệm cao su, lò xo chống rung cho nền 

máy phát điện dự phòng. Mặt khác, tiếng ồn phát sinh từ máy phát điện không 

thường xuyên, chỉ hoạt động khi có sự cố mất điện. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Sự cố cháy nổ  

Do đây là kho chứa xăng dầu nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Một số nguyên 

nhân có thể gây ra sự cố cháy nổ: 

- Ý thức an toàn lao động cháy nổ và an toàn vận hành thiết bị của công 

nhân kém, hoặc không được hướng dẫn cụ thể; 

- Hệ thống điện thiết kế không đảm bảo an toàn dẫn đến chập mạch gây 

cháy nổ; 

- Cháy do sét đánh đối với các công trình cao, không gian xung quanh 

rộng; 

- Cháy nổ do chập điện, rò rỉ điện; 

- Công nhân hút thuốc không đúng khu vực quy định (tàn thuốc có thể 
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gây cháy khi được vứt bỏ gần khu vực có nguồn cháy nổ cao); 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó tại cơ sở: 

+ Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng 

chống cháy nổ cho toàn thể nhân viên;  

+ Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ; 

+ Xây dựng đê ngăn cháy xung quanh 2 cụm bể chứa và tường cao 2m 

xung quanh ranh đất của kho; 

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy với 8 bình chữa cháy loại 21 lít, 

01 bình chữa cháy xách tay MFZT.35 xe, các biển báo PCCC, bể chứa nước, …  

theo đúng quy định pháp luật. Các bình chữa cháy được đặt trong những khu 

vực cần thiết, dễ cháy và dễ lấy. 

+ Thành lập đội PCCC Kho xăng dầu Vịnh Tre; 

+ Phân công trực kho 24/24, định kỳ 01 năm/lần tổ chức thao diễn về 

PCCC cho nhân viên tại kho; 

+ Đảm bảo mặt bằng thông thoáng cho xe cứu hỏa có thể kéo vòi nước 

vào tất cả các hạng mục công trình khi cần thiết; 

+ Phòng cháy các thiết bị điện: Các thiết bị điện sẽ được tính toán dây 

dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng; có thiết bị bảo vệ quá tải và những 

khu vực nhiệt độ cao, dây điện sẽ được đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ; 

+ Phương tiện, thiết bị chữa cháy được trang bị tại cơ sở như sau: 

Bảng 3. 6. Bảng phương tiện, thiết bị chữa cháy được trang bị tại cơ sở 

Stt Tên thiết bị Số lượng Đặt tính kỹ thuật 

1 Máy phát điện BH4B90YS33 1 40KVA 

2 Bơm nước PCCC Toshiba 1 18,5kw 

3 Bơm nước PCCC EBARA 1 0,7m3/phút 

4 Bơm nước PCCC tạo bọt Rabbit 1 23kw 

5 Bơm nước PCCC Tohatsu 1 - 
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+ Hệ thống chống sét:  Đối với hệ thống chống sét, cột thu lôi cần được 

lắp đặt tại vị trí cao nhất của một công trình trong kho; Lắp đặt hệ thống lưới 

chống sét cho các công trình trong kho có độ cao > 15m bao gồm các cột thu lôi 

bố trí quanh mái nhà; Điện trở tiếp đất xung kích của hệ thống chống sét phải ≤ 

10/cm2 khi điện trở suất của đất ≤ 50.000 /cm2 và ≥ 10/cm2 khi điện trở 

suất của đất ≥ 50.000 /cm2. 

6.2. Sự cố tràn dầu 

 Sự cố tràn dầu xảy ra do đổ vỡ, rò rỉ…tại các bể chứa xăng dầu, đường ống 

dẫn dầu bị vỡ, nứt…dẫn đến dầu chảy tràn ra bên ngoài.  

Chủ cơ sở đã cho xây dựng tường cao 1m, nền đổ bê tông tại các bồn 

chứa xăng dầu là những nơi có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu. Đồng thời trang bị 

các phương tiện và trang thiết bị để ứng phó khi có sự cố tràn dầu xảy ra. 

Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho Kho xăng dầu Vịnh Tre 

theo Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của UBND 

tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Bảng 3. 7. Bảng các phương tiện và trang thiết bị ứng phó sự cố tràn 

dầu tại cơ sở 

 

STT Tên sản phẩm/Mô tả ĐVT SL 

1 Xuồng ứng phó sự cố chuyên dụng SOS Cái 1 

  

- Xuồng: 

+ Độ dài tổng thể: 380 cm 

+ Rộng: 168 cm 

+ Dài lòng thuyền: 238 cm 

+ Rộng lòng thuyền: 78 cm 

+ Chất liệu vỏ: PVC \chống mài mòn 

- Máy: Yamaha, công suất 40CV 

    

2 Phao quây dầu tự nổi SOSBOOM-18 Mét 120 

https://media.angiang.gov.vn/pictures/2022/03/23/signed-08_qd%20quyet%20dinh%20ban%20hanh%20quy%20dinh%20upsctd%20tinh%20an%20giang.pdf
https://media.angiang.gov.vn/pictures/2022/03/23/signed-08_qd%20quyet%20dinh%20ban%20hanh%20quy%20dinh%20upsctd%20tinh%20an%20giang.pdf
https://media.angiang.gov.vn/pictures/2022/03/23/signed-08_qd%20quyet%20dinh%20ban%20hanh%20quy%20dinh%20upsctd%20tinh%20an%20giang.pdf
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STT Tên sản phẩm/Mô tả ĐVT SL 

  

- Tổng chiều cao: 457 mm 

- Độ cao phần phao nổi: 152 mm 

- Chiều cao váy phao: 305 mm 

- Tỉ lệ nổi: 6,2 

- Tổng sức bền kéo trên: 4.000 kg, cáp 

gia cường inox Φ8 

- Vật liệu làm phao PVC/TPU. Độ bền 

kéo 350 kgf / 5cm 

- Xốp nổi: Đường kính Φ150 mm x 

900 mm; Vật liệu: PE foam chịu xăng, 

dầu 

- Xích dằn: Xích Φ8; Mạ kẽm nhúng 

nóng. Độ bền kéo đứt: 4.400 kg. 

- Tổng lực kéo căng phao làm việc: 

6.800 kg 

- Thanh kết nối và chốt kết nối: Nhôm 

6061. Chốt thép không gỉ theo ASTM 

- Chiều dài: 30m/đoạn (Đóng gói Túi 

tiêu chuẩn: 1100mm x 1000mm x 

800mm) 

- Khối lượng: <80 kg 

- Đạt tiêu chuẩn ASTM F1523-94 

- NSX: Việt Nam 

    

3 Hệ thống neo cho phao SOSAS-11 Bộ 2 

  

- Khối lượng neo: 11 kg 

- Vật liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng 

- Xích dằn: Φ 10 x 2.4m  

- Dây neo: Φ 12 x 15 m 

- Bóng nổi neo: A-2, khối lượng giữ nổi 

15 kg 

- NSX: Việt Nam 

    

4 Hệ thống dây kéo phao SOSTB-375 Bộ 2 
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STT Tên sản phẩm/Mô tả ĐVT SL 

  

- Thanh kết nối: Nhôm 6061. Chốt thép 

không gỉ theo ASTM 

- Bóng nổi cân bằng: PE foam mật độ cao, 

khối lượng giữ nổi 31kg 

- Bộ dây cáp kéo: Φ 10- Dây kéo: Φ 10 x 

12 m, chất liệu polypropylene 

- Ma ní liên kết: > 1 tấn 

- NSX: Việt Nam 

    

5 
Bộ Bơm hút dầu tràn chuyên dụng 

SOS-E9 
Bộ 1 

    

  

- Buồng bơm: Kiểu bơm: ly tâm; Công 

suất: 30 m3/h; Độ sâu hút: max 6 m; Cột 

áp đẩy: 32m; Vật liệu: Hợp kim nhôm 

- Động cơ: Công suất: 2.6 kW / 3600 rpm; 

Nhiên liệu xăng; Khởi động giật nổ 

- Dây hút dầu: Φ 50 x8 m; Vật liệu: PVC, 

lõi thép – chịu dầu, mỡ; Bao gồm khớp 

nối nhanh, vật liệu bằng SUS 316L 

- Dây dẫn dầu: Φ 50 x 12 m; Vật liệu: 

PVC, lõi thép – chịu dầu, mỡ; Bao gồm 

khớp nối nhanh, vật liệu bằng SUS 316L 

- Đầu hút dầu: Kiểu đập tràn – Dạng tam 

giác; Kt: Φ 900mm x  cao 400mm; Trọng 

lượng: ~20 kg; Khớp nối nhanh với dây 

hút; Vật liệu: SUS 304; Sơn tĩnh điện màu 

vàng cảnh báo 

- Rọ bơm hút: Kt: Φ 170 mm x  cao 

170mm; Cỡ hạt hút: < Ø 6mm; Khớp nối 

nhanh với dây hút; Vật liệu: SUS 304 

- Khung bộ nguồn: Tổ hợp động cơ –bơm; 

Khung thép ống được sơn tĩnh điện màu 

vàng; 02 bánh xe di chuyển, 02 bánh khoá 

và tay đẩy; Khớp nối nhanh kết nối với hệ 

dây hút, đẩy; Kích thước: Cao (68cm)x 

Rộng 60cm)x Dài (75cm); Khối lượng ~ 

42 kg 

- NSX: Việt Nam 
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STT Tên sản phẩm/Mô tả ĐVT SL 

6 
Bồn chứa cơ động trên cạn dạng hở 

SOSLT-5 
Chiếc 1 

  

- Thể tích chứa: 5m3 

- Vật liệu: PVC/TPU có phủ lớp chống tia 

UV. Độ dầy 0.64mm (± 0.05mm). Độ bền 

kéo 350 kgf/5cm. Cháy chậm. 

- Van cấp xả: 01 van Ø 60- Kích thước 

bồn khi chứa (đáy x miệng x cao. mm): 

Ø3100 x Ø 1800 x 1100 

- Kích thước đóng gói (mm): 660 x 600 x 

400 

- Khối lượng khô: ~ 20 kg 

- NSX: Việt Nam 

  

  

7 Phao quây thấm dầu nanoBOOM260 Chiếc 15 

  

- Vật liệu: Polypropylene sản xuất theo 

công nghệ nano 

- Đường kính 20cm, dài 6m 

- Khả năng thấm hút: 100-120 lít/chiếc  

- Khối lượng: 5,5kg/chiếc 

- Xuất xứ: Việt Nam 

    

8 Tấm thấm dầu nanoPAD45 Kiện 3 

  

- Vật liệu: polypropylene sản xuất theo 

công nghệ nano 

- Kích thước tấm: 40cm x 50cm 

- Khả năng thấm hút: từ 1 lít đến 1,5 

lít/tấm 

- Xuất xứ: Việt Nam  

    

9 
Chất thấm và phân hủy sinh học dầu 

Remediator 
Bao 3 

  

- Khả năng thấm hút: 20-40L/kg 

- Đóng gói: 10kg/bao  

- Giấy phép lưu hành tại Việt Nam 

- Xuất xứ: Úc 
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STT Tên sản phẩm/Mô tả ĐVT SL 

10 
Chất thấm hút dầu trên nền sàn Kleen 

Sweep 
Bao 3 

  

- Khả năng thấm hút: 4L/kg 

- Đóng gói: 10kg/bao 

- Xuất xứ: Úc  

    

    

11 Vợt thu hồi Chiếc 2 

  

- Cán vợt dài 2m,  

- Vợt dài 0,5m, sâu 0,8m. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

    

12 Trang bị bảo hộ ứng phó sự cố tràn dầu Bộ 5 

  

Bao gồm:  

+ Quần áo liền thân chống nhiễm dầu 

+ Ủng 

+ Găng tay PVC 

+ Kính bảo hộ 

+ Khẩu trang bảo hộ 

- Xuất xứ: Việt Nam 

    

13 Túi đựng chất thải nguy hại Chiếc 50 

  

- Qui cách:  Kích thước 80cm x dài 1,2m.  

- Vật liệu PE, có in ký hiệu song ngữ 

"Chất thải nguy hại - Hazadous waste".  

- Màu sắc vàng. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

    

14 
Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố tràn dầu 

W240-O 
Bộ 1 

  

Bao gồm các trang thiết bị như: Phao quây 

thấm dầu, Tấm thấm dầu, Gối thấm dầu, 

Bột thấm dầu chuyên dụng; Thùng chứa 

dạng xe đẩy; Găng tay, kính bảo hộ; Dụng 

cụ thu hồi làm sạch, HDSD... 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

7.1. Sự cố an toàn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân vận hành kho chứa xăng dầu 

Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang thực hiện các biện pháp sau: 

 - Công nhân vận hành các máy móc phải đúng kỹ thuật, khi bàn giao ca 

phải báo cáo tình trạng đang hoạt động của kho; 

- Quy định trong giờ làm việc trong người không được có rượu bia, tránh 

ảnh hưởng đến công việc;  

- Lập bảng nội quy về an toàn lao động cho hoạt động của kho; 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ 

thuật an toàn lao động; 

 - Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân viên khi 

làm việc tại những khâu đòi hỏi độ an toàn cao. Các trang thiết bị bảo hộ lao 

động có thể kể đến như : kính phòng hộ mắt, mặt nạ chống hơi khí độc, găng 

tay, khẩu trang, giày ủng, quần áo bảo hộ lao động, thiết bị giảm âm,…. 

7.2. Sự cố tham gia giao thông 

Quá trình xuất nhập xăng dầu tại cơ sở bằng đường bộ và đường thủy. 

Trong quá trình di chuyển có thể va chạm giao thông giữa các phương tiện với 

nhau gây tai nạn. 

Chủ cơ sở sử dụng các biện pháp hiện hữu để giảm thiểu tác động như sau: 

Biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ:  

- Các phương tiện vận chuyển phải giảm tốc độ khi ra vào khu vực dự án. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển theo quy định. 

- Lắp đặt hệ thống biển báo chú ý quan sát khi ra vào thường xuyên dự án. 

Biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông thủy:  

- Lắp đặt biển báo và đèn tín hiệu các phương tiện vận chuyển khi di 

chuyển vào khu vực cơ sở. 

- Chỉ sử dụng các phương tiện vận chuyển đã được đăng kiểm, người điều 

khiển phương tiện phải có đủ năng lực và sức khỏe tốt. 
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- Hoạt động bến thủy nội địa của cơ sở đã được Sở Giao thông vận tải tỉnh 

An Giang cấp giấy phép số 1069/GPBTNĐ ngày 12 tháng 11 năm 2012 (đính 

kèm giấy phép phía sau phụ lục). 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định đề 

án bảo vệ môi trường chi tiết 

Dưới đây là một số nội dung có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết. 

Bảng 3. 8. Bảng các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt 

 

Stt 
Nội dung thay 

đổi 

Theo đề án bảo vệ 

môi trường chi tiết 

được phê duyệt 

Theo hiện trạng hiện 

nay 
Ghi chú 

1 

Thay thế cụm bể 

nửa nổi nửa 

ngầm chứa xăng 

thành 02 bể thép 

trụ đứng 

Khu bồn âm chứa 

xăng: 700m3 

(100m3/bể x 7) với 

diện tích 595m2 

Khu đặt 02 bể thép trụ 

đứng 700m3 (350 m3/bể 

x 2) với diện tích 

595m2 cùng đê ngăn 

cháy cao 1,2m. 

Công văn 

số 

2353/STN

MT-MT 

ngày 

21/9/2017 

về việc 

chấp thuận 

việc thay 

thế cụm bể 

chứa xăng 

tại Kho 

xăng dầu 

Vịnh Tre 

2 

Thay thế máy 

bơm xăng bằng 

bơm ly tâm 

Lắp đặt 03 máy bơm 

xăng 

Lắp đặt 03 bơm ly tâm 

và lắp mới 03 bộ đồng 

hồ lưu lượng kế 

3 

Thay thế bể 

chứa dầu hỏa 

bằng bể chứa 

dầu DO 0,05S-II 

Có 1 bể dầu hỏa với 

dung tích 100 m3 và 

09 bể DO 0,05S-II 

với dung tích là 900 

m3 

Tổng số bể dầu DO 

0,05S-II hiện nay là 10 

bể với tổng dung tích là 

1.000 m3 

 

4 
Thay đổi thể tích 

bể gạn dầu 

Xây mới 01 bể gạn 

dầu 3 ngăn. 

Thể tích: 5 m3 

Xây mới 01 bể gạn dầu 

3 ngăn. 

- Thể tích: 2,4 m3 

 

5 

Bổ sung hạng 

mục nhà chứa 

phao quây dầu 

Không 

Nhà chứa phao quây 

dầu diện tích 35 m2. 

Kết cấu công trình: 

- Công trình cấp IV, 
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dạng trệt. 

- Khung, cột bằng 

BTCT, tường xây gạch, 

mái lợp tole. 

- Nền xi măng. 

6 
Thay đổi vị trí 

kho chứa CTNH 

Kho chứa CTNH 

được bố trí bên trong 

hạng mục nhà ở nhân 

viên. 

Diện tích 8m2 

 

Kho chứa CTNH được 

bố trí cạnh bên hạng 

mục kho chứa của cơ 

sở. 

Diện tích: 8m2 

Kết cấu: 

- Khung, cột bằng thép, 

vách xây tường cao 

1,5m kết hợp với tole, 

mái lợp tole. 

- Nền xi măng, có xây 

gờ bảo vệ xung quanh 

phạm vi kho. 

 

7 

Thay đổi nguồn 

phát sinh nước 

thải sản xuất 

Nước thải sản xuất 

bao gồm nước mưa 

nhiễm dầu và nước 

thải từ hoạt động làm 

mát các bồn chứa 

xăng dầu 

Không sử dụng nước 

làm mát các bồn chứa 

xăng dầu. Nước thải 

sản xuất bao gồm nước 

mưa nhiễm dầu và nước 

thải từ việc vệ sinh sân 

nền khu vực nhà xuất 

xăng dầu cho xe bồn. 

 

8 

Thay đổi đường 

ống xả nước thải 

sinh hoạt ra 

nguồn tiếp nhận 

Đường ống nhựa 

PVC đường kính 

110mm 

Đường ống nhựa PVC 

đường kính 160mm 

 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp (khi đề 

nghị cấp lại giấy phép môi trường quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị 

định này) 

Không 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không 
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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 

- Nguồn phát sinh nước thải tại cơ sở: 

+ Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng 

ngày của nhân viên làm việc tại cơ sở. 

+ Nguồn số 2: Nước mưa chảy qua khu nhà xuất xăng dầu cho xe bồn, 

nhà bơm dầu (đường ống công nghệ), cụm đặt 02 bể thép trụ đứng và nước vệ 

sinh sân nền khu vực xuất xăng dầu cho xe bồn. 

+ Nguồn số 3: Nước mưa chảy qua cụm bể đặt nổi 1 và cụm bể đặt nổi 2. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa tại cơ sở là 16,7 m3/ngày đêm tương đương 

lưu lượng xả nước thải theo giờ là 0,696 m3/giờ, bao gồm: 

+ Lưu lượng xả nước thải rối đa của nguồn số 1: 0,9 m3/ngày đêm tương 

đương 0,0375 m3/giờ.  

+ Lưu lượng xả nước thải rối đa của nguồn số 2: 12,403 m3/ngày đêm 

tương đương 0,517 m3/giờ. 

+ Lưu lượng xả nước thải rối đa của nguồn số 3: 3,397 m3/ngày đêm 

tương đương 0,142 m3/giờ. 

- Dòng nước thải: Có 03 (ba) dòng nước thải sau xử lý thoát ra môi 

trường, bao gồm: 

+ 01 (một) dòng nước thải sinh hoạt sau xử lý. 

+ 01 (một) dòng nước thải sản xuất đầu ra sau bể gạn dầu 2,4 m3. 

+ 01 (một) dòng nước thải sản xuất đầu ra sau bể gạn dầu 5 m3. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 03 dòng 

nước thải như sau: 

+ Đối với dòng nước thải sinh hoạt sau xử lý: Các chất ô nhiễm, giá trị 

tối đa của các thông số xả nước thải ra nguồn tiếp nhận theo QCVN 
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14:2008/BTNMT (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, 

với K=1,2. Cụ thể như sau: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm, giá trị giới hạn của chất ô nhiễm trong dòng 

nước thải sinh hoạt 

Stt Thông số Đơn vị Giới hạn xin phép  

1 pH − 5-9 

2 BOD5 (20 0C) mg/l 36 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 60 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 600 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,2 

6 Amoni  (tính theo N) mg/l 6 

7 Nitrat (NO3
-)(tính theo N) mg/l 36 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 12 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 6 

10  Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 7,2 

11 Tổng Coliforms MPN/100 ml 3.000 

+ Đối với dòng nước thải sản xuất đầu ra sau bể gạn dầu 2,4 m3 và 5 m3: 

Các chất ô nhiễm, giá trị tối đa của các thông số xả nước thải ra nguồn tiếp nhận 

theo QCVN 29:2010/BTNMT (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải của kho và cửa hàng xăng dầu. Cụ thể như sau: 

Bảng 4. 2. Các chất ô nhiễm, giá trị giới hạn của chất ô nhiễm trong dòng 

nước thải 

Stt Thông số Đơn vị Giới hạn xin phép 

1 pH - 6-9 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 50 

3 Nhu cầu ô xy hóa học (COD) mg/L 50 

4 
Dầu mỡ khoáng (tổng 

hydrocarbon) 
mg/L 5 
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- Vị trí xả thải: Thuộc ấp Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang. 

 Tọa độ vị trí xả thải (hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 104o45, múi chiếu 3o):  

+ Dòng nước thải sinh hoạt sau xử lý: X = 0551151, Y = 1172530. 

+ Dòng nước thải sản xuất đầu ra sau bể gạn dầu 2,4 m3: X = 0551310, 

Y = 1172419. 

+ Dòng nước thải sản xuất đầu ra sau bể gạn dầu 5 m3: X = 0551370,  

Y= 1172313. 

- Phương thức xả nước thải: cả 3 dòng thải đều có cùng phương thức xả 

nước thải như sau: 

+ Tự chảy sau xử lý. 

+ Nước thải sau xử lý (đạt quy chuẩn theo quy định) và tự chảy vào sông 

Hậu ven bờ. 

+ Chu kỳ xả nước thải: hàng ngày. 

+ Thời gian xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của 3 

dòng thải là sông Hậu (thuộc ấp Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang). 

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

Không. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Không.  

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại 

Không.  

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

Không. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

1.1. Chương trình quan trắc nước thải theo Đề án bảo vệ môi trường được 

duyệt 

- Vị trí quan trắc:  

+ 01 mẫu nước thải sau xử lý của bể gạn dầu 5m3. 

+ 01 mẫu nước thải sau xử lý của bể gạn dầu 2,4m3. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng thải, pH, TSS, COD, dầu mỡ khoáng. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 29:2010/BTNMT (cột A) – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu. 

1.2. Kết quả quan trắc nước thải 

Kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2020, năm 2021 và năm 2022 

(quý I và quý II) tại cơ sở được thể hiện ở 03 bảng bên dưới: 

Bảng 5. 1. Bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ 2020 

 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả phân tích 

QCVN 

29:2010/ 

BTNMT 

– Cột A 

Đợt 1 
Ngày 19/3/2020 

Đợt 2 
Ngày 19/6/2020 

Đợt 3 
Ngày 2/10/2020 

Đợt 4 
Ngày 24/12/2020 

Sau xử 
lý của 

bể gạn 

dầu 1 
(2,4m3) 

Sau xử 
lý của 

bể gạn 

dầu 2 
(5m3). 

Sau xử 
lý của 

bể gạn 

dầu 1 
(2,4m3) 

Sau xử 
lý của 

bể gạn 

dầu 2 
(5m3). 

Sau xử 
lý của 

bể gạn 

dầu 1 
(2,4m3) 

Sau xử 
lý của 

bể gạn 

dầu 2 
(5m3). 

Sau xử 
lý của 

bể gạn 

dầu 1 
(2,4m3) 

Sau xử 
lý của 

bể gạn 

dầu 2 
(5m3). 

1 pH - 7,23 7,19 7,14 7,08 6,62 6,51 7,32 7,19 6-9 

2 TSS mg/L 47 45 40,2 44 35,1 31,2 44,1 46 50 

3 COD mgO2/L 40 42 38,3 40,4 40,2 36 42,3 35,4 50 

4 

Dầu 

mỡ 

khoáng 

mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 5 

5 

Lưu 

lượng 

thải 

m3/ngày 

đêm 
2 3 3 3 3 4 3 3 - 
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Bảng 5. 2. Bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ 2021 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 

29:2010/ 

BTNMT 

– Cột A 

 

Đợt 1 
Ngày 31/3/2021 

Đợt 2 
Ngày 29/5/2021 

Đợt 3 
Ngày16/10/2021 

Đợt 4 
Ngày 25/11/2021 

Sau xử 

lý của 
bể gạn 

dầu 1 

(2,4m3) 

Sau xử 

lý của 
bể gạn 

dầu 2 

(5m3). 

Sau xử 

lý của 
bể gạn 

dầu 1 

(2,4m3) 

Sau xử 

lý của 
bể gạn 

dầu 2 

(5m3). 

Sau xử 

lý của 
bể gạn 

dầu 1 

(2,4m3) 

Sau xử 

lý của 
bể gạn 

dầu 2 

(5m3). 

Sau xử 

lý của 
bể gạn 

dầu 1 

(2,4m3) 

Sau xử 

lý của 
bể gạn 

dầu 2 

(5m3). 

1 pH - 6,6 6,5 6,12 6,02 6,75 6,55 6,12 6,22 6-9 

2 TSS mg/L 36 30 35 17 44 19 41 19 50 

3 COD mgO2/L 38 39 32 20 30 25 41 33 50 

4 

Dầu 

mỡ 

khoáng 

mg/L KPH KPH 3,9 2,1 4,5 3,6 4,5 2,7 5 

5 

Lưu 

lượng 

thải 

m3/ngày 

đêm 
1 2 3 4 3 3 3 4 - 

Bảng 5. 3. Bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ  

năm 2022 (quý I và quý II) 
 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

29:2010/ 

BTNMT –  

Cột A 

 

Đợt 1 

Ngày 29/4/2022 

Đợt 2 

Ngày 6/7/2022 

Sau xử lý của 
bể gạn dầu 1 

(2,4m3) 

Sau xử lý 
của bể gạn 

dầu 2 (5m3). 

Sau xử lý của 
bể gạn dầu 1 

(2,4m3) 

Sau xử lý 
của bể gạn 

dầu 2 (5m3). 

1 pH - 6,53 6,85 6,77 6,45 6-9 

2 TSS mg/L 40 15 18 25 50 

3 COD mgO2/L 45 25 26 22 50 

4 
Dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 3,6 3,5 3,2 2,7 5 

5 
Lưu lượng 

thải 

m3/ngày 

đêm 
2 3 4 5 - 

Ghi chú:  

- “-”: Không quy định; 
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- “KPH”: Không phát hiện. 

Nhận xét: 

Từ kết quả phân tích ở bảng 5.1, bảng 5.2 và bảng 5.3 có thể thấy rằng 

chất lượng nước thải tại Kho xăng dầu Vịnh Tre trong 4 đợt quan trắc vào năm 

2020, năm 2021 và 2 đợt quan trắc năm 2022 tại 2 đầu ra bể gạn dầu có giá trị 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 29:2010/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải của kho và Kho xăng dầu – Cột A. Như vậy, nước thải sau 

xử lý của cơ sở đủ điều kiện để xả thải ra môi trường (sông Hậu). 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

2.1. Chương trình quan trắc không khí xung quanh theo Đề án bảo vệ môi 

trường được duyệt 

- Vị trí quan trắc:  

+ 01 mẫu tại nhà dân gần nhất (cuối hướng gió). 

+ 01 mẫu trong khuôn viên kho. 

- Thông số quan trắc: Bụi, ồn, CO, SO2, NO2, Benzen, Toluen, Xylen. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

+ QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

2.2. Kết quả quan trắc không khí xung quanh  

 Kết quả quan trắc không khí xung quanh định kỳ năm 2020 và năm 2021 

tại cơ sở được thể hiện ở 02 bảng bên dưới: 
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Bảng 5. 4. Bảng tổng hợp các kết quả quan trắc không khí xung quanh 

 định kỳ năm 2020 
 

STT 
Thông 

số 

Đơn vị 

tính 

Đợt 1   

Ngày 12/6/2020 

  Đợt 2 

Ngày 17/12/2020 
QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

(trung 

bình 1h) 

QCVN 

06:2009/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

Tại nhà 

dân gần 

nhất 

(cuối 

hướng 

gió) 

Trong 

khuôn 

viên 

kho 

Tại nhà 

dân gần 

nhất 

(cuối 

hướng 

gió) 

Trong 

khuôn 

viên 

kho 

1 Ồn dBA 68 65 74 69,1 - - 70 

2 
Bụi 

tổng 
mg/m3 0,107 0,114 0,058 0,091 0,3 

- - 

3 SO2 mg/m3 0,095 0,092 0,125 0,113 0,35 - - 

4 NO2 mg/m3 0,082 0,078 0,158 0,123 0,2 - - 

5 CO mg/m3 5,17 5,36 5,65 4,85 30 - - 

6 Benzen µg/m3 KPH KPH KPH KPH - 22 - 

7 Toluen µg/m3 18 17 25 21 - 500 - 

8 Xylen µg/m3 25 27 19 12 - 1000 - 

 

Bảng 5. 5. Bảng tổng hợp các kết quả quan trắc không khí xung quanh  

định kỳ năm 2021 

STT 
Thông 

số 

Đơn vị 

tính 

Đợt 1   

Ngày 29/5/2021 

  Đợt 2 

Ngày 25/11/2021 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

(trung 

bình 1h) 

QCVN 

06:2009/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

Tại nhà 

dân gần 

nhất 

(cuối 

hướng 

gió) 

Trong 

khuôn 

viên 

kho 

Tại nhà 

dân gần 

nhất 

(cuối 

hướng 

gió) 

Trong 

khuôn 

viên 

kho 

  

1 Ồn dBA 65 58 69 67 - - 70 
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2 
Bụi 

tổng 
mg/m3 0,28 0,11 0,21 0,17 0,3 

- - 

3 SO2 mg/m3 0,086 0,047 0,044 0,052 0,35 - - 

4 NO2 mg/m3 0,035 0,010 0,021 0,026 0,2 - - 

5 CO mg/m3 2,44 1,33 2,36 1,98 30 - - 

6 Benzen µg/m3 KPH KPH KPH KPH - 22 - 

7 Toluen µg/m3 KPH KPH KPH KPH - 500 - 

8 Xylen µg/m3 KPH 11 KPH KPH - 1000 - 

 

Bảng 5. 6. Bảng tổng hợp các kết quả quan trắc không khí xung quanh 

 định kỳ năm 2022 (đợt 1) 
 

STT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Đợt 1   

Ngày 6/7/2022 
QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

(trung 

bình 1h) 

QCVN 

06:2009/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

Tại nhà 

dân gần 

nhất 

(cuối 

hướng 

gió) 

Trong 

khuôn 

viên 

kho 

1 Ồn dBA 66 68 - - 70 

2 Bụi tổng mg/m3 0,18 0,19 0,3 - - 

3 SO2 mg/m3 0,062 0,052 0,35 - - 

4 NO2 mg/m3 0,025 0,036 0,2 - - 

5 CO mg/m3 2,58 2,77 30 - - 

6 Benzen µg/m3 KPH KPH - 22 - 

7 Toluen µg/m3 KPH KPH - 500 - 

8 Xylen µg/m3 KPH 75 - 1000 - 

Ghi chú:  

− In đậm, gạch dưới: Giá trị vượt quy chuẩn; 

− Dấu ( - ): Không quy định; KHP: Không phát hiện. 
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 Nhận xét: 

Từ kết quả phân tích chất lượng không khi xung quanh tại Kho xăng dầu 

Vịnh Tre trong năm 2020, năm 2021 và năm 2022 (đợt 1) cho thấy: 

- Nồng độ Bụi, SO2, NO2, CO ở 02 vị trí quan trắc trong 2 đợt của năm 

2020 và năm 2021 đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT: Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh. 

- Nồng độ Benzen, Toluen, Xylen ở 02 vị trí quan trắc trong 2 đợt của năm 

2020 và năm 2021 đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh. 

- Cường độ tiếng ồn ngoài vị trí quan trắc nhà dân gần nhất (cuối hướng 

gió) vào đợt 02 năm 2020 có giá trị vượt quy chuẩn cho phép 1,06 lần còn lại tất 

cả các đợt quan trắc năm 2020, năm 2021 và năm 2022 đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn. 

3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo 

Không. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát 

và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương 

trình quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

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

Chủ cơ sở đã hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết của Kho xăng dầu Vịnh Tre và đã được Giám đốc Sở Tài nguyên 

và môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành số 821/GXN-STNMT ngày 5 

tháng 6 năm 2015. Do đó, báo cáo không đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải. 

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 định kỳ 

Kho xăng dầu Vịnh Tre thuộc Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang 

không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ (theo điểm b, khoản 2, 

điều 111, Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 

và điểm b, khoản 1 điều 97, Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022). 

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

Kho xăng dầu Vịnh Tre thuộc Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang 

không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục chất thải 

(không thuộc phụ lục XXVIII và phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 

08/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022). 

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 cơ sở 

Chủ cơ sở đề xuất thực hiện quan trắc định kỳ về chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại. 
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2.3.1. Quan trắc chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn thông thường (chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công 

nghiệp thông thường): Chủ cơ sở giám sát tổng lượng chất thải rắn phát sinh 

theo kết quả giám sát thể hiện bằng cách lập Nhật ký theo dõi hàng ngày (hàng 

tháng) hoặc thể hiện qua Hợp đồng thu gom với đơn vị có đủ chức năng để thu 

gom, vận chuyển, xử lý và tần suất định kỳ báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi 

trường là 01 năm/lần (thông qua Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng 

năm). 

2.3.2. Quan trắc chất thải nguy hại 

Chủ cơ sở giám sát tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh theo kết quả 

giám sát thể hiện bằng cách lập Nhật ký theo dõi hàng tháng hoặc thể hiện qua 

Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với đơn vị có đủ chức năng, nộp báo 

cáo quản lý chất thải nguy hại đến Sở Tài nguyên và Môi trường với tần suất 

định kỳ là 01 năm/lần (thông qua Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng 

năm). 

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

Kinh phí thực hiện về quan trắc môi trường hàng năm của Kho xăng dầu 

Vịnh Tre được thể hiện như sau: 

Bảng 6. 1. Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường 

STT Nội dung thực hiện Kinh phí (VNĐ/năm) 

1 
Lập báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường 
8.000.000 

2 
Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt 
1.200.000 

3 
Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải nguy hại 
69.500.000 

Tổng 78.700.000 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Trong năm 2020 và năm 2021, cơ sở không có đợt kiểm tra, thanh tra về 

bảo vệ môi trường. Trong quá trình hoạt động, cơ sở luôn thực hiện tốt các công 

tác bảo vệ môi trường, quan trắc định kỳ chất thải để đảm bảo công tác quản lý, 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu đạt hiệu quả, nước thải được xử lý đạt quy 

chuẩn hiện hành trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường. 

Chủ cơ sở cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung trong báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

Chủ cơ sở cam kết thực hiện hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

Chủ cơ sở cam kết xả thải đúng theo giấy phép môi trường được cấp. 

Chủ cơ sở cam kết xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan theo 

nội dung giấy phép môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp, cụ thể như sau: 

- QCVN 29:2010/BTNMT (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải của kho và cửa hàng xăng dầu. 

- QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt. 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh. 

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

Chủ cơ sở cam kết thu gom lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn thông 

thường và CTNH theo quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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PHỤ LỤC KÈM THEO 

 

Phụ lục I: Một số hình ảnh tại Kho xăng dầu Vịnh Tre. 

Hình ảnh thực tế các khu vực chứa xăng dầu tại cơ sở 

 

Hình ảnh 02 bể thép trụ đứng Hình ảnh cụm bể nổi 1 và 02 
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Hình ảnh bể gạn 2,4 m3 

Hình ảnh bể gạn 5 m3 
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    Kho chứa chất thải nguy hại 

 

Thùng chứa CTNH 
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Phụ lục II: Căn cứ pháp lý liên quan 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên số: 1600184590 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận 

đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 7 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15 

tháng 4 năm 2017. 

2. Giấy ủy quyền số 790/PLXAG-UQ ngày 29/8/2014 của Giám đốc Công 

ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang. 

3. Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa số 1069/GPBTNĐ. 

4. Quyết định số 169/QĐ-STNMT ngày 09/7/2014 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Kho xăng 

dầu Vịnh Tre. 

5. Giấy xác nhận hoàn thành số 821/GXN-STNMT ngày 05/6/2015 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đề án Bảo vệ môi trường chi tiết 

của Kho xăng dầu Vịnh Tre. 

6. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 2375/GP-STNMT ngày 

22/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường của Kho xăng dầu Vịnh Tre. 

7. Công văn số 2353/STNMT-MT ngày 21/9/2017 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc chấp thuận việc thay thế cụm bể chứa xăng tại Kho xăng dầu 

Vịnh Tre. 

8. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV 

xăng dầu An Giang. 

9. Hợp đồng thuê đất. 

10. Hợp đồng thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

11. Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại. 

12. Hóa đơn tiền điện tháng 6/2022. 

13.  Kết quả phân tích chất lượng môi trường năm 2020, 2021, quý 1 và quý 

2/2022. 
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Phụ lục III: 

1. Bản vẽ mặt bằng tổng thể. 

2. Bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước. 

3. Bản vẽ hoàn công bể gạn dầu 5 m3. 

4. Bản vẽ hoàn công bể gạn dầu 2,4 m3. 

5. Bản vẽ hoàn công hố lắng sau hầm tự hoại. 

6. Bản vẽ hầm tự hoại 3 ngăn. 

7. Sơ đồ vị trí xả thải của cơ sở. 
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