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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

 

1.1 Tên chủ dự án 

- Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư HTG 

- Địa chỉ văn phòng: Số 29 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Hòa, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Đại diện theo pháp luật: (Ông) LÊ VĂN HUY;      Chức vụ: Giám Đốc 

- Điện thoại: 0968 510 510 

- Công ty Cổ phần Đầu tư HTG được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 1602096861, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 03 năm 2019, đăng ký 

thay đổi lần 1, ngày 08 tháng 05 năm 2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp. 

1.2 Tên dự án 

- Tên dự án: Khu dân cư Chợ Cần Đăng mở rộng 

- Địa điểm thực hiện: Ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An 

Giang. Cụ thể, dự án có tứ cận tiếp giáp như sau:  

+ Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu và đường lộ nông thôn; 

+ Phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu và đường tỉnh lộ 941; 

+ Phía Đông giáp khu dân cư Cần Đăng mở rộng 2 (theo quy hoạch); 

+ Phía Tây giáp khu dân cư Cần Đăng hiện hữu. 

Bảng 1.1 Tọa độ các điểm giới hạn của Dự án 

STT Điểm mốc 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

1 M1 559602 1156470 

2 M2 559551 1156473 

3 M3 559547 1156476 

4 M4 559545 1156475 

5 M5 559517 1156483 

6 M6 559506 1156490 

7 M7 559501 1156498 

8 M8 559445 1156502 

9 M9 559447 1156506 

10 M10 559438 1156498 

11 M11 559432 1156491 

12 M12 559460 1156512 

13 M13 559469 1156520 

14 M14 559478 1156534 
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STT Điểm mốc 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

15 M15 559495 1156545 

16 M16 559540 1156602 

17 M17 559692 1156679 

18 M18 559780 1156690 

19 M19 559807 1156704 

20 M20 559850 1156712 

21 M21 559857 1156718 

22 M22 559887 1156735 

23 M23 559915 1156720 

24 M24 559612 1156486 

25 M25 559617 1156480 

26 M26 559585 1156450 

27 M27 559590 1156454 

28 M28 559604 1156462 

29 M29 559585 1156467 

30 M30 559608 1156468 
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Hình 1.1 Vị trí dự án 
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- Các quyết định, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường đã được phê 

duyệt của dự án: 

+ Quyết định số 1263/QĐ-STNMT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án đầu tư Khu dân cư Chợ Cần Đăng mở rộng. 

+ Quyết định số 1264/QĐ-STNMT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án đầu tư Khu dân cư Chợ Cần Đăng mở rộng 2. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 918/GP-STNMT ngày 31 tháng 8 

năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước của dự án Khu dân cư chợ Cần Đăng mở rộng. 

- Quy mô của dự án (phân loại tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

Theo quyết định chủ trương đầu tư số 2531/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh An 

Giang ngày 18/10/2019, thì tổng vốn đầu tư của dự án là 63.029.135.000 VNĐ nên dự 

án này thuộc dự án nhóm B (theo khoản 3 Điều 9 Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14). 

1.3 Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.1 Công suất hoạt động 

Tổng diện tích dự án là 78.457 m2, bố trí 365 nền nhà ở liên kế, dân số 1.825 

người và chợ hạng 2 (gồm chợ bách hóa có 150 kios và chợ thực phẩm có 140 kios). 

Các hạng mục công trình của dự án được liệt kê và trình bày ở bảng sau: 

Bảng 1.2 Cân bằng sử dụng đất 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m²) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất ở 36.762 46,86 

 + Nhà ở liền kề 36.762  

2 Đất thương mại - dịch vụ 6.491 8,27 

 + Chợ 1 3.236  

 + Chợ 2 3.255  

3 Đất bể xử lý nước thải 849 1,08 

4 Công viên + cây xanh cảnh quan 3.882 4,95 

5 Đất giao thông + taluy+ hẻm thông hành 30.473 38,84 

Tổng cộng 78.457 100,00 

1.3.2 Công nghệ sản xuất 

Do loại hình của dự án là đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, kết hợp 

chợ nên không có công nghệ sản xuất, quy trình hoạt động của dự án được trình bày 

như sau: 
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Hình 1.2 Quy trình hoạt động của dự án 

Thuyết minh: Dự án hoạt động với 02 loại hình chính là khu dân cư và chợ. Cụ 

thể như sau: 

Đối với loại hình khu dân cư với các nền đã được phân lô và được mở bán công 

khai, khi có người đến mua và hoàn thành các thủ tục giao đất thì họ sẽ tiến hành xây 

dựng nhà ở. Tùy theo khối lượng thi công của chủ hộ mà thời gian hoàn thành công 

trình sớm hay muộn, sau khi xây dựng hoàn chỉnh nhà ở thì chủ hộ sẽ vào ở và tổ chức 

sinh hoạt, mua sắm tại khu chợ của dự án và đi lại. Trong thời gian xây dựng nhà ở và 

khi vào ở của người dân sẽ làm phát sinh một số chất thải như lệt kê ở quy trình trên.  

Đới với khu chợ thì đã được xây dựng trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng và 

đã có các kios trong khu chợ. Khi có người dân đến thuê kios thì họ sẽ tổ chức kinh 

Nền phân lô 

Dân đến mua 

Xây nhà 

ở, sinh hoạt, đi lại, 

mua sắm tại chợ 

Kios cho thuê 

Dân đến thuê 

Kinh doanh, xuất 

nhập hàng hóa 

Khu dân cư Khu chợ 

Dự án 

Chất thải rắn xây 

dựng, nước thải xây 

dựng, rác thải sinh 

hoạt, nước thải sinh 

hoạt, chất thải nguy 

hại, bụi, khí thải, 

tiếng ồn,… 

Rác thải sinh hoạt, 

nước thải sinh hoạt, 

chất thải nguy hại, 

bụi, khí thải, tiếng 

ồn,… 

Rác thải sinh hoạt, 

nước thải sinh hoạt, 

bao bì, rau quả, thực 

phẩm hư, chất thải 

nguy hại, bụi, khí 

thải, tiếng ồn,… 

Khách 

vãng lai 
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doanh mua bán cho khách vãng lai. Trong quá trình kinh doanh tại chợ sẽ làm phát 

sinh một số chất thải như lệt kê ở quy trình trên. 

1.3.3 Sản phẩm của dự án 

Sản phẩm của dự án là các nền dân cư được quy hoạch và các dịch vụ từ chợ 

cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho người dân. 

1.4 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước 

a. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

- Nguyên liệu chủ yếu từ các nhà cung cấp tại địa phương nhằm hạn chế chi phí 

giá thành vận chuyển. Nguyên liệu sử dụng chủ yếu trong quá trình hoạt động của dự 

án là các loại lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu ẩm thực, sinh hoạt của người 

dân. 

b. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

- Nhu cầu DO cho máy phát điện của dự án khoảng 500 lít/năm. Lấy từ các đại lý 

xăng dầu trong khu vực lân cận. 

c. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

- Chlorine được định lượng vào nước thải với liều lượng sử dụng cho 01 m3 nước 

thải là 10 g/m3, tương đương 4,5 kg/ngày ( 10 g/m3 x 450 m3/ngày). 

- Hóa chất khử mùi EM: Lượng chế phẩm khử mùi sử dụng khoảng 15 lít/ngày 

và được pha loãng với nước thành 60 lít để phun cho toàn bộ các vị trí có thể phát sinh 

mùi. 

d. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cấp nước: Khu vực hiện sử dụng nguồn nước nhà máy nước huyện Châu 

Thành và doanh nghiệp cấp nước tư nhân. Nước cấp cho dự án dự kiến đấu nối từ 

nguồn nước cấp dọc theo Tỉnh lộ 941 và khu dân cư hiện hữu bằng đường ống fi114, 

chạy dọc theo đường số 1, ống fi90 chạy dọc theo đường số 2 và 6 trong dự án. Sau đó 

rẽ nhánh ra các lô nền bằng ống fi60. 

- Nhu cầu sử dụng nước: 

+ Nước sinh hoạt cho khu dân cư: Theo QCVN 01:2021/BXD, lượng nước cấp 

tối thiểu 80/lít/người/ngày (chọn nhu cầu cấp nước an toàn là 100 lít/người/ngày.đêm). 

Tổng số dân cư dự án khi được lấp đầy khoảng 1.825 người. Như vậy lượng nước cấp 

cần thiết là: 

100 lít/người/ngày.đêm x 1.825 người = 182,5 m3/ngày.đêm 

+ Nước rửa và vệ sinh tại khu chợ thực phẩm: Khu chợ thực phẩm có diện tích 

3.255 m2, theo QCVN 01:2021/BXD (Quy hoạch chi tiết cấp nước cho các nhà, công 

trình công cộng, dịch vụ khác) nước cấp cho công trình công cộng và dịch vụ tối thiểu 

2 lít/m2 sàn/ngày.đêm. Báo cáo đề xuất chọn lượng nước cấp là 5 lít/m2 sàn/ngày.đêm. 

Như vậy lượng nước cấp cho khu chợ thực phẩm là: 

3.255 m2 x 5 lít/m2 sàn/ngày.đêm = 16,3 m3/ngày.đêm 
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+ Nước cấp sinh hoạt ở 02 khu chợ: Ước tính mỗi kios bán hàng (10 m2) có 02 

nhân viên và chợ chỉ hoạt động ban ngày nên lượng nước cấp cho sinh hoạt của nhân 

viên là ½ định mức (50 lít/người/ngày.đêm). Như vậy, lượng nước cấp cho sinh hoạt 

của nhân viên ở 02 khu chợ là: 

Chợ 1 (chợ bách hóa, 150 kios): 02 người * 150 kios * 50 lít/người/ngày.đêm = 

15.000 lít/ngày.đêm = 15 m3/ngày.đêm 

Chợ 2 (chợ thực phẩm, 140 kios): 02 người * 140 kios * 50 lít/người/ngày.đêm = 

14.000 lít/ngày.đêm 

Vậy tổng lượng nước cấp cho toàn bộ khu chợ là 45,3 m3/ngày.đêm.  

+ Nước cấp cho khách vãng lai: Ước tính hàng ngày chợ tiếp nhận 800 lượt 

khách, nước cấp cho khách vãng lai ước tính 5 lít/ngày.đêm. Vậy lượng nước cấp sinh 

hoạt của khách vãng lai là: 

800 người x 5 lít/người/ngày.đêm =  4.000 lít/ngày.đêm = 4,0 m3/ngày.đêm 

Vậy tổng lượng nước cấp của dự án khi hoạt động là 231,8 m3/ngày.đêm 

e. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cấp điện cho toàn khu vực dự án được lấy từ đường dây trung thế 22 

KW cáp 3ASXV95+ASC50 hiện hữu chạy dọc Tỉnh lộ 941 và khu dân cư hiện hữu dự 

kiến đấu nối vào mạng điện khu vực dự án phục vụ cho hệ thống điện sinh hoạt và 

điện chiếu sáng của khu vực. 

- Nhu cầu sử dụng điện được ước tính như sau: 

Bảng 1.3 Tổng nhu cầu cấp điện 

STT Nhu cầu tính toán Đơn vị tính Khối lượng 

1 Số dân (365 nền) 05 Người/nền 1.825 

2 Chỉ tiêu cấp điện Kw/người/năm 400 

3 Số giờ sử dụng công suất cực đại Giờ/năm 2000 

4 Nhu cầu điện sinh hoạt Kwh/năm 730.000 

5 Công suất điện sinh hoạt  Kw 365 

6 Công suất điện CC; TM-DV (30%) Kw 109,5 

7 Công suất hao hụt 10% và dự phòng 5% Kw 54,75 

Tổng cộng phụ tải Kw 529,25 

8 Hệ số công suất  0.85 

9 Hệ số đồng thời  0.7 

Tổng phụ tải tính toán Kw 480 

1.5 Các thông tin khác liên quan đến dự án 

Không có.  



Giấy phép môi trường dự án “Khu dân cư Chợ Cần Đăng mở rộng” 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư HTG                                                                             8 

CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1 Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án Khu dân cư Chợ Cần Đăng mở rộng của Công ty Cổ phần Đầu tư HTG 

được Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 

2531/QĐ-UBND ngày 18/10/2020, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 

406/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 và số 1678/QĐ-UBND ngày 21/7/2020. 

Dự án phù hợp với Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội huyện Châu Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu 

Thành về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư chợ Cần 

Đăng mở rộng. Địa điểm: ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An 

Giang. 

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Châu 

Thành về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 

chợ Cần Đăng mở rộng. Địa điểm: ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang. 

Vị trí thực hiện dự án phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp 

ứng yêu cầu đô thị hóa thành phố của các cơ quan ban ngành. Bên cạnh đó, dự án kết 

hợp với chợ nên cũng góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho chợ Cần Đăng. Dự 

án góp phần vào ổn định tình hình xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị, cải tạo cảnh quan 

môi trường xã Cần Đăng, đưa xã Cần Đăng trở thành đô thị hiện đại, văn minh, giàu 

đẹp. 

Dự án nằm trong khu vực đô thị, dân cư sinh sống đông đúc, ngoài ra dự án còn 

tiếp giáp với tuyến giao thông đường tỉnh 941 nên rất thuận lợi cho việc giao thương, 

mua bán và trao đổi hàng hóa. 

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

Dự án “Khu dân cư Chợ Cần Đăng mở rộng” xả nước thải sau xử lý đạt Cột A, 

QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận là kênh Mặc Cần Dưng 

hoàn toàn không thay đổi so với quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt, nên hoàn toàn không ảnh hưởng về khả năng chịu tải của 

môi trường tiếp nhận. Không thay đổi so với nội dung đã được đánh giá trong quá 

trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

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

3.1.1 Thu gom, thoát nước mưa 

Khu vực dự án sau khi hoàn thành xây dựng sẽ được bê tông hóa toàn bộ mặt 

bằng, do đó đã hạn chế được ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn. Bên cạnh đó thực 

hiện một số việc sau để giảm thiểu ô nhiễm nước mưa chảy tràn như sau:  

Chủ dự án đầu tư hệ thống thu gom bằng hố ga và cống thoát đường kính 

400mm, 600mm và 800mm để dẫn thoát ra kênh Mặc Cần Dưng bằng 01 cửa xả tại 

đường số 8. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom thoát nước mưa được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 3. 1 Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom thoát nước mưa KDC chợ Cần Đăng 

mở rộng 

STT Nội dung Đơn vị Khối lượng 

1 Cống D400 m 1.961 

2 Cống D400 (ngang đường) m 203 

3 Cống D600 m 321 

4 Cống D600 (ngang đường) m 67 

5 Cống D800  m 241 

6 Cống D800 (ngang đường) m 09 

7 Rãnh thoát B600 m 96 

8 Hố Ga 1200x1200x2150 cái 111 

9 Hố Ga 1200x1850x2150-1330 cái 50 

10 Hố Ga không miệng thu cái 01 

11 Cửa xả cái 01 
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Hình 3. 1 Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa 

Chủ dự án có phương án thường xuyên nạo vét, thông dòng chảy để nước mưa có 

thể tiêu thoát một cách triệt để không gây ứ đọng trong khu vực Khu dân cư. 

3.1.2 Thu gom, thoát nước thải 

Nguồn phát sinh nước thải chủ yếu là từ sinh hoạt của các hộ dân và nước thải 

phát sinh từ các khu chợ… Phương án thu gom, xử lý nước thải của dự án như sau:  

+ Nước thải sinh hoạt (nước từ nhà vệ sinh, nhà bếp,…) dẫn theo ống nhựa 

đường kính 90mm đến 140mm thoát ra hệ thống thoát nước thải chung của khu vực. 

Riêng các nền thuộc lô LK.8 (1 nền) và LK.16 (2 nền) được đấu nối ống fi 140 vào hố 

ga. 

+ Nước thải từ khu nhà vệ sinh công cộng được xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoạt 03 

ngăn có thể tích 50 m3, bố trí gồm 3 nhà vệ sinh nam và 3 nhà vệ sinh nữ rồi dẫn theo 

ống nhựa đường kính đến 200mm thoát ra hệ thống thoát nước thải chúng của khu 

vực. Vị trí bố trí nhà vệ sinh công cộng nằm trong khu vực gần hệ thống xử lý nước 

thải. 

+ Nước thải từ khu chợ quy hoạch hệ thống mương cống thu gom nước thải riêng 

và không cho nước mưa hòa lẫn vào nước thải. Nước thải phát sinh sẽ chảy tràn theo 

độ dốc ra hệ thống thoát nước thải chung của khu vực. 

Hệ thống thoát nước thải chung của khu vực dự án được thiết kế ống nhựa đường 

kính 250mm, 350mm qua các hố ga dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 450 m3/ngày.đêm để xử lý. Nước thải sau quá trình xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A trước khi chảy theo ống nhựa đường kính 350 mm thải ra 

kênh Mặc Cần Dưng thông qua 01 cửa xả tại đường số 8. 

Nước mưa trên mái 

Hệ thống sênô 

Rãnh thu nước 

Lưới chắn rác  

Hố ga 

Nguồn tiếp nhận 

(kênh Mặc Cần Dưng) 

Rác  

Thùng chứa 

HĐ với đội thu gom 

rác đến thu gom 

Nước mưa chảy tràn 
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Bảng 3. 2 Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom thoát nước thải KDC chợ Cần Đăng 

mở rộng 

 Hình 3. 2 Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải 

- Hệ thống thu gom nước thải từ nhà vệ sinh: Nước thải tại các nhà vệ sinh sau 

khi qua bể tự hoại được đưa đến hố ga thu gom sau đó theo đường ống 200 mm đến 

hố thu gom trung tâm và theo đường ống PVC 250 mm của tuyến ống dẫn nước thải 

đến khu vực xử lý nước thải. 

STT Nội dung Đơn vị Khối lượng 

1 Ống thoát nước thải   

 

Ống nhựa fi 250 m 2.834 

Ống nhựa 250 (ngang đường) m 218 

Ống nhựa 350 m 670 

Ống nhựa 350 (ngang đường) m 47 

2 Ga thăm  cái 66 

3 Cửa xả  cái 01 

Nguồn tiếp nhận (kênh Mặc Cần Dưng) 

Nước thải  

nhà vệ sinh 

Nước thải từ hoạt động 

nấu ăn 

Cống thoát nước thải 

Nước thải  

sinh hoạt  

 

Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung  

450 m3/ngày.đêm 

Lưới lược rác, hố ga 

 

Hầm tự hoại 

 

Nước thải từ 

khu chợ 

 

Nước thải từ KDC 

chợ Cần Đăng mở 

rộng 2 
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- Nước thải từ hoạt động nấu ăn sẽ theo đường ống dẫn qua lưới lọc rác, hố ga 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu dân cư. 

- Nước thải từ khu chợ quy hoạch hệ thống mương cống thu gom nước thải riêng 

và không cho nước mưa hòa lẫn vào nước thải. Nước thải phát sinh sẽ chảy tràn theo 

độ dốc ra hệ thống thoát nước thải riêng biệt của khu vực. 

Toàn bộ nước thải sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải xử lý tập trung với 

công suất 450 m3/ngày.đêm sau đó theo đường ống xả PVC 350 mm thoát ra nguồn 

tiếp nhận là kênh Mặc Cần Dưng. 

3.1.3 Xử lý nước thải 

* Quy trình công nghệ xử lý nước thải: 

Nước thải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 450 m3/ngày để xử lý 

theo quy trình sau: 

 

Hình 3. 3 Quy trình công nghệ xử lý nước thải (450 m3/ngày.đêm) 

Thuyết minh quy trình: 

Bể gom + tách mỡ 

 

Bể điều hòa 

Bể sinh học  

hiếu khí 

 

Bể lắng 

 

Bể khử trùng Chlorine 

  

Đạt QCVN 14:2008/BTNMT  

(cột A) 

Sục khí   

Nước thải sinh hoạt 

 

Bể chứa 

Bùn 

hoàn 

lưu 

Bể chứa bùn   

Nước  

Kênh Mặc Cần Dưng 

Bồn lọc thô 

Mỡ   

Bùn dư 

Bể chứa mỡ  

Sục khí   
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Bể gom + tách mỡ 

Tất cả nước thải của qua trình sản xuất được tập trung dẫn về bể gom + tách 

mỡ. Bể được chia làm 03 ngăn để tách mỡ và lắng cặn kết hợp lắp đặt thêm lưới chắn 

rác để giữ lại các chất thải rắn có kích thước lớn trong nước thải, đảm bảo cho bơm, 

van và các đường ống phía sau không bị nghẽn bởi rác. Mỡ nổi trên mặt bể sẽ được 

vớt chứa tại bể chứa mỡ. 

Bảng 3. 3 Nồng độ ô nhiễm nước thải sau công đoạn bể gom 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

đầu vào 

% xử lý 

trung bình 

Giá trị  

còn lại 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

Cột A; QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột A* 

1 TSS mg/l 2.986 5% 2.836,7 50 

2 COD mg/l 850 0% 850 75* 

3 BOD5 mg/l 442 0% 442 30 

4 Tổng Nitơ mg/l 106 0% 106 20* 

5 Tổng Photpho mg/l 13,3 0% 13,3 4* 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, tính toán thiết kế công trình. Lâm Minh 

Triết, 2007, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM; Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, 

GSTS Nguyễn Văn Phước, 2014). 

* Tính toán lượng cặn mỡ phát sinh từ bể gom kết hợp tách mỡ 

- Thông số tính toán: 

+ Lưu lượng nước thải qua bể trung bình 18,75 m3/h. 

+ Hàm lượng cặn mỡ đầu vào bằng 30 mg/l. 

+ Hiệu quả xử lý của bể là 60%. 

+ Chọn cặn mỡ có hàm lượng chất rắn là VSv= 65%. 

- Lượng cặn mỡ thu được mỗi ngày:  

Mcm= 30 mg/l x 0,6 x 18,75 m3/h = 0,3375 kg/h = 8,1 kg/ngày. 

- Lượng VS của bùn tươi cần xử lý mỗi ngày: 

Mvs= Mcm x 0,65 = 8,1 kg/ngày x 0,65 = 5,3 kg/ngày. 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, tính toán thiết kế công trình. Lâm Minh 

Triết, 2007, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM; Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, 

GSTS Nguyễn Văn Phước, 2014).  

Bể điều hòa hiếu khí  

Nước thải sau khi lắng sơ bộ ở bể gom sẽ được bơm lên bể điều hòa có kết hợp 

sục khí làm thoáng nước thải. Thời gian lưu nước tại đây khoảng 8 giờ. Bể điều hòa 

hiếu khí là nơi tập trung nước thải với mục đích sau: 

 - Ổn định lưu lượng, dòng chảy, ổn định nồng độ chất bẩn, ổn định pH. 

- Giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đọan phía sau, 

tránh hiện tượng quá tải. 

 - Làm thoáng sơ bộ nước thải tránh hiện tượng phân hủy kỵ khí gây mùi hôi. 
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 - Bay hơi hóa chất có trong nước thải. 

Bảng 3. 4 Nồng độ ô nhiễm nước thải sau công đoạn bể điều hòa 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

đầu vào 

% xử lý 

trung bình 

Giá trị  

còn lại 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

Cột A; QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột A* 

1 TSS mg/l 2.836,7 0% 2.836,7 50 

2 COD mg/l 850 10% 765 75* 

3 BOD5 mg/l 442 10% 397,8 30 

4 Tổng Nitơ mg/l 106 10% 95,4 20* 

5 Tổng Photpho mg/l 13,3 5% 12,635 4* 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, tính toán thiết kế công trình. Lâm Minh 

Triết, 2007, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM; Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, 

GSTS Nguyễn Văn Phước, 2014).  

Nước thải tại bể điều hòa được bơm sang bể sinh học. 

Bể sinh học hiếu khí (Aerotank)  

Bể sinh học hiếu khí là nơi diễn ra quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ và quá 

trình nitrat hóa trong điều kiện cấp khí nhân tạo. 

Nồng độ bùn hoạt tính trong bể dao động từ 1.000-3.000 mg MLSS/L. Nồng độ 

bùn hoạt tính càng cao, tải trọng hữu cơ áp dụng của bể càng lớn. Oxy (không khí) 

được cấp vào bể aerotank bằng các máy thổi khí (airblower) và hệ thống phân phối khí 

có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm.  

Lượng khí cung cấp vào hệ thống xử lý nước thải với mục đích: (1) cung cấp oxy 

cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ 

hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3
-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo 

điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức 

chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân 

giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. Tải 

trọng chất hữu cơ của bể trong hệ thống xử lý nước thải ở giai đoạn xử lý aerotank dao 

động từ 0,32-0,64 kg BOD/m3.ngày đêm. 

Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí của hệ thống xử lý nước thải được thể 

hiện trong các phương trình sau: 

Oxy hóa và tổng hợp COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn 

hiếu khí  —>  CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác 

Hô hấp nội bào C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn  —>  5CO2 + 2H2O + NH3 + 

E (năng lượng)  

Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic CO2 và nước H2O, 

vi khuẩn hiếu khí Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxy hóa amonia NH3 thành nitrite 

NO2
- và cuối cùng là nitrate NO3

-. 
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Vi khuẩn Nitrosomonas: 2NH4
+ + 3O2 —> 2NO2

- + 4H+ + 2H2O Vi khuẩn 

Nitrobacter: 2NO2
- + O2 —> 2 NO3

- 

Tổng hợp 2 phương trình trên trong hệ thống xử lý nước thải:  

NH4
+ + 2O2 —> NO3

-  + 2H+ + H2O 

Lượng oxy O2 cần thiết để oxy hóa hoàn toàn ammonia NH4
+ là 4,57g O2/g N với 

3,43g O2/g được dùng cho quá trình nitrite và 1,14g O2/g NO2 bị oxy hóa. 

Trên cơ sở đó, ta có phương trình tổng hợp sau:  

NH4
+ + 1,731O2 + 1,962HCO3

-   —>  0,038C5H7O2N + 0,962NO3
- + 1,077H2O + 

1,769H+ 

Phương trình trên cho thấy rằng mỗi một (01)g nitơ ammonia (N-NH3) được 

chuyển hóa sẽ sử dụng 3,96g oxy (O2), và có 0,31g tế bào mới (C5H7O2N) được hình 

thành, 7,01g kiềm CaCO3 được tách ra và 0,16g carbon vô cơ được sử dụng để tạo 

thành tế bào mới. 

Vi sinh ở bể hiếu khí được sử dụng là Clean Water NP chứa chủng vi sinh 

chuyên dụng hữu ích Nitrosomonas spp; Nitrobacter spp; Lactobacillus spp; Nấm 

men; Vi sinh quang dưỡng > 108 CFU/ml được sử dụng để xử lý nitơ và photpho. 

Bảng 3. 5 Nồng độ ô nhiễm nước thải sau công đoạn bể sinh học 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

đầu vào 

% xử lý 

trung bình 

Giá trị  

còn lại 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

Cột A; QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột A* 

1 TSS mg/l 2.836,7 0% 2.836,7 50 

2 COD mg/l 765 92% 61,2 75* 

3 BOD5 mg/l 397,8 94% 23,868 30 

4 Tổng Nitơ mg/l 95,4 84% 15,264 20* 

5 Tổng Photpho mg/l 12,635 70% 3,7905 4* 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, tính toán thiết kế công trình. Lâm Minh 

Triết, 2007, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM; Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, 

GSTS Nguyễn Văn Phước, 2014).  

* Tính toán lượng bùn dư thải hàng ngày của hệ thống 

Thông số thiết bể Aerotank và bể lắng: 

- Lưu lượng nước thải trong một ngày, Qtb
ngày = 450 m3/ngày. 

- Hàm lượng BOD5 trong nước thải dẫn vào bể sinh học, S0 = 225 mg/L. 

- Hàm lượng BOD5 trong nước thải sau xử lý tại bể sinh học, S = 22,5 mg/L. 

- Hàm lượng chất lơ lửng trôi ra khỏi bể lắng là 31,35 mg/L. 

- Thời gian lưu bùn = 5 – 15 ngày, chọn = 6 ngày. 

- Hệ số nhiệt độ Ө cho quá trình nitrat hóa chọn 1,08. 

- Hệ số phân hủy nội bào Kd = 0,05 ngày-1. 

- Hệ số sản lượng bùn Y = 0,4 – 0,8 mgVSS/mgBOD5, chọn Y = 0,5 

mgVSS/mgBOD5. 

c c



Giấy phép môi trường dự án “Khu dân cư Chợ Cần Đăng mở rộng” 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư HTG                                                                             16 

Dựa vào tỉ lệ phần trăm theo thể tích của bể Aerotank ta tính thời gian lưu bùn 

như sau: 

Thời gian lưu bùn tổng cộng =  x Ө  = 6 x 1,08 = 6,48 ngày. 

Tốc độ tăng trưởng bùn 

 

Trong đó: 

Hệ số sản lượng bùn Y = 0,5 mgVSS/mgBOD5. 

: Thời gian lưu bùn, = 6,48 ngày. 

Kd: Hệ số phân hủy nội bào, Kd = 0,05 ngày-1. 

Lượng bùn dư sinh ra mỗi ngày tính theo VSS: 

PX(VSS) = Yb x Qtb
ngày x (BODvào - BODra) 

            = 0,38 x 450m3/ngày x (225 – 22,5)g/m3 x 10-3kg/g 

            = 34,63 kgVSS/ngày 

Tổng lượng bùn sinh ra mỗi ngày tính theo SS: 

PX(SS) = 34,63/0,8 = 43,3 kgSS/ngày 

Lượng bùn dư cần xử lý mỗi ngày 

Lượng bùn dư cần xử lý = Tổng lượng bùn - Lượng SS trôi ra khỏi bể lắng 

Pxả = 43,3 – 450m3/ngày x (31,35 g/m3) x 10-3kg/g = 29,2 kgSS/ngày. 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, tính toán thiết kế công trình. Lâm 

Minh Triết, 2007, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM)  

Bể lắng 

Nước sau cụm bể sinh học tự chảy sang bể lắng.  

Bể lắng có dạng hình tròn, đáy hình chóp, nước thải được đưa vào ống trung tâm 

phía cuối ống trung có dạng hình loe, có thiết kế tấm chắn hình nón cuối ống chủ yếu 

nhằm làm giảm dòng chảy tạo không gian lắng yên tĩnh, nước sẽ được thu qua máng 

thu ở phía trên. 

Bùn được giữ lại ở đáy bể lắng. Một phần được tuần hoàn lại bể aerotank, một 

phần được đưa đến bể chứa bùn. 

Với thời gian lưu của nước trong bể này > 3 giờ, hiệu quả giữ lại cặn lơ lửng đạt 

80 – 90%. 

Bảng 3. 6 Nồng độ ô nhiễm nước thải sau công đoạn bể lắng 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

đầu vào 

% xử lý 

trung bình 

Giá trị  

còn lại 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

Cột A; QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột A* 

1 TSS mg/l 2.836,7 % 283,67 50 

2 COD mg/l 61,2 2% 59,976 75* 

c

0,5
0,38

1 . 1 0,05.6, 48
b

d c

Y
Y

K 
  

 

c c
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3 BOD5 mg/l 23,868 2% 23,39064 30 

4 Tổng Nitơ mg/l 15,264 2% 14,95872 20* 

5 Tổng Photpho mg/l 3,7905 2% 3,71469 4* 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, tính toán thiết kế công trình. Lâm Minh 

Triết, 2007, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM; Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, 

GSTS Nguyễn Văn Phước, 2014).  

Bể chứa 

Nước thải sau lắng sẽ được chảy về bể chứa, ở đây nước được lưu trữ lại với một 

lượng nhất định đủ để hoạt động công trình xử lý kế tiếp. 

Bảng 3. 7 Nồng độ ô nhiễm nước thải sau công đoạn bể chứa 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

đầu vào 

% xử lý 

trung 

bình 

Giá trị  

còn lại 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

Cột A; QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột A* 

1 TSS mg/l 283,67 30% 198.569 50 

2 COD mg/l 59,98 0% 59,98 75* 

3 BOD5 mg/l 23,39 0% 23,39 30 

4 Tổng Nitơ mg/l 14,96 0% 14,96 20* 

5 Tổng Photpho mg/l 3,71 0% 3,71 4* 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, tính toán thiết kế công trình. Lâm Minh 

Triết, 2007, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM; Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, 

GSTS Nguyễn Văn Phước, 2014).  

Bồn lọc thô 

Nước thải sau khi trữ được một lượng nước nhất định ở bể chứa sẽ được bơm vào 

bồn lộc thô, có công dụng giữ lại các chất cặn lơ lững có trong nước thải trước khi qua 

bể khử trùng.  

Bảng 3. 8 Nồng độ ô nhiễm nước thải sau công đoạn bể lắng 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

đầu vào 

% xử lý 

trung 

bình 

Giá trị  

còn lại 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

Cột A; QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột A* 

1 TSS mg/l 198.569 85% 19,9 50 

2 COD mg/l 59,98 0% 59,98 75* 

3 BOD5 mg/l 23,39 0% 23,39 30 

4 Tổng Nitơ mg/l 14,96 0% 14,96 20* 

5 Tổng Photpho mg/l 3,71 0% 3,71 4* 

(Nguồn: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, tính toán thiết kế công trình. Lâm Minh 

Triết, 2007, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM; Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học, 

GSTS Nguyễn Văn Phước, 2014).  

Bể khử trùng 
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Nước thải sau lọc thô được cho vào bể khử trùng để thực hiện công đoạn xử lý 

sau cùng.  

Đây là giai đoạn khử trùng ở bể tiếp xúc với chlorine. Chlorine được định lượng vào 

nước thải với liều lượng sử dụng cho 01m3 nước thải là 10 g/m3 (tương đương 4,5 

kg/ngày). Thời gian tiếp xúc của chlorine với nước thải khoảng 15-30 phút. 

Bản chất tác dụng khử trùng của Chlorine là sự oxi hóa phá hủy màng tế bào của 

vi sinh vật do đó chúng bị tiêu diệt (hiệu quả tiêu diệt 100% đối với chỉ tiêu Tổng 

Coliforms). Nước thải sau quá trình xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (Hệ số 

áp dụng cho nguồn thải của dự án là K=1) trước khi chảy theo ống nhựa đường kính 

350 mm thải ra kênh Mặc Cần Dưng thông qua 01 cửa xả tại đường số 8. 

Bể chứa mỡ 

Bể này có công dụng lưu chứa lượng cặn mỡ được tách ra từ bể gom.  

Bể bùn 

Bùn dư ở bể lắng được đưa về bể ủ bùn, trong điều kiện yếm khí các chất hữu cơ 

bị phân hủy theo hai giai đoạn : 

- Giai đoạn 1: quá trình lên men acid, theo đó các hydratcacbon, protein, … bị 

phân hủy tạo thành các acid béo, cồn, hydro, acid amin, H2S…  

- Giai đoạn 2: quá trình lên men kiềm, các sản phẩm của giai đoạn 1 tiếp tục bị 

phân hủy tạo thành metan, khí cacbonic, … 

Tại đây men MicroPhốt (liều lượng sử dụng là 500 g) cùng với dung dịch vôi 5% 

(liều lượng sử dụng là 900 g) sẽ được bổ sung vào nhằm đẩy nhanh quá trình phân hủy 

bùn và diệt trứng giun sán cũng như các vi khuẩn gây bệnh chứa trong bùn. 

Sau một thời gian nhất định, khi bùn đã ổn định lắng xuống, phần nước tách ra 

từ bùn qua vách ngăn sẽ được bơm trở lại để tiếp tục xử lý. 

Bảng 3. 9 Thông số kỹ thuật của bể xử lý nước thải 

STT Hạng mục Kích thước (m) 
Thể tích 

thực (m3) 

Thể tích 

hữu dụng 

(m3) 

Thời gian 

lưu nước 

(giờ) 

1 Bể gom + tách mỡ D x R x H = 4,2 x 2,4 x 3,0 9,36 7,8 0,42 

2 Bể điều hòa D x R x H = 7,2 x 5,9 x 4,0 169,92 157,18 8,4 

3 
Bể sinh học hiếu 

khí 
D x R x H = 15 x 5,9 x 4,0 354 327,45 17,5 

4 Bể lắng D x R x H = 4,2 x 4,2 x 4,0 70,56 61,74 3,3 

5 Bể chứa D x R x H = 4,0 x 2,0 x 4,0 32 29,6 1,58 

6 Bể khử trùng D x R x H = 4,0 x 2,0 x 4,0 30,4 28,12 1,5 

7 Bể chứa bùn D x R x H = 4,6 x 2,7 x 4,0 49,68 45,95 - 

8 Bể chứa mỡ D x R x H = 4,6 x 1,3 x 4,0 23,92 22,13 - 

9 Nhà điều hành D x R = 4,4 x 4,0 - - - 
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- Đối với cặn mỡ được tách ra tại bể gom sẽ được vớt lên hàng ngày bởi cán bộ 

vận hành và lượng bùn cặn này sẽ được lưu chứa tại bể chứa mỡ dung tính 23,92 m3. 

- Đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải (bùn dư sinh ra tại bể sinh học) sẽ 

được thu gom bằng cách bố trí bơm hút tại bể lắng bùn để bơm về bể chứa bùn dung 

tích 49,68 m3. 

Lượng cặn mỡ, bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sẽ được lấy mẫu 

gửi đơn vị chức năng phân tích, nếu vượt ngưỡng chất thải nguy hại quy định tại 

QCVN 50:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với 

bùn thải từ quá trình xử lý nước) thì thực hiện thu gom và thuê đơn vị đủ chức năng xử 

lý theo quy định. Nếu nằm trong ngưỡng cho phép thì định kỳ 03 tháng một lần thuê 

xe hút hầm cầu của công ty môi trường đô thị thu gom xử lý.  

3.2 Công trình biện pháp xử lý bụi, khí thải  

a. Giảm thiểu bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông 

Bụi và các khí ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông có nồng độ không cao. 

Để khống chế nguồn ô nhiễm này, ngay từ khâu xây dựng dự án và trong suốt quá 

trình triển khai hoạt động dự án, Chủ dự án sẽ có một số biện pháp khống chế như sau: 

- Bê tông nhựa hóa đường nội bộ trong khu vực dự án. 

- Bố trí khu vực bãi đậu xe phù hợp cho từng loại phương tiện giao thông. 

- Quy định tốc độ chạy của xe vào chợ. Xe khi vào đến khu vực dự án phải chạy 

chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian chờ xuất nhập hàng không nổ máy. 

- Trồng nhiều cây xanh trong và xung quanh khu vực chợ, trên các tuyến đường 

nội bộ vì cây xanh có tác dụng điều hoà vi khí hậu và khống chế bụi rất hiệu quả.  

- Tổ chức đội xe ô tô phun nước, tưới cây, rửa đường để giảm thiểu ô nhiễm bụi. 

- Vệ sinh quét dọn thường xuyên khuôn viên chợ, khu dân cư. 

- Các phương tiện giao thông phải được bảo trì và thay thế nếu không còn đảm 

bảo kỹ thuật. Bên cạnh đó cần sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

b. Giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi 

Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh tại khu vực dự án, Chủ dự án sẽ thực hiện các 

biện pháp như sau: 

- Hợp đồng với Xí nghiệp môi trường đô thị Châu Thành đến thu gom rác hàng 

ngày. 

- Bố trí nhân viên thường xuyên thu dọn, vệ sinh dụng cụ chứa rác. 

- Phun chế phẩm vi sinh khử mùi như EM để hạn chế mùi phát sinh. Để giảm 

thiểu mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải và hệ thống cống rãnh, chủ dự án 

sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

+ Đầu tư hệ thống xử lý nước thải đảm bảo công suất xử lý toàn bộ lượng nước 

thải phát sinh của dự án. Nước thải phải được xử lý trong ngày để hạn chế phát sinh 

mùi.  

+ Đảm bảo vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình, tránh làm chết vi 

sinh vật có lợi trong quá trình xử lý nước thải, khử mùi. 
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+ Thuê xe hút bùn của Xí nghiệp môi trường đô thị Châu Thành đến hút bùn định 

kỳ 3 tháng/ 01 lần để giảm thiểu bùn cặn tại hệ thống xử lý nước thải và tại các hố ga 

thu gom nước.  

+ Thực hiện phun chế phẩm khử mùi EM (định kỳ 2 ngày /01 lần) tại các bể 

chứa, hệ thống hố ga thu gom, thùng chứa rác để khử mùi đảm bảo chất lượng không 

khí đạt QCVN 05:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh) và QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số 

chất độc hại trong không khí xung quanh). Lượng chế phẩm khử mùi sử dụng khoảng 

15 lít/ngày và được pha loãng với nước thành 60 lít để phun cho toàn bộ các vị trí có 

thể phát sinh mùi. 

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

- Chất thải rắn có thể tái sử dụng được: Bao gồm các chai nhựa, hộp giấy, bao 

bì,…được tách riêng để bán lại cho các đơn vị thu mua. 

- Chất thải rắn không có khả năng tái sử dụng: Bao gồm thực phẩm thừa, vỏ trái 

cây,… sẽ hợp đồng với Đơn vị thu gom rác thải của địa phương thu gom và xử lý. 

Các thùng chứa rác thải sinh hoạt được bố trí dọc theo các tuyến giao thông trong 

khu chợ và dân cư. Chủ đầu tư bố trí các thùng chứa có nắp đậy với dung tích 120 lít 

nhằm tránh tình trạng phát sinh mùi hôi và ruồi muỗi bu đậu là tác nhân lây lan các 

bệnh truyền nhiễm. Lượng thùng chứa rác được bố trí 60 thùng. . Thông số kỹ thuật cơ 

bản của thùng chứa rác như sau: 

+ Dung tích: 120 L 

+ Kích thước: (L) 550 x (W) 490 x (H) 930 mm 

+ Chất liệu: HDPE 

- Phương án thu gom, xử lý: Chủ dự án sẽ bố trí 03 nhân công thực hiện việc quét 

dọn, thu gom rác với tần suất 3 lần/ngày (vào 5 giờ sáng, 11 giờ trưa và 17 giờ chiều) 

vào các thùng chứa rác đã được bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ và tại các khu 

chợ. Lượng rác thu gom được sẽ hợp đồng với Xí nghiệp môi trường huyện Châu 

Thành đến thu gom hàng ngày vào khoảng thời gian từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 30. 

+ Vị trí bố trí khu tập kết chất thải rắn có diện tích 10 m2: khu vực gần hệ thống 

xử lý nước thải. 

+ Kết cấu khu tập kết chất thải rắn: Nền láng xi măng, khung kèo, cột thép, mái 

lợp tile, vách tole. 

- Việc đầu tư thùng chứa rác, thu gom sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư HTG 

thực hiện và chịu kinh phí cho các hoạt động này trong thời giai đoạn vận hành thử 

nghiệm và giai đoạn vận hành thương mại cho đến khi đã phân lô, bán nền 100% quy 

mô dự án và sau đó công trình này sẽ được bàn giao lại cho UBND xã Cần Đăng, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành và UBND huyện Châu Thành tổ 

chức quản lý. 

- Đối với cặn mỡ được tách ra tại bể gom sẽ được vớt lên hàng ngày bởi cán bộ 

vận hành và lượng bùn cặn này sẽ được lưu tại bể chứa mỡ. 
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- Đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải (bùn dư sinh ra tại bể sinh học) sẽ 

được thu gom bằng cách bố trí bơm hút tại bể lắng bùn bơm về bể chứa bùn. 

Lượng cặn mỡ, bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sẽ được lấy mẫu 

gửi đơn vị chức năng phân tích, nếu vượt ngưỡng chất thải nguy hại đối với bùn thải từ 

quá trình xử lý nước) thì thực hiện thu gom và thuê đơn vị đủ chức năng xử lý theo 

quy định 

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

Để giảm thiểu tối đa tác động do chất thải nguy hại, Chủ dự án sẽ áp dụng các 

biện pháp sau: 

- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT “Quy định về 

quản lý chất thải nguy hại” ngày 10/01/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Tổ chức thu gom chất thải nguy hại và đặt tại kho lưu trữ chất thải nguy hại 

của dự án. Vị trí kho chứa chất thải nguy hại nằm cạnh nhà điều hành của khu xử lý 

nước thải có diện tích 5m x 2m = 10 m2, kếu cấu: nền bê tông, vách tole cao 2 m, mái 

lợp tole. 

- Dự án sẽ bố trí 01 cán bộ chuyên trách thực hiện việc theo dõi, kiểm tra công 

tác thu gom quản lý chất thải nguy hại và lập sổ chuyển giao xử lý ghi nhận cụ thể về 

loại chất thải, khối lượng để có số liệu báo cáo định kỳ về đơn vị chức năng. 

- Thực hiện định kỳ 6 tháng/ lần thu gom, chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn 

vị chức năng xử lý theo quy định. 

- Theo đánh giá thì lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở là không nhiều 

(khoảng 87 kg/năm) và theo quy định của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì cơ sở thuộc đối tượng không phải 

lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký 

bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ. Do đó, chủ dự án sẽ thống kê thành phần và khối 

lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế tại dự án và thực hiện báo cáo quản lý chất 

thải nguy hại theo mẫu của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Đối với từng loại chất thải nguy hại sẽ được dán nhãn nhận biết trên các thùng 

chứa cũng như khu vực lưu trữ để phân biệt với các loại chất thải khác. 

- Tại khu vực lưu trữ chất thải nguy hại sẽ có các dấu hiệu thể hiện bằng hình ảnh 

hay poster nhận biết đây là khu vực chứa chất thải nguy hại, cấm lửa,…  

3.5 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn trong khi dự án hoạt động chủ yếu là do hoạt động của con người gây ra 

kèm theo đó do các phương tiện giao thông và máy móc trong dự án. 

Những hoạt động trao đổi mua bán ở các khu vực lân cận của dự án phát sinh 

tiếng ồn, các hoạt động lấn chiếm vỉa hè mở các quán ăn hè phố gây ra mức độ ô 

nhiễm cao về tiếng ồn. Vì vậy ban quản lý chợ phải có biện pháp giải quyết và tuyên 

truyền cho người dân hiểu và ý thức được hạn chế gây tiếng ồn ảnh hưởng môi trường 

xung quanh. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, bôi trơn các máy móc định kỳ hạn 

chế được độ rung và tiếng ồn của máy móc. 
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- Bố trí bãi đỗ xe cho các phương tiện giao thông. 

- Quy định tốc độ phương tiện giao thông khi ra vào chợ. 

- Thương xuyên tuyên truyền ý thức cho người dân và tiểu thương về việc hạn 

chế gây ồn trong dự án. 

3.6 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

Để phòng ngừa, ứng phó với các sự cố môi trường đối với nước thải, chủ dự án 

có các biện pháp khắc phục sau: 

- Hệ thống xử lý nước thải sẽ được xây dựng đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn xây 

dựng, các bể xử lý được thiết kế với tường bêtông cốt thép đảm bảo độ an toàn và tuổi 

thọ. Bên cạnh đó các bể xử lý sẽ không xây dựng quá cao so với mặt đất. 

- Yêu cầu công nhân lắp đặt các máy móc, thiết bị điện, đường dây điện thực 

hiện đúng theo thiết kế và tuân thủ các nguyên tắc về an toàn khi lắp đặt. 

- Các máy móc trong hệ thống xử lý là mới hoàn toàn, có lắp đặt dự phòng (1 

chạy 1 dự phòng), có bảo trì và bảo hành thường xuyên nhằm tránh ảnh hưởng đến 

chất lượng nước thải đầu ra. 

- Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi vận hành và kiểm tra máy móc, kiểm 

tra công trình để phát hiện rò rỉ để kịp thời khắc phục không để xảy ra sự cố.  

- Khi có sự cố xảy ra phải báo ngay với cán bộ chuyên trách để có những phương 

hướng xử lý phù hợp. 

- Nếu sự cố vượt ngoài khả năng xử lý của chủ dự án, Công ty sẽ thông báo ngay 

cho các đơn vị chức năng UBND xã Cần Đăng, UBND huyện Châu Thành, Phòng Tài 

nguyên huyện Châu Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang. 

3.7 Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Phòng chóng cháy nổ 

Các giải pháp chống cháy nổ được thực hiện đồng bộ như sau: 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy đèn tín hiệu hoặc thiết bị chữa cháy (bình cứu hỏa, 

vòi nước chữa cháy, cát, bao tải,…) tại chỗ.  

- Chủ dự án đã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan PCCC tại địa phương để thực 

hiện hướng dẫn, huấn luyện cụ thể về các phương án phòng chống cháy nổ. 

- Thường xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu, sử dụng các thùng chứa 

đúng tiêu chuẩn và được bảo hành để tránh sự cố rò rỉ. 

- Thu gom, quét dọn định kỳ và các vệ sinh công nghiệp khác để hạn chế bụi. 

Quét dọn, vệ sinh các máy móc thiết bị vật tư để tránh bụi, mạng nhện vây bám làm 

hỏng hóc máy móc sinh nhiệt gây cháy nổ. 

- Chủ dự án luôn thực hiện tốt các quy tắc an toàn nhằm hạn chế đến mức thấp 

nhất những thiệt hại về tài sản cũng như tính mạng của con người trong quá trình sản 

xuất. 

- Các thiết bị điện phải tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, 

phải có thiết bị bảo vệ quá tải.  
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- Những khu vực nhiệt độ cao, dây điện phải đi ngầm hoặc được bảo vệ kỹ. 

- Các moteur điện phải có hộp che chắn bảo vệ, đảm bảo không cho bụi rơi vào. 

- Qui định chế độ vệ sinh công nghiệp cho từng máy, từng thiết bị khi bàn giao 

ca. 

- Tất cả các máy móc đều phải có dây tiếp đất đảm bảo điện trở tiếp đất. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện trong toàn dự án. Hộp cầu dao 

phải kín, cầu dao phải tiếp điện tốt. 

- Tổ chức học tập nghiệp vụ rộng khắp cho các nhân viên kiêm nhiệm công tác 

phòng hỏa. Các nhân viên này được tuyển chọn trong số công nhân làm việc trong dự 

án và được huấn luyện, thường xuyên kiểm tra. 

- Cấm hút thuốc tại nơi làm việc. 

- Tổ chức định kỳ kết hợp với chính quyền địa phương thao diễn cứu hỏa với sự 

cộng tác chặt chẽ của cơ quan PCCC chuyên nghiệp. 

b. Vệ sinh và an toàn lao động 

Để đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động cho công nhân chủ đầu tư đã áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế 

ban hành để đảm bảo sức khỏe cho người dân và tiểu thương. 

- Khống chế tiếng ồn đạt tiêu chuẩn quy định để tránh các bệnh nghề nghiệp do 

quá trình vận hành Dự án gây ra. 

- Quản lý và công nhân sẽ được tập huấn an toàn lao động. 

- Quản lý hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao động của 

người dân và tiểu thương. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân theo các qui định hiện 

hành của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội. 

- Kiểm tra định kỳ tình trạng sức khỏe của công nhân theo qui định của Nhà 

nước. 

c. Tại nạn giao thông 

- Hướng dẫn phương tiện ra vào dự án hợp lý tránh gây ùn tắc, tai nạn khi vận 

chuyển hàng hóa. 

- Nhắc nhỡ các phương tiện không vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm quá tải 

và người điều khiển phải hết sức cẩn thận tránh gây tai nạn giao thông. 

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân và khách hàng khi điều khiển phương tiện 

phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn và Luật an toàn giao thông. 

3.8 Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Dự án có thay đổi quy trình công nghệ xử lý nước thải so với quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức 

phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. 
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Hệ thống xử lý nước thải: Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với 

công suất 450 m3/ngày.đêm với công nghệ xử lý sinh học kết hợp hóa lý, tổng diện 

tích của hệ thống là 849 m2. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A, 

sau đó thải ra nguồn tiếp nhận có tọa độ: X= 1156900; Y= 559552. 

Hệ thống xử lý nước thải được trình bày chi tiết dưới đây: 

  

 

 

 

Hình 3. 4 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải 

Thuyết minh quy trình: 

Bể gom + tách mỡ 

 

Bể điều hòa 

Bể sinh học thiếu khí 

 

Bể sinh học hiếu khí 

Bể khử trùng Chlorine 

  

Hố ga đầu ra 

Sục khí   

Nước thải sinh hoạt 

 

Bể lắng 

Bùn 

hoàn 

lưu 

Bể chứa bùn   

Đạt QCVN 14:2008/BTNMT  

(cột A) 

 

Bồn lọc thô 

Bùn dư 

Dưỡng chất   

Kênh Mặc Cần Dưng 

Nước  
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Bể gom + tách mỡ 

Tất cả nước thải của qua trình sản xuất được tập trung dẫn về bể gom + tách mỡ. 

Bể được chia làm 03 ngăn để tách mỡ và lắng cặn kết hợp lắp đặt thêm lưới chắn rác 

để giữ lại các chất thải rắn có kích thước lớn trong nước thải, đảm bảo cho bơm, van 

và các đường ống phía sau không bị nghẽn bởi rác. Mỡ nổi trên mặt bể sẽ được vớt 

chứa tại bể chứa mỡ. 

Bể điều hòa 

Nước thải sau khi lắng sơ bộ ở bể gom sẽ được bơm lên bể điều hòa có kết hợp 

sục khí làm thoáng nước thải. Thời gian lưu nước tại đây khoảng 8 giờ. Bể điều hòa 

hiếu khí là nơi tập trung nước thải với mục đích sau: 

- Ổn định lưu lượng, dòng chảy, ổn định nồng độ chất bẩn, ổn định pH. 

- Giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đọan phía sau, 

tránh hiện tượng quá tải. 

- Làm thoáng sơ bộ nước thải tránh hiện tượng phân hủy kỵ khí gây mùi hôi 

- Bay hơi hóa chất có trong nước thải. 

Nước thải tại bể điều hòa được bơm sang bể sinh học. 

Bể sinh học hiếu khí (Aerotank)  

Bể sinh học hiếu khí là nơi diễn ra quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ và quá 

trình nitrat hóa trong điều kiện cấp khí nhân tạo. 

Nồng độ bùn hoạt tính trong bể dao động từ 1.000-3.000 mg MLSS/L. Nồng độ 

bùn hoạt tính càng cao, tải trọng hữu cơ áp dụng của bể càng lớn. Oxy (không khí) 

được cấp vào bể aerotank bằng các máy thổi khí (airblower) và hệ thống phân phối khí 

có hiệu quả cao với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm.  

Lượng khí cung cấp vào hệ thống xử lý nước thải với mục đích: (1) cung cấp oxy 

cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ 

hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3
-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo 

điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức 

chế quá trình sống của vi sinh vật, các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân 

giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh vật. Tải 

trọng chất hữu cơ của bể trong hệ thống xử lý nước thải ở giai đoạn xử lý aerotank dao 

động từ 0,32-0,64 kg BOD/m3.ngày đêm. 

Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí của hệ thống xử lý nước thải được thể 

hiện trong các phương trình sau: 

Oxy hóa và tổng hợp COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn 

hiếu khí  —>  CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác 

Hô hấp nội bào C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn  —>  5CO2 + 2H2O + NH3 + 

E (năng lượng)  

Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic CO2 và nước 

H2O, vi khuẩn hiếu khí Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxy hóa amonia NH3 thành 

nitrite NO2
- và cuối cùng là nitrate NO3

-. 
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Vi khuẩn Nitrosomonas: 2NH4
+ + 3O2 —> 2NO2

- + 4H+ + 2H2O Vi khuẩn 

Nitrobacter: 2NO2
- + O2 —> 2 NO3

- 

Tổng hợp 2 phương trình trên trong hệ thống xử lý nước thải:  

NH4
+ + 2O2 —> NO3

-  + 2H+ + H2O 

Lượng oxy O2 cần thiết để oxy hóa hoàn toàn ammonia NH4
+ là 4,57g O2/g N với 

3,43g O2/g được dùng cho quá trình nitrite và 1,14g O2/g NO2 bị oxy hóa. 

Trên cơ sở đó, ta có phương trình tổng hợp sau:  

NH4
+ + 1,731 O2 + 1,962 HCO3

-   —>  0,038 C5H7O2N + 0,962 NO3
- + 1,077 

H2O + 1,769 H+ 

Phương trình trên cho thấy rằng mỗi một (01)g nitơ ammonia (N-NH3) được 

chuyển hóa sẽ sử dụng 3,96g oxy (O2), và có 0,31g tế bào mới (C5H7O2N) được hình 

thành, 7,01g kiềm CaCO3 được tách ra và 0,16g carbon vô cơ được sử dụng để tạo 

thành tế bào mới. 

Vi sinh ở bể hiếu khí được sử dụng là Clean Water NP chứa chủng vi sinh 

chuyên dụng hữu ích Nitrosomonas spp; Nitrobacter spp; Lactobacillus spp; Nấm 

men; Vi sinh quang dưỡng > 108 CFU/ml được sử dụng để xử lý nitơ và photpho. 

Bể lắng 

Nước sau bể hiếu khí sẽ được dẫn qua bể lắng. Bể lắng có nhiệm vụ lắng và tách 

bùn hoạt tính ra khỏi nước thải. Bùn sau khi lắng có hàm lượng SS = 6.000 – 10.000 

mg/l, một phần bùn sẽ được bơm tuần hoàn trở lại bể thiếu khí, bể hiếu khí để khử N 

và giảm sinh khối bùn đồng thời tăng cường khả năng phân hủy các chất hữu cơ của vi 

sinh. Phần còn lại sẽ được đưa đến bể chứa bùn. Bể lắng được thiết kế nhằm mục đích 

lắng loại các chất rắn ở dạng huyền phù và lơ lửng, khử mùi hôi của nước thải nhằm 

nâng cao hiệu suất lắng các chất cặn trong nước thải.  

Bồn lọc thô 

Nước thải sau khi trữ được một lượng nước nhất định ở bể chứa sẽ được bơm vào 

bồn lộc thô, có công dụng giữ lại các chất cặn lơ lững có trong nước thải trước khi qua 

bể khử trùng.  

Bể khử trùng 

Nước thải sau lọc thô được cho vào bể khử trùng để thực hiện công đoạn xử lý 

sau cùng.  

Đây là giai đoạn khử trùng ở bể tiếp xúc với chlorine. Chlorine được định lượng 

vào nước thải với liều lượng sử dụng cho 01 m3 nước thải là 10 g/m3 (tương đương 4,5 

kg/ngày). Thời gian tiếp xúc của chlorine với nước thải khoảng 15-30 phút. 

Bản chất tác dụng khử trùng của Chlorine là sự oxi hóa phá hủy màng tế bào của 

vi sinh vật do đó chúng bị tiêu diệt (hiệu quả tiêu diệt 100% đối với chỉ tiêu Tổng 

Coliforms). Nước thải sau quá trình xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A (Hệ số 

áp dụng cho nguồn thải của dự án là K=1) trước khi chảy theo ống nhựa đường kính 

350 mm thải ra kênh Mặc Cần Dưng thông qua 01 cửa xả tại đường số 8. 

Bể chứa bùn 
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Bùn dư ở bể lắng được đưa về bể ủ bùn, trong điều kiện yếm khí các chất hữu cơ 

bị phân hủy theo hai giai đoạn : 

- Giai đoạn 1: quá trình lên men acid, theo đó các hydratcacbon, protein,… bị 

phân hủy tạo thành các acid béo, cồn, hydro, acid amin, H2S…  

- Giai đoạn 2: quá trình lên men kiềm, các sản phẩm của giai đoạn 1 tiếp tục bị 

phân hủy tạo thành metan, khí cacbonic, … 

Tại đây men MicroPhốt (liều lượng sử dụng là 500 g) cùng với dung dịch vôi 5% 

(liều lượng sử dụng là 900 g) sẽ được bổ sung vào nhằm đẩy nhanh quá trình phân hủy 

bùn và diệt trứng giun sán cũng như các vi khuẩn gây bệnh chứa trong bùn. 

Sau một thời gian nhất định, khi bùn đã ổn định lắng xuống, phần nước tách ra từ 

bùn qua vách ngăn sẽ được bơm trở lại để tiếp tục xử lý. 

- Đối với cặn mỡ được tách ra tại bể gom sẽ được vớt lên hàng ngày bởi cán bộ 

vận hành  

- Đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải (bùn dư sinh ra tại bể sinh học) sẽ 

được thu gom bằng cách bố trí bơm hút tại bể lắng bùn để bơm về bể chứa bùn dung 

tích 49,68 m3. 

Lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sẽ được lấy mẫu gửi đơn vị 

chức năng phân tích, nếu vượt ngưỡng chất thải nguy hại quy định tại QCVN 

50:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải 

từ quá trình xử lý nước) thì thực hiện thu gom và thuê đơn vị đủ chức năng xử lý theo 

quy định. Nếu nằm trong ngưỡng cho phép thì định kỳ 03 tháng một lần thuê xe hút 

hầm cầu của công ty môi trường đô thị thu gom xử lý.  

* Thông số kỹ thuật cơ bản 

Bảng 3.9 Thông số kỹ thuật của bể xử lý nước thải 

STT Hạng mục 
Kích thước (m) 

D x R x H 

Thể tích 

thực (m3) 

Thể tích 

hữu dụng 

(m3) 

Thời gian 

lưu nước 

(giờ) 

1 Bể gom + tách rác 4,05 x 4,05 x 4,0 65,61 60,69 4,16 

2 Bể điều hòa kị khí 4,35 x 8,3 x 4,0 144,42 133,58 9,16 

3 Bể Anoxic 4,1 x 4,05 x 4,0 66,42 61,43 4,21 

4 Bể hiếu khí 5,75 x 8,6 x 4,0 197,8 182,96 12,54 

5 Bể lắng lamen 5,25 x 4,35 x 4,0 91,35 84,49 3,3 

6 Bể khử trùng 2,55 x 4,1 x 4,0 41,82 38,68 2,65 

7 Bể chứa bùn 2,55 x 4,1 x 4,0 41,82 38,68 - 

8 Nhà điều hành D x R = 4,4 x 4,0 - - - 
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* Hoá chất xử lý nước thải 

Bảng 3.10 Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

Stt Tên hóa chất Công đoạn xử lý Lượng hóa chất sử dụng 

1 Chlorine  Khử trùng (Bể khử trùng) 4,5 kg/ngày 

2 Hóa chất khử mùi EM 
Khử mùi toàn bộ các vị trí có 

thể phát sinh mùi 15  lít/ngày 

* Hiệu suất xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải  

Bảng 3.11 Hiệu suất xử lý qua từng công đoạn 

Hạng mục 

Hiệu quả xử lý (%) 

BOD COD TSS 
Tổng 

Nitơ 
Tổng P Tổng Coliform 

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

Bể gom + tách rác 5 0 0 0 0 0 

Bể điều hòa kị khí 90 85 0 70 58 0 

Bể Anoxic 85 82 0 95 90 0 

Bể hiếu khí 94 92 0 84 70 0 

Bể lắng lamen 2 2 0 2 2 0 

Bể khử trùng 0 0 0 0 0 100 

* Bảng cân bằng nước dự kiến trong quá trình vận hành thử nghiệm 

Bảng 3.12 Nguồn phát sinh nước thải dự kiến 

Stt Nguồn phát sinh 

Lưu lượng phát sinh 

(m3/ngày) Phương án xử lý 

Tối đa Thử nghiệm 

1 Nước thải sinh hoạt từ khu dân cư 352,5 176,25 Thu gom bằng đường 

ống PVC Ø250 về hệ 

thống xử lý nước thải 

tập trung của dự án để 

xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT cột 

A. 

2 Nước thải từ khu chợ thực phẩm 45,3 22,65 

3 Nước thải từ khách vãng lai 4 2 

4 Nước thải từ trường học 12,5 6,25 

Tổng lượng nước thải phát sinh 414,3 207,15 

(Kèm theo bản vẽ hoàn công công trình hệ thống xử lý nước thải của dự án) 

3.9 Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

Dự án này không đề nghị cấp lại giấy phép môi trường quy định tại điểm c khoản 

4 Điều 30 của Nghị định 08/2022 ngày 10/01/2022. 

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

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Do dự án không thuộc loại hình các dự án khai thác khoáng sản nên không thực 

hiện nội dung này. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1 Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

4.1.1 Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư, khu chợ, đất giáo 

dục và từ khách vãng lai tại Khu dân cư chợ Cần Đăng mở rộng; 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư, khu chợ, đất giáo 

dục và từ khách vãng lai tại Khu dân cư chợ Cần Đăng mở rộng 2. 

4.1.2 Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa: 450 m3/ngày.đêm. 

4.1.3 Dòng nước thải 

Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01 dòng nước thải sau khi xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT cột A dẫn ra nguồn tiếp nhận là kênh Mặc Cần Dưng. 

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

thải 

NTSH chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, các thành phần vô cơ, vi 

sinh vật và vi trùng gây bệnh. Ngoài ra NTSH còn chứa các vi khuẩn vô hại, chúng có 

khả năng phân hủy các chất thải. Giá trị tối đa các thông số xả nước thải vào nguồn 

tiếp nhận theo QCVN 18:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt cột A. Cụ thể như sau: 

Bảng 4.1 Giới hạn thông số và nồng độ chất ô nhiễm chính đề nghị cấp phép (với k=1) 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
QCVN 14:2008/BTNMT 

(Cột A), Cmax 

1 pH - 5 – 9 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/L 500 

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

4 BOD5 mg/L 30 

5 Sunfua (tính teo H2S) mg/L 1.0 

6 Amoni (tính theo N) mg/L 5 

7 Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/L 30 

8 Phosphat (PO4
3- tính theo P) mg/L 6 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/L 10 

10 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/L 5 

11 Tổng Coliforms MPN/100mL 3.000 

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

- Vị trí xả thải: X: 1156900; Y: 559552 (theo hệ tọa độ VN 2000). 

- Phương thức xả nước thải:  

+ Tự chảy sau xử lý; 

+ Hình thức xả nước thải: Xả mặt, xả thải gần bờ; 
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+ Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột A) tự chảy ra kênh 

Mặc Cần Dưng qua hệ thống ống nhựa PVC 350 mm. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: kênh Mặc Cần Dưng. 

4.2 Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải 

Dự án này không đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải. 

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

Dự án này không đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung. 

4.4 Nội dung đề nghị cấp giấy phép thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

Dự án đầu tư không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, nên báo cáo này 

không có đề nghị cấp giấp phép. 

4.5 Nội dung đề nghị cấp phép có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên 

liệu sản xuất 

Dự án đầu tư không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài, nên báo cáo này không có 

đề nghị cấp giấp phép. 
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CHƯƠNG V  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

Bảng 5.1 Kết quả quan trắc nước thải năm 2022 

STT 
Vị trí quan 

trắc 

Kí hiệu 

mẫu 
Qúy 

Thông số 

Lưu 

lượng 
pH TSS TDS BOD5 COD NH4

+_N H2S 
NO3

-

_N 

PO4
3-

_P 

Dầu 

mỡ 

ĐTV 

Tổng 

Coliforms 

    - - (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) Mg/L MNP/100mL 

1 

Nước thải 

đầu vào hệ 

thống xử lý 

NT1 

I 40,05 7,11 184 346 169 318 40,2 2,3 0,96 8,1 22,4 1,5 x 104 

II 40,58 6,82 198 316 195 413 38,2 2,6 1,9 7,5 19,8 2,1 x 104 

2 

Nước thải 

đầu ra hệ 

thống xử lý 

NT2 

I 38,43 6,98 32 109 21 46 2,9 KPH 8,5 0,83 KPT 9,3 x 102 

II 39,78 7,05 41 127 25 58 3,6 KPH 10,2 0,97 KPH 1,1 x 103 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột A - 
5 - 

9 
50 500 30 - 5 1 30 6 10 3000 

* Nhận xét kết quả quan trắc: Qua kết quả phân tích mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý đợt cho thấy: Các thông số 

gồm pH, BOD5, TSS, tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), dầu mỡ ĐTV, tổng 

các chất hoạt động bề mặt, phosphat (PO4
3-) (tính theo P), tổng Coliforms của mẫu đầu ra đều có giá trị đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT (cột A). 

Từ kết quả quan trắc cho thấy, HTXLNT của dự án hoạt động hiệu quả cao, chất lượng nước thải sau khi lý đảm bảo đạt quy chuẩn 

cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Vì vậy, trong thời gian tới, chủ dự án sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm tra thường xuyên các khâu 

vận hành của HTXLNT nhằm đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra luôn đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. 
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5.2 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Theo chương trình giám sát trong báo cáo ĐTM được phê duyệt tại Quyết định 

số 1263/QĐ-STNMT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh An Giang thì dự án không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối 

với bụi, khí thải. 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1 Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

6.1.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Dự án có hệ thống xử lý nước thải tập trung phải vận hành thử nghiệm, Công ty 

dự kiến vận hành thử nghiệm như sau: 

- Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: 01/11/2022; 

- Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm: 07/01/2023. 

- Công suất dự kiến đạt được: 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý nước thải:  115,94 m3/ngày tại thời điểm kết thúc 

quá trình thử nghiệm. 

- Kết quả dự kiến đạt được:  

+ Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A. 

6.1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

6.1.2.1 Kế hoạch lấy mẫu cho từng công đoạn xử lý 

- Vị trí thu mẫu: 

+ 01 mẫu nước thải tại hố ga đầu vào của HTXLNT; 

+ 01 mẫu nước thải tại hố ga đầu ra của HTXLNT. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng thải, pH, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, BOD5, 

Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Phosphat (PO4

3-) (tính theo P), 

Sunfua (tính theo H2S), Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Tổng 

Coliforms. 

- Quy chuẩn so sánh: Cột A, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Tần suất: 05 lần (mỗi lần cách nhau 15 ngày), cụ thể như sau: 

+ Lần 1: ngày 01/11/2022 

+ Lần 2: ngày 16/11/2022 

+ Lần 3: ngày 01/12/2022 

+ Lần 4: ngày 16/12/2022 

+ Lần 5: ngày 31/12/2022 

6.1.2.2 Kế hoạch lấy mẫu cho toàn bộ hệ thống xử lý 

- Vị trí thu mẫu:  

+ 01 mẫu nước thải tại hố ga đầu vào của HTXLNT; 

+ 01 mẫu nước thải tại hố ga đầu ra của HTXLNT. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng thải, pH, TSS, Tổng chất rắn hòa tan, BOD5, 

Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Phosphat (PO4 

3-) (tính theo P), 

Sunfua (tính theo H2S), Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Tổng 

Coliforms. 
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- Quy chuẩn so sánh: Cột A, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Tần suất: 7 lần/7 ngày (Riêng mẫu đầu vào chỉ thu 01 lần). Cụ thể như sau: 

+ Ngày 1: ngày 02/01/2023 

+ Ngày 2: ngày 02/01/2023 

+ Ngày 3: ngày 03/01/2023 

+ Ngày 4: ngày 04/01/2023 

+ Ngày 5: ngày 05/01/2023 

+ Ngày 6: ngày 06/01/2023 

+ Ngày 7: ngày 07/01/2023 

6.1.2.3 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Khoa học công nghệ và Phân tích môi trường 

Phương Nam. 

- Địa chỉ: Số 1358/21/5G Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí 

Minh 

- Chứng nhận Vimcert 039: Quyết định số 308/QĐ-BTNMT ngày 22/02/2021 về 

chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường. 

6.2 Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

6.2.1 Chương trình quan trắc chất thải định kỳ 

* Giám sát nước thải 

- Số lượng mẫu: 02 mẫu. 

- Vị trí giám sát:  

+ Tại đầu vào hệ thống xử lý nước thải (Tọa độ: X = 1156819.65; Y = 

559767.903); 

+ Tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải (Tọa độ: X = 1156806.676; Y = 

559748.33). 

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

- Thông số giám sát: Lưu lượng thải, pH, TSS, tổng chất rắn hòa tan, BOD5, 

Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), Phosphat (PO4

3-) (tính theo P), 

Sunfua (tính theo H2S), Dầu mỡ động thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, tổng 

Coliforms. 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt (cột A). 

6.2.2 Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Theo chương trình giám sát trong báo cáo ĐTM được phê duyệt tại Quyết định 

số 1263/QĐ-STNMT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh An Giang thì dự án không thực hiện quan trắc tự động liên tục chất 

thải. 
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6.2.3 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 

* Quan trắc chất thải rắn 

- Thành phần, khối lượng: Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Nội dung giám sát: Tổng số lượng chất thải rắn phát sinh; Công tác thực hiện 

việc phân định, phân loại, thu gom, lưu trữ và xử lý. 

6.3 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Tổng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm khoảng 25.000.000 

đồng. Kinh phí này có thể thay đổi theo đơn giá của đơn vị lấy mẫu và phân tích mẫu. 
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực cũng như 

nguồn gốc của các thông tin số liệu trình bày trong báo cáo đề xuất. 

Sau khi báo cáo này được thông qua, Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện 

các nội dung sau: 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý các nguồn 

chất thải dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hiện hành để các thông 

số môi trường đạt được các giá trị giới hạn cho phép. 

- Nếu có các sự cố môi trường làm ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng hoặc tác 

động xấu đến môi trường xung quanh, chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại một cách xứng 

đáng và quan trọng hơn hết là khắc phục ngay tại chỗ tại những nơi có hiện tượng chất 

ô nhiễm xâm nhập ra ngoài môi trường chưa qua kiểm soát.  

Chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu 

có vi phạm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường để xảy ra sự cố gây ô nhiễm 

môi trường và các vấn đề có liên quan. 
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 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2021 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM 

 

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và 
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy 
định về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy 
định về kiểm tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường;  

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chứng nhận: 

1. Công ty TNHH Khoa học công nghệ và Phân tích môi trường Phương Nam 

Địa chỉ: Số 1358/21/5G Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: Số điện thoại: 028.62959784  Số fax: 028.62959783 

Địa chỉ Email: moitruongphuongnam@gmail.com  

 Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực: Quan trắc môi trường 

(Chi tiết phương pháp thử, giới hạn phát hiện của các thông số được chứng nhận 

kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BTNMT ngày       tháng  01  năm 2021 của    

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

2. Số đăng ký: 039/TN-QTMT. 

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH Khoa học công nghệ và Phân tích môi trường 

Phương Nam; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Sở TN&MT Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT, QLCL(10). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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Sơ đồ vị trí lấy mẫu 
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