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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.  

- Địa chỉ văn phòng: Số 02, đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Thanh Cường, 

chức vụ: Trưởng ban. 

- Điện thoại: 02963.943.623; E-mail: banqlkkt@angiang.gov.vn 

- Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang: Số 1944/QĐ-

TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai 

đoạn hoạt động. 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: Ấp Bình Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của cơ sở: 

+ Thông báo số 2171/SXD-GĐXD ngày 30/6/2021 của Sở Xây dựng về việc 

thông báo chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục 

công trình: Hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Bình Long (giai 

đoạn 1), gói thầu số 12 (bao gồm thiết bị). 

+ Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường:  

• Quyết định số 67/QĐ-STNMT ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt 

động, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. 

• Quyết định số 148/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh nôi dung báo cáo đánh giá tác động 

môi trường được phê duyệt theo Quyết định số 67/QĐ-STNMT ngày 09 tháng 4 năm 

2011 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

• Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Giám đốc Sở 

mailto:banqlkkt@angiang.gov.vn
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Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh chương trình giám sát môi trường các 

dự án đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang làm chủ dự án đã được Sở 

Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

• Quyết định số 931/QĐ-STNMT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh nôi dung báo cáo đánh giá tác động 

môi trường được phê duyệt theo Quyết định số 67/QĐ-STNMT ngày 09 tháng 4 năm 

2011 và Quyết định số 727/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

• Công văn số 725/STNMT-MT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc ý kiến bổ sung nội dung thay đổi hạng mục hồ sinh học của 

hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Bình Long. 

• Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 548/GP-STNMT ngày 2 tháng 4 

năm 2019 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. 

• Công văn số 4156/STNMT-MT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất 

thải để vận hành thử nghiệm. 

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

công): Tổng vốn đầu tư: 84.828.000.000 đồng (theo Quyết định số 217/QĐ-UBND 

ngày 13/02/2012 của UBND tỉnh An Giang), thuộc dự án nhóm A theo quy định của 

Luật đầu tư công. 

- Loại hình hoạt động của cơ sở: Dự án thuộc loại hình đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật khu công nghiệp. 

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

Do dự án là dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long 

không phải cơ sở sản xuất kinh doanh nên không trình bày phần này. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng 

phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nước của cơ sở  

Do dự án là dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long 

không phải cơ sở sản xuất kinh doanh nên không trình bày phần này. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

- Tổng diện tích khu công nghiệp là 30,57 ha.  

Bảng 1.  Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất KCN 

STT Hạng mục Diện tích (ha) Ghi chú 

1 Đất nhà máy 18,72 65,5% 
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STT Hạng mục Diện tích (ha) Ghi chú 

2 Khu nhà điều hành, dịch vụ 0,52 1,8% 

3 

Đất đầu mối kỹ thuật (Xây 

dựng hệ thống xử lý nước 

thải 

0,83 13,8% 

4 Đất cây xanh 3,94 13,7% 

5 Đất giao thông 4,55 15,9% 

Toàn bộ khu công nghiệp 28,56 100% 

6 
Cảng Bình Long (ngoài ranh 

KCN) 
2,01  

 Diện tích toàn bộ 30,57  

- Hiện trạng Khu công nghiệp Bình Long đã lấp đầy 100% diện tích với 9 nhà 

máy và 01 cảng: 

Bảng 2. Danh sách các cơ sở hoạt động trong Khu công nghiệp Bình Long 

STT Tên cơ sở Vị trí 
Loại hình 

sản xuất 

Tổng lượng 

nước thải phát 

sinh  

(m³/ngày.đêm) 

Biện pháp xử lý 

nước thải 

1 

Công ty CP 

CB&XNK thủy 

sản Hòa Phát 

Lô A 
Chế biến 

thủy sản 
717 

Hệ thống xử lý 

nước thải 1.500 

m³/ngày.đêm 

2 
Công ty TNHH 

Bình Long 
Lô E 

Chế biến 

thủy sản 
85 

Hệ thống xử lý 

nước thải 400 

m³/ngày.đêm 

3 

Công ty TNHH 

MTV XNK thủy 

sản Đông Á 

Lô B 
Chế biến 

thủy sản 
500 

Hệ thống xử lý 

nước thải 1.800 

m³/ngày.đêm 

4 

Công ty CP 

XNK thủy sản 

Cửu Long AG 

Lô C 

Chế biến 

thức ăn thủy 

sản 

45 

Hệ thống xử lý 

nước thải 15 

m³/ngày.đêm và 

100 m³/ngày.đêm 

5 

Công ty Cổ 

phần Điện nước 

AG 

Lô E Cấp nước 45 Bể lắng  

6 Công ty TNHH Lô A Sản xuất bột 8 Hệ thống xử lý 
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STT Tên cơ sở Vị trí 
Loại hình 

sản xuất 

Tổng lượng 

nước thải phát 

sinh  

(m³/ngày.đêm) 

Biện pháp xử lý 

nước thải 

Hòa Thuận Bình 

Long 

cá, mỡ cá nước thải 15 

m³/ngày.đêm 

7 

Chi nhánh Công 

ty CP rau quả 

thực phẩm An 

Giang - Nhà 

máy Bình Long 

Lô D 
Chế biến rau 

quả 
260 

Hệ thống xử lý 

nước thải 500 

m³/ngày.đêm 

8 
Công ty TNHH 

Kovie Vina 
Lô D 

Chế biến bột 

cá, mỡ cá 
218 

Hệ thống xử lý 

nước thải 270 

m3/ngày đêm 

9 
Xí nghiệp Cảng 

Bình Long 

KCN 

Bình 

Long 

(thửa số 

3, tờ bản 

đồ số 4) 

Dịch vụ bốc 

xếp, xuất 

nhập hàng 

hóa bằng 

phương tiện 

vận tài 

đường thủy 

20 

Hệ thống xử lý 

nước thải 20 

m3/ngày đêm 

10 

Công ty TNHH 

thực phẩm 

Chang Woo Jin 

Vina 

Lô D 

Sản xuất tinh 

bột khoai 

lang và miến 

- 
Tạm ngưng hoạt 

động 

Tổng lượng nước thải phát sinh toàn KCN 

(m3/ngày.đêm) 
1.898  

Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Bình Long được đầu tư xây dựng 

với công suất 4.000 m3/ngày đêm. Tổng lượng nước thải phát sinh hiện nay trong 

giai đoạn vận hành thử nghiệm là khoảng 1.898 m3/ngày đảm bảo khả năng xử 

lý nước thải đạt chất lượng cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn 

hoạt động đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 67/QĐ-STNMT ngày 09 tháng 4 

năm 2011 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và cấp Giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước số 548/GP-STNMT ngày 2 tháng 4 năm 2019, do vậy dự án 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long đã được kiểm tra, thẩm 

định và hoàn toàn phù hợp với quy hoạch và khả năng chịu tải của môi trường. 

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

tỉnh, phân vùng môi trường 

Khu công nghiệp Bình Long được đầu tư xây dựng hoàn toàn phù hợp với 

Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tường chính phủ về việc 

phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Bình Long được đầu tư xây dựng với 

công suất 4.000 m3/ngày đêm. Công suất hiện nay trong giai đoạn vận hành thử 

nghiệm là khoảng 1.500 m3/ngày (tùy theo tình hình sản xuất của doanh nghiệp).  

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Kq = 1,2; Kf = 1) theo Giấy phép xả nước 

thải xả nước thải vào nguồn nước số 548/GP-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh An Giang cấp ngày 02/04/2019. 

Theo đó, lưu lượng bình quân của sông Hậu nơi tiếp nhận nước thải là 5.020 

m3/s thì lưu lượng nước thải của KCN Bình Long chảy ra sông Hậu nhỏ hơn rất 

nhiều so với lưu lượng dòng chảy của sông Hậu. 

Như vậy, lưu lượng và chất lượng nước thải của trạm xử lý nước thải tập 

trung KCN Bình Long là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch và khả năng chịu tải 

của môi trường. 

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn 

hoạt động tọa lạc tại ấp Bình Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

thuộc phân vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo điểm b, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP (Nguồn tiếp nhận nước thải là sông Hậu là nguồn nước mặt được 

dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên 

nước). Chủ cơ sở cam kết thực hiện đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo 

phân vùng môi trường được quy định tại khoản 4 Điều 23 Nghị định số 08/2022/NĐ-



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 6 

CP và các quy định hiện hành. 

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

Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước được đánh giá theo hướng dẫn 

của Thông tư 76/2017/TT-BTNMT và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

2.1. Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm 

Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với một chất 

ô nhiễm cụ thể được tính theo công thức: 

Ltđ = Cqc x Qs x 86,4. 

Trong đó: 

- Cqc: 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 nước của đoạn sông, đơn vị 

tính là mg/l; 

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

tiếp nhận nước thải, (m3/s). 

- Ltđ (kg/ngày) là tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối với chất ô nhiễm 

đang xem xét; 

- 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

2.2. Tính toán tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận 

Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm 

cụ thể được tính theo công thức: 

Lnn = Qs * Cnn * 86,4 

Trong đó: 

- Lnn (kg/ngày) là tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận; 

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

tiếp nhận nước thải, (m3/s). 

- Cnn (mg/l): Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt; 

- 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

2.3. Tính toán tải lượng ô nhiễm của chất ô nhiễm từ nguồn thải điểm 

Tải lượng ô nhiễm của một chất ô nhiễm cụ thể từ nguồn thải điểm: 

Lt = Qt * Ct * 86,4. 

Trong đó: 

- Lt (kg/ngày) là tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải; 
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- Qt: Là lưu lượng thải lớn nhất. 

- Ct (mg/l) là kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả 

vào đoạn sông. 

- 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

2.4. Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải 

Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô nhiễm 

cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) * Fs + NPtđ 

Trong đó: 

- Ltn (kg/ngày) là khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm của nguồn nước; 

- Fs là hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,3 đến 0,7. 

- NPtd là tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến 

đổi xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị NPtd phụ thuộc vào từng 

chất ô nhiễm và có thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm 

giảm chất ô nhiễm này. 

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. 

Vị trí xả thải tại sông Hậu với lưu lượng bình quân là 5.020 m3/s. 

(Nguồn: TS. Lê Anh Tuấn, Đại học Cần Thơ, năm 2009) 

Vậy, Qs (m3/s) là lưu lượng dòng chảy ở đoạn sông cần đánh giá trước khi tiếp 

nhận nước thải, (m3/s): 5.020 m3/s.  

Lưu lượng nước xả thải lớn nhất Qt (m3/s): 4.000 m3/ngày đêm = 0,046 m3/s. 

Kết quả đo đạc, quan trắc nồng độ các chất ô nhiễm có trong nguồn nước thải 

của cơ sở và nguồn tiếp nhận như sau: 

Bảng 3. Kết quả phân tích chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

Nguồn 

thải 

Nguồn tiếp 

nhận 

1 TSS mg/L 56 60 

2 BOD5 mg/L 22 18 

3 COD mg/L 34 28 
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STT Thông số Đơn vị 

Kết quả 

Nguồn 

thải 

Nguồn tiếp 

nhận 

4 Phosphat (PO4
3-  tính theo P) mg/L 1,3 0,098 

5 Coliform MPN/100mL 4.300 24.000 

(Nguồn: Thông báo kết quả quan trắc môi trường đợt 4 (quý IV) năm 2021 của  

Khu công nghiệp Bình Long) 

Do nguồn nước đang đánh giá được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt 

nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn nước được xác định theo quy chuẩn 

chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1), cụ thể: 

Bảng 4. Giá trị giới hạn các thông số ô nhiễm 

Thông số TSS 
BOD5 

(200C) 
COD 

Phosphat 

(PO4
3-  tính 

theo P) 

Coliform 

Giá trị giới hạn = Ctc (mg/L) 20 4 10 0,1 2.500 

- Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa: Ltđ = (Qs + Qt) * Ctc 

* 86,4. Ta có: Tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất 

ô nhiễm trên lần lượt như sau: 

Bảng 5. Giá trị Ltđ của các thông số ô nhiễm 

Thông số TSS 
BOD5 

(200C) 
COD 

Phosphat 

(PO4
3-  tính 

theo P) 

Coliform 

Qs + Qt 

(m3/s) 
5.020,04600 5.020,04600 5.020,04600 5.020,04600 5.020,04600 

Ctc (mg/l) 20 4 10 0,1 2.500 

Ltđ 

(kg/ngày) 
8.674.639 1.734.928 4.337.320 43.373 1.084.329.936 

- Áp dụng các công thức tính toán tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn 

nước tiếp nhận: Lnn = Qs * Cnn * 86,4. Ta có: Tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm 

trên lần lượt như sau: 
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Bảng 6. Giá trị Lnn của các thông số ô nhiễm 

Thông số TSS 
BOD5 

(200C) 
COD 

Phosphat 

(PO4
3-  tính 

theo P) 

Coliform 

Qs (m3/s) 5020 5020 5020 5020 5020 

Cnn (mg/L)  60 18 28 0,098 24.000 

Lnn(kg/ngày)  26.023.680 7.807.104 12.144.384 42.505 10.409.472.000 

- Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm từ nguồn xả đưa vào nguồn 

nước: Lt = Qt * Ct * 86,4. Ta có: Tải lượng các chất ô nhiễm trên từ Nhà máy đưa 

vào nguồn nước lần lượt như sau: 

Bảng 7. Giá trị Lt của các thông số ô nhiễm 

Thông số TSS 
BOD5 

(200C) 
COD 

Phosphat 

(PO4
3-  tính 

theo P) 

Coliform 

Qt m3/s 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

Ct mg/l 56 22 34 1,3 4300 

Lt 

(kg/ngày) 
222,5664 87,4368 135,1296 5,16672 17089,92 

- Áp dụng các công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của 

nguồn nước đối với một chất ô nhiễm cụ thể: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) * Fs + NPtd, (trong 

trường hợp này hệ số Fs được lấy là 0,4). Ta có: Khả năng tiếp nhận của nguồn 

nước sau khi tiếp nhận nước thải từ Nhà máy đối với các chất ô nhiễm trên lần lượt 

như sau: 

Bảng 8. Giá trị Ltn của các thông số ô nhiễm 

Thông số TSS BOD5 (200C) COD 

Phosphat 

(PO4
3-  tính 

theo P) 

Coliform 

Ltn 

(kg/ngày) 
-6939705,231 -2428905,416 -3122879,754 345,074688 -3730063662 

Nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với thông số: Phosphat (PO4
3- tính 

theo P); không còn khả năng tiếp nhận đối với các thông số: TSS, BOD5, COD và 

Coliform. 

Để đảm bảo sức chịu tải của nguồn tiếp nhận thông qua kết quả đánh giá khả 

năng tiếp nhận của sông Hậu, Chủ cơ sở cam kết xả nước thải sau xử lý đạt cột A 

QCVN 40:2011/BTNMT.  
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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 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa:  

+ Cống BTCT Ø800; L= 1.187m 

+ Cống PVC Ø1.000; L= 293m 

+ Cống PVC Ø600; L= 2.617m 

+ Mương hở: B400; L=244m 

+ Cửa xả B100; n=2 cái 

+ Hố ga (1,0 x 1,0 m): n = 121 cái 

+ Hố thăm (1,0 x 1,0 m): n = 121 cái 

+ Bố trí đường cống thoát nước: Đường thoát nước mặt chính bằng cống BTCT, 

mương hở Ø400: Ø800…. Bố trí dọc theo đường số 4, khu nhà máy, dọc theo bờ 

sông đưa ra cửa thoát B800. 

+ Vị trí cửa xả nước mưa: 01 cửa xả tại kênh Phù Dật, 01 cửa xả tại sông Hậu. 

+ Quy trình thoát nước mưa: Nước mưa trên mái nhà và trên đường giao thông 

nội bộ được thu gom vào hố ga dẫn vào cống thu gom nước mưa, thoát ra hệ thống 

cống thu nước mưa chung của hạ tầng khu công nghiệp, nguồn tiếp nhận cuối cùng 

là sông Hậu (kênh Phù Dật thông ra sông Hậu). 

+ Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa: Đính kèm Phụ lục. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải: Tổng chiều dài đường ống thoát nước thải. 

+ Cống PVC Ø600; L= 1.000m 

+ Cống PVC Ø800; L= 780m 

+ Cống PVC Ø1.000; L= 1.700m 
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+ Hố ga: n = 56 cái 

+ Bố trí đường cống thoát nước: Đường cống thoát nước thải thoát nước cho 

toàn khu vực dự án sử dụng cống BTCT đúc sẵn có đường kính Ø600 bố trí dọc theo 

các đường ra cửa thoát Ø800 rồi sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp.  

+ Hình thức hố ga và cửa thu nước: Dọc theo các tuyến đường cống bố trí các 

hố ga có cửa thu nước dạng hàm ếch có cửa chắn rác và hố lắng để thu nước tập 

trung vào hệ thống.  

+ Hình thức đấu nối của các nhà máy thành viên vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung:  

• Đối với nước thải sinh hoạt: Được thu gom và tiền xử lý bằng bể tự hoại. 

• Đối với nước thải sản xuất: Sẽ được thu gom chung với nước thải sinh 

hoạt sau bể tự hoại và được xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn quy định của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang trước khi đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải chung của KCN Bình Long. Nước thải sau đó sẽ được xử 

lý tại trạm XLNT tập trung KCN Bình Long. 

Tiêu chuẩn quy định của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang trước khi 

đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN Bình Long: Chất lượng 

nước thải sau xử lý cục bộ phải đảm bảo có hàm lượng COD ≤ 600 mg/l. Trường 

hợp, hàm lượng COD > 600 mg/l thì đơn vị vận hành Hệ thống xử lý nước thải 

KCN Bình Long có quyền xem xét và không tiếp nhận lượng nước thải của Các 

doanh nghiệp. 

1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Nước thải sau khi được xử lý bằng công đoạn cuối cùng là bể khử trùng sẽ đạt 

cột A, QCVN 40:2011/BTNMT, sau đó nước thải sẽ theo ống HDPE D400, chiều 

dài 95m để xả ra tại cửa xả nước thải trên sông Hậu. 

Hình thức cửa xả: Nền BTCT (sau xử lý nền móng), tường mái đá xây, trước 

lức xả ra môi trường. Kích thước: 2m x 2,762m. 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Vị trí điểm xả thải nước thải tọa lạc tại ấp Bình Hưng, xã Bình Long, huyện 

Châu Phú, tỉnh An Giang. Nước thải sau xử lý sẽ thải ra nguồn tiếp nhận là sông 

Hậu bằng ống HDPE D400, có tọa độ vị trí xả thải (theo VN 2000) như sau: X: 
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554872; Y: 1168488. 

1.2.4. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên 

 

 

 

 

 

Hình  1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải tại dự án 

Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt (sau bể tự hoại) sau khi xử lý sơ bộ 

bằng hệ thống xử lý nước thải của các Công ty thành viên trong khu công nghiệp sẽ 

được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Nước thải 

sau khi xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT, sau đó nước thải sẽ thoát ra bằng 

ống HDPE D400, chiều dài 95m để xả ra tại cửa xả nước thải trên sông Hậu. 

  

Đồng hồ 

đo lưu 

lượng Nước thải 

của các 

Công ty 

thành viên 

Hố ga ngoài 

hàng rào các 

Công ty 

thành viên 

Hệ thống thu 

gom nước 

thải KCN 

Hệ thống 

XLNT công 

suất 4.000 

m3/ngày đêm 

Sông 

Hậu 
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1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 4.000 m3/ngày đêm. 

- Đơn vị thiết kế, thi công xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Biển Xanh 

- Đơn vị giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông KTC 

Theo sơ đồ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải  

BỂ LẮNG SINH HỌC 

BỂ PHÂN HỦY BÙN SINH HỌC 

BỂ PHÂN HỦY BÙN HÓA LÝ 

BỒN 

PHÈN 

BỒN 

AXIT 

NƯỚC THẢI 

BƠM 

BƠM 

BỂ GOM 

BỂ LẮNG CÁT -TÁCH DẦU 

BỂ ĐIỀU HÒA 

CỤM BỂ KEO TỤ - TẠO 

BÔNG, TRUNG HÒA 

BƠM 

BƠM 

BỒN 

KIỀM 

BỒN 

POLYMER 

LỌC ÁP LỰC  

BƠM 

BỒN 

DINH DƯỠNG 
BƠM 

BỒN 

KHỬ TRÙNG 

POLYMER 

BỀ ANOXIC (2 BẬC) 

BỂ LẮNG HÓA LÝ 

BỂ AEROTEN (2 BẬC) 

BỂ LẮNG SINH HỌC 

BỂ TRUNG GIAN 

BỀ CHỨA BÙN 

MÁY ÉP BÙN 

BÙN KHÔ  

BƠM 

BƠM 

BƠM 

BƠM 

BƠM 

BỂ KHỬ TRÙNG 

SÔNG HẬU 
 

HỒ SỰ CỐ 
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Ghi chú:   : Nước thải 

   : Bơm bùn 

: Bơm hóa chất 

: Đường nước thải về hồ sự cố 

❖ Thuyết minh dây chuyền công nghệ: 

Nước thải từ các nhà máy trong Khu công nghiệp theo đường ống thu gom nước 

thải chung được dẫn về Bể gom nước thải của trạm xử lý. Trước khi vào bể, rác thải 

có lẫn trong nguồn nước dẫn về được tách riêng nhờ song chắn rác thô đặt ở đầu vào 

của bể gom. Song chắn có tác dụng tách các loại rác như: Giẻ, mẫu gỗ, lá cây,… có 

kích thước > 10 mm ra khỏi dòng thải trước khi vào Nhà máy xử lý.  

Công nghệ xử lý bao gồm các bước chính sau: 

Bước 1: Xử lý sơ bộ    

Với các công trình đơn vị như sau: 

- Bể thu gom; 

- Bể lắng cát - tách dầu; 

- Bể điều hòa nước thải. 

Mục đích: Tách loại và thu gom cát, rác thải...có kích thước lớn, đồng thời tách 

loại dầu mỡ cũng như ổn định lưu lượng và trung hòa nồng độ của nước thải. 

Bước 2: Xử lý hóa lý 

Với các công trình đơn vị như sau: 

- Cụm bể phản ứng gồm: keo tụ - tạo bông, trung hòa. 

- Bể lắng hóa lý. 

Mục đích: Cho các chất keo tụ và trợ keo tụ vào trộn lẫn với nước thải để tạo 

thành các bông keo tụ và kéo theo các chất ô nhiễm có trong nước thải xuống đáy 

bể và được tách ra ở dạng bùn hoá lý. Những chất có thể được loại bỏ ra khỏi nước 

thải trong quá trình xử lý hoá lý là: COD, TSS, các hợp chất kim loại nặng và các 

chất keo lơ lửng trong nước thải. Do COD, độ màu và hàm lượng các chất lơ lửng 

giảm, kéo theo nồng độ BOD5 cũng giảm theo ở bước xử lý này. Đồng thời điều 

chỉnh pH của nước thải đảm bảo quá trình keo tụ đạt được hiệu suất cao nhất. 

Bước 3: Xử lý sinh học 

Với các công trình đơn vị như sau: 

- Bể sinh học thiếu khí – Anoxic 1, 2. 

- Bể sinh học hiếu khí – Aeroten 1, 2. 
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- Bể lắng sinh học, dạng hình tròn. 

Mục đích: Sử dụng quá trình sinh học thiếu khí - Anoxic để xử lý nước thải 

nồng độ cao, đặc biệt là nước thải có chứa hàm lượng Nitơ, Photpho hữu cơ cao, 

giảm được điện năng dùng cho quá trình thổi khí, tránh hiện tượng sốc tải khi đưa 

vào quá trình xử lý hiếu khí.  

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong điều kiện thiếu khí do một quần thể 

vi sinh vật hoạt động không cần có sự có mặt của Oxi không khí, sản phẩm cuối 

cùng là một hỗn hợp khí có CH4, CO2, N2, H2…  

Quá trình hiếu khí - Aeroten ở đây sử dụng bùn hoạt tính lơ lửng hiếu khí có 

chứa nhiều chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy, oxy hóa cao các hợp chất hữu 

cơ trong nước thải. Không khí từ bên ngoài được cung cấp vào bể Aeroten thông 

qua máy thổi khí để duy trì nồng độ oxy hòa tan trong bể đảm bảo cho quá trình sống 

của vi sinh vật (>= 2mg/l). Sau bể sinh học hiếu khí, nước thải được lắng để loại bỏ 

hoàn toàn bùn hoạt tính lơ lửng trước khi ra bên ngoài. 

Đặc trưng trong Khu công nghiệp có nhiều các nhà máy chế biến thủy sản, với 

đặc thù nước thải loại này, hàm lượng Phospho và Nito hữu cơ thường cao nên công 

nghệ sinh học được áp dụng gồm 2 quá trình nối tiếp: Anoxic 1 → Aeroten 1 → 

Anoxic 2 → Aeroten 2 nhằm xử lý một cách triệt để hàm lượng Nitơ khó phân hủy 

khỏi nước thải trước khi xả ra ngoài môi trường. 

Sau khi qua các bể xử lý sinh học, nước thải chuyển sang bể lắng sinh học (2 

bể) có cấu tạo dạng trụ tròn để tách hết bùn hoạt tính lơ lửng, bùn này được tuần 

hoàn quay trở lại cụm bể sinh học (Bể anoxic) để tiếp tục quá trình xử lý hoặc có thể 

được xả bớt một phần bùn dư. 

Bước 4: Lọc áp lực 

Công trình đơn vị: 03 bồn lọc áp lực. 

Mục đích: Tách loại các chất dạng lơ lửng trong nước thải trước khi xả ra môi 

trường, ngoài ra, bùn hoạt tính cũng ở dạng lơ lửng nên quá trình này làm giảm 

COD, TSS trong nước thải đầu ra. 

Với quá trình điều khiển thông minh, nếu nồng độ TSS đầu ra đã đạt quy chuẩn 

không cần qua lọc, nước thải tự động được xả tới bể khử trùng. 

Bước 5:  Khử trùng và thải ra nguồn tiếp nhận. 

Công trình đơn vị: Bể khử trùng  

Mục đích: Nước thải đầu ra của bể khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột 

A và thải ra nguồn tiếp nhận là sông Hậu.  
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Mô tả chi tiết các công đoạn xử lý 

- Công đoạn xử lý sơ bộ (tiền xử lý): Do đặc tính nước của các ngành sản xuất 

trong KCN Bình Long nên công đoạn tiền xử lý gồm các bước sau: 

+ Song chắn rác để tách rác cặn: Vật liệu làm song chắn rác bằng thép không 

gỉ đảm bảo bền trong môi trường nước thải. Quá trình tiền xử lý diễn ra tại đầu bể 

gom - song chắn rác. 

+ Tách cát bằng phương pháp lắng: Với đặc thù khối lượng riêng lớn, cát và 

các tạp chất nặng sẽ lắng đọng xuống đáy bể, với cấu tạo đáy nghiêng, cát sẽ được 

dồn về 1 phía tại hố thu cát. 

+ Tách dầu mỡ bằng thiết bị gạt dầu mỡ: Mỡ nổi ở phía trên được cần gạt gạt 

vào bộ phận thu dầu mỡ nổi, nước được thu sang bể kế tiếp ở phía dưới. 

+ Bể điều hoà nước thải: có tác dụng điều hòa lưu lượng cũng như nồng độ chất 

ô nhiễm trong dòng thải trước khi vào quá trình xử lý. Bể điều hoà có lắp hệ thống 

phân phối khí thô dưới đáy bể có tác dụng xáo trộn hoàn toàn nước thải và cung cấp 

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

khí. Hệ thống phân phối khí dạng ống lắp cố định dưới đáy bể khí đựợc cấp từ máy 

thổi khí. Bể điều hòa có thời gian lưu nước 4-6 giờ. 

- Công đoạn xử lý hoá lý 

Diễn ra tại cụm bể phản ứng và bể lắng hoá lý. Cụm bể phản ứng chia làm ba 

ngăn, mỗi ngăn có thiết bị khuấy trộn để trộn đều nước thải với hoá chất. Ngăn thứ 

nhất nước thải được bổ sung hóa chất là axit và kiềm để điều chỉnh pH = 6,5 – 8,5. 

Ngăn thứ 2 nước thải được bổ sung phèn tạo phản ứng đông keo tụ. Ngăn thứ 3 nước 

thải được bổ sung chất trợ bông keo tụ là polymer tạo các bông cặn lớn dễ lắng. Sau 

bể phản ứng nước thải tiếp tục được dẫn vào bể lắng hoá lý (Bể lắng hoá lý có tác 

dụng tách các chất rắn lơ lửng đã được kết thành bông keo trong dòng thải). Dưới 

tác dụng của lực trọng trường chất rắn lơ lửng tách ra khỏi dòng thải đi xuống phía 

đáy, nước trong đi lên và tràn qua vách tràn của bể lắng hoá lý. Bùn lắng được thu 

dưới đáy bằng hệ thống cào bùn và dùng bơm nước thải đặt nổi để bơm bùn về bể 

chứa bùn hóa lý. Bơm bùn dạng đặt nổi giúp dễ dàng sửa chữa cũng như tránh được 

các sự cố đường ống, dễ dàng bảo trì và lắp đặt. 

- Công đoạn xử lý sinh học  

+ Nước thải sau khi xử lý hóa lý được đưa qua 2 bể thiếu khí Anoxic để xử lý 

Nitơ có trong nước thải sau đó đưa qua 2 bể Aeroten, có tác dụng xử lý các hợp chất 

ô nhiễm hữu cơ ở dạng hòa tan có trong nước thải nhờ các chủng vi sinh vật hoạt 

động trong nước: COD, BOD5, Nitơ, Photpho dạng hữu cơ, độ màu. Vi sinh tồn tại 

ở dạng bùn hoạt tính lơ lửng trong nước thải, trong điều kiện oxi hòa tan >=2mg/l, 

sẽ oxi hóa hết các hợp chất hữu cơ thành các dạng đơn giản gồm N2, H2, CO2, NH4 
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và được tách ra khỏi nguồn nước.   

+ Bể Anoxic ngoài tác dụng khử Nitơ có trong nước thải còn là bể đệm quá 

trình sinh học hiếu khí, bùn hoạt tính và dinh dưỡng sẽ được đưa trộn đều làm tăng 

hoạt tính của bùn tăng hiệu quả cho quá trình xử lý sinh học. Tại bể hiếu khí 

Aeroten có lắp hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn ở đáy bể nhằm cung cấp đủ 

Oxy cho quá trình phát triển của vi sinh vật và trộn đều nước thải với bùn hoạt tính. 

Trong bể này các phản ứng sinh hoá: Vi sinh vật hiếu khí sử dụng Oxy để oxy hoá 

các chất ô nhiễm hữu cơ có trong nước thải. Hệ thống được sử dụng 2 cấp bể 

Anoxic và 2 cấp bể Aeroten nhằm xử lý một cách triệt để hoàn toàn các chất ô 

nhiễm, đặc biệt là Nitơ là một thành phần khó phân hủy, đồng thời giúp tăng tải 

lượng ô nhiễm có thể tiếp nhận. 

+ Sau khi ra khỏi bể Aeroten, nước thải và bùn lơ lửng được dẫn sang bể lắng 

sinh học (2 bể), bể lắng sinh học có cấu tạo dạng trụ tròn nhằm giảm diện tích xây 

dựng, đồng thời tăng hiệu suất xử lý, có tác dụng lắng đọng bùn lơ lửng trong nước 

thải, phần nước trong ở phía trên được tràn qua máng thu nước trong và đi đến bể 

trung gian, bùn lắng đọng phía dưới đáy bể được tập trung hết về hố thu nhờ hệ 

thống cánh gạt bùn đặt sát đáy bể, phần bùn này được hồi lưu phần lớn về bể Anoxic 

để tiếp tục quá trình xử lý, một phần nhỏ được xả định kỳ về bể chứa bùn sinh học 

nhờ bơm bùn đặt phía ngoài bể. 

- Lọc áp lực  

+ Tác dụng của bồn lọc áp lực nhằm tách loại các cặn lơ lửng dạng mịn khỏi 

dòng thải, quá trình này cũng giúp khử màu và giảm COD do các chất lơ lửng đều ở 

dạng hữu cơ.  

+ Hệ thống cụm bồn lọc áp lực gồm 03 bồn (02 bồn làm việc liên tục, 01 bồn 

dự phòng trong trường hợp sự cố hoặc thay thế vật liệu lọc). Vật liệu lọc trong bồn 

gồm đá và cát thạch anh giúp giữ lại những chất lơ lửng khỏi nguồn nước, dễ vận 

hành và hoạt động hiệu quả, không cần điều chỉnh nhiều. Đặc biệt với chức năng 

tiên tiến tự rửa lọc đã được nghiên cứu và chứng minh tính hiệu quả, quá trình vận 

hành tiết kiệm được nhân lực vận hành và giảm chi phí đến mức tối thiểu. 

+ Cơ chế thông minh với tính năng tự động hóa: lắp đặt thiết bị đo tự động 

thông số TSS ở bể trung gian. Trường hợp nước thải tới bể trung gian còn nhiều chất 

rắn lơ lửng (TSS), vượt so với quy chuẩn cho phép thì nước thải tự động được bơm 

qua lọc áp lực, trong trường hợp nước thải có TSS đã đạt quy chuẩn thì không cần 

qua lọc mà được tự chảy sang bể khử trùng. 

- Công đoạn khử trùng 

+ Từ bể trung gian (hoặc sau khi qua lọc áp lực), nước thải tới bể khử trùng nước 

thải, hóa chất khử trùng được bổ sung vào ngay tại đầu bể khử trùng, trộn lẫn với nước 
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thải để tiêu diệt hết toàn bộ các vi sinh vật gây hại còn lẫn trong nước thải. 

+ Nước sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT. 

+ Sau khi qua bể khử trùng, nước thải đã đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A và chảy qua hệ thống quan trắc nước thải tự động để quan 

trắc các thông số ô nhiễm đầu ra trước khi xả ra môi trường tiếp nhận là sông Hậu. 

- Công đoạn xử lý bùn:  

Bùn trong quá trình xử lý phát sinh từ các công đoạn sau: 

+ Bùn phát sinh từ bể lắng hóa lý được bơm bùn đưa về bể phân hủy bùn hóa 

lý, nước trong dư sẽ được theo đường thu nước quay trở lại bể gom để tiếp tục được 

xử lý, bùn còn lại được làm đặc tại bể phân hủy bùn hóa lý. 

+ Bùn vi sinh thải bỏ từ bể lắng sinh học được bơm bùn định kỳ bơm về bể 

phân hủy bùn sinh học, do bản chất là bùn hữu cơ nên tại bể này các chất hữu cơ sẽ 

được tiếp tục xử lý trong quá trình lưu bùn, chỉ còn lại các hợp chất không xử lý 

được được làm đặc. 

+ Bùn hóa lý và bùn sinh học được bơm hút bơm về bể chứa bùn, làm đặc và 

được bơm sang máy ép bùn để thực hiện quá trình tách nước. Bùn sau khi ép sẽ được 

quản lý theo đúng quy định. Nước từ máy ép bùn đưa trở lại bể gom để xử lý. 

* Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

Bể gom nước thải 

Nước thải từ các nhà máy trong Khu công nghiệp theo hệ thống thu gom nước 

thải về hệ thống xử lý nước thải qua song tách rác thô rồi đi vào Bể gom nước thải. 

Thông số Giá trị Đơn vị 

Kích thước bể   

Lưu lượng trung bình ngày 4.000 m3/ngày 

Tương đương 166.67 m3/h 

Thời gian lưu nước 1 Giờ 

Thể tích chứa nước thiết kế 125 m3 

Thể tích xây dựng 184.8 m3 

Chiều dài bể 8 m 

Chiều rộng bể 4.2 m 

Chiều cao của bể 5.5 m 

Chiều sâu chứa nước 3,0 m 

Số lượng 01 Bể 

Vật liệu: Bê tông cốt thép. 

Bể xây dựng dạng chìm xuống mặt đất để thu được nước tự chảy từ mạng thoát 
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Thông số Giá trị Đơn vị 

nước của khu công nghiệp về trạm xử lý. 

Thiết bị   

- Song chắn rác thô   

Số lượng 01 bộ 

Kích thước khe hở song chắn 20 mm 

Loại song chắn Chế tạo bằng INOX SUS304 

- Bơm nước thải bể gom, loại nhúng chìm (cung cấp bao gồm cả bộ nối tự động) 

Lưu lượng 72 m3/h 

Cột cáp 12,9 mH2O 

Tổng số lượng 04 Cái  

Công suất bơm 5,5 kW/3pha/50Hz 

Số bơm hoạt động 02 Cái  

Số bơm dự phòng 02 Cái  

Đo mức theo phương pháp siêu âm. 

- Máy khuấy trộn chìm: 

Số lượng 01 cái 

Tốc độ vòng quay 1000 Vòng/phút 

Công suất động cơ 1,5 kW/3pha/50Hz 

Thân và cách được chế tạo bằng vật liệu Inox không gỉ, chịu được đặc tính khắc 

nghiệt của nước thải. 

Bể lắng cát, tách dầu mỡ 

Lắng cát nhằm giảm thiểu vật chất gây mài mòn cánh quạt của bơm, giảm TSS 

và có nhiệm vụ tách dầu không tan bằng hệ thống gạt và thu dầu. 

Thông số Giá trị Đơn vị 

Kích thước bể   

Số lượng bể 01 Bể 

Chiều dài bể 12,6 m 

Chiều rộng bể 1,5 m 

Chiều sâu công tác 1,0 m 

Thể tích xây dựng của bể 18,9 m3 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Bể được thiết kế nửa chìm để thuận lợi trong vận hành và tạo cảnh quan. 

Thiết bị lắp đặt trong bể 

Thiết bị tách dầu mỡ 
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Thông số Giá trị Đơn vị 

Vật liệu: Inox SUS304 chế tạo theo thiết kế. 

Số lượng 01 cái 

Công suất motor 1,5 kW/3pha/50Hz 

Thiết bị tách rác tinh   

Từ Bể Gom nước thải được bơm qua hệ thống thiết bị tách rác tinh tự động trước khi đi 

vào bể tách dầu 

Máy tách rác có kích thước nhỏ, kết cấu chính làm bằng inox 304 

Số lượng 01 Cái  

Lưu lượng (max) 467  m3/h 

Kích thước khe hở 2 mm 

Động cơ cào rác 0,75 kW/ 3pha/ 380V/ 50Hz 

Bơm cát đặt chìm   

Cát lắng đọng tại hố thu cát được bơm cát vận chuyển tới bể chứa. 

Số lượng 02 cái 

Lưu lượng (max) 24 m3/h 

Cột áp 10,6 mH2O 

Công suất động cơ 1,5 kW/ 3pha/ 380V/ 50Hz 

Bể điều hòa 

Trong bể lắp đặt hệ thống sục khí khuấy trộn ngăn ngừa hiện tượng lắng đọng 

các chất rắn lơ lửng và phân hủy các chất hữu cơ gây mùi.  

Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Kích thước bể   

Số lượng bể 01 Bể  

Thời gian lưu theo thiết kế 7,2 giờ 

Thể tích chứa nước xây dựng 1020,6 m3 

Thể tích xây dựng 1134 m3 

Chiều dài bể - L 18 m 

Chiều rộng bể - B 12,6 m 

Chiều cao mực nước – Hn 4,5 m 

Chiều cao bảo vệ  0,5 m 

Chiều cao bể - H  5 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị lắp đặt trong bể   

Máy thổi khí 
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Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Lưu lượng khí 13,3 m3/phút 

Cột áp 5,5 mH2O 

Số lượng hoạt động 02 Cái (01 chờ) 

Công suất 18,5 kw/3pha/50Hz 

Tổng số máy  03 Cái  

Bơm nước thải bể điều hòa, loại nhúng chìm (cung cấp bao gồm cả bộ nối tự động) 

Lưu lượng bơm 72 m3/h 

Cột áp 12,9 mH2O 

Số lượng hoạt động 02 Cái (02 chờ) 

Công suất 5,5 kw/3pha/50Hz 

Tổng số bơm 04 Cái  

Hệ thống phân phối khí khuấy trộn bể điều hòa 

Số lượng 01 Hệ thống  

Đầu phân phối khí dạng ống, loại bọt khí thô loại MaxAir. Lắp đặt dưới đáy bể. 

Đo mức 

Số lượng 01 Cái 

Loại đo bằng phương pháp siêu âm 

Thiết bị đo lưu lượng   

Số lượng 01 Cái  

Vị trí lắp đặt Lắp đặt trên đường ống nối từ bơm bể 

điều hòa tới cụm bể phản ứng. 

Phương pháp, kiểu đo Đo liên tục theo phương pháp siêu âm. 

Thông số đo được sử dụng để kiểm soát 

lưu lượng nước thải xử lý và điều chỉnh 

hóa chất. 

Cụm bể xử lý hóa lý (keo tụ - tạo bông) 

Cụm bể xử lý hóa lý được thiết kế bao gồm các ngăn khuấy trộn: Trung hòa pH, 

phản ứng đông keo tụ và bông tụ. 

 Cụm Bể phản ứng 

Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Số lượng 03 ngăn 

Ngăn trung hoà 

Thời gian lưu 10 phút 

Thể tích tính toán 28 m3 

Thể tích chứa nước thực tế 30,6 m3 
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Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

V xây dựng ngăn trung hòa 37 m3 

Chiều dài bể - L 3,5 m 

Chiều rộng bể - B 3,5 m 

Chiều cao mực nước – Hn 2,5 m 

Chiều cao bảo vệ  0,5 m 

Chiều cao bể - H  3,0 m 

Ngăn keo tụ 

Thời gian lưu 10 phút 

Thể tích tính toán 28 m3 

Thể tích thực tế 30,6 m3 

V xây dựng ngăn keo tụ 37 m3 

Chiều dài bể - L 3,5 m 

Chiều rộng bể - B 3,5 m 

Chiều cao mực nước – Hn 2,5 m 

Chiều cao bảo vệ  0,5 m 

Chiều cao bể - H  3,0 m 

Ngăn tạo bông 

Thời gian lưu 16 phút 

Thể tích tính toán 44 m3 

Thể tích thực tế 43,75 m3 

V xây dựng ngăn tạo bông 52,5 m3 

Chiều dài bể - L 5,0 m 

Chiều rộng bể - B 3,5 m 

Chiều cao mực nước – Hn 2,5 m 

Chiều cao bảo vệ  0,5 m 

Chiều cao bể - H  3,0 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị đi kèm 

Khuấy phản ứng 

Số lượng 03 Bộ 

Công suất động cơ giảm tốc 1,5 kW/3 pha/380V/50Hz 

Trục cánh khuấy  Inox SUS304 

Thiết bị đo pH 

Số lượng 01 TB  

Bao gồm sensor và transmittor đo pH trong ngăn phản ứng. 

Hệ thống pha chế hóa chất 

Bồn pha chế và chứa hóa chất 
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Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Bồn pha chế và chứa hóa chất 

Số lượng 7 Cái 

Vật liệu bồn chứa  Composite 

Thể tích  1  m3 

Động cơ khuấy giảm tốc (bao gồm hệ thống giá đỡ, cánh khuấy) 

Số lượng 6 Bộ 

Tốc độ đầu ra ~ 100 Vòng/phút 

Cánh khuấy và trục khuấy Vật liệu Inox 

Công suất 0.75 kW/ 3pha/ 380V/ 50Hz 

Bơm định lượng 

Tổng số lượng 13 Cái  

Công suất 0,2 - 0,3 kW/ 3pha/ 380V/ 50Hz 

Bơm vận chuyển hóa chất 

Số lượng 01 Cái 

Công suất 1-5 m3/h 

Máy nén khí cho bơm vận chuyển 

Số lượng 01 Cái 

Công suất 635 lít/phút 

Bể lắng hóa lý  

Bể lắng dạng trụ vuông, đáy tròn 

Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Kích thước bể 

Lưu lượng xử lý 4.000 m3/ ngày đêm 

Số lượng bể lắng 01 Bể  

Tải trọng bề mặt lý thuyết 33-48 m3/m2/ngày 

Tải trọng bề mặt lựa chọn thiết kế 34 m3/m2/ngày 

Tiết diện lắng thiết kế - S 125,44 m2 

Kích thước bể 11,2x11,2 m 

Độ sâu chứa nước hiệu dụng - Hn 4,4 m 

Chiều cao bảo vệ 0,6 m 

Chiều cao bể xây dựng - H 5,0 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị trong bể 

Thiết bị gạt bùn bể lắng hóa lý: 

Số lượng  01 Bộ  

Tốc độ Động cơ giảm tốc 2 - 4 vòng/giờ 
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Công suất động cơ 0,4 kW/3pha/380V/50Hz 

Thiết bị cào bùn theo thiết kế dạng cần gạt theo đường kính của bể. 

Bơm bùn bể lắng hóa lý: 

Chủng loại Dạng bơm đặt khô, ngoài trời. 

Số lượng  02 Cái  

Lưu lượng 66,6 m3/h 

Cột áp 11,4 m 

Công suất 3,7 kW/3pha/380V/50Hz 

Loại bơm đặt khô, để ngoài trời, làm mát bằng không khí. 

Bể xử lý sinh học thiếu khí Anoxic 1 

Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Kích thước bể:   

Lưu lượng xử lý 4.000 m3/ngày đêm 

Hệ số vượt tải 10 % 

Nồng độ bùn hoạt tính 3000 mg/l 

Tỷ lệ khử Nitơ trong vùng Anoxic 0,065 kgNO3
-/kgMLSS/ngày 

Nồng độ bùn tuần hoàn 600 mg/l 

Thể vùng Anoxic tính toán 307 m3 

Thời gian phản ứng 3,69 giờ 

Số lượng bể 02 Bể 

Chiều dài bể - L 11,3 m 

Chiều rộng bể - B 6,4 m 

Chiều cao mực nước – Hn 4,5 m 

Chiều cao bảo vệ 0,5 m 

Chiều cao bể - H 5 m 

Thể tích xây dựng của 1 bể 361,6 m3 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị phụ trợ:   

Máy khuấy trộn chìm   

Số lượng  04 Cái  

Tốc độ 1000 vòng/phút 

Công suất 1,5 kW/380V/50Hz 

Vật liệu chế tạo Thép không gỉ SUS316L 

Hệ thống xử lý sinh học hiếu khí Aeroten 1 

Hệ thống thiết bị xử lý sinh học hiếu khí được chia làm 2 bể đáp ứng được yêu cầu 

thiết kế 4.000m3/ngày đêm 

Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Kích thước bể: 
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Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Lưu lượng xử lý 4.000 m3/ngày.đêm 

Số lượng bể 02 Bể  

Tải trọng BOD theo tính toán 2000 kgBOD/ngày 

Tỷ số F/M thiết kế 0,25  

Giá trị MLSS trung bình 3.000 mg/l 

Thể tích chứa nước thiết kế/bể 400 m3 x 02 bể 

Tổng thể tích các bể 1266,5 x 2 m3  

Thời gian lưu thủy lực 15,2 giờ 

Chiều dài bể - L 24,6 m 

Chiều rộng bể - B 11,3 m 

Chiều cao mực nước – Hn 4,5 m 

Chiều cao bảo vệ 0,5 m 

Chiều cao bể - H 5,0 m 

Thể tích xây dựng 1 bể 1389,9 x 2 m3 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị phụ trợ 

Bơm tuần hoàn từ bể Aeroten về Anoxic (bơm chìm) 

Lưu lượng 148,8 m3/h 

Cột áp 12 mH2O 

Công suất động cơ 7,5 kW/380V/50Hz 

Máy thổi khí cho bể Aeroten 

Lưu lượng khí 14,3 m3/phút 

Cột áp 5,5 mH2O 

Số lượng hoạt động 4 cái 

Công suất 18,5 kW/ 380V/ 3 pha/ 50Hz 

Bể xử lý sinh học thiếu khí Anoxic 2 

Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Kích thước bể: 

Số lượng bể 01 bể 

Nồng độ bùn hoạt tính 3000 mg/l 

Thời gian phản ứng 2,98 giờ 

Nồng độ bùn tuần hoàn 600 mg/l 

Tốc độ xử lý NO3
- 307 m3 

Thể tích yêu cầu 500 m3 

Chiều dài bể - L 16 m 

Chiều rộng bể - B 8,0 m 
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Chiều cao mực nước – Hn 4,35 m 

Chiều cao bảo vệ 0,65 m 

Chiều cao bể - H 5 m 

Thể tích làm việc 550 m3 

Thể tích xây dựng 640 m3 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị phụ trợ: 

Máy khuấy trộn chìm 

Số lượng  04 Cái  

Tốc độ 1000 vòng/phút 

Công suất 1,5 kW/380V/50Hz 

Vật liệu: Thép không gỉ   

Bể sinh học hiếu khí Aeroten 2 

Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Kích thước bể: 

Số lượng bể 01 Bể  

Thời gian lưu nước 0,5-1,5 giờ 

Thể tích tính toán 0,25  

Chiều dài bể - L 15 m 

Chiều rộng bể - B 8 m 

Chiều cao mực nước – Hn 4,35 m 

Chiều cao bảo vệ - H 0,65 m 

Chiều cao xây dựng 5 giờ 

Thể tích xây dựng 600 m3 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Hệ thống phân phối khí bể Aeroten 

Đầu phân phối khí: Kiểu FlexAir 

Dạng đầu phân phối: Đầu phân phối khí dạng ống, loại bọt khí mịn 

Bể lắng sinh học (dạng bể tròn) 

Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Số lượng bể 02 Bể 

Tải trọng bề mặt 16,4 m3/m2/ngày 

Diện tích bề mặt lắng 243,9 m2 

Đường kính bể lắng 12 m 

Chiều cao công tác 3,0 m 

Chiều cao mực nước trong bể 3,85 m 

Chiều cao bảo vệ  0,65 m 
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Chiều cao xây dựng 4,5 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị trong bể 

Cánh gạt bùn 

Số lượng  01 Bộ  

Tốc độ Động cơ giảm tốc 2 - 4 vòng/giờ 

Công suất động cơ 0,4 kW/3pha/380V/50Hz 

Cần gạt bùn dạng đường kính, kích thước chế tạo tùy theo kích thước của bể. 

Bơm bùn bể lắng sinh học 

Chủng loại Bơm để ngoài trời, loại để khô. 

Số lượng  02 Cái  

Lưu lượng 66,6 m3/h 

Cột áp 11,4 m 

Công suất 3,7 kW/3pha/380V/50Hz 

Loại bơm đặt khô, để ngoài trời, loại đặt khô. 

Bể trung gian 

Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Số lượng 01 cái 

Chiều dài bể 7,0 m 

Chiều rộng bể 7,0 m 

Chiều sâu công tác 3,45 m 

Chiều cao xây dựng 4,0 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 

Thiết bị trong bể 

Bơm bể trung gian (lên bồn lọc) 

Chủng loại Loại bơm đặt chìm 

Số lượng  03 cái 

Lưu lượng 84 m3/h 

Cột áp 15,2 mH2O 

Công suất 7,5 kW/3pha/380V/50Hz 

Bể khử trùng 

Thông số thiết kế Giá trị Đơn vị 

Thời gian lưu nước 15 phút 

Thể tích bể cần thiết 65 m3 

Chiều cao chứa nước 2 m 

Chiều cao xây dựng 2,5 m 

Chiều dài 12 m 

Chiều rộng 2,8 m 

Vật liệu: Bê tông cốt thép 
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❖ Các loại hóa chất, chế phầm sinh học sử dụng trong quá trình vận hành 

hệ thống xử lý 

TT Tên hóa chất 

Định mức/ 1 m3 

NT 

(kg/m3) 

Định mức/ngày 

(kg/ngày) 

1 Phèn 0,1 400 

2 Polymer 0,004 16 

3 Javel NaOCl 0,005 20 

4 Axit H2SO4 0,02 80 

5 Kiềm NaOH 0,025 100 

6 Chất dinh dưỡng (N-P-K) 0,04 160 

7 Nước sạch pha hóa chất 

 

20 m3/ngày 

8 Nước sinh hoạt 

 

3,6 m3/ngày 

9 Hóa chất phòng thí nghiệm 

 

2 mẫu/ngày 

❖ Điện năng: Từ ngày 11/12/2021 đến ngày 10/4/2022 tổng điện năng tiêu thụ 

trong quá trình vận hành là 145.600 kWh, tương đương 36.400 kWh/tháng. (Nguồn: 

Chủ cơ sở, 2022). 

❖ Quy chuẩn: Nước sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, với hệ số Kf = 1 và Kq = 1,2. 

1.3.2. Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Các thiết bị, hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục 

STT 
Tên thiết bị, 

chủng loại 
Model 

Hãng 

sản xuất 

Nguồn 

gốc, xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

Số 

lương 

1 
Thiết bị đo lưu 

lượng 
10L3F 

Endress 

Hauser 
EU Bộ 1 

2 

Bộ hiển thị, 

điều khiển và 

truyền tín hiệu 

CM444 
Endress 

Hauser 
Đức Bộ 1 

3 
Đầu đo nhanh 

COD 
CAS51D 

Endress 

Hauser 
Đức Bộ 1 

4 
Đầu đo nhanh 

TSS 
CUS51D 

Endress 

Hauser 
Đức Bộ 1 

5 Đầu đo pH CPF81D 
Endress 

Hauser 
Mỹ Bộ 1 
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STT 
Tên thiết bị, 

chủng loại 
Model 

Hãng 

sản xuất 

Nguồn 

gốc, xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

Số 

lương 

6 Đầu đo DO COS61D 
Endress 

Hauser 
Đức Bộ 1 

7 

Bộ nén khí 

làm sạch đầu 

đo 

VA-65 Fusheng Việt Nam Bộ 1 

8 

Tủ điện, bồn 

chứa nước 

trạm quan trắc 

 SEEN Việt Nam Bộ 1 

9 
Bộ lưu điện 

UPS 
  

Trung 

Quốc 
Bộ 1 

10 
Bơm trích 

mẫu 
JES-MS EBARA ITALIA Bộ 2 

11 
Điều hòa nhiệt 

độ 
 SHARP Việt Nam Bộ 1 

12 

Hệ thống 

chiếu sáng, 

tiếp địa, chống 

sét nhà trạm 

  Việt Nam Bộ 1 

13 

Hệ thống 

moderm 

ADSL, GPRS 

kết nối mạng 

intrenet 

  Việt Nam Bộ 1 

14 

Máy tính và 

phần mềm 

giám sát 

 Dell Malaysia Bộ 1 

15 
Thiết bị lấy 

mẫu tự động 

Bộ hiển thị 

Bassic 

model:CM442-

AAM2AIF210A 

Endress 

Hauser 
Đức Bộ 1 

16 

Hệ thống 

Camera theo 

dõi 

   Bộ 1 

17 

Bộ Datalogger 

thu thập và 

truyền tín hiệu 

lên Sở Tài 

nguyên 

   Bộ 1 
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STT 
Tên thiết bị, 

chủng loại 
Model 

Hãng 

sản xuất 

Nguồn 

gốc, xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

Số 

lương 

18 

Thiết bị đo 

Amoni đồng 

bộ với thiết bị 

đo nhiệt độ 

   Bộ 1 

19 

Hệ thống 

phòng cháy 

chữa cháy 

   Bộ 1 

Kết nối dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường để 

theo dõi, giám sát: Đã thực hiện kết nối dữ liệu vào ngày 26/12/2021. Sở Tài nguyên 

và Môi trường thống nhất việc kết nối, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và môi 

trường theo Công văn số 4026/STNMT-MT ngày 10/12/2021 (Đính kèm phụ lục). 

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

❖ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

- Các nhà máy thành viên: 

+ Thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh vào các thùng chứa quy định để 

tránh sự  phân hủy của các hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học gây ô nhiễm môi 

trường và sức khỏe cộng đồng do mùi hôi và nước rỉ rác. 

+ Các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt do các nhà máy thành viên tự trang bị 

và đặt tại các nơi thích hợp trong các nhà máy thành viên để xe rác của đơn vị có 

chức năng đến thu gom và vận chuyển. 

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng của địa phương đến thu gom và xử lý. 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang: 

+ Kiểm tra tình hình lưu trữ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các 

nhà máy theo pháp luật hiện hành. 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ nhà máy xử lý nước thải: Bố trí 

01 thùng nhựa 30L để chứa rác sinh hoạt. Thùng rác được bố trí ở vị trí gần cổng 

nhà máy để thuận tiện cho việc bỏ rác. Ban Quản lý Khu kinh tế hợp đồng với Xí 

nghiệp Môi trường đô thị Châu Phú để thu gom, vận chuyển lượng rác thải từ Nhà 

máy và cho các khu vực công cộng trong KCN có bố trí thùng rác loại 120L định kỳ 

hàng quý (Đính kèm hợp đồng) 

❖ Đối với chất thải rắn sản xuất: 

- Các nhà máy thành viên: 

+ Tiến hành phân loại chất thải rắn sản xuất không nguy hại để thu gom các 
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loại chất thải rắn có thể tái chế, tái sử dụng bán cho các cơ sở thu mua. 

+ Thu gom vào các thùng chứa theo quy định. 

+ Các thùng chứa chất thải rắn sản xuất không nguy hại do các nhà máy thành 

viên tự trang bị và đặt tại các nơi thích hợp trong nhà máy để xe chở rác của đơn vị 

có chức năng đến thu gom và vận chuyển đi xử lý. 

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng của địa phương đến thu gom và vận 

chuyển đi xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang: 

+ Kiểm tra việc xử lý tuân thủ chất thải rắn sản xuất theo các quy định hiện 

hành của pháp luật. 

+ Đối với chất thải rắn phát sinh từ song chắn rác thành phần rác chủ yếu là lá 

cây, cỏ,.... Lượng rác thải này được thu gom và xử lý chung với rác thải sinh hoạt. 

+ Đối với bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung: Bùn thải 

được thu gom vào bể chứa bùn thể tích 565 m3. Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

của địa phương đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo các quy định hiện hành của 

pháp luật. 

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

❖ Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành: Ước tính 

khoảng 3,5 kg/tháng, tương đương 21 kg/6tháng. Thành phần chủ yếu là bóng đèn 

huỳnh quang thải và bao bì mềm thải. (Nguồn: Chủ dự án, Quí II, 2022). 

❖ Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý: 

- Các nhà máy thành viên: 

+ Kê khai chất thải nguy hại theo các quy định hiện hành của pháp luật. 

+ Thu gom chất thải nguy hại công nghiệp vào các thùng chứa quy định có dán 

nhãn. Các thùng chứa chất thải nguy hại do các nhà máy thành viên tự trang bị và 

đặt tại kho lưu trữ chất thải nguy hại. 

+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo 

các quy định hiện hành của pháp luật. 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang: 

+ Giới thiệu đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. 

+ Kiểm tra việc xử lý tuân thủ chất nguy hại theo các quy định hiện hành của 

pháp luật. 

+ Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ nhà máy xử lý nước thải tập trung và 

nhà điều hành khu công nghiệp:  
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Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng hoàn chỉnh kho chứa CTNH. Kết cấu: 

Bê tông cốt thép, nền chống thấm (nền bê tông), diện tích 40 m2, bên ngoài có dán 

nhãn cảnh báo chất thải nguy hại. Đồng thời trang bị vật liệu hấp thụ, 02 bình PCCC 

loại 4kg để kịp thời ứng phó sự cố. 

Trang bị 01 thùng loại 60 lít và 06 thùng loại 120 lít, có nắp đậy, có dãn nhãn 

chất thải nguy hại bố trí trong kho chứa CTNH (01 thùng loại 60 lít chứa dầu mỡ 

thải; 01 thùng chứa bao bì cứng thải bằng nhựa; 01 thùng chứa bao bì mềm thải; 01 

thùng chứa dầu mỡ thải từ bể lắng cát-tách dầu, mỡ; 01 thùng chứa pin,ắc quy thải; 

01 thùng chứa giẻ lau dính dầu mỡ thải; 01 thùng chứa hóa chất phòng thí nghiệm). 

Ban Quản lý Khu kinh tế tiến hành Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo quy định.  

4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Nhằm giảm thiểu tiếng ồn phát sinh từ máy thổi khí được đặt ở nhà chức năng: 

- Nhà chức năng: Xây dựng tường cách âm tường, trần cho phòng chứa máy 

thổi khí:  

+ Diện tích tường cách âm: 98,64m2  

+ Diện tích trần cách âm: 51,68m2  

+ Diện tích cửa cách âm: 4,8m2  

Kết cấu cho tường, trần: Bằng hệ khung thép, vật liệu cách âm bông thủy tinh 

dày 50mm ở giữa (cho tường) và ngoài cùng là tấm thạch cao tiêu âm Gyptone. 

5. 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 

❖ Đối với sự cố cháy nổ 

- Các nhà máy trong KCN phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC Công an huyện 

Châu Phú – An Giang mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị cần thiết và hướng dẫn, 

đào tạo cho nhân viên, công nhân trong nhà máy đầy đủ các kỹ thuật phòng chóng 

cháy. 

- Các nhà máy thành viên trong KCN Bình Long sẽ thiết kế chương trình phòng 

chống cháy nổ cho phù hợp đặc thù sản xuất công nghiệp của mình. 

- Đối với các cơ sở có dùng LNG, LPG sẽ tuân thủ các quy định về khoảng 

cách và các biện pháp an toàn khi có sự cố cháy nổ. 

- Trang bị các bình chữa cháy trong Nhà máy xử lý nước thải. Ngoài ra, sẽ cho 

các nhân viên tham dự các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy. 

❖ Kiểm soát sự cố rò rỉ hóa chất và an toàn tiếp xúc với hóa chất 

- Các loại hóa chất được vận chuyển đến các nhà máy cũng như trạm XLNT 

tập trung bằng các phương tiện chuyên dụng do nhà cung cấp đưa đến. 
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- Hóa chất được lưu trữ thích hợp trong kho chứa hóa chất diện tích 13,5 m2. 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang sẽ lập kế hoạch để việc lưu kho hóa chất tối 

thiểu. Cử cán bộ phụ trách tập huấn về an toàn sử dụng hóa chất khi có các lớp tập 

huấn được mở. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Tất cả công nhân vận hành trạm XLNT của từng nhà máy thành viên và hệ 

thống HTXL tập trung đều được hướng dẫn các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với 

hóa chất. 

- Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang các dụng an toàn cá nhân 

cũng như khẩu trang, kính, găng tay,… 

- Các dụng cụ sơ cấp cứu luôn được đặt tại các vị trí tiếp xúc với hóa chất cao. 

❖ Kiểm soát các sự cố liên quan đến trạm XLNT tập trung 

* Kiểm soát sự cố hiệu suất xử lý không đạt 

Để ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động do các sự cố dẫn đến hiệu quả xử lý 

không đạt. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang sẽ tiến hành các biện pháp sau: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế. 

- Nhân viên vận hành phải được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng 

hệ thống XLNT tập trung. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành. 

- Thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý: 

+ Thiết lập chương trình quan trắc thích hợp cho trạm XLNT tập trung. 

+ Thực hiện tốt chương trình quan trắc. 

+ Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với trạm XLNT tập trung. 

* Xây dựng hồ sự cố 

- Quy trình vận hành, phương án thu gom nước thải và tái tuần hoàn xử lý lại 

nước thải sau khi có hồ sự cố: 

Trường hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố, val sau bể khử trùng sẽ được 

khóa và mở val trên đường ống dẫn (ống HDPE D400) để nước thải được bơm về 

hồ sự cố. Nước thải được lưu chứa tại hồ sự cố để sửa chữa hệ thống. Đồng thời, 

nước thải đầu vào cũng được bơm từ bể gom về hồ sự cố để tránh bể gom quá tải do 

hệ thống tạm ngưng để sửa chữa. Sau khi hoàn thành khắc phục sự cố sẽ hoàn lưu 

nước thải về bể gom để theo quy trình xử lý lại đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 
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- Thiết bị cho hồ sự cố: 04 bộ bơm nước thải chìm P01, P02, HG1, HG2 - cho 

hố ga cuối tuyến: CS =10HP, Q =120 m3/h, H =12m, U = 400 ± 20V - 50Hz. Xuất 

xứ Tsumuri Nhật. 

- Quy mô, giải pháp kỹ thuật, kết cấu công trình hồ sự cố: 

* Quy mô:  

- Hồ có diện tích 4.012,82m2, sâu 2,5m. Có bậc thang xuống hồ rộng 2m. 

- Thành hồ được đổ BTCT B20 (M250), bên dưới lớp bê tông lót B7,5 (M100). 

- Cốt thép sử dụng CB240-T và CB300-V. 

- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép đối với thành 50mm.  

- Tại vị trí mạch ngừng thi công sử dụng tấm HDPE dày 0.5mm. 

- Hệ dầm đấy kè thích thước 250x500mm, được đổ BTCT B20 (M250), bên 

dưới lớp bê tông lót B7,5 (M100). 

- Thành hồ có trụ lan can bằng thép, khoảng cách 5m, được liên kết với nhau 

bằng móc xích để đảm bảo an toàn. Thang xuống hồ được xây gạch không nung, lát 

gạch 300x300mm. 

- Bản sàn thao tác: diện tích 3.5m x 8.5m, bằng BTCT đá 10x20 M200 dày 120; 

Móng KT: 1m x 1m BTCT đá 10x20 M200 đặt trên nền gia cố cọc đá TD: 0.1m x 

0.1m dài 1.0m, mật độ gia cố 9 xây/m2; cột, dầm BTCT đá 10x20 M200, diện tích 

29,75m2.  

- Hố thu nước kích thước 5.0m x 3.5m x 0.2m BTCT đá 10x20 M200: Diện 

tích 17.5m2. 

- Lắp đặt cáp điện: Cáp điện CU/XLPE/PV 4x6 mm2 khoảng 840m dẫn nguồn 

điện cho máy bơm chìm. 

 * Giải pháp kỹ thuật và kết cấu công trình 

 - Nền hồ: Cấu tạo từ trên xuống 

+ Nền bê tông cốt thép B20 (M250) dày 100. 

+ Bê tông lót B7,5 (M100) dày 100. 

+ Lớp vãi địa kỹ thuật TS50 

+ Đất đầm chặt K=0,95 dày 300mm. 

+ Đất san nền hiện trạng lu tăng cường K90.  

- Thành hồ: Cấu tạo từ trên xuống 

+ Thành bê tông cốt thép B20 (M250) dày 100. 

+ Bê tông lót B7,5 (M100) dày 100. 

+ Lớp vãi địa kỹ thuật TS50 
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+ Đất đầm chặt K=0,95 dày 300mm. 

+ Đất san nền hiện trạng lu tăng cường K90 

- Đáy hồ: 

Cấu tạo từ trên xuống 

+ Đất đầm chặt K90 dày 300mm. 

+ Tấm HDPE dày 0,5mm. 

+ Đất đầm chặt K=0,95 dày 1000mm. 

- Bậc cấp xuống hồ: 

Cấu tạo từ trên xuống 

+ Bậc cấp lát gạch 300x300mm. 

+ Xây gạch không nung M75. 

+ Bê tông cốt thép B20 (M250) dày 100. 

+ Bê tông lót B7,5 (M100) dày 100. 

+ Lớp vãi địa kỹ thuật TS50. 

+ Đất đầm chặt K=0,95 dày 300mm. 

+ Đất san nền hiện trạng lu tăng cường K90. 

- Cửa xả: Cửa xả đổ bê tông B20 (M250) đá 1x2. Có đường ống thoát nước 

HDPE DN400, cửa inox 304 (trọn bộ) 

6. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) 

Dự án đầu tư chỉ bổ sung ngành nghề đầu tư sản xuất, thay đổi chương trình 

giám sát môi trường và quy trình hệ thống xử lý nước; các hạng mục còn lại của dự 

án không thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường. Các nội dung thay đổi cụ thể như sau: 

a) Bổ sung ngành nghề đầu tư sản xuất bê tông tươi trong Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận điều chỉnh theo 

Quyết định số 148/QĐ-STNMT ngày 06 tháng 02 năm 2018, đính kèm Quyết định 

phần phụ lục. 

b) Điều chỉnh chương trình giám sát môi trường: 

❖ Quan trắc không khí xung quanh 

- Vị trí quan trắc: 

+ Ngoài KCN phía Bắc dự án trong phạm vi bán kính <500m so với ranh giới 
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dự án. 

+ Ngoài KCN phía Nam dự án trong phạm vi bán kính <500m so với ranh giới 

dự án 

+ Ngoài KCN phía Tây dự án trong phạm vi bán kính <500m so với ranh giới 

dự án. 

- Tần suất quan trắc: 01 lần/06 tháng. 

- Thông số quan trắc: Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng (TSP), CO, SO2, NO2, NH3, H2S.  

- Quy chuẩn so sánh: 

+ 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. 

+ QCVN 05:2013/BTNMT (cột TB 01 giờ) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh. 

❖ Quan trắc nước mặt 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí Sông Hậu tại điểm tiếp nhận nước thải của KCN 

- Tần suất quan trắc: 01 lần/06 tháng. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5 (200C), COD, Ôxy hòa tan (DO), Tổng chất 

rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4
+ tính theo N), Phosphat (PO4

3- tính theo P), Tổng 

dầu mỡ, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng nước mặt, cột A1. 

❖ Quan trắc nước thải 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí tại cửa xả nước thải trên sông Hậu 

- Tần suất quan trắc: 01 lần/03 tháng. 

- Thông số quan trắc: pH, Chất rắn lơ lửng, COD, BOD5 (20oC), Tổng dầu mỡ 

khoáng, Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P), Clo dư, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải công nghiệp, cột A. 

Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận điều chỉnh theo Quyết định 

số 338/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 3 năm 2018, đính kèm Quyết định phần phụ lục.  
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c) Điều chỉnh quy trình xử lý nước thải trong Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường: 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 4.000 m3/ngày đêm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  3. Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

 4.000 m3/ngày.đêm  

BỂ LẮNG SINH HỌC 

BỂ PHÂN HỦY BÙN SINH HỌC 

BỂ PHÂN HỦY BÙN HÓA LÝ 

BỒN 

PHÈN 

BỒN 

AXIT 

NƯỚC THẢI 

BƠM 

BƠM 

BỂ GOM 

BỂ LẮNG CÁT -TÁCH DẦU 

BỂ ĐIỀU HÒA 

CỤM BỂ KEO TỤ - TẠO 

BÔNG, TRUNG HÒA 

BƠM 

BƠM 

BỒN 

KIỀM 

BỒN 

POLYMER 

LỌC ÁP LỰC  

BƠM 

BỒN 

DINH DƯỠNG 
BƠM 

BỒN 

KHỬ TRÙNG 

POLYMER 

BỀ ANOXIC (2 BẬC) 

BỂ LẮNG HÓA LÝ 

BỂ AEROTEN (2 BẬC) 

BỂ LẮNG SINH HỌC 

BỂ TRUNG GIAN 

BỀ CHỨA BÙN 

MÁY ÉP BÙN 

BÙN KHÔ  

BƠM 

BƠM 

BƠM 

BƠM 

BƠM 

BỂ KHỬ TRÙNG 

SÔNG HẬU 
 

HỒ SỰ CỐ 
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Ghi chú:   : Nước thải 

   : Bơm bùn 

: Bơm hóa chất 

: Đường nước thải về hồ sự cố 

❖ Thuyết minh dây chuyền công nghệ: 

Nước thải từ các nhà máy trong Khu công nghiệp theo đường ống thu gom nước 

thải chung được dẫn về Bể gom nước thải của trạm xử lý. Trước khi vào bể, rác thải 

có lẫn trong nguồn nước dẫn về được tách riêng nhờ song chắn rác thô đặt ở đầu vào 

của bể gom. Song chắn có tác dụng tách các loại rác như: Giẻ, mẫu gỗ, lá cây,… có 

kích thước > 10 mm ra khỏi dòng thải trước khi vào Nhà máy xử lý.  

Công nghệ xử lý bao gồm các bước chính sau: 

Bước 1: Xử lý sơ bộ    

Với các công trình đơn vị như sau: 

- Bể thu gom; 

- Bể lắng cát - tách dầu; 

- Bể điều hòa nước thải. 

Mục đích: Tách loại và thu gom cát, rác thải...có kích thước lớn, đồng thời tách 

loại dầu mỡ cũng như ổn định lưu lượng và trung hòa nồng độ của nước thải. 

Bước 2: Xử lý hóa lý 

Với các công trình đơn vị như sau: 

- Cụm bể phản ứng gồm: keo tụ - tạo bông, trung hòa. 

- Bể lắng hóa lý. 

Mục đích: Cho các chất keo tụ và trợ keo tụ vào trộn lẫn với nước thải để tạo 

thành các bông keo tụ và kéo theo các chất ô nhiễm có trong nước thải xuống đáy 

bể và được tách ra ở dạng bùn hoá lý. Những chất có thể được loại bỏ ra khỏi nước 

thải trong quá trình xử lý hoá lý là: COD, TSS, các hợp chất kim loại nặng và các 

chất keo lơ lửng trong nước thải. Do COD, độ màu và hàm lượng các chất lơ lửng 

giảm, kéo theo nồng độ BOD5 cũng giảm theo ở bước xử lý này. Đồng thời điều 

chỉnh pH của nước thải đảm bảo quá trình keo tụ đạt được hiệu suất cao nhất. 

Bước 3: Xử lý sinh học 

Với các công trình đơn vị như sau: 

- Bể sinh học thiếu khí – Anoxic 1, 2. 

- Bể sinh học hiếu khí – Aeroten 1, 2. 
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- Bể lắng sinh học, dạng hình tròn. 

Mục đích: Sử dụng quá trình sinh học thiếu khí - Anoxic để xử lý nước thải 

nồng độ cao, đặc biệt là nước thải có chứa hàm lượng Nitơ, Photpho hữu cơ cao, 

giảm được điện năng dùng cho quá trình thổi khí, tránh hiện tượng sốc tải khi đưa 

vào quá trình xử lý hiếu khí.  

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong điều kiện thiếu khí do một quần thể 

vi sinh vật hoạt động không cần có sự có mặt của Oxi không khí, sản phẩm cuối 

cùng là một hỗn hợp khí có CH4, CO2, N2, H2…  

Quá trình hiếu khí - Aeroten ở đây sử dụng bùn hoạt tính lơ lửng hiếu khí có 

chứa nhiều chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy, oxy hóa cao các hợp chất hữu 

cơ trong nước thải. Không khí từ bên ngoài được cung cấp vào bể Aeroten thông 

qua máy thổi khí để duy trì nồng độ oxy hòa tan trong bể đảm bảo cho quá trình sống 

của vi sinh vật (>= 2mg/l). Sau bể sinh học hiếu khí, nước thải được lắng để loại bỏ 

hoàn toàn bùn hoạt tính lơ lửng trước khi ra bên ngoài. 

Đặc trưng trong Khu công nghiệp có nhiều các nhà máy chế biến thủy sản, với 

đặc thù nước thải loại này, hàm lượng Phospho và Nito hữu cơ thường cao nên công 

nghệ sinh học được áp dụng gồm 2 quá trình nối tiếp: Anoxic 1 → Aeroten 1 → 

Anoxic 2 → Aeroten 2 nhằm xử lý một cách triệt để hàm lượng Nitơ khó phân hủy 

khỏi nước thải trước khi xả ra ngoài môi trường. 

Sau khi qua các bể xử lý sinh học, nước thải chuyển sang bể lắng sinh học (2 

bể) có cấu tạo dạng trụ tròn để tách hết bùn hoạt tính lơ lửng, bùn này được tuần 

hoàn quay trở lại cụm bể sinh học (Bể anoxic) để tiếp tục quá trình xử lý hoặc có thể 

được xả bớt một phần bùn dư. 

Bước 4: Lọc áp lực 

Công trình đơn vị: 03 bồn lọc áp lực. 

Mục đích: Tách loại các chất dạng lơ lửng trong nước thải trước khi xả ra môi 

trường, ngoài ra, bùn hoạt tính cũng ở dạng lơ lửng nên quá trình này làm giảm 

COD, TSS trong nước thải đầu ra. 

Với quá trình điều khiển thông minh, nếu nồng độ TSS đầu ra đã đạt quy chuẩn 

không cần qua lọc, nước thải tự động được xả tới bể khử trùng. 

Bước 5:  Khử trùng và thải ra nguồn tiếp nhận. 

Công trình đơn vị: Bể khử trùng  

Mục đích: Nước thải đầu ra của bể khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột 

A và thải ra nguồn tiếp nhận là sông Hậu.  
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Mô tả chi tiết các công đoạn xử lý 

- Công đoạn xử lý sơ bộ (tiền xử lý): Do đặc tính nước của các ngành sản xuất 

trong KCN Bình Long nên công đoạn tiền xử lý gồm các bước sau: 

+ Song chắn rác để tách rác cặn: Vật liệu làm song chắn rác bằng thép không 

gỉ đảm bảo bền trong môi trường nước thải. Quá trình tiền xử lý diễn ra tại đầu bể 

gom - song chắn rác. 

+ Tách cát bằng phương pháp lắng: Với đặc thù khối lượng riêng lớn, cát và 

các tạp chất nặng sẽ lắng đọng xuống đáy bể, với cấu tạo đáy nghiêng, cát sẽ được 

dồn về 1 phía tại hố thu cát. 

+ Tách dầu mỡ bằng thiết bị gạt dầu mỡ: Mỡ nổi ở phía trên được cần gạt gạt 

vào bộ phận thu dầu mỡ nổi, nước được thu sang bể kế tiếp ở phía dưới. 

+ Bể điều hoà nước thải: Có tác dụng điều hòa lưu lượng cũng như nồng độ 

chất ô nhiễm trong dòng thải trước khi vào quá trình xử lý. Bể điều hoà có lắp hệ 

thống phân phối khí thô dưới đáy bể có tác dụng xáo trộn hoàn toàn nước thải và 

cung cấp một lượng khí thích hợp để đảm bảo không phát sinh mùi khó chịu do phân 

huỷ yếm khí. Hệ thống phân phối khí dạng ống lắp cố định dưới đáy bể khí đựợc 

cấp từ máy thổi khí. Bể điều hòa có thời gian lưu nước 4-6 giờ. 

- Công đoạn xử lý hoá lý 

Diễn ra tại cụm bể phản ứng và bể lắng hoá lý. Cụm bể phản ứng chia làm ba 

ngăn, mỗi ngăn có thiết bị khuấy trộn để trộn đều nước thải với hoá chất. Ngăn thứ 

nhất nước thải được bổ sung hóa chất là axit và kiềm để điều chỉnh pH = 6,5 – 8,5. 

Ngăn thứ 2 nước thải được bổ sung phèn tạo phản ứng đông keo tụ. Ngăn thứ 3 nước 

thải được bổ sung chất trợ bông keo tụ là polymer tạo các bông cặn lớn dễ lắng. Sau 

bể phản ứng nước thải tiếp tục được dẫn vào bể lắng hoá lý (Bể lắng hoá lý có tác 

dụng tách các chất rắn lơ lửng đã được kết thành bông keo trong dòng thải). Dưới 

tác dụng của lực trọng trường chất rắn lơ lửng tách ra khỏi dòng thải đi xuống phía 

đáy, nước trong đi lên và tràn qua vách tràn của bể lắng hoá lý. Bùn lắng được thu 

dưới đáy bằng hệ thống cào bùn và dùng bơm nước thải đặt nổi để bơm bùn về bể 

chứa bùn hóa lý. Bơm bùn dạng đặt nổi giúp dễ dàng sửa chữa cũng như tránh được 

các sự cố đường ống, dễ dàng bảo trì và lắp đặt. 

- Công đoạn xử lý sinh học  

+ Nước thải sau khi xử lý hóa lý được đưa qua 2 bể thiếu khí Anoxic để xử lý 

Nitơ có trong nước thải sau đó đưa qua 2 bể Aeroten, có tác dụng xử lý các hợp chất 

ô nhiễm hữu cơ ở dạng hòa tan có trong nước thải nhờ các chủng vi sinh vật hoạt 

động trong nước: COD, BOD5, Nitơ, Photpho dạng hữu cơ, độ màu. Vi sinh tồn tại 

ở dạng bùn hoạt tính lơ lửng trong nước thải, trong điều kiện oxi hòa tan >=2mg/l, 

sẽ oxi hóa hết các hợp chất hữu cơ thành các dạng đơn giản gồm N2, H2, CO2, NH4 
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và được tách ra khỏi nguồn nước.   

+ Bể Anoxic ngoài tác dụng khử Nitơ có trong nước thải còn là bể đệm quá 

trình sinh học hiếu khí, bùn hoạt tính và dinh dưỡng sẽ được đưa trộn đều làm tăng 

hoạt tính của bùn tăng hiệu quả cho quá trình xử lý sinh học. Tại bể hiếu khí Aeroten 

có lắp hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn ở đáy bể nhằm cung cấp đủ Oxy cho 

quá trình phát triển của vi sinh vật và trộn đều nước thải với bùn hoạt tính. Trong bể 

này các phản ứng sinh hoá: Vi sinh vật hiếu khí sử dụng Oxy để oxy hoá các chất ô 

nhiễm hữu cơ có trong nước thải. Hệ thống được sử dụng 2 cấp bể Anoxic và 2 cấp 

bể Aeroten nhằm xử lý một cách triệt để hoàn toàn các chất ô nhiễm, đặc biệt là Nitơ 

là một thành phần khó phân hủy, đồng thời giúp tăng tải lượng ô nhiễm có thể tiếp 

nhận. 

+ Sau khi ra khỏi bể Aeroten, nước thải và bùn lơ lửng được dẫn sang bể lắng 

sinh học (2 bể), bể lắng sinh học có cấu tạo dạng trụ tròn nhằm giảm diện tích xây 

dựng, đồng thời tăng hiệu suất xử lý, có tác dụng lắng đọng bùn lơ lửng trong nước 

thải, phần nước trong ở phía trên được tràn qua máng thu nước trong và đi đến bể 

trung gian, bùn lắng đọng phía dưới đáy bể được tập trung hết về hố thu nhờ hệ 

thống cánh gạt bùn đặt sát đáy bể, phần bùn này được hồi lưu phần lớn về bể Anoxic 

để tiếp tục quá trình xử lý, một phần nhỏ được xả định kỳ về bể chứa bùn sinh học 

nhờ bơm bùn đặt phía ngoài bể. 

- Lọc áp lực  

+ Tác dụng của bồn lọc áp lực nhằm tách loại các cặn lơ lửng dạng mịn khỏi 

dòng thải, quá trình này cũng giúp khử màu và giảm COD do các chất lơ lửng đều ở 

dạng hữu cơ.  

+ Hệ thống cụm bồn lọc áp lực gồm 03 bồn (02 bồn làm việc liên tục, 01 bồn 

dự phòng trong trường hợp sự cố hoặc thay thế vật liệu lọc). Vật liệu lọc trong bồn 

gồm đá và cát thạch anh giúp giữ lại những chất lơ lửng khỏi nguồn nước, dễ vận 

hành và hoạt động hiệu quả, không cần điều chỉnh nhiều. Đặc biệt với chức năng 

tiên tiến tự rửa lọc đã được nghiên cứu và chứng minh tính hiệu quả, quá trình vận 

hành tiết kiệm được nhân lực vận hành và giảm chi phí đến mức tối thiểu. 

+ Cơ chế thông minh với tính năng tự động hóa: lắp đặt thiết bị đo tự động 

thông số TSS ở bể trung gian. Trường hợp nước thải tới bể trung gian còn nhiều chất 

rắn lơ lửng (TSS), vượt so với quy chuẩn cho phép thì nước thải tự động được bơm 

qua lọc áp lực, trong trường hợp nước thải có TSS đã đạt quy chuẩn thì không cần 

qua lọc mà được tự chảy sang bể khử trùng. 

- Công đoạn khử trùng 

+ Từ bể trung gian (hoặc sau khi qua lọc áp lực), nước thải tới bể khử trùng 

nước thải, hóa chất khử trùng được bổ sung vào ngay tại đầu bể khử trùng, trộn lẫn 
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với nước thải để tiêu diệt hết toàn bộ các vi sinh vật gây hại còn lẫn trong nước thải. 

+ Nước sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT. 

+ Sau khi qua bể khử trùng, nước thải đã đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A và chảy qua hệ thống quan trắc nước thải tự động để quan 

trắc các thông số ô nhiễm đầu ra trước khi xả ra môi trường tiếp nhận là sông Hậu. 

- Công đoạn xử lý bùn:  

Bùn trong quá trình xử lý phát sinh từ các công đoạn sau: 

+ Bùn phát sinh từ bể lắng hóa lý được bơm bùn đưa về bể phân hủy bùn hóa 

lý, nước trong dư sẽ được theo đường thu nước quay trở lại bể gom để tiếp tục được 

xử lý, bùn còn lại được làm đặc tại bể phân hủy bùn hóa lý. 

+ Bùn vi sinh thải bỏ từ bể lắng sinh học được bơm bùn định kỳ bơm về bể 

phân hủy bùn sinh học, do bản chất là bùn hữu cơ nên tại bể này các chất hữu cơ sẽ 

được tiếp tục xử lý trong quá trình lưu bùn, chỉ còn lại các hợp chất không xử lý 

được được làm đặc. 

+ Bùn hóa lý và bùn sinh học được bơm hút bơm về bể chứa bùn, làm đặc và 

được bơm sang máy ép bùn để thực hiện quá trình tách nước. Bùn sau khi ép sẽ được 

quản lý theo đúng quy định. Nước từ máy ép bùn đưa trở lại bể gom để xử lý. 

Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận điều chỉnh theo Quyết định 

số 931/QĐ-STNMT ngày 21 tháng 8 năm 2018, đính kèm Quyết định phần phụ lục. 

d) Bổ sung nội dung thay đổi hạng mục hồ sinh học của hệ thống xử lý nước 

thải Khu công nghiệp Bình Long Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận điều 

chỉnh theo Công văn số 725/STNMT-MT ngày 18 tháng 3 năm 2021, đính kèm 

Quyết định phần phụ lục. 

Nội dung thay đổi quy trình hệ thống xử lý nước thải nhằm mục đích xử lý 

nước thải phát sinh đạt hiệu quả xử lý cao nhất, ổn định nhất và giá thành lắp đặt, 

vận hành tốn kém ít hơn. Riêng nội dung thay đổi chương trình giám sát của dự án 

để các thông số giám sát phù hợp với quy định hiện hành nhằm dễ dàng so sánh, đối 

chiếu. Các nội dung thay đổi này không đến mức phải lặp lại hồ sơ môi trường nhưng 

vẫn đảm bảo hoạt động của dự án không gây tác động xấu đến môi trường theo như 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt. 
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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: 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

Nước thải từ các nhà máy thành viên trong khu công nghiệp sẽ được xử lý sơ 

bộ đạt tiêu chuẩn tiếp nhận đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung khu 

công nghiệp. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa:  

Lưu lượng xả thải lớn nhất 4.000 m3/ngày.đêm, thời gian xả nước thải 24 

giờ/ngày đêm. 

1.3. Dòng nước thải:  

Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: 1 dòng nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT cột A được xả ra môi trường tiếp nhận. 

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

thải 

Bảng 9. Giới hạn thông số và nồng độ chất ô nhiễm chính đề nghị cấp phép 

TT Thông số Đơn vị Giới hạn cho phép 

1 pH - 6 - 9 

2 BOD5 mg/L 36 

3 COD mg/L 90 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 60 

5 Amoni(tính theo N) mg/L 6 

6 Tổng Nitơ mg/L 24 

7 Tổng Phốt pho (tính theo P) mg/L 4,8 

8 Clo dư mg/L 1,2 

9 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 6 

10 Tổng Coliforms MPN/100mL 3.000 

Theo QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sông nghiệp, cột A với hệ số Kq = 1,2, Kf = 1. Trong đó: 

- Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải ứng với lưu lượng dòng chảy của 

sông, suối, khe, rạch; (Nguồn tiếp nhận nguồn thải là sông Hậu Kq = 1,2). 



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 44 

- Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng nước thải của các 

cơ sở công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải; Kf = 1. (Lưu lượng xả 

thải lớn nhất 4.000 m3/ngày.đêm nằm trong 500< F ≤ 5.000).  

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

- Tọa độ vị trí xả thải: X: 554872; Y: 1168488 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

độ 104o45’, múi chiếu 3o). 

- Phương thức xả nước thải:  

+ Tự chảy sau xử lý 

+ Nước thải phát sinh từ các nhà máy thành viên được dẫn về và xử lý tại hệ 

thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, nước thải sau xử lý (đạt quy chuẩn 

theo quy định) sẽ thoát ra bằng ống HPDE D400, chiều dài 95m để xả ra tại cửa xả 

nước thải trên sông Hậu. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Hậu 

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

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, rung: Không có 

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

hại: Không có 

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

làm nguyên liệu sản xuất: Không có 
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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 

Vào năm 2020, 2021 hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN đang xây dựng, 

các doanh nghiệp trong KCN tự xử lý nước thải bảo đảm đạt theo quy định cam kết 

trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận.  

Cơ sở đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận thời gian vận hành thử 

nghiệm: Từ ngày 24 tháng 12 năm 2021 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022 (theo Công 

văn số 4156/STNMT-MT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành 

thử nghiệm). 

Bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 02 năm liền kề 

(2020, 2021) trước thời điểm lập báo cáo đề xuất được trình bày tại bảng 10, 11. 

Bảng 10. Kết quả phân tích mẫu nước thải tại cửa xả nước thải trên sông Hậu 

năm 2020 

TT 
Tên thông 

số 

Đơn vị 

tính 

Phương pháp 

phân tích 

NT-BL QCVN 

40:2011/ 

BTNM, 

cột A 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT, 

cột A, 

Cmax 

Quý  

I 

Quý 

 II 

Quý 

III 

Quý 

 IV 

1 pH - 
TCVN 

6492:2011 
7,28 7,21 7,31 6,91 6-9 6-9 

2 
Chất rắn lơ 

lửng 
mg/L 

SMEWW 

2540D:2012 
48 53 50 53 50 60 

3 BOD5 mg/L 
SMEWW 

5210B:2012 
39 32 40 63 30 36 

4 COD mg/L 
SMEWW 

 5220C:2012 
60 49 62 99 75 90 

5 Tổng N mg/L 
TCVN 

6638:2000 
39,4 33,6 31,4 17,2 20 24 

6 

Tổng phốt 

pho 

(tính theo 

P) 

mg/L 

SMEWW 

4500-P-

B,E:2012 

19,7 15,2 39,2 38,8 4 4,8 

7 Clo dư mg/L 

SMEWW 

4500-Cl-

B:2012 

KPH KPH KPH KPH 1 1,2 

8 
Tổng dầu 

mỡ khoáng 
mg/L HDCV-PTMT-22 KPH KPH KPH KPH 5 6 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 

TCVN 6187-

2:1996 
2.400 460 4.600 1.100 3.000 3.000 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc và bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Bình Long, 2020)  
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Bảng 11. Kết quả phân tích mẫu nước thải tại cửa xả nước thải trên  sông Hậu 

năm 2021 

TT 
Tên thông 

số 

Đơn vị 

tính 

Phương pháp 

phân tích 

NT-BL QCVN 

40:2011/ 

BTNM, 

cột A 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT, 

cột A, 

Cmax 

Quý  

I 

Quý 

 II 

Quý 

III 

Quý 

 IV 

1 pH - 
TCVN 

6492:2011 
7,35 7,16 6,88 7,20 6-9 6-9 

2 
Chất rắn lơ 

lửng 
mg/L 

SMEWW 

2540D:2017 
46 210 45 56 50 60 

3 COD mg/L 
SMEWW 

5210C:2017 
99 620 119 34 30 36 

4 BOD5 mg/L 
SMEWW 

 5220B:2017 
64 403 77 22 75 90 

5 
Tổng dầu 

mỡ khoáng 
mg/L 

SMEWW 

 5220 

BF:2017 

KPH 0,462 KPH KPH 20 24 

6 Tổng Nitơ mg/L 
TCVN 

6638:2000 
89,1 121,2 24 KPH 4 4,8 

7 

Tổng Phốt 

pho (tính 

theo P) 

mg/L 

SMEWW 

4500-

P.BE:2017 

32,3 11,3 4,64 1,30 1 1,2 

8 Clo dư mg/L 
SMEWW 

 4500Cl.B:2017 
KPH KPH KPH KPH 5 6 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 

TCVN 6187-

2:1996 
930 9.30000 9.300 4.300 3.000 3.000 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc và bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Bình Long, 2021) 

Ghi chú: 

Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 

khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải được tính theo công thức sau:  

Cmax = C x Kq x Kf 

Trong đó:  

- Cmax là giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải;  

- Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải ứng với lưu lượng dòng chảy của 

sông, suối, khe, rạch; (Nguồn tiếp nhận nguồn thải là sông Hậu Kq = 1,2). 

- Kf là hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng nước thải của các 

cơ sở công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải; Kf = 1. (Tổng lượng nước 

thải của các doanh nghiệp trong KCN 500< F ≤ 5.000).  
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- Riêng đối với thông số pH và Coliform: Cmax = C 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp, cột A. 

- Gạch dưới là các thông số không đạt theo quy chuẩn so sánh. 

Nhận xét: 

Từ kết quả phân tích chất lượng nước thải tại cửa xả nước thải trên sông Hậu 

vào 4 đợt quan trắc năm 2020, 2021 cho thấy: 

- Năm 2020: Qua 4 đợt quan trắc cho thấy chất lượng nước thải có biến động 

qua mỗi đợt quan trắc. Vào đợt 1, 4 có 3/9 thông số (BOD5, tổng Photpho, tổng N 

vào đợt 1), (BOD5, COD, tổng phốt pho (tính theo P) vào đợt 4). Bên cạnh đó, vào 

đợt 2 vượt 2/9 thông số (tổng Photpho, tổng N). Tuy nhiên, vào đợt 3 vượt 4/9 

thông số (BOD5, tổng phốt pho (tính theo P), tổng N và Coliform).  

- Năm 2021: Qua 4 đợt quan trắc cho thấy chất lượng nước thải có biến động 

qua mỗi đợt quan trắc. Vào đợt 1 và đợt 3 có 3/9 thông số (COD, BOD5, tổng N và 

tổng phốt pho (tính theo P) vào đợt 1), (COD, .BOD5, tổng N và Coliform vào đợt 

3). Bên cạnh đó, vào đợt 2 vượt 6/9 thông số (TSS, COD, BOD5, tổng N, tổng phốt 

pho (tính theo P) và Coliform). Tuy nhiên, vào đợt 4 vượt 2/9 thông số (TSS và 

Coliform).  

Điều này chứng tỏ rằng, chất lượng nước thải đầu ra của KCN chưa đảm bảo 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là sông Hậu, do hệ thống xử lý nước thải tập trung 

KCN đang xây dựng, các doanh nghiệp trong KCN tự xử lý nước thải bảo đảm đạt 

theo quy định cam kết trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận. Tuy 

nhiên, qua tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ của các doanh nghiệp, một số doanh 

nghiệp có thông số vượt ngưỡng giới hạn cho phép, qua đó Ban Quản lý Khu kinh 

tế đã có văn bản nhắc nhở doanh nghiệp có biện pháp khắc phục và vận hành tốt 

hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt quy chuẩn 

cho phép trước khi thoát vào hệ thống thu gom thoát nước của KCN. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Theo chương trình giám sát tại Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 26 tháng 

3 năm 2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh chương 

trình giám sát môi trường các dự án đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An 

Giang làm chủ dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường thì 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 MÔI TRƯỜNG CỦA 

CƠ SỞ 

 

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn 

hoạt động được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận thời gian vận hành thử 

nghiệm: Từ ngày 24 tháng 12 năm 2021 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022 (theo Công 

văn số 4156/STNMT-MT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành 

thử nghiệm). 

Để đảm bảo việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục và trình tự đề nghị cấp giấy phép 

môi trường theo quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang đã gửi đến Sở 

Tài nguyên và Môi trường công văn số 723/BQLKKT-QLTNMT ngày 17/5/2022 

về việc gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm để thực hiện hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường đối với Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Bình Long. Ban Quản lý 

Khu kinh tế xin gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm dự án đến ngày 19/09/2022 

(gia hạn 03 tháng) và được Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất thời gian vận 

hành thử nghiệm đến đến ngày 19/09/2022 (theo Công văn số 1723/STNMT-MT 

ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời 

gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng Khu công nghiệp Bình Long – Giai đoạn hoạt động). 

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, chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đã thực hiện 

1.1. Kết quả đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải 

1.1.1. Tên, địa chỉ đơn vị thực hiện đo đạc, lấy mẫu phân tích môi trường. 

- Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường 

An Giang. 

- Người đại diện: (Ông) Trần Văn Hải Chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ liên lạc: 822 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Điện thoại liên lạc : 02963.955009     Fax: 02963. 857534 

- Các chứng chỉ kèm theo:  

+ ISO 17025 số hiệu Vilas 515 (đính kèm phía sau phần Phụ lục). 
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+ Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường với số hiệu 

VIMCERTS 041 (đính kèm phía sau phần Phụ lục). 

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang là đơn vị lập 

báo cáo, thu mẫu, phân tích các thông số trong bùn thải được chứng nhận trong 

VIMCERTS 041. Phối hợp với Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an toàn 

vệ sinh lao động thu mẫu, phân tích các thông số trong nước thải và một số thông số 

trong bùn thải được chứng nhận trong VIMCERTS 026. 

1.1.2. Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu. 

Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật 

Tài nguyên Môi trường An Giang và Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường và an 

toàn vệ sinh lao động tiến hành thu mẫu, phân tích mẫu nước thải và bùn thải tại dự 

án vào các ngày sau: 

❖ Nước thải: 

- Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình 

xử lý nước thải: 

+ Lần 1: Ngày 20 tháng 01 năm 2022.  

+ Lần 2: Ngày 10 tháng 02 năm 2022. 

+ Lần 3: Ngày 25 tháng 02 năm 2022. 

+ Lần 4: Ngày 10 tháng 03 năm 2022.  

+ Lần 5: Ngày 25 tháng 03 năm 2022. 

Tần suất thu mẫu: 15 ngày/lần (5 lần).  

- Giai đoạn vận hành ổn định: 

+ Lần 1: Ngày 14 tháng 4 năm 2022.  

+ Lần 2: Ngày 15 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 3: Ngày 16 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 4: Ngày 17 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 5: Ngày 18 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 6: Ngày 19 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 7: Ngày 20 tháng 4 năm 2022. 

Tần suất thu mẫu: 07 ngày liên tiếp (01 ngày/lần) 
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*Đối với hệ thống quan trắc tự động liên tục: 

- Kết nối dữ liệu quan trắc tự động, liên tục (bao gồm thiết bị quan trắc tự động, 

liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có camera theo dõi, truyền số liệu trực tiếp cho 

Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát: Đã kết nối dữ liệu về Sở Tài 

nguyên và Môi trường vào ngày 26/12/2021.  

- Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục bao gồm: Lưu lượng (đầu vào 

sau bể điều hòa và đầu ra tại hố ga sau bể khử trùng), nhiệt độ, pH, TSS, COD, 

amonia. 

- Tần suất quan trắc nước thải tự động, liên tục: Đo liên tục 24h/ngày, 7 ngày 

liên tiếp (Giá trị trung bình theo ngày của các kết quả quan trắc nước thải tự 

động, liên tục): 

+ Lần 1: Ngày 14 tháng 4 năm 2022.  

+ Lần 2: Ngày 15 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 3: Ngày 16 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 4: Ngày 17 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 5: Ngày 18 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 6: Ngày 19 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 7: Ngày 20 tháng 4 năm 2022. 

- Hình thức lấy mẫu: Quan trắc tự động, liên tục (giá trị trung bình theo ngày 

của các kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục). 

❖ Bùn thải: 

+ Lần 1: Ngày 16 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 2: Ngày 17 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 3: Ngày 18 tháng 4 năm 2022. 

1.1.3. Thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu. 

a. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm. 

Các thiết bị sử dụng trong quan trắc môi trường đều được đảm bảo về chất 

lượng hoạt động và kết quả đo đạc hiện trường, phân tích tại phòng thí nghiệm. Tất 

cả đều được kiểm tra thường xuyên, trước khi quan trắc và hiệu chuẩn tại các tổ chức 

có thẩm quyền. 

Thông tin chung về thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm được thể hiện 

theo bảng sau: 
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Bảng 12. Thông tin về thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm 

Stt Tên thiết bị 
Model  

thiết bị 

Hãng  

sản xuất 

Tần suất/Thời 

gian hiệu 

chuẩn 

I. Thiết bị quan trắc    

1 Máy đo pH pH 600 Eutech 1 năm/lần 

2 Máy định vị vệ tinh 
GPS map 

76CSX 
Garmin 1 năm/lần 

II. Thiết bị thí nghiệm    

1 Block phá mẫu TR420 Merck 1 năm/lần 

2 Tủ ủ LI20-2 Shellab 1 năm/lần 

3 Máy chưng cất Kjeldahl 
Vapodest 

20S 
Gerhardt 1 năm/lần 

4 
Máy đo dầu khoáng 

TD-3100 
Tuner 

designs 
1 năm/lần 

5 
Máy quang phổ tử ngoại 

khả kiến UV-vis 
2700 Labomed 1 năm/lần 

6 Hấp thu nguyên tử AAS 400 Perkin Elmer 1 năm/lần 

7 Tủ cấy vi sinh AC2-4E1 Esco 1 năm/lần 

8 Tủ ấm vi sinh 
In 110 Memmert 

1 năm/lần 
12-140E Quincy Lab 

9 
Cân phân tích điện tử hiện 

số (04 số lẻ) 
CPA224S Satorius 1 năm/lần 

10 Tủ sấy ED105 Binder 1 năm/lần 

b. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu 

Trình tự, phương pháp thực hiện quan trắc môi trường được thực hiện theo 

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu 

quan trắc chất lượng môi trường. 

Cùng các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Phương pháp lấy mẫu, 

bảo quản và phân tích mẫu được thể hiện như sau: 

Bảng 13. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu 

Stt Thông số Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu 

1 Nước thải 
TCVN 6663-1:2011; TCVN 5999:1995; 

TCVN 6663-3:2008 

2 Bùn thải TCVN 6663-13:2015; TCVN 6663-15:2004 
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c. Danh mục phương pháp đo hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

Phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm được thể 

hiện theo bảng như sau: 

Bảng 14. Phương pháp đo tại hiện trường 

Stt Tên thông số Phương pháp đo Dải đo 

1 pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2 Lưu lượng  ISO 4064-5:2014 0 ÷ 219.600m3/h 

Bảng 15. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

STT Tên thông số Phương pháp phân tích 
Giới hạn phát 

hiện 

I Bùn thải 

1 Zn TCVN 6649:2000 + TCVN 6496:2009 1,7 mg/L 

2 Pb TCVN 6649:2000 + TCVN 6496:2009 1,0 mg/L 

3 Cd TCVN 6649:2000 + TCVN 6496:2009 0,03 mg/L 

4 As 
US EPA Method 1311 + TCVN 

6626:2000 

0,046 mg/L 

5 Co 
US EPA Method 1311 + SMEWW 

3111.B:2017 

0,02 mg/L 

6 Ni 
US EPA Method 1311 + SMEWW 

3111.B:2017 

0,023 mg/L 

7 Hg 
US EPA Method 1311 + TCVN 

7877:2008 
0,001 mg/L 

8 Ag 
US EPA Method 1311 + SMEWW 

3111.B:2017 
0,019 mg/L 

9 Ba 
US EPA Method 1311 + SMEWW 

3111.D : 2017 
0,069 mg/L 

10 Se 
US EPA Method 1311+ TCVN 8467 : 

2010 
0,001 mg/L 

11 CN- 
US EPA Method 1311 + SMEWW 

4500-CN-.B,C&E:2017 
0,04 mg/L 

12 Cr6+ US EPA Method 1311 + TCVN 0,055 mg/L 
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STT Tên thông số Phương pháp phân tích 
Giới hạn phát 

hiện 

6658:2000 

13 Tổng dầu 
EPA Method 1311 + US EPA Method 

9071B 
1,9 mg/L 

14 Phenol 

US EPA Method 1311 + US EPA 

Method 3535A + US EPA Method 

8041A 

0,05 mg/L 

15 Benzen 

US EPA Method 1311 + US EPA 

Method 5021A + US EPA Method 

8260C 

0,025 mg/L 

II Nước thải 

1 BOD5 TCVN 6001-1:2008 1 mg/L 

2 COD SMEWW 5220.C:2017 2 mg/L 

3 
Chất rắn lơ 

lửng 
SMEWW 2540.C:2017 5 mg/L 

4 
Tổng dầu, mỡ 

khoáng 
SMEWW 5220.B&F:2017 0,3 mg/L 

5 Tổng N TCVN 6638:2000 1,56 mg/L 

6 Tổng P TCVN 6202:2008 0,017 mg/L 

7 Clo dư SMEWW 4500-Cl.G:2017 0,038 mg/L 

8 Coliform TCVN 6187-2:1996 2MPN/100mL 

1.1.4. Kết quả đánh giá hiệu suất của từng công đoạn xử lý  

Toàn bộ hệ thống xử lý được chia thành các công đoạn sau đây: 

- Công đoạn 1: Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể lắng cát - tách dầu. 

- Công đoạn 2: Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể điều hòa. 

- Công đoạn 3: Đánh giá hiệu quả xử lý sau cụm bể keo tụ - tạo bông, trung hòa. 

- Công đoạn 4: Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể lắng hóa lý. 

- Công đoạn 5: Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể Anoxic 1 - Aeroten 1, cụm 1. 
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- Công đoạn 6: Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể Anoxic 1 - Aeroten 1, cụm 2. 

- Công đoạn 7: Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể Anoxic 2 - Aeroten 2 

- Công đoạn 8: Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể lắng sinh học 1 

- Công đoạn 9: Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể lắng sinh học 2 

- Công đoạn 10: Đánh giá hiệu quả xử lý sau lọc áp lực 

- Công đoạn 11: Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể khử trùng 

Ghi chú:  

❖ Thời gian thu mẫu: 

+ Lần 1: Ngày 20 tháng 01 năm 2022.  

+ Lần 2: Ngày 10 tháng 02 năm 2022. 

+ Lần 3: Ngày 25 tháng 02 năm 2022. 

+ Lần 4: Ngày 10 tháng 03 năm 2022.  

+ Lần 5: Ngày 25 tháng 03 năm 2022. 

❖ Vị trí thu mẫu - Ký hiệu mẫu: 

+ Nước thải – BL1: Đầu vào tại bể gom nước thải. 

+ Nước thải – BL2: Đầu vào bể lắng cát – tách dầu 

+ Nước thải – BL3: Đầu vào bể điều hòa (Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể lắng 

cát - tách dầu). 

+ Nước thải – BL4: Đầu vào cụm bể keo tụ - tạo bông, trung hòa (Đánh giá hiệu 

quả xử lý sau bể điều hòa). 

+ Nước thải – BL5: Đầu vào bể lắng hóa lý (đánh giá hiệu quả xử lý sau cụm bể 

keo tụ - tạo bông, trung hòa). 

+ Nước thải – BL6: Đầu vào cụm bể Anoxic 1 – Aeroten 1 (Đánh giá hiệu quả 

xử lý sau bể lắng hóa lý). 

+ Nước thải – BL7: Đầu ra bể Anoxic 1 – Aeroten 1 (cụm 1) (Đánh giá hiệu 

quả xử lý sau bể Anoxic 1 - Aeroten 1). 

+ Nước thải – BL8: Đầu ra bể Anoxic 1 – Aeroten 1 (cụm 2) (Đánh giá hiệu 

quả xử lý sau bể Anoxic 1 - Aeroten 1). 

+ Nước thải – BL9: Đầu ra bể Anoxic 2 – Aeroten 2 (Đánh giá hiệu quả xử lý 

sau cụm bể anoxic 2 -aeroten 2). 
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+ Nước thải – BL10: Đầu ra bể lắng sinh học 1 (Đánh giá hiệu quả xử lý sau 

bể lắng sinh học). 

+ Nước thải – BL11: Đầu ra bể lắng sinh học 2 (Đánh giá hiệu quả xử lý sau 

bể lắng sinh học). 

+ Nước thải – BL12: Đầu vào bể khử trùng (Đánh giá hiệu quả xử lý sau lọc 

áp lực). 

+ Nước thải – BL13: Đầu ra bể khử trùng (Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể khử 

trùng và của toàn hệ thống). 

Kết quả đánh giá hiệu suất của từng công đoạn xử lý và toàn bộ hệ thống xử lý 

được trình bày theo bảng sau: 

Bảng 16.  Kết quả đánh giá hiệu suất tại công đoạn 1 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; 

hiệu suất xử lý 

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn 1 

 (Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể lắng cát - tách dầu) 

pH 
Tổng dầu mỡ khoáng  

(mg/L) 

Trước xử lý  

(Nước thải-

BL2) 

Sau xử lý 

(Nước thải-

BL3) 

Trước 

xử lý  

(Nước thải-

BL2) 

Sau xử lý 

(Nước thải-

BL3) 

Lần 1 7,05 7,04 1,54 0,75 

Lần 2 7,21 7,2 1,22 1,01 

Lần 3 7,18 7,12 1,2 1,04 

Lần 4 7,08 7,03 1,19 0,95 

Lần 5 7,15 7,11 1,12 0,99 

Hiệu suất xử lý của từng công đoạn 

xử lý nước thải (%) 
- 22,72 

*Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích các thông số ô nhiễm chính công đoạn 1, cho thấy hiệu 

suất xử lý của thông số tổng dầu mỡ khoáng là 22,72%. 
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Bảng 17.  Kết quả đánh giá hiệu suất tại công đoạn 2 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích; hiệu suất xử lý 

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn 2 

(Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể điều hòa) 

Chất rắn lơ lửng 

(mg/L) 

Trước xử lý  

(Nước thải-BL3) 

Sau xử lý 

(Nước thải-BL4) 

Lần 1 124 158 

Lần 2 84 92 

Lần 3 106 120 

Lần 4 93 132 

Lần 5 80 85 

Hiệu suất xử lý của từng công 

đoạn xử lý nước thải (%) 

- 

*Nhận xét: 

Tại bể điều hoà có lắp hệ thống phân phối khí thô dưới đáy bể có tác dụng 

xáo trộn hoàn toàn nước thải và cung cấp một lượng khí thích hợp để đảm bảo 

không phát sinh mùi khó chịu do phân huỷ yếm khí nên hàm lượng chất rắn lơ lửng 

sau khi qua để điều hòa cao hơn hàm lượng đầu vào. 

Bảng 18.  Kết quả đánh giá hiệu suất tại công đoạn 3 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích; hiệu suất xử lý 

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn 3  

(Đánh giá hiệu quả xử lý sau cụm bể keo tụ - tạo bông, trung hòa) 

BOD5  

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

Chất rắn lơ 

lửng 

(mg/L) 

Tổng Nitơ 

(mg/L) 

Tổng phốt pho  

(tính theo P) 

(mg/L) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL4) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL5) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL4) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL5) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL4) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL5) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL4) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL5) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL4) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL5) 

Lần 1 282 276 440 432 158 145 55,2 54,5 12,1 10,1 

Lần 2 82 73 131 115 92 86 58,3 55,9 8,13 7,13 

Lần 3 150 118 240 210 120 113 50,7 48,6 10,2 8,09 

Lần 4 128 101 211 192 132 124 58,2 55,3 11,1 10,3 

Lần 5 89 80 142 120 85 80 58,6 56,1 9,07 7,31 

Hiệu suất xử lý của từng công 

đoạn xử lý nước thải (%) 
13,13 10,21 6,51 3,76 15,23 
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*Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích các thông số ô nhiễm chính công đoạn 3, cho thấy các 

thông số BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, tổng Nitơ và tổng phốt pho (tính theo P) có 

hiệu suất xử lý lần lượt là 13,13%, 10,21%, 6,51%, 3,76% và 15,23%. 

Bảng 19.  Kết quả đánh giá hiệu suất tại công đoạn 4 

Lần đo đạc, 

lấy mẫu phân 

tích; hiệu suất 

xử lý 

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn 4  

(Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể lắng hóa lý) 

BOD5 (mg/L) 
COD 

(mg/L) 

Chất rắn lơ 

lửng 

(mg/L) 

Tổng Nitơ 

(mg/L) 

Tổng phốt pho 

(tính theo P) 

(mg/L) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL5) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL6) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL5) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL6) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL5) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL6) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL5) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL6) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL5) 

Sau xử 

lý 

(Nước 

thải-

BL6) 

Lần 1 276 214 432 386 145 58 54,5 48,2 10,1 9,03 

Lần 2 73 56 115 109 86 40 55,9 57,1 7,13 7,12 

Lần 3 118 101 210 200 113 55 48,6 49,5 8,09 8,14 

Lần 4 101 83 192 182 124 42 55,3 55,8 10,3 8,05 

Lần 5 80 66 120 114 80 35 56,1 56,7 7,31 6,25 

Hiệu suất xử lý 

của từng công 

đoạn xử lý nước 

thải (%) 

19,10 6,17 57,44 1,12 9,29 

*Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích các thông số ô nhiễm chính công đoạn 4, cho thấy các 

thông số BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, tổng Nitơ và tổng phốt pho (tính theo P) có 

hiệu suất xử lý lần lượt là 19,10%, 6,17%, 57,44%, 1,12% và 9,29%. 
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Bảng 20.  Kết quả đánh giá hiệu suất tại công đoạn 5 

Lần đo 

đạc, lấy 

mẫu 

phân 

tích; 

hiệu suất 

xử lý 

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn 5  

(Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể Anoxic 1 - Aeroten 1, cụm 1) 

pH 
N-NO3 

(mg/L) 

N-NH3 

(mg/L) 

BOD5 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

Tổng Nitơ 

(mg/L) 

Tổng phốt 

pho (tính 

theo P) 

(mg/L) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL7) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL7) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL7) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL7) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL7) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL7) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL7) 

Lần 1 7,04 7,12 18,1 6,40 21,4 5,32 214 44 386 77 48,2 22 9,03 3,02 

Lần 2 7,2 7,15 14,3 7,01 18,9 9,41 56 25 109 49 57,1 22,8 7,12 2,85 

Lần 3 7,12 7,08 12 6,13 14,5 7,29 101 38 200 60 49,5 19,8 8,14 3,24 

Lần 4 7,03 7,07 15,4 7,72 17,8 8,82 83 33 182 55 55,8 22,3 8,05 4,09 

Lần 5 7,11 7,10 14,4 7,23 18,2 9,13 66 25 114 46 56,7 22,7 6,25 2,53 

Hiệu 

suất xử 

lý của 

từng 

công 

đoạn xử 

lý nước 

thải (%) 

- 52,84 55,07 63,91 66,91 58,89 59,09 

*Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích các thông số ô nhiễm chính công đoạn 5, cho thấy các 

thông số N-NO3, N-NH3, BOD5, COD, tổng Nitơ và tổng phốt pho (tính theo P) có 

hiệu suất xử lý lần lượt là 52,84%, 55,07%, 63,91%, 66,91%, 58,89% và 59,09%.  
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Bảng 21.  Kết quả đánh giá hiệu suất tại công đoạn 6 

Lần đo 

đạc, lấy 

mẫu phân 

tích; hiệu 

suất xử lý 

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn 6  

(Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể Anoxic 1 - Aeroten 1, cụm 2) 

pH 
N-NO3 

(mg/L) 

N-NH3 

(mg/L) 

BOD5 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

Tổng Nitơ 

(mg/L) 

Tổng phốt 

pho (tính 

theo P) 

(mg/L) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL8) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL8) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL8) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL8) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL8) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL8) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL6) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL8) 

Lần 1 7,04 7,12 18,1 7,4 21,4 5,82 214 26 386 62 48,2 21,2 9,03 2,8 

Lần 2 7,2 7,15 14,3 8,52 18,9 5,81 56 29 109 53 57,1 25,4 7,12 3,7 

Lần 3 7,12 7,08 12 7,13 14,5 4,53 101 35 200 61 49,5 27 8,14 4,16 

Lần 4 7,03 7,07 15,4 9,32 17,8 5,52 83 29 182 55 55,8 28,6 8,05 4,23 

Lần 5 7,11 7,10 14,4 8,77 18,2 5,60 66 20 114 34 56,7 29,4 6,25 3,01 

Hiệu suất 

xử lý của 

từng 

công 

đoạn xử 

lý nước 

thải (%) 

- 43,74 69,81 67,23 68,95 50,78 53,04 

*Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích các thông số ô nhiễm chính công đoạn 6, cho thấy các 

thông số N-NO3, N-NH3, BOD5, COD, tổng Nitơ và tổng phốt pho (tính theo P) có 

hiệu suất xử lý lần lượt là 43,74%, 69,81%, 67,23%, 68,95%, 50,78% và 53,04%.  

  



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 60 

Bảng 22.  Kết quả đánh giá hiệu suất tại công đoạn 7 

Lần đo 

đạc, lấy 

mẫu phân 

tích; hiệu 

suất xử lý 

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn 7 

(Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể Anoxic 2 - Aeroten 2) 

pH 
N-NO3 

(mg/L) 

N-NH3 

(mg/L) 

BOD5 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

Tổng Nitơ 

(mg/L) 

Tổng phốt 

pho (tính theo 

P) (mg/L) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL8) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL9) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL8) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL9) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL8) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL9) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL8) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL9) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL8) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL9) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL8) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL9) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL8) 

Sau xử 

lý 

(Nước 

thải-

BL9) 

Lần 1 7,12 7,11 7,4 2,40 5,82 3,10 26 21 62 36 21,2 14,2 2,8 2,30 

Lần 2 7,15 7,18 8,52 4,20 5,81 5,58 29 14 53 25 25,4 10,2 3,7 1,43 

Lần 3 7,08 7,02 7,13 3,72 4,53 4,23 35 18 61 30 27 11 4,16 1,75 

Lần 4 7,07 7,08 9,32 4,52 5,52 5,12 29 16 55 27 28,6 12,1 4,23 2,01 

Lần 5 7,10 7,16 8,77 4,26 5,60 5,40 20 13 34 24 29,4 10,1 3,01 1,43 

Hiệu suất 

xử lý của 

từng công 

đoạn xử lý 

nước thải 

(%) 

- 53,81 13,63 39,87 45,18 55,09 48,42 

*Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích các thông số ô nhiễm chính công đoạn 7, cho thấy các 

thông số N-NO3, N-NH3, BOD5, COD, tổng Nitơ và tổng phốt pho (tính theo P) có 

hiệu suất xử lý lần lượt là 53,81%, 13,63%, 39,87%, 45,18%, 55,09% và 48,42%.  
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“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 61 

Bảng 23.  Kết quả đánh giá hiệu suất tại công đoạn 8 

Lần đo đạc, lấy 

mẫu phân tích; 

hiệu suất xử lý 

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn 8 

 (Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể lắng sinh học 1) 

BOD5 

 (mg/L) 

COD 

(mg/L) 

Chất rắn lơ 

lửng 

(mg/L) 

Tổng Nitơ 

(mg/L) 

Tổng phốt pho 

(tính theo P) 

(mg/L) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL9) 

Sau xử 

lý 

(Nước 

thải-

BL10) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL9) 

Sau xử 

lý 

(Nước 

thải-

BL10) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL9) 

Sau xử 

lý 

(Nước 

thải-

BL10) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL9) 

Sau xử 

lý 

(Nước 

thải-

BL10) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL9) 

Sau xử 

lý 

(Nước 

thải-

BL10) 

Lần 1 21 18 36 32 266 42 14,2 12,1 2,30 2,20 

Lần 2 14 12 25 23 311 66 10,2 9,32 1,43 1,32 

Lần 3 18 15 30 27 320 42 11 10,2 1,75 1,42 

Lần 4 16 13 27 24 318 46 12,1 11,5 2,01 1,75 

Lần 5 13 12 24 22 324 52 10,1 9,41 1,43 1,39 

Hiệu suất xử lý 

của từng công 

đoạn xử lý 

nước thải (%) 

14,34 9,71 83,87 8,50 9,33 

*Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích các thông số ô nhiễm chính công đoạn 8, cho thấy các 

thông số BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, tổng Nitơ và tổng phốt pho (tính theo P) có 

hiệu suất xử lý lần lượt là 14,34%, 9,71%, 83,87%, 8,50% và 9,33%.  

  



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 62 

Bảng 24.  Kết quả đánh giá hiệu suất tại công đoạn 9 

Lần đo đạc, lấy 

mẫu phân tích; 

hiệu suất xử lý 

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn 9 

 (Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể lắng sinh học 2) 

BOD5  

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

Chất rắn lơ 

lửng 

(mg/L) 

Tổng Nitơ 

(mg/L) 

Tổng phốt pho 

(tính theo P) 

(mg/L) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL9) 

Sau xử 

lý 

(Nước 

thải-

BL11) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL9) 

Sau xử 

lý 

(Nước 

thải-

BL11) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL9) 

Sau xử 

lý 

(Nước 

thải-

BL11) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL9) 

Sau xử 

lý 

(Nước 

thải-

BL11) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-BL9) 

Sau xử 

lý 

(Nước 

thải-

BL11) 

Lần 1 21 16 36 31 266 27 14,2 12,6 2,30 2,30 

Lần 2 14 16 25 25 311 68 10,2 8,28 1,43 1,39 

Lần 3 18 14 30 22 320 44 11 11 1,75 1,50 

Lần 4 16 15 27 26 318 48 12,1 11,3 2,01 1,77 

Lần 5 13 11 24 24 324 54 10,1 8,24 1,43 1,41 

Hiệu suất xử lý 

của từng công 

đoạn xử lý 

nước thải (%) 

10,68 8,85 84,49 11,02 6,08 

*Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích các thông số ô nhiễm chính công đoạn 9, cho thấy các 

thông số BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, tổng Nitơ và tổng phốt pho (tính theo P) có 

hiệu suất xử lý lần lượt là 10,68%, 8,85%, 84,49%, 11,02% và 6,08%.  

Bảng 25. Kết quả đánh giá hiệu suất tại công đoạn 10 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích; hiệu suất xử lý 

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn 10 

(Đánh giá hiệu quả xử lý sau lọc áp lực) 

BOD5 

 (mg/L) 

COD  

(mg/L) 

Chất rắn lơ lửng 

(mg/L) 

Trước 

xử lý  
(Nước thải-

BL11) 

Sau xử lý 
(Nước thải-

BL12) 

Trước 

xử lý  
(Nước thải-

BL11) 

Sau xử lý 
(Nước thải-

BL12) 

Trước 

xử lý  
(Nước thải-

BL11) 

Sau xử lý 
(Nước thải-

BL12) 

Lần 1 16 13 31 26 27 15 

Lần 2 16 12 25 20 68 13 

Lần 3 14 7 22 18 44 18 

Lần 4 15 13 26 22 48 15 

Lần 5 11 11 24 19 54 18 

Hiệu suất xử lý của từng công 

đoạn xử lý nước thải (%) 
21,42 18,11 63,97 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở  
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*Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích các thông số ô nhiễm chính công đoạn 10, cho thấy hiệu 

suất xử lý của BOD5, COD và chất rắn lơ lửng đạt hiệu quả lần lượt là 21,42%, 

18,11% và 63,97%. 

Bảng 26. Kết quả đánh giá hiệu suất tại công đoạn 11 

Lần đo đạc, lấy 

mẫu phân tích; 

hiệu suất xử lý 

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn 11 

(Đánh giá hiệu quả xử lý sau bể khử trùng) 

Chất rắn lơ lửng 

(mg/L) 

Coliform 

(MPN/100mL) 

Trước xử lý  

(Nước thải-BL12) 
Sau xử lý 

(Nước thải-BL13) 
Trước xử lý  

(Nước thải-BL12) 

Sau xử lý 

(Nước thải-

BL13) 

Lần 1 15 14 1.200.000 2.000 

Lần 2 13 12 2.4000.000 1.000 

Lần 3 18 12 140.000.000 800 

Lần 4 15 10 2.000.000 600 

Lần 5 18 11 1.700.000 900 

Hiệu suất xử lý của 

từng công đoạn xử 

lý nước thải (%) 

23,98 99,95 

*Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích các thông số ô nhiễm chính công đoạn 11, cho thấy hiệu 

suất xử lý của chất rắn lơ lửng và Coliform đạt hiệu quả lần lượt là 23,98% và 

99,95%.



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 64 

Bảng 27. Kết quả đánh giá hiệu quả xử lý của toàn bộ hệ thống 

Lần đo đạc, 

lấy mẫu 

phân tích; 

hiệu suất xử 

lý 

Lưu 

lượng 

thải 

(m3/ 

ngày.đêm) 

Thông số ô nhiễm chính tại toàn bộ hệ thống 

pH 
BOD5 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

Chất rắn lơ 

lửng 

(mg/L) 

Tổng dầu 

mỡ khoáng 

(mg/L) 

Tổng Nitơ 

(mg/L) 

Tổng phốt 

pho (tính 

theo P) 

(mg/L) 

Clo dư 

(mg/L) 

Coliform 

(MPN/100mL) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL1) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL13) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL1) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL13) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL1) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL13) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL1) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL13) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL1) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL13) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL1) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL13) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL1) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL13) 

Trước 

xử lý  

(Nước 

thải-

BL1) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL13) 

Trước 

xử lý  

(Nước thải-

BL1) 

Sau 

xử lý 

(Nước 

thải-

BL13) 

Lần 1 852 7,03 7,06 312 14 536 25 156 14 1,08 0,05 67 11,4 14,2 2,10 KPH 0,02 1.300.000 2.000 

Lần 2 1.020 7,2 7,14 100 9 156 19 102 12 1,26 KPH 60 7,70 10,5 1,35 KPH 0,01 24.000.000 1.000 

Lần 3 1.452 7,18 7,14 168 12 284 23 124 12 1,26 0,02 52 10,6 12,2 0,96 KPH KPH 170.000.000 800 

Lần 4 1.860 7,08 7,14 146 15 253 26 110 10 1,26 KPH 55 10,1 9,03 1,18 KPH 0,02 2.100.000 600 

Lần 5 1.440 7,15 7,14 110 7 165 17 96 11 1,26 0,01 46 7,53 8,21 0,84 KPH KPH 2.000.000 900 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT, 

cột A, Cmax 

- 6-9 36 90 60 6 24 4,8 1,2 3.000 



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 65 

*Ghi chú: 

- Dấu (-): Không quy định. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp, với hệ số Kf = 1 và Kq = 1,2. 

*Nhận xét: 

Theo kết quả vận hành thử nghiệm vào 5 lần cho thấy: 

+ Nước thải đầu vào HTXL: Hầu hết các thông số đánh giá chất lượng nguồn 

nước thải đầu vào hệ thống xử lý đều có giá trị vượt giới hạn quy chuẩn cho phép 

theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), cụ thể như BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, 

tổng Nitơ, tổng phốt pho (tính theo P) và Coliform. Ngoại trừ, thông số pH, tổng dầu 

mỡ khoáng và Clo dư có giá trị nằm trong quy chuẩn cho phép. 

+ Nước thải đầu ra HTXL: Tất cả các thông số đánh giá chất lượng nước thải 

sau xử lý đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột A).



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 66 

1.1.5. Kết quả đánh giá hiệu suất của toàn bộ hệ thống xử lý nước thải 

Kết quả đánh giá sự phù hợp của toàn bộ hệ thống xử lý nước thải được thực hiện theo bảng sau: 

Bảng 28. Kết quả đánh giá sự phù hợp của toàn bộ hệ thống xử lý nước thải 

STT 

Lần đo đạc, lấy 

mẫu phân tích; 

quy chuẩn kỹ 

thuật về chất 

thải được áp 

dụng 

Thông số môi trường của dự án 

Lưu 

lượng 
pH BOD5 COD 

Chất rắn 

lơ lửng 

Tổng dầu 

mỡ 

khoáng 

Tổng Nitơ 

Tổng phốt 

pho (tính 

theo P) 

Clo dư Coliform 

m3/ 

ngày.đêm 
- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100mL 

1 Lần 1 
Đầu vào 1.440 7,21 112 176 125 KPH 66,5 12,8 KPH 2.000.000 

Đầu ra 1.164 7,2 16 25 6 KPH 6,20 0,86 KPH 500 

2 Lần 2 Đầu ra 98 7,1 15 26 8 KPH 8,23 1,01 0,042 400 

3 Lần 3 Đầu ra 1.170 7,19 21 32 12 KPH 5,22 0,93 KPH 600 

4 Lần 4 Đầu ra 1.260 7,62 24 41 11 KPH 6,85 1,02 0,039 300 

5 Lần 5 Đầu ra 1.195 7,88 25 45 10 KPH 5,48 0,75 0,038 200 

6 Lần 6 Đầu ra 1.253 7,82 23 42 6 KPH 8,28 0,9 KPH 100 

7 Lần 7 Đầu ra 1.368 7,88 21 44 8 KPH 9,42 1,14 KPH 300 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT, cột A, Cmax 
- 6-9 36 90 60 6 24 4,8 1,2 3.000 



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 67 

*Ghi chú: 

- Thời gian thu mẫu: 

+ Lần 1: Ngày 14 tháng 4 năm 2022.  

+ Lần 2: Ngày 15 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 3: Ngày 16 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 4: Ngày 17 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 5: Ngày 18 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 6: Ngày 19 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 7: Ngày 20 tháng 4 năm 2022. 

- Vị trí thu mẫu - Ký hiệu mẫu: 

+ Nước thải – BL1: Đầu vào tại bể gom nước thải. 

+ Nước thải – BL13.1/13.2: Đầu ra bể khử trùng (Đánh giá hiệu quả xử lý 

sau bể khử trùng và của toàn hệ thống). 

- Dấu (-): Không quy định. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp, với hệ số Kf = 1 và Kq = 1,2. 

*Nhận xét: 

- Theo kết quả vận hành thử nghiệm lần 1 ngày 14/4/2022: 

+ Nước thải đầu vào HTXL: Hầu hết các thông số đánh giá chất lượng nguồn 

nước thải đầu vào hệ thống xử lý đều có giá trị vượt giới hạn quy chuẩn cho phép 

theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), cụ thể như BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, 

tổng Nitơ, tổng phốt pho (tính theo P) và Coliform. Ngoại trừ, thông số pH, tổng 

dầu mỡ khoáng và Clo dư có giá trị nằm trong quy chuẩn cho phép. 

+ Nước thải đầu ra HTXL: Tất cả các thông số đánh giá chất lượng nước thải 

sau xử lý đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột A). Trong đó, thông số tổng dầu mỡ khoáng không phát hiện trong mẫu nước 

thải đầu ra HTXL. 

- Theo kết quả vận hành thử nghiệm lần 2, 3, 4, 5, 6, 7 (từ ngày 15/4/2022 – 

20/4/2022): 

Qua kết quả phân tích nước thải đầu ra HTXL vào 6 lần liên tiếp cho thấy: 

Tất cả các thông số nước thải đầu ra hệ thống xử lý đều có giá trị nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột A). 

Qua đó, cho thấy hệ thống xử lý nước thải của dự án hoạt động tốt. Vì vậy, 

chủ dự án sẽ tiếp tục duy trì biện pháp xử lý này đối với nước thải để đảm bảo đầu 

ra và có giá trị đạt Quy chuẩn so sánh hiện hành trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 68 

1.1.5. Kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Bảng 29. Kết quả đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải thông qua số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Giá trị trung bình theo ngày (24 giờ) của các kết quả 

đo được so sánh với giá trị tối đa cho phép của quy 

chuẩn kỹ thuật về chất thải 

Lưu lượng thải 

(m3/ ngày.đêm) 

Thông số ô quan trắc tự động, liên tục 

pH 
Nhiệt độ 

(oC) 

COD 

(mg/L) 

Chất rắn 

lơ lửng 

(mg/L) 

Amoni 

(tính theo 

N) 

(mg/L) 

Ngày thứ 1 1.138 7,25 30,94 28,46 1,60 0,05 

Ngày thứ 2 210 7,86 30,28 35,02 1,84 0,05 

Ngày thứ 3 1.010 8,02 30,34 40,56 1,55 0,05 

Ngày thứ 4 669 8,03 30,79 45,41 1,49 1,01 

Ngày thứ 5 599 8,00 31,54 46,54 1,48 3,77 

Ngày thứ 6 1.099 8,00 32,01 47,26 1,45 3,77 

Ngày thứ 7 1.337 7,98 32,42 50,17 1,41 3,77 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Cmax - 6-9 40 90 60 6 

*Ghi chú: 

- Dấu (-): Không quy định. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, với hệ số Kf 

= 1 và Kq = 1,2. 

*Nhận xét: Qua kết quả số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục vào 7 ngày liên tiếp cho thấy: Tất cả các thông số nước 

thải đầu ra hệ thống xử lý đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột A). 



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 69 

1.1.6. Kết quả bùn thải 

Bảng 30. Kết quả phân tích bùn thải tính theo nồng độ ngâm chiết Ctc 

STT 

Lần đo đạc, lấy 

mẫu phân tích; 

quy chuẩn kỹ 

thuật về chất thải 

được áp dụng 

Thông số bùn thải 

pH Asen Bari Bạc Cadimi Chì Coban Kẽm Niken Selen 
Thủy 

ngân 

Crôm 

VI 

Tổng 

Xyanua 

Tổng 

Dầu 
Phenol Benzen 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

1 
Lần 

1 

Đầu 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B1-

HTBL) 
5,25 KPH KPH KPH 0,267 1,24 KPH 334,8 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Trưa 

(B4-

HTBL)  
5,46 KPH KPH KPH 0,299 2,38 KPH 355,9 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Chiều 

(B7-

HTBL) 
5,27 KPH KPH KPH 0,193 1,42 KPH 355,4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Giữa 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B2-

HTBL) 
5,17 KPH KPH KPH 0,142 1,19 KPH 350,4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Trưa 

(B5-

HTBL) 
5,30 KPH KPH KPH 0,207 1,55 KPH 326,9 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Chiều 

(B8-

HTBL) 

 

5,35 KPH KPH KPH 0,215 1,64 KPH 321,3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 70 

STT 

Lần đo đạc, lấy 

mẫu phân tích; 

quy chuẩn kỹ 

thuật về chất thải 

được áp dụng 

Thông số bùn thải 

pH Asen Bari Bạc Cadimi Chì Coban Kẽm Niken Selen 
Thủy 

ngân 

Crôm 

VI 

Tổng 

Xyanua 

Tổng 

Dầu 
Phenol Benzen 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Cuối 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B3-

HTBL) 
5,39 KPH 9,27 KPH 0,322 2,03 KPH 281,3 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

Trưa 

(B6-

HTBL) 
5,24 KPH 9,27 KPH 0,184 1,38 KPH 274,4 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

Chiều 

(B9-

HTBL) 
5,20 KPH 9,27 KPH 0,166 1,24 KPH 281,6 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

2 
Lần 

2 

Đầu 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B1-

HTBL) 
5,34 KPH KPH KPH 0,532 1,53 KPH 345,6 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Trưa 

(B4-

HTBL)  
5,38 KPH KPH KPH 0,186 2,74 KPH 283,3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Chiều 

(B7-

HTBL) 
5,19 KPH KPH KPH 0,178 2,68 KPH 299,9 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Giữa 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B2-

HTBL) 
5,22 KPH KPH KPH 0,753 1,42 KPH 348,5 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Trưa 

(B5-

HTBL) 
5,41 KPH KPH KPH 0,203 2,34 KPH 273,2 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 71 

STT 

Lần đo đạc, lấy 

mẫu phân tích; 

quy chuẩn kỹ 

thuật về chất thải 

được áp dụng 

Thông số bùn thải 

pH Asen Bari Bạc Cadimi Chì Coban Kẽm Niken Selen 
Thủy 

ngân 

Crôm 

VI 

Tổng 

Xyanua 

Tổng 

Dầu 
Phenol Benzen 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Chiều 

(B8-

HTBL) 

 

5,27 KPH KPH KPH 0,168 2,24 KPH 328,4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Cuối 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B3-

HTBL) 
5,26 KPH 9,27 KPH 0,234 1,55 KPH 265,2 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

Trưa 

(B6-

HTBL) 
5,27 KPH 9,27 KPH 0,189 2,33 KPH 272,7 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

Chiều 

(B9-

HTBL) 
5,31 KPH 9,27 KPH 0,209 2,44 KPH 279,0 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

3 
Lần 

3 

Đầu 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B1-

HTBL) 
5,24 KPH KPH KPH 0,140 2,13 KPH 256,8 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Trưa 

(B4-

HTBL)  
5,48 KPH KPH KPH 0,174 2,51 KPH 244,4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Chiều 

(B7-

HTBL) 
5,35 KPH KPH KPH 0,160 2,32 KPH 233,5 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Giữa 

bể 

Sáng 

(B2-

HTBL) 
5,37 KPH KPH KPH 0,149 2,06 KPH 252,6 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 72 

STT 

Lần đo đạc, lấy 

mẫu phân tích; 

quy chuẩn kỹ 

thuật về chất thải 

được áp dụng 

Thông số bùn thải 

pH Asen Bari Bạc Cadimi Chì Coban Kẽm Niken Selen 
Thủy 

ngân 

Crôm 

VI 

Tổng 

Xyanua 

Tổng 

Dầu 
Phenol Benzen 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

chứa 

bùn 
Trưa 

(B5-

HTBL) 
5,30 KPH KPH KPH 0,159 2,18 KPH 276,0 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Chiều 

(B8-

HTBL) 

 

5,18 KPH KPH KPH 0,155 2,58 KPH 270,3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Cuối 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B3-

HTBL) 
5,32 KPH 9,27 KPH 0,408 2,96 KPH 272,8 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

Trưa 

(B6-

HTBL) 
5,41 KPH 9,27 KPH 0,144 2,30 KPH 224,7 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

Chiều 

(B9-

HTBL) 
5,24 KPH 9,27 KPH 0,176 2,48 KPH 261,9 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Ctc 

2-12,5 2 100 5 0,5 15 80 250 70 1 0,2 5 - 50 1.000 0,5 

  



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 73 

Bảng 31. Kết quả phân tích bùn thải tính theo hàm lượng tuyệt đối Htc 

STT 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích; quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng 

Thông số bùn thải 

pH Asen Bari Bạc Cadimi Chì Coban Kẽm Niken Selen 
Thủy 

ngân 

Crôm 

VI 

Tổng 

Xyanua 

Tổng 

Dầu 
Phenol Benzen 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

1 
Lần 

1 

Đầu 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng  

(B1-HTBL) 
5,25 KPH KPH KPH 0,267 1,24 KPH 334,8 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,16 
- 8,08 404 20,2 2,02 60,6 323,2 1.010 282,8 4,04 0,808 20,2 119,18 202 4.040 2,02 

Trưa  

(B4-HTBL) 
5,46 KPH KPH KPH 0,299 2,38 KPH 355,9 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,18 
- 8,84 442 22,1 2,21 66,3 353,6 1.105 309,4 4,42 0,884 22,1 130,39 221 4.420 2,21 

Chiều  

(B7-HTBL) 
5,27 KPH KPH KPH 0,193 1,42 KPH 355,4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,16 
- 8,08 404 20,2 2,02 60,6 323,2 1.010 282,8 4,04 0,808 20,2 119,18 202 4.040 2,02 

Giữa 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng  

(B2-HTBL) 
5,17 KPH KPH KPH 0,142 1,19 KPH 350,4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,22 
- 10,36 518 25,9 2,59 77,7 414,4 1.295 362,6 5,18 1,036 25,9 152,81 259 5.180 2,59 



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 74 

STT 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích; quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng 

Thông số bùn thải 

pH Asen Bari Bạc Cadimi Chì Coban Kẽm Niken Selen 
Thủy 

ngân 

Crôm 

VI 

Tổng 

Xyanua 

Tổng 

Dầu 
Phenol Benzen 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Trưa 

(B5-HTBL) 
5,30 KPH KPH KPH 0,207 1,55 KPH 326,9 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,2 
- 9,6 480 24 2,4 72 384 1.200 336 4,8 0,96 24 141,6 240 4.800 2,4 

Chiều 

(B8-HTBL) 
5,35 KPH KPH KPH 0,215 1,64 KPH 321,3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,17 
- 8,46 423 21,15 2,115 63,45 338,4 1.057,5 296,1 4,23 0,846 21,15 124,785 211,5 4230 2,115 

Cuối 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B3-HTBL) 
5,39 KPH 9,27 KPH 0,322 2,03 KPH 281,3 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,19 
- 9,22 461 23,05 2,305 69,15 368,8 1.152,5 322,7 4,61 0,922 23,05 135,995 230,5 4610 2,305 

Trưa 

(B6-HTBL) 
5,24 KPH 9,27 KPH 0,184 1,38 KPH 274,4 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,17 
- 8,46 423 21,15 2,115 63,45 338,4 1.057,5 296,1 4,23 0,846 21,15 124,785 211,5 4230 2,115 

Chiều 

(B9-HTBL) 
5,20 KPH 9,27 KPH 0,166 1,24 KPH 281,6 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 75 

STT 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích; quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng 

Thông số bùn thải 

pH Asen Bari Bạc Cadimi Chì Coban Kẽm Niken Selen 
Thủy 

ngân 

Crôm 

VI 

Tổng 

Xyanua 

Tổng 

Dầu 
Phenol Benzen 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,18 
- 8,84 442 22,1 2,21 66,3 353,6 1.105 309,4 4,42 0,884 22,1 130,39 221 4.420 2,21 

2 
Lần 

2 

Đầu 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B1-HTBL) 
5,34 KPH KPH KPH 0,532 1,53 KPH 345,6 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,18 
- 8,84 442 22,1 2,21 66,3 353,6 1.105 309,4 4,42 0,884 22,1 130,39 221 4.420 2,21 

Trưa 

(B4-HTBL) 
5,38 KPH KPH KPH 0,186 2,74 KPH 283,3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,18 
- 8,84 442 22,1 2,21 66,3 353,6 1.105 309,4 4,42 0,884 22,1 130,39 221 4.420 2,21 

Chiều 

(B7-HTBL) 
5,19 KPH KPH KPH 0,178 2,68 KPH 299,9 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,14 
- 7,32 366 18,3 1,83 54,9 292,8 915 256,2 3,66 0,732 18,3 107,97 183 3.660 1,83 

Giữa 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B2-HTBL) 
5,22 KPH KPH KPH 0,753 1,42 KPH 348,5 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 
- 8,08 404 20,2 2,02 60,6 323,2 1.010 282,8 4,04 0,808 20,2 119,18 202 4.040 2,02 



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 76 

STT 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích; quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng 

Thông số bùn thải 

pH Asen Bari Bạc Cadimi Chì Coban Kẽm Niken Selen 
Thủy 

ngân 

Crôm 

VI 

Tổng 

Xyanua 

Tổng 

Dầu 
Phenol Benzen 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Htc, T= 0,16 

Trưa 

(B5-HTBL) 
5,41 KPH KPH KPH 0,203 2,34 KPH 273,2 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,16 
- 8,08 404 20,2 2,02 60,6 323,2 1.010 282,8 4,04 0,808 20,2 119,18 202 4.040 2,02 

Chiều 

(B8-HTBL) 
5,27 KPH KPH KPH 0,168 2,24 KPH 328,4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,18 
- 8,84 442 22,1 2,21 66,3 353,6 1.105 309,4 4,42 0,884 22,1 130,39 221 4.420 2,21 

Cuối 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B3-HTBL) 
5,26 KPH 9,27 KPH 0,234 1,55 KPH 265,2 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,15 
- 7,7 385 19,25 1,925 57,75 308 962,5 269,5 3,85 0,77 19,25 113,575 192,5 3.850 1,925 

Trưa 

(B6-HTBL) 
5,27 KPH 9,27 KPH 0,189 2,33 KPH 272,7 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,15 
- 7,7 385 19,25 1,925 57,75 308 962,5 269,5 3,85 0,77 19,25 113,575 192,5 3.850 1,925 



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

“Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long - Giai đoạn hoạt động” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang 77 

STT 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích; quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng 

Thông số bùn thải 

pH Asen Bari Bạc Cadimi Chì Coban Kẽm Niken Selen 
Thủy 

ngân 

Crôm 

VI 

Tổng 

Xyanua 

Tổng 

Dầu 
Phenol Benzen 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Chiều 

(B9-HTBL) 
5,31 KPH 9,27 KPH 0,209 2,44 KPH 279,0 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,17 
- 8,46 423 21,15 2,115 63,45 338,4 1.057,5 296,1 4,23 0,846 21,15 124,785 211,5 4.230 2,115 

3 
Lần 

3 

Đầu 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B1-HTBL) 
5,24 KPH KPH KPH 0,140 2,13 KPH 256,8 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,18 
- 8,84 442 22,1 2,21 66,3 353,6 1.105 309,4 4,42 0,884 22,1 130,39 221 4.420 2,21 

Trưa 

(B4-HTBL) 
5,48 KPH KPH KPH 0,174 2,51 KPH 244,4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,2 
- 9,6 480 24 2,4 72 384 1.200 336 4,8 0,96 24 141,6 240 4.800 2,4 

Chiều 

(B7-HTBL) 
5,35 KPH KPH KPH 0,160 2,32 KPH 233,5 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,15 
- 7,7 385 19,25 1,925 57,75 308 962,5 269,5 3,85 0,77 19,25 113,575 192,5 3.850 1,925 

Giữa 

bể 

Sáng 

(B2-HTBL) 
5,37 KPH KPH KPH 0,149 2,06 KPH 252,6 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 
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STT 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích; quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng 

Thông số bùn thải 

pH Asen Bari Bạc Cadimi Chì Coban Kẽm Niken Selen 
Thủy 

ngân 

Crôm 

VI 

Tổng 

Xyanua 

Tổng 

Dầu 
Phenol Benzen 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

chứa 

bùn 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,21 
- 9,98 499 24,95 2,495 74,85 399,2 1.247,5 349,3 4,99 0,998 24,95 147,205 249,5 4.990 2,495 

Trưa 

(B5-HTBL) 
5,30 KPH KPH KPH 0,159 2,18 KPH 276,0 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,16 
- 8,08 404 20,2 2,02 60,6 323,2 1.010 282,8 4,04 0,808 20,2 119,18 202 4.040 2,02 

Chiều 

(B8-HTBL) 
5,18 KPH KPH KPH 0,155 2,58 KPH 270,3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,19 
- 9,22 461 23,05 2,305 69,15 368,8 1.152,5 322,7 4,61 0,922 23,05 135,995 230,5 4.610 2,305 

Cuối 

bể 

chứa 

bùn 

Sáng 

(B3-HTBL) 
5,32 KPH 9,27 KPH 0,408 2,96 KPH 272,8 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,2 
- 9,6 480 24 2,4 72 384 1.200 336 4,8 0,96 24 141,6 240 4.800 2,4 

Trưa 

(B6-HTBL) 
5,41 KPH 9,27 KPH 0,144 2,30 KPH 224,7 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 
- 8,46 423 21,15 2,115 63,45 338,4 1.057,5 296,1 4,23 0,846 21,15 124,785 211,5 4.230 2,115 
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STT 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân 

tích; quy chuẩn kỹ thuật về 

chất thải được áp dụng 

Thông số bùn thải 

pH Asen Bari Bạc Cadimi Chì Coban Kẽm Niken Selen 
Thủy 

ngân 

Crôm 

VI 

Tổng 

Xyanua 

Tổng 

Dầu 
Phenol Benzen 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Htc, T= 0,17 

Chiều 

(B9-HTBL) 
5,24 KPH 9,27 KPH 0,176 2,48 KPH 261,9 KPH KPH KPH KPH KPH 50,6 KPH KPH 

QCVN 

50:2013/BTNMT, 

Htc, T= 0,15 
- 7,7 385 19,25 1,925 57,75 308 962,5 269,5 3,85 0,77 19,25 113,575 192,5 3.850 1,925 
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*Ghi chú: 

- Thời gian thu mẫu: 

+ Lần 1: Ngày 16 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 2: Ngày 17 tháng 4 năm 2022. 

+ Lần 3: Ngày 18 tháng 4 năm 2022. 

- Vị trí thu mẫu/Ký hiệu mẫu: 

+ Đầu bể chứa bùn (buổi sáng)/B1-HTBL  

+ Giữa bể chứa bùn (buổi sáng)/B2-HTBL 

+ Cuối bể chứa bùn (buổi sáng)/B3-HTBL 

+ Đầu bể chứa bùn (buổi trưa)/B4-HTBL  

+ Giữa bể chứa bùn (buổi trưa)/B5-HTBL 

+ Cuối bể chứa bùn (buổi trưa)/B6-HTBL 

+ Đầu bể chứa bùn (buổi chiều)/B7-HTBL  

+ Giữa bể chứa bùn (buổi chiều)/B8-HTBL 

+ Cuối bể chứa bùn (buổi chiều)/B9-HTBL 

- Dấu (-): Không quy định. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước. 

Bùn thải của quá trình xử lý nước được xác định là chất thải nguy hại nếu 

thuộc một trong những trường hợp sau: 

a) pH ≥ 12,5 hoặc pH ≤ 2,0;  

b) Trong mẫu bùn thải phân tích có ít nhất 01 thông số quy định tại Bảng 1 

trong QCVN 50:2013/BTNMT có giá trị đồng thời vượt cả 2 ngưỡng Htc và Ctc. 

Trong đó: Giá trị ngưỡng hàm lượng tuyệt đối (Htc, ppm) được tính bằng 

công thức sau: 

𝐻𝑡𝑐 =
𝐻. (1 + 19. 𝑇)

20
 

Trong đó: 

+ H (ppm) là giá trị Hàm lượng tuyệt đối cơ sở được quy định trong Bảng 1 

QCVN 50:2013/BTNMT; 

+ T là tỷ số giữa khối lượng thành phần rắn khô trong mẫu bùn thải trên tổng 

khối lượng mẫu bùn thải. 
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*Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích bùn thải vào 3 lần liên tiếp cho thấy:  

- Hầu hết các thông số bùn thải đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép 

quy chuẩn so sánh theo QCVN 50:2013/BTNMT, Ctc. Tuy nhiên, thông số Kẽm 

(24/27 mẫu) vượt từ 1,01 - 1,42 lần so với quy chuẩn vào 3 lần lấy mẫu tại các vị 

trí đầu, giữa và cuối bể chứa bùn và thông số Tổng dầu (9/27 mẫu) vượt 1,02 lần 

so với quy chuẩn tại cuổi bể chứa bùn (vào 3 lần lấy mẫu).  

- Tất cả các thông số bùn thải (27/27 mẫu) đều có giá trị nằm trong giới hạn 

cho phép quy chuẩn so sánh theo QCVN 50:2013/BTNMT, Htc.  

Vì vậy, bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải tập trung không phải 

là chất thải nguy hại. 

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

định của phát luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Quan trắc nước thải 

- Vị trí quan trắc: 01 vị trí tại cửa xả nước thải trên sông Hậu 

- Tần suất quan trắc: 01 lần/03 tháng. 

- Thông số quan trắc: pH, Chất rắn lơ lửng, COD, BOD5 (20oC), Tổng dầu 

mỡ khoáng, Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P), Clo dư, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải công nghiệp, cột A. 

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

- Đã kết nối dữ liệu quan trắc tự động, liên tục (bao gồm thiết bị quan trắc tự 

động, liên tục và thiết bị lấy mẫu tự động), có camera theo dõi, truyền số liệu trực 

tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát vào ngày 26/12/2021. 

- Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục bao gồm: Lưu lượng (đầu 

vào sau bể điều hòa và đầu ra tại hố ga sau bể khử trùng), nhiệt độ, pH, TSS, 

COD, Amonia. 

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

Tổng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm là 33.000.000đồng. 

Kinh phí này có thể thay đổi theo đơn giá của đơn vị lấy và phân tích mẫu 
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Chương VII KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Trong năm 2 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo (2020, 2021) cơ sở 

không có đoàn 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 đánh giá hiệu quả để đảm bảo công tác quản lý, thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu đạt hiệu quả. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang cam kết các nội dung, thông tin 

nêu trên và giấy tờ kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường là đúng sự 

thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thông tin báo cáo thiếu 

trung thực. 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang cam kết việc xử lý chất thải đáp 

ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường khác có liên quan. 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án sẽ thực hiện giám sát môi trường 

định kỳ. Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A). 

- Khi có sự cố xảy ra chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý 

môi trường địa phương để xử lý kịp thời các nguồn ô nhiễm. 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang thực hiện đúng, đầy đủ các quy 

định pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật khác có liên quan và 

các quy chuẩn hiện hành. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về đóng phí môi trường. 

- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy 

ra rủi ro, sự cố môi trường do quá trình thực hiện dự án. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang. 

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản sao quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

- Giấy phép xả thải. 

- Quyết định thành lập Khu công nghiệp Bình Long. 

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường.  

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường. 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 
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vi rri tdy rndu cuvc mo to bdno nhat ki, hien truona fui th&i didn rdr, ,n,,t & i:ronq phia ssu tusnq *ng voi tins taai m6u



s& TAI NGUyEN vA u6r rRudxc rir,rn art creNc
rnuNc rAuquar rn,ic vA xg rsuaT TAr NGUYEU Uor rmror,rc riNn au crat.Ic

Iffi*R DC: 822 Trhn Hrrne Dao. P. Binh Khinh- TP l.nng yrrw6n Tinh an r:;,--
\
=t-r?il -9fau:

)T:02963.955.002/02963.955.OO8;Fax:02963.857.534 - BMO2-Nftr2
/ OUAN TRAC \

h:ftrydffi;tl
^MOTTEUd'.{C/'c

NrI6c rH,ivrclNr:. -bl.I.. ;..8 L.rv;x@fl-
(Iai bG xri li hay duong 6ng d5n
ra MT,.. . ho& tai rfiiim tiilp gtdp)

" lY:'X:..

2.Tinh trang miu
(lr4riu 

-sdc., mui, dQ hong cua mnic
vri ctrit inh lo ftimg)

3.T9a dQ

4.Thoi gian thu m5u ./'. A ..gtit:49.phrit NeiLv: A9. rna"e 3. "a^ 20ZO
S.Nguoi 6y miu ..l.tiG.,...-r.--Eil)-..
6.Dac <li6m noi thu m6u
(Ch6 dO thriy vI4 ngu6n irtc

ttQng)

rinh tr.*e uAn henn,... .ttgL.. ... C6.n?. .. Xo"...ds.ecrw&E
r, . ..i " 1J ___7
Nor uep nn?n nguon that:... .. - J
uac nguon tac dong khac:........ -....

7.D{c <li6m thoi tii5t
(Miy, mu4 n6ne, giOl

$^.ilW \J/U

Ten thi6t bi r"ec) t"
8.Chi ti6u tlo hi€n trudng lilIop

9. Lrnr lugng

Thi6t bi dc Flinh dang c6ng: I Trdn O Chit nhat trChfrU

tr FPl0l

O TDS-1OOH

D Flowcert

Kich thu6c:
Dudng klnh:..........

MUc nu6c:... ...... ..,

DAi:..-.-............

Rong:.--.-..........

Mgc nu6c:.........

Dudng ktuh:....-...-.

Mr,rc aru6's:

Thdi gian tfo: tu...........diin....-.... trt.... -- --...d6n...... -..- tii... -.......di!n.........

Van ti5c: (m/s)

hru luong: (m3ls)

Luu luqng trung binh:
(m7ngdy.tt6m)

Ght cht: MAi vi tri ldy mdu duqc m6 $ b&ng nhlt ki han tntilnq tqi th./i didm l6y rnilu d bang phio sou tvdng tng va timq toai m6u



sd rfu ucuvEru ve uOl rnuryruc tirus an cIANG
TRUNG rAu euAN rni,c vA rcf rnu{r rer ucuvfrr.l naOt rnuryxe rtNn AN GIANc

DC:822 Trin Hung D4o, P. Binh Khantr, TP. tongXuydru TinhLn Giang
DT : 029 63. 9 55.002 / 029 63.9 5 5.008; Fax: O29 63.857 .534 BMO2-NAVIz

2" Thu vir bio quin

Cin bQ Liy miu
(K!,, ghi rd lp ftn)

Gi6m s6t D4i diQn ctr s&
(K!,, ghi rd hq t€n) (K!,, ghi rd hp ftn)

Xic nh$n cria tlon vi yGu ciu
(Ky, ghi rd hq ftn)

/

t,
,(

U
)..1 L;,.!.Ja,tlti'[r r'fi'1

Quy c6ch th6 tich chai
S6

lucmg
Cr{ch bio quin Chi ti€u ph6n tich Ghi chit

Nhlra PE (2 lit) a.2,..

AaSC< la,1h< 5"C yfi r*eLr,i*k lhe qD)

t'

t ,T

Jr,
)

4^F,too)=t boas1. e,fe) ;-i
tr pH ftINQ) S 2 ,n"Z u'Id.i

n qMirl" Cti/:tfro"p);

Th,iy tinh ndu (1 lit) .p.^
edH G{rsoo) . z

tr 1oC < lanh S 5'C

#.2-d".,*s eAu

Thty tinh v6 tn)ng
(250m1) 6y 100m1

..'. A. {r'r=l4nh < 5"c C,rt'{o^\- .

Ghi chri: U1i 4 trt ldy mdu dvo.'c mO ti bdng nhqt t<.i, hi€n irtdng tqi thdi di€m lIy rndu '3 trsng phio sau tlrdng tlrng v1i titng iogi mdu



tffii
r-t-F-

'r'.d--,",c+6
xsdr,lr NcuY0x MOr TRTIdNGAN GrANG

Enironmental rcsources of An Giang
TRUNG rAna guex rnAc vA rY rHu4r
rlr Ncuytx-mor rnuoNc nr crnxi;

Moniloring center ond technical Resources
Environmental An Giang

w
VILAS 515

GCN dri ifdu kiQn hogt ilQng dich vU quan trdc mOi trrldng (VIMCERTS 041)
(D/c: 822. Trdn Hmg Dso, p.Binh KMnh, thnh ph6 Long Xuydn, An Giang;

Tel: 02963.955.002; Fu.: 02963.857.5 34)
I'A'

KET QUA PHAN TICH
TEST REPORT

Trang 1/2

-Do.n vi yau ciu: BAN QUAN Lf KHU KINH Tf TiNH AN GIANG

-Dia di6m thu miu: KHU CONG NGHTEP BiNH LoNG

-Dia chi: Xa Binh Long, huyQn ChAu Phri, tinh An Giang

KQ:032045/195N

-Ngudi gfri/thu m6u: Nguy6n V6 ThiQn Tdm

-56 luqng mdu: 01

-Ngny nhfl n/th u mdu 19 /3 /2020

-Vi tri thu miu/Loqi miu/'finh tr4ng miu/Ki hi6u mAu:

l- Iai cira xi nudc thai tren s6ng Hdu/Nu6c thii/Trong, it c4n/NT-BL

-K6t qui phin tich: (Trang 2/2)

Long XuYOn, ngdY 25 thdng 3 ndm 2020

rO puAN ricn vLfcl.itr,fiDoq4
PHO GIAM DOC

./ L-/.'....-

--A6oi6n ttl

,ilriftkl/n,il^/,

@dd,dttt&r)tut rhtt * n& aaq rt Wtvdag! bdag n Nn cia BcD h&.ia Ph,, tdch PTN



KQ:032045/195N
2/2

TT cni rrtu EoN VI PHUONG PHAP THIJ KET QUA

01 opH TC\rN 6492:2011 7,28

02 roary1161rin io hing mgL SMEWW 2540D:2012 48

03 utatQQIJ^ mglL SMEWW 5220C:2012 60

04 raBODs (200C) mglL SMEWW 52108:2012 39

05 otraclo du mglL SMEWW 4500-C1.B:2012 KPH
(MDL=O.2mell-)

06 rrarl$ng \i{of mglL TC\rN 6638:2000 39,4

07
atral$1gPh6t pho

(tinh theoT): mglL SMEWW 4500-P.B&E:2012 19,7

08 oTdrlgdAu md khoang mgll- HDCV-PTMT.22 KPH
(MDL:0.lms/L)

09 rtrr:rColiform MPN/I00mL TC\rN 6187-2:1996 2,4xI03

tich chi cd gid tri ffAn mdu thit;TAn t nieu 
^6u 

duqc ghi theo y1u cdu cua k:hdch hdng

x2l\,

KET OI]A PHAN TICHx_-

-Gni 

cn,i'+X6t qud phdn tich chi cd gid tri tr?n mAu thu'; l cn maaKt neu mau auqc gnt

+1t1:'Chi^rcu duog vluts. cgys.nhdn; Ql: .c,ni "? ko: I:f"*:', i:Y.:-!A''*'iiiiir" ti mdu 5 ngdy kA tir ngdv trd kit qud; KPH:Kh6ng phdt hi€n;

+pH: chi fiAu do hi€n trudng;

-/)F-v



ssrAt NcuvEx vA rrr6t rnusxc riltg AN GIANG
TRiJilG l'An:i rju.ari raEc vA rf 'ruu4r rA: r*crrrfri't uOr rxru'#nc ri;'li'i AFi GEAIIG

D,C:&Z2Trhn HrmgDa-o, P. Binh Khintr,TP. LongXuy€n,TinhAn Giang
DT : A29 63.9 5 5.A 02 / A29 63.9 5 5 -A0 B; Fax : A29 63 -857'53 4

effiNBANTTilJNAAU

-CEn cft Loat rt6.ng cria Trung tdm Quan tric vd KV thudt Tdi nguydn Mdi tru&ng tinh AG

-rheo y€u c6u o,i*, .. --[cn. . +ual .bl(...r.1hu.. tGh..{e. i..*.,it . 1.., .&,ho4.
{

-H6m nay vdo hic. 45- . . git fl.e:phtit, n-edy .4?-thdng - G -ndm 2A tG

LCHUNG t6r c'one co

Dien tho4i:.....

"r-...ib r- iiffi
fuA xV rHVAr l=

rAttlcuvrri 75

u#ryi

1.D4i diQn Trung tim Quan tric vi Ki thu$i Tii ngny€n Mdi trudng tinh An Giang

-6ne13a)r.]fi..Mi.t..L..t ..........Chftc vB:. ... Att<. ....Di-€n tho?r:.
7

-ong@e) :.|\lqtx,$t - !!x'-'t - - N*tn . - - --Chtic vg: -''' It'14'

2.Thirnh phin gi6m sit

.Chfrc vg:... .- --DiQn tho4i:---

3.Dgi diQn <Ion vi yGu cAu

4.D4i diQn co s&

-Ong@a): -'--'Chircvtl:"' ""Di6nthoai:
rr.NQr Dt NG c6xc vrEC
l.Dia ditim: K$*...&;e.'t.qh,Q,.. -S-ih,.'LI r'l o"['

4.Loqihinh/dang rniu ducy. c quy dinh cho timg bi€u miu theo thri tg nhu sau:

4.L.Nutfc mir/nrnfcthii/nufc ngim.. BM01-N:F4tw1- BM02-N:E]lnd? BM03-N:tr/M3
sd lugng m6u : .- .---f-q---- -."'et""'

4.z.t<hixung quanh/khi thei Id aliit : BMol-K:frruI4 BM02-K:[/1vr5
56 tugng mdu : -- --.h""'

43-Datldat tram rieh (birn) : BM01-E:[/M6 BM02-D:81NI7
56luo-ng miu : "

Bi€nb6n duo.c lflpthanh..--..-bin, i.ti ,f,t" luc-----'gio"""phtt" :gdyrtP"thring'G"ndrn 
201e'' dd

dgc lai bi6n bin Cho *htr,g nguoi c6 ten tr6n cirng nghe vd ddng Y-

Dsi diQn TTQT
,--h,n'*L/- ' '

,flW#{Iw,$or,'

t phio s:trt trrofi:l r-i n., v';; tit'nQ lotli ir:itt

Gi:[m sit

;1.;' [. i .'i trgdriQ I il

Dpi diQn co's6'

vu:... ....DiQntho4i:-

2.Dia chi:

3.Ir{uc dich thu miu:

Ghi chti: l.r;ii '';trttti, ,';ti,: r'!:.r;-t: nti' t*} !-'i'nq nhA



SCr TAI NGUYEII V-A i}10t TP.ITCfNG TiFTH AN GTFJiIG
Tillli\iG l€tl gtr+rt r ir',re rK? -l'gu:4E -t'..-il iNc,Jtafrl,: or0l r*r-;'g,qe iirl:.i rltE iilql.ir

4L.-822 Trin Huiig Eao, P, Blnh lili*rrli, TP. Long X.uy6n, Tinh An Giang
DT : O29 63.9 5 5,O AZ / 929 63.955.DO B; Fax OZ9 63.857 .53 4

Phumg phip
TC\,IN 66634:2A08: TCVtr{ 5994:1995; TCV|{ 6663-l:201 1; TC1IN 6663-3:2O16; TCMV g8g0:201 I
TCVN 599:1995; TCVN 6663-3:2016; TCVN 6663-l:201I; TCVN 8880:201I
TCVNI 6663- I 1 :20 I I ; TCVNI 6663-3 :20 I 6; TCMrI 666j -r :2oo8; TCM{ a t 9020 I t
TC\rN 6663-11:201 1; TCVN 6663-3:2016; TCVITI 6663-t:2o08: TCVI{ 8880:i0t t
TCVII'1 538-2:2005: TCVN 5297 :19915

TCVN 6663-15:2O04; TCVN 6663-13:2015; TCVN 6663-15:2004
TC\rN 9466:.2012

StvfEWW 102008:20 17; SWEWW 105008:20 I 7

- Nhiet d0 QCVN 46:2012./BTNMT;
DO im QCVN 46:2012IBTNMT:
T6c tle gi6 TT-QTHT l7:

D6 rung

Bgit
rso2

TC\,rN 5067:1995
Tc\rli 5971:1995
TC\rN 6137:2009
HDCV-QTMT- CO
MASA lvlethod 401
MASA Method 701

MASA Method 809
TC\/N 5O67:1995
MASA Method 411
NIOSH I50I
NIOSH 1JO1

NlosH 1501

NIOSH t50l

Clz
HNO;

L HCI
! H2SO4

'- Arsen (As)
Cadinri (Cd)
Mangan (lt{n)
Nikel(Ni)
Thny ngdn (Hg)

; . Chrome VI (Cr6)

MASA Methods 202
NTOSH 7907
NIOSH 7907
NIOSH 7908
OSHA l\4ethocl It) 10:
OSHA fVlethocl ID 704
OSHA N{etliod ID 12l
OSHA Method ID l2l
OSHA Method ID l4C
OSHA Method ID215

TC\/N 7878-2:2010;
TC\,rN 6963:20O1;

I Phenol NIOSH 2546
:J c*Hy NIOSH 1500

' CH.r MASA Methods l0l
Methyl lMercaptan NIOSH 25.12

Kh6ng khi
xung quanh

-,i CO
NH3
H2S

.-. HF
I Bsi chi
-- Ozone
,- Benzen

Toluen
Xylen

., Styren

LLy &
bAo
quin
mau

Birn, trim tich

Thrly sinh

Do t4i
hi€n

trud'ng

I vi tri tdy miLr
Ilirr-r im
KL rnol ptfi

khi khd

I LuLr luong EPA Mei,hod 2
EPA l\4e;hoC I

EPA h4ethod 4
EPA Method 3

O:
CO:
CO
NO. CNO+NO2)

i SOz

(Cu)
K€m (Zn)

: HzSO+

iI HF
iI HCI

TT-QTHT-59
T'T-(j'f H',t-59
TT-QTF|T-s9
TT-QTHT-s9
TT-QTHT-s9

EPA tulethod 29
EPA Method 29
EPA Method 8
EPA Method26A
EPA Method26A

Khi rhe;
Bpi t6ng

, Cadimi (Cd)
r chi (Pb)
L Arsen (As)
. Thriy ngAn (Hg)

EPr\ N,lethod 5

EPA lvlethod 29
EPA Method 29
EPA Method 29
EPA tt{ethod 29



so TAr NGLTyEN va vrol rR{roNc riNH AN GIANG
TRUNG 'rAna QUArq rnAc vA r-f nru4r rAr rucuy0w nnOr rRU onrc rfnrs AN GIANG

DC:822tmn Urng Eao, b- ginhKhaoh, tf- Lorrg Xuy6n, Tinh An Giang
ET : 029 63 .9 5 5 "002/ 02963.95 5.008 ; F ax: 029 63 .8 57 .53 4

BVr/Krrf xuNG QUANH/KHM: . . r.44 .=. D.L.

EMOI-K/ryI4

Zi6o*r
nn

.N+c*..t{.clf . ph/,:\.Lr.i.1.arl..o-d..:{cEns..Biurn..v;..hcri..,tliL
.l t '{ I ' - ^t^r/ -^ r ,t/

Y:.4 Ah.g.i
Ngiy: lt8 thring G. nim 20LQ.

4.Ngudi l5y miu . ... LhU.s.. r:laq

5.D{c tlilSm noi thu mdu
(Ngu6n t6c dQng nhu ddng xe
qua l4i, bgi, hu6ng gr5,....)

Khdr:/c6ng'ilo4nlkhu vgc phrlt sinh n

6.D4c di6m thoi
(Mey, mua ning gi6)

r,_?. .-. / --('

7.T€n thi6t bi ElBorn HI-Q; flBom Sigma 5O0/Sibata; [}lBcnn AP Buck

8.Vat liQu thu miu E/Binh hdp thu thriy tinh (dung tich 30ml); d Onex6p thty tinh;.fl Crti Ia;
bui (sqi thty tinh); g6ne nOi pVC Smm; gci6 tt6';8kh6c......

9. Chi ti€u do hiQn trudng

2.Thdng tin thu & bio quin miu
Chi ti€u phAn tich Tuit aiu Trc,urt"

Luu lugng
(l(t/phirt)

Vat liQu thu
mau

Vru,aogkti

0it)
Bio quin

miu
E Bui chi:
s.T{:.i"r. l..1f .,lf uq1 /t4h.1... 46hte 600 Gi6y lec .\Aca:.0 It,:'..btic. ..

(tLt!{I
El NQ; EI Soz;
El NH3; B UrS ;
U I{F ; fl.......;I Or ] tr.....;

4Q./r)( .. ,tfuto 0,5 lOml ..\! tlznd-

MCO 4kltrt . ltr,ftt p 0,5 5ml ..64h-... ,V4rl

E Benzen; I Toluen;
tl Styren; I Xylen;

0,2 Coconut

E Phenol;

t1...-...; tr.......;

fl-....-.; tr.......;

XAD-7

Trii Tedlar

Cnn bQ 6y m6u
(Ky, Shi rd hq ftn)

- -174frt1:--

Gi6m sdf
6j\ ghi rd hq ftn)

Xdc nh$n ciia tltrn vi y6u cAu
Ki. cli rd Ip t€n)n/ I'

) i'irfwj,_
I
I

o trartq phia sou tti'onq unq vdi titnq loqi mdu

D4i difn crr sff
(K!, ghi.rd ho tJn)

Jlk& ffiffi,r#ffi, *a,, du .c,c md td bins nhdt ki !:iin i rtitnq tai thdi di€.m tdv mii

0,1



SO TAINGUYEN VA MOITRUONG TiNHANGIANG
rrilJNc rAM euANHA; ;iitrnu4r :rar rvcu1-€rq udr rnucnvcri1w atq cnNc

Oi: gZZ fran Hung Deo, P- Binh Khrlnh, TP' Long Xuy€n, Tinh An Giang

DT: 02964.955.0 02/02963.955 -008; r ry o29pEl4! BMOI-K/M4

r. ''rh6ngrful.lt&:N XUNG QU

N.nfr , .. .(crl. fl,,l,,. .rlon. .,h-). a{. .tro.o1 f try 
:1, ht *ll J

wr * rfii#ffiil""ii:'\A
r*u."0{,f6"$S;ffiiJ

...-(.zr-";do\iX**Y:// X:...f,tr4.5./.*.. Y:./.4 h{.?.\)(t..

:rnoi ei*)fi,ilAAri'-' * /r-sid-.tt5....phrit Ngdy: zI! th6ng L. nitn 20to

4.Nguoi ldy mdu .....t-rith' *...p1^q.....'
Khir-r/c6ng ilo4n/khu v.uc Pt

I I \/' r
'eGt"figG;that "hl',]t5.D[c <fii5m noi thu miu

(Ngu6n tac ttQng nhu ddng xe
qua l4i, bgi, huong ei6,...-)

L.t ^-r a{11.1 .u4t

.'- --lN I tyuttt ) elft nkGEa"?i6tr'titii5t
(May, mua n6ng, giQ

I

dgorn ltr-O: E Born Sigma 500/Sibata; PBom AP Buck
Z.TCn tti6t Ul

8.Vat liQu thu mau

9. Chi ti€u tlo hiQn trudng

ElzBinh h6p thu thty tinh (dung tich 30ml); ff Ong xop thuy tmh;{4 Lar rqc

bui (sqi thny tinh); U/6ng nOi pVC 8-*; ElGi6 &; tr htu""" .,

Ten thi6t bi
T.

(0c)
P

(hPA)
6n (dBA) Rung

(dB)

Am
d6
(%)

T6c
dQ gi6
(rnls)

Vcq ,,tr f0 62-66

BUI/KHI ANH/I(HM:..t#"=.SL.
(06.,

2.Th6ng tin thu & bio quin m6u

Chi ti€u Phnn tich

tr Bui chi;
g"-rqi,' .br,r. lri.bt Lr tt)

Tu, a" TGr ttrirc
Luu lugng
(liVphtit)

V$t liQu thu
mau

Vkh6ns khi
(lit)

Bio quin
mau

,,1Ln.4.. 600 Gi6y lqc .?!rt*... frtt.ht::..
ftd,,.4!h14L

l'
MNcb; g So,;
ENH3;tsHrS;
trHF;n.......;
EO: ; f1...-;

/lrktti.. 10ml ..2.0.. ..ka
Ar.hh^{...

0,5 5ml .. [/t.\'...
....8.. r.'

/I/ Ll

stuco fih!16...... /l//.0a5.

Coconutfl Benzenl B Toluen;

D Styren; I XYlen;
0,2

XAD-7

Tiri Tedlar

B Phenol;

n.......;8.......;

tr.....-.;fl.......;

c6n bQ 6y m6u Girim srlt D4i tliQn cer so X6c nhan cfra ilon v! you cdu

(Kj', ghi rd he ftn) fr+' il'i rd ho ftn) (Kj" ghird he tcn) (K!r shi ra \o tan)

--i tntt-- fialir,l2-- ---: l
JYF# rgl-u flrff*.r, ur.* ^6 td binq nha: ki,hii.n ttttitnq t); niti ttieitn tdv ndu d trc,n r!,ict st u tuonq tnq vdi t,,nq loai mdu

nt



SOTAINGI.JYEN VA MOITRUONG TiNH ANGIANG
TRSNG TAM euaxinat vA rf l-su4r rAl NcuyiN nrdlr+ilt6Nc rius nN craxc

DC-: 822 lrAn Hmg Dgo, P. einh t<hrinh, TP- t'ong XLryOrL Tinh An Giang
,-.^fith. DT: 02963.9s5-00202963 -9s5,q98; Ig: W

//,

t.
)/reuue rer"i\tl
/.nu,qt.t }nic \
iq{{q{*i.

,;\ Buvrci XUNG QUANH/KHM:. - -t((t.- -6.L.

f.f1.o-r..Ucrt.1h,lr.-._r,oi..d,t.n,i...{l.co1..1.borq..vi..b.qJ.A,.;}, zr

2.Tqa dQ

3.Thcri gian thu miu T........sit : . o t?. . ..phftt NgiyZS. th,lng,! ntu2M
4.Nguoi ldy mAu ... Lurh..r.. rlar+..............

Khdu/c6ng doan/khu vuc phdt sinh ngu6n that chinn:

iJ k-t ni rz' lnt5.D4c <Iiiim noi thu mdu
(Ngur5n tric tlQng nhu ddng xe
qua lai, bqi, huong 9i6,. ...)

-

'foi ! t'tttivt 's tti/ trl,t6.D4c diOm thoi ti6t
(May, mra nnng, 916)

ffi
dBom Hl-O: E Bom Sigma 50O/Sibata; Z Bom AP Buck7.T€n thi6t b!

8.Vat fieu thu mau
gi ninn nip ttru *rriy tinh (dung tich 30ml); fl ong xop thuy tnh; 13 uar rQc

bui (sqi thny tinh); E.6ng n6i pVC 8--;EfG6&;trhtu""" .,

9. Chi ti6u tlo hi€n truimg

TOn thiist bi
T"

ec)
P

(hPA) 6n (dBA) Rung
(dB)

Am
oo
(%)

T6c
d0 gi6
(m/s)

Yat fii-O 6L" ea

BMO1-K/M'','

'\

Chi ti6u phin tich Ttit aiu Tt6t It',i.
Luu lugng
fl itlnhrit)

V{t liQu thu
mau

Vlt'ong ki'i
(lit)

Bio_quin
mAu

tr Bui chi; )
u. hcft'..b1.r..[d L,iT Gq 600 Gi6y lgc .?arp:t ..'foll,tul,.

42',",'fi.h.r!:.. .y'211*^,.

10ml ..).?-...
i

...2.V,*.t..
fl1q6rr; E scz;
AN}I3;E1HrS;
nHF;fl.......;
fl 03 ; tr.....;

,4)hv:q... ./2h.t!!:.. 0,5

0,5 5ml ..r.{...
"w

dco .llht::!:...... ,1.\,h.1u...

0,2 Coconutfl Benzen; E Toluen;

tr Styren; O Xylen;

D Phenol;

F-l . trl

il.......; tr.......;

XAD-7

Trii Tedlar

2.Th6ng tin thu & bio quin m5u

C6nbQ6ym6uGi6msitD4idi€nctrs&X6cnh$nci'radonv!youc6'Lr
filii;E";; rxt,iiiiiiqted gi'ghi'rbtpftn)'\1,:,':;inL'''
rt@n-jt{h;,"*, t

s 2n, *,i, tut6; "i tri tdv niu atrac m6 td biinq nh?tt k:i ',;in ttLtdnq tai thiJi di€m ldv ni't 0 trunq phla sau tltdnq tnq vdi dmq toat rtiau

0,1



sd ret rucwEN ve uOt rnuorqc rins aN GIANG
rn6,c vA r? rHuflr rat ncuvEu ryr0t tnuoxc rinn en cIANG

Trhn Hung Dao, p. Binh Kh6nh, TP. Long Xuy04 Tinh An Giang
5.008; F ax: 029 63.857 .534 BMO2-N/M2:02963.955.002

rqJdc rHAr/KHM:..NL.. !1.L....

e l,; ,,t , i: u6i vi tri l6Y rnErt dr g tqi thdi didm l6y ndu & trtt'tg phio sou tucrno' irng vdi tirng |oei rn6u

l.Vi fi thu miu

ra MT,...

2.Tinh tqng mdu
(Miu sic, mui, tIQ trong cria nrnic
vi ctrAt ran to tung)

Ngiy: .4.9.. thang G ndm 20tr
| .i.k {- t{ n* .

Tinh tr4ng vfn hinh:
6.Dac eti€m noi thu miu
(Ch6 dOthriy vIn, ngudntlic

<l0ng)

Noi titip nh{n ngudn

C6c nguiin

7.Ddc t1i€m thdi tii5t
(Mdy, muq na"g gt6)

8.Chi ti€u do hiQn trubng

Du&ng kinh:..........

Muc nu6c:

Ddi:.................

RQng:...............

Mgc nudc:.........

Dudng kinh:..........

Mgc nudc:............K[ch thudc:

tr FPl0l

E TDS.IOOH

U Flowcert



sd TAr NGUyEN vA laOr rnusNc rits elr crexc
TRUNG TAM euAN rnic vA rY rHuSr rAl xcureN MOr rmrgNc rtmu nru cletc

DC: 822 Trin Hung Dao, P. Binh Kh:4nh, TP. Long Xuydn, Tinh An Giang
DT:02963.955'002/02963.955.008;Fax:02963.857.534 BM02-N/M2

2. Thu vir bio quin m6u

Quy c6ch th6 tich chai S6
lugng C6ch bdo quin Chi ti6u Dhan tich Ghi chf

NhsaPE (2lit) .q [.

/ r.c < tunh. s"c .. , A t 
-'r r, ^l

|.{t.:..f,}|cl..{an .fr, !r1 i.!..cou..,...bo.Dr. , .1"\1 dlu,.
.Atw".*1.,,.-*nli fi.* ;
-{'}fl t!,{fi" . L!'in. r).7

.... Gldi i.. i.:... Gli.tc.on.,....

mo
D pH (l{zSOr) < 2

a pHftING) s2

tr..

Thty tir:h ndu (1 lit)
! pH (H:SOr) < 2

g 1oC < lanh < 5'C

Thuy tinh v6 tnrng
(250m1) 6y l00ml ..01.. U 1"C < lanh < 5'C

cin bQ tdv miu Gidm s6t Egi diQn cos& )Gic nhgn cria tlon vi y€u ciu(K!', ghi rd he t€n) (Kf, ghi rd he t€n) (Kit, ghir6 ha tcn) - -ffi,, g'ii ra np fto1'--4///"/- --){n$na|-Wvt*n. I

Gili chi irljiv!trit1ymdudirqcmotdbdngnhjiki'hiartt 
'rdng tgi thttiLi,jn: r6v m6uittrong ohiti. ttun;tg y.trtge,r-ry: .,til !:ii r:a.,.!



'44a"L
,/rfufkg{tw,tscr

Gi6m sit D4i di6n co sO Xic nhsn cfa tlorr v! y6u ciu
(Kj,, ghi rd ho ftn) (Ky, ghi rd lto ftn) (Kj,, ghi rd hq ftn)

)ffi,

BMOz-N'}I1

SO TAI NGUYEN vA IaOI Tnudi.TG TINH AN GIANG
TRUNG 'rAM euAw rn-6.c vA xf ruu^Ar rAr HcuvEn rvror rn*arNc riNH Ar,I GIANG

Nrtdc MaT m{:.N.Xt;.s.L
a .u^l +".. sf.^l'-r a/ -, ^ tr'u? )

2.Tinh h.ang mdu
(Miu sic, mni, tlQ trong cria
nu6c vi chdt r5n lo hmg)

X: 5f4qP Yt l^atr5ob
4.Thdi gian thu miu Ngdy:,/.3. thhng L. ndrn2}?i?
5.Nguoi I6y m6u Atr^ + Litu''-

6.D4c ditlm noi thu miu
(Ch6 dOtruy vaq nguOntric a6ng;

. . . ami.aw..). tbi . r/r.,,7..dy?:t

7.Dac diOm thoi tii5t
(I\4dy, mu4 ning, gi6)

-ttd.u{r.;..aol*.

8.Chi ti€u tlo hiQn tnrong

2. Thu v)r b:io quin m u

Quy cdch the tich chai
S6

luqng C6ch b6o quin Chi tieu phan tich Ghi chri

Nh1raPE(2lit) .0.t.

Sl4oC3l?nh<5oC
! pH (HzSOr) <2
! pH (HNQ) < 2
!... ... ... ........

.. p.{t.;...0o.il..;... Co.r).i..6r'.hei
!t"".. Cual.;..:lc;'/ ..cr,rii. ?r.i.1

.tc- trAi...t:r.e.S).,. l.lmc"".. tn*r J
i,ih.*lLo. r:t ).;....phc*.phm... [r0{-
i.oid..ria".'. mdL;..1 o.k.locr,-......l)r

{,'^r, t ) ,
Thriy tinh ndu (l lit) .c.|..

! pH (HzSOr) S 2
U 1PC < lenh < 5qC

Thriy tinh v6 trnng
(250m1) 6y l00ml

ol"'r " U 1"C < lqnh < 5'C

Cin bQ tdy miu
(Kf,, ghi ra hq ftn)

Ghichti:Miiv!ti!6vmduciu,.tcn6t,3l;it:c!.:tl'.ihjrntiddrytaithdilt.:.uldf in,l,t d tfgnii phiT 5CU tndlw tin| Vdi t[ttt} lOOi tniu

TP. Long Xuy6n,'i'inh An Giang



x
GCN ilfr tlidu kign hoqt.IQng dich vq San trlc mOi trrtdng (YIMCERTS 04f)

@/c: 822. Trdn Hung Dao, p.Binh Kttnrt, ilinh fui Inng Xuyen, An Giang;
Tel: 02963.955.A02; Fc: 02963.857.534)x.,^,t

KET QUA PHAN TICH
TESTREPORT

Sd TAT NGUYTN M6I TRI'dNG AN GIANG
Environmenlal raouca of An Giang

TRUNG TAM QU4N TRAC VA KV T"HUAT
rAr Ncuyrn-m0r tnu'onc AN GtANi;

Monitoring centcr and tchnical Resources
Enviroamcntol An Giang

Trang 1/3 KQ:062060/469N

-Dcrn vi you cAu: BAN QUAN Lf ICIU KINrr rf TiNrr AIg GrANG

-Dia di6m thu miu: KHU CONG NGIIIPP BiNrr LoNG

-Eia chi: xii Binh Long, huyQn Chdu Phii, tinh An Giang

-Nguoi gfri/thu mfru: NguY6n KhoaNam

-Sii luqng m6u: 02

-Ngiry nh$n/thu m6u: 18/612020

-V! tri thu miu/Loqi m6u/Tinh tr4ng miu/I( hiQu m6u:

+ S6ng H$u tai rti€m ti€p nh4n nu6c thAi cria KCNA'Iu6c mit/Hoi ilgc' c6 can'rNlvl-Bl,

't.Taicrlaxinu6cthaitrcns6ngHfuA.Iudcthii/Trong,c6c4n,/|{T-BL

-K5t qui Phin tich: (Trang 2' 3/3)

tfb'T,hnl$n

VILAS 5I5

TO PIIAN TiCII

@fdttua&hjn htc * ah nag 
'ltlc 

ry dq ! bd'a fin Mn da BGD ho& ciq Ph( trdch PTN

"t 1., -'

;-"^1e..;

DOCy,



rnr euA pnAN ricu
KQ:062060/469N

3/3

+(t): Chi' eu dwc l4LA{c,6ng nhdn; Q): Chi ieu duqc yincerts c6ng nh6n:
+Thoi eian hru ndu 5 ngdy ki tu ngiry trd klt qua; KPH:Kh6ng p6t hien;
+pH: chi ,ieu do hicn trudng:

TT cnirtflu DONVI PHr/oNG pnAp rnl} KET QUA
NT-BL

01 otpH TCVN 6492:2011 7,2r

02 oapyf,lrin lo limg mglL SMEWW 2540D:2012 53

03 on4coD mg/L SMEWW 5220C:2012 49

04 a/BoDs (200c) mgll, SMEWW 52108:2012 )z

U) raatclo dv mglL SMEWW 4500-Cl.B:2012 KPH
(MDL=0,2me4,)

06 raarlf,ng \ifs mglL TCVN 6638:2000 33,6

07
oa{6ng Ph6t pho

(tinh theo P)
mglL SMEWW 4500-P.B&E:2012 15,2

08 0rT6ng dAu md khoring mglL HDCV-PTMT-22 KPH
(MDL=0,1mp/L)

09 rtrarColifonn MPN/100mL TCVN 6187-2:1996 4,6x102

Wrdi6 ,bmniiE iri tzn ndu rh&:Tan ndu/Kl hi€u yau

'r ty-



/"7rF.ET"\
ll :l Yz,-9f ;r;;

rnr QUA PHAN ricn

+(l): Chi n?u duqc VIUS c6ng nh,in: (2): Chi deu A.gc lincerts c6ng rtQn:
+Thii gian fuu ndu 5 ngay ki tit ngay tra kit qud: KPH: Kh6ng pluit hi)n; /t*'
+pH, DO: chi deu do hian Eudng;

KQ:062060/469N
2/3

TT cHiTITU DON vl PHI/OI{G pHAprHIl xEr euA
NM-BL

01 'pH TCVN 6492:201I 1 1<

/'rOxy hda tan (DO) mgl TCVN 7325:2004 5,83

03
o@Tdngchat rin lo

lune (TSS) mglL SMEWW 2540D:2012 52

04 (txrCOD mglL SMEWW 5220C:2012 20

05 rrrBOD5 mglL SMEWW 52108:2012 13

06
aAmoni

(NH4* tinh theo N) mglL SMEWW 4500-NH3.B&F:20 12 o I ?5

07
/rrr2rPhosDhat

(POr'- tinh theo P) mg/I- SMEWW 4500,-P-E:2012 0,200

08 /'/T6ng dAu m0 mgtL TCW 5070:1995 KPH
(MDL{).lmq/Ll

09 r/r/r/coliform MPN/I00mL TCMrt 6187-2:1996 2,4xl0a
j+ ttch chi cd gid ,4 rren ndu thi;TAn yeu



x
GCN infr didu kiQn hogt.tsng dich vS {u'n trfc mOi trrrdng (VIMCERTS 041)

@/c: 822. Trdn Hntg Dqo, p.Binh KMnh thanh ptti lnng Xtyda An Giang;
Te I : 02963.9 5 5.002 ; Fc : 02963. 857. 534)xr^t

KET QUA PHAN TICH
TESTREPIORT

sd rar ucuytn MOr rRttdNG Arr crAnc
Environmental raoarca of An Giang

rRUNG rAM QUAN rnAC VA KV r"HUAr
TAr NGUY0N-I{OI rnu'O}rc AN GrANi;

Moniloring cenkr and technical Resources
Envbonnratal An Giong

ffi
vltl\s 515

Trang l/2 KQ:0620361173KK

-non vi yGu ciu: BAN QUAN Lf KHU KINH Tf TiNH AN GIANG

-Eia <Ii6m thu mau: KHU CONG NGHIEP BiNH LoNG

-Dla chi: KCN Binh Long, xd Binh Long, huyQn ChAu Pht, tinh An Giang

-Nguli thu/gfri mAu: Td Viet Linh
7 --a^-Loar mau: llnong Knl

7-vl tri thu mau/Kr nl9u mau:

-Ngny thu/nh$n miu: 18/6/2020

+ Ngodi KCN phia B6c dp rin trong pham vi brin kinh<500m so v6i ranh gioi dy

+ Ngodi KCN phia Nam dq ri.n trong ph4m vi brfur kinh<500m so voi ranh gi6i dir

+,Ngoii KCN phia TAy dg rln trong pham vi brin kinh<500m so vtvi ranh gi6i dr,t 6'nlKK3-BL

-Sii luqng m6u: 03

-Phuong phnP 6Y m6u vir Phin tich:

+ phuong ph6p l6y m5u vd ph6n tich c6c chi ti€u theo TCVN, T'QKT-2002, PI{LI{)NG PHIP

NQI BQ VN METHODS OF AIR SAMPLING AND ANALYSIS

+ D0 iin: M6y do cAm taY Tes 1350

-K5t qun phin tich: (Trang 2/2)

Long XuYOn, ngitY 22 thang 6 n'am2020

TOPHANTiCH etAvnoc.,

z /tz/-

IT

TFUNG
OUAN'
AKVr
rincr

6P:Q,
//*)z'rnuro riv\\
/1,./ ouAx rBAc \i\>/ eu6,r,nnL lz
=l VA KY THUAT^Lr,,-\ TitNcuyEf 4:(&il'S

dn7 ! ti''g fir Un As BGD hol' da W Mch YIN

$8n$&,r19*



rnr euA pnAx ricn
KQ:062036/173KK

Trang 2/2

.Ghi chi: +Kit qud ph,in tlch chi c6 yid tri ffin ndu llitj.T? n!y.Y!1ieu ndu duqc ghi theo v€u cdu cua I'Jtdch hang

+(2): Cii fieu fuqc Vimce s c6ng nhdn: KPH: thdng ph& hien; r/ t{,t

+ 0n: chi ticu do hiQn tnrong

@co
(mg/mt)

oNoz
(mg/m')

rrrSOz

(-g/-')
atNHr

(.g/r')
(r)HzS

(mg/m3)Vi Tri
radn

(dBA)

(,)T6ng bqi lo lirng
(rsP)-

(mg/m')

4,14 0,0s8 0,063 KPH
(MDL=0,0lomgln])

KPH
(MDL=o,007mg/m3)KK1-BL ol-o) KPH

(MDL=O,O3O mgimr)

0,061 0,063 KPH
(MDL-0,0lOmg/mr)

KPH
(MDL=o,OO7mgm3)KK2-BL 62-65 KPH

(MDL=0,030 mg/mr)
4,08

4,11 0,064 0,069 KPH
(MDL--0,0 I omg/mr)

KPH
(MDL=o,007mg/mr)KK3-BL 62-66 KPH

(MDL=0,030 mg/mr)



sO rAr ivcuysN rra uOr rRuoxc riruH aN GrANG
TRUNG tAu quaru rn6,c vn rci rHu4t rAr ncwru uOl rRtrdnc riruH eru crANG

DC:822 Trhn Hung Dao, P. Binh Khdnh, Tp. Long Xuy6n, Tinh An Giang
DT : 029 63.955.002 / 029 63. 9 5 5.00 8; Fax: 029 63.957 .53 4

iP:s, 
TRiJNG TAM \.r)l
ouAN TRAc \?

vn xV rHunr )r
u.rxouvin f$i\ lrc,i tnr,JOHG 'o$;=59

BIEN NAX TI{UMAU '/'"lt r1,,t ,. /"^/1./+l / l4t^l
56: [.y) /:#.1... l.':'.. . . ./TTeT-HD

dOng cria Trung tdm Quan tric vd K! thu4t Tdi nguy€n M6i trudng tinh AG
-Theo y6u cAu cua:I.qt,n1.Tn.llw.iui...ffiid.l,tin./4,./c;n1. tt..rt.hi.1nq:. r/x,,fi.qq{';:ip.. !ilz,t.k j*h /t. fu!".{h.a,
-H6m nay vdo hic. r.l]: .gidlf .phitt,ngiry/.i.tfrang.9. .ndn2020

r.cHUNG 16r conn co
1.Egi diQn Trung tAm Quan tric vh Ki thu$t Thi nguy€n Mdi trulng tinh An Giang

2

-0ng@e):.&i'wa..)||,vx.nEpt?........Chricw:,.nt.V..

-Ong(Bd): .:C.eiil.. l,rd:t....... Chric vU:. .4/.(. . . . .. . .Di9n tho4i:

2.Thinh phAn gi6m sit
-Ong@d): . ....Chric vU:. .. ....DiQn thoai:

-6ng@e): . ....Chric vU:. .. ....DiQn tho4i:. ..

3.D4i diQn tlcrn vi y6u cAu

-Ong@n):..:.... .....ChricvU:... ....DiQntho4i:.

-6ng@d): .....Chric W:... .. ..DiQn tho4i:

4.Dgi diQn co sO

-Ong@d): .....ChricvU:... ....Di-enthoAi:. .......
[.Ngr DUNG COXC VIEC

l .Dia diiSm:. . . .li.ht r . ffir1 . W h.;?{t. . tf;trt k . .hn cy.
.a

2.Diachi:..... r.c]. F;t*!..Lon r *ttttiqn .clvi,..fhr,. . .'li n. ./,t filt;,,,.-----{.-----c1-- '1""'

3 .Mpc dich thu m6u: . 0.[+r-r . 4 u,.1. .9.1 .t 9t,:

4.Loqihinh/dang mdu dugc quy dinh cho tung bi6u m6u theo thri tu nhu sau:

4.1.Nufc m[Unudc thAi/nudc n_gim: BM0l-N:trnVIl BM02-N: glMz

- Sii lugng m6u : . .....:!......
4.2.rftixung quanh/khi thei ld diit : BM01-K:tri]vl4 BM02.K:tr/ivls

^1 , x
DO lugng mau : .

$.E6ttd6r trAm tich (brin) : BM0I-E:l.l/tvl6
56lugng m6u : .

BiOnbanduqchpthanh..:r....bAn,tiitthrichic..'./.ji .giit.?.Q..phrit,ngay.r.i).th6ng.i..ndm 20?.t.2,da
dgc l4i biOn ban cho nhirng ngudi c6 t6n tr6n cirng nghe vd d6ng f.
Gi6m sit

-*1 

!

i,, .( . VIMCERTS 041 li,t |,

BM03-N:tr/tvl3

BM02-E:UM7

D4i diQn cc s& E4i diQn TTQT

n0A,/f,
mdu

t.y',ltt't-,-

h J{hu
tinq loqi n,

,l
hn/l
trudnq tei thd:didm ldv mdu d tronq phlo sou

Eon vi y6u,pAu
L/l'l,ll""l/I t/

\/ L'/
, .,t h,
Lrcl cl.al AV/r'' /

avdc rio td bdnq nh1t kt/hien6hi chl: M6i vi tri ldv mdu

I

':



/ 'u,/ oua,rr rnAc \ 2'l 2 Trhn Hung Dao, P. Binh Khdnh, Tp. Long Xuy6n, Tlnh An Gians
DT: 02963.955.0 02 /02963.955.008; Fax: 02963.857.534 BMo2-N/t{2

no iii A irrJdc rHAr/KrrM: . Ati.;..tL.......-: * ",t2

l Vi hi thu mdu
(Tqi be xt li hay duong i5ng d6n
ra MT, . . . ho4c tpi di6m tii5p gi6p)

2.Tinh tr4ng mdu
(MAusic, miri, dQ tong cria nu6c
vd chet ren lo l&ng)

3.Tga dQ X:.. Y:.

4.Thoi gian thu mdu .4! i . .giir:?i. . .phifi

5.Nguoi 6y mdu ..Iknt.Lilil:..
6.D{c diiim noi thu mdu
(Ch6 dO thly van, ngudn t6c

d0ne)

Thh trang v€n hanh:. .

i' .,'i I . -. ^-Noi ti6p nhdn ngu6n thni:..5ing... tJfx,1..

C6c ngu6n t6c d6ng kh6c:.................

7.Ddc ditim thoi ti6t
(May, mra ning, gi6)

1nii, t,utirl eiit il.,t*

8.Chi ti€u do hiQn truong

Ten thi6t bi T"eC) PII

PH E, ag)

9. Luu lu<rng

Thiiit b! do Hlnh dsng ci5ng: ! Trdn ! Chfi nhet I chftu

tr FP101

! TDS-1OOH

I Flowcert

Kich thu6c:
Dulng kinh:..........

Mgc [udc:............

Ddi:.................

Rong:..............

Mgc nudc:,........

Dulngklrh:....

Muc nudc:

Thoi gian do: tri...........d6n.......... tn...........d6n..........

Vdn t5c: (rnls)

Luu lugng: (m3/s)

Luu lugng trung binh:
(m3/ngAy.tf6m)

i
SO TAI NGUYEN

Ghi chi: MAi vitri ldy n1u dryc mO ti bdng nh1t ki hien trLtdng tqi thdi didm tdy n1u &trung phio sou tudng Ong vditi,ng toqi mdu



Sd TAI NGUYEN VA MOI TRTIONG TINH AN GIANG
TRUNc rAM euAN TRicvArr?THu[rrfuucwEr.r nnOr rRudncriruHeru cnxc

DC: 822 Trin Hung Diro, P. Binh Khinh, TP. Long Xuy6n, Tlnh An Giang

2. Thu vh b6o quin

C6n bO tdy mfiu

DT: 02963.955.002 / 029 63.955.008: F ax: 029 63.857.534 BMOz-N/M2

Xic nhfln cfra tlon vi yGu ciu
(K!', ghi 16 ha tan)

-y-
Gi6m s6t

(K!,, ghi rd hp t€n)
D4i diQn co s&

(K!,, ghi rd hp ftn)

1176xu,nn

Quy c6ch th6 tich chai
S6

lugng
C6ch b6o quaa Chi ti6u phAn tich Ghi chri

NhsaPE (2 lit) ..4..

EI 1"C < l?nh < 5"C .ytt .t..ctan.t.ai,lt.,|dtt. :. (n0...

. tuD.ut.zo. d. i..1m1... At.,.'l i.. ;........

! pH (HzSO+) S 2

! pH QINOr) s 2

o...

Thriy tinh ndu (1 lit) ll O pH (HzSOr) < 2

d 1oC < lanh < 5"C

fc,4..dcw.*i .Wrxng

Thriy tinh v6 trung
(250m1) 6y 100m1

d 1"c < l?nh s 5.c uli,lonn

Ghi chi: M6i vi tti ldv ndu dugc m6 td bdng nhlt W hGn trudng tqithdi diAn 6y nAu & trcng phid sou ttdng ting vA tilng toqi mdu

:1.c*,.. nh-0.4. nho h"totttrc P)

i



sd rAr xcwf,x u6r rRudryc AN GtANc
Environmental rcsoanes of An Giang

TRUNG TAM QU4N TRAC VA KV THUAT
TAr NGUYTN-MOI rRU'oNG AN GrANi;

Mon ortng center and technical Resources
Environmentol An Giang

GCN.tl di6u kign hogt ilQng dich vp quan trdc mOi tntdng (VIMCERTS 04f)
@/c: 822. Trdn Hng Dqo, p.Binh KMnh thArt ph6 Inng Xuftn, An Giang;

Tel : 02963.95 5.002 : Fc : 02963. 8 5 7. 5 34)
t2A'

KET QUA PHAN TICH
TESTREPONT

KQ:092074/7r9N

-Do'n vi y6u ciu: TT DAu rU PHAr rRIEN H4 TANG vA HO rRq D6ANH NGHIEP KHU

KINH TN TiNH AN GIANG

-Dia tli6m thu miu: KHU CONG NGHTEP BiNH LONG

-Dia chi: Xd Binh Long, huyQn Chdu Phri, An Giang

-Ngudi grf i/thu miu: Nguy6n Khoa Narn - Ngiy nh$n/thu miu: 1819/2020

-Sii luq'ng miu: 01

-Vi tri thu m6u/Ki hiQu miu: Tai cria xi nudc thii tr6n sdng Hau/NT-BL

-Loai miu/Tinh tr4ng m6u: Nu6c thAi/Floi tlgc, c6 c4n

-Kiit qui phAn tich:

* Ghi chti: +Kir qud phdn tich chi cd gia tr! lren mqu tnt;ten maut\t rueu nuu uuvc 6'u
+(t): chi tiau dusc "a"ifra" 

i* \ul !!s; (?)'.*.:":i !y::!:i:hdn theo VIMCERN 04t:

*'iiai i,'r, t-.a" s ieoy ia r* rga'v fta tait qua: KPH: xh6ng phdr hi€n

+pH: chi fieu do hien hing;
Long Xuydn, ngdy 28 thring 9 ndm2020

ro psAN ricu

ffi
vtLAS 515

ilutl
,/ v^

/1/
f.a" ni6- .(i

TT CHI TIEU DOT.{ VI PHTIONG PHAP THI1 rfrquA
01 rt)pH TCVN 6492:2011 7,3r

02 t',ctr6t rin lo ltng '!gL SMEWW 2540D:2012 50

03 (t,aCOD mglL SMEWW 5220C:2012 62

04 "goor (zo'ct mC/L SMEWW 52108:2012 40

05 //r-rclo du mglL SMEWW 4500-Cl.B:2012
KPH

(MDL=0,2mgll-)

06 ;;-6ng Nittr ng[- TC\N 6638:2000 31,4

07
Am{igph6tpho

(tinh theo P)
mglL SMEWW 4500-P.B&E:2012 39,2

OB

ZiTdng dAu mo
kho6ng

mglL HDCV-PTMT-22
KPH

(MDL=o,lms/L)

09 1i)r,/Coliform MPN/l00mL TCVN 6187-2:1996 4,6xl0r
ffian mdu thhran mdu/Ki hieu ndu.dvqc ghi theo yeu.cau clta Knacn nang

(+YftaNali^
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r?\ Htgyyll.\ Mot TnUc

n Arg dW ,* 
"htp ^At 

phd, t A qt A ian ttch dt tt b& kj hlrt tfuc do tth th,,ng tW ry dng ! bddg * Mn cno BGD hoda cno Phs findt PTN

ffii
1-l-^"
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fttil'#);J',1ru,u:i'5,
f).1rdrtruo^ry'o'

SO TAI NGUYEN VA i'4OI TRLTONG TINH AN GI,ANG

rnuuc rAiu quen rn[c vA ri rHuAr rAl r:cuvEtrl uOi rRu'ouc.rinn aru cmwc
DC: 822 Trbn Huag Dao, P. Binh I(h6nh, TP. Long Xuy0n, Tinh An Giang

DT: 02963.955.002 / 029 63.955.008; Fax: 02963.857.534

BIEN BAN TIIU MAU

-Ong(B

2.Thirnh phin gi6m s6t

-Ong@d):.....

-6ng(Bd):.. '...
4.D4i ttiQn co s&

-Ong@e):...."

s6 tuqng rndu - :

4.l.Nufcm{t/nu6'ctliVnu6'cngAm:B1\{01-N:ZIllMlBM02-N:E/}[2BM03-N:tr/lvl3
56 lugng miu : ""0'4:.'" ""'v;r.'"

4.z.\<hixung quanh/khi tlai to aot : BM01-K:E]M4 BNIO2-K:IIMS

4. Loai hinh/dang rndu dugc quy dinh cho tirng bi6u mlu theo thri tp nhu sau:

56luwg mfiu ' '...0.5 ... _- j:'i':';:
4.3.EAU.l6t trAm tich (birn)' : BM01-D:trrNl6 BM02-D:tr/lvl7

diQn co s0 E4i diQn TTQT

:Or /-JY'---"' l', i ll,.i rln^.,n '-J i*'l
At 'i Vo".q / "

'l
Ghichn:M|ivit.|tdvm6u6<e'cmafit)dnqnn$kvhienv(C'ngtSithdidienMyrsudtrcnqphiosouttdnql'nqv.titirnqloairnau

,Cdn cu chric nan[ hoat dqng cia Trung tAm Quan tric vd K! thuQt Tdi nguy6n MOi trudng tinh AG
/ ll < t-\ \ r r ^'| ) , \ n

; E-il h-l'e'
\ q vi \.1^,\.J l--r*l\T

r.cH0NG ror cou c6 . l\* U* Fi-hl\ h.n c',,*..-r.

1.D1i 4iQn Trung tim Quan tric vi Ky thuat Tiri nguy6n M6i tru'irng tinh An Giang

r vllvlCERTS 041

IT.NQIDI]NG CONGv!.EC

Gi6m sit Eo'n vi yOu ciu



TRUNGTAM{uri"Hi'.T,X'F}{tli',"1.H$gilf#TiulTf 
iiJ$",iruerucmrucEC:822Tr5n HrrnoFl.^ D Er-L 'Lr , *^ -EC: 822 rrbn Hune oao. p. 

"in'.h 
K{4ff:ffi;l,H1l#il'll.r;:r

--: - - u.: orttr.ntt or, ." ri6iiir.asz.ss+

Phuorg phrip ldy n6u

TCVIV 5999 : t995

TCMV 6663-3 :2008

TCVIV 6663-1 : 20I I

TCW 7538-2 :2005

TCVIV 5297: 1995

Ghl chi: Mdivitrit6v ndu dudt n6 td btn:r nhdt kg lri6r rr''unn toi thdr drdn rdv n6u.& trone phro sou tvatno rlno v;ri ts,-^ t^-, -z

Phuong phdp ldy miu

Nufc mit

TCVNi 6663-6 : 2008

TCVN 5994: 1995

TCVITI 6663-l : 20t l
TCVN 6663-3 :2008

.Nu6c 
thei

Nufc ngAur

TCMV 6663-l l : 20t I

TCVIV 6663-3 : 2008

TCVIV 6663-1 : 2008

ndt

Khf rhei

Do t4i hiQn truirng

O Vi niI6y miu

O V,0n ttlc

g 1uu lupmg

oNhictdo

TT-QTIIT 09; US.EpA Method I

TT-QTHT 09; US.EpA Method 2

TT-eTHT 09; US.EpA Method 2

TT-QTHT 09;

Kh6ng khi

Do t3i hiQn trudrg
Ldy miu

o Nhiet d0

oD0Am

O T5c dO si6

o Titlng dn

D EQ rung

O Anh sring

TT-QTHT 17;

TT.QTHT 17;

TT-QTHT l7;

TT-QTHT t2;

trHF

O Bpi tting

o so,

DNO,

trco

TCVI{ 5067:1995

TCVN 5971:1995

TCVN 6t37:2009

TT-QTHT 19 co

MASA Method 401-
.,:.

MASA Method 701

MASA Method 809



J\.' rAr. r\\J(J.r llt\ vA ivlL./t LI\(JL,r1\\J r rl\n rtl\ \Jtlll\\J
TRrrl'ic TAM QUAN rni.c rla. r? rtruAr rnr xcur.0N mOr rRrtolic rirEn AN cIANG

DC:822Trar Uung E4o, P. Binir l$6ntr, 'l'P. Long Xuy6n, Tinh An Giarig
ET : 029 63 .9 5 5 .A 02/ 02963 .95 5. 00 8 : F ax: A29 63 .8 5 7.53 4 BMOl-K/NI4

t. rn62qfip.gQu: BUVKHixqNG QUANH/KIIM:."ft.1Q4..,..QL

r .vi tr,1itffrnd1i1 i i-;\,
N*+Iliqiiii'enffi,p rhq, d* . . k. .e, il.; . h."L . .d=d- i, . . ir...r. . A . *. .u. i..

hd U,ax, 1' q au,r^ gr, '.r&l . .^-.t^ 'o '|i1 d.' ^:
2. Tea\@^ ifi , 

: i''r ci c /."/ X:....f!T+a:5.. Y:.A4.9,Y.X5.?..
3.rhdi bi&t-rhufi$r' ..J:\....gio: ..l.c,,...phirt I Ngay: l.L thine /.4. ndm2}ZA
4.Nguoi l6y rndu 9V +Li""h

5.D4c di€rn ncri thu mhu
:. .,(Ngu6n t5c tlgng nhtr ddng xe

qua lpi, bpi, hu6'ng gi,i,....)

Khdu/cdng doan/khu vuc phdt sinh ngu6n thii chfnh:

-l\= A"&:-\*r4 -+;---Lq^i-&"\-r-u;-
6.Eac tli6m thdi ti6t
(Mdy, mua, n6ng, gi6)

jr{-: h ** --- , q":-i rr'\
tl

7.T6n thiet bi .El Bom FII-Q; tr Bom Sigrna 500/Sibata; GLBom AP Buck

8.Vet Hdu thu m6u Gl Binh h6p thu thriy tinh (dung tich 30rnl); S Ong x6p thriy tinli; ! C6i lqc

bui (sqi thfry tinh); B6ng nOi pVC 8mm; fl Gi6 cl6'; tr khric. .. ...

9. Chi ti6u do hiQn trucrng

T6n thitit bi On (dBA) Rung (dB)
Arn clQ

(%)
T6c tIQ gi6

(n/O

Frsl"N,l c
(L-a1t

2.Thdng tin thu & bio quin miu

Chi ti6u phAn ticlr Tuit aiu TI*6t tt ,ic
LuLl luong
(liVpltfit)

Vat lieu thu
mau

Vkhong t{tri

(r it)
Bio qudn

nlau

D Buichi; .,

tr^" \ n ^ t

" q,\$/'\ ..t.s.\.,,.o /.tl.s.a. 600 Gi6y lec 24mj HOp BQ

El NOz; E'SOz;

EINHr; E-HzS ;

tr HF ; D.......;

flOr ; tr.....;

.'1.%..',t'g.
\^l1'\zt

/..1...-\.(/. 0,5 l0ml 20 Lph

Eco
l\^ )e, .t.u\.t.o. 0,5 5ml 0,5 L4nh

Cin bQ l6y m6u
(K!,, ghi rd hp ftn)

,( /
/^u( '

/

GiSm s6t E4i diQn co sO

(Kj;,, ghi rd h9 ftn) (Ki', ghi rd hP r?n)
Xic nh$n cfra tlon vi YGu ciu

(Kj,, ghi rd hq) {0n)

Ghi chi: rq6i u! tri ldv m6u dtqc m6 td banq nhat ki hien ttdnq tgi thdi di€m t6v mdu d tronq phia ssu tr.rdnq Lnq vdi tiJrc toai m1u



J\J 
' 

.f1,! l.\\JLJ .Lr\ V ft lvi\Jl r I\\J\Jr\\J l ll\r l arf\ lrlilr\Lr

TRUNG rAiu quan rnAc va r<? THU4T TAr NGrryaN ruOr rRrtolqc rinrr AN crANG
DC 822 Trin f{ung E4o, P. Binh Kh6nh, TP. Long Xuy€n, Tinh An Giang

ET:02963.955.002/02963.955.008:Fax:A2963.857.5-a4 BM01-I(M4

1. Tl

2.To. \-gp,i.c il:'L ri c'J
3.rhdi\@ntjiafr .../.b.....gio: ...q:.S..phft I Ngay: 41, ttrilrrg/tt.. ndrn2020

4.Ngudi l6y mdu g? 'r Lir\^

5.DEc cliOrn noi thu m6u
(Ngu6n t6c ttQng nhu ddng xe
qua l4i, b1ri, hu6'ng gi6,....)

Khdr.r/cdng doanlkhu 4rc ph6t sinh ngudn thii chfnh:

n

6.DFc ctiCrn thdi tiet
(Mdy, mua, ning, gi6)

I I ".rS , c*'.., a,\ ,

\)

T.Tilnthiet bi I Bom FII-Q; f] Bom sigma 50O/Sibata; n Bonr AP Buck

8.Vat li6u thu mSrr
n Binh h6p thu thtytinh (dungtfch 30rnl); I Ongx6pthfry tinh; n Cr{i lqc
bsi (so.'i thiry tinh); D 6ng nOi pVC 8mm; I Gi6 et6'; g khric......

9. Chi ti6u do hiQn trudng

TOn thitit bi on (dBA) Rung (dB)
Am tIQ

(%)
T6c tfQ gi6

(m/s)

I-rX" Xtt
e r - e t

TII/KHi lcr

2.Thdng tin thu & b6o quin m6u

Chi ti6u phdn tich Tuit aiu Trdt tr,,i"
Luu lugng
(litlphtt)

Vit li6u thu
mau

Vurdne thi

(r it)
Bio quin

mall

n Rpiclli;
\,a r A 1

E...}/;..:U."^..{a h' I f rsij
l.*sr t rhr r

ar.q..t/.,r.. 600 Giiy lec 24nt3 Hqp BQ

EINoz; Dsoz;

D NHr; N HzS ;

tl t{F ; tr.......;

flOr i n.....;

\
i1'<</""'""" /r 

ttqf
..,.y. ..,. 0,5 l0rrl 20 Lanh

EI CO
1.3

'/(
..r z)r.5 0,5 5rnl o5 L4nh

Cin bQ t6y mdu
(Ki, gy rd he ftn)

A^_l
/

GiSm s6t Epi diQn co sO Xfc nhgn c&a tlorr v! yGu ciu
(K!,, ghi rd h9 t€n) (Kj,, ghi rd h9 ftn) (Kj,, ghi rd h9 ftn)

V
Alli-U^^L

6hi chi: u6i vi tri ldv mdu dugc mO td b&nq nh1t ki, hi€n trudns tqi thdi didm l6v m6u & tranq phio ssu ttrdnq irnq vdi tillr,s loai mdu



J\-' r..1'r r\\JrJ I Dl\ v.|\ lv!\Jr rI\L'J1\\J I ll\rl .1'\l\ \Jti\i\\J
TRUNG rAnr Quaw rnAc va rV rHUAT rAr Ncuvnn naOr rRrIoNG rir\rn AN GIANG

EC:822TrAn HLlng Dgo, P. BinI l(li6nlr, TP. Lorrg Xuyen, Tinh An Ciang
ET: 02963.955.002102963.955.008; Fax: 02963.857.534 BM0l-KnVt4

1. ftomtriFl
I

: BU. r/KHi XrrNG QUANH/r(HM:...KJ.c.).:.0L..

..?.v+.r .!s.c.v..pL,:.-1. H . A"l,.q.:..1"=*. p.):q..:v.,'
Y.* ['i\" 

'',c'cl 
o". i';{ ro^^\ d''k r' ;

z.rqa'dqti ;@l X:,. . ,5.Q:4 I*.LV. . Y:...zrtLdY*,!4.4...
3.Thdi gian thu mdu ..J..1r......gio: ....(.ci..phrit I Ngay:,t.1 ttrane ./!nam2020
4.Nguoi ldy mdu :"1 t Li*\.

5.D[c di€rn noi thu miu
(Ngu6n tdc dQng nhu cldng xe

qua l4i, bpi, hu6'ng gi6,....)

Khdr:/c6ng do4n/khu v.uc ph6t sinh ngu6n th6i chfnh:

___L\*-___doJ,, \ ,, ._* bC. &__\_.=u *lh--n+-1--1D!--?--I

6.DEc di6rn thoi ti6t
3 ,,

(MAy, mu4 ndng, gi6)
hnJ' rh-." , t.,- ri.\ o

7.T€n thi6t bi n Bom FII-Q; tr Bom sigrna 500/Sibata; fFBcrm AP Buck

8.Vat fiQu thu m6u
.[ Binh hdp thu thriy tinh (durrg tich 30rnl); E Ong x6p thtiy tinh; S] Crii lqc
bei (ssi thiy tinh); [ 6ng nOi PVC 8mm; E ci6 tl6; I kh6c.. ....

9. Chi ti6u do hiQn truong

Tdn thi6t bi on (dBA) Rung (dB)
Am d0

(%)

6i
r oc 09 gro

(m/s)

bn. I.'lR { C
(1-,(k

2.Thdng tin thu & bio quin miu

Chi ti6u phin tich Tu6r aiu Tr6t t'nrc
Luu luo. ng
(litlphrit)

VAt li€u thu
mau

VHronekhi

(l it)
Bio quin

mau

E Buichi;

s.IJ"..b.$.Y.r" JL
t ( r q f-)

't

| / \t
.l.st..LrA.

h
l.S..2.cz 600 GiAy lec 24m3 Hqp BQ

N Nor; Ef soz;

E NHI; E HzS ;

tr HF ; f1.......;

I Or ] tr.....;
l. r).0.n.

h
lF a

.t4..)-..!9 0,5 lOrnl 20 LSnlr

EI CO
lr | ^l.Li...kr!..'.

, ,-La
.4.h..,49 0,5 5rnl 0,5 Lgnh

Cin bQ t6y m6u Gi6m sit D4i diQn co sO X:ic nh$n cfra tlor vi y6u ciu
(Ky, Shi rd h9 t€n) (Ki,, ghi rd hq t€n) (Ki', ghi rd hq t€n) (Ki', ghi rd hg1 ftn)
() tL{"-4 \@.-

/'I
N a( \aat-q

4

Ghi chtj: fqdi vi tri ldV mdu CItqc mA td b&nq nhQt k,i hi€n trudnq tsi thdi didm ldv mdu &tronq ehio sau tddnq t?nq vdi irnq loai m;u

t.v/ q'i +frtii"d;l''1"- I

6Ncu\qci1trrS,ffi p{,ffiiA"l



5U'lAl NGUYbI\ VA lvlut I KU Ul\lr I ll\n lll\ ul/11\u
TRUNG TAM euAN rn6,c vA Ki TIrL]AT TAr NGUYEN MoI TR[ro'NG rints AN GIANG

DC:822 Trhn l-lung Dao, P. Binh Khinh, TP. Long Xuydn, Tinh An Giang
DT: 02963. 955.0C2 / 029 63.9 5 5.0 0 B; Fax: A29 63.857 .53 + BM02-NA{1

1. Th ffitK NII,

r.vi dfih-ffYuian;:" ;\
Ne"k$rt;re#gi$mau)

[. Sd- p\;- \---Ai'Ni2\J
''",-;"t-l-l t' t

(

2.rinhffib#r
Miu s6c, mii, dQ trong cria
nu6c vd chdt r5n lcr lt'ng)

\
Yq' A.*- , c; -*) -

3.Tqa d0 X: ryf1Lq lL Y: llAY 5b:
4.Thdi gian thu m6u

i?F^
..I. 5..gio: . S.O...phtit Ngdy: /. I th6ng 4 L ndm 2020

5.Nguoi liiy m6u

6.E4c cli6rn noi thu rn6u

(Che dO thriy vdn, ngu6n t6c dQng)
fr-L+.. . P.{" . .." . .n + . . ..X* . .o*..'. . .\rFr, . . h..i. . . . hS,;'

h4 ^^\6 , iil*-tff;{;;V; n .ili.,.

7.Dlc di6m thcri titit
a(Mdy, mua, n[ng, gi6)

8.Chi ti6u do hiQn trudng

TGn thi6t bi T"(uC) pH DO(me/L)

Fcilrqc ) r( 5,90
I

2. Thu vir bflo quin miu

OC

GiSm sit
(K!,, ghi rd hq t€n)

Lr.0r B.;

Cin bQ l6y miu D4i diQn co s6' Xic nhfn cfia don vi y6u ciu
(Kj,, Shi rd ho ftn) (Ki', Shi rd he ftn)

\O---Y.''
Nf \a"q

A

ghi.rd hq ftn)

/r,,r
(Ki,

/

Quy cich th6 tfch chai
S6

lugng
Cdch bio quin Chi ti€tt phdn tich Ghi chf

Nhua PE (2 lit) l; tv

b1-oc<lanh<5oC

bpH (HzSOa) < 2

tl pH (HNO3) < 2

l.!..', h.S..0.s..)
T

Pl t)o ..

f(q.

.&.hr.rr,, i...t. t:)... .t*.tt q.l ). y..

.ll.\ e-s **,(..?.=..l 3f );
).4,d a..,..Qv.oi. --i-..-- --

C c !.,' (. c, f lYyl

/

Thriy tinh ndu (1 li| ..91.
tr pH (HzSO+) < 2

! 1oC < lanh < 5oC

Thriy tinh r'6 trung

(250m1) lAy 100rnt
f ) | E 1oC < l4r,h < 5oC

Ghi chtj: M6i v! tri tdv m6u drqc mO td b&nq nh6t kg, hi€n trudnq tqi thdi didm ldv mdu & tronq phia sau tudnq tnq voi tirnq loai m6u

I

al



sO rAr Ncwnx vA uOt rntroruc riuH eru ctANG
rAm gunw rni,c vA xi rnu{r rar ncwEN uOt rRusttc-riNH AN GIANG

',:BZ?Trian Hung D4o, P. Binh Khinh, TP. LongXuy6n, Tinh An Giang
BMo2-N/1!{2DT : 0 2 9 63. 9 55.0A2 | A29 63.9 5 5.0 0B; Far 029 63.857 .53 4

Ghi chti: u6i vi tri ldy mdu ilu,gc m6 t& b&ng nhQt k:i hi€n trudng tqi thiti diim I6y mdu d trang phia sau tvo'nq 0 trg vdi ti'ng lcgi n;ar

a,

Nrl6c rrrAvr(HMt. . .t{.f.... n L. ..

l.Vi trf

2.Tinh"@ng mdu
(Mdu s6c, rnrii, dQ trong cria nu6c
vi chAt ran to ltmg)

Ngiy: .41-..*e^e /.4 ndrnzo.?.c'

6.E{c iti€m noi thu mdu
(Ch6 dO thriy van, nguiin t6c

d0ns)

Noi ti€p nhdn ngudn

C6c ngudn t6c dQng kh6c:

7.Elcttri€m tfrOi tiet

8.Chi ti€u tlo hi$n trubng

9. Luulugng

Euong kinh:..........

Mgc n'-rdc:

:

Ddi:.................

R$ng:...............

Mgc nudc:.........

Dudng kinh:..........

Mgc nudc:............Kich thlr6c:

tr FPl0l

tr TDS-lOOH

D Flowcert

Luu lugng trung binh:
(m3/ngiy.d€m)



sO rar NcwEN vA uOr rmrdnc rlNH eu GrANG
TRIING rAu quer,l rnic vA ri rnu4r rar r.lcuyEw rraOr rnrrdNc rf,wn arnr GIANG

DC:822 Tdn Hung Dao, p. Binh Khdnh, Tp. Long xuy6n, Tinh An Giang
DT:42963.955.002 955.008; Fax: 02963 .BST.SS4 BMO2-NA{2

2. Thu vi b6o quin mfiu

Quy crich th€ tich chai
S6

lugng
Circh b6o qu6n Chi ti€u phdn tich Ghi chri

Nhlra PE (2 lit) .Qr

E Loc< l4nh < 5"C pH;F}ff,,d W,&I'
. c.qD.,..h.e. 0(. i,...tfo ....M i.[r1..

K [,be.s.n\0..(.iii r. H*"
.r.j. r C.).o.i A*'.

[ipH (HzSO+) < 2

tr pHftINOr) <2

tr..

Thty tinh ndu (1 lir) .9.r.
tr pH (HzSO+) SZ

EFI"C< lanh < 5"C

l-"*' A .**..r:n^. uf. .t*.u . i
Thriy tinh v6 trtu1=
(2s0ml) 6y l0omt C 1"C < lanh < 5oC

lt b.(g'{i-"uf''."'-rl

Cin bQ 6y miu
(Ky, shi rd he thn)

Gidm sit
(Ky, ghi rd hp t€n)

Dgi diQn co s&
(Kj,, ghi rd h9 t4n)

V
ilVf .r,^A

X6c nh$n cria altrn v! y6u ciu
(Ki, ghi 16 hq ten)

Ghi chri: ntt6i vi tri ldv mdu 6a' c m6 td bdniq nhQt ki' hi€n trvdng toi thdi di€m r6y mdu &trong phie sau tuong *ng vdi timg roqi m6u



lffi:lH- #sdrfu xcuv$x - u0r rnUdnc AN GrlNG
Envimnncrlol rmuw ofAn Gicng

rRUNG rAm qu4u rnAc VA xV r-Hu4r
rAt ncuytn-rvl6l rnuonc lx cllxi;

Monibring ccnler ud talaical Rd'tt6
Eavimurcntol An Gi.rA

GCN iili itdu kign hoqt.lgng dhh vU qorn trfc mOi tnrdq OIMCERTS 04f)
@/c: 822. Triin Hng Dp, P Birrt Khfuth thrh ptui tn rs Xttyen An Giong;

Tel : 02963.95 5.N2; Fc: 0296j.857.534)
ttA,

KET QUA PHAN TICH
TEST REPIORT

KQ:112063/874I.{

-Do'n vi you ciu: TT DAU rtt PHAr rRIEN H4. TANG vA HO rRo DoANH NGHTEP

KHU KINH TE TiNH AN GIANG

-Dia di6m thu m6u: KIIU CONG NGHIEP BiNH LoNG

-Dla chi: Xa Binh Long, huy6n Chdu Phf, An Giang

-Ngudi gfri/thu miu: L6 Phu6c Sang

^i. i ^,-;o luqng mau: ur

- Ngiy nhin/thu m6u: l2/ll/2020

-Vi tri thu miu/Ki hiQu miu: Tai cria xi nudc thii tr€n s6ng H{u/l{T-BL

-Lo4i miu/Tinh tr4ng m6u: Nudc thii/Trong, c6 c{n

-K6t qui phAn tich:

*-Ghi 
"hi, 

+Kiit qud phdn tich chi c6 gid
+1t: thiiau itwc c6ns n:h,in rheo wltls 515: (2): Chi fieu ilwc chfing rt,6n theo yIMCERTS 041:

+T:hdi sia, luu 
^A, 

5 ngiry hi ti. ngdy trd kit qud; WH: Kh6ng phrit hi6n
+pH: chi Iiau do hien E,rdng:

TO PHAN TiCH
Long Xuy€n, ngdy l8 thring l7 ndn2020

VILAS 5t5

TT CHI TIEU DoNVI PHUOI{G PH;,P TI{} KETQUA

01 rztpH TCVN 6492:201 1 6,91

02 0t,3g551r5n lo limg mglL SMEWW 2540D:2012 53

03 (t)(4COD mglL SMEWW 5220C:2012 99

04 r,rBOD5 (20"C) mgL SMEWW 52108:2012 OJ

05 rrtrztClo du ntg/I- SMEWW 4500-Cl.B:2012 KPH
(MDL={,2mell-)

06 ,,irTdng Nito ng[, TCVN 6638:2000 1'7 .',)

07
ruet1$1gPh6t pho

(tinh theo P)
mglL SMEWW 4500-P.B&E:2012 38,8

08
a/T6ng ddu md '

kho6ng
mgll, HDCV-PTMT-22 KPH

(MDL=o, I mgll)

09 oaColiform MPN/100mL TCVN 6187-2:1996 l,1xl0'
: + K't oud Dhdn tich chi c'I si,t tri t on 

^du 
thti:Ten nAl/Ki hiAu ndu duqc ghi theo y'!u c,ia khdch hdng

*rD6F4
IAM DOCI)6C/lw__!X+u'c'i!\.^'

i/.'4l OUAN TRAC
I >r : _.-_ _. ._ l:
i 3l vA xV rH[il )-
,\ni:uti,[/j

-hh'Tan tfu,t

nargttt@t**4,r0rphh lt$nNanM dldt*rtldrhtietd,'Atr4Wry&grbj,gY"t uttdtDaDWdoW'tut PTN



sd rlr xcur6x - u0r rntldxc AN crANc
Envimnncatol rmuu olAn Giong

TRUNG TAM QU4N TRAC VA KV T*HUAT
TAI NGUYEN-MOI TRU'ONG AN GIAI{G

Llonilotiag ccnhr ondffiaiczl Rcsv,lru
EavitorunawlAn Giang

GCN dfr ilidu kiSn host itQng dich vg qan trdc m6i tnrdng (VIMCERTS 04r)
@/c: 822- Trdn Hng Dp, P Birt Kluh,h tfinn dui tong Xrryd4 An Giang;

Tel : 02963.95 5.N2; Fu: 02963.857. 5 34)
tr^f

KET QUA PHAN TICH
TEST REPORT

KQ:112062/874N

-Do'n v! you ciu: TT DAU Tr/ PHAr TRIEN H4 TANG vA HO TRq DOANH NGHIEP

KHU KINH TE TINH AN GIANG

-Dia di6m thu m6u: KHU CONG NGHTEP BiNH LONG

-Dia chi: Xa Binh Long, huy6n Chdu Phti, An Giang

-Ngud'i gi'i/thu m6u: L€ Phudc Sang - Ngny nh$n/thu miu: l2lll/2020

-Sii tuqng m6u: 0l

-Vi tri thu m6u/Ki hiQu miu: Tr€n s6ng Hau tai di6m tiiip nhfin nu6c thii crla KCN/I'{M-BL

-Lo4i m6u/Tinh tr4ng miu: Nudc mat/Hoi <lgc, c6 cin

-K6t qui phin tich:

TT CHi TIfiU DONVI PHIJONG PHIP THt' xfr euA

01 .tpH TCVN 6492:201I 7,16

02 PrOxy hda tan (DO) mgll TCVN 7325:2004 s,90

03
utr:tT$11gchat r6n lo

hmg (TSS)
mgtL SMEWW 2540D:2012 60

04 r,COD mgll- SMEWW 5220C:2012 30

05 p;BODs mgL SMEWW 52108:2012 20

06
pAmoni

(NH4ttinh theo N)
mglL

SMEWW 4500-
NH3.B&F:2012

0,709

07
r,rzrPhosphat

(Po43-tinh theo P)
mglL SMEWW 4500-P-E:2012 0,15 1

08
--.-i ,;, -," I Ong oau mo mg/I- TCVN 5070:1995

KPH
(MDL:o.3ms/L)

09 /'rarcolifonn MPN/I00mL TCVN 6187-2:1996 4,6x l0o
Ghi chtl: +Kit aud phdn tich chi cA si,t tri trin 

^iu 
ht:Ten nAu/Ki hiea miiu duqc ghi rheo y4u aia khdch hdngqud phdn tich chi cd gid

@
VILAS 515

+ (1): bhilieu duqc c6ng nhQn theo YII"tlS 51 5; (2): Chi tiAu tfiwc ching nhQn theo YIMCERTS 041 ;
+Titdi gian tw ndu 5 igdy tsi tit ngdy fi tait qud; KPH: Kh6ng phdt hiQn
+pH, DO: chi fieu do hien trdnS;

TO PHAN TiCH
Long Xuy6n, ngdy t8 th6ng l1 ndm2020

./-e
\ngrAy D69t
lllQ GIAM DOCy

,YN-z/,{4-----

TrAn Di6m Ai hln^ Qri

7",9r!g)
/[)/rnuro rAu\
i 1'.,/ ouAN TRAc-( vA. xY +ru4t
\ 
o-\ TATNGUYEN

\\-.\ MOIT'UdNE,

rh6ag tht4c sao chlp ,t0t phh *& qfi pmtr dch dtfi * t' n Aec tb pe U*Aqc{&gI bi,r{8,ili dt DGD holc.it Ph|, bich PTN



sffi'
li---f-tff-+'

sd rAr ncuvtt - uor rnUduc AN GHNG
Eavimnnanul twuu olAn Giang

rRUNG rAm qu4x rnAc VA KV r*HUAr
TAr NGUYDN-ruOI rndoxc nN creni;

Llonilodng c.nta sd ffinicd Rlrr,retrs
EnvinanntdAn Gioag

w
VILAS 515

x
GCN iifi rfdu tign @t ilflng dch vB Srn trlc m6i tnrd4 (VIMCERTS 04f)

@/c: 822. Triin Hung fu, P Birt Khtu h Ahn phi tng Xrye4 An Giang;
Tel: 02963.955.N2: Fu: 02!M3.857. 5 31)

" 
A ,

KET QUA PHAN TICH
TESTREPIORT

Ttaiig 1/2 '.'*'XQ|1120?6/J45KK

-Don vi yau cAu: TT DAU Ttt PHAT TRIEN HA TANG vA HO TRq DOANH NcHrEp
KHU KINH TT TiNH AN GIANG
-Eia ili6m thu miu: KHU CONG NGHIEP BiNH LONG

-Dia chi: Xd Binh Long, huyQn Chdu Phri, tinh An Giang

-Ngudi thu/giri miu: L€ Phu6c Sang

i --, ^- l,ort mau: Knons Knl

-Vi tri thu mAu/Ki hiQu miu:

-Ngny thu/nhSn miu: 12/1112020

+ Ngodi KCN phia Bdc du dn trong ph4m vi ban kinh<500m so v6i ranh gi6i dg 6rlKKl-

+ NgoAi KCN phia Nam dg an trong ph4m vi brfur kinh<500m so vcri ranh gi6i du

+ Ngodi KCN phia TAy du rin trong pham vi ban kinh<500m so v6i ranh gidi du

-Sii luqng miu: 03

-Phuong phrip l6y miu vi PhAn tich:

+ phuong ph6p l5y mdu vd phdn tich c6c chi ti6u theo TCVN, TQKT-2002, PHUONG PHAP

NOI BQ Vd METHODS OF AIR SAMPLING AND ANALYSIS

+ D6 dn: Mriy do cAm taY Testo 816

-Ktit qui phin tich: (Trang 2/2)

Long Xuy€n, ngiy 18 thang 11 ndm2020

16 psAN ricn

g6Ih* Q't

'e.!Ir

lZnu"o
T-al ouAN I
lll vArir

L TAtNcl
i\ M: 'F.

F5drAu\-r
!/ guA}
rl VA KY

*'ltqrFr-,\ 
uor rnuoHo

TrAn Di6m Ai

*wwqh'&* marcc L*dtnrbb PrN



KET QUAPHAN TICH
KQ:182026/34sKK

Trang 2/2

t,,
W.u

*Ghi chti: +Kdt qud phdn ttch chi c6 gid tri tr€n mdu thti; T€n mdu/Xi hrcu mdu dttqc ghi theo y€u cdu cua khdch hdng

+(2): Chi fieu dugc chftng nhQn theo VIMCERTS 041; KPH: kh6ng phdt hiQn;

+0n: Chi ti€u do hign trudng
r/

Vi Tri
0)0n

(dBA)

@Tilngbgi lcrlfrng
(rsP)"

(mg/m")

@co
(-g/-')

(2)NOz

(mg/m3)

(2/SOz

(mg/m3)

PlNHr

(mg/m3)

(r/HzS

(mg/m3)

KK1.BL 64-70 0,059 4,43 0,070 0,075 KPH
(MDL=0,010mg/m3)

KPH
(MDL=0,007mg/m3)

KK2-BL 61-68 0,055 4,36 0,068 0,072 KPH
(MDL=0,010mg/m3)

KPH
(MDL=0,007mg/m3)

KK3-BL 63-68 0,063 4,65 0,073 0,081 KPH
(MDL=0,010mg/m3)

KPH
(MDL=0,007mg/m3)

ffi

.]
V | 

-.-'--
(-/'-'*



SO TAI NGT'YEN VA MOI TRLTqNG 1'INH AN GIANG

QUAN TR,4,c vA KY THU4T TA NGUYEN MOI TRIIONG TiNH AN GIANG
: 822 Trbn Hung Dao, P. Binh Khiinh, TP. Long Xuy6n, Tinh An Giang

DT: 02963.955.002 955.008; Fax: 02963.857.534

STEN BAN TIIU IvTAU ri r;"*';l
i vl-r$1s I

-CEn cri chric nlng ho4t dQng cria Trung tdrn Quan tric vd K! thuit Tii nguy6n Mdi truong tinh AG
^i-Theo y6u cdu cria: Trung TAm D6u Tu - Ph6t Tri€n Hp Tdng Vd Hd Trq Doanh NehiQp Khu Kinh

K€ TinhAn Giang

-Hdm nay vdo lric4.O-.gioQCphrit, ngdyl0. thing3..ndn 2021.

r.cH(rNG ror cdu c6
l.Dgi di$n Trung tirn Quan tric vn Ki thuit Thi nguy6n M6i trudng tinh An Giang

a . ,-r--+. a r? lY
-Ong@d):hJcjttlenV$..[h]+r...l.am..Chrlcvg:..NV................EiQnthoai:............ A.J

^ .i\a , \^ l. n
-Ong@n):.\.c..Vrit.finK*.........Chr?cru:.....N\y'..,.........DiQnthoai:....

2.Thinh phdn gi6m sit

-Ong@i):...... ........ChricvU:.....................Dipntho4i:..................

-Ong@d):...... ........ChricWr.....................DiQnthoqi:...........

3.D4i diQn tton v! yOu ciu

-Ong@i):...... ........Chricvu:.....................Di€nthoai:..

4.D4i diQn ccr s&

-Ong@A):.Nl111fnD.*i;J*n.{'.........Chricvp:....$tj.i............Di$nthoei:

II.NQIDTJNG CONGVIPC

1.D!a di6m: Khu C6ng nghiQp Binh Long.

2.Eia chi: xd Binh Long, h.Chdu Phti, An Giang

3.Mgc dich thu miu: GSMT.

4. Lo4i hinh/d4ng mdu dugc quy dinh cho tirng bitium6u theo thri t.u nhu sau:

4.l.Nufc m{t/nudc thii/nudc n_gAm: BM01-N:tr/1vI1 BM02-N:EI[M2 BM03-N:tr/1\43
s6 lugng m6u : .......".... ....-!1......

4.2.Khi xung quanh/khi thii ld d5t : BM01-K:fl/lVl4 BM02-K:tr/1VI5
Sdrlugng mAu : .............

4.3.DAt/dAt trAm tich(bnn) _ : BM01-D:EM6 BM02-D:U1vr7
Sd lusxe mAu : ..'..........

4t-., . 9..1 .'. 'f
Bi€n ban duqc lflp thanh..J....ban, kt5t thrlc lfc/.9...giddt.phrit, ngdy.29.thring.j..ndm 2021, dd

dqc 14i bi0n ban cho nhirng ngudi c6 t6n tr6n cirng nghe vd ddng y.

Don vi y6u ciu Gi6m s6t D4i di.6n co s& D4i diQn TTQT
/// ,4llz --''/l

'f u,, a 14u^=u
I '4: ) r , ti I t.. 'l) N .,*rI, v i7,"r. 7r, L

Ghi chi: MAi vitri tdy ndu dtqc n6 td bing nh1t ki hien tuttng taihai aid. td';l.6u a uorg phio ,L, lrong fung vdi titng;loli mdu



sd TAr NGUyEN vA ruOr rnudNc riNH en crexc
rRuHc rAu euer rnicvA rirnu4r rfu Ncwfx ruOr rmrdrc riNnan crRrc

DC: 822 Trln Hung Dqo, P. Binh Kh6nh, TP. Long Xuydn, Tlnh An Giang
DT: 02963.955.0 02 / 029 63.955.008; Fax: 02963.857.534

LOtt mau Phuang ph{p

Nu6rc m{t TCM.I 6663-6:2008; TCM{ 5994:1995; TCM'{ 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016; TCVN 8880:2011

Nu6c thii TCMI{ 5999:1995; TCVN 6663-3;2016; TCVN 6663-1:2011; TCMII 8880:2011

Nrnlc ngdn TCMTI 6663-11:2011; TCVIII 6663-3:2016; TCVN 6663-1:2008; TCVN 8880:2011

Nudc bi6n TCVN 6663-l l:2011; TCMI{ 6663-3:2016; TCVN 6663-1:2008; TCM.I 8880:2011

oAt TCVN 7538-2:2005: TCVN 5297:1995

Birn, trdm tfch TCM{ 6663-15:2004r TCM{ 6663-13:2015: TCVN 6663-15:2004

ChAt thii rin TCVN 9466:2012

Thriy sinh SMEWW 102008:2017 : SWEWW I 05008:201 7

Kh6ng khi
xung quanh

Do tai
hiQn

truong

! Nhiet d0

Li L'O ATN

_-; ." ..u roc oq glo

QCM.I 46:20|2/BTNMT;

QCVN 46:2012|BTNMT;

rT-QTlrT 17;

! Ti6ng 6r
A DQ rung

TCMII 7878-2:2010;

TCVN 6963:2001;

Liiy &
bdo

quan

mau

tr Byi t6n

! so2
! NO2

trco
! NI{3
! II2S

! }IF
! Bqi chi

! Ozone

D Benzen

Ll I Oluen

! Xylen

! Styren

TCVN 5067:1995

TCM{ 5971:1995

TCM{ 6137:2009

I{DCV-QTMT- CO

MASA Method 401

MASA Method 701

MASA MEthOd EO9

TCVN 5067:1995

MASA Method 4ll
MOSH 1501

NIOSH 1501

NIOSH 1501

NIOSH 1501

I Phenol

n c.H,
O ClI4
I Methyl Mercaptan

! Clz

! HNO3

D HCI
I HzSOr

D Arsen (As)

D Cadimi (Cd)

! Mangan (Mn)

! Nikel (Ni)
! Thnyngnn(Hg)
I Chrome VI (Cf*)

MOSH2546
MOSH 1500

MASA Methods 101

MOSH2542
MASA Methods 202

MOSH 7907

NIOSH 7907

NIOSH 7908

OSI{AMethodID 105

OSIIA Method ID 704

OSIIA Method ID 121

OSIIA Method ID 121

OSIIA Method ID 140

OSIIA Method ID 215

Khi thii

Do tai
hiQn

trudng

! Ltru lugng

tr Vi tri lAy mdu

D Hem Am

! KL mol ptrl

khi kh6

EPA Method 2

EPA Method I
EPA Method 4

EPA Method 3

trOz
tr co,
!co
n No"(NG|-NO)
! SOz

TT.QTHT.s9

TT-QTIfI-59
TT-QTHT-s9

TT-QTFIT-s9

TT-QTHT-59

LAy &
brio

quan

EPA Method 5

EPA Method 29

EPA Method 29

EPA Method 29

EPA Method 29

! D6ng (Cu)

D Kem (Zn)

! l{zSOr

! IIF
! HCI

EPA Method 29

EPA Method 29

EPA Method 8

EPA Method 26A

EPA Method 264.

! Bpi t6ng

I Cadimi (Cd)

! cht (Pb)

! Arsen (As)

tr Thriy ngan (Hg)

Ghi chl: Mdi vi t l6y mdu dugc mi td bing nhit ki hiin tnrdng taithdidi€m tdy nAu dtrong phio sou tudng tng vdltirng toqi m\u



i i Jr' qr1

VA.KV THUAT
TAI NGUYiN

s0 rA NGr,ryEN vA rr,r0r rRr,rdNG rlNH AN GrANc
euAN rnAc vA rf rnu{r rfu ucwEN MOr rRu}NG TINH AN GrANG

: 822 Trin Hung Dao, P. Binh Ktrdnh, TP. Long Xuy6n, Tinh An Grang
DT : 0 2 9 53. 9 55.002 / 029 53.9 5 5.0 0B; Fax: 029 63.857 .534 BM02-N/]VI2

NTI6C THAI/KHM: NT-BL

1.Vi tri thu mdu
(T?i b6 xu li hay ctuimg 6ng dAn

ra MT,... hoac tai di€m ti6p girip)
Cria xi NT h€n s6ng Hgu

2.Tinh trqng mdu
(Mdu s6c, miri, dQ trong cria nudc

il r. .,
va cnat ran to [mg)

. . .rrr-*;.i. . .*yi ;..c[.1c ..; . .. .i .L. Cab,. ..

3.Tqa d0 X:.5.9<'.f,.?.e:. Y:.... .r1.1.8 S/r5..'1...[.!.FtJr-o.. ^ A G)

4.Thdi gian thu miu ..rLo..gtrit:lt0.phrit INgay: h.Q..tlt^g.5. n6n ZO.2,l _

5.Nguoi l6y m5u ..:ibG'.....t...A,rk

6.D[c ditirnnoithu miu
(Ch6 dO thtry vdq ngudn tac

d0ng)

Tinh trang v4n hanh:.. . .. $. c,e;r. . ..\(dn. . .. A "i!^. .

Noi ti€o nhdn nsudn thii:

C6c nsuAn t6c d6ns kh6c:

7.Ddc di6m thoi ti€t
., .,.

(May, mua, nang, gloJ

^- ,l'l.tJ' nrinr, orlo r'r Lu
/

8.Chi tiOu do hiQn trucrng

T6n thi6t b! T"eC) PII

D++5-f

9. Lur lugng

Thi6t bi do
'Hinh dpng cting: ! Trdn I Chft nhat !ChfrU

! FPl0l

tr TDS-IOOH

I Flowcert

Kichthudc:
Dudng kinh:..........

Mgc nu6c:............

Dii
Eulng kinh:...

Mgc nudc:

Thoi gian clo:
h.' tl€n tu...........di5n....-.

Vgn t5c: (m/s)

Ltru lugng: (m3/s)

Ltru luqng trung binh:
(m3/ngiy.d6m)

Ghi cht: U6i vi tri ldy ndu dvgc md td bdng nh|t kf hi€n trtdng tqi thdi didm tdy mdu d trong phia sou tvong vng voi tirng toqi m6u



sd rAr NcuyEN vA MOr rRrrdNG riNH AN GrANG
rRuNc rAu eueN rnicvA rirsu{rrAr Ncurfu uOr rmrdruc rlnuen cnuc

DC: 822 Trln Hrmg Dqo, P. Binh Kh{nh, TP. Long Xuy6n, Tlnh An Giang
DT: 02963.955.002 / 02963.955.008; Fax: 02963.857.534 BM()z-N/M2

2. Thu vir bio quin mdu

Quy c6ch thd tich chai
S6

luqng
Cdch bdo quan Chi ti6u phnn tich Ghi chri

NhsaPE (2lit) "l

P1"C<l?nhS5"C

pH, Ch6t r'in lo lung, CoD, BOD5

(20"C), T6ng nitq tOng ph6t ptro ltintr

theo P), Clo du.

! pH (HzSOr) 5 2

n pH $INO:) S 2

D.................

Thny tinh ndu (1 lit) (1...
0 pH (H:SOr) S 2

EI,I"C<l?nhS5"C
-: ,l -,, ,
r ong sau mo Knoang

Thriy tinh v6 trirng
(2s0ml) 6y 100m1

..lt.. M'c<taohSS"C Coliform

-.7,C i*L-
: --

Nqryi.v; Tfi,!, 'ltl"

C6n bQ 6y m6u
(Kj,, ghi rd he ten)

Gi6m sit
(K!,, ghi rd he ftn)

D4i diQn co s&
rxt,sny 

/oted

/ru
ll( l)t,,x /t,J'

X6c nhfn cria tlon vi yGu cdu
(K!,, ghi rd hp ftn)

Ghi chi: Mdi vitri ldv mdu duqc mb td bdng nh\t ki hi1n t.vdng tai thdi didn tdy n1u d trcng phio sou ttldng tng vdi timg loqi n6u



sd rru xcwfx - u0r rRr.rdNG AN GIANG
Envbonmental resowces of An Giang

TRUNG TAryr aU4N rRAC vA KV rHUAr
TAI NGUYON-MOI TRU.ONG AN GIANG

Monitoring center and technical Resources
. E nvironmcntal An Gfung

w
VILAS 5I5

KQ:0321200/r85N

- Don vi you cAu: TT DAU rt/ pHAr rRIfN H4 TANG vA go rRq DoANH NcHrTp
KHU KINH Tf TiNH AN GIANG

- Eia tti6m thu miu: KHU coNG NGHIEP BiNH LONG

- Dia chi: Xd Binh Long, huyQn ChAu Phri, An Giang

- Ngud'i lhu/gui miu: Nguydn Vd I hi6n Tdm - Ngiy thu/nh{n mdu:3013/2021

- Sii luqrg m6u: 0i
- Vi tri thu miu/Ki hiQu miu: Cria xi nudc thei trCn sdng H{u/NT-BL

- Lo4i miu/Tinh tr4ng m6u: Nudc thii/Floi tlgc, it c{n

-K6

qud phdn gta

GCN dfi tf6u klgn hogt itQng dich vg quan tr{c mOt trrldng (VIMCERTS 04f)
(D/c: 822. Trdn Hmg Dp, P. Binh Kluinh, tMnh ph6 l"ong Xtty€n, An Giang;

Tel: 02963.955.002; Fn: 02963.857.534)
t2 /

KET QUA PHAN TICH
TEST REPORT

L ":"'Z/4

+ (l): Chi eu dugc cdng nhSn theo VILAS 5],5; (2): Chi fieu A.qc chimg nhQn theo V|MCER'|S 041;

+ Thdi gian lnu ndu 5 ngiry kii ti ngay trd kit qud; WH: Kh6ng phdt hiin;
+ pH: chi fieu do hi|n trvdnS.

Long Xrry€n, ngdy 06 thang 4 ndm 2021

Phdng Quan tric vh Phln tich
M6i trudng

.1--

TrAn T ni EAm

t hin tich:

TT CHI TIEU DON VI PHT.rONG PHAP THU KET QUA

0l atpH TCVN 6492:2011 ? ?{

02 0,a,Chat rdn lo ltng mg/l SMEWW 2540D:2017 46

03 r)@COD mgll SMEWW 5220C:2017 99

04 arBODs mg/l SMEWW 52108:2017 64

05 rtntClo du mell SMEWW 4500-Cl.B:2017 KPH
(tvlDL=0,22mgJl)

06 rrarJ$ng |.lito mg/l TCVN 6638:2000 89, r

07
aarlfi1g p161 p66

(tinh theo P)
mg/l SMEWW 4500-P.B&E:2017

08
a,T6ng dAu mo

khoring
mgA HDCV-PTMT.22 KPH

(MDL{,lntg/l)

09 /)acoliform MPN/100m1 TC\N 6187-2:1996 9,3x10'
Ghi chtl: I Kit qud phtin tich chi co giti tr! ten mdu thu TAn nfut/Ki hieu ndu drgc ghi theo y€u cdu cua *hdth hing:

IAwTO6C
e6.u ndc V

u.l,!,ry1Kf")5p;1
//rTrnura r$\j
/!,.,/ ouAx rRAp V
-I VA KY THUAf,-I'

VWtr

i thbc tb * thn|.g eqc cr &q ! rtry n Mn da BGD holc do Ph( tdch PrN

ffi:

I

Tno Q't



sd rfu NctryEt't vA tutOl rRuolrc tit{H eN GIANG
nN rRic vre rf ruUlr rAt rucuyEr'r rvrQl t nygnrc riruH AN GrANG
Trbn Hung Dao, P. Binh Khinh, TP. Long Xuy€n, Tlnh An Giang

A,

BIEN BAN THU VTAU
t n ln,I'J ,- )t\i, lthl( )l I ')rt 4['l

S6:fl //JYJ.I, ./. !.. : :. :... ryTQT-HD

-Cdn cri chric ndng hopt dQng cta Trung tdm Quan tric vd Ki thu{t Tdi nguy€n Mdi truong tinh AG
-Theo y6u cdu cria:ll,tr.unrr...1rrinr..rhr-.r...fsi.....p.H j. 1*r*,....1\a .1i.-,.-q...\"cr:..m..h.i')
-H6m nay vdo hic.Z...gidr$.phft, ngdy/ A.thdng.$..na,m2021 "lrr,hU 

n"1fr|q 
^

I.CIIUNG 16r CONN CO

1.D4i diQn Trung tf,m Quan tric vir Ki thuflt Tiri nguy6n Mdi trudng tinh An Giang
^ i .r- ---+' n 

-A-Ong(Bd):.NitrrS* .V.q. . ih$.b. . . lir.':..Chric vp:. . .. . J JV. . . . .DiQn tho4i:.

-Ong(Bd):d.ltei.J;:r.K............chrc w:......b\tz.: ..Di€n tho4i:.

2.Thirnh phin gidm srflt

-6ng(Bn): .....Chric vu:... ....DiQn tho4i:

-Ong(Bd): .....Chric vu:... ....DiQn tho4i:.

3.Egi diQn clon vi y6u cAu

-0ng(Bn): .,.,... .....Chrtc W:... ...,Dign tho4i:.

4.D4i difn ctr s& .

-Ong(Be):N.qrlrp,ir..D.rlri.Iinfr",....Chfc vu:... ....DiQn tho4i:.I J ;l
rr.NQr DUNG C6NC VrpC
r.Dia di6m:......Kf,"" .... cAnV....n.f\-#...li;A. L*t

: 029 63.9 5 5.0 02 / 029 63.9 5 5.0 0 B; Fax : 029 63.857 .53 4

4.2.Khi xung quanh/khf thf,i tO a6t : BMOI-K:D/NI4
a......4. -...

BM02-K:tr/Nls

Dom vi yGu cAu Gi6m sf t; Egi diQn co s& Dsi diQn TTQT

BM03-N:tr/DI3

$.D6ud6t tuam ,r.iillfig 
miu , 

"n,r,ii-J,nriiro 
BM;;:;; nmt

56 lugng m6u : ...
Bi6n bin dugc lap thdnh. .J. ..bin, k6t thric lirc. -*. .gid. Zk.pl tt, ngity .4t, ..thang.Q..ndm 2021 da
dgc lai bi6n ban cho nhting ngudi cdr t€n tr€n cirng nghe vd cl6ng f.

/// 
--'/ 

/

" 
/-/t-- - .----- 1r n^ L==

, . --<". ^-)

Ght chi: M6i vitrt tdy m6u dusc m6 td bdng ;r\,t kt * ,,'J),jJ'H i:r!,W';:t; , r,"f;fl#:r"* -:I"*; ,"m

' ;L r)i II

..i

VIMCERTS 041

2.Dia chi:

3.Mpc ttich thu m6u:

4.Loqihinh/dpng m6u dugc quy dlnh cho tirng biiSu m6u iheo thri tg nhu sau:



.. s0 rA NcuyEN vA trlOr rRudNc rlNH AN GrANG
rnuuc rAna quaru rnAc vA rciruudr rar rvcn'fu uOr rmrdnc rirusen cnlrc

DC: 822 Trln Hung Eao, P. Blnh Khinh, TP. l.ong Xuy6n, Tlnh An Giang
DT: 02963.955.0 02 | 029 63.9 Fax:'02963.857.534

Phuong ph6p

TCM{ 6663-6:2008; TCMII 5994:1995; TCVI.{ 6663-l 20111TCM,{ 6663-3:2016: TCMrt 8880:2011

TCMII 5999: 1995; TCVN 6663-3 :20 I 6; TC\rN 6663-1 201 1 ; TCMrI 8880:20 1 1

TCMII 6663-11:2011; TCVN 6663-3:2016; TCMI{ 666:l-1:2008: TCMr{ E880:2011

TCM\I 666r-1 l:201 l; TCM\I 6663-3:2016; TCVN 666.1-1:2008: TCMrt 8880:2011

TCVN 7538-2:2005: TCMII 5297:1995

TCVN 6663- 1 5 :2004; TCMTI 6663 - I 3 :20 1 5 : TCVN 6 6 53 -1 5 :2004

TCM\I 9466:2012

SMEWW 102008:2017 ; SWEWW 105008:2017

tr Nhi9t d0

u rig am

n T6c ttQ gi6

!

QCVN 46:2012|BTNMT;

QCM,{ 46:20I2/BTNMT;
TT-QTrrT 17;

TCM.{ 5067:1995

TCVI\{ 5971:1995

TCMTI 6137:2009

HDCV-QTMT- CO

MASA Method 401

MASA Method 701

MASA Method 809

TCVN 5067:1995

MASA Method 411

NIOSH I501

NIOSH 15Oi

NIOSH 1501

NIOSH 150I

!
D DQ rung

! Phenol

! c'.H,
tr cFI4

D Methyl Mercaptan

! cl,
U Iil,IO3

! HCI

I H2SO1

n Arsen (As)

! Cadini (Cd)

tr Mangan (Mn)

! Nikel (Ni)
! Thty ngnn (Hg)

tr Chrome VI (Crn)

TCM{ 7878-2:2010;

TCVN 6963:2001;

U SO2

tr NO2

!co
tr NH3

n rns
! IIF
D Bui chi

D Ozone

! Benzen

Ll I Otuen

tr Xylen

D Styren

NIOSH 2546

NIOSH 1500

MASA Methods 101

NIOSH 2542

MASA Methods 202

MOSH 7907

NIOSH 7907

NIOSH 7908

OSIIA Method ID 105

OSHA Method ID 7048

OSIIA Method ID 121

OSHA Method ID 121

OSHA Method ID 140

OSHA Method ID 215

Kh6ng khi
rung quanh mva

bio
quin
mau

Kht rhai

tr Luu higng EPA Method 2

EPA Method I

EPA Method 4

EPA Method 3

!oz
tr co2
!co
! NOx(NO+NOr)

n so2

TT-QTHT-s9

TT-QTHT-59

TT-QTrtT-59

Tr-QTnT-5e
TT-QTr'n'-59

C Vi tri lAy m6u

tr Him Arn

! KL mol ptl
khi kh6

L lJUl I()nlj

! Cadimi (Cd)

tr chr (Pb)

! Arsen (As)

! Thty ng6n (Hg)

EPA Method 5

EPA Method 29

EPA Method 29

EPA Method 29

EPA Method 29

(cu) EPA

! K€m (Zn)

D H2SO4

! TIF

tr HCI

EPA Method 29

EPA Method E

EPA Method 26A

EPA Method 26A

Ghi chi: M6l vi tti l6y ndu 6vqc m6 td bins nh1t kt hiln taftmg tqi thiri ttiAL 6y mdu d trong phla sdu tudng tng vAi dmg tool mdu



,NG TAM OUAN Ttu{C VA ff rnrtAr ril unrrwft r,rArnnrvivl

1. Th6

Nd rAM euAN rn ic ve rci rHu4,r rar r.rcwci-lioi inii'OHc rluH AN GrANc
, tJLi 622 r ren Hung Eao, p. Binh Kh6nh, Tp. Long Xuy6n, TInh An Gians

____PIIC)2963.9q5.002/02963.955.008;Fax:02763.857.534 - BM02-N {2

NrtOc THAyrcilvr:... ii.L r;.. t4l-_.
1.V! tri thu m6u
(Tsi b6 xu li hay rludrng 6ng din
ra MT,. .. hoec t4i tti6m ti6p gidp)

^ \ ) l-f ' J- ^ /-, t,.
r. r!!cc.. . . . . .r. nc|.i. . ..thAl:1. ..*>d po. . tlgLu

4
2.Tinh trang mAu

(Mdusic., miri, dQ trong cia nudc
vd chAt rdn lo hing)

3.Tqa d0 0/N-2000)

4.Thdi gian thu m6u ?.....gid:[2phrfi Ngdy: .4.9. th6ng 6. nLm2}J/
5.Ngudi l6y miu

6.E4c di6m noi thu mAu
(ch6 dO thriy v6n, nguiin t6c

d0ng)
C6c ngudn tdc dQng kh6c:...... ..

.Ld.' rncr l- ' oio n.'nL?.E{c tli6m thdi ti6t
(M6y, mua, ning gi6) i1

8.Chl tiOu do hidn trudng

Ten thi6r bi T"(oC) pH

P+irf '1 
,4C

9. Lrru lugng

rhi6t bi do Hlnh dqng c6ng: ! Trdn tr Chii'nhflt ! chri u

D FPIOI

D TDS-IOOH

D Flowcert

Kich thuoc:
Dudng klnh:...

Mucnudc:...,.

nai.

Rong:...............

Muc nudc:.........

Dudng kinhi...,......

MUc nu6c:

Thdi gian rlo:

VNn tl5c: (m/s)

Lrru lugng: (m3/s)

Lm lugng trung binh:
(m3/ngdy.dOm)

Ghl chi: M6i vl tti ldy mdu dvoc mb td b&ng nt At kt hien trudng tal thdi di€n ldy ndu & trong phla sou ttdng rlng vai mg loqt n6u



sd rAt NcuyEN vA trl0t rp.L'ot',t(, riNH nru GIAI''Ic

TRUNG rAru eunru rn[c vA xV rHu4r rAt ncurEN uOt rnuonc riruH nru GTANG

DC:822 'Irhn Hung E4o, P. Binh Kh6nh, TP Long Xuy0n, 'l'inh An Giang

t.t' | : 029 63.9 55.0 02 / 02963.9 5 5. 0 0 B : F ax 04 63'u57j3 ! BMO2-N/M2

2. Thu vi bio qufrn rniu

tfch chai

Nhr1a PE f2 lit)

Thty tinh ndu

(l lir)

Th0y tinh v6

tring (250m1)
r-----:--_

C6ch bAo quAn

VT'C< lpnh < 5oC

'il pH (HzSO+)< 2

L-ipH (HNO:)< 2

! pH (HzSOq)s 2

fil-ocslanhs5oC

dtoc<lanh < 5oC

Chi tieu phAn tich

g'pri I NhrCt Ao;o miru;ti2lcoo; rv'6O0,(a""c)

tr T6ng chAt r5n hda tan ; l-i ChAt r5n hoa tan;

t: Chet r5n lo lirng (SS) ; t/Ch5t r5n lo l[rng;

I T6ng ch5t r5n lo l0ng; D T6ng chAt r5n lo lirng (TSS);

D Amoni (tinfr theo N);tJ Amoni (NHa. tinh theo N);

tr Nitrai (NO:'tinh tfreo N); L Nitrat (tf nh theo N), X NO: ;

v76"gNitd; -l T6ng Nito (tir,h theo N); f.r16ng N,

Mdng nh6tpl^o (tinh theo P); I'T6ng P; I Tdng Ph6tpho;

ii Phosphat (l)O"3-tinh lh€'n P1, i Phosnhat

I Sunfua; I Sunfua (tinh theo HzS).

{cb au;[ F orua; D Clorua;

!...........,....... .; D......... ....... . ........... ...........;

tr.................,. .; o........,............. . ..............,.;

n..........,........ .; D........,................................,.;

I Kim loai:...

tr Tdng dAu, mii d6ng thuc vit; l!,{drrgdiu md kho6ng;

ti T6ng ciic ch.5t HDBM;

nrd'-.gC"ltf,;;ffi
I Salrnonella; D Shigella; tr Vibrio Chlerae

Ghi

chI

Cdn bQ tAy m6u Gi6m srflt D4i diQn cu sO Xdc nhfn cfra tlon vi yQu cAu
(K!,, ghi rd hp tAfl (K!,, ghi 16 hp t€n) (Ki,, ghi ,1Ot:,r1n) (K!,, ghi 16 hp t6n)

./,1//L',I.l.
(-'- f'n'u ? /" t''

, ? .r ,--;[. .-'1 i -/ )r ,.., ,/_,,,.1,Nqu^"ril1, L,; 
' l|ich 

'la'n 
l'..-- ti " (;

,t -, {

Ghi ch(t u6i vi tri tdy'mdudvrymotdb6ngnh\tkiht€ttrudngtqi thdi diirtt6ymdu6t:,angphiosoutvongungvdi tvngtoqi m6u

lugng

I04

n,{
Il
l-r..

Ar
I



sdrfu ncwtn - ruOI TRL/dNG AN GTANG .s1tJ,',.2

, *u n?Tiif 
,,6if,iff ";tr w f{+'"u 

^, 
x

rnr xcuyEx-ruor rnuonc AN GIANG 2t is
Monitoring cent$ and technical Rcsources

Environmcntal An Giang

GCN aht tildu HQn hoet .tQng dlch vU quan trilc mOt trrrilng (YIMCERTS Ml)
(D/c: 822. ftAn HnS Dqo, P. Binh Khdnh, thanh ph6 Inng XuyQn, An Giang;

Tel: 02963.955.002; Fu: 02963.857.534)
Et ,

KET QUA PHAN TICH
TEST REPORT

+ (1): ahi eu &rqc c6ng nhtin theo VILAS 5i,5; (2): Chi tiau alwc chtng nhSn theo VIMCERTS 041:

+ Thoi gian lvu ^d, 5 ngay ki tt ngoy rrd kit qud: KPH: Kh6ng phtlt hi(n:

KQ:0621393/357N

- Do'n vi y6u ciu: TT DAU TU PHAT TRIEN HA TANG VA U6 TRg DOANH NGHIFP

KIIU KINI{ TE TiNH AN GIANG

- Dia di6m thu miu: KIru coNG NGIIIDP BiNH LONG

- Dia chi: Xn Binh Long, huy6n Chdu Phri, An Giang

- Ngu'd'i lhu/gu'i m6u: Nguy6n Vd Thifn Tdm - Ngiry thu/nh$n milu: 1416/2021

- 56 luqng miu: 01

- Vi tri thu miu/Ki hiQu miu: Cria xA nu6c thii trdn s6ng H{u/NT-BL

- Lo4i miu/Tinh tr4ng m6u: Nu6c thdi/Eqc, nhi0u c4n

- K6t qui ph6n tich

qud phdn tlch chi c6 gid hdng;

+ pH: chi ti6u do hi6n lnrdng

Phdng Quan tric vh Phin tich
Mdi trudrg

/tt47
Trin Thi E{m

6$Tn @

VILAS 5I5

n

TT cHi TIEU DONVI PHTIONG PHAP THI} KET QUA

01 t'tpH TCM{ 6492:2011 /,l o

02 r,/r,Chat rAn lo ltnq mg/l SMEWW 2540D:2017 210

03 (t)@COD mg/l SMEWW 5220C:2017 620

04 a'BODs (20"C) rng/l SMEWW 52108:2017 403

0s /)2/ Clo dU rr,g/l SMEWW 4500C1.B:2017 KPH
(MDL=0,22 ms,4-)

06 aralT6ng Nito rng/l TCVN 6638:2000 r21,2

07
rut1[1gph6t pho

(tinh theo P)
rng/l SMEWW 4500-P.B&E:2017 l1,3

08

_-.-: , i -," 1 ong oau mo
k$o6ng

mg/l SMEWW 55208&F:2017 0,462

09 r,)rrColifOrm MPN/I00ml TCVN 6187-2:1996 9,3x10'
Ghi chi: + Ke, aud phdn tich chi c6 pn tri irAn ndu rh*;Ten mdu/Ki hieu mdu dvqc ghi theo yEu cdu cia khdch

Long Xuydn, ngiry 22 thhng 6 ndm 2021

rlliM

5K;;I// OUAN TFil viiv'i"J
[?\ nrgeYi!,,No iilgle

&tag e.'c t@ che r# ptt, * Vt ptU *t A t&O htrt f/tc,,b rb rwwryht nl,A ilr Ma dt tCD WdoPht Mc,t PtN



s0 rA rucuyEr'r vA ru0r rnuduc rlnn eu crANG
ru rnAc vA nf ruu4r rAr ncwEN MOl rnuonc rinH AN GIANG

Trhn Hung Eao, P. Binh Kh6nh, TP. Long Xuydn, Tlnh An Giang
' z 029 63.9 55.002 / O29 63.9 5 5.0 0 B; Fax : 0 2 9 6 3.8 5 7. 5 3 4

BINN gAN THU wTAu (?'''1lt
vtMcEF.TS 041

BM01-N:F/1\'I1

4.z.Khixung quanh/khi tnai to a6t : BM0l'-K:p[Ua
56 luqng miu : .......-?....

BM03-N:trM3

BM02-K:trlNls

$.D6ttdht trAm tich (biln) : BM01-E:tr/1vI6 BM02-D:f].ll$'.I7

Sii lugng miu . i ..;; .....:.......
Bi€n ban ituqc lflp t#"h.Jl.lu* tc, thric hic.9...giu.2>.'ptrut,ngity./.4.thineb...ndm202l dd

dqc lai bi6n ban cho nhirng nguoi c6 tQn trQn cirng nghe vd tt6ng y.

Don viyau cau Gi6m siri Dai diQn ccr s0 D4i dign TTQT

//,' / )
4l'-/ ,/' ,.^ (_

, / , | (--__-.. ,'( 
a, '' _--ts

l-i(I"-,1,.,,' - 
r'''-, ;) .""-i-J,{ r^':

, ,1 " r /', N/XL,y{i-' Uo i hiLn / 
oztl '

Ghi ch7: radi vi tri tdy mdu duqc m6 t& bdng nhdt ki hi€n '-ru?ng tqi thdi didm l6y mdu d trong p\fo -'o, tvong Ong vdi tuhg loqi mdu

i,t in,l O ffuni
s6 #/1 /{l:1. /.?. \t l...nrer-HD

-Cdn cti chrlc nlng ho4t dQng cria Trung,l- 
91an 

tric vd K! thuQt Tdi nguy€n MOi trudng tinh AG

-Theo yeu cAu cia: hs.,t...0l,rrlr....Ls'.....kL^.rs...'.k,.t.ft...-1..€. ...tt'.o..(..,r.{n. .Gxo."o....
-HOm nay vdo hic.?...gidr;l.phri t,neiryd,U.th6ng.6..n amzozt 0

r.cHrrNG 16r c6vr co
1.D4i di$n Trung t6m Quan tric vir Ki thu$t Tiri nguy6n Mdi trudrng tinh An Giang

-ong(Bd):.Nq.wqen.Vil1|lif,i. ri'.Chric w:.....htV: ..DiQn tho4i:. ...............

.6ng(Bn):d..itat./^:,.rA.........ChticW:.......N./.

2.Thhnh phin gi6m srit

-6ng(Be): .....Chrlc v.u:... ....EiQn tho4i:.

-Ong(Bd): .....ChrlcvU:... ....Ei€nthoai:.

3.D4i diQn tlan vi y6u cAu

4.D4i diQn ca r& 
-,

-Ong@d): N3 tSOr..Duy./in[r......chricw:... ....DiQnthopi:.

rr.NQr DrJNG CoXC VIEC \
l.Diarri€m:. .Kh'.......Cdn2. ......nqWi{f .-.W.nT..../*5

L/

,(-'::::l

-Ong@A): .....Chrlc W:. .. ....DiQn tho4i:

2.Dia chi:

3.Muc dich thu mdu:



.. so rAr NcuyEn vA MOt rnusNc riNH AN GIANG
rnurc rAu quaru rn[c v.d rY rHu4r rAr rucwEr.r rrlOt rnudnc rimr nn cnruc

DC: 822 Trln Hung Dao, P. Blnh Khlnh, Tp. Long Xuy6n, Tlnh An Giang
DT: 02963.955.002 955.008; Fax: 02963.857.534

Phuo:rg phip
TCM{ 6663-6:2008; I'CVN 5994:1995; TCVN 6663-1:2011; TCVN 6663-3:2016r TCVN S8S02011

TCVlrl 5999:1995; TC\.1{ 6663-3:2016; TCM{ 6663-t:201t:, T-V}I 88802011

TCM\I 6663-1 1:2Ot t; TCVN

TCMI{ 6663-11:2Ot t; rCW
TCV].{ 7538-2:2005; TCVN 5297: 1 995

TCVlr,l 6663- I 5:200a; ICvlVffi
TCMI{ 9466:2012

SMEWW tOZOOB:ZOti; SWEWW tOSOOS2017

tr Nhict d0

trD0Am
tr T6c dQ gi6

D Bsi
! so2
! NO2
trco
! NTI3

! H2S

OHF
! Bsi chl
! Ozone

fl Benzen

u I oluen

tr Xylen

D Styren

! Lru luqng
! Vi tri tAy miu
! Hdm Am

! KL mol ptt
khi kh6

QCVN 46:2012/BTNMT;

QCMI{ 46:20\2/BTNMT;
Tr-QTHT 17;

TCMI{ 5067:1995

TCV|I 5971:1995

TCMII 6137:2009

rrDcv-QTMT- CO
MASA Method 401

MASA Method 701

MASA Method 809

TCMI{ 5067:1995

MASA Method 4l l

!
! E0 rung

! Phenol

I c-H,
! cFIl
! Methyl Mercaptan

TCVN 7878-2:2010;

TCVN 6963:2001;

NIOSH 1501

MOSH 1501

NIOSH 1s0l
NIOSH 150I

! Clz MASA Methods 202
o HNOs NIOSH 7907
! HCI NIOSH 7907
D I{zSOr NIOSH 7903
tr Arsen (As) OSIIA Method ID 105
tr Cadimi (Cd) OSHA Method ID 7048
! Mangan (Ivin) OSHA Method ID 121
tr Nikel (Ni) OSIIA Method ID 12i
! Thriy ngdn (Hg) OSI{A Method ID 140
! Chrome VI (Cf) OSHA Method ID 215
L u2 TT-eTfn-59
D CO2 TT-QTHT-s9
! CO TT-QTIIT-59
D NO" (NO+NO2) TT_QTHT-s9
! SO2 TT-QTT{T.59

(cu)
! K€m (Zn)

D HrSO{

!Ftr
D HCI

NIOSH 2546

MOSH 1500

MASA Methods l0l
NIOSH 2542

EPA Method 29

EPA Method 29

EPA Method 8

EPA Method 26A
EPA Method 26,4,

EPA Method 2
EPA Method I
EPA Method 4
EPA Method 3

D Bsi EPA
! Cadimi (Cd) EpA Method 29
O Cht (Pb) EpA Method 29
D Arsen (As) EpA Method 29
! Thtyng6n (Hg) EpA Method 29

Ghi chi: M6ivitrl tdy mdu duoc mdti blng nh.,t ki hien tudng tat thdi diain rdy n,du & trong phro sou tudng (tng vditimg rogim6u

Khdng khi
xung quanh LLy &



2.Th6ng tin thu & bio quin miu

SO TAI NGLTYEN VA MOI TRI.JdNG TiNH AN GIANG

DT: 02963.955.002102963.955.008:. Fax: 02963.857.534

BUr/rGi XIJNG QUANTT/KrrMr..K Ji.l.:..1)..L.

6br)

rmrxc rAu qu^lrv rn,{.c vA r<f TEUAT TAr ncuy6,rv 116r rRrtdNG riNH AN GrANG
DC: 822 TrAn Hung Dgo, P. Binh Khinh, TP. Long Xuy6n, Tinh An Giang

BMOI-K/M4

*t rnur: rir'i

S..',^![:f 
rZ 

nN* rhi4 !.{":!,,t::.. 
pbc,m. o:r.h,'., Lrr

2.T9a tlQ ( u, tr,fcl-o - 1['
th6ne6. ndm202l

5.Dac ditim noi thu m6u
(Ngudn tic tlQng nhu ddng xe
qua lsi, bgi, hu6ng gi6,....)

KhAu/c6ng do4n/khu vgc ph6t sinh

6.Dic tli€m thsi
(Miy, mua, ning, gi6)

't'r )

EI Bom HI-Q; E Bom Sigma 5O0/Sibata; El'Bom AP Buck

8.V{t liQu thu m6u
Binh hdp thu thriy tinh (dung tich 30ml); E Ong x6p thty tinh;fl Crii lqc

bui (sqi th0y tinh); E6ng n6i pVC 8mm; eci6 tto: plthric... ...

9. Chi ti6u do hiQn trudng

Chi ti€u phnn tich TMr at, Trat rt ,io
Luu lugng
(litlphf0

Vit liQu thu
mau

Vnoog tlt
flit) Bio qudn mdu

I Bui chi;

E .16;:1. .f ,,;. U..li )(r-.f r
-,h
.f...\.!1.. 600 ulay lgc 24.000

Trli bio
quin

EINOz; E SOz;
dNHr: Bfirs;
! FIF ; D.......;
fl Or ; D.....;

I-\ !l_t ;*l
: t. ,.Y ,Y. .

L
f ..4.a.. 0,5 lOml 20 Lanh

urco -t"..{..Le. 0,5 5ml 0,5 Lanh

E Benzen; E Toluen;

D Styren; D Xylen;
0,2 Coconut o Lanh

D Phenol;

tr.......;tr.......;

n.......;tr.......

0,1 XAD-7

Tii Tedlar 1<r

C6n bQ dy mdu Gi6m s6t D4i diQn co s& X6c nhin cfia tlo'n vi y6u cAu

(Ki, chi F-halftn) 
(Ki, ghi rd hq ftn) 6!, sni i l7 tcn) (Ki', shi rd hq tan)

. ./' / 
- 

1i', 1..

,, g(;ir,,':',",,,,a,*;i;*'.h,**,,,0,*i,l,tl;y,);,,i,ul;i,1,)o,,",,phrdsou,udnsrlnsvdi,instoqin6u

Lanh



Sd TAINGUYEN VA MOI TRUdNG TiNH AN GIANG
eunn rnl,c vA Lf THU+r rAr xcuvfx u6r rRrIoNG TiNH AN GIANG

Q: 822 Tr6n Hung D4o, P. Binh IG6nh, TP. Long Xuy6n, Tinh An Giang
DT: 02963.955.002102963.955.008:. F ax: 02963.857 .53 4 BMOI-K/M4

2.Th6ng tin thu & bio quin miu

BUr/XUi XUNG QUArrHiKHrvr,.K l( l. ;..0.1

,1$, [4,9

vA xi rsuAr

") |

cu^.r^.l.1orr/./2/q
(N6u cu thA tei noi 6y mdu)

Y:.'l.l.CS.lr,.2.Tqa d0 ( ," $ Jr?c - Ak
Ngdy:l{ th6ng .(,. nilm2021

KMu/c6ng clo4n/khu vyc ph6t sinh
5.D{c di6m noi thu miu
(Ngudn t6c tlQng nhu ddng xe

qua fui, bgi, hu6nC Ci6,....)

(MAy, mua, ning, gi6)

E Bom HI-Q; I Bom Sigma 5O0/Sibata; EI,Bom AP Buck

A Sinh n6p thu thriy tinh (dung tich 30ml); Ef Ong x6p thriy tinh; tr-€6i lqc

bui (sqi thriy tinh); E dng n6i pvc 8mm; EiGi6 d6; D&h6c.. . '. '
8.Vat lieu thu mau

og gro

(rn/s)
9. Chi ti€u do hign truong

Chi ti€u phdn tich Tti' alu Tr& *r"
Luu luqng
(lit/pht0

V$t liQu thu
mau

Vnarg nt
0it)

BAo qurin miu

D Bui,chi; ,,!u.\..il.{{ug ].i.r.p... gf.ao... 600 ulay lQc 24.000
Trii bio
quan

EfNOz; El'SOz;
/NHr; E4irs;
! IIF ; !.......;
I O: ; 1.....;

- lr,--.:t...>.4.. .s.l.n.o. 0,5 10ml 20 L4nh

E'CO alip-. g!N 0,5 )mt 0,5 Lenh

I Benzen; f] Toluen;

D Styren; tr Xylen;
n') Coconut 6 Lanh

D Phenol;

tr.......;tr.......;

!.......;tr.......

0,1

nq

XAD-7

Tfi Tedlar 7<T Lqnh

C6n bQ l6y niu
(Kjt, ghi r6,hp ftn)

Gi6m s6t
(K!,, ghi rd hp tAn)

Xric nhfn cria don vi yOu cAu
(Ki', Shi rd ho tAn)

D4i diQn co s0

'i" vfllfi;: til1'

(Kt,ch,I.:/:,)

,'/, 
t) 

r, ., .( 
', 

ul'fi lr'., ,( ''v' 
'1"L';?*uY, u,,,,,1,J;;tr,;::;:ubEnsnhat,i<ihicnt,ld:'d;o,lni'ut,rr')l)&trongphiosoutvo sunsvai nstoqimdu



,aufi'frAli.'l'

\'t, qlp'llto'! s,;r.i(Ncu cu thd t?i n-di-*6rnrfo

2.Tqa d0 ( vN lc?c, - AG)
Ngey,4{. th6ng G. ndm202l

Khdu/c6ng tlo4n/khu vgc ph6t sinh
5.E[c diiim noi thu mdu
(Ngudn tric tlQng nhu ddng xe
qua ld, brri, hu6ne gi6,....)

(Mdy, mua, nlng, gi6)

El Bom HI-Q; tr Born Sigma 500/Sibata; G}.Bom AP Buck

E Blnh hAp ttru thriy tinh (dung tich 30ml); tr Ong x6p thriy tinh;fl C6i lqc

bui (sqi thny tinh); E 6ng n6i pVC 8mm; ElGi6 do; tr khric... .. .

9. Chi ti6u do hiQn trudng

:.
sd rar NcuvElr vA MOr rRuoNG TiNH AN GIANG

rmnrc rAu qunv rR;,c vA KY TEUAT riJ NGr.rY]oN M6r rntldNc riNs AN GrANG
,a7. ffi-A22TrAn Hrmg Dpo, P. Btnh Kh6nh, TP. Long Xuy6n, Tlnh An Giang

DT: 02963.955.002102963.955.008: F ax: 02963.857.53 4 BMOl-K/M4

BUVKrri XUNG QUAlrrr/KHUr:.. Kl.<. t ;. B L

2.Th6ng tin thu & bio quin miu 7(tb; 6q,.
Chi ti6u phin tich Tdt c!, T16r thrio

Luu lugng
(lit/phri0

Vit liQu thu
mau

Vr<mrg w
flit) Blo quan miu

D Bpi chl;

tr.:-€1. 1..1..1,.1. [di6{
.I
8?.a..o...

^[..J...2-p.... 600 ulay lQc 24.000
Titi bio
qurin

E NOz; El SOz;
E NH3; [IHrS;
NHF.T']
tr O: ; O.....;

**.0.. ,t:*. 0,5 lOml 20 Lanh

{co ^h'l iY) 5ml n5 Lanh

! Benzen; E Toluen;

n Styren; tr Xylen;
Coconut 6 L4nh

E Phenol;

[.......;8.......;

tr.......;D.......

0,1

0,s

XAD-7

T[i Tedlar

t\

c6n bQ dy mdu Gi6m sit E4i diQn co s& Xdc nhgn cria don vi y6u cau
(Kr' g!j2.+a tcn) (Ki,, ghi rd he ted 6i, shi r? h/ ten) (K!, ghi 16 he tii)

,. '_ 
,(*.L.;-,-_ ..- ,/'l', t.

htnl;r,*nJ[;]rJ!,i)u,uuu,o,ou,*0,r,il[ro,?rr';'[^l;,')!,',utronsphiosdutudnsonsvdittnstoaim6u

L4nh



sd lAt t'ttluvEtt vA uOt rRl/oNG TINH AN (;IANG

wimicvA rcr uru,rrlAt ttcuvEi't rvt0t rRuoNG tiNH AI'i GIANG

Hung D4o, P. Binh Khinir, TP. Long Xuydn, Tlnh An Giang

02 9 53.9 5 5, OO2 / O29 63.9 5 5.008; Fax: 029 63'B 5 7.5 34 BM02-N/I{1
Jru

1. Thdng

2. Thu vir b6o quin mfiu

I.IU(iCl MAT/KHIyI' . NtY\.:.. bl

4 4Gg 
'b 

3.x:5943/'13.TsadO (Vt*,i-rY'c - Ati)
Ngey/.4t th6ng 6.nam 202'1.'.4.Thdi gian thu mdu

Tctrn + ln
6.D4c tli€m ncvi thu m6u
.^. t -^ .. . - :.(Che d0 thriy vdn, nguOn trc dQng)

tui nrlt
7.Pric ttiOm thoi ti6t
(Mdy, mua, ning, gi6)

8.Chi ti6u do hiQn trubng

Quy c6ch thO

tich chai

S6

lugng
C6ch bAo qu6n Chi ti6u ph0n tich

Ghi
ch,j

NhUa PE

(2 rit)
...4..

MoC< lEnh <5"C

0 pH (HzSOa)< 2

D pH (HNo3)s 2

o.,...............

w6n;D Nhict d0;Brxy hba tan (Do); trcoD; MBoDst,t,r"c)

! Tdng chdt rin hba tan (TDs); ffT6ngchAtr6n kr lung (TSS);

El'Amoni (NHc* tfnh theo N); D Nitrat (NOi tinh theo N);

D Nitrit ( NOttinh theo N); ! Tdng Nitd (tinh theo N):

tr Tdng Phdtpho (tinh theo e); wfhosphat (Poc3- tinh theo P);

D Fiorua (F-); tr Clorua (Cl-); I Xyanua (CN-);

l-l llim lnri.

Thuy tinh nAu

(1 lft)
.4..

I pH (HzSod < 2

t! 1oC < lanh < 5oC

dt6^edbu, md; D Tdng dbu md khoiing; ! chdt HDBM;

Thuy tinh vd

trung (250m1)
tr'i'c<lanh(5oC

! Tdng Coliforms; Moliform; Il E.Coli

! Salmonella; D Shigella; tr Vibrio Chlerae

C6n b0 d3' mfiu Gi6m srf,t D6i iiQn co'sS Xic nhu4n cta tlryn v! y6u eil
(V, ehi ri hp thn) (K!,, ghi rb n;; t6;'t) (;,y, shi rT 47 tert (Ki', ghi rt' hp tEn)

/, ///t/ / /f' l'/(.- 
/trr'o ,,J/\ i',I
-r : - i\-"1 r)i't1 /\t\-'r'. ; ,. -T,a \ ,1l

N/c1tu-1,t.r \/o [[r..f /arrr
Cihi chu: fVdi vi triny mdu clu;t ttirt ta Odng nnr/. f;: :!ta ::..:;i! i,Vt.ra;oi qt.in tdy mdu q trc::i phlo sau twvng urtg voi (uttg loqi r,:-'-

1.Vi tri thu m6u

[N6u cu th6 rar nu l6y mdu)
1 ld-i^tS&.,-ilctl,

n,/-+P2./l ')

2. ihii trlng mdu

(Mdu s6c, mii, ilQ trong crha nudc vd

chAt rin lo hmg)

, A | 
- 4,:(/ '(t

AJ, rl^r. Arf,' nhi c t'+ ' Con--

.3. .....gio: . C.5--..phtit

5.Nguoi l6y m6u

T0n thi6t bi TOOC) pH I lo(mel[,)

nh9-h :t ')n

'lro6t 5 ,6,2



sd rlr ncuvtx - u0r rntldnc AN GHNG
Envimnnentol raouta of Aa Giug

TRUNG TAM QUAN TNAC VA KV THUAT
rAI xCuYON-MOI TRI'ONGAN GIANG

Llonitofing cznter snd uchnicol nasotlrces
Envimnnsttcl An Giang

GCN alfi di€u kiQn hont rf0ng dich vU gan trlc mOi trrldng (VIMCERTS ll41)
(D/c: 822. hdt HnS Dqo, P Bbh Klrbrh thtuh pl6 Inng Xryea An Giang;

Tel: 02963.955.M2; Fc: 02963.857.534)
tr^,a

KET QUA PHAN TICH
TESTNEPORT

rQ'noiiisaTiSiN

- Do'n vi y6u ciu: BAN QUAN LV KHU KINH TE TiNH AN GIANG

- Dia di6m thu mau: KHU CONG NGHIEP BiNH LONG

- Dia chi: Xd Binh Long, huy6n ChAu Phri' An Giang

- Neudi thu/gf i miu: Nguy6n V6 ThiQn Tdm - Ngiry thu/nhfln mduz 141612021

- 56 luo.'ng miu: 01

- Vl tri thu miu/Ki hi6u miu: S6ng Hf,u tai diCm ti6p nhQn nu6c thii cira KCN/NM-BL

- Lo4i m6u/Tinh tr4ng miu: Nudc thiiAloi dgc' it cf,n

qud phdn

-ah'lchi:'r,":T;,i!,T;#"i;:^;i'i;;i;i'!i:'i!:r 
j:t'8;1;J:#;;r;:,:,'*

: ?*i :::';:#:;Ts;i; ;;" ;';;; tui' q"'di KP a' Kh6ns phdt hi€n:

* pu, it i ,ie, ao nian hrdng'

Phdng Quan tric vh Phin tich

M6i trutrng

g$Vtut'@oi

w
YILAS 5I5

#

KAt ui nhin tich:
PHIIdNG PHAP THTT

- Ta\r'r 64rr2o.l.L
TCVN 7325:2004

SMEWW 2540D:2017

xr{,r quA
TT CHiTITU DoNv!

'7,20

01
@oH 5,62

mg/l02 ,,/Oxy hda tan (DU)
46

03
6d1f,[! 

"f 
i16" 1o

lirng$!!)- mg/l
lq

mg/l r#Y##iffi04 a,coD 18
mg/l

mg/l
05 u,Blldzg rl_

SMEWW 4500-NH3 B&F:20 1 7

, SMF.WW 4500-P.E:2017t"-'-'

I swww 5520B:2017

1,67

06
aAmoni

rxrH,+ tinh theo N)
0,068

P)@ Pfie5Plnt
/pn,3- rinh theo P)

mC/l
07 KPH

(MDL=0,3 m/L)
\r v4 -'____ '

?'Tong d-u mo

oirrColiform

mCll
08 tS*to1

MPN/l00ml TCVN 6 tU /-l: tvvo
09 s*" .t ; rhpo viu cua khdch hdng:

hti 'l An mda^I nteu 'luu 
ut'l" 6

*-rlt ; "h,i + Kal aua Phdn tich cnl :o gtu tt! lheo VIMCLKI S vlr 
'

6ffi^*D
ii vA. xv rn0r
6\ ' 

rir tou'riH
3\ u6r rRudnc

4/,
/+tot

Trin Thi Dim

ffiGt- aq 4np* rt qtnphtnttdt Nl*r' ,i{tt',tctu'6tr,d't

22 thing6 ndm202l



sdrAr xcurtn - u0r rnudxc AN crrNc
Envinnnentol rwurca olAn Giang

TRUNG TAM QUAN TRAC VA KV THUAT
rAr xcuynx-mor rnu'olc AN ctANi;

Monlarhg centcr ud technlcal Rcslrccs
EwhonnentolAn Gioag

@
VILAS 515

#
GCN dfi ili6u ktQn host ilQng dich w quen tr{c m6i trrrilng (VIMCERTS 04f)

@/c: 822. Tnfin Hng D.o, P Birt Ktinh thbth phi l,ong Xuyda An Giang;
Tel : 02963.95 5.M2 ; Fc: 0296i.857. 5 i4)

tr^.t

KET QUA PHAN TICH
TEST REPORT

Trnng I/2 KQ:0621144 /134KK

- DtTn vi you ciu: BAN QUAN LV KHU KINH TN TINH AN GIANG

- Dia tli6m thu miu: KHU CONG NGIIIEP BiNI'I LONG

- Dia chi: Xd Binh Long, huy€n ChAu Phir, tinh An Giang

- Ngudi thu/gii'i miu: Nguy6n V6 ThiQn Tdrn

- Lo4i miu: Khdng khi

- Vi tri thu miu/Ki hiQu mAu:

- Nglry thu/nhin mduz 141612021

+ Ngodi KCN phia Bic dq rin pham vi ban kinh<500m so voi ranh gioi du 6n /KKI-BL

+ Ngoai KCN phia Nafir du an trong phqm vi ban kinh<500m so voi ranh gicri dg ridKK2-BL

+ Ngodi KCN phia TAy dg an trong ph4m vi brin kinh<500m so voi ranh gioi 4I enlKI<3-BI---

- Sii luqng miu: 03

- Phu'ong phip I6Y miu vh PhAn tich:

+'Phuong phep lAy m6u vd phAn tich c6c chi ti6u theo TCVN' TQKT' PHUONG P

NOI BO Vd METHODS OF AIR SAMPLING AND ANALYSIS

+ D6 An: MriY do cArn taY'fes 1350

- K6t qui phin tich: (Trong 2/2)

Long XuYOn, ngdY 18 thring 6 nim202l

Phdng Quan tric vir Phin tich

M6i trudng

PI]AP

Trin Thi D4m U6I/rn @i

#U{sft

thh,s a.gctoctq tt 0rptla t*ganaaUarn * n rha,,r''c',,.*tnryrhl h* tudt tGEh*d.14d{dPIN



.<.2/\7r..fr.F 
^rTA PHAN TICH[\r] r v L/.

KQ:062114411341<K
Trang 2/2

ViTri
(2)On

(dBA)

arT6ng bui lo lftng
(rsP)

(-g/tnt)

@co

(mg/m3)

raNOz

(mg/m3)

12)SOz

(mg/m3)

(2tNHr

(mg/m3)

(')HzS

(mg/m3)

KKl-BL, 66,3 0,046 4,04 0,072 0,078
KPH

(N4DL=0,010 mg/m3)

KPH
(MDL=0,007 mg/mi)

KK2-BL 6'7,9 0,051 417 0,063 0,066
KPH

(MDL=0,010 mg/mr)

KPH
(MDL:0,007 mg/mri

KK3.BL 64,2 0,046 4,04 0,071 0,075
KPH

(MDL=0,010 mgm3)

KPH
(MDL=0,007 mgm')

*Ghi chti: + K€t qud phdn tich chi c6 gid tri ffen mdu thti; fen m&r/Xi hiQu mdu iluqc ghi theo y^u cdu cia khdch hdng;

+ (2): Chi tie u dvqc chtlng nhQn theo qIMCERTS 041; KPH: kh6ng phdt hiQn;

+ 6n: Chi tiAu do hiQn trudng. 'vr<-
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