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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Xây dựng Cẩm Loan. 

- Địa chỉ văn phòng: Ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.    

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Bà) Nguyễn Thị Cẩm Loan; Chức 

vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02963.647299;  Fax: 02963.647298;  

- Email: vanhuongmai2009@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1601183039 do Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp lần đầu ngày 29 tháng 6 năm 2009, 

thay đổi lần thứ 3 ngày 09 tháng 4 năm 2018 (đính kèm phụ lục). 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc. 

- Địa điểm cơ sở: Khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh 

An Giang. 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 165/XN-STNMT ngày 

15 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang (đính kèm phụ lục). 

- Quy mô cơ sở:  

+ Tổng diện tích cơ sở là 23.340,3m2 đã được UBND tỉnh quyết định cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Xây dựng 

Cẩm Loan tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 (đính kèm 

phụ lục). Quy hoạch sử dụng đất của cơ sở như sau: 

Bảng 1.1. Bảng cân bằng đất của cơ sở 

Stt Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ghi chú 

1 Đất thương mại dịch vụ đa năng 7.498 32,1 Kêu gọi đầu tư 

2 Đất khu vui chơi giải trí 8.846 37,9 Đã xây dựng 

 - Khu vui chơi giải trí (hồ bơi, nhà 

hàng tiệc cưới, công viên nước, ....) 
6.632   

- Khu vui chơi thiếu nhi, văn hóa 4 

dân tộc 
2.214   

3 Quảng trường thương mại dịch vụ  2.526 10,8 Đã xây dựng 
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Stt Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ghi chú 

4 Khu xử lý nước thải 188 0,8 Đã xây dựng 

5 Đất giao thông 4.282,3 18,4 Đã xây dựng 

 - Đường giao thông 2.787   

- Vỉa hè, cây xanh 1.495,3   

 Tổng cộng 23.340,3 100,0  

 (Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

• Khu thương mại dịch vụ đa năng: Gồm 2 khu, ký hiệu (Tm-1), (Tm-2) 

có diện tích 7.498 m2. Chủ đầu tư tạo quỹ đất sạch nhưng không đầu tư hai khu thương 

mại dịch vụ đa năng Tm-1 và Tm-2 (chỉ đầu tư quán cafe giải khát trên diện tích đất 240 

m2 của khu Tm-2).  

• Khu vui chơi giải trí: Diện tích 8.846 m2. Bao gồm: Khu vui chơi giải trí 

(hồ bơi, nhà hàng tiệc cưới, công viên nước, ...) ký hiệu (Gt-1) bố trí đối diện khu thương 

mại dịch vụ đa năng (Tm-2) và khu vui chơi thiếu nhi, văn hóa 4 dân tộc ký hiệu (Gt-2) 

bố trí đối diện khu thương mại dịch vụ đa năng (Tm-1). Bãi đậu xe ngầm được bố trí 

phía dưới khu (Gt-2), phục vụ nhu cầu gửi xe của du khách.  

• Khu quảng trường thương mại dịch vụ: Diện tích 2.526 m2, ký hiệu 

(Qt-1) bố trí cạnh khu vui chơi giải trí (Gt-1), sử dụng cho các hoạt động thể dục thể 

thao ngoài trời như thể dục nhịp điệu, Yoga, Aerobic, .... kết hợp bố trí công viên cây 

xanh để cải tạo vi khí hậu cho khu vực.  

• Khu xử lý nước thải: Diện tích 188 m2, ký hiệu (Tn-1) bố trí cuối khu đất, 

phía sau khu thương mại dịch vụ (Tm-2), thuận lợi cho việc thoát nước thải sau xử lý.  

• Đất giao thông: Diện tích 4.282,3 m2. Hệ thống giao thông trong khu vực 

hợp lý về lộ giới và phù hợp với định hướng quy hoạch chung thành phố Châu Đốc. 

Trong tổng diện tích đất 23.340,3 m2 được xây dựng, có 10.267 m2 là diện tích sàn 

xây dựng, chi tiết diện tích sàn xây dựng được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 1.2. Chi tiết diện tích sàn xây dựng của cơ sở 

Stt Hạng mục Diện tích sàn (m2) Tỷ lệ (%) 

I 
KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ (HỒ BƠI, CÔNG 

VIÊN NƯỚC, NHÀ HÀNG…) 
7.160 69,738 

1 Nhà hàng + Phòng vé - cafe giải khát 3.630 35,356 

1.1 Tầng hầm 741 7,217 

  Tầng hầm 673  

  Bồn lọc (đặt máy bơm) 37  

  Cầu thang 9  

  Diện tích tời thang máy 1  
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Stt Hạng mục Diện tích sàn (m2) Tỷ lệ (%) 

  Diện tích kết cấu 21  

1.2 Tầng trệt 1.629 15,866 

  Phòng vé 476  

  Phòng ăn buffet băng chuyền 602  

  Nhà vệ sinh + thay đồ nam 97  

  Nhà vệ sinh + thay đồ nữ 89  

  Nhà vệ sinh 50  

  Chỗ để xe 135  

  Diện tích cầu thang 124  

  Diện tích tời thang máy 1  

  Diện tích kết cấu 55  

1.3 Lầu 1 1.260 12,272 

  Nhà hàng tiệc cưới 610  

  Khu cafe giải khát 159  

  Khu cafe sân vườn 173  

  Nhà vệ sinh 40  

  Diện tích tời thang máy 1  

  Diện tích sảnh, hành lang, balcon 228  

  Diện tích kết cấu 49  

2 Hồ bơi 1.724 16,792 

2.1 Tầng hầm 749  

2.2 Hồ bơi 909  

2.3 Thành hồ 66  

3 Công viên nước 1.806 17,59 

3.1 Công viên nước 1.720  

3.2 Thành hồ 86  

II 
KHU VUI CHƠI THIẾU NHI, VĂN HÓA 4 

DÂN TỘC 
2.387 23,249 

1 Tầng hầm để xe 2.213   

2 Mô hình nhà dân tộc Việt 100  

3 Mô hình nhà dân tộc Chăm 38  

4 Mô hình nhà dân tộc Hoa 17  

5 Mô hình nhà dân tộc Khmer 19  

6 
Các mô hình trò chơi lắp ráp ngoài trời như bập 

bênh, thú nhúng, cầu tuột, …   
 

III QUÁN CAFE 720 7,012 

1 Tầng trệt 330  
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Stt Hạng mục Diện tích sàn (m2) Tỷ lệ (%) 

2 Tầng lầu 390  

IV 
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 85 

M3/NGÀY.ĐÊM 
40 0,389 

  TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG 10.267 100 

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

+ Cơ sở thuộc nhóm B (do có tổng mức đầu tư: 98.000.000.000 đồng thuộc quy 

định tại khoản 4 Điều 9 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14). 

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

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Lượng khách phục vụ tối đa trong ngày của Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu 

Đốc khoảng 400 người/ngày, bao gồm lượng khách tối đa lúc cao điểm đến khu vui chơi 

là 200 người/ngày và lượng khách tối đa đến khu nhà hàng tiệc cưới là 200 khách/ngày. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

 

Hình 1.1. Quy trình hoạt động kinh doanh của cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

Khách tham quan khu vui chơi sẽ được các nhân viên tiếp đón và phục vụ các 

nhu cầu ăn uống, vui chơi, giải trí như sau: 

Các loại chất thải phát sinh: 

- Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải hồ bơi 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Tiếng ồn, khói, khí thải, bụi 

- Sự cố, rủi ro 

Khách tham quan 

Khu đón tiếp 

Khu vui chơi giải trí (hồ bơi, 

công viên nước, nhà hàng tiệc 

cưới, khu cafe sân vườn, .…) 

Khu vui chơi thiếu nhi 

văn hóa 4 dân tộc 

Quán cafe 
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- Khu vui chơi giải trí: Gồm nhà hàng tiệc cưới, phòng ăn buffet băng chuyền, 

khu cafe sân vườn, hồ bơi và công viên nước. Đây là nơi phục vụ nhu cầu ăn uống của 

khách hàng khi đến tham quan, phục vụ các trò chơi dưới nước, kết hợp cảnh quan thiên 

nhiên và là nơi tổ chức tiệc cưới đáp ứng các nhu cầu cần thiết của khách. 

- Khu vui chơi thiếu nhi, văn hóa 4 dân tộc: Gồm mô hình nhà dân tộc Việt, mô 

hình nhà dân tộc Chăm, mô hình nhà dân tộc Hoa, mô hình nhà dân tộc Khơme và các 

mô hình trò chơi lắp ráp ngoài trời như bập bênh, thú nhúng, cầu tuột, … điểm nhấn của 

khu vực này là cụm các công trình trò chơi ngoài trời, nơi vui chơi đặc biệt cho trẻ em 

và người lớn. 

- Quán cafe: Phục vụ nhu cầu giải khát của khách tham quan, vui chơi, giải trí tại 

cơ sở. 

Trong quá trình hoạt động, cơ sở sẽ phát sinh các nguồn ô nhiễm như chất thải 

rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, nước thải hồ bơi, khí thải, tiếng ồn. Tuy nhiên, cơ sở 

đã có những biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động từ chất thải phát sinh, cũng như 

bố trí khu vực kinh doanh phù hợp để kiểm soát tối đa nguồn thải, tiếng ồn ảnh hưởng 

đến cộng đồng dân cư và môi trường xung quanh. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Tạo nên khu vui chơi, giải trí với các dịch vụ phục vụ du lịch cho khách tham 

quan, góp phần tạo mỹ quan chung cho khu vực.  

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

cung cấp điện, nước của cơ sở 

- Nhu cầu dịch vụ: Lượng khách lớn nhất lúc cao điểm đến Khu vui chơi giải trí 

Hải Đến Châu Đốc khoảng 400 người/ngày. Trong đó: 

Khách tham quan đến đây sẽ được tham gia các trò chơi, tắm hồ bơi, công viên 

nước để trải nghiệm cảm giác thú vị và được thưởng thức đồ ăn, thức uống được phục 

vụ tại khu vui chơi tối đa 200 khách/ngày. 

Phục vụ tổ chức tiệc cưới tại khu nhà hàng tiệc cưới với quy mô nhỏ có sức chứa 

tối đa 200 khách/ngày. 

Do loại hình hoạt động, kinh doanh tại cơ sở là: Khu vui chơi giải trí ngoài trời 

kết hợp phục vụ ăn uống. Vì vậy, nguyên, nhiên liệu phục vụ tại cơ sở chỉ là rau củ quả, 

trái cây, thực phẩm, gas, các loại thức uống, nước, điện... đáp ứng ăn, uống, sinh hoạt 

và nghỉ ngơi của khách hàng.  

- Nhu cầu sử dụng gas: Được dùng để phục vụ cho hoạt động nấu nướng trong 

chế biến các món ăn. Ước tính lượng gas sử dụng khoảng 5 bình/tháng (loại bình 12 kg), 

tương đương 60kg/tháng. 
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- Nhu cầu sử dụng điện: Khu vực cơ sở được cấp điện từ mạng lưới điện chung 

của thành phố, nhận điện từ trạm giảm áp chính Châu Đốc 110/15-22KV theo tuyến 

đường điện trung thế trên đường Nguyễn Tri Phương. Nhu cầu sử dụng điện thực tế của 

cơ sở khoảng 470 kWh/tháng (Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022). 

- Nhu cầu sử dụng nước: Sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước thành phố Châu 

Đốc. Hệ thống cấp nước có đường kính ống Φ100 ÷ Φ150 đi dọc tuyến đường Nguyễn 

Tri Phương. Nhu cầu sử dụng nước thực tế của cơ sở khoảng 60 m3/tháng (Nguồn: Chủ 

cơ sở cung cấp, năm 2022). 

- Nhu cầu về hóa chất:  

Hóa chất sử dụng cho việc xử lý nước thải: Hóa chất Chlorine được sử dụng trong 

việc khử trùng nước, liều lượng sử dụng 225 gram/ngày, tương đương 6,75 kg/tháng. 

Hóa chất dùng xử lý nước hồ bơi, công viên nước: Hóa chất CLO (Chlorine) 

được sử dụng hàng ngày với liều lượng là 2 - 3 gram/100m3 nước dùng để khử trùng hồ 

bơi và hóa chất PAC được sử dụng hàng ngày với liều lượng là 2 kg/100m3/lần dùng 

làm lắng cặn hồ bơi. 

(Hóa chất sử dụng không thuộc danh mục cấm của Việt Nam và Quốc tế, liều 

lượng, cách sử dụng và an toàn hóa chất theo hướng dẫn trên bao bì). 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Tổng vốn đầu tư 

Tổng mức đầu tư của cơ sở là: 98.000.000.000, bao gồm: 

- Chi phí tạo quỹ đất xây dựng: 15.564.000.000 đồng. 

- Chi phí xây dựng sau thuế: 67.647.000.000 đồng. 

- Chi phí trang thiết bị: 2.200.000.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn xây dựng, chi phí khác: 7.922.000.000 đồng. 

- Chi phí bảo vệ môi trường: 1.200.000.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng: 3.467.000.000 đồng. 

5.2. Các hạng mục công trình của cơ sở 

5.3.1. Các hạng mục công trình chính 

Bao gồm các hạng mục công trình sau: 

Bảng 1.3. Hạng mục công trình của cơ sở 

Stt Hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

I 
KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ (HỒ BƠI, 

CÔNG VIÊN NƯỚC, NHÀ HÀNG…) 
7.160 

  

1 Nhà hàng + Phòng vé - cafe giải khát 3.630   



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang  7 

Địa chỉ: 822 Trần Hưng Đạo – P. Bình Khánh - TP. Long Xuyên – An Giang 

ĐT: 02963.955009        Fax: 02963.857534  

Stt Hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

1.1 Tầng hầm 741   

 Tầng hầm 673   

 Bồn lọc (đặt máy bơm) 37   

 Cầu thang 9   

 Diện tích tời thang máy 1   

 Diện tích kết cấu 21   

1.2 Tầng trệt 1.629   

 Phòng vé 476   

 Phòng ăn buffet băng chuyền 602   

 Nhà vệ sinh + thay đồ nam 97   

 Nhà vệ sinh + thay đồ nữ 89   

 Nhà vệ sinh 50   

 Chỗ để xe 135   

 Diện tích cầu thang 124   

 Diện tích tời thang máy 1   

 Diện tích kết cấu 55   

1.3 Lầu 1 1.260   

 Nhà hàng tiệc cưới 610   

 Khu cafe giải khát 159   

 Khu cafe sân vườn 173   

 Nhà vệ sinh 40   

 Diện tích tời thang máy 1   

 Diện tích sảnh, hành lang, balcon 228   

 Diện tích kết cấu 49   

2 Hồ bơi 1.724   

2.1 Tầng hầm 749   

2.2 Hồ bơi 909   

2.3 Thành hồ 66   

3 Công viên nước 1.806   

3.1 Công viên nước 1.720   

3.2 Thành hồ 86   

II 
KHU VUI CHƠI THIẾU NHI, VĂN HÓA 4 

DÂN TỘC 
2.387 

  

1 Tầng hầm để xe 2.213   

2 Mô hình nhà dân tộc Việt 100 4 căn x 25m2/căn 

3 Mô hình nhà dân tộc Chăm 38 2 căn x 19m2/căn 

4 Mô hình nhà dân tộc Hoa 17 1 căn x 17m2/căn 
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Stt Hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

5 Mô hình nhà dân tộc Khmer 19 2 căn x 9,5m2/căn 

6 
Các mô hình trò chơi lắp ráp ngoài trời như bập 

bênh, thú nhúng, cầu tuột, … 
 25 mô hình 

III QUÁN CAFE 720   

1 Tầng trệt 330   

2 Tầng lầu 390   

IV TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 40  

 TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG 10.267   

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

Kết cấu công trình: 

5.3.1.1. Nhà hàng + Phòng vé - cafe giải khát 

Công trình gồm 2 khối gắn liền nhau: Khối nhà hàng và khối phòng vé + cafe 

giải khát. 

- Khối phòng vé + cafe giải khát cao 2 tầng: Tầng trệt bố trí phòng vé và khu phụ 

trợ phục vụ công viên nước, hồ bơi như phòng vệ sinh, thay đồ nam nữ, chỗ đậu xe. 

Khuôn viên tầng lầu và sân thượng có không gian thoáng được bố trí nhiều cây xanh, sử 

dụng làm quán cafe giải khát và cafe sân vườn. 

- Khối nhà hàng cao 3 tầng: Tầng hầm làm nơi đặt bồn lọc, thiết bị máy bơm để 

bơm lọc nước cho khu hồ bơi và công viên nước. Tầng trệt là khu ăn buffet băng chuyền. 

Nhà hàng được bố trí trên lầu, liên thông với quán cafe bên cạnh, thuận lợi cho khách đi 

lại và thoát hiểm. 

Giải pháp kiến trúc – kết cấu: 

* Phần móng:   

- Kết cấu chịu lực chính: Cột vách cùng hệ dầm sàn bê tông cốt thép (BTCT). 

- Giải pháp móng: Móng bè đặt trên nền gia cố cọc BT DƯL 150x150 M400, L= 

6m, mật độ 9 cọc/m2. Sức chịu tải móng sau khi gia cố Ptc= 10 tấn/m2.  

- Sức chịu tải của cọc đơn Ptk = 1,29 T/cọc. Tải trọng thử tĩnh = 3Ptk = 3,87 

T/cọc. 

- Các hệ kết cấu chính: Móng, dầm móng, dầm sàn, cột, cầu thang dùng bê tông 

đá 10x20 cấp độ bền B20 (tương đương mác 250). 

- Các hệ cấu kiện khác: Các chi tiết bao cột, lanh tô, bổ trụ dùng bê tông đá 10x20 

cấp độ bền B15 (tương đương mác 200). 

- Bê tông lót sàn tầng trệt, lót đài móng, giằng móng, đà kiềng, bó nền đá 40x60 

cấp độ bền B7.5 (tương đương mác 100). 
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- Cốt thép dùng để tính toán có cường độ Φ<10:  Rs = 225MPa; Φ>10; Rs = Rs’ 

= 280 MPa. 

- Bề dày lớp bê tông bảo vệ: 50mm (móng, cổ cột); 30mm (dầm móng); 25mm 

(cột, đà); 15mm (sàn, sê nô, ô văng). 

* Phần nền: 

- Nền lát gạch ceramic 600x600 màu nhạt; vữa xi măng mác 75 dày 30; bê tông 

đá 40x60 mác 150 dày 100; cát đen nâng nền tưới nước đầm chặt; mặt đất tự nhiên.  

- Nền nhà vệ sinh: Lát gạch ceramic nhám 300x300, vữa xi măng M100 dày 50 

tạo dốc về phễu thu nước; bê tông đá 40x60 mác 150 dày 100; cát đen nâng nền; mặt 

đất tự nhiên. 

- Hầm vệ sinh: Gồm 3 ngăn chứa, lắng 1, lắng 2. Kết cấu: Đan nắp BTCT dày 

100, vách xây gạch thẻ dày 200 quét keo chống thấm ở tất cả các vách; đan đáy BTCT 

dày 150 gia cố bằng cọc BTƯL 150x150 M400, L= 6m, mật độ 9 cọc/m2.  

* Phần thân: 

- Tường bao che xây gạch dày 200, tô vữa hai mặt M75 dày 15. Tường ngăn vách 

xây gạch dày 100, tô vữa hai mặt M75 dày 15. 

- Sàn lầu: Nền lát gạch ceramic 600x600 màu nhạt; vữa lót mác 75 dày 30; sàn 

BTCT; vữa trát trần M75 dày 15; dạ dưới trét mastic sơn nước màu trắng.  

- Sàn nhà vệ sinh lầu: Lát gạch ceramic nhám 300x300, vữa xi măng M100 dày 

50 tạo dốc về phễu thu nước; trãi tấm chống thấm DUO dày 7mm; sàn BTCT; vữa trát 

trần M75 dày 15.  

- Toàn bộ chân tường các phòng, chân tường cầu thang ốp gạch viền tường cao 

100mm (ốp phẳng mặt tường). Tường bên trong nhà vệ sinh ốp gạch ceramic 250x400 

cao 2m; chân tường các khu vệ sinh xây gạch không nung chống thấm cao 300 so với 

sàn. Phần trên mastic sơn nước màu nhạt. 

- Cầu thang: 

+ Bậc thang: Mặt bậc lát granit màu sậm, mũi bậc rộng 20, vữa lót mac 100 dày 

20; bậc xây gạch thẻ, bản thang BTCT, vữa trát trần M100 dày 15.  

+ Trụ đứng, tay vịn cầu thang bằng Inox.  

- Hệ thống cửa: Khung nhôm kính. Các cửa sổ tiếp xúc mặt ngoài công trình có 

lắp khung bảo vệ inox. 

- Sê nô BTCT: 

+ Quét lớp chống thấm chuyên dùng. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang  10 

Địa chỉ: 822 Trần Hưng Đạo – P. Bình Khánh - TP. Long Xuyên – An Giang 

ĐT: 02963.955009        Fax: 02963.857534  

+ Láng vữa xi măng mác 75 dày trung bình 30. 

+ Trãi tấm chống thấm DUO dày 3mm (khò lửa). 

+ Đan BTCT. 

+ Trát vữa xi măng mác 75 dày 15. 

+ Dạ dưới trét mastic sơn nước màu trắng. 

* Phần mái: 

- Mái lợp tole giả ngói dày 0.5mm; xà gồ, vì kèo thép.  

- Trần đóng tấm thạch cao, khung chuyên dụng.  

* Hoàn thiện: 

- Mặt đứng gồm các mảng tường xây sơn nước kết hợp ốp gạch trang trí. 

- Hoàn thiện sơn nước trong ngoài.   

- Lắp đặt đồng bộ hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống 

điều hòa không khí, hệ thống báo cháy - chữa cháy, chống sét, thông tin liên lạc, thiết 

bị vệ sinh.  

5.3.1.2. Hồ bơi – Công viên nước  

- Hồ bơi: Diện tích 909m2, độ sâu mực nước trung bình 1,08m, thể tích 981,72m3, 

gồm khu vực hồ bơi dành cho người lớn hình chữ nhật, kích thước (46mx16m) và khu 

vực hồ bơi dành cho trẻ em hình vòng cung dài 30m, rộng 8m. Độ sâu của nước: Đầu 

nông 1,2m, đầu sâu 1,36m (hồ bơi dành cho người lớn) và 0,7m (hồ bơi dành cho trẻ 

em). Bên dưới hồ bơi là tầng hầm kỹ thuật có bố trí các bể chứa nhiều ngăn và hệ thống 

khử trùng, đảm bảo xử lý nước đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để tái sử dụng cho hồ bơi và công 

viên nước. 

- Công viên nước: Diện tích 1.720 m2, độ sâu mực nước trung bình 0,45 m, thể 

tích 774m3, hình tròn, đường kính 48m. Độ sâu của nước: Đầu nông 0,3m, đầu sâu 0,6m, 

ở giữa 0,45m. Trên hồ có lắp đặt hệ thống cầu tuột + trò chơi phục vụ thiếu nhi. Đặc 

biệt, hệ thống máng trượt được lắp đặt từ trên mái của khối phòng vé + cafe giải khát và 

dẫn xuống công viên nước sẽ là một trò chơi tạo cảm giác mạnh cho du khách.  

- Chức năng: Nơi vui chơi cho người lớn và trẻ em. Niên hạn sử dụng trên 30 năm.    

- Giải pháp kỹ thuật: Bể bơi có kết cấu BTCT, thành và bể bơi phải đảm bảo: bền 

vững, chống thấm tốt, chống được sự ăn mòn của các chất hóa học trong nước. Bề mặt 

của đáy và thành bể phải bằng phẳng, nhẵn và có màu sáng. Phần tiếp giáp giữa thành 

và đáy bể được phép làm vát, góc vát không lớn hơn 300 so với đáy bể. Đáy bể phải dốc 

về hố ga thu nước, trị số dốc phải đảm bảo từ 1% đến 3%. Mặt sân bể không được trơn 

trợt, không bị ăn mòn bởi hóa chất hòa trong nước và phải đánh dốc vào trong bể, trị số 

dốc phải đảm bảo từ 1% đến 2%. 
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+ Thành bể: BTCT dày 300 (công viên nước) và dày 200 (hồ bơi), lát gạch 

ceramic chống trượt. 

+ Vách hồ xây gạch thẻ dày 200, bên trong ốp gạch ceramic 300x300 màu xanh. 

+ Keo chống thấm, quét 3 nước các vách mặt trong hồ. 

+ Vữa lót M100 dày tối thiểu 20. 

+ Đan đáy BTCT dày 100 cấp độ bền B15, lát gạch ceramic 300x300 màu xanh. 

+ Bê tông lót móng đá 40x60 cấp độ bền B7.5 D100, lớp cát đen đệm đầu cừ 

D100, cừ tràm mật độ 25 cây/m2, L = 4,5m, Φ ngọn > 40mm. 

5.3.1.3. Quán cafe giải khát 

Giải pháp kiến trúc – kết cấu: 

* Phần móng:   

- Kết cấu chịu lực chính: Cột vách cùng hệ dầm sàn bê tông cốt thép (BTCT). 

Khung cột trên lầu gỗ. 

- Giải pháp móng: Móng đơn BTCT (1500x1500) đặt trên nền gia cố cọc BT 

DƯL 150x150 M400, L= 6m, mật độ 9 cọc/m2.  

- Các hệ kết cấu chính: Móng, dầm móng, dầm sàn, cột, cầu thang dùng bê tông 

đá 10x20 cấp độ bền B20 (tương đương mác 250). 

- Các hệ cấu kiện khác: Các chi tiết bao cột, lanh tô, bổ trụ dùng bê tông đá 10x20 

cấp độ bền B15 (tương đương mác 200). 

- Bê tông lót sàn tầng trệt, lót đài móng, giằng móng, đà kiềng, bó nền đá 40x60 

cấp độ bền B7.5 (tương đương mác 100). 

- Cốt thép dùng để tính toán có cường độ Φ<10:  Rs = 225MPa; Φ>10; Rs = Rs’ 

= 280 MPa. 

* Phần nền: 

- Nền lát gạch ceramic 600x600 màu nhạt; vữa xi măng mác 75 dày 30; bê tông 

đá 40x60 mác 150 dày 100; cát đen nâng nền tưới nước đầm chặt; mặt đất tự nhiên.  

- Nền nhà vệ sinh: Lát gạch ceramic nhám 300x300, vữa xi măng M100 dày 50 

tạo dốc về phễu thu nước; bê tông đá 40x60 mác 150 dày 100; cát đen nâng nền; mặt 

đất tự nhiên. 

- Tam cấp lát gạch ceramic 300x300 nhám. 

- Hầm vệ sinh: Gồm 3 ngăn chứa, lắng 1, lắng 2. Kết cấu: Đan nắp BTCT dày 

100, vách xây gạch thẻ dày 200 quét keo chống thấm ở tất cả các vách; đan đáy BTCT 

dày 150 gia cố bằng cọc BT DƯL 150x150 M400, L= 6m, mật độ 9 cọc/m2.  
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* Phần thân: 

- Sàn lầu: Nền lát gạch ceramic 600x600 màu nhạt; vữa lót mác 75 dày 30; sàn 

BTCT; vữa trát trần M75 dày 15; dạ dưới trét mastic sơn nước màu trắng.  

- Tận dụng tường rào làm vách bao che phía sau. Các mặt còn lại để trống, không 

xây vách. 

- Lan can sắt. 

- Cầu thang: 

+ Bậc thang: Mặt bậc lát gạch ceramic nhám 300x300, vữa lót mac 100 dày 20, 

bậc xây gạch thẻ, bản thang BTCT, vữa trát trần M100 dày 15.  

+ Trụ đứng, tay vịn cầu thang bằng sắt.  

* Phần mái: 

- Mái lợp tấm ngói nhựa PVC; đòn tay, rui mè, kèo gỗ.  

* Hoàn thiện: 

- Hoàn thiện sơn nước trong ngoài.   

- Lắp đặt đồng bộ hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống 

chữa cháy, thông tin liên lạc, thiết bị vệ sinh.  

5.3.1.4. Khu vui chơi thiếu nhi, văn hóa 4 dân tộc 

a. Tầng hầm BTCT 

- Kết cấu chịu lực: Khung, nền, vách BTCT toàn khối. 

- Vách BTCT mác 250, dày 200 quét keo chống thấm ở tất cả các vách;  

- Sàn:  

+ Láng vữa xi măng M75, D30 dốc về hướng thoát nước; 

+ Lớp chống thấm chuyên dụng dày 3mm, khò lửa;  

+ Sàn BTCT dày 200. 

- Nền:  

+ Lớp BT đá 10x20 M200 xoa phẳng mặt; 

+ Lớp chống thấm chuyên dụng;  

+ Nền BTCT bên dưới gia cố bằng cừ tràm mật độ 25 cây/m2, L = 4,5m, Φ ngọn 

> 40mm.  

- Ram dốc: 
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+ Bê tông đá 10x20 M200, nhám mặt; 

+ Bê tông lót đá 40x60 M150, D100; 

+ Mặt đất tự nhiên. 

b. Mô hình nhà 4 dân tộc 

Là khu vui chơi với các mô hình nhà ở 4 dân tộc Việt, Hoa, Chăm, Khơ – me 

nhằm giáo dục cho trẻ em các kiến thức về nền văn hóa các dân tộc đang sống trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

* Ghi chú vật liệu:  

- Vách bao che bằng vật liệu nhẹ. 

- Khung gỗ hoặc sắt lắp ráp. 

- Nền lát gỗ hoặc composit. 

- Mái lợp vật liệu địa phương. 

c. Khu trò chơi ngoài trời (khung lắp ráp) 

Là khu vui chơi ngoài trời gồm tất cả 25 mô hình trò chơi vận động như: cầu tuột, 

bập bênh, xích đu, thú nhúng, ...và các mô hình trò chơi ngoài trời khác, nhằm tạo một 

sân chơi để các em thiếu nhi có thể làm quen với nhau, vừa chơi vừa rèn luyện thân thể 

và sức khỏe. Khu trò chơi ngoài trời cũng là một điểm nhấn của Khu vui chơi thiếu nhi, 

văn hóa 4 dân tộc. 

* Ghi chú vật liệu:  

- Vách bao che composit và vật liệu nhẹ. 

- Khung sắt lắp ráp. 

- Mái tole + com posit. 

Ngoài ra, trong khu vui chơi còn bố trí các sa bàn đèn xanh đỏ để giáo dục ý thức 

chấp hành Luật giao thông cho thiếu nhi.  

5.3.1.5. Trạm xử lý nước thải 

Tổng công suất 85 m3/ngày.đêm.  

- Kết cấu chịu lực: Khung, nền, vách BTCT toàn khối. 

- Vách BTCT mác 250, dày 200 quét keo chống thấm ở tất cả các vách;  

- Nền: Quét lớp hồ dầu vữa xi măng Mac 75 dày 20, tạo dốc về phía thoát nước; 

quét sơn chống thấm; đan đáy BTCT đá 10x20 cấp độ bền B20 dày 200; bê tông lót 

móng đá 40x60 dày 100 cấp độ bền B10; bên dưới gia cố bằng cừ tràm mật độ 25 cây/m2, 

L = 4,5m, Φ ngọn > 40mm.  

- Nắp bằng dale bê tông cốt thép. 
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5.3.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

5.3.2.1. Cổng chào – Hàng rào 

a. Cổng chào 

Được bố trí cuối đường giao thông dẫn từ đường Thủ Khoa Huân nối dài vào khu 

vực cơ sở. 

Cổng chào bê tông cốt thép, hình vòng cung, rộng 12,5m, cao 7,5m. Phía trên có 

khắc chữ “KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ HẢI ĐẾN CHÂU ĐỐC” và trang trí bằng biểu 

tượng các chú voi đội quả địa cầu cùng với hình ảnh chim bồ câu tung cánh phía trên - 

biểu tượng của hòa bình.  

b. Hàng rào 

- Hàng rào toàn khu: Xây gạch ống dày 200, cao 2m, có tổng chiều dài 415m. 

Móng sử dụng móng đơn BTCT (1,0mx1,0m) trên nền tự nhiên, gia cố bằng cừ tràm mật 

độ 25 cây/m2; L = 4,5m; Φ ngọn > 40mm. Cột, kiềng, giằng sử dụng BTCT; chân hàng 

rào xây gạch tường dày 200, đầu tường gắn song sắt bảo vệ; nhịp cột bình quân 5m. 

- Hàng rào khuôn viên khu hồ bơi, công viên nước: Lưới thép, hình sóng nước, cao 

từ 1,45m÷1,85m được trang trí bồn hoa phía chân hàng rào. Trụ ống BTCT Φ400 (cụm 3 

trụ: 1,8m; 2,25m; 2,7m) phía trên gắn bồn hoa để tạo thẩm mỹ. Tổng chiều dài hàng rào 

322m. Nhịp cột bình quân 3,65m.  

5.3.2.2. Hệ thống giao thông 

a. Hệ thống giao thông ngoại vi 

- Đường số 3 (MC 3-3): Kết nối khu quy hoạch với đường Thủ Khoa Huân (dự 

kiến) có lộ giới 18m (5-9-4), lòng đường rộng 9m, vỉa hè một bên 5m, một bên 4m. 

Trong giới hạn khu đất quy hoạch, chỉ đầu tư lòng đường 9m. 

- Đường số 01 (MC 1-1): Đường song song với đường số 03, cắt ngang khu đất 

có lộ giới 14m (3-8-3), lòng đường rộng 8m, vỉa hè 2x3m. Chỉ giới xây dựng trùng với 

chỉ giới đường đỏ. 

- Đường số 02 (MC 2-2): Đường trục ngang vuông góc với đường số 01, có lộ 

giới 14m (3-8-3), lòng đường rộng 8m, vỉa hè 2x3m. Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ 

giới đường đỏ. 

* Kết cấu áo đường đề xuất: 

+ Lớp bê tông nhựa nóng hạt trung dày 7cm. 

+ 2 lớp cấp phối đá dăm (0x4) D.38cm. 

+ Vải địa kỹ thuật. 
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+ Lớp cát san lấp lu lèn đạt độ chặt: K > 0,95. 

+ Nền đất tự nhiên. 

* Kết cấu vỉa hè:  

Vỉa hè được lát gạch bê tông tự chèn, dùng để bố trí lề đi bộ, hệ thống cấp thoát 

nước, cây xanh, hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh theo đúng qui định kết cấu vỉa hè đô thị. 

- Gạch bê tông tự chèn dày 5,5 cm.                                              

- Lớp cát đắp nền đường lu lèn đạt độ chặt: k # 0,95. 

* Bó vỉa đề xuất:  

+ Bê tông xi măng mác 250 đá 1x2.  

+ Bê tông đá 4x6 M150 dày 10cm. 

+ Đất nền đầm chặt: k # 0,95. 

* Bó lề đề xuất:  

+ Xây gạch. 

+ Vữa lót M75 dày 50. 

+ Đất nền đầm chặt: k # 0,95.  

Bảng 1.4. Thống kê hệ thống giao thông 

Stt Tên đường 
Chiều dài  

(m) 

Diện tích (m2) Lộ giới  

(m) 

Khoảng 

lùi (m) Lề Lòng Lề 

1 Đường số 01 169 3 8 3 14 0 

2 Đường số 02 89 3 8 3 14 0 

3 Đường số 03 80 5 9 4 18 0 

 Tổng cộng 338 4.282,3   

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

b. Hệ thống giao thông – sân bãi từng khu 

Là hệ thống đường đi lại, sân bãi, đường dạo bộ bên trong các khu vui chơi giải 

trí, quảng trường, ... phục vụ cho phòng cháy chữa cháy và giao thông nội bộ.  

❖ Khu nhà hàng, công viên nước, hồ bơi: 

- Sân đường lát gạch Terrazzo chống trượt, diện tích 2.278 m2. 

- Kết cấu:  

+ Lát gạch Terrazzo 300x300x25, dốc 1% về rãnh thoát nước mưa. 

+ Vữa xi măng dày 20 mác 75. 
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+ Bê tông đá 40x60 dày 100 M150. 

+ Lớp cát san lấp lu lèn đạt E nền >33Mpa, K>0,95. 

❖ Khu vui chơi thiếu nhi, văn hóa 4 dân tộc: 

- Đường giao thông láng nhựa, nền là sàn BTCT của tầng hầm để xe: Diện tích 

685 m2. 

- Vỉa hè lát gạch sân vườn, nền là sàn BTCT của tầng hầm để xe: Diện tích 566 m2. 

- Lớp cỏ nhân tạo trãi trên sàn BTCT: Diện tích 866 m2. 

❖ Quảng trường: 

- Sân lát dale BTCT 2000x2000: Diện tích 2.526 m2. 

- Kết cấu: 

+ Dale BTCT đổ tại chỗ D100, M.250, tạo ô 2000x2000, kẻ ron 20 (dốc 1% về 

hướng thoát nước mưa). 

+ Lớp nilon lót. 

+ Lớp cát nền san lấp lu lèn đạt K>0,9. 

5.3.2.3. Hệ thống cấp điện 

a. Nguồn và hệ thống phân phối điện 

Khu vực cơ sở được cấp điện từ mạng lưới điện chung của thành phố, nhận điện 

từ trạm giảm áp chính Châu Đốc 110/15-22KV theo tuyến đường điện trung thế trên 

đường Nguyễn Tri Phương. 

Hệ thống điện được xây dựng ngầm cho toàn bộ khu vui chơi, đảm bảo thẩm mỹ 

và an toàn trong sử dụng. Bố trí cáp ngầm trung – hạ thế (22 – 0,4KV) dọc theo các trục 

đường mới mở, sau đó chuyển tải đến các khu vực tiêu thụ bằng cáp ngầm hạ thế 0,4KV. 

Lắp đặt 01 trạm biến áp 22/0,4KV công suất 160 KVA trước khu hồ bơi, công viên 

nước. Trạm đặt tại trung tâm phụ tải điện của khu vực, sử dụng sơ đồ bảo vệ dùng FCO 

và LA, với bán kính phục vụ của lưới điện thế không lớn hơn 300m và bố trí các tủ điện 

với khoảng cách L = 20 ÷ 30m/tủ, đảm bảo phân phối điện cho các khu vực tiêu thụ.  

b. Hệ thống điện trong nhà 

Sử dụng nguồn điện từ mạng lưới điện chung của khu vực. Từ tủ điện tổng, nguồn 

được cấp về các tủ điện các khối nhà. Tại tủ điện từng khối nhà, nguồn được chia ra theo 

các đường ổ cắm, chiếu sáng cho nhà đó. 

- Dây điện sử dụng loại dây đồng đôi, luồn trong ống nhựa PVC xoắn đặt chìm 

trong trần và tường.  
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- Thiết bị điện: Hệ thống chiếu sáng sử dụng vật tư: bóng Led có máng và hộp 

chụp bảo vệ đèn. Các tủ điện, nguồn cấp điện, ổ cắm từng phòng được bảo vệ bằng 

automat. Các tủ điện thiết bị được nối tiếp đất. 

c. Hệ thống điện chiếu sáng 

Nguồn điện cấp cho các tủ điều khiển chiếu sáng đèn đường sẽ lấy từ 1 lộ trong tủ 

phân phối điện của trạm biến thế gần nhất. Lưới điện chiếu sáng cần đảm bảo vẽ mỹ quan 

cho đô thị, mức độ chiếu sáng phải đạt theo tiêu chuẩn 20-TCN 95-03 của Bộ Xây dựng.  

Cấp điện áp vận hành mạch chiếu sáng là 220V. Mạng điện chiếu sáng được thiết 

kế riêng biệt với hệ thống điện sinh hoạt và được điều khiển bật tắt tự động bằng các rờ 

le thời gian hay rờ le quang điện.  

+ Đèn chiếu sáng được bố trí một bên đường (do bề rộng mặt đường nhỏ hơn 

12m). 

+ Tuyến đèn đường được đi ngầm, dùng cáp CU/XLPE/PVC 1 KV, tiết diện từ 

10 mm2 đến 25 mm2, cáp được luồn trong ống PVC đi ngầm dưới vỉa hè, tại các vị trí 

băng ngang đường giao thông, cáp được luồn trong ống PVC chịu lực hay ống bê tông 

cốt thép đúc sẵn. 

+ Trụ và cần đèn:  

• Lắp đặt trụ đèn cao áp cao 6m, đế móng trụ BTCT. Các cột cách nhau từ 

25m - 40m. 

• Cần đèn: loại sắt tráng kẽm D=49mm cao 2m và vươn xa 1,5m. 

+ Đèn cao áp: Sử dụng đèn cao áp Sodium 150W-220V cho toàn bộ tuyến chiếu 

sáng, thân đèn đắp hộp kim nhôm. Bộ phận quang học Sealsafe. Kính đèn bằng thủy 

tinh an toàn, cường lực.  

+ Thiết bị điều khiển: Sử dụng chế độ điều khiển tự động 2 chế độ trong tủ điện 

tại trụ TBA hạ thế cấp nguồn. Điều khiển theo chế độ tiết kiệm điện từ 18 giờ đến 24 

giờ toàn bộ đèn sáng, từ 24 giờ giảm bớt 50%, đến 5 giờ sáng tắt toàn bộ. 

+ Tiếp địa: Sử dụng bộ thép mạ đồng D=16 - L=2,4 m cho tủ điều khiển. 

Bảng 1.5. Thống kê vật liệu cấp điện 

Stt Tên vật liệu Đơn vị Số lượng 

1 Cáp ngầm trung + hạ thế (22 KV- 0,4 KV) M 320 

2 Cáp ngầm hạ thế (0,4KV) M 162 

3 Trụ đèn đơn Trụ 13 

4 Trạm biến áp 160 KVA (22KV/0,4KV) Trạm 01 

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 
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5.3.2.4. Hệ thống cấp nước 

Sử dụng nguồn nước của nhà máy nước thành phố Châu Đốc thông qua hệ thống 

ống cấp dọc đường Nguyễn Tri Phương.  

Thiết kế mới mạng lưới đường ống cấp nước cho toàn khu, ống cấp nước sử dụng 

ống PVC, chôn sâu tối thiểu 0,6m so với cao độ nền hoàn thiện và cách mép công trình 

tối thiểu 0,3m. 

Hệ thống đường ống được bố trí theo mạng lưới vòng kết hợp mạng lưới cụt, đảm 

bảo việc cấp nước liên tục khi một đường ống tải có sự cố. Lắp đặt đường ống tiết diện 

Φ90 dọc theo các trục giao thông để cung cấp nước đến các khu vực tiêu thụ. 

Bố trí họng chữa cháy cách nhau Lmax = 150m tại các ngã giao của tuyến đường 

nội bộ nhằm thuận tiện cho việc chữa cháy, đồng thời kết hợp sử dụng nước từ hồ bơi, 

công viên nước để chữa cháy khi có sự cố. 

Bảng 1.6. Thống kê vật liệu cấp nước 

Stt Tên vật liệu Đơn vị Số lượng 

1 Ống PVC Φ90 M 196 

2 Co nối Φ90 Cái 02 

3 Tê nối Φ90 Cái 01 

4 Họng cứu hỏa Cái 02 

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

5.3.2.5. Hệ thống thông tin liên lạc 

- Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch sẽ là một hệ thống được ghép 

nối vào mạng viễn thông của bưu điện thành phố Châu Đốc. Từ tuyến cáp trung tâm của 

Thành phố Châu Đốc dọc đường Nguyễn Tri Phương dẫn về khu quy hoạch.  

- Hệ thống nội bộ là một mạng cáp điện thoại, truyền hình cáp đáp ứng đầy đủ 

các yêu cầu về viễn thông cho khu vực cơ sở. Các mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các 

hộp cáp của khu vực, tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng 

khác nhau (tương ứng với dung lượng của các tủ cáp, hộp cáp). 

Bảng 1.7. Thống kê vật liệu hệ thống thông tin liên lạc 

Stt Tên vật liệu Đơn vị Số lượng 

1 Tuyến cáp 2x(100x0,5)mm2 M 211 

2 Hố cáp Cái 03 

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

5.3.2.6. Sân vườn cây xanh  

Cây xanh được cơ sở lựa chọn trồng chủ yếu là 02 loại sau: 
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- Cây bóng mát: Là những loài cây có thân thẳng, cao, tán rộng, được trồng dọc 

theo vỉa hè, hàng rào, lối đi nội bộ nhằm che bóng mát, cải tạo vi khí hậu cho khu vực.  

- Cây trang trí:  

+ Cây trang trí: Được trồng theo các tiểu cảnh và có thể được tạo hình ở những 

vị trí thích hợp gồm các loại có hoa lá và hình dáng đẹp như: Tre, trúc, ôrô, cao vua, … 

+ Cây trang trí có hoa: Là những loài cây tán rộng, thấp có hoa đẹp, có những 

biểu hiện đặc trưng cho các mùa, được trồng rãi rác khắp nơi trong khuôn viên của khu 

đất vừa có tác dụng trang trí vừa tạo bóng mát. 

Bảng 1.8. Thống kê qui mô cây xanh 

Stt Tên gọi Quy cách  Số lượng 

1 Cây bóng mát Cao 4m, đường kính 0,1-0,2m 104 cây 

2 Cây trang trí Cao 1m, đường kính 0,05m 23 cây 

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

5.3.2.7. Hệ thống chống sét 

- Kim thu sét: 

+ Toàn công trình sử dụng 1 kim thu sét INGESCO PDC 3.3 có bán kính bảo vệ 

Rp = 75m cao 3m đặt tại vị trí cao nhất trên đỉnh mái khối nhà nhà hàng. 

+ Trụ đỡ kim bằng sắt tráng kẽm Φ42 cao 3m. 

+ Giá đỡ kim được cố định vào khung mái bằng bulong và cáp neo chằng thép 

tráng kẽm. 

+ Lắp đặt kim thu sét phải đảm bảo chắc chắn chịu được tác động của gió và 

chống dột cho mái. 

+ Mỗi năm phải đo kiểm tra lại điện trở đất ít nhất một lần. 

- Dây dẫn sét: 

+ Dùng cáp đồng trần 50 mm2 nối kim thu sét với bộ phận tiếp đất. 

+ Kẹp dây dẫn sét vào trụ đỡ kim thu sét dùng vòng kẹp bằng inox. Cố định dây 

dẫn sét dọc theo bờ nóc. Mái dùng kẹp tráng kẽm gắn dọc khung thép. Đoạn dẫn dọc 

theo tường xuống đất luồn trong ống PVC Φ34. Nối dây dẫn sét với dây tiếp đất dùng 

kẹp. Nối bằng đồng đặt kín trong hộp nhựa gắn trên tường. 

- Bộ phận tiếp đất: 

+ Cọc tiếp địa dùng cọc sắt mạ đồng Φ16 dài 2,4m. Nối dây với cọc tiếp địa bằng 

mối hàn hóa nhiệt. 

+ Hệ thống chống sét từ kim đến bộ phận nối đất phải đảm bảo chắc chắn, dẫn 

điện liên tục. 
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+ Khi thi công hệ thống tiếp đất phải kiểm tra Rđ < 10 ohm, phải lắp đặt hệ thống 

tiếp địa trước xong mới tiến hành lắp kim thu sét. 

+ Nếu điện trở tiếp địa chưa đạt thì phải tăng số cọc tiếp địa. 

+ Thi công lắp đặt hệ thống chống sét phải đúng theo qui định hiện hành. 

Bảng 1.9. Thống kê vật tư chống sét 

Stt Tên, quy cách vật tư ĐVT Số lượng 

1 Cáp đồng trần 50 mm2 M 60 

2 Kim thu sét INGESCO PDC 3.3 Bộ 1 

3 Cọc tiếp đất bằng sắt mạ đồng D.16, dài 2,4m Cái 6 

4 Hộp đo điện trở đất Cái 1 

5 Ống trụ đỡ kim thu sét STK Φ34 M 3 

6 Ống PVC Φ34 M 45 

7 Bộ đếm sét CDR-1 Cái 1 

8 Cáp neo trụ đỡ 5 mm2 M 15 

9 Chân đế đỡ kim thu sét Cái 1 

10 Hóa chất giảm điện trở đất Bao 2 

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

5.3.2.8. Cầu thang thoát hiểm 

Hệ thống cầu thang chính đảm bảo yêu cầu thoát người khi có sự cố (khoảng cách 

xa nhất từ các phòng ở giữa 2 lối thoát nạn đến vị trí cầu thang không quá 30 m; khoảng 

cách xa nhất từ các phòng có lối ra hành lang cụt đến vị trí cầu thang không quá 25 m 

theo qui chuẩn). Có ít nhất 04 lối thoát nạn cho công trình ở tầng trệt tại các khu vực 

sảnh đón, lối xe ra vào.  

5.3.2.9. Hệ thống chữa cháy 

- Hệ thống chữa cháy vách tường: Bao gồm các hộp vòi và lăng phun nước chữa 

cháy trong nhà, ngoài nhà và trụ lấy nước từ xe chữa cháy. 

Hệ thống chữa cháy vách tường được thiết kế lắp đặt là hệ thống ướt, nước có 

sẵn và được nén trong đường ống. Nước chữa cháy được lấy từ các hồ nước. 

Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế theo tiêu chuẩn: 5760-1993/TCVN 

và 2622-1995/TCVN. 

Chữa cháy vách tường trong nhà phải đảm bảo lưu lượng nước chữa cháy ít nhất 

5 l/s cho mỗi điểm cần chữa cháy trong nhà. Chữa cháy ngoài nhà phải đảm bảo lưu 

lượng nước chữa cháy ít nhất 30 l/s cho mỗi điểm cần chữa cháy ngoài nhà. Áp suất tối 

thiểu tại đầu lăng phun phải đạt 2,5 kg/cm2. 
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- Các bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy: 

Các bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy được trang bị cho công trình 

để dập tắt các đám cháy nhỏ, đám cháy mới phát sinh hoặc các đám cháy không thể sử 

dụng nước như đám cháy nhiên liệu lỏng, đám cháy điện,... 

Các bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy gồm 2 loại: Sử dụng khí CO2 

và sử dụng bột chữa cháy ABC. Loại sử dụng khí CO2 được sử dụng để dập tắt các đám 

cháy thiết bị điện, điện tử hoặc các thiết bị khó làm vệ sinh sau khi chữa cháy. Loại sử 

dụng bột chữa cháy được sử dụng trong tất cả các trường hợp còn lại. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 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 

Cơ sở đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 

số 1365/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2019 (đính kèm phụ lục). 

Cơ sở được xây dựng trên khu đất thương mại, dịch vụ thuộc quyền sở hữu của 

Chủ cơ sở (đính kèm phụ lục). 

Cơ sở phù hợp với Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2019 

của UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh một phần Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 

phía Bắc đường tránh Quốc lộ 91, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

Cơ sở phù hợp với Quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 

của UBND thành phố Châu Đốc về việc phê duyệt tổng mặt bằng Quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500 Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc, địa điểm: Phường Vĩnh Mỹ, thành 

phố Châu Đốc, tỉnh An Giang (đính kèm phụ lục). 

Cơ sở hoàn toàn phù hợp với “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Du lịch tỉnh 

An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, tạo thêm một điểm 

đến cho thành phố Châu Đốc, đồng thời góp phần tạo thêm việc làm cho người dân trong 

khu vực. 

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

Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là cống thoát nước chung của khu vực trên 

đường Nguyễn Tri Phương và không thay đổi so với kế hoạch môi trường đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường xác nhận tại Giấy xác nhận số 165/XN/STNMT ngày 15 tháng 01 

năm 2021 (đính kèm phụ lục). 

Cơ sở đã được UBND thành phố Châu Đốc chấp thuận cho đấu nối hệ thống thoát 

nước mặt, nước đạt tiêu chuẩn xả ra môi trường vào hệ thống xử lý nước thải chung thành 

phố tại Công văn số 4174/UBND-KT ngày 23 tháng 11 năm 2020 (đính kèm phụ lục). 
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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 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của cơ sở 

- Nước mưa trên mái công trình: Được thoát tự nhiên theo cao độ mái, trên mái 

các công trình có lắp hệ thống sê-nô thu nước mưa (sử dụng ống PVC Φ60 ÷ Φ90, 

dùng phễu thu nước PVC Φ90 và cầu chắn rác inox Φ120). Nước mưa từ các miệng 

thu nước mái theo hệ thống ống đứng (ống PVC Φ114) đặt trong hộp gen thu gom về 

các hố ga, sau đó qua hệ thống cống BTCT Φ800 chảy ra hệ thống cống thoát nước 

chung của khu vực. 

- Nước mưa chảy tràn trên sân: Toàn bộ sân bãi, hành lang đều được bê tông 

hóa, tạo độ dốc nên nước mưa không thấm xuống đất mà theo cao độ sân nền tự chảy 

vào các hố ga, sau đó qua hệ thống cống BTCT Φ800 chảy ra hệ thống cống thoát nước 

chung của khu vực. 

- Mạng lưới hệ thống thoát nước mưa:  

+ Được bố trí hai bên vỉa hè, đường giao thông. Để đảm bảo điều kiện vệ sinh 

môi trường cũng như mỹ quan đô thị, sử dụng loại cống tròn BTCT Φ800 đặt ngầm, chủ 

yếu dưới vỉa hè đi bộ. 

+ Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc = 0,7m; độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng 

tự làm sạch cống. 

Nước mưa chảy tràn 

trên sân 

Hệ thống thoát nước mưa 

(Hố ga, cống BTCT) 

Nước mưa trên 

mái công trình 

Hệ thống sê-nô 

 

Hộp gen (ống 

PVC Φ114) 

Hệ thống cống thoát nước 

chung khu vực 
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+ Thiết kế cống theo nguyên tắc nối đỉnh. 

+ Hố ga thu nước bằng BTCT có cửa thu theo kiểu cửa thu mặt đường. 

+ Giếng thăm bằng BTCT. 

+ Nguồn tiếp nhận: Toàn bộ lượng nước mưa phát sinh tại cơ sở theo hệ thống 

thu gom tự chảy về cống thoát nước chung của khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương 

(Công văn chấp thuận cho phép đấu nối hệ thống thoát nước đính kèm phụ lục) bằng 

01 miệng xả là cống BTCT Φ800.  

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa 

Stt Tên vật liệu Kích thước (mm) Đơn vị Số lượng 

1 Cống BTCT  Φ800 M 248 

2 Hố ga 1.400x1.400 Cái 16 

3 Miệng xả (cống BTCT) Φ800 Cái 01 

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

Bể tự hoại 

3 ngăn 

(V=49m3) 

Hệ thống xử lý 

nước thải 85 

m3/ngày.đêm  

(Đạt cột A, 

QCVN 

14:2008/BTNMT) 

Nước thải sinh hoạt 

KDC Bắc Thủ Khoa 

Huân (Dự kiến đấu nối) 

Nước thải 

sinh hoạt 

của khách 

tham quan 

và nhân 

viên 

Nước thải của 

du khách tắm 

lại sau khi bơi 

Song chắn 

rác 

Nước thải từ 

các nhà vệ sinh 

công cộng 

Nước thải 

sinh hoạt 

của khu 

nhà hàng 

Nước thải từ 

nhà vệ sinh 

Song chắn 

rác 

Nước thải từ 

nhà bếp 

Nước thải 

hồ bơi 

Hệ thống xử lý nước tuần hoàn, 

công suất 13,45 m3/giờ 

Cống BTCT Φ400 

Cống BTCT 

Φ400 

Cống BTCT 

Φ400 

Cống 

BTCT 

Φ400 

Ống PVC Φ114 

Cống 

thoát 

nước 

chung 

của khu 

vực 

Cống 

BTCT 

Φ400 
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- Nước thải hồ bơi: Nước thải từ hồ bơi và công viên nước được thu gom bằng 

đường ống PVC Φ114 về hệ thống xử lý nước tuần hoàn (lắng, lọc) với công suất 13,45 

m3/giờ. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT sẽ được cung cấp trở lại cho hồ 

bơi và công viên nước sau khi châm Chlorine với liều lượng thích hợp, không thải ra 

môi trường bên ngoài. 

- Nước thải sinh hoạt: Gồm nước thải sinh hoạt của Khu vui chơi giải trí Hải Đến 

Châu Đốc và KDC Bắc Thủ Khoa Huân. 

+ Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc: Gồm nước thải sinh hoạt của khách 

tham quan và nhân viên; nước thải của khu nhà hàng. 

• Nước thải sinh hoạt của khách tham quan và nhân viên:  

Nước thải của du khách tắm lại sau khi bơi: Được thu gom bằng ống nhựa 

PVC Φ90 qua song chắn rác, sau đó theo đường cống BTCT Φ400 dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải 85 m3/ngày.đêm. 

Nước thải từ các nhà vệ sinh công cộng: Được thu gom theo đường ống PVC 

Φ114 về bể tự hoại 3 ngăn (V=49 m3) để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường cống BTCT 

Φ400 dẫn về hệ thống xử lý nước thải 85 m3/ngày.đêm. 

• Nước thải của khu nhà hàng:  

Nước thải từ nhà vệ sinh: Được thu gom theo đường ống PVC Φ114 về bể tự 

hoại 3 ngăn (V=49 m3) để xử lý sơ bộ, sau đó theo đường cống BTCT Φ400 dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải 85 m3/ngày.đêm. 

Nước thải từ nhà bếp: Được thu gom bằng ống nhựa PVC Φ90 qua song chắn 

rác, sau đó theo đường cống BTCT Φ400 dẫn về hệ thống xử lý nước thải 85 

m3/ngày.đêm. 

+ KDC Bắc Thủ Khoa Huân: Được thu gom thông qua hệ thống cống BTCT 

Φ400, sau đó tập trung về hệ thống xử lý nước thải 85 m3/ngày.đêm của Khu vui chơi 

giải trí Hải Đến Châu Đốc (Biên bản chấp thuận cho phép đấu nối hệ thống thoát nước 

đính kèm sau phụ lục). Tọa độ vị trí đấu nối nước thải theo VN2000: X: 541140; Y: 

1183119. 

=> Nước thải sau hệ thống xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT, sau đó theo 

đường cống BTCT Φ400 thoát ra hệ thống cống chung của khu vực. 

- Mạng lưới thoát nước thải: 

+ Hệ thống thoát nước thải được thiết kế mới hoàn toàn. 

+ Các tuyến ống thu gom nước thải được bố trí trên vỉa hè, dọc theo các tuyến 

đường khu vực.  
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+ Độ dốc cống thoát thỏa mãn điều kiện: i ≥ 1/D; trong đó D (mm) là đường kính 

cống thoát. 

+ Vận tốc dòng chảy cho phép trong cống tùy thuộc vào kích thước cống nhưng 

tối thiểu phải bằng 0,7m/s. 

+ Đường ống thoát nước thải dùng ống kín PVC và cống BTCT, độ sâu chôn ống 

tối thiểu Hc=0,7m; độ dốc ống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm sạch. 

+ Trên các tuyến ống bố trí các hố ga thu nhận nước thải từ các công trình đưa 

ra, kết hợp làm hố thăm, hố ga được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có biện pháp chống 

ăn mòn và xâm thực của vi sinh. 

+ Nguồn tiếp nhận: Toàn bộ lượng nước thải sau hệ thống xử lý tại cơ sở tự 

chảy về cống thoát nước chung của khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương (Công 

văn chấp thuận cho phép đấu nối hệ thống thoát nước đính kèm phụ lục) bằng 01 

miệng xả là cống BTCT Φ400.  

+ Chế độ xả nước thải: Liên tục. 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước thải 

Stt Tên vật liệu Kích thước (mm) Đơn vị Số lượng 

1 Cống BTCT  Φ400 M 235 

2 Hố ga 1.000x1.000 Cái 17 

3 Miệng xả (cống BTCT) Φ400 Cái 01 

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Nước thải hồ bơi 

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình thay nước hồ bơi, công viên nước. 

- Thải lượng: Theo TCVN 4260:2012, tiêu chuẩn thiết kế bể bơi, lượng nước cấp 

cho bể bơi theo chế độ bơm lọc khi được xử lý tuần hoàn chiếm khoảng 25% dung tích 

bể. Đối với công viên nước thường có độ sâu thấp, chủ yếu để chơi trò chơi máng trượt 

tạo cảm giác mạnh nên lượng nước cấp vào theo chế độ bơm lọc khi được xử lý tuần 

hoàn ước tính khoảng 10% dung tích bể. Bên cạnh đó, căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 39 

Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 thì lượng nước thải bằng 100% 

lượng sử dụng. 

Thời gian làm sạch nước tuần hoàn: Nước hồ bơi và công viên nước sẽ được lọc 

tuần hoàn mỗi ngày (khi có người tắm, vui chơi trong hồ bơi và công viên nước). Tuy 

nhiên, vào thời điểm không có khách đến tắm, vui chơi tại hồ bơi, công viên nước thì 

tùy vào tình hình chất lượng nước mà chủ cơ sở quyết định thời gian lọc tuần hoàn (dao 

động khoảng 2-3 ngày sẽ mở hệ thống lọc tuần hoàn). 
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Thể tích hồ bơi: 981,72m3. Vậy, nước thải phát sinh tại hồ bơi theo chế độ bơm 

lọc khi được xử lý tuần hoàn: 981,72 m3/ngày x 25% x 100% = 245,43 m3/ngày, tương 

đương khoảng 10,22 m3/giờ. 

Thể tích công viên nước: 774m3. Vậy, nước thải phát sinh tại công viên nước 

theo chế độ bơm lọc khi được xử lý tuần hoàn: 774 m3/ngày x 10% x 100% = 77,4 

m3/ngày, tương đương khoảng 3,23 m3/giờ. 

- Công trình xử lý: Nước thải từ hồ bơi và công viên nước được thu gom bằng 

đường ống PVC Φ114 về hệ thống xử lý nước tuần hoàn (lắng, lọc) với công suất 13,45 

m3/giờ. Hệ thống xử lý nước tuần hoàn hồ bơi và công viên nước được xây dựng ở tầng 

hầm hồ bơi với diện tích 749 m2. 

Lọc than  

hoạt tính Lắng A 

Lọc than  

hoạt tính 

Lắng B 
 

Lọc than  

hoạt tính 

Lắng C Lọc than  

hoạt tính 

Lắng D 

Hình 3.3. Quy trình xử lý nước tuần hoàn hồ bơi và công viên nước 

Thuyết minh quy trình: 

Toàn bộ nước thải từ hồ bơi và công viên nước được xử lý qua hệ thống lắng 

với hóa chất trợ lắng PAC và lọc than hoạt tính (than hoạt tính sẽ được thay định kỳ 1 

lần/năm). Nước sạch sẽ được cung cấp trở lại cho hồ bơi và công viên nước sau khi 

châm Chlorine với liều lượng thích hợp, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tham gia 

bơi lội, không thải ra môi trường bên ngoài. Định kỳ 1 tuần/lần hút bùn cặn từ hệ thống 

xử lý, lượng bùn hút ra sẽ được dùng làm phân bón cho cây. 

Lớp than hoạt tính này có tác dụng hấp phụ các chất độc hại, các loại vi sinh vật 

nguy hiểm và trung hòa các khoáng chất khó hoàn tan trong nước. Cơ chế hoạt động của 

than hoạt tính gồm 2 cơ chế: 

+ Lọc cơ học vật lý: Giúp loại bỏ các hạt, tạp chất bẩn trong nước khi đi qua lõi 

lọc nhờ các lỗ nhỏ li ti trong cấu trúc than. 

Đầu vào 

Đầu ra 
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+ Lọc hấp thụ các tạp chất hòa tan trong nước bằng cơ chế hấp thụ bề mặt hoặc 

trao đổi ion: Bề mặt phân tử than sẽ thu hút các chất hóa học, tạp chất hòa tan trong 

nước và giữ chúng nằm lại bên trong lõi lọc. Với đặc tính “không hút nước” nhưng “hấp 

thụ dầu mỡ”, than hoạt tính có tác dụng mạnh với rất nhiều loại hóa chất chứa Clo, 

Benzen hay các hóa chất công nghiệp hòa tan trong nước. 

Cỡ hạt lọc than có đường kính tương đương: 0,25mm – 0,50mm. 

Chiều dày của lớp than hoạt tính: 0,7 – 0,9 m. 

Vận tốc lọc: 20 m/giờ. 

Hiệu quả xử lý: Nước thải sau xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải hồ bơi, công viên nước 

Stt Hạng mục Số lượng Chất liệu Quy cách 

1 Bể lắng A 1 BTCT 2,2m x 44m x 2m 

2 Bể lắng B 1 BTCT 2,2m x 42m x 2m 

3 Bể lắng C 1 BTCT 2,2m x 44m x 2m 

4 Bể lắng D 1 BTCT 2,2m x 46m x 2m 

5 Bể lọc than hoạt tính 4 BTCT 2,2m x 2m x 2m 

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng, định mức tiêu hao điện năng trong 

quá trình vận hành HT XLNT hồ bơi, công viên nước được thể hiện ở mục 4, chương I. 

1.3.2. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh:  

+ Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc: Nước thải phát sinh chủ yếu từ quá 

trình vệ sinh của nhân viên cơ sở, quá trình vệ sinh và tắm rửa lại sau khi bơi của khách 

tham quan đến khu vui chơi giải trí (tham gia các trò chơi và sử dụng các dịch vụ ăn 

uống tại nhà hàng-cafe giải khát). 

+ KDC Bắc Thủ Khoa Huân: Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của người dân 

tại khu dân cư. 

- Thải lượng:  

+ Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

thực tế tại cơ sở khoảng 5 m3/ngày (Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022). 

+ KDC Bắc Thủ Khoa Huân: Hiện khu dân cư chưa có người dân sinh sống nên 

chưa phát sinh nước thải. Tuy nhiên, ước tính lượng nước thải phát sinh tại khu dân cư 

khi đi vào hoạt động khoảng 69,85 m3/ngày.đêm (Nguồn: Kế hoạch BVMT của KDC 

Bắc Thủ Khoa Huân, năm 2021). 
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- Công trình xử lý: Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở và KDC 

Bắc Thủ Khoa Huân được thu gom bằng đường cống BTCT Φ400 về hệ thống xử lý 

nước thải 85 m3/ngày.đêm. Riêng nước thải từ các nhà vệ sinh công cộng và khu nhà 

hàng sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn (V=49m3) trước khi dẫn về hệ thống 

xử lý tập trung tại cơ sở.  

➢ Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

 

Hình 3.4. Sơ đồ mặt bằng và mặt cắt của bể tự hoại 3 ngăn 

Thuyết minh cơ chế hoạt động của bể tự hoại: 

Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật 3 ngăn, nước thải từ các khu vệ sinh dẫn về bể 

tự hoại và lần lượt đi qua các ngăn trong bể. Ngăn đầu tiên có chức năng tách chất rắn 

ra khỏi nước thải, nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ 2. Ở ngăn này, 

cặn lắng xuống đáy, vi sinh vật kỵ khí phát triển mạnh phân hủy các chất hữu cơ trong 

nước. Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ 3 để lắng toàn bộ sinh khối cũng như cặn lơ lửng 

còn lại trong nước thải.  

Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong 

quá trình lên men kỵ khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. 

Nước thải sau xử lý hầm tự hoại sẽ được thu gom về HT XLNT tập trung. Định 

kỳ khoảng 6 tháng sẽ hút cặn một lần để hầm tự hoại có thể xử lý nước đạt hiệu quả. 

Như vậy, tổng lượng nước thải được thu gom về HT XLNT tập trung khoảng 

74,85 m3/ngày.đêm, với công suất của hệ thống xử lý là 85 m3/ngày.đêm đủ khả năng 

để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc 

và khu dân cư Bắc Thủ Khoa Huân. 

HT XLNT tập trung đã hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2020, 

nằm gần khu thương mại dịch vụ đa năng (khu Tm-2) với diện tích 75,24 m2, chất lượng 

nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT theo Giấy xác nhận số 46/XN-

STNMT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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Tuy nhiên, theo Giấy xác nhận số 165/XN-STNMT ngày 15 tháng 01 năm 2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường, chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt cột A, QCVN 

14:2008/BTNMT. Bên cạnh đó, quy trình, công nghệ xử lý và thông số xây dựng các bể 

xử lý của hệ thống không thay đổi so với kế hoạch BVMT đã được xác nhận. Vì vậy, để 

chất lượng nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT theo kế hoạch BVMT 

đã được xác nhận tại Giấy xác nhận số 165/XN-STNMT, chủ cơ sở đã bổ sung lượng 

bùn hoạt tính và Chlorine thích hợp để nâng cao chất lượng nước thải sau xử lý; do đó, 

từ thời điểm vận hành HT XLNT cho đến nay, chất lượng nước thải sau xử lý của hệ 

thống đều đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT (kết quả phân tích nước thải định kỳ được 

thể hiện ở mục 1, Chương V). 

➢ Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 85 m3/ngày.đêm 

 

Hình 3.5. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải                                                                   

Nước thải sinh hoạt 

Bể gom 

Bể điều hòa 

Bể sinh học  

thiếu khí 

Bể sinh học  

hiếu khí 

Bể lắng 

Bể trung gian 

Bể khử trùng 

Nguồn tiếp nhận 

Cống thoát nước chung đường Nguyễn Tri Phương 

(Nước thải đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT) 

Máy thổi khí 

Chlorine 

Bể chứa bùn 
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Thuyết minh quy trình xử lý nước thải: 

+ Bể gom: 

Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của cơ sở và KDC Bắc Thủ Khoa Huân theo 

đường cống BTCT Φ400 chảy về bể gom. Tại đây, nước thải được tiếp nhận và bơm 

qua bể điều hòa bằng máy bơm chìm đặt trong bể. 

+ Bể điều hòa: 

Bể điều hòa có nhiệm vụ ổn định nồng độ, điều hòa lưu lượng nước thải và tạo 

chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn phía sau, tránh hiện tượng quá tải. Nước thải 

từ bể điều hòa sẽ được bơm vào bể sinh học thiếu khí bằng máy bơm chìm đặt trong bể. 

+ Bể sinh học thiếu khí: 

Trong bể sinh học thiếu khí, các loại vi khuẩn Nitơrat denitrificans (dạng kỵ khí 

tùy tiện) sẽ tách oxy của Nitơrat và Nitrit để oxy hóa chất hữu cơ. Nitơ phân tử tạo thành 

trong quá trình này sẽ thoát ra khởi nước. 

Quá trình chuyển: NO3 – NO2 – NO – N2O – N2 (NO, N2O, N2: dạng khí). Tuy 

nhiên, để cho quá trình này diễn ra thì cần phải xảy ra thêm 2 quá trình Nitrit hóa và 

Nitrat hóa ở điều kiện hiếu khí. 

Quá trình Nitrit hóa: NH4 + O2 ----- Nitrosomonas -----> NO2
- 

Quá trình Nitrat hóa: NH4 + O2 ----- Nitrobacter -----> NO3
- 

Sau quá trình sinh học thiếu khí, nước thải được dẫn sang bể sinh học hiếu khí. 

+ Bể sinh học hiếu khí: 

Trong bể sinh học hiếu khí, xảy ra quá trình phân hủy sinh học hiếu khí sử dụng 

bùn hoạt tính lơ lửng với chủng vi sinh vật đặc hiệu. Không khí được đưa vào tăng 

cường bằng máy thổi khí có công suất lớn qua hệ thống phân phối khí đặt ở đáy bể, 

lượng oxy hòa tan trong nước thải phải đảm bảo cung ứng đủ lượng oxy cho vi sinh vật 

sống và tiêu thụ chất hữu cơ trong nước thải. Tại đây, các chất hữu cơ có hại cho môi 

trường sẽ được vi sinh vật hiếu khí sử dụng làm nguồn thức ăn để kiến tạo tế bào của 

chúng, sản phẩm của quá trình chủ yếu sẽ là khí CO2 và các sinh khối vi sinh vật hiếu 

khí chuyển thành dạng NO3
-, PO4

3-, SO4
2- và chúng sẽ tiếp tục bị khử bởi các vi sinh vật 

khoáng hóa. 

Phương trình phản ứng diễn ra như sau: 

(CHO)nNS + O2                             CO2 + H2O + Tế bào vi sinh + Các thành phần dự trữ  

+ NH4
+ + H2S + Năng lượng. 

 

                                                 NO3
-    SO4

2-  

Vi sinh vật 
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Nước thải ra khỏi bể sinh học hiếu khí sẽ được đưa vào bể lắng bằng ống dẫn. 

+ Bể lắng: 

Tại bể lắng, bùn hoạt tính tham gia quá trình phân huỷ các chất hữu cơ trong 

nước thải được lắng xuống đáy bể. Phần nước sau lắng sẽ tự chảy qua bể khử trùng (1 

phần bùn bơm hoàn lưu trở về bể sinh học thiếu khí, 1 phần bơm vào bể chứa bùn) bằng 

máy bơm bùn đặt ở đáy bể lắng. Nước thải sau xử lý sinh học hiếu khí sẽ được dẫn sang 

bể trung gian. 

+ Bể trung gian: 

Bể trung gian có nhiệm vụ bơm tuần hoàn nước về bể sinh học thiếu khí nhằm 

đảm bảo môi trường thiếu khí của bể. Một phần nước thải từ bể trung gian chảy qua bể 

khử trùng. 

+ Bể khử trùng: 

Trong bể khử trùng sử dụng chất khử trùng là Chlorine nhằm tiêu diệt các vi 

trùng gây bệnh trong nước thải. Nước thải sau khử trùng đạt cột A theo QCVN 

14:2008/BTNMT và thoát ra cống thoát nước chung trên đường Nguyễn Tri Phương. 

+ Bể chứa bùn: 

Bể chứa bùn tiếp nhận bùn cặn từ bể lắng bằng máy bơm bùn đặt trong bể lắng. 

Lượng bùn cặn có thể làm phân bón cho cây hoặc tập trung đến khu xử lý rác thải chung 

của thành phố.  

Hình 3.6. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải  

Stt Hạng mục Số lượng Chất liệu Quy cách 

1 Bể gom 1 BTCT 5,2 x 1,4m x 2,5m 

2 Bể điều hòa 1 BTCT 5,4m x 2,7m x 4m 

3 Bể sinh học thiếu khí 1 BTCT 4,2m x 2,7m x 4m 

4 Bể sinh học hiếu khí 1 BTCT 8m x 2,7m x 4m 

5 Bể lắng 1 BTCT 2,7m x 2,7m x 4m 

6 Bể trung gian 1 BTCT 2,7m x 1,6m x 4m 

7 Bể khử trùng 1 BTCT 2,7m x 1,6m x 4m 

8 Bể chứa bùn 1 BTCT 2,7m x 1,4m x 4m 

9 Nhà điều hành 1 BTCT 3m x 2,2m x 2,8m 

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022) 

Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng, định mức tiêu hao điện năng trong 

quá trình vận hành HT XLNT tập trung được thể hiện ở mục 4, chương I. 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Nguồn phát sinh: Loại hình hoạt động của cơ sở là khu vui chơi giải trí nên bụi 

và khí thải chủ yếu phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào cơ sở và từ khu vực 

chế biến thức ăn phục vụ khách hàng. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Giảm thiểu khí thải và bụi từ các phương tiện giao thông ra vào cơ sở: 

• Láng nhựa, bê tông hóa toàn bộ khu vực ra vào cơ sở. 

• Trồng nhiều cây xanh có tán rộng bên trong khu vui chơi giải trí, đường 

giao thông, công viên cây xanh nhằm hạn chế ô nhiễm không khí nhờ quá trình quang 

hợp của cây. Đồng thời tạo sự thoáng mát và không khí trong lành cho khu vực.  

• Lắp đặt các biển báo và tín hiệu giao thông phù hợp để điều phối lưu thông 

phù hợp đặc biệt ở các nút giao lộ, đường dẫn vào khu cơ sở để tránh gây ùn tắc giao 

thông, vốn là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí cục bộ. 

• Vệ sinh mặt đường, thu gom bụi, chất bẩn trên khuôn viên cơ sở 

+ Giảm thiểu khí thải từ khu vực chế biến thức ăn phục vụ khách hàng: 

• Bố trí khu vực nấu, nướng ở những nơi cao ráo. 

• Bố trí quạt hút để hút toàn bộ khí thải sinh ra từ khu vực chế biến thức ăn. 

• Bố trí khu vực nấu, nướng tách biệt với các khu vực khác, thông thoáng 

để giảm thiểu tác động của khí thải. 

• Sử dụng nhiên liệu gas đảm bảo chất lượng, ít sinh ra khí thải. 

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

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ sinh hoạt (ăn, uống) của công nhân viên và khách tham 

quan và hoạt động dịch vụ của nhà hàng. 

- Thải lượng: Chủng loại và khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh thực tế tại cơ 

sở được thể hiện ở bảng sau. 

Bảng 3.4. Thống kê chủng loại và khối lượng CTRSH phát sinh 

Stt Nhóm CTRSH 
Khối lượng 

(kg/ngày) 

Tổ chức, cá nhân  

tiếp nhận CTRSH 
Ghi chú 

1 

Thực phẩm thừa, chai nhựa, 

bao gói thực phẩm, bọc 

nilon, vỏ đồ hộp, trái cây 

hỏng...  

70 
Xí nghiệp Môi trường đô 

thị thành phố Châu Đốc 
 

Tổng khối lượng  70   

(Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, 2022) 
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- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Trang bị thùng nhựa loại 120 lít có nắp đậy, bố trí dọc theo tuyến đường nội bộ 

trong khu vực cơ sở, khoảng cách 100-150 m/thùng. Số lượng: 6 thùng. 

+ Trang bị xe rác đẩy tay loại 500 kg, số lượng 2 xe. 

+ Bố trí công nhân thu gom và vận chuyển rác tập kết đến nơi quy định, hạn chế 

việc tồn trữ rác thải để tránh phát sinh mùi và các vi sinh vật gây bệnh. 

+ Phương thức thu gom: Công nhân sử dụng xe rác đẩy tay loại 500 kg di chuyển 

theo các tuyến đường nội bộ để thu gom rác, sau đó tập trung lại điểm tập kết rác và hợp 

đồng Xí nghiệp Môi trường đô thị thành phố Châu Đốc thu gom 01 lần/ngày để đưa đi xử 

lý theo quy định (Hợp đồng đính kèm sau phụ lục). 

3.2. Bùn từ hệ thống xử lý nước thải 

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Thải lượng: Ước tính lượng bùn thải phát sinh khoảng 0,72 kg/ngày (Nguồn: 

Chủ cơ sở cung cấp, 2022). 

- Biện pháp giảm thiểu: Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải được thu 

gom vào bể chứa bùn (V=15,12m3) và hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom, xử 

lý theo quy định. 

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

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình thay thế các thiết bị hỏng, bảo trì máy móc, thiết 

bị, thay thế than hoạt tính từ hệ thống xử lý nước thải hồ bơi, công viên nước và diệt côn 

trùng gây bệnh. 

- Thải lượng: Hiện cơ sở chưa phát sinh chất thải nguy hại. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Thiết bị lưu chứa: Bố trí 2 thùng nhựa loại 120 lít có nắp đậy, có dán nhãn cảnh 

báo theo quy định. 

+ Khu vực lưu trữ: Bố trí khu vực chứa CTNH với S=4m2, nằm gần hệ thống xử 

lý nước thải và phải đáp ứng các yêu cầu sau: mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo 

đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái 

che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH; có biện pháp để hạn chế gió trực 

tiếp vào bên trong; có biện pháp cách ly với các loại CTNH có khả năng phản ứng hóa học 

với nhau; khu lưu giữ CTNH phải bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có 

sự cố rò rỉ, đổ tràn. 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Nguồn gốc gây ra tiếng ồn trong quá trình hoạt động của cơ 

sở chủ yếu là từ các phương tiện giao thông của quản lý, nhân viên và khách tham quan. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc và thay thế các chi tiết bị mài mòn 

hay hư hỏng. 

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực cơ sở cũng góp phần làm giảm sự tác động 

của tiếng ồn đến môi trường xung quanh. 

+ Các phương tiện vận chuyển (xe đưa đón khách, xe vận chuyển hàng hóa phục 

vụ cho cơ sở…) được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và vận chuyển đúng tải trọng quy định. 

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

6.1. Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

- Nguyên nhân: Trong quá trình vận hành HT XLNT có khả năng xảy ra sự cố 

hỏng hóc các thiết bị như bơm định lượng, máy thổi khí, vỡ đường ống dẫn nước thải,… 

- Phương án phòng ngừa, ứng phó: 

+ Giải pháp phòng ngừa: 

• Đảm bảo vận hành theo đúng quy trình và thường xuyên, liên tục. 

• Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. 

+ Giải pháp ứng phó: 

• Khi xảy ra sự cố, cơ sở sẽ ngưng việc xả nước thải ra nguồn tiếp nhận và 

không xả nước thải chưa xử lý ra môi trường. 

• Tiến hành sửa chữa và đưa HT XLNT đi vào vận hành trong thời gian 

sớm nhất. 

6.2. Sự cố cháy nổ 

- Nguyên nhân:  

+ Lưu chứa các chất dễ cháy không đúng quy định hoặc qua những nơi có nguồn 

phát sinh nhiệt hay gần những tia lửa. 

+ Sự cố về chập điện do sét đánh. 

+ Bất cẩn của nhân viên và khách hàng trong việc vứt tàn thuốc hoặc dùng lửa 

dẫn đến cháy nổ. 

- Phương án phòng ngừa, ứng phó: 
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+ Tất cả các đường nội bộ và ngoại vi xung quanh cơ sở đều được thiết kế có chiều 

rộng phù hợp với các loại xe cứu hỏa, đảm bảo đi lại thông suốt khi có sự cố hỏa hoạn.  

+ Các công trình trong cơ sở được thiết kế tuân thủ đúng luật phòng cháy chữa 

cháy: về bậc chịu lửa, về vật liệu sử dụng, …. đảm bảo phòng chống cháy nổ và PCCC 

luôn được an toàn.  

+ Bố trí thiết bị chữa cháy tại chỗ dung tích 4kg – 8kg ở các vị trí thuận tiện để 

kịp thời sử dụng dập tắt lửa khi có sự cố xảy ra; Lập Bộ nội quy tiêu lệnh phòng cháy 

chữa cháy, cấm lửa, cấm hút thuốc. 

+ Tham gia tập huấn về PCCC để có thể xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. 

+ Định kỳ kiểm tra các thiết bị điện và dây dẫn để đảm bảo tiết diện hợp lý với 

cường độ dòng, tránh khả năng xảy ra quá tải. 

+ Lắp đặt hệ thống chống sét: Toàn công trình sử dụng 1 kim thu sét INGESCO 

PDC 3.3 có bán kính bảo vệ Rp = 75m cao 3m đặt tại vị trí cao nhất trên đỉnh mái khối 

nhà nhà hàng. 

+ Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động. 

+ Ban Quản lý khu vui chơi giải trí thường xuyên nhắc nhở cán bộ nhân viên của 

đơn vị nâng cao ý thức phòng cháy. 

+ Phối hợp với lực lượng chữa cháy tại địa phương ứng phó khi xảy ra sự cố cháy 

nổ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và của cũng như giảm thiểu tác động đến các 

khu vực xung quanh. 

6.3. Sự cố đuối nước 

- Nguyên nhân:  

+ Tai nạn do đuối nước có thể xảy ra trong các trường hợp: Ngạt nước, những 

người không biết bơi ngã xuống nước, hoặc trẻ em ngã cắm đầu xuống hồ bơi khi bị lật 

phao bơi do chơi giỡn; ngất đột ngột khi vừa tiếp xúc với nước; lặn sâu dưới nước khi 

hết hơi không ngoi lên kịp bị ngạt; bơi quá mệt, cơ thể mất nhiệt do nước lạnh, bị chuột 

rút rồi ngất đi… 

+ Người lớn lơ là, thiếu giám sát trẻ trong lúc vui chơi trong công viên nước, đặc 

biệt đối với những trẻ không biết bơi sẽ dễ xảy ra tình trạng đuối nước. 

- Phương án phòng ngừa, ứng phó: 

+ Khu vực hồ bơi được phân chia thành 02 khu vực chính là: Khu bơi lội dành 

cho người lớn và khu bơi lội dành cho trẻ em. 
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+ Thường xuyên nhắc nhở người tham gia có ý thức tự bảo vệ mình như: Không 

xô đẩy đùa giỡn trong khu cầu trượt trong công viên nước, trẻ em bơi lội phải mặc áo 

phao và vui chơi trong khu bơi lội dành cho trẻ em… 

+ Nhắc nhở người lớn thường xuyên giám sát khi cho trẻ vui chơi trong công 

viên nước. 

+ Bố trí nhân viên cứu hộ túc trực tại hồ bơi, công viên nước theo dõi, quan sát 

các bé 24/24 khi các bé xuống hồ bơi.  

+ Nhân viên cứu hộ đều được tập huấn về biện pháp phòng ngừa và sơ cứu đuối 

nước kịp thời. 

+ Trang bị tủ y tế dự phòng tại khu vực hồ bơi 

+ Khi xảy ra sự cố sẽ thực hiện sơ cứu tại chỗ. 

+ Chuyển người bệnh đi đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị và được sự hướng dẫn 

tiếp theo của cơ sở y tế. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không. 

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

đánh giá tác động môi trường 

Không. 

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

Không. 

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

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

- Nguồn phát sinh nước thải: Gồm nước thải sinh hoạt của Khu vui chơi giải trí 

Hải Đến Châu Đốc và nước thải sinh hoạt của KDC Bắc Thủ Khoa Huân. 

+ Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc: Nước thải phát sinh chủ yếu từ quá 

trình vệ sinh của nhân viên cơ sở, quá trình vệ sinh và tắm rửa lại sau khi bơi của khách 

tham quan đến khu vui chơi giải trí (tham gia các trò chơi và sử dụng các dịch vụ ăn 

uống tại nhà hàng-cafe giải khát). 

+ KDC Bắc Thủ Khoa Huân: Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt của người dân 

tại khu dân cư. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 85 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: 01, là dòng nước thải sau hệ thống xử lý được xả ra cống thoát 

nước chung của khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương. 

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

Bảng 4.1. Kết quả phân tích chất lượng nước thải tại cơ sở 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A, Cmax) NT1-HĐ NT2-HĐ 

1 pH  7.29 7,18 5 - 9 

2 TDS mg/l 1.017 234 500 

3 TSS mg/l 29 23 50 

4 COD mg/l 36 32 - 

5 BOD5 mg/l 22 21 30 

6 
Amoni  

(tính theo N) mg/l 
KPH 

(MDL=1,0 mg/l) 

KPH 
(MDL=1,0 mg/l) 

5 

7 
Nitrat (NO3

- tính 

theo N) 
mg/l 0,050 0,080 30 

8 
Phosphat (PO4

3- 

tính theo P) 
mg/l 0,082 

KPH 
(MDL=0,03 mg/l) 

6 

9 
Sunfua (tính theo 

H2S) 
mg/l 

KPH 
(MDL=0,01 mg/l) 

KPH 
(MDL=0,01 mg/l) 

1 

10 
Dầu mỡ động, 

thực vật 
mg/l 

KPH 
(MDL=0,3 mg/l) 

KPH 
(MDL=0,3 mg/l) 

10 

11 
Tổng các chất 

hoạt động bề mặt 
mg/l 

KPH 
(MDL=0,032 mg/l) 

KPH 
(MDL=0,032 mg/l) 

5 
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Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột A, Cmax) NT1-HĐ NT2-HĐ 

12 Coliform MPN/100ml 1.100 93 3.000 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường, tháng 5/2022) 

Ghi chú: 

+ Dấu (-): Không có giá trị so sánh theo quy chuẩn. 

+ KPH: Không phát hiện. 

+ Gạch dưới: Giá trị không đạt quy chuẩn. 

+ Kí hiệu mẫu/Vị trí thu mẫu:  

• NT1-HĐ: Nước thải trước HT XLNT (X: 541149; Y: 1183122). 

• NT2-HĐ: Nước thải sau HT XLNT (X: 541163; Y: 1183132). 

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, 

cột A – Quy định nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt. 

Cmax: Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

khi thải ra nguồn nước tiếp nhận, giá trị Cmax được tính toán như sau: 

Cmax = C x K 

Trong đó: 

C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm. 

K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư. 

Chọn K=1, vì loại hình cơ sở là khu vui chơi, giải trí nhưng có kinh doanh nhà hàng ăn 

uống (quy mô 3.630 m2 > 500 m2). 

Không áp dụng công thức tính nồng độ tối đa cho phép trong nước thải cho thông 

số pH và tổng Coliforms. 

Nhận xét: Theo kết quả phân tích mẫu nước thải tại cơ sở (Bảng 4.1) cho thấy: 

Nước thải trước HT XLNT/NT1-HĐ: Ngoại trừ thông số TDS vượt 2,03 lần quy 

chuẩn cho phép; các thông số đánh giá chất lượng nước thải có giá trị nằm trong giới 

hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, Cmax), gồm: pH, TSS, 

BOD5, Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
- tính theo N), Phosphat (PO4

3- tính theo P), 

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

Coliform. Qua đó cho thấy, chất lượng nước thải chưa xử lý đang bị ô nhiễm bởi tổng 

chất rắn hòa tan. Do đó, chủ cơ sở cần có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo chất lượng 

nước đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, Cmax) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
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Nước thải sau HT XLNT/NT2-HĐ: Các thông số đánh giá chất lượng nước thải 

sau HT XLNT như: pH, TDS, TSS, BOD5, Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
- tính theo 

N), Phosphat (PO4
3- tính theo P), Sunfua (tính theo H2S), Dầu mỡ động thực vật, tổng 

các chất hoạt động bề mặt và Coliform đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, Cmax). Qua đó cho thấy, hệ thống xử lý nước thải tại 

cơ sở đang hoạt động tốt, chủ cơ sở cần tiếp tục duy trì giám sát và kiểm tra hệ thống xử 

lý nước thải thường xuyên để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra nằm trong giới hạn 

quy chuẩn cho phép trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

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

+ Vị trí xả nước thải: Khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, 

tỉnh An Giang. Tọa độ vị trí xả nước thải theo VN2000: X: 541163; Y: 1183132. 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát chung khu vực trên đường Nguyễn 

Tri Phương. 

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

Không. 

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

Không. 

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

Không. 

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

nguyên liệu sản xuất 

Không. 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

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

- Vị trí quan trắc: Đầu ra HT XLNT công suất 85 m3/ngày.đêm. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Sunfua 

(tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
- tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, 

Phosphat (PO4
3- tính theo P), Tổng Coliforms, Tổng chất rắn hòa tan, Tổng các chất hoạt 

động bề mặt. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008 (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt. 

 - Các kết quả quan trắc nước thải định kỳ tại cơ sở được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 5.1. Bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ 2021 - 2022 

Stt 
Kí hiệu 

mẫu 
Thời gian  

Thông số 

pH 
TDS TSS BOD5 

Amoni 

(tính 

theo 

N) 

Nitrat 

(NO3
- 

tính 

theo 

N) 

Phosphat 

(PO4
3- 

tính theo 

P) 

Sunfua 

(tính 

theo 

H2S) 

Dầu 

mỡ 

ĐTV 

Tổng 

các chất 

hoạt 

động bề 

mặt 

Tổng 

Coliforms 
Lưu lượng 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l MPN/100ml m3/ngày.đêm 

1 

NT-CL 

Đợt 1: 

12/4/2021 
7,19 409,5 42 26 0,630 0,034 0,279 

KPH 
(MDL=0,01 

mg/l) 

KPH 
(MDL=0,3 

mg/l) 
0,550 43 3 

2 
Đợt 2: 

12/10/2021 
Không quan trắc do khu vui chơi, giải trí không hoạt động vì tình hình dịch bệnh Covid-19 

3 NT-CĐ Đợt 1: 

27/4/2022 
7,19 173,2 22 17 

KPH 
(MDL=1,0 

mg/l) 

0,098 
KPH 

(MDL=0,03 

mg/l) 

KPH 
(MDL=0,01 

mg/l) 

KPH 
(MDL=0,3 

mg/l) 

KPH 
(MDL=0,032 

mg/l) 

KPH 
(MDL=3 

MPN/100ml) 
3,5 

QCVN 14;2008/BTNMT 

(Cột A, Cmax) 
5 - 9 500 50 30 5 30 6 1 10 5 3.000 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Xây dựng Cẩm Loan, năm 2021 và 2022) 

Ghi chú: 

- Dấu (-): Không có giá trị so sánh theo quy chuẩn. 

- KPH: Không phát hiện. 

- Kí hiệu mẫu/Vị trí thu mẫu: NT-CL/NT-CĐ: Nước thải sau HT XLNT 85 m3/ngày.đêm. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường “Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc” 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang  43 

Địa chỉ: 822 Trần Hưng Đạo – P. Bình Khánh - TP. Long Xuyên – An Giang 

ĐT: 02963.955009        Fax: 02963.857534  

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, 

cột A – Quy định nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt. 

Cmax: Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

khi thải ra nguồn nước tiếp nhận, giá trị Cmax được tính toán như sau: 

Cmax = C x K 

Trong đó: 

C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm. 

K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư. 

Chọn K=1, vì loại hình cơ sở là khu vui chơi, giải trí nhưng có kinh doanh nhà hàng ăn 

uống (quy mô 3.630 m2 > 500 m2). 

Không áp dụng công thức tính nồng độ tối đa cho phép trong nước thải cho thông 

số pH và tổng Coliforms. 

Nhận xét: Theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 

2021 - 2022 (Bảng 5.1) cho thấy, các thông số đánh giá chất lượng nước thải sau HT 

XLNT như: pH, TDS, TSS, BOD5, Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
- tính theo N), 

Phosphat (PO4
3- tính theo P), Sunfua (tính theo H2S), Dầu mỡ động thực vật, tổng các 

chất hoạt động bề mặt và Coliform đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, Cmax). Qua đó cho thấy, hệ thống xử lý nước thải tại 

cơ sở đang hoạt động tốt, chủ cơ sở cần tiếp tục duy trì giám sát và kiểm tra hệ thống xử 

lý nước thải thường xuyên để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra nằm trong giới hạn 

quy chuẩn cho phép trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

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

Không. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát và đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

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

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.1. Bảng chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý  

chất thải đã hoàn thành của cơ sở 

Stt Công trình xử lý chất thải 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 
Công suất 

1 
Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 85 m3/ngày.đêm 
01/8/2022 31/01/2023 100% 

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

bị xử lý chất thải 

Cơ sở thuộc trường hợp quy định tại khoản 5, Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT, do đó việc quan trắc chất thải do chủ cơ sở tự quyết định nhưng phải bảo đảm 

quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các 

công trình xử lý chất thải. 

Bảng 6.2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu tại cơ sở 

Công trình xử lý chất thải 
Thời gian dự kiến lấy mẫu giai đoạn  

vận hành ổn định 

Hệ thống xử lý nước thải công suất 85 

m3/ngày.đêm 

- Nước thải đầu vào HT XLNT: 

+ Lần 1: Ngày 08 tháng 8 năm 2022. 

- Nước thải đầu ra HT XLNT: 

+ Lần 1: Ngày 08 tháng 8 năm 2022. 

+ Lần 2: Ngày 09 tháng 8 năm 2022. 

+ Lần 3: Ngày 10 tháng 8 năm 2022. 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu của công trình xử lý nước thải: 

+ Vị trí lấy mẫu: Nước thải đầu vào và đầu ra HT XLNT công suất 85 

m3/ngày.đêm. 

+ Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), 

Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
- tính theo N), Dầu mỡ động 

thực vật, Phosphat (PO4
3- tính theo P), Tổng Coliforms, Tổng chất rắn hòa tan, Tổng các 

chất hoạt động bề mặt. 
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+ Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 

mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp; trường 

hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu liên tiếp thì phải thực hiện 

đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế tiếp). 

+ Số lượng mẫu: 04 mẫu, trong đó: 

• Nước thải đầu vào: 01 mẫu đơn x 01 vị trí lấy mẫu x 01 lần = 01 mẫu. 

• Nước thải đầu ra: 01 mẫu đơn x 01 vị trí lấy mẫu x 03 lần = 03 mẫu. 

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

hợp để thực hiện kế hoạch: 

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

+ Địa chỉ: Số 822 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. 

+ Chứng chỉ kèm theo: 

• ISO 17025 số hiệu Vilas 515. 

• Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc và phân tích 

môi trường với số hiệu VIMCERTS 041 – Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên 

môi trường tỉnh An Giang. 

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

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Quan trắc nước thải: 

- Vị trí: Đầu ra HT XLNT công suất 85 m3/ngày.đêm. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Sunfua 

(tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
- tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, 

Phosphat (PO4
3- tính theo P), Tổng Coliforms, Tổng chất rắn hòa tan, Tổng các chất hoạt 

động bề mặt. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008 (cột A) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt. 
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2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nên không phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, 

liên tục. 

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

Tổng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm là 10.000.000 đồng. 

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 2021, cơ sở chưa có đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường. 

Trong quá trình hoạt động, cơ sở luôn thực hiện tốt các công tác bảo vệ môi trường, 

quan trắc định kỳ chất thải để đảm bảo công tác quản lý, thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu đạt hiệu quả, nước thải được xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Xây dựng Cẩm Loan 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.   

- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Xây dựng Cẩm Loan cam kết việc xử lý 

chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường. 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ cở sở sẽ thực hiện giám sát môi trường định kỳ. 

Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành QCVN 14:2008/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (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. 

- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Xây dựng Cẩm Loan 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. 

- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Xây dựng Cẩm Loan cam kết về đền bù và 

khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra rủi ro, sự cố môi trường trong 

quá trình hoạt động của cơ sở. 
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PHỤ LỤC KÈM THEO 

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

2. Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở. 

3. Quyết định chủ trương đầu tư. 

4. Quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND thành phố 

Châu Đốc về việc phê duyệt tổng mặt bằng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vui 

chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc, địa điểm: Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, 

tỉnh An Giang. 

5. Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh An 

giang về việc thu hồi và thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH 

Dịch vụ Du lịch và Xây dựng Cẩm Loan. 

6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

7. Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. 

8. Biên bản chấp thuận cho phép hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp 

điện, cấp nước của dự án “Khu vui chơi giải trí Hải Đến Châu Đốc” đi qua phần đất 

của dự án “Khu dân cư Bắc Thủ Khoa Huân”. 

9. Công văn số 4147/UBND-KT ngày 23/11/2020 của UBND thành phố 

Châu Đốc về việc đấu nối hệ thống thoát nước mặt, nước đạt tiêu chuẩn xả ra môi 

trường của 02 dự án Khu dân cư Bắc Thủ Khoa Huân và Khu vui chơi giải trí Hải 

Đến Châu Đốc vào hệ thống xử lý nước thải thành phố Châu Đốc. 

10. Biên bản thu mẫu. 

11. Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở. 

12. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải. 

13. Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải hồ bơi. 

14. Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

15. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
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