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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- 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: (Bà) Nguyễn Thị Cẩm Loan        – Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02963.647299 – Email: vanhuongmai2009@gmail.com. 

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

1601183039 chứng nhận lần đầu ngày 29/06/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 

09/04/2018 do phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An 

Giang cấp. 

1.2. Tên cơ sở 

 - Tên cơ sở: Điểm dừng chân – du lịch Vạn Hương Mai. 

 - Địa điểm cơ sở: Ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh  

An Giang. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo Đề án bảo vệ môi trường 

chi tiết như: 

+ Quyết định số 57/QĐ-STNMT ngày 05 tháng 04 năm 2013 của Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết của Điểm dừng chân -  du lịch Vạn Hương Mai. 

+ Quyết định số 1139/QĐ-STNMT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh nội dung Đề án bảo vệ môi 

trường được phê duyệt theo Quyết định số 57/QĐ-STNMT ngày 05 tháng 04 

năm 2013 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

+ Quyết định số 1380/QĐ-STNMT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh nội dung Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết được phê duyệt theo Quyết định số 57/QĐ-STNMT ngày 

05/4/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành số 1738/XN-STNMT ngày 03 tháng 12 năm 

2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Đề án Bảo 

vệ môi trường chi tiết của Điểm dừng chân Du lịch Vạn Hương Mai. 

mailto:vanhuongmai2009@gmail.com
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- Quy mô của cơ sở: Điểm dừng chân – du lịch Vạn Hương Mai thuộc 

Nhóm C với tổng số vốn đầu tư là 30.000.000.000 đồng (30 tỷ đồng) thuộc quy 

định tại khoản 4 Điều 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua 

ngày 13 tháng 6 năm 2019. 

 1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Công suất hoạt động đón tiếp, phục vụ: 1.084 người/ngày (tính tại thời 

điểm ngày lễ lớn trong năm). 

- Tổng số nhân viên tại cơ sở khoảng 34 người, được trình bày cụ thể theo 

bảng sau: 

Bảng 1.1. Bảng danh mục tổ chức nhân sự 

STT Chức vụ 
Số lƣợng 

(ngƣời) 

I Quản lý – điều hành 

1 Giám đốc 01 

2 Phó Giám đốc 01 

3 Quản lý 02 

II Nhân viên 

1 Nhân viên nhà hàng, khách sạn 12 

2 Nhân viên bán vé tại các điểm vui chơi 08 

3 Bảo vệ 03 

4 Nhân viên vệ sinh, chăm sóc cây kiểng……. 07 

Tổng 34 

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

Điểm dừng chân – du lịch Vạn Hương Mai nằm trên khu đất có tổng diện 

tích 57.274,4m
2
, với các phân khu chức năng: Nhà hàng, khách sạn, khu hồ bơi, 

nhà mát, nhà điều hành, cây xanh - cảnh quan….đáp ứng nhu cấu ăn uống, lưu 

trú, tham quan du lịch của khách địa phương và các du khách từ nơi khác đến. 

- Khu vực nhà hàng với lối kiến trúc đơn giản nhưng thoáng mát và đẹp 

mắt được bố trí cặp Quốc lộ 91 rất thuận lợi cho việc kinh doanh cũng như đi lại 

của thực khách đến ăn uống. Quy mô xây dựng 01 tầng, dạng công trình cấp IV 

có diện tích 540m
2
, chiếm 0,94% diện tích cơ sở, có khả năng phục vụ tối đa đến 

300 lượt. 
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- Khu vực khách sạn được bố trí phía sau nhà hàng, dọc theo đoạn Quốc lộ 

91 từ cổng chính vào khu du lịch chạy dài theo hướng Nam khu vực dự án. 

Dạng công trình cấp IV, nhà đơn 1 tầng, có diện tích 1.224m
2
, chiếm 2,14% 

tổng diện tích cơ sở, với tổng cộng 42 phòng dùng để thuê, 01 phòng nghỉ nhân 

viên, 01 phòng tiếp khách và quầy tiếp tân. Ở mỗi phòng thuê tương ứng khoảng 

27 m
2
, có 2 gường, nhà vệ sinh riêng. Khách sạn có thể phục vụ tối đa 84 người, 

trung bình vào các dịp lễ, hội, tết nguyên đán,….lượng khách vào lưu trú khoảng 

70% - 80%, vào ngày thường lượng khách tương đối ít, khoảng từ 30% - 40% 

công suất hoạt động. 

+ Khu vực nhà quản lý điều hành nằm tại vị trí trung tâm của dự án, có thể 

nhìn tổng thể toàn bộ khu vực. Công trình xây dựng dạng cấp IV, quy mô một 

trệt, 01 lầu, có diện tích 1.289,6m
2
, chiếm 2,25% diện tích cơ sở, được bố trí 01 

phòng ngủ dùng để tiếp khách hoặc cho cho nhân viên quản lý và khu vực văn 

phòng làm việc của nhân viên. 

+ Khu vực công viên nước (hồ bơi) xây dựng dạng công trình cấp IV, diện 

tích 1.144m
2
, chiếm 2% tổng diện tích cơ sở, phục vụ nhu cầu bơi lội của khách 

lưu trú và khách đến tham quan khu du lịch. Hồ bơi với thiết kế đẹp mắt, bao 

gồm khu vực bơi lội dành cho người lớn, trẻ em và một số trò chơi trượt nước 

thu hút nhiều khách tham gia bơi lội, đặc biệt là trẻ em. 

+ Khu nhà mát được xây dựng nhằm phục vụ khách du lịch dừng chân nghỉ 

ngơi thư giản, với không gian mát mẻ rất thích hợp cho các buổi tiệc ngoài trời. 

Nhà mát được xây dựng dạng công trình cấp IV, diện tích 94m
2
, chiếm 0,61% 

tổng diện tích cơ sở, có thể phục vụ khoảng 30 người. 

+ Mặt nước – cây xanh: Xung quanh khu vực được thiết kế các hồ nước và 

dòng sông nhân tạo, đây là nơi nuôi các loại cá như: Cá Điêu Hồng, cá Chép, cá 

Chép Nhật,…làm cảnh quan phục vụ khách du lịch đến tham quan. Đồng thời, 

đây là nơi cung cấp nước phục vụ hồ bơi công cộng sau khi đã qua xử lý sơ bộ 

bằng thực vật tự nhiên như: Rau muống, rau ngổ, lục bình và hệ thống lọc ngược 

trước khi cung cấp nước cho hồ bơi. Ngoài ra, đây cũng là nguồn nước tưới 

được sử dụng tưới cây cảnh cho toàn bộ khu vực cơ sở, với tổng diện tích mặt 

nước là 9.950,5m
2
, chiếm 17,37% diện tích cơ sở. 

+ Hệ thống cây xanh được bố trí dày đặt tạo cảnh quan mát mẻ cho toàn bộ 

khu vực: các thảm cỏ, vườn hoa và cả những cây lâu năm, cổ thụ tạo môi trường 

sinh thái trong lành rất thích hợp cho việc tham quan của du khách, có diện tích 

tương đối lớn 25.000m
2
, chiếm 43,65% diện tích cơ sở. 

+ Các hạng mục khác: Để phong phú các loại hình hoạt động phục vụ 

khách du lịch, Điểm dừng chân – du lịch Vạn Hương Mai ngoài các cảnh quan 
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tự nhiên, cơ sở còn đầu tư các công trình nhân tạo phục vụ nhu cầu vui chơi – 

giải trí cho khách như: Điểm Karaoke, dã sơn (núi nhân tạo), mê cung huyền bí, 

khu trò chơi dành cho trẻ em, các trò chơi tạo cảm giác mạnh như: Đua xe F1, 

trượt patin, trò chơi đĩa bay, đu quay dây, vòng tròn mạo hiểm,…….tạo nên bức 

tranh nhiều màu sắc hấp dẫn du khách khắp nơi đến tham quan và lưu trú. 

Bảng 1.2. Diện tích các hạng mục công trình 

STT Hạng mục Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) 

I Hạng mục công trình chính 

1 Nhà hàng 540 0,94 

2 Khách sạn 1.224 2,14 

3 Công viên nước 1.144 2 

4 Đất mặt nước 9.950,5 17,37 

5 Nhà điều hành 1.289,6 2,25 

6 Nhà mát 94 0,16 

7 

Đất bố trí các khu trò chơi – giải trí (khu 

Karaoke, đường đua F1, sân patin, dã sơn, 

mê cung, khu trò chơi dành cho trẻ em, các 

trò chơi khác…) 

9.661,3 16,87 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

1 Đất cây xanh – hoa viên 24.988 43,62 

2 Đất giao thông (đường nội bộ + bãi giữ xe) 8.366 14,60 

III Hạng mục bảo vệ môi trƣờng 

1 Kho chất thải nguy hại 5 0,008 

2 Hệ thống xử lý nước thải 16 m
3
/ngày đêm 12 0,042 

Tổng 57.274,4 100 

(Nguồn: Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Điểm dừng chân – du lịch  

Vạn Hương Mai, năm 2012) 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

 Điểm dừng chân – du lịch Vạn Hương Mai đã đi vào hoạt động chính 

thức từ năm 2011 với nhiều loại hình hoạt động phục vụ khách du lịch các ngày 

trong tháng với lượng khách du lịch khá đông. Tuy nhiên, ở mỗi loại hình có sự 

khác biệt giữa thời gian mở cửa và đóng cửa trong ngày, có thể chia làm 03 hình 

thức, cụ thể như sau: 
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 + Khách sạn: Phục vụ 24/24 nhằm đảm bảo khách lưu trú có thể dừng 

chân nghỉ ngơi khi cần thiết. 

 + Nhà hàng: Hoạt động từ 6h – 21h phục vụ nhu cầu ăn uống của khách 

lưu trú tại khách sạn cũng như khách du lịch và khách vãng lai. 

 + Điểm tham quan du lịch (hồ bơi, các trò chơi……): Hoạt động từ 8h – 

20h để du khách có thể tham quan và vui chơi trong mùa du lịch. 

 Quy trình kinh doanh của cơ sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ kinh doanh của cơ sở 

 

 Thuyết minh quy trình 

Khách tham quan và du lịch khi đến Điểm dừng chân – du lịch Vạn Hương 

Mai sẽ được các nhân viên tiếp đón và hướng dẫn vào khu vực giữ xe tại đây sẽ 

phát sinh tiếng ồn và khí thải. 

Khách tham quan  

và du lịch 

Khu đón tiếp 

Gửi xe 

Khu vực nhà hàng Khu vực khách sạn 

và khu vực 

Karaoke 

Khu vực công viên 

nước và thuyền 

buồm 

- Tiếng ồn 

- Khí thải  

- Tiếng ồn, bụi 

- Nước thải hồ bơi 

- Nước thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

 

- Tiếng ồn, bụi, khí thải 

- Nước thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt 
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 Tại khu đón tiếp khách tham quan, du lịch sẽ được hướng dẫn và giới 

thiệu các loại hình phục vụ tại cơ sở để đáp ứng nhu cầu ăn uống, vui chơi và 

giải trí như sau: 

 - Khu vực nhà hàng: Đây là nơi phục vụ nhu cầu ăn uống của khách hàng 

khi đến tham quan và khách vãng lai tại đây sẽ phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, 

nước thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt. 

 - Khu vực khách sạn và khu vực Karaoke nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú 

và giải trí của khách tham quan, du lịch tại đây sẽ phát sinh tiếng ồn, bụi, khí 

thải, nước thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt. 

 - Khu vực công viên nước và thuyền buồm nhằm phục vụ nhu cầu bơi lội 

của khách lưu trú và khách đến tham quan khu du lịch bao gồm khu vực khu vực 

bơi lội cho người lớn, trẻ em và một số trò chơi trượt nước thu hút nhiều khách 

tham gia bơi lội đặc biệt là trẻ em. Tại đây sẽ phát sinh tiếng ồn, bụi, nước thải 

từ hồ bơi, nước thải sinh hoạt và chất thải rắn sinh hoạt. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở  

  Điểm dừng chân – du lịch Vạn Hương Mai với loại hình hoạt động chủ yếu 

là dịch vụ du lịch nên sản phẩm là cung ứng dịch vụ ăn uống, lưu trú, tham quan 

du lịch giải trí. 

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

nguồn cung cấp điện, nƣớc của cơ sở 

1.4.1. Nguyên liệu 

Do đặc thù loại hình kinh doanh dịch vụ của Điểm dừng chân – du lịch Vạn 

Hương Mai là vui chơi, giải trí, nhà hàng và khách sạn nên không có nhu cầu về 

nguyên liệu trong quá trình hoạt động. 

1.4.2. Nhiên liệu 

Nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của cơ sở là dầu DO sử dụng cho máy 

phát điện 100 KVA của cơ sở khi gặp sự cố mất điện với nhu cầu sử dụng 

khoảng 24 lít/giờ (Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022). 

1.4.3. Hóa chất sử dụng 

Cơ sở sử dụng hóa chất chủ yếu là chất tẩy rửa và chlorine được mua từ 

các cửa hàng trong khu vực. Chất tẩy rửa chủ yếu sử dụng cho việc vệ sinh, lau 

sàn, khử mùi cho khu vực nhà hàng, khách sạn của cơ sở với nhu cầu sử dụng 

khoảng 4 lít/tháng. Riêng chlorine được sử dụng trong xử lý nước của hồ cảnh 

quan (hệ thống lọc ngược) để cung cấp nước sạch trở lại hồ bơi, với nhu cầu sử 

dụng khoảng 1 kg/tháng.  (Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022). 
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1.4.3. Nguồn cung cấp điện 

 Nguồn điện sử dụng cho toàn bộ khu vực cơ sở là nguồn điện theo đường 

dây trung thế 15KV kéo theo ven trục Quốc lộ 91 được dẫn từ trạm biến thế 

Châu Phú.  

 Hệ thống cấp điện hạ thế đã được xây dựng dạng đường dây trên không 

220/380V, cách khoảng 30m bố trí 01 trụ BTLT có chiều dài L=8,4m. Dây dẫn 

là cáp đồng vặn xoắn tùy theo công suất từng tuyến được quy định tiết diện phù 

hợp cho dây pha và dây trung tính, phụ kiện đường dây được trang bị theo tiêu 

chuẩn đường dây trên không 220/380V.  

 Khu vực cơ sở với nhiều hạng mục phục vụ nhu cầu ăn uống, lưu trú, vui 

chơi – giải trí nên lượng điện tiêu thụ trung bình khoảng 21.000KV/tháng 

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

1.4.4. Nguồn cung cấp nƣớc 

 Nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt khu vực nhà hàng và khách sạn 

được lấy từ Trạm cấp nước xã Mỹ Đức có công suất đảm bảo cung cấp đủ lượng 

nước sạch cần dùng cho toàn khu vực.  

 Nhu cầu cấp nước: Theo QCVN 01:2021/B D Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng thì lượng nước cấp tối thiểu là 80 lít/người/ngày 

đêm. Huyện Châu Phú thuộc đô thị loại IV nên chọn định mức là 80 

lít/người/ngày đêm. Vậy nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại cơ sở như sau: 

 - Tổng nhân viên tại cơ sở khoảng 34 người. Trong đó: 30 nhân viên không 

lưu trú (lượng nước cấp bằng 1/2 tiêu chuẩn) và 4 nhân viên lưu trú tại cơ sở 

được tính như sau: 

 (80 lít/người/ngày đêm x 4 người) + (40 lít/người/ngày đêm x 30 người) = 

1.520 lít/người/ngày đêm = 1,52 m
3
/ngày đêm   45,6 m

3
/tháng. 

 - Tổng khách hàng du lịch và tham quan tại cơ sở khoảng 1.084 người (tính 

tại thời điểm ngày lễ lớn trong năm), trong đó: 1.000 người khách không lưu trú 

(lượng nước cấp bằng 1/2 tiêu chuẩn) và 84 khách lưu trú tại cơ sở được tính 

như sau: 

 (80 lít/người/ngày đêm x 84 người) + (40 lít/người/ngày đêm x 1.000 

người) = 46.720 lít/người/ngày đêm = 46,72 m
3
/ngày đêm   1.401,6 m

3
/tháng. 

 Đối với nước sử dụng hồ bơi, tưới cây được lấy từ sông Hậu và nước trữ 

trong các hồ và dòng sông nhân tạo. Do lượng nước trữ tại các hồ tương đối lớn, 

đồng thời cũng được bổ sung từ nước mưa nên việc cung cấp nước từ sông Hậu 
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không nhiều, chủ yếu bơm vào các tháng mùa khô, ước tính trung bình sử dụng 

khoảng 200m
3
/tháng. 

 Vậy tổng nhu cầu sử dụng nước cho toàn bộ hoạt động kinh doanh, vui 

chơi – giải trí theo nhu cầu hiện tại của khu du lịch trung bình khoảng 1.647,2 

m
3
/tháng. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Vị trí địa lý 

 Điểm dừng chân – du lịch Vạn Hương Mai nằm trên trục Quốc lộ 91 thuộc 

ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, có các mặt tiếp giáp 

như sau: 

 - Phía Bắc giáp với đất nông nghiệp; 

 - Phía Nam giáp với mương công cộng và đất nông nghiệp; 

 - Phía Tây giáp đất nông nghiệp; 

 - Phía Đông giáp Quốc lộ 91. 

Bảng 1.3. Tọa độ vị trí thực hiện cơ sở 

Vị trí 
VN 2000 

X (m) Y (m) 

A 1180299 545016 

B 1180287 545003 

C 1180309 544980 

D 1180292 544989 

E 1180338 544916 

F 1180228 544784 

G 1179977 545013 

H 1180124 545156 

I 1180156 545127 

J 1180175 545144 
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Hình 1.2. Sơ đồ thể hiện vị trí của cơ sở 

 - Đường giao thông: Do cơ sở nằm cặp Quốc lộ 91 nên có vị trí rất thuận 

lợi cho hoạt động kinh doanh vì có hệ thống giao thông bộ thông suốt và dễ 

dàng di chuyển đến các khu vực khác trong tỉnh. Quốc lộ 91 là tuyến đường 

chính đi thành phố Châu Đốc và thành phố Long  uyên đường đã được xây 

dựng hoàn chỉnh về kết cấu hạ tầng (đường đã được đổ nhựa, rộng 7m). 

 - Hệ thống kênh, rạch: Cơ sở cách Kênh Đào khoảng 1,8km theo hướng 

Tây Bắc; cách Xép Ka Tam Pong 631m và sông Hậu khoảng 2,4 km cùng theo 

hướng  Đông Bắc. 

1.5.2. Các đối tƣợng kinh tế - xã hội 

 - Khu dân cư, đô thị: Do cơ sở nằm cặp Quốc lộ 91 nên có nhiều hộ dân 

sinh sống dọc theo tuyến đường, người dân chủ yếu ở khu vực này chủ yếu là 

buôn bán nhỏ lẻ. Cơ sở cách Khu dân cư Trung tâm thương mại Nam Châu Đốc 

khoảng 1,3km và cách khoảng 1,8km là thành phố Châu Đốc cùng theo hướng 

Tây Bắc. 

 - Các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Xung quanh khu vực cơ 

sở chủ yếu là các cửa hàng tạp hóa, điện gia dụng và các quán ăn nhỏ lẻ. 
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- Các đối tượng văn hóa – xã hội: Cơ sở cách Bệnh viện Đa khoa khu vực 

tỉnh An Giang khoảng 2,3km, cách chợ Kênh Đào khoảng 1,8km và cách Cổng 

Chào Châu Đốc khoảng 3,3km cùng theo hướng Tây Bắc. 

Hình 1.3. Mối tƣơng quan các đối tƣợng kinh tế - xã hội 
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CHƢƠNG II 

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

CỦA MÔI TRƢỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Điểm dừng chân – du lịch Vạn Hương Mai của Công ty TNHH dịch vụ du 

lịch và xây dựng Cẩm Loan được phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch 

và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1601183039 chứng nhận lần 

đầu ngày 29/6/2009, thay đổi lần thứ 3 ngày 9/4/2018.   

Cơ sở phù hợp với quy hoạch theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 

24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Về việc phê duyệt  

“Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Phú đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Cở sở được thực hiện trên thửa đất số 1330 tờ bản đồ số 01 thuộc quyền sở 

hữu của cơ sở nên vị trí hoạt động của cơ sở là phù hợp. Đồng thời, cơ sở cũng 

được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Quyết định số 

496/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, 

diện tích và mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 6 năm 2011 (đính kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phía sau phần 

phụ lục của báo cáo). 

Vị trí cơ sở là hoàn toàn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa 

phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo điều kiện giải 

quyết việc làm cho các hộ dân gần khu vực cơ sở.  

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của cơ sở là mương thoát nước công 

cộng và nguồn tiếp nhận không thay đổi so với Đề án bảo vệ môi trường đã 

được duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-STNMT ngày 05/4/2013 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết 

của Điểm dừng chân - Du lịch Vạn Hương Mai và đã được xác nhận tại Giấy 

xác nhận hoàn thành số 1738/XN-STNMT ngày 3/12/2013 của Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường về thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Điểm 

dừng chân - Du lịch Vạn Hương Mai. Vì vậy, báo cáo sẽ không đánh giá lại khả 

năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 
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CHƢƠNG III 

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

MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1.  Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Nước mưa chảy tràn theo độ dốc mái công trình thoát xuống đất, chảy tràn 

trên mặt đường, sân một phần tự thấm trên bề mặt, một phần chảy tràn theo cao 

độ sân nền thoát ra mương nội đồng xung quanh cơ sở, một phần thoát vào cống 

thoát nước chung của khu vực phía trước cơ sở, một phần thoát xuống ao hồ 

cảnh quan nằm trong khuôn viên của cơ sở. 

Nước xả tràn khi đầy hồ thoát ra mương nội đồng bằng 02 cửa xả: 

- Miệng cống tròn bê tông ly tâm với đường kính 400 mm và vị trí thoát ra 

mương nội đồng phía sau cơ sở. 

- Miệng ống nhựa PVC có đường kính 114 mm và vị trí xả ra mương nội 

đồng tiếp giáp bên trái cơ sở. 

 Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nƣớc mƣa 

- Mạng lưới thoát nước mưa từ các ao hồ cảnh quan nằm trong khu vực của 

cơ sở sử dụng cống bê tông cốt thép D400mm và ống PVC Ø114 được đặt âm 

dưới đất. Trên mạng lưới bố trí 04 hố ga với kích thước 1,4m x1,4m.  

- Tọa độ điểm xả thải nước mưa : 

+ Điểm xả thải tại mương nội đồng phía sau cơ sở: ; X (m): 1180050; Y 

(m): 5445947 (theo hệ tọa độ VN 2000). 

+ Điểm xả thải tại mương nội đồng bên trái cơ sở: X (m): 1180068; Y (m): 

545103(theo hệ tọa độ VN 2000). 

Cống thoát nước 

chung khu vực 

Nước mưa 

chảy tràn 

Tự thấm 

Chảy tràn trên 

bề mặt sân 

Mương nội đồng 

xung quanh cơ sở 

Ao hồ  

cảnh quan 

Cống BTCT 

D400 mm 

Mương nội đồng 

phía sau cơ sở 

 Ống PVC 

Ø 114 

Mương nội đồng 

bên trái cơ sở 
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Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa 

STT Hạng mục 
Kết 

cấu 
Kích thƣớc 

Chiều dài 

(m) 

Số 

lƣợng 

1 
Cống dẫn ra mương nội 

đồng phía sau cơ sở 
BTCT D400mm 30 1 

2 
Cống dẫn ra mương nội 

đồng phía bên trái cơ sở 
PVC D114mm 16 1 

3 Hố ga BTCT 1,4mx1,4m - 4 

3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

 Nƣớc thải từ khu nhà hàng, khách sạn 

 Nước thải phát sinh từ sinh hoạt của cán bộ công nhân viên khu khách sạn 

được thu gom vào đường ống thoát nước được đặt âm dưới đất với đường ống 

bê tông cốt thép D400mm chạy dọc theo khách sạn có chiều dài 250m. 

 Nước thải tại khu vực nhà hàng theo đường ống thoát nước bằng ống PVC 

D14mm với chiều dài 15m dẫn vào đường ống thoát nước chung của khu vực. 

 Toàn bộ nước thải phát sinh tại khu vực nhà hàng, khách sạn sẽ dẫn đến 

hầm xử lý nước thải có thể tích 110,88m
3
 (8,4m x 6m x 2,2m) đặt ngầm dưới hai 

phòng khách sạn 41 và 42, nước thải sẽ được xử lý theo quy trình lắng lọc sau 

đó được dẫn qua hệ thống xử lý nước thải 16 m
3
/ngày đêm trước khi thoát ra 

mương nội đồng (phía bên trái cơ sở theo hướng từ ngoài vào) bằng ống nhựa 

PVC Ø114mm. 

 Điểm xả nước thải sau xử lý: Vị trí điểm xả thải nước thải nằm ngay cuối 

đường ống của hệ thống xử lý nước thải 16 m
3
/ngày đêm, tọa lạc tại ấp Mỹ Phó, 

xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thải ra nguồn tiếp nhận là mương 

nội đồng, có tọa độ vị trí xả (theo VN 2000) như sau: X(m): 1180100; Y(m): 

0545132. 

 Nƣớc thải sinh hoạt của nhân viên và khách đến tham quan, vui chơi 

Chủ cơ sở đã bố trí 05 khu nhà vệ sinh bố trí rải rác bên trong khu du lịch 

để xử lý nước thải sinh hoạt của nhân viên và khách đến tham quan, du lịch tại 

cơ sở. Nước thải sau khi qua hầm tự hoại sẽ thoát ra môi trường dưới dạng  

tự thấm. 
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 Nƣớc thải từ bể bơi và ao hồ cảnh quan 

 Nước thải từ bể bơi sẽ được thải ra hồ số 2 bằng cống bê tông cốt thép 

D400mm với chiều dài L = 16m và 1 hố ga có kích thước 1,4m x1,4m. Tại đây, 

nước thải sẽ được xử lý bằng các thực vật nổi tự nhiên trên bề mặt nước như: lục 

bình, rau muống,…..trước khi thải ra sông nhân tạo tại khu vực. 

 Nước thải từ ao hồ cảnh quan sẽ được thải vào dòng sông nhân tạo trong 

khu vực của cơ sở. Nước tại sông nhân tạo của cơ sở một phần được sử dụng để 

tưới cây, một phần được lọc qua hệ thống lọc ngược nhằm cung cấp nước sạch 

lại cho bể bơi. 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải 

STT Hạng mục 
Kết 

cấu 

Kích 

thƣớc 

Chiều dài 

(m) 

Số 

lƣợng 

1 
Cống thoát nước thải từ khu 

vực nhà hàng 
BTCT D400mm 250 1 

2 
Cống thoát nước thải từ khu 

vực khách sạn 
PVC D114mm 15 1 

3 
Cống thoát nước thải sau khi 

qua HTXLNT  
PVC D114mm 0,5 1 
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Hình 3.2. Sơ đồ thu gom và thoát nƣớc thải 

3.1.3. Xử lý nƣớc thải 

a. Hầm xử lý nƣớc thải 110,88 m
3
 

Chủ cơ sở đã xây dựng  hầm xử lý sơ bộ có thể tích 110,88m
3 
(8,4m x 6m x 

2,2m). Tại hầm xử lý nước thải, đầu tiên nước thải vào bể chứa rồi đi qua các bể 

lắng (8 bể), sau đó được đưa đến bể lọc với các vật liệu lọc như: Than củi dày 

200, đá mi 0,5 – 1,5cm dày 200, đá 1x2 dày 100, đá 4x6 dày 100. Sau đó được 

bơm vào hệ thống xử lý nước thải 16 m
3
/ngày đêm, xử lý theo công nghệ bể 

aeroten – MBBR. 

Nước thải sinh 

hoạt từ khu nhà 

hàng, khách 

sạch 

Hầm xử lý 

nước thải 

110,88 m
3
 

HTXLNT 

16m
3
/ngày đêm 

Nước thải tại 

khu vực nhà 

hàng 

Mương 

nội đồng 

Nước thải sinh 

hoạt nhân viên 

và khách tham 

quan, vui chơi 

Hầm tự hoại Tự thấm 

Nước thải 

từ bể bơi 
Hồ số 2 

Sông nhân tạo 

tại khu vực 

Hệ thống 

lọc ngược 

Tưới 

cây  

Tái sử 

dụng 

cung cấp 

nước cho 

bể bơi  

Nước thải từ ao 

hồ cảnh quan 
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Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo hầm xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật hầm xử lý nƣớc thải 

STT Tên bể Kết cấu Kích thƣớc Số lƣợng 

1 Bể chứa BTCT 

- Diên tích: 4,8m
2
 (2,4mx2m) 

- Chiều cao: 2,2m 

- Thể tích: 10,56 m
3
 

1 

2 Bể lắng BTCT 

- Mỗi bể có diện tích: 4m
2
 

(2mx2m) 

- Chiều cao: 2,2m 

- Mỗi bể có thể tích: 8,8 m
3 

- Tổng thể tích của bể lắng: 

70,4 m
3
 

8 

3 Bể lọc  BTCT 

- Diên tích: 4m
2
 (2mx2m) 

- Chiều cao: 2,2m 

- Thể tích: 8,8 m
3
 

1 

 

 

 

HTXL nƣớc thải 

 16 m
3
/ngày đêm 

Nước thải 

Lắng 1 

Bể chứa 
Lắng 2 

Lắng 3 Lắng 4 

Lắng 5 

Lắng 6 Lắng 7 

Lắng 8 

Bể lọc 

(than, đá mi, đá 

1x2, đá 4x6) 
Dẫn 

vào 
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b. Hệ thống xử lý nƣớc thải 16 m
3
/ngày đêm 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 16 m
3
/ngày đêm được 

đơn vị thiết kế thi công là Công ty Cổ phần công nghệ môi trường xanh với quy 

trình xử lý nước thải được thể hiện như sau: 

Hình 3.4. Hệ thống xử lý nƣớc thải 16 m
3
/ngày đêm 

Thuyết minh công nghệ:  

+ Bể gom: Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ sẽ theo cống dẫn 

đến bể gom. Tại đây, nước thải được tập trung lại để bơm lên bể MBBR (keo tụ 

tạo bông). 

Mục đích: Tách các bông cặn vi 

sinh ra khỏi nước thải sau xử lý 

bằng công nghệ hút nano 

Mục đích: Thu gom và tách tạp 

chất khô 

Mục đích: Sử dụng các VSV hiếu 

khí để phân hủy các chỉ tiêu  

ô nhiễm 

Mục đích: Tiêu diệt các vi trùng 

gây bệnh 

Bùn 

Bùn 

Bùn 
Ozon khử trùng 

MBBR 

Bể lắng 

Bể chứa bùn 

Nước thải khối nhà hàng, khách sạn sau khi 

xử lý sơ bộ bằng hầm xử lý nước thải dạng 

yếm khí 

Bể gom 

Nước thải sau xử lý đạt loại B 

QCVN 14:2008/BTNMT 

Mương nội đồng 
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+ Bể MBBR: Trong bể xử lý sinh học hiếu khí sử dụng bùn hoạt tính lơ 

lửng và giá thể di động làm tăng thể tích xử lý cùng với các chủng vi sinh đặc 

hiệu cho quá trình phân hủy hiếu khí. Không khí được đưa vào tăng cường bằng 

máy thổi khí có công suất lớn qua các hệ thống đĩa khuếch tán khí ở đáy bể, 

lượng oxy hòa tan trong nước thải tại bể MBBR luôn được duy trì trong khoảng 

2 – 3mg/l nhằm đảm bảo cung cấp đủ lượng oxy cho sinh vật sống và tiêu thụ 

chất hữu cơ có trong nước thải. 

Như vậy, 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 tạo nên tế bào mới. Sản phẩm của quá 

trình này chủ yếu là CO2, H2O và sinh khối VSV, các sản phẩm chứa Nitơ, 

Photpho và lưu huỳnh sẽ được VSV hiếu khí chuyển thành dạng NO3
-
, PO4

3-
, 

SO4
2-

 và các sản phẩm này tiếp tục bị khử bởi các VSV khoáng hóa. 

+ Bể lắng: Sau giai đoạn phân hủy sinh học hiếu khí, nước thải đưa vào bể 

lắng, chủ yếu nhằm giữ lại lượng bùn sinh ra trong các giai đoạn xử lý sinh học. 

Một lượng lớn bùn lắng ở bể lắng được lấy ra từ đáy bể bằng bơm hút bùn: một 

phần bơm hồi lưu về Aerotank, phần còn lại được đưa vào bể chứa bùn. 

+ Khử trùng ozon: Sử dụng khí ozon làm chất oxy hóa mạnh để tiêu diệt 

hoàn toàn VSV, mầm bệnh có trong nước thải nhằm đưa nước thải sau xử lý về 

dạng tiệt trùng để thải ra nguồn tiếp nhận. 

+ Bể chứa bùn: Lượng bùn sinh ra ở bể lắng, bể MBBR và bể khử trùng 

được đưa vào bể chứa bùn. Sau đó, chủ cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị đủ chức 

năng định kỳ thu gom và xử lý đúng quy định. Tần suất thu gom 6 tháng/lần. 

 Nước thải sau khi được xử lý đạt quy chuẩn (QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B)  thải ra nguồn tiếp nhận (mương nội đồng). 

Bảng 3.4. Hiệu suất xử lý và thời gian lƣu nƣớc ở từng bể 

STT Tên bể 

 Thời 

gian lƣu 

(giờ) BOD COD SS Coliforms 

1 Bể gom 0% 0% 0% 0% 16h 

2 Bể MBBR 85% 80% 0% 0% 10,7h 

3 Bể lắng 0% 5% 60% 0% 4h 

4 Bể khử trùng 0% 0% 0% 85-90% 2,7h 

5 Bể chứa bùn 0% 0% 0% 0% 2,7h 

(Nguồn: Báo cáo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Điểm dừng chân- du lịch  

Vạn Hương Mai, năm 2013) 
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Bảng 3.5. Thông số xây dựng cơ bản hệ thống xử lý nƣớc thải 

STT Tên bể Kích thƣớc 
Số 

lƣợng 
Kết cấu 

Thiết bị kèm 

theo 

1 Bể gom 

Thể tích hữu dụng 1,5 m
3
 

01 Bể BTCT 

02 máy bơm 

nước thải với 

công suất mỗi 

máy 0,4KW 

Chiều cái thực tế 2,55 m 

Chiều cao hữu dụng 2 m 

Diện tích bề mặt 0,6 m
2
 

2 
Bể 

MBBR 

Thể tích hữu dụng 7,2 m 

01 Bể BTCT 

- 02 máy thổi 

khí với công 

suất mỗi máy là 

1,5KW. 

- Đĩa phân phối. 

- Giá thể VSV. 

Chiều cao thực tế 2,55 m 

Chiều cao hữu dụng 2 m  

Diện tích bề mặt 3,6 m
2 

3 Bể lắng 

Thể tích hữu dụng 4,5 m
3
 

01 bể BTCT 
Bơm bùn tuần 

hoàn 

Chiều cao thực tế 2,55 m  

Chiều cao hữu dụng 2 m 

Diện tích bề mặt 2,25 m
2 

4 
Bể khử 

trùng 

Thể tích hữu dụng 2,8 m
3
 

01 bể BTCT 

Máy phát ozon 

với công suất 

100W 

Chiều cao thực tế 2,55 m 

Chiều cao hữu dụng 2 m 

Diện tích bề mặt 1,4 m
2 

5 
Bể chứa 

bùn 

Thể tích hữu dụng 2,8 m
3
 

01 bể BTCT - 
Chiều cao thực tế 2,55 m 

Chiều cao hữu dụng 2 m 

Diện tích bề mặt 1,4 m
2
 

(Nguồn: Báo cáo kết quả thực hiện đề án Bảo vệ môi trường chi tiết Điểm dừng chân – 

du lịch Vạn Hương Mai) 

 Hóa chất chế phẩm sinh học: Không sử dụng. 

 Điện năng: 450KWh/ngày. 

c. Các biện pháp xử lý nƣớc thải khác 

 Hầm tự hoại 

 Nước thải sinh hoạt của nhân viên và khách tham quan, du lịch sẽ được 

thu gom và xử lý bằng hầm tự hoại. Chủ cơ sở bố trí 05 khu nhà vệ sinh có hầm 

tự hoại nhằm xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B trước khi thoát ra môi 

trường dưới dạng tự thấm. 

 - Hầm tự hoại mỗi khu có thể tích 75,6 m
3
 (8,4m x 6m x 1,5m). 

 - Kết cấu: Sàn phòng vệ sinh được lót gạch Ceramic, lớp vữa lót M75 dày 

20mm, lớp bê tông gạch vỡ, lớp bê tông chống thấm, bản BTCT, lớp vữa trát. 

Tường BTCT, cửa gỗ, mái lợp ngói. 

- Quy trình xử lý của bể tự hoại 
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Hình 3.5. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

Thuyết minh quy trình xử lý 

Bể tự hoại là công trình xử lý nước thải sơ bộ, đồng thời thực hiện 02 chức 

năng: Lắng nước thải và lên men cặn. 

Trong quá trình chuyển động, các hạt cặn sẽ chịu tác dụng của trọng lực, 

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

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

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

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

cặn càng nhanh, kết quả của quá trình lên men cặn sẽ xử lý được cặn tươi, các 

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

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

dụng vào thực tế cho thấy, hiệu quả xử lý các chất ô nhiễm bằng hầm tự hoại: 

chất rắn lơ lửng đạt 87-88%, BOD5 đạt 63-77% và Nitơ đạt 66% (Nguồn: PGS. 

TS Hoàng Văn Huệ, Thoát nước tập 2, kỹ thuật xử lý nước thải) 

Định kỳ khoảng 6 tháng sẽ hút cặn một lần ở các hầm tự hoại, để hầm tự 

hoại có thể xử lý nước đạt hiệu quả. Nước thải sau khi qua bể tự hoại sẽ đạt quy 

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

hoạt cột B và thoát ra môi trường dưới dạng tự thấm. 

 Hệ thống lọc ngƣợc 

Chủ cơ sở đã xây dựng hệ thống lọc ngược để xử lý nước thải từ ao hồ cảnh 

quan với diện tích mặt hồ là 987m
2
 và diện tích đáy là 339m

2
. Hệ thống lọc 

ngược có chứa các vật liệu lọc như: Đá 1x2, đá 4x6, cát, than. Nước sạch sẽ 

được cung cấp trở lại cho hồ bơi sau khi châm chlorine có liều lượng thích hợp 

bằng hệ thống tự động với liều lượng sử dụng khoảng 1kg/tháng, đảm bảo an 

toàn sức khỏe cho người tham gia bơi lội. 
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3.2.  Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, 

khách lưu trú tại khách sạn, khách ăn uống, du khách đến vui chơi - giải trí tại 

khu du lịch…  

- Thành phần: Bao bì, túi nylon, giấy, vỏ hộp,… 

- Thải lượng: Phát sinh khoảng 100 kg/ngày  3.000 kg/tháng  

36.000kg/năm (Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022). 

- Công trình biện pháp lưu trữ, xử lý: 

+ Chất thải sinh hoạt của nhân viên, du khách được thu gom bằng các 

thùng rác loại 20 lít với số lượng là 50 thùng có nắp đậy, đặt các bàn ăn của khu 

vực nhà hàng, ở mỗi phòng khách sạn, khu karaoke và khu nhà điều hành. 

+ Bố trí 40 thùng rác loại 120 lít có nắp đậy đặt tại các điểm tham quan vui 

chơi như: khu mê cung, núi nhân tạo, khu đua xe, nhà trượt patin….và trong các 

tuyến đường nội bộ trong khu vực cơ sở. 

+ Bố trí nhân viên thường xuyên quét dọn tuyến đường nội bộ, thu gom rác 

thải rơi vãi tập trung vào các thùng chứa rác. 

+ Cuối ngày bố trí nhân viên vận chuyển rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom 

tập trung lại điểm tập kết rác và hợp đồng với Xí nghiệp môi trường đô thị 

huyện Châu Phú đến thu gom hàng ngày. 

3.3.  Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động 

của cơ sở. 

- Thành phần: chủ yếu là bóng đèn huỳnh quanh hư hỏng, bao bì cứng thải 

(chai lọ xịt phòng, vỏ chai hóa chất tẩy rửa), pin ắc quy thải và giẻ lau dính dầu 

nhớt.  

- Thải lượng: Phát sinh khoảng 1,5 kg/tháng  18kg/năm (Nguồn: Chủ cơ 

sở cung cấp, năm 2022). 
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Bảng 3.4. Bảng thống kê chất thải nguy hại 

Stt 
Nhóm 

CTRCNTT 

Mã 

CTNH 

Số lƣợng 

(kg/năm) 

Phƣơng pháp 

xử lý 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp nhận 

CTNH 

Ghi chú 

1 

Giẻ lau bị nhiễm 

các thành phần 

nguy hại 

18 02 01 4  

Hợp đồng 

với đơn vị 

đủ chức 

năng xử 

lý theo 

qui định 

Công ty Cổ 

phần Môi 

trường Đô 

thị An 

Giang 

- 

2 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
16 01 06 4 - 

3 Pin, ắc quy thải 16 01 12 5  - 

4 

Bao bì nhựa 

cứng thải (chứa 

chất khi thải ra 

là chất thải nguy 

hại) 

18 01 03 5   

Tổng khối lƣợng 18  
 

- - 

- Công trình biện pháp lưu trữ, xử lý: 

 + Chủ dự án đã đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và đã được cấp 

sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại số QLCTNH 89.000130T (cấp lần đầu) 

ngày 27 tháng 02 năm 2014, do Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cấp. 

+ Bố trí kho lưu trữ chất thải nguy hại để thu gom, lưu chứa. 

+ Vị trí: Kho lưu chứa chất thải nguy hại được xây dựng cạnh khu vực hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 16 m
3
/ngày đêm. 

- Quy cách kho: 

+ Diện tích kho: 2,5m x 2m, có nhãn dán chất thải nguy hại theo quy định. 

+ Kết cấu: Nền bê tông, vách tole, mái lợp tole, cửa nhôm và có khóa. 

+ Chống thấm, chống tràn, gió lùa, có gờ chắn xung quanh. 

- Hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang thu gom, xử 

lý theo đúng quy định thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

“Điểm dừng chân – du lịch Vạn Hương Mai” 

     Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang    23 
          Địa chỉ: Số 822, Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang 

                         Điện thoại: 02963. 955008/009    Fax: 02963.857.534 

3.4.  Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

- Các phòng karaoke trong khu du lịch đều được thiết kế cách âm và vị trí 

xây dựng âm xuống mặt đất so với mặt bằng xây dựng chung của cơ sở nên hạn 

chế âm thanh phát ra từ phòng karaoke. 

- Máy phát điện dự phòng được thiết kế giảm âm thanh và được lắt đặt ở 

khu vực riêng biệt, cách xa khu dân cư, xa khu vực vui chơi giải trí, xung quanh 

có che chắn an toàn. 

- Nhắc nhở nhân viên chạy đúng tốc độ quy định, hạn chế bấm còi, tắt máy 

xe khi không di chuyển. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên cơ sở cũng như xây dựng tường bao 

quanh cơ sở, ngăn cách cơ sở với nhà dân xung quanh. 

3.5.  Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong khi dự án đi 

vào vận hành 

a. Đối với sự cố vận hành hệ thống nƣớc thải 

- Luôn bảo trì, kiểm tra máy móc thiết bị một cách thường xuyên và liên tục.  

- Tuân thủ đầy đủ quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải được trang bị kiến thức về 

chuyên môn quy trình xử lý nước thải, ứng phó những sự cố có thể xảy ra trong 

thời gian nhanh nhất. 

- Trang bị bơm dự phòng (vừa dự phòng, vừa luân phiên xử lý). 

b. Đối với sự cố tai nạn lao động 

- Thực hiện hợp đồng lao động theo đúng của pháp luật. 

- Có trách nhiệm đối với người lao động thông qua việc khám sức khỏe 

định kỳ và chế độ khác theo Luật lao động. 

- Bố trí giờ giấc hợp lý, thường xuyên thay ca để đảm bảo sức khỏe cho 

người lao động làm việc. 

c. Đối với sự cố cháy nổ 

- Bố trí các thiết bị sử dụng điện hợp lý, cầu dao điện tuân thủ các biện 

pháp an toàn về điện. 

- Không đặt các chất sẽ cháy, nổ gần khu vực nấu nướng. 

- Bố trí các tiêu lệnh, nội quy về PCCC tại khu vực nhà hàng, khách sạn, 

khu nhà điều hành. 

- Bố trí họng cứu hỏa (02 trụ) để kịp thời ứng phó khi có sự cố cháy, nổ  

xảy ra. 
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- Phối hợp thường xuyên với lực lượng PCCC để tham gia các lớp tập huấn 

về PCCC và yêu cầu cán bộ công nhân viên tuân thủ các quy định về PCCC. 

- Trang bị 8 bình chữa cháy loại 4kg, trong đó: bố trí 2 bình đặt tại khu vực 

nhà quản lý; bố trí 2 bình đặt tại khu vực nhà hàng và bố trí 4 bình đặt tại khu 

vực khách sạn.  

 

d. Đối với sự cố tai nạn khác có liên quan đến hoạt động vui chơi- giải 

trí của du khách 

- Thường xuyên nhắc nhở người tham gia có ý thức tự bảo vệ mình như: 

Không xô đẩy đùa giỡn trong khu trượt patin, thắt dây an toàn đối với các trò 

chơi trên không (đu quay dây, đĩa bay), trẻ em bơi lội phải mặc áo phao và vui 

chơi trong khu bơi lội dành cho trẻ em, cử nhân viên thường xuyên giám sát, 

hướng dẫn các khu vực trò chơi. 

- Ở mỗi trò chơi đều được kiểm tra chế độ an toàn khi bắt đầu sử dụng. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các linh kiện, thiết bị trò chơi 

đảm bảo an toàn cho người tham gia vui chơi. 

- 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, tránh các tai nạn về  

chết đuối. 
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nƣớc thải 

 - Nguồn số 01: Nước thải từ khu vực nhà hàng, khách sạn. 

 - Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt của nhân viên và khách tham quan,  

du lịch. 

 - Nguồn số 03: Nước thải từ bể bơi và nước thải từ ao hồ cảnh quan. 

4.1.2. Lƣu lƣợng xả nƣớc tối đa đề nghị cấp phép 

Lưu lượng xả thải lớn nhất là 16m
3
/ngày đêm, tương đương 1,6 m

3
/giờ 

(thời gian xả nước thải 10 giờ/ngày đêm). 

4.1.3. Dòng nƣớc thải 

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

đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B được xả ra nguồn tiếp nhận (mương nội 

đồng). 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị gới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nƣớc thải 

Bảng 4.1. Giới hạn thông số và nồng độ chất ô nhiễm chính đề nghị cấp 

phép (với K=1) 

TT Thông số Đơn vị Giới hạn xin phép 

1 pH - 5 - 9 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/L 1000 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 100 

4 BOD5 mg/L 50 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/L 4.0 

6 Amoni(tính theo N) mg/L 10 

7 Nitrat(NO3
-
 tính theo N) mg/L 50 

8 Phosphat(PO4
3-

 tính theo P) mg/L 10 

9 Dầu mỡ ĐTV mg/L 20 

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

11 Tổng Coliforms MPN/100mL 5.000 
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4.1.5. Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

- Tọa độ vị trí xả thải: X (m): 1180100; Y (m): 0545132 (theo hệ tọa độ 

VN 2000). 

- Phương thức xả nước thải:  

+ Tự chảy sau xử lý 

+ Nước thải từ khu nhà hành, khách sạn được dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải 16 m
3
/nhày đêm bằng cống bê tông có đường kính D400mm. Sau khi xử lý 

đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B nước thải tự chảy ra mương nội đồng bằng 

đường cống PVC đường kính 114mm. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Mương nội đồng. 

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

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không   
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

a. Kết quả quan trắc 

Trong năm 2021 do tình hình dịch Covid -19 diễn ra vẫn phức tạp, nên điểm 

dừng chân – du lịch Vạn Hương Mai tạm thời đóng cửa từ quý II/2021 vì vậy 

không phát sinh nước thải. Do đó, cở sở không thực hiện giám sát nước thải trong 

quý  II, quý III, quý IV/2021 và chỉ thực hiện giám sát nước thải trong quý 

I/2021. 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nƣớc thải định kỳ năm 2021 

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cmax, cột B) 

Nhận 

xét NT-VHM 

1 pH  6,95 5 – 9 Đạt 

2 TSS mg/L 36 100 Đạt 

3 BOD5 mg/L 27 50 Đạt 

4 
Nitrat 

(tính theo N)
 mg/L 0,244 50 Đạt 

5 

Phosphat 

(PO4
3-

) (tính 

theo P) 

mg/L 
KPH 

(MDL=0,03 mg/l) 
10 Đạt 

6 
Sunfua  

(tính theo H2S) 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,01 mg/l) 
4.0 Đạt 

7 Dầu mỡ ĐTV mg/L 
KPH 

(MDL=0,3 mg/l) 
20 Đạt 

8 
Tổng 

Coliforms 
MPN/100mL 

KPH 

(MDL=3MPN/100ml)
 5.000 Đạt 

9 

Lưu lượng 

nước thải (Chủ 

dự án cung 

cấp) 

m
3
/ngày đêm 1,5 -  

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Điểm dừng chân – du lịch  

Vạn Hương Mai, năm 2021) 

Ghi chú: 

- Dấu “-” : Không có giá trị so sánh trong quy chuẩn. 

- Kí hiệu mẫu/Vị trí lấy mẫu: NT-VHM/Đầu ra hệ thống xử lý nước thải. 
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- “KPH”: Không phát hiện. 

b. Quy chuẩn so sánh  

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

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

khi thải ra nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt quá giá trị Cmax được tính 

toán như sau: 

Cmax = C x K  

 Trong đó: 

 - Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận, tính bằng miligam trên lít nước thải 

(mg/l); 

 - C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm, làm cơ sở để tính toán Cmax 

(được quy định trong QCVN 14:2008/BTNMT, cột B)  

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

chung cư. Quy định K = 1 - 1,2  đối với loại hình cơ sở là khách sạn (quy mô 44 

phòng, K = 1,2) và nhà hàng ăn uống (quy mô 540m
2
, K = 1) nên chọn K = 1. 

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

cho thông số pH và Tổng Coliforms. 

c. Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc  

Qua kết quả quan trắc nước thải trong năm 2021 cho thấy, tất cả các thông 

số trong nước thải sau hệ thống xử lý như: pH, TSS, BOD5, Nitrat (tính theo N), 

Sunfua (tính theo H2S), Phosphat (PO4
3-

 tính theo theo P), dầu mỡ ĐTV và tổng 

Coliforms đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B.  

Qua đó cho thấy, hệ thống xử lý nước thải của cơ sở hoạt động tốt. Vì vậy, 

chủ cơ sở sẽ tiếp tục duy trì biện pháp xử lý này đối với nước thải để đảm bảo 

chất lượng nước thải  đầu ra đạt Quy chuẩn so sánh hiện hành trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

Theo chương trình quan trắc trong điều chỉnh tại Quyết định số 1139/QĐ-

STNMT ngày 08/11/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An 

Giang về việc điều chỉnh nội dung Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt 

theo Quyết định số 57/QĐ-STNMT ngày 05/4/2013 của Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường thì không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với 

bụi, khí thải.  
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5.3. Kết quả quan trắc môi trƣờng trong quá trình lập báo cáo 

 Để đánh giá chất lượng nước thải trong quá trình lập báo cáo, chủ cơ sở 

đã phồi hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên 

môi trường tiến hành thu mẫu, phân tích mẫu nước thải trước và sau khi qua hệ 

thống xử lý nước thải 16m
3
/ngày đêm tại cơ sở như sau: 

a. Kết quả quan trắc 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nƣớc thải trƣớc và sau xử lý của hệ thống xử 

lý nƣớc thải 16 m
3
/ngày đêm 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cmax, cột B) 

Nhận 

xét NT1-

VHM 

NT2-

VHM 

1 pH  7,29 7,17 5 – 9 
Đạt cả 2 

vị trí 

2 TSS mg/L 43 22 100 
Đạt cả 2 

vị trí 

3 BOD5 mg/L 26 20 50 
Đạt cả 2 

vị trí 

4 

Nitrat 

(tính theo 

N)
 

mg/L 
KPH 

(MDL=0,01 

mg/l) 
0,116 50 

Đạt cả 2 

vị trí 

5 

Phosphat 

(PO4
3-

 

tính theo 

P) 

mg/L 0,113 
KPH 

(MDL=0,03 

mg/l) 
10 

Đạt cả 2 

vị trí 

6 

Sunfua  

(tính theo 

H2S) 

mg/L 
KPH 

(MDL=0,01 

mg/l) 

KPH 
(MDL=0,01 

mg/l) 
4.0 

Đạt cả 2 

vị trí 

7 
Dầu mỡ 

ĐTV 
mg/L 

KPH 
(MDL=0,3 

mg/l) 

KPH 
(MDL=0,3 

mg/l) 
20 

Đạt cả 2 

vị trí 

8 
Tổng 

Coliforms 
MPN/100mL 9,3x10

3 
2,4x10

2 
5.000 

Vượt vị 

trí NT1-

VHM, 

đạt vị trí 

NT2-

VHM 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang, tháng 5/2021) 

Ghi chú: 

- Kí hiệu mẫu/Vị trí lấy mẫu:  
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+ NT1-VHM/Trước xử lý của hệ thống xử lý nước thải 16 m
3
/ngày đêm. 

+ NT2-VHM/Sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải 16 m
3
/ngày đêm. 

- “KPH”: Không phát hiện. 

- Gạch dưới là thông số vượt quy chuẩn. 

b. Quy chuẩn so sánh 

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

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

khi thải ra nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt quá giá trị Cmax được tính 

toán như sau: 

 Cmax = C x K  

Trong đó: 

- Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận, tính bằng miligam trên lít nước thải 

(mg/l); 

- C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm, làm cơ sở để tính toán Cmax 

(được quy định trong QCVN 14:2008/BTNMT, cột B)  

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

chung cư. Quy định K = 1 - 1,2 đối với loại hình cơ sở là khách sạn (quy mô 44 

phòng, K = 1,2) và nhà hàng ăn uống (quy mô 540m
2
, K = 1) nên chọn K = 1. 

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

cho thông số pH và Tổng Coliforms. 

c. Nhận xét, đánh giá kết quả quan trắc 

- Nước thải trước xử lý của HTXLNT 16 m
3
/ngày đêm, cho thấy các thông 

số quan trắc như: pH, TSS, BOD5, Nitrat (tính theo N), Sunfua (tính theo H2S), 

Phosphat (PO4
3-

 tính theo theo P) và dầu mỡ ĐTV đều có giá trị nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt, cột B. Riêng thông số tổng Coliforms vượt 1,86 lần so với 

quy chuẩn cho phép. 

- Nước thải sau xử lý của HTXLNT 16 m
3
/ngày đêm, cho thấy tất cả các 

thông số quan trắc như: pH, TSS, BOD5, Nitrat (tính theo N), Sunfua (tính theo 

H2S), Phosphat (PO4
3-

 tính theo theo P), dầu mỡ ĐTV và tổng Coliforms đều có 

giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B. 
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Qua đó, cho thấy hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đang hoạt động xử lý 

nước thải đạt hiệu quả cao, nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải luôn 

đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (mương nội đồng). 
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CHƢƠNG VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

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

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

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

Chủ cơ sở đã hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết Điểm dừng chân – du lịch Vạn Hương Mai tại Giấy xác nhận 

hoàn thành số 1783/XN-STNMT ngày 3/12/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Điểm 

dừng chân Du lịch Vạn Hương Mai. Do đó, báo cáo không đề xuất kế hoạch vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

6.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 

quy định của pháp luật 

6.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

* Quan trắc nƣớc thải 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu 

- Vị trí giám sát: Tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải 16 m
3
/ngày đêm. 

- Chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng nước thải, pH, TSS, BOD5, Sunfua (tính 

theo H2S), Nitrat (tính theo N), dầu mỡ động, thực vật, Phosphat (PO4
3-

) (tính 

theo P), tổng Coliforms. 

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

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

6.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Điểm dừng chân – Du lịch Vạn Hương Mai thuộc Công ty TNHH dịch vụ 

du lịch và xây dựng Cẩm Loan không thuộc loại hình phải thực hiện quan trắc tự 

động, liên tục chất thải (Không thuộc phụ lục XXVIII và phụ lục XXIX ban hành 

kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 
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6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ cơ sở 

Chủ cơ sở đề xuất thực hiện quan trắc chất thải rắn định kỳ như sau: 

* Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Công ty TNHH dịch vụ du lịch và xây dựng Cẩm Loan sẽ thống kê thành 

phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và hợp đồng với đơn vị thu 

gom rác của địa phương đến thu gom và xử lý theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Tần suất thu gom: 01 lần/ngày. 

- Định kỳ báo cáo về cơ quan phê duyệt Giấy phép môi trường thông qua 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tần suất 1 lần/năm. 

* Giám sát chất thải rắn nguy hại 

- Công ty TNHH dịch vụ du lịch và xây dựng Cẩm Loan sẽ hợp đồng với 

đơn vị có đủ chức năng thống kê thành phần, khối lượng chất thải nguy hại phát 

sinh với tần suất thu gom và xử lý theo quy định Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Tần suất thu gom: 2 lần/năm. 

- Định kỳ báo cáo về cơ quan phê duyệt Giấy phép môi trường thông qua 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tần suất 1 lần/năm. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm của Điểm dừng chân – 

Du lịch Vạn Hương Mai được trình bày cụ thể như sau:  

Bảng 6.1. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

Stt Nội dung thực hiện Kinh Phí (đồng/năm) 

1 Quan trắc nước thải 8.400.000 

2 
Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt 
21.000.000 

3 
Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy 

hại 
4.100.000 

4 
Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

định kỳ theo năm 
3.800.000 

Tổng 37.300.000 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

“Điểm dừng chân – du lịch Vạn Hương Mai” 

     Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường An Giang    34 
          Địa chỉ: Số 822, Trần Hưng Đạo, Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang 

                         Điện thoại: 02963. 955008/009    Fax: 02963.857.534 

CHƢƠNG VII  

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ  

MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong năm 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 ô nhiễm đạt hiệu quả, nước thải 

được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
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CHƢƠNG 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 dự án 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 B). 

- Cam kết quản lý, lưu trữ và hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo 

quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- 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 xả thải 

đúng theo Giấy phép môi trường đã được cấp. 

- 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. 

- 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 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV. 

- Quyết định số 57/QĐ-STNMT ngày 05 tháng 04 năm 2013 của Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt đề án bản vệ môi trường chi tiết 

của Điểm dừng chân du lịch Vạn Hương Mai. 

- Giấy xác nhận hoàn thành số 1738/XN-STNMT ngày 03 tháng 12 năm 

2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện đề án Bảo 

vệ môi trường chi tiết của Điểm dừng chân Du lịch Vạn Hương Mai. 

- Quyết định số 1139/QĐ-STNMT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh nội dung Đề án bảo vệ môi 

trường được phê duyệt theo Quyết định số 57/QĐ-STNMT ngày 05 tháng 04 

năm 2013 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- Quyết định số 1380/QĐ-STNMT ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh nội dung Đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết được phê duyệt theo Quyết định số 57/QĐ-STNMT ngày 

05/4/2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 

theo quy định của pháp luật. 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường. 

 - Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường. 

- Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc và phân tích môi 

trường với số hiệu VIMCERTS 041. 

- ISO 17025 số hiệu Vilas 515. 

- Biên bản thu mẫu. 

- Kết quả phân tích. 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể. 

- Bản vẽ thoát nước. 

- Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC. 

- Hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. 
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