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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên chủ dự  n đầu tƣ: BQL Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Tân. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 41, đường Lê Hồng Phong, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Huỳnh Quang Lam Tuyền. 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0296.3955 937. 

- Quyết định thành lập số 5362/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 thành lập Ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân. 

2. Tên dự  n đầu tƣ: “Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh                     

An Giang. 

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

môi trường của dự án đầu tư (nếu có): 

+ Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

An Giang về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân;  

+ Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án được Chủ dự án phê duyệt; 

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

tư công): Loại hình hoạt động của dự án là xử lý rác thải với tổng số vốn đầu tư là 

14.813.000.000 (Bằng chữ: Mười bốn tỷ tám trăm mười ba triệu đồng). Dự án thuộc dự 

án nhóm C theo quy định tại khoản 2 Điều 10  uật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của 

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự  n đầu tƣ 

3.1. Công suất của dự  n đầu tƣ 

- Công suất chôn lấp: 200 tấn/ngày. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự  n đầu tƣ, đ nh gi  việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự  n đầu tƣ 

3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự  n đầu tƣ 

a. Quy trình chôn lấp hợp vệ sinh 
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Hình 1.1. Sơ đồ minh họa quy trình chôn lấp r c 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

*Thuyết minh quy trình 

Rác phát sinh trên tuyến thu gom của dự án sẽ được vận chuyển về bãi chôn lấp 

bằng các xe chuyên dụng, khi vào dự án các phương tiện sẽ được qua trạm cân để xác 

định khối lượng. Sau khi qua trạm cân các phương tiện vận chuyển rác vào khu chứa 

rác tạm để phân loại và chờ vận chuyển chôn lấp. Rác sau khi được đưa vào các ô 

chôn lấp sẽ thực hiện chôn lấp theo đúng quy trình và tiêu chuẩn thiết kế. 

Trình tự chôn lấp được thực hiện như sau: 

- Quy trình chôn lấp:  

+ Rác được chôn trong các ô chôn rác, đổ rác thành từng lớp, chiều dày trung 

bình lớp rác không lớn hơn 2,20 m, được ngăn cách bởi các lớp đất phủ trung gian dày 

không nhỏ hơn 0,15 m. Như vậy, chiều dày mỗi lớp rác và lớp phủ tối thiểu khoảng 

2,35 m. Quy trình tiếp tục được thực hiện đến lớp phủ cuối cùng (lớp phủ đỉnh) theo 

đúng tỷ lệ nén và đúng tiêu chuẩn thiết kế. 

+ Quá trình vận chuyển, tiếp nhận chất thải: Các loại rác sinh hoạt được các đơn 

vị vận chuyển tới công trình bằng các phương tiện vận chuyển chuyên dụng. Trạm cân 

đầu vào và đầu ra ghi nhận, thống kê khối lượng vận chuyển, phương tiện vận chuyển, 

Xe vận chuyển rác 

Trạm cân 

Rác tái chế Khu phân loại 
- Nước rác; 

- Mùi hôi; 

- Nước rửa xe; 

Rác chôn lấp 

Nước mưa Chôn lấp 

- Nước rỉ rác; 

- Khí thải; 

- Khí bãi chôn lấp, 

mùi hôi; 

- Chất thải r n; 

- Các sự cố, rủi ro; 

 
Phủ đỉnh 

Đóng cửa 

- Nước rỉ rác, chất thải r n; 

- Khí thải bãi chôn lấp; 

- Các sự cố, rủi ro; 

- Mùi hôi; 

- Khí thải, bụi ồn; 
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thời gian ra và vào khu xử lý, các thông tin khác theo qui trình quản lý của chủ đầu tư. 

Rác được đổ vào sàn trung chuyển, kiểm tra các loại rác không hoặc chưa được phép 

chôn lấp và loại các loại rác này. 

+ Chuẩn bị mặt bằng bãi đổ: Mở diện tích đổ rác tương ứng theo khối lượng 

chôn lấp, chuẩn bị đường tạm tiếp cận khu vực chôn lấp. 

+ Chuyển tiếp tới ô chôn lấp: Rác được phép chôn lấp được xúc đổ lên xe vận 

chuyển chuyên dụng đổ vào ô chôn lấp, rác sẽ được đổ, san đều, đầm nén. Chiều cao 

mỗi lớp đổ đầm chặt trước khi phủ lớp phủ trung gian không lớn hơn 2,2 m. Bề mặt 

rác được san gạt tương đối bằng phẳng, phun xịt các chế phẩm vi sinh khử mùi, khử 

khuẩn trước khi tiến hành thi công lớp phủ. 

+ Đầm nén, tạo cấu hình: Tỷ trọng rác sau khi đầm nén đạt khoảng 0,6÷0,8 

tấn/m
3 
đối với rác thải sinh hoạt. Mái taluy đảm bảo độ dốc 1:3. Xe đổ rác và đầm nén 

đảm bảo không phá hủy lớp cấu tạo mặt bên, không làm nghiêng đổ hệ thống thu khí, 

thu nước rác. 

+ Sau khi phủ đất tiến hành phủ bạt. 

-  ớp phủ trung gian: Vật liệu đất đ p taluy và lớp phủ trung gian đảm bảo 

thành phần quy định của Thông tư liên tịch số 01/2001/TT T-BKHCNMT-BXD của 

Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường và Bộ Xây dựng. Chiều dày lớp phủ trung gian 

là 15÷20 cm, chiều dày trong hồ sơ thiết kế chọn là 15 cm. 

- Để đảm bảo tốt việc tách nước mưa, hạn chế việc thấm nước mưa vào rác làm 

quá tải hệ thống xử lý nước thải cũng như làm tăng tải trọng tác dụng lên nền đất gây 

mất ổn định cho công trình, qui trình chôn lấp cần phải đảm bảo: 

+ Phủ bạt kín tại những vị trí chưa có chôn lấp, nước mưa chỉ có thể thấm vào 

diện tích mặt bằng sử dụng chôn lấp rác trong ngày: công suất rác chôn lấp là 245 

tấn/ngày, đổ từng lớp dày 2,0 m với dung trọng rác  = 0,6÷0,8 T/m
3
 thì diện tích mặt 

bằng cần đổ trong ngày là 225 m
2
 (với hệ số mở rộng phạm vi đổ 3). Vậy diện tích cần 

phủ bạt lớn nhất (khi đến lớp trên đỉnh) còn lại là 900 m
2
; 

+  ưu ý: bạt phủ phải đảm bảo kín nước nhất là tại các vị trí kết nối; 

+ Ngoài việc phủ bạt các lớp rác chôn lấp cũng như lớp phủ sẽ được tạo dốc 2% 

từ giữa bãi rác ra ngoài biên theo phương ng n nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình thoát nước mưa ra các rãnh thu nước xung quanh chu vi của bãi. Để đảm bảo 

chức năng trên, lớp phủ trung gian là quan trọng nhất, lớp phủ cần phải được đầm chặt 

với hệ số đầm chặt k>0,8. 

-  ớp phủ cuối cùng (lớp phủ đỉnh): 

Sau khi thực hiện chôn lấp rác theo đúng yêu cầu kỹ thuật và thiết kế sẽ tiến 

hành đóng lấp ô chôn lấp bằng các lớp vật liệu chống thấm, vật liệu thoát nước. 

- Phủ lớp đệm bằng đất có thành phần phổ biến là cát dày từ 50 cm đến 60 cm; 

- Phủ lớp đất trồng (lớp đất thổ nhưỡng) dày từ 20 cm đến 30 cm; 

- Trồng cỏ bảo vệ lớp phủ đỉnh và cây xanh bảo vệ môi trường. 
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Hình 1.2. Cấu tạo c c lớp của ô chôn lấp 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

Đối với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh sẽ phát sinh các nguồn chất thải như:  

- Nước rỉ rác, khí thải ô chôn lấp, mùi hôi. 

- Các hoạt động vận hành ô chôn lấp: phát sinh NTSH, rác thải sinh hoạt. 

- Bên cạnh đó, hoạt động của dự án có thể gây các sự cố như: Tai nạn lao động, 

tại nạn giao thông, sự cố sụt lún, nứt lớp phủ, sự cố sạt lở, cháy nổ,…  

*Quy trình vận hành sau đóng cửa: 

Sau khi đóng cửa bãi chôn lấp vẫn tiếp tục công tác quản lý để đảm bảo công 

tác bảo vệ môi trường và các sự cố có thể phát sinh từ bãi chôn lấp, cụ thể như: 

- Vận hành công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa lớp phủ đỉnh. 

- Vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ và hệ thống thu gom khí rác. 

- Kiểm tra các sự cố bãi chôn lấp. 

Ống thu khí  

 

   Lớp sét tự nhiên chống thấm 

(0,6 m) 

 

 ớp sỏi + đường ống (0,2 m) 

 

 ớp đáy  

chống thấm 

 

                          

    

   Lớp chống thấm HDPE 1,0 mm 

 

 ớp cát (0,2 m) 

 
 ớp vải địa chất 01 

 

 ớp đất bảo vệ (0,3 m) 

 

  ớp rác thứ 1 (2,0 m/lớp) 

 

 ớp phủ trung gian (0,2 m)  

 

    ớp rác thứ 03  (2,0 m) 

 ớp đất (0,6 m) 

 

 ớp vải địa chất 

 

 ớp vải địa chất 1,0 mm 

 ớp cát thoát nước 

 

 ớp đất trồng cỏ 

 

 ớp phủ              

bề mặt 

 

 ớp vải địa chất 02 

 

` 

 ớp rác 

và đất phủ 

 
  ớp rác thứ 02 (2,0 m/lớp) 
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- Quản lý bãi chôn lấp không cho người và súc vật ra vào tự do và có các biển 

báo, chỉ dẫn an toàn trong bãi chôn lấp, đặc biệt tại các khu vực tập trung khí gas. 

Thực hiện các thủ tục về đóng lấp bãi chôn lấp theo đúng quy định của cơ quan 

quản lý về môi trường. 

*Ưu điểm của bãi chôn lấp hợp vệ sinh 

- Ở những nơi có đất trống, bãi chôn lấp hợp vệ sinh thường là phương pháp 

kinh tế nhất cho việc đổ bỏ chất thải r n; 

- Đầu tư ban đầu và chi phí hoạt động của bãi chôn lấp hợp vệ sinh thấp so với 

các phương pháp khác (đốt, ủ phân); 

- Bãi chôn lấp hợp vệ sinh có thể nhận tất cả các loại CTR mà không cần thiết 

phải thu gom riêng lẻ hay phân loại; 

- Do bị nén chặt và phủ đất lên trên nên các côn trùng, chuột bọ, ruồi muỗi 

không sinh sôi nảy nở được; 

- Các hiện tượng cháy ngầm hay cháy bùng khó có thể xảy ra, ngoài ra giảm 

thiểu được các mùi hôi thối gây ô nhiễm không khí; 

- Góp phần làm giảm vấn nạn ô nhiễm nước ngầm và nước mặt; 

- Các bãi chôn lấp hợp vệ sinh sau khi đóng cửa có thể xây dựng thành công viên, 

sân chơi, sân vận động, công viên giáo dục, sân golf, hay công trình phục vụ xã hội. 

*Nhược điểm của bãi chôn lấp hợp vệ sinh 

- Các bãi chôn lấp hợp vệ sinh đòi hỏi diện tích đất lớn; 

- Các lớp đất phủ ở bãi chôn lấp hợp vệ sinh thường hay bị gió thổi và phát tán 

đi xa;  

- Các bãi chôn lấp hợp vệ sinh thường sinh ra các khí CH4 hoặc khí H2S độc hại 

có khả năng gây cháy nổ hay gây ngạt. Tuy nhiên khí CH4 có thể được thu hồi để làm 

khí đốt. 

Nếu không xây dựng đúng kỹ thuật và quản lý tốt có thể gây ra ô nhiễm nước 

ngầm và ô nhiễm không khí. 

3.2.2. Đ nh gi  việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự  n đầu tƣ 

Ô chôn lấp hợp vệ sinh là phương pháp xử lý chất thải phổ biến hiện nay, chất 

thải r n được lưu trữ trong một ô chôn lấp và được phủ đất lên trên. Chất thải r n bị 

phân hủy sinh học tạo thành các sản phẩm như acid hữu cơ, các hợp chất nitơ và một 

số khí như CO2, CH4. 

Hiện nay, có nhiều công nghệ xử lý chất thải r n như: Đốt thu hồi năng lượng; ủ 

phân compost và chôn lấp,… Tuy nhiên, công nghệ đốt hiện nay tốn rất nhiều kinh phí 

để đầu tư nên gây khó khăn cho việc chọn công nghệ; công nghệ ủ phân compost cũng 

chưa mang lại hiệu quả cao do chất lượng bùn hữu cơ chưa đạt yêu cầu về hàm lượng 

dinh dưỡng, bên cạnh đó nguồn tiêu thụ đầu ra cũng rất khó khăn. Do đó, Chủ dự án 

đã lựa chọn công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh để xử lý chất thải là phù hợp với tiềm lực 

kinh tế và hiệu quả xử lý trong giai đoạn hiện nay. 
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3.3. Sản phẩm của dự  n đầu tƣ 

Sản phẩm của dự án là bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh nhằm cải thiện tình hình vệ 

sinh và mỹ quan đô thị; tăng cường bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống 

của cộng đồng dân cư trong khu vực. 

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

cung cấp điện, nƣớc của dự  n đầu tƣ 

4.1. Giai đoạn xây dựng 

Vật liệu sử dụng cho công trình phải đạt các yêu cầu chung được xác định trong 

các Quy trình quy phạm hiện hành, các vật liệu bán thành phẩm phải có lý lịch và 

phiếu kiểm tra chất lượng. Đặc biệt, cần chú ý một số yêu cầu cụ thể cho các loại vật 

liệu sau: 

*Tiêu chuẩn về c t xây dựng 

- Cát cho bê tông và vữa: tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570: 2006; 

 - Cát dùng làm lớp nền tham khảo tiêu chuẩn TCVN 1770-86; 

- Cát đ p nền là cát hạt nhỏ; 

- Cát phải có khối lượng thể tích xốp lớn hơn 1.200 kg/m
3
; 

- Hàm lượng hạt nhỏ hơn 0,14 mm không vượt quá 20% khối lượng cát; 

- Hàm lượng hạt lớn hơn 5,0 mm và hàm lượng bùn, bụi, sét bẩn không quá 5% 

khối lượng cát; 

- Môđun độ lớn ≥ 0,7. 

*Tiêu chuẩn vật liệu đ  dăm 

- Đ  dăm đổ bê tông 

+  à sản phẩm nghiền từ đá thiên nhiên phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 7570:2006;  

+ Có cỡ hạt từ 10 đến 20mm và có đường kính Dmax = 2,5 cm;  

+ Mác đá theo thí nghiệm nén đập trong xi lanh phải cao hơn 2,0 so với mác 

bêtông;  

+ Hàm lượng hạt thoi dẹp không quá 35%; 

+ Hàm lượng sét, bùn không quá 1,0%; 

- Đ  5x7 cho hệ thống thu nƣớc 

 à sản phẩm nghiền, đập từ đá thiên nhiên phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1771-

86 và TCVN 4453-1995:  

+ Có cỡ hạt từ 50 đến 70 mm; 

+ Hàm lượng hạt thoi dẹp không quá 35%; 

+ Hàm lượng sét, bùn không quá 3,0%. 

*Tiêu chuẩn vật liệu xi măng 

- Xi măng cho kết cấu  

 Dùng xi măng Portland PC40 thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 6260: 2009, TCVN 2682: 2009, TCVN 4316: 2007, TCVN 4033: 1995, TCVN 

6067: 2004 hoặc các loại tương đương. Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng Portland 

được quy định trong bảng sau:  
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Bảng 1.1. Các chỉ tiêu chất lƣợng của xi măng Portland 

Tên chỉ tiêu Mức PC40 

1. Cường độ chịu nén, N/mm
2
(MPa), không nhỏ hơn: 

3 ngày  45 phút 

28 ngày  8 giờ 

 

21 

40 

2. Thời gian đông kết, phút: 

B t đầu, không nhỏ hơn 

Kết thúc, không lớn hơn 

 

45 

375 

3. Độ nghiền mịn, xác định theo: 

Phần còn lại trên sàng 0.08mm, % , không lớn hơn 

Bề mặt riêng, phương pháp Blaine, cm
2
/g, không nhỏ hơn 

 

10 

2800 

4. Độ ổn định thể tích xác định theo phương pháp  e Chatelier, mm, 

không lớn hơn  

10 

5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), % không lớn hơn 3.5 

6. Hàm lượng magiê oxít (MgO), % không lớn hơn 5.0 

7. Hàm lượng mất khi nung (MKN), % không lớn hơn 3.0 

8. Hàm lượng cặn không tan (CKT), % không lớn hơn 1.5 

9. Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2Oqđ), % không lớn hơn 0.6 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

*Tiêu chuẩn hệ thống ống nhựa  

  Ống nhựa sử dụng cho công trình là loại ống nhựa sản xuất bằng vật liệu nhựa 

HDPE (High density polyethylene). Ống HDPE gân xo n hai lớp tuân thủ theo tiêu 

chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 272:2002-Ống nhựa gân xo n HDPE, chi tiết 

yêu cầu của từng loại ống như sau: 

Bảng 1.2. Thông số ống HDPE 

STT 
Loại 

ống 

Chiều dày 

thành ống (mm) 

Độ cứng vòng 

(kg/cm
2
) 

Ghi chú 

1 D400 15,3 3,5 Áp dụng hệ thống thu nước rác 

2 D250 9,8 4,5 Áp dụng hệ thống thu nước rác 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

 Mối nối ống sử dụng là nối hàn nhiệt co có đai inox bảo vệ. Các mối nối ống 

thẳng góc với ống nối, mối nối phải đảm bảo độ kín, chịu được lực kéo đứt và áp lực 

tương đương với khả năng của từng loại ống. Nhà thầu thi công cần tiến hành thực 

hiện các mối nối mẫu tương ứng với từng loại tiết điện đảm bảo các yêu cầu chịu lực 

của mối nối đưa ra qui trình thi công trước khi thi công đại trà. 

 Ngoài các loại ống trên, để bơm dẫn nước rác, nước ngầm còn sử dụng các loại 

ống nhựa mềm, ống tải nước. 
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*Tiêu chuẩn về vải địa kỹ thuật không dệt 

 Vải địa không dệt sử dụng cho thoát nước được làm từ polypropylene (P.P S/F) 

hoặc Polyester (P.E.T S/F) đảm bảo điều kiện bền về vật lý và hóa học. 

 Vải địa không dệt được gồm những sợi ng n và sợi dài liên tục, không theo một 

hướng nhất định nào, được liên kết với nhau bằng phương pháp hóa (dùng chất dính), 

hoặc nhiệt (dùng sức nóng) hoặc cơ (dùng kim dùi). Đặc tính vật lý của tấm vải cần 

phải đạt tiêu chuẩn theo bảng dưới đây: 

Bảng 1.3. Thông số vải không dệt 

Đặc tính Đơn vị 
Tiêu chuẩn Phƣơng ph p 

kiểm tra ART 9 ART 25 

Cường độ kéo đứt KN/m > 9,0 > 25 ASTM D 4595 

Độ giãn kéo % > 50 > 50 ASTM D 4632 

Trọng lượng g/m2 > 125 > 350 ASTM D 5261 

Hệ số thấm l/m²/s 65 170 BS 6906/3 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

*Tấm HDPE 

  Tấm màng chống thấm HDPE sản xuất tại Việt Nam, được sản xuất theo dạng 

khuôn ép phẳng và không có vết gấp. 

  Sản phẩm không lẫn tạp chất, không xơ. Độ phân tán theo quy định. 

  Giới hạn dung sai cho phép về độ dày của tấm HDPE là ±5%. 

  Các thuộc tính cơ bản của tấm HDPE sử dụng cho công trình này được trình 

bày theo bảng sau: 

Bảng 1.4. Thông số tấm HDPE 

Chỉ tiêu 

Properties 

Phƣơng 

pháp 

Menthod 

Đơn 

vị 

Unit 

HSE 

0.75 

HSE 

1.0 

HSE 

1.5 

HSE 

2.0 

HSE 

2.5 

Độ dày trung bình - Thickness 
ASTM  

D 5199 

Mm 

 
0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 

 ực kéo đứt - strenght at Break 

Độ dãn dài - Elongation at Break 

ASTM  

D 6693 

kN/m 

% 

20 

700 

27 

700 

40 

700 

53 

700 

67 

700 

 ực chịu kéo tại điểm uốn 

strenght at Yield 

Độ dãn dài tại-Elongation at Yield 

ASTM  

D 6693 

 

kN/m 

% 

11 

12 

15 

12 

22 

12 

29 

12 

37 

12 

Cường độ chịu xé– Tear 

Resistance 

ASTM  

D 1004 

N 93 138 210 275 330 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_h%C3%B3a&action=edit&redlink=1
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(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

*Màng sét tổng hợp GCL – Bentonite ART4000 

  Tấm sét GC  -bentonite clay liner: được cấu tạo từ 2 lớp vải địa một lớp vải 

không dệt ở trên, lớp sét bentonite ở giữa và cuối cùng là lớp vải dệt có các đặc tính kỹ 

thuật như sau: 

-  ưu lượng thấm (phương pháp thử ASTM –D5887): k < 3x10
-11

m/s; 

- Độ dãn dài khi kéo đứt (phương pháp thử ASTM –D4595): ∆L≥10%; 

- Trị số CBR (phương pháp thử ASTM-D6241) : K>1500N; 

-  ớp sét bentonite sử dụng là loại sodium bentonite có khối lượng riêng 

(ASTM D 5993) KLs>4000g/m
2
, được bọc bởi 02 lớp vải địa có khối lượng riêng: 

- Vải bọc không dệt (ASTM D 5261): K v> 200 g/m
2
; 

- Vải dệt (ASTM D 5261): K v> 100 g/m
2
. 

*Tiêu chuẩn về thép 

- Cốt thép được dùng trong công trình phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 

1651:2008 Thép cốt bê tông. Tùy vào từng loại cấu kiện của công trình mà ta sử dụng 

loại cốt thép thích hợp (Xem chi tiết trên từng bản vẽ kết cấu); 

- Cường độ cốt thép phải đạt yêu cầu theo yêu cầu trong tính toán thiết kế và 

phù hợp với yêu cầu của TCVN 356:2005; 

- Cường độ thép hình, thép tấm phải đạt yêu cầu theo yêu cầu trong tính toán 

thiết kế và phù hợp với yêu cầu của TCXD 170:189. 

*Tiêu chuẩn về que hàn 

- Que hàn khi hàn tay lấy theo TCVN 3223:1994 và TCVN 338:2005; 

- Kim loại phải có cường độ kéo đứt tức thời không nhỏ hơn trị số tương ứng 

của thép được hàn; 

- Que hàn sử dụng có thể dùng loại N42 hoặc N42-6B với cường độ như sau: 

+ Cường độ kéo đứt tiêu chuẩn không nhỏ hơn: 4.100 kg/cm
2
; 

+ Cường độ tính toán trong hàn góc không nhỏ hơn: 1.800 kg/cm
2
. 

*Tiêu chuẩn vật liệu kh c 

- Nước phục vụ thi công: dùng nước sinh hoạt. 

Kháng xuyên thủng – Puncture 

Resistance 

ASTM  

D 4833 

N 240 352 540 705 890 

Tỷ trọng – Density ASTM  

D 1505 

g/cm
3
 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Hàm lượng Carbon balck – 

Carbon balck content 

ASTM  

D 1603 

% 2,0- 

3,0 

2,0- 

3,0 

2,0- 

3,0 

2,0- 

3,0 

2,0- 

3,0 

Khổ cuộn – Roll Width   m 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 
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- Phụ gia: tuân thủ theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất, không chứa các chất ăn 

mòn cốt thép và không ảnh hưởng tới tuổi thọ bê tông. 

Khối lượng nguyên, vật liệu sử dụng trong quá trình xây dựng dự án được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.5. Khối lƣợng nguyên, vật liệu ƣớc tính sử dụng trong 

 giai đoạn xây dựng dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Cát vàng hạt to m
3
 6.000 

2 Cấp phối đất tự nhiên m
3
 100 

3 Đá dăm 1x2 m
3
 40 

4 Gạch ống 8x8x19 viên 5.000 

5 Thép tròn D≤10mm kg 100 

6 Thép tròn D≤18mm kg 15 

7 Thép tròn D25 kg 150 

8 Thép tròn D8 kg 180 

9 Thép D10 kg 71,58 

10 Xi măng PC40 kg 5.000 

11 Vải địa kỹ thuật m
2
 2.915,1 

12 Vải địa kỹ thuật 125 g/m
2
 m

2
 21.653,84 

13 Vải địa kỹ thuật không dệt, trọng lượng 350 g/m
2
 m

2
 21.625,87 

14 Màng sét Bentonite ART4.000 m
2
 21.625,87 

15 Màng chống thấm HDPE dày 1,5 mm m
2
 21.625,87 

16 Ống HDPE D400 m 48 

17 Ống HDPE D250 m 186 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

4.2. Giai đoạn hoạt động 

4.2.1. Nhu cầu nguyên, vật liệu 

Nhu cầu rác sinh hoạt tối thiểu cho toàn bộ ô chôn lấp là 150 tấn/ngày, nhu cầu 

công suất xử lý có thể tiếp nhận từ 150-200 tấn/ngày. 

*Tính chất của r c thải 

  Về thành phần của rác, qua số liệu điều tra thống kê, ta có bảng thành phần rác 

như sau: 
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Bảng 1.6. Thành phần rác 

STT Loại r c Thành phần r c 

Khối 

lƣợng 

(%) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Khối 

lƣợng 

rác khô 

(%) 

Khối 

lƣợng 

nƣớc 

(%) 

1 Rác phân hủy nhanh 

 

  

  

  

  

  

Thực phẩm và hữu cơ 60 70 18 42 

Giấy 3,0 6,0 2,82 0,18 

Bìa 0,5 5,2 0,474 0,026 

Rác thực vật  4,0 60 1,6 2,4 

Tổng cộng 67,50   22,89 44,61 

2 Rác phân hủy chậm  

 

  

  

  

  

  

  

Vải vóc 4,0 10 3,6 0,4 

Cao su 0,2 2,0 0,196 0,004 

Da 0,1 10 0,09 0,01 

Gỗ 3,9 20 3,12 0,78 

Tro, bụi, gạch vỡ 2,0 5,0 1,9 0,1 

Tổng cộng 10,20   8,91 1,29 

3 Rác không phân hủy 

 
  

  

Xà bần xây dựng, 

kim loại, thủy tinh, 

sành sứ… 

22,3       

Tổng cộng 22,3       

Tổng cộng 100       

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

  Thành phần hóa học của rác: khí biogaz sinh ra từ rác có nguồn gốc từ các hợp 

chất hữu cơ, có công thức hóa được cấu tạo chủ yếu từ các nguyên tố cacbon, hidro, 

oxy, nitơ, lưu huỳnh và một số hợp chất khác, thành phần của các nguyên tố theo tài 

liệu tham khảo như của Tchobanoglous và cộng sự - 1993, Intergrated Solid Waste 

Management-McGraw Hill, Kỹ thuật thông gió của Trần Ngọc Chấn và một số điều 

tra về thành phần rác thải sinh hoạt ở nước ta như sau: 

Bảng 1.7. Thành phần hóa học rác 

STT Loại r c 

Thành phần hóa học 

C-

cacbon 

(%) 

H-

hidro  

(%) 

O-

oxi  

(%) 

N-

nitơ  

(%) 

S-lƣu 

huỳnh 

(%) 

Chất 

khác 

(%) 

Tổng 

cộng 

1 Rác phân hủy nhanh 

 

Thực phẩm và hữu cơ 46,5 6,2 38 3,5 0,5 5,3 100 

Giấy 43,5 6,0 44 0,3 0,2 6,0 100 

Bìa 43,5 6,0 44 0,3 0,2 6,0 100 

Rác thực vật  48 6,0 38 2,5 0,5 5,0 100 
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STT Loại r c 

Thành phần hóa học 

C-

cacbon 

(%) 

H-

hidro  

(%) 

O-

oxi  

(%) 

N-

nitơ  

(%) 

S-lƣu 

huỳnh 

(%) 

Chất 

khác 

(%) 

Tổng 

cộng 

2 Rác phân hủy chậm 

 

Vải vóc 51 7,0 27 5,0 0,5 9,5 100 

Cao su 78 10 0 2,0 0 10 100 

Da 60 8,0 11,6 10 0,4 10 100 

Gỗ 49,5 6,0 42,7 0,2 0,1 1,5 100 

Tro, bụi, gạch vỡ 26,3 3,0 2,0 0,5 0,2 68 100 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

  Kết hợp thông tin từ hai bảng trên, ta có tỷ lệ các chất có trong rác: 

Bảng 1.8. Phần trăm c c chất dự kiến trong rác 

STT Loại r c 

Phần trăm khối lƣợng c c chất 

mC-

cacbon 

(%) 

mH-

hidro 

(%) 

mO-oxi 

(%) 

mN-nitơ 

(%) 

mS-lƣu 

huỳnh 

(%) 

1 Rác phân hủy nhanh 

 

Thực phẩm và hữu 

cơ 
8,37 1,116 6,84 0,63 0,09 

Giấy 1,2267 0,1692 1,2408 0,00846 0,00564 

Bìa 0,20619 0,02844 0,20856 0,001422 0,000948 

Rác thực vật  0,768 0,096 0,608 0,04 0,008 

Tổng cộng 10,57 1,41 8,90 0,68 0,10 

2 Rác phân hủy chậm 

 

Vải vóc 1,785 0,245 0,945 0,175 0,018 

Cao su 0,153 0,020 0,000 0,004 0,000 

Da 0,054 0,007 0,010 0,009 0,000 

Gỗ 1,544 0,187 1,332 0,006 0,003 

Tro, bụi, gạch vỡ 0,500 0,057 0,038 0,010 0,004 

Tổng cộng 4,04 0,52 2,33 0,20 0,02 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

  Như vậy, ta có công thức hóa học của rác có thể định dạng như sau: 

  *Rác phân hủy nhanh 

Bảng 1.9. X c định công thức hóa học rác phân hủy nhanh 

STT Nguyên tố 

Khối lƣợng 

nguyên tử 

(gram/mol) 

Tổng 

phần trăm 

khối lƣợng 

Phần trăm 

khối lƣợng 

trong phân tử 

Tỷ số nguyên 

tố trong 

phân tử 

1 C-cacbon 12,01 10,60 0,88260 25 

2 H-hidro 1,01 1,40 1,38614 39 
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STT Nguyên tố 

Khối lƣợng 

nguyên tử 

(gram/mol) 

Tổng 

phần trăm 

khối lƣợng 

Phần trăm 

khối lƣợng 

trong phân tử 

Tỷ số nguyên 

tố trong 

phân tử 

3 O-oxi 16 8,90 0,55625 16 

4 N-nitơ 14,01 0,70 0,04996 1,0 

5 S-lưu huỳnh 32,07 0,10 0,00312 0,00 

 (Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 

2 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

  Công thức hóa học tổng hợp của rác phân hủy nhanh là: C25H39O16N 

  *R c phân hủy chậm 

Bảng 1.10 X c định công thức hóa học rác phân hủy chậm 

STT Nguyên tố 

Khối lƣợng 

nguyên tử 

(gram/mol) 

Tổng 

phần trăm 

khối lƣợng 

Phần trăm 

khối lƣợng 

trong phân tử 

Tỷ số nguyên 

tố trong 

phân tử 

1 C-cacbon 12,01 4,00 0,33306 23 

2 H-hidro 1,01 0,50 0,49505 35 

3 O-oxi 16 2,30 0,14375 10 

4 N-nitơ 14,01 0,20 0,01428 1,0 

5 S-lưu huỳnh 32,07 0,00 0,00000 0,00 

    (Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

  Công thức hóa học tổng hợp của rác phân hủy chậm là: C23H35O10N. 

*Vật liệu phủ: 

+ Đất phủ phải có thành phần hạt sét > 30%, đủ ẩm để dễ đầm nén.  ớp đất 

phủ phải được trải đều kh p và kín lớp chất thải và sau khi đầm nén kỹ thì có bề dày 

khoảng 15 cm đến 20 cm. Ước tính sử dụng khoảng 6.420m
3
 đất. 

+ Ngoài đất phủ, vật liệu đủ các điều kiện sau đây cũng được sử dụng làm vật 

liệu phủ trung gian giữa các lớp chất thải: 

 Có hệ số thấm E 1 x 10
-4 
cm/s và có ít nhất 20% khối lượng có kích thước Ê 

0,08 mm. 

 Có các đặc tính: Có khả năng ngăn mùi; không gây cháy, nổ; có khả năng 

ngăn chặn các loại côn trùng, động vật đào bới, có khả năng ngăn chặn sự phát tán các 

chất thải là vật liệu nhẹ. 

- Lựa chọn nguyên vật liệu chống thấm: Màng chống thấm (geomembrane) 

HDPE được sử dụng để chống thấm vách thành và đáy bãi. 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Trong giai đoạn này dự án sử dụng một số loại hóa chất xử lý rác thải như chế 

phẩm xử lý mùi, vôi bột, hóa chất kích thích phân hủy rác và thuốc diệt côn trùng. 
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*Chế phẩm xử lý mùi 

- Phun xịt chế phẩm khử mùi với liều lượng theo định mức 0,4 lít/tấn rác; 

- Tùy theo tình hình thực tế sự phát sinh mùi mà liều lượng hóa sử dụng hóa 

chất sẽ thay đổi xử lý cho phù hợp; 

- Chế phẩm hoạt động khử mùi bề mặt do đó chế phẩm phải được phun xịt đều 

hết toàn bộ bề mặt rác để đạt hiệu quả khử mùi cao nhất; 

- Với lượng chế phẩm sử dụng như trên nhưng nếu có mùi hôi phát sinh ở vị trí 

nào thì phun phế phẩm ngay tại vị trí đó để dập t t mùi hôi tức thì. 

*Vôi bột 

Vôi bột được sử dụng rãi đều bề mặt rác sau khi đã đầm nén, liều lượng dùng 

với định mức 0,26 kg/tấn rác. 

*Hóa chất kích thích phân hủy rác 

- Hóa chất kích thích phân hủy rác có tác dụng kích thích đẩy nhanh quá trình phân 

hủy rác hóa chất này sẽ được rải đều lên rác khi rác được xe chở rác về đổ vào hố rác; 

-  iều lượng sử dụng theo định mức 0,246 kg/tấn rác. 

*Thuốc diệt côn trùng 

- Định kỳ 01 tuần/01 lần tùy theo mùa và mật độ ruồi có thể tăng giảm số lần 

phun xịt để xử lý phù hợp), định mức sử dụng 0,00204 lít thuốc diệt ruồi/tấn rác. 

 ượng hóa chất sử dụng tại dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.11. Số lƣợng hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành dự án 

STT Tên vật liệu Định mức Số lƣợng 

1 Chế phẩm xử lý mùi 0,4 lít/tấn rác 80 lít/ngày 

2 Vôi bột 0,26 kg/tấn rác 52 kg/ngày 

3 Hóa chất phân hủy rác 0,246 kg/tấn rác 49,2 kg/ngày 

4 Thuốc diệt côn trùng 0,00204 lít/tấn rác 0,48 lít/ngày 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

 Bên cạnh đó, hoạt động xử lý nước thải phát sinh trong quá trình vận hành dự án 

cũng sử dụng một số loại hóa chất với số lượng như sau: 

Bảng 1.12. Hóa chất xử lý nƣớc thải 

STT Tên hóa chất Đơn vị Số lƣợng 

1 NaOH kg/ngày 2,5 

2 H2SO4 kg/ngày 2,2 

3 Polymer kg/ngày 7,8 

4 Phèn FeCl3 kg/ngày 16,6 

5 H2O2 kg/ngày 12 

6 NaOCl kg/ngày 15,5 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

4.3. Giai đoạn đóng cửa 

Trong giai đoạn này nguồn nguyên vật liệu phục vụ chủ yếu là đất, cát dự 

phòng khi xảy ra sự cố đối với ô chôn lấp. 
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4.4. Nhu cầu về nhiên liệu 

 a. Giai đoạn xây dựng 

 - Điện: Nguồn cung cấp điện được sử dụng từ mạng lưới điện quốc gia, chủ yếu 

phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân, ước tính sử dụng khoảng 50 kW/tháng. 

- Nước: Được cung cấp từ nguồn nước giếng sẵn có tại dự án “Xây dựng hố 

chôn lấp rác hợp vệ sinh” (ô số 1). 

 + Nước cấp cho quá trình sinh hoạt của công nhân: Giai đoạn này chỉ hoạt động 

trong thời gian ng n với số lao động khoảng 20 người. Theo Quyết định số 2140/QĐ-

TTg ngày 08/11/2016, lượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của mỗi người là 125 

lít/ngày.đêm đối với đô thị loại IV và V. Do đó, lượng nước cấp cho công nhân sử 

dụng khá ít khoảng 0,84 m
3
/ngày.đêm (20 người x (125 lít/người/ngày.đêm/03)). 

 + Nước cấp cho quá trình thi công xây dựng: Do đặc trưng loại hình xây dựng 

của dự án và Báo cáo tham khảo công trình xây dựng tương tự, ước tính được lượng 

nước sử dụng cho quá trình thi công xây dựng tại dự án khoảng 6,0 m
3
/ngày.đêm. 

- Dầu: Sử dụng dầu DO cho các phương tiện thi công, được cung cấp từ các cơ 

sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, ước tính sử dụng khoảng 20 lít/phương tiện/ngày. 

- Nhớt: Sử dụng cho quá trình bảo trì, bảo dưỡng các phương tiên thi công, 

được cung cấp từ các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Ước tính sử dụng 

khoảng khoảng 42 lít/quý. 

b. Giai đoạn vận hành 

- Điện: Nguồn cung cấp điện được sử dụng từ mạng lưới điện quốc gia, chủ yếu 

phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân, ước tính sử dụng khoảng 80 kW/tháng. 

- Nước: Theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 08/11/2016, lượng nước cấp 

cho quá trình sinh hoạt của mỗi người là 125 lít/ngày.đêm đối với đô thị loại IV và V 

nên có thể ước tính lượng nước cấp như sau: 28 người x (125 lít/người/ngày.đêm/(24 

giờ/8 giờ)) ≈ 1.200 lít/ngày.đêm = 1,2 m
3
/ngày.đêm. 

- Dầu: Sử dụng dầu DO cho các phương tiện thi công, được cung cấp từ các cơ 

sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, ước tính sử dụng khoảng 20 lít/phương tiện/ngày. 

- Nhớt: Sử dụng cho quá trình bảo trì, bảo dưỡng các phương tiện thi công, 

được cung cấp từ các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Ước tính sử dụng 

khoảng khoảng 70 lít/quý. 

c. Giai đoạn đóng cửa 

Trong giai đoạn này nhu cầu nhiên liệu chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt 

của công nhân quản lý bãi rác, ước tính sử dụng khoảng 200 lít/ngày. 

5. C c thông tin kh c liên quan đến dự  n đầu tƣ 

5.1. Vị trí địa lý và hiện trạng địa điểm dự  n đầu tƣ 

 Dự án nằm trong công trình Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải Phú Tân, huyện 

Phú Tân, tỉnh An Giang và có tứ cận tiếp giáp như sau: 

 + Phía B c: giáp Kênh K16; 

 + Phía Đông, phía Tây và phía Nam: giáp đất nông nghiệp. 

 Vị trí dự án được thể hiện trong hình sau: 
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Hình 1.3. Vị trí tƣơng quan của dự  n với c c đối tƣợng kinh tế - xã hội của khu vực 

(Nguồn: Google Map, 2023) 
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Hình 1.4. Vị trí dự  n 

(Nguồn: Google Map, 2023) 

5.2. Hạng mục công trình xây dựng của dự  n đầu tƣ 

 Dự án gồm có các hạng mục công trình sau: 

- Ô chôn lấp rác hợp vệ sinh số 2 có diện tích khoảng 2,06 ha; 

- Đường giao thông có diện tích khoảng 0,15 ha; 

 - Bố trí một vị trí quay đầu xe và mở rộng vị trí quay đầu xe hiện trạng: 

 + Kích thước vị trí quay đầu xe mới: 12,0x23,0 m; 

 + Vị trí quay đầu xe mở rộng từ trên xuống: 101,25+106,25; 

  Bên cạnh đó, do dự án nằm trong dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải Phú 

Tân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang nên dự án sử dụng chung một số hạng mục công 

trình hiện hữu tại dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải Phú Tân như Hàng rào; 

Trạm rửa xe; Kho dụng cụ và chứa phế liệu (kho chứa chất thải nguy hại và kho chứa 

phế liệu); Bãi chứa chất phủ bề mặt, rác tạm; Nhà bảo vệ; Nhà để xe, xưởng sửa chữa; 

Khu vực trồng cỏ và cây xanh phân cách; Hố chứa nước rỉ rác chưa xử lý và Hố chứa 

nước rỉ rác sau xử lý. Các công trình này đã được xây dựng hoàn thiện và đang hoạt 

động hiệu quả. Do dự án nằm trong dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải Phú Tân, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang nên các hạng mục công trình phụ trợ của dự án này 

được thực hiện trên phần đất của dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải Phú Tân, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, riêng hạng mục hố chôn lấp rác thải sinh hoạt (ô số 2) 

được thực hiện theo Công văn số 6021/VPUBND-KTN ngày 08/11/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh An Giang về việc xử lý đề nghị liên quan việc mở rộng hố chôn lấp 

hợp vệ sinh Phú Thạnh, Phú Tân. 

 Các hạng mục công trình phục vụ quá trình hoạt động dự án được thể hiện trong 

bảng sau: 

VỊ TRÍ             

CÔNG TRÌNH 
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Bảng 1.13. Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục Diện tích (m
2
) 

1 Khu vực chôn lấp hợp vệ sinh 23.100,1 

- Ô (hố) chôn lấp hợp vệ sinh số 2 20.600 

- Đường dẫn vào ô chôn lấp 2.024,1 

- Vị trí quay đầu xe mới 276 

- Mở rộng vị trí quay đầu xe hiện trạng 200 

2 Khu vực xử lý nƣớc rỉ r c 741,5 

- Hệ thống xử lý nước rỉ rác 207,5 

- Cây xanh 534 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

Các hạng mục công trình khác đã được xây dựng và đã được UBND tỉnh             

An Giang phê duyệt tại Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Công trình “Xây dựng hố chôn lấp rác hợp vệ sinh” sẽ được dự án kết hợp sử dụng 

trong quá trình hoạt động dự án như sau: 

Bảng 1.14. Các hạng mục công trình hiện hữu đƣợc dự án sử dụng  

trong quá trình hoạt động 

STT Hạng mục Diện tích (m
2
) 

I Khu vực chôn lấp hợp vệ sinh 24.367 

1 Hàng rào 490 

2 Trạm rửa xe 60 

3 Kho dụng cụ và chứa phế liệu 32 

3.1 Kho chứa chất thải nguy hại 12 

3.2 Kho chứa phế liệu 20 

4 Bãi chứa chất phủ bề mặt, rác tạm 4.666 

5 Nhà bảo vệ 12 

6 Nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân 300 

7 Trạm cân 20 

8 Nhà để xe, xưởng sửa chữa 200 

9 Khu vực trồng cỏ và cây xanh phân cách 7.887 

II Khu vực xử lý nƣớc rỉ r c 10.138 

1 Hố chứa nước rỉ rác chưa xử lý 1.760 

2 Hố chứa nước rỉ rác sau xử lý 2.916 

Tổng 34.400 

(Nguồn: Dự án đầu tư Cơ sở hạ tầng hệ thống xử lý rác thải Phú Tân, 2016) 
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a. Hạng mục công trình chính 

- Xây dựng hố chôn lấp rác hợp vệ sinh với quy mô thiết kế như sau: 

*Xây dựng hố chôn lấp r c: gồm 01 ô 

- Chiều sâu hố chôn lấp: Chiều sâu hố chôn trong giai đoạn này ở cao độ -

2,00m (so với hệ cao độ Quốc gia); 

- Chiều cao đổ rác: Chiều cao đổ rác là 14,3 m (so với hệ cao độ Quốc gia), cao 

độ mặt đất tự nhiên từ +5,99 đến -0,3; 

- Công suất xử lý rác sinh hoạt tối thiểu cho toàn bộ hố chôn lấp: 150 tấn/ngày 

(công suất xử lý có thể tiếp nhận từ 150-200 tấn/ngày); 

- Tổng công suất xử lý rác của hố dự kiến là 199.383 tấn (bao gồm lượng phân 

hủy và một phần nhỏ tăng thêm do lún). 

- Thời gian khai thác dự kiến là khoảng 03 năm. 

*Hệ thống kết cấu nền 

- Kết cấu đáy bãi được xây dựng đảm bảo đáp ứng 03 yêu cầu như sau: 

+ Có khả năng chống thấm tốt; 

+ Tạo tầng đệm thu nước; 

+ Gia cố, tăng cường sức chịu tải của nền bãi chôn lấp R>1,0 kg/cm
2
.  

 Từ những điều kiện địa hình, địa chất và mục tiêu trên, phương án xây dựng hố 

chôn lấp rác hợp vệ sinh được đề xuất là hố chôn lấp nửa chìm nửa nổi. Theo phương 

án này, hố chôn lấp được xây dựng như sau: 

Phần chìm bên dưới mặt đất được tạo ra nhờ việc đào bỏ lớp đất bùn sét trên 

mặt đến độ sâu khoảng từ -2,00 m (so với mặt đất hiện hữu trung bình +1,70); 

Phần nổi bên trên mặt đất tự nhiên được hình thành bằng cách đ p đất bờ đê bao 

quanh tới cao trình 5,30m (đ p cao 3,30 m, tận dụng đất đào để đ p), mặt đê rộng 

5,0m, taluy trong và ngoài m = 1,5; ngoài ra phần nổi trên mặt đê sẽ được hình thành 

khi chôn lấp rác bên trên phần chìm với chiều cao lên đến khoảng +12,60 m (so với 

mặt đất hiện hữu); 

 Giải pháp chống thấm đề xuất theo hồ sơ thiết kế cơ sở là lớp chống thấm bao 

gồm lớp HDPE dày 1,5 mm. Bên trên lớp HDPE 1,5 mm là lớp vải địa bảo vệ và các 

lớp cát đệm thu nước. 

 Chi tiết cấu tạo kết cấu đáy bãi trong phạm vi đáy hố chôn lấp từ trên xuống 

như sau: 

-  ớp cát đệm dày 40 cm; 

-  ớp vải địa kỹ thuật không dệt R>25KN/m; 

- Màng chống thấm HDPE dày 1,5 mm; 

-  ớp màng sét GC  Bentonite có hệ số thấm K<3x10
-11

 m/s; 

-  ớp cát đệm dày 30 cm; 

- Vải địa kỹ thuật không dệt R>9KN/m; 

- Đất nền hiện hữu. 
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-Raùc choân laáp

-Lôùp caùt daøy 40cm

-Vaûi ñòa khoâng d?t (R>=25KN/m, 350g/m2)

-Maøng HDPE choáng thaám (t=1.5mm)

-Lôùp vaûi ñòa kyõ thuaät (R>=9KN/m, 125g/m2)

-Lôùp caùt daøy 30cm

-Lôùp Bentonite ART 4000 (k < 3x10E  )

-Lôùp ñaát neàn töï nhieân

3
0
0

4
0
0

-11

 

Hình 1.5. Cấu tạo kết cấu nền đ y bãi 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

 Nhằm kết hợp với các hệ thống thu nước ngầm và nước rỉ rác, đáy bãi được  

xây dựng với độ dốc 0,5-1,0% hướng theo chiều dẫn nước về hố bơm của các hệ thống 

thu nước. 

 Trên taluy mái đào, kết cấu lớp đáy đề xuất triển khai theo có cấu tạo từ trên 

xuống như sau: 

-  ớp vải địa kỹ thuật R≥25KN/m; 

- Màng chống thấm HDPE dày 1,5 mm; 

-  ớp màng sét GC  Bentonite có hệ số thấm K<3x10
-11

 m/s; 

- Vải không dệt R≥9KN/m; 

- Đất đ p đầm chặt, k=0,85; 

-Raùc choân laáp

-Ñaát ñaép maùi taluy, k>=0.85

-Vaûi ñòa khoâng d?t (R>=25K/m, 350g/m2)

-Maøng HDPE choáng thaám (t=1.5mm)

-Lôùp vaûi ñòa kyõ thuaät (R>=9KN/m, 125g/m2)

-Lôùp Bentonite ART 4000 (k < 3x10E  )

 

Hình 1.6. Cấu tạo kết cấu nền trên taluy 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 
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b. Hạng mục công trình phụ trợ 

*Đƣờng dẫn vào hố chôn lấp 

- Chiều dài đường dẫn: 155,7 m; 

- Bề rộng mặt đường: 7,0 m; 

- Bề rộng lề đường 2x3 m; 

- Độ dốc ngang mặt đường: 2,0%; 

- Độ dốc ngang lề đường: 4%; 

- Kết cấu áo đường từ trên xuống: 

+ Rải cấp phối đá dăm loại 1 Dmax = 25 mm, K≥ 0,95 dày 15 cm; 

+ Đầm chặt nền đường 30 cm trên cùng K≥0,95; 

+ Tôn cao nền đường bằng đất K≥0,85; 

+ Đất nền hiện trạng. 

*Vị trí quay đầu xe 

- Bố trí một vị trí quay đầu xe và mở rộng vị trí quay đầu xe hiện trạng; 

- Kích thước vị trí quay đầu xe mới: 12,0 m x 23,0 m; 

- Kết cấu vị trí quay đầu xe mới và quay đầu xe mở rộng từ trên xuống: 

+ Tấm bê tông xi măng 4,0 m x 4,0 m dày 18 cm M250; 

+ Trải tấm nilong đen chống mất nước; 

+ Rải cấp phối đá dăm loại I (Dmax = 25 mm) dày 15 cm, k≥0,95; 

+ San đầm nền đường hiện trạng tạo phẳng 30cm trên cùng k>0,95. 

Mặt bằng tổng thể dự án được thể hiện trong hình sau: 
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Hình 1.7. Mặt bằng tổng thể khu vực dự  n 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 
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Hình 1.8. Mặt bằng dự  n 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 
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5.3.  iện ph p tổ chức, công nghệ thi công c c hạng mục công trình của dự  n 

đầu tƣ 

*Thi công đào đắp và vận chuyển đất: theo TCVN 4447:2012 

- Công tác chuẩn bị: Giải phóng thu dọn mặt bằng, chặt cây, đào gốc, dọn cỏ, 

bóc hữu cơ, vét bùn (nếu có); 

- Công tác tiêu thoát nước bề mặt: Trước khi thực hiện công tác đào đất cần xây 

dựng hệ thống tiêu thoát nước bề mặt (nước mưa, nước ao hồ, cống rãnh,…) không 

cho chảy vào hố móng, cần đảm bảo thoát nước trong thời gian ng n nhất, không để 

mặt bằng thi công ngập úng, xói lở; 

- Công tác hạ mực nước ngầm: Khi đào đất hố mà đáy hố thấp hơn mực nước 

ngầm thì phải có giải pháp hạ mực nước ngầm bằng giếng lọc với bơm hút sâu , thiết 

bị kim lọc hạ mực nước hoặc hệ thống ống ngầm thu nước về giếng bơm,…; 

- Đường vận chuyển đất: Phải thi công đường tạm vận chuyển trước khi đào 

đất, cần tận dụng mạng đường xá sẵn có để vận chuyển đất, chỉ làm đường thi công 

tạm thời khi không tận dụng được mạng lưới đường có sẵn và kết hợp sử dụng các 

tuyến đường trong thiết kế (nếu có); 

- Công tác định vị dựng khuôn công trình: Trước khi thi công các bên phải tiến hành 

bàn giao các mốc chuẩn và cao độ chuẩn, cọc mốc chuẩn được làm bằng bê tông đặt ở vị trí 

không vướng vào công trình và được rào kỹ bảo vệ. Dùng hệ thống cọc mốc để xác định 

tim, trục công trình, chân mái đ p, mép, đỉnh mái đất đào, đường biên hố móng,…; 

- Công tác đào đất: Thi công đào đất bằng tổ hợp 03 máy đào trên nền đất yếu, 

độ dốc taluy mái đào m = 1,5; công tác đào đất phải tiến hành cùng lúc với công tác 

vận chuyển đất, phân loại, lựa chọn đất đào, vận chuyển hết đất hữu cơ, bùn nhão, còn 

đất tốt để sử dụng đ p đất đê; 

- Công tác đ p đất: Thi công đ p đất bằng máy, đ p từng lớp chiều dày <50 cm, 

taluy mái đ p m = 1,5. Sử dụng đất đào hố để đ p, đất đ p phải loại bỏ hữu cơ, tạp 

chất, trên một lớp đất đ p không được đ p lẫn lộn hai loại đất có hệ số thấm khác 

nhau. Mỗi lớp đất phải được đầm chặt bằng thủ công hay bằng máy móc thích hợp đến 

95% dung trọng khô lớn nhất ỏ độ ẩm tối ưu. Chỉ được đ p lớp tiếp theo khi lớp dưới 

đã đạt độ chặt theo thiết kế k = 0,85. Khi đ p đất trên nền đất ướt hoặc có nước phải có 

biện pháp chống đùn đất 02 bên trong quá trình đ p đất. Vì chiều cao đ p đất lớn nên 

quá trình thi công nên chia làm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn đ p từ 1,0 m  1,5 m 

tùy tình chất của đất và độ ổn định của mái đ p, chỉ thi công đ p giai đoạn kế tiếp sau 

khi mái đ p giai đoạn trước đã ổn định không có hiện tượng lún, sụt hay trượt; 

- Công tác kiểm tra, nghiệm thu: kiểm tra tính chất cơ lý, độ ẩm, hàm lượng hữu 

cơ,…của vật liệu đất đ p trước khi đ p. Kiểm tra trình tự đ p, chiều dày lớp đ p, số 

lượt đầm, tốc độ di chuyển của máy, độ chặt đầm nén, cứ 200 m
3
 tiến hành lấy 01 mẫu 

kiểm tra độ chặt. Kiểm tra sai lệch cho phép: gờ mép và trục tim sai số không quá ±5,0 

cm, độ dốc không quá ±5,0 cm. 
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*Thi công c c lớp c t nền bãi  

- Cát nền được san phẳng.  u lèn sơ bộ không yêu cầu độ chặt; 

- Số lượng mẫu đất lấy phục vụ công tác thí nghiệm các chỉ tiêu yêu cầu là 

1.000 m
3
/  tổ mẫu thí nghiệm; 

- Sau khi thi công xong, kiểm tra kích thước, cao độ, độ bằng phẳng của nền 

dọc theo hai phương bãi, cứ 100 m tiến hành kiểm tra một mặt c t với sai số cao độ 

cho phép là 5,0 cm so với cao độ thiết kế. 

*Thi công c c lớp đ  rãnh thu nƣớc 

 -  ớp đá này làm rãnh thu nước, được thi công sau khi đã hoàn thiện các lớp kết 

cấu nền, khối lượng đá được nhập 01 lần nên việc lấy mẫu thí nghiệm được tiến hành 

01 lần khi nhập đá. 

*Công tác thi công kết cấu bê tông cốt thép 

Cốt thép 

- Công tác thi công và nghiệm thu của cốt thép phải tuân thủ theo tiêu chuẩn 

TCVN 4453:1995, cần lưu ý một số điểm sau: 

+ Chiều dài neo buộc của các thanh thép khi không có chỉ dẫn của thiết kế là 

không nhỏ hơn 30d (với d: là đường kính thanh thép); 

+ Số thanh thép neo buộc tại mỗi nối không được vượt quá 50% số lượng   

thanh thép; 

+ Mọi thay đổi cốt thép phải được sự đồng ý của tư vấn thiết kế; 

+ Mỗi lô thép phải có phiếu giao hàng, chứng chỉ xuất xứ, được đo kiểm đường 

kính các thanh thép. Trước khi gia công mỗi lô hàng cần phải được tiến hành thử mẫu 

theo TCVN 197:1985 và TCVN 198:1985. 

V n khuôn, cốp pha 

- Công tác thi công và nghiệm thu ván khuôn, cốp pha phải tuân thủ theo tiêu 

chuẩn TCVN 4453:1995, đảm bảo tính vững ch c, ổn định, dễ tháo ráp, không bị biến 

dạng trong quá trình đổ bê tông, cần chú ý một số yêu cầu sau: 

+ Phải đảm bảo kín để không bị chảy vữa xi măng; 

+ Phải đảm bảo đúng hình dạng của kết cấu; 

+   p đặt ván khuôn phải tuân theo các qui định: 

+ Trước khi l p ván khuôn mặt ván khuôn phải được vệ sinh sạch sẽ và bôi trơn; 

+ Chống đỡ ván khuôn phải tuân thủ theo đồ án thiết kế đã được duyệt; 

+ Cao độ đáy bệ phải được đo đạc chính xác và phải thi công lớp BT lót theo 

yêu cầu thiết kế mới đặt ván khuôn, cốt thép; 

+ Đo kiểm tra ván khuôn phải dùng thước thép; 

+ Phải đánh dấu điểm dừng đổ BT trước khi đổ BT, đánh dấu bằng sơn; 

+ Phải vệ sinh phần bên trong của ván khuôn trước khi đổ bêtông; 

+ Phải đảm bảo lớp bảo vệ cho cốt thép trong cấu kiện; 

+ Các bộ phận ván khuôn thành không chịu tải trọng kết cấu khi đổ bê tông đạt 

5Kg/cm
2
 thì được tháo ván khuôn. Các bộ phận ván đáy chỉ được tháo khi bê tông đạt 

80%Rtk. 
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Công tác bê tông 

- Công tác bêtông phải tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN4453:1995, cần lưu ý 

điểm sau: 

+ Bêtông phải được trộn bằng máy. 

 + Trước khi tiến hành đổ bê tông phải kiểm ra các công việc sau: 

+ Công tác ván khuôn đà giáo, cốt thép (đã được nghiệm thu bằng văn bản); 

+ Kiểm tra công tác chuẩn bị vật liệu: cát, đá, xi măng, phụ gia về cả khối lượng 

và chất lượng; 

+ Các bảng tính tỷ lệ phối trộn bê tông, các chứng chỉ về vật liệu; 

+ Kiểm tra hệ thống thiết bị phục vụ cho đổ bê tông; 

+ Nếu sử dụng bêtông tươi thương phẩm thì phải có chứng chỉ xác nhận xuất 

xứ, các yêu cầu về cốt liệu phải đảm bảo; 

+ Cốt liệu bê tông: Bê tông phải được cấu thành từ các vật liệu đạt tiêu chuẩn 

và tuân thủ quy chuẩn của Việt Nam; 

+ Xi măng: Dùng xi măng Portland PC40 thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn 

Việt Nam TCVN 6260:2009; 

+ Đá dăm đổ bê tông:  à sản phẩm nghiền từ đá thiên nhiên phù hợp với tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006; 

+ Cát cho bê tông: Tuân thủ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006; 

+ Nước: Sạch, không có tạp chất, tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 4506-87; 

+ Phụ gia: Có thể dùng phụ gia cho bê tông để tăng tính công tác của bê tông và 

kéo dài thời gian ninh kết của bê tông cho phù hợp với khả năng cung cấp của bê tông 

đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như tuổi thọ bêtông; 

+ Tỷ lệ nước/xi măng: N/XM  0,45; 

+ Độ sụt của bêtông khi đổ phải đạt từ 10 mm đến 20 mm, độ sụt phải được 

kiểm tra trước khi tiến hành thi công, nhà thầu thi công phải sử dụng đầm máy để đầm 

lèn bêtông; 

+ Chiều dày lớp đổ bêtông tùy theo phương án đầm, khi sử dụng đầm mặt thì 

chiều cao lớp đổ không quá 20 cm; 

+ Thời gian cho phép lưu hỗn hợp bêtông khi không có phụ gia không quá 30 

phút khi nhiệt độ môi trường lớn hơn 30
0
, không quá 45 phút khi nhiệt độ môi trường 

nhỏ hơn 30
0
. Nếu sử dụng phụ gia làm tăng thời gian lưu giữ hỗn hợp cần có chính chỉ 

xác nhận, chứng nhận từ nhà sản xuất; 

+ Chiều cao rơi tự do của bêtông không quá 1,5 m; 

+ Khi trời mưa phải che ch n không để nước mưa rơi vào bêtông; 

+ Khi thời gian ngừng đổ lớn hơn 60 phút thì phải đợi bêtông đạt trên 

25daN/cm
2
 mới tiến hành đổ tiếp và phải làm nhám mặt nơi tiếp xúc giữa lớp bêtông 

cũ và lớp bêtông mới; 
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+ Bêtông cần được dưỡng ẩm theo TCVN 5592:1991; 

+ Các mẫu thí nghiệm xác định cường độ bêtông được lấy theo từng tổ mẫu theo 

qui định của TCVN 3105:1993, kích thước mẫu 150x150x150mm, mỗi lần thi công đổ 

bêtông phải lấy 01 tổ mẫu, khi khối lượng đổ lớn hơn 20m
3
 thì cứ 20m

3
 lấy một tổ mẫu.  

Công t c bảo dƣỡng    

- Công tác bảo dưỡng bêtông phải tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN4453:1995, 

cần lưu ý một số điểm sau: 

+ Việc che phủ và tưới nước b t đầu muộn nhất là 10÷12 giờ sau khi đổ bê tông 

trong, trường hợp trời nóng và có gió thì sau 2÷3 giờ; 

+ Trong mùa khô tưới nước ít nhất trong 7 ngày. Trong trường hợp nhiệt độ trên 

15
0
C thì trong vòng 03 ngày đầu đều phải tưới liên tục 03 tiếng đồng hồ tưới 1 lần. 

Công t c nghiệm thu sau khi đổ bê tông 

- Việc kiểm tra chất lượng thi công kết cấu bêtông bao gồm các khâu: l p dựng 

cốt pha, cốt thép, chế tạo hỗn hợp bêtông và dung sai kết cấu. Việc kiểm tra phải tiến 

hành đầy đủ theo TCVN 4453:1995, chú ý một điểm lưu ý trong các công tác đã nêu ở 

trên. Yêu cầu về dung sai của kết cấu sau khi chế tạo như sau: 

+ Sai lệch về kích thước tiết diện ngang của kết cấu không quá 8,0 mm theo 

mọi phương; 

+ Sai lệch về chiều dài không quá 20 mm. 

+ Độ lệch của toàn bộ mặt bêtông không quá 20 mm. 

Công tác nghiệm thu công tác bê tông cốt thép được tiến hành khi: 

+ Đầy đủ các biên bản nghiệm thu từng bước thi công bao gồm công tác cốp 

pha, cốt thép, đổ bêtông và kiểm tra kích thước hình dạng sau khi tháo ván khuôn; 

+ Kết quả kiểm tra chất lượng bêtông, cốt thép sử dụng. 

*Công t c thi công lớp chống thấm, vải địa kỹ thuật 

Yêu cầu chung 

- Công tác trải các lớp chống thấm và vải địa phải được thực hiện theo như các 

bản vẽ chỉ dẫn thi công; 

- Mặt bằng chuẩn bị trải phải được san phẳng đúng như thiết kế trước khi tiến 

hành trải vải cũng như lớp chống thấm; 

- Tấm HDPE, vải địa kỹ thuật phải được thí nghiệm các chỉ tiêu yêu cầu với 

khối lượng kiểm tra 10.000 m
2
/1 mẫu; 

- Sau khi căn trải cần phải kiểm tra phần kết nối bằng m t thường khi có lỗi 

phải tiến hành sửa chữa. 

Yêu cầu riêng đối với công t c thi công c c lớp chống thấm 

- Các tấm HDPE phải được trải phẳng, áp sát vào mặt nền tránh, đảm bảo thoát 

khí tránh phập phồng tạo thành các túi chứa khí. 

- Đường hàn nối tấm HDPE phải là đường hàn 02 lằn, đảm bảo kín nước vị trí 

hàn phải đảm bảo khô ráo, mối hàn sau khi hàn xong phải được che ch n nước khô ráo 

cho đến khi nhiệt độ tại vị trí hàn bằng nhiệt độ môi trường xung quanh. Chiều dày 

chồng mí kết nối đối với tấm HDPE là 0,1 m. 
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Công t c hàn tấm HDPE  

- Các loại mối hàn được áp dụng: 

+ Hàn đùn; 

+ Hàn nóng. 

- Các quy định chung: 

+ Không được phép l p đặt và hàn tấm trong điều kiện trời mưa, độ ẩm cao; 

+ Đường hàn phải được làm sạch khô ráo, nếu quá ẩm phải được hong khô bằng 

khí nóng 100
0
C trước khi tiến hành công tác hàn; 

+ Cần tiến hành hàn mẫu xác định nhiệt độ hàn tối ưu tránh hỏng tấm khi triển 

khai thực tế; 

+ Kiểm tra mối hàn nóng: Kiểm tra không phá huỷ được thực hiện với toàn bộ 

chiều dài của mối hàn, mục đích kiểm tra là đảm bảo sự liên tục của đường hàn, độ kín 

của đường hàn. Việc kiểm tra được thực hiện theo phương pháp thử nghiệm bằng áp 

suất không khí, phương pháp thực hiện tiến hành như sau: 

 Tạo rãnh kín không khí tại vị trí mối hàn cần kiểm tra bằng cách hàn kín hai 

đầu của mối hàn cần kiểm tra; 

 Đặt kim bơm hơi vào rãnh với áp suất tối thiểu đạt 30psi và duy trì áp suất này 

trong rãnh; 

 Sau 05 phút áp suất không khí trong rãnh được kiểm tra, nếu áp suất trong 

rãnh không giảm quá 2psi thì mối hàn đảm bảo yêu cầu, nếu áp suất giảm quá 2psi thì 

phải đánh dấu vị trí tiến hành công tác sửa chữa và kiểm tra lại. Khi áp suất trong rãnh 

giảm xuống, để xác định vị trí lỗ thủng có thể tiến hành bơm lại không khí vào rãnh, 

quét nước xà phòng lên mặt tấm xác định vị trí thủng. 

 Kiểm tra phá huỷ được thực hiện nhằm kiểm tra khả năng g n kết của mối 

hàn, phương thức kiểm tra như sau: 

 Mẫu thí nghiệm: mẫu kiểm tra được lấy trên nguyên t c đảm bảo đồng nhất 

với đường hàn trong thời điểm lấy mẫu tại từng vị trí, cứ 500 m chiều dài đường hàn 

lấy 01 mẫu thí nghiệm, mẫu được lấy có kích thước 300 mm x 610 mm với mối hàn 

kiểm tra ở giữa tấm mẫu;  

 Kiểm định: từ tấm mẫu c t thành 02 tấm nhỏ có kích thước 300 mm x 305 

mm, 01 tấm sẽ được đem đi thí nghiệm và 01 tấm lưu đối chứng. Mẫu làm thí nghiệm 

sẽ được c t thành 10 miếng nhỏ có kích thước 25 mm x 150 mm với đường hàn ở 

giữa, lấy 05 miếng tiến hành thí nghiệm kiểm tra khả năng chống c t theo tiêu chuẩn 

ASTM D6392 với cường độ kháng c t của mối hàn yêu cầu  29kN/m, lấy 05 mẫu 

tiến hành thí nghiệm khả năng chống xé theo tiêu chuẩn ASTM D6392 với cường độ 

kháng yêu cầu  23kN/m. 

+ Kiểm tra mối hàn đùn:  

 Tần suất lấy mẫu: do khối lượng vị trí hàn đùn ít nên chỉ tiến hành hàn 02 

mẫu, 01 mẫu đem thí nghiệm, 01 mẫu còn lại lưu đối chiếu tại công trường. Mẫu hàn 

được lấy có kích thước 300 mm x 610 mm với mối hàn kiểm tra ở giữa tấm mẫu;  
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 Kiểm định: Từ tấm mẫu c t thành 02 tấm nhỏ có kích thước 300 mm x 305 mm, 

01 tấm sẽ được đem đi thí nghiệm và 01 tấm lưu đối chứng. Mẫu làm thí nghiệm sẽ được 

c t thành 10 miếng nhỏ có kích thước 25 mm x 150 mm với đường hàn ở giữa, lấy 05 

miếng tiến hành thí nghiệm kiểm tra khả năng chống c t theo tiêu chuẩn ASTM D6392 

với cường độ kháng c t của mối hàn yêu cầu  29kN/m, lấy 05 mẫu tiến hành thí nghiệm 

khả năng chống xé theo tiêu chuẩn ASTM D6392 với cường độ kháng yêu cầu  18kN/m. 

Sửa lỗi các mối hàn: Khi sửa lỗi mối hàn cần tuân thủ theo các nguyên t c như: 

Mặt tấm sửa chữa phải được đánh sạch bụi bẩn, làm sạch và phải khô ráo; sử dụng 

phương pháp hàn đùn cho việc vá sửa mối hàn; các miếng vá phải trùm ra khỏi vị trí 

hàn lỗi ít nhất 12 cm và phải được kiểm tra độ kín lại sau khi vá sửa. 

Yêu cầu riêng đối với công t c thi công c c lớp vải địa kỹ thuật 

- Công tác trải vải địa phải được thực hiện theo như các bản vẽ chỉ dẫn thi công; 

- Theo tiêu chuẩn 22TCN248-98, vải địa kỹ thuật phải được thí nghiệm các chỉ 

tiêu yêu cầu với khối lượng kiểm tra không quá 10.000 m
2
/1 tổ mẫu; 

- Các tấm vải địa được liên kết với nhau bằng chỉ khâu, chỉ khâu phải đảm bảo 

chất lượng yêu cầu, đường may cách biên ít nhất 5,0 cm, khoảng cách mũi chỉ từ 7÷10 

mm, hai lớp vải phải chồng mí ít nhất 10 cm, riêng các tấm vải địa dày, trọng lượng 

≥350g/m
2
 thì có thể liên kết bằng đường hàn nhiệt, trong trường hợp này, chiều dày 

chồng mí không nhỏ hơn 20 cm; 

- Sau khi căn trải cần phải kiểm tra phần kết nối bằng m t thường khi có lỗi 

phải tiến hành sửa chữa. 

*C c vấn đề lƣu ý kh c 

- Nhà thầu thi công cần chú ý các yêu cầu về bảo đảm an toàn khi thi công, bố 

trí biển báo, rào cản, kết hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời với đơn vị đang vận 

hành bãi, các nhà thầu thi công khác hạn chế tối đa các sự cố có thể xảy ra trong quá 

trình thi công. 

- Khi lu nền, các xe lu khi di chuyển qua vị trí rãnh đá thu nước rác phải di 

chuyển ở vị trí chôn ống sâu nhất và phải có tấm thép đệm lót bên trên rãnh đá để bảo 

đảm an toàn cho tuyến ống. 

Bên cạnh đó, ngoài các quy định đã nêu, công tác thi công, nghiệm thu còn phải 

tuân theo các quy định của quy trình thi công, nghiệm thu hiện hành. 

Bảng 1.15. Danh mục các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho dự án 

STT Tên máy Đơn vị tính Số lƣợng Hiện trạng (%) 

I Giai đoạn thi công 

1 Máy đào Chiếc 03 90 

2 Máy ủi Chiếc 02 90 

3 Xe lu Chiếc 02 90 

4 Xe tải Chiếc 04 90 



  o c o đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự  n  

“Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý r c Phú Thạnh” 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV BÁCH PHÚC KHANG 

ĐC: 573, ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
30 

STT Tên máy Đơn vị tính Số lƣợng Hiện trạng (%) 

II Giai đoạn vận hành 

1 Xe rác Chiếc 05 95 

2 Máy xúc Chiếc 04 95 

3 Máy ủi Chiếc 02 95 

4 Xe lu Chiếc 04 95 

5 

Máy bơm nước kiểu 

chìm Model: DGO 

75/2/G50-Zenit-Ý 

 ưu lượng: 12 m
3
/ 

giờ, H = 5,9 mH2O. 

Cái 04 95 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

5.4. Tiến độ thực hiện dự  n 

Thời gian thực hiện: Năm 2022 – 2027. 

Bảng 1.16. Tiến độ thực hiện dự án 

STT Tên hạng mục Tiến độ thực hiện 

1 Chuẩn bị đầu tư Quý IV năm 2022 đến Quý II năm 2023 

2 Xây dựng Quý II năm 2023 đến Quý IV năm 2023 

3 Vận hành Quý IV năm 2023 đến Quý IV năm 2026 

4 Đóng cửa Quý I năm 2027 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

5.5. Vốn đầu tƣ 

Tổng mức đầu tư để thực hiện dự án: 14.813.000.000 (Bằng chữ: Mười bốn tỷ 

tám trăm mười ba triệu đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng : 12.042.947.472 đồng 

- Chi phí thiết bị :      200.000.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án :      248.016.864 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :   1.130.850.914 đồng 

- Chi phí khác :      486.015.903 đồng 

- Chi phí dự phòng :      705.168.888 đồng 

Tổng cộng (làm tròn) : 14.813.000.000 đồng 

 - Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh. 

5.6. Tổ chức quản lý và thực hiện dự  n 

Hình thức quản lý: Chủ dự án trực tiếp quản lý điều hành dự án; Chủ dự án tổ 

chức việc giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án qua các giai đoạn. 
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5.6.1. Tổ chức quản lý giai đoạn xây dựng dự  n 

 Căn cứ nhu cầu lao động làm việc tại dự án trong giai đoạn thi công xây dựng 

khoảng 20 người. Sơ đồ quản lý nhân sự của dự án được thể hiện như sau: 

 

Hình 1.9. Sơ đồ quản lý nhân sự của dự  n trong giai đoạn xây dựng dự  n 

(Nguồn: Báo cáo thuyết /minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

5.6.2. Tổ chức quản lý giai đoạn hoạt động dự  n 

Chủ dự án quản lý trực tiếp dự án với số lượng nhân sự là 31 người, trong đó có 

03 người thuộc nhóm quản lý (lao động gián tiếp) và 28 người làm việc trực tiếp tại dự 

án. CNV làm việc tại dự án từ thứ 2 đến thứ 6, thời gian làm việc ở dự án b t đầu từ 7h 

– 11h sáng và chiều từ 13h – 17h, trong đó các CNV tại dự án sẽ luân phiên trực 

24/24h (kể cả thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ). Với thời gian làm việc như trên sẽ đảm 

bảo cho dự án làm việc ổn định, sẵn sàng xử lý lượng rác thải phát sinh nhằm đảm bảo 

vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực. 

Đối với bộ phận chuyên trách về môi trường có số lượng là 02 nhân viên, 

chuyên môn: Ngành môi trường và trình độ đào tạo đại học trở lên. 

Nhà thầu thi công 

Công nhân kỹ thuật Công nhân xây dựng 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của dự  n đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng (nếu có) 

Dự án có vị trí nằm trong khu vực xử lý rác thải đã được UBND tỉnh phê duyệt 

và vị trí dự án nằm cạnh dự án “Xây dựng hố chôn lấp rác hợp vệ sinh” (ô số 1) nên 

các hạng mục công trình phụ trợ của dự án đã được xây dựng hoàn chỉnh; ngoài ra, dự 

án được triển khai thực hiện theo Công văn số 6021/VPUBND-KTN ngày 08/11/2021 

của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc xử lý đề nghị liên quan việc mở rộng hố 

chôn lấp hợp vệ sinh Phú Thạnh, Phú Tân. Do đó, khi dự án được thực hiện sẽ không 

ảnh hưởng đến các quy hoạch hiện hữu của huyện Phú Tân nói riêng và của tỉnh An 

Giang nói chung. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện dự án nhằm thực hiện tốt công 

tác quản lý thu gom và xử lý rác thải của các đô thị và các khu vực đông dân cư của 

huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu; tăng cường bảo vệ môi trường, cải thiện tình hình 

vệ sinh và mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng khu dân cư, 

đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh xã hội hóa công tác quản lý, thu gom rác thải. Vì 

vậy, việc triển khai thực hiện dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Phú Tân tại Quyết định số 

3069/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh An Giang và Quy hoạch tỉnh An 

Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. Sự phù hợp của dự  n đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng (nếu có) 

2.1. Nƣớc thải  

 Tất cả lượng nước thải phát sinh tại dự án được thu gom và xử lý bằng hệ thống 

xử lý nước thải tập trung công suất 50 m
3
/ngày.đêm được xây dựng mới tại dự án. 

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp – QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải bãi chôn lấp chất thải r n - QCVN 25:2009/BTNMT, Cột B trước khi thải vào hồ 

chứa nước thải sau xử lý hiện hữu tại dự án với diện tích 2.916 m
2
. Dự án không thải 

nước thải vào môi trường nước mặt xung quanh khu vực dự án nên Báo cáo không 

đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải từ dự án. 

2.2.  ụi, khí thải  

 Nguồn phát sinh khí thải trong quá trình hoạt động dự án bao gồm khí thải phát 

sinh từ quá trình phân hủy rác thải; khí thải từ quá trình phân hủy bùn; bụi, khí thải từ 

các phương tiện vận hành, vận chuyển chất thải. Tất cả các nguồn phát sinh này đều 

được Chủ dự án áp dụng biện pháp xử lý, giảm thiểu thích hợp nên tác động đến môi 

trường tiếp nhận khí thải không đáng kể. 

 - Biện pháp giảm thiểu khí thải từ ô chôn lấp: 

 + Giải pháp thu gom khí thải bằng các giếng thu đặt thẳng đứng, cách đều nhau, 

giếng thu khí là loại giếng đứng đặt từ đáy bãi xuyên qua các lớp rác lên tận đỉnh bãi, 

giếng thu có đường kính trong 400 cm; 
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 + Giải pháp xử lý khí thải: Do hiện nay giải pháp thu gom khí thải dùng phát 

điện không mang lại hiệu quả cao nên đa số các bãi rác trong nước chọn giải pháp đốt 

và trồng cây xanh để tái tạo, phục hồi lại môi trường tại khu vực bãi chôn lấp. Do đó, 

chủ dự án sẽ chọn giải pháp thu gom đốt, với vị trí đầu đốt được đặt tại vị trí đảm bảo 

an toàn cho môi trường xung quanh. Khí thải sau khi được đốt sẽ phát tán vào môi 

trường, xung quanh trồng cây xanh để hạn chế các tác động do khí thải (khí CO2). 

Chất lượng khí thải ra môi trường xung quanh, đảm bảo đạt các quy chuẩn Việt Nam 

hiện hành QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. 

 - Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện vận hành, vận chuyển 

chất thải. Chủ dự án áp dụng các biện pháp như sau nhằm giảm thiểu tác động của bụi, 

khí thải từ các phương tiện vận hành, vận chuyển chất thải: 

+ Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn sử dụng để giảm thiểu 

lượng bụi, khí thải phát sinh; 

+ Các nhiên liệu sử dụng để vận hành các máy móc, thiết bị tại dự án là những 

loại nhiên liệu hạn chế gây ô nhiễm môi trường như dầu DO (0,05%S); 

+ Kiểm định định kỳ các phương tiện vận chuyển theo đúng quy định; 

+ Không được chở quá tải trọng quy định; 

+ Sử dụng các phương tiện chuyên dụng để vận chuyển rác, bùn; 

+ Áp dụng các quy định về thời gian lưu thông vận chuyển, tải trọng vận chuyển; 

+ Phương tiện vận chuyển và máy móc, thiết bị thi công cơ giới được sử dụng đều 

được đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; 

+ Các phương tiện ra vào ô chôn lấp được vệ sinh, rửa sạch trước khi ra khỏi 

khu vực chôn lấp rác; 

+ Sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi cho các phương tiện vận chuyển rác. 

 Do đó, hoạt động phát sinh bụi, khí thải trong quá trình vận hành dự án hoàn toàn 

phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường không khí xung quanh dự án. 
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CHƢƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật 

Do khu vực dự án không có cơ sở dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên 

sinh vật nên Báo cáo sử dụng dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

của tỉnh An Giang để thể hiện chung cho hiện trạng môi trường, tài nguyên sinh vật 

khu vực thực hiện dự án. 

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng 

1.1.1. Hiện trạng và biến động môi trƣờng nƣớc mặt khu vực dự  n 

Báo cáo sử dụng kết quả quan tr c môi trường tháng 9/2022 được Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh An Giang công bố tại Công văn số 3375/STNMT-MT ngày 

19/10/2022 về việc công bố kết quả quan tr c môi trường tỉnh An Giang đợt tháng 

9/2022. Vị trí quan tr c nước mặt trên sông Tiền có đặc điểm là ở tại cuối sông Cái 

Vừng và sông Tiền thuộc thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân có ký hiệu là MT3(N)-PT 

cách dự án khoảng 9,8 km về phía Tây Nam. Kết quả quan tr c được thể hiện trong 

hình sau: 

  

Hình 3.1. Kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc mặt khu vực dự  n 

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, 2022) 

*Nhận xét: 

Chất lượng nước tại đầu sông Tiền đoạn chảy qua địa phận tỉnh An Giang tháng 

9/2022 theo chỉ số WQI tại tất cả các vị trí quan tr c đều ở mức trung bình - sử dụng 

cho mục đích tưới tiêu. 

1.1.2. Hiện trạng môi trƣờng không khí 

Theo kết quả quan tr c môi trường tháng 9/2022 được Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh An Giang công bố tại Công văn số 3375/STNMT-MT ngày 19/10/2022 về 

việc công bố kết quả quan tr c môi trường tỉnh An Giang đợt tháng 9/2022, với vị trí 

quan tr c tại khu xử lý rác xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân có ký hiệu K9(TĐ-R)-PT 

cho thấy chất lượng không khí tác động từ khu bãi rác tháng 9/2022 đảm bảo tốt theo 

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

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

độc hại trong không khí xung quanh. Chất lượng không khí tác động từ các khu bãi rác 

tốt, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân tại địa phương. 
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1.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

1.2.1. Hiện trạng tài nguyên sinh vật trên cạn của khu vực dự  n 

 Các sinh cảnh vườn rẫy được quản lý tốt. Những vườn cây lâu năm chuyên canh 

hoặc những sinh cảnh ruộng lúa xen lẫn vườn cây lâu năm. Ngoài ra, các khu vườn 

hỗn hợp bao gồm các cây, bụi cây, các loài cỏ ở quanh nhà của người dân được biết 

đến như những khu vườn gia đình hay hệ sinh thái vườn gia đình cũng là đặc trưng cho 

tất cả các vùng trên địa bàn tỉnh. Người dân duy trì những khu vườn gia đình để cung 

cấp nhiều loại cây và chúng được biết đến như những hệ sinh thái nông nghiệp đa 

dạng nhất. Đây là sự kết hợp giữa sinh cảnh nơi ở và sự phát triển lâu dài những khu 

vườn truyền thống, có sự chọn lọc giống cây trồng một cách tích cực và sự trao đổi các 

loại cây. 

Với diện tích nhỏ, vườn gia đình là nơi tập hợp các loại cây, cây ăn quả, cây bụi, 

cây leo, các loại cỏ,... cung cấp thức ăn, cỏ khô, vật liệu xây dựng, củi đun, dược liệu, 

các chức năng về tôn giáo và xã hội khác như trang trí và tạo bóng mát cho nhà ở. 

Thêm vào đó, vườn cây quanh nhà còn là nơi ẩn náu của nhiều loài động vật (cả hoang 

dã và vật nuôi) và côn trùng. 

Mức độ phong phú của các loài trong các hệ sinh thái vườn gia đình thường đạt 

mức đa dạng từ vừa phải cho tới rất cao, thể hiện tính đa dạng cao về chủng loại và 

cấu trúc. Hầu hết các loài được trồng hay cho phép mọc sau khi nảy mầm tự nhiên 

theo các mục đích cung cấp các loại sản phẩm cho người dân, do vậy vườn gia đình rất 

quan trọng đối với nhu cầu tự cung tự cấp của các nông hộ. Những loại cây ăn quả chủ 

yếu được trồng trong các vườn gia đình bao gồm xoài, đu đủ, chuối, dừa, bưởi, khế, 

cam, chanh,… Những loại rau điển hình bao gồm đậu, bầu, bí, cà chua, ớt, cà, các loại 

rau ăn lá như rau ngót, rau dền, rau cải, rau muống,... Quanh năm, những cây xanh và 

hoa, đặc biệt là trong mùa khô, làm cho các khu vườn gia đình trở thành một môi 

trường sống quan trọng đối với nhiều loại côn trùng. Các vật nuôi trong nhà, cũng 

được nhốt trong vườn tại nơi ở và nguồn cung cấp phân bón cho nhiều loại cây. 

1.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật dƣới nƣớc của khu vực dự  n 

Theo số liệu điều tra năm 2012 thuộc báo cáo “Thống kê hệ sinh thái Sông Hậu” 

của Viện sinh học Nhiệt đới, hệ sinh thái thủy sinh ở Sông Hậu là hệ sinh thái nước 

ngọt chịu tác động mạnh của thủy triều biển Đông, nền đáy bùn không dày, dòng chảy 

khá mạnh, chất lượng nước tốt với đặc trưng các loài ưu thế gồm tảo silic Melosira 

granulata, động vật phiêu sinh gồm giáp xác Bosmina longirostris, Thermocyclops, 

động vật đáy gồm các loài gốc biển (giun nhiều tơ và giáp xác chân khác) và ấu trùng 

muỗi đỏ Chironomus sp,... 

  Cấu trúc thành phần loài: 

  Nhóm loài đặc trưng cho sự xâm nhập mặn của thủy triều biển Đông: 

  + Thực vật phiêu sinh gồm các loài tảo silic (Bacillariophyta): Cyclotella 

striata, Coscinodiscus subbilis, Synedra ulna, Achnanthes sp., Nitzschia lorenziana, 

N.sigma, N.palea. 

  + Động vật phiêu sinh gồm các loài giáp xác chân bèo họ Pseudodiaptomidae: 

Schmackeria bullbosa, Pseudodiaptomus beieri và ấu trùng tôm Zoe. 
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  + Động vật đáy gồm hai loài giun nhiều tơ Namalycastis abiuma, Pseudopolydona 

kempi, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ Sinomytilus harmandi và toàn bộ 5 loài giáp xác. 

  Nhóm chỉ thỉ cho môi trường acid yếu không nhiều, chỉ thu được một số ít loài: 

  + Thực vật phiêu sinh: Arthropire gomortiana, Pinnularia braunni, Closterium 

acutum. 

  + Động vật phiêu sinh:  ecane luna, Macrothrix triserialis và các loài 

Cladocera-Chydoridae. 

  + Động vật đáy:  oài ốc  ymnaea viridis. 

  Nhóm loài chỉ thị cho môi trường giàu chất hữu cơ rất phong phú ở cả 3 nhóm loài: 

  + Thực vật phiêu sinh gồm cả 310 loài tảo lam, 10 loài tảo m t, các loài tảo silic 

thuộc các chi Melosira, Cuclotella, Synedra ulna, Nitzschia, các loài tảo lục 

Pediastrum boryanum, Monoraphidium, Scenedesmus. 

  + Động vật phiêu sinh gồm các loài trùng bánh xe Philodina roseola, 

Polyarthra, Vulgaris, Brachionus calyciflorus, Bosmina longirostris, Moina dubia, 

Mesocyclops leuckarti. 

  + Động vật đáy gồm các loài giun nhiều tơ Pseudopolydora kempi, giun ít tơ 

Limnodrilus hoffmeisteri, các loài ốc Melanoides tuberculatus,  ymnaea viridis, loài 

giáp xác chân khác Grandidierella lignorum, ấu trùng muỗi đỏ Chironomus sp. 

  Cấu trúc số lượng: 

  Thực vật phiêu sinh: số lượng thực vật phiêu sinh rất thấp, chỉ từ 2.000.000 – 

3.800.000 tb/m
3
, loài tảo silic Melosira granulata – chỉ thị cho môi trường giàu chất 

hữu cơ chiếm ưu thế. 

  Động vật phiêu sinh: khác với thực vật phiêu sinh, số lượng động vật phiêu sinh 

khá cao số lượng từ 14.700 – 28.500 con/m
3
. Các loài giáp xác Bosmina Longirostris, 

Thermocyclops hyalinus và ấu trùng nauplius copepoda chiếm ưu thế. Số lượng trùng 

bánh xe thấp. 

  Động vật đáy: số lượng khá cao từ 320 – 1.930 con/m
3
. Các loài giun nhiều tơ 

Namalycastis abiuma, giáp xác chân khác và ấu trùng muỗi đỏ Chironomus sp. chiếm 

ưu thế. Sự phong phú về số lượng của giun nhiều tơ, giáp xác chân khác và ấu trùng 

muỗi đỏ ở sông Hậu khu vực dự án là biểu hiện nền đáy sông có lớp bùn không dày 

giàu chất hữu cơ và dòng chảy khá mạnh. Các loài động vật đáy này không nằm trong 

danh sách các loài đặc hữu, quý hiếm cần bảo tồn. Hoạt động nạo vét của dự án sẽ có 

những ảnh hưởng đến số lượng cũng như chủng loại của các loài động vật đáy, có thể 

một số loài sẽ biến mất khỏi khu vực dự án và thay thế vào đó các loài mới có khả 

năng thích nghi tốt hơn. 

1.3. C c đối tƣợng nhạy cảm về môi trƣờng trong khu vực dự  n 

 Dự án có vị trí cách đường K.16 khoảng 617 m và cách kênh Km 16 khoảng 634 

m; ngoài ra, xung quanh dự án là các ruộng lúa, dự án cách kênh Sườn Phú Thạnh 

khoảng 900 m về phía Tây Nam và cách kênh 16 cũ khoảng 440 m về phía Đông Nam.  
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 Dân cư trong khu vực dự án chủ yếu sinh sống tập trung dọc theo tuyến đường 

K.16 với mật độ dân cư thưa thớt, chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Khoảng cách gần 

nhất từ dự án đến nhà dân khoảng 660 m, cách cụm dân cư tập trung khoảng 3,0 km. 

Bên cạnh đó, các đối tượng khác như UBND xã Phú Thành có vị trí cách dự án 

khoảng 3,7 km; dự án cách trường tiểu học Phú Thành khoảng 3,0 km; cách trạm y tế 

xã Phú Thành khoảng 3,8 km; cách UBND xã Phú Thạnh khoảng 5,2 km. 

Ngoài ra, khu vực triển khai thực hiện dự án không có các khu dự trữ sinh quyển, 

khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quốc gia. Do đó, việc triển khai thực hiện dự án có tác 

động không đáng kể đến các đối tượng nhạy cảm về môi trường trong khu vực dự án. 

2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

 Tất cả nguồn phát sinh nước thải trong khu vực dự án được thu gom và áp dụng 

biện pháp xử lý thích hợp nhằm đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp – QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B và Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải bãi chôn lấp chất thải r n - QCVN 

25:2009/BTNMT, Cột B trước khi thải vào hồ chứa nước thải sau xử lý hiện hữu với 

diện tích 2.916 m
2
. Dự án không thải nước thải sau xử lý vào môi trường nước mặt 

xung quanh khu vực dự án. 

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực dự  n 

2.1.1. Vị trí địa lý 

 Dự án “Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh” được thực hiện 

tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang với vị trí xây dựng công trình nằm 

trong dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh An 

Giang. Xung quanh dự án là ruộng lúa của người dân và dự án nằm cách đường K.16 

khoảng 617 m. 

2.1.2. Điều kiện địa hình 

Theo số liệu khảo sát địa hình khu đất dự kiến xây dựng chênh lệch cao độ nhiều. 

Cao độ hiện trạng từ +5,99 đến -0,30. Trên khu đất có rác hiện trạng nhiều cỏ lát và 

một số bờ đất, rãnh nước do thi công giai đoạn trước. 

Hiện trạng khu đất đã được Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô thị An Giang đã 

đầu tư đ p đê bao xung quanh tới cao trình +4,80 m, bề rộng mặt đê 5,0 m, hệ số mái 

taluy ngoài  1:1,5; Hệ số mái taluy trong 1:1, hệ số độ chặt đ p đê bao k = 0,95. Ngoài 

ra đường dẫn vào công trình cũng đã được thi công tới cao trình +4,80 m, tổng chiều 

dài từ Kênh 16 vào công trình là 934 m, chiều rộng nền đường 13,0 m, chiều rộng mặt 

đường 7,0 m, hệ số mái taluy 1:1,5; mặt đường cấp phối đá dăm. 

- Hệ thống mốc đo đạc:  

+ Hệ tọa độ:  Theo VN2000; 

+ Hệ cao độ: Quốc gia Hòn Dấu. 

2.1.3. Địa chất 

Tham khảo số liệu địa chất do Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng và Giao thông 

An Giang lập, từ mặt đất hiện hữu đến độ sâu đã khảo sát là 30,0 m, nền đất trong khu 

vực được cấu tạo bởi 03 lớp đất thể hiện rõ trên các hình trụ hố khoan và mặt c t địa 

chất công trình. 
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-  ớp đất số 1:  

   ớp sét bụi. Trên mặt có lớp bụi sét khô nước màu xám dày từ 0.3m đến 0.7m 

sau đó là lớp đất số 1 thuộc Bùn sét lẫn hữu cơ màu nâu vàng, xám xanh, trạng thái 

dẻo cứng.  ớp đất số 1 xuất hiện với chiều sâu mặt lớp, đáy lớp và bề dày tại các vị trí 

hố khoan như sau:  

Bảng 3.1. Chiều sâu lớp đất số 1 tại vị trí các hố khoan 

Hố khoan Chiều sâu mặt lớp (-m) Chiều sâu đ y lớp (-m)  ề dày lớp (m) 

HK1 0,0 2,0 2,0 

HK2 0,0 2,0 2,0 

Trung bình 0,0 2,0 2,0 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

  Các thông số đặc trưng cho tính chất cơ lý của lớp đất số 1 như sau:  

  + Độ ẩm tự nhiên: W = 33,650%; 

  + Dung trọng ướt:  tn = 1,865 g/cm
3
; 

  + Dung trọng khô: k = 1,395 g/cm
3
; 

  +  ực dính đơn vị: C = 0,305 kG/cm
2
; 

  + Góc ma sát trong: φ = 9
0
01’. 

  -  ớp đất số 02: 

   ớp đất số 02 thuộc bùn sét màu xám nâu.  ớp đất số 02 xuất hiện với chiều 

sâu mặt lớp, đáy lớp và bề dày tại các vị trí hố khoan như sau:  

Bảng 3.2. Chiều sâu lớp đất số 2 tại vị trí các hố khoan 

Hố  khoan 
Chiều sâu mặt lớp        

(-m) 

Chiều sâu  

đ y lớp (-m) 
 ề dày lớp (m) 

HK1 2,0 20,0 18,0 

HK2 2,0 20,0 18,0 

Trung bình 2,0 20,0 18,0 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

  Các thông số đặc trưng cho tính chất cơ lý của lớp đất số 02 như sau: 

  + Độ ẩm tự nhiên: W = 55,13%; 

  + Dung trọng ướt: tn = 1,740 g/cm
3
; 

  + Dung trọng khô: k = 1,120 g/cm
3
; 

  +  ực dính đơn vị: C = 0,050 kG/cm
2
; 

  + Góc ma sát trong: φ = 3
0
36’. 

  -  ớp đất số 03:  

   ớp đất số 03 thuộc cát mịn màu nâu vàng.  ớp đất số 03 xuất hiện với chiều 

sâu mặt lớp, đáy lớp và bề dày phát hiện tại các vị trí hố khoan như sau: 
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Bảng 3.3. Chiều sâu lớp đất số 03 tại vị trí các hố khoan 

Hố  khoan 
Chiều sâu mặt lớp 

(-m) 

Chiều sâu đ y lớp          

(-m) 

 ề dày ph t hiện 

(m) 

HK1 20,0 30,0 10,0 

HK2 20,0 30,0 10,0 

Trung bình 20,0 30,0 10,0 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

  Các thông số đặc trưng cho tính chất cơ lý của lớp đất số 03 như sau: 

  + Độ ẩm tự nhiên: W = 25,90%; 

  + Dung trọng ướt: tn = 1,82 g/cm
3
; 

  + Dung trọng khô: k = 1,448 g/cm
3
; 

  +  ực dính đơn vị: C = 0,029 kG/cm
2
; 

  + Góc ma sát trong: φ = 32
0
03’. 

2.1.4. Điều kiện về khí tƣợng 

 Theo dữ liệu thu thập từ thông tin Điều kiện tự nhiên tỉnh An Giang đăng tải trên 

trang thông tin điện tử của UBND tỉnh An Giang, điều kiện khí tượng trong khu vực dự 

án có tính chất tương đồng với điều kiện khí tượng của tỉnh An Giang do nằm trong khu 

vực mang tính chất nhiệt đới gió mùa tương đối ôn hòa, có đặc điểm chung của vùng 

ĐBSC . Khí hậu trong năm được chia thành hai mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa mưa. 

- Mùa khô: Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, với đặc điểm là gió chủ đạo theo 

hướng Đông B c, lượng mưa không đáng kể, chỉ chiếm khoảng 10% lượng mưa                 

cả năm, lượng bốc hơi lớn và độ ẩm không khí nhỏ; 

- Mùa mưa: Từ tháng 5 đến tháng 11, với đặc điểm chính là gió chủ đạo theo 

hướng Tây Nam và lượng mưa chiếm khoảng 90% lượng mưa cả năm. 

2.1.4.1. Nhiệt độ không khí 

 Nhiệt độ không khí trung bình tháng trong năm 2021 tỉnh An Giang biến động 

nhẹ, dao động trong khoảng 25,3
0
C – 29,4

0
C, nhiệt độ cao nhất xuất hiện trong tháng 5 

và thấp nhất trong tháng 01. Nhiệt độ trung bình tháng trong năm 2021 là 27,8
0
C. Diễn 

biến nhiệt độ trung bình tháng từ năm 2017 – 2021 ở tỉnh An Giang được trình bày 

qua bảng sau: 

Bảng 3.4. Nhiệt độ (
0
C) không khí trung bình An Giang tại trạm quan trắc        

Châu Đốc giai đoạn 2017 – 2021 

Năm 

Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 26,9 26,6 26,7 26,9 25,3 

2 26,7 25,9 27,2 27,0 25,9 

3 27,7 27,9 28,4 28,9 28,2 

4 28,7 28,8 30,1 29,7 28,8 

5 28,6 28,6 29,4 30,4 29,4 

6 28,6 27,7 28,4 28,6 28,7 
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Năm 

Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 

7 27,7 28,0 28,5 28,3 28,0 

8 28,1 27,6 27,5 28,3 28,3 

9 28,6 27,9 27,5 28,3 28,0 

10 27,8 28,2 28,3 27,0 27,7 

11 27,5 27,7 27,5 27,5 28,0 

12 25,8 27,9 26,3 26,6 26,6 

Trung bình năm 27,7 27,7 28,0 28,1 27,8 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh An Giang, 2022) 

 Nhiệt độ là yếu tố tự nhiên quan trọng trong việc phát tán và chuyển hóa các chất 

ô nhiễm trong không khí cũng như có vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy các 

chất hữu cơ, nhiệt độ cao sẽ thúc đẩy tốc độ phản ứng phân hủy các chất ô nhiễm. Do 

nằm trong khu vực nhiệt đới nên nhiệt độ không khí luôn ở mức cao, đây là điều kiện 

thuận lợi cho các vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ hoạt động khiến cho các quá trình 

sinh học, hóa học và quá trình tự làm sạch trong môi trường diễn ra nhanh chóng. 

2.1.4.2. Độ ẩm 

 Độ ẩm của không khí lớn tạo điều kiện cho vi sinh vật từ mặt đất phát tán vào 

không khí phát triển nhanh chóng, lan truyền và chuyển hoá các chất ô nhiễm trong 

không khí gây ô nhiễm môi trường. Các giá trị đặc trưng về độ ẩm tại khu vực dự án 

(số liệu từ năm 2017 đến 2021) như sau: 

Bảng 3.5. Độ ẩm tƣơng đối trong không khí (%) ở An Giang trạm quan trắc 

Châu Đốc giai đoạn 2017 – 2022 

Năm 

Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 79,9 81,8 76,0 76,0 74,7 

2 79,1 80,9 74,0 70,0 77,9 

3 79,2 78,8 69,0 70,0 73,5 

4 80,8 76,5 71,0 74,0 74,1 

5 85,2 82,0 76,0 84,0 74,9 

6 83,0 85,2 82,0 84,0 78,0 

7 83,9 82,9 80,0 81,0 79,6 

8 83,6 83,7 80,0 80,0 79,6 

9 82,8 84,0 85,0 80,0 81,4 

10 84,1 82,4 79,0 83,0 82,7 

11 83,7 82,4 78,0 78,0 76,1 

12 78,7 80,2 78,0 69,0 65,8 

Trung bình năm 82,0 81,7 77,3 77,4 76,5 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh An Giang, 2022) 
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 Qua kết quả thống kê về độ ẩm không khí cho thấy độ ẩm luôn cao (trên 77%) 

ở các năm. Trong năm 2021, độ ẩm không khí cao nhất vào tháng 10 (82,7%) và thấp 

nhất vào tháng 12 (65,8%). Do nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới nóng ẩm gió mùa 

có 02 mùa rõ rệt: Mùa n ng và mùa mưa. Mùa mưa thường b t đầu từ cuối tháng 05 và 

kết thúc vào cuối tháng 11 nên độ ẩm vào các tháng này thường cao hơn các tháng 

khác. Vào các tháng 12, 01, 02, 03 và tháng 4 là các tháng n ng nên độ ẩm thấp. Như 

vậy qua diễn biến độ ẩm cho thấy mùa mưa đã thay đổi và lượng mưa cũng thay đổi 

theo khuynh hướng nhiệt tăng cao và khô hạn hơn. 

 Độ ẩm cũng là một yếu tố quan trọng góp phần ảnh hưởng đến các quá trình 

chuyển hóa và phân hủy các chất ô nhiễm. Khi môi trường không khí có độ ẩm cao, hơi 

nước kết hợp với các chất khí NOx, SOx hình thành các acid H2SO3, H2SO4, HNO3 gây hại 

cho sự sống. Ngoài ra, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí 

phân hủy các chất hữu cơ. Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp bảo quản nguyên 

liệu và thành phẩm thích hợp nhằm hạn chế thiệt hại do độ ẩm không khí cao gây ra. 

2.1.4.3. Nắng và bức xạ 

 Số giờ n ng và bức xạ mặt trời đạt cao nhất là giai đoạn gần cuối mùa khô, số 

giờ n ng cao nhất năm 2021 là ở tháng 01 (228 giờ), thấp nhất vào tháng 7 (158,4 giờ), 

thời gian chiếu sáng cả năm là 2.513,9 giờ thấp hơn năm 2020 (2.602,8 giờ). 

Bảng 3.6. Số giờ nắng (giờ) các tháng của An Giang tại trạm quan trắc Châu Đốc           

giai đoạn 2017 – 2021 

           Năm 

Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 193,5 193,7 242,1 252,2 228,0 

2 261,2 226,5 250,7 248,1 221,8 

3 254,9 246,5 273,1 267,3 273,9 

4 222,9 231,7 247,5 235,2 220,0 

5 186,6 211,0 224,0 262,9 216,2 

6 187,6 161,8 175,8 192,4 220,3 

7 130,8 176,0 186,0 209,4 158,4 

8 170,4 155,9 153,4 184,4 202,6 

9 197,4 188,5 138,6 181,9 173,0 

10 175,1 237,4 246,8 152,7 175,4 

11 180,3 212,8 222,4 213,0 197,9 

12 208,4 216,9 269,2 203,3 226,4 

Trung bình năm 2.324,1 2.458,7 2.629,6 2.602,8 2.513,9 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh An Giang, 2022) 

2.1.4.4. Lƣợng mƣa 

 Chế độ mưa ở An Giang do hoàn lưu gió mùa quyết định với một mùa mưa và 

một mùa khô. Mùa mưa trùng với mùa lũ kéo dài 6 tháng. Trong thời gian qua sự thay 

đổi của lượng mưa ở An Giang không nhiều, mùa khô lượng mưa không đáng kể chỉ 

chủ yếu tập trung vào mùa mưa từ tháng 5 – 11 chiếm khoảng 90% lượng mưa cả năm. 
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Bảng 3.7. Lƣợng mƣa (mm) ở An Giang tại trạm quan trắc Châu Đốc giai đoạn 

2017 – 2021 

                  Năm 

Tháng 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 50,1 26,0 9,0 - 5,7 

2 33,7 - - - 14,5 

3 28,3 20,7 8,8 - 0,7 

4 144,9 66,9 70,9 114,1 37,4 

5 196,3 164,4 172,7 97,7 158,2 

6 94,4 156,2 197,2 79,9 58,9 

7 217,8 95,8 79,3 135,7 229,2 

8 126,9 234,2 167,0 184,1 162,3 

9 184,9 136,6 174,5 416,3 157,6 

10 208,6 196,0 258,8 385,4 323,3 

11 187,8 126,4 68,3 74,5 209,7 

12 136,0 111,8 3,4 63,6 62,0 

Trung bình năm 1.609,7 1.335,0 1.209,9 1.551,3 1.419,5 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh An Giang, 2022) 

 Ghi chú: (-) không có mưa. 

 Chế độ mưa cũng là một nhân tố làm ảnh hưởng đến môi trường, khi mưa rơi 

xuống sẽ mang theo các chất ô nhiễm trong không khí vào môi trường đất, nước trong 

trường hợp các chất ô nhiễm trong không khí có nồng độ cao có thể gây ô nhiễm đất, 

nước. Khi trong không khí có chứa các chất ô nhiễm như SO2, NO2 cao sẽ gây ra           

hiện tượng mưa acid do các chất này kết hợp hơi nước trong khí quyển hình thành các 

acid như H2SO4, HNO3, làm thiệt hại nghiêm trọng đến thực vật, môi trường nước, đất, 

ảnh hưởng đến đời sống sinh vật và con người. Ngoài ra, nước mưa chảy tràn vào các 

mùa mưa lũ có thể cuốn theo các chất ô nhiễm nơi chúng chảy qua. 

2.1.4.5. Tốc độ gió 

 Gió là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong việc lan truyền chất ô nhiễm 

không khí. Tốc độ gió càng lớn thì chất ô nhiễm được vận chuyển càng xa nguồn gây 

ô nhiễm và nồng độ các chất ô nhiễm càng được pha loãng bởi không khí sạch. Khi tốc 

độ gió nhỏ gần bằng 0 hoặc lặng gió thì các chất ô nhiễm sẽ không được vận chuyển đi 

xa mà tập trung rơi xuống mặt đất, gây nên tình trạng ô nhiễm cao nhất tại khu vực.  

Vì vậy, khi đánh giá tốc độ ô nhiễm cần quan tâm đến tốc độ gió. Theo dữ liệu thu thập 

từ thông tin Điều kiện tự nhiên tỉnh An Giang đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

UBND tỉnh An Giang, hướng gió chủ đạo của tỉnh: 

- Gió Tây Nam: Từ tháng 5 ÷ 10. Hướng gió Tây Nam là hướng chủ đạo trong năm. 

- Gió Đông B c: Từ tháng 12 ÷ 1 năm sau; gió Đông Nam: tháng 2, 3 năm sau. 

Vận tốc gió trung bình 2,0 m/s, đạt cao nhất vào tháng 2 và tháng 3 dương lịch               

(vận tốc 15 – 20 m/s) và thường mạnh vào buổi chiều. 

 Giông xảy ra khá nhiều trong năm, hằng năm từ 100 đến 140 ngày có giông,  

tập trung nhiều vào tháng 7, tháng 8. 
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2.1.5. Điều kiện thủy văn 

An Giang là tỉnh đầu nguồn của vùng ĐBSC , nơi cửa ngõ tiếp nhận dòng chảy 

thượng nguồn từ Campuchia vào Việt Nam thông qua sông Tiền và sông Hậu. Các con 

sông lớn chảy qua địa phận tỉnh An Giang bao gồm sông Tiền, sông Hậu và sông  

Vàm Nao nối giữa hai con sông này. 

Mặc dù không nằm sát biển, nhưng do đặc điểm địa hình tương đối bằng phẳng 

ở khu vực ĐBSC  mà chế độ dòng chảy của các sông trong khu vực này vẫn chịu ảnh 

hưởng sâu s c bởi thủy triều. Chế độ thủy triều chiếm ưu thế ở đây là chế độ triều biển 

Đông, là bán nhật triều không đều, mỗi ngày có 02 lần nước lên và hai lần nước 

xuống, tương ứng là hai đỉnh triều và hai chân triều. Mực nước chân triều biến động 

lớn hơn so với mực nước đỉnh triều, nên thời gian duy trì mực nước cao lâu hơn thời 

gian duy trì mực nước thấp, đường mực nước bình quân gần với đường mực nước cao, 

làm hạn chế khả năng tiêu thoát. Một chu kỳ triều trung bình 15 ngày, trong đó có 01 

kỳ triều cường và một kỳ triều kém. Trong năm, mực nước bình quân 15 ngày triều đạt 

giá trị cao nhất vào tháng 11, 12 và thấp nhất vào tháng 6, 7. Với dạng triều này sẽ có 

tác dụng đưa nước vào nội đồng nhiều hơn. 

Mặc khác, do được tiếp nhận nguồn dòng chảy lớn từ thượng lưu truyền về 

thông qua sông Tiền và sông Hậu nên tỉnh An Giang cũng chịu ảnh hưởng mạnh bởi 

chế độ lũ từ thượng nguồn sông Mê Kông, đặc biệt vào mùa lũ. 

Vận tốc dòng chảy trung bình trên sông Hậu là khoảng 13.500 m
3
/s (Sở                

Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, 2009). 

 + Module dòng chảy M=17,2 l/s.km
2
. 

+ Độ sâu dòng chảy Y=542,42 mm. 

+ Hệ số dòng chảy α = 0,25 – 0,30. 

- Vùng dự án chịu ảnh hưởng chủ yếu của lũ thượng nguồn, mực nước dâng cao 

hơn mực nước bình quân mùa kiệt từ 3,0 m ÷ 4,0 m.  úc này ảnh hưởng thủy triều Biển 

Đông nhỏ, biên độ triều chỉ đạt 0,1 m ÷ 0,3 m. Mực nước cao nhất +4,39 (năm 2000). 

- Vào mùa kiệt biên độ triều trên sông đạt từ 1,0 m ÷ 1,2 m. Mực nước trên 

kênh rạch biến đổi theo dao động bán nhật triều không đều của Biển Đông. 

 - Đến mùa mưa, ảnh hưởng triều của Biển Đông yếu dần đến tháng 7, tháng 10 

thì phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ thủy văn sông Mê Kông. 

Bảng 3.8. Mực nƣớc sông Hậu tại trạm quan trắc Châu Đốc và Long Xuyên 

           Năm 

Mực nƣớc 
2017 2018 2019 2020 2021 

Trạm Châu Đốc (cm) 

Cao nhất 307 372 316 275 257 

Thấp nhất -55 -45 -50 -63 -57 

Trạm Long Xuyên (cm) 

Cao nhất 246 270 268 257 244 

Thấp nhất -76 -69 -65 -76 -72 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh An Giang, 2022) 
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Bảng 3.9. Mực nƣớc sông Tiền tại trạm quan trắc Tân Châu và Chợ Mới 

           Năm 

Mực nƣớc 
2017 2018 2019 2020 2021 

Trạm Tân Châu (cm) 

Cao nhất 343 409 363 288 279 

Thấp nhất -45 -35 -42 -62 -54 

Trạm Chợ Mới (cm) 

Cao nhất 271 310 278 258 243 

Thấp nhất -70 -62 -60 -75 -66 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh An Giang, 2022) 

Bảng 3.10. Mực nƣớc sông Vàm Nao tại trạm quan trắc Vàm Nao 

           Năm 

Mực nƣớc 
2017 2018 2019 2020 2021 

Cao nhất 287 327 296 263 251 

Thấp nhất -63 -56 -55 -72 -61 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh An Giang, 2022) 

Bảng 3.11. Lƣu lƣợng một số sông chính tại An Giang 

           Năm 

Mực nƣớc 
2017 2018 2019 2020 2021 

Lƣu lƣợng sông Hậu tại Trạm Châu Đốc (m
3
/s) 

Cao nhất 6.020 7.210 6.420 5.390 5.400 

Thấp nhất 1.740 1.690 1.720 1.970 1.960 

Lƣu lƣợng sông Tiền tại Trạm Tân Châu (m
3
/s) 

Cao nhất 22.300 26.200 25.400 25.300 24.000 

Thấp nhất 3.150 3.840 3.900 5.810 4.930 

Lƣu lƣợng sông Vàm Nao tại Trạm Vàm Nao (m
3
/s) 

Cao nhất 8.250 9.150 8.500 7.830 8.420 

Thấp nhất 1.990 2.450 2.400 3.700 3.380 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh An Giang, 2022) 

2.2. Mô tả chất lƣợng nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

 Dự án không thải nước thải sau xử lý vào nguồn nước mặt xung quanh khu vực 

dự án. Tuy nhiên, Chủ dự án và Đơn vị tư vấn đã phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ thu và phân tích chất lượng nước mặt tại 

Hồ chứa nước thải sau xử lý của dự án và nước mặt tại mương nội đồng cạnh dự án 

trong 03 ngày (Kết quả phân tích được thể hiện chi tiết trong Bảng 3.13). Kết quả cho 

thấy, hầu hết các chỉ tiêu trong cả 03 đợt quan tr c đều nằm trong khoảng cho phép của 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Cột A2: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt, trừ chỉ tiêu BOD5, COD của cả 03 đợt quan tr c ở vị trí 1 đều vượt quy chuẩn 

cho phép và hàm lượng s t, Tổng dầu mỡ trong nước mặt tại vị trí 1 của Lần 1 và Lần 3 

vượt quy chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, hàm lượng dầu mỡ tổng của cả 3 đợt thu mẫu 

tại vị trí 2 đều không đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Cột B1. 
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 Nước mặt kênh nội đồng có 1 số chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép do kênh nội 

đồng là nguồn trao đổi nước chính cho các đồng ruộng xung quanh dự án. Vì vậy, chất 

lượng nước kênh nội đồng luôn biến động, dễ dàng bị ô nhiễm do quá trình phân hủy 

các chất hữu cơ, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và chất lượng nước kênh nội 

đồng cũng phụ thuộc vào mùa vụ sản xuất nông nghiệp của người dân. 

2.3. Mô tả c c hoạt động khai th c, sử dụng nƣớc tại khu vực dự  n 

 Người dân trong khu vực dự án chủ yếu sử dụng nước máy từ Xí nghiệp điện nước 

Phú Tân cung cấp và nguồn nước ngầm tự khai thác. Nước mặt kênh Km16, nước kênh 

Sườn Phú Thạnh và nước mặt từ các kênh nội đồng chủ yếu được sử dụng cho hoạt động 

tưới tiêu trong nông nghiệp. 

2.4. Mô tả hiện trạng xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc tại khu vực dự  n 

2.4.1. Thống kê c c đối tƣợng xả nƣớc thải trong khu vực 

 Dự án tọa lạc tại khu vực có dân cư và các doanh nghiệp thưa thớt; ngoài ra, 

trong khu vực dự án chỉ diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng lúa) nên hoạt 

động xả nước thải vào nguồn nước chủ yếu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng 

lúa), hoạt động trao đổi nước phục vụ quá trình tưới tiêu. Các mương nước nội đồng 

phục vụ tưới tiêu tại các ruộng lúa xung quanh khu vực dự án có vị trí tiếp giáp dự án. 

2.4.2. Mô tả về nguồn nƣớc thải của từng đối tƣợng xả nƣớc thải trong khu vực  

 Nước thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng lúa) chứa các chất ô nhiễm 

như BOD, COD, TSS, các hợp chất dinh dưỡng (Nitơ, Photpho) và dư lượng thuốc 

bảo vệ thực vật,… với hàm lượng, chế độ xả và lưu lượng nước thay đổi tùy thuộc vào 

từng thời điểm tương ứng với từng mùa vụ trong năm.  ượng nước thải này được trao 

đổi trực tiếp với các mương nước xung quanh khu vực. 

2.4.3. Đơn vị quản lý công trình thủy lợi trong trƣờng hợp xả nƣớc thải vào công 

trình thủy lợi (nếu có): Không có. 

3. Đ nh gi  hiện trạng c c thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi thực 

hiện dự án 

*Hiện trạng môi trƣờng không khí 

 Để có cơ sở căn cứ đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí tại khu 

vực dự án trong quá trình lập báo cáo, Chủ dự án và đơn vị tư vấn đã phối hợp với 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ để tiến hành thu mẫu 

phân tích chất lượng môi trường không khí. Diễn biến chất lượng không khí tại khu 

vực dự án được trình bày như sau: 

Bảng 3.12. Diễn biến chất lƣợng không khí tại khu vực dự  n 

Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 05:2013/BTNMT 

QCVN 06:2009/BTNMT
* 

QCVN 26:2010/BTNMT** 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

KK1 KK2 KK1 KK2 KK1 KK2 

Tiếng ồn dBA 50,1 48,3 50,3 48,5 48,8 48,2 70** 

Tổng bụi 

lơ lửng 

µg/m
3
 

56,78 45,43 68,18 45,44 68,14 34,07 300 

CO µg/m
3
 4.634 4.160 3.924 3.686 4.398 4.160 30.000 
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Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 05:2013/BTNMT 

QCVN 06:2009/BTNMT
* 

QCVN 26:2010/BTNMT** 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

KK1 KK2 KK1 KK2 KK1 KK2 

NO2 µg/m
3
 30,05 26,81 31,7 26,27 34,39 28,97 200 

SO2 µg/m
3
 81,99 79,72 87,09 80,21 93,9 89,32 350 

H2S µg/m
3
 4,94 4,03 6,32 5,41 7,69 4,49 42* 

Metyl 

Mercaptan 

µg/m
3
 

KPH KPH KPH KPH KPH KPH 50* 

NH3 µg/m
3
 21,63 17,97 24,09 20,01 29,29 15,36 200* 

CH4 µg/m
3
 KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 

CO2 mg/m
3
 318,96 260,25 310,8 268,74 352,6 243,44 - 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, 2023) 

 Ghi chú:  

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

khí xung quanh – Giá trị trung bình 1 giờ. 

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

hại trong không khí xung quanh. 

- QCVN 26:2010/BTNMT
**

: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Quan tr c lần 1: Thu ngày 01/02/2023; 

- Quan tr c lần 2: Thu ngày 02/02/2023; 

- Quan tr c lần 3: Thu ngày 03/02/2023. 

- Vị trí 1 (KK1): Tại vị trí thực hiện ô số 2. Tọa độ: 0557646/1182701. 

- Vị trí 2 (KK2): Tại vị trí cổng vào dự án. Tọa độ: 0557412/1182724. 

 So sánh kết quả phân tích với ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – 

Giá trị trung bình 1 giờ, QCVN 06:2009/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT cho 

thấy, hầu hết các chỉ tiêu đều nằm ở mức giới hạn cho phép của quy chuẩn qua cả 03 

đợt quan tr c. Điều này cho thấy, chất lượng môi trường không khí trong khu vực dự 

án vẫn còn tốt. 

*Hiện trạng môi trƣờng nƣớc mặt 

 Để có cơ sở căn cứ đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước mặt tại khu 

vực dự án trong quá trình lập, nên chủ dự án và đơn vị tư vấn đã phối hợp với Trung 

tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ để tiến hành thu mẫu phân 

tích chất lượng môi trường nước mặt khu vực dự án. Diễn biến chất lượng môi trường 

nước mặt tại khu vực dự án được trình bày như sau: 

Bảng 3.13. Chất lƣợng nƣớc mặt khu vực dự  n 

Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/ BTNMT 

(Cột B1) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

NM1 NM2 NM1 NM2 NM1 NM2 

pH - 8,17 7,65 8,15 7,67 8,16 7,64 5,0 – 9,0 

DO mg/L 6,7 6,97 6,73 6,96 6,71 6,95 ≥4,0 
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Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/ BTNMT 

(Cột B1) 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

NM1 NM2 NM1 NM2 NM1 NM2 

BOD5 ở 20
0
C mg/L 58 9,0 56 9,0 60 10 15 

COD mg/L 102 17 99 16 107 18 30 

TSS mg/L 30 35 30 40 33 43 50 

Amoni (NH4
+
 

tính theo N)  

mg/L 
0,12 0,25 0,22 0,17 0,19 0,24 0,9 

Nitrit (NO2
-
 

tính theo N) 

mg/L 
0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,05 

Nitrat (NO3
-
 

tính theo N) 

mg/L 
0,11 0,1 0,11 0,11 0,11 0,12 10 

Photphat 

(PO4
3-

 tính 

theo P) 

mg/L 

0,12 0,15 0,12 0,15 0,13 0,17 0,3 

Tổng dầu mỡ  mg/L 1,2 1,2 1,0 1,4 1,2 1,4 1,0 

Coliform 
MPN/ 

100mL 

1,5 x 

10
2
 

2,1 x 

10
2
 

9,3 x 

10
1
 

2,4 x 

10
2
 

2,1 x 

10
2
 

1,5 x 

10
2
 

7.500 

Hàm lượng 

thủy ngân Hg 

mg/L 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,001 

Hàm lượng chì 

Pb 

mg/L 
0,013 0,015 0,01 0,01 0,013 0,015 0,05 

Hàm lượng s t 

Fe 

mg/L 
0,63 1,46 0,63 1,45 0,62 1,45 1,5 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, 2023) 

 *Ghi chú:   

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng              

nước mặt – Cột A2; 

- Quan tr c lần 1: Thu ngày 01/02/2023; 

- Quan tr c lần 2: Thu ngày 02/02/2023; 

- Quan tr c lần 3: Thu ngày 03/02/2023. 

- Vị trí 1 (NM1): Kênh nội đồng. Tọa độ: 0557415/1182746. 

- Vị trí 2 (NM2): Hồ chứa nước thải sau xử lý. Tọa độ: 0557411/1182746.  

So sánh kết quả thử nghiệm với ngưỡng cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT – Cột B1: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt cho 

thấy, hầu hết các chỉ tiêu trong cả 03 đợt quan tr c đều nằm trong khoảng cho phép của 

quy chuẩn, trừ chỉ tiêu BOD5, COD của cả 03 đợt quan tr c ở vị trí 1 đều vượt quy 

chuẩn cho phép và hàm lượng s t, Tổng dầu mỡ trong nước mặt tại vị trí 1 của  ần 1 và 

 ần 3 vượt quy chuẩn cho phép. Bên cạnh đó, hàm lượng dầu mỡ tổng của cả 3 đợt thu 

mẫu tại vị trí 2 đều không đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Cột B1.  
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*Hiện trạng môi trƣờng đất 

 Để có cơ sở căn cứ đánh giá diễn biến chất lượng môi trường đất tại khu vực dự 

án trong quá trình lập báo cáo, Chủ dự án và đơn vị tư vấn đã phối hợp với Trung tâm 

Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ để tiến hành thu mẫu phân tích 

chất lượng môi trường đất. Diễn biến chất lượng đất tại khu vực dự án được trình bày 

như sau: 

Bảng 3.14. Diễn biến chất lƣợng môi trƣờng đất tại khu vực dự  n 

Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 03-

MT:2015/BTNMT        

(Đất công nghiệp) 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

As mg/kg 13,06 12,98 13,41 25 

Cadimi mg/kg KPH KPH KPH 10 

Chì mg/kg 25,24 25,08 25,91 300 

Crom tổng mg/kg 23,78 23,63 24,41 250 

Đồng mg/kg 26,19 26,02 26,88 300 

Kẽm mg/kg 57,93 57,56 59,47 300 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, 2023) 

 Ghi chú:  

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của một số kim loại nặng trong đất; 

- Quan tr c lần 1: Thu ngày 01/02/2023; 

- Quan tr c lần 2: Thu ngày 02/02/2023; 

- Quan tr c lần 3: Thu ngày 03/02/2023. 

- Vị trí: Tại vị trí thực hiện dự án. Tọa độ: 0557642/1182693. 

 So sánh kết quả phân tích với ngưỡng cho phép của QCVN 03-

MT:2015/BTNMT cho thấy, tất cả các chỉ tiêu đều nằm ở mức giới hạn cho phép của 

quy chuẩn qua cả 03 đợt quan tr c. Điều này cho thấy, chất lượng môi trường đất trong 

khu vực dự án vẫn còn tốt. 
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CHƢƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ  ÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,  IỆN PHÁP  ẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

1. Đ nh gi  t c động và đề xuất c c công trình, biện ph p bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự  n đầu tƣ 

1.1. Đ nh gi , dự b o c c t c động 

 Do dự án nằm trong khu vực dự án “Xây dựng hố chôn lấp rác hợp vệ sinh” đã 

được quy hoạch là khu chôn lấp rác hợp vệ sinh nên Báo cáo không đánh giá tác động 

của việc chiếm dụng đất và không đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng. 

Vì vậy, trong giai đoạn xây dựng dự án Báo cáo đánh giá tác động từ hoạt động sau: 

 - Tác động môi trường do phát hoang thảm thực vật; 

 - Tác động gây ô nhiễm môi trường nước từ nước mưa chảy tràn, nước thải sinh 

hoạt của công nhân xây dựng và nước thải từ quá trình thi công xây dựng; 

 - Tác động do chất thải r n gồm: Chất thải r n sinh hoạt của công nhân, chất 

thải r n xây dựng; 

 - Tác động do chất thải nguy hại; 

- Tác động gây ô nhiễm không khí từ quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu; từ 

quá trình hoạt động của các máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và hoạt động 

hàn cơ khí; 

 - Tác động do tiếng ồn, độ rung. 

1.1.1. T c động môi trƣờng do ph t hoang thảm thực vật 

 Hiện trạng khu vực thực hiện dự án có một phần diện tích là các cây bụi rậm, 

cỏ, cây tạp nên trước khi tiến hành thi công xây dựng sẽ có thực hiện phát hoang khu 

vực này. Sinh khối thực vật từ quá trình phát hoang nếu không được loại bỏ và bóc 

tách sạch, sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm do sự phân hủy các 

chất hữu cơ. Hơn nữa, sự phân hủy này tạo ra nguy cơ sạt lở công trình Hố chôn lấp và 

các hạng mục công trình phụ trợ. 

 Phần đất cần phát hoang của dự án có diện tích khoảng 1,332 ha. Theo kết quả 

thống kê sinh khối của một số loại cây trồng tại Việt Nam do Viện Sinh học Nhiệt đới 

thực hiện cho thấy mức sinh khối trung bình 6,2 tấn/ha. Do đó, tổng sinh khối thực vật 

cần phải làm sạch trước khi tiến hành xây dựng dự án vào khoảng 8,2584 tấn (6,2 

tấn/ha x 1,332 ha). Tuy nhiên, lượng sinh khối này có thể tận dụng cho các hoạt động 

sản xuất khác như làm thức ăn cho gia súc, sử dụng làm chất đốt nên tác động chỉ ở 

mức thấp. 

1.1.2. C c nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

Các nguồn gây tác động đến môi trường nước phát sinh chủ yếu trong giai đoạn 

xây dựng dự án, bao gồm: 

- Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án; 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng và nước thải từ quá trình thi công, 

xây dựng. 
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1.1.2.1. Nƣớc mƣa chảy tràn 

 ượng nước mưa chảy tràn có thể gây tác động tiêu cực như gây ứ đọng, ngập 

úng và sình lầy cục bộ trên khu vực dự án. Nước ngập úng làm tăng khả năng ô nhiễm 

nguồn nước và là môi trường phát triển các loại ký sinh gây bệnh. Tuy nhiên, so với 

quy chuẩn Việt Nam đối với nước thải thì nước mưa chảy tràn qua các khu vực không 

bị ô nhiễm được xem như nước sạch, do đó có thể tách riêng biệt đường nước mưa ra 

khỏi nước thải và cho thải trực tiếp ra môi trường sau khi đã tách rác và l ng sơ bộ. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn 

STT Thông số Nồng độ (mg/L) 

1 Tổng Nitơ 0,5 - 1,5 

2 Tổng Phospho 0,004 - 0,03 

3 COD 10 - 20 

4 Tổng chất r n lơ lửng 30 - 50 

(Nguồn: Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước, 1997)  

 ưu lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án được tính toán như sau:          

Q = q x a x S (m
3
/ngày) 

q:  ưu lượng mưa lớn nhất hằng ngày của tháng có lượng mưa nhiều nhất trong 

03 năm gần nhất là tháng 10 năm 2020 là 346,3 mm/tháng: q = 346,3/20 = 17,315 

(mm/ngày) = 0,017315 (m/ngày). 

a: Hệ số thực nghiệm đặc trưng cho tính chất của mặt phủ. Trong trường hợp 

khu vực thực hiện dự án đang thi công, TCVN 7957-2008 Thoát nước – mạng lưới và 

công trình ngoài trời, chọn a = 0,44. 

S: Diện tích đất (diện tích toàn khu đất xây dựng là 22.200 m
2
).  

Vậy Q = 0,017315  x 0,44 x 22.200 = 169,13 m
3
/ngày.  

Tuy nhiên, quá trình thi công được áp dụng theo biện pháp thi công cuốn chiếu, 

bố trí các đường thoát nước mưa tách riêng với nước thải và xây dựng hố l ng cặn nên 

có thể hạn chế được tối đa các tác động tiêu cực đối với môi trường do nước mưa chảy 

tràn gây ra. 

1.1.2.2. Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây dựng và nƣớc thải từ qu  trình             

thi công, xây dựng 

(1) Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân có chứa chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), 

các hợp chất hữu cơ (BOD5, COD), thành phần dinh dưỡng (Nitơ, Photpho) và vi sinh 

(Coliform, E.coli). 

-  ượng nước cấp cho quá trình sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn này 

khoảng 0,84 m
3
/ngày (Theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 08/11/2016, lượng 

nước cấp cho quá trình sinh hoạt của mỗi người là 125 lít/ngày.đêm đối với đô thị loại 

IV, V). Theo quy định 100% lượng nước cấp sẽ trở thành nước thải. Do đó, lượng 

nước thải sinh hoạt của dự án trong giai đoạn này là 0,84 m
3
/ngày (Số liệu này được sử 

dụng tính tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm). 
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Bảng 4.2. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt giai đoạn thi công, 

xây dựng dự án 

S

T

T 

Thông số 

Tải lƣợng 

ô nhiễm 

(g/ngày) 

Tổng tải lƣợng 

(g/ngày) 

Nồng độ ô 

nhiễm (mg/L) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT, Cột A 

1 BOD5 45 – 54 900 – 1.080 688,8 – 826,5 30 

2 COD 72 – 102 1.440 – 2.040 1.102 – 1.561,2 - 

3 
Chất r n lơ 

lửng 
70 – 145 1.400 – 2.900 

1.071,4 – 

2.219,4 
50 

4 
Dầu mỡ động 

thực vật 
10 – 30 200 – 600 153,1 – 459,2 10 

5 Tổng Nitơ 6 – 12 120 – 240 91,8 – 183,7 - 

6 Tổng phospho 0,6 – 4,5 12 – 90 9,2 – 68,9 - 

7 Amoni 2,4 –  4,8 48 – 96 36,7 – 73,5 5,0 

(Nguồn: Trần Đức Hạ, 2006) 

Ghi chú: “ - ” Không quy định. 

Kết quả trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải của công nhân 

rất cao và vượt QCVN 14:2008/BTNMT – Cột A nhiều lần, do đó nước thải sẽ được 

thu gom xử lý thích hợp trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

(2) Nước thải từ quá trình thi công, xây dựng 

Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu là do quá trình vệ sinh dụng cụ, thiết bị 

của công nhân sau khi kết thúc ngày làm việc (bai, thước vuông, bàn chà, giá xúc,…), 

nước thải từ quá trình rửa xe cơ giới, lượng nước thải này phát sinh tối đa khoảng 2,0 

m
3
/ngày.  ượng nước chỉ được sử dụng để rửa dụng cụ, thiết bị thi công và ngâm thiết 

bị trộn bê tông. 

Theo kết quả tổng hợp của Nguyễn Quỳnh Hương (2009) cho thấy nước thải 

thi công có chứa các thành phần ô nhiễm như sau: 

Bảng 4.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải thi công 

STT Chất ô nhiễm ĐVT Nồng độ 
QCVN 40:2011/ 

 TNMT (Cột A) 

1 pH - 6,99 6 ÷ 9 

2 SS mg/L 663 50 

3 COD mg/L 663 75 

4 BOD5 mg/L 429 30 

5 N-NH4
+
 mg/L 9,6 5 

6 Tổng Nitơ mg/L 49 20 

7 Tổng Photpho mg/L 4,25 4 

8 Zn mg/L 0,004 3 

9 Pb mg/L 0,055 0,1 

10 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 0,02 5 

11 Coliform MPN/100mL 53 x 10
4
 3.000 

(Nguồn: Nguyễn Quỳnh Hương, 2009)  
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Từ kết quả tham khảo cho thấy, thành phần ô nhiễm trong nước thải thi công 

xây dựng có giá trị SS, BOD5, COD, N-NH4
+
, tổng Nitơ, tổng Photpho, Coliform 

vượt gấp nhiều lần so với quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, với quy mô xây dựng 

công trình thì đơn vị thi công áp dụng các phương án phối trộn nguyên, vật liệu xây 

dựng (cát, đá, xi măng) bằng máy trộn bê tông (thay thế phương pháp trộn thủ công) 

và giảm thiểu tối đa lượng nước thải phát sinh nên nước thải xây dựng phát sinh 

tương đối ít và được thu gom, xử lý thích hợp trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

1.1.3. T c động ô nhiễm do chất thải rắn 

Chất thải r n phát sinh trong giai đoạn thi công, xây dựng dự án bao gồm: 

- Chất thải r n sinh hoạt của công nhân; 

- Chất thải xây dựng.  

1.1.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải r n sinh hoạt của công nhân tại công trình có thể phân thành hai loại,  

loại không có khả năng phân huỷ sinh học như vỏ đồ hộp, vỏ lon, bao bì, chai nhựa,... 

và loại có hàm lượng chất hữu cơ cao, có khả năng phân hủy sinh học như thức ăn 

thừa, vỏ trái cây, rau quả,...  

Nếu tính trung bình một người thải ra 0,9 kg chất thải r n (theo QCVN 

01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch Xây dựng, định mức phát 

sinh chất thải sinh hoạt đối với đô thị loại IV), với số lượng công nhân xây dựng là              

20 người, tương đương lượng chất thải r n phát sinh trong giai đoạn thi công tối đa là          

18 kg/ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là số lượng chất thải dự báo, chất thải r n của dự án sẽ 

không nhiều vì công nhân sẽ ra về sau khi hết giờ làm. Chất thải r n sinh hoạt có          

hàm lượng chất hữu cơ cao, có khả năng phân hủy sinh học. Đây là một trong những 

nguồn gây ô nhiễm nước mưa chảy tràn và là môi trường thuận lợi để các vật mang 

mầm bệnh phát triển như ruồi, muỗi, chuột, gián,... các sinh vật gây bệnh này tồn tại 

và phát triển gây ra các dịch bệnh. Vì vậy, lượng rác thải này cần phải được thu gom 

và quản lý theo đúng quy định. 

1.1.3.2. Chất thải xây dựng 

Chất thải xây dựng gồm các loại vật liệu như bao xi măng, s t, thép, gạch 

vụn,... khoảng 35 – 50 kg/ngày. Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng còn phát 

sinh vải địa kỹ thuật và vật liệu chống thấm HDPE ước tính khoảng 30 kg/ngày. Tuy 

nhiên, lượng chất thải này chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, mang tính chất tạm thời, 

không thường xuyên.  

Do đơn vị thi công áp dụng biện pháp và trình tự thi công thích hợp nên khối 

lượng rác thải xây dựng phát sinh không nhiều. Hơn nữa, nguồn rác thải xây dựng này 

có thể tái sử dụng hoặc bán cho các cơ sở thu mua phế liệu, do đó khả năng ảnh hưởng 

tới môi trường chỉ ở mức thấp. 

1.1.4. T c động do chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại, chủ yếu là dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt,... phát sinh 

từ quá trình vệ sinh, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển. Theo kết 

quả điều tra, khảo sát dầu nhớt thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Khoa 

học Công nghệ và Môi trường thực hiện năm 2002 và số liệu tham khảo từ các cơ sở 

sửa chữa ô tô cho thấy: 



  o c o đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự  n  

“Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý r c Phú Thạnh” 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV BÁCH PHÚC KHANG 

ĐC: 573, ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
53 

-  ượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới 

trung bình 07 lít/lần thay. Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc trung bình khoảng 

03 tháng/lần. Do thời gian xây dựng dự án diễn ra trong thời gian ng n (khoảng 03 

tháng) nên khối lượng chất thải nguy hại phát sinh ở mức thấp. 

- Ước tính số lượng máy móc, phương tiện làm việc tại công trường trong giai 

đoạn xây dựng khoảng 04 phương tiện và thi công trong 03 tháng. Với cơ sở phát sinh nêu 

trên, lượng dầu nhớt thải phát sinh tối đa khoảng 77 lít trong thời gian xây dựng. Ngoài ra, 

còn có một lượng giẻ lau dính dầu, nhớt khoảng 1,0 kg/tháng, bóng đèn huỳnh quang 

khoảng 0,5 kg/tháng. Ước tính trong giai đoạn này có 4,5 kg chất thải r n nguy hại và 77 

lít nhớt thải.  ượng chất thải này sẽ được Chủ dự án thu gom, quản lý và xử lý theo quy 

định tại 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  uật Bảo vệ môi trường. 

1.1.5. C c nguồn gây ô nhiễm không khí 

Môi trường không khí trong khu vực dự án bị ô nhiễm chủ yếu từ các nguồn sau: 

- Bụi phát sinh từ quá trình đào đất; quá trình khuếch tán trên mặt đất tại công 

trình; quá trình tập kết vật liệu và bụi trên đường vận chuyển vật liệu xây dựng; 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển, thi công; 

- Mùi, khí thải từ hoạt động hàn cơ khí. 

1.1.5.1.  ụi ph t sinh từ qu  trình đào đất; qu  trình khuếch t n trên mặt đất tại 

công trình; quá trình tập kết vật liệu và bụi trên đƣờng vận chuyển vật liệu xây 

dựng 

(1) Bụi phát sinh từ hoạt động đào đất công trình  

 Với diện tích xây dựng ô chôn lấp rác là 20.700 m
2
, diện tích đào đất xây 

dựng khoảng 14.834,82 m
2
. Do vậy, lượng đất đào (với chiều sâu 7,1 m) ước tính 

vào khoảng 105.327,2 m
3
 để xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động của dự 

án. Tải lượng đất trung bình là 1,45 tấn/m
3
, nên tổng khối lượng đất đào vào khoảng 

152,724,5 tấn. Với hệ số ô nhiễm bụi trung bình do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

ban hành là 0,134 kg/tấn đất đào thì tổng lượng bụi phát sinh trung bình vào khoảng 

20.465,08 kg trong thời gian đào ước tính khoảng 90 ngày. 

Tải lượng và nồng độ bụi phát sinh trong thời gian thi công xây dựng được 

ước tính như sau: 

Hệ số phát thải bụi bề mặt, k = [(Lx10
3
)/S] (g/m

2
/ngày)  

Trong đó: 

- S: Diện tích bề mặt xây dựng dự án, S = 14.834,82 m
2
. 

- L: Tải lượng bụi phát sinh trong thời gian xây dựng,   = m/t (kg/ngày) 

 + m: Tổng lượng bụi phát sinh, m = 20.465,08 kg; 

 + t: Thời gian thi công ước tính, t = 90 ngày; 

 Nồng độ bụi phát sinh trung bình, Cbụi = (Lx10
6
)/(24xV) (mg/m

3
) 

+ V: Thể tích vùng bị ảnh hưởng, V = Sxh (m
3
); 

+ h: Chiều cao đo các thông số khí tượng, chọn h = 10 (m). 

Do vậy, nồng độ bụi trong quá trình thi công xây dựng được ước tính dựa 

trên hệ số phát thải bụi được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 4.4. Nồng độ bụi ph t sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

Tải lƣợng bụi 

(kg/ngày) 

Hệ số ph t thải 

(g/m
2
/ngày) 

Nồng độ bụi  

trung bình (mg/m
3
) 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(mg/m
3
) 

227,39 15,33 63,87 0,3 

Nhận xét: Theo kết quả ước tính tại bảng trên cho thấy nồng độ bụi phát sinh 

trong thời gian thi công xây dựng rất lớn và vượt so với QCVN 05:2013/BTNMT quy 

định. Tuy nhiên, trong thực tế nồng độ bụi phát sinh sẽ thấp hơn nhiều lần so với ước 

tính do ảnh hưởng bởi các yếu tố như độ ẩm của lượng đất đào, tốc độ gió thổi,… 

(2) Bụi phát sinh từ khuếch tán trên mặt đất tại công trình 

Các loại bụi dạng hạt này sẽ gây ra những ảnh hưởng đến các công nhân đang làm 

việc tại dự án hoặc hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ dân xung quanh dự án. 

Ảnh hưởng này cũng giống như ảnh hưởng đến người công nhân trực tiếp lao động trên 

công trình nhưng ở mức độ nhẹ hơn.  

Nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày khô, n ng, gió. Kết quả tính tải 

lượng bụi khuếch tán từ mặt đất như sau: 

L = 1,7 x k x (s/12) x (S/48) x (W/2,7)
0,7 

x (w/4)
0,5 

x [(365-p)/365] 

 Trong đó:  

 : Tải lượng bụi (kg/km.lượt xe); 

 k: Hệ số ứng với kích thước bụi (chọn k = 0,2); 

 s: Hệ số ứng với loại mặt đường (chọn s = 8,9); 

 S: Tốc độ trung bình của xe (S = 5 km/h); 

 W: Trọng lượng có tải của xe (W = 10 tấn); 

 w: Số bánh xe (w = 6 bánh); 

 p: Số ngày mưa trung bình năm (p = 120 ngày). 

Thay các số liệu vào công thức, ta có: 

L = 1,7 x 0,2 x (8,9/12) x (5/48) x (10/2,7)
0,7 

x (6/4)
0,5 

x [(365-120)/365] = 

0,054 (kg/km.lượt xe). 

Theo ước tính sơ bộ, khối lượng nguyên, vật liệu cần vận chuyển phục vụ cho 

công trình xây dựng dự án vào khoảng 8.657 tấn. Nếu sử dụng xe vận chuyển có tải 

trọng trung bình là 10 tấn, tương đương sẽ có 1.732 lượt xe (đi và về). Thời gian thi 

công xây dựng dự án khoảng 90 ngày, nên mỗi ngày có khoảng 20 lượt xe đi và về. 

Đoạn đường vận chuyển trong khu vực dự án trung bình 1,0 km/lượt xe, tương 

đương tổng đoạn đường vận chuyển tại công trình khoảng 20 km/ngày. 

Do vậy, lượng bụi phát tán từ mặt đất tại công trình trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án vào khoảng 1,08 kg (0,054 kg/km/lượt xe x 1,0 km/lượt xe x 20 lượt xe). 

Tuy nhiên, đây chỉ là nguồn phát sinh tạm thời và sẽ kết thúc khi kết thúc quá 

trình bốc dỡ, vận chuyển. 

(3) Bụi phát sinh từ quá trình bốc dỡ, tập kết vật liệu xây dựng 

- Tập kết nguyên – vật liệu phục vụ quá trình xây dựng có thể phát sinh ra bụi là 

xi măng, cát và đá xây dựng.  ượng nguyên – vật liệu này được tập kết theo từng đợt 

nên mang tính chất không thường xuyên. Ngoài ra, bụi còn phát sinh trong quá trình 

bốc dỡ các vật liệu trên; 
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+ Khối lượng nguyên vật liệu theo tính toán khoảng 8.657 tấn; 

+ Hệ số phát thải của vật liệu xây dựng: 0,075 kg/tấn (Nguồn: Cục Thẩm định và 

Đánh giá tác động môi trường, Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường một số dự án 

điển hình, năm 2009, 2010); 

+ Tải lượng bụi phát sinh: (Hệ số phát thải (kg/tấn) x Khối lượng nguyên vật liệu 

(tấn))/thời gian thi công (ngày) = (0,075 x 8.657) kg/90 ngày = 7,21 kg/ngày; 

+ Nồng độ bụi tính toán theo thể tích lớp không khí gần mặt đất tại khu vực dự án 

V = S*H = 22.200*10 = 220.000 m
3
 (với S = 22.200 m

2
 là diện tích dự án, H = 10 m là 

chiều cao đo các yếu tố khí tượng); 

C (mg/l) = Tải lượng (kg/ngày)/V (m
3
) 

 C (mg/l) = (7,21x10
6
)/24*220.000 = 1,35 (mg/m

3
) 

Vậy nồng độ bụi phát sinh trong quá trình tập kết vật liệu là 1,35 mg/m
3
.  

 ượng bụi phát sinh trong giai đoạn này gấp 4,5 lần so với mức cho phép của  

QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ 0,3 mg/m
3
). Tuy nhiên, lượng nguyên vật 

liệu được tập kết theo từng đợt nên mang tính chất không thường xuyên. Đây chỉ là 

nguồn phát sinh tạm thời, sẽ kết thúc khi quá trình bốc dỡ kết thúc. Các loại bụi dạng 

này sẽ gây ra những ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân, người dân và hoạt động 

sản xuất nông nghiệp của các công trình xung quanh dự án. Ảnh hưởng này cũng 

giống như ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động trên công trường nhưng ở mức 

độ nhẹ hơn. Tuy nhiên, môi trường xung quanh khu vực dự án thoáng đãng với nhiều 

cây xanh nên tác động này giảm đi đáng kể. 

1.1.5.2.   ụi, khí thải từ c c phƣơng tiện vận chuyển, phƣơng tiện thi công 

Khí thải của các phương tiện vận chuyển, phương tiện thi công có chứa bụi 

(kích thước hạt nhỏ hơn 10m), SO2, NOx, CO, tổng hydrocacbon (THC) có khả năng 

gây ô nhiễm không khí. Các chất ô nhiễm này có độc tính cao hơn so với bụi từ mặt 

đất. Tác động của chúng tới môi trường phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa hình, khí 

tượng và mật độ phương tiện vận chuyển trong khu vực. 

Trong quá trình xây dựng, các phương tiện vận chuyển cùng hoạt động nên 

lượng ô nhiễm khí thải từ các phương tiện thi công tương đối lớn nhưng nguồn phát 

sinh không thường xuyên, kết thúc vào giai đoạn nghỉ trưa và kết thúc ngày làm việc. 

Ước tính lượng nhiên liệu máy móc, thiết bị thi công sử dụng mỗi ngày (mỗi 

ngày các thiết bị hoạt động trung bình 3 giờ) được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.5. Định mức tiêu hao nhiên liệu của máy móc, thiết bị thi công 

STT 
Danh mục thiết bị, 

m y móc 
Đơn vị 

Số 

lƣợng 

Ƣớc tính lƣợng tiêu hao nhiên liệu 

(lít/giờ) (lít/ngày) 

1 Máy đào Máy 03 64,4 579,6 

2 Máy ủi Máy 02 41,6 249,6 

3 Xe lu Chiếc 02 38,2 229,2 

4 Xe tải Chiếc 04 40 480 

Tổng cộng 184,2 1.538,4 

 



  o c o đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự  n  

“Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý r c Phú Thạnh” 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV BÁCH PHÚC KHANG 

ĐC: 573, ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
56 

Ước tính tiêu thụ 1,0 kg dầu DO, phương tiện sẽ cho ra lượng khí 38 m
3
, khối lượng 

riêng của dầu DO 0,84 kg/lít. Như vậy, lưu lượng khí thải của phương tiện vận chuyển: 

Q (m
3
/s) = 1.538,4 lít/ngày x 0,84 kg/lít x 38 m

3
/kg = 49.105,73 m

3
/ngày = 

0,5683 m
3
/s. 

 Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tải lượng của các     

chất gây ô nhiễm không khí đối với những phương tiện có tải trọng từ 3,5 tấn đến 16 

tấn khi sử dụng 1 tấn dầu DO sẽ thải vào môi trường một lượng các khí thải như sau: 

Bảng 4.6. Hệ số ô nhiễm của c c phƣơng tiện vận chuyển sử dụng dầu DO 

          Chất ô nhiễm 

Tình trạng 

 ụi(TSP) SO2 NO2 CO VOC 

(g/phương tiện.km) 

Chạy không tải 611x10
-3 

582x10
-3

 1.620x10
-3

 913x10
-3

 511x10
-3

 

Chạy có tải 1.190x10
-3

 786x10
-3

 2.960x10
-3

 1.780x10
-3

 1.270x10
-3

 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Căn cứ vào thực tế triển khai xây dựng dự án, dự kiến số lượt phương tiện vận 

chuyển và phương tiện thi công khoảng 40 lượt/ngày. 

 Dựa vào số lượt xe và hệ số ô nhiễm ở trên, ước tính tải lượng ô nhiễm do khí 

thải của các phương tiện vận chuyển giai đoạn xây dựng với quãng đường vận chuyển 

trong khu vực dự án khoảng 1,0 km được trình bày trong bảng sau: 

 ảng 4.7. Tải lƣợng ô nhiễm không khí do c c phƣơng tiện vận chuyển 

             Thông số 

Tình trạng 

 ụi (TSP) SO2 NO2 CO VOC 

(g/ngày) 

Chạy không tải 24,44 23,28 64,80 36,52 20,44 

Chạy có tải 47,60 31,44 118,40 71,20 50,80 

Từ tải lượng ô nhiễm và lưu lượng khí thải phát sinh, có thể ước tính được nồng 

độ các chất ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển và phương tiện thi công trong 

quá trình thi công xây dựng dự án. 

Bảng 4.8. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ c c phƣơng tiện vận chuyển 

             Thông số 

Tình trạng 

 ụi (TSP) SO2 NO2 CO VOC 

(mg/m
3
) 

Chạy không tải 0,498 0,474 1,320 0,744 0,416 

Chạy có tải 0,969 0,640 2,411 1,450 1,035 

QCVN 19:2009/BTNMT – 

Cột A 
400 1.500 1.000 1.000 - 

Nhận xét: Hầu hết chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hoạt động các phương 

tiện vận chuyển đều nằm trong khoản cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT – Cột A. 

Ngoài ra, các phương tiện trên công trường thường không hoạt động đồng loạt và liên 

tục. Hơn nữa, dự án có diện tích tương đối rộng, thông thoáng nên các chất ô nhiễm 

phát sinh trong giai đoạn này ảnh hưởng không đáng kể đến sức khỏe của công nhân 

làm việc trực tiếp trên công trường và người dân xung quanh khu vực dự án. 
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1.1.5.3. Mùi, khí thải từ hoạt động hàn cơ khí 

Quá trình hàn các kết cấu thép, cốt thép sẽ sinh ra một số chất ô nhiễm từ quá 

trình cháy của que hàn, trong đó chủ yếu là các chất CO, NOx. Nồng độ của chúng 

được thể hiện như sau: 

 ảng 4.9. Nồng độ c c chất ô nhiễm trong khói hàn 

STT Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

1 Khói hàn (mg/que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

2 CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 

3 NOx (mg/que hàn) 12 20 30 45 70 

     (Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2008) 

Khí thải từ khói hàn có nồng độ không cao nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến công 

nhân hàn và công nhân làm việc tại dự án. Bên cạnh đó, khói hàn nếu theo hướng gió 

sẽ gây tác động tiêu cực đến nông dân trên các cánh đồng xung quanh dự án. Ngoài ra, 

trong quá trình hàn cơ khí sẽ phát sinh chất thải nguy hại là que hàn thải, xỉ hàn thải 

với khối lượng ước tính khoảng 3,0 kg/tháng. 

Tuy nhiên, do diện tích của dự án khá lớn và hoạt động hàn chỉ diễn ra trong 

thời gian ng n và không liên tục nên tác động gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường 

và sức khỏe con người không đáng kể. Mặc dù vậy, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện 

pháp quản lý và xử lý thích hợp để hạn chế các tác động tiêu cực do bụi, khí thải từ 

quá trình hàn cơ khí tại dự án. 

1.1.6. Ô nhiễm tiếng ồn và chấn động của c c thiết bị, m y móc và phƣơng tiện 

thi công 

1.1.6.1. Ô nhiễm tiếng ồn từ c c thiết bị, m y móc và phƣơng tiện thi công 

Bên cạnh nguồn ô nhiễm bụi và khí thải do hoạt động thi công xây dựng, việc 

vận hành các phương tiện và thiết bị thi công như: Máy khoan, máy trộn bê tông,... gây 

ô nhiễm tiếng ồn và chấn động tương đối lớn. 

  Mức ồn ở các nguồn với khoảng cách nguồn ồn từ các phương tiện vận chuyển 

và thi công được tính toán theo công thức sau: 

  Lp(X) = Lp(X0) + 20 log10(X0/X) 

  Trong đó: 

  - Lp(X0): Mức ồn cách nguồn 1,0 m (dBA); 

  - Lp(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán; 

  - X: Vị trí cần tính toán; 

- X0 = 1,0 m. 
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Bảng 4.10. Mức ồn tối đa của các máy móc, thiết bị 

STT C c phƣơng tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) QCVN 

26:2010/BTNMT 

(6  21h) 1,0 m 20 m 50 m 

1 
Máy gia công phá 

(bóc dở) 
95 – 105 68,98 – 78,98 61,02 – 71,02 

70 dBA 

2 Máy tiện 93 – 96 66,98 – 69,98 59,02 – 62,02 

3 Máy khoan 114 87,98 80,02 

4 Máy bào 97 70,98 63,02 

5 Máy mài 105 78,98 71,02 

6 Máy đầm 118 91,98 84,02 

7 Xe tải động cơ xăng 90 63,98 56,02 

8 Xe tải động cơ diezel 95 68,98 61,02 

9 Ô tô tải nhẹ 86 59,98 52,02 

(Nguồn: Đinh Đắc Hiến và Trần Văn Địch, 2005) 

Theo bảng tham khảo trên ta có thể dự báo, mức ồn chung tại khu vực thi công 

xây dựng dự án dao động từ 52,02 – 118 dBA. Mức ồn cách nguồn 20 m và 50 m, cho 

thấy, độ ồn của hầu hết các phương tiện thi công giảm dần và đạt quy chuẩn cho phép 

nhưng vẫn còn một số phương tiện như máy gia công phá (bóc dở), máy khoan, mái 

mài, mấy đầm có độ ồn vượt quy chuẩn cho phép, dao động từ 70,98 – 91,98 dBA. Ô 

nhiễm tiếng ồn sẽ gây những ảnh hưởng xấu đối với công nhân và người dân khu vực 

lân cận. Do đó, Chủ dự án sẽ kết hợp với đơn vị thi công áp dụng các biện pháp thích 

hợp nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị thi công tại dự án. 

1.1.6.2. Độ rung của c c thiết bị, m y móc và phƣơng tiện thi công 

Các hoạt động thông thường trong xây dựng tạo ra độ rung lớn là hoạt động 

khoan, đào. Các thiết bị thường tạo ra độ rung tương đối lớn là máy đầm, máy khoan. 

Theo kết quả đánh giá nhanh của (WHO, 1993), mức rung của các máy móc, thiết bị 

làm việc tại công trường như sau: 

Bảng 4.11. Mức rung của máy móc và thiết bị thi công 

M y móc/thiết bị PPV ở 7,62 m 
Lv tƣơng ứng ở 

7,62 m 

QCVN 27:2010/ 

BTNMT (VdB) 

1. Máy cuốc lớn 0,062 94  

 

75 
2. Máy đầm 0,064 94 

3. Xe ủi lớn 0,027 87 

4. Máy khoan 0,027 87 

5. Xe tải nặng 0,023 86 

6. Búa khoan 0,011 79 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Ghi chú:  

- PPV: Dư chấn tối đa tính theo mm/s; 

-  v: Mức rung của máy móc, thiết bị (VdB) tính theo khoảng cách D (m). 

Dư chấn và mức rung của máy móc, thiết bị gây ảnh hưởng đến các công trình 

được trình bày như sau: 
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Bảng 4.12. Mức rung gây phá hoại các công trình 

STT Loại công trình PPV (mm/s) Lv tƣơng ứng (Vd ) 

1 Bê tông gia cố, thép, gỗ (không có plastic) 0,153 102 

2 
Bê tông kỹ thuật, công trình nền thông 

thường (không có plastic) 
0,092 94 

3 Gỗ không gia công và các công trình nền lớn 0,061 98 

4 Các công trình nhà rất nhạy cảm với rung 0,037 90 

(Nguồn: Effects of Vibration on Construction, 1998) 

Độ rung do hoạt động của máy móc, thiết bị làm việc tại công trình phụ thuộc 

rất lớn vào đặc tính của máy móc (thuộc thế hệ mới hay cũ, hạng nặng hay nhẹ,…). 

Theo kết quả trên cho thấy, phần lớn mức rung của các máy móc thiết bị thi công đều 

vượt mức rung cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT. Tuy nhiên, xung quanh dự án 

chủ yếu là ruộng lúa, không có các công trình xây dựng nên tác động do độ rung gây 

ra không đáng kể. 

1.1.7. T c động đến tình hình an ninh – trật tự 

Việc tập trung số lượng công nhân tại khu vực dự án sẽ làm tăng thêm khả năng 

phát sinh các tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự ở địa phương, làm gia tăng mật độ 

phương tiện tham gia giao thông và tai nạn giao thông. Tuy nhiên, đơn vị thi công 

cũng sẽ phối hợp với công an địa phương đăng ký danh sách công nhân làm việc tại                

công trường để dễ dàng cho việc quản lý, ngăn chặn các tệ nạn có thể xảy ra. 

1.1.8. Rủ ro, sự cố trong giai đoạn thi công, xây dựng dự  n 

1.1.8.1. Tai nạn giao thông 

Do mật độ của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng tăng cao, chủ yếu 

là các xe có trọng tải lớn (10 tấn), thường xuyên ra vào dự án và các phương tiện vận 

chuyển của công nhân tham gia quá trình xây dựng tại dự án; ngoài ra, các phương tiện 

tham gia giao thông trên đường K.16 nên làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao 

thông trong khu vực. Có nhiều nguyên nhân gây sự cố tai nạn giao thông nhưng chủ 

yếu là do người tham gia giao thông không tuân thủ các nguyên t c an toàn, bất cẩn, 

không tập trung khi điều khiển phương tiện giao thông,… 

Mức độ ảnh hưởng của sự cố này rất lớn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính 

mạng, tài sản của các bên có liên quan, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình. 

1.1.8.2. Tai nạn lao động 

Trong quá trình tổ chức thi công công trình có sự tham gia của các phương tiện 

cơ giới, thời gian thi công kéo dài, điều này làm cho nguy cơ xảy ra tai nạn lao động 

tăng lên.  

Nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn lao động là sự bất cẩn, thiếu trách nhiệm 

của công nhân thi công, không đảm bảo an toàn trong công tác thi công, thiếu sự                 

quản lý, kiểm tra của Chủ đầu tư và đơn vị thi công, cụ thể như sau: 

- Không trang bị thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ (nón, găng tay, áo bảo hộ,…) 

cho công nhân khi tham gia quá trình thi công xây dựng; 
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- Không vận hành đúng quy trình kỹ thuật máy móc, thiết bị, bất cẩn trong lao 

động, không thực hiện các biện pháp an toàn khi thi công xây dựng, vận hành máy móc; 

- Sự cố về gầu ngoạm, gầu xúc có thể xảy ra trong quá trình thi công đào đ p 

khi công nhân vận hành máy chưa kiểm tra kỹ các thiết bị máy móc khi tiến hành khởi 

động máy; 

- Sự bất cẩn về điện hay các thiết bị chạy xăng dầu hay do sự không tuân thủ 

nghiêm ngặt những quy định khi vận hành máy móc; 

Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể do làm việc quá sức, gây choáng váng, mệt 

mỏi, thậm chí ngất xỉu dẫn đến các tai nạn đáng tiếc. 

Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành nội quy, quy t c an 

toàn lao động của công nhân và trách nhiệm của nhà thầu thi công. Tai nạn lao động 

xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người bị nạn, ảnh hưởng đến tiến 

độ thi công công trình. Do đó, Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các biện 

pháp thích hợp để hạn chế sự cố tai nạn lao động. 

1.1.8.3. Sự cố ch y nổ 

Các nguồn gây cháy trong giai đoạn thi công, xây dựng dự án có thể xác định 

như sau: 

- Khu vực chứa nguyên, nhiên liệu phục vụ cho thi công, máy móc, thiết bị kỹ 

thuật (sơn, xăng, dầu...) là các nguồn gây cháy nổ; 

- Hệ thống điện tạm thời cung cấp cho các máy móc, thiết bị thi công có thể bị 

sự cố, gây cháy nổ trong khu vực thi công; 

- Việc sử dụng các thiết bị hay các công đoạn gia nhiệt trong thi công (c t, hàn, 

đốt nóng chảy kim loại...) có thể gây cháy nổ nếu như không có biện pháp phòng ngừa 

và khống chế hiệu quả. 

Nhìn chung, trong quá trình thi công xây dựng, sự cố cháy nổ thường ít xảy ra 

nếu hoạt động thi công được chuẩn bị tốt, người lao động quan tâm đến các biện pháp 

an toàn phòng chống cháy nổ. Tuy xác suất xảy ra sự cố cháy nổ nhỏ nhưng nếu xảy ra 

thì thường gây tác động lớn đến môi trường không khí, nước và đất. Ngoài ra, sự cố 

cháy nổ còn gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của con người, đặc biệt là người 

trực tiếp tham gia lao động. Do đó, Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công cần bảo đảm áp 

dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả sự cố cháy nổ nhằm hạn chế đến 

mức thấp nhất các tác động tiêu cực do sự cố cháy nổ gây ra. 

1.2. C c công trình, biện ph p bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

1.2.1.  iện ph p giảm thiểu t c động môi trƣờng do ph t hoang thảm thực vật 

 Sinh khối thực vật trong quá trình phát hoang sẽ được thu gom và phân loại để 

chuyển giao miễn phí cho các hộ dân xung quanh khu vực dự án với các loại cỏ có thể 

làm thức ăn cho gia súc, các cành cây lớn được tận dụng làm chất đốt. Phần sinh khối 

còn lại được vận chuyển vào bãi chứa rác của dự án “Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh” (ô 

số 1). 
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1.2.2.  iện ph p phòng ngừa, giảm thiểu t c động đến môi trƣờng nƣớc 

1.2.2.1.  iện ph p giảm thiểu ô nhiễm cho nguồn nƣớc mƣa chảy tràn 

- Bố trí rãnh và đấu nối thu nước mưa chảy tràn về hố gom để l ng cặn, cát,… 

nhằm hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt tại khu vực dự án; 

- Áp dụng trình tự thi công hợp lý giữa các hạng mục công trình cơ bản để đảm 

bảo rút ng n thời gian thi công và hạn chế các tác động do nước mưa chảy tràn gây ứ 

đọng, ngập úng, sình lầy,...; 

- Hạn chế dầu, xăng, nhớt rơi vãi từ các phương tiện vận chuyển, thường xuyên 

kiểm tra động cơ xe tải, xe máy, các bộ phận động cơ có sử dụng đến dầu bôi trơn; thu 

dọn vật liệu xây dựng, tránh hiện tượng nước cuốn trôi dầu, nhớt và vật liệu xây dựng 

vào khu vực xung quanh; 

- Khu vực chứa vật liệu xây dựng có nền cao hơn so với khu vực xung quanh, 

đồng thời che đậy các kho bãi chất vật liệu xây dựng bằng vải nhựa hay bạt cao su. 

1.2.2.2.  iện ph p giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt của công nhân và 

nƣớc thải từ qu  trình thi công, xây dựng 

(1) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân 

Do lượng công nhân thi công xây dựng không nhiều nên lượng nước thải sinh 

hoạt của công nhân có lưu lượng không lớn nhưng các thành phần ô nhiễm có nồng độ 

tương đối cao. Tuy nhiên, do tại khu vực hố chôn lấp hợp vệ sinh (ô số 1) đã xây dựng 

nhà vệ sinh nên trong giai đoạn này, công nhân sẽ xử dụng nhà vệ sinh sẵn có nên hạn 

chế được tác động gây ô nhiễm nguồn nước trong khu vực dự án. 

(2) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải từ quá trình thi công, xây dựng 

Nước thải trong quá trình thi công xây dựng phát sinh với lưu lượng thấp 

khoảng 2,0 m
3
/ngày nhưng nồng độ các chất ô nhiễm khá cao. Do đó, đơn vị thi công 

sẽ tiến hành thu gom vào bể l ng; phần nước trong phía trên được tái sử dụng để ngâm 

dụng cụ xây dựng, phần bùn l ng phía dưới bể sẽ được đơn vị thi công dùng trong quá 

trình san lấp mặt bằng hạng mục đường vào dự án. Cam kết không xả trực tiếp nước 

thải chưa được xử lý từ quá trình thi công, xây dựng vào kênh nội đồng xung quanh 

khu vực dự án. 

- Biện pháp giảm thiểu nước thải thi công, xây dựng 

Để giảm thiểu tác động từ nước thải trong quá trình thi công, xây dựng, Chủ dự 

án phối hợp và yêu cầu nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp như sau: 

+ Tổ chức nhân lực và bố trí khu vực trộn bê tông hợp lý theo từng giai đoạn thi 

công của dự án; 

+ Sử dụng phương tiện cơ giới để trộn vật liệu xây dựng tại công trình để tránh 

phát sinh nước thải làm ảnh hưởng đến môi trường nước xung quanh; 

+ Bố trí 04 thùng phuy chứa nước có thể tích 200 lít để ngâm các dụng cụ xây 

dựng và là nơi rửa tay, chân của công nhân sau khi làm việc. 
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1.2.3.  iện ph p phòng ngừa, giảm thiểu t c động đến môi trƣờng do chất thải 

rắn 

1.2.3.1.  iện ph p thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Để quản lý và xử lý tốt chất thải r n sinh hoạt, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ 

chủ động thực hiện nhiều biện pháp tích cực. Bố trí 02 thùng rác loại 100 lít tại khu 

vực thi công xây dựng và yêu cầu công nhân giữ gìn vệ sinh chung và bỏ rác vào 

thùng. Định kỳ vào cuối ngày làm việc, lượng rác thải này sẽ được thu gom và tập 

trung lại tại khu vực chứa rác của dự án “Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh” (ô số 1). 

1.2.3.2.  iện ph p thu gom, xử lý chất thải rắn xây dựng 

- Rác thải xây dựng chủ yếu là các loại xà bần, vật liệu xây dựng hư hỏng, s t 

thép, gỗ, gạch, đá vụn, bao bì,... những chất thải này gây cản trở trong xây dựng, đi lại 

làm mất an toàn trong thi công và gây ô nhiễm nguồn nước cho khu vực xung quanh. 

Các chất thải này sẽ được tập trung lại, phân loại ra thành các nhóm và xử lý như sau: 

+ Các phế liệu và chất trơ không gây độc như: Xà bần, gạch vỡ, đất cát dư có 

thể tận dụng cho san lấp mặt bằng; 

+ Các loại s t, thép vụn được thu gom lại và bán cho các cơ sở phế liệu; 

+ Các loại rác khác như bao giấy (bao xi măng), thùng nhựa,... được thu gom, 

phân loại và tập trung tại nơi quy định và bán phế liệu; 

+ Các loại chất r n vô cơ như vải địa kỹ thuật, màng chống thấm HDPE được 

thu gom và chôn lấp hợp vệ sinh theo quy định; 

+ Thực hành tiết kiệm, thi công đúng kỹ thuật là biện pháp tốt nhất hạn chế các 

phế thải trong thi công. 

1.2.4.  iện ph p giảm thiểu, phòng ngừa t c động của chất thải nguy hại 

  Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng chủ yếu là dầu 

nhớt thải của các phương tiện cơ giới, giẻ lau dính dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang hư 

hỏng, que hàn thải, xỉ hàn thải,… được thu gom và chứa trong 05 thùng chứa riêng 

biệt loại 220 lít có n p đậy kín và dán biển báo nguy hiểm để công nhân biết sau đó 

được lưu giữ trong kho chứa ở khu vực riêng biệt. 

Thường xuyên nh c nhở công nhân khi dọn dẹp chất thải nguy hại phải sử dụng 

thiết bị bảo hộ lao động, kiên quyết nh c nhở công nhân đeo khẩu trang chất liệu than 

hoạt tính khi thu gom nguồn thải này. 

Tất cả lượng chất thải nguy hại phát sinh được bảo đảm lưu giữ an toàn trong 

05 thùng chứa thể tích 220 lít/thùng loại có n p đậy kín; bên ngoài các thùng chứa có 

dáng nhãn ghi rõ loại chất thải theo TCVN 6707:2009 với biểu tượng hình tam giác 

đều viền đen, nền tam giác màu vàng với các biểu tượng màu đen và lời chất thải nguy 

hại màu đen. Chất thải sẽ được lưu trữ ở khu vực riêng biệt với diện tích 12 m
2
 đã 

được xây dựng tại dự án “Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh” (ô số 1) (kho chứa chất thải 

nguy hại được xây dựng kín tránh n ng, mưa; trang bị thiết bị PCCC; trang bị vật liệu 

hấp thụ (cát) và xẻng trong kho chứa để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn 

chất thải nguy hại ở thể lỏng). Việc xử lý chất thải nguy hại được Chủ dự án hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại, định kỳ 03 tháng/lần, khối 
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lượng chất thải nguy hại sẽ được nhân viên của đơn vị thu gom có trang bị dụng cụ 

bảo hộ đến khu vực dự án để thu gom, vận chuyển, xử lý thích hợp theo quy định tại 

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  uật Bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Chủ 

dự án sẽ thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường (nội dung thể hiện trong báo 

cáo bao gồm báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại) của dự án và gửi đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh An Giang định kỳ theo đúng quy định. 

1.2.5.  iện ph p giảm thiểu, phòng ngừa t c động đến môi trƣờng không khí 

1.2.5.1.  iện ph p giảm thiểu bụi ph t sinh từ qu  trình vận chuyển vật liệu xây 

dựng; từ qu  trình bốc dỡ, tập kết vật liệu xây dựng và bụi ph t sinh từ qu  trình 

đào đất tại công trình 

- Đối với bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng: 

+ Khi chuyên chở vật liệu xây dựng, các phương tiện vận tải sẽ được phủ kín 

bằng vải bạt, tránh tình trạng rơi vãi vật liệu trên đường vận chuyển; 

+ Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian vận chuyển, vệ sinh,... của các 

phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, không vận chuyển vật liệu xây dựng trong 

thời gian nghỉ ngơi, tránh tập kết vật liệu vào cùng thời điểm để hạn chế ảnh hưởng 

đến người dân trong khu vực xung quanh dự án. Phương tiện vận chuyển được rửa 

sạch bụi, đất cát,.. trước khi tham gia giao thông; 

+ Quy định các phương tiện vận chuyển không được chở quá tải trọng quy định; 

+ Yêu cầu chủ phương tiện kiểm định định kỳ các phương tiện vận chuyển theo 

đúng quy định; 

+ Đặt các biển báo nguy hiểm tại cửa ra vào dự án. 

- Để giảm thiểu bụi từ quá trình bốc dỡ, tập kết vật liệu xây dựng, đơn vị áp 

dụng các biện pháp sau: 

+ Tưới nước lên mặt đường thường xuyên, tuần suất 03 lần/ngày (sáng, trưa, 

chiều) vào những ngày n ng nóng, gió to. Che ch n khu vực thi công tránh gây phát 

tán bụi ra khu vực lân cận; 

+ Quy định tốc độ của các phương tiện vận chuyển trong khu vực xây dựng 

khoảng 5,0 km/giờ; 

+ Thiết lập lịch trình phù hợp cho việc huy động nguyên vật liệu cho khu vực 

để tránh tình trạng lưu nguyên liệu lâu tại công trường. 

- Đối với hoạt động đào đất tại công trình: 

+ Che ch n khu vực thi công xây dựng bằng các vách ngăn, cao 2,0 m; 

+ Đất đào phải được thu gom và tập kết tại khu vực riêng biệt; tránh xa đường 

vận chuyển của các phương tiện ra, vào dự án; 

+ Tất cả các công nhân phải được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động khi làm 

việc trong khu vực dự án. 
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1.2.5.2.  iện ph p giảm thiểu khí thải từ phƣơng tiện vận chuyển, phƣơng tiện thi 

công xây dựng 

Để giảm thiểu tác động từ khí thải của các phương tiện vận chuyển, phương tiện 

thi công, xây dựng, Chủ dự án và đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau: 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình 

thi công ở mức tối đa. Sử dụng trang thiết bị, máy móc đủ tiêu chuẩn sử dụng để giảm 

thiểu khí thải phát sinh; 

- Các thiết bị máy móc cơ khí thi công trên công trường sẽ được bảo trì thường 

xuyên và đúng thời hạn quy định; 

- Các loại nhiên liệu sử dụng để vận hành các máy móc, thiết bị trong công 

trường là những loại nhiên liệu hạn chế gây ô nhiễm môi trường như dầu DO; 

- Công nhân sẽ được trang bị khẩu trang, găng tay, nón và các dụng cụ bảo hộ 

lao động khác khi b t đầu ca làm việc. 

1.2.5.3.  iện ph p giảm thiểu mùi, khí thải từ hoạt động hàn cơ khí 

- Bố trí khu vực hàn ở những nơi cao ráo, không làm việc ngoài trời vào những 

ngày mưa to; 

- Yêu cầu nhà thầu xây dựng trang bị khẩu trang, mặt nạ,… và các dụng cụ bảo 

hộ lao động theo đúng quy định cho công nhân làm việc trực tiếp tại công đoạn này; 

- Sử dụng phương tiện, máy móc thiết bị hiện đại; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị sử dụng thi công. 

1.2.6.  iện ph p giảm thiểu tiếng ồn và chấn động của c c thiết bị, m y móc và 

phƣơng tiện thi công  

1.2.6.1. Giảm thiểu tiếng ồn khu vực xây dựng dự  n 

Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của tiếng ồn trên công trường, một số 

biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

- Không tiến hành vận chuyển, vận hành các thiết bị máy móc phục vụ                     

xây dựng dự án vào lúc nghỉ trưa và vào ban đêm; 

- Yêu cầu chủ phương tiện vận chuyển phải đảm bảo sử dụng còi theo đúng      

quy định của ngành giao thông; 

- Sử dụng trang thiết bị, máy móc hiện đại để giảm thiểu tiếng ồn; 

- Tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận tải,                    

các máy móc thiết bị kỹ thuật thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thi công; 

- Không sử dụng cùng một lúc trên công trường quá nhiều máy móc, thiết bị thi 

công gây ồn lớn vào cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng của tiếng ồn. 

1.2.6.2. Giảm thiểu rung động khu vực xây dựng dự  n 

Các biện pháp giảm thiểu rung động được áp dụng trong giai đoạn thi công, xây 

dựng như sau: 

- Chỉ sử dụng trang thiết bị, máy móc hiện đại để giảm thiểu độ rung; 

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị thi công 01 tuần/lần để kịp thời thay thế các              

cấu kiện hư hỏng để tránh rung động xảy ra; 

- Các máy móc thi công được đặt trên miếng lót cao su, vải,... khi cần thiết để 

hạn chế rung động. 
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1.2.7.  iện ph p phòng ngừa, giảm thiểu t c động đến tình hình an ninh – trật tự  

- Ưu tiên tuyển chọn công nhân ở gần khu vực dự án để hạn chế các tác động 

tiêu cực đến xã hội và tại khu vực dự án; 

- Người phụ trách xây dựng phải quản lý tốt công nhân, quy định thời gian nghỉ 

của công nhân, tránh những xung đột va chạm có thể xảy ra giữa công nhân với nhau 

và giữa công nhân với người dân địa phương. 

1.2.8.  iện ph p phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, sự cố  

1.2.8.1.  iện ph p phòng ngừa, giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông  

Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các biện pháp sau để phòng tránh 

sự cố tai nạn giao thông xảy ra trong quá trình thi công, xây dựng dự án: 

- Quy định tốc độ của các phương tiện vận chuyển trong khu vực xây dựng              

<5,0 km/h; 

- Tuyên truyền cho công nhân ý thức về an toàn giao thông; 

-   p đặt biển báo: Giảm tốc độ và xe thường xuyên ra vào ở khu vực cổng dự án;  

- Yêu cầu phương tiện vận chuyển đúng tải trọng. 

1.2.8.2.  iện ph p an toàn lao động  

An toàn lao động trong suốt quá trình thi công, xây dựng luôn được Chủ dự án 

và đơn vị thi công đặt lên hàng đầu. Các biện pháp an toàn lao động được áp dụng tại 

dự án: 

- Thường xuyên kiểm tra đường dây dẫn điện của dự án trong các tháng xây 

dựng, tránh đứt dây điện gây ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân thi công tại 

công trình; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân và b t buộc công nhân sử 

dụng trang thiết bị bảo hộ lao động khi thi công xây dựng; 

- Thường xuyên kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công 

trường để nh c nhở công nhân tuân thủ các quy định an toàn, vệ sinh môi trường; 

- Quy định các nội quy làm việc tại công trường; nội quy về trang phục bảo hộ 

lao động; nội quy về an toàn điện, nội quy về an toàn cháy nổ; 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức 

khác nhau như in nội quy vào bảng, treo tại công trường; 

- Tăng cường kiểm tra, nh c nhở công nhân trang bị bảo hộ lao động khi làm 

việc. Kiên quyết đình chỉ công việc khi công nhân không hoặc thiếu trang bị bảo hộ 

lao động; 

- Tổ chức tập huấn cho người làm việc có tiếp xúc với bụi biết tác hại của bụi 

và các biện pháp làm việc an toàn; 

- Trang bị tủ y tế tại công trường và các trang thiết bị sơ cấp cứu khẩn cấp trước 

khi chuyển đến bệnh viện. 

1.2.8.3. Phòng tr nh sự cố ch y nổ  

Biện pháp phòng tránh sự cố cháy nổ trong quá trình thi công xây dựng được áp 

dụng tại dự án như sau: 
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- Các nhiên liệu xăng dầu dễ cháy phải đặt cách ly xa khu vực dễ gây cháy. 

Nhiên liệu bố trí trong thùng kín, lưu trữ trong kho, l p đặt biển cảnh báo hạn chế 

người tiếp cận; 

- Cấm công nhân thi công hút thuốc hoặc sử dụng các thiết bị phát lửa trong 

khu vực dễ gây cháy nổ; 

- Thường xuyên kiểm tra các thùng chứa nhiên liệu xăng dầu tránh sự rò rỉ; 

- Trang bị máy bơm, bình CO2 ở khu vực thi công để phòng ngừa khi có cháy 

nổ xảy ra; 

-   p đặt biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ (kho trữ xăng dầu, 

kho vật tư xây dựng dễ cháy nổ); 

- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện; 

- Xây dựng và thực hành phương án phòng cháy chữa cháy; 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại 

các kho, lán trại của từng đơn vị thi công; 

- Thường xuyên thu gom vật liệu dễ cháy, kiểm tra đường dây dẫn điện và cúp 

cầu dao khi không sử dụng điện. 

2. Đ nh gi  t c động và đề xuất c c biện ph p, công trình bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn dự  n đi vào vận hành 

2.1. Đ nh gi , dự b o c c t c động 

2.1.1. Nguồn t c động gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc  

Các nguồn gây tác động đến môi trường nước phát sinh chủ yếu trong giai đoạn 

vận hành dự án, bao gồm: 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt; 

- Nước thải rỉ rác từ quá trình hoạt động của dự án; 

- Nước thải từ quá trình rửa xe vận chuyển rác; 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại dự án. 

2.1.1.1. Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực kéo theo đất, cát, các chất hữu cơ, rác rơi 

vãi,… vào dòng nước. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây 

tác động tiêu cực đến nguồn nước mặt, nước ngầm trong khu vực. 

Bãi chôn lấp rác làm phát sinh lượng nước rỉ rác và có chứa nồng độ các chất gây 

ô nhiễm khá cao nên nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng 

đất, nước ngầm ở đây nếu xảy ra tình trạng mưa to và lũ lớn. Một số nguyên nhân gây ô 

nhiễm nước ngầm đối với bãi chôn chất thải r n của dự án: 

- Việc tách và thoát nước mưa không tốt sẽ gây nên trình trạng nước mưa chảy 

tràn qua khu vực bãi chôn chất thải r n, kéo theo các chất hữu cơ dễ phân hủy các chất 

dinh dưỡng về phía các mương thoát nước; 

- Nước rỉ từ bãi chôn lấp nếu không được xử lý đạt quy chuẩn sẽ xâm nhập vào 

nguồn nước ngầm khu vực. 
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Tuy nhiên, xung quanh bãi chôn lấp và ô chôn lấp được thiết kế các mương 

thoát nước mưa, không cho nước mưa chảy tràn vào bãi chôn lấp do vậy tác động do 

nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này có thể kiểm soát được. 

2.1.1.2. Nƣớc rỉ r c từ qu  trình hoạt động dự  n  

Quá trình vận hành bãi rác, cần phải xử lý triệt để một lượng lớn nước thải phát 

sinh do nước rỉ từ rác. Một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn nhất đến môi trường 

(đặc biệt là môi trường nước: nước ngầm và nước mặt) là nước rỉ rác từ bãi chôn lấp. 

Nước rỉ rác có khả năng gây ô nhiễm nặng đến môi trường sống do nồng độ chất ô 

nhiễm cao. 

*Tính toán lượng nước rò rỉ từ bãi chôn lấp 

Nước rỉ rác: Nước rỉ rác được hình thành khi độ ẩm của rác vượt quá độ giữ 

nước. Độ giữ ẩm của chất thải r n là lượng nước lớn nhất được giữ lại trong các lỗ 

rỗng không sinh ra dòng thấm hướng xuống dưới tác dụng của trọng lực. Các nguồn 

nước làm thay đổi độ ẩm của rác bao gồm độ ẩm của rác mới chôn lấp, lượng mưa rơi 

vào bãi chôn chất thải r n và lượng nước ngầm đi vào bãi. Mô hình tổng quát minh 

họa sự hình thành và phát tán nước rỉ rác được trình bày trong hình sau: 

 

Hình 4.1. Mô hình minh họa sự hình thành nƣớc rỉ r c 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

Nước rỉ rác di chuyển trong bãi rác sẽ làm tăng khả năng phân hủy sinh học 

trong rác cũng như trong quá trình vận chuyển các chất gây ô nhiễm ra môi trường 

xung quanh. Nhìn chung, nước rỉ rác sẽ tác động mạnh đến chất lượng đất và nước 

ngầm cũng như nước mặt nơi bị nước rỉ rác chảy vào. Vì vậy, giữ an toàn nguồn nước 

và vệ sinh môi trường là vấn đến quan trọng khi xây dựng bãi chôn lấp. 

Theo phương trình cân bằng nước, lượng nước rỉ rác phát sinh trong bãi được 

chôn lấp được xác định theo công thức: 

Q = Q1 + Q2 

Nước mưa phía 

trên bãi rác 

Nước từ vật liệu phủ 

bề mặt 

Nước từ chất thải r n  

Nước có trong bùn  

   Vật liệu phủ trung 

gian 
Nước tiêu thụ trong quá 

trình hình thành khí ở bãi 

rác 

   Nước bay hơi 

   Chất thải r n đã được nén 

Nước thoát ra 

từ phía đáy 
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Với:  

Q1: Nước rác phát sinh do phân hủy hữu cơ = M*(W1-W2); 

Q2: Nước rác phát sinh do mưa = Q2 = ((P1*10
-3

)*(1-R)-(E*10
-3

))*A 

 (Theo Robert A. Corbitt. Standard Handbook of Eviromental Engineering                        

Mc. Graw-Hill, 1990) 

Trong đó: 

Q:  ượng nước rỉ rác. 

M: Khối lượng rác trung bình ngày (200 tấn/ngày). 

W1: Độ ẩm rác trước khi nén khoảng 50-60%, (chọn 55%) 

W2: Độ ẩm rác sau nén (35%). 

P:  ượng mưa trong ngày (chọn giá trị tháng 10/2020 là 17,315 mm/ngày). 

 R: Hệ số thoát nước bề mặt (chọn R = 0,15). 

A: Diện tích ô chôn lấp mỗi ngày (m
2
). Chọn 200 m

2
/ngày. 

E:  ượng bốc hơi tháng thấp nhất trong năm: 5,0 – 6,0 mm/ngày (Chọn 5,0). 

Trên cơ sở của phương trình cân bằng nước, các số liệu về lượng mưa, độ ẩm 

của rác trước và sau nén, có thể tính toán sơ bộ lượng nước rò rỉ theo mô hình sự di 

chuyển một chiều của nước xuyên qua rác nén và đất. Vậy lượng nước rỉ rác phát sinh: 

Q1 = 200*(55%-35%) = 40 m
3
/ngày.đêm. 

Q2 = ((17,315*10
-3

)*(1-0,15) – (5*10
-3

))*200 = 1,94 m
3
/ngày.đêm. 

→ Q = 40 m
3
/ngày.đêm + 1,94 m

3
/ngày.đêm = 41,94 m

3
/ngày.đêm. 

Vậy tổng lượng nước rỉ rác phát sinh trong mùa mưa là 41,94 m
3
/ngày.đêm. 

*Tính chất nước rỉ bãi chôn lấp 

Nước rỉ từ bãi chôn chất thải r n có chứa các chất hữu cơ và vô cơ (đặc biệt là 

các ion kim loại nặng) là nguồn ô nhiễm rất lớn. Nước thải này có nồng độ các chất 

gây ô nhiễm rất cao, cao gấp 20 - 30 lần nước thải bình thường. Tuy nhiên, nồng độ 

các chất gây ô nhiễm sẽ giảm dần theo thời gian và từ năm thứ 3 trở đi (tính cho giai 

đoạn đóng cửa bãi chôn lấp) nồng độ chất gây ô nhiễm sẽ giảm đi rất nhiều. 

Nước rỉ rác chứa chất r n lơ lửng, các thành phần hòa tan của rác và các sản 

phẩm của quá trình phân hủy rác do hoạt động của vi sinh vật. Thành phần của nước rỉ 

rác phụ thuộc vào thành phần của rác, của giai đoạn phân hủy đang diễn tiến, độ ẩm 

của rác cũng như quy trình vận hành bãi chôn lấp chất thải r n. Ngoài ra, thành phần 

hóa học của nước rỉ rác thay đổi rất lớn phụ thuộc vào tuổi của bãi chôn lấp và các 

điều kiện trong thời gian lấy mẫu. Ví dụ, nếu mẫu nước rỉ rác được lấy trong giai đoạn 

phân hủy lên men acid, giá trị pH sẽ thấp và nồng độ BOD5, COD, chất dinh dưỡng và 

kim loại nặng sẽ cao. Nếu mẫu nước rò rỉ được lấy trong giai đoạn lên men methane, 

pH sẽ nằm trong khoảng 6,5-7,5 và nồng độ BOD5, COD, chất dinh dưỡng sẽ thấp một 

cách đáng kể. Tương tự như vậy, nồng độ của kim loại nặng sẽ thấp hơn vì hầu hết 

kim loại hòa tan kém ở pH có giá trị trung hòa. Các bãi chôn lấp có sử dụng vôi để khử 

mùi sẽ có giá trị pH rất cao, đến 8,5-9,0 và nồng độ các chất r n hòa tan TDS tăng 

đáng kể 15.000 - 20.000 mg/ . Trong khi đó, các bãi chôn lấp sử dụng chế phẩm EM 

(Effective Microorganism) lại có giá trị pH thấp, dưới 6,0; pH của nước rò rỉ không 
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chỉ phụ thuộc vào nồng độ của các loại acid có mặt trong nước rò rỉ mà còn phụ thuộc 

vào áp suất riêng phần của khí carbonic CO2 trong khí bãi chôn lấp khi tiếp xúc với 

nước rò rỉ. Nồng độ chất ô nhiễm của nước rò rỉ cũng phụ thuộc rất lớn vào nước mưa 

thấm vào bãi chôn lấp, lượng nước mưa càng lớn, nồng độ chất ô nhiễm càng nhỏ. 

Khả năng phân hủy sinh học của nước rỉ rác sẽ thay đổi theo thời gian. Sự thay 

đổi khả năng phân hủy sinh học của nước rò rỉ có thể được giám sát bằng việc kiểm tra 

tỷ lệ BOD5/COD. Vào thời gian đầu, tỷ lệ này sẽ nằm trong khoảng 0,5 hoặc lớn hơn. 

Tỷ số BOD5/COD nằm trong khoảng 0,4 đến 0,6 chứng tỏ rằng các chất hữu cơ trong 

nước rò rỉ dễ bị phân hủy sinh học. Trong các bãi chôn lấp cũ, tỷ lệ BOD5/COD 

thường nằm trong khoảng 0,05 đến 0,2. Tỷ lệ thấp như vậy vì nước rò rỉ từ những bãi 

chôn lấp cũ có chứa acid humic và acid fulvic là những chất không dễ bị phân hủy sinh 

học. Sự có mặt của các chất vi lượng (một vài loại gây nguy hiểm cho sức khỏe của 

con người) trong nước rỉ rác sẽ phụ thuộc vào nồng độ của các chất trong pha khí bên 

trong bãi chôn lấp. 

Với nồng độ các chất nhiễm bẩn cao, nước rỉ rác từ bãi chôn lấp có khả năng 

gây ô nhiễm lớn đến nguồn nước ngầm mạch của toàn bộ khu vực. Mặc khác, nước 

ngầm tiếp xúc với khí bãi chôn lấp di chuyển trong đất cũng có khả năng bị ô nhiễm. 

Nồng độ CO2 và acid hữu cơ cao làm giảm pH và làm tăng nồng độ các chất hữu cơ có 

trong nước ngầm. Giá trị pH thấp làm tăng tính ăn mòn và tăng khả năng hòa tan các 

khoáng chất, trong đó có kim loại nặng. 

Các chất ô nhiễm trong nước rò rỉ gồm các chất được hình thành trong quá trình 

phân hủy sinh học, hóa học,… Nhìn chung, mức độ ô nhiễm trong nước rò rỉ khá cao: 

Bảng 4.13. Số liệu về thành phần của nƣớc rò rỉ trong bãi rác 

STT Chỉ tiêu 
 ãi r c mới chƣa đến 2 năm  ãi r c lâu năm 

(lâu hơn 10 năm) Khoảng dao động Gi  trị đặc trƣng 

1 BOD 2.000 – 30.000 10.000 100 – 200 

2 COD 3.000 – 60.000 18.000 100 – 500 

3 TOC 1.500 – 20.000 6.000 80 – 160 

4 TSS 200 – 2.000 500 100 – 400 

5 Nitơ hữu cơ 10 – 800 200 80 – 120 

6 N-NH3 10 – 800 200 20 – 40 

7 NO3
-
 5,0 – 40 25 5,0 – 10 

8 Tổng P 5,0 – 100 30 5,0 – 10 

9 Độ kiềm 1.000 – 10.000 3.000 200 – 10.000 

10 pH 4,5 – 7,5 6,0 6,6 – 7,5 

11 Ca
2+

 200 – 3.000 1.000 100 – 400 

12 Mg
2+

 50 – 1.500 250 50 – 200 

13 K
+
 200 – 1.000 300 50 – 400 

14 Na
+
 200 – 2.500 500 100 – 400 

15 Cl
-
 200 – 3.000 500 100 – 400 

16 SO4
2-

 50 – 1.000 300 20 – 50 

17 Tổng Fe 50 – 1.200 60 20 – 200 

(Nguồn: Tchobannoglous và cộng sự, 1993) 
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Nước thải từ bãi chôn lấp chất thải r n có chứa các chất hữu cơ và vô cơ (đặc 

biệt là các kim loại nặng) là nguồn ô nhiễm rất lớn. Nước thải này có nồng độ các chất 

gây nhiễm rất cao thường gấp 20 - 30 lần nước thải bình thường. Tuy nhiên, nồng độ 

các chất gây ô nhiễm sẽ giảm dần theo thời gian và từ năm thứ 3 trở đi còn rất thấp. 

Đối với các bãi rác thông thường (đáy bãi không có lớp thấm, sụt lún hoặc lớp 

chống thấm bị thủng…) các chất gây ô nhiễm sẽ thấm sâu vào nước ngầm, gây ô 

nhiễm cho tầng nước và sẽ gây các tác động tiêu cực cho con người khi sử dụng nước 

ngầm để sinh hoạt. Ngoài ra, chúng còn có khả năng di chuyển theo phương ngang, rỉ 

ra bên ngoài bãi rác gây ô nhiễm nguồn nước mặt lân cận. 

Nếu rác thải có chứa kim loại nặng, nồng độ kim loại nặng trong giai đoạn lên 

men axit sẽ cao hơn trong giai đoạn lên men metan. Đó là do các axít béo mới hình 

thành tác dụng với kim loại tạo thành phức kim loại. Các hợp chất hydroxyt vòng 

thơm, axit humic và axit fulvic có thể tạo phức với Fe, Pb, Cu, Cd, Mn, Zn,… Hoạt 

động của các vi khuẩn kỵ khí khử s t có hóa trị 3 thành s t hóa trị 2 sẽ kéo theo sự hòa 

tan của các kim loại như: Ni, Cd và Zn. Vì vậy, khi kiểm soát chất lượng nước ngầm 

trong khu vực bãi chôn lấp phải kiểm tra xác định nồng độ kim loại nặng trong thành 

phần nước ngầm. 

Ngoài ra, nước rò rỉ có thể chứa các hợp chất hữu cơ độc hại như: các chất hữu 

cơ bị halogen hóa, các hydrocarbon đa vòng thơm,… chúng có thể gây đột biến gen, 

gây ung thư. Các chất này nếu thấm vào tầng nước ngầm hoặc nước mặt sẽ xâm nhập 

vào chuỗi thức ăn, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho sức khỏe, tính mạng của con 

người hiện tại và cả thế hệ sau này. 

Tuy nhiên, khả năng tác động xấu đến nguồn nước ngầm còn phụ thuộc quan 

trọng vào độ thấm nước (tính chất đất, vị trí) của nền bãi. Đối với các bãi không thấm 

(là bãi có nền đáy có lớp lót đáy) thì vấn đề ô nhiễm nước ngầm khó có thể xảy ra vì 

chất bẩn không thấm qua được. 

Bên cạnh đó, do dự án “Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh” (ô số 1) đang hoạt động 

nên Chủ dự án và Đơn vị tư vấn phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn                 

Đo lường Chất lượng Cần Thơ thu và phân tích chất lượng nước thải đầu vào hệ thống 

xử lý nước thải của dự án để đánh giá hàm lượng các chất ô nhiễm có trong nước thải. 

Kết quả quan tr c nước thải được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.14. Hàm lƣợng chất ô nhiễm của dự  n “Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh”  

(ô số 1) 

Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 25:2009/BTNMT – Cột  2 

QCVN 40:2011/BTNMT – Cột  * Lần 1 Lần 2 Lần 3 

pH - 8,55 8,58 8,56 5,5 – 9,0* 

BOD5 ở 20
o
C mg/L 5.400 5.000 4.900 50 

COD mg/L 9.184 9.024 8.640 300 

TSS mg/L 43 47 45 100* 

Amoni (NH4
+
 tính 

theo N)  
mg/L 218,56 212,95 240,97 25 
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Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 25:2009/BTNMT – Cột  2 

QCVN 40:2011/BTNMT – Cột  * Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Tổng Nitơ tính 

theo N) 
mg/L 308,22 302,62 297,01 60 

Photpho tổng (tính 

theo P) 
mg/L 20,48 23,22 21,58 6,0* 

Tổng dầu mỡ  mg/L 43,67 42 41,67 10* 

Coliform 
MPN/ 

100mL 

1,5 x 

10
4
 

2,1 x 

10
4
 

2,4 x 

10
4
 

5.000* 

Hàm lượng thủy 

ngân Hg 
mg/L KPH KPH KPH 0,01* 

Hàm lượng chì Pb mg/L 0,018 0,016 0,018 0,5* 

Hàm lượng s t Fe mg/L 8,52 8,52 8,53 5,0* 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, 2023) 

 *Ghi chú:   

- QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi 

chôn lấp chất thải r n – Cột B2; 

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

nghiệp – Cột B; 

- Quan tr c lần 1: Thu ngày 01/02/2023; 

- Quan tr c lần 2: Thu ngày 02/02/2023; 

- Quan tr c lần 3: Thu ngày 03/02/2023. 

- Vị trí thu mẫu (NT1): Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Tọa độ: 0557534/1182737. 

So sánh kết quả thử nghiệm với ngưỡng cho phép của QCVN 25:2009/BTNMT – 

Cột B2 và QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu trong cả 03 đợt 

quan tr c đều có nồng độ cao, vượt quy chuẩn cho phép. Do đó, nước thải từ quá trình 

hoạt động dự án được thu gom và áp dụng biện pháp xử lý thích hợp để hạn chế tác 

động gây ô nhiễm môi trường trước của khu vực. 

*Tác động của các chất gây ô nhiễm trong nước rỉ rác 

- Các chất hữu cơ 

Thành phần trong bãi rác có nhiều loại rác thải, có cả các chất hữu cơ dễ phân 

hủy sinh học và khó phân hủy sinh học. 

+ Chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học: Chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học gồm 

các hợp chất protein, hydratcacbon, chất béo có nguồn gốc động vật và thực vật, sự có 

mặt của các chất này trong bãi rác làm thành phần nước rỉ rác có nhiều chất hữu cơ.           

Ô nhiễm các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học sẽ làm giảm nồng độ oxy hòa tan trong 

nước do vi sinh vật sử dụng trong quá trình phân hủy. Oxy hòa tan giảm sẽ gây tác hại 

nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh và suy giảm chất lượng nước. 

+ Chất hữu cơ khó phân hủy sinh học: Các chất loại này thuộc các chất hữu cơ 

có vòng thơm, các chất đa vòng ngưng tụ, các hợp chất clo hữu cơ, photspho hữu 

cơ,… Hầu hết chúng là những chất hữu cơ có độc tính cao, rất độc hại đối với sinh vật 
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và con người. Khi bị nhiễm độc thì tùy từng loại mà làm biến đổi gen, tổn thương tới 

các cơ quan của cơ thể. Trong tự nhiên chúng khá bền vững, có khả năng tích lũy và 

lưu giữ lâu dài trong môi trường, gây ô nhiễm lâu dài. Thường các hợp chất clo tồn tại 

lâu trong môi trường nước, hàm lượng của chúng tăng lên theo thời gian nên mức ô 

nhiễm của chúng càng lớn. 

- Các chất vô cơ 

+ Amoni (NH4
+
): Trong nước rỉ rác thì nồng độ NH4

+
 luôn cao ở cả giai đoạn 

tạo axit và giai đoạn tạo mêtan, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Dùng nước bị nhiễm 

NH4
+
 sẽ gây các bệnh về da, m t và đường hô hấp. 

+ Các chất dinh dưỡng N, P: Thành phần các chất dinh dưỡng trong nước rỉ rác, 

các chất N, P gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng đến chất lượng nước 

và sự sống thủy sinh. 

- Các kim loại nặng 

Những kim loại nặng thường có tỉ trọng riêng lớn hơn 5,0 g/cm
3
. Trong nước rỉ 

rác có chứa nhiều kim loại nặng. Khi người hay vật bị nhiễm kim loại nặng vượt quá 

giới hạn thì thường tích tụ sinh học và dẫn đến nhiều loại bệnh hiểm nghèo như ung 

thư, đột biến gen,… 

- Các loại vi khuẩn gây bệnh 

Nước rỉ rác là môi trường dễ xuất hiện nhiều loại vi trùng gây bệnh nguy hiểm, 

nhất là nhóm vi khuẩn coliform thường gây ra bệnh viêm dạ dày, nhiễm khuẩn đường 

tiết niệu, tiêu chảy cấp tính, vi khuẩn gây bệnh thương hàn,… Như vậy, hàm lượng các 

chất ô nhiễm trong nước rỉ rác cao, nếu không kiểm soát và xử lý kịp thời sẽ gây ô 

nhiễm nguồn nước mặt. Bên cạnh đó, khi nước rò rỉ thấm vào đất sẽ gây ô nhiễm 

nguồn nước ngầm tại khu vực. 

2.1.1.3. Nƣớc thải từ qu  trình rửa xe  

Để bảo đảm vệ sinh cho môi trường, tất cả các xe vận chuyển rác trước khi ra 

khỏi bãi chôn lấp đều được rửa để hạn chế bụi đất và rác bám trên bánh xe.  ượng 

nước này chứa nhiều cặn l ng (đất, cát,…), chất hữu cơ (mẩu vụn rác thải) và nhiều 

loại vi khuẩn có trong rác thải.  ưu lượng nguồn thải này không nhiều nhưng đây cũng 

là nguồn gây ô nhiễm cho khu vực xung quanh. Ước tính lượng nước rửa xe khoảng 

0,7 m
3
/xe; mỗi ngày có khoảng 05 xe chở rác đến dự án. Như vậy, lượng nước phát 

sinh từ quá trình rửa xe khoảng 3,5 m
3
/ngày ( ượng nước rửa xe được ước tính từ quá 

trình hoạt động thực tế của dự án “Xây dựng hố chôn lấp rác hợp vệ sinh” (ô số 1)). 

Mặc dù, lưu lượng nguồn thải này không nhiều nhưng đây cũng là nguồn gây ô nhiễm 

cho khu vực xung quanh nhất là vào mùa mưa nếu không được thu gom xử lý triệt để. 

Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế tác động này. 

2.1.1.4. Nƣớc thải từ qu  trình sinh hoạt của công nhân 

Nước thải sinh hoạt tại dự án chủ yếu phát sinh từ quá trình vệ sinh cá nhân của 

công nhân làm việc tại dự án.  ượng nước thải này được ước tính bằng 100% lượng 

nước cấp. Vì vậy, lượng nước thải thu gom, xử lý khoảng 1,2 m
3
/ngày.đêm (28 người x 

(125 lít/ngày.đêm/3)). 
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Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong nước thải sinh hoạt được 

thể hiện ở các bảng sau: 

Bảng 4.15. Nồng độ c c chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

STT Thông số 

Tải lƣợng 

ô nhiễm 

(g/ngƣời/ 

ngày) 

Tổng tải lƣợng 

(g/ngày) 

Nồng độ ô nhiễm 

(mg/L) 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(Cột A) 

1 BOD5 45 – 54 1.260 – 1.512 675 – 810  30 

2 COD 72 – 102 2.016 – 2.856 1.080 – 1.530 - 

3 Chất r n lơ lửng 70 – 145 1.960 – 4.060 1.050 – 2.175 50 

4 Dầu mỡ 10 – 30 280 – 840 150 – 450 10 

5 Tổng Nitơ 6 – 12 168 – 336 90 – 180 - 

6 Tổng phospho 0,6 – 4,5 17 – 126 9,0 – 67,5 - 

7 Amoni 2,4 –  4,8 67 – 134 36 – 72 5,0 

(Nguồn: Trần Đức Hạ, 2006 và Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2023) 

 ượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động dự án chứa nồng độ các 

chất ô nhiễm cao, hầu hết các chỉ tiêu đều cao hơn QCVN 14:2008/BTNMT – Cột A 

nhiều lần, nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các thành phần cặn bã (TSS), các chất hữu 

cơ (BOD5/COD), dầu mỡ, chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh,... khá cao nếu 

thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt tại khu vực dự án. 

Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp thu gom, xử lý thích hợp. 

2.1.2. T c động do chất thải rắn 

Chất thải r n thông thường phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là chất thải 

r n từ quá trình sinh hoạt, ăn uống của công nhân làm việc tại dự án như: Thức ăn 

thừa, hộp cơm, bọc nylon, lon, chai nhựa đựng nước uống,... Thành phần chủ yếu 

trong rác thải sinh hoạt này là các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học như: rau, cải,... và 

các chất khó phân hủy như hộp cơm, bọc nylon,… Nếu không có biện pháp thu gom, 

xử lý thích hợp sẽ có khả năng tích tụ ngày càng nhiều, gây tác động đến chất lượng 

không khí do phân hủy chất thải hữu cơ; cũng như tác động đến nguồn nước mặt do 

tăng hàm lượng chất ô nhiễm trong nước như BOD, COD, độ đục,…; cản trở dòng 

chảy, gây bồi l ng. Ngoài ra, còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, 

gây nguy cơ phát sinh và lan truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người 

tại dự án, làm ô nhiễm môi trường và gây mất vẽ mỹ quan khu vực. 

Với 28 công nhân làm việc trực tiếp tại dự án, theo QCXDVN 01:2021/BXD, 

định mức phát sinh chất thải sinh hoạt đối với đô thị loại IV, V, trung bình một người 

thải ra 0,9 kg chất thải r n/ngày. Do đó, lượng chất thải r n thông thường phát sinh 

trong giai đoạn này khoảng 25,2 kg/ngày.  ượng chất thải r n thông thường này nếu 

không có biện pháp thu gom hợp lý sẽ ảnh hưởng đến môi trường nước mặt tại dự án 

và các hộ dân xung quanh. Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng biện pháp thu gom, xử lý 

thích hợp lượng chất thải r n sinh hoạt phát sinh tại dự án. 
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2.1.3. T c động do chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại trong giai đoạn này chủ yếu phát sinh từ quá trình bảo dưỡng 

duy tu máy móc, chủ yếu từ động cơ của xáng cạp và các loại chất thải nguy hại khác 

với số lượng tương đối ít bao gồm bóng đèn huỳnh quang hư hỏng, dầu nhớt thải, giẻ 

lau dính dầu nhớt,... 

Chất thải nguy hại phát sinh với khối lượng không lớn, tùy thuộc vào thời gian 

sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị.  ượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện phục vụ 

quá trình hoạt động dự án trung bình 7,0 lít/lần thay và 03 tháng thay nhớt/lần (theo 

Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu lỏng – Trung tâm Khoa học Kỹ thuật 

Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc Phòng, 2002). Trong quá trình hoạt động, dự án sử 

dụng 15 phương tiện nên lượng dầu nhớt thải ước tính khoảng 105 lít/lần. 

Thời gian phát sinh chất thải nguy hại không thường xuyên, diễn ra trong suốt 

thời gian dự án tồn tại và chỉ phát sinh khi tiến hành sửa chữa đột xuất hoặc bảo dưỡng 

định kỳ. 

Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.16. Thành phần và khối lƣợng chất thải nguy hại tại dự án 

STT Loại Mã CTNH Số lƣợng  

1 Bóng đèn huỳnh quang hư hỏng 16 01 06 1,0 kg/tháng 

2 Dầu nhớt thải 17 02 04 105 lít/lần thay 

3 Giẻ lau dính dầu nhớt 18 02 01 4,0 kg/tháng 

4 Bình  c-quy thải 16 01 12 30 kg/lần thay 

5 Que hàn thải 07 04 01 1,5 kg/tháng 

6 Xỉ hàn thải 07 04 02 1,5 kg/tháng 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân, 2023) 

Chất thải nguy hại khi thải trực tiếp vào môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến môi trường đất, nước, không khí và sức khỏe CNV làm việc tại dự án. 

Gia tăng thành phần kim loại nặng trong đất gây ô nhiễm đất mặt, thay đổi hệ vi 

sinh vật ở lớp đất này; nếu chất thải nguy hại này thải bỏ vào môi trường nước, sẽ làm 

nước bị nhiễm kim loại nặng, gia tăng hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ, dầu nổi trên 

mặt nước, làm giảm khả năng quang hợp của động, thực vật dưới nước. Bên cạnh đó, 

một số chất ô nhiễm sẽ bốc hơi và gây ô nhiễm môi trường không khí. Đối với con 

người, các chất độc hại có thể xâm nhập qua đường hô hấp, da, hệ tiêu hóa gây ảnh 

hưởng đến hệ thần kinh, máu, gan, gây chóng mặt, nôn mửa, bất tỉnh,… 

Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế tác động ô 

nhiễm môi trường do chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động dự án. 

2.1.4. T c động đến môi trƣờng không khí 

Do đặc điểm của loại hình dự án là nuôi trồng thủy sản nên nguồn gây ô nhiễm 

môi trường không khí của dự án xuất phát từ các hoạt động sau: 

- Ô nhiễm khí thải và bụi sinh ra từ các phương tiện vận chuyển; 

- Khí thải phát sinh từ bãi chôn lấp; 

- Mùi hôi phát sinh từ quá trình chôn lấp rác; 
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- Mùi hôi quá trình từ vận chuyển rác thải và từ quá trình vận hành hệ thống xử 

lý nước thải; 

- Mùi, khí thải từ quá trình hàn cơ khí. 

2.1.4.1. Khí thải và bụi từ c c phƣơng tiện vận chuyển 

Do dự án sử dụng 28 lao động trực tiếp nên ước tính mỗi ngày có khoảng 46 lượt xe 

g n máy ra-vào dự án. Ngoài ra, có khoảng 20 lượt xe tải vận chuyển rác thải đến dự án. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển là xe tải: 

Khí thải của các phương tiện vận chuyển có chứa bụi (kích thước hạt nhỏ hơn 

10m), SO2, NOx, CO, tổng hydrocacbon (THC) có khả năng gây ô nhiễm không khí. 

Các chất ô nhiễm này có độc tính cao hơn so với bụi từ mặt đất. Tác động của chúng 

tới môi trường phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa hình, khí tượng và mật độ phương 

tiện vận chuyển trong khu vực. 

Có khoảng 05 phương tiện vận chuyển đến dự án trong giai đoạn vận hành thương 

mại nên lượng ô nhiễm khói thải từ các phương tiện này tương đối lớn nhưng nguồn phát 

sinh không thường xuyên, không liên tục, tùy vào từng thời điểm trong ngày. 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 1993), tải lượng của 

các chất gây ô nhiễm không khí đối với những xe tải có tải trọng từ 3,5 tấn đến 16 tấn 

khi sử dụng 1,0 tấn dầu DO sẽ thải vào môi trường một lượng các khí thải như sau: 

Bảng 4.17. Hệ số ô nhiễm của c c phƣơng tiện vận chuyển sử dụng dầu DO trong 

giai đoạn vận hành thƣơng mại 

          Chất ô nhiễm 

Tình trạng 

 ụi(TSP) SO2 NO2 CO VOC 

(g/xe.km) 

Chạy không tải 611x10
-3 

582x10
-3

 1.620x10
-3

 913x10
-3

 511x10
-3

 

Chạy có tải 1.190x10
-3

 786x10
-3

 2.960x10
-3

 1.780x10
-3

 1.270x10
-3

 

 (Nguồn: WHO, 1993) 

Căn cứ vào thực tế hoạt động của dự án, dự kiến số lượt phương tiện vận 

chuyển khoảng 20 lượt/ngày. 

Dựa vào số lượt xe và hệ số ô nhiễm ở bảng trên, ước tính tải lượng ô nhiễm do 

khí thải của các phương tiện vận chuyển với quãng đường vận chuyển trong khu vực 

dự án khoảng 1,0 km được trình bày trong bảng sau. 

 ảng 4.18. Tải lƣợng ô nhiễm không khí do c c phƣơng tiện vận chuyển trong 

giai đoạn vận hành thƣơng mại 

             Thông số 

Tình trạng 

 ụi (TSP) SO2 NO2 CO VOC 

(g/ngày) 

Chạy không tải 14,66 13,96 38,88 21,92 12,26 

Chạy có tải 28,56 18,86 71,04 42,72 30,48 

 (Nguồn: WHO, 1993) 

Khi các phương tiện vận chuyển hoạt động, định mức tiêu thụ nhiên liệu vào 

khoảng 40 lít/giờ, các phương tiện hoạt động tại dự án khoảng 1,0 giờ nên tổng lượng 

nhiên liệu tiêu thụ khoảng 800 lít. Khối lượng riêng của dầu DO 0,84 kg/lít. Vậy nhu 

cầu tiêu thụ dầu tính theo khối lượng là 672 kg/ngày. 
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Ước tính tiêu thụ 1,0 kg dầu DO, phương tiện sẽ cho ra lượng khí 38 m
3
.                 

Như vậy, lưu lượng khí thải của phương tiện vận chuyển là 25.536 m
3
/giờ. Nồng độ 

các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển như sau: 

Bảng 4.19. Nồng độ ô nhiễm không khí do c c phƣơng tiện vận chuyển trong giai 

đoạn vận hành thƣơng mại 

             Thông số 

Tình trạng 

 ụi (TSP) SO2 NO2 CO VOC 

(mg/m
3
 ) 

Chạy không tải 0,958 0,912 2,538 1,43 0,8 

Chạy có tải 1,864 1,232 4,636 2,788 1,99 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(Gi  trị trung bình 1 giờ) 
0,3 0,35 0,2 30 - 

 (Nguồn: WHO, 1993) 

Như vậy, nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển 

thấp hơn so với quy chuẩn cho phép, trừ thông số Bụi, SO2 và NO2. Do đó, Chủ dự án 

sẽ yêu cầu các phương tiện vận chuyển t t máy, không chạy không tải trong khu vực 

dự án. Bên cạnh đó, dự án có khuôn viên khá rộng và trồng nhiều cây xanh nên mức 

độ ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh không đáng kể. 

- Khí thải từ phương tiện vận chuyển xe 2 bánh: 

Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông bao gồm: COx, NOx, SOx, 

CxHy, Aldehyde,... Hệ số ô nhiễm do các xe g n máy chạy xăng tạo ra được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 4.20. Hệ số ô nhiễm của xe gắn máy chạy xăng trong giai đoạn vận hành 

thƣơng mại 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/1.000L xăng) 

1 CO 291 

2 CxHy 33,2 

3 NOx 11,3 

4 SO2 0,9 

5 Aldehyde 0,4 

(Nguồn: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993) 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, dự án sẽ thu hút số lượng lớn nguồn lao 

động và ước tính có 28 công nhân làm việc trực tiếp tại dự án. Bên cạnh đó, các 

phương tiện đi lại chủ yếu của CNV là xe g n máy với số lượt xe ra vào dự án khoảng 

46 lượt/ngày, với quãng đường di chuyển trung bình cho một lượt xe khoảng 1,0 km. 

Ngoài ra, theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao 

thông đường bộ” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính cho các loại xe g n 

máy 2 bánh là 0,03  /km. Do đó, lượng nguyên liệu tiêu thụ khoảng 1,38 lít xăng/ngày 

và số liệu này cũng được sử dụng để ước tính tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh 

trong ngày. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh được tính toán như sau: 
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Bảng 4.21. Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông trong 

giai đoạn vận hành thƣơng mại 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

Tải lƣợng ô nhiễm 

(mg/s) 

Tải lƣợng chất ô nhiễm 

từ nguồn thải (mg/m/s) 

1 CO 0,4016 223,1000 0,2231 

2 CxHy 0,0458 25,4533 0,0255 

3 NOx 0,0156 8,6633 0,0087 

4 SO2 0,0012 0,6900 0,0007 

5 Aldehyde 0,0006 0,3067 0,0003 

(Nguồn: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993) 

Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do 

nguồn phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton 

được cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuếch tán ô nhiễm của Gauss như sau: 
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Trong đó: 

- C: Nồng độ các chất ô nhiễm, mg/m³. 

- E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/m/s. 

- z: Độ cao của điểm tính toán: 1,0 m. 

- Sz: Hệ số khuếch tán theo phương z theo chiều gió. 

Sz = 0,53 x X
0,73

, X là khoảng cách của các điểm tính theo chiều gió so với 

nguồn thải. 

- U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, U = 1,5 m/s. 

- h: Độ cao so với mặt đất, m. 

Từ đó tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí tại các khoảng cách 

5,0 m, 10 m, 20 m xuôi theo chiều gió. Cụ thể nồng độ các chất ô nhiễm được thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 4.22. Nồng độ các chất ô nhiễm tại các khoảng cách khác nhau trong giai 

đoạn vận hành thƣơng mại 

Thông số 

ô nhiễm 

E 

mg/m/s 

z 

(m) 

h 

(m) 

U 

(m) 

C 

(mg/m³) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

Trung bình 1 giờ 

(mg/m
3
) 

5,0 m 10 m 20 m 

CO 0,2328 1,0 0,5 1,5 0,11378 0,07755 0,04903 30 

CxHy 0,0266 1,0 0,5 1,5 0,01298 0,00885 0,00559 - 

NOx 0,0090 1,0 0,5 1,5 0,00442 0,00301 0,00190 0,2 

SO2 0,0007 1,0 0,5 1,5 0,00035 0,00024 0,00015 0,35 

Aldehyde 0,0003 1,0 0,5 1,5 0,00016 0,00011 0,00007 - 

(Nguồn: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 2013) 
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Theo bảng tính toán ở trên cho thấy, ở khoảng cách 5,0 m, 10 m và 20 m, nồng 

độ các chất ô nhiễm như SO2, NOx, CO đều dưới quy chuẩn cho phép (áp dụng mức 

trung bình 1,0 giờ của QCVN 05:2013/BTNMT); ngoài ra, hàm lượng Hydrocacbon 

và Aldehyde đều rất nhỏ. Ngoài ra, khu vực dự án thoáng đãng và nằm cách xa khu 

dân cư. Do đó, có thể xem ảnh hưởng của các chất ô nhiễm này theo các hướng gió 

trong khu vực dự án là rất nhỏ và không đáng kể. 

2.1.4.2. Khí thải từ qu  trình chôn lấp 

Thông thường, chất hữu cơ có trong rác thải được phân làm hai loại: (1) các 

chất có khả năng phân hủy nhanh (3 tháng đến 5 năm) và (2) chất hữu cơ có khả năng 

phân hủy chậm (≥50 năm). Tỷ lệ chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học tùy thuộc 

rất nhiều vào hàm lượng lignin của chất thải. Dưới những điều kiện thông thường, tốc 

độ phân hủy được xác định trên cơ sở tốc độ sinh đạt cực đại trong vòng hai năm đầu, 

sau đó giảm dần và kéo dài trong vòng 25 năm hoặc hơn nữa. 

 ượng khí bãi rác phát thải phụ thuộc vào các yếu tố sau: Thành phần rác đem 

chôn lấp, độ ẩm của rác, lượng chất dinh dưỡng sẵn sàng cho hoạt động của vi sinh 

vật, giá trị pH, nhiệt độ, công tác vận hành bãi chôn lấp bao gồm cả độ nén chôn lấp. 

Khí bãi chôn lấp được hình thành từ những thành phần khí hiện diện với lượng 

lớn (các khí chủ yếu) và những thành phần khí chiếm lượng rất nhỏ (khí vi lượng). Các 

khí chủ yếu được hình thành trong quá trình phân hủy phần chất hữu cơ có trong 

CTRSH. Một số khí vi lượng, mặc dù tồn tại với lượng nhỏ có thể mang tính độc và 

nguy cơ tác hại đến sức khỏe cộng đồng cao. 

Bảng 4.23. Thành phần chất hữu cơ trong r c có khả năng phân hủy sinh học 

nhanh và chậm 

Thành phần chất hữu cơ 
Khả năng phân hủy sinh học 

Nhanh Chậm 

Rác thực phẩm x  

Giấy báo x  

Giấy loại x  

Carton x  

Plastic Không phân hủy sinh học 

Vải   x 

Cao su  x 

Da  x 

Rác vườn x  

Gỗ  x 

Các chất hữu cơ khác  x 

(Nguồn: Tchobanoglous và cộng sự, 1993) 
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Bảng 4.24. Khả năng phân hủy sinh học các chất hữu cơ có trong r c sinh hoạt 

Thành phần chất hữu cơ Hàm lƣợng lignin (%VS) 
Phần % có khả năng 

phân hủy sinh học (%VS) 

Rác thực phẩm x  

Giấy báo x  

Giấy loại x  

Carton x  

Rác vườn x  

(Nguồn: Tchobanoglous và cộng sự, 1993) 

 *Ghi chú: 

- VS: chất r n bay hơi; 

- Phần có khả năng phân hủy sinh học = 0,83 – 0,028  C ( C là hàm lượng 

lignin). 

Những chất phân huỷ bị hoà tan một phần và sẽ chảy theo nước rỉ ra ngoài, 

những khoáng chất không hoà tan sẽ tồn lưu trong bãi rác và sẽ tạo thành khí trong 

một thời gian xác định. Thành phần của khí gas trong giai đoạn đầu chủ yếu là 

carbondioxide (CO2) và một số loại khí như N2 và O2. Sự có mặt của khí CO2 trong bãi 

chôn lấp tạo điều kiện cho vi sinh vật kỵ khí phát triển và từ đó b t đầu giai đoạn hình 

thành khí methane. Như vậy, các sản phẩm khí chủ yếu được tạo thành ở bãi rác là 

Methane, Amoniac, Sulphua hydro, Carbondioxide,… 

Thành phần khí thải được tìm thấy ở bãi chôn lấp CTR đợc thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.25. Thành phần một số chất khí cơ bản trong khí thải bãi chôn lấp rác 

STT Thành phần khí % thể tích 

1 CH4 45 – 60 

2 CO2 40 – 60 

3 N2 2,0 – 5,0 

4 O2 0,1 – 1,0 

5 NH3 0,1 – 1,0 

6 SOx, H2S, mercaptan,… 0 – 1,0 

7 H2 0 – 0,2 

8 CO 0 – 0,2 

9 Chất hữu cơ bay hơi vi lượng 0,01 – 0,6 

(Nguồn: Handbook of Solid waste Management, 1994) 

Ngoài ra, trong thành phần của khí bãi rác còn chứa một số khí khác nữa như 

hydrocacbon (CH2); Toluend (C6H5CH3); Benzen (C6H6) trong điều kiện bãi chôn lấp 

hoạt động ổn định sau thời gian từ 1 – 2 năm. 

*Cơ chế hình thành c c khí từ bãi chôn lấp 

Các loại rác thải dễ phân hủy (như thực phẩm, trái cây hỏng,…) trong điều kiện 

nhiệt độ và độ ẩm thích hợp (nhiệt độ tốt nhất là 35
0
C và độ ẩm 70% – 80%) sẽ được 

các vi sinh vật phân hủy tạo ra mùi hôi và nhiều loại khí gây ô nhiễm khác có tác động 

xấu đến môi trường, sức khỏe và khả năng hoạt động của con người. 

Cơ chế sinh hóa diễn ra trong hố chôn lấp chất thải r n được thể hiện trong hình sau: 
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Hình 4.2. Cơ chế sinh hóa diễn ra trong hố chôn lấp chất thải rắn 

Quá trình hình thành các khí chủ yếu: Quá trình hình thành các khí chủ yếu từ ô 

chôn lấp diễn ra qua 5 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Giai đoạn thích nghi;  

- Gia đoạn 2: Giai đoạn chuyển hóa; 

- Giai đoạn 3: Giai đoạn acid hóa; 

- Giai đoạn 4: Giai đoạn methane hóa; 

- Giai đoạn 5: Giai đoạn phân hủy hoàn toàn. 

Giai đoạn 1: Giai đoạn thích nghi. Quá trình phân hủy sinh học xảy ra trong 

điều kiện hiếu khí vì một phần không khí bị giữ lại trong bãi chôn lấp. Nguồn vi sinh 

vật hiếu khí và kỵ khí có từ lớp đất phủ hàng ngày hoặc lớp đất phủ cuối cùng khi 

đóng cửa bãi chôn lấp. Bên cạnh đó, bùn từ trạm xử lý nước thải được đổ bỏ tại bãi 

chôn lấp và nước rò rỉ tuần hoàn lại bãi chôn lấp cũng là những nguồn cung cấp vi sinh 

vật cần thiết để phân hủy rác thải. 

Giai đoạn 2: Giai đoạn chuyển hóa. Hàm lượng oxy trong bãi chôn lấp giảm 

dần và điều kiện kỵ khí b t đầu hình thành. Khi môi trường trong bãi chôn lấp trở nên 

kỵ khí hoàn toàn, nitrate và sulfate, các chất đóng vai trò là chất nhận điện tử trong các 

phản ứng chuyển hóa sinh học, thường bị khử thành khí N2 và H2S (Phương trình 1, 2, 

và 3). 

2CH3CHOHCOOH  +  SO4
2-

   2CH3COOH  +     S
2-

  +  H2O  +  CO2 (1) 

 Lactate              Sulfate      Acetate    Sulfide 
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4H2  +  SO4
2-

    S
2-

  +  4H2O (2) 

S
2-

  +  2H
+ 

   H2S (3) 

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ, trong đó có chứa sulfur trong chất thải r n 

sẽ tạo thành các chất có mùi hôi đặc trưng như: Methyl mercaptan và axit amino 

butyric. 

CH3SCH2CH(NH2)COOH →  H3SH           +         CH3CH2CH2(NH2)COOH 

Methionine                     Methyl mercaptan              Aminobutyric acid 

Methyl mercaptan có thể phân hủy tạo ra methyl alcohol và H2S. Quá trình 

phân hủy rác thải chứa nhiều đạm bao gồm cả quá trình lên men chua, lên men thối, 

mốc xanh, mốc vàng,… có mùi ôi thiu. 

Đối với các acid amin: tùy theo môi trường mà CTR có chứa các acid amin sẽ 

bị vi sinh vật phân hủy trong điều kiện kỵ khí hay hiếu khí. 

Sự gia tăng mức độ kỵ khí trong môi trường bãi chôn lấp có thể kiểm soát được 

bằng cách đo điện thế oxy hóa khử của chất thải. Quá trình khử nitrate và sulfate xảy 

ra ở điện thế oxy hóa khử trong khoảng từ -50 đến -100 mV. Khí CH4 được tạo thành 

khi điện thế oxy hóa khử dao động trong khoảng từ -150 đến -300 mV. Khi điện thế 

oxy hóa khử tiếp tục giảm, tập hợp vi sinh vật chuyển hóa các chất hữu cơ có trong rác 

thành CH4 và CO2 b t đầu quá trình 3 giai đoạn nhằm chuyển hóa các chất hữu cơ 

phức tạp thành các acid hữu cơ và các sản phẩm trung gian khác như trình bày trong 

giai đoạn 3. Ở giai đoạn 2, pH của nước rò rỉ b t đầu giảm do sự có mặt của các acid 

hữu cơ và ảnh hưởng của khí CO2 sinh ra trong bãi chôn lấp. 

Giai đoạn 3: Giai đoạn acid hóa. Tốc độ tạo thành các acid hữu cơ tăng nhanh. 

Bước thứ nhất của quá trình 3 giai đoạn là thủy phân các hợp chất cao phân tử (như 

lipids, polysaccharides, protein, nucleic acids,…) thành các hợp chất thích hợp cho vi 

sinh vật. Bước thứ hai là quá trình chuyển hóa sinh học các hợp chất sinh ra từ giai 

đoạn 1 thành các hợp chất trung gian có phân tử lượng thấp hơn mà đặc trưng là acetic 

acid, một phần nhỏ acid fulvic và một số acid hữu cơ khác. CO2 là khí chủ yếu sinh ra 

trong giai đoạn 3. Một phần nhỏ khí H2 cũng được hình thành trong giai đoạn này. 

Giai đoạn 4. Giai đoạn methane hóa. 

Các acid hữu cơ đã hình thành đượcchuyển hóa thành CH4 và CO2. 

Giai đoạn 5: Giai đoạn phân hủy hoàn toàn. Giai đoạn này xảy ra sau khi các 

chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học sẵn có đã được chuyển hóa hoàn toàn 

thành CH4 và CO2 ở giai đoạn 4. Khi lượng ẩm tiếp tục thấm vào phần chất thải mới 

thêm vào, quá trình chuyển hóa lại tiếp tục xảy ra. Tốc độ sinh khí sẽ giảm đáng kể ở 

giai đoạn 5 vì hầu hết các chất dinh dưỡng sẵn có đã bị rửa trôi theo nước rò rỉ trong 

các giai đoạn trước đó và các chất còn lại hầu hết là những chất có khả năng phân hủy 

chậm. Khí chủ yếu sinh ra ở giai đoạn 5 là khí CH4 và CO2. 

Một cách tổng quát, phản ứng phân hủy kỵ khí chất thải r n xảy ra như sau: 

                                 

Chất hữu cơ + H2O                                  Chất hữu cơ     +  CH4  +  CO2  +  Các khí khác  

       (Rác)                 (đã bị phân hủy sinh học) 

vi sinh vật 



  o c o đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự  n  

“Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý r c Phú Thạnh” 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV BÁCH PHÚC KHANG 

ĐC: 573, ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
82 

Thông thường, chất hữu cơ có trong rác thải được phân làm hai loại: (1) các 

chất hữu cơ có khả năng phân hủy nhanh (3 tháng đến 5 năm) và (2) chất hữu cơ có 

khả năng phân hủy chậm (≥ 50 năm). 

Ngoài ra hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC) và khí vi lượng thoát ra từ bãi 

chôn lấp là rất lớn. Hiện tại các khí này vẫn chưa được phân tích đầy đủ. 

Theo các nghiên cứu mới nhất, các bãi chôn lấp và các khu vực chôn lấp các 

chất hữu cơ có khả năng tạo thành phosphine và một số loại khí vi lượng rất độc hại, 

có khả năng gây chết người, gây quái thai ở phụ nữ hoặc những tác hại khác. 

Quá trình hình thành các chất khí vi lượng: Các chất khí vi lượng có trong 

thành phần khí bãi chôn lấp được hình thành từ 2 nguồn cơ bản: (1) từ bản thân rác 

thải và (2) từ các phản ứng sinh học hoặc các phản ứng khác xảy ra trong bãi chôn lấp. 

Bảng 4.26. Diễn biến thành phần khí thải tại bãi chôn lấp 

Khoảng thời gian 

từ lúc hoàn thành 

chôn lấp (th ng) 

% trung bình theo thể tích 

N2 CO2 CH4 

0-3 5,2 88 5,0 

3-6 3,8 76 21 

6-12 0,4 65 29 

12-18 1,1 52 40 

18-24 0,4 53 47 

24-30 0,2 46 48 

30-36 1,3 50 51 

36-42 0,9 51 47 

42-48 0,4 - 48 

(Nguồn: Handbook of Solid waste Management, 1994) 

Dựa vào bảng trên cho thấy: Nồng độ CO2 trong khí thải bãi chôn lấp khá cao, 

đặc biệt trong 3 tháng đầu tiên. Khí CH4 được hình thành trong điều kiện phân hủy kỵ 

khí, chỉ tăng nhanh từ tháng 6 trở đi và đạt cực đại vào các tháng 30-36. 

*Quá trình thoát khí trong bãi chôn lấp 

Mặc dù, hầu hết khí methane thoát vào không khí, cả khí methane và khí CO2 

đều tồn tại ở nồng độ lên đến 40% ở khoảng cách 400 ft (khoảng 120 m) từ mép của 

bãi chôn lấp không có lớp lót đáy. Đối với những bãi chôn lấp không có hệ thống thu 

khí, khoảng cách này thay đổi tùy theo đặc tính của vật liệu che phủ và cấu trúc đất 

của khu vực xung quanh. Khí CO2 có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của 

không khí 1,5 lần và của khí methane 2,8 lần, do đó, khí CO2 có khuynh hướng chuyển 

động về phía đáy của bãi chôn lấp. Đó là nguyên nhân khiến cho nồng độ khí CO2 ở 

những phần thấp hơn của bãi chôn lấp ngày càng gia tăng theo thời gian. Nếu lớp lót 

đáy bãi chôn lấp là lớp đất, khí CO2 có thể khuếch tán qua lớp này và tiếp tục chuyển 

động xuống phía dưới cho đến khi tiếp xúc với mạch nước ngầm. Khí CO2 dễ dàng 

hòa tan và phản ứng với nước tạo thành acid carbonic. 

CO2 + H2O → H2CO3 
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Phản ứng này là nguyên nhân làm giảm pH và có thể làm gia tăng độ cứng và 

hàm lượng khoáng chất trong nước ngầm. Ở một nồng độ khí CO2 xác định, phản ứng 

sẽ tiếp tục cho đến khi đạt trạng thái cân bằng như sau: 

 
*Tính toán lượng khí thải phát sinh 

Thông thường khí gas ở bãi chôn lấp có sản lượng lớn nhất là 5 năm đầu tiên, 

đạt được khoảng từ 4 – 14 m
3
CH4/1 tấn phế thải khô và kéo dài khoảng 20 năm kể từ 

khi giai đoạn yếm khí đầu tiên xuất hiện. Sau đó khả năng sản sinh khí bị giảm dần, 

thậm chí có bãi chỉ còn là hiện tượng nhỏ giọt (thu hồi khí trong tình trạng ng t 

quãng), khi đó có thể tạm dừng việc thu hồi khí một thời gian. 

Để dự báo về khả năng thu hồi khí, có thể áp dụng phương pháp tính toán sau đây: 

*Thành phần hữu cơ trong rác: 

Theo kết quả phân tích thành phần rác của dự án thì thành phần rác dễ phân hủy 

chiếm tỷ lệ lớn, dao động từ 58-70% (tính trung bình là 70%). 

*Thời gian bán phân hủy của rác: 

Theo tài liệu “Solid Waste Landfill Engineering and Design” thì thời gian bán 

phân hủy của rác có nguồn gốc thực phẩm là 0,5 – 1,5 năm. Đối với điều kiện khí hậu 

ở Việt Nam thời gian bán phân hủy là khoảng 1 năm. Đối với các loại rác khác như 

giấy, gỗ, cao su, da... thời gian phân hủy khá lâu từ khoảng 5 - 25 năm. Thời gian còn 

lại lượng khí thải sinh ra ít dần và thường kéo dài. 

*Hệ số phát sinh khí 

Áp dụng mô hình tính toán lượng khí bãi rác phát sinh của Cục bảo vệ môi 

trường Mỹ - 1998 (Theo EPA - Solid Waste Disposal - 1998), và các thông số tính toán 

theo Cục thẩm định và báo cáo ĐTM - Hướng dẫn lấp báo cáo ĐTM Xử lý và vận 

hành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt - 2009: 

Bảng 4.27. Công thức tính to n lƣợng khí bãi rác phát sinh 

Lƣợng khí bãi r c ph t sinh 
Lƣợng khí thải không phải là Methane 

(NMOC) 

Q = k.R.Lo.e
-k(T-x)

 (4) 
MNMOC = 2.Lo.R. (1-e

-kt
).CNMOC. 

(3,595x10-9) (5) 

- Q:  ượng khí methane phát thải trong 

năm dự báo (m
3
/năm). 

-  o: tiềm nằng phát thải khí methane 

(m3/tấn rác): Lo = 200 m
3
/tấn rác. 

- R: lượng rác tiếp nhận TB hằng năm 

trong tuổi đời của ô chôn lấp (tấn/năm) = 

66.461 m
3
/tấn rác. 

- k: hệ số phát thải khí methane (năm -1): 

k = 0,21/năm. 

- x: Số năm chôn lấp rác (năm); 

- T : Năm dự báo. 

- MNMOC: Khối lượng phát thải của 

NMOC (tấn/năm). 

-  o: lượng khí methane dự kiến phát sinh 

(m3/tấn):  o = 200 m
3
/tấn rác. 

- R: lượng chất thải trung bình hằng năm 

= 66.461 m
3
/tấn rác. 

- k: hằng số phát sinh khí bãi rác/khí 

methane (năm -1): k = 0,02/năm. 

- t: thời gian hoạt động của bãi rác (năm). 

- CNMOC: hàm lượng NMOC trong khí 

bãi rác (ppmv as Hexane): 8.000 ppmv as 

Hexane 
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Kết quả tính toán lượng khí bãi rác phát sinh được trình bày trong bảng sau đây: 

Bảng 4.28. Lƣợng khí bãi r c ph t sinh trong năm 

Hạng 

mục 

Kết quả 

Năm 

thứ 1 

Năm 

thứ 2 

Năm 

thứ 3 

Năm 

thứ 4 

Năm 

thứ 5 

Năm 

thứ 6 

Năm 

thứ 7 

Năm 

thứ 8 

Lƣợng 

khí thải 

bãi rác 

phát sinh 

(m
3
/năm) 

3.965.926,4 3.247.025,9 2.658.440 2.176.547 1.782.005,6 1.458.982,8 1.194.514 977.985,4 

Lƣợng 

khí thải 

không 

phải là 

Methane 

(tấn/năm) 

15,139 29,979 44,525 58,783 72,758 86,457 99,884 113,046 

 

Khí thải bãi chôn lấp nếu không được kiểm soát sẽ dẫn đến quá trình tồn động 

khí trong ô chôn lấp sẽ xảy ra hiện tượng cháy nổ ô chôn lấp, nứt lớp che phủ, quá 

trình đi xuống của khí (CO2) sẽ gây ảnh hưởng đến mạch nước ngầm, khí CH4 có thể 

tồn tại gần mặt đất và gây ảnh hưởng trong phạm vi khoảng 200 m. Do đó, khí thải cần 

được thu gom và xử lý để hạn chế các tác động có thể xảy ra. 

 ượng khí thải phát sinh không phải khí methane tăng theo thời gian bãi chôn 

lấp hoạt động, tuy nhiên từ khi bãi chôn lấp đóng cửa lượng khí này không thay đổi 

trong khoảng 5- 25 năm sau khi đóng sau đó sẽ giảm dần. 

2.1.4.3. T c động của mùi hôi từ bãi chôn lấp 

Theo các tài liệu khoa học, quá trình phân hủy sinh học kỵ khí các chất thải r n 

tại các bãi chôn lấp chất thải sinh ra khoảng 168 hợp chất gây mùi như acid hữu cơ, 

rượu, aldehyt, hỗn hợp khí, este, sulphit, mercaptans,… và hầu hết trong chúng đều có 

mùi đặc trưng. 

Nhìn chung có thể gây ra các nhóm gây mùi chính như sau: 

- Nhóm các acid béo bay hơi; 

- Nhóm các indols và hợp chất phenol; 

- Nhóm amonia và các amin bay hơi; 

- Nhóm các hợp chất chứa sulphua bay hơi như sulphit, mercaptans. 

Mùi hôi của các bãi chôn lấp được phát sinh từ các nguồn chính sau: 

+ Khâu đổ rác tươi: Do tác động của các vi sinh vật hiếu khí, một số hợp chất 

hữu cơ dễ phân hủy và các hợp chất amin trong rác, nhất là các thành phần thực phẩm, 

sẽ bị phân hủy sinh ra các hợp chất gây mùi chính như NH3, acid béo,…. Bên cạnh 

mùi hôi sinh ra từ rác tươi thì một phần mùi hôi cũng được sinh ra từ nước rỉ rác do 

trong thành phần của chúng chứa nhiều hợp chất hữu cơ dễ phân hủy. 
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+ Phân hủy rác chôn lấp: Do tác động chủ yếu của các vi sinh vật kỵ khí, quá 

trình phân hủy sinh học sẽ diễn ra trong thời gian dài và lượng khí sinh ra rất lớn. Các 

hợp chất gây mùi do quá trình phân hủy này có nhiều thành phần khác nhau và tập 

trung chính như 4 nhóm gây mùi đã kể trên. Quá trình sinh ra mùi hôi ở công đoạn này  

phụ thuộc rất nhiều vào việc chôn lấp và biện pháp phủ kín. 

+ Nước rỉ rác: Các hợp chất sinh mùi hôi được sinh ra trong quá trình phân hủy 

nước rỉ rác phụ thuộc vào bề mặt của các hồ chứa nước rỉ rác, biện pháp xử lý, điều 

kiện thời tiết của từng mùa,… 

Mùi hôi phát sinh do sự phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong rác thải dưới tác 

động của các vi sinh vật sử dụng các hợp chất hữu cơ làm thức ăn. Các loại vi sinh vật 

này bao gồm: vi khuẩn, nấm men và nấm mốc. Quá trình phân huỷ của các chất hữu 

cơ bởi hoạt động của vi sinh vật sẽ phát sinh một số khí như: NH3, CO2, CO, CH4,... 

Mùi hôi phát sinh từ bãi chôn lấp chất thải r n sẽ thu hút một số vật chủ trung 

gian gây bệnh như: ruồi, muỗi, nhặng, các loài gặm nhấm,... ảnh hưởng đến môi 

trường sống của một số hộ dân và quá trình sản xuất nông nghiệp trong khu vực dự án. 

Như vậy, khi dự án đi vào hoạt động sẽ tác động đến môi trường không khí 

xung quanh là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, cần có các biện pháp quản lý và xử 

lý nghiêm ngặt. Thời gian tác động từ khi bãi b t đầu hoạt động và sau khi đóng bãi, 

phạm vi tác động khoảng 100÷200 m. Ngoài ra, dự án có vị trí cách xa khu vực dân 

cư, xung quanh dự án là ruộng lúa nên tác động của mùi hôi có ảnh hưởng không đáng 

kể đến cuộc sống của người dân trong khu vực dự án. 

2.1.4.4. Mùi hôi từ qu  trình vận chuyển r c thải và từ qu  trình vận hành hệ 

thống xử lý nƣớc thải  

Mùi hôi phát sinh do rác phân hủy từ các phương tiện vận chuyển trên các đoạn 

đường thu gom và mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải của dự án là các sản 

phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm H2S, Mercaptane, NH3… Trong 

đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân 

thu gom rác, người dân sinh sống ven đường và người điều khiển các phương tiện tham 

gia giao thông. Các hợp chất gây mùi do phân hủy kỵ khí như sau: 

Bảng 4.29. Các hợp chất gây mùi chứa lƣu huỳnh do phân hủy kỵ khí 

STT C c hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng ph t 

hiện (ppm) 

1 Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH Mùi tỏi, cà phê mạnh 0,00005 

2 Amyl mercaptan CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

3 Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

4 Crotyl mercaptan 
CH3-CH=CH-CH2-

SH 
Mùi chồn 0,000029 

5 Dimethyl sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

6 Ethyl mercaptan CH3CH2-SH B p cải thối 0,00019 

7 Hydrogen sulfide H2S Trứng thối 0,00047 

8 Methyl mercaptan CH3SH B p cải thối 0,0011 
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STT C c hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng ph t 

hiện (ppm) 

9 Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

10 Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

11 Tert-butyl Mercaptan (CH3)3C-SH Mùi chồn, khó chịu 0,00008 

12 Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

(Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology –

Ermoupolis. Odor emission in a small wastewater treatment plant, 2001) 

Như vậy, theo bảng trên cho thấy, các chất Mecaptan gây mùi tại mỗi bãi rác 

chủ yếu là H2S, CH3SH và NH3. 

Thành phần mùi hôi có chứa rất nhiều các hợp chất hóa học nên khi tiếp xúc với 

cơ thể sẽ gây một số tác động như sau: 

- Tác động xấu đến hệ thống hô hấp, có thể là nguyên nhân gây ung thư phổi 

nếu trong thành phần của chúng có một số hợp chất khí nguy hại. 

- Có khả năng gây ra bệnh bạch cầu ở trẻ em và ung thư thận nếu như phải tiếp 

xúc trong thời gian dài. 

- Gây ra những bệnh về da. 

- Gây ngứa m t. 

- Tạo cảm giác khó chịu cho người tiếp xúc, từ đó gián tiếp gây ra một số bệnh 

như mất ngủ, tinh thần bất ổn, dễ nổi nóng, cáu bẳn,… 

- Ngoài ra, tác động về mặt xã hội còn có thể thấy qua việc giảm giá trị đất đai 

tại những khu vực chịu ảnh hưởng của mùi hôi. 

Tuy nhiên, lượng rác chôn lấp không nhiều nên lượng khí thải sinh ra không 

đáng kể. Đồng thời, khu đất xây dựng Bãi chôn lấp cách xa khu vực dân cư, xung 

quanh dự án chủ yếu là ruộng lúa nên các tác động do khí thải là không nghiêm trọng. 

*Tác hại của các yếu tố gây ô nhiễm tới môi trường không khí 

- Tác hại của H2S: 

Khí H2S có màu lục, dễ lan truyền trong không khí và có mùi trứng thối đặc 

trưng, được oxy hoá nhanh chóng để tạo thành các sunfat, các hợp chất có độc tính 

thấp hơn. 

Bảng 4.30. Các ảnh hƣởng của khí H2S lên con ngƣời 

Nồng độ (ppm) Ảnh hƣởng sinh lý 

1-2 Mùi hôi thối nhẹ 

2-4 Mùi hôi thối chưa nặng 

3 Mùi hôi thối rõ rệt 

5-8 Gây mệt mỏi và khó chịu 

80-120 Chịu được trong 6 giờ mà không bị triệu chứng nghiêm trọng nào 

200-300 
Đau đớn trong cơ m t, mũi và cổ từ 3-5 phút sau khi ngửi và rất 

khó khăn có thể chịu được từ 30-60 phút 

500-700 Sự sống bị nguy hiểm với nhiễm độc cấp sau 30 phút hít thở 
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- Tác hại của CH4 và CO2: 

Khí Mê tan là sản phẩm cuối cùng của quá trình lên men kỵ khí, nó ít gây độc 

hại. Mối đe dọa chủ yếu nhất liên quan đến khí sinh ra từ bãi chôn lấp chất thải r n là 

vấn đề cháy nổ khi khí Mê tan tồn tại ở nồng độ 5-15%. 

Các khí CH4 và CO2 là những chất gần như trong suốt đối với tia sáng có bước 

sóng ng n. Ngược lại, đối với bức xạ sóng dài (tia hồng ngoại), chúng hấp thụ rất 

mạnh. Kết quả là sự có mặt của chúng làm cho năng lượng mặt trời bức xạ từ mặt đất 

vào bầu trời dưới dạng các tia hồng ngoại, bị các chất ô nhiễm này cản trở và hấp thụ 

rồi tỏa nhiệt vào bầu khí quyển. Trong khi đó, năng lượng mặt trời vẫn bức xạ xuống 

mặt đất một cách bình thường không bị cản trở. Chính vì thế mà nhiệt độ trái đất sẽ bị 

tăng cao do mất cân bằng giữa năng lượng thu được và năng lượng tỏa ra. Do đó, khí 

CH4 và CO2 là những khí gây hiệu ứng nhà kính. Khí CH4 hấp thụ tia hồng ngoại 

mạnh gấp 20 lần so với khí CO2 ở bước sóng 8-12 mm – khoảng bức xạ hồng ngoại 

của trái đất. Do đó, dù phát sinh ở nồng độ thấp nhưng khí CH4 cũng đóng vai trò rất 

quan trọng trong việc gây hiệu ứng nhà kính. 

- Tác hại của các khí axit (SOx, NOx) 

+ SOx, NOx là các chất khí kích thích, khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm ướt tạo 

thành các axít. SOx, NOx vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc hoà tan vào nước bọt rồi 

vào đường tiêu hoá sau đó phân tán vào máu tuần hoàn. SOx, NOx khi kết hợp với bụi 

tạo thành các hạt bụi axít lơ lửng, nếu kích thước nhỏ hơn micromét sẽ vào tới phế 

nang, bị đại thực bào phá huỷ hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. 

+ Khí SO2 được hấp thụ rất nhanh khi hít thở ở đoạn trên của đường hô hấp. 

SO2 và acid của nó ở nồng độ thấp đã gây ra sự kích thích đối với bộ máy hô hấp của 

con người và động vật; ở nồng độ cao sẽ gây ra sự biến đổi bệnh lý về bộ máy hô hấp 

và có thể dẫn đến tử vong. SO2 có thể nhiễm độc qua da gây sự chuyển hóa làm giảm 

dự trữ kiềm trong máu, đào thải amôniac ra nước tiểu và kiềm ra nước bọt. Độc tính 

chung của SO2 thể hiện ở rối loạn chuyển hóa protein và đường, thiếu vitamin B và C, 

ức chế enzym oxydaza. 

+  NO2 là khí có màu hơi hồng, mùi h c, có thể phát hiện được vào khoảng 0,12 

ppm. Tính chất quan trọng của NO2 trong phản ứng quang hóa học là hấp thụ bức xạ tử 

ngoại. NO2 với nồng độ 100 ppm có thể gây tử vong cho người và động vật sau vài phút 

tiếp xúc. Với nồng độ 5 ppm sau vài phút tiếp xúc ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp. Con 

người tiếp xúc lâu với khí NO2 khoảng 0,06 ppm có thể gây các bệnh trầm trọng về phổi. 

- Tác hại của các hợp chất hydrocarbons 

Hydrocarbons là các hợp chất hóa học do hydro và carbon hợp thành. Đối với 

người, hydrocarbons làm sưng tấy màng nhầy của phổi, thu hẹp cuống phổi và làm sưng 

tấy m t. Một số nghiên cứu còn chứng tỏ rằng, hydrocarbons còn có thể gây ung thư phổi. 

Hydrocarbons thường ít gây nhiễm độc mãn tính mà chỉ gây nhiễm độc cấp 

tính. Các triệu trứng nhiễm độc cấp ảnh là: suy nhược, chóng mặt, say co giật ngạt, 

viêm phổi, áp xe phổi. Khi hít thở hơi hydrocarbons ở nồng độ 40.000 mg/m
3
 có thể bị 

nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng tức ngực, chóng mặt, rối loạn giác quan tâm 

thần, nhức đầu, buồn nôn. Khi hít thở hơi hydrocarbons với nồng độ 60.000 mg/m
3
 sẽ 

xuất hiện các cơn co giật, rối loạn tim và hô hấp, thậm chí có thể tử vong. 
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2.1.4.5. Mùi, khí thải từ hoạt động hàn cơ khí 

Quá trình hàn các kết cấu thép, sửa chữa máy móc, thiết bị tại dự án sẽ sinh ra một 

số chất ô nhiễm từ quá trình cháy của que hàn, trong đó chủ yếu là các chất CO, NOx.  

Nồng độ của chúng được thể hiện như sau: 

Bảng 4.31. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn 

STT Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

1 Khói hàn (mg/que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

2 CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 

3 NOx (mg/que hàn) 12 20 30 45 70 

     (Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2008) 

Mặc dù hoạt động hàn chỉ diễn ra trong quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị 

phục vụ quá trình hoạt động dự án, không thường xuyên và không liên tục nhưng khói 

hàn phát sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại dự án. Ngoài ra, trong 

quá trình hàn cơ khí sẽ phát sinh chất thải nguy hại là que hàn thải, xỉ hàn thải với khối 

lượng khoảng 3,0 kg/tháng. 

Tiếp xúc với khói, hơi và khí hàn gây các triệu chứng cấp tính như kích ứng 

m t, mũi họng, chóng mặt, buồn nôn. Người lao động khi gặp phải các triệu chứng 

trên cần rời khu vực hàn ngay lập tức, di chuyển ra nơi thoáng khí và tìm đến phòng y 

tế để có hướng xử trí thích hợp. Tiếp xúc kéo dài với khói hàn có thể gây ra tổn thương 

đường hô hấp và các bệnh khác như ung thư phổi, ung thư thanh quản và các bệnh 

đường tiết niệu khác. Bên cạnh đó, khói hàn có thể gây sốt hơi kim loại, loét dạ dày, 

tổn thương thận và hệ thống thần kinh. Tiếp xúc kéo dài với Mangan có thể gây ra các 

triệu chứng giống bệnh Parkinson. Cadmium trong khói hàn có thể gây tử vong trong 

thời gian ng n. Các loại khí Heli, Argon và Cacbon dioxit còn có thể gây ngưng thở. 

Đặc biệt là khi xưởng hàn bị giới hạn trong không gian kín, khí Carbon monoxit hình 

thành có thể gây tử vong cho người lao động. Ngoài ra trong quá trình hàn, Crom kim 

loại được chuyển đổi sang trạng thái Cr (VI). Crom là thành phần của thép không gỉ, 

hợp kim không màu, kim loại mạ Crom và là thành phần của một số vật liệu hàn. Khí 

Cr (VI) rất độc và có thể làm tổn thương m t, da, mũi, họng, phổi và là nguyên nhân 

gây ung thư. Giới hạn tiếp xúc cho phép của Cr(VI) (PE ) theo OSHA là 5,0 μg/m
3
. 

Tuy nhiên, do hoạt động sửa chữa máy móc, thiết bị không lớn và hoạt động hàn chỉ 

diễn ra trong thời gian ng n và không liên tục nên tác động gây ảnh hưởng tiêu cực 

đến môi trường và sức khỏe con người không đáng kể. Mặc dù vậy, Chủ dự án sẽ áp 

dụng các biện pháp quản lý và xử lý thích hợp để hạn chế các tác động tiêu cực do bụi, 

khí thải từ quá trình hàn cơ khí tại dự án. 

2.1.5. T c động do tiếng ồn, độ rung từ qu  trình hoạt động của m y móc, thiết bị 

Bên cạnh nguồn ô nhiễm bụi và khí thải từ các phương tiện phục vụ quá trình 

chôn lấp, việc hoạt động các phương tiện trên còn gây ô nhiễm tiếng ồn và chấn động. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao 

động của Tổng  iên đoàn  ao động Việt Nam, tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết 

các bộ phận trong cơ thể người. Các tác động này được thể hiện cụ thể ở các dãy tần số 

khác nhau và được thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 4.32. T c động của tiếng ồn có cƣờng độ cao với sức khỏe con ngƣời 

Mức ồn (d A) T c dụng lên ngƣời nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 B t đầu làm biến đổi nhịp tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 ÷ 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa làm yếu xúc giác và cơ b p 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

150 Nếu nghe lâu sẽ thủng màng tai 

160 Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm 

190 Chỉ nghe trong thời gian ng n đã nguy hiểm 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2003) 

Tiếng ồn phát sinh tại dự án chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện như xe 

vận chuyển rác thải, máy xúc, máy ủi, xe lu; ngoài ra, hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển của công nhân cũng phát sinh tiếng ồn khi ra vào khu vực dự án. 

Bảng 4.33. Mức ồn tối đa từ hoạt động của c c phƣơng tiện vận chuyển và thiết bị 

cơ giới tại khu vực mỏ 

STT C c phƣơng tiện Mức ồn c ch nguồn 1,0 m (d A) 

1 Xe rác 95 

2 Máy xúc 93 

3 Máy ủi 91 

4 Xe lu 94 

QCVN 26:2010/BTNMT (dBA) 70 

QCVN 24:2016/BYT (dBA) 85 

   (Nguồn: Đinh Đắc Hiến và Trần Văn Địch, 2005) 

  Mức ồn ở các nguồn với khoảng cách nguồn ồn từ các phương tiện vận chuyển 

được tính toán theo công thức sau: 

  Lp(X) = Lp(X0) + 20 log10(X0/X) 

  Trong đó: 

  - Lp(X0): Mức ồn cách nguồn 1,0 m (dBA); 

  - Lp(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán; 

  - X: Vị trí cần tính toán; 

- X0 = 1,0 m. 

Bảng 4.34. Mức ồn tối đa của các máy móc, thiết bị khi cách nguồn với từng 

khoảng cách khác nhau 

STT C c phƣơng tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

10 m 20 m 50 m 100 m 

1 Xe rác 75 68,98 61,02 55,00 

2 Máy xúc 73 66,98 59,02 53,00 

3 Máy ủi 71 64,98 57,02 51,00 

4 Xe lu 74 67,98 60,02 54,00 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 

QCVN 24:2016/BYT 85 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2021) 
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Theo bảng tham khảo trên cho thấy, mức ồn chung tại khu vực dự án dao động 

trong khoảng từ 71 dBA – 75 dBA trong phạm vi 10 m và giảm dần trong bán kính 

100 m. 

Các thiết bị gây ồn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại dự án. 

Tác động này được đánh giá là tiêu cực nhưng chỉ mang tính cục bộ và tạm thời. Tuy 

nhiên, các thiết bị mà dự án sẽ sử dụng đều đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất 

lượng của cơ quan chức năng, được phép lưu hành và sử dụng; do đó, sẽ hạn chế được 

tiếng ồn trong quá trình nạo vét tại dự án và Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp cần 

thiết để hạn chế đến mức thấp nhất tác động của các nguồn phát sinh tiếng ồn đến công 

nhân và khu vực xung quanh dự án. 

Bên cạnh đó, quá trình hoạt động của các phương tiện, máy móc, thiết bị phục 

vụ quá trình hoạt động dự án cũng phát sinh độ rung gây ảnh hưởng đến công nhân 

làm việc trực tiếp tại dự án. Rung động cục bộ có thể gây các bệnh nghề nghiệp như: 

Rối loạn thần kinh, rối loạn vận mạch, tổn thương cơ,… Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng 

các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế tác động của độ rung đến sức khỏe công nhân 

làm việc trực tiếp tại dự án. 

2.1.6. T c động đến môi trƣờng đất 

Chất lượng môi trường đất trong khu vực bãi chôn lấp và khu vực lân cận sẽ 

chịu ảnh hưởng gián tiếp do không khí, nguồn nước (nước mặt và nước ngầm) bị ô 

nhiễm, nước mưa chảy tràn kéo theo rác và các chất bẩn khác và trực tiếp bởi rác thải 

ở những nơi rác được đổ ra đất. Tuy nhiên, trong khu vực bãi chôn lấp, rác chỉ bị rơi 

vãi quanh khu vực đang chôn lấp, trên đường nội bộ dẫn từ khu vực cầu cân đến ô 

chôn lấp. Do đó, nguồn gây ô nhiễm thứ trực tiếp không đáng kể. Các tác động gián 

tiếp chỉ có thể kh c phục được khi khí bãi chôn lấp và nước rỉ rác được thu gom, xử lý 

và quản lý hợp lý. Khi môi trường không khí và môi trường nước đã bị ô nhiễm sẽ ảnh 

hưởng đến môi trường đất. 

Do sự thẩm thấu của nước rác vào đất dẫn đến sự khuếch tán, chuyển hoá các 

chất gây ô nhiễm vào trong đất, ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của đất và chất 

lượng môi trường đất. Tuy nhiên, các ảnh hưởng này sẽ giảm đáng kể khi đáy các ô 

chôn lấp đã được xử lý với việc đầm nén chặt, lót các lớp chống thấm ở đáy và các mặt 

bên (thành) của ô chôn lấp. Mặc khác, nồng độ của các kim loại nặng không lớn nên 

mức độ ảnh hưởng không lớn đến chất lượng đất tại khu vực dự 

án.

 
Hình 4.3. Đƣờng di chuyển chất ô nhiễm từ bãi chôn lấp đến môi trƣờng đất, 

nƣớc, động vật, thực vật 
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2.1.7. T c động đến kinh tế - xã hội 

- Ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh do tăng mật độ giao thông, gây 

bụi, ồn và nguy cơ gây tai nạn 

Hoạt động tại bãi chôn lấp sẽ làm tăng mật độ giao thông trong cả hai giai đoạn 

xây dựng và vận hành, hậu quả kéo theo là sự tăng tải lượng các chất gây ô nhiễm, làm 

giảm chất lượng môi trường không khí xung quanh là không thể tránh khỏi. Tuy số 

lượng xe chở rác không đáng kể so với mật độ xe lưu thông trên đường Km16 nhưng 

các xe chở rác sẽ sử dụng tuyến đường này là đường vận chuyển duy nhất, nên có thể 

làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giữa xe chở rác và xe lưu thông trên tuyến đường này. 

Ngoài ra, việc lưu thông xe chở rác cũng góp phần gia tăng tiếng ồn, bụi, mùi hôi và 

rác rơi vãi gây ảnh hưởng đến người dân sống khu vực xung quanh hai bên đường. 

- Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng 

Tình trạng vệ sinh tại bãi rác sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng dân cư 

xung quanh nếu khoảng cách an toàn không được thiết lập. Các chất phát tán là mối lo 

ngại lớn nhất như mùi hôi và các thành phần giấy và bịch nilon có nhiều trong rác có 

thể phát tán đi nhiều km và có thể bay vào nhà dân, ruộng lúa gây mất vệ sinh, ảnh 

hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. 

Ngoài ra, tại các bãi rác nếu không được quản lý tốt sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm 

trọng cho cộng đồng dân cư trong khu vực như: gây ô nhiễm không khí, các nguồn 

nước, ô nhiễm đất và là nơi nuôi dưỡng các vật chủ trung gian truyền bệnh cho người. 

2.1.8. T c động do sự cố, rủi ro  

2.1.8.1. Sự cố về thiên tai, ngập úng 

Đối với những ngày mưa kéo dài nếu không có giải pháp hợp lý sẽ gây trở ngại 

cho hoạt động chôn lấp chất thải dẫn đến ứ đọng chất thải tại khu vực dự án, có thể 

phát tán ra môi trường. Đây là nguồn gây tác động khó chủ động phòng tránh, vì vậy 

cần phải được quan tâm. Do đó, việc lập kế hoạch, lịch trình thi công, vận chuyển và 

quản lý thống nhất từ các khâu thiết kế, xây dựng, vận hành,... phải được thực hiện tốt. 

Trường hợp sức chịu tải của các đê bao bảo vệ không đủ hoặc không thi công 

đúng theo thiết kế đã được phê duyệt, vào mùa mưa lưu lượng nước mưa chảy tràn vào 

khu vực hoặc mưa trên bề mặt bãi chôn lấp không được thu gom hiệu quả sẽ gây ngập 

úng cục bộ, việc đê bao bị sự cố lượng nước mưa cuốn trôi theo rác thải chưa được che 

phủ xuống khu vực kênh, mương nội đồng, ruộng lúa của người dân, gây tác động 

nghiêm trọng đến môi trường nước ngầm, đất và cuộc sống của người dân cùng các 

sinh vật (thực vật, động vật) tại khu vực này. 

2.1.8.2. Nguy cơ nứt lớp che phủ và ch y nổ 

Sự chuyển động và phát tán khí bãi chôn lấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

trong quản lý bãi chôn lấp. Khí sinh ra bên trong bãi chôn lấp có thể làm áp suất bên 

trong bãi tăng lên và gây hiện tượng nứt lớp che phủ. 

Nước thấm vào bãi qua các khe nứt này thúc đẩy tốc độ sinh khí và làm lớp che 

phủ bị nứt nhiều hơn. Khí bãi chôn lấp thoát ra môi trường có thể mang theo các hợp 

chất gây bệnh cho con người. Do khí ở bãi chôn lấp thường chứa hàm lượng methane 

cao nên dễ gây cháy nổ. 
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Methane là khí nhẹ hơn không khí nên nó sẽ có xu hướng di chuyển lên trên để 

thoát ra khí quyển, khi gặp lớp chống thấm bao phủ trên mặt bãi rác, nó sẽ len lỏi qua 

các khe nứt của bề mặt để thoát ra ngoài. Khí methane có mặt trong không khí với 

nồng độ từ 5 – 15% nó sẽ gây cháy nổ. Do đó, cháy nổ là một mối lo ngại lớn của bãi 

chôn lấp. 

Do đó, Chủ dự án sẽ có phương án thiết kế thu gom khí gas hợp lý nhằm đảm 

bảo các khả năng gây cháy nổ sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất. 

2.1.8.3. Sự cố rò rỉ nƣớc rỉ r c 

Nước rỉ rác khi rò rỉ vào môi trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng môi 

trường đất và môi trường nước trong khu vực và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân 

và ảnh hưởng đến kinh tế của người dân do thiệt hại từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Nguyên nhân gây sự cố rò rỉ nước thải có thể do quá trình thi công hệ thống thu gom 

nước rỉ rác không tuân thủ các quy định an toàn trong thi công và không tuân thủ theo 

thiết kế hoặc do đội ngũ thi công thiếu kinh nghiệm trong công tác thực hiện công trình 

bãi chôn lấp chất thải r n. Do đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm 

giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do sự cố rò rỉ nước rỉ rác gây ra. 

2.1.8.4. Sự sụt lún bãi chôn lấp 

Do thành phần rác trong hố chôn lấp rất khác nhau, từ khó phân huỷ đến dễ 

phân huỷ, nên tốc độ phân huỷ rác không đều trong ô chôn lấp. Do đó, gây nên sự 

giảm thể tích của bãi chôn lấp không đồng nhất, bề mặt bãi rác bị lún với cường độ 

khác nhau gây nên các vết nứt. 

Khi phần chất hữu cơ của rác phân hủy chuyển thành khí thải và các thành phần 

trong nước rò rỉ, bãi rác sẽ sụt lún. Sự sụt lún cũng xảy ra do sự gia tăng các lớp rác 

trong bãi chôn lấp cũng như khi nước thải ngấm vào hoặc thoát ra khỏi bãi. Sụt lún sẽ 

phá vỡ lớp che phủ cuối cùng của bãi chôn lấp, ảnh hưởng đến hệ thống thu hồi khí, 

khả năng thoát nước bề mặt cũng như hoạt động tái sử dụng mặt bằng bãi chôn lấp sau 

khi đóng cửa. 

Phạm vi sụt lún bãi chôn lấp phụ thuộc vào mức độ nén ép ban đầu, đặc tính 

chất thải, mức độ phân hủy, ảnh hưởng do sự kết dính khi nước và khí bị đẩy ra khỏi 

chất thải r n đã ép, và độ sâu chôn lấp. Các nghiên cứu cho thấy rằng sự sụt lún cuối 

cùng xảy ra trong vòng 5 năm đầu và độ sụt lún dao động trong khoảng từ 20-40%. Do 

đó, kế hoạch và phương án sửa chữa bãi chôn lấp bị sụt lún phải luôn luôn sẵn sàng. 

Để bù đ p lại chiều cao này có thể đổ thêm rác hoặc đất. 

2.1.8.5. Sự cố xói mòn, sạt lở đê bao 

Trong trường hợp có mưa bảo, lụt lớn sẽ gây ảnh hưởng đến đê bao bãi chôn 

lấp như: xói mòn, sạt lở. 

Khi xảy ra sự cố nước lũ có thể cuốn trôi rác, nước rỉ rác với nhiều chất độc hại 

và sinh vật gây bệnh trong bãi chôn lấp, theo đó phát tán rộng rãi nguồn ô nhiễm này 

ra môi trường xung quanh và mức độ tác động đến sức khỏe cộng đồng rất lớn. Do đó, 

các bãi chôn lấp phải có phương án thiết kế thích hợp (như đấp đê bao khu vực xung 

quanh các hố chôn lấp) để tránh gây hiện tượng ngập nước khu vực bãi chôn lấp. 
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2.1.8.6. Sự cố của hệ thống xử lý nƣớc thải 

Các sự cố có thể xảy ra: các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải như: 

- Bơm nước thải, bơm hóa chất, bơm bùn bị hỏng không hoạt động. 

- Hệ thống cung cấp khí tại các bể xử lý bị hỏng. 

- Vi sinh vật tại bể xử lý sinh học bị chết,…có thể làm ngưng trệ của quá trình 

xử lý nước thải, làm ứ đọng nước thải. 

Các sự cố này có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng nước thải sau xử lý, nước 

thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn thường gây mùi hôi và có thể lây lan dịch bệnh do 

lượng vi khuẩn trong nước thải chưa được xử lý triệt để. Vì vậy, sẽ ảnh hưởng đến khả 

năng xử lý nước thải khi gặp sự cố. 

Bên cạnh đó, trong trường hợp thời tiết xấu, Chủ dự án sẽ có kế hoạch tổ chức 

cứu hộ ứng cứu, sửa chữa và kh c phục kịp thời nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt 

hại, ô nhiễm có thể xảy ra. 

2.1.8.7. Sự cố tai nạn giao thông  

Sự cố tai nạn giao thông khi xảy ra sẽ gây thiệt hại nhất định về tính mạng con 

người và tài sản. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông cả khách quan 

lẫn chủ quan nhưng hầu hết sự cố tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra là do người tham 

gia giao thông vi phạm các quy t c an toàn giao thông hay do gặp những tình huống, 

sự cố đột xuất không kịp phòng tránh. 

Ngoài ra, quá trình hoạt động của dự án sẽ làm gia tăng mật độ giao thông 

đường bộ do các phương tiện vận chuyển của công nhân làm việc tại dự án và phương 

tiện vận chuyển rác thải. Thêm vào đó, các phương tiện vận chuyển lưu thông trên 

tuyến Km16 cũng làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, Chủ dự án sẽ áp 

dụng các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế tai nạn giao thông trong khu vực. 

2.1.8.8. Sự cố gây ch y nổ 

Sự cố cháy nổ là sự cố được Chủ dự án đặc biệt chú trọng phòng ngừa do hàm 

lượng khí mêtan (CH4) sinh ra tại hố chôn lấp khá cao. Mặc khác, các máy móc, thiết bị 

tại dự án đều sử dụng dầu DO làm nhiên liệu để hoạt động và các thiết bị điện cũng 

được sử dụng tại dự án nên nguy cơ cháy nổ do sự cố rò rỉ nhiev chập điện rất dễ xảy 

ra. Nếu xảy ra cháy, nổ sẽ gây thiệt hại về tài sản và tính mạng con người rất lớn. Do 

đó, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế đến xảy ra sự cố cháy 

nổ ở mức thấp nhất. 

2.1.8.9. Sự cố tai nạn lao động  

Tai nạn lao động xảy ra chủ yếu trong khu vực đổ rác, đối tượng là công nhân 

vận chuyển. Các nguyên nhân xảy ra tai nạn có thể nêu ra như sau: 

- Do tính bất cẩn và không tuân thủ các nguyên t c an toàn lao động như không 

đeo găng tay, không mặc trang phục bảo hộ lao động,...; 

- Công nhân không tuân thủ đúng quy trình vận hành máy móc, thiết bị và các 

thiết bị dùng điện. 

Các tai nạn lao động ảnh hưởng đến sức khỏe của CNV có thể xảy ra tại dự án: 

- Thương vong do cháy nổ; 



  o c o đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự  n  

“Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý r c Phú Thạnh” 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV BÁCH PHÚC KHANG 

ĐC: 573, ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
94 

- Thương vong do các sự cố về điện; 

- Tai nạn do vận chuyển, bốc dỡ rác thải. 

Như vậy, nếu tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe 

cũng như tính mạng của công nhân. Gây tổn thất lớn về tinh thần cho các gia đình có 

người gặp nạn, tác động này là đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ khó xảy ra khi            

Chủ dự án trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động, công nhân tuân thủ đúng nội 

quy an toàn lao động và các biện pháp hạn chế tai nạn lao động. 

2.1.8.10. Sự cố bệnh nghề nghiệp 

Do đặc trưng loại hình hoạt động của dự án là xử lý chất thải, cụ thể là xử lý rác 

thải nên các tác động trong quá trình hoạt động dự án sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

của công nhân làm việc trực tiếp tại dự án. Công nhân thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải phải đối mặt với các mùi hỗn tạp cùng với các loại chất độc từ rác thải và có nguy 

cơ nhiễm bệnh thông qua các vật trung gian như chuột, ruồi,… và làm tăng nguy cơ bị 

các căn bệnh nguy hiểm liên quan đến đường hô hấp (viêm mũi, viêm phổi,...), tổn 

thương da, tổn thương m t, ung thư và gia tăng sự cố tai nạn trong quá trình thu gom 

rác như va vệt kim tiêm, thủy tinh vỡ,… làm tăng nguy cơ bị nhiễm các căn bệnh 

truyền nhiễm như HIV/AIDS, viêm gan siêu vi B,… và tổn thương cột sống do khuân 

vác vật nặng trong quá trình làm việc lâu dài tại dự án. Do đó, Chủ dự án trang bị đầy 

đủ các thiết bị cũng như đề ra các giải pháp để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác 

động này đến công nhân làm việc tại dự án. 

2.2. C c công trình, biện ph p bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

2.2.1. Công trình, biện ph p bảo vệ môi trƣờng nƣớc  

2.2.1.1.  iện ph p giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng do nƣớc mƣa chảy tràn 

- Hạn chế nước mưa xâm nhập vào trong bãi chôn lấp là một trong những yếu tố 

quan trọng khi thiết kế và vận hành để giảm thiểu lượng nước rò rỉ sinh ra. Vì thế việc 

quản lý và vận hành, hạn chế lượng nước mưa xâm nhập vào bãi chôn lấp sẽ được tiến 

hành như sau: 

+ Xung quanh bãi chôn lấp và các ô chôn lấp được thiết kế các mương thoát 

nước mưa, không cho nước mưa chảy tràn vào bãi chôn lấp. Toàn bộ hệ thống rãnh thu 

gom nước mặt ở xung quanh bãi thường xuyên được nạo vét lưu thông, hệ thống tường 

ch n của bãi rác được bảo đảm cách ly tốt. 

+ Bên ngoài khu vực bãi chôn lấp, để ngăn nước từ các sườn dốc chảy vào khu 

vực bãi chôn lấp; 

+ Trong giai đoạn đổ chất thải xuống bãi chôn lấp để hạn chế nước mưa xâm 

nhập vào bãi chôn lấp cần thiết kế các hệ thống vật liệu phủ bằng các tấm nylong 

chống thấm. 

2.2.1.2.  iện ph p giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng từ qu  trình rửa xe 

 ượng nước thải này chủ yếu nhiễm bẩn bởi các chất vô cơ (đất, cát) và một 

phần chất hữu cơ do các loại chất thải hữu cơ bám vào bánh xe.  ượng nước thải này 

sẽ được tưới lên ô chôn lấp (chưa đóng lấp). 

Khu vực rửa xe được bố trí tại khu vực ô chôn lấp, xung quanh có hệ thống 

cống thu gom nước thải để tưới vào ô chôn lấp. 
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2.2.1.3.  iện ph p giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng từ qu  trình sinh hoạt của 

CNV 

Nước thải sinh hoạt của CNV được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 

ngăn. Theo Trần Đức Hạ (2006) hiệu xuất xử lý của bể tự hoại phụ thuộc vào nhiệt độ 

và chế độ quản lý, vận hành bể. Vai trò của bể tự hoại là l ng các chất r n, phân hủy 

yếm khí các chất hữu cơ trong các ngăn l ng và chứa cặn, sau đó nước thải ngấm dần 

qua các ngăn lọc với vật liệu lọc là than và đá. Do phần lớn cặn tập trung ở ngăn thứ 

nhất nên dung tích ngăn này chiếm khoảng 50% – 70% dung tích toàn bể. Các ngăn thứ 

02 hoặc ngăn thứ 03 có dung tích bằng 25% – 35% dung tích toàn bể. Mỗi bể tự hoại 

đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí. 

Bể tự hoại của dự án được xây dựng như sau: Các ngăn bể tự hoại được chia 

làm hai phần: Phần l ng nước thải (phía trên) và phần lên men cặn l ng (phía dưới). 

Thời gian lưu nước trong bể là 3,0 ngày. Do vận tốc trong bể nhỏ nên phần lớp cặn lơ 

lửng được l ng lại.  ượng cặn trong bể được lấy ra theo định kỳ 06 tháng một lần. Mỗi 

lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men 

cho bùn cặn tươi mới l ng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn sau này. 

 

Hình 4.4. Cấu tạo bể tự hoại 

(Nguồn: Trần Đức Hạ, 2006) 

Ƣu điểm: Cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và hiệu quả xử lý tương đối cao.  

Vai trò của bể tự hoại ba ngăn là l ng các chất r n, phân hủy yếm khí các chất 

hữu cơ và chứa cặn. Do phần lớn cặn tập trung ở ngăn thứ nhất nên dung tích ngăn này 

chiếm khoảng 50% – 70% dung tích toàn bể. Các ngăn thứ 2 hoặc ngăn thứ 3 có dung 

tích bằng 25% – 35% dung tích toàn bể.  

Theo Trần Đức Hạ, hiệu xuất xử lý của bể tự hoại khoảng 60% – 70% so với             

đầu vào. Vì vậy, nước thải sau xử lý bằng bể tự hoại chưa thể cho thải trực tiếp vào 

nguồn tiếp nhận mà cần phải qua quá trình xử lý khác nhằm làm giảm nồng độ các 

chất ô nhiễm trong nước thải đến mức cho phép. Do đó, nước thải sau bể tự hoại sẽ 

được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án để được áp dụng biện 

pháp xử lý thích hợp. 
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2.2.1.4.  iện ph p giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng từ nƣớc rỉ r c 

Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường do nước rỉ rác trong giai 

đoạn bãi chôn lấp đi vào hoạt động: 

- Đáy và thành các ô chôn lấp phải được thi công và l p đặt lớp lót chống thấm 

theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Để giảm thiểu tác động của nước rỉ rác đến nước ngầm tại khu vực cần có hệ 

thống thu gom và hệ thống xử lý nước rỉ rác hoàn chỉnh; 

- Xung quanh bãi chôn lấp và các ô chôn lấp được thiết kế các mương thoát 

nước mưa, không cho nước mưa chảy tràn vào bãi chôn lấp; 

- Phải xây dựng hệ thống quan tr c nước ngầm nhằm quan tr c định kỳ và giám 

sát chất lượng nước ngầm khu vực trong giai đoạn vận hành và giai đoạn cần kiểm 

soát bãi chôn lấp sau khi đóng bãi; 

- Tạo lớp phủ cách nước tốt, có độ dốc thoát nước nhanh nhằm hạn chế lượng 

nước thấm; 

- Khi tiến hành đổ rác mà gặp trời mưa to và kéo dài, để hạn chế nước mưa 

thấm vào những thời điểm này nên sử dụng các tấm che bằng nylong chống thấm tạm 

thời tại điểm đang xuống rác; 

- Để tránh nước rỉ rác chảy tràn, các máy bơm ở bể chứa nước rỉ rác và ở hồ 

hiếu khí cuối cùng phải hoạt động đúng quy trình và liên tục. Cần có bơm dự phòng và 

thiết bị báo tự động khi các trạm bơm có sự cố; 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ công tác vận hành và kịp thời thực hiện các hành 

động kh c phục khi xảy ra sự cố đối với con người hoặc thiết bị. 

*Hệ thống thu gom nƣớc rỉ r c 

- Thành phần của hệ thống thu gom nước rỉ rác bao gồm ba thành phần: Tầng 

thu nước rỉ rác, Hệ thống ống thu gom nước rỉ rác, Hố thu nước rỉ rác. 

- Nước rỉ rác từ các ô chôn lấp sẽ được thu gom qua hệ thống ống thu nước l p 

đặt trong các lớp thoát nước rỉ rác. 

- Mỗi ô chôn rác có bố trí ống đục lỗ đặt dọc ô chôn lấp. 

- Cuối ống thu nước là hố thu gom nước rỉ rác, từ đó mẫu nước rỉ rác được lấy để 

kiểm tra và cũng nhờ hệ thống này, nước rỉ rác được bơm về hệ thống xử lý nước rỉ rác. 

- Hệ thống thoát đáy nằm bên dưới lớp rác và trên lớp chống thấm. Hệ thống 

này có chức năng dẫn nhanh nước rỉ rác ra khỏi bãi, đảm bảo hạn chế lượng nước 

trong bãi. Hệ thống thoát nước đáy được làm bằng sỏi, vật liệu tổng hợp (vải địa chất) 

và các đường ống thoát nước.  ớp sỏi hoạt động như một hệ thống gom, lớp vải HDPE 

có tác dụng ngăn chặn không cho nước rỉ rác lan truyền ra môi trường bên ngoài thấm 

xuống nền đất và nước ngầm gây ô nhiễm môi trường. Nước rò rỉ từ bãi rác vệ sinh sẽ 

được thu gom bằng các ống đục lỗ đặt trong lớp sỏi, sau đó dẫn đến trạm xử lý nước rỉ 

rác để làm sạch. 

Dự án bố trí hệ thống đường ống thu gom nước rỉ rác gồm đường ống chính và 

đường ống nhánh, đường ống nhánh HDPE D250, đục lỗ mặt trên với tổng chiều dài 

186 m; sau đó, được dẫn vào đường ống chính D400, đục lỗ mặt trên dài 48 m, dẫn 

vào giếng thu nước rỉ rác. Độ dốc dọc của ống là 0,5% dốc về phía giếng thu nước. 

Nước rỉ rác từ giếng thu nước bơm về hồ chứa nước rỉ rác bằng đường ống HDPE 

D200 dài 190 m. 
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Hệ thống thu gom nước rỉ rác được thể hiện trong hình sau: 

 
 Hình 4.5. Mặt bằng đƣờng ống thu nƣớc rỉ r c của dự  n 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

 
Hình 4.6. Cấu tạo đƣờng ống thu gom nƣớc rỉ r c 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 
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Hình 4.7. Mặt cắt giếng thu nƣớc rỉ r c 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

*Hệ thống xử lý nƣớc rỉ r c 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung được xây dựng mới tại dự án với công suất 

50 m
3
/ngày.đêm nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải phát sinh trong quá trình hoạt 

động của dự án. 
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Hình 4.8. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung                                             

công suất 50 m
3
/ngày.đêm 

Nước 

thải 

Bể điều hòa 

Tháp khử Nitơ 

Bể keo tụ 01 

Bể trung gian 02 

Bể MBBR 

H2O2, FeCl2 

 

Bể chứa bùn 

Bãi chôn lấp 

Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại 

Bể Anoxic 

Bể kỵ khí UASB 

Bùn 

thải 

Bùn 

thải 

Bùn thải 

Nước thải từ giếng thu nước rỉ rác 

Bể l ng hóa lý 01 

H2SO4 

  *Ghi chú: 

: Đường đi của nước 

: Đường đi của bùn 

: Đường đi của khí 

: Đường đi của hóa chất 

 

 

Máy khuấy 

Bể trung gian 01 

Bể l ng sơ bộ 

pH 

Bể MBR 

Bể Fenton 

Bể l ng Fenton 

Hồ chứa nước thải 

sau xử lý 

Máy thổi khí 

Máy khuấy 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí 

Song ch n rác 

Bể phản ứng 01  

Bể tạo bông 01 

Bể phản ứng 02  

Bể keo tụ 02 

Bể tạo bông 02 

Polymer 

PAC 

FeCl2 

 

H2SO4 

Máy khuấy 

Polymer 
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*Thuyết minh quy trình công nghệ 

Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của CNV sau khi được xử lý sơ bộ 

bằng bể tự hoại 3 ngăn sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án để 

được kết hợp xử lý cùng với nước rỉ rác từ giếng thu nước rỉ rác. Giếng thu nước thải 

có tác dụng gom nước rỉ và tách các rác thải. Tại đây có bố trí bơm chìm để bơm 

lượng nước thải này về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án. Trên đường ống 

công nghệ dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung, có bố trí van xả sự cố về Hồ chứa 

nước thải trước khi xử lý. 

 - Song chắn rác 

Từ giếng thu, nước thải được bơm chìm bơm qua song ch n rác nhằm tách các 

chất thải r n có kích thước nhỏ nhằm tránh các sự cố về bơm (nghẹt bơm, gãy cánh 

bơm…), ngăn chặn sự mài mòn động cơ bơm tại các quy trình xử lý đơn vị tiếp theo, 

ngăn chặn sự xâm nhập các chất lạ trong bể xử lý sinh học mà có thể gây kết tủa thành 

các chất r n nổi trong bể sinh học dẫn đến hệ thống xử lý kém hiệu quả. 

-  ể trung gian 01 

Nước thải được dẫn qua bể cân bằng pH nhằm ổn định lại pH. Tại đây, trong 

quá trình vận hành có thể châm thêm vôi (hoặc xút) để nâng pH nhằm đuổi khí Nitơ 

tại tháp khử khí Nitơ (Airstriping).  

-  ể điều hòa 

Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng cũng như nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải, đảm bảo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý nước thải 

phía sau, đặc biệt là cụm bể sinh học giúp cho các vi sinh có thể thích nghi với nước 

thải trong điều kiện ổn định, tránh được tình trạng vi sinh bị sốc tải. Bể điều hòa còn 

được trang bị các đĩa phân phối khí dưới đáy bể nhằm khuấy trộn nước thải liên tục và 

tăng lượng oxy hòa tan trong nước thải, tránh được sự l ng và phân hủy kỵ khí các 

chất r n dưới đáy bể, tránh được mùi hôi, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoạn xử lý 

sinh học tiếp theo. 

- Tháp Airstriping (tháp khử Nitơ) 

Sử dụng nguyên lý dịch chuyển từ NH4
+
 trong nước thải thành NH3 tự do theo 

pH, tháp Airstriping có nhiệm vụ đuổi khí Nito ra khỏi nước thải trước khi đi vào cụm 

xử lý sinh học. Tại đây, nước thải từ bể điều hòa được bơm lên tháp, chảy tràn qua lớp 

vật liệu tiếp xúc, quạt gió được thổi từ dưới lên nhằm đẩy nhanh quá trình tách khí ra 

khỏi nước. 

Hiệu suất của quá trình tách khí phụ thuộc vào pH, nhiệt độ và áp suất. Thông 

thường, hiệu suất đạt mức cao ở pH 10,5 đến 11. Căn cứ vào nồng độ và lượng khí 

Nitơ cần tách mà chọn mức pH phù hợp để tối ưu chi phí vận hành. 

- Bể phản ứng 01 

Tại bể phản ứng 01, có bố trí cánh khuấy để xáo trộn hóa chất được cấp vào. 

Loại hóa chất đưa vào là Axit (H2SO4) và chất keo tụ (FeCl2 hoặc PAC). pH tại đây sẽ 

được điều chỉnh về khoảng 7 đến 8. 

- Bể keo tụ 01 

Bể keo tụ sẽ xảy ra quá trình liên kết các hạt keo thành các hạt có kích thước 

lớn hơn trước khi đi qua bể tạo bông 01. 
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- Bể tạo bông 01 

Để tạo điều kiện cho quá trình tạo bông cặn được diễn ra nhanh và hiệu quả 

hơn. Tại Bể tạo bông hóa chất Polymer Anion được châm vào. Hóa chất Polymer 

Anion đóng vai trò là một chất trợ keo tụ giúp cho kích thước các bông cặn lớn hơn và 

dễ dàng l ng hơn.  

- Bể lắng hóa lý 01 

Bể l ng này có chức năng thực hiện quá trình l ng tách pha nước thải và bùn 

hóa lý. Phần nước trong sau l ng sẽ tự chảy về bể trung gian 01. 

- Bể trung gian 02 

Nước sau quá trình xử lý hóa lý bậc 2 được lưu chứa lại tại Bể trung gian 2 

trước khi bơm vào Bể sinh học kỵ khí khuấy trộn.  

- Bể kỵ khí UAS  

Bể UASB là viết t t của cụm từ Upflow anearobic sludge blanket, tạm dịch là 

bể xử lý nước thải sinh học dòng chảy ngược qua tầng bùn kỵ khí. Trong bể kị khí 

UASB nước thải được đưa từ đáy vào hệ thống phân phối riêng. Dòng nước chuyển 

động thẳng đứng từ dưới lên trên qua lớp đệm bùn là bùn vi sinh. Trong đó gồm những 

sinh khối được tạo thành với dạng hạt nhỏ hoặc hạt lớn. Điều này giúp nước tiếp xúc 

với các hạt bùn một cách thuận lợi. Điều này làm tăng quá trình thủy phân các chất 

hữu cơ ô nhiễm trong nước thải. 

Nước thải được phân phối theo hướng từ dưới lên và đi qua lớp bùn kỵ khí. Nước 

sẽ được điều chỉnh pH đảm bảo duy trì ở 6,6 – 7,6 đảm bảo tốt duy trì cho quá trình phát 

triển của vi sinh vật kị khí. Nước thải cấp vào bể UASB với vận tốc từ 0,6 – 0,9 m. 

Khi đó hỗn hợp bùn và nước thải sẽ được tiếp xúc nhau và phát triển sinh khối 

bằng cách vi sinh vật sử dụng các chất ô nhiễm và tạo thành CH4 và CO2. Lượng khí 

này sẽ được bám dính vào bùn và cùng với khí tự do nổi lên trên bề mặt. Nhằm tách 

lượng khí ra khỏi nước sau xử lý người ta đặt các tấm vách nghiêng >-35 độ so với 

phương ngang.Tại đây sẽ xảy ra hiện tượng tách pha khí – lỏng – r n. 

Sau đó, nhằm hấp thụ triệt để lượng khí trên thì hỗn hợp khí sẽ được dẫn qua 

bình dung dịch NaOH từ 5 đến 10%. Bùn sau đó sẽ được l ng xuống do tách hoàn toàn 

khí. Nước thải theo màng tràn răng cưa dẫn đến bể xử lý tiếp theo. 

-  ể sinh học Anoxic 

Tại bể Anoxic, diễn ra quá trình khử nitrat, nitrit giải phóng khí Nitơ ra môi 

trường. Nước thải giàu nitrat, nitrit sẽ được bổ sung vào bể nhờ có dòng tuần hoàn 

nước từ bể sinh học phía sau, bùn hoạt tính cũng được tuần hoàn từ bể l ng sinh học để 

bổ sung bùn đầy đủ trong quá trình xử lý nước thải. 

Máy khuấy chìm được l p đặt trong bể nhằm tạo sự khuấy trộn giữa nước thải 

và lớp bùn vi sinh, giúp quá trình xử lý diễn ra hiệu quả hơn. 

-  ể sinh học M  R 

Bể MBBR là bể sinh học hiếu khí kết hợp các giá thể vi sinh vật ở dạng lơ lửng 

đóng vai trò là nơi để cho các vi khuẩn cư trú, sinh sản và phát triển, giúp duy trì nồng 

độ vi sinh vật ổn định trong quá trình xử lý. 
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Khi vi sinh vật phát triển kín trên bề mặt giá thể thì các vi sinh vật cũng sẽ được 

phát triển theo hướng “chuyên môn hóa” nhằm xử lý theo xu hướng tập trung vào các 

chất hữu cơ chuyên biệt. Cụ thể theo điều kiện cấp khí vào bể mà trong lớp màng vi 

sinh tồn tại 3 chung vi sinh vật.  ớp ngoài cùng nhận được nhiều oxy sẽ trở thành lớp 

bùn hiếu khí với các cơ chế xử lý tương tự bể bùn hoạt tính thông thường.  ớp giữa & 

trong cùng sẽ nhận ít không khí hơn trở thành lớp thiếu khí thuận lợi cho quá trình khử 

nitơ (denitrification). 

Việc kết hợp các giá thể vi sinh MBBR mật độ cao với diện tích bề mặt đạt 

46.000 m
2
/m

3
 giúp tải trọng xử lý chất ô nhiễm cao hơn các loại giá thể MBBR đang 

có trên thị trường, hệ vi sinh vật hoạt động hiệu quả và ổn định hơn. 

Quá trình xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ – BOD, COD 

  + Quá trình oxi hóa (hay dị hóa) 

(COHNS) + O2 + VK hiếu khí → CO2 + NH4 
+
 + sản phẩm khác + năng lượng 

+ chất hữu cơ 

  + Quá trình tổng hợp (hay đồng hóa) 

  (COHNS) + O2 + vi khuẩn hiếu khí → C5H7O2N + năng lượng 

 Khi hàm lượng chất hữu cơ thấp hơn nhu cầu của vi khuẩn, vi khuẩn sẽ trải qua 

quá trình hô hấp nội bào hay là tự oxi hóa để sử dụng nguyên sinh chất của bản thân 

chúng làm cơ chất. 

  Để thực hiện được quá trình chuyển hóa này, một lượng vi sinh vật ban đầu – bùn 

hoạt tính – sẽ được cấy vào trong bể để tạo một nồng độ vi sinh tương ứng với lượng cơ 

chất đầu vào. Sự phù hợp giữa hai yếu tố này được đánh giá qua hai chỉ tiêu MLSS (hàm 

lượng sinh khối lở lửng – mg/L) và tỉ lệ F/M (lượng cơ chất/lượng vi sinh vật). 

Quá trình chuyển hóa nitrat (nitrification process) 

  Quá trình nitrat hóa: diễn ra trong bể với sự góp mặt của 2 chủng loại vi sinh 

vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter theo cơ chế sau: 

  Bước 1: Ammonia được chuyển thành nitrit bởi loài Nitrosomonas (diễn ra tại 

lớp hiếu khí của lớp màng vi sinh vật) 

  NH4
+ 

+ 1,5 O2  NO2
-
 + 2 H

+
 + H2O 

  Bước 2: Nitrite được chuyển thành nitrat bởi loài Nitrobacter 

  NO2
-
 +0,5 O2  NO3

-
 

  Tổng hợp 2 phản ứng trên được viết lại như sau: 

  NH4
+
 + 2 O2  NO3

-
 + 2 H

+
 + H2O 

Quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng dạng N, P vào trong bùn 

Một phần Nitơ, Photpho sẽ được giảm thiểu nhờ việc hấp thu vào bùn thải trong 

quá trình xử lý sinh học. 

  Sau khi tiến hành quá trình xử lý sinh học, phần lớn các chất hữu cơ có trong 

nước thải được loại bỏ. Nước thải sau khi qua quá trình xử lý sinh học tiếp tục chảy 

vào bể phản ứng. 

-  ể sinh học M R 

Công nghệ xử lý nước thải sử dụng màng lọc MBR là công nghệ hiện đại và 

được sử dụng khá phổ biến hiện nay vì những ưu điểm vượt trội. 
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Công nghệ MBR là sự kết hợp của cả phương pháp sinh học và lý học. Mỗi đơn 

vị MBR được cấu tạo gồm nhiều sợi rỗng liên kết với nhau, mỗi sợi rỗng lại cấu tạo 

giống như một màng lọc với các lỗ lọc rất nhỏ mà một số vi sinh không có khả năng 

xuyên qua. Các đơn vị MBR này sẽ liên kết với nhau thành những module lớn hơn và 

đặt vào các bể xử lý . 

Cơ chế hoạt động của vi sinh vật trong công nghệ MBR cũng tương tự như bể 

bùn hoạt tính hiếu khí nhưng thay vì tách bùn sinh học bằng công nghệ l ng thì công 

nghệ MBR lại tách bằng màng. 

Cơ chế lọc qua màng MBR: 

Vi sinh vật, chất ô nhiễm, bùn hoàn toàn bị giữ lại tại bề mặt màng. Đồng thời 

chỉ có nước sạch mới qua được màng. Phần nước trong được bơm hút ra ngoài, phần 

bùn nằm lại trong bể và định kỳ tháo về bể chứa bùn. 

Vì kích thước lỗ màng MBR rất nhỏ (0.01 ~ 0.4 µm) nên bùn sinh học sẽ được 

giữ lại trong bể, mật độ vi sinh cao và hiệu suất xử lý tăng. Nước sạch sẽ bơ m hút 

sang bể chứa và thoát ra ngoài mà không cần qua bể l ng, lọc. 

-  ể phản ứng 02 

Nước thải sau quá trình xử lý sinh học hầu hết các chất ô nhiễm trong nước thải 

đã được xử lý. Tuy nhiên, để loại bỏ độ màu và các thành phần hữu cơ khó phân hủy 

nhằm đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn cột B – QCVN 

40:2011/BTNMT và QCVN 25:2009/BTNMT – Cột B2, cụm xử lý hóa lý Fenton là 

cần thiết. 

Tại bể phản ứng 02, hóa chất H2SO4 được châm vào với lượng nhất định và pH 

được duy trì trong khoảng 4 đến 4,5.  

-  ể Fenton 

Tại Bể Fenton, 02 loại hóa chất H2O2 và FeCl2 được châm vào với lượng nhất 

định. Tại đây sẽ diễn ra quá trình tạo gốc OH
* 

nhằm c t mạch các chất ô nhiễm để 

chuyển hóa về CO2 và H2O. 

- Bể keo tụ 02 

Tại đây pH chuyển dần về mức 6 đến 7 sẽ xảy ra quá trình liên kết các hạt keo 

thành các hạt có kích thước lớn hơn trước khi đi qua Bể tạo bông 02. 

- Bể tạo bông 02 

Tương tự Bể tạo bông 01, tại Bể tạo bông 02, Polymer Anion được định lượng 

vào nhằm hỗ trợ cho quá trình hình thành bộng cặn lớn để có thể được loại bỏ tại Bể 

l ng hóa lý 02.  

- Bể lắng hóa lý 02 

Các bông cặn được hình thành sẽ có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng 

của nước và được l ng xuống đáy Bể l ng hóa lý 02. 

Nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B và 

QCVN 25:2009/BTNMT – Cột B2 trước khi thải vào Hồ chứa nước thải sau xử lý. 

Nước thải của dự án được trữ và tiếp tục được làm sạch tự nhiên tại Hồ chứa, không 

thải vào nguồn nước mặt trong khu vực dự án. 
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*Quy trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

Các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải tập trung hoàn toàn tự động, các 

máy bơm hoạt động theo phao và tự động luân phiên theo timer từ hệ thống điều khiển 

trung tâm gồm có 3 chế độ MAN (chạy theo chế độ tay, tự bật t t), OFF (dừng lại) và 

AUTO (chạy theo chế độ tự động, theo phao và timer). Thông thường hệ thống hoạt 

động ở chế độ AUTO và chỉ chuyển về trạng thái MAN hay OFF khi bảo trì, sửa chữa 

hệ thống. Các lưu ý khi vận hành hệ thống: 

- Thường xuyên kiểm tra các hệ thống ống dẫn nước, dẫn khí, ống dẫn hóa chất, 

kiểm tra các van đã được mở hoặc đóng đúng vị trí hay chưa; 

- Kiểm tra các bơm, motor khuấy và các thiết bị khác. Nếu có thiết bị nào hoạt 

động bất thường phải cách ly khỏi hệ thống và tìm cách kh c phục sửa chữa; 

- Hệ thống xử lý được thiết kế để xử lý nước thải với lưu lượng không ổn định 

theo từng thời điểm, nên cần hạn chế ngưng hệ thống vì khi ngưng hệ thống sẽ dẫn đến 

nguy cơ tràn bể gây ô nhiễm môi trường; 

- Trong hệ thống có bể xử lý sinh học nên khi ngưng hệ thống trong khoảng 

thời gian dài (trên 24h) sẽ làm ảnh hưởng đến mật độ vi sinh vật của hệ thống và ảnh 

hưởng đến chất lượng nước đầu ra. 

Bên cạnh đó, do dự án “Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh” (ô số 1) đã hoạt động nên 

Chủ dự án và Đơn vị tư vấn phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Cần Thơ thu và phân tích chất lượng nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước 

thải của dự án để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải. Kết quả quan tr c nước thải được 

thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.35. Kết quả phân tích nƣớc thải đầu ra của dự  n “Hố chôn lấp rác hợp 

vệ sinh” (ô số 1) 

Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 25:2009/BTNMT – Cột  2 

QCVN 40:2011/BTNMT – Cột  * Lần 1 Lần 2 Lần 3 

pH - 6,47 6,44 6,45 5,5 – 9,0* 

BOD5 ở 20
o
C mg/L 92 90 96 50 

COD mg/L 164 159 172 300 

TSS mg/L 38 42 32 100* 

Amoni (NH4
+
 tính 

theo N)  
mg/L 

6,72 7,85 7,29 
25 

Tổng Nitơ tính 

theo N) 
mg/L 

27,46 26,34 25,78 
60 

Photpho tổng (tính 

theo P) 
mg/L 

0,52 0,48 0,56 
6,0* 

Tổng dầu mỡ  mg/L 6,4 6,0 6,8 10* 

Coliform 
MPN/ 

100mL 

4,6 x 

10
3
 

4,8 x 

10
3
 

4,6 x 

10
3
 

5.000* 

Hàm lượng thủy 

ngân Hg 
mg/L 

KPH KPH KPH 
0,01* 

Hàm lượng chì Pb mg/L 0,012 0,013 0,013 0,5* 

Hàm lượng s t Fe mg/L 5,4 5,42 5,43 5,0* 

(Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, 2023) 
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 *Ghi chú:   

- QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi 

chôn lấp chất thải r n – Cột B2; 

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

nghiệp – Cột B; 

- Quan tr c lần 1: Thu ngày 01/02/2023; 

- Quan tr c lần 2: Thu ngày 02/02/2023; 

- Quan tr c lần 3: Thu ngày 03/02/2023. 

- Vị trí thu mẫu (NT2): Nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Tọa độ: 0557439/1182754. 

So sánh kết quả thử nghiệm với ngưỡng cho phép của QCVN 25:2009/BTNMT – 

Cột B2 và QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu quan tr c 

trong 03 đợt thu mẫu đều nằm trong khoảng cho phép của quy chuẩn, trừ chỉ tiêu BOD5, 

s t của cả 03 đợt quan tr c đều vượt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, nước thải của dự 

án không thải vào nguồn nước mặt trong khu vực nên tác động này ảnh hưởng không 

đáng kể đến môi trường xung quanh và sức khỏe người dân trong khu vực dự án. 

2.2.2.  iện ph p giảm thiểu t c động do chất thải rắn sinh hoạt 

Với lượng chất thải r n sinh hoạt của công nhân phát sinh trong quá trình hoạt 

động dự án, Chủ dự án sẽ bố trí 02 thùng chứa rác với thể tích 100 lít/thùng tại khu 

vực nhà bảo vệ và nhà điều hành. Nhằm giảm thiểu tác động của chất thải r n sinh 

hoạt, Chủ dự án cũng yêu cầu công nhân phân loại chất thải r n sinh hoạt tại nguồn 

thành loại có thể tái chế, tái sử dụng để tái sử dụng hoặc bán cho các đơn vị thu mua 

phế liệu và loại có thể phân hủy sinh học được thu gom và vào cuối ngày làm việc, 

lượng rác thải này được công nhân tập trung, đem đến hố chôn lấp để được xử lý. 

2.2.3.  iện ph p giảm thiểu t c động do chất thải nguy hại 

Tất cả các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động dự án 

được thu gom, bảo đảm lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ; chất thải nguy 

hại phát sinh được lưu trữ trong 06 thùng chứa chất thải nguy hại với thể tích 220 

lít/thùng, đặt trong kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 12 m
2
, kho chứa chất thải 

nguy hại được đặt tại nhà điều hành hiện hữu của dự án “Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh” 

(ô số 1). Bên ngoài các thùng chứa có dáng nhãn ghi rõ loại chất thải theo TCVN 

6707:2009 với biểu tượng hình tam giác đều viền đen, nền tam giác màu vàng với các 

biểu tượng màu đen và lời chất thải nguy hại màu đen. Kho chứa chất thải nguy hại 

được xây dựng kín tránh n ng, mưa; trang bị thiết bị PCCC; trang bị vật liệu hấp thụ 

(cát) và xẻng trong kho chứa để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất 

thải nguy hại ở thể lỏng). Việc xử lý chất thải nguy hại được Chủ dự án hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại. Chủ dự án sẽ thu gom, quản lý 

chất thải nguy hại phát sinh tại dự án theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT- 

BTNMT ngày 10/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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2.2.4.  iện ph p giảm thiểu t c động đến môi trƣờng không khí 

2.2.4.1.  iện ph p giảm thiểu t c động do khí thải và bụi sinh ra từ c c phƣơng 

tiện vận chuyển 

Các biện pháp giảm thiểu khí thải và bụi từ các phương tiện vận chuyển được 

áp dụng tại dự án: 

- Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn sử dụng để giảm thiểu 

lượng bụi, khí thải phát sinh; 

- Các nhiên liệu sử dụng để vận hành các máy móc, thiết bị tại dự án là những 

loại nhiên liệu hạn chế gây ô nhiễm môi trường như dầu DO (0,05%S); 

- Tất cả các loại máy móc, thiết bị phải qua kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo 

dưỡng theo đúng quy định, giúp hạn chế ở mức tối đa việc gây ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh khu vực dự án; 

- Không được chở quá tải trọng quy định; 

- Công nhân sẽ được trang bị khẩu trang, găng tay, nón, giày ủng và các dụng 

cụ bảo hộ lao động khác khi b t đầu ca làm việc. 

2.2.4.2.  iện ph p giảm thiểu t c động do khí thải ph t sinh từ bãi chôn lấp 

Nhằm giảm thiểu tác động do khí thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác, Chủ dự án 

xây dựng hệ thống thu gom khí sinh học được thiết kế bao gồm 4 giếng thu khí sẽ 

được l p đặt. Trong quá trình vận hành, những giếng này sẽ được kéo dài theo chiều 

thẳng đứng tùy theo độ cao chôn lấp, và các ống thu khí ngang có thể xem xét bố trí 

nhằm gia tăng hiệu quả thu gom. 

Giếng thu khí là loại giếng đứng  FG đặt từ đáy bãi xuyên qua các lớp rác lên 

tận đỉnh bãi, giếng thu có đường kính ngoài 400cm, cấu tạo chi tiết của giếng bao gồm 

các bộ phận sau: 

- Ống thu khí HDPE 400 và 150 đục lỗ đặt tại tim giếng. 

 + Đường kính lỗ: 40 mm;  

 + Dọc theo chu vi tiết diện ngang của ống có 8 lỗ/hàng cách đều nhau; 

 + Ống HDPE được bao bọc bởi lớp đá 5x7 quanh ống bằng lồng lưới thép bọc 

nhựa PVC; 

+ Hệ khung giá đỡ ống HDPE bằng thép hình  60x60x5 và đai thép  a 50x5; 

+ Toàn bộ các bộ phận trên được đặt trên đế giếng bằng BTCT đá 1x2 mác 250 

kích thước 400 cm x 400 cm x (20-30) cm. 

Tại vị trí đế giếng thu khí đất nền được gia cố bằng cừ tràm có đường kính ngọn 

4,55,0 cm L = 4,7 m, mật độ 25 cây/m
2
. Tại vị trí này không cần lớp cát đệm (chiều 

dày 2 lớp là 70 cm) mà đế giếng BTCT được đổ trực tiếp lên nền đất đã gia cố cừ tràm 

(cách ly qua lớp chống thấm đáy nền – xem bản vẽ hệ thống thu khí). 

- Giải pháp xử lý khí thải: Do hiện nay giải pháp thu gom khí thải dùng phát 

điện không mang lại hiệu quả cao nên đa số các bãi rác trong nước chọn giải pháp đốt 

và trồng cây xanh để tái tạo, phục hồi lại môi trường tại khu vực bãi chôn lấp. Do đó, 

chủ dự án sẽ chọn giải pháp thu gom đốt, cụ thể như sau: 
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+ Khí gas từ ống thu chính nối với đầu đốt có g n thiết bị chống ngọn lửa cháy 

ngược lại. Tại đầu đốt có g n thiết bị đánh lửa tự động để đốt khí. 

+ Vị trí đầu đốt được đặt tại vị trí đảm bảo an toàn cho môi trường xung quanh. 

+ Khí thải sau khi được đốt sẽ phát tán vào môi trường, xung quanh trồng cây 

xanh để hạn chế các tác động do khí thải (khí CO2). 

- Tiến độ thực hiện: Sau khi thực hiện phủ đỉnh, sẽ tiến hành l p đặt hoàn chỉnh 

hệ thống thu khí rác và thiết bị đốt để xử lý. 

*Mức độ khả thi khi áp dụng các giải pháp hạn chế: Khí thải phái sinh từ các ô 

chôn lấp đảm bảo được thu gom bằng các ống thu gom khí và được thải ra môi trường 

sau khi được đốt tại các ống thoát khí trên ô chôn lấp. Chất lượng khí thải ra môi 

trường đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đảm bảo đạt các 

quy chuẩn Việt Nam hiện hành QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. 

 

 

Hình 4.9. Mặt bằng hệ thống giếng thu khí của dự  n 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 
 

 

Hình 4.10. Mặt cắt giếng thu khí 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng Ô chôn lấp hợp vệ sinh 

số 2 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 
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Hình 4.11. Cấu tạo chi tiết giếng thu khí 

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 

Khí phát sinh phải đạt các yêu cầu sau: 

+ Đảm bảo độ ẩm của phế thải r n từ 40% trở lên; trong trường hợp cần thiết 

cần phải tưới hoặc phun nước cho phế thải. 

+ Giữ pH ≈ 7,0 như môi trường xung quanh, pH < 6,2 sẽ làm ngừng quá trình 

tạo khí metan trong phế thải. 

+ Nếu có hiện tượng thiếu hụt dinh dưỡng có thể bù đ p bằng cách phun lên 

phế thải bùn đặc biệt vét từ cống ngầm. 

+ Đảm bảo lớp đất phủ phải đủ dày và lèn, nén chặt chống thẩm thấu khí qua 

tầng đất phủ. 

Ngoài ra, Dự án sẽ thành lập các đội chuyên trách tuần tra thường xuyên tại 

những khu vực thoát và phát tán khí gas, các khu vực tích tụ gas, các ống dẫn thoát 

nước, nơi xử lý khí và nơi có hệ thống tập trung khí mêtan nhằm phát hiện ra các sự cố 

để ứng cứu kịp thời. Ngoài ra, trong khu vực dự án còn có trạm sơ cứu để cấp cứu các 

bệnh nhân nhiễm độc khí khi có sự cố xảy ra. 

2.2.4.3.  iện ph p giảm thiểu t c động do mùi hôi ph t sinh từ qu  trình chôn lấp 

rác 

- Để hạn chế khí độc, mùi hôi và bụi phát ra từ quá trình vận hành, rác sau khi 

đưa đến phải được tiến hành chôn lấp không để quá 24 giờ, hàng ngày rác thải phải đổ 

theo đúng quy trình thiết kế. Tường ch n di động luôn đặt cuối hướng gió trong mỗi 

ngày đổ rác để cản rác, bụi, mùi hôi từ bãi rác phát tán theo gió. Cuối ngày, rác phải 

được đầm nén và phủ lớp đất dày 15cm theo đúng thiết kế. 



  o c o đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự  n  

“Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý r c Phú Thạnh” 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV BÁCH PHÚC KHANG 

ĐC: 573, ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
109 

- Tăng diện tích cây xanh trong khuôn viên dự án để giảm lượng khí CO2 trong 

môi trường và tăng hàm lượng khí O2 góp phần quan trọng giữ cho môi trường không 

khí được trong lành. Đặc biệt, bao quanh các ô chôn lấp sẽ bố trí hành lang cây xanh 

rộng từ 10m đến 12m, hành lang cây xanh này vừa có tác dụng ngăn rác nhẹ, ni lông, 

bụi bay từ trong các ô chôn lấp, đồng thời làm giảm mùi hôi ra môi trường xung quanh; 

- Ngoài ra, ở Việt Nam và một số quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, biện 

pháp chính đang được sử dụng tại các bãi chôn lấp chất thải r n là sử dụng dung dịch 

EM (Effective Microorganism) hoặc bột bokasi (dạng r n của EM). EM là một cộng 

đồng bao gồm 80 loại vi sinh vật có ích, thành phần chủ yếu như vi khuẩn quang hợp, 

vi khuẩn tạo acid lactic, nấm men, xạ khuẩn, nấm sản sinh men,… Chúng xúc tiến quá 

trình phân giải và thúc đẩy các VSV có lợi trong đất, trong phân hữu cơ, trong thức ăn, 

nước và ức chế các VSV có hại trong tự nhiên. Sau khi được phun hoặc rải lên rác, với 

mật độ rất cao của quần thể vi sinh vật trong EM, chúng nhanh chóng chiếm ưu thế 

hơn so với các vi sinh vật phân hủy gây mùi trong rác. Kết quả là đã làm thay đổi các 

phản ứng phân hủy rác theo hướng không sinh mùi hôi. Các thành phần nitơ, lưu 

huỳnh còn lại trong rác dưới dạng các hợp chất khác như nitrat và sulphat không mùi. 

Vai trò của các VSV trong chế phẩm EM trong việc giảm mùi hôi: 

+ Vi khuẩn Lactic 

Vi khuẩn  actic sản xuất acid lactic từ đường và các carbonhydrat khác do vi 

khuẩn quang hợp và nấm men tạo ra. Acid lactic là chất khử trùng mạnh, nó tiêu diệt 

các VSV có hại và làm tăng nhanh chóng sự phân hủy các chất hữu cơ. Hơn nữa, vi 

khuẩn lactic thúc đẩy sự lên men và phân hủy các vật liệu như cellulose, lignin. Vì vậy 

có thể phân hủy được các chất hữu cơ khó phân hủy. 

+ Nấm mốc 

Nấm mốc sản sinh ra các loại enzym để phân giải các hợp chất cao phân tử như 

tinh bột, cellulose, lignin, protide. Các chất này rất lâu phân giải. Nấm mốc đã tiết ra 

hệ enzym: amylaza, proteaza, cellulaza,… có hoạt tính cao để phân giải các hợp chất 

cao phân tử. EM lên men, phân huỷ các chất hữu cơ rất nhanh và không còn mùi thối. 

EM có tác dụng biến đổi chất thải thành loại vật chất có ích, không độc hại. 

2.2.4.4.  iện ph p giảm thiểu t c động do mùi hôi từ qu  trình vận chuyển r c 

thải và từ qu  trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải 

*Mùi hôi từ qu  trình vận chuyển r c thải 

- Sử dụng các phương tiện chuyên dụng để vận chuyển rác; 

- Để hạn chế khí độc, bụi và rò rỉ rác từ các xe trong quá trình vận chuyển, tất 

cả các xe đều được chuyên chở bằng xe cuốn ép đúng trọng lượng. 

- Có kế hoạch điều hành công tác vận chuyển thống nhất, tránh giờ cao điểm, 

nhất là đối với các tuyến vận tải qua khu vực chợ, đường tỉnh và các tuyến đường 

trọng điểm của khu vực có mật độ xe cộ và người đi lại cao. 

- Tất cả các xe ra khỏi bãi chôn lấp đều phải được vệ sinh sạch sẽ. Trong quá 

trình vận chuyển chất thải cần tăng cường công tác giám sát chặt chẽ đội ngũ cán bộ 

công nhân viên chịu trách nhiệm chuyên chở chất thải, đảm bảo đi và về theo đúng lộ 

trình, tránh hiện tượng tiêu cực xảy ra và không để rơi vãi chất thải ra ngoài môi 

trường. Mọi vi phạm trong quá trình vận chuyển chủ xe phải chịu trách nhiệm. 



  o c o đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự  n  

“Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý r c Phú Thạnh” 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV BÁCH PHÚC KHANG 

ĐC: 573, ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
110 

- Sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi cho các phương tiện vận chuyển rác. 

 *Giảm thiểu mùi từ hệ thống XLNT 

- Vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải định kỳ; 

- Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải; 

- Hút bùn dư xử lý không để phát sinh mùi ra môi trường; 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực hệ thống xử lý nước thải để hạn chế tác 

động do mùi hôi. 

2.2.4.5.  iện ph p giảm thiểu t c động do mùi, khí thải từ hoạt động hàn cơ khí 

Để hạn chế tác động ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân, cũng như môi 

trường không khí xung quanh do hoạt động hàn cơ khí, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

 - Trang bị khẩu trang, mặt nạ, kính, găng tay, giày ủng,… và các dụng cụ bảo 

hộ lao động theo đúng quy định cho công nhân làm việc trực tiếp tại công đoạn này; 

- Sử dụng phương tiện, máy móc thiết bị hiện đại; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì thiết bị sử dụng trong quá trình hoạt động dự án. 

2.2.5.  iện ph p giảm thiểu t c động do tiếng ồn, độ rung từ qu  trình hoạt động 

của m y móc, thiết bị 

Chủ dự án áp dụng các biện pháp sau để hạn chế tác động do tiếng ồn, độ rung 

từ quá trình hoạt động của máy móc, thiết bị tại dự án: 

- Xe chở rác, xe ủi, xe đầm sẽ được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng xe 

theo đúng quy định; 

- Hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu vào buổi trưa và vào ban đêm; 

-  ập kế hoạch vận chuyển hợp lý, không tập trung nhiều xe vào cùng một thời 

điểm, tránh hiện tượng cộng hưởng tiếng ồn, rung động; 

- Không sử dụng các phương tiện quá cũ gây tiếng ồn và rung động lớn; 

- Định kỳ bảo dưỡng máy móc, tra dầu mỡ bôi trơn các ổ trục để hạn chế phát 

sinh tiếng ồn; 

- Công nhân làm việc tại dự án sẽ được trang bị các thiết bị hạn chế hoặc chống 

ồn như mũ bảo hiểm, chụp tai,… 

2.2.6.  iện ph p giảm thiểu t c động đến môi trƣờng đất 

Nhằm hạn chế tác động đến môi trường, Chủ dự án sẽ thực hiện đúng theo hồ 

sơ thiết kế bãi chôn lấp và thu gom triệt để nước rỉ rác về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung với công suất 50 m
3
/ngày.đêm được xây dựng mới tại dự án. Bên cạnh đó, Chủ 

dự án sẽ tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của công nhân về việc thu gom rác thải 

và vận hành theo đúng quy trình của Bãi chôn lấp để hạn chế các tác động gây ảnh 

hưởng đến môi trường đất, cũng như môi trường nước (nước mặt và nước ngầm), môi 

trường không khí cùng với sức khỏe của công nhân và người dân khu vực dự án. 

2.2.7.  iện ph p giảm thiểu t c động đến kinh tế - xã hội 

Chủ dự án áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã 

hội khu vực dự án: 
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- Biện pháp giảm thiểu tác động gây ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh 

do tăng mật độ giao thông, gây bụi, ồn và nguy cơ gây tai nạn: 

+ Sử dụng các phương tiện chuyên dụng để vận chuyển rác; 

+ Không được chở quá tải trọng quy định; 

+ Có kế hoạch thu gom rác hợp lý trên các tuyến đường; 

+ Sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi cho các phương tiện vận chuyển. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng: 

+ Xây dựng tường rào và trồng cây xanh bao quanh khu vực dự án; 

+ Tăng cường giám sát khu vực chôn lấp rác thải vào những ngày gió to, thời 

tiết xấu,…; 

+ Định kỳ thu mẫu quan tr c môi trường xung quanh khu vực dự án, đảm bảo 

quá trình hoạt động dự án không gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người 

dân trong khu vực dự án. 

2.2.8.  iện ph p giảm thiểu t c động do rủi ro, sự cố 

2.2.8.1. Sự cố về thiên tai, ngập úng 

- Đảm bảo thoát nước mưa kịp thời, không để dòng chảy tự nhiên bị biến đổi, 

gây xói lở, gây sự cố vỡ đê tràn nước mưa vào khu đất dự án; 

 - Xung quanh bãi chôn lấp được thiết kế các mương thoát nước mưa, không cho 

nước mưa chảy tràn vào bãi chôn lấp. Toàn bộ hệ thống rãnh thu gom nước mặt ở 

xung quanh bãi thường xuyên được nạo vét lưu thông, hệ thống tường ch n của bãi rác 

được bảo đảm cách ly tốt; 

 - Xung quanh ô chôn lấp và khu vực xử lý nước rỉ rác đều được bao bọc bởi đê 

bao để ngăn nước thải không chảy tràn ra khu vực xung quanh và ngăn nước mặt từ 

khu vực khác chảy; 

 - Bố trí máy bơm nước dự phòng để bơm hút nước mưa tại các vị trí bị ngập 

úng cục bộ (hố chôn lấp rác), tránh tình trạng nước mưa có lẫn rác thải bơm hút xả 

thẳng vào môi trường đất khu vực lân cận dự án. 

2.2.8.2. Nguy cơ nứt lớp che phủ và ch y nổ 

Nhằm hạn chế tác động làm gia tăng nguy cơ nứt lớp che phủ và cháy nổ, Chủ 

dự án áp dụng các biện pháp sau: 

- Trình tự lớp che phủ bề mặt và chống thấm đáy bãi chôn lấp phải thực hiện 

theo đúng thiết kế đã phê duyệt; 

- Khi xảy ra sự cố nứt lớp che phủ, sụt lún bãi chôn lấp do các nguyên nhân 

khách quan như: lớp rác bên dưới thay đổi thể tích theo thời gian do quá trình phân 

hủy rác, cháy nổ, mưa bão, lũ lụt, thiên tai cần có các biện pháp xử lý sự cố như sau: 

+ Kiểm tra toàn bộ bề mặt lớp che phủ; 

+ Xác định nguyên nhân gây ra tình trạng nứt lớp che phủ; 

+ Báo cáo ngay tình hình cho lãnh đạo cơ quan quản lý có biện pháp kh c phục; 

+ Thay thế lớp che phủ. 

- Nứt do bề mặt bãi rác bị bào mòn:  ấp đất vào nơi bị bào mòn, nén chặt, nếu 

cần trát kín bằng vữa xi măng. Đống thời, kiểm tra lại đường thoát nước mưa, hướng 

dòng nước ra phái ngoài bãi rác; xử phạt người đào bới rác hoặc gây ra những hậu quả 

xấu tương tự. Thường xuyên kiểm tra mặt bãi để phát hiện vết nứt hay lỗ thủng. 
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- Nứt do rác lún không đều: Chèn đất hoặc vữa xi măng vào vết nứt để tránh 

hiện tượng mưa xói hoặc các chất ô nhiễm bị lấy lên khỏi bãi. 

- Nứt do sự không thoát khí (nghẽn đường ống thu hồi khí bãi rác): Chèn đất 

hoặc vữa xi măng vào vết nứt đồng thời kiểm tra lại các quạt hút trên đỉnh các giếng 

thoát khí. Trong trường hợp tất cả các đường thoát khí đều bị bịt kín thì phải khoan 

xuống tầng chứa rác rồi đặt đường ống để dẫn khí thoát ra ngoài. 

 Bên cạnh đó, Chủ dự án sẽ thực hiện thu gom toàn bộ lượng khí thải phát sinh 

tại hố chôn lấp để hạn chế khả năng gây cháy nổ đến mức thấp nhất. 

2.2.8.3. Sự cố rò rỉ nƣớc rỉ r c 

 - Chủ dự án sẽ bố trí nhân viên theo dõi, giám sát quá trình thi công bãi chôn 

lấp, đặc biệt là thi công hệ thống thu gom nước rỉ rác theo đúng quy định; 

 - Thi công đúng thiết kế đối với lớp chống thấm bằng HDPE và hệ thống thu 

gom nước rỉ rác đúng kỹ thuật thiết kế. Khi thi công đúng thiết kế thì theo nguyên lý 

thấm mao quản, nước rỉ rác sẽ dẫn về các không gian rỗng đã được thiết lập sẵn đó là 

đường ống thu gom nước rỉ rác và bơm rút nước rỉ rác; 

 - Trong quá trình quan tr c nước ngầm tại các hố khoan, nếu phát hiện các 

thông số thay đổi có mối liên hệ với đặc tính nước rác thì nhanh chóng mở rộng hố 

khoan và l p đặt thiết bị bơm hút để tập trung các dòng thấm rò rỉ từ ô chôn lấp về 

giếng khoan để bơm về hệ thống xử lý nước thải. 

2.2.8.4. Sự sụt lún bãi chôn lấp 

 Để hạn chế sự sụt lún bãi chôn lấp, Chủ dự án sẽ bố trí công nhân thường xuyên 

kiểm tra lớp phủ để kịp thời kh c phục, sửa chữa, bảo trì tại các vị trí lún không đều 

(thêm rác, hoặc đất lên lớp phủ) nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng đến lớp phủ. 

2.2.8.5. Sự cố xói mòn, sạt lở đê bao 

 Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

 - Trồng cây xanh bảo vệ đê bao xung quanh ô chôn lấp. 

 - Bổ sung xây xanh hao hụt và thảm thực vật trên đê bao để hạn chế tác động do 

xói mòn dẫn đến sạt lở. 

 - Kiểm tra đê bao định kỳ để kịp thời gia cố, sửa chữa, đặc biệt là vào mùa mưa 

bão, lũ lụt. 

2.2.8.6. Sự cố của hệ thống xử lý nƣớc thải 

 Khi hệ thống xử lý có thể bị sự cố, đơn vị vận hành có các biện pháp dự phòng 

như sau: 

 -   p đặt dự phòng các thiết bị động lực dễ bị hư hỏng do nguồn điện và chế độ 

vận hành (các loại bơm chìm, bơm định lượng, máy thổi khí, máy nén khí); 

 - Bố trí nhân viên bảo vệ và giám sát hệ thống nhằm đảm bảo trạm xử lý luôn 

trong trạng thái hoạt động ổn định; 

 - Định kỳ bảo dưỡng các dây chuyền xử lý nước thải; 

 - Dự trữ sẵn sàng các thiết bị thay thế cho các dây chuyền xử lý để nhanh chóng 

khôi phục hoạt động; 

 - Ưu tiên cho việc kh c phục sự cố của các hệ thống xử lý nước thải; 
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 - Ngoài ra, công nhân sẽ báo cáo Ban lãnh đạo về tình trạng xả nước thải, thời 

gian kh c phục sự cố. 

 - Khi sự cố của hệ thống xử lý nước rỉ rác xảy ra như: 01 trong các bể bị sự cố 

phải ngưng hoạt động; nứt vỡ đường ống thoát nước thải hay mất điện,… cần có cách 

ứng phó kịp thời như sau: 

 + Khi một trong các bể gặp sự cố phải ngưng hoạt động của hệ thống xử lý 

nước rỉ rác phải báo ngay cho cán bộ, công nhân vận hành phụ trách công tác kiểm tra 

mạng thu gom, thoát nước của bãi chôn lấp; 

 + Tiến hành xử lý nhanh chóng sự cố xảy ra để kịp thời đưa hệ thống vào vận 

hành trở lại. 

2.2.8.7. Sự cố tai nạn giao thông  

Các biện pháp hạn chế sự cố tai nạn giao thông được áp dụng tại dự án như sau: 

- Sử dụng các phương tiện chuyên dụng để vận chuyển rác. 

- Có kế hoạch vận chuyển phù hợp đúng tuyến, đúng thời gian quy định để hạn 

chế đến giao thông khu vực. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức và thường xuyên nh c nhở công nhân khi điều 

khiển phương tiện giao thông không được uống rượu, bia để tránh gây tai nạn. 

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

-   p đặt hệ thống các biển báo chú ý quan sát khi ra vào thường xuyên tại cổng 

dự án. 

2.2.8.8. Sự cố gây ch y nổ 

Ngoài các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ cho công trình như: rò rỉ nhiên liệu, bất 

cẩn của người làm việc trong công trình và nguyên nhân khách quan bên ngoài công 

trình thì ảnh hưởng do khí gas phát sinh từ bãi rác gây cháy nổ khá là quan trọng và cần 

có các biện pháp quản lý, xử lý kịp thời để hạn chế sự cố xảy ra. Cụ thể như sau: 

- Hệ thống thu gom khí rác sẽ được thiết kế và vận hành theo đúng thiết kế đã 

được phê duyệt; 

- Tuyên truyền, giáo dục PCCC cho toàn bộ CNV làm việc tại dự án; 

- Trang bị các thiết bị PCCC (bình chữa cháy, còi báo) cho công trình theo đúng 

quy định pháp luật; 

- Thu gom khí thải từ ô chôn lấp đảm bảo không để t t nghẽn dẫn đến cháy nổ; 

- Thường xuyên kiểm tra đường hệ thống thu gom khí thải, giếng thu; 

- Định kỳ kiểm tra hệ thống dây dẫn điện và các thiết bị điện để kịp thời kh c 

phục sự cố; 

- Thiết kế, l p đặt hệ thống cột thu sét tại các công trình có độ cao theo đúng 

tiêu chuẩn trong khu vực dự án nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động. 

- Xử lý sự cố do cháy nổ khí rác ảnh hưởng đến công trình: 

+ T t tất cả các hệ thống điện kết nối vào công trình và khu vực bên ngoài; 

+ Báo cáo tình hình sự cố ngay cho Ban lãnh đạo, các cơ quan ban ngành có 

liên quan; 

+ Chủ dự án tiến hành kiểm tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại xảy ra; 

+ Phối hợp với các ban ngành có liên quan lập tức xử lý sự cố. 
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2.2.8.9. Sự cố tai nạn lao động  

Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động để phòng tránh và hạn chế 

những tai nạn lao động xảy ra sẽ làm tăng năng suất và hiệu quả công việc. Cơ bản 

Chủ dự án sẽ thực hiện một số giải pháp sau: 

 - Định kỳ tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao kiến thức về an toàn lao động cho 

toàn thể CNV trước khi giao việc theo đúng quy định; 

 - Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động như khẩu trang bằng than hoạt tính có tính 

chất lọc được hơi độc, mặt nạ chống khí độc, găng tay cao su, kính bảo hộ, giầy ủng 

bảo hộ lao động, nút bịt tai,… để công nhân sử dụng; 

 - Trang bị vòi rửa m t nhằm ứng phó sự cố khi chế phẩm sinh học tiếp xúc vào 

m t của CNV trong quá trình làm việc; 

- Xây dựng các nội quy, quy định an toàn lao động như: 

+ Nghiêm cấm sử dụng rượu bia trước và trong khi làm việc. Cấm làm việc tại 

nơi có biển báo nguy hiểm đã có rào ch n; 

+ Cấm hút thuốc lá và đặt chất dễ cháy vào kho chứa nguyên, nhiên liệu dễ 

cháy, khu vực thu gom khí sinh học, trên các phương tiện có chứa xăng dầu và nơi có 

nhiều dây điện. Phải có dụng cụ PCCC ở gần nơi chứa xăng dầu, chất dễ cháy. Khi 

tiếp xúc với thiết bị có sử dụng nguồn điện phải được sử dụng đồ dùng và trang bị 

cách điện tốt; 

+ Trước khi làm việc, công nhân phải kiểm tra, chuẩn bị trang bị an toàn và sử 

dụng đồ bảo hộ lao động tốt như quần áo, giầy ủng, găng tay…và khẩu trang thích hợp. 

- Tăng cường kiểm tra, nh c nhở công nhân trang bị bảo hộ lao động khi làm việc; 

Bên cạnh đó, Chủ dự án sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả các CNV, 

đảm bảo CNV có sức khỏe tốt khi làm việc tại dự án. 

2.2.8.10.  iện ph p giảm thiểu t c động của bệnh nghề nghiệp 

Để giảm thiểu các tác động đến sức khỏe của các công nhân vận hành, các tài 

xế lái xe tại bãi chôn lấp, dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Khi xây dựng bãi chôn lấp, cần phải xây dựng tường cao và chỉ có một cổng 

cho xe ra vào để có thể hạn chế sự xâm nhập và phát tán của chuột. Tổ chức diệt chuột 

định kỳ (02 tháng/lần). Tùy từng khu vực để sử dụng các biện pháp khác nhau, như 

khu chứa chất thải có thể dùng thuốc diệt chuột sinh học như Storm, Racumin, 

biorat,... để diệt chuột, dùng hóa chất phun diệt động vật chân đốt và mầm bệnh ký 

sinh trùng. Khu có người ở, dùng các biện pháp cơ học và sinh học là chủ yếu, như 

đánh bẫy mồi, keo dính... để diệt chuột; 

- Áp dụng biện pháp xử lý mầm bệnh ký sinh trùng ở các khu vực chứa chất 

thải như r c vôi bột, phun hoá chất diệt trùng (Clo…), phun thuốc định kỳ 2 lần/tuần; 

- Phun thuốc diệt ruồi, muỗi và các côn trùng có tiềm năng gây bệnh theo 

hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật. Số lần phun căn cứ vào 

mức độ phát triển của côn trùng. Tuy nhiên, hằng ngày cũng nên phun thuốc diệt ruồi 

vào những nơi phát sinh nhiều ruồi như: cầu cân, đường nội bộ vào khu vực cầu cân, 

khu vực ô chôn lấp rác; 
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- Việc giám sát vi sinh vật không khí phải được tiến hành theo kế hoạch, ít nhất 

mỗi năm làm hai lần vào đúng mùa gió chủ đạo. Mùa khô vi sinh vật không khí sẽ tăng 

cao hơn mùa mưa. Các khu vực trọng điểm được ưu tiên giám sát là khu chứa rác tạm 

thời và khu chôn lấp. Việc giám sát vi sinh vật không khí kèm theo với việc giám sát 

bụi và các chất độc hại khác. Giám sát bất thường được thực hiện khi có một lượng rác 

rất lớn chưa kịp chôn lấp kịp thời theo kế hoạch; 

- Hợp đồng với Trung tâm Y tế hoặc bệnh viện trong khu vực khám sức khỏe 

định kỳ 6 tháng/lần cho cán bộ công nhân viên đang vận hành bãi chôn lấp, đặc biệt 

khám các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp và các bệnh dị ứng tai mũi họng và dị ứng ngoài 

da. Chú ý bảo vệ cho người lao động trong khu vực bãi rác để tránh khả năng hít phải 

không khí có bụi mang vi sinh vật. 

- Tập huấn, giáo dục ý thức về về sinh an toàn và môi trường cho công nhân 

vận hành bãi chôn lấp. 

- Để tăng cường các biện pháp giảm thiểu việc phát tán ô nhiễm (rác, vi sinh 

vật, khí bãi chôn lấp) hành lang rộng 15-20 m sẽ được trồng cây xanh (tràm, xà cừ…) 

có chiều cao từ 8-12 m. Hàng rào cây xanh này ngoài tác dụng giảm thiểu phát tán ô 

nhiễm còn tạo cảnh quan tốt do che ch n tầm nhìn từ bên ngoài vào bãi chôn lấp. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như nón bảo hiểm, khẩu 

trang, kính, găng tay, giày ủng,… và b t buộc công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao 

động khi làm việc; 

- Tổ chức cho công nhân tham gia các khóa tập huấn, nâng cao kiến thức về vệ 

sinh, an toàn trong quá trình vận hành bãi chôn lấp. 

3. Đ nh gi  t c động và đề xuất c c biện ph p, công trình bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn đóng cửa bãi chôn lấp 

3.1. Đ nh gi , dự b o c c t c động 

Khi đã đóng cửa, bãi chôn lấp và không còn tiếp nhận rác thải nữa, mức độ ô 

nhiễm môi trường không khí sẽ giảm đáng kể so với giai đoạn vận hành. Không còn xe 

vận chuyển ra vào bãi chôn lấp, không còn xe đầm nén, vận chuyển trong nội vi bãi 

chôn lấp,… nên môi trường không khí sẽ ít bị ô nhiễm hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi 

đóng cửa bãi chôn lấp, quá trình phân hủy chất hữu cơ vẫn còn đang tiếp tục xảy ra, 

đặc biệt là tại mỗi ô chôn lấp mới hoàn tất. Bất cứ sự cố nào xảy ra đối với lớp che phủ 

cuối cùng hoặc lớp che phủ cuối cùng không đạt yêu cầu, hệ thống thu gom khí bãi 

chôn lấp, nước rỉ rác, hệ thống xử lý nước rỉ rác có sự cố,… làm cho khí bãi chôn lấp 

phát tán và gây ô nhiễm đến cả 3 thành phần môi trường không khí, đất và nước. 

3.1.1. T c động do khí thải 

Sau khi đóng cửa bãi chôn lấp, phần diện tích bề mặt rộng lớn của khu vực này 

thường được dùng trồng cỏ để tạo cảnh quan đẹp m t và nâng cao chất lượng môi 

trường không khí. Tuy nhiên, việc trồng cỏ ở đây không đơn giản như ở những khu vực 

khác vì nhiều yếu tố hạn chế sự sinh trưởng của cây trồng bao gồm: khí độc hại đối với 

rễ cây (như CO2, CH4,…), hàm lượng oxy trong đất thấp, khả năng trao đổi ion của đất 

bị hạn chế, hàm lượng chất sinh dưỡng sẵn có trong đất thấp, khả năng giữ nước kém, 

độ ẩm của đất thấp, nhiệt độ của đất cao, mức độ nén đất cao, cấu trúc đất xấu. 
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3.1.2. T c động do nƣớc thải 

Trong giai đoạn đóng cửa bãi chôn lấp, lượng nước rò rỉ vẫn tiếp tục sinh ra, 

đặc biệt là ở những ô chôn lấp mới hoàn tất, nhưng với lưu lượng giảm đáng kể vì 

không bị ảnh hưởng của nước mưa (nếu lớp che phủ cuối cùng được thực hiện theo 

đúng quy cách). 

Khi đó, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn đóng cửa bãi 

chôn lấp sẽ thấp hơn nhiều so với bãi chôn lấp đang vận hành. Tuy nhiên, vẫn có nhiều 

nguyên nhân có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường nước ngay cả khi bãi chôn lấp đã 

đóng cửa. Một trong những nguyên nhân là nước rỉ rác sinh ra từ các ô chôn lấp đã 

ngưng hoạt động mặt dù có nồng độ COD thấp hơn nhiều so với nước rỉ rác từ các ô 

chôn lấp đang vận hành nhưng trong thành phần nước rỉ rác “cũ” chứa các chất hữu cơ 

khó phân hủy sinh học nên gây khó khăn và tốn kém khi xử lý. 

Cho đến nay, xử lý nước rỉ rác “cũ” vẫn là vấn đề nan giải đối với tất cả các nhà 

khoa học môi trường. Sự cố xảy ra đối với trạm xử lý nước rỉ rác, xả thải nước rỉ rác 

xử lý chưa đạt yêu cầu,… đều dẫn đến ô nhiễm nguồn nước ngầm. 

3.1.3. T c động do rủi ro, sự cố 

- Mặc dù không tiếp nhận rác nữa nhưng sản sinh các sản phẩm phân hủy với 

cường độ mạnh nhất, thời gian kéo dài 10-15 năm cho nên tác động đến môi trường 

nhiều nhất. 

- Giai đoạn này có nhiều nguy cơ xảy ra các sự cố nhất, khí gas nhiều có thể 

gây cháy nổ, mặc khác hệ thống xử lý nước rỉ rác không được vận hành, theo dõi 

thường xuyên có thể làm tăng khả năng ô nhiễm nguồn nước tại khu vực. Ngoài ra, có 

thể xảy ra nhiều sự cố trong lớp màng địa chất do đó có thể dẫn đến sự thâm nhập các 

chất từ rác vào đất gây ra các nguy cơ ô nhiễm. Quy mô và mức độ ô nhiễm: 

+ Ảnh hưởng có tính chất cục bộ, môi trường đất bị ảnh hưởng chủ yếu là trong 

khu vực bãi chôn lấp, tại nơi tiếp nhận rác và đường vận chuyển rác vào bãi chôn lấp. 

+ Mức độ nhiễm bẩn là không lớn, tuy nhiên tính chất ô nhiễm sẽ kéo dài do đất 

không có điều kiện để tự làm sạch do môi trường tiếp xúc không thoáng khí và thường 

xuyên tiếp xúc với tải lượng của rác. 

Ngoài ra, nếu lớp bao phủ trên cùng của bãi rác không đủ khả năng chống lại 

mưa, gió,…; một thời gian sau khi đóng cửa (vài năm hoặc hàng chục năm) bề mặt bãi 

sẽ bị mòn. Cũng có trường hợp bãi chôn lấp sau khi đóng cửa sẽ bị con người hay 

động vật đào bới, làm bề mặt bao phủ của lớp chất thải lộ ra, các chất ô nhiễm phân 

tán vào không khí và vào nguồn nước.  ớp bao phủ bề mặt bãi rác cũng có thể bị phá 

huỷ do lớp cây trồng phía trên có bộ rễ lớn và sâu. Trong trường hợp này, ngoài việc 

chất ô nhiễm bị phát tán vào môi trường không khí, nước, cây trồng cũng sẽ hấp thụ 

các chất có hại trong bãi chôn lấp 

3.2. C c công trình, biện ph p môi trƣờng đề xuất thực hiện 

3.2.1. Trình tự đóng c c hố chôn r c 

- Bãi chôn lấp phải được tiến hành thực hiện thi công lớp phủ cuối cùng trước 

khi đóng bãi. Độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng dần từ 3 – 5%, luôn đảm bảo thoát 

nước tốt và không trượt lở, sụt lún. Nên trồng cỏ và cây xanh khi đã hoàn thành bãi 

chôn lấp. 
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- Để ngăn chặn và hạn chế lượng nước mưa thâm nhập vào trong bãi rác, ngăn 

chặn các loại động vật đào hang. Hệ thống lớp bao phủ không được thấm nhanh hơn 

hệ thống lớp lót, chi phí bảo trì nhỏ nhất và tăng cường sự thoát nước trên bề mặt, 

đồng thời giảm thiểu sự xói mòn. 

- Cấu tạo từ trên xuống của hệ thống lớp bao phủ bề mặt như sau: 

+  ớp đất trồng cỏ dày 0,2 m được sử dụng để trồng cỏ và cây xanh nhằm tạo 

thảm thực vật. 

+  ớp đất phủ đệm dày 0,5 m; 

+  ớp màn HDPE (được bảo vệ cả 2 mặt bởi lớp nền ở cả trên và dưới. Màn có 

độ dày tối thiểu 1,0 mm, có độ dốc tối thiểu 3%); 

+  ớp đất sét dày 0,2 m, đảm bảo độ ẩm tiêu chuẩn và được đầm nén cẩn thận. 

3.2.2. Trình tự đóng cửa bãi r c 

- Bãi chôn lấp chất thải r n sau khi kết thúc hoạt động tạo thành các đồi rác cao 

hơn mặt đất và có lớp đất che phủ dày 0,5 m, độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng dần từ 3 

– 5% luôn đảm bảo thoát nước tốt và không trượt lở, sụt lún. Để bảo vệ bãi rác và tận 

dụng lại mặt bằng bãi chôn lấp sau khi đóng cửa, tiến hành trồng cỏ tạo thành thảm 

thực vật bên trên bãi rác. 

- Việc kiểm tra nước ngầm, khí gas, độ lún sụt của bãi rác được tiếp tục thực 

hiện sau khi đóng cửa ít nhất là 5 năm. Các công tác này được thực hiện tối thiểu là 1 

lần/năm và sau 6 tháng kể từ ngày đóng bãi chôn lấp. Chủ vận hành bãi chôn lấp sẽ đệ 

trình tới cơ quan có thẩm quyền quản lý môi trường một báo cáo hiện trạng đóng bãi 

chôn lấp với các nội dung gồm: 

+ Hiện trạng hoạt động, hiệu quả và khả năng vận hành của các công trình trong 

bãi chôn lấp chất thải r n. 

+ Hệ thống chống thấm, thu gom và xử lý nước rỉ rác,…; chất lượng nước rác 

xả vào môi trường tiếp nhận có đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện 

hành không; 

+ Phục hồi cảnh quan khu vực bãi chôn lấp và các quy định khác có liên quan. 

- Trong suốt thời gian chờ sử dụng lại diện tích bãi chôn lấp, việc thu gom xử lý 

nước rác, khí gas vẫn phải tiếp tục hoạt động bình thường. 

- Sau khi đóng bãi chôn lấp chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đình kỳ 3 tháng/lần 

của khu vực bãi chôn lấp, không cho phép con người và súc vật ra vào. Đặc biệt, trên 

đỉnh bãi nơi tập trung khí gas phải có các biển báo, chỉ dẫn an toàn trong bãi chôn lấp. 

- Tiến hành khảo sát, đánh giá các yếu tố môi trường có liên quan trước khi 

hoàn thổ mặt bằng bãi chôn lấp. Nếu các điều kiện về môi trường khu vực này đảm 

bảo mới tiến hành tái sử dụng sau khi kiểm tra chặt chẽ các lỗ khoan thu hồi khí gas. 

Khi áp suất của các lỗ khoan khí không còn chênh lệch với áp suất khí quyển và nồng 

độ khí gas không lớn hơn 5% mới san ủi lại. 

3.2.3. Phƣơng  n hoàn thổ mặt bằng bãi chôn lấp sau khi đóng cửa 

- Quy trình đóng cửa bãi chôn lấp được thực hiện theo Khoản 3 Điều 32 Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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+ Kiểm tra cao trình và độ dốc của ô rác, bổ sung thêm rác vào những nơi còn 

thiếu (nếu có), san ủi, đầm nén tạo bề mặt ô rác theo dạng hình vòm để tránh đọng nước. 

+ Chuẩn bị đất phủ, đất đệm, đất màu, vật liệu thi công. 

+ Tạo mạng lưới thu khí liên hoàn với các cột thoát khí trong ô rác và ống, rãnh 

thoát khí của ô rác đã l p đầy trước đó, thi công l p đặt cột thoát khí. 

+ Thi công lớp đất phủ bảo đảm độ ẩm tiêu chuẩn và được đầm nén theo quy 

định. Độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng dần từ 3-5%, đảm bảo thoát nước tốt và không 

trượt lở, lún sụt. 

+ Thi công lớp đệm bằng đất có thành phần phổ biến là cát dày 50 cm, phủ lớp 

đất màu (đất thổ nhưỡng) dày từ 20 cm, trồng cỏ và cây xanh tại thời điểm thích hợp. 

- Đơn vị vận hành sẽ tiến hành hoàn thổ bãi chôn lấp theo như trình tự đã nêu 

trên, đóng cửa bãi chôn lấp. 

Chúng tôi sẽ tiến hành trồng cỏ, cây xanh nhằm tạo thảm thực vật và tạo rừng 

trồng trên khu vực. 

Bãi chôn lấp sau khi đóng cửa, được phủ cố định một lớp sét chống thấm, sau 

đó là một lớp HDPE dày 1,0 mm; một lớp đất phủ đệm và lớp đất trồng đầm nén dày 

0,2 m. Cuối cùng trồng cỏ để hạn chế, ngăn chặn xói mòn đất bởi gió và mưa. 

Hiện nay, nhiều tỉnh thành, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng 

việc trồng cây có giá trị kinh tế cao như cỏ Vetiver, cỏ voi, cỏ singnal tại các ô chôn 

lấp chất thải r n đã đầy và đóng cửa. Cách làm này vừa giúp tận dụng được đất của các 

bãi chôn lấp rác để làm kinh tế, vừa kết hợp xử lý nước rỉ rác để làm nguồn nước tưới 

dinh dưỡng cho cây nên giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường. Các nghiên cứu 

trên thực tế cho thấy nước rỉ rác là chất lỏng thấm qua các lớp chất thải r n mang theo 

các chất hòa tan hoặc các chất lơ lửng. Thành phần nước rỉ rác có chứa nồng động pH, 

COD, BOD, acid, kim loại nặng,… rất cao. Còn cỏ Vetiver, bộ rễ của cây chứa nhiều 

vi khuẩn và nấm có khả năng xử lý chất thải gây ô nhiễm cho môi trường. Cụ thể, vi 

khuẩn cố định đạm có tác dụng chuyển hóa nitơ tự do thành nitơ sinh học; vi khuẩn 

điều hòa sự sinh trưởng của cây có thể điều hòa được các chất như auxin, gibberrellins, 

ethylene, acid,… là những chất hữu cơ ảnh hưởng đến quá trình sinh lý cây dù ở nồng 

độ thấp; nấm phân giải photpho; nấm rễ,… Nhờ vậy mà cây có thể mọc nhanh trên 

những vùng đất nghèo dinh dưỡng hoặc đất bị nhiễm độc kim loại nặng trong những 

điều kiện kh c nghiệt như hạn hán, sương muối, nước mặn, nước hóa chất, độc chất. 

Tương tự, với loại cây dầu mè cũng có thể sinh trưởng và phát triển trong môi 

trường ô nhiễm. Trên thực tế, loại cây trên đã được trồng thử nghiệm cải tạo môi 

trường bị nhiễm độc dioxin tại Huế. 

Gần đây nhất, các nghiên cứu đã trồng thực nghiệm cỏ Vetiver, cỏ voi và cây 

dầu mè tại bãi chôn lấp rác Đông Thạnh của thành phố Hồ Chí Minh và sử dụng nước 

rỉ rác của bãi chôn lấp rác này để tưới. Kết quả cho thấy các loại cây này phát triển 

bình thường. Nguồn nước rỉ rác đậm đặc có nồng độ các chất ô nhiễm cao sau khi 

được pha loãng với tỷ lệ 10% để tưới vào cây đã được cây hấp thu và xử lý bằng 

phương pháp phát triển tự nhiên cho ra chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn loại A. 
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Điều quan trọng đây là những loại cây có giá trị kinh tế cao. Cụ thể, cây Vetiver 

có thể tận thu để sản xuất giấy; cây dầu mè để sản xuất nhiên liệu sinh học hoặc sản 

xuất thuốc trị bệnh. Bên cạnh đó, việc ứng dụng loại cây này để trồng trên các bãi 

chôn lấp rác đã được phủ đỉnh hoặc các vùng đệm cách ly khu dân cư. Việc trồng các 

loại cây này, nhất là cỏ Vetiver có thể giúp chống xói mòn cho bãi chôn lấp, đồng thời 

phòng tránh nguy cơ ô nhiễm do chất lượng nước rỉ rác xử lý chưa đạt yêu cầu. 

Đơn vị vận hành sẽ tiến hành hoàn thổ bãi chôn lấp theo như trình tự đã nêu 

trên, đóng cửa bãi chôn lấp và bàn giao lại cho phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện quản lý. 

4. Tổ chức thực hiện c c công trình, biện ph p bảo vệ môi trƣờng 

4.1. Danh mục c c công trình, biện ph p bảo vệ môi trƣờng của dự  n 

4.1.1. Giai đoạn triển khai xây dựng 

- Bố trí 04 thùng phuy chứa nước có thể tích 200 lít để ngâm các dụng cụ xây dựng; 

- Chất thải r n sinh hoạt: Trang bị 02 thùng rác nhựa HDPE 100 lít/thùng đặt tại 

khu vực thi công; 

- Chất thải nguy hại: Trang bị 05 thùng chứa 220 lít/thùng (có dán nhãn CTNH) 

đặt tại kho chứa chất thải nguy hại hiện hữu của dự án “Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh” 

(ô số 1). 

- Phun nước giảm bụi trong quá trình san nền, đào ô chôn lấp, hồ chứa nước 

thải; tập kết vật liệu rời (cát, đá) và các công đoạn làm phát sinh bụi khi thi công. 

- Vệ sinh, thu gom cát đất, xà bần tại khu vực hố chôn lấp. 

- Xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa. 

- Bản báo hiệu, hướng dẫn. 

- Bảo hộ lao động cho công nhân và thiết bị y tế tại công trường. 

- Trang bị thiết bị PCCC tại công trường. 

- Giám sát môi trường không khí. 

4.1.2. Giai đoạn hoạt động 

- Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn và dẫn 

vào hệ thống xử lý nước thải tập trung được xây dựng mới tại dự án; 

- Nước rửa xe được thu gom và tưới vào ô chôn lấp rác; 

- Nước rỉ rác được thu gom và xử lý bởi hệ thống xử lý nước thải tập trung, 

công suất 50 m
3
/ngày.đêm của dự án; 

- Chất thải r n sinh hoạt: Trang bị 02 thùng rác nhựa HDPE 100 lít/thùng đặt tại 

nhà bảo vệ và nhà điều hành; 

- Chất thải r n nguy hại: Trang bị 06 thùng chứa thể tích 220 lít/thùng (có dán 

nhãn CTNH) đặt tại kho chứa chất thải nguy hại hiện hữu của dự án “Hố chôn lấp rác 

hợp vệ sinh” (ô số 1); 

- Nạo vét hệ thống mương thoát nước mưa; 

- Giám sát môi trường không khí, nước ngầm, nước thải đầu ra hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của dự án. 
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4.1.3. Giai đoạn đóng cửa bãi chôn lấp 

- Giám sát nước ngầm, không khí; 

- Giám sát sói mòn; trượt, sụt lở đất. 

4.2. Kế hoạch xây lắp c c công trình bảo vệ môi trƣờng, kế hoạch tổ chức thực 

hiện c c biện ph p bảo vệ môi trƣờng kh c và dự to n kinh phí đối với từng công 

trình, biện ph p bảo vệ môi trƣờng 

Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được 

thực hiện theo các giai đoạn xây dựng và hoạt động. 

- Giai đoạn xây dựng: chủ dự án kết hợp với nhà thầu ban hành quy chế quản lý 

công nhân, đồng thời đưa các điều khoản b t buộc về việc thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu tác động đến môi trường. 

- Giai đoạn vận hành và đóng cửa bãi chôn lấp: đơn vị vận hành chịu trách 

nhiệm ban hành các quy định về bảo vệ môi trường cũng như thực hiện các biện pháp 

xử lý, giảm thiểu tác động môi trường như đã đề ra. 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án và dự toán kinh phí 

đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được thể hiện tóm t t trong bảng sau: 

Bảng 4.36. Tóm tắt dự to n kinh phí đối với công trình, biện pháp bảo vệ                      

môi trƣờng 

Nguồn 

phát sinh 
C c công trình, biện ph p  VMT 

Kinh phí thực 

hiện biện ph p 

BVMT 

(đồng/tháng) 

Tr ch nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 

Nước thải 

sinh hoạt 

Sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu của dự án 

“Hố chôn lấp hợp vệ sinh” (ô số 1) 
500.000 

Chủ dự án phối 

hợp với đơn vị 

thi công 

Chất thải 

r n 

- Chất thải r n sinh hoạt: Thu gom vào 02  

thùng chứa thể tích 100 lít/thùng và được 

vận chuyển vào ô chôn lấp vào cuối ngày 

làm việc; 

- Chất thải r n khác như bao bì, carton, s t 

thép vụn,… thu gom và bán phế liệu. 

- 

Chất thải 

nguy hại 

Thu gom vào thùng chứa, lưu trữ và hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử 

lý theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

2.000.000 

Bụi, khí 

thải, tiếng 

ồn và độ 

rung 

-  ập kế hoạch vận chuyển, l p đặt máy 

móc, thiết bị hợp lý; 

- Kiểm định định kỳ máy móc, thiết bị  

theo đúng quy định. 

2.000.000 



  o c o đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự  n  

“Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý r c Phú Thạnh” 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV BÁCH PHÚC KHANG 

ĐC: 573, ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
121 

Nguồn 

phát sinh 
C c công trình, biện ph p  VMT 

Kinh phí thực 

hiện biện ph p 

BVMT 

(đồng/tháng) 

Tr ch nhiệm 

tổ chức thực 

hiện 

An toàn 

lao động 

Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động và thiết 

bị y tế tại dự án 
5.000.000  

An toàn 

giao thông 
  p đặt bảng hiệu, hướng dẫn 2.000.000  

Giám sát 

môi trường 
Giám sát môi trường không khí 1.000.000  

GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH  

Nước rỉ 

rác 

Xử lý bởi hệ thống xử lý nước thải tập 

trung công suất 50 m
3
/ngày.đêm 

20.000.000 

Chủ dự án 

Nước thải 

sinh hoạt 
Sử dụng nhà vệ sinh tại dự án 500.000 

Nước mưa 

chảy tràn 
Nạo vét, duy tu mương thoát nước mưa 500.000 

Chất thải 

r n sinh 

hoạt 

Thu gom vào 02 thùng chứa thể tích 100 

lít/thùng, định kỳ vào cuối ngày làm việc 

được vận chuyển đến ô chôn lấp của dự án 

- 

Chất thải 

nguy hại 

Thu gom vào 06 thùng chứa, lưu trữ và 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom, xử lý theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT 

2.000.000 

Bụi, khí 

thải, tiếng 

ồn và độ 

rung 

- Các thiết bị, máy móc phục vụ dự án sẽ 

được bảo trì thường xuyên và đúng thời 

hạn quy định; 

- Sử dụng các loại nhiên liệu hạn chế gây ô 

nhiễm môi trường; 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho 

công nhân làm việc tại dự án. 

6.000.000 

Giám sát 

môi trường 

Giám sát môi trường không khí, nước 

ngầm, nước thải đầu ra hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

6.000.000  

GIAI ĐOẠN ĐÓNG CỬA  ÃI CHÔN LẤP 

Giám sát 

môi trường 

Giám sát nước ngầm, môi trường không 

khí, xói mòn, trượt lở đất 
2.000.000  

(Nguồn: Báo cáo thuyết minh kinh tế kỹ thuật dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại 

Khu xử lý rác Phú Thạnh, 2022) 
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- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường: Chủ dự 

án bố trí nhân viên có chuyên môn về môi trường để vận hành hệ thống xử lý nước 

thải và quản lý các công trình bảo vệ môi trường để báo cáo cho Chủ dự án và định kỳ 

hằng năm báo cáo đến cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của c c kết quả đ nh gi , dự báo 

5.1. Mức độ chi tiết của c c kết quả đ nh gi , dự b o 

Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Ô chôn lấp hợp 

vệ sinh số 2 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh” được lập dựa theo hướng dẫn của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Trong báo cáo này, các kỹ thuật, công nghệ áp dụng, đánh giá 

môi trường được thể hiện như sau: 

- Tài liệu thu thập được gồm: 

+ Tài liệu về chất lượng môi trường không khí, nước và tác động của chất thải 

r n: Đơn vị tư vấn kết hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Cần Thơ tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích các mẫu nước và không khí theo các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Các số liệu được thực hiện tại các vị trí khác nhau, 

có tính đặc trưng cho công trình. Các số liệu này đã được sử dụng để đánh giá chất 

lượng môi trường nền và dự báo sự biến đổi chất lượng môi trường khi có công trình; 

+ Các số liệu, kết quả tính toán, dự báo các tác động trong giai đoạn xây dựng, 

giai đoạn vận hành, giai đoạn đóng cửa của dự án được so sánh với các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn Việt Nam hiện hành; 

+ Các tác động được đánh giá khi thực thi dự án trong các giai đoạn xây dựng, 

giai đoạn vận hành, giai đoạn đóng cửa lần lượt được đánh giá các nguyên nhân gây 

tác động, nguyên nhân hình thành, tính chất ảnh hưởng, khả năng phát thải, ước tính 

định lượng,…; 

+ So sánh với hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành về môi 

trường không khí, nước,… 

5.2. Mức độ tin cậy của c c đ nh gi , dự b o 

Độ tin cậy của báo cáo được đánh giá trên các dữ liệu, thông tin, số liệu,… 

cung cấp và tính toán. Khả năng, mức độ tin cậy của đánh giá thể hiện: 

- Tính hiện thực và phổ dụng: Các ý kiến thu thập thực tế phỏng vấn, điều tra 

người dân, cán bộ trong khu vực thực hiện dự án; 

- Tính chính xác, đặc trưng, đồng bộ của số liệu: Các số liệu về hiện trạng môi 

trường nền và thông tin về khu vực dự án; 

- Tính trung thực và chính xác: Phương pháp lấy mẫu hiện trường và phân tích 

trong phòng thí nghiệm tuân thủ theo các quy định về lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu 

trong bộ tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành; 

- Tính tin cậy: So sánh theo các thông số môi trường trong bộ tiêu chuẩn về môi 

trường quy định (QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT; QCVN 08-

MT:2015/BTNMT; QCVN 14:2008/BTNMT; QCVN 40:2011/BTNMT; QCVN 

24:2016/BYT; QCVN 27:2016/BYT) và một số các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành 

khác của Việt Nam. 
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Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường trong báo cáo này 

nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu của báo cáo, phản ánh được hiện trạng cũng như 

những tác động chính đến môi trường của dự án. 

Phương pháp thống kê, liệt kê hay nghiên cứu, khảo sát thực địa đã mô tả được 

hiện trạng môi trường vùng dự án một cách định lượng. 

Tuy nhiên, trong phần đánh giá tác động này, các kết quả tính toán tải lượng 

phát thải chỉ có ý nghĩa dự báo do các mô hình, phương pháp tính toán ở mức độ tổng 

quát, ước tính theo thống kê, kinh nghiệm và khi áp dụng vào cho từng công đoạn chỉ 

cho kết quả gần đúng. 

Trong quá trình thực hiện giám sát môi trường của dự án ở từng giai đoạn dự 

án, dự án sẽ tiếp tục xác định cụ thể và chi tiết các tác động xấu, đồng thời sẽ áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu thích hợp các tác động này. 

Vậy có thể xem Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

“Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh” là đầy đủ, đặc trưng, 

chính xác về số liệu, thông tin liên quan và phương pháp đánh giá. Do vậy, báo cáo có 

độ tin cậy cao và hợp lệ về mặt pháp lý. Đây là cơ sở để Chủ đầu tư, Cơ quan Quản lý 

Môi trường địa phương điều chỉnh và quản lý khi thực thi dự án theo đúng các quy 

định về môi trường, giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường xung quanh và con 

người. 
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CHƢƠNG V 

PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG, PHƢƠNG ÁN  ỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

1. Phƣơng  n cải tạo, phục hồi môi trƣờng đối với dự  n chôn lấp chất thải 

1.1. Lựa chọn giải ph p cải tạo môi trƣờng 

1.1.1. Cơ sở lựa chọn giải ph p 

Căn cứ về điều kiện thực tế địa hình bãi chôn lấp để làm cơ sở cho phương án 

lựa chọn tính chi phí cải tạo phục hồi môi trường cho dự án. 

- Tính khả thi về mặt môi trƣờng: Hạn chế thấp nhất các tác động gây ảnh 

hưởng xấu đến môi trường và người dân xung quanh bãi rác. 

- Tính khả thi về mặt kỹ thuật: Đáp ứng về cơ sở hạ tầng, phù hợp với địa 

hình của bãi rác. 

- Tính khả thi về mặt kinh tế: Đảm bảo chi phí đầu tư xây dựng, duy trì vận 

hành hợp lý; đáp ứng nguồn thu từ dự án cho chủ đầu tư, tránh gây lãng phí ngân sách 

nhà nước. 

- Tính khả thi về mặt xã hội: Công trình dùng để tận dụng quỹ đất của bãi rác 

cần phải có sự đồng thuận của người dân xung quanh và chính quyền trong khu vực để 

hạn chế tối đa những tác động xấu đến sức khỏe con người. 

1.1.2. Mô tả c c giải ph p; c c công trình và khối lƣợng công việc cải tạo môi 

trƣờng 

Bãi chôn lấp hiện nay đang tồn tại những bất cập và sẽ là một trong những 

nguyên nhân chính gây ra các vấn đề ô nhiễm môi trường trong những năm tới nếu 

không đẩy mạnh việc cải tạo bảo vệ môi trường. 

a. Đối với ô chôn lấp 

- Bãi chôn lấp phải được tiến hành thực hiện thi công lớp phủ cuối cùng trước khi 

đóng bãi. Độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng dần từ 3 – 5%, luôn đảm bảo thoát nước tốt và 

không trượt lở, sụt lún. Nên trồng cỏ và cây xanh khi đã hoàn thành bãi chôn lấp. 

- Để ngăn chặn và hạn chế lượng nước mưa thâm nhập vào trong bãi rác, ngăn 

chặn các loại động vật đào hang. Hệ thống lớp bao phủ không được thấm nhanh hơn 

hệ thống lớp lót, chi phí bảo trì nhỏ nhất và tăng cường sự thoát nước trên bề mặt, 

đồng thời giảm thiểu sự xói mòn. 

- Cấu tạo từ trên xuống của hệ thống lớp bao phủ bề mặt như sau: 

+  ớp đất trồng cỏ dày 0,2 m được sử dụng để trồng cỏ và cây xanh nhằm tạo 

thảm thực vật. 

+  ớp đất phủ đệm dày 0,5 m; 

+  ớp màn HDPE (được bảo vệ cả 2 mặt bởi lớp nền ở cả trên và dưới. Màn có 

độ dày tối thiểu 1,0 mm, có độ dốc tối thiểu 3%); 

+  ớp đất sét dày 0,2 m, đảm bảo độ ẩm tiêu chuẩn và được đầm nén cẩn thận. 

*Giải pháp trồng cỏ Vetiver để cải thiện phục hồi môi trường 

Bãi chôn lấp chất thải r n sau khi kết thúc hoạt động tạo thành các đồi rác cao 

hơn mặt đất và có lớp đất che phủ dày 0,7 m (lớp đất màu trồng cây 0,2 m và lớp đất 

phủ đệm dày 0,5 m), độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng dần từ 3 – 5%, luôn đảm bảo 

thoát nước tốt và không trượt lở, sụt lún. Để bảo vệ bãi rác, thúc đẩy nhanh quá trình ổn 

định của bãi rác ta có thể tiến hành trồng cỏ tạo thành thảm thực vật bên trên bãi rác. 
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- Để ngăn chặn và hạn chế lượng nước mưa thâm nhập vào trong bãi rác, ngăn 

chặn các loại động vật đào hang. Hệ thống lớp bao phủ không được thấm nhanh hơn 

hệ thống lớp lót. Nó phải hoạt động với chi phí bảo trì nhỏ nhất và tăng cường sự thoát 

nước trên bề mặt, đồng thời giảm thiểu sự xói mòn. 

Các nghiên cứu trên thực tế cho thấy nước rỉ rác là chất lỏng thấm qua các lớp 

chất thải r n mang theo các chất hòa tan hoặc các chất lơ lửng. Thành phần nước rỉ rác 

có chứa nồng động pH, COD, BOD, acid, kim loại nặng,… rất cao. Còn cỏ Vetiver, bộ 

rễ của cây chứa nhiều vi khuẩn và nấm có khả năng xử lý chất thải gây ô nhiễm cho 

môi trường. Cụ thể, vi khuẩn cố định đạm có tác dụng chuyển hóa nitơ tự do thành 

nitơ sinh học; vi khuẩn điều hòa sự sinh trưởng của cây có thể điều hòa được các chất 

như auxin, gibberrellins, ethylene, acid,… là những chất hữu cơ ảnh hưởng đến quá 

trình sinh lý cây dù ở nồng độ thấp; nấm phân giải photpho; nấm rễ,… Nhờ vậy mà 

cây có thể mọc nhanh trên những vùng đất nghèo dinh dưỡng hoặc đất bị nhiễm độc 

kim loại nặng trong những điều kiện kh c nghiệt như hạn hán, sương muối, nước mặn, 

nước hóa chất, độc chất. Việc trồng các loại cây này, nhất là cỏ Vetiver có thể giúp 

chống xói mòn cho bãi chôn lấp, đồng thời phòng tránh nguy cơ ô nhiễm do chất 

lượng nước rỉ rác xử lý chưa đạt yêu cầu. 

b. Đối với mặt bằng sân công nghiệp, khu phụ trợ 

Dự án Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh nằm trong khu 

vực bãi rác Phú Thạnh hiện hữu đang hoạt động nên được thừa hưởng một số hạ tầng 

sẵn có như khu văn phòng điều hành, bảo vệ, các hồ chứa, hệ thống thoát nước nên chỉ 

cần cải tạo nâng cấp cho đồng bộ và phù hợp với quy mô mở rộng của bãi rác do vậy 

không xây dựng mặt bằng sân công nghiệp, khu phụ trợ. 

c. Hệ thống thu và xử lý nƣớc rỉ r c 

Trong giai đoạn đóng cửa bãi chôn lấp, nước rỉ rác vẫn tiếp tục sinh ra, đặc biệt 

là ở những ô chôn lấp mới hoàn tất, nhưng với lưu lượng giảm đáng kể vì không bị ảnh 

hưởng của nước mưa (nếu lớp che phủ cuối cùng được thực hiện theo đúng quy cách). 

Khi đó, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn đóng cửa bãi 

chôn lấp sẽ thấp hơn nhiều so với bãi chôn lấp đang vận hành. Do vậy, hệ thống xử lý 

nước thải vẫn được duy trì vận hành trong giai đoạn đóng bãi chôn lấp. 

d. Hệ thống thu gom khí 

Các loại khí thải bãi rác, đặc biệt là khí mêtan tồn tại ở bãi rác có thể coi là một 

nguồn nguy hiểm, không an toàn nếu không được tiêu thoát hoặc thu gom để chuyển 

thành nguồn năng lượng khác vì nó dễ gây cháy, nổ và ngạt thở đối với những người 

vận hành bãi rác. Với quy mô bãi rác nhỏ, lượng khí thải được tính toán phát ra không 

đáng kể. Tuy nhiên, việc phòng ngừa an toàn cho những người vận hành bãi rác. 

Chúng tôi sẽ tiến hành thu gom và kiểm soát lượng khí tại bãi chôn lấp. Sau khi hố 

chôn đầy rác sẽ l p đặt hệ thống giếng thu khí D400 được xây dựng phân bố trên toàn 

bộ phạm vi ô chôn lấp cách nhau khoảng 42 m, trước khi hoàn thổ. Sử dụng ống 

HDPE D140 khoan lỗ xung quanh ống đặt bên trong giếng (Theo TCXDVN 261:2001 

Bãi chôn lấp chất thải r n – tiêu chuẩn thiết kế). 
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- Phương pháp đặt các giếng thu khí là khoan các giếng xuyên qua lớp phế thải 

và sâu tới đáy ô chôn lấp. Giếng thu khí được l p đặt trong quá trình vận hành và ghép 

nối, nâng dần độ cao theo độ cao vận hành bãi. Độ cao cuối cùng của ống thu khí rác 

phải lớn hơn bề mặt bãi tối thiểu 2,0 m tính từ lớp phủ trên cùng. 

1.1.3. Đ nh gi  ảnh hƣởng đến môi trƣờng, tính bền vững, an toàn của c c công 

trình cải tạo môi trƣờng 

- Bãi chôn lấp chất thải r n sau khi kết thúc hoạt động tạo thành các đồi rác cao 

hơn mặt đất, độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng dần từ 3 – 5% luôn đảm bảo thoát nước 

tốt và không trượt lở, sụt lún. Để bảo vệ bãi rác và tận dụng lại mặt bằng bãi chôn lấp 

sau khi đóng cửa, tiến hành trồng cỏ tạo thành thảm thực vật bên trên bãi rác. 

- Việc kiểm tra nước ngầm, khí gas, độ lún sụt của bãi rác được tiếp tục thực 

hiện sau khi đóng cửa ít nhất là 5 năm. Các công tác này được thực hiện tối thiểu là 01 

lần/năm và sau 06 tháng kể từ ngày đóng bãi chôn lấp. Chủ vận hành bãi chôn lấp sẽ 

gửi tới cơ quan có thẩm quyền quản lý môi trường một báo cáo hiện trạng đóng bãi 

chôn lấp với các nội dung gồm: 

+ Hiện trạng hoạt động, hiệu quả và khả năng vận hành của các công trình trong 

bãi chôn lấp chất thải r n; 

+ Hệ thống chống thấm, thu gom và xử lý nước rỉ rác,…; chất lượng nước rỉ rác 

xả vào môi trường tiếp nhận có đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện 

hành không; 

+ Phục hồi cảnh quan khu vực bãi chôn lấp và các quy định khác có liên quan. 

- Trong suốt thời gian chờ sử dụng lại diện tích bãi chôn lấp, việc thu gom xử lý 

nước rỉ rác, khí gas vẫn phải tiếp tục hoạt động bình thường. 

- Sau khi đóng bãi chôn lấp chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ 03 tháng/lần 

của khu vực bãi chôn lấp, không cho phép con người và súc vật ra vào. Đặc biệt, trên 

đỉnh bãi nơi tập trung khí gas phải có các biển báo, chỉ dẫn an toàn trong bãi chôn lấp. 

- Tiến hành khảo sát, đánh giá các yếu tố môi trường có liên quan trước khi 

hoàn thổ mặt bằng bãi chôn lấp. Nếu các điều kiện về môi trường khu vực này đảm 

bảo mới tiến hành tái sử dụng sau khi kiểm tra chặt chẽ các lỗ khoan thu hồi khí gas. 

Khi áp suất của các lỗ khoan khí không còn chênh lệch với áp suất khí quyển và nồng 

độ khí gas không lớn hơn 5,0% mới san ủi lại. 

1.2. Nội dung cải tạo môi trƣờng 

1.2.1. Khối lƣợng công việc cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

1.2.1.1. Khu vực ô chôn lấp 

(1) San lấp đất phủ 

*Phủ đất 

Sử dụng máy ủi công suất <110Cv để san gạt mặt bằng, sau đó đổ lớp đất phủ 

dày 0,2 m để trồng cỏ. Với tổng diện tích đỉnh đổ rác là 26.080 m
2
. 

+  ớp trên cùng là đất màu để trồng cỏ dày 0,2 m với diện tích 26.080 m
2
. Vậy 

khối lượng đất màu để trồng cỏ 5.216 m
3
. 

+  ớp đất phủ đệm dày 0,5 m với diện tích 26.080 m
2
. Vậy khối lượng đất phủ 

đệm: 13.040 m
3
. 
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Vậy, tổng khối lượng đất phủ hoàn thổ ố chôn lấp là 18.256 m
3
.  

Ngoài ra, dự án sử dụng đất sét với chiều dày 0,2 m. Vậy khối lượng đất sét cần 

dùng là 5.216 m
3
. 

* Phủ vải HDPE 

- Vải HDPE 1,0 mm phủ mặt ô chôn lấp: 26.080 m
2
. 

- Hàn vải HDPE: 26.080 m
2
. 

(2) Trồng cỏ vetiver tại ố chôn lấp rác thải 

Theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức 

dự toán xây dựng công trình. Chúng tôi sẽ tiến hành trồng cỏ vetiver, cây xanh nhằm 

tạo thảm thực vật trên khu vực ô chôn lấp. Bãi chôn lấp sau khi đóng cửa, tiến hành 

trồng cỏ tạo thành thảm thực vật bên trên bãi rác để hạn chế, ngăn chặn xói mòn đất 

bởi gió và mưa. 

Diện tích phục hồi môi trường của bãi chôn lấp để trồng cỏ là 26.080 m
2
. 

1.2.1.2. Hệ thống thu và xử lý nƣớc thải (nƣớc rỉ r c) 

Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 

50m
3
/ngày.đêm để xử lý nước rỉ rác và nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình 

hoạt động dự án. 

1.2.1.3. Hệ thống thu gom khí rác 

Các giếng thu khí được bố trí với khoảng cách liên tục cách nhau 42 m. Số 

lượng giếng thu khí: 04 giếng. Trong giếng bố trí ống HDPE D140 đục lỗ với mật độ 

8,8%, dài 6,0 m. 

1.2.1.4. Công trình phụ trợ 

(1) Duy tu, cải tạo hệ thống đường giao thông nội bộ 

- Tuyến đường vận chuyển vào dự án, dài 175,7 m có diện tích 175,8 m
2
 là 

tuyến đường do chủ đầu tư xây dựng mới, tiếp nối với đường vận chuyển hiện hữu và 

xây dựng vị trí quay đầu xe với diện tích 405,12 m
2
. Tuy nhiên để đảm bảo tốt nhất 

cho công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường, ở đây vẫn tính toán khối lượng duy tu 

tuyến đường này sau khi đóng cửa bãi chôn lấp. 

+ Rải cấp phối đá dăm loại 1 Dmax =25 mm, K>= 0,95 dày 15 cm; 

+ Đầm chặt nền đường 30 cm trên cùng K≥0,95; 

+ Tôn cao nền đường bằng đất K≥0,85; 

+ Đất nền hiện trạng. 

- Thời gian cải tạo: Trước khi đóng cửa bãi chôn lấp. 

(2) Lắp đặt biển báo, chỉ dẫn an toàn hướng vào bãi rác 

Tại khu vực bãi chôn lấp, Công ty sẽ l p đặt các 02 biển cảnh báo, ghi rõ khu 

vực không phận sự cấm vào. 

Các công việc l p đặt như sau: 

-  àm biển báo bê tông cốt thép loại tam giác (0,7x0,7x0,7)m. 

- Số lượng: 02 biển. 

-  àm cọc: 02 cọc. 

- Đào hố dựng cột bằng thủ công. 

Thời gian thực hiện: Trước khi đóng cửa bãi chôn lấp. 
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1.2.2. Tổng hợp các công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

Bảng 5.1. Tổng hợp khối lƣợng công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

STT Công việc ĐVT Khối lƣợng 

I Khu vực ô chôn lấp 

1 Phủ đất 

- Đất màu, đất phủ đệm m
3
 18.256 

- Đất sét m
3
 5.216 

2 Phủ vải 

- Phủ vải HDPE m
2
 26.080 

- Hàn vải HDPE m
2
 26.080 

3 Trồng cỏ  

- Trồng cỏ Vetiver 100 m
2
 260,8 

4 Hệ thống thu và xử lý nƣớc thải (nƣớc rỉ r c) 

- 
Vận hành với chí phí hóa chất, điện 

năng, nhân công 
m

3
 50 

5 Hệ thống thu gom khí thải 

- Hệ thống giếng thu khí 100 m 0,24 

6 
Duy tu, cải tạo hệ thống đƣờng 

giao thông nội bộ 
100 m

2
 1,758 

7 Lắp đặt biển b o, chỉ dẫn an toàn hƣớng vào bãi r c 

-  àm biển báo Biển 02 

-  àm cọc Cọc 02 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựngkhu vực huyện Phú Tân, 2023) 

1.2.3.  ảng tổng hợp m y móc, thiết bị, nguyên vật liệu, đất đai, cỏ vetiver sử 

dụng trong qu  trình cải tạo môi trƣờng 

Bảng 5.2. Nhu cầu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu trong quá trình cải tạo 

STT Máy móc, thiết bị Đơn vị Công suất Số lƣợng 

1 Máy xúc Chiếc 0,7 m
3
/gàu 01 

2 Máy ủi Chiếc 110Cv 03 

3 Ô tô Chiếc 10 tấn 01 

4 Xe bồn tưới nước Chiếc 5,0 m
3
 01 

 

1.2.4. C c giải ph p để giảm thiểu t c động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố 

môi trƣờng trong qu  trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

(1) Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu 

Chúng tôi sẽ lập kế hoạch và chương trình bảo vệ môi trường trong khu vực Dự 

án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc thanh 

tra, kiểm tra, quan tr c và giám sát môi trường, phối hợp kiểm tra các công trình hạng 

mục cải tạo phục hồi môi trường, phòng chống sự cố nhằm đảm bảo các quy định và 

tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam. 
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Đối với bụi phát sinh trong quá trình phủ đất màu, đất sét tại bãi chôn lấp: trang 

bị khẩu trang cho công nhân, thường xuyên tưới nước giảm bụi. 

Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh: do thời gian thi công ng n và số lượng 

nhân công là dân địa phương nên lượng nước thải phát sinh không đáng kể, sử dụng 

nhà vệ sinh sẵn có tại khu vực. 

Đối với nước mưa: sử dụng hệ thống thu gom, thoát nước mưa hiện có tránh 

không để chảy tràn ra môi trường xung quanh. 

Đào tạo và cung cấp thông tin về an toàn lao động, thường xuyên đôn đốc và 

buộc công nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn lao động; 

- Máy móc, thiết bị tham gia thi công là các thiết bị hiện đại, chuyên dụng cho 

hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường bãi chôn lấp; 

- Nhiên liệu sử dụng để vận hành phương tiện vận chuyển, máy móc tại công 

trường là những loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm môi trường như dầu DO. Máy móc, 

thiết bị tham gia thi công phải được kiểm định an toàn; 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại dự án 

(2) Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố 

Trước khi thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường sẽ tiến hành giám sát, 

kiểm tra tất cả các vị trí dự tính sẽ thực hiện để biết tình hình hiện trạng các công trình, 

từ đó đề ra biện pháp thích hợp. 

Sau đó sẽ lập kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng và thời 

gian hoàn thành. Để hạn chế tai nạn lao động cũng như tăng hiệu quả thực hiện sẽ giao 

cho bộ phận có chuyên môn phụ trách từng công việc cụ thể như sau: 

- Đội cơ giới: thực hiện các công việc như: san gạt đất phủ, đất màu để trồng 

cỏ, thi công hệ thống thoát khí, thi công hệ thống biển báo. 

-  ao động thủ công: duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước mưa, phủ bạt, trồng cỏ. 

Thành lập ban an toàn kỹ thuật chịu trách nhiệm về công tác an toàn chung cho 

toàn quá trình. Đội này có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra tiến độ, công tác thực hiện 

và việc chấp hành an toàn lao động trong quá trình thi công của công nhân. 

Đồng thời, tổ chức tập huấn cho công nhân và xây dựng tình huống tai nạn xảy 

ra trong giai đoạn này để công nhân có thể phòng tránh hiệu quả. 

1.3. Kế hoạch thực hiện 

1.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

- Hình thức quản lý: Chủ dự án trực tiếp quản lý dự án; Chủ dự án tổ chức việc 

giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án qua các giai đoạn. 

 Sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường được thể hiện như sau: 
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Hình 5.1. Sơ đồ tổ chức nhân sự thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

Ban Giám đốc trực tiếp quản lý và giám sát khu vực mỏ và kết hợp với cơ quan 

quản lý thực hiện tốt việc giám sát định kỳ đúng quy định. 

*Bộ phận kiểm tra 

Kiểm tra ố chôn lấp để đề ra biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường thích hợp. 

*Bộ phận thi công cải tạo, phục hồi môi trường 

Sau khi bộ phận kiểm tra kiểm tra xong các hạng mục cần được cải tạo, bộ phận thi 

công tiến hành thi công các hạng mục đó. Công ty sẽ thuê đơn vị có chức năng và kinh 

nghiệm cải tạo, phục hồi bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh. 

*Bộ phận đánh giá và giám sát chất lượng công trình 

Bộ phận giám sát và đánh giá chất lượng công trình đã được cải tạo, phục hồi 

môi trường tiến hành giám sát bộ phận thi công các hạng mục công trình cần được cải 

tạo và cuối cùng đánh giá chất lượng đạt được. 

Sau khi hoàn thành xong chương trình cải tạo, phục hồi môi trường, bộ phận 

kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra các hạng mục đã được cải tạo, phục hồi môi trường. 

1.3.2. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng và kế hoạch gi m s t chất 

lƣợng công trình 

*Tiến độ thực hiện 

Chủ dự án sẽ tiến hành cải tạo phục hồi môi trường sau khi đóng cửa Bãi rác. 

Thời gian thi công phương án cải tạo phục hồi môi trường là trước khi đóng cửa bãi 

chôn lấp. Chủ dự án có trách nhiệm giám sát chung toàn bộ các hoạt động. Sau khi 

hoàn tất các hạng mục phục hồi môi trường đã nêu trong báo cáo và có Quyết định 

đóng cửa bãi rác của UBND tỉnh, Chủ dự án sẽ bàn giao lại cho cơ quan quản lý nhà 

nước. Trong giai đoạn đóng cửa bãi rác, Chủ dự án sẽ thực hiện các hạng mục cải tạo 

phục hồi môi trường cho bãi rác như: Cải tạo hệ thống thu gom và xử lý khí rác; trồng 

cỏ, cải tạo hệ thống đường giao thông, l p đặt biển báo. 

Bộ phận kiểm tra 

các hạng mục cải 

tạo, phục hồi 

Bộ phận giám sát, đánh 

giá chất lượng các công 

trình đã được cải tạo, 

phục hồi 

Bộ phận thi công 

cải tạo, phục hồi 

môi trường 

Ban Giám đốc 

Bộ phận phụ trách môi 

trường, an toàn lao động 
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*Kế hoạch giám sát chất lượng công trình 

- Giám sát tiến độ thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường (01 tuần/lần); 

- Giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện (hằng ngày); 

- Giám sát chất lượng các công trình thực hiện (hàng ngày và kiểm tra sau khi 

hoàn tất công trình); 

- Giám sát sự sụt, lún quanh Bãi rác (hằng ngày); 

- Giám sát, theo dõi các sự cố môi trường có thể xảy ra (sạt lở nền móng, sụp 

lún,,…) để có những biện pháp xử lý kịp thời; 

- Chủ dự án sẽ thường xuyên thực hiện các giám sát về công tác bảo vệ môi 

trường quá trình cải tạo tại bãi rác. 

1.3.3. Kế hoạch tổ chức gi m định c c công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng để 

kiểm tra, x c nhận hoàn thành c c nội dung của phƣơng  n cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng 

*Kế hoạch tổ chức gi m định c c công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

Sau khi hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

Chủ dự án sẽ tiến hành giám định để kiểm tra khối lượng, chất lượng các công trình 

cải tạo, phục hồi môi trường đã được thực hiện so với nội dung của phương án đã được 

phê duyệt. Hội đồng thẩm định bao gồm: 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang; 

- UBND huyện Phú Tân; 

- UBND xã Phú Thạnh; 

*X c nhận hoàn thành c c công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

Công tác được thực hiện sau khi kiểm tra, giám định các nội dung cải tạo, phục 

hồi môi trường đã cam kết trong Báo cáo; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong 

quá trình thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường; lấy mẫu giám định chất lượng các công 

trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

1.3.4. Giải ph p quản lý, bảo vệ c c công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng sau 

khi kiểm tra và x c nhận 

Việc kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối 

với dự án đóng cửa Bãi rác được phê duyệt thì Phòng tài nguyên và Môi trường huyện 

Phú Tân sẽ gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường đến 

Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường 

của dự án. Nội dung quyết định đóng cửa bãi rác bao gồm nội dung xác nhận hoàn 

thành toàn bộ phương án. 

Sau khi được xác nhận hoàn thành toàn bộ phương án đi kèm với Quyết định 

đóng cửa bãi rác thì Phòng tài nguyên và Môi trường tiến hành bàn giao lại cho cơ 

quan nhà nước quản lý. 

- Tiến độ thực hiện dự án: Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án 

được triển khai trong suốt giai đoạn thực hiện dự án. Quá trình ứng phó cải tạo,        

phục hồi môi trường của dự án được triển khai trong 02 tháng. Nội dung công việc và 

thời gian thực hiện được thể hiện cụ thể trong bảng sau: 
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Bảng 5.3. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng tại dự án 

TT 
Tên công 

trình 

Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Đơn gi  

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 Phủ đất Quý I 

năm 

2027 

15 ngày Theo 

bảng 

tính - 
Đất màu, đất 

phủ đệm 
m

3
 18.256 50.249 917.345.744 

 Đất sét m
3
 5.216 28.453 148.410.848  15 ngày 

2 Phủ vải Quý I 

năm 

2027 

10 ngày 

- 
Phủ vải 

HDPE 
m

2
 26.080 13.481 351.584.480 

 
Hàn vải 

HDPE 
m

2
 26.080 12.815 334.215.200   

3 Trồng cỏ Quý I 

năm 

2027 

15 ngày 

- 
Trồng cỏ 

Vetiver 

Quý I 

năm 

2027 

260,8 1.881.845 490.785.176 

4 Hệ thống thu và xử lý nƣớc thải (nƣớc rỉ r c) Quý I 

năm 

2027 

05 ngày 

- 

Vận hành với 

chí phí hóa 

chất, điện 

năng, nhân 

công 

Quý I 

năm 

2027 
50 142.323 7.116.150 

5 Hệ thống thu gom khí thải Quý I 

năm 

2027 

05 ngày 

- 
Hệ thống 

giếng thu khí 

Quý I 

năm 

2027 

0,24 30.053.167 7.212.760 

6 Duy tu, cải tạo hệ thống đƣờng giao thông nội bộ Quý I 

năm 

2027 

10 ngày 

- 

Khối lượng 

duy tu, cải 

tạo hệ thống 

đường giao 

thông nội bộ 

Quý I 

năm 

2027 1,758 1.787.298 3.142.070 

7 Lắp đặt biển b o, chỉ dẫn an toàn hƣớng vào bãi r c Quý I 

năm 

2027 

05 ngày 

-  àm biển báo Biển 02 290.350 580.700 

-  àm cọc Cọc 02 285.332 570.664 

(Nguồn: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân, 2023) 

1.4. Dự to n chi phí cải tạo môi trƣờng 

a. Căn cứ tính dự to n chi phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

- Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 về việc công bố đơn giá 

nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 
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- Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về Quy định 

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

- Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về Quy định 

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021của Bộ Xây dựng về định mức 

xây dựng; 

- Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

- Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh An Giang 

về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2021; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban 

hành định mức xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc 

Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 

công trình. 

b. Đơn gi  công t c cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường của dự án (Mcp) gồm: 

Mcp = Mbl + Mcn + Mhc + Mk 

Trong đó: 

- Mbl: Chi phí cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải, bao gồm các chi phí: 

chi phí lớp phủ trên cùng có hàm lượng sét hoặc lớp vải nhựa HDPE hoặc chất liệu 

tương đương lớn hơn 30% đảm bảo độ ẩm tiêu chuẩn và được đầm nén cẩn thận, chiều 

dày lớn hơn hoặc bằng 60 cm. Độ dốc từ chân bãi thải đến đỉnh bãi tăng dần từ 3% đến 

5%, đảm bảo thoát nước tốt và không trượt lỡ, sụt lún; Chi phí phủ lớp đệm đất có 

thành phần phổ biến là cát dày từ 50 cm đến 60 cm; Chi phí phủ lớp đất trồng (lớp đất 

thổ nhưỡng dày từ 20 cm đến 30 cm; Chi phí trồng cỏ và cây xanh; Chi phí xử lý nước 

rỉ rác; Chi phí quản lý nước mặt, nước ngầm, hệ thống thu gom khí thải, hệ thống giám 

sát chất lượng nước ngầm. 

- Mcn: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng sân công nghiệp, khu vực 

phân loại chất thải, khu vực phụ trợ và các hoạt động khác có liên quan, bao gồm các 

chi phí: tháo dỡ các công trình trên mặt bằng và vận chuyển đến nơi lưu chứa; san gạt 

tạo mặt bằng, phủ đất màu, trồng cây; xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước; 

- Mhc: Chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo môi trường sau khi kết thúc 

hoạt động cải tạo môi trường (được tính bằng 10% tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi 

trường); Chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo môi trường; chi phí thiết kế, 

thẩm định thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng; chi phí vận hành hệ 

thống xử lý nước thải. 

- Mk: Những khoản chi phí khác (nếu có). 

Tổng hợp chi phí các công trình cải tạo, phục hồi môi trường được thể hiện 

trong bảng sau: 
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Bảng 5.4. Tổng hợp chi phí các công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

STT 
Ký 

hiệu 
Nội dung công việc Đơn vị Khối lƣợng Định mức 

Đơn gi  ban hành (đ) Hệ số điều chỉnh Đơn gi  sau hiệu chỉnh (đ) 
Đơn gi  (đ) Thành tiền (đ) 

Vật liệu Nhân công Máy Vật liệu Nhân công Máy Vật liệu Nhân công Máy 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

I Mbl Phủ đất 1.065.756.592 

1  Đất màu, đất phủ đệm m
3
 18.256 TT 50.249 - - 1,0 - - 50.249 - - 50.249 917.345.744 

2  Đất sét m
3
 5.216 TT 28.453 - - 1,0 - - 28.453 - - 28.453 148.410.848 

II Mbl Phủ vải 685.799.680 

1  Phủ vải HDPE m
2
 26.080 TT 8.356 5.125 - 1,0 1,0 - 8.356 5.125 - 13.481 351.584.480 

2  Hàn vải HDPE m
2
 26.080 TT - 5.182 7.633 - 1,0 1,0 - 5.182 7.633 12.815 334.215.200 

III Mbl Trồng cỏ 490.785.176 

1  Trồng cỏ Vetiver 100 m
2
 260,8 AL.181 4.729 365.116 1.512.000 1,0 1,0 1,0 4.729 365.116 1.512.000 1.881.845 490.785.176 

IV Mhc Hệ thống thu và xử lý nƣớc thải (nƣớc rỉ r c) 7.116.150 

1  
Vận hành với chí phí hóa 

chất, điện năng, nhân công 
m

3
 50 Tạm tính 117.008 25.315 - 1,0 1,0 - 117.008 25.315 - 142.323 7.116.150 

V Mk Hệ thống thu gom khí thải 7.212.760 

1  Hệ thống giếng thu khí 100 m 0,24 BB.41311 37.162.626 2.878.725 11.816 1,0 1,0 1,0 37.162.626 2.878.725 11.816 30.053.167 7.212.760 

VI Mk Duy tu, cải tạo hệ thống đƣờng giao thông nội bộ 3.142.070 

1  
Duy tu, cải tạo hệ thống 

đường giao thông nội bộ 
100 m

2
 1,758 AD.2121 664.710 512.128 610.460 1,0 1,0 1,0 664.710 512.128 610.460 1.787.298 3.142.070 

VII Mk Lắp đặt biển b o, chỉ dẫn an toàn hƣớng vào bãi r c 1.151.364 

1   àm biển báo Cái 02 AD.32500 145.638 121.210 23.502 1,0 1,0 1,0 145.638 121.210 23.502 290.350 580.700 

2  Trồng cọc Cái 02 AD.32500 140.620 121.210 23.502 1,0 1,0 1,0 140.620 121.210 23.502 285.332 570.664 

A  Tổng chi phí (A=I+II+III+IV+V+VI+VII) 2.260.963.792 

B  Chi phí gi m s t thi công, xây dựng công trình ( =2,079%A) 47.005.437 

C  Chi phí duy tu, bảo trì công trình (C=10%A) 226.096.379 

D  Tổng chi phí trực tiếp (D=A+ +C) 2.534.065.608 

E  Chi phí trực tiếp kh c (E=2,0%D) 50.681.312 

F  Cộng trực tiếp chi phí (F=D+E) 2.584.746.921 

G  Chi phí chung (G = 5,5% x F) 142.161.081 

H  Gi  dự to n (H = F + G) 2.726.908.001 

I  Thu nhập chịu thuế tính trƣớc (I = 6% x H) 163.614.480 

K  Tổng gi  trị dự to n xây dựng trƣớc thuế (K = H + I) 2.890.522.481 
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 Chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết 

thúc hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường (được tính bằng 10% tổng chi phí cải tạo, 

phục hồi môi trường); chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi môi 

trường; chi phí thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng; chi phí vận hành hệ 

thống xử lý nước thải (Mhc). Do đó, Mhc = 10% x Mcp = 10% x 2.890.522.481 = 

289.052.248 đồng. 

Bảng 5.5. Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

STT Chi phí xây dựng Diễn giải Chi phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng  Mcp 2.890.522.481 

2 Chi phí hành chính Mhc 289.052.248 

3 Tổng cộng  MA + Mhc 3.179.574.729 

4 Thuế GTGT 10% 10% x (MA + Mhc) 317.957.473 

5 Giá trị sau thuế  3.497.532.202 

6 Làm tròn  3.497.533.000 

 

Vậy, tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi trường: Mcpt = 3.497.533.000 đồng     

(Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm chín mươi bảy triệu năm trăm ba mươi ba nghìn đồng). 

c. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

(1) Khoản tiền ký quỹ 

Theo Điều 76, Mục 2 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường: 

- Tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) bằng tổng kinh phí của 

các hạng mục công trình cải tạo, đóng cửa bãi chôn lấp 

- Số tiền ký quỹ hàng năm (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) được tính bằng tổng 

số tiền ký quỹ chia đều cho các năm theo thời gian. 

- Chủ dự án nộp số tiền ký quỹ hàng năm phải tính đến yếu tố trượt giá và được 

xác định bằng số tiền ký quỹ hàng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm 

trước đó. Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm áp dụng theo công bố của Tổng cục Thống kê 

cho địa phương nơi khai thác khoáng sản hoặc cơ quan có thẩm quyền. 

(2) Thời điểm thực hiện ký quỹ 

Theo Điểm a, Điều 76 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022, Chủ dự án 

thực hiện ký quỹ được tính từ ngày đầu dự án đầu tư xử lý chất thải có hoạt động chôn 

lấp được cấp phép môi trường đến khi kết thúc hoạt động chôn lấp. 

(3) Số tiền ký quỹ 

Số tiền ký quỹ bằng tổng kinh phí của các hạng mục công trình cải tạo, phục 

hồi môi trường. Vậy tổng số tiền ký quỹ A sau khi làm tròn: 3.497.533.000 đồng. 

(4) Xác định hình thức ký quỹ 

- Thời hạn đóng cửa BC : 6 năm 
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Theo Điểm b, Khoản 3, Điều 76 tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 về Quy định chi tiết một số điều của  uật Bảo vệ môi trường thì dự án 

Ngay sau khi nhận ký quỹ, Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỷ bảo vệ môi 

trường cấp tỉnh xác nhận việc ký quỹ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bãi chôn 

lấp chất thải vào văn bản đề nghị ký quỹ của tổ chức, cá nhân. Nội dung xác nhận ký 

quỹ bảo vệ môi trường phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau: tổng số tiền ký quỹ 

được tính toán; thời hạn hoàn trả tiền ký quỹ thực hiện ngay sau khi bàn giao các công 

trình bảo vệ môi trường được cải tạo; thời hạn phong tỏa tài khoản (nếu có). 

- Số tiền ký quỹ hằng năm (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) 

Bảng 5.6. Tổng hợp số tiền ký quỹ hằng năm 

Năm thứ 
Số tiền ký quỹ nếu không tính yếu tố trƣợt gi  

(đồng) 

1 1.165.844.333 

2 1.165.844.333 

3 1.165.844.333 

Tổng 3.497.533.000 

d. Đơn vị nhận ký quỹ 

Đơn vị nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường: Quỹ Bảo vệ môi trường             

tỉnh An Giang. 
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CHƢƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

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

1.1. Nguồn ph t sinh nƣớc thải 

Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động dự án từ các nguồn sau: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của CNV làm việc tại dự án. 

- Nguồn số 02: Nước thải rửa xe phát sinh do các xe vận chuyển rác trước khi ra 

khỏi dự án đều phải được rửa để hạn chế bụi, đất, rác bám vào xe. 

- Nguồn số 03: Nước rỉ rác trong quá trình phân hủy rác thải. 

1.2. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa 

 ưu lượng xả nước thải tối đa của dự án như sau: 

- Nước thải sinh hoạt của CNV làm việc tại dự án:  ưu lượng tối đa khoảng 1,2 

m
3
/ngày.đêm. 

- Nước thải rửa xe phát sinh khoảng 3,5 m
3
/ngày 

- Nước rỉ rác trong quá trình phân hủy rác thải phát sinh tối đa khoảng 41,94 

m
3
/ngày.đêm. 

1.3. Dòng nƣớc thải 

Cơ sở có 01 dòng nước thải sau khi được xử lý từ hệ thống xử lý nước thải tập 

trung dẫn vào Hồ chứa nước thải sau xử lý của dự án. 

1.4. C c chất ô nhiễm và gi  trị giới hạn của c c chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải 

 Do đặc trưng loại hình hoạt động của dự án là chôn lấp rác thải và nước thải sau 

xử lý của dự án được dẫn vào Hồ chứa nước thải sau xử lý, không thải vào nguồn nước 

mặt xung quanh khu vực dự án nên nước thải sau xử lý của dự án đảm bảo đạt QCVN 

25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất 

thải r n – Cột B2 và QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp – Cột B với giá trị giới hạn C = Cmax. Các chất ô nhiễm và giá trị 

giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 6.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nƣớc thải của dự án 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 25:2009/BTNMT – Cột  2 

QCVN 40:2011/BTNMT – Cột  * 

1 pH - 5,5 – 9,0* 

2 BOD5 ở 20
0
C mg/L 50 

3 COD mg/L 300 

4 TSS mg/L 100* 

5 Amoni (NH4
+
 tính theo N)  mg/L 25 

6 Tổng Nitơ (tính theo N) mg/L 60 

7 Photpho tổng (tính theo P) mg/L 6,0* 

8 Tổng dầu mỡ  mg/L 10* 

9 Coliform MPN/100mL 5.000* 

10 Hàm lượng thủy ngân (Hg) mg/L 0,01* 

11 Hàm lượng chì (Pb) mg/L 0,5* 

12 Hàm lượng s t (Fe) mg/L 5,0* 



  o c o đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự  n  

“Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý r c Phú Thạnh” 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV BÁCH PHÚC KHANG 

ĐC: 573, ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
138 

1.5. Vị trí xả nƣớc thải 

Nước thải sau xử lý của dự án được dẫn vào Hồ chứa nước thải sau xử lý, không 

thải vào nguồn nước mặt xung quanh khu vực dự án tại vị trí thuộc xã Phú Thạnh, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang tại vị trí có tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104
0
75, 

múi chiếu 3
0
: X: 1182746; Y: 557445. 

1.6. Phƣơng thức xả nƣớc thải 

Nước thải của dự án sau khi được xử lý bởi hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm 

bảo đạt QCVN 25:2009/BTNMT – Cột B2 và QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B sẽ tự 

chảy vào Hồ chứa nước thải sau xử lý. 

1.7. Nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải là Hồ chứa nước thải sau xử lý của dự án tại vị trí 

thuộc xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 

1.8. Chế độ xả nƣớc thải 

Chế độ xả nước thải: Xả liên tục (24 giờ/ngày.đêm). 

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

 Do đặc trưng của loại hình hoạt động của dự án nên các loại máy móc, phương 

tiện dự án sử dụng khá đơn giản và lượng tiếng ồn, độ rung của máy móc, phương tiện 

phát sinh không lớn nên Báo cáo không đề xuất cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 
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CHƢƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án 

đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan tr c môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự  n đầu tƣ: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

 Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải của dự án được 

thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nƣớc thải của            

dự án 

STT Nội dung Thời gian 

1 
Thời gian dự kiến b t đầu vận hành thử nghiệm hệ 

thống xử lý nước thải 
Ngày 01/10/2023 

2 
Thời gian dự kiến kết thúc vận hành thử nghiệm hệ 

thống xử lý nước thải 
Ngày 30/12/2023 

3 
Công suất hệ thống xử lý nước thải dự kiến đạt được 

tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm 
50 m

3
/ngày.đêm 

 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đ nh gi  hiệu quả xử lý của c c công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nước thải trước khi thải 

vào Hồ chứa nước thải sau xử lý của dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 7.2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nƣớc thải 

STT Nội dung Thời gian 

1 
 ấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của từng 

công đoạn xử lý ( ần 1) 
Ngày 01/10/2023 

2 
 ấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của từng 

công đoạn xử lý ( ần 2) 
Ngày 15/10/2023 

3 
 ấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của từng 

công đoạn xử lý ( ần 3) 
Ngày 30/10/2023 

4 
 ấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của từng 

công đoạn xử lý ( ần 4) 
Ngày 15/11/2023 

5 
 ấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của từng 

công đoạn xử lý ( ần 5) 
Ngày 30/11/2023 

6 
 ấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của từng 

công đoạn xử lý ( ần 6) 
Ngày 15/12/2023 

7 
 ấy mẫu tổ hợp đầu vào và đầu ra của từng 

công đoạn xử lý ( ần 7) 
Ngày 30/12/2023 

8 

Lấy mẫu đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận 

hành ổn định của công trình xử lý nước thải với 

01 mẫu nước thải đầu vào và 07 mẫu đơn nước 

thải đầu ra trong 07 ngày 

31/12/2022 đến 06/01/2024 
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- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình, thiết bị xử lý chất thải được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 7.3. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu nƣớc thải 

TT Loại mẫu 
Số lƣợng 

mẫu 

Thông số ô nhiễm chính tại công 

đoạn đƣợc đo đạc 

1 

Mẫu tổ hợp đầu vào 

và đầu ra của hệ 

thống xử lý nước thải 

tập trung 02/lần thu 

 ưu lượng, (pH, BOD5 ở 20
0
C, 

COD, TSS, Amoni (NH4
+
 tính theo 

N), Tổng Nitơ (tính theo N), 

Photpho tổng (tính theo P), Tổng 

dầu mỡ, Hàm lượng thủy ngân 

(Hg), Hàm lượng chì (Pb), Hàm 

lượng s t (Fe) 

2 

Mẫu nước thải đầu 

vào và đầu ra đánh 

giá hiệu quả trong 

giai đoạn vận hành ổn 

định của hệ thống xử 

lý nước thải tập trung 

Nước thải đầu 

vào: 01; 

Nước thải đầu 

ra: 07 

 ưu lượng, (pH, BOD5 ở 20
0
C, 

COD, TSS, Amoni (NH4
+
 tính theo 

N), Tổng Nitơ (tính theo N), 

Photpho tổng (tính theo P), Tổng 

dầu mỡ, Hàm lượng thủy ngân 

(Hg), Hàm lượng chì (Pb), Hàm 

lượng s t (Fe) 

 

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

hợp để thực hiện kế hoạch:  

+ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ; 

+ Địa chỉ liên hệ: Số 45 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều,               

thành phố Cần Thơ; 

+ Điện thoại: 0292.3830353 – Fax: 0292.3833976.  

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

của ph p luật 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

2.1.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn xây dựng 

2.1.1.1. Gi m s t môi trƣờng không khí 

- Vị trí giám sát:  

+ 01 điểm tại cổng dự án, vị trí tiếp giáp với đường tỉnh K.16; 

+ 01 điểm tại khuôn viên khu vực xây dựng dự án. 

- Chỉ tiêu giám sát bao gồm: Tổng bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2, tiếng ồn và độ rung; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – QCVN 

05:2013/BTNMT, giá trị trung bình 1,0 giờ đối với các chỉ tiêu Tổng bụi lơ lửng, CO, 

SO2, NO2; 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – QCVN 26:2010/BTNMT; 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – QCVN 27:2010/BTNMT. 
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2.1.1.2. Gi m s t môi trƣờng nƣớc mặt 

- Vị trí giám sát:  

+ 01 điểm tại kênh nội đồng cạnh dự án; 

- Chỉ tiêu giám sát bao gồm: pH, BOD5 (20
0
C), COD, DO, TSS, Amoni (NH4

+
 

tính theo N), Nitrit (NO2
-
 tính theo N), Nitrat (NO3

-
 tính theo N), Photphat (PO4

3-
 tính 

theo P), Tổng dầu mỡ, Coliforms; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt – QCVN 08-

MT:2015/BTNMT – Cột B1. 

2.1.2. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn vận hành 

2.1.2.1. Gi m s t môi trƣờng không khí 

- Vị trí giám sát:  

+ 01 điểm tại cổng dự án, vị trí tiếp giáp với đường tỉnh K.16; 

+ 01 điểm tại khuôn viên khu vực dự án. 

- Chỉ tiêu giám sát bao gồm: Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng, CO, NO2, SO2, H2S, 

Metyl Mercaptan, NH3, CH4; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – QCVN 

05:2013/BTNMT, giá trị trung bình 1,0 giờ đối với các chỉ tiêu Tổng bụi lơ lửng, CO, 

SO2, NO2; 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung 

quanh – QCVN 06:2009/BTNMT đối với chỉ tiêu H2S, Metyl Mercaptan, NH3. 

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

2.1.2.2. Gi m s t môi trƣờng nƣớc thải 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải tập trung; 

- Chỉ tiêu giám sát bao gồm: pH, BOD5 (20
0
C), COD, TSS, Amoni (NH4

+
 tính 

theo N), Tổng Nitơ (tính theo N), Tổng Photpho (tính theo P), Tổng dầu mỡ, 

Coliforms, Hg, Pb, Fe; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải r n –

QCVN 25:2009/BTNMT - Cột B2 đối với các chỉ tiêu BOD5 (20
0
C), COD, Amoni 

(NH4
+
 tính theo N), Tổng Nitơ (tính theo N). 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp – QCVN 

40:2011/BTNMT – Cột B đối với các chỉ tiêu còn lại. 

2.1.2.3. Gi m s t môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại giếng khoan của dự án “Xây dựng Hố chôn lấp rác 

hợp vệ sinh” (ô số 1); 
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- Chỉ tiêu giám sát bao gồm: pH, chỉ số permanganat, tổng chất r n hoà tan (TDS), 

độ cứng tổng số (tính theo CaCO3), Sulfat, Clorua, Florua, Amoni (NH4
+
 tính theo N), 

Nitrit (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Fe, Mn, As, Hg, Pb, Coliform và E.Coli; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất 

– QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

2.1.2.4. Giám sát chất thải nguy hại 

- Giám sát khối lượng chất thải nguy hại phát sinh, phân định, phân loại chất thải 

nguy hại. 

- Vị trí giám sát: CTNH – tại kho chứa chất thải nguy hại. 

- Tần suất giám sát: Hằng ngày. 

-  iên chứng từ thu gom, bàn giao chất thải nguy hại của đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển và xử lý và định kỳ báo cáo với cơ quan quản lý môi trường địa phương. 

2.1.3. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn đóng cửa dự  n 

2.1.3.1. Gi m s t môi trƣờng nƣớc thải 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải tập trung; 

- Chỉ tiêu giám sát bao gồm: pH, BOD5 (20
0
C), COD, TSS, Amoni (NH4

+
 tính 

theo N), Tổng Nitơ (tính theo N), Tổng Photpho (tính theo P), Tổng dầu mỡ, 

Coliforms, Hg, Pb, Fe; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải r n –

QCVN 25:2009/BTNMT - Cột B2 đối với các chỉ tiêu BOD5 (20
0
C), COD, Amoni 

(NH4
+
 tính theo N), Tổng Nitơ (tính theo N). 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp – QCVN 

40:2011/BTNMT – Cột B đối với các chỉ tiêu còn lại. 

2.1.3.2. Gi m s t môi trƣờng nƣớc dƣới đất 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại giếng khoan của dự án “Xây dựng Hố chôn lấp rác 

hợp vệ sinh” (ô số 1); 

- Chỉ tiêu giám sát bao gồm: pH, chỉ số permanganat, tổng chất r n hoà tan (TDS), 

độ cứng tổng số (tính theo CaCO3), Sulfat, Clorua, Florua, Amoni (NH4
+
 tính theo N), 

Nitrit (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Fe, Mn, As, Hg, Pb, Coliform và E.Coli; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất 

– QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

2.1.3.3. Gi m s t xói mòn, trƣợt, sụt lở đất 

Chủ dự án sẽ giám sát xói mòn, trượt, sụt lở đất tại dự án trong 12 tháng tiếp theo 

sau khi dự án đóng cửa với tần suất 03 lần/tháng. 
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2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không có 

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

 - Kinh phí thực hiện quan tr c môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án 

khoảng 15.000.000 đồng/năm; 

 - Kinh phí thực hiện quan tr c môi trường trong giai đoạn vận hành dự án khoảng 

35.000.000 đồng/năm. 



  o c o đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự  n  

“Ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 tại Khu xử lý r c Phú Thạnh” 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV BÁCH PHÚC KHANG 

ĐC: 573, ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
144 

CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Cam kết về tính chính x c, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trƣờng 

 Chủ dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân cam 

kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên trong hồ sơ cấp phép môi trường là đúng sự 

thật. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đ p ứng c c quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trƣờng và c c yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan 

 Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm túc các 

vấn đề sau: 

 *Trong giai đoạn xây dựng dự  n 

- Thực hiện các biện pháp quản lý và đề xuất giải pháp công trình để giảm thiểu 

ô nhiễm bụi, nước mưa chảy tràn; 

- Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải r n phát sinh trong quá 

trình thi công xây dựng bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân 

thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của  uật Bảo vệ môi trường, 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  uật Bảo vệ môi trường; 

- Xây dựng, đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, nước thải 

đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá 

trình thi công xây dựng; 

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

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn 

môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và 

các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng; 

-  ập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường phát sinh trong quá trình xây dựng dự án; 

- Thực hiện định kỳ chế độ quan tr c môi trường nhằm mục đích xác định được 

các thông số ô nhiễm trên cơ sở đó lập các kế hoạch xử lý kịp thời; 

- Chủ dự án cam kết sẽ phối hợp với các đơn vị nhà thầu triển khai các quy 

trình, thủ tục về đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành. Cam kết không sử 

dụng xe vận chuyển quá tải. 

 *Trong giai đoạn vận hành dự  n 

- Cam kết thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước rỉ rác phát sinh trong quá trình 

vận hành dự án, đảm bảo nước thải đầu ra hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải r n – QCVN 

25:2009/BTNMT - Cột B2 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp – 

QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B trước khi dẫn vào Hồ chứa nước thải sau xử lý; 
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- Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải r n phát sinh trong quá 

trình vận hành bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân thủ các quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều của  uật Bảo vệ môi trường, 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  uật Bảo vệ môi trường; 

- Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn 

và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan; 

-  ập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường phát sinh trong quá trình vận hành Dự án; 

- Bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và chương 

trình quan tr c, giám sát môi trường, đảm bảo các cam kết như đã nêu trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường; 

- Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với Giấy phép môi 

trường đã được phê duyệt, Chủ dự án sẽ có văn bản báo cáo và chỉ thực hiện những 

thay đổi sau khi có văn bản có chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 
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Sối33 y 3  /UBND-VP

V/v tổ chức triển khai thực hiện Dự 
án đầu tư ô chôn lắp hợp vệ sinh sô 

2 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh, 
huyện Phú Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN PHỦ TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Tân, ngày ý^ihảng 12 năm 2022

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Phòng Tài chính -  Ke hoạch huyện;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực.

Căn cứ Công văn số 6021/VPUBND-KTN ngày 08/11/2021 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc xử lý đê nghị liên quan việc mở rộng hô chôn lâp hợp vệ sinh 
Phú Thạnh, Phú Tân.

Căn cứ Quyết định số 2860/ỌĐ-UBND ngày 25/11/2022 của ƯBND tỉnh về 
việc bổ sung kinh phí năm 2022 để thực hiện ô chôn lắp hợp vệ sinh số 2 tại Khu 
xử lý rác Phú Thạnh, huyện Phú Tân. Uy ban nhân dân huyện có ý kiên như sau:

Nhằm khẩn trương đầu tư xây dựng Ô chôn lắp số 2, đảm bảo an toàn tránh 
sự cố môi trường sớm đưa vào khai thác. Giao Ban QLDA ĐTXD khu vực làm 
Chủ Đâu tư (thay Phòng Tài nguyên và Môi trường) và tô chức lập hô sơ, thủ tục 
để triển khai thực hiện, đưa ô chôn lắp vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Yêu 
cầu tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực, giám sát, kiêm tra đảm bảo 
chất lượng công trình và thanh quyết toán theo quy định hiện hành. Trong quá trình 
lập hồ sơ, Ban QLDA ĐTXD khu vực lấy ý kiến đầy đủ các Sở, ban, ngành tỉnh và 
các đơn vị có liên quan đế hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, khân trương triên khai 
đầu tư xây dựng sớm đưa công trình vào khai thác, vận hành. Công văn này thay 
thế Công văn số 3870/UBND-VP ngày 19/11/2021 của UBND huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hồ trợ Ban QLDA ĐTXD khu 
vực trong quá trình triến khai thực hiện.

Phòng Tài chính -  kế hoạch tham mưu phân bổ vốn thực hiện công trình và 
theo chức năng, nhiệm vụ tô chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy định 
hiện hành.

Yêu cầu các đơn vị tố chức trien khai thực hiện./.

Nơi nhận:
-N h ư  trên;
- UBND huyện;
- Phòng KTHT;
- UBND xã Phú Thạnh;
- LĐVP;

Nguyễn Quốc Bảo


















































































































































































