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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An Giang. 

- Địa chỉ văn phòng: 128 Nguyễn Trƣờng Tộ, phƣờng Bình Khánh, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Ngƣời đại diện: (Ông) Trần Minh Tâm. Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: (0296)3844848. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần với mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế là 1601604590 đăng ký lần đầu ngày 24/11/2011, đăng 

ký thay đổi lần thứ 5 ngày 04/10/2018 do phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An Giang cấp. 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới. 

- Địa điểm cơ sở: Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

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

đến môi trƣờng của dự án đầu tƣ:  

+ Quyết định số 2567/SXD-QLXD ngày 12/10/2017 của Giám đốc Sở 

Xây dựng về việc thông báo kết quả  thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tƣ xây 

dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới. 

+ Quyết định số 141/2017/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 17/10/2017 của Chủ 

Tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An Giang về việc 

phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tƣ xây dựng (điều chỉnh công 

suất 36 tấn lên 100 tấn) Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới. 

- Quyết định số 869/QĐ-STNMT ngày 05/08/2021 của Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

của Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới. 

- Quy mô của cơ sở: Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới với tổng số vốn 

đầu tƣ là 36.949.924.000 đồng (ba mƣơi sáu tỷ, chín trăm bốn mƣơi chín triệu, 

chín trăm hai mƣơi bốn nghìn đồng) thuộc dự án nhóm C, loại hình xử lý rác 

thải quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14, đƣợc 

Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên, theo phân loại dự án đầu tƣ, cơ 

sở có loại hình hoạt động thuộc mục số 1 của Phụ lục IV ban hành kèm theo 
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Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và thuộc khoản 3 Điều 41 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14. Do đó, Nhà máy xử lý chất thải 

rắn Chợ Mới thuộc đối tƣợng và thực hiện Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trƣởng theo mẫu phụ lục VIII, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ. 

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

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Tổng số nhân viên tại cơ sở khoảng 16 ngƣời. Trong đó, chỉ khoảng 2 

ngƣơi lƣu trú tại nhà máy, số còn lại trung bình làm việc 8h/ngày. 

- Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới nằm trên khu đất có tổng diện tích 

6.732m
2
 với công suất thiết kế 100 tấn/ngày và dây chuyền sản xuất gạch Block 

công suất thiết kế 3.850 viên/ngày (nguyên vật liệu sản xuất chủ yếu là tro xỉ 

đƣợc lấy từ lò đốt rác tại nhà máy). Hạng mục công trình đƣợc thể hiện cụ thể 

nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Diện tích các hạng mục công trình 

Stt 
Ký 

hiệu 
Hạng mục công trình Diện tích (m

2
) Tỉ lệ (%) 

1 Khu điều hành 1.092 16,22 

- A1 Nhà điều hành 180 2,67 

- A2 Sân đƣờng nội bộ 912 13,55 

2 Xƣởng xử lý  1.682 24,99 

- X1 Nhà xƣởng xử lý rác 1.404 20,86 

- X2 Bể tuần hoàn 194 2,88 

- X3 Xƣởng đóng gạch Block 72 1,07 

- X4 
Nhà chứa chất thải nguy 

hại 
12 0,18 

3 Hạng mục phụ trợ 3.958 58,79 

- C1 Cây xanh cách ly 2.318 34,43 

- C2 Trạm xử lý nƣớc 96 1,43 

- C3 Hồ điều hòa 270 4,01 

- C4 Rửa xe 28 0,42 

- C5 Trạm cân 36 0,53 

- C6 Trạm biếp áp 
Không thuộc dự án (Hạng mục do UBND huyện 

Chợ Mới đầu tư) 

- C7 Taluy trồng cây 1.210 17,97 

Tổng tích khu đất (m
2
)        6.732  100,00 

 (Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn 

Chợ Mới, năm 2021) 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

a. Quy trình vận hành của Nhà máy xử lý chất thải rắn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình vận hành của Nhà máy 

Thuyết minh quy trình 

Chất thải sinh hoạt đƣợc thu gom và vận chuyển về khu vực tiếp nhận rác tại 

Nhà máy, tại đây rác sẽ đƣợc chuyển lên băng tải phân loại bằng máy xúc, phân 

loại thủ công theo từng nhóm và có phƣơng án xử lý khác nhau. Cụ thể: Nhóm 

CTR không tái chế (vô cơ) nhƣ xà bần, gạch, đá, sành sứ đƣợc đem đi bán hoặc cho 

các hộ dân có nhu cầu san lấp, tôn nền; nhóm CTR tái chế nhƣ kim loại, chất dẻo, 

cao su sẽ đƣợc bán cho các đơn vị thu mua phế liệu; nhóm CTNH nhƣ acquy, bóng 

đèn, pin,... đƣợc lƣu trữ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý; nhóm 

CTR sinh hoạt hữu cơ, chất dễ cháy sẽ đƣợc đƣa lên băng tải vận chuyển vào lò đốt 

rác, lƣợng tro xỉ phát sinh sau khi đốt đƣợc lấy ra khỏi lò đốt bán thủ công, sử dụng 

bộ điều khiển lấy tro vào xe tro, phát sinh khoảng 10% khối lƣợng rác đốt đƣợc sẽ 

đƣợc dùng để sản xuất gạch Block (5%) và phần còn lại (5%) sẽ đƣợc chôn lấp tại 

CTRSH thu gom về nhà máy 

Khu vực tiếp nhận CTRSH 

Băng tải phân loại rác (phân loại thủ công) 

Kim loại, chất 

dẻo, cao su,… 

Xà bần, gạch, 

đá, sành sứ… 

Chuyển giao cho 

đơn vị có chức 

năng xử lý 

San lấp, tôn 

nền… Lò đốt rác 

Tro xỉ (khoảng 10%): 

Đóng gạch Block (5%) 

Chôn lấp (5%) 

Acquy, bóng 

đèn, pin… 

Bán cho đơn vị 

thu mua phế 

liệu 

Nƣớc rỉ rác 

Mùi hôi 

 

CTNH 
CTR không tái 

chế (vô cơ) 
CTR tái chế 

 

CTR sinh hoạt 

hữu cơ, chất dễ 

cháy 

Khí 

thải 
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ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 (phân đợt 2) tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm 

Long Xuyên.  

b. Công nghệ sản xuất của lò đốt rác 

- Công nghệ: Lò đốt tiêu chuẩn MBF-100. 

- Công suất dự án: 02 lò đốt rác sinh hoạt (công nghệ MBF-100), công suất 

thiết kế 5 tấn/giờ (tƣơng đƣơng công suất 2,5 tấn/giờ/lò đốt rác), công suất vận 

hành an toàn của mỗi lò đốt ở mức từ 1,7-2 tấn/giờ.  

- Đơn vị cung cấp: Công ty Cổ phần Lò – Thiết bị đốt và xử lý môi trƣờng Việt 

Nam. 
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Hình 2.2. Sơ đồ quy trình công nghệ đốt rác của lò đốt rác MBF-100 

Quạt hút 

Ống khói  

Tháp tách ẩm/Điều áp 

Tháp đứng lắng bụi 

Bộ giải nhiệt 

Xyclon nƣớc 

Tháp đệm hấp thụ 

Buồng đốt sơ cấp 

Dầu DO 

(nếu cần) 
Buồng đốt thứ cấp 

Tro xỉ 

Chất thải sinh hoạt đem đốt 

Băng tải nạp rác 

Buồng sấy trực tiếp  

Mùi hôi 

Nƣớc rỉ rác 

Buồng sấy trực tiếp  
Nhiệt 

Băng tải nạp rác 

Buồng đốt sơ cấp  

Buồng đốt thứ cấp  

Tháp đứng lắng bụi  

Bộ giải nhiệt  

Xyclon nƣớc  

Tháp đệm hấp thụ  

Bụi 

Quạt hút 

Tháp tách ẩm/Điều áp  

Nguồn tiếp nhận 
(khí thải đạt QCVN 61-

MT:2016/BTNTMT) 

 

Lò đốt 2 Lò đốt 1 

Bể dung dịch tuần hoàn 

(ngăn xử lý nƣớc giải nhiệt) 

Hoàn lƣu 

Hoàn lƣu 

Bể dung dịch tuần hoàn 

(ngăn xử lý nƣớc thải từ 

xyclon nƣớc) 
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 Thuyết minh quy trình  

Trên cơ sở đốt rác, Lò đốt rác sinh hoạt MBF-100 đƣợc công ty FBE 

Vietnam thiết kế, chế tạo đồng bộ với các thiết bị phụ trợ thành một hệ thống Lò 

đốt rác hoàn thiện, bao gồm 02 lò đốt nhƣ nhau (hệ thống đốt và hệ thống xử lý 

khí thải), sau đó xả khí thải đạt chuẩn ra môi trƣờng bằng 01 ống khói chính. 

Quy trình cụ thể tại mỗi lò đốt nhƣ sau: 

- Chất thải đem đốt 

CTRSH đã phân loại thủ công sau đó đƣợc cấp nạp vào buồng sấy trực tiếp 

thông qua phễu nạp bằng băng tải một cách liên tục. Máy nạp rác kiểu thủy lực 

thông qua đƣờng ống xilanh hoàn toàn tự động đƣa rác liên tục vô buồng sấy 

trực tiếp (2). Cửa nạp liệu đảm bảo kín, sau khi nạp liệu thì cửa nạp liệu lập tức 

đóng lại, đảm bảo quá trình đốt rác luôn kín. 

- Buồng sấy trực tiếp (2) 

Nhiệm vụ: Tiếp nhận rác cần đốt, tiến hành sấy và nung nóng nhằm giảm 

độ ẩm của rác xuống dƣới 20÷30% trƣớc khi vào buồng đốt sơ cấp (3).  

Buồng sấy trực tiếp (2) không tốn nhiên liệu cho việc sấy rác có độ ẩm cao 

mà tận dụng nhiệt tỏa ra từ sự đốt cháy rác trong buồng đốt sơ cấp nên không 

phát sinh khí thải, tại buồng sấy nhờ hệ thống xáo trộn liên tục nên sự trao đổi 

nhiệt giữa khí nóng (nhiệt độ lên đến 400 ÷ 500
0
C) và rác thải tốt do đó rác thải 

đƣợc sấy khô và giảm độ ẩm tối đa đảm bảo cháy kiệt tại buồng đốt sơ cấp. Tại 

buồng sấy trực tiếp chỉ tận dụng nhiệt nóng từ buồng đốt sơ cấp tỏa ra, không sử 

dụng dòng khí thải sau khi đốt, dòng khí thải sau buồng đốt sơ cấp sẽ theo hệ 

thống đốt dẫn vào hệ thống xử lý khí thải. Đặc thù rác thải tại Việt Nam là có độ 

ẩm cao do đó sấy rác trực tiếp bằng nhiệt nóng mang lại hiệu quả cao trong công 

việc tận dụng nhiệt của lò đốt rác. Buồng sấy trực tiếp có thể là hệ thống con lăn 

hoặc thùng quay tùy vào nhu cầu sử dụng và đặc điểm nhà máy đây là ƣu điểm 

nổi trội mới đƣợc áp dụng trong lò đốt rác sinh hoạt hiện nay. 

- Buồng đốt sơ cấp (3)  

Buồng đốt sơ cấp (3) là nơi tiếp nhận CTRSH sau sấy từ buồng sấy trực 

tiếp (2), tiến hành nhiệt phân rác thành thể khí và đốt cháy kiệt cốc còn lại sau 

quá trình nhiệt phân và các chất hữu cơ còn sót lại trong tro.  

Buồng đốt sơ cấp (3) đƣợc gia nhiệt bằng nhiên liệu dầu DO, nhiệt độ trong 

buồng đốt sơ cấp khoảng 400
0
C (có hiển thị nhiệt độ đo được tại đây thể hiện 

trên bảng điều khiển của lò đốt). Dƣới tác dụng của nhiệt, diễn ra các quá trình 

phân hủy nhiệt các chất thải rắn và lỏng thành thể khí, trải qua các giai đoạn 

nhiệt phân – đốt cháy hoàn toàn. 
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Không khí cấp cho quá trình cháy sơ cấp chủ yếu là đốt cháy một phần chất 

bốc của than và than cốc tạo thành trong buồng đốt sơ cấp. Lƣợng không khí dƣ 

rất nhỏ bởi ở buồng đốt sơ cấp (3) chủ yếu là quá trình cháy tạo thành bán khí, 

nó đƣợc điều chỉnh nhằm đáp ứng chế độ nhiệt phân của mẻ rác đốt. 

Khí H2 tạo thành do hơi nƣớc cấp vào vùng cháy để khống chế nhiệt độ 

buồng đốt sơ cấp cùng với khí nhiệt phân dƣới tác dụng của cơ học khí trong 

buồng lò đƣợc đƣa sang buồng thứ cấp (4) qua kênh dẫn khí nằm phía trên 

buồng đốt sơ cấp. 

Chỉ còn một lƣợng nhỏ tro (5÷10%), chủ yếu là các oxyt kim loại hay thủy 

tinh, gốm sành sứ còn lại trong rác nằm trên mặt ghi, chúng sẽ đƣợc tháo ra 

ngoài qua khay tháo tro theo chu kỳ hoàn toàn tự động (đồng bộ cùng lò đốt). 

Tính toán lƣợng dầu DO cần thiết khi nhiệt độ lò chƣa đạt nhiệt trị để rác tự 

cháy: 

+ Nhiệt trị của rác thải là 3.500 kcal; tƣơng đƣơng 14.700 kJ. Khi chƣa đạt 

nhiệt trị tự cháy, rác thải cần bổ sung dầu DO. 

+ Nhiệt trị của dầu DO: 45.500 kJ/kg. Giả định khi nhiệt độ tại lò thấp nhất, 

nhiệt trị của rác thải là 0 kJ thì cần 14.7000 kJ nhiệt trị dầu DO để mồi cháy rác 

thải, tƣơng đƣơng 0,323 kg dầu DO. 

Nhƣ vậy, khi rác không thể tự cháy, cần thiết sử dụng khoảng 0,4 lít dầu 

DO (1kg dầu DO = 1,2 lít dầu DO) để tăng nhiệt trị đảm bảo rác thải cháy trong 

buồng đốt. 

- Buồng đốt thứ cấp (4) 

Khí nhiệt phân từ buồng đốt sơ cấp (3) chuyển lên buồng đốt thứ cấp (4) 

chứa các chất có nhiệt năng cao, tại đây chúng đƣợc đốt cháy hoàn toàn tạo 

thành khí CO2 và H2O nhờ lƣợng oxy trong không khí cấp và nhiệt độ cao. Nhiệt 

độ của buồng đốt thứ cấp đƣợc duy trì khoảng 950
0
C (có hiển thị nhiệt độ đo 

được tại đây thể hiện trên bảng điều khiển của lò đốt) nhờ nhiệt tự cháy của các 

chất cháy nhiệt phân đƣa lên từ buồng đốt sơ cấp và nhiên liệu cấp bổ sung (nếu 

cần) bởi mỏ đốt nhiên liệu dầu DO. Nhờ nhiệt độ cao và thời gian lƣu khí trong 

buồng đốt đủ lâu (trên 2 giây) đảm bảo thêu hủy hoàn toàn chất thải độc hại, đặc 

biệt Dioxin, Furans và mùi, không phát sinh chất thải sau cùng. 

- Tháp đứng lắng bụi (5) 

Khí nóng từ lò đốt tiếp tục đƣợc chuyển động sang tháp đứng lắng bụi (5) 

giúp sa lắng sơ bộ các hạt bụi kéo theo khói thải theo nguyên lý va đập và trọng 

lực, trƣớc khi đƣợc giải nhiệt nhằm tránh gây giảm hiệu quả ở bộ giải nhiệt (6) 

do bụi. 
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- Bộ giải nhiệt (6) 

Khí nóng từ lò đốt tiếp tục đƣợc chuyển sang thiết bị giải nhiệt (6) gồm có 

giải nhiệt bằng nƣớc và không khí. Giải nhiệt nƣớc nhằm hạ nhiệt độ nhanh khí 

thải và sau đó tiến hành làm nguội bằng môi chất không khí với cƣờng độ mạnh.  

Giải nhiệt bằng nƣớc: Khí lò đi bên ngoài đƣờng ống trao đổi nhiệt gián 

tiếp với nƣớc làm mát đi bên trong ống. Khí lò có nhiệt độ cao khoảng 950
0
C 

đƣợc giảm nhanh xuống thấp hơn 400
0
C trong khoảng thời gian 2 giây (có hiển 

thị nhiệt độ đo được tại đây thể hiện trên bảng điều khiển của lò đốt), nhằm hạn 

chế tối đa việc hình thành Dioxin/Furans, nƣớc sau khi giải nhiệt đƣợc tuần hoàn 

và tiếp tục sử dụng (lƣợng nƣớc làm lạnh ban đầu đƣợc cung cấp từ bồn cấp 

nƣớc của dự án). Khí thải sau giải nhiệt bằng nƣớc đƣợc đƣa qua bộ giải nhiệt 

bằng khí.  

Giải nhiệt bằng khí: Khí thải trong ống trao đổi nhiệt gián tiếp với không 

khí ngoài trời đƣợc cung cấp bởi 02 quạt gió thổi bên ngoài ống. Với tác dụng 

của thiết bị trao đổi nhiệt, nhiệt độ khói từ khoảng 400
0
C đƣợc giảm xuống 

khoảng 250
0
C. Khí thải đi qua bộ giải nhiệt bằng khí đƣợc đƣa qua Xyclon nƣớc 

(7). 

Tại bộ phận giải nhiệt: Nƣớc thải đƣợc dẫn vào ngăn xử lý ở bể tuần hoàn 

(ngăn xử lý nước thải giải nhiệt) bằng đƣờng ống thép (Ø200, chiều dài 60m) và 

tái sử dụng, quy trình xử lý nhƣ sau: Nƣớc thải sau bộ phận giải nhiệt  bể tiếp 

nhận nƣớc nóng 1  bể tiếp nhận nƣớc nóng 2  bể làm mát và tuần hoàn tái 

sử dụng để giải nhiệt của hệ thống xử lý khí thải. 

- Xyclon nước (7) 

Khí thải sau khi đƣợc làm mát ở thiết bị giải nhiệt (6) còn chứa bụi có kích 

thƣớc phân tán rộng từ 5 ÷ 30 μm vì vậy cần đƣa qua thiết bị xyclon nƣớc (7) vừa 

có tác dụng thấm ƣớt các hạt bụi bởi các hạt dung dịch đƣợc phun vào thiết bị với 

hệ số phun cao, vừa có tác dụng làm nguội dòng khí nhờ dung dịch chứa chất kiềm 

để trung hòa khí axit, khi đó xảy ra quá trình trao đổi nhiệt của dòng khí chứa bụi 

với luồng phun dung dịch trƣớc. 

Tại xyclon nƣớc: Nƣớc thải đƣợc đƣợc dẫn vào ngăn xử lý ở bể tuần hoàn 

(ngăn xử lý nƣớc thải tại xyclon nƣớc) bằng đƣờng ống thép (Ø200, chiều dài 

60m) và tái sử dụng, quy trình xử lý nhƣ sau: Nƣớc thải sau khi xử lý khí thải ở 

xyclon nƣớc  bể tiếp nhận và lắng cặn  bể điều hòa và làm nguội  bể dung 

dịch chuẩn và tuần hoàn tái sử dụng để giải nhiệt của hệ thống xử lý khí thải. 

- Tháp đệm hấp thụ (8) 

Khí thải sau khi đƣợc làm nguội và lắng bụi trong thiết bị xyclon nƣớc (7), 

nhờ áp suất hệ thống tạo bởi quạt hút tổng (Q) sẽ đƣợc đƣa tiếp sang tháp hấp 

thụ (8) là loại tháp rửa có ô đệm. 
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- Tháp tách ẩm/Điều áp (9) 

Sau quá trình hấp thụ khí độc bằng dung dịch kiềm trong hệ thống xyclon 

nƣớc và tháp đệm hấp thụ, các thành phần hơi nƣớc và dung dịch đƣợc phun 

sƣơng có thể bị cuốn theo dòng khói thải chúng sẽ đƣợc tách triệt để bằng tháp 

tách ẩm/điều áp (9) theo nguyên lý va đập, trọng lực và quán tính kết hợp. Phía 

dƣới thân tháp còn có phần thể tích cần thiết để tích, lƣu khí nhằm điều áp dòng 

khí thải trƣớc khi qua quạt hút (Q) để vào hệ ống khói chính (11). 

- Hệ bể tuần hoàn (10) 

Hệ bể dung dịch tuần hoàn bao gồm các bể nƣớc làm mát phục vụ quá trình 

điều khiển sự cháy của rác trong lò và các bể chứa dung dịch hấp thụ tuần hoàn. 

Nƣớc thải ra từ xyclon nƣớc (7) và tháp đệm hấp thụ (8) đƣợc thu hồi về bể chứa 

dung dịch tuần hoàn nhiều ngăn (10) đề làm nguội, lắng tách cặn và bổ sung hóa 

chất để đảm bảo độ pH trƣớc khi đƣợc tái tuần hoàn sử dụng trong xyclon nƣớc 

và tháp hấp thụ. 

* Khí thải sau xử lý đạt chuẩn tại 02 lò đốt đƣợc 02 quạt hút dẫn vào 01 

ống khói và thoát ra môi trƣờng.  

- Ống khói chính (11): Khí sạch sau khi ra khỏi hệ thống xử lý khí thải đã 

đạt tiêu chuẩn môi trƣờng cho phép và có nhiệt độ dƣới 180
0
C đƣợc quạt hút (Q) 

đƣa qua 01 ống khói thải (11) cao 20,8m để phán tán ra ngoài môi trƣờng. Lắp 

đặt hệ thống quan trắc khí thải liên tục tự động, truyền dữ liệu về cơ quan quản 

lý nhà nƣớc về môi trƣờng. 

Bảng 1.2. Danh mục máy móc, trang thiết bị của lò đốt 

Stt Tên cụm thiết bị chính Số lƣợng 

1 Buồng đốt sơ cấp 02 

2 Hệ cửa cấp rác bổ sung 02 

3 Cụm cấp gió sơ cấp 02 

4 Hệ quan sát 02 

5 Hệ ghi lò đốt: ghi tống và ghi lật 02 

6 Bộ xe goòng tháo tro (mỗi bộ 02 xe) 02 

7 Hệ thống cấp rác: phểu tiếp nhận và xilanh thủy lực 02 

8 Buồng sấy rác 02 

9 Buồng thứ cấp đứng 02 

10 Cụm cấp gió thứ cấp 02 

11 Ống by-pass 01 
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Stt Tên cụm thiết bị chính Số lƣợng 

12 Hệ van đóng/ mở by-pass  02 

13 Buồng thứ cấp ngang 02 

14 Tháp lắng bụi 02 

15 Cụm thiết bị giải nhiệt 02 

16 Bộ xiclon nƣớc 02 

17 Tháp hấp thụ có ô đệm 02 

18 Tháp tách ẩm/ điều áp 02 

19 Bộ điều áp trƣớc quạt 02 

20 Quạt hút tổng 02 

21 Hệ thống thoát khói chính 01 

22 Bộ thu lôi chống sét 01 

23 Bộ đo – điều khiển nhiệt độ 02 

24 Tủ điện điều khiển trung tâm 02 

25 Bộ thang/ sàn thao tác 02 

26 Các thiết bị, linh kiện kèm theo - 

27 Vật tƣ gáp lắp tổng - 

28 Thiết bị trên ống khói để đo khí thải theo quy chuẩn - 

29 Vận chuyển, lắp đặt - 

30 Thiết kế, chế tạo - 

31 Huấn luyện/ chuyển giao công nghệ - 

32 Bảo hành 12 tháng - 

 (Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy xừ lý chất thải rắn  

Chợ Mới, năm 2021) 

c. Công nghệ sản xuất gạch Block 

- Công nghệ: Bán tự động của SIVALI. 

- Công suất: 3.850 viên/năm, tƣơng đƣơng 5.890 kg sản phẩm/ngày.  
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Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ sản xuất gạch Block 

 Thuyết minh quy trình công nghệ 

Máy ép gạch không nung bán tự động đƣợc tự động từ khâu cấp liệu, cấp 

nƣớc, đảo trộn tự động, sản xuất gạch tự động, tạo thành phẩm theo hệ điều hành 

bán tự động. Quy trình sản xuất của dây chuyền sản xuất gạch không nung bán 

tự động của SIVALI tƣơng đối đơn giản nhƣng mang lại hiệu quả kinh tế cao 

phù hợp với các dự án đầu tƣ quy mô lớn và vừa. Nguyên vật liệu chính ứng 

dụng trong qui trình sản xuất là những nguyên vật liệu tận dụng sẵn có trên thị 

trƣờng nhƣ: Đá mạt (hay còn gọi là đá mi, bột đá), tro xỉ, xi măng PC40, nƣớc. 

Đặc biệt công nghệ sản xuất gạch không nung bán tự động không kén mạt đá 

nhƣ các dây chuyền sản xuất gạch không nung khác.  

Máy ép gạch không nung SIVALI là dòng thiết bị lí tƣởng cho môi trƣờng 

xanh, máy sử dụng hoàn toàn bằng nhiên liệu điện, không xả khí thải, không gây 

ô nhiễm môi trƣờng. 

Máy ép gạch không nung SIVALI sử dụng công nghệ ép thủy lực, đƣợc 

điều khiển trên dây chuyền tự động. Công nghệ sản xuất gạch không nung 

SIVALI có thể ép nhiều loại gạch khác nhau nhƣ: Gạch đặc, gạch 2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ, 

Bụi 

Xử lý nguyên liệu 

Phối trộn nguyên liệu 

Băng tải liệu 

Ép định hình 

Dƣỡng hộ, đóng gói 

Mạt đá 

nguyên 
Xi măng Tro xỉ Nƣớc 

Cân định lƣợng 

Ồn, 

rung 
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6 lỗ, gạch đặc, gạch block lỗ rỗng, gạch vỉa hè, gạch lát chịu tải ... trên cùng một 

dây chuyền chỉ cần qua thao tác thay khuôn ép tạo hình. 

Quy trình đóng gạch đƣợc thực hiện tuần tự, cụ thể qua các bƣớc nhƣ sau: 

Bước 1: Xử lý nguyên liệu 

Nguyên liệu mạt đá, xỉ than (tro), xi măng, ...đƣợc dự trữ ở phễu chứa để 

tiện cho việc trộn cấp phối; 

Bước 2: Cân định lượng 

Nguyên liệu ở các phễu, chỉ một phần nguyên liệu đƣợc đƣa xuống bàn cân 

theo công thức phối trộn đã cài đặt từ trƣớc (cấp phối đã quy định). Toàn bộ quá 

trình cấp phối nguyên liệu đƣợc tiến hành hoàn toàn tự động. Qua khâu này, 

nguyên liệu đƣợc cấp theo công thức phối trộn đã cài đặt. Quá trình này phát 

sinh bụi. 

Bước 3: Trộn nguyên liệu 

Cùng với các cốt liệu (mạt đá), nƣớc và xi măng đƣợc đƣa vào máy trộn 

theo quy định cấp phối. Sau đó nguyên liệu đƣợc trộn ngấu đều theo thời gian 

cài đặt. Hỗn hợp sau phối trộn đƣợc tự động đƣa vào hệ nạp liệu trong khu vực 

máy tạo hình nhờ hệ thống băng tải. Quá trình này phát sinh bụi, ồn và rung. 

Bước 4: Ép định hình viên gạch 

Tại máy ép thủy lực khi phễu chứa của máy chính đã đƣợc cấp đầy nguyên 

vật liệu, một pallet đƣợc đẩy vào bằng xi lanh thủy lực và đƣợc định vị trên bàn 

máy. Khuôn dƣới hạ xuống mặt pallet. Hộp nạp liệu tiến vào và nạp liệu cho 

khuôn. Cánh khuấy quay đƣợc dẫn động qua bộ mô tơ - bộ truyền xích, nhằm 

đảm bảo cho việc nạp liệu đƣợc hoàn hảo. Sau khi nạp liệu xong, hộp nạp liệu 

rút ra và khuôn trên sập xuống thực hiện quá trình rung ép tạo hình. Sau đó 

khuôn dƣới đƣợc nhấc lên bằng một xi lanh thủy lực để dỡ khuôn. Khi khuôn 

dƣới ra khỏi chiều cao viên gạch thì khuôn trên cũng tự động đƣợc nhấc lên 

theo. Tiếp đó xi lanh thủy lực sẽ đẩy một pallet trống vào bàn máy và đẩy pallet 

có gạch thành phẩm ra ngoài băng tải xích của thiết bị xếp gạch tự động. Một 

chu trình ép tạo hình mới lại bắt đầu trên máy chính. 

Nhờ vào hệ thống thủy lực, máy hoạt động tạo ra lực rung ép lớn từ trên 

xuống và từ dƣới lên (Lực ép tối đa 1400KN) để hình thành lên các viên gạch 

không nung đồng đều, đạt chất lƣợng cao và ổn định. Quá trình này phát sinh 

tiếng ồn và độ rung. 

Bước 5: Chuyển gạch ra dưỡng hộ 
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Viên gạch sau khi ép sẽ đƣợc chuyển và xếp từng khay vào vị trí định trƣớc 

một cách tự động. Một xe nâng sẽ đƣa khay ra khu dƣỡng hộ sản phẩm, nhờ đó 

mà ta có thể chuyển gạch vừa sản xuất ra khu vực dƣỡng hộ. 

Trong thời gian dƣỡng hộ gạch sẽ đƣợc phun ẩm. Sau khi gạch đƣợc xếp đầy 

lên các giá khay, xe nâng sẽ đƣa các giá khay vào khu dƣỡng hộ (diện tích 40m
2
). 

Tại đây, gạch đƣợc dƣỡng hộ trong vòng 24 giờ. Trong quá trình dƣỡng hộ, luôn 

luôn giữ độ ẩm cho gạch bằng cách phun nƣớc. Sau khi dƣỡng hộ trong nhà xong, 

xe nâng đƣa các giá chứa gạch khô đặt lên Thiết bị chở giá đỡ, các pallet gạch 

đƣợc dỡ và gạch đƣợc tách ra khỏi pallet, đƣợc công nhân đƣa ra xếp đống ngoài 

bãi thành phẩm. Tại bãi thành phẩm, gạch tiếp tục đƣợc phun nƣớc bảo dƣỡng 

hàng ngày và chờ xuất xƣởng. Sản phẩm đƣợc xe chuyên dụng, cẩu tự hành bốc 

lên và đem đến vị trí kho bãi, xếp thành lô thành hàng, thành kiện hay chồng theo 

tiêu chuẩn và đƣợc nhập kho. Xếp ở bãi phải tuân thủ có đƣờng vào và ra. Lô xếp 

trƣớc đƣợc lấy trƣớc và xếp sau đƣợc lấy sau, đảm bảo cho kho bãi đƣợc luân 

chuyển lần lƣợt. 

* Sản phẩm gạch Block sau khi được sản xuất sẽ mang đi kiểm định, kiểm 

tra chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng. Đồng thời, sẽ khuyến cáo 

việc sử dụng sản phẩm này để người sử dụng biết và sử dụng. 

Bảng 1.3. Danh mục thiết bị của dây chuyền sản xuất gạch Block 

Stt Thiết bị Số lƣợng Đơn vị tính 

A Hệ thống chứa, cân và cung cấp cát, đã, xi măng 

1 
Phễu chứa liệu 2 khoang, tự cân đong nguyên liệu 15 

m
3
 (mỗi khoang 7,5 m

3
) 

01 Bộ 

2 Xi lô xi măng 5 tấn 01 Bộ 

3 Vít tải đến máy trộn liệu dài 6m-9m 01 Bộ 

4 
Phễu cân định lƣợng xi măng cấp cho máy trộn S-400 

khối lƣợng 1 lần cân max 400 kg. 
01 Bộ 

B Hệ thống gầu tải, trộn, cấp liệu 

1 Gầu tải liệu lên máy trộn 01 Bộ 

2 Băng tải cao su cấp liệu máy chính 8,5m 01 Bộ 

3 
Máy trộn liệu hai trục ngang 750L, đóng mở tự động 

bằng khí nén 
01 Bộ 

4 
Tủ điện điều khiển cân, trộn liệu tự động, PLC điều 

khiển 
01 Bộ 

C Máy cấp khay tự động 

1 Máy cấp khay tự động vào băng tải khay 01 Bộ 

2 Hệ thống băng tải khay chờ 01 Bộ 
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Stt Thiết bị Số lƣợng Đơn vị tính 

3 Hệ thống thủy lực độc lập 01 Bộ 

4 Tủ điện điều khiển độc lập 01 Bộ 

D Máy chủ BLS10-30 auto ép tạo hình sản phẩm 

1 
Thùng chứa và băng tải cấp khay tự động vào máy ép 

chính 
01 Bộ 

2 Máy ép tạo hình chính, cơ cấu đôi, 4 ti trƣợt khuôn 01 Bộ 

3 
Hệ thống rung khuôn, tần số và biên độ rung thay đổi 

theo từng công đoạn ép 
01 Bộ 

4 Hệ thống thủy lực (đã bao gồm dầu thủy lực) 01 Bộ 

5 Tủ điện điều khiển tự động, PLC điều khiển 01 Bộ 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy xừ lý chất thải rắn  

Chợ Mới, năm 2021) 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở  

- Tổng khối lƣợng rác thải sinh hoạt đƣợc xử lý: 100 tấn/ngày. 

- Sản phẩm gạch Block: 3.873 viên/ngày tƣơng đƣơng 5.890 kg sản 

phẩm/ngày Mỗi viên gạch có kích thƣớc là 180mmx80mmx80mm, trọng lƣợng 

1,53 kg/viên và số lƣợng 1 mẻ là 16 viên gạch. 

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

cung cấp điện, nƣớc của cơ sở 

1.4.1. Nguyên liệu 

Do đặc thù loại hình hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới 

nên nguyên liệu sử dụng trong quá trình hoạt động là rác thải sinh hoạt đƣợc thu 

gom trên địa bàn huyện Chợ Mới với khối lƣợng 100 tấn/ngày. Ngoài ra, nguyên 

liệu sử dụng trong quá trình sản xuất gạch Block để thể hiện cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.4. Tổng hợp nguyên liệu sản xuất gạch Block (1 ngày) 

Stt Loại 
Đơn 

vị/ngày 

Khối lƣợng 

1 viên gạch 
Tỉ lệ phối trộn (%) 

Khối lƣợng 1 

ngày 

1 Tro xỉ kg 

1,53 kg 

60 3.546 

2 Cát kg 30 1.767 

3 Xi măng kg 6 495 

4 Bột đá kg 2 118 

TỔNG 3.873 viên gạch 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn 

Chợ Mới, năm 2021) 
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1.4.2. Nhiên liệu 

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

cho 02 máy phát điện với công suất 125 KVA của cơ sở khi gặp sự cố mất điện 

với nhu cầu sử dụng khoảng 29 lít/giờ (Nguồn: Chủ cơ sở cung cấp, năm 2022). 

1.4.3. Hóa chất sử dụng 

- Chế phẩm EM phèn nhôm: Sử dụng cho việc giảm mùi hôi trong khu vực 

cơ sở với liều lƣợng sử dụng 1 lít EM-ST pha với 100 lít nƣớc, phun 20 lít dung 

dịch/1 m
3
 rác. Nhƣ vậy, nhu cầu sử dụng để xử lý 100 tấn rác (1 m

3
 rác = 0,47 

tấn rác) thì lƣợng sử dụng dung dịch EM-ST là 426 lít/ngày (Nguồn: Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, năm 2021). 

- Dung dịch NAOH: Sử dụng trong quá trình xử lý khí thải tại lò đốt với 

liều lƣợng sử dụng 4 m
3
/h. Nhƣ vậy, liều lƣợng sử dụng trong quá trình hoạt 

động là 31,6 m
3
/ngày (Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy 

xử lý chất thải rắn Chợ Mới, năm 2021). 

- Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nƣớc 25 m
3
/ngày đêm: 

+ Chlorin liều lƣợng sử dụng 0,278 kg/ngày (Châm Chlorine liều lượng 

25g/1m
3
 nước thải), tƣơng đƣơng 8,34 kg/tháng (Nguồn: Hướng dẫn vận hành 

hệ thống xử lý nước thải 25 m
3
/ngày đêm, năm 2022). 

+ Phèn PAC liều lƣợng sử dụng 23 kg/ngày (Châm PAC liều lượng 

20kg/1m
3
 nước thải), tƣơng đƣơng 690 kg/tháng (Nguồn: Hướng dẫn vận hành 

hệ thống xử lý nước thải 25 m
3
/ngày đêm, năm 2022). 

+ Polymer Anion liều lƣợng sử dụng 0,278 kg/ngày (Châm Polymer Anion 

liều lượng 25g/1m
3
 nước thải), tƣơng đƣơng 8,34 kg/năm (Nguồn: Hướng dẫn 

vận hành hệ thống xử lý nước thải 25 m
3
/ngày đêm, năm 2022). 

Bảng 1.5. Tổng hợp hóa chất sử dụng 

STT Tên hóa chất Đơn vị Khối lƣợng trong ngày 

1 Chế phẩm EM  Lít 426 

2 NaOH m
3
 31,6 

3 Chlorin g 0,278 

4 Phèn PAC g 23 

5 Polymer Anion g 0,278 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn 

Chợ Mới, năm 2021 và Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải  

25 m
3
/ngày đêm, năm 2022) 
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1.4.4. Nguồn cung cấp điện 

 Nguồn điện sử dụng tại cơ sở đƣợc cấp từ lƣới điện Quốc gia tại khu vực. 

Ƣớc tính nhu cầu sử dụng điện tại Nhà máy khoảng 900 KW/ngày, tƣơng đƣơng 

328.500 KW/năm (Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy xử 

lý chất thải rắn Chợ Mới, năm 2021). 

1.4.5. Nguồn cung cấp nƣớc 

a. Nƣớc sinh hoạt 

 Nguồn nƣớc phục vụ nhu cầu trong quá trình hoạt động của Nhà máy đƣợc 

lấy từ Trạm cấp nƣớc khu vực có công suất đảm bảo cung cấp đủ lƣợng nƣớc 

sạch cần dùng cho toàn khu vực. 

 Số lƣợng nhân viên làm việc tại Nhà máy là 16 ngƣời. Trong đó, chỉ có 2 

ngƣời lƣu trú tại nhà máy, số lại trung bình làm việc 8h/ngày (1 ca, ngày làm 3 

ca). Theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng thì lƣợng nƣớc cấp tối thiểu là 80 lít/ngƣời/ngày đêm (chọn định mức là 

100 lít/ngƣời/ngày đêm). Theo ƣớc tính lƣợng nƣớc cần cung cấp cho công  

nhân là: 

 - Nhu cầu sử dụng nƣớc của 2 nhân viên lƣu trú tại nhà máy là: 

 100 lít/ngƣời/ngày đêm x 2 ngƣời = 200 lít /ngày   0,2 m
3
/ngày 

 - Nhu cầu sử dụng của 14 nhân viên không lƣu trú tại nhà máy (ƣớc tính 

bằng ½ tiêu chuẩn) là: 

 50 lít/ngƣời/ngày đêm x 14 ngƣời = 700 lít/ngày   0,7 m
3
/ngày 

 Nhƣ vậy, nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt của nhà máy là 0,9 m
3
/ngày. 

b. Nƣớc rửa xe 

 Số lƣợng xe tại nhà máy khoảng 10 chiếc (loại 8 tấn). Lƣợng nƣớc rửa xe 

đƣợc lấy từ bể điều hòa của nhà máy. Ƣớc tính nhu cầu sử dụng nƣớc rửa xe 

(300L/chiếc) là 3 m
3
/ngày (Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà 

máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, năm 2021). 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Vị trí địa lý 

 Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới tọa lạc tại thị trấn Mỹ Luông, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang. Với tứ cận tiếp giáp nhƣ sau: 

+ Hƣớng Đông Bắc giáp với đƣờng đất và kênh Đòn Dong; 

+ Hƣớng Tây Bắc giáp với đất nông nghiệp của ông Nguyễn Bá Tòng; 

+ Hƣớng Đông Nam giáp với đất nông nghiệp ông Nguyễn Văn Hợt; 
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+ Hƣớng Tây Nam giáp với đất nông nghiệp của ông Nguyễn  

Thanh Giang. 

Bảng 1.6. Tọa độ vị trí thực hiện cơ sở 

Điểm 
Toạ độ (VN2000) 

X (m) Y (m) 

M1 579500 1162334 

M2 579539 1162355 

M3 579567 1162372 

M4 579591 1162386 

M5 579615 1162401 

M6 579621 1162405 

M7 579652 1162365 

M8 579626 1162341 

M9 579612 1162329 

M10 579605 1162323 

M11 579591 1162309 

M12 579567 1162316 

M13 579563 1162318 

M14 579561 1162318 

M15 579553 1162319 

M16 579543 1162321 

M17 579537 1162324 

M18 579531 1162325 

M19 579522 1162328 

M20 579508 1162333 
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Hình 1.4. Sơ đồ thể hiện vị trí của cơ sở 

 - Hiện trạng giao thông: Tuyến đƣờng vận chuyển từ đƣờng tỉnh 942 vào 

Nhà máy đi qua 2 đoạn đƣờng chính: 

+ Đoạn đƣờng từ đƣờng tỉnh 942 (Cột dây thép) đến giáp đƣờng cập kênh 

Đòn Dong: Hiện trạng là đƣờng đã đƣợc nhựa hoá, bề rộng mặt đƣờng khoảng 

từ 4-5m, với chiều dài khoảng 1.200m. 

+ Đoạn đƣờng dọc theo kênh Đòn Dong: Hiện trạng là đƣờng đã đƣợc nhựa 

hoá, bề rộng mặt đƣờng khoảng từ 3-4m, với chiều dài khoảng 600m. 

Với hiện trạng giao thông nhƣ vậy, tƣơng đối thuận tiện trong việc vận 

chuyển rác đến nhà máy để xử lý. 

- Hiện trạng sông ngòi: Tại khu vực xây dựng Nhà máy có tuyến kênh nội 

đồng (Kênh Đòn Dong) dùng phục vụ cho việc tƣới tiêu nông nghiệp nên thuận 

lợi cho việc thi công xây dựng của dự án, đồng thời khi Nhà máy đi vào vận 

hành ổn định thì nƣớc rỉ rác, nƣớc thải sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom và xử lý đạt 

quy chuẩn và tái sử dụng nên không ảnh hƣởng đến nguồn nƣớc của kênh này. 

1.5.2. Các đối tƣợng kinh tế - xã hội 

 - Khu dân cư, đô thị: Khu vực Nhà máy cách khu vực nhà dân gần nhất 

khoảng 130 m theo hƣớng Đông Nam. 

 - Các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Khu vực xung quanh 

Nhà máy chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, không có các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ. 

- Các đối tượng văn hóa – xã hội: 
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+ Cách Nhà máy khoảng 1km về hƣớng Đông Bắc là di tích lịch sử Cột 

Dây thép. 

+ Cách Nhà máy khoảng 1 km về hƣớng Đông Nam là Trƣờng tiểu học 

TT. Mỹ Luông. 

+ Cách Nhà máy khoảng 100m về hƣớng Đông Bắc là Nghĩa địa thị trấn 

Mỹ Luông. 

Hình 1.5. Mối tƣơng quan các đối tƣợng kinh tế - xã hội 
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CHƢƠNG II 

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

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới tọa lạc tại thị trấn Mỹ Luông, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang thuộc phân vùng đô thị loại V. 

Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới với chủ đầu tƣ là Công ty Cổ phần 

Môi trƣờng Đô thị An Giang đƣợc phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch 

và Đầu tƣ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số 1601604590 chứng nhận lần 

đầu ngày 24/11/2011, thay đổi lần thứ 5 ngày 4/10/2018.   

Nhà máy phù hợp với quy hoạch theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTG 

ngày 22/4/2003 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc Kế hoạch xử lý triệt để các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng và Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 

01/10/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng đến năm 2020. 

Phù hợp với Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND 

tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trƣờng tỉnh An Giang 

đến năm 2020 và Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của UBND 

tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất rắn tỉnh An Giang đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2020. Ngoài ra, nhà máy còn phù hợp với Quyết 

định số 1273/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê 

duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới 

đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030” 

Nhà máy đƣợc thực hiện trên thửa đất số 40 tờ bản đồ số 43 thuộc quyền sở 

hữu của UBND tỉnh An Giang và đƣợc Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An 

Giang thuê tại hợp đồng thuê đất số 24/HĐ.TĐ ngày 05/5/2022 (đính kèm hợp 

đồng phía sau phụ lục của báo cáo) nên vị trí xây dựng của Nhà máy là  

phù hợp. 

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

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

quyết việc làm cho các hộ dân gần khu vực cơ sở. Đồng thời, góp phần vào hoàn 

thành đóng bãi chôn lắp chất thải rắn sinh hoạt gây ô nhiễm môi trƣờng tại thị 

trấn Mỹ Luông vào quý IV/2016 và xử lý dứt điểm lƣợng rác phát sinh đến hết 

năm 2017 tại công văn số 3795/VPUBND-ĐTXD ngày 02/12/2015 của tỉnh  

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

Nƣớc thải sau xử lý tại Nhà máy đƣợc dẫn vể hồ điều hòa để tái sử dụng 

rửa xe và giải nhiệt khí thải lò đốt (không xả nước thải ra ngoài môi trường) nên 

không đánh giá khả năng chịu tải của môi trƣờng và nguồn tiếp nhận không thay 

đổi so với Báo cáo đánh cáo tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt tại Quyết 

định số 869/QĐ-STNMT ngày 05/8/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án Nhà 

máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

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

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân nền: Nƣớc mƣa sẽ theo độ dốc của 

sân nền đƣợc thu gom qua các mƣơng hở B400 (thành xây gạch đặc dày 

100mm, đan nắp và đan đáy BTCT đá 10x20 M200).  

- Nước mưa từ mái công trình: Nƣớc mƣa đƣợc thu gom dẫn theo tuyến 

ống thoát nƣớc bằng nhựa PVC D140mm sau đó chảy vào các mƣơng hở B400 

thành xây gạch đặc dày 100mm, đan nắp và đan đáy BTCT đá 10x20 M200.  

 Nƣớc mƣa đƣợc thu gom từ các mƣơng hở dải 300m qua các hố ga có 

kích thƣớc 0,25 m
2
, số lƣợng là 12 hố ga sau đó thoát ra kênh Đòn Dong. Nƣớc 

mƣa thoát ra kênh Đòn Dong với chế độ tự chảy bằng đƣờng cống ngầm BTCT 

đƣờng kính 200mm, chiều dài 6m đảm bảo nƣớc mƣa không chảy qua khu vực 

lƣu chứa chất thải. Số lƣợng cửa xả 01 cửa xả, cống tròn BTCT đƣờng kính 

200mm đƣợc lắp đặt cố định từ hố ga ra kênh Đòn Dong. Miệng xả cách bờ 

khoảng 2m, xả nƣớc theo chế độ tự chảy, phía trong bờ đƣợc xây dựng kè bê 

tông kiên cố để hạn chế sạt lở, xói mòn bờ kênh tại vị trí xả. 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nƣớc mƣa 

- Tọa độ xả thải nƣớc mƣa: Điểm xả thải tại kênh Đòn Dong: X (m): 

579643; Y (m): 1162386 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105
0
45

’
 múi  

chiếu 3
0
). 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nƣớc mƣa 

STT Hạng mục 
Kết 

cấu 
Kích thƣớc 

Chiều 

dài (m) 

Số 

lƣợng 

1 Mƣơng hở BTCT B400 300 1 

2 Cống dẫn ra kênh Đòn Dong BTCT D200mm 6 1 

Nƣớc mƣa 

chảy tràn 
Kênh Đòn Dong 

Nƣớc mƣa 

trên mái 

công trình 

Cống thoát 

nƣớc bằng 

nhựa PCV 

Hố 

ga 

Mƣơng 

hở 

Hố 

ga 

Cống 

BTCT 
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STT Hạng mục 
Kết 

cấu 
Kích thƣớc 

Chiều 

dài (m) 

Số 

lƣợng 

3 
Ống dẫn nƣớc mƣa từ trên 

mái công trình 
PVC D140mm - 14 

4 Hố ga BTCT 0,5mx0,5m - 12 

3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

- Nước thải sinh hoạt: Đƣợc xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn (kích thƣớc 2,2 

x 1,6 x 1,5 m
3
) nƣớc thải sau xử lý bằng hầm tự hoại đƣợc thoát vào đƣờng ống 

thu gom nƣớc rỉ rác từ nhà xƣởng xử lý rác bằng ống ngầm PVC Ø200 (chiều 

dài 10m) rồi dẫn về trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất 25 m
3
/ngày đêm 

của Nhà máy (diện tích là 96 m
2
) để tiếp tục xử lý. 

- Nước rửa xe: Xung quanh khu vực rửa xe xây dựng hệ thống gờ cao 

10cm nhằm chống cho nƣớc thải chảy tràn ra bên ngoài. Bên trong khu vực rửa 

xe bố trí 01 hố ga có kích thƣớc DxRxH = 0,5m x 0,5m x 0,5m thu gom toàn bộ 

lƣợng nƣớc rửa xe của Nhà máy dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung công 

suất 25 m
3
/ngày đêm bằng đƣờng ống ngầm PVC Ø200 (chiều dài 23m) để tiếp 

tục xử lý. 

- Nước thải rỉ rác tại khu vực tiếp nhận và phân loại rác: Đƣợc thu gom 

bằng hệ thống rãnh có kích thƣớc RxH = 10cm x 10cm, chiều dài toàn hệ thống 

thu gom nƣớc rỉ rác trong khu vực nhà xƣởng 114m, sau đó dẫn về trạm xử lý 

nƣớc thải tập trung công suất 25 m
3
/ngày đêm bằng đƣờng ống ngầm PVC Ø200 

(chiều dài 35m). Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc 

dẫn sang hồ điều hoà (bằng cống PVC Ø300, chiều dài 3m) lƣu trữ cho mục 

đích tái sử dụng rửa xe và giải nhiệt khí thải lò đốt (không xả nước thải ra ngoài 

môi trường). 

- Nước thải từ việc xử lý khí thải lò đốt:  

+ Tại bộ phận giải nhiệt: Nƣớc thải đƣợc dẫn vào ngăn xử lý nƣớc thải giải 

nhiệt ở bể tuần hoàn bằng đƣờng ống thép (Ø200, chiều dài 60m) và tái sử dụng 

để xử lý khí thải (không xả nước thải ra ngoài môi trường). 

+ Tại xyclon nước: Nƣớc thải đƣợc đƣợc dẫn vào ngăn xử lý nƣớc thải tại 

xyclon ở bể tuần hoàn bằng đƣờng ống thép (Ø200, chiều dài 60m) và tái sử 

dụng để xử lý khí thải (không xả nước thải ra ngoài môi trường). 
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Hình 3.2. Sơ đồ thu gom và thoát nƣớc thải 

- Tọa độ điểm xả thải nƣớc thải: Nƣớc thải sau xử lý đạt cột B QCVN 

40:2011/BTNMT trƣớc khi dẫn vào hồ điều hòa để tái sử dụng rửa xe và giải 

nhiệt khí thải lò đốt (không xả nước thải ra ngoài môi trường). 

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

STT Hạng mục Kết cấu Kích thƣớc 
Chiều dài 

(m) 

Số 

lƣợng 

1 Ống thu gom nƣớc rỉ rác PVC Ø200 

10 1 

35 1 

23 1 

2 Rãnh thu gom BTCT 10cm x 10cm 14 1 

3 Hố ga  BTCT 0,5m x 0,5m  - 1 

4 Ống thép thu gom  Thép Ø200 60 2 

3.1.3. Xử lý nƣớc thải 

a. Công trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

 Nƣớc thải sinh hoạt của nhân viên tại Nhà máy sẽ đƣợc thu gom và xử lý 

bằng hầm tự hoại. Chủ cơ sở bố trí  khu nhà vệ sinh có hầm tự hoại nhằm xử lý 

Nƣớc rỉ 

rác 

Nƣớc thải 

sinh hoạt 

Ống thu gom 

nƣớc rỉ rác bằng 

nhựa PVC 

Ø200, dài 10m 

XLNT tập 

trung công suất 

25 m
3
/ngày 

đêm 

Hồ điều 

hòa 

Hầm tự 

hoại 

Rãnh 

thu gom 

Nƣớc 

rửa xe 

Ống thu gom 

nƣớc rỉ rác bằng 

nhựa PVC 

Ø200, dài 35m 

Hố 

ga 

Ống thu gom 

nƣớc rỉ rác bằng 

nhựa PVC PVC 

Ø200, dài 23m 

Nƣớc từ 

xử lý khí 

thải lò đốt 

Tại bộ phận 

giải nhiệt 

Tại xyclon 

nƣớc 

Ống thép 

Ống thép 

Bể tuần 

hoàn 

Bể tuần 

hoàn 

Tái sử 

dụng để 

xử lý khí 

thải 
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đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B trƣớc khi dẫn về hệ thống xử lý thải tập 

trung để tiếp tục xử lý. 

- Hầm tự hoại khu có thể tích 19,8 m
3
 (2,2m x 6m x 1,5m). 

- Kết cấu hầm tự hoại: BTCT. 

- Quy trình xử lý của bể tự hoại: 

Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

Thuyết minh quy trình  

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

năng: Lắng nƣớc thải và lên men cặn. 

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

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

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

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

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

cặn càng nhanh, kết quả của quá trình lên men cặn sẽ xử lý đƣợc cặn tƣơi, các 

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

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

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

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

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

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

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

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

hoạt cột B trƣớc khi dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Nhà máy. 

b. Công trình xử lý nƣớc thải 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải, công suất 25 m
3
/ngày đêm. 
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- Đơn vị thiết kế, thi công xây dựng: Công ty TNHH Môi trƣờng 

VINTECH. 

- Đơn vị giám sát: Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An Giang. 

Sơ đồ công nghệ đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

 

Hình 3.4. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải 

Thuyết minh quy trình xử lý 

- Bể thu gom: Bể thu gom có chức năng tập trung nƣớc thải sau đó bơm lên 

bể keo tụ. 

* Tại cụm hoá lý: 

- Bể keo tụ: Bể keo tụ sẽ xảy ra quá trình liên kết các hạt keo thành các hạt 

có kích thƣớc lớn hơn trƣớc   khi đi qua bể tạo bông. 

Bơm chìm 
CỤM 

SINH 

HỌC 
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- Bể tạo bông: Để tạo điều kiện cho quá trình tạo bông cặn đƣợc diễn ra 

nhanh và hiệu quả hơn. Tại Bể tạo bông hóa chất Polymer Anion đƣợc châm vào. 

Hóa chất Polymer Anion đóng vai trò là một chất trợ keo tụ giúp cho kích thƣớc 

các bông cặn lớn hơn và dễ dàng lắng hơn. 

- Bể lắng hóa lý: Các bông cặn đƣợc hình thành sẽ có khối lƣợng riêng lớn 

hơn khối lƣợng riêng của nƣớc và đƣợc lắng xuống đáy Bể lắng hóa lý. Phần 

bùn dƣ đƣợc bơm về Bể chứa bùn để giảm độ ẩm  vì bùn vừa bơm từ Bể lắng 

thƣờng chứa độ ẩm khá lớn. 

- Bể điều hòa:  

+ Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc  thải  một cách ổn định trƣớc khi đƣa vào các công trình đơn 

vị phía sau, đặc biệt là cụm bể sinh học giúp cho các vi sinh có thể thích nghi 

với nƣớc thải trong điều kiện ổn định, tránh đƣợc tình trạng vi sinh bị sốc tải. 

Bên cạnh đó, bể điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ giúp cho các quá trình sử dụng 

hóa chất cũng nhƣ chế độ hoạt động của các thiết bị cơ khí nhƣ bơm, máy thổi 

khí đƣợc duy trì một cách ổn định. 

+ Bể điều hòa đƣợc Máy thổi khí cấp khí liên tục nhằm xáo trộn để giải 

phóng lƣợng chlor dƣ (sinh ra do công tác vệ sinh khử trùng) trong nƣớc thải, 

đồng thời phân hủy một phần chất   hữu cơ trong nƣớc thải. Sục  khí  làm thoáng 

sơ bộ, tránh phân hủy kỵ khí  gây mùi  hôi.  Chính vì vậy, nƣớc thải sau khi 

đƣợc ổn định lƣu lƣợng và nồng độ tại Bể điều hòa sẽ đƣợc Bơm chìm bơm vào 

Bể yếm khí. 

* Tại cụm sinh học: 

- Bể yếm khí: Nƣớc thải sau khi qua Bể điều hòa đƣợc bơm qua Bể yếm 

khí. Tại Bể yếm khí, dƣới tác dụng của hệ vi sinh vật yếm khí, các chất hữu cơ 

hòa tan và không hòa tan sẽ đƣợc chuyển  hóa hoàn toàn thành khí metan (70-

80%) và CO2 (20-30%) qua 4 quá trình: thủy phân, axit hóa, acetate hóa và 

metan hóa. Quá trình chuyển hóa chất hữu cơ bằng phƣơng pháp kỵ khí đƣợc 

diễn ra khá phức tạp và chủ yếu liên quan đến 3 nhóm vi sinh vật sau: 

+ Vi khuẩn axit hóa: Đƣợc biết đến nhƣ các vi khuẩn lên  men, chúng  

hòa tan các hợp chất  có khả năng phân hủy sinh học không tan hoặc không có 

khả năng hòa tan (cellulose, tinh bột, protein, lipid), thủy phân các phân tử 

polyme (polysaccaride) tạo nên các sản phẩm  đơn giản và có khả năng hòa tan 

nhƣ là oligosaccharides và đƣờng, peptit, amino axit, và các axit béo tự do, và 

sau đó đƣợc lên men thành các axit béo chuỗi ngắn  (acetic,  propionic, 

butylic…), các axit hữu cơ khác (axit lactic, axit citric), H2, CO2. Các vi khuẩn 
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này phát triển một cách mạnh mẽ, nhanh và phong phú. Chúng làm việc trong 

một khoảng giá trị nhiệt độ và pH rộng và không nhạy cảm với chất độc. 

+ Vi khuẩn axetate hóa: Cũng đƣợc gọi là các vi khuẩn kỵ khí buộc phải 

sản sinh khí Hydro. Chúng chuyển hóa các axit béo nhƣ axit lactic, axit citric, và 

rƣợu thành axit acetate, H2 và CO2. Nhƣng quá trình này chỉ hoạt động thuận lợi 

nếu nhƣ H2 nhanh chóng đƣợc chuyển hóa và không đƣợc phép tích tụ lại nhƣ 

một sản phẩm trung gian. 

Các vi khuẩn này thì khá  nhạy cảm hơn khi  điều kiện thay đổi. Chúng 

sinh trƣởng chậm  và sinh khối sinh ra ít. Chúng hoạt động tại một khoảng giá 

trị nhiệt độ và pH hẹp hơn và nhạy cảm với các chất độc. Thực tế, điều đó có 

nghĩa là chuỗi quá trình  phản  ứng  phân hủy kỵ khí sẽ thất bại khi các vi khuẩn 

này ngừng làm việc. Kết quả là tăng nồng độ của  các axit hữu cơ, đặc biệt là 

axit propionic, điều đó chứng tỏ là hiệu quả làm việc của bể không hiệu quả. 

Thực tế, ngƣời công nhân vận hành có thể sử dụng giá trị VFA (axit béo 

bay hơi) để quan sán chuỗi phản ứng. Vi khuẩn Metan hóa. Có 2 loại: 

+ Vi khuẩn metan sử dụng Hydro sản sinh khí metan từ H2 và CO2 

 4 H2  + CO2  CH4  + 2 H2O 

+ Vi khuẩn metan sử dụng axit acetic chuyển hóa acetate thành CH4 và 

CO2 

CH3COOH  CH4  + CO2 

Thực tế, nhóm vi khuẩn thứ 2 là nhóm quan trọng nhất, thực hiện hầu hết 

các công việc. Các vi khuẩn metan đặc biệt là nhóm vi khuẩn thứ hai thì nhạy 

cảm hơn với những điều kiện thay đổi và cũng sinh trƣởng chậm và sinh khối 

phát sinh ít. Chúng  hoạt động  trong những  khoảng nhiệt độ và pH hẹp và nhạy 

cảm với các chất độc. 
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- Bể Thiếu khí (Anoxic) 

Trong Nhà máy, Bể Anoxic đƣợc sử dụng nhằm khử nitơ từ sự chuyển hóa 

nitrate thành nitơ tự do. Lƣợng nitrate này đƣợc tuần hoàn từ lƣợng bùn tuần 

hoàn từ Bể lắng và lƣợng nƣớc  thải từ Bể Aerotank (đặt sau Bể Anoxic). Nƣớc 

thải sau khi khử nitơ sẽ tiếp tục tự chảy vào  Bể Aerotank kết hợp nitrate hóa. 

Thông số quan trọng  ảnh  hƣởng  tới  hiệu  quả  khử  nitơ là (1) thời  gian  

lƣu  nƣớc  của  Bể  Anoxic; (2) nồng độ vi sinh trong bể; (3) tốc độ tuần hoàn 

nƣớc và bùn   từ Bể Aerotank và Bể lắng; (4) nồng độ chất hữu cơ phân hủy sinh 

học; (5) phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học; (6) nhiệt độ. Trong các  

thông số  trên,  phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học đóng vai trò cực 

kì quan trọng trong việc khử nitơ. Nghiên cứu cho thấy nƣớc thải cùng một nồng 

độ hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (bCOD) nhƣng khác về thành phần 

nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học (rbCOD). Trƣờng hợp nào có  

rbCOD càng cao, tốc độ khử nitơ càng cao. Hai hệ enzyme tham gia vào quá 

trình khử  nitrate: 

+ Đồng hóa (assimilatory): NH3→ NO3
-
, tổng hợp tế bào, khi N-NO3

-
 là 

dạng nitơ duy nhất tồn tại trong môi trƣờng 

+ Dị hóa (dissimilatory) → quá trình khử nitrate trong nƣớc thải. 

+ Quá trình đồng hóa: 3NO3
-
+ 14CH3OH + CO2  + 3H

+
  3C5H7O2N + 

H2O 

+ Quá trình dị hóa: 

Bƣớc 1: 6NO3
-
 + 2CH3OH  6NO2

-
 + 2CO2 + 4H2O  

Bƣớc 2: 2NO2
-
  + 3 CH3OH  3N2 + 3CO2 + 3H2O + 6OH

-
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6NO3
-
 + 5CH3OH  3N2 + 5CO2 + 7H2O + 6OH

- 

+ Tổng quá trình khử nitrate: 

NO3
-
 + 1,08CH3OH + H+  0,065 C5H7O2N + 0,47N2  + 0,76CO2  + 

2,44H2O 

Bể Anoxic đƣợc khuấy trộn bằng Máy khuấy nhằm giữ bùn ở trạng thái lơ 

lửng và nhằm tạo sự tiếp xúc giữa nguồn thức ăn và vi sinh. Hoàn toàn không 

đƣợc cung cấp oxi cho bể này vì oxi có thể gây ức chế cho vi sinh vật khử 

nitrate. 

- Bể Hiếu khí (Aerotank) 

Công trình xử  lý  sinh  học tiếp theo là Bể  Aerotank kết  hợp  nitrate hóa. 

Mục  đích của bể này là (1) giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động 

của vi sinh tự  dƣỡng hiếu khí; (2) thực hiện quá trình nitrate hóa nhằm tạo ra 

lƣợng nitrate cho hệ thống thiếu khí phía trƣớc thông qua nhóm vi sinh vật 

Nitrosomonas và Nitrobacter. Máy thổi khí đƣợc vận hành liên tục nhằm cung 

cấp oxy cho cả hai nhóm vi sinh vật hiếu khí này hoạt động. Đối với quần thể vi 

sinh vật tự dƣỡng hiếu khí, trong điều kiện thổi khí liên tục, quần thể vi sinh vật 

này sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nƣớc thải thành các hợp chất vô  

cơ đơn giản nhƣ CO2 và H2O theo 3 giai đoạn: 

Oxy hóa các chất hữu cơ: 

 CxHyOz + O2  CO2 + H2O + ∆H 

 Tổng hợp tế bào mới: CxHyOz + NH3 + O2  Tế bào vi khuẩn + CO2 + 

H2O + C5H7NO2 - ∆H 

Phân hủy nội bào: 

 C5H7NO2 + 5O2  5CO2 + 2H2O + NH3 ± ∆H 

Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí  không  chỉ  oxi  hóa  các  chất  

hữu  cơ  trong nƣớc thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng 

hợp phospho và nitơ nhằm tổng hợp, duy trì tế bào và vận chuyển năng lƣợng 

cho quá trình trao đổi chất của chúng. 

 Đây là giai đoạn mang tính ƣu tiên hơn so với giai đoạn nitrate hóa của 

nhóm vi sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter. Do vậy giai đoạn xử lý các chất 

hữu cơ sẽ đƣợc ƣu tiên xảy ra trƣớc bởi nhóm vi sinh vật tự dƣỡng. Tuy nhiên 

lƣợng chất hữu cơ không phải đƣợc xử lý triệt để mà còn một lƣơng dƣ cho 

nhóm vi sinh nitrate hóa sử dụng để chuyển hóa nitrate. Dƣới tác dụng của 

Nitrosomonas và Nitrobacter, quá trình nitrate hóa xảy ra theo các phƣơng trình 

phản ứng sau đây: 
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Nitrosomonas: 

NH3 + 3/2O2→ NO2
-
 + H

+
 + H2O + sinh khối  

Nitrobacter: 

NO2 + ½O2 → NO3
-
 + sinh khối 

 Trong bể bùn hoạt tính hiếu khí với vi sinh vật sinh trƣởng dạng lơ lửng 

kết hợp nitrate hóa, quá  trình  phân  hủy  xảy  ra  khi  nƣớc  thải  tiếp  xúc  với  

bùn  trong  điều  kiện  sục  khí  liên tục. Việc sục khí nhằm đảm bảo các yêu cầu 

cung cấp đủ lƣợng oxy một cách liên tục và duy trì bùn  hoạt  tính  ở  trạng  thái  

lơ  lửng.  Nồng  độ  oxy  hòa  tan  trong  nƣớc  ra  khỏi  Bể lắng không đƣợc nhỏ 

hơn 2  mg/L.  Tốc  độ  sử  dụng  oxy  hòa  tan  trong Bể  Aerotank phụ thuộc 

vào: 

 + Tỷ số giữa lƣợng thức ăn  (chất hữu cơ có trong nƣớc thải) và lƣợng 

vi sinh vật: tỷ lệ F/M; 

+ Nhiệt độ; 

+ Tốc độ sinh trƣởng và hoạt độ sinh lý của vi sinh vật; 

+ pH và độ kiềm. 

 + Nồng độ sản phẩm độc tích tụ trong quá trình trao đổi chất; 

+ Lƣợng các chất cấu tạo tế bào; 

+ Hàm lƣợng oxy hòa tan; 

+ NH4
+
 và NO2

- 

+ BOD5/TKN; 

 Để thiết kế và vận hành hệ  thống  bùn  hoạt  tính  hiếu  khí  một  cách  

hiệu  quả  cần  phải hiểu rõ vai trò quan trọng của quần thể vi sinh vật. Các vi 

sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu  cơ  có  trong   nƣớc  thải  và  thu  năng  

lƣợng  để   chuyển   hóa  thành  tế  bào   mới,    chỉ một phần chất hữu cơ bị oxy 

hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3
-
, SO4

2-
,… Một cách tổng quát, vi sinh vật 

tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính bao gồm Pseudomonas, Zoogloea, 

Achromobacter, Flacobacterium, Nocardia, Bdellovibrio, Mycobacterium, và 

hai loại  vi  khuẩn nitrate hóa Nitrosomonas và Nitrobacter. Thêm vào đó, nhiều 

loại vi khuẩn dạng sợi nhƣ Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, Lecicothrix, và 

Geotrichum cũng tồn tại. 

Yêu  cầu  chung  khi  vận  hành  hệ  thống  bùn  hoạt  tính  hiếu  khí  là  

nƣớc  thải  đƣa  vào  hệ thống cần có hàm lƣợng SS không vƣợt quá 150 mg/L, 
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hàm lƣợng sản phẩm  dầu  mỡ không quá 25 mg/L, pH = 6,5 – 8,5, nhiệt độ 60C 

< t0C < 370C. 

Nƣớc thải  sau khi  ra  khỏi Bể Aerotank,  một  phần nƣớc  thải sẽ  đƣợc 

bơm tuần hoàn về Bể Anoxic để thực hiện quá trình khử Nitrate. 

 - Bể lắng sinh học 

Nƣớc thải sau khi ra khỏi Bể Aerotank sẽ chảy tràn qua Bể lắng sinh học. 

Tại đây, xảy ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Phần 

bùn lắng này chủ yếu là vi sinh vật trôi ra từ Bể Aerotank. Một phần bùn sau 

lắng đƣợc bơm tuần hoàn về Bể Aerotank và Bể Anoxic để duy trì nồng độ bùn 

trong bể. Phần bùn dƣ còn lại đƣợc bơm về Bể chứa bùn   để giảm độ ẩm vì bùn 

vừa bơm từ Bể lắng thƣờng chứa độ ẩm khá lớn. 

- Bể khử trùng 

Phần nƣớc trong sau khi qua Bể Lắng sinh học sẽ tự chảy xuống Bể khử 

trùng, đồng thời hóa chất khử trùng Chlorine đƣợc Bơm hóa chất bơm vào bể để 

tiêu diệt các vi trùng gây bệnh  nhƣ E.Coli, Coliform,… có trong nƣớc thải  

trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Nƣớc sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, và đƣợc dẫn vào hồ điều 

hoà. 

Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý tại hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc dẫn sang hồ 

điều hoà (bằng cống PVC Ø300, chiều dài 3m) lƣu trữ để tái sử dụng rửa xe và 

giải nhiệt khí thải lò đốt (không xả nước thải ra ngoài môi trường). 

 Quy trình vận hành và chế độ vận hành của hệ thống xử lý nƣớc thải 

25m
3
/ngày đêm 

a. Vận hành hệ thống không tải 

Vận hành hệ thống không tải là một trong những khâu không thể thiếu 

trong công tác khởi động hệ thống. Vận hành không tải nhằm mục đích kiểm tra 

toàn bộ hệ thống trƣớc khi chính thức đi vào hoạt động. 

Quá trình vận hành không tải gồm có các bƣớc cụ thể nhƣ sau: 

- Kiểm tra tủ điện điều khiển 

+ Đối với chế độ hoạt động bằng tay cần kiểm tra nhƣ sau: Đóng điện 

động lực của tất cả các thiết bị và điện điều khiển cho tủ điện. Chuyển công tắc 

lựa chọn sang chế độ MAN. Nhấn nút của từng máy và kiểm tra hoạt động. 

+ Đối với chế độ hoạt động tự động cần kiểm tra: Ngắt hết điện động lực 

và chỉ duy trì điện điều khiển của tủ điện. Chuyển công tắc lựa chọn sang chế độ 

SCADA.Sử dụng tín hiệu giả bằng cách đóng ngắt công tắc phao để kiểm tra 
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hoạt động của các bơm nƣớc thải, bơm bùn, bơm nƣớc dƣ. Riêng bơm nƣớc thải, 

bơm bùn, bơm tuần hoàn và máy thổi khí cần phải kiểm tra về chu kỳ đổi máy 

theo đúng quy trình điều khiển. 

+ Đối với khả năng bảo vệ thiết bị và báo sự cố cần thực hiện kiểm tra 

nhƣ sau: ngắt động lực và chỉ duy trì điện điều khiển, sử dụng tín hiệu giả (làm 

cho dòng định mức nhỏ hơn dòng làm việc hoặc gạt cho rơle nhảy trực tiếp) để 

kiểm tra ngắt mạch của contactor. 

- Khởi động cụm sinh học 

+ Chọn bùn: Việc lựa chọn bùn đúng chủng loại quyết định đến thời gian 

khởi động của của bể sinh học hiếu khí và hiệu quả xử lý chất hữu cơ của hệ 

sinh học. 

Các loại bùn dùng cho bể sinh học hiếu khí: 

 Bùn từ hệ thống tƣơng tự hệ thống hiện tại cần khởi động; 

 Bùn từ các hệ thống xử lý nƣớc thải khác; 

 Bùn từ các bể tự hoại; 

 Ngoài ra còn nhiều loại khác có thể sử dụng đƣợc nếu phù hợp điều 

kiện bùn cho vào bể hiếu khí. 

+ Vận hành thích nghi 

Sau khi nạp bùn vi sinh vào bể sinh học, tiến hành bơm nƣớc thải kết hợp 

nạp men vào bể. Khi khởi động bể sinh học ta thƣờng vận hành với 25% tải 

lƣợng. Đồng thời tiến hành sục khí để vi sinh phát triển theo ta mong muốn, thời 

gian này có thể kéo dài từ 2 – 7 ngày đối với cụm sinh học, sau đó tiến hành 

tăng lƣu lƣợng đến lƣu lƣợng thiết kế. Trong giai đoạn này điều kiện pH cũng 

rất quan trọng, luôn luôn duy trì pH trong khoảng 6.5 – 8.5. Sau khi ổn định tiến 

hành tăng tải trọng đến tải trọng thiết kế, thời gian có thể kéo dài 2 – 5 tuần. 

Trong giai đoạn đầu vận hành, khi bùn chuyển từ màu đen sang màu nâu vàng, 

bông cặn to và dễ lắng, là quá trình thích nghi và chuyển từ bùn kỵ khí sang bùn 

hiếu khí. pH cũng là chỉ tiêu đƣợc dùng để xác định nhanh và sơ bộ hiệu quả xử 

lý, pH tăng khi hiệu quả xử lý tăng, pH giảm khi hiệu quả xử lý giảm hoặc vi 

khuẩn đã tiêu thụ hết chất dinh dƣỡng và chuyển qua chế độ hô hấp nội bào. 

- Khởi động cụm hóa lý 

+ Kiểm tra hoạt động của máy mọc thiết bị: Trƣớc khi chạy thử các máy 

móc thiết bị cần kiểm tra: 

 Điện; 

 Bệ đỡ, đƣờng ống, các khớp nối với máy móc thiết bị. 

 Kiểm tra dầu bôi trơn của các máy móc thiết bị. 
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+ Kiểm tra hóa chất: Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, pha với nồng độ khuyến 

cáo bên dƣới. 

+ Làm thí nghiệm Jartest: Trƣớc khi khởi động cụm hóa lý cần làm thí 

nghiệm Jartest trƣớc để xác định sơ bộ lƣợng hóa chất trƣớc. Để có đƣợc khoảng 

điều chỉnh hóa chất ban đầu khi khởi động. Sau khi khởi động tiến hành điều 

chỉnh hóa chất đến mức tối ƣu. 

b. Vận hành hệ thống trong điều kiện hoạt động bình thƣờng 

- Vận hành hệ thống ở chế độ MAN: Điều khiển hệ thống chạy bằng tay 

(MAN): Muốn chạy máy nào ta chuyển công tắc sang vị trí MAN (đèn màu 

xanh sáng) thì máy chạy. 

- Vận hành chế độ tự động (AUTO): Điều khiển hệ thống chạy tự động 

(AUTO): Muốn chạy máy tự động nào ta chuyển công tắc sang vị trí AUTO 

(đèn màu xanh sáng) thì máy chạy theo chế độ AUTO đã đƣợc cài đặt sẵn. 

- Các thao tác sau giai đoạn vận hành ổn định: Khi hệ thống đi vào giai 

đoạn vận hành ổn định, hàng ngày, ngƣời vận hành cần thực hiện các công việc 

sau: 

+  Đối với cụm sinh học, Luôn duy trì DO ở mức ≥ 2 mg/L. Việc làm này 

có tác dụng ngoài việc cung cấp đủ lƣợng oxy cho vi sinh vật một cách kịp thời 

(bằng cách mở hoặc giảm các van trên đƣờng ống cấp khí). Ngoài ra, ngƣời 

công nhân vận hành cần thƣờng xuyên lấy mẫu bùn và nƣớc thải tại bể sinh học 

bằng ống đong để có thể xác định đƣợc chất lƣợng bông bùn, cũng nhƣ thể tích 

bùn trong bể để kịp thời thực hiện quá trình xả bớt bùn dƣ hoặc giảm lƣợng bùn 

dƣ đang xả. Quá trình thực hiện này chỉ giúp ngƣời công nhân vận hành nhận 

định nhanh đƣợc chất lƣợng bông bùn trong nƣớc thải. Để xác định đƣợc chính 

xác nồng độ vi sinh trong bể nên tiến hành lấy mẫu để test nồng độ MLVSS 

trong bể. 

+ Đối với các thiết bị cơ khí: thƣờng xuyên kiểm tra tình trạng máy khi 

hoạt động nhƣ: Thăm nhớt và phát hiện ra những tiếng kêu lạ (đối với máy thổi 

khí, bơm lọc, motor khuấy trộn…). Kiểm tra dòng làm việc của tất cả các máy. 

+  Kiểm tra mức độ phân tán khí đồng đều của dàn phân phối khí. Nếu thấy 

khí sụt không đồng đều cần phải điều chỉnh – đóng hoặc mở lại các van hoặc xả 

cặn trên đƣờng ống dẫn. 

+  Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu định kỳ. 

+  Viết báo cáo theo dõi về tình trạng hoạt động của máy hàng ngày trong 

hệ thống. 
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+ Kiểm tra chất lƣợng bùn. 

+  Luôn duy trì mức độ dinh dƣỡng trong bể theo tỷ lệ BOD : N : P = 100 : 

5 : 1 (đối với quá trình xử lý hiếu khí). 

Thông số thiết kế hệ thống xử lý nước thải  

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nƣớc thải 

STT Tên bể 
Kết 

cấu 
Kích thƣớc 

Số 

lƣợng 

1 Bể thu gom BTCT 

- Kích thƣớc bể: 2,0 m × 1,2 m × 3,0 m 

- Thể tích hữu dụng:  6,48 m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 6,22 giờ 

1 

2 Bể keo tụ BTCT 

- Kích thƣớc bể: 0,8 m × 0,8 m × 3,0 m 

- Thể tích hữu dụng: 1,73 m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 1,66 giờ 

1 

3 Bể tạo bông BTCT 

- Kích thƣớc bể: 0,8 m × 1,2 m × 3,0 m 

- Thể tích hữu dụng:  2,59 m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 2,49 giờ 

1 

4 
Bể lắng hóa 

lý 
BTCT 

- Kích thƣớc bể: 2,2 m×2,2 m×3,0 m 

- Thể tích hữu dụng: 13,07 m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 12,55 giờ 

1 

5 Bể điều hòa BTCT 

- Kích thƣớc bể: 2,0 m × 5,2 m × 3,0 m 

- Thể tích hữu dụng: 28,08 m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 26,96 giờ 

1 

6 Bể yếm khí BTCT 

- Kích thƣớc bể: 2,2 m × 2,0 m × 3,0 m 

- Thể tích hữu dụng: 11,88 m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 11,4 giờ 

1 

7 Bể thiếu khí BTCT 

- Kích thƣớc bể: 2,2 m × 2,0 m × 3,0 m 

- Thể tích hữu dụng: 11,88 m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 11,4 giờ 

1 

8 Bể hiếu khí BTCT 

- Kích thƣớc bể: 4,5 m × 4,2 m × 3,0 m 

- Thể tích hữu dụng: 51,03 m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 49 giờ 

1 

9 
Bể lắng bùn 

sinh học 
BTCT 

- Kích thƣớc: D × R × C = 2,2 m × 2,2 

m × 3,0 m 

- Chiều cao bảo vệ: 0,3 m 

- Thể tích hữu dụng: 13,07 m
3
 

- Thời gian lƣu : 12,55 h 

- Diện tích bề mặt: 4,84 m
2 

 

1 

10 Bể khử trùng BTCT 

- Kích thƣớc bể: 1,1 m × 2,2 m × 3,0 m 

- Thể tích hữu dụng: 6,53 m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc (HRT): 6,27 giờ 

1 

* Hồ điều hòa: 

-  Vật liệu: Xung quanh xây bằng gạch không nung, đáy bê tông chống 

thấm, đảm bảo không thấm xuống đất ảnh hƣởng đến tầng nƣớc ngầm. 
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-  Kích thƣớc: (dài x rộng x sâu) = 18 m x 15 m x 1,4 m. 

- Công dụng: Lƣu chứa nƣớc thải sau xử lý của trạm xử lý nƣớc thải điều 

hòa lƣu lƣợng,.... dùng cho mục đích lƣu trữ để tái sử dụng rửa xe và giải nhiệt 

khí thải lò đốt. 

- Với thể tích 378 m
3
, hồ điều hòa có thể lƣu nƣớc tối đa 15 ngày. 

- Vị trí: Khu vực hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác đƣợc bố trí tại khu vực riêng 

biệt (vị trí thể hiện trên mặt bằng tổng thể đính kèm phía sau phụ lục). 

Bảng 3.4. Thiết bị công nghệ của hệ thống xử lý nƣớc thải 

STT Tên mấy và thiết bị Đặc tính kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lƣợng 

1 Bơm định lƣợng 

- Công suất: 0,5 HP 

- Lƣu lƣợng: 1 m
3
/giờ 

- Cột áp: 6 m 

- Điện áp: 220V  

Cái 02 

2 Bơm nƣớc thải chìm 

- Công suất: 0,5 HP 

- Lƣu lƣợng: 1m
3
/giờ 

- Cột áp: 4 m. 

- Điện áp: 220 V 

Cái 10 

3 Động cơ khuấy trộn 
Công suất: 1g/h; điện áp 

220V 
Bộ 04 

4 
Máy thổi khí (Máy nén 

khí) 

- Công suất: 2 HP 

- Lƣu lƣợng: 1,12 m
3
/giờ 

- Cột áp: 3m 

- Điện áp: 220V 

Cái 02 

5 Đĩa phân phối khí D=270 mm Cái 08 

6 Thiết bị đo mực nƣớc - Trọng lƣợng: 2,7 kg Cái 01 

7 Động cơ gạt bùn 

- Công suất: 0,75KW 

- Cột áp: 4 m. 

- Điện áp: 220 V 

Cái 01 

8 
Bơm trục ngang và 

Mixer 

- Công suất: 11KW 

- Lƣu lƣợng: 60-180 m
3
/giờ 

- Cột áp: 16-27 m. 

- Điện áp: 220 V. 

Cái 02 

9 
Hệ thống tủ điện điều 

khiển thiết bị 

- Tủ điện DMK, bộ khởi 

động sao tam giác, MCBB, 

DOL, công tắc khẩn cấp, bảo 

vệ pha, phao khống chế mực 

nƣớc, công tắc chuyển mạch. 

- Vỏ tủ: sơn tĩnh điện chống 

rò rỉ, hệ thống còi báo. 

Toàn bộ 

10 Đƣờng điện kỹ thuật 
- Truyền tải điện, dẫn tín hiệu 

điều khiển thiết bị. 
Toàn bộ 
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 Hóa chất sử dụng:  

- Chlorin đƣợc sử dụng trong việc khử trùng nƣớc, liều lƣợng sử dụng 

0,278 kg/ngày (Châm Chlorine liều lượng 25g/1m
3
 nước thải), tƣơng đƣơng 

8,34 kg/tháng. Lƣợng chorine đƣợc bơm tự động (bơm định lƣợng) từ thùng pha 

vào bể khử trùng bằng đƣờng ống PVC Ф21. 

- Phèn PAC đƣợc sử dụng tại bể keo tụ, liều lƣợng sử dụng 23 kg/ngày 

(Châm PAC liều lượng 20kg/1m
3
 nước thải), tƣơng đƣơng 690 kg/tháng. Lƣợng 

phèn PAC đƣợc bơm tự động (bơm định lƣợng) từ thùng pha vào bể keo tụ bằng 

đƣờng ống PVC Ф21. 

- Polymer Anion đƣợc sử dụng bổ sung vào bể tạo bông, liều lƣợng sử 

dụng 0,278 kg/ngày (Châm Polymer Anion liều lượng 25g/1m
3
 nước thải), 

tƣơng đƣơng 8,34 kg/năm. Lƣợng Polymer Anion đƣợc bơm tự động (bơm định 

lƣợng) từ thùng pha vào bể tạo bông bằng đƣờng ống PVC Ф21. 

 Điện năng tiêu thụ: 370KWh/ngày. 

 Quy chuẩn: Nƣớc thải sau khi xử lý đạt cột B theo QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp. 

c. Các biện pháp xử lý nƣớc thải khác 

 Nƣớc thải từ việc xử lý khí thải lò đốt 

- Tại bộ phận giải nhiệt: Đƣợc dẫn vào ngăn xử lý ở bể tuần hoàn bằng 

đƣờng ống thép (Ø200, chiều dài 60m) và tái sử dụng. Quy trình xử lý nhƣ sau: 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ xử lý nƣớc thải tại bộ phận giải nhiệt 

Thuyết minh quy trình  

Nƣớc thải đƣợc dẫn vào ngăn xử lý nƣớc thải giải nhiệt ở bể tuần hoàn 

bằng đƣờng ống thép (Ø200, chiều dài 60m). Tại đây, nƣớc thải sẽ đƣợc dẫn vào 

bể nƣớc nóng 1, bể nƣớc nóng 2 và bể làm mát. Sau đó nƣớc thải đƣợc bơm tuần 

hoàn bằng 01 máy bơm nhằm tái sử dụng nƣớc thải để xử lý khí thải (không xả 

nước thải ra ngoài môi trường). 

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật của bộ phận giải nhiệt 

STT Tên bể 
Kết 

cấu 
Kích thƣớc 

Số 

lƣợng 

1 
Bể nƣớc 

nóng 1 
BTCT 

- Kích thƣớc 6,2m x 5,2m x 3,2m.  

- Thời gian lƣu chứa: 6 giờ. 
1 

2 
Bể nƣớc 

nóng 2 
BTCT 

- Kích thƣớc 6,2m x 5,2m x 3,2m.  

- Thời gian lƣu chứa: 6 giờ. 
1 

Nƣớc thải 

sau bộ phận 

giải nhiệt 

Bể tiếp nhận 

nƣớc nóng 1 

Bể tiếp nhận 

nƣớc nóng 2 

Bể làm mát 

và tuần hoàn 
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STT Tên bể 
Kết 

cấu 
Kích thƣớc 

Số 

lƣợng 

3 
Bể làm mát 

và tuần hoàn 
BTCT - Kích thƣớc bể 6,2m x 2,8m x 3,2m 1 

- Tại xyclon nước: Nƣớc thải đƣợc đƣợc dẫn vào ngăn xử lý nƣớc thải tại 

xyclon ở bể tuần hoàn bằng đƣờng ống thép (Ø200, chiều dài 60m) và tái sử 

dụng. Quy trình xử lý nhƣ sau: 

Hình 3.6. Sơ đồ xử lý nƣớc thải tại xyclon nƣớc 

Thuyết minh quy trình  

Nƣớc thải đƣợc dẫn vào ngăn xử lý nƣớc thải giải nhiệt ở bể tuần hoàn 

bằng đƣờng ống thép (Ø200, chiều dài 60m). Tại đây, nƣớc thải sẽ đƣợc dẫn vào 

bể tiếp nhận và lắng cặn; bể điều hòa và làm nguội. Sau đó nƣớc thải đƣợc dẫn 

vào bể dung dịch chuẩn và  đƣợc châm hóa chất NaOH liều lƣợng sử dụng 31,6 

m
3
/ngày (Châm Chlorine liều lượng 4 m

3
/h), tƣơng đƣơng 1,522 kg/năm. Nƣớc 

thải sau xử lý sẽ đƣợc tuần hoàn nhằm tái sử dụng nƣớc thải để xử lý khí thải 

(không xả nước thải ra ngoài môi trường). 

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật của bộ phận giải nhiệt 

STT Tên bể 
Kết 

cấu 
Kích thƣớc 

Số 

lƣợng 

1 
Bể tiếp nhận 

và lắng cặn 
BTCT 

- Kích thƣớc 6,2m x 5,2m x 3,2m.  

- Thời gian lƣu chứa: 6 giờ. 
1 

2 
Bể điều hòa 

và làm nguội 
BTCT 

- Kích thƣớc 6,2m x 5,2m x 3,2m.  

- Thời gian lƣu chứa: 6 giờ. 
1 

3 
Bể dung dịch 

chuẩn  
BTCT - Kích thƣớc bể 6,2m x 2,8m x 3,2m 1 

3.2.  Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Công trình xử lý khí thải 

Tại Nhà máy bố trí 02 lò đốt rác, mỗi lò đốt công suất thiết kế 50 

tấn/ngày/lò đốt, bao gồm hệ thống lò đốt (cửa nạp liệu  buồng sấy trực tiếp  

buồng đốt sơ cấp  buồng đốt thứ cấp  hệ thống xử lý khí thải nhiều cấp sau 

đó khí sạch sau xử lý đạt chuẩn đƣợc thoát ra môi trƣờng bằng 1 ống khói chung 

(chiều cao 20,8m). 

- Đơn vị thiết kế, thi công xây dựng: Công ty Cổ phần lò – thiết bị đốt và xử 

lý môi trƣờng Việt Nam. 

Nƣớc thải 

sau bộ phận 

giải nhiệt 

Bể tiếp nhận 

và lắng cặn 

Bể điều hòa 

và làm nguội 

Bể  dung 

dịch chuẩn 

và tuần hoàn 
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- Đơn vị giám sát: Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An Giang. 

Đồng bộ với lò đốt là hệ thống xử lý khí thải đƣợc làm sạch nhiều cấp theo 

các bƣớc nhƣ sau: 

Hình 3.7. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải lò đốt 

Thuyết minh quy trình  

Khí nóng tại mỗi lò đốt sẽ đƣợc dẫn qua hệ thống xử lý khí thải đồng bộ 

với mỗi lò đốt. 02 hệ thống xử lý khí thải đƣợc trang bị công nghệ và thiết bị 

nhƣ nhau, cụ thể nhƣ sau: 

- Tháp đứng lắng bụi  

Khí nóng từ lò đốt tiếp tục đƣợc chuyển động sang tháp đứng lắng bụi giúp 

sa lắng sơ bộ các hạt bụi kéo theo khói thải theo nguyên lý va đập và trọng lực, 

trƣớc khi đƣợc giải nhiệt nhằm tránh gây giảm hiệu quả ở bộ giải nhiệt do bụi. 

- Bộ giải nhiệt  

Quạt hút  

Ống khói 

Khí thải đầu ra đạt QCVN 61-MT:2016/BTNMT 

 

Tháp tách ẩm/Điều áp 

Khí thải 

Bể dung dịch tuần hoàn 

(ngăn xử lý nƣớc giải nhiệt) 

Hoàn lƣu 

Hoàn lƣu 

Bể dung dịch tuần hoàn 

(ngăn xử lý nƣớc thải từ 

xyclon nƣớc) 

Tháp đứng lắng bụi  

Bộ giải nhiệt  

Xyclon nƣớc 

Tháp đệm hấp thụ 

Tháp đứng lắng bụi 

Bộ giải nhiệt 

Xyclon nƣớc 

Tháp đệm hấp thụ 

Bụi 

Quạt hút 

Tháp tách ẩm/Điều áp 

Khí nóng từ lò đốt lò đốt 1 Khí nóng từ lò đốt lò đốt 2 
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Khí nóng từ lò đốt tiếp tục đƣợc chuyển sang thiết bị giải nhiệt gồm có giải 

nhiệt bằng nƣớc và không khí. Giải nhiệt nƣớc nhằm hạ nhiệt độ nhanh khí thải 

và sau đó tiến hành làm nguội bằng môi chất không khí với cƣờng độ mạnh. 

Tại bộ phận giải nhiệt: Nƣớc thải đƣợc dẫn vào ngăn xử lý ở bể tuần hoàn 

(ngăn xử lý nước thải giải nhiệt) bằng đƣờng ống thép (Ø200, chiều dài 60m) và 

tái sử dụng, quy trình xử lý nhƣ sau: Nƣớc thải sau bộ phận giải nhiệt  bể tiếp 

nhận nƣớc nóng 1  bể tiếp nhận nƣớc nóng 2  bể làm mát và tuần hoàn tái 

sử dụng để giải nhiệt của hệ thống xử lý khí thải. 

- Xyclon nước  

Khí thải sau khi đƣợc làm mát ở thiết bị giải nhiệt còn chứa bụi có kích 

thƣớc phân tán rộng từ 5 ÷ 30 μm vì vậy cần đƣa qua thiết bị xyclon nƣớc vừa 

có tác dụng thấm ƣớt các hạt bụi bởi các hạt dung dịch đƣợc phun vào thiết bị 

với hệ số phun cao, vừa có tác dụng làm nguội dòng khí nhờ dung dịch chứa 

chất kiềm (dung dịch NaOH) để trung hòa khí axit, khi đó xảy ra quá trình trao 

đổi nhiệt của dòng khí chứa bụi với luồng phun dung dịch trƣớc. 

Tại xyclon nƣớc: Nƣớc thải đƣợc đƣợc dẫn vào ngăn xử lý ở bể tuần hoàn 

(ngăn xử lý nƣớc thải tại xyclon nƣớc) bằng đƣờng ống thép (Ø200, chiều dài 

60m) và tái sử dụng, quy trình xử lý nhƣ sau: Nƣớc thải sau khi xử lý khí thải ở 

xyclon nƣớc  bể tiếp nhận và lắng cặn  bể điều hòa và làm nguội  bể dung 

dịch chuẩn và tuần hoàn tái sử dụng để giải nhiệt của hệ thống xử lý khí thải. 

- Tháp đệm hấp thụ  

Khí thải sau khi đƣợc làm nguội và lắng bụi trong thiết bị xyclon nƣớc, nhờ 

áp suất hệ thống tạo bởi quạt hút tổng sẽ đƣợc đƣa tiếp sang tháp hấp thụ là loại 

tháp rửa có ô đệm. Dung dịch hấp thụ là dung dịch NaOH. 

- Tháp tách ẩm/Điều áp 

Sau quá trình hấp thụ khí độc bằng dung dịch kiềm trong hệ thống xyclon 

nƣớc và tháp đệm hấp thụ, các thành phần hơi nƣớc và dung dịch đƣợc phun 

sƣơng có thể bị cuốn theo dòng khói thải chúng sẽ đƣợc tách triệt để bằng tháp 

tách ẩm/điều áp theo nguyên lý va đập, trọng lực và quán tính kết hợp. Phía dƣới 

thân tháp còn có phần thể tích cần thiết để tích, lƣu khí nhằm điều áp dòng khí 

thải trƣớc khi qua quạt hút để vào hệ ống khói chính  

- Hệ bể tuần hoàn  

Hệ bể dung dịch tuần hoàn bao gồm các bể nƣớc làm mát phục vụ quá trình 

điều khiển sự cháy của rác trong lò và các bể chứa dung dịch hấp thụ tuần hoàn. 

Nƣớc thải ra từ xyclon nƣớc và tháp đệm hấp thụ đƣợc thu hồi về bể chứa dung 

dịch tuần hoàn nhiều ngăn đề làm nguội, lắng tách cặn và bổ sung hóa chất 
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(NaOH) để đảm bảo độ pH trƣớc khi đƣợc tái tuần hoàn sử dụng trong xyclon 

nƣớc và tháp hấp thụ. 

Khí thải sau khi xử lý tại 02 hệ thống xử lý khí thải được đồng bộ với 02 

lò đốt, được 02 quạt hút hút và dẫn khí thải ra môi trường bằng 01 ống khói 

chính. 

- Ống khói chính  

Khí sạch sau khi ra khỏi hệ thống xử lý khí thải đã đạt tiêu chuẩn môi 

trƣờng (QCVN 61-MT:2016/BTNTMT) cho phép và có nhiệt độ dƣới 180
0
C 

đƣợc quạt hút đƣa qua ống khói thải cao 20,8m để phán tán ra ngoài môi trƣờng. 

Thông số thiết kế hệ thống xử lý khí thải  

Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải 

STT 
Tên cụm thiết bị 

chính 

Quy cách thiết bị, vật tƣ FBE  

đề xuất 

Số 

lƣợng 

Xuất 

xứ 

I Chi tiết thiết bị tháp lắng bụi 

1 Vỏ tháp lắng bụi 

L1.800 × B2.000 × H8.000 mm 

Thép CT3: dày 5,0 mm; gân dày 6,0 

mm 

02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

2 Thể xây tháp lắng bụi 

Gạch samốt B 1.200 C; gạch xốp 

cách nhiệt; gạch thẻ; bê tông chịu lửa 

1.500 C; xi măng chịu lửa 1.450°C; 

xi măng Pooclăng; cát vàng; sạn cao 

nhôm; keo silicat;… 

- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

3 Cửa thao tác/ vệ sinh 

B700 × H500 mm 

Vỏ thép CT3: dày 5,0 mm; vật liệu 

chịu lửa, gạch cách nhiệt;… 

02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

II Chi tiết thiết bị cụm thiết bị giải nhiệt 

1 Thân bộ giải nhiệt 

L5.250 × B2.000 × H2.000 mm 

Thép CT3: dày 3,0 mm; gân dày 10 

mm 

02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

2 Thể xây bộ giải nhiệt 

Gạch samốt A 1.300 C; gạch xốp 

cách nhiệt; bê tông chịu lửa 1.500°C; 

xi măng chịu lửa 1.450°C; sạn cao 

nhôm; keo silicat;… 

- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

3 Ống trao đổi nhiệt  
Ống thép đúc 140 mm  

Thép CT3: dày 4,0 mm, dài 2.000 

mm. 

50 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

4 Mặt sàng   
B1.980 × H1.980 mm 

Thép CT3: dày 10 mm 
04 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

5 Cửa thao tác/ vệ sinh 
B640 × H980 mm  

Thép CT3: dày 3,0 mm; vật liệu cách 
04 

FBE 

Vietnam 
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STT 
Tên cụm thiết bị 

chính 

Quy cách thiết bị, vật tƣ FBE  

đề xuất 

Số 

lƣợng 

Xuất 

xứ 

nhiệt; bê tông chịu lửa;…  chế tạo 

6 Quạt giải nhiệt  
Vỏ và cánh CT3: dày 3,0 mm; mô tơ 

3 pha 3,0 Hp  
04 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

III Chi tiết thiết bị bộ xiclon nƣớc 

1 Vỏ xiclon   

1.600 × H4.250 mm 

Inox SUS-304: dày 4,0 mm  

Bích CT3 dày 10 mm; gân dày 10 

mm 

02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

2 Ống nối ngang 

Ống vô: L1.100 × B1.150 mm 

Ống ra: L850 × B850 mm 

Inox SUS-304: dày 4,0 mm 

Bích thép CT3 dày 10 mm 

- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

3 
Lớp phủ ceramic bảo 

vệ    

Ceramic trên cơ sở oxit kim loại và 

chất kết dính chịu nhiệt và chịu hóa 

chất dày 50 mm, chịu nhiệt độ 200°C 

- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

4 Cửa thao tác 
600 mm  

Inox SUS-304: dày 3,0 mm; linh kiện 
02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

5 Hệ chân đỡ  
Thép CT3: 1.600 × H900 mm, dày 

5,0 mm; đai dày 8 mm 
- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

6 Ống phun dung dịch 

Inox SUS-304: 4960 mm, dày 3,0 

mm; các van, co 90°, T, bích nối… 

Lỗ phun 3,05,0 mm 

- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

7 
Đƣờng ống thoát dung 

dịch hấp thụ 

Inox SUS-304: 168 mm 

Dày 3,0÷5,0 mm; van, co và bích 

nối;… 

- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

8 Bơm dung dịch  
Công suất 3,0 Hp; Q = 200400 lít/h  

Vỏ và cánh Inox SUS-304: dày 3,0 

mm 

02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

IV Chi tiết thiệt bị tháp hấp thụ có ô đệm 

1 Vỏ tháp hấp thụ   
2.000 × H4.350 mm 

Inox SUS-304: dày 4,0 mm 
02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

2 Ống nối, cửa thăm  

Ống vô: L850 × B850 mm 

Ống ra: L750 × B750 mm 

Inox SUS-304: dày 3,0 mm 

Bích thép CT3 dày 10 mm 

- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

3 
Lớp phủ ceramic bảo 

vệ    

Ceramic trên cơ sở oxit kim loại và 

chất kết dính chịu nhiệt và chịu hóa 

chất dày 50 mm, chịu nhiệt độ 200°C 

- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 
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STT 
Tên cụm thiết bị 

chính 

Quy cách thiết bị, vật tƣ FBE  

đề xuất 

Số 

lƣợng 

Xuất 

xứ 

4 Cửa thao tác 
600 mm  

Inox SUS-304: dày 3,0 mm; linh kiện 
02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

5 Hệ chân đỡ  
Thép CT3: 2.000 × H900 mm, dày 

5,0 mm; đai dày 10 mm 
- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

6 
Đƣờng ống phun dung 

dịch 

Inox SUS-304: 4960 mm, dày 3,0 

mm; các van, co 90°, T, bích nối… 

Lỗ phun 3,05,0 mm 

- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

7 Bơm dung dịch  
Công suất 3,0 Hp; Q = 200400 lít/h  

Vỏ và cánh Inox SUS-304: dày 3,0 

mm 

02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

8 Giá đỡ lớp đệm sứ  
Inox SUS-304: tấm đan 2.000 × 

H20 mm; dày 3,0 mm 
02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

9 Lớp sứ đệm 50 × 45 mm; dày 2,0÷4,0 mm - 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

V Chi tiết thiết bị tháp tách ấm/điều áp 

1 Vỏ tháp tách ẩm   
Tròn 1.600 × H1.950 mm 

Thép CT3: dày 5,0 mm 

Bích thép CT3 dày 10 mm 

02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

2 Gân tăng cƣờng Thép CT3, dày 10 mm 02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

3 Lớp vật liệu bảo vệ 

Ceramic trên cơ sở oxit kim loại và 

chất kết dính chịu nhiệt và chịu hóa 

chất dày 50 mm, chịu nhiệt độ 200°C 

- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

4 Cửa thao tác 

B750 × H550 mm 

Thép CT3: dày 3,0 mm; vật liệu chịu 

lửa và cách nhiệt… 

02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

VI Chi tiết thiết bị quạt hút tổng 

1 Quạt ly tâm trung áp  

Vỏ thép CT3 dày 4,0 mm, đế thép 

CT3 dày 6,0 mm; cánh Inox SUS-304 

dày 3,0 mm; mô tơ 3 pha công suất 

6075 Hp  

02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

2 Khung giá đỡ   

Thép hình CT3: kích thƣớc L×B = 

2.347 × 749 mm; V90, U120; gân 

dày 10 mm  

02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

3 Ống nối vô thiết bị  
700800 mm  

Inox SUS-304: dày 3,0 mm; thép 

CT3: gân dày 10 mm   

02 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 
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STT 
Tên cụm thiết bị 

chính 

Quy cách thiết bị, vật tƣ FBE  

đề xuất 

Số 

lƣợng 

Xuất 

xứ 

VII Chi tiết thiết bị hệ thống thoát khói chính 

1 Thân ống khói dƣới  

L3.000 × B2.000 × H6.000 mm 

Thép CT3: dày 6,0 mm; gân thép 

CT3 dày 10 mm 

01 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

2 Thể xây ống khói dƣới  Gạch thẻ, xi măng Pooclăng, cát vàng - 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

3 Thân ống khói trên  
1.000 × H15.000 mm 

Inox SUS-304: dày 4,0 mm; bích và 

gân Inox dày 10 mm 

01 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

4 Gân táp ống khói  
Đai khung Inox SUS-304: V5075 

mm; dày 5,0 mm 
- 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

5 Chụp ống khói 
1.200 × H800 mm 

Inox SUS-304: dày 3,0 mm 
01 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

6 Bộ cáp giằng ống khói Dây cáp thép C45: 10 × L20÷40 m 01 

FBE 

Vietnam 

chế tạo 

 Hóa chất sử dụng: Không.  

 Điện năng tiêu thụ: 470KWh/ngày. 

 Quy chuẩn: Khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 61-MT:2016/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. 

b. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

 Bụi, khí thải từ phƣơng tiện vận chuyển 

- Làm sạch đƣờng khu vực gần các cửa ra vào khu vực xử lý: Các phƣơng 

tiện trƣớc khi vào tuyến vận chuyển sẽ đƣợc làm sạch bùn đất bám tại lốp xe tại 

cửa ra bằng phƣơng pháp cơ học. 

-  Sử dụng xe chuyên dùng để thu gom rác. 

- Bụi thải từ lò đốt đƣợc xử lý tại buồng xử lý khí trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng xung quanh. 

- Khu vực bóc dỡ rác từ xe thu gom vào khu vực chứa rác, quá trình phơi 

rác đƣợc che chắn để hạn chế phát tán bụi ra môi trƣờng xung quanh. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên khu vực Nhà máy (cây bạch đàn, cây 

tràm, cây bàng,…) có tác dụng hấp thụ mùi góp phần lọc không khí làm tƣơi 

mát bầu không khí trong khu vực. 
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 Bụi, khí thải từ phƣơng tiện vận chuyển rác 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp (S = 0,05%). 

- Sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ. 

- Định kỳ bảo dƣỡng và kiểm tra xe. 

- Không chở quá tải quy định. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên khu vực Nhà máy. 

 Bụi từ quá trình đóng gạch Block 

- Che chắn kín khu chứa nguyên vật liệu và có biện pháp cách ly để hạn 

chế ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

- Phun tƣới nƣớc thƣờng xuyên trên bề mặt ở khu vực chứa cát, đá nhất là 

khi trời nắng để giảm bụi. 

- Để bảo vệ sức khỏe cho công nhân cần trang bị khẩu trang cho họ khi xúc 

bóc, vận chuyển nguyên liệu. 

- Xây dựng kín hệ thống sản xuất gạch để hạn chế phát sinh bụi ra môi 

trƣờng bên ngoài. 

- Vận hành đúng quy trình và định lƣợng chính xác nguyên vật liệu để giảm 

thiểu bụi phát sinh trong quá trình sản xuất. 

- Trồng hành lang cây xanh để giảm thiểu bụi phát sinh ra môi trƣờng xung 

quanh. 

 Mùi hôi trong khu vực tập kết, phân loại rác 

- Phun chế phẩm EM 2 lần/ngày lên rác để diệt trùng, khử mùi hôi. Liều 

lƣợng 1 lít EM-ST pha với 100 lít nƣớc, liều lƣợng phun 20 lít dung dịch/1m
3
 

rác. 

- Sử dụng 01 chụp hút inox đƣờng kính 2000mm, công suất quạt hút 

12.000÷15.000 m
3
/h tại khu vực phát sinh mùi để thu gom dẫn về tháp chứa 

không khí trƣớc khi đƣa vào lò đốt để xử lý (chiều dài ống dẫn khí 20m, đƣờng 

kính 200÷300mm). 

- Khu vực bóc dỡ rác từ xe thu gom vào khu vực chứa rác đƣợc che chắn để 

hạn chế phát tán bụi ra môi trƣờng xung quanh. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên khu vực Nhà máy (cây bạch đàn, cây 

tràm, cây bàng,…) có tác dụng hấp thụ mùi hôi góp phần lọc không khí làm tƣơi 

mát bầu không khí trong khu vực. 
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 Mùi hôi từ phƣơng tiện vận chuyển rác 

- Sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển rác. 

- Việc vệ sinh các phƣơng tiện (rửa xe) đƣợc tiến hành thƣờng xuyên để 

giảm thiểu bụi và mùi hôi. 

- Không xả nƣớc rác từ các phƣơng tiện vận chuyển ra bên ngoài môi 

trƣờng trên tuyến đƣờng vận chuyển. 

 Mùi hôi từ khu vực lò đốt 

- Thực hiện phun khử trùng trực tiếp lên băng chuyển vận chuyển để khử 

mùi và khử côn trùng sau khi rác đã đƣợc vận chuyển về buồng sấy, định kỳ 1 

lần/ngày.  

- Vệ sinh băng chuyền (xịt rửa) đƣợc tiến hành thƣờng xuyên để giảm thiểu 

mùi hôi, định kỳ 1 lần/tuần. 

 Mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nƣớc thải 

- Phun chế phẩm vi sinh hoặc rắc vôi để khử mùi, định kỳ 1 lần/ngày. 

- Thực hiện vệ sinh bể định kỳ, trồng cây xanh xung quanh khu vực xây 

dựng bể để hạn chế tác động của mùi vào môi trƣờng không khí. 

- Vận hành đúng kỹ thuật. 

3.3.  Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.3.1. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại 

lò đốt. 

- Thành phần: Bao gồm thực phẩm dƣ thừa, túi nylon, chai nhựa, giấy báo, 

vỏ đồ hộp, rau quả thối,…. 

- Thải lượng: Phát sinh khoảng 7,2 kg/ngày  216 kg/tháng  

2.592kg/năm (Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy cử lý 

chất thải rắn Chợ Mới, năm 2021). 

- Công trình biện pháp lưu trữ, xử lý: 

+ Chất thải sinh hoạt của nhân viên tại Nhà máy đƣợc thu gom vào 02 

thùng chứa rác có nắp đậy loại 120 lít, đặt tại khu vực nhà điều hành. Trong đó, 

01 thùng chứa rác sinh hoạt hữu cơ màu xanh (thực phẩm dƣ thừa, giấy không 

thể tái sử dụng,…) và 01 thùng chứa rác sinh hoạt vô cơ màu vàng  (thủy tinh, 

nilon, nhựa,…). 
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+ Bố trí nhân viên thƣờng xuyên quét dọn tuyến đƣờng nội bộ, thu gom 

rác thải rơi vãi tập trung vào các thùng chứa rác. 

+ Cuối ngày bố trí nhân viên thu gom tập kết về nhà chứa rác của Nhà 

máy để tiến hành phân loại lần nữa và đƣợc xử lý theo dây chuyền của Nhà máy 

theo quy định Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng.  

3.3.2. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn sản xuất 

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình phân loại rác. 

- Thành phần:  

+ Sành, sứ (chén, ly, bình trà,…) và thủy tinh (ly, chai, lọ,…) 

+ Nhựa (chai, bọc, bao, ống hút, muỗng,….), vải (quần áo, khẩu trang,…), 

giấy (hộp sữa, gói thuốc, bìa cạc tông,…), kim loại (lon sữa, nắp chai, 

muỗng,…) và gỗ. 

+ Tro xỉ từ lò đốt rác. 

- Thải lượng: Tổng lƣợng chất thải rắn sản xuất phát sinh khoảng 36,132 

tấn/ngày  1.083,96 tấn/tháng  13.007,52 tấn/năm (Nguồn: Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường Nhà máy cử lý chất thải rắn Chợ Mới, năm 2021). Trong 

đó:  

+ Sành, sứ (chén, ly, bình trà,…) và thủy tinh (ly, chai, lọ,…) phát sinh 

khoảng 1,25 tấn/ngày  37,5 tấn/tháng  450 tấn/năm. 

+ Nhựa (chai, bọc, bao, ống hút, muỗng,….), vải (quần áo, khẩu trang,…), 

giấy (hộp sữa, gói thuốc, bìa cạc tông,…), kim loại (lon sữa, nắp chai, 

muỗng,…) và gỗ phát sinh khoảng 27,79 tấn/ngày  833,7 tấn/tháng  

10.004,4 tấn/năm. 

+ Tro xỉ từ lò đốt rác phát sinh khoảng 7,092 tấn/ngày  212,76 

tấn/tháng  2.553,12 tấn/năm. 

Bảng 3.8. Bảng thống kê chất thải rắn sản xuất 

STT Nhóm CTRSH 
Khối lƣợng  Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 

Ghi 

chú kg/ngày Kg/năm 

1 

Sành, sứ (chén, ly, bình 

trà,…) và thủy tinh (ly, 

chai, lọ,…) 

Khoảng 

1,25 

tấn/ngày 

Khoảng 

450 

tấn/năm 

Đem chôn lấp tại ô số 2 

Khu liên hợp xử lý chất 

thải rắn cụm Long 

Xuyên. 

 

2 
Gạch vụn, xà bần các 

loại,… 

Khoảng 

27,79 

Khoảng 

10.004,4 
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STT Nhóm CTRSH 
Khối lƣợng  Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 

Ghi 

chú kg/ngày Kg/năm 

Loại nhựa, vải, giấy, gỗ, 

kim loại….. 

tấn/ngày tấn/năm Đƣợc đơn vị/cá nhân 

thu mua phế liệu, cơ sở 

tái chế sẽ đến thu gom. 

 

3 Tro xỉ từ lò đốt rác 

Khoảng 

7,092 

tấn/ngày 

Khoảng 

2.553,12 

tấn/năm 

- 50% chôn lấp theo 

đúng quy định. 

- 50% sử dụng cho mục 

đích đóng gạch Block. 

 

- Công trình biện pháp lưu trữ, xử lý: 

+ Đối với các loại sành sứ, thủy tinh,…lƣu chứa tại khu vực lƣu chứa chất 

thải chôn lấp 1 trong nhà xƣởng phân loại rác (diện tích 4mx2,5m=10m
2
, vị trí 

thể hiện trên mặt bằng tổng thể) kết cấu nền xi măng, có mái che đảm bảo không 

bị ảnh hƣởng bởi thời tiết, đến cuối ngày đem chôn lấp tại ô số 2 Khu liên hợp 

xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên. 

+ Đối với gạch vụn, xà bần các loại,…đƣợc thu gom lƣu chứa tại khu vực 

lƣu chứa chất thải chôn lấp 2 trong nhà xƣởng phân loại rác (diện tích 

4mx2,5m=10m
2
, vị trí thể hiện trên mặt bằng tổng thể) kết cấu nền xi măng, có 

mái che đảm bảo không bị ảnh hƣởng bởi thời tiết, vào cuối ngày, các đơn vị/cá 

nhân có nhu cầu sử dụng (gia cố nền, đƣờng,…) sẽ đến thu gom. Bên cạnh đó, 

lƣợng chất thải vô cơ còn lại không đƣợc các đơn vị/cá nhân có nhu cầu sử dụng 

thu gom cuối ngày đem chôn lấp tại ô số 2 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm 

Long Xuyên. 

+ Đối với các loại nhựa, vải, giấy, gỗ, kim loại….. đƣợc thu gom lƣu chứa 

tại khu chứa chất thải tái chế 3, (diện tích 4mx2,5m=10m
2
, vị trí thể hiện trên 

mặt bằng tổng thể), kết cấu nền xi măng, có mái che đảm bảo không bị ảnh 

hƣởng bởi thời tiết. Vào cuối ngày, các đơn vị/cá nhân thu mua phế liệu, cơ sở 

tái chế sẽ đến thu gom. 

+ Đối với tro xỉ đƣợc xử lý nhƣ sau:  

 50% tro xỉ mang đi chôn lấp: Tại ngăn chứa tro đồng bộ với mỗi lò 

đốt có bố trí 04 xe chứa tro, mỗi xe có thể tích 1,95 m
3
 (dài x rộng x cao: 

1,3mx2mx0,75m) đảm bảo khả năng lƣu chứa tro xỉ mang đi chôn lấp, đồng thời 

giảm thiểu khả năng phát tán tro bay ra môi trƣờng. Cuối ngày, bố trí nhân viên 

vận chuyển 50% tro xỉ phát sinh tại Nhà máy chôn lấp theo đúng quy định. 

 50% tro xỉ đóng gạch Block: Tại Nhà xƣởng đóng gạch Block có bố 

trí 01 phễu chứa nguyên liệu có nắp đậy 15m
3
, trong đó khoang chứa tro xỉ thể 

tích 7,5 m
3
 đặt tại khu vực chứa nguyên liệu 20 m

2
 của nhà xƣởng đóng gạch 

Block (cụ thể thể hiện trên mặt bằng tổng thể) đảm bảo lƣu chứa nguyên liệu 
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cho dây chuyển đóng gạch Block từ 1-2 ngày. Vì vậy, tro xỉ phát sinh từ lò đốt 

sử dụng cho mục đích đóng gạch Block đƣợc lƣu chứa đảm bảo không phát sinh 

ra môi trƣờng bên ngoài. 

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

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình phân loại rác, từ quá trình bảo dƣỡng máy 

móc thiết bị vận hành lò đốt và bùn thải. 

- Thành phần: 

+ Bóng đèn huỳnh quang hƣ, pin. 

+ Các giẻ lau dính dầu nhớt, các hộp đựng chất bôi trơn, chất thải dính 

dầu nhớt,… trong quá trình bảo dƣỡng vận hành lò đốt. 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải và hệ thống xử lý nƣớc thải.  

- Thải lượng: Phát sinh khoảng  65,5 kg/ngày  1.965 kg/tháng  23.580 

kg/năm (Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy cử lý chất thải 

rắn Chợ Mới, năm 2021). 

Bảng 3.9. Bảng thống kê chất thải nguy hại 

Stt Nhóm CTNH 
Mã 

CTNH 

Số lƣợng 

(kg/năm) 

Phƣơng 

pháp xử lý 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận CTNH 

Ghi chú 

1 

Giẻ lau bị nhiễm 

các thành phần 

nguy hại 

18 02 01 2.160  

Hợp đồng 

với đơn vị đủ 

chức năng 

thu gom và 

xử lý 

Hợp đồng 

với đơn vị 

đủ chức 

năng thu 

gom và 

xử lý 

- 

2 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
16 01 06 6.120 - 

3 Pin 16 01 12 9.000 - 

4 

Bao bì nhựa cứng 

thải (chứa chất 

khi thải ra là chất 

thải nguy hại) 

18 01 03 1.440 - 

5 Bùn thải 12 06 05 4.860 - 

Tổng khối lƣợng 23.580  - - - 

- Công trình biện pháp lưu trữ, xử lý:  
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+ Chất thải nguy hại sẽ đƣợc thu gom vào các thùng rác riêng biệt loại 240 

lít với số lƣợng 10 thùng, loại cho chất thải rắn và loại cho chất thải nguy hại 

lỏng……Sau đó lƣu trữ vào kho chứa chất thải nguy hại. 

 Diện tích kho chứa 12m
2
, đƣợc bố trí riêng biệt bên ngoài khu lò đốt 

(vị trí cụ thể được thể hiện trên mặt bằng tổng thể). 

 Kết cấu: Nền bê tông có gờ chắn xung quanh, vách tole, mái tole. 

 Bố trí hai thùng loại 240 lít chứa chất thải (05 thùng chứa chất rắn, 05 

thùng chứa chất lỏng). 

 Dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại. 

+ Hợp đồng với đơn vị đủ chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định 

thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng). 

Định kỳ 6 tháng/lần. 

+ Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải và hệ thống xử lý nƣớc thải Sử 

dụng máy bơm bùn (loại 1Hp) bơm bùn dƣ từ các trạm xử lý vào thùng chứa 

bằng nhựa composite, dung tích 1.000L, có nắp đậy, đặt tại khu vực trạm xử lý 

khí thải, định kỳ hàng tháng chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom và xử lý 

theo quy định. Tần suất 6 tháng/lần. 

3.5.  Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động tại lò đốt phát sinh không đáng kể. Việc 

vận hành lò đốt đƣợc thực hiện khép kín, các loại quạt hút, motor đều đƣợc trang 

bị đồng bộ cho lò đốt nên khi hoạt động cũng không gây ra tiếng ồn lớn gây ảnh 

hƣởng đến khu vực xung quanh. Thêm vào đó, tiếp giáp với Nhà máy là đất 

ruộng canh tác nên ảnh hƣởng là không đáng kể. 

- Định kỳ bảo trì máy móc, thiết bị nhƣ: Bôi trơn, sửa chữa hoặc thay thế 

các thiết bị hƣ hỏng nhằm để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động 

- Yêu cầu công nhân hoạt động đúng theo quy trình kỹ thuật và không hoạt 

động quá tải, cho dừng ngay nếu phát hiện thiết bị gây tiếng ồn lớn bất thƣờng 

so với hoạt động hàng ngày. 

- Lập nội quy làm việc tại nhà máy để công nhân chấp hành theo, tránh tụ 

tập đùa giỡn gây mất trật tự khu vực Nhà máy. 

- Lập kế hoạch vận chuyển rác hợp lý, tránh thời gian nghỉ ngơi của ngƣời 

dân. 

- Không bố trí xe vận chuyển nhiều chuyến cùng một lúc nhằm giảm tác 

động cộng hƣởng của các phƣơng tiện. 
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- Trồng cây xanh trong khu vực Nhà máy nhằm hạn chế tiếng ồn và bụi. 

3.6.  Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Đối với sự cố cháy nổ 

Tập huấn cho công nhân viên có trách nhiệm phân loại rác thật kỹ về các 

loại rác thải có nguy cơ cháy nổ nhƣ bình gas hỏng, vật liệu dễ cháy nổ,... xử lý 

riêng biệt, không xử lý bằng lò đốt rác tránh nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. 

Biện pháp phòng chống cháy nổ: 

- Tổ chức huấn luyện PCCC cho toàn bộ công nhân viên của Nhà máy. 

- Phân công ngƣời trực thƣờng xuyên 24/24. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy. 

- Trang bị phƣơng tiện chữa cháy cầm tay tại những nơi dễ thấy và có treo 

các biển hiệu lệnh chữa cháy. 

- Lập phƣơng án phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

- Đối với các thiết bị điện sẽ đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Lắp đặt cầu dao tự động để tự đóng ngắt điện khi có sự cố xảy ra. 

+ Các thiết bị điện phải đƣợc che chắn bảo vệ. 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống đƣờng dây điện. Hộp cầu dao phải kín, 

cầu dao phải tiếp điện tốt. 

b. Đối với sự cố tai nạn lao động 

- Trang bị bảo hộ lao động nhƣ kính phòng hộ mắt, găng tay, khẩu trang, 

giày ủng, quần áo bảo hộ lao động,… cho công nhận tại các khu vực tiếp xúc 

trực tiếp với rác thải. Ngoài ra còn có chế độ bồi dƣỡng độc hại thích hợp. 

- Trang bị tủ thuốc y tế với các trang thiết bị, dụng cụ và thuốc men cần 

thiết để kịp thời ứng cứu sơ bộ trƣớc khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện. 

- Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT cho 

công nhân. 

- Có bản hƣớng dẫn sử dụng nhà máy xử lý chất thải rắn, thƣờng xuyên 

nhắc nhở công nhân thực hiện đúng thao tác kỹ thuật khi vận hành nhà máy xử 

lý chất thải rắn. 

c. Đối với sự cố lò đốt 
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Trong quá trình hoạt động có thể xảy ra sự cố hƣ hỏng máy móc, thiết bị, lò 

đốt tạm ngƣng hoạt động. Tuy nhiên, trong thời gian vận hành nhà máy cho đến 

nay thì việc xảy ra sự cố lò đốt là chƣa xảy ra. Nếu nhƣ xảy ra sự cố lò đốt 

không hoạt động đƣợc và không thể đem về khu chôn lấp hợp vệ sinh số 2 (phân 

đợt 2) tại khu liên hợp xử lý chất thải cụm Long Xuyên, xã Bình Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang thì toàn bộ lƣợng rác thải của nhà máy sẽ đƣợc lƣu 

chứa tại hố rác (thể tích 144 m
3
) và khu tiếp nhận rác trong khu vực nhà máy 

diện tích 432 m
2
 (chiều cao tối đa 2m), tƣơng đƣơng 864m

3
. Nhƣ vậy tổng thể 

tích lƣu chứa khi có sự cố là 1.000 m
3
 có thể lƣu chứa 420 tấn rác (1 tấn rác 

tƣơng đƣơng 2,38 m
3
) hay 4 ngày. Vì vậy, có thể lƣu rác lại tạm thời trong 

khoảng thời gian 4 ngày để khắc phục nếu có sự cố. 

Khi phát hiện sự cố lò đốt sẽ báo động toàn nhà máy, thông báo cho lãnh 

đạo nhà máy, sau đó ngừng vận hành lò đốt. Khí thải sẽ đƣợc đƣa vào hệ thống 

xử lý để xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng. Cuối cùng là điều tra nguyên nhân 

và đƣa ra biện pháp khắc phục sự cố. 

Ngoài ra, trong thời gian tới để tránh xảy ra sự cố trên thì đơn vị quản lý sẽ 

nghiêm ngặt trong khâu giám sát, bảo trì thiết bị hệ thống lò đốt định kỳ đảm 

bảo lò đốt luôn hoạt động tốt. 

d. Đối với sự cố hệ thống xử lý khí thải bị lỏng hoặc hoạt động không 

hiệu quả 

Công nhân vận hành lò đốt, đƣợc các chuyên gia của hãng cung cấp thiết bị 

lò tập huấn trƣớc khi vận hành.  

Chú ý lƣợng NaOH đƣợc cho vào thƣờng xuyên, đúng liều lƣợng. Dung 

dịch đƣợc trộn đồng nhất trƣớc khi đƣa vào hệ thống xử lý khí thải của lò đốt 

nhằm tránh tình trạng nghẹt hệ thống xử lý khí thải. Định kỳ 6 tháng/lần, vệ sinh 

thiết bị lọc khí nhằm tăng cƣờng hiệu suất xử lý khí thải. 

Lò đốt CTRSH có van xả tắt (by-pass) để xả khí thải trực tiếp ra ống khói 

mà không qua hệ thống xử lý khí thải khi có sự cố đối với hệ thống xử lý khí 

thải. Bộ By-pass đƣợc điều khiển bằng điện hay bằng tay để đảm bảo tính an 

toàn tránh xảy ra sự cố nổ lò và ngừng nạp CTRSH ngay sau khi sử dụng van xả 

tắt nhằm hạn chế đƣợc khí thải xả ra môi trƣờng ở mức thấp nhất. 

Khi phát hiện sự cố hệ thống xử lý khí thải sẽ báo động toàn nhà máy, 

thông báo cho lãnh đạo nhà máy, sau đó ngừng vận hành nhà máy. Cuối cùng là 

điều tra nguyên nhân và đƣa ra biện pháp khắc phục sự cố. Nhà máy chỉ hoạt 

động trở lại khi hệ thống xử lý khí thải đã đƣợc sửa chữa. 

e. Đối với sự cố rò rỉ hay chảy tràn của hệ thống xử lý nƣớc thải, hệ 

thống gặp sự cố ngƣng hoạt động 
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Khi trạm xử lý nƣớc thải của Nhà máy xảy ra sự cố đến mức không thể 

hoạt động đƣợc nữa. Chủ Nhà máy sẽ dẫn toàn bộ nƣớc thải từ trạm xử lý nƣớc 

thải dẫn vào hồ điều hòa để lƣu chứa. Thể tích chứa của hồ điều hòa khoảng 378 

m
3
 (18m x 15m x 1,4m) có thể lƣu chứa nƣớc thải phát sinh của Nhà máy 

khoảng 15 ngày. 

Sau khi hệ thống xử lý nƣớc thải đã khắc phục sự cố, tiến hành sử dụng 

máy bơm, bơm nƣớc thải đƣợc lƣu chứa tại hồ điều hòa vào hệ thống xử lý nƣớc 

thải để tiếp tục xử lý, do lƣợng nƣớc thải tại Nhà máy phát sinh tối đa 13,9 

m
3
/ngày, trong khi đó công suất của hệ thống xử lý nƣớc thải là 25 m

3
/ngày, 

đảm bảo khả năng xử lý lƣợng nƣớc thải tồn dƣ của Nhà máy. 

f. Đối với sự cố dây chuyền sản xuất gạch Block 

Khi dây chuyền sản xuất gạch Block của Nhà máy xảy ra sự cố, toàn bộ 

lƣợng tro xỉ (50%) sẽ đƣợc lƣu chứa trong ngăn chứa tro của lò đốt rác, đến khi 

ngăn chứa này quá hết sức chứa mà dây chuyền sản xuất gạch Block chƣa đi vào 

vận hành đƣợc thì đƣa toàn bộ lƣợng tro xỉ phát sinh này về khu chôn lấp hợp vệ 

sinh số 2 (phân đợt 2) tại khu liên hợp xử lý chất thải cụm Long Xuyên, xã Bình 

Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 

3.7.  Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

a. Đối với sự cố thời tiết thay đổi (mƣa, bão) 

Khi thời tiết thay đổi nhƣ mƣa, bão thì độ ẩm của rác sẽ tăng lên, sẽ góp 

phần khó khăn trong quá trình đốt cháy. Tuy nhiên, đối với loại công nghệ áp 

dụng hiện tại thì lò đốt có thể chấp nhận rác thải sinh hoạt với độ ẩm của 

CTRSH sau khi sấy (trƣớc khi vào lò) W
d 
= 15% ÷ 20%. Thêm vào đó, đồng bộ 

với dây chuyền lò đốt có hệ thống sấy rác đạt độ ẩm để có thể đốt vì vậy có thể 

khắc phục sự cố này kịp thời và không đáng ngại. 

b. Đối với sự cố trong các trƣờng hợp tăng rác đột biến 

Vào các dịp tết, lễ, hội ƣớc tính lƣợng rác tăng khoảng 15 - 20% tổng lƣợng 

rác ngày bình thƣờng. Lƣợng rác phát sinh trong thời điểm các ngày tết, lệ hội 

vƣợt công suất xử lý của Nhà máy khoảng 4,7 tấn/ngày (Nguồn: Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, năm 2021). Đối 

với lƣợng rác phát sinh vƣợt mỗi ngày này sẽ đƣợc lƣu chứa tại Nhà máy và đốt 

dần khi qua thời điểm tết, lệ, hội đảm bảo không vƣợt công suất xử lý của Nhà 

máy. 

Công suất xử lý chất thải rắn của Nhà máy là 100 tấn ngày. Do đó, lƣợng 

rác phát sinh khoảng 4,7 tấn/ngày vào thời điểm các ngày tết, lễ hội sẽ đƣợc đốt 

dần đảm bảo không vƣợt công suất Nhà máy. 
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3.8.  Biện pháp bảo vệ môi trƣờng đối với nguồn nƣớc công trình thủy lợi 

khi hoạt động xả nƣớc thải vào công trình thủy lợi 

Không có. 

3.9.  Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không có. 

3.10. Các nội thay đổi của so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

Công ty chỉ thay đổi việc lắp đặt trạm quan trắc liên tục tự động, các hạng 

mục còn lại của cơ sở thì không thay đồi so với quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trƣờng. Các nội dung thay đổi cụ thể 

nhƣ sau: 

a.Trạm quan trắc tự động, liên tục theo Báo cáo Đánh giá tác động môi 

trƣờng đƣợc phê duyệt 

Nhà máy dự kiến lắp đặt 01 trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục để 

giám sát chất lƣợng khí thải sau xử lý của hệ thống lò đốt. Toàn bộ dữ liệu quan 

trắc chất lƣợng khí thải sẽ đƣợc hiển thị trực tiếp tại phòng điều khiển trung tâm 

của hệ thống, đồng thời truyền về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng theo đúng quy 

định tại Thông tƣ số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng.  

Vị trí lắp đặt: 

- Các thiết bị lấy mẫu và quan trắc tự động, liên tục: Trên ống khói lò đốt, 

khoan 03 lỗ đƣờng kính D100mm tại cao độ tƣơng đƣơng vị trí lấy mẫu quan 

trắc định kỳ: 01 lỗ lắp đặt đầu hút mẫu, 01 lỗ lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ và lƣu 

lƣợng, 01 lỗ lắp đặt thiết bị đo bụi tổng. Lắp đặt 01 camera giám sát các thiết bị 

đo tại sàn thao tác.  

- Nhà trạm: Là nhà điều khiển của hệ thống lò đốt rác đƣợc đặt gần khu vực 

ống khói. Trong nhà trạm có lắp đặt điều hòa không khí 9.000 BTU, tủ điện, tủ 

máy phân tích, bình khí chuẩn.  
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Hình 3.8. Trạm quan trắc liên tục, tự động khí thải của dự án 

b. Nội dung điều chỉnh 

 Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới có công suất 02 lò đốt rác sinh hoạt 

(công nghệ MBF-100) có công suất vận hành an toàn của mỗi lò đốt ở mức từ 

1,7-2 tấn/giờ nên Nhà máy thuộc số thứ tự số 4 cột 6 của Phụ lục XXIX về quan 

trắc khí thải tự động, liên tục và quan trắc khí thải định kỳ của Nghị định 

80/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chình Phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng.  

 Tuy nhiên, căn cứ tại điểm b khoản 2 và tại điểm a khoản 5 điều 98 đối 

với việc quan trắc khí thải công nghiệp tự động, liên tục tại Nghị định 

80/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trƣờng thì Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới đƣợc miễn 

quan trắc môi trƣờng khí thải tự động, liên tục.  

 Do đó, Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An Giang không thực hiện 

quan trắc môi trƣờng khí thải liên tục, tự động tại Nhà máy xử lý chất thải rắn 

Chợ Mới.  
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

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

4.1.1. Nguồn phát sinh nƣớc thải 

 - Nguồn số 01: Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên 

tại nhà máy. Lƣu lƣợng thải 0,9 m
3
/ngày đêm. 

- Nguồn số 02: Nƣớc thải phát sinh từ rỉ rác tại khu vực phân loại rác. Lƣu 

lƣợng thải 10 m
3
/ngày đêm. 

- Nguồn số 03: Nƣớc thải phát sinh từ việc rửa xe tại Nhà máy. Lƣu lƣợng 

thải 3 m
3
/ngày đêm. 

- Nguồn số 04: Nƣớc thải phát sinh từ việc xử lý khí thải của lò đốt. Lƣu 

lƣợng thải 11,8 m
3
/ngày đêm. 

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

Lƣu lƣợng xả thải lớn nhất là 25 m
3
/ngày đêm, tƣơng đƣơng 1,042 m

3
/giờ 

(thời gian xả nƣớc thải 24 giờ/ngày đêm từ 1h đến 24h). 

4.1.3. Dòng nƣớc thải 

 Số lƣợng dòng nƣớc thải đề nghị cấp phép: 01 dòng nƣớc thải sau xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp (cột B). 

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

nƣớc thải 

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

TT Thông số Đơn vị Giới hạn xin phép 

1 pH - 5,5 - 9 

2 Độ màu Pt/Co 150 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/L 100 

4 COD mg/L 150 

5 BOD5 mg/L 50 

6 Amoni (tính theo N) mg/L 10 

7 Tổng Nitơ mg/L 40 

8 Tổng Photpho (tính theo P) mg/L 6 

9 Dầu mỡ khoáng mg/L 10 
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TT Thông số Đơn vị Giới hạn xin phép 

10 Clo dƣ mg/L 2 

11 Coliform MPN/100mL 5.000 

4.1.5. Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

- Tọa độ vị trí xả thải: X (m): 579567; Y (m): 1162343 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến 105
0
45

’
 múi chiếu 3

0
). 

- Phƣơng thức xả nƣớc thải:  

+ Chế độ xả: Liên tục. 

+ Thời gian xả: 24h/ngày đêm (từ 1h đến 24h). 

+ Tự chảy sau xử lý. 

+ Nƣớc thải sau khi xử lý QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải công nghiệp (cột B), nƣớc thải dẫn về bể điều hòa (không 

xả nước thải ra ngoài môi trường) bằng đƣờng ông PVC Ø300 với chiều dài 

3m. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Bể điều hòa (không xả nước thải ra ngoài môi 

trường).   

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

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

 Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ quá trình xử lý chất thải rắn. Lƣu 

lƣợng thải 40.000 m
3
/giờ (mỗi lò đốt có lƣu lƣợng thải là 20.000 m

3
/giờ/lò đốt). 

4.1.2. Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép 

Lƣu lƣợng xả thải lớn nhất là 40.000 m
3
/giờ, tƣơng đƣơng 1.666,67 m

3
/giờ 

(thời gian xả khí thải 24 giờ/ngày đêm từ 1h đến 24h). 

4.1.3. Dòng khí thải 

 Số lƣợng dòng khí thải đề nghị cấp phép: 01 dòng khí thải sau xử lý đạt 

QCVN 61-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải 

rắn sinh hoạt. 

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

khí thải 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng “Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới” 

     Đơn vị tƣ vấn: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trƣờng An Giang    58 
          Địa chỉ: Số 822, Trần Hƣng Đạo, Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang 

                         Điện thoại: 02963. 955008/009    Fax: 02963.857.534 

Bảng 4.2. Giới hạn và nồng độ chất ô nhiễm chính đề nghị cấp phép 

TT Thông số Đơn vị Giới hạn xin phép 

1 
Nhiệt độ khí thải  

(đo tại điểm lấy mẫu) 
0
C ≤ 180 

2 Nhiệt độ buồng sơ cấp 
0
C ≥ 400 

3 Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp 
0
C ≥ 950 

4 CO mg/Nm
3 

250 

5 NOx (tính theo NO2) mg/Nm
3
 500 

6 SO2 mg/Nm
3
 250 

7 HCl mg/Nm
3
 50 

8 Cd mg/Nm
3
 0,16 

9 Hg mg/Nm
3
 0,2 

10 Pb mg/Nm
3
 1,2 

11 Tổng đioxin/furan mg/Nm
3
 0,6 

4.1.5. Vị trí, phƣơng thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận khí thải 

- Tọa độ vị trí xả thải: X (m): 579580; Y (m): 1162328 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến 105
0
45

’
 múi chiếu 3

0
 ). 

- Phƣơng thức xả khí thải:  

+ Chế độ xả: Liên tục. 

+ Thời gian xả: 11h/ngày đêm (từ 7h đến 17h). 

+ Khí thải sau khi xử lý đạt QCVN 61-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt và thải ra môi trƣờng bằng đƣờng 

ống by-pass với chiều cao 20,8m. 

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

Không có. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tƣ thực hiện dịch vụ xử lý 

chất thải nguy hại 

Không có. 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tƣ có nhập khẩu phế liệu từ 

nƣớc ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

Không có. 
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CHƢƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ  

CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG 

 Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trƣờng của Nhà máy, chủ đầu tƣ rà 

soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng 

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

A. Trƣờng hợp dự án đầu tƣ đƣợc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng theo quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng 

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

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

STT Công trình xử lý 
Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự 

kiến đạt đƣợc 

I Đối với nƣớc thải 

1 
Hệ thống xử lý nƣớc thải 25 

m
3
/ngày đêm 

Ngày 

01/03/2023 

Ngày 

31/5/2023 
100% 

II Đối với khí thải 

1 Hệ thống xử lý khí thải 
Ngày 

01/03/2023 

Ngày 

31/05/2023 
100% 

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

trình, thiết bị xử lý chất thải 

a. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trƣớc khi 

thải ra ngoài môi trƣờng hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị 

xử lý 

Nhà máy không thuộc Cột 3, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP nên việc quan trắc chất thải do chủ đầu tƣ tự quyết định nhƣng 

phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

STT Công trình xử lý 

Thời gian lấy mẫu giai 

đoạn điều chỉnh hiệu 

suất 

Thời gian lấy mẫu giai 

đoạn vận hành ổn định 

I Đối với nƣớc thải 

1 

Hệ thống xử lý nƣớc 

thải 25 m
3
/ngày đêm 

 

Đầu vào và đầu ra 

HTXL nước thải: 

+ Lần 1: Ngày 01 tháng 

03 năm 2023. 

+ Lần 2: Ngày 15 tháng 

03 năm 2023. 

Đầu vào HTXL nước thải 

+ Lần 1: Ngày 05 tháng 

06 năm 2023 

Đầu ra HTXL nước thải 

+ Lần 1: Ngày 05 tháng 

06 năm 2023. 
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STT Công trình xử lý 

Thời gian lấy mẫu giai 

đoạn điều chỉnh hiệu 

suất 

Thời gian lấy mẫu giai 

đoạn vận hành ổn định 

+ Lần 2: Ngày 06 tháng 

06 năm 2023. 

+ Lần 3: Ngày 07 tháng 

06 năm 2023. 

II Đối với khí thải 

1 
Hệ thống xử lý khí 

thải 

Đầu ra HTXL khí thải: 

+ Lần 1: Ngày 01 tháng 

03 năm 2023. 

+ Lần 2: Ngày 15 tháng 

03 năm 2023. 

Đầu ra HTXL khí thải: 

+ Lần 1: Ngày 05 tháng 

06 năm 2023. 

+ Lần 2: Ngày 06 tháng 

06 năm 2023. 

+ Lần 3: Ngày 07 tháng 

06 năm 2023. 

b. 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 (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn) 

  Hệ thống xử lý nƣớc thải 25 m
3
/ngày đêm 

* Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất  

(1) Đầu vào HTXL nƣớc thải: pH; độ màu; chất rắn lơ lửng (SS); COD; 

BOD5; Amoni (tính theo N); Tổng Nitơ; Tổng Photpho (tính theo P); Dầu mỡ 

khoáng; Clo dƣ; Coliform; Lƣu lƣợng thải. 

(2) Đầu ra HTXL nƣớc thải: pH; độ màu; chất rắn lơ lửng (SS); COD; 

BOD5; Amoni (tính theo N); Tổng Nitơ; Tổng Photpho (tính theo P); Dầu mỡ 

khoáng; Clo dƣ; Coliform; Lƣu lƣợng thải. 

- Tần suất thu mẫu: 15 ngày/lần (2 lần).  

- Tổng số lượng mẫu: 1 (mẫu tổ hợp) x 2 (vị trí lấy mẫu) x 2 lần = 4 mẫu. 

* Ghi chú: Mẫu tổ hợp: gồm 3 mẫu đơn lấy 3 thời điểm (sáng, trưa, chiều) 

hoặc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu, giữa, cuối) của ca sản xuất, được trộn đều 

với nhau.  

 * Giai đoạn vận hành ổn định: 

(1) Đầu vào HTXL nƣớc thải: pH; độ màu; chất rắn lơ lửng (SS); COD; 

BOD5; Amoni (tính theo N); Tổng Nitơ; Tổng Photpho (tính theo P); Dầu mỡ 

khoáng; Clo dƣ; Coliform; Lƣu lƣợng thải. 

(2) Đầu ra HTXL nƣớc thải: pH; độ màu; chất rắn lơ lửng (SS); COD; 

BOD5; Amoni (tính theo N); Tổng Nitơ; Tổng Photpho (tính theo P); Dầu mỡ 

khoáng; Clo dƣ; Coliform; Lƣu lƣợng thải. 
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- Tần suất thu mẫu: 03 ngày liên tục sau giai đoạn điều chỉnh hiệu suất. 

- Tổng số lượng mẫu: 04 mẫu, trong đó: 

+ Nƣớc thải đầu vào: 1 (mẫu đơn) x 1 (vị trí lấy mẫu) x 1 lần = 1 mẫu. 

+ Nƣớc thải đầu ra: 1 (mẫu đơn) x 1 (vị trí lấy mẫu) x 3 lần = 3 mẫu. 

* Ghi chú: Mẫu nước thải đầu ra phải thu liên tục 3 ngày liên tiếp, 01 

ngày/lần. Trường hợp bất khả kháng không lấu mẫu và phân tích liên tiếp được, 

thì phải thực hiện sang ngày tiếp theo. 

 Hệ thống xử lý khí thải 

* Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất 

 Do hệ thống thiết kế đồng bộ với lò đốt và là hệ thống khép kín nên 

không thể thu mẫu theo từng công đoạn xử lý khí thải. 

Đầu ra HTXL khí thải: Nhiệt độ khí thải (đo tại điểm lấy mẫu); nhiệt độ 

buồng sơ cấp; nhiệt độ buồng đốt thứ cấp; CO; NOx (tính theo NO2); SO2; HCl; 

Cd; Hg; Pb; Tổng đioxin/furan; Lƣu lƣợng thải. 

- Tần suất thu mẫu: 15 ngày/lần (2 lần).  

- Tổng số lượng mẫu: 1 (mẫu tổ hợp) x 1 (vị trí lấy mẫu) x 2 lần = 2 mẫu. 

* Ghi chú: Mẫu tổ hợp được lấy theo phương pháp lấy mẫu liên tục 

(phương pháp đẳng động lực, đẳng tốc và phương pháp khác theo quy định về 

kỹ thuật quan trắc môi trường) để đo đạc, phân tích các thông số theo quy định 

hoặc một mẫy tổ hợp được xác định kết quả là giá trị trung bình của 03 kết quả 

đo đạc của các thiết bị đo nhanh hiện trường ở 03 thời điểm khác nhau trong 

ngày (sáng, trưa – chiều, chiều – tối)hoặc 03 thời điểm khác nhau (đầu, giữa, 

cuối)của ca sản xuất. 

 * Giai đoạn vận hành ổn định: 

Đầu ra HTXL khí thải: Nhiệt độ khí thải (đo tại điểm lấy mẫu); nhiệt độ 

buồng sơ cấp; nhiệt độ buồng đốt thứ cấp; CO; NOx (tính theo NO2); SO2; HCl; 

Cd; Hg; Pb; Tổng đioxin/furan; Lƣu lƣợng thải. 

- Tần suất thu mẫu: 03 ngày liên tục sau giai đoạn điều chỉnh hiệu suất. 

- Tổng số lượng mẫu: 1 (mẫu đơn) x 1 (vị trí lấy mẫu) x 3 lần = 3 mẫu. 

* Ghi chú: Mẫu khí thải đầu ra phải thu liên tục 3 ngày liên tiếp, 01 

ngày/lần. Trường hợp bất khả kháng không lấu mẫu và phân tích liên tiếp được, 

thì phải thực hiện sang ngày tiếp theo. 
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* Thời gian đo đạc, lấy mẫu của hệ thống xử lý nước thải công suất 25 

m
3
/ngày đêm và hệ thống xử lý khí thải 

Số lần đo 

đạc 

Thời gian đo đạc lấy mẫu 

Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất Giai đoạn vận hành ổn định 

 Hệ thống xử lý nƣớc thải 25 m
3
/ngày đêm 

Lần 1 
Đầu vào và đầu ra HTXL nƣớc thải: 

Ngày 01 tháng 03 năm 2023. 

Đầu vào HTXL nƣớc thải: Ngày 

05 tháng 06 năm 2023 

Đầu ra HTXL nƣớc thải: Ngày 05 

tháng 06 năm 2023 

Lần 2 
Đầu vào và đầu ra HTXL nƣớc thải: 

Ngày 15 tháng 03 năm 2023. 

Đầu ra HTXL nƣớc thải: 

Ngày 06 tháng 06 năm 2023 

Lần 3 - 
Đầu ra HTXL nƣớc thải: 

Ngày 07 tháng 06 năm 2023 

 Hệ thống xử lý khí thải 

Lần 1 
Đầu ra HTXL khí thải: Ngày 01 tháng 

03 năm 2023. 

Đầu ra HTXL khí thải: Ngày 05 

tháng 06 năm 2023 

Lần 2 
Đầu ra HTXL khí thải: Ngày 15 tháng 

03 năm 2023. 

Đầu ra HTXL khí thải: 

Ngày 06 tháng 06 năm 2023 

Lần 3 - 
Đầu ra HTXL khí thải: 

Ngày 07 tháng 06 năm 2023 

c. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến 

phối để thực hiện kế hoạch 

- Tên đơn vị thực hiện:  

+ Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trƣờng An Giang. 

+ Trung tâm Tƣ vấn công nghệ môi trƣờng và An toàn vệ sinh lao động. 

- Địa chỉ: 822, Trần Hƣng Đạo, phƣờng Bình Khánh, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Chứng chỉ kèm theo:  

+ ISO 17025 số hiệu Vilas 515. 

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

môi trƣờng với số hiệu VIMCERTS 041 – Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật  

tài nguyên môi trƣờng tỉnh An Giang. 

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

môi trƣờng với số hiệu VIMCERTS 026 – Trung tâm Tƣ vấn công nghệ môi 

trƣờng và An toàn vệ sinh lao động. 
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5.2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 

quy định của pháp luật 

 5.2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

a. Quan trắc nƣớc thải 

- Số lƣợng mẫu: 02 mẫu. 

- Vị trí giám sát:  

+ Đầu ra của hệ thống xử lý nƣớc thải 25 m
3
/ngày đêm. 

+ Đầu vào của hệ thống xử lý nƣớc thải 25 m
3
/ngày đêm. 

- Thông số giám sát: pH; độ màu; chất rắn lơ lửng (SS); COD; BOD5; 

Amoni (tính theo N); Tổng Nitơ; Tổng Photpho (tính theo P); Dầu mỡ khoáng; 

Clo dƣ; Coliform; Lƣu lƣợng thải; Fe; Mn; Cu; Zn; Pb. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/3 tháng. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp (cột B). 

b. Quan trắc khí thải 

- Số lƣợng mẫu: 03 mẫu. 

- Vị trí và thông số giám sát: 

+ Đầu vào tại sau bộ phận giải nhiệt của hệ thống xử lý khí thải lò đốt 1. 

Thông số giám sát: Lƣu lƣợng, bụi tổng, SO2, NOx, CO, HCl, Cd, Hg, Pb, 

đioxin/furan. 

+ Đầu vào tại sau bộ phận giải nhiệt của hệ thống xử lý khí thải lò đốt 2. 

Thông số giám sát: Lƣu lƣợng, bụi tổng, SO2, NOx, CO, HCl, Cd, Hg, Pb, 

đioxin/furan. 

+  Đầu ra tại ống khói của hệ thống xử lý khí thải. Thông số giám sát: HCl, 

Cd, Hg, Pb, tổng đioxin/furan. 

- Tần suất giám sát: 01 lần/3 tháng. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 61-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. 

c. Quan trắc không khí xung quanh 

- Số lƣợng mẫu: 01 mẫu. 

- Vị trí giám sát: Tại nhà dân gần nhất. 
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- Thông số giám sát: Tiếng ồn; bụi tổng; CO; NO2; SO2; H2S VÀ Methul 

mecarptane (CH3SH). 

- Tần suất giám sát: 01 lần/6 tháng. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

không khí xung quanh. 

+ QCVN 062013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh (thông số H2S và CH3SH). 

5.2.2. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng liên tục, tự động 

Không có 

5.2.3. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

a. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới sẽ tiến hành phân loại rác và xử lý 

theo dây chuyền của Nhà máy theo quy định Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng.  

- Tần suất thu gom: 01 lần/ngày. 

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

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

b. Giám sát chất thải rắn sản xuất 

- Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới sẽ tiến hành phân loại chất thải nhƣ: 

Tro xỉ, sành sứ, thủy tinh, gạch vụn, xà bần các loại,…và vận chuyển đến khu 

vực xử lý theo đúng quy định Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng.  

- Tần suất thu gom: 01 lần/ngày. 

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

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

c. Giám sát chất thải rắn nguy hại 

- Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới sẽ hợp đồng với đơn vị đủ chức 

năng thu gom và xử lý theo đúng quy định thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng). 
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- Tần suất thu gom: 01 lần/tuần. 

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

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

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

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm của Nhà máy xử lý chất 

thải rắn Chợ Mới đƣợc trình bày cụ thể nhƣ sau:  

Bảng 5.1. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 

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

1 Quan trắc nƣớc thải 8.000.000 

2 Quan trắc khí thải 17.000.000 

3 Quan trắc không khí xung quanh 4.000.000 

4 
Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng 

định kỳ theo năm 
3.800.000 

Tổng 32.800.000 
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CHƢƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

- Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An Giang kết các nội dung, thông tin 

nêu trên và giấy tờ kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trƣờng là đúng sự 

thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật nếu thông tin báo cáo thiếu 

trung thực . 

- Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An Giang cam kết việc xử lý chất 

thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trƣờng. 

- Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tƣ sẽ thực hiện giám sát môi trƣờng 

định kỳ nhƣ sau: 

+ Đảm bảo nƣớc thải sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp (cột 

B). 

+ Khí thải đƣợc thu gom và xử lý đạt quy chuẩn hiện hành QCVN 61-

MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh 

hoạt. 

- Cam kết quản lý, lƣu trữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 

thông thƣờng, chất thải rắn sản xuất và chất thải nguy hại theo quy định tại 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng. 

- Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An Giang thực hiện đúng, đầy đủ các 

quy định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, các quy định pháp luật khác có liên 

quan và các quy chuẩn hiện hành.  

- Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An Giang kết xả thải đúng theo Giấy 

phép môi trƣờng đã đƣợc cấp. 

- Khi có sự cố xảy ra chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý 

môi trƣờng địa phƣơng để xử lý kịp thời các nguồn ô nhiễm. 

- Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp 

xảy ra rủi ro, sự cố môi trƣờng do quá trình thực hiện đầu tƣ. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần. 

- Quyết định số 869/QĐ-STNMT ngày 05/08/2021 của Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

của Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới. 

- Quyết định số 2567/SXD-QLXD ngày 12/10/2017 của Giám đốc Sở Xây 

dựng về việc thông báo kết quả  thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tƣ xây dựng 

Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới. 

- Quyết định số 141/2017/QĐ-CtyMTĐTAG ngày 17.10/2017 của Chủ 

Tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An Giang về việc 

phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tƣ xây dựng (điều chỉnh công 

suất 36 tấn lên 100 tấn) Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới. 

- Quyết định số 77/QĐ-Cty MTĐTAG ngày 10/8/2020 của Chủ Tịch Hội 

đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An Giang về việc phê duyệt 

bổ sung hạng mục thiết bị, điều chỉnh tổng mức đầu tƣ, điều chỉnh thời gian thực 

hiện Báo cáo nghiên cứu khà thi dự án đầu tƣ xây dựng Dự án Nhà máy xử lý 

chất thải rắn Chợ Mới. 

- Bản sao Hợp đồng thuê sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tƣ theo quy 

định của pháp luật. 

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

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

trƣờng với số hiệu VIMCERTS 041. 

- ISO 17025 số hiệu Vilas 515. 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể. 

- Bản vẽ thoát nƣớc. 

 - Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chƣơng trình quan trắc môi trƣờng. 
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