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CHƯƠNG I. 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành 

- Địa chỉ văn phòng: 113/89 An Dương Vương, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình 

Tân, Tp.HCM. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: (Ông) Lê Hữu Nghĩa 

- Điện thoại: (028) 39803129;    Fax: (028) 54322380 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302384923 đăng ký lần đầu ngày 14 tháng 

08 năm 2001; đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 01 tháng 04 năm 2021. 

2. Tên dự án đầu tư: “KHU DÂN CƯ LÊ THÀNH – AN LẠC” 

2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:  

Diện tích dự án “Khu dân cư Lê Thành – An Lạc” là có diện tích 19.990,9 m2 và diện 

tích phù hợp quy hoạch là 19.505 m2 tọa lạc tại phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM. 

Ranh giới khu đất được giới hạn bởi: 

 Phía Bắc giáp: đất ruộng. 

 Phía Nam giáp: giáp Công ty FUCHUN (Sản xuất bao bì) và Công ty MISO VINA 

(sản xuất giày). 

 Phía Đông giáp: đất ruộng. 

 Phía Tây giáp: đường Lê Tấn Bê và đường nhựa ra đường Hồ Học Lãm đối diện 

là khu dân cư với các căn nhà thấp tầng (1-3 tầng). 

Vị trí khu vực dự án với các vùng lân cận được thể hiện trong Hình 1.1 

 

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí tiếp giáp và ranh giới dự án 

VỊ TRÍ  

DỰ ÁN 
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2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư 

Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép môi trường của dự án 

đầu tư được thiết lập trên cơ sở các văn bản pháp lý sau như sau: 

- Công văn số 1856/UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ngày 29/6/2016 về chấp 

thuận Bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Lê Thành tại phường An Lạc, 

quận Bình Tân. 

- Quyết định số 2365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tp.HCM ngày 16/5/2014 Về cho 

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành được chuyển mục đích sử dụng đất để 

đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 

- Quyết định số 209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ngày 10/01/2014 Về 

điều chỉnh chấp thuận Bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Lê Thành tại 

phường An Lạc, quận Bình Tân. 

- Thông báo số 11/TB-TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân ngày 

25/01/2014 Về việc chấp thuận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án Xây 

dựng Khu dân cư Lê Thành – An Lạc. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên số 

0302384923 đăng ký lần đầu ngày 14/8/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 

01/04/2021. 

- Giấy phép xây dựng số 156/GPXD ngày 11/08/2017 của Sở Xây Dựng TP.HCM về cấp 

giấy phép xây dựng dự án Khu dân cư Lê Thành tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 

- Giấy phép thi công số 153/GPXD ngày 20/01/2021 của của UBND Quận Bình Tân về 

cấp giấy phép thi công công trình đào đường đấu nối cống nhánh thoát nước thuộc dự án 

Khu dân cư Lê Thành tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 

- Văn bản số 1289/UBND ngày 27/04/2021 của của UBND Quận Bình Tân về đấu nối 

gioa thông đường nội bộ thuộc dự án Khu dân cư Lê Thành kết nối với đường Lê Tấn Bê 

tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 

- Văn bản số 1856/ UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ngày 29/06/2016 Về Chấp 

thuận Bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Lê Thành tại phường An Lạc, 

quận Bình Tân. 

 (Các văn bản pháp lý về dự án được đính kèm trong phụ lục I của báo cáo) 

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 

- Quyết định số 1303/QĐ-STNMT-CCBVMT của Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM 

ngày 01/06/2017 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Khu 

dân cư Lê Thành – An Lạc” của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành ở tại 

phường An Lạc, quận Bình Tân. 
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- Biên bản kiểm tra công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm của 

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ngày 26/11/2021 của dự án “Khu dân cư Lê 

Thành – An Lạc” của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành ở tại phường An 

Lạc, quận Bình Tân. 

- Văn bản số 8964/ STNMT – CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ngày 

21/12/2021 Về thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành thử 

nghiệm của dự án “Khu dân cư Lê Thành – An Lạc” cho Công ty TNHH Thương mại 

Xây dựng Lê Thành tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 

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

tư công):  

Dự án “Khu Dân Cư Lê Thành – An Lạc” có tổng mức vốn đầu tư: 461.641.910.000 

đồng (Bốn trăm sáu mươi mốt tỷ sáu trăm bốn mươi mốt triệu chín trăm mười nghìn 

đồng) là dự án đầu tư là dự án đầu tư thuộc đối tượng đã có phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường và đang trong quá trình vân hành thử nghiệm trước ngày Luật bảo 

vệ môi trường 2020 có hiệu lực: 

+  Thuộc mục số 2, I các dự án nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu 

chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và  thuộc mục số 9, III các dự án có 

phát sinh nước thải từ 500 đến 3.000 m3/ngàyđêm và không thuộc loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm, Phụ lục IV, nhóm II Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết 

một số điều Luật Bảo vệ môi trường thì dự án “Khu Dân Cư Lê Thành – An Lạc” thuộc 

đối tượng phải lập hồ sơ đề xuất cấp Giấp phép môi trường (GPMT). Hồ sơ đề xuất cấp 

Giấp phép môi trường của dự án trình UBND Thành phố Hồ Chí Mính phê duyệt. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư. 

3.1.  Công suất dự án đầu tư:  

3.1.1. Quy mô, công suất: Khu dân cư Lê Thành – An Lạc, diện tích 19.505 m2, dân số 

1.480 người, quy mô 19 nền nhà phố, 930 căn hộ ở. 

+ Khu nền nhà phố (block A): 

 Tầng cao xây dựng: trệt +2 lầu + sân thượng 

 Tổng diện tích đất ở: 1.977 m2 

+ Khu chung cư:  4 block chung cư (block B, block C, block D, block E) bố trí 930 căn 

hộ ở và thương mại dịch vụ. 

 Tổng diện tích đất ở: 10.126 m2 

 Tầng cao xây dựng/block: 01 tầng bán hầm + 05 tầng 

 Thương mại, dịch vụ công cộng: 2.122 m2 sàn (kinh doanh và nhà trẻ) 

- Công nghệ và loại hình dự án: Dự án khu dân cư đã có phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường và đang trong quá trình vận hành thử nghiệm trước ngày luật này có 

hiệu lực. 
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Khu dân cư Lê Thành – An Lạc với đầy đủ các hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu 

sinh sống của người dân khu vực và lân cận. 

3.1.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án 

A. Cơ cấu sử dụng đất 

Tổng diện tích khu đất là 19.505 m2, diện tích đất được trình bày ở Bảng 1.1 

Bảng 1.1: Cân bằng đất đai khu dự án 

 

STT 

 

Loại đất 

 

Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

Ghi chú 

 

Đã duyệt 

theo QĐ số 

209/QĐ-

UBND ngày 

10/1/2014 của 

UBND quận 

Bình Tân 

Điều chỉnh theo 

công văn số 

1856/UBND 

ngày 29/6/2016 

của UNBD quận 

Bình Tân 

Đã 

duyệt 

Điều 

chỉnh 

1 Đất ở 12.103 12.103 62,05 62,05 
Không 

thay đổi 

2 

Đất công 

trình 

công 

cộng 

70 110 0,36 0,56 
Thay đổi 

diện tích 

3 
Đất cây 

xanh 
2.070 3.025 10,61 15,51 

Thay đổi 

diện tích 

4 
Đất giao 

thông 
5.262 2.735 26,98 14,02 

Thay đổi 

diện tích 

5 

Đất cây 

xanh 

trường 

học 

- 1.532 - 7,85 
Thay đổi 

quy hoạch 

Tổng cộng 19.505 19.505 100 100  

Nguồn: Thuyết minh đầu tư dự án Khu dân cư Lê Thành – An Lạc, 2016 

B. Các hạng mục công trình chính 

 Khu nhà phố (ký hiệu Block A) 

- Tổng diện tích khuôn viên  : 1.977 m2 

- Tổng số nền    : 19 nền nhà phố 

- Mật độ xây dựng bình quân  : 51,78 % 

- Tầng cao xây dựng   : 01 trệt + 02 lầu + sân thượng 

- Diện tích mỗi nền    : 95 m2 (19m x 5m) 

- Diện tích xây dựng mỗi nền  : 70 m2 (14m x 5m) 

- Khoảng lùi sân trước   : 3,0m 

- Khoảng lùi sân sau   : 2,0m 

 Khu chung cư (Block B, Block C, Block D và Block E) 

- Tổng diện tích khuôn viên  : 10.126 m2 

- Số căn hộ      : 930 căn hộ 
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- Mật độ xây dựng cho toàn khu  : 51,78 % 

- Tầng cao xây dựng   : Bán tầng hầm + 05 tầng 

- Chiều cao xây dựng    : 22,8 m  

Gồm 4 block chung cư riêng biệt (ký hiệu Block B, Block C, Block D, Block E) với 930 

căn hộ ở trong đó mỗi Block chung cư bao gồm 01 tầng bán hầm và 05 tầng. Phân bố 

chức năng cơ bản tại các tầng của mỗi block chung cré ư được trình bày trong Bảng 1.2 

Bảng 1.2: Bố trí chức năng các tầng của các Block nhà 

Tầng 
Diện tích 

sàn (m2) 
Chiều cao 

Bố trí công 

năng 
Mô tả 

Block B 

Bán 

tầng 

hầm 

2.535 m2 +3,0m và 

0,8m 

- Khu vực để 

xe: 2.071 m2 

- Phòng kỹ 

thuật (điện) 

-  Bể tự hoại 

bố trí ngầm 

Bán tầng hầm được bố trí 

ngầm dưới mặt đất – 0,8m với 

lối lên xuống rộng 3,0m. Phần 

diện tích còn lại là khu kỹ thuật 

và đậu xe.  

Các cầu thang bộ thoát hiểm 

được bố trí phân bố đều ở các 

khu vực nhằm đảm bảo tốt 

công tác thoát hiểm khi xảy ra 

sự cố. Giao thông chiều đứng 

từ bán tầng hầm lên đến tầng 5 

bằng cụm thang bộ.  

Không gian trống bên trong 

bán tầng hầm chủ yếu bố trí 

diện tích đậu xe. 

Tầng 

trệt – 

tầng 

4 

2.535 

m²/tầng 

+ 3,3m/tầng Bố trí căn hộ 

chung cư và 

phụ trợ. 

 

Mặt bằng mỗi tầng bố trí 51 

căn hộ ở. 

Diện tích điển hình mỗi căn 

hộ: 34 m2 – 41 m2. 

Lối đi, cầu thang. 

Block C 

Bán 

tầng 

hầm 

2.474 m2 +3,0m và 

0,8m 

- Khu thương 

mại dịch vụ 

(siêu thị mini, 

cửa hàng gia 

dụng,…): 519 

m2. 

Khu trường 

Bán tầng hầm được bố trí 

ngầm dưới mặt đất – 0,8m với 

lối lên xuống rộng 3,0m.  

Các cầu thang bộ thoát hiểm 

được bố trí phân bố đều ở các 

khu vực nhằm đảm bảo tốt 

công tác thoát hiểm khi xảy ra 
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Tầng 
Diện tích 

sàn (m2) 
Chiều cao 

Bố trí công 

năng 
Mô tả 

mầm non: 865 

m2. 

Khu sinh hoạt 

cộng đồng: 

602 m2. 

- Phòng kỹ 

thuật (điện). 

-  Bể tự hoại 

bố trí ngầm. 

sự cố. Giao thông chiều đứng 

từ bán tầng hầm lên đến tầng 5 

bằng cụm thang bộ.  

Bố trí khu tiện ích: phòng sinh 

hoạt cộng đồng, khu thương 

mại dịch vụ và khu trường mần 

non. 

Tầng 

trệt – 

tầng 

4 

2.474 

m²/tầng 

+ 3,3m/tầng Bố trí căn hộ 

chung cư và 

phụ trợ. 

 

Mặt bằng mỗi tầng bố trí 49 

căn hộ ở. 

Diện tích điển hình mỗi căn 

hộ: 34 m2 – 41 m2. 

Lối đi, cầu thang. 

Block D 

Bán 

tầng 

hầm 

1.842 m2 +3,0m và 

0,8m 

- Khu vực để 

xe: 1.479 m2 

- Phòng kỹ 

thuật (điện) 

- Bể nước cấp 

ngầm 

-  Bể tự hoại 

bố trí ngầm 

Bán tầng hầm được bố trí 

ngầm dưới mặt đất – 0,8m với 

lối lên xuống rộng 3,0m. Phần 

diện tích còn lại là khu kỹ thuật 

và đậu xe.  

Các cầu thang bộ thoát hiểm 

được bố trí phân bố đều ở các 

khu vực nhằm đảm bảo tốt 

công tác thoát hiểm khi xảy ra 

sự cố. Giao thông chiều đứng 

từ bán tầng hầm lên đến tầng 5 

bằng cụm thang bộ.  

Không gian trống bên trong 

bán tầng hầm chủ yếu bố trí 

diện tích đậu xe. 

Tầng 

trệt – 

tầng 

4 

2.474 

m²/tầng 

+ 3,3m/tầng Bố trí căn hộ 

chung cư và 

phụ trợ. 

 

Mặt bằng mỗi tầng bố trí 43 

căn hộ ở. 

Diện tích điển hình mỗi căn 

hộ: 34 m2 – 41 m2. 

Lối đi, cầu thang, thang máy. 

Block E 
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Tầng 
Diện tích 

sàn (m2) 
Chiều cao 

Bố trí công 

năng 
Mô tả 

Bán 

tầng 

hầm 

1.842 m2 +3,0m và 

0,8m 

- Khu thương 

mại dịch vụ 

(siêu thị mini, 

cửa hàng gia 

dụng,…): 738 

m2. 

- Phòng kỹ 

thuật (điện). 

-  Bể tự hoại 

bố trí ngầm. 

Bán tầng hầm được bố trí 

ngầm dưới mặt đất – 0,8m với 

lối lên xuống rộng 3,0m.  

Các cầu thang bộ thoát hiểm 

được bố trí phân bố đều ở các 

khu vực nhằm đảm bảo tốt 

công tác thoát hiểm khi xảy ra 

sự cố. Giao thông chiều đứng 

từ bán tầng hầm lên đến tầng 5 

bằng cụm thang bộ.  

Bố trí khu tiện ích: phòng sinh 

hoạt cộng đồng, khu thương 

mại dịch vụ. 

Tầng 

trệt – 

tầng 

4 

1.842 

m²/tầng 

+ 3,3m/tầng Bố trí căn hộ 

chung cư và 

phụ trợ. 

 

Mặt bằng mỗi tầng bố trí 43 

căn hộ ở. 

Diện tích điển hình mỗi căn 

hộ: 34 m2 – 41 m2. 

Lối đi, cầu thang. 

Nguồn: Thuyết minh đầu tư dự án Khu dân cư Lê Thành – An Lạc, 2016 

C. Các hạng mục công trình phụ trợ 

 Hệ thống giao thông, cây xanh, sân bãi 

- Diện tích giao thông nội bộ và sân bãi ngoài trời: 2.735 m2 bao xung quanh công trình 

đóng vai trò là đường giao thông tiếp cận khu thương mại dịch vụ và là đường cứu 

hỏa. 

- Diện tích công viên cây xanh: 4.557 m2 trong đó khu công viên cây xanh công cộng 

có diện tích 3.025 m2 và khu công viên cây xanh, sân phục vụ cho trường mầm non 

bên ngoài block chung cư có diện tích 1.532 m2. 

 Các mảng xanh được bố trí xung quanh công trình, được trồng cỏ kết hợp cây xanh, 

trên đó bố trí lối đi bộ bằng dale BTCT xen kẻ trồng cỏ, bố trí các trò chơi thiếu nhi, 

băng ghế đá v.v….. 

 Cây xanh được trồng dọc theo các đường nội bộ và công viên, các cây có tán rộng, 

không độc, ít lá rụng.  

 Cây xanh chọn trồng là cây cao từ 2-3m, đường kính từ 2-3m. 

 Hệ thống cấp nước 

Nguồn nước: Nước máy thành phố dựa vào tuyến ống cấp nước hiện trạng Þ200 trên 

đường Lê Tấn Bê. 
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Mạng lưới đường ống cấp nước:  

- Trên tuyến ống Þ200 trên đường Lê Tấn Bê sẽ lấy 1 điểm vào và cấp nước cho khu quy 

hoạch. Từ điểm lấy nước sẽ phát triển các tuyến ống cấp nước cho từng khu của dự án.  

- Các tuyến ống này được nối với nhau tạo thành các vòng cấp nước nhằm bảo đảm sự 

an toàn và liên tục cho mạng cấp nước trong khu. Từ mạng vòng cấp nước chính, sẽ phát 

triển các tuyến phân phôi cấp nước hoàn chỉnh cho khu quy hoạch. 

+ Đối với khu nhà nhà phố: tuyến ống cấp nước nhỏ nhất là tuyến ống nhựa Þ100, nhằm 

bảo đảm cấp nước lâu dài và tránh lắng cặn trong tuyến ống khi sử dụng. Hệ thống cấp 

nước được xây dựng trên lề đường cách mặt đất 0,5m – 0.7m và cách móng công trình 

1,5m.Vận tốc nước chảy trong ống vmin = 1.0 m/s. 

+ Đối với khối nhà cao tầng: Sử dụng nguồn nước tại các trục đường ống cấp nước trên 

các tuyến đường nội bộ của dự án. Nước được dẫn vào bể chứa ngầm của khối nhà sau 

đó được bơm lên mái bằng máy bơm cao áp. Mạng lưới cấp nước trong nhà bao gồm 

đường ống D20  D90 (PPr) dẫn nước từ bể mái xuống đến các điểm tiêu thụ nước. 

Đường ống cấp nước được đi trong hộp kỹ thuật, trên trần, ngầm trong sàn hoặc tường. 

Hệ thống cấp nước sinh hoạt như sau: 

 

 

 

 Hệ thống cấp điện 

Nguồn điện được cấp từ nguồn điện trạm 110/15-22 KV Phú Lâm. Phụ tải điện chủ 

yếu là điện sinh hoạt dân dụng phục vụ các căn hộ chung cư và chiếu sáng khu vực đường 

nội bộ. Từ tủ phân phối điện chính của trạm điện, cấp điện sẽ được dẫn trong máng cấp 

điện đi từ tầng trệt lên các tầng căn hộ. 

Chỉ tiêu cấp điện 1.500 -2.100 KWh/người/năm. Mạng trung thế xây dựng mới được 

sử dụng cáp đồng bọc cách điện chôn ngầm. Chiếu sáng sử dụng đèn cao áp gắn trên trụ  

kẽm cao 8m. 

Nguồn điện dự phòng: Lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng công suất 350 KVA cho 4 

block chung cư được bố trí tại bán tầng hầm của block E. 

D. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

 Thoát nước mưa: 

+ Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải. 

+ Nước mưa trên mái được thu bằng các phểu thu nước mưa và dẫn xuống bằng các ống 

đứng thoát nước mưa100 - 150 cùng với nước mưa chảy tràn được thu gom vào các 

hố ga lắng quanh tòa nhà. Các hố ga lắng cát có kích thước 40cm x 40cm x 60cm. 

Nước mưa từ mái và nước mưa sau khi lắng theo hệ thống thoát nước mưa chảy ra 

cống thoát nước của khu vực. 

+ Bố trí cống thoát nước dọc theo đường giao thông nội bộ để thu toàn bộ nước mặt của 

Nguồn  

nước 

Bể nước 

ngầm 

Bồn nước mái Thiết bị 

dùng nước 

Trạm bơm 
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dự án rồi dẫn vào hệ thống thoát nước của khu vực tại hai điểm: một điểm tại hố ga 

chờ sẵn của Khu công nghiệp Việt Tài đường ống thoát nước hiện hữu 600 và điểm 

thứ hai tại mặt tiền dự án tiếp giáp với đường Lê Tấn Bê thoát vào mương hở chạy dọc 

theo tuyến đường Lê Tấn Bê và sau đó chảy ra rạch Nước Lên. Theo quy hoạch đường 

Lê Tấn Bê sẽ mở rộng và hệ thống thu gom nước mưa của khu vực có 800.  

 Thoát nước thải: 

Giải pháp thoát nước thải 

 Đối với các block chung cư 

- Nước thải phân từ các thiết bị vệ sinh: bồn cầu, âu tiểu được thu gom vào ống thoát 

ngang và nối về ống thoát nước thải chính DN100, DN150, DN200 bố trí trong các 

gain thoát nước và dẫn vào ngăn chứa của bể tự hoại trước khi dẫn về trạm xử lý nước 

thải tập trung đặt tại ngầm tại khu công viên cây xanh. 

- Nước thải sinh hoạt từ các chậu rửa bếp được thu gom vào các ống thoát ngang về ống 

thoát chính DN80, DN100, DN150, DN200 bố trí trong các gain thoát nước và dẫn 

qua thiết bị tách dầu mỡ trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung.  

- Nước thải sinh hoạt còn lại (tắm, giặt, lavabo,..) thu gom vào các ống thoát ngang về 

ống thoát chính DN80, DN100, DN150, DN200 bố trí trong các gain thoát nước và 

dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung. 

 Đối với khu nhà phố 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ mỗi căn nhà phố sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại được 

dẫn về trạm XLNT tập trung của dự án. 

 Trạm xử lý nước thải tập trung của dự án 

 Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại được dẫn về trạm xử lý 

nước thải tập trung có công suất 850 m3/ngày đêm. Trạm xử lý nước thải tập trung 

được bố trí ngầm bên trên là thảm cỏ, cây xanh. Tại đây nước thải sinh hoạt được xử 

lý đạt QCVN14:2008/BTNMT, cột B (k = 1) và từ đây đấu nối vào mạng lưới thoát 

nước chung của khu vực. 

 Vị trí đấu nối: Theo quy hoạch (Công văn số 1856/UBND quận Bình Tân ngày 

29/6/2016 Về chấp thuận Bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Lê 

Thành – An Lạc tại phường An Lạc quận Bình Tân) nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (Cột B, k =1) sẽ đấu nối vào hố ga 600 nằm trên đường hẻm 207 

Hồ Học Lãm dẫn vào KCN Việt Tài mạng lưới thoát nước của thành phố. 

 Xử lí CTR sinh hoạt và vệ sinh môi trường 

Phương án thu gom, lưu trữ 

- Chất thải rắn phát sinh từ các hộ gia đình sẽ được khuyến khích phân loại tại nguồn 

các loại vô cơ và các loại hữu cơ, các loại có thể tái chế và các loại không thể tái chế, các 

loại nguy hại với loại không nguy hại.  

- Toàn bộ CTR từ các block chung cư sẽ được nhân viên vệ sinh đưa xuống khu vực tập 
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trung tại bán tầng hầm của mỗi block theo định kỳ 01 lần/ngày. Khu vực tập trung CTR 

có mỗi block chung cư có diện tích 3 m2 (3m x 1m).  

- CTR từ khu nhà phố hướng dẫn người dân tập trung vào 2 thùng chứa hợp vệ sinh loại 

660 lít (01 thùng dán nhãn chứa chất thải thực phẩm và 01 thùng dán nhãn chứa chất thải 

còn lại) bố trí tại góc đường nội bộ số 1 tiếp giáp với khu công viên cây xanh. 

- Ngoài ra chủ dự án trang bị các thùng chứa CTR hợp vệ sinh, đặt dọc theo tuyến đường 

giao thông nội bộ trong khu nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan cho khu vực. 

- Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đi xử lý 

theo đúng quy định. 

- Đối với các khu dịch vụ (thương mại và nhà trẻ): Tại khu vực công cộng, hành lang: 

chủ dự án sẽ bố trí các thùng chứa rác dung tích 50 lít (có hình dạng các con thú) với 

khoảng cách 30m/1thùng. CTR tại các thùng này sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom hàng 

ngày về khu vực chứa CTR tại tầng bán hầm của các block chung cư. Thùng chứa chất 

thải thực phẩm sẽ được thu gom hàng ngày.Thùng chứa chất thải còn lại sẽ được thu gom 

với tần suất 2 ngày/lần. 

 Hệ thống chống sét và nối đất 

Hệ thống chống sét 

- Kim thu sét tia tiên đạo, đặt trên mái toà nhà, bán kính phục vụ tối thiểu 50m. 

- Cáp dẫn sét loại cáp bọc cách điện 1kV, chống nhiễu cho các đường dây, thiết bị thông 

tin. 

- Hệ thống tiếp địa có điện trở tiếp đất không quá 10 . 

- Các nối cáp và cọc tiếp địa sử dụng hàn hóa nhiệt để đảm bảo tiếp xúc tại các mối hàn 

bền vững theo thời gian. 

Hệ thống tiếp đất 

- Trạm tiếp đất chính cho đường dây điện cao thế và hạ thế sẽ được đặt trong phòng 

điện hạ thế và được nối với những cột thu lôi bằng đồng lõi thép, được đi vào lòng đất ở 

bên ngoài công trình. 

- Vỏ bọc bên ngoài của tủ phân phối điện hạ thế, vỏ bọc máy biến thế, hộp bảng điện 

cao thế, dây dẫn bảo vệ dân dẫn trung tính máy biến thế sẽ được gắn vào trạm tiếp đất 

chính. 

- Hệ thống tiếp đất thông thường có điện trở tiếp đất không vượt quá 4 . 

 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

(1) Hệ thống báo cháy 

 Các block chung cưsẽ được lắp đặt một hệ thống báo cháy tự động địa chỉ loại 16 Loop 

(sử dụng 14 Loop và 2 Loop dự phòng) nhằm mục đích báo cháy tự động thỏa các tiêu 

chuẩn và yêu cầu sau: 

 Căn cứ thiết kế:  

- TCVN 5738 - 2001: Hệ thống báo cháy tự động – yêu cầu kỹ thuật. 
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- Căn cứ tính năng, đặc điểm kỹ thuật thiết bị và yêu cầu thiết kế lắp đặt của Nhà sản 

xuất. 

- Căn cứ tiêu chuẩn NFPA (National Fire Protection Association). 

- Qui định chung về thiết kế lắp đặt hệ thống báo cháy tự động. 

 Việc thiết kế, lắp đặt Hệ thống báo cháy phải được tuân thủ theo các tiêu chuẩn nêu 

trên. 

 Một hệ thống dò cháy và báo cháy hoàn chỉnh phải được cung cấp theo yêu cầu và phù 

hợp với các tài liệu kỹ thuật liên quan. 1 

 Hệ thống báo cháy và các thiết bị phụ kèm theo phải đáp ứng các yêu cầu vào sự chấp 

thuận của cơ quan PCCC địa phương. 

 Hệ thống phát hiện và báo cháy sẽ cung cấp các hiển thị cho phép thấy được và nghe 

được về các điều kiện báo động và các chức năng kiểm tra thích hợp trên bản điều 

khiển đưa vào hoạt động của các khiển báo động trung tâm, dựa vào các hoạt động của 

các hạng mục sau đây: 

- Các bộ công tắc khẩn. 

- Các đầu phát hiện nhiệt/khói. 

- Các lỗi hệ thống hay thành phần cục bộ. 

 Hệ thống báo cháy sẽ phải đáp ứng những yêu cầu sau: 

- Phát hiện cháy nhanh chóng theo chức năng đã được đề ra. 

- Truyền tín hiệu khi phát hiện có cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng để những người 

xung quanh có thể thực hiện ngay các biện pháp xử lý thích hợp. 

- Có khả năng chống nhiễu tốt. 

- Báo hiệu nhanh chóng, rõ ràng các sự cố bảo đảm độ chính xác của hệ thống. 

- Không bị ảnh hưởng bởi các hệ thống khác lắp đặt chung quanh hoặc riêng rẽ. 

- Không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra trước khi phát hiện cháy. 

- Không xảy ra tình trạng báo giả do chất lượng đầu dò kém, hoặc sụt áp do Bộ nguồn 

trung tâm không tải được số lượng đầu dò. 

- Hệ thống báo cháy phải đảm bảo độ tin cậy.Hệ thống này thực hiện đầy đủ các chức 

năng đã được đề ra mà không xảy ra sai sót hoặc các trường hợp đáng tiếc khác. 

- Những tác động bên ngoài gây ra sự cố cho một bộ phận của hệ thống không gây ra 

những sự cố tiếp theo trong hệ thống. 

(2) Hệ thống chữa cháy 

 Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy cho dự án chung cư được căn cứ  theo quy 

định về tiêu chuẩn thiết kế của Nhà nước Việt Nam, có đối chiếu với các tiêu chuẩn 

Quốc tế nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả nhất. 

 Hệ thống PCCC được trang bị có 3 loại: 

- Hệ thống chữa cháy cuộn vòi. 

- Hệ thống chữa cháy tự động (Sprinklers, drencher). 
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- Các bình xách tay chữa cháy. 

 Đối với khu vực bên trong 

- Bố trí hệ thống chữa cháy tự động dưới dạng đầu phun Sprinkler cho tất cả các tầng. 

- Bố trí hệ thống chữa cháy drencher lắp đặt tại bán tầng hầm. 

- Bố trí các vòi chữa cháy vách tường kết hợp với hệ thống bình chữa cháy xách tay 

 Đối với khu vực bên ngoài 

- Khu vực bên ngoài xung quanh công trình sẽ được trang bị hệ thống chữa cháy bằng 

các trụ cứu hỏa. 

- Bên cạnh việc kết hợp với các trụ chữa cháy đã được bố trí của xung quanh khu vực 

dự án. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư: 

3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành đầu tư, xây dựng 

Khu Dân Cư Lê Thành – An Lạc hoàn chỉnh về mặt cơ sở hạ tầng như căn hộ, giao thông, 

liên lạc, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện, phòng cháy chữa cháy,... Sau 

đó, mời gọi dân cư đến sinh sống. Chủ dự án bàn giao ban quản trị khu dân cư vận hành 

dự án. 

Quy trình vận hành của dự án được thể hiện qua hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình vận hành của dự án 

Các nguồn phát sinh chất thải được nhận diện trong giai đoạn vận hành của Khu dân 

cư Lê Thành – An Lạc bao gồm: 

 Khí thải từ phương tiện giao thông; 

 Bụi, khí thải từ hoạt động của dân cư tại dự án; 

 Bụi, khí thải từ hoạt động của máy phát điện; 

 Khí thải từ vị trí tập trung chất thải rắn của khu vực, từ hệ thống thoát nước; 

 Nước thải sinh hoạt; 

Khu Dân Cư Lê Thành – An Lạc 

Hoàn chỉnh hạ tầng chung cư; Phân 

lô nhà liên kế 

Bán cho người dân 

Người dân đến sống 

Khí thải, nước thải, 

CTR 

Khí thải, nước thải, 

CTR 
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 Rác thải sinh hoạt và rác nguy hại; 

3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

Lựa chọn quy trình vận hành tại dự án khu chung cư là một công tác đóng vai trò quan 

trọng trong việc duy trì sự an toàn, ổn định và hiệu quả hoạt động của các toà nhà. Công 

tác này bao gồm nhiều đầu việc phức tạp, đòi hỏi sự tham gia của các cá nhân có kiến thức 

chuyên môn vững vàng, năng lực và phẩm chất tốt. Vận hành tòa nhà đảm bảo công tác 

quản lý các hoạt động an ninh, tài chính, hành chính, đảm bảo vận hành tốt các hệ thống 

kỹ thuật của tòa nhà như hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa không 

khí, hệ thống PCCC,… đem đến một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho tất cả mọi 

người đang sinh sống và làm việc trong tòa nhà, việc lựa chọn quy trình vận hành của dự 

án là hoàn toàn phù hợp. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Khu nhà ở diện tích 19.505 m2 gồm: dân số 1.480 người, quy mô: 

+  Nền nhà phố: 19 lô  

+ Khu chung cư (block B, block C, block D, block E): có 930 căn hộ ở, khu thương mại, 

dịch vụ và nhà trẻ 70 trẻ .  

- Khu Dân Cư Lê Thành – An Lạc với đầy đủ các hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sinh 

sống của người dân khu vực và lân cận. 

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

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên, vật liệu sử dụng tại dự án 

Nhu cầu nguyên phụ liệu sử dụng trong quá trình hoạt động của Dự án được thống kê 

ở bảng dưới đây. 

Bảng 1.3. Danh mục nguyên, vật liệu, hóa chất đầu vào của Dự án trong giai đoạn 

hoạt động 

STT Tên nguyên, nhiên, vật liệu Đơn vị Nhu cầu 

1 Hóa chất (Clorine) dùng cho HTXLNT Kg/tháng 13 

2 PAC Lít/tháng 125 

3 Phân bón cây xanh Kg/tháng 6 

4 Thuốc trừ sâu Kg/tháng 4 

5 
Men vi sinh Microbelift dùng cho 

HTXLNT 
Lít/tháng 9 

6 Hóa chất tẩy rửa nhà vệ sinh Chai/ 3tháng/căn hộ 4 

7 
Thiết bị dân dụng: bàn, ghế, giường, 

tủ,… 
Bộ 930 

8 Gas Bình/3 tháng/căn hộ 2 

9 Dung dịch vệ sinh, tẩy rửa phòng rác, Kg/tháng 3 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu dân cư Lê Thành  - An Lạc” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành                                                   Trang 20 

STT Tên nguyên, nhiên, vật liệu Đơn vị Nhu cầu 

thùng rác 

10 Chế phẩm sinh học khử mùi Kg/tháng 4 

 ( Nguồn: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành, 2022) 

4.2. Máy móc thiết bị sử dụng tại dư án 

Bảng 1.4. Danh mục máy móc, thiết bị trong giai đoạn hoạt động 

STT Thiết bị 
Số 

lượng 
Đơn vị 

Nơi sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Tình trạng 

sử dụng 

1 Trạm xử lý nước thải 1 Hệ thống Việt Nam - 100% 

2 Máy phát điện 1 máy Việt Nam 2014 100% 

( Nguồn: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành, 2022) 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp: Nguồn cung cấp điện cho hoạt động của dự án được lấy từ mạng lưới 

điện của thành phố. 

Cụ thể là nguồn điện được cấp từ nguồn điện trạm 110/15-22 KV Phú Lâm. Phụ tải điện 

chủ yếu là điện sinh hoạt dân dụng phục vụ các căn hộ chung cư và chiếu sáng khu vực 

đường nội bộ. Từ tủ phân phối điện chính của trạm điện, cấp điện sẽ được dẫn trong máng 

cấp điện đi từ tầng trệt lên các tầng căn hộ. 

Chỉ tiêu cấp điện 1.500 -2.100 KWh/người/năm. Mạng trung thế xây dựng mới được 

sử dụng cáp đồng bọc cách điện chôn ngầm. Chiếu sáng sử dụng đèn cao áp gắn trên trụ  

kẽm cao 8m. 

Nguồn điện dự phòng: Lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng công suất 350 KVA cho 4 

Block chung cư được bố trí tại bán tầng hầm của block E. 

Mục đích sử dụng: Điện sử dụng cho mục đích thắp sáng và hoạt động của các máy 

móc, thiết bị trong quá trình hoạt động của dự án với điện năng tiêu thụ tại 12.374, 3 

kWh/tháng (dựa vào hóa đơn tiền điện  kỳ  01, 02, 03/2022 đính kèm phụ lục).  

4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp: Nước máy thành phố dựa vào tuyến ống cấp nước hiện trạng Þ200 

trên đường Lê Tấn Bê. 

Mục đích sử dụng: Phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân và tưới cây, rửa 

đường,...Lưu lượng nước sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất của dự án là 9.145,3 m3/tháng 

(dựa vào hóa đơn tiền nước kỳ 12, 01, 02/2022 đính kèm phụ lục). 

Cơ sở thiết kế: Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành TCVN 4513-1988, TCXD 33-

1985, QCXD 01-2008, Quyết định số 1251/QĐ-TTg ngày 12/9/2008 Phê duyệt Quy 

hoạch cấp nước kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020. Nhu 

cầu dùng nước được trình bày trong Bảng 1.5. 
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Bảng 1.5. Nhu cầu dùng nước 

Stt Đối tượng dùng nước Tiêu chuẩn 
Quy mô 

cấp nước 

Nhu cầu 

(m3/ng.đ) 

I. Nhu cầu cấp nước sinh hoạt 

1 Khu nhà phố 200 lít/người 76 người 15,2 

2 Các block chung cư    754,42 

2.1 Căn hộ chung cư 200 lít/người 
3.720 

người 
744 

2.2 

Trẻ mẫu giáo 100 lít/cháu 70 bé 7,0 

Cán bộ công nhân viên trường mẫu 

giáo (giáo viên và phục vụ) 
40 lít/người 15 người 0,6 

2.3 Khu vực thương mại dịch vụ 2 lít/m2  1.257 m2 2,5 

2.4 Quản lý và đội bảo vệ, đội vệ sinh. 40 lít/người 8 0,32 

3 
Tổng nhu cầu dùng nước trong ngày 

trung bình đối với khu nhà ở 
(1) + (2)  769,62 

 
Tổng nhu cầu dùng nước trong ngày 

dùng nước lớn nhất (làm tròn) 

(3) x kng.max, kng.max = 

1,1 

850 (769,62 x 

1,1 = 846,582) 

II. Công trình phụ trợ 

1 Nước tưới cây 3 lít/m2 1.004 3 

2 Nước rửa đường 0,5 lít/m2 3.046,5 1,5 

3 Nước cấp cho PCCC 3 đám cháy/3h 10 l/s 324 

 
Tổng nhu cầu dùng nước trong ngày 

trung bình (làm tròn) 
(1) + (2) + (3) 328,5 

Tổng nhu cầu dùng nước trong ngày 

dùng nước lớn nhất 
(I) + (II) 

1.178,5 (850 + 

328,5 = 

1.178,5) 

Như vậy: Tổng lượng nước cấp khi xảy ra sự cố cháy làm tròn: 1.178,5 m3/ngày.đêm. 

Nhu cầu sử dụng nước thực tế trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của dự án với tổng 

lượng nước sử dụng trung bình khoảng 9.145,3 m3/tháng, trung bình khoảng 3,54 

m3/ngày.đêm theo hóa đơn tiền nước tháng 12, 01, 02/2022 cụ thể như sau: 

Bảng 1.6.  Lượng nước sử dụng của dự án (tháng 01,02,03) 

Thời gian 
Lượng nước tiêu thụ 

(m3/ngày.đêm) 

Lượng nước trung bình 

sử dụng (m3/tháng) 

Tháng 12/2021 9.397 

9.145,3 Tháng 01/2022 8.970 

Tháng 02/2022 9.074 

(Nguồn: căn cứ vào hóa đơn tiền nước 3 tháng gần nhất) 
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

- Tình hình triển khai xây dựng và hoàn thành các hạng mục của dự án “Khu dân cư Lê 

Thành – An Lạc” như sau: 

 Tiến độ đã hoàn thành 

 Các hạng mục công trình chính (căn hộ ở, trường mầm non, khu thương mại dịch vụ): Khởi 

công Quý III/2017- Hoàn thành Quý II/2020. 

 Hạng mục công trình phụ trợ và một số công trình bảo vệ môi trường khác: Khởi công Quý 

IV/2020- Hoàn thành Quý I/2021. 

 Dự án hoàn thành giai đoạn điều chỉnh hiệu suất vận hành thử nghiệm : Quý IV/2021 - 

Quý 1/2022. 

 Dự kiến tiến độ thực hiện 

 Dự án hoàn thành giai đoạn ổn định vận hành thử nghiệm : Quý 2/2022. 

 Dự kiến thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường: Quý 2/2022. 

 Đi vào vận hành chính thức: Quý 3/2022 

5.2. Vốn đầu tư dự án 

- Chi phí đền bù giải tỏa    : 76.276.000.000 đồng 

- Chi phí sử dụng đất    : 100.000.000.000 đồng. 

- Chi phí xây dựng      : 265.950.000.000 đồng. 

- Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật  : 12.718.780.000 đồng. 

- Chi phí xây dựng công trình môi trường : 6.697.130.000 đồng. 

Tổng mức đầu tư xây dựng    : 461.641.910.000 đồng. 

Trong đó chi phí cho hoạt động vận hành các công trình môi trường do chủ đầu tư (Công 

ty TNHH Thương mại – Xây dựng Lê Thành) lấy từ nguồn kinh doanh của dự án. 

5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Trong giai đoạn hoạt động của dự án được quản lý bởi Công ty TNHH Thương mại 

Xây dựng Lê Thành. Sơ đồ quản lý của dự án trong giai đoạn vận hành được thể hiện 

trong hình sau: 

 

Hình 1.3: Sơ đồ quản lý dự án trong giai đoạn vận hành   

Giám đốc 

Tổ bảo vệ Tổ vệ sinh Tổ kỹ thuật 

Ban quản lý - Điều hành 

Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Lê Thành 
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Chương II 

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

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

Dự án được thực hiện tại phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM, địa điểm thực hiện 

dự án & loại hình của dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. Căn cứ theo các văn bản như sau: 

- Công văn số 1856/UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ngày 29/6/2016 về 

chấp thuận Bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Lê Thành tại phường An 

Lạc, quận Bình Tân. 

- Quyết định số 2365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tp.HCM ngày 16/5/2014 Về 

cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành được chuyển mục đích sử dụng đất 

để đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 

- Quyết định số 209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ngày 10/01/2014 

Về điều chỉnh chấp thuận Bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Lê Thành 

tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 

- Thông báo số 11/TB-TNMT của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân 

ngày 25/01/2014 Về việc chấp thuận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án 

Xây dựng Khu dân cư Lê Thành – An Lạc. 

- Giấy phép xây dựng số 156/GPXD ngày 11/08/2017 của Sở Xây Dựng TP.HCM về 

cấp giấy phép xây dựng dự án Khu dân cư Lê Thành tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 

- Giấy phép thi công số 153/GPXD ngày 20/01/2021 của của UBND Quận Bình Tân 

về cấp giấy phép thi công công trình đào đường đấu nối cống nhánh thoát nước thuộc dự 

án Khu dân cư Lê Thành tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 

- Văn bản số 1289/UBND ngày 27/04/2021 của của UBND Quận Bình Tân về đấu nối 

gioa thông đường nội bộ thuộc dự án Khu dân cư Lê Thành kết nối với đường Lê Tấn Bê 

tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 

- Văn bản số 1856/ UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ngày 29/06/2016 Về 

Chấp thuận Bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Lê Thành tại phường An 

Lạc, quận Bình Tân. 

- Quyết định số 1303/QĐ-STNMT-CCBVMT của Sở Tài Nguyên và Môi trường 

TP.HCM ngày 01/06/2017 Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự 

án “Khu dân cư Lê Thành – An Lạc” của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành 

ở tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 

- Biên bản kiểm tra công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm 

của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ngày 26/11/2021 của dự án “Khu dân cư Lê 
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Thành – An Lạc” của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành ở tại phường An 

Lạc, quận Bình Tân. 

- Văn bản số 8964/ STNMT – CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 

ngày 21/12/2021 Về thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để vận hành 

thử nghiệm của dự án “Khu dân cư Lê Thành – An Lạc” cho Công ty TNHH Thương mại 

Xây dựng Lê Thành tại phường An Lạc, quận Bình Tân. 

-    Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố 

Hồ Chí Minh về ban hành quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị theo đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 

Khu đất thực hiện dự án có vị trí thuận lợi về giao thông, nằm ở vị trí trung tâm đối 

với các thành phố lớn của vùng kinh tế trọng điểm khu vực, là điểm đầu mối quan trọng 

cho việc phát triển kinh tế, xã hội, giao thông của vùng cũng như việc phát triển trung 

tâm công nghiệp và thương mại. Cơ sở hạ tầng khu đô thị hiện nay đang được đầu tư 

hoàn chỉnh về đường giao thông, hệ thống cung cấp điện, nước,… 

Liên kết vùng từ vị trí dự án 

Các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư 

- Cách dự án 216m về phía Đông là Khu dân cư Hồ Học Lãm và 812m là Khu dân 

cư Việt Tài. 

- Cách dự án 400m về phía Nam là Khu dân cư Ehome 3 và 435m là Khu đất quy 

hoạch dự án Khu tái định cư của Novaland. 

Ngoài các doanh nghiệp lớn trên thì xung quanh dự án có khá nhiều các doanh nghiệp 

nhỏ khác hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề. 

Trường học, bệnh viện, bến, cảng 

- Cách dự án 1,4 km về phía Đông là Trường THCS Bình Tân. 

- Cách dự án 1,815 km về phía Đông Nam là Bến phà Phú Định và 2,193 km là Cảng 

Phú Định. 

Các công trình tôn giáo, văn hóa: Xung quanh khu vực thực hiện dự án không có các 

công trình đình chùa hay văn hóa. 

Đường giao thông 

- Khu đất dự án nằm tiếp giáp đường Lê Tấn Bê về phía Tây. Đường Lê Tấn Bê (lưu 

thông hai chiều), chiều rộng lòng đường (kể cả dãi phân cách và vỉa hè) 3m, kết cấu mặt 

đường bê tông nhựa có vị trí từ ngã ba đường Kinh Dương Vương phường An Lạc quận 

Bình Tân có chiều dài khoảng 1.804 m.  

- Dự án cách đường Võ Văn Kiệt khoảng 500m về phía Bắc. Đây là trục đường xuyên 

tâm nối đường QL1 phía nam với QL1 phía bắc thành phố Hồ Chí Minh. Đại lộ chạy dọc 

theo kênh từ quốc lộ 1A huyện Bình Chánh đến ngã ba đường Yersin - Chương Dương 

gần cầu Calmette, quận 1, vượt sông Sài Gòn bằng hầm Thủ Thiêm và nối với xa lộ Hà 

Nội tại Ngã ba Cát Lái, quận 2. Chiều dài toàn tuyến là 21,89 km, đi qua địa bàn các quận 
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1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh, tạo thành một tuyến trục giao thông Đông 

- Tây, và kết nối hai đầu Đông Bắc - Tây Nam thành phố. Đại lộ Đông – Tây tạo điều 

kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông ra vào cảng Sài Gòn và từ đây đi các tỉnh 

miền Đông và miền Tây không phải đi vào trung tâm thành phố. Đây sẽ là con đường 

huyết mạch liên kết chặt chẽ các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Bề rộng lòng đường 48m, lưu thông 2 chiều kết cấu áo đường là bê tông nhựa. 

- Dự án cách đường Hồ Học Lãm khoảng 1km về phía Đông Bắc, đây chính là tuyến 

phân bổ lưu lượng xe từ trục đường Kinh Dương Vương với quận 8, quận 4 và tuyến 

đường quốc lộ 1A. Bề rộng đường 10m, lưu thông 2 chiều. 

Hệ thống cấp thoát nước 

+ Hệ thống cấp nước: Hiện nay trên trục đường Lê Tấn Bê đã có tuyến ống cấp nước hiện 

hữu, nguồn từ Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn.  

+ Thoát nước mặt: Tiếp giáp với khu dự án có tuyến cống thoát nước mưa và nước thải 

thoát vào kênh hở chạy dọc theo tuyến đường Lê Tấn Bê và sau đó chảy ra rạch Nước Lên. 

+ Thoát nước thải: tại khu vực đã có hệ thống thoát nước chung cho nước mưa và nước 

thải bẩn. 

Hệ thống cấp điện: Nguồn điện trong khu vực được lấy từ trạm 110/15-22KV Phú Lâm. 

Đánh giá hiện trạng: 

- Cảnh quan khu vực cần được nghiên cứu cải thiện nhân tạo, chú trọng cảnh quan thiết 

kế đô thị và các tiện nghi công cộng, không gian mở nhiều cây xanh để thu hút đầu tư. 

Dự án nằm trong vị trí thuận lợi, gần đầu mối giao thông đối ngoại với khu vực nội thành 

và các khu dân cư lân cận. 

- Lưới điện quốc gia và mạng cấp nước Thành phố có khả năng cung cấp cho dự án trên 

cơ sở quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt. 

- Mạng điện thoại có thể dễ dàng kết nối với mạng điện thoại hiện hữu đang có trong 

khu vực. 

- Hạ tầng kỹ thuật các khu vực xung quanh đã được phát triển. 

Khu đất dự án nằm trong vùng quy hoạch của thành phố, trong định hướng quy hoạch 

sử dụng đất của quận Bình Tân và được UBND thành phố chấp thuận đầu tư được Ủy 

ban nhân dân Tp.HCM cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành được 

chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở. Dự án thực hiện hoàn toàn 

phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM đến năm 2025 

được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch chung xây dựng 

TP.HCM  nói chung và Quận Bình Tân nói riêng. Đánh giá tác động môi trường của sự 

án đã được xây dựng theo quy hoạch nên không ảnh hưởng gì đến quy hoạch chung của 

khu vực. Do đó, việc đầu tư dự án là hoàn toàn phù hợp về định hướng phát triển chung 

của xã hội. 
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2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

 Hiện trạng thu gom nước mưa của dựa án 

+ Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nước thải. 

+ Hiện tại toàn bộ tuyến thu gom nước mưa dọc tuyến của Khu công nghiệp Việt Tài đã 

hoàn thành với đường cống kính 600 và tuyến thoát nước mưa hiện là mương hở chạy 

dọc theo tuyến đường Lê Tấn Bê và sau đó chảy ra rạch Nước Lên, theo quy hoạch đường 

Lê Tấn Bê sẽ mở rộng và hệ thống thu gom nước mưa của khu vực có 800. 

+ Nước mưa trên mái được thu bằng các phểu thu nước mưa và dẫn xuống bằng các ống 

đứng thoát nước mưa100 - 150 cùng với nước mưa chảy tràn được thu gom vào các hố 

ga lắng quanh tòa nhà. Các hố ga lắng cát có kích thước 40cm x 40cm x 60cm. Nước mưa 

từ mái và nước mưa sau khi lắng theo hệ thống thoát nước mưa chảy ra cống thoát nước 

của khu vực. 

+ Bố trí cống thoát nước dọc theo đường giao thông nội bộ để thu toàn bộ nước mặt của 

dự án rồi dẫn vào hệ thống thoát nước của khu vực tại hai điểm: một điểm tại hố ga chờ 

sẵn của Khu công nghiệp Việt Tài (đường ống thoát nước hiện hữu 600) và điểm thứ hai 

tại mặt tiền dự án tiếp giáp với đường Lê Tấn Bê thoát vào mương hở chạy dọc theo tuyến 

đường Lê Tấn Bê và sau đó chảy ra rạch Nước Lên. Theo quy hoạch đường Lê Tấn Bê sẽ 

mở rộng và hệ thống thu gom nước mưa của khu vực có 800.  

 Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải: 

Hiện tại bên ngoài dự án đã có tuyến thu gom nước thải mạng lưới thoát nước của 

thành phố tại hố ga nằm trên đường hẻm 207 Hồ Học Lãm (KCN Việt Tài hiện hữu 

600). 

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại được dẫn về trạm xử lý 

nước thải tập trung có công suất 850 m3/ngày đêm. Trạm xử lý nước thải tập trung được 

bố trí ngầm bên trên là thảm cỏ, cây xanh. Tại đây nước thải sinh hoạt được xử lý đạt 

QCVN14:2008/BTNMT, cột B (k = 1) và từ đây đấu nối vào mạng lưới thoát nước chung 

của khu vực. 

Vị trí đấu nối: Theo quy hoạch (Công văn số 1856/UBND quận Bình Tân ngày 

29/6/2016 Về chấp thuận Bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư Lê Thành 

– An Lạc tại phường An Lạc quận Bình Tân) nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (Cột B, k =1) sẽ đấu nối vào mạng lưới thoát nước của thành phố tại 

hố ga nằm trên đường hẻm 207 Hồ Học Lãm (KCN Việt Tài hiện hữu 600). 

 Hiện trạng kiểm soát nguồn ô nhiễm không khí: 

Nguồn tiếp nhận khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ra vào dự án, từ hoạt 

động nấu ăn tại các căn hộ là môi trường không khí khu vực phường An Lạc, quận Bình 

Tân, Tp.HCM. Hiện tại không khí tại khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm, 

đồng thời khi dự án đi vào hoạt động, khí thải cũng phát sinh từ các phương tiện xe ra 
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vào dự án và lưu lượng khí thải phát sinh nằm trong mức cho phép theo quy chuẩn nên 

các tác động đến môi trường không khí từ dự án là không đáng kể. 

 Hiện trạng kiểm soát nguồn ô nhiễm do rác thải 

Rác thải chủ yếu là rác thải sinh hoạt và từ các hoạt động của dự án đây là một trong những 

nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm cho môi trường đất và nước. Công tác dự báo các vấn đề 

về môi trường trong tương lai là rất cần thiết để có những biện pháp phòng, chống có hiệu quả, 

nhất là tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức và có biện pháp hữu hiệu khác bắt buộc 

các chủ cơ sở sản xuất phải giải quyết tốt các vấn đề về môi trường. 

Vấn đề thu gom, xử lý rác thải: Vẫn còn kém, chưa được xử lý đúng quy trình, đa số 

rác thải, nước thải đều đổ thẳng ra môi. Cần có biện pháp phù hợp để giảm khả năng ô 

nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước (nguồn cung cấp chủ yếu cho sinh hoạt và 

sản xuất). 

 Nhận xét: 

Xét về tổng quan, nơi đây là một vị trí khá lý tưởng để xây dựng và phát triển khu nhà 

ở. Công trình mới được xây dựng sẽ góp phần tạo điều kiện thúc đẩy nhanh tốc độ phát 

triển kinh tế theo hướng văn minh, hiện đại. 
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Chương III 

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

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Khu vực sân bãi thường xuyên được làm vệ sinh sạch sẽ, không để vương vải rác 

thải trong quá trình sinh hoạt của dân cư trong khu vực. Khu vực sân bãi, khu hành 

lang được tráng nhựa, tạo độ dốc cần thiết để nước mưa thoát nhanh.  

Xây dựng tuyến thoát nước mưa riêng. Nước mưa đi qua song chắn rác, các hố ga 

để lắng cát, đất và theo hệ thống thoát nước thoát ra hệ thống thoát nước mưa hiện hữu 

của khu vực. Quy trình như sau: 

 

Hình 3.1. Quy trình xử lý nước mưa 

 Thiết kế kiến trúc và giải pháp thoát nước:  

- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải.  

- Các tuyến cống thoát nước mưa được bố trí theo nguyên tắc tự chảy và phải đảm 

bảo thời gian nước chảy trong cống là nhanh nhất.  

- Nước mưa trên mái được thu bằng các phểu thu nước mưa và dẫn xuống bằng các 

ống đứng thoát nước mưa 100 - 150 cùng với nước mưa chảy tràn được thu gom 

vào các hố ga lắng quanh dự án. Các hố ga lắng cát có kích thước 40cm x 40cm x 

60cm. Nước mưa từ mái và nước mưa sau khi lắng theo hệ thống thoát nước mưa 

chảy ra cống thoát nước của khu vực. 

- Cần tiến hành nạo vét hố ga thoát nước mưa thường xuyên, định kỳ vào trước mùa 

mưa lũ hàng năm. 

 Vị trí cống đấu nối nước mưa 

Nguồn tiếp nhận:Bố trí cống thoát nước dọc theo đường giao thông nội bộ để thu toàn 

bộ nước mưa của dự án rồi dẫn vào hệ thống thoát nước của khu vực tại hai điểm:  

+ Điểm thứ nhất tại hố ga chờ sẵn của Khu công nghiệp Việt Tài (đường ống thoát 

nước hiện hữu 600) 

+ Điểm thứ hai tại mặt tiền dự án tiếp giáp với đường Lê Tấn Bê thoát vào mương hở 

chạy dọc theo tuyến đường Lê Tấn Bê  

- Sau đó chảy ra rạch Nước Lên. Theo quy hoạch đường Lê Tấn Bê sẽ mở rộng và hệ 

thống thu gom nước mưa của khu vực có 800.  

Bùn thải 

Song chắn rác 

Nước mưa Hố ga Hệ thống thoát 

nước mưa 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải: Giải pháp thoát nước thải 

 Đối với các block chung cư 

- Nước thải phân từ các thiết bị vệ sinh: bồn cầu, âu tiểu được thu gom vào ống thoát 

ngang và nối về ống thoát nước thải chính DN100, DN150, DN200 bố trí trong các 

gain thoát nước và dẫn vào ngăn chứa của bể tự hoại trước khi dẫn về trạm xử lý nước 

thải tập trung đặt tại ngầm tại khu công viên cây xanh. 

- Nước thải sinh hoạt từ các chậu rửa bếp được thu gom vào các ống thoát ngang về 

ống thoát chính DN80, DN100, DN150, DN200 bố trí trong các gain thoát nước và 

dẫn qua thiết bị tách dầu mỡ trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung.  

- Nước thải sinh hoạt còn lại (tắm, giặt, lavabo,..) thu gom vào các ống thoát ngang 

về ống thoát chính DN80, DN100, DN150, DN200 bố trí trong các gain thoát nước và 

dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung. 

 Đối với khu nhà phố 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ mỗi căn nhà phố sau khi xử lý sơ bộ tại bể tự hoại được 

dẫn về trạm XLNT tập trung của dự án. 

 Trạm xử lý nước thải tập trung của dự án 

 Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại được dẫn về trạm xử lý 

nước thải tập trung có công suất 850 m3/ngày đêm. Trạm xử lý nước thải tập trung 

được bố trí ngầm bên trên là thảm cỏ, cây xanh. Tại đây nước thải sinh hoạt được xử 

lý đạt QCVN14:2008/BTNMT, cột B (k = 1) và từ đây đấu nối vào mạng lưới thoát 

nước chung của khu vực. 

1.2.2. Công trình thoát nước thải:  

- Hệ thống cống dẫn nước thải sau hệ thống xử lý nước thải: Toàn bộ nước thải sau 

xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, k =1) tại hệ thống xử lý nước 

thải của khu dân cư Lê Thành - An Lạc tự chảy lên hố thu gom nước thải cuối bằng 

đường ống BTCT 600, sau đó nước tự chảy ra hầm ga trước và sẽ đấu nối vào mạng 

lưới thoát nước của thành phố tại hố ga nằm trên đường hẻm 207 Hồ Học Lãm (KCN 

Việt Tài hiện hữu 600). Được làm bằng BTCT. 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT (Cột B, k =1) được xả ra cống thoát nước chung của thành phố theo 

phương thức tự chảy. 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý. 

1.2.3.1. Mô tả chi tiết vị trí xả nước thải. 

Hệ thống dẫn nước thải sau xử lý ra nguồn tiếp nhận 

Nước thải phát sinh từ Khu dân cư Lê Thành - An Lạc được đưa về hệ thống xử lý 

nước thải. Nước thải sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công suất 850 m3/ngày 
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đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, sẽ bơm theo hố ga sau xử lý Ø600 và 

dẫn xả ra cống thoát nước chung của thành phố bằng cống bê tông cốt thép, đường 

kính ống Ø600, dài 8,5m. 

Sơ đồ xả nước thải sau xử lý ra nguồn tiếp nhận: Nước thải sau xử lý –›  hố ga sau 

xử lý ∅600 cống thoát nước chung của thành phố tại hố ga nằm trên đường hẻm 207 

Hồ Học Lãm (KCN Việt Tài hiện hữu 600) và chảy ra Rạch nước Lên. Độ dốc của 

cống được lấy theo độ dốc đường, đồng thời lớn hơn hoặc bằng độ dốc tối thiếu đảm 

bảo lưu lượng dòng chảy i=0,5% .  

Chế độ xả nước thải  

Thời gian xả thải 24/24 giờ. 

Chu kỳ xả thải: liên tục hàng ngày. 

Phương thức xả nước thải 

Nước thải sau xử lý được bơm vào cống BTCT đường kính Ø600, sau đó thoát ra 

cống kín, đường kính Ø600; độ dốc i = 0,5%; tổng chiều dài đường ống khoảng 8,5m 

và xả ra cống thoát nước chung của Thành phố tại hố ga nằm trên đường hẻm 207 Hồ 

Học Lãm (KCN Việt Tài hiện hữu 600) và chảy ra Rạch Nước Lên. 

Lưu lượng nước xả thải 

Lưu lượng xả thải: 850 m3/ngày.đêm  tương đương 0,0098 m3/s. 

Theo các kết quả phân tích đã có và báo cáo vận hành, với lưu lượng nước thải như 

trên, hệ thống vẫn xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường. 

1.2.3.2. Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước 

thải 

a. Đánh giá hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận 

Hiện trạng nguồn nước khu vực tiếp nhận 

Nước thải sau xử lý được tự chảy ra hầm ga trước vào cống BTCT Ø600, độ dốc i 

= 0,5; cống kín, tổng chiều dài đường ống khoảng 8,5m và xả ra cống thoát nước chung 

của Thành phố, đấu nối vào mạng lưới thoát nước của thành phố tại hố ga nằm trên 

đường hẻm 207 Hồ Học Lãm (KCN Việt Tài hiện hữu 600) vào kênh hở chạy dọc 

theo tuyến đường Lê Tấn Bê và sau đó chảy ra rạch Nước Lên. 

Hệ thống cống thoát nước chung của thành phố tại khu vực được xây dựng bằng hệ 

thống ống bê tông cốt thép có đường kính là Ø600. 

Đặc điểm Rạch nước Lên: Dự án cách Rạch Nước Lên khoảng 125 m về phía Tây. 

Hướng tiếp nhận thoát nước của khu vực về phía Tây ra rạch Nước Lên, rạch này đều 

chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều trên sông Sài Gòn. 

Rạch Nước Lên vắt ngang đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An 

Lạc, quận Bình Tân. Tùy theo chế độ thủy triều mà rạch có lưu lượng cao hay thấp. 

Hiện tại rạch Nước Lên là nguồn tiếp nhận nước thải chủ yếu là các hộ dân cư sinh 
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sống, KCN Tân Tạo và một số nhà máy đang hoạt động. Chiều dài rạch chạy qua 

Phường An Lạc, quận Bình Tân khoảng 2 km và chiều rộng khoảng 40m. Hiện tại 

Rạch Nước Lên là nguồn tiếp nhận nước thải các hộ dân sinh sống hai bên bờ rạch và 

KCN Tân Tạo. 

Chất lượng nguồn nước tiếp nhận 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là cống thoát nước chung của Thành phố tại 

hố ga nằm trên đường hẻm 207 Hồ Học Lãm nên đơn vị không lấy mẫu nước này. 

Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

Hiện tại, trên địa bàn khu vực phường An Lạc đều sử dụng nguồn nước cấp từ 

Công ty CP Cấp Nước Chợ Lớn. 

Các công trình hoạt động gần Khu dân cư Lê Thành An Lạc chủ yếu là nhà dân, 

một số Trường học, quán ăn và các văn phòng các công ty dịch vụ. Mục đích sử 

dụng nước tại khu vực chủ yếu là phục vụ cho sinh hoạt. Các công trình này cách 

khu vực vị trí xả thải trong khoảng bán kính 500m, vì vậy cần có những biện pháp 

quản lý phù hợp tại khu vực. 

Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải 

- Hiện tại cách khu vực dự án 216m về phía Đông là Khu dân cư Hồ Học Lãm và 

812m là Khu dân cư Việt Tài, cách dự án 400m về phía Nam là Khu dân cư Ehome 3 

và 435m là Khu đất quy hoạch dự án Khu tái định cư của Novaland, nhiều hàng 

quán, quán ăn, các hộ gia đình và các công ty văn phòng xung quanh… 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu vực sẽ gây ra nguy cơ gây phú dưỡng ở các 

thuỷ vực nước tĩnh và đây là nguồn gây ô nhiễm mùi rất lớn đối với các khu tập trung 

đông dân cư nếu không được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường.  

Trung bình mỗi người mỗi ngày sử dụng hết khoảng 100-120 lít nước cho tất cả các 

nhu cầu sinh hoạt. Lượng nước này sau khi được con người sử dụng đã thay đổi về 

tính chất, chứa đựng rất nhiều thành phần gây ô nhiễm: cặn bẩn, dầu mỡ, các chất hữu 

cơ khó phân huỷ sinh học, thức ăn, chất thải vệ sinh, các loại vi sinh vật gây bệnh. 

Thành phần cần xử lý trong nước thải sinh hoạt là thành phần hữu cơ, cặn lơ lửng 

và vi sinh vật.  

 Nước thải sinh hoạt có đặc trưng ô nhiễm bởi các thành phần chất hữu cơ mà biểu 

hiện bằng hàm lượng COD và BOD lớn. Bên cạnh đó là các chất dinh dưỡng khác như 

nitơ, phốt pho và vi sinh vật. 

b. Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

Tác động của việc xả nước thải đến chế độ thuỷ văn của nguồn nước 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung được dẫn vào hệ thống 

cống thoát nước chung của thành Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành                                                     

với lưu lượng 0,0098 m3/s . Do đó, việc xả nước thải của công trình không ảnh hưởng 
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nhiều đến chế độ thuỷ hải văn của nguồn nước khu vực này. 

Tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước 

Nước sau xả thải đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật đúng với tiêu chuẩn cho 

phép QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. Do đó, việc xả nước thải sinh hoạt của Công ty 

TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng 

nguồn nước của Rạch nước Lên.  

Tác động của việc xả nước thải đến hệ sinh thái thuỷ sinh 

Theo việc đánh giá tác động trên, công trình không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn 

nước của sông kênh rạch gần dự án, do vậy, việc xả thải của dự án cũng không có tác 

động gì đến hệ sinh thái thuỷ sinh của các sông kênh rạch khu vực này. 

Tác động của việc xả thải đến hoạt động kinh tế xã hội khác 

Thực tế cho thấy, nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở được xử lý đạt quy 

chuẩn theo ống dẫn xả ra cống thoát chung của thành phố và các ống dẫn này có kích 

thước đảm bảo lưu lượng thoát nước, không gây tràn hay ứ đọng. Do đó, việc xả nước 

thải của cơ sở gây tác động không đáng kể đến chất lượng nước nguồn tiếp nhận cũng 

như ảnh hưởng đến các người dân xung quanh khu vực này.  

Đánh giá các tác động tổng hợp 

Cống thoát nước chung của thành phố chủ yếu tiếp nhận nước thải phát sinh của 

thành phố nên việc tiếp nhận nước thải sau xử lý của cơ sở không làm thay đổi mục 

tiêu chất lượng nước của nguồn tiếp nhận. 

Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành là cơ sở kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê,đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước. Do đó, hoạt động của cơ sở đem lại nhiều lợi ích về kinh 

tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực TP.Hồ Chí Minh. 

Cơ sở cũng luôn chú trọng đến các giải pháp khống chế ô nhiễm môi trường phát 

sinh do hoạt động sinh hoạt của sinh viên, hạn chế tối thiểu tiêu cực tới môi trường. 

c. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn 

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của các cán bộ công 

nhân viên trong tổ vận hành trạm xử lý nước thải về ý thức bảo vệ môi trường nước 

nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung. 

Nâng cao trình độ tay nghề, năng lực cán bộ kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước 

thải để cho trạm được vận hành tốt nhất, đảm bảo nước thải sau xử lý luôn đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B. 

Quy hoạch, bố trí tách riêng hoàn toàn tuyến thoát nước mưa và hệ thống thu gom 

nước thải. Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, đảm bảo thu 

gom triệt để nước thải phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì nhằm đảm bảo 
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cho hệ thống XLNT hoạt động hiệu quả. 

Tăng tần suất lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý, để đảm bảo phát 

hiện kịp thời khi có thông số nước thải vượt so với quy chuẩn, nhằm có biện pháp khắc 

phục kịp thời, giảm thiểu tối đa lượng nước thải xử lý không đạt quy chuẩn vào môi 

trường tiếp nhận. 

Thường xuyên nạo vét hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải của khu nhà ở. 

Các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm nước thải 

Nhằm đảm bảo hơn nữa việc giảm thiểu ô nhiễm và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn 

tiếp nhận nước thải, chủ đầu tư sẽ áp dụng biện pháp sau: 

- Duy trì vận hành hiệu quả hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B trước khi xả ra cống thoát nước chung của thành phố. 

- Tiến hành giám sát định kỳ chất lượng môi trường nước 03 tháng/lần. 

- Cam kết đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định. 

- Bố trí các cán bộ có chuyên môn về môi trường và xử lý nước thải để quản lý và 

vận hành trạm xử lý nước thải. 

- Đảm bảo duy trì đủ hóa chất phục vụ cho trạm xử lý. 

Biện pháp kiểm soát sự cố của hệ thống xử lý nước thải: Đối với hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt, sự cố thường xảy ra trong quy trình vận hành bao gồm: hư máy 

tách rác, hư bơm thu gom, hư máy thổi khí, nghẹt bơm cát, bơm bùn... Do đó, để vận 

hành hiệu quả hệ thống, nhân viên vận hành đã được đào tạo, theo dõi tình trạng của 

các thiết bị trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, các thiết bị dễ bị hư hỏng thì có 

bố trí thiết bị dự phòng để đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động hiệu quả. 

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra cho trạm xử lý nước thải và các biện pháp phòng 

chống sự cố tương ứng được thực hiện nghiêm chỉnh bao gồm: 

- Trang bị các máy móc dự phòng như máy bơm, máy thổi khí... Khi có sự cố hư 

hỏng thiết bị, các máy móc sẽ được nhanh chóng thay thế chạy luân phiên nhằm đảm 

bảo hệ thống xử lý hoạt động thường xuyên. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc thiết bị, tình trạng hoạt 

động của các Bể xử lý để có các biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục dễ xảy ra sự cố. Đồng 

thời, khắc phục ngay sự cố nhỏ để không ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình xử lý của 

hệ thống. 

- Bể điều hòa được xây dựng với kích thước lớn với thời gian lưu nước trung 

bình từ 6h-8h. Khi có sự cố sẽ tiến hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất để đưa hệ 

thống đi vào hoạt động trở lại. 

- Nhân viên vận hành và theo dõi hệ thống xử lý 24/24. 

Ghi chú: Từ thời điểm bắt đầu vận hành đến nay, hệ thống XLNT tập trung không 
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gặp bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào. 

1.2.4. Sơ đồ minh họa tổng thể hệ thống thu gom thoát nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng tách riêng với nước mưa. Nước thải được 

thu gom và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung, xử lý đạt quy chuẩn trước khi 

xả ra cống thoát nước chung của Thành phố tại hố ga nằm trên đường hẻm 207 Hồ 

Học Lãm vào KCN Việt Tài hiện hữu vào kênh hở chạy dọc theo tuyến đường Lê Tấn 

Bê và sau đó chảy ra rạch Nước Lên. Cụ thể như sau: Nước thải sinh hoạt từ Khu dân 

cư Lê Thành An Lạc trước khi thải ra môi trường được thu gom và xử lý cục bộ bằng 

bể tự hoại. Nước thải sau khi xử lý sẽ được bơm vào đường ống kích thước  Ø600, rồi 

theo cống tròn bêtông cốt thép Ø600 xả ra cống thoát nước chung của thành phố tại hố 

ga nằm trên đường hẻm 207 Hồ Học Lãm vào KCN Việt Tài với đường ống hiện hữu 

600 vào kênh hở chạy dọc theo tuyến đường Lê Tấn Bê và sau đó chảy ra rạch Nước 

Lên với độ dốc từ i = 0,5% đặt ngầm dọc theo trục giao thông (kết hợp với các hố ga). 

(Bản vẽ hệ thống thu gom nước thải của Khu dân cư Lê Thành An Lạc được đính kèm) 

Hình 3.2. Quy trình hệ thống thu gom nước thải 

Toàn bộ lượng nuớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh được xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau đó được dẫn qua hệ thống xử lý nước thải của dự án 

trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của thành phố. 

Nước thải Nhà vệ sinh Nước thải Lavabo 

Bể tự hoại 

Hệ thống XLNT 

Hố ga trước đấu nối 

Cống thoát nước chung 

Ống Ø600, L=8,5m 

 

Ống PVC Ø 80, Ø100,  

Ø150, Ø200 

 

Ống PVC Ø600 

Ống PVC Ø 80, Ø100,  

Ø150, Ø200 

Ống PVC Ø600 
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1.3. Xử lý nước thải: 

1.3.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 

- Nồng độ các tạp chất trong nước thải và yêu cầu công suất là cơ sở tính toán thiết 

kế. 

- Kinh ngiệm, kiến thức chuyên môn đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế 

cũng như lắp đặt hệ thống. 

- Tự động hóa qui trình vận hành, phương pháp vận hành của hệ thống đơn giản, phù 

hợp với điều kiện Việt Nam. Hạn chế thấp nhất các thao tác thủ công, thao tác đóng 

mở van, tắt mở động cơ nhằm để tăng tuổi thọ thiết bị. 

- Lựa chọn công nghệ thích hợp, hiện đại, đã được áp dụng thành công tại các công 

trình có tính chất tương tự. 

- Công nghệ xử lý phải đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các công đoạn, thiết bị, 

đảm bảo thuận tiện trong công tác vận hành ổn định, dễ dàng khắc phục sự cố.  

- Dễ dàng trong trong tác đào tạo nhân viên vận hành. 

- Dễ dàng và chủ động kiểm soát được chất lượng nước thải đầu ra, đảm bảo các yêu 

cầu về bảo vệ môi trường. 
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1.3.2. Sơ đồ công nghệ HTXLNT 

1.3.2.1. Sơ đồ công nghệ HTXLNT 850 m3/ngày.đêm 

 Sơ đồ quy trình công nghệ của Trạm XLNT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Quy trình công nghệ Trạm XLNT tập trung của dự án 

1.3.2.2. Quy trình xử lý của HTXLNT 850 m3/ngày.đêm 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nguồn (đối với nước bồn cầu sau khi được 

xử lý sơ bộ tại bể tự hoại và nước thải từ bếp được dẫn về bể thu gom của Trạm 

XLNT tập trung của dự án. 

Bể điều hòa 

Bể điều hòa là nơi tập trung các nguồn nước thải thành một nguồn duy nhất. Do 

tính chất cũng như nhu cầu thải nước là không ổn định, và luôn thay đổi theo từng 

giờ sinh hoạt vì vậy cần thiết xây dựng bể điều hòa. Bể điều hòa có nhiệm vụ điều 

hòa nước thải về lưu lượng và nồng độ làm giảm kích thước và tạo chế độ làm việc 

ổn định liên tục cho các công trình phía sau, tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá 

tải. Nước thải sau khi tập trung về bể điều hòa tiếp tục được bơm lên bể sinh học 

hiếu khí.  

Bể Annoxic + Aerotank  

Nước thải sinh hoạt 

từ các nguồn  

Bể Anoxic 

Máy khuấy chìm Nước 

tuần 

hoàn 

Nước 

tách 

bùn 

Bể điều hòa 

Nguồn tiếp nhận 

(Đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B) 

Bùn tuần 

hoàn 

Bể chứa bùn 

Bùn 

dư 

Aerotank 

Bể lắng  

Bể khử trùng 
Chlorine 

Bùn được hút định kỳ và 

hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý 

Máy thổi 

khí 

Thu gom 
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Từ bể điều hòa nước thải được bơm vào bể sinh học thiếu khí (Anoxic) để thực 

hiện quá trình khử nitrat hóa. Tại bể Anoxic có lắp đặt hai bơm khuấy chìm để xáo 

trộn nước duy trì điều kiện thiếu khí và giúp khí N2 dễ dàng thoát lên khỏi mặt nước. 

Tiếp đó qua bể Aerotank có nhiệm vụ khử các chất ô nhiễm còn lại, xử lý các thông 

số BOD, COD, N, P trong thành phần nước thải. Trong bể Aerotank khuấy trộn đều 

nước thải với bùn hoạt tính lơ lửng nhờ thiết bị sục khí là các đĩa phân phối khí đặt 

dưới đáy bể đồng thời khuếch tán oxy vào nước đảm bảo điều kiện cho quá trình 

phân hủy hiếu khí xảy ra.  

Quá trình nitrat hóa trong bể hiếu khí diễn ra qua 2 bước: 

Bước 1: amoni được chuyển hóa thành nitrit nhờ vi khuẩn Nitrosomonas 

 Bước 2: nitrit chuyển hóa thành nitrat nhờ loài vi khuẩn Nitrobacter 

 Quá trình khử nitrat hóa: 

Sau đó hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải này chảy đến bể lắng II có nhiệm vụ 

lắng và tách bùn ra khỏi nước thải. Bùn sau lắng có hàm lượng SS = 7000 – 8000 

mg/L, một phần sẽ tuần hoàn trở lại bể Anoxic (25-75% lưu lượng) giữ ổn định mật 

độ vi khuẩn tạo điều kiện phân hủy nhanh chất hữu cơ, đồng thời ổn định nồng độ 

MLSS = 3000 mg/L. Nước thải sau khi qua bể lắng II sẽ tự chảy vào bể khử trùng 

mục đích tiêu diệt vi khuẩn độc hại trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.   

Bể lắng  

Nước từ bể sinh học mang theo bùn hoạt tính chảy vào ống trung tâm của bể lắng, 

nước thải được phân phối đều trên toàn diện tích mặt cắt ngang trong toàn bể lắng, 

thời gian lưu khoảng 2-3 giờ. Bể lắng được thiết kế sao cho nước chảy trong bể có 

vận tốc chậm, khi đó các bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc 

của dòng nước thải đi qua sẽ lắng xuống đáy bể lắng. Nước thải ra khỏi bể lắng có 

nồng độ COD giảm 70-75%. 

Phần nước trong trên mặt từ bể lắng tập trung vào máng thu sau đó chảy tự nhiên 

qua bể khử trùng, đồng thời hóa chất khử trùng được bơm định lượng bơm vào. 

Phần bùn lắng dưới đáy bể được bơm chìm bơm tuần hoàn về bể sinh học hiếu 

khí để bổ sung lượng bùn theo nước thải qua bể lắng ngang, nhằm ổn định lượng 

bùn vi sinh trong bể sinh học hiếu khí, nâng cao hiệu quả xử lý. 

Phần bùn dư từ bể lắng đứng định kỳ được xả vào bể chứa bùn. 

Bể khử trùng 

Đây là công đoạn sau cùng của hệ thống xử lý. Tại đây, nước thải được khử trùng 

triệt để bằng chlorine trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Chlorine là chất oxy hóa 

mạnh sẽ oxi hóa màng tế bào vi sinh vật gây bệnh và giết chết chúng. Thời gian tiếp 

xúc để loại bỏ vi sinh khoảng 15 phút. Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt quy 

chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (k = 1) trước khi đấu nối vào hệ thống thoát 
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nước của thành phố. 

Bể chứa bùn 

Giữ bùn lại ở bể và định kỳ chở đi thải bỏ. Phần nước ở trên của bể sẽ được đưa 

trở lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

Bảng 3.1 . Hiệu suất xử lý từng công đoạn 

Công trình COD BOD SS N-NH4
+ 

Bể tự hoại 
C (mg/L) 400 167 389 27 

H (%) 40 20 50 20 

Anoxic + Aerotank 
C (mg/L) 240 133,6 194,5 21,6 

H (%) 70 70 -25 70 

Bể lắng II C (mg/L) 72 40 243,12 6,48 

 H (%) 0 0 75 0 

Bể khử trùng 
C (mg/L) 72 40 61 6,48 

H (%) 0 0 0 0 

Cống thoát: C (mg/L) 72 40 61 6,48 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B - 50 100 10 

 

Kết quả tính toán cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm chính của nước thải dự án là BOD 

và SS đã giảm xuống dưới mức tiêu chuẩn cho phép sau khi qua các hạng mục công 

trình của trạm XLNT. Lượngvi khuẩn trong nước thải sẽ được khử trùng triệt để tại 

bể khử trùng. 

1.3.2.3. Chức năng từng bể 

a. Bể tự hoại: Nơi tập trung xử lý các chất thải phát sinh từ hệ thống nhà vệ sinh. Bể 

tự hoại được thiết kế gồm 04 ngăn: ngăn chứa phân, ngăn lắng. Nước thải từ ống thoát 

phân sẽ được dẫn vào ngăn chứa phân. Tại đây cặn lắng và chất nổi sẽ được phân hủy, 

phần nước phía trên sẽ chảy qua ngăn lắng để lắng các cặn còn lại chưa lắng được tại 

ngăn chứa phân. Cứ theo định kỳ bùn tại ngăn xử lý kỵ khí sẽ được hút và mang thải 

bỏ bằng xe hút bùn. Nước sau khi qua bể tự hoại sẽ tự chảy đến bể điều hòa của hệ 

thống. 
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b. Hố gom:  

Mục đích:  tiếp nhận toàn bộ nước thải của khu dân cư. 

Nước thải sau khi qua mương tách rác sẽ tự chảy vào Bể tiếp nhận. Tại đây nước 

thải được bơm vào hệ thống xử lý nhờ hai bơm nhúng chìm hoạt động luân phiên. 

Ngoài ra, trong bể tiếp nhận còn bố trí bơm cát, cặn lắng về bể chứa bùn, bơm này 

được cài đặt hoạt động định kỳ. 

 

           Cấu tạo autocoupling                                     Lắp đặt bơm chìm trong hố thu 

Bể tách dầu: Tách các chất có trong nước thải có tỷ trọng nhỏ hơn nước ( dầu, mỡ,…) 

và định kỳ sẽ được vớt mang đi đổ bỏ theo quy định. Nước thải sau khi qua bể tách 

chất nổi sẽ tự chảy tới bể điều hòa. 
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c. Bể điều hòa:  

Mục đích:  điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ nước thải. 

Lưu lượng và nồng độ nước thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: thời 

gian thải, lưu lượng thải cũng như tải trọng chất bẩn có trong nước thải.  

Cụ thể như khi nồng độ hoặc lưu lượng tăng lên đột ngột: 

- Các công trình đơn vị hóa lý sẽ làm việc kém hiệu quả đi và nếu muốn ổn định được 

cần phải thay đổi lượng hóa chất thường xuyên điều này gây khó khăn cho quá trình 

vận hành. 

- Các công trình đơn vị xử lý sinh học, nếu lưu lượng và nồng độ thay đổi đột ngột 

sẽ gây sốc tải trọng đối với vi sinh vật thậm chí gây tình trạng vi sinh chết hàng loạt, 

làm cho công trình mất hẳn tác dụng. 

 Đó là lý do của việc cần xây dựng bể điều hòa. 

Việc điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ sẽ giúp đơn giản hóa công nghệ xử lý, 

tăng hiệu quả xử lý và giảm kích thước các công trình đơn vị một cách đáng kể. 

Để thực hiện quá trình ổn định nồng độ, trong bể điều hòa bố trí hệ thống phân phối 

khí. 
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d. Bể thiếu khí Anoxic:  

Thực hiện quá trình khử các hợp chất Nito; Photpho và chất hữu cơ trong nước thải. 

Với việc lựa chọn bể bùn hoạt tính xử lý kết hợp đan xen giữa quá trình xử lý thiếu 

khí, hiếu khí sẽ tận dụng được lượng cacbon khi khử BOD, do đó không phải cấp thêm 

( hoặc rất ít) lượng cacbon từ nguồn ngoài vào khi cần khử NO3
-, tiết kiệm được lượng 

oxy khi nitrat hóa khử NH4
+ do tận dụng được lượng oxy từ quá trình khử NO3

-. 

Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nitơ bằng phương pháp sinh học 

Trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí, nitơ amôn sẽ 

được chuyển thành nitrit và nitrat nhờ các loại vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter. 

Khi môi trường thiếu ôxy, các loại vi khuẩn khử nitrat Denitrificans (dạng kỵ khí tuỳ 

tiện) sẽ tách ôxy của nitrát (NO3
-) và nitrit (NO2

-) để ôxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân 

tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. 

Qúa trình chuyển hóa Nitơ trong nước thải 

Quá trình chuyển NO3
- –> NO2

- –>NO –> N2O –> N2 với việc sử dụng mêtanol 

làm nguồn các bon được biểu diễn bằng các phương trình sau đây: 

 Nitrat hóa 

Nitrat hoá là một quá trình tự dưỡng (năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn 

được lấy từ các hợp chất ôxy hoá của Nitơ, chủ yếu là Amôni. Ngược với các vi sinh 

vật dị dưỡng các vi khuẩn nitrat hoá sử dụng CO2 (dạng vô cơ) hơn là các nguồn các 

bon hữu cơ để tổng hợp sinh khối mới. Sinh khối của các vi khuẩn nitrat hoá tạo thành 

trên một đơn vị của quá trình trao đổi chất nhỏ hơn nhiều lần so với sinh khối tạo thành 

của quá trình dị dưỡng. 

Quá trình Nitrat hoá từ Nitơ Amôni được chia làm hai bước và có liên quan tới hai 

loại vi sinh vật, đó là vi khuẩn Nitơsomonas và Vi khuẩn Nitơbacteria, ở giai đoạn đầu 

tiên amôni được chuyển thành nitrit và ở bước thứ hai nitrit được chuyển thành nitrat 

Bước 1. NH4
- + 1,5 O2 –> NO2

- + 2H+ + H2O 

Bước 2. NO2
-  + 0,5 O2 –> NO3

- 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu dân cư Lê Thành  - An Lạc” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành                                           Trang 42 

Các vi khuẩn Nitơsomonas và Vi khuẩn Nitơbacteria sử dụng năng lượng lấy từ 

các phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. Có thể tổng hợp 

quá trình bằng phương trình sau: 

NH4
- + 2O2 –> NO3

- + 2H+ + H2O (*) 

Cùng với quá trình thu năng lượng, một số iôn Amôni được đồng hoá vận chuyển 

vào trong các mô tế bào. Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng phương 

trình sau : 

4CO2 + HCO3
-  + NH4

+ + H2O –> C5H7O2N + 5O2 

C5H7O2N tạo thành được dùng để tổng hợp nên sinh khối mới cho tế bào vi khuẩn. 

Toàn bộ quá trình ôxy hoá và phản ứng tổng hợp được thể hiện qua phản ứng sau : 

NH4
+  +1,83O2 +1,98 HCO3

-  –> 0,021C5H7O2N + 0,98NO3
-  +1,041H2O + 1,88H2CO3 

Lượng ôxy cần thiết để ôxy hoá amôni thành nitrat cần 4,3 mg O2/ 1mg NH4
+. Giá 

trị này gần bằng với giá trị 4,57 thường được sử dụng trong các công thức tính toán 

thiết kế. Giá trị 4,57 được xác định từ phản ứng (*) khi mà quá trình tổng hợp sinh 

khối tế bào không được xét đến. 

 Khử nitrit và nitrat: 

Trong môi trường thiếu ôxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat Denitrificans 

(dạng kị khí tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3
-) và nitrit (NO2

-) để ôxy hoá chất hữu 

cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. 

 Khử nitrat : 

NO3
- + 1,08 CH3OH + H+ –> 0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O 

 Khử nitrit : 

NO2
- + 0,67 CH3OH + H+ –> 0,04 C5H7O2N + 0,48 N2 + 0,47CO2 + 1,7H2O 

 

Quá trình xử lý Nitơ “Ludzack-Ettinger sửa đổi” 

Để nitrat hóa và phốt pho hóa thuận lợi tại bể xử lý thiếu khí (Anoxic) được 

khuấy trộn nhờ hai máy khuấy chìm nhằm đảm bảo nước thải luôn được 

khuấy trộn. 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu dân cư Lê Thành  - An Lạc” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành                                           Trang 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy khuấy chìm 

e. Bể MBBR và hiếu khí:  

 Bể xử lý sinh học hiếu khí dính bám MBBR là công trình đơn vị xử lý những chất 

hữu cơ dễ bị phân huỷ sinh học.  

 Công nghệ MBBR là công nghệ kết hợp giữa các điều kiện thuận lợi của quá trình 

xử lý bùn hoạt tính hiếu khí và bể lọc sinh học. Bể MBBR hoạt động giống như quá 

trình xử lý bùn hoạt tính hiếu khí trong toàn bộ thể tích bể. Đây là quá trình xử lý bằng 

lớp màng biofilm với sinh khối phát triển trên giá thể mà những giá thể này lại di 

chuyển tự do trong bể phản ứng và được giữ bên trong bể phản ứng. Bể MBBR không 

cần quá trình tuần hoàn bùn giống như các phương pháp xử lý bằng màng biofilm 

khác, vì vậy nó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xử lý bằng phương pháp bùn hoạt 

tính trong bể, bởi vì sinh khối ngày càng được tạo ra trong quá trình xử lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sinh vật hiếu khí 

Quá trình xử lý trong bể MBBR được mô tả ngắn gọn như: 

Nước thải vào 

Nước thải ra 
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► Oxy hóa các chất hữu cơ: 

CxHyOz + O2     Enzime          CO2 + H2O + H 

► Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2   Enzime   Tế bào vi khuẩn + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H 

► Phân hủy nội bào:  

C5H7NO2 + 5O2     Enzime    5CO2 + 2H2O + NH3   H 

Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nước thải trong 

bể Hiếu khí cần được luôn luôn duy trì ở giá trị lớn hơn 2 mg/l bằng cách bố trí hệ 

thống cấp khí & phân phối khí. 

Ngoài ra, để đảm bảo hiệu suất, tiết kiệm diện tích xây dựng và tính ổn định vận 

hành lâu dài cho hệ thống, công nghệ MBBR được đưa vào áp dụng trong hệ thống xử 

lý nước thải sinh hoạt. MBBR là từ viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor, 

là quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật liệu làm giá thể cho vi sinh dính 

bám vào để sinh trưởng và phát triển, là sự kết hợp giữa Aerotank truyền thống và lọc 

sinh học hiếu khí.  

Công nghệ MBBR là công nghệ mới nhất hiện nay trong lĩnh vực xử lý nước thải 

vì tiết kiệm được diện tích và hiệu quả xử lý cao. Nguyên lý của công nghệ MBBR là 

các hạt giá thể có tỷ trọng nhỏ hơn nước nên luôn lơ lửng và xoay chuyển liên tục 

trong quá trình vận hành trong bể. Các chủng vi sinh có khả năng phân hủy chất hữu 

cơ neo bám và sinh trưởng trên bề mặt các hạt giá thể. Chủng vi sinh vật hiếu khí sẽ 

chuyển hóa chất hữu cơ có trong nước thải để hình thành sinh khối. Sinh khối sẽ phát 

triển và dày lên rất nhanh chóng cùng với sự suy giảm nồng độ ô nhiễm của chất bẩn 

trong nước thải. 

Khi đạt đến độ dày nhất định, lượng sinh khối vẫn tăng lên đều đều, lúc này khả 

năng bám dính của vi sinh vật lớp ngoài cùng sẽ giảm, cùng với tác động ngoại lực khi 

di chuyển liên tục trong nước, lớp vi khuẩn sẽ bị bong ra và rơi vào trong nước. Lớp 

vi sinh mỏng còn sót lại trên bề mặt các hạt giá thể vẫn tiếp tục sử dụng chất hữu cơ 

có trong nước thải làm chất dinh dưỡng để phát triển nên một quần thể vi sinh mới 

bám trên bề mặt đệm. 

Nước thải sau khi từ bể sinh học sẽ được đi qua bể lắng. Thời gian đầu vận hành, 

bùn lắng được tuần hoàn lại bể sinh học, sau khi trên giá thể di động MBBR hình thành 

lớp màng sinh học rồi thì lớp bùn lắng tại bể lắng không phải tuần hoàn lại nữa mà 

chuyển qua hệ thống xử lý bùn thải. 

THIẾT BỊ  

Hệ thống đĩa phân phối khí bố trí đều trên diện tích bể. 

Máy thổi khí : A1 & A2  hoạt động 24/24 theo chế độ timer luân phiên 2 giờ với 

nhau. 
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Bơm tuần hoàn khử Nitrit : 02 bơm chìm 

Máy khuấy chìm bể Anoxic : 02 máy 

Hệ thống châm dinh dưỡng tự động 

  

Các dạng vi sinh vật trong bể hiếu khí Bể sinh học hiếu khí 

 
 

Máy thổi khí Đĩa phân phối khí tinh 

 

Sơ đồ tuần hoàn nước bể sinh học 
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Công nghệ MBBR 

 

 

 Ưu điểm công nghệ : 

Hệ thống xử sinh học (MBBR hiếu khí) được thiết kế trên cơ sở dữ liệu công nghệ 

hiện đại, thân thiện với môi trường, an toàn trong vận hành, đặc biệt dễ vận hành nhất 

và đang được áp dụng trên thế giới. 

Quy trình xử lý sinh học hiếu khí bằng phương pháp xử lý sinh học MBBR hiếu 

khí có các ưu điểm sau đây: 

o Đạt hiệu quả xử lý cao. 

o Vật liệu tiếp xúc BioChip có tuổi thọ cao, trên 20 năm và được bổ sung dễ dàng khi 

cần thiết mà không ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của hệ thống. 

o Dễ dàng kiểm soát cân bằng chế độ thủy lực nhờ hệ thống van ống, thiết bị đo lưu 

lượng, mật độ vi sinh xử lý trong mỗi đơn vị thể tích cao hơn: so với bể thổi khí thông 

thường, mật độ vi sinh xử lý trong mỗi đơn vị thể tích cao hơn, do đó thể tích bể xử lý 

nhỏ hơn và hiệu quả xử lý chất hữu cơ cao hơn. 

o Lớp vật liệu đệm có bề mặt riêng lớn nên sinh khối vi sinh cũng lớn, nâng cao khả 

năng chịu sốc của vi sinh (với bất cứ thay đổi bất thường nào của nước thải đầu vào) 

cao hơn nhiều so với các công nghệ sinh học truyền thống như phương pháp hiếu khí 

bùn truyền thống Aerotank, xử lý theo mẻ SBR. 

o Hệ vi sinh bền: các giá thể vi sinh tạo cho màng sinh học 1 môi trường bảo vệ, do 

đó, hệ vi sinh xử lý dễ phục hồi hơn. 

o Không đòi hỏi nhân viên vận hành phải có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm. 

o Lượng bùn vi sinh sinh ra trong quy trình xử lý sinh học MBBR hiếu khí giảm hẳn 

(gần 50%) so với các công nghệ sinh học truyền thống như Aerotank, SBR. Do vậy, 

giảm được chi phí về quản lý cũng như xử lý bùn. 

o Công nghệ xử lý tỷ lệ thuận với chiều sâu lớp nước tiếp xúc, vật liệu đệm có bề mặt 

riêng lớn, mật độ vi sinh lớn và ổn định nên cho phép giảm thời gian lưu nước và giảm 

chi phí đầu tư xây dựng. 
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o Vi sinh xử lý được “chuyên môn hóa”: các nhóm vi sinh khác nhau phát triển giữa 

các lớp màng vi sinh, điều này giúp cho các lớp màng sinh học phát triển theo xu 

hướng tập trung vào các chất hữu cơ chuyên biệt. 

o Tải trọng cao: khả năng phát triển của màng sinh học theo tải trọng tăng dần của 

chất hữu cơ làm cho bể Biochip MBBR có thể vận hành ở tải trọng cao với đầu tư vận 

hành thấp. 

o Chống shock tải trọng 

o Dễ dàng cải tạo, nâng cấp 

o Dễ kiểm soát hệ thống, có thể bổ sung giá thể Biochip tương ứng với tải trọng ô 

nhiễm và lưu lượng nước thải. Trường hợp tăng công suất hoặc tải trọng hệ thống lên 

50%, chỉ cần bổ sung giá thể Biochip vào bể sinh học mà không cần mở rộng thể tích 

bể sinh học. 

f. Bể lắng:  

Hỗn hợp nước và bùn hoạt tính hình thành từ bể Aerotank được dẫn đến bể lắng. 

Nước thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt tính cần phải loại bỏ trước khi 

đến các công trình xử lý tiếp theo, vì vậy bể lắng có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt 

tính ra khỏi nước thải. Tại đây nước sẽ chảy vào ống trung tâm xuống dưới, sau đó 

nước dâng lên tràn vào máng thu sang bể khử trùng. Bùn sau khi lắng sẽ được bơm 

tuần hoàn 60 – 80% về cụm bể sinh học nhằm duy trì lượng bùn cần thiết trong bể; 

phần bùn còn lại là bùn dư sẽ được bơm xả bỏ về bể tự hoại (bùn trong bể tự hoại sẽ 

được xe hút bùn định kì) nhằm loại bỏ bớt lượng bùn tích tụ trong bể lăng, tránh chảy 

sang các bể xử lý phía sau. 

THIẾT BỊ 

Bơm bùn : 02 bơm chìm (tuần hoàn + xả bùn dư) 

Hoạt động luân phiên nhau theo chế độ timer tự động và gián đoạn nếu xả bùn dư. 
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Bể lắng 

g. Khử trùng:  

Nước thải sau khi qua bể lắng tự chảy sang bể khử trùng để tiêu diệt các vi khuẩn 

gây bệnh. Hóa chất được sử dụng là Clo, đây là chất oxy hóa mạnh ở bất cứ dạng nào. 

Khi Clo tiếp xúc với nước sẽ tạo ra phân tử HOCl có tác dụng khử trùng rất mạnh. 

Cl2 + H2O ↔ HOCl + HCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượng Chlorine dùng để khử trùng nước thải được pha chế và định lượng chính 

xác nhờ hệ thống bơm định lượng, đảm bảo lượng chlorine dư trong nước sau xử lý 

không vượt quá giới hạn cho phép quy định theo tiêu chuẩn. 

 

Hóa chất sử dụng: 

- NaOCl 
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THIẾT BỊ 

Bơm nước thải nhúng chìm: 2 bộ 

Hoạt động theo chế độ timer luân phiên nhau và theo tín hiệu mực nước dâng trong 

bể  điều khiển bởi 2 phao tín hiệu.  

Đồng hồ đo lưu lượng nước thải 

1.3.2.4. Danh mục máy móc thiết bị trong HTXLNT 

Bảng 3.2. Các hạng mục xây dựng trong HT xử lý nước thải 

 (Nguồn: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành, 2022) 

Bảng 3.3: Danh mục máy móc thiết bị trong HTXLNT 

STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 
Đặc tính 

Xuất xứ 

I Hố thu 

1 Song chắn rác 1 Bộ Vật liệu: SS304, khe 10mm 
Việt 

Nam 

2 Bơm hố thu 2 Bộ 

Kiểu: Bơm chìm 

Lưu lượng: Q= 35m3/giờ 

Cột áp: H = 6.0H2O 

Công suất: P=2.2 kW 

Điện áp: 3 pha/380V/50HZ 

Đài 

Loan 

3 Khớp nối tự động 2 Bộ Vật liệu: gang 
Việt 

Nam 

STT Công trình 
Kích thước 

L x B x H (m) 

Thể tích 

(m3) 

Số 

lượng 
Vật liệu 

1 Hố thu gom 
L x W x H = 2 x 1,5 x 3,5 

Thời gian lưu nước: 15 phút 
10,5 1 

Đáy 

BTCT, 

tường 

gạch đà 

giằng, 

M250 

2 Bể điều hòa 
L x W x H = 11,8 x 8 x 3,5 

Thời gian lưu nước: 8 giờ 
330,4 1 

3 
Bể Anoxic L x W x H = 10 x 7,5 x  3,5 

Thời gian lưu nước: 2 giờ 
262,5 1 

4 
Bể Aerotank L x W x H = 11,8 x 8 x 3,5 

Thời gian lưu nước: 8 giờ 
330,4 1 

5 
Bể lắng 2 L x W x H = 7,5 x 7,5 x 3,5 

Thời gian lưu nước: 5 giờ 
196,875 1 

6 
Bể khử trùng L x W x H = 2 x 1,5 x 3,5 

Thời gian lưu nước: 15 phút 
10,5 1 

7 Bể chứa bùn  L x W x H = 9 x 9 x 3,5 283,5 1 

8 

Nhà đặt thiết 

bị và điều 

hành 

L x B = 6 x 5 30 m2 1 

Sàn bê 

tông, 

M250 
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STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 
Đặc tính 

Xuất xứ 

4 Phao báo mức 1 Bộ Kiểu: phao cơ dạng tiếp điểm Ý 

II Bể Điều Hòa 

1 Giỏ rác tinh 1 Bộ 

Kiểu: giỏ rác 

Kích thước : D x R x C = 400x 

400x400mm 

Vật liệu: SS304, khe 2mm 

Việt 

Nam 

2 Bơm điều hòa 2 Bộ 

Kiểu: Bơm chìm 

Lưu lượng: Q= 25m3/giờ 

Cột áp: H = 6.0H2O 

Công suất: P=1.5 kW 

Điện áp: 3 pha/380V/50HZ 

Đài 

Loan 

3 Khớp nối tự động 2 Bộ Vật liệu: gang 
Việt 

Nam 

4 Phao báo mức 1 Bộ Kiểu: phao cơ dạng tiếp điểm Ý 

5 Đĩa phân phối khí 24 Bộ 
Loại: đĩa thô, 0 -13m3/h 

Vật liệu: EPDM 
Đức 

III Bể thiếu khí 

1 Máy khuấy chìm 2 Bộ 

Kiểu: Khoấy chìm 

Công suất: P=0,75 kW 

Điện áp: 3 pha/380V/50HZ 

Phụ kiện: Thanh dẫn, xích 

kéo 

Đài 

Loan 

2 
Bơm định lượng 

hóa chất 
2 Bộ 

Kiểu: Bơm màng 

Lưu lượng: Q= 30 l/giờ 

Cột áp: H = 10mH2O 

Công suất: P = 0,045 kW 

Điện áp: 1 pha/220V/50HZ 

Mỹ 

3 Bồn chứa 1 Bộ 

Kiểu : Bồn đứng 

Thể tích : 500 lít 

Vật liệu : nhựa 

Việt 

Nam 

IV Bể Hiếu khí 

1 Máy thổi khí  2 Bộ  

Kiểu: Root 

Lưu lượng:Q= 10,08 

m3/phút 

Cột áp: H = 4.0m 

Công suất: P=11 kW 

Điện áp: 3 

pha/380V/50HZ 

Phụ kiện: Phụ kiện đồng 

bộ 

Đài Loan 
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STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 
Đặc tính 

Xuất xứ 

2 Đĩa phân phối khí 48 Bộ 

Loại: đĩa tinh, D270,0 -

9m3/h 

Vật liệu: EPDM 

Đức  

3 Bơm điều hòa 2 Bộ 

Kiểu: Bơm chìm 

Lưu lượng: Q= 25m3/giờ 

Cột áp: H = 6.0H2O 

Công suất: P=1.5 kW 

Điện áp: 3 

pha/380V/50HZ 

Đài Loan 

4 Khớp nối tự động 2 Bộ Vật liệu: gang Việt Nam 

5 Giá thể vi sinh 4 M3 

Loại F10-4 

Đường kính: phi 10*10 

Diện tích bề mặt 1200 

m2/m3 

Khối lượng đóng gói: 125 

kg/m3 

Số lượng đóng gói: 

>500.000 giá thể m3 

HongKong 

6 Bùn vi sinh 1 ht Kiểu: dạng bùn Việt Nam 

V Bể lắng 

1 Bơm bùn 4 Bộ 

Kiểu: Bơm chìm 

Lưu lượng: Q= 6m3/giờ 

Cột áp: H = 6.0H2O 

Công suất: P=0,37 kW 

Điện áp: 3 

pha/380V/50HZ 

Đài Loan 

2 
Ống trung tâm , 

máng răng cưa 
1 Bộ 

Vật liệu: SS304, khe 

1.5mm 
Việt Nam 

VI Bể khử trùng 

1 Bơm điều hòa 2 Bộ 

Kiểu: Bơm chìm 

Lưu lượng: Q= 25m3/giờ 

Cột áp: H = 6.0H2O 

Công suất: P=2.2 kW 

Điện áp: 3 

pha/380V/50HZ 

Đài Loan 

2 Khớp nối tự động 2 Bộ Vật liệu: gang Việt Nam 

3 Phao báo mức 1 Bộ 
Kiểu: phao cơ dạng tiếp 

điểm 
Ý 

4 
Bơm định lượng 

hóa chất 
2 Bộ 

Kiểu: Bơm màng 

Lưu lượng: Q= 30 l/giờ 
Mỹ 
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STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 
Đặc tính 

Xuất xứ 

Cột áp: H = 10mH2O 

Công suất: P = 0,045 kW 

Điện áp: 1 

pha/220V/50HZ 

5 Bồn chứa 1 Bộ 

Kiểu : Bồn đứng 

Thể tích : 500 lít 

Vật liệu : nhựa 

Việt Nam 

6 
Đồng hồ đo lưu 

lượng 
1 Bộ 

Kiểu : Bồn đứng 

Thể tích : 500 lít 

Vật liệu : nhựa 

Việt Nam 

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành, 2022)   

1.3.2.5. Đào tạo vận hành và chuyển giao công nghệ 

a. Kiểm tra hệ thống 

 Kiểm tra lượng hóa chất sử dụng 

Lượng hóa chất pha chế trong bồn phải đảm bảo cho hệ thống hoạt động ít nhất 

trong vòng một ngày.   

Kiểm tra thiết bị   

Trước khi bật máy cũng như sau khi máy đã hoạt động cần kiểm tra tình trạng của 

tất cả các thiết bị trong HTXLNT Sau khi hệ thống hoạt động liên tục, ổn định cần 

kiểm tra lại tình trạng của các thiết bị, máy móc sau mỗi ngày. Chú ý những hiện 

tượng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chúng.  

Bảng 3.4.Chi Tiết Cần Kiểm Tra Thiết Bị, Máy Móc Trước Khi Vận Hành 

STT THIẾT BỊ KÝ HIỆU CÁC CHI TIẾT CẦN KIỂM TRA 

1 Bơm nhúng chìm SP-01…06 
Kiểm tra phao báo mức (vướng dây), 

vale (độ mở)  

2 Song chắn rác SC01 
Lưới lược rác: vệ sinh lưới, loại bỏ rác 

bám trên lưới mỗi tuần 

3 
Bơm định lượng hóa 

chất 
DP01 A/B Kiểm tra Van 1 chiều 

4 Máy khuấy chìm MX – 01/02 Kiểm tra sự xáo trộn trong bể 

5 
Bơm định lượng hóa 

chất 
DP02 Kiểm tra Van 1 chiều 
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STT THIẾT BỊ KÝ HIỆU CÁC CHI TIẾT CẦN KIỂM TRA 

6 Máy Thổi khí  AB 01/02 

- Dây coroa (mức độ giãn )  

- Lọc khí (mức độ sạch )  

- Bulông (mức siết chặt)  

- Mực dầu bôi trơn (thêm dầu nếu dầu 

cạn, không được châm đầy vì có thể gây 

nổ máy nén)  

- - Thử van an toàn  

7 Bơm bùn SP – 01…06 
Kiểm tra phao báo mức (vướng dây), 

vale (độ mở)  

8 
Bơm tuần hoàn – khử 

mùi 
RP01A/B - Kiểm tra vale (độ mở) 

9 Quạt hút  - Kiểm tra cánh quạt 

10 Tủ Điện   
- Kiểm tra tiếp điểm, trạng thái đóng 

mở của các thiết bị  

11 Đồng hồ lưu lượng FM-01 - Kiểm tra nghẹt rác 

Kiểm tra điện  

Kiểm tra về điện áp: Đáp (380V), đủ pha (3 pha), dòng định mức cung cấp(5A). 

Nếu không đủ điều kiện vận hành: mất pha, thiếu hoặc dư áp, dòng thiếu hoặc dòng 

cao hơn mức cho phép thì không nên hoạt động hệ thống vì lúc này các thiết bị sẽ dễ 

xảy ra sự cố.  

Kiểm tra trạng thái làm việc của các công tắc, cầu dao. Tất cả các thiết bị phải ở 

trạng thái sẵn sàng làm việc.  

 Các ký hiệu bên trong tủ điện điều khiển:  

ON, OFF - Đóng mở nguồn cấp cho tủ điện điều khiển  

AUTO, MAN - Chế độ điều khiển tự động và bằng tay Đèn của máy nào trên tủ 

điện sáng thì máy đó đang hoạt động.  

Các nút nhấn xanh: Mở máy  

Các nút nhấn đỏ: Tắt máy  

Hệ thống xử lý nước thải được điều khiển ở 02 chế độ:  

Chế độ tự động - Hoạt động theo chế độ điều khiển tự động bằng hệ thống cảm 

biến mực nước và hệ thống hiển thị số liệu timer.  
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Chế độ điều khiển bằng tay - Hoạt động theo sự điều khiển của công nhân vận 

hành tại tủ động lực.  

Khi tủ điện có còi báo sự cố vang lên, người vận hành lập tức tới tủ điện ngắt điện 

toàn hệ thống (CB tổng). Kiểm tra máy nào có sự cố và kịp thời sửa chữa. 

b.  Quy trình vận hành 

 Kỹ thuật vận hành – các thông số cần kiểm soát 

Kiểm soát chất lượng nước thải vào   

Khi lưu lượng và chất lượng nước thải tiếp nhận thay đổi, thì môi trường của bể 

Anoxic, Aerotank và bể lắng thay đổi theo. Nếu quá trình bùn hoạt tính bể Aerotank 

được thiết lập tốt, BOD và SS sau khi xử lý phải nhỏ hơn 20mg/ l và không quá 

50mg/l. Nếu lưu lượng vào hoặc nồng độ chất ô nhiễm trong dòng vào tăng đáng kể 

(quá 10%), cần phải điều chỉnh các thông số vận hành.  

Lưu lượng: Kiểm tra lưu lượng nước thải là cần thiết cho sự duy trì hoạt động ổn 

định của hệ thống. Lưu lượng cùng với nồng độ BOD, COD xác định tải trọng của bể 

Aerotank.  

BOD, COD: Kiểm tra nồng độ BOD/ COD để kiểm soát các quá trình trong bể. Tỉ 

số BOD/ COD cho biết tỉ lệ các chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học có trong nước thải. 

BOD là thông số thể hiện lượng chất hữu cơ có thể bị oxy hoá bằng vi sinh vật. Chỉ 

số COD thể hiện toàn bộ chất hữu cơ bị oxy hóa thuần tuý bằng tác nhân hóa học. Tỷ 

số BOD/ COD dùng kiểm soát nồng độ chất hữu cơ thích hợp cho quá trình xử lý sinh 

học.  

Các chất dinh dưỡng: Nitơ, phospho là hai thành phần dinh dưỡng quan trọng nhất 

cho sự phát triển của vi sinh vật.   

Nitơ và phospho cần có số lượng đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của các vi 

sinh vật. Tỷ lệ BOD : N : P trong bể cân bằng cần duy trì 100 : 5 : 1 là đáp ứng tương 

đối đủ cho nhu cầu phát triển của các vi sinh vật.  

pH: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí hoạt động tốt ở pH = 6.5 - 8.5. Nếu pH thay 

đổi thì cần phải bổ sung axit/ xút để đưa pH của bể về môi trường thích hợp cho vi 

sinh vật hoạt động.  

Nhiệt độ: Xử lý nước thải bằng phương pháp xử lý sinh học hiếu khí thực chất là 

quá trình oxy hóa chất hữu cơ bởi các vi sinh vật. Do đó yêu cầu kiểm tra nhiệt độ của 

nước tạo điều kiện cho các vi sinh vật phát triển để nâng cao hiệu quả xử lý của bể. 

Điều kiện tốt nhất là duy trì nhiệt độ của dòng nước thải trong khoảng 25 – 35oC (đây 

là khoảng nhiệt độ bình thường tại Việt Nam).  

Kiểm soát bể Anoxic 

Do tỷ lệ BOD:N:P Bị chênh lệch quá nhiều nên cần phải bổ sung Chất hữu cơ (mật 

rỉ đường) để vi sinh có thể xử lý Nitơ (cụ thể là quá trình khử Nitrate. 
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Độ kiềm và pH cần được duy trì, sử dụng NaHCO3 duy trì độ kiềm trong nước thải 

sao cho pH đầu ra bể Anoxic từ 7.5 - 8. 

DO duy trì ở mức <1.0, khoảng tối ưu từ 0.1 - 0.5 mg/l. 

Kiểm soát bể Aerotank.  

pH: Giá trị pH của nước thải ảnh hưởng đến quá trình hóa sinh của vi sinh vật, quá 

trình tạo bùn và lắng. Quá trình xử lý sinh học hiếu khí hoạt động tốt với giá trị pH 

trong khoảng 6.5 - 8.5. Trong bể xử lý sinh học, do có các hoạt động phân hủy của 

các vi sinh vật và quá trình giải phóng CO2 nên pH của các bể luôn thay đổi. Giá trị 

pH thay đổi theo chiều hướng tăng là do: quá trình biến đổi các axit thành khí CO2.  

Bảng 3.5. khoảng giá trị pH  

STT Khoảng Giá Trị pH Cách Đánh Giá 

1 pH = 6.5 - 8.5  Khoảng pH tối ưu nhất cho vi sinh hoạt động  

2 pH < 6.5  
Phát triển chủng vi sinh dạng nấm  

Ức chế quá trình phân hủy chất hữu cơ  

3 pH > 8.5  Ức chế quá trình phân hủy chất hữu cơ  

 Tải trọng hợp chất hữu cơ COD, BOD: Tải trọng hữu cơ ảnh hưởng trực tiếp tới 

quá trình xử lý sinh học hiếu khí.  

Do đó cần có sự kiểm soát BOD, COD để giữ cho tải trọng bể ổn định và đạt hiệu 

suất tối ưu.  

Sự quá tải dẫn đến:  

- Giảm hiệu suất quá trình.  

- Tăng hàm lượng BOD, COD của nước sau khi xử lý.  

- Trương bùn.  

 Nồng độ oxy hòa tan – DO: Nồng độ oxy hòa tan tối ưu là từ 2 – 4 mg/ l. Nhu cầu 

oxy tùy thuộc vào tải trọng hữu cơ (BOD; COD) và nồng độ bùn (MLSS) trong bể 

phản ứng. Nồng độ oxy hòa tan nên được đo thường xuyên và tại nhiều vị trí khác 

nhau trong bể Aerotank.  

Sự thiếu oxy trong bể phản ứng dẫn đến:  

- Giảm hiệu suất xử lý và chất lượng nước sau xử lý.  

- Giảm khả năng lắng, tăng số lượng vi khuẩn dạng sợi.  

- Ức chế quá trình oxy hóa.  
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Nồng độ oxy cao dẫn đến:  

- Phá vỡ bông bùn  

- Giảm khả năng lắng, nước sau xử lý bị đục.  

- Tốn năng lượng.  

 Kiểm soát bùn: Đối với bể Aerotank, cần phải theo dõi chặt chẽ sự hình thành bùn 

trong bể. Tính quan trọng của bùn là khả năng tạo bông.  

Bùn trong bể Aerotank thường có tuổi lớn, từ 3 – 15 ngày. Hoạt tính của bùn giảm 

theo tuổi của bùn.  

SV/SVI là chỉ tiêu đánh giá khả năng lắng và chất lượng của bùn hoạt tính.  

SV là một điều cần kiểm soát và phải theo dõi hằng ngày. Đây là chỉ số thể hiện thể 

tích bùn hoạt tính có trong nước thải, sử dụng dụng cụ ống Imhoff, múc đầy định mức 

của ống (thông thường là 1000 ml), để lắng tự nhiên trong 30 phút (hay còn gọi là 

SV30). Xác định phần bùn lắng là bao nhiêu phần trăm. 

SVI là tỷ số SV30/MLVSS. MLVSS được xác định tại phòng thí nghiệm. 

Lượng bùn ngày một gia tăng do sự phát triển của các vi sinh vật cũng như việc 

tách các chất bẩn ra khỏi nước thải. Số lượng bùn dư không giúp ích cho việc xử lý 

nước thải ngược lại nếu không lấy đi còn là trở ngại lớn. Lượng bùn dư này được bơm 

sang bể nén bùn để tăng nồng độ chất rắn.  

Sau khi đã tính được chỉ số SVI, dựa vào giá trị SVI mà ta có thể chuẩn đoán 

được “bệnh” của hệ thống bùn bể hiếu khí như: 

- SVI < 100: Bùn già: có thể trên bề mặt sẽ có bùn nhỏ như đầu mũi kim, đầu ra sẽ 

bị đục. 

- 100 < SVI < 250: Bùn hoạt động tốt, lắng tốt, đầu ra ít đục. Thông thường, SVI từ 

100 – 120 là tốt nhất. 

- SVI > 250: Bùn khó lắng, đầu ra bị đục. 

 Mùi - màu: Mỗi loại nước thải có màu và mùi đặc trưng, tùy thuộc vào thành phần 

hóa học của nước thải ấy. Sự thay đổi của những tính chất này có thể do thành phần 

nước thải thay đổi và nó ảnh hưởng đến quá trình sinh học.   

Bùn sinh học thường có màu vàng nâu. Khi quá tải hoặc không đủ oxy thì màu 

vàng nâu này sẽ trở thành màu xám hay đen. Khi thiếu oxy, quá trình sinh học yếm 

khí xảy ra và sinh ra mùi khó chịu của H2S, mercaptans...  



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu dân cư Lê Thành  - An Lạc” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành                                           Trang 57 

 Trong bể Aerotank, mẫu bùn hoạt tính lấy từ độ cao khác nhau có màu vàng nâu 

thể hiện bể hoạt động tốt. Nếu có lớp bùn bông màu đen cần lập tức kiểm tra các thông 

số liên quan và tìm biện pháp khắc phục. 

Pha chế và định lượng hóa chất 

Hệ thống định lượng hóa chất  

Tất cả các hóa chất, dù là đặc, lỏng hay khí, đều cần một hệ thống cấp để kiểm 

soát chính xác và nhiều lần lượng được ứng dụng.   

Việc sử dụng có kết quả các hóa chất tùy thuộc vào liều lượng chính xác. Hiệu quả 

của một vài loại hóa chất nào đó nhạy về liều lượng hơn nhiều so với các loại khác. 

Mẫu hệ thống cấp hóa chất phải xem xét hình thức và đặc tính hóa, lý của mỗi hóa 

chất dùng cấp, nhiệt độ của phòng và xung quanh tối đa và tối thiểu, lưu lượng nước 

thải cực đại và cực tiểu, liều lượng cần và sự đáng tin cậy của thiết bị cấp. Hệ thống 

cấp hóa chất tiêu biểu gồm vận chuyển hóa chất từ nơi cấp đến nơi trữ hóa chất, việc 

cấp được hiệu chỉnh của hóa chất, hòa lẫn hóa chất với nước, và cấp hóa chất hoặc 

dung dịch đến quy trình xử lý.  

Công suất của hệ thống, việc cản trở cung cấp tiềm năng và tỉ lệ sử dụng hóa chất 

là những điều cần lưu ý đối với cả lưu trữ và cấp. Công suất lưu trữ phải tính đến hiệu 

quả kinh tế về lượng mua ngược với những bất lợi trong chi phí xây dựng, sự phân 

hủy hóa chất với thời gian. Các bể trữ hoặc thùng chứa chất lỏng hóa học phải được 

thiết kế để thừa nhận góc nghỉ chính xác của hóa chất và những yêu cầu môi trường 

cần thiết của nó chẳng hạn như nhiệt độ và độ ẩm. Kích thước và độ dốc của băng tải 

cũng đáng lưu ý. Việc lựa chọn vật liệu cho xây dựng bể chứa, thiết bị cấp, bơm, ống, 

van cũng rất quan trọng vì nhiều hóa chất sẽ phá hủy dần các nguyên vật liệu.  

Vì các đặc tính hóa chất khô khác nhau đáng kể nên cơ cấu tiếp liệu phải được lựa 

chọn cẩn thận, đặc biệt trong một thiết bị có kích thước nhỏ hơn nơi mà cơ cấu tiếp 

liệu độc lập có thể được dùng cho nhiều hơn một hóa chất. Nói chung, người vận hành 

nên chuẩn bị đầy đủ để bảo quản hóa chất khô nơi khô ráo và thoáng mát. Duy trì ẩm 

độ thấp cũng rất quan trọng, như các hóa chất hút ẩm (hấp thụ nước) có thể bị đóng 

thành cục, sền sệt, hay thậm chí cứng như đá. Các hóa chất khác hấp thụ ít nước hơn 

trở nên dễ dính trên các bề mặt hạt, làm liên kết cầu trong phễu tăng lên. Thông thường, 

chỉ những lượng dung dịch hóa chất bị hạn chế nên lấy từ các hóa chất khô vào bất cứ 

lúc nào vì thời hạn sử dụng của hóa chất hỗn hợp, đặc biệt đối với polyme, ngắn. 
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Người vận hành nên trao đổi với người cung cấp hóa chất về hạn sử dụng đối với mỗi 

loại hóa chất.  

Người vận hành phải giữ nơi lưu trữ hóa chất khô và thiết bị càng khô càng tốt. 

Nếu không, ẩm độ sẽ ảnh hưởng đến mật độ của hóa chất và có thể sẽ đưa đến kết quả 

cấp liệu thiếu. Tương tự, hiệu lực của hóa chất khô, đặc biệt là polime, có thể bị giảm. 

Nên dùng thiết bị tẩy bụi tại nơi thu dọn, khoang hút, phễu, và cơ cấu tiếp liệu để được 

gọn gàng, ngăn chặn ăn mòn, và sự an toàn. Bụi hóa chất được gom lại thường được 

dùng cùng với các hóa chất lưu trữ.  

 Nguyên tắc chung pha chế và định lượng hóa chất  

Bước 1: Cân hoặc định lượng khối lượng hóa chất cần pha theo chỉ dẫn.  

Bước 2: Mở van nước cấp của thùng đựng hóa chất đợi đến khi nước vào nửa thùng 

pha dung dịch và đóng van này lại.  

Bước 3: Cho từ từ hóa chất vào thùng pha và khuấy đều để hóa chất tan hoàn toàn 

trong nước cho đến khi hết lượng hóa chất trên.  

Bước 4: Mở van nước cấp tiếp tục cho nước vào đầy thùng pha sau đó khóa lại.  

Chú ý:   

Thường xuyên kiểm tra lượng dd hóa chất trong các thùng đựng hóa chất.  

Nếu hết hóa chất thì phải tắt bơm hóa chất và pha hóa chất như các bước pha hóa 

chất đã nêu ở trên.  

Không nên bơm khi hóa chất chưa hòa tan hoàn toàn (có thể làm nghẽn đường ống 

hoặc hư màng bơm khi còn cặn).  

Đọc thêm tài liệu an toàn (MSDS) tại phòng vận hành  

Pha chế dung dich javel  

Sau các công đoạn xử lý cơ học, sinh học trong điều kiện nhân tạo, vi khuẩn gây 

bệnh không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Để khử trùng nước thải sau xử lý, ở đây sử dụng 

phương pháp oxy hóa bằng Chlorine. Dung dịch Chlorine được pha với nồng độ 0.1-

0.3%. Với thùng chứa dung dịch Chlorine 500 lít của trạm xử lý, lấy 5 kg JAVEL 

nguyên chất cho mỗi lần pha.  

Các bước tiến hành như sau:  

- Bước 1: Đong 5 kg JAVEL nguyên chất. 

- Bước 2: Mở van nước cấp của thùng đựng hóa chất đợi đến khi nước vào nửa 

thùng pha dung dịch và đóng van này lại.  
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- Bước 3: Cho từ từ JAVEL vào thùng để khuấy đều tan hoàn toàn trong nước cho 

đến khi hết 5 kg JAVEL trên. 

- Bước 4: Mở van nước cấp tiếp tục cho nước vào đầy thùng pha sau đó khóa lại. 

Lưu ý: Hóa chất khử trùng nói chung và Javel nói riêng đều có mùi hắt, cần đeo 

khẩu trang phòng độc và bao tay để đảm bảo an toàn cho người pha hóa chất. 

Pha chế dung dich mật rỉ đường  

Mật rỉ đường dùng để tăng chất hữu cơ trong nước, là điều kiện diễn ra quá trình 

khử Nitrate. Dung dịch Mật rỉ đường được pha với nồng độ 5g/l. Với thùng chứa dung 

dịch Mật rỉ đường 500 lít của trạm xử lý, lấy 20kg Mật rỉ đường nguyên chất cho mỗi 

lần pha.  

Các bước tiến hành như sau:  

- Bước 1: Đong 20kg Mật rỉ đường nguyên chất. 

- Bước 2: Mở van nước cấp của thùng đựng hóa chất đợi đến khi nước vào nửa 

thùng pha dung dịch.  

- Bước 4: Mở van sục khí xáo trộn 

- Bước 3: Cho từ từ Mật rỉ đường vào thùng để khuấy đều tan hoàn toàn trong nước 

cho đến khi hết 20kg Mật Rỉ đường trên. 

- Bước 4: Mở van nước cấp tiếp tục cho nước vào đầy thùng pha sau đó khóa lại. 

 Kiểm tra thiết bị 

Kiểm tra các bơm hoạt động có ồn hay không. 

Kiểm tra máy thổi khí có ồn không, có mùi lại hay không. 

Kiểm tra các van, rắc co có bị xì hay không. 

Kiểm tra phao. 

Kiểm tra các cùm, support của đường ống có rung lắc hay không. 

 Kiểm tra chất lượng bùn vi sinh, nồng độ bùn vi sinh trong bể aerotank, anoxic 

Kiểm tra tỉ lệ bùn: Sử dụng ống định mức có chia vạch (có thể sử dụng ly nhựa 

dạng miệng rộng đáy hẹp), thông thường thể tích là 500ml. Đổ đầy hỗn hợp bùn hoạt 

tính và nước thải tại các bể Aerotank và Anoxic, để lắng tự nhiên trong vòng 30 phút 

(gọi là SV30 – Sludge volume during 30 minutes). Hệ thống nên duy trì SV 30 từ 20-

50%. Tỷ lệ chính xác cần dựa vào số liệu phân tích nước thải sau xử lý. 
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Nếu SV30 <20% mà nước thải vẫn đạt tiêu chuẩn, nên duy trì ở mức 20%, bởi vì 

cần tránh trường hợp sốc tải, vi sinh già yếu hoặc có một sự cố nào khác làm mất khả 

năng phục hồi của Hệ bùn hoạt tính. 

Nếu SV30 >50% cần xả bùn vì càng duy trì số lượng bùn nhiều, tỷ lệ bùn già yếu 

và chết đi cũng tăng tỷ lệ thuận (mặc dù bùn mới vẫn sinh ra), bùn già yếu này sẽ tạo 

thành các cặn lơ lững làm đục nước, tăng thêm áp lực xử lý cho bể lọc áp lực. Tốc độ 

lắng của bùn là 1 biểu đồ hình Sin, nếu quá nhiều bùn, radien nồng độ tăng lên làm 

cản trở khả năng lắng, nếu quá ít bùn, các bông bùn không thể kết lại với nhau nên 

trọng lực nhỏ không thể thắng được lực đẩy của nước, làm bùn lơ lững. 

Nên thực hiện kiểm tra ít nhất 1 lần/ngày. 

Nên xã bùn theo định kỳ 1 tháng (10 phút)/lần 

Tỷ lệ bùn tốt nhất là tỷ lệ mà nước thải đầu ra đạt yêu cầu, tùy vào thực tế vận hành 

nên nhân viên vận hành cần phải theo dõi điều chỉnh, nhằm tránh trường hợp tỷ lệ F/M 

quá ít, vi sinh thiếu thức ăn, oxy. 

SV30 từ 20-50% là mức thông thường cho nước thải sinh hoạt, tỷ lệ thực tế cho 

từng công trình phụ thuộc vào tính chất cụ thể của nước thải, chế độ vận hành, chất 

lượng nước thải đầu ra. Nhân viên vận hành cần linh hoạt điều chỉnh duy trì tỷ lệ tốt 

nhất.  

Hình dạng, màu sắc và kích thước bông bùn phụ thuộc rất nhiều vào tính chất nước 

thải và chế độ vận hành. Không có một tiêu chuẩn nào cụ thể chi tiết cho từng loại 

nước thải riêng biệt. Tuy nhiên, bông bùn có hoạt tính tốt, thông thường có các đặc 

điểm như sau:  

- Nước trong bể Aerotank không có bọt, hoặc bọt nhỏ dễ tan, không tạo thành ván 

hay lớp bọt dày trên bề mặt. 

- Bùn hoạt tính có màu nâu nhạt đến màu cà phê sữa đậm, tương ứng với hàm 

lượng BOD đầu vào từ thấp tới cao. Nếu BOD quá cao >600 mg/l. Bùn sẽ chuyển 

dần sang màu đen do tích lũy quá nhiều độc tố từ quá trình trao đổi chất, nồng độ 

chất hữu cơ cao cũng là 1 nguyên nhân gây ức chế quá trình phát triển của bùn 

hoạt tính. 

- Nếu chất hữu cơ thấp, BOD từ 100-300 mg/l, bông bùn có xu hướng hình thành 

dạng hạt, rắn chắc (hình thái giống gạo nấu vừa nở, chưa bị nhừ, kích thước bằng 

đầu bút bi hoặc đầu đũa ăn). 
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- Nếu chất hữu cơ cao, BOD từ 300-600 mg/l, bông bùn chuyển sang hình thái khối 

lớp, không tách rõ ràng ra từng hạt (bùn nhuyễn nhừ hoặc kết khối như đậu hũ 

non). 

- Tốc độ lắng: SV30 là thông số thể hiện thể tích bùn lắng được sau 30 phút. Tuy 

nhiên, bùn hoạt tính tốt, tốc độ lắng nhanh thông thường trong vòng 5 phút đầu 

tiên, thể tích bùn sẽ đạt mức của SV30, thời gian 25 phút tiếp theo chỉ là quá trình 

nén bùn và lắng các hạt cặn lơ lững nên thể tích không thay đổi nhiều. Nói cách 

khác khác, thông số SV30 thể hiện bao gồm: Tốc độ lắng, độ trong của nước, màu 

sắc của nước, sức khỏe của bùn hoạt tính, mùi.  

- Như trình bày ở trên, khi phát hiện các trường hợp có khả năng sốc tải, từ hình 

thái bùn hoạt tính, hoặc thay đổi về nước thải tiếp nhận (được biết trước) cần linh 

hoạt xử lý. 

- Nếu vi sinh thiếu: tìm hiểu nguyên nhân làm chết bùn, khắc phục nguyên nhân đó 

sau đó cấy lại bùn vi sinh. 

- Nước thải sau xử lý chứa nhiều Amoni thì sẽ có màu vàng nhạt, vẫn còn mùi khai 

đặc trưng, nếu nước thải sau xử lý chứa nhiều Nitrate, sẽ có hiện tượng bùn nổi 

dày đặc ở bể lắng. Cách xác định hiệu quả chính xác phải thông qua các số liệu 

phân tích định kỳ.  

- Kiểm tra pH: mỗi ngày 1 lần. 

- Các thao tác kiểm tra ít nhất 1 lần/ ngày, hoặc nhân viên vận hành điều chỉnh sao 

cho phù hợp. 

c. Chế độ vận hành các thiết bị trong hệ thống 

Bảng 3.6. Chế độ vận hành các thiết bị trong hệ thống 

STT Thiết Bị Vận Hành 

1 
Máy thổi khí 

 

Chức năng 

 Cung cấp oxi cho bể điều hòa, điều hòa nồng 

độ và lưu lượng nước thải, ngăn chặn quá 

trình kỵ khí xãy ra gây mùi hôi cho các khu 

vực xung quanh 

 Cung cấp oxi cho cụm bể sinh học 

 Xáo trộn hóa chất giúp hóa chất hòa tan 

nhanh vào trong nước 

Số lượng  02 máy 

Chế độ vận 

hành 

 02 máy thổi khí hoạt động mặc định ở chế độ 

tự động (AUTO). 

 Luôn được cấp nguồn để chạy luân phiên. 
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STT Thiết Bị Vận Hành 

 02 máy thổi khí hoạt động luân phiên 24/24 

giờ, một máy chạy một máy nghỉ, thời gian 

luân phiên của máy được cài đặt bằng timer, 

luân phiên mỗi 60 phút 

2 Bơm điều hòa 

Chức năng  Bơm nước thải từ bể điều hòa tới bể Anoxic 

Số lượng  02 bơm 

Chế độ vận 

hành 

 02 bơm điều hòa hoạt động mặc định ở chế 

độ tự động (AUTO) 

 Khi phao đầy sẽ cấp nguồn để chạy luân 

phiên. Phao cạn thì bơm tắt. 

 Trong quá hoạt động: 02 bơm hoạt động luân 

phiên, một bơm chạy một bơm nghỉ , thời 

gian luân phiên của bơm được cài đặt bằng 

timer thay đổi mỗi 60 phút. 

3 
Máy khuấy 

chìm 

Chức năng 
 Xáo trộn bể anoxic giúp bùn vi sinh tiếp xúc 

tốt với nước thải 

Số lượng  02 máy 

Chế độ vận 

hành 

 02 máy hoạt động mặc định ở chế độ tự động 

(AUTO)  

 Luôn được cấp nguồn để chạy tự động. 

 Trong quá hoạt động: máy hoạt động gián 

đoạn, khuấy 5 phút nghỉ 10 phút 

 Được set bằng timer 

4 Bơm tuần hoàn 

Chức năng 
 Bơm tuần hoàn nước có chứa Nitrate từ bể 

sinh học hiếu khí về Anoxic để khử nitơ 

Số lượng  02 bơm 

Chế độ vận 

hành 

 01 bơm tuần hoàn hoạt động mặc định ở chế 

độ tự động (AUTO) , 1 bơm còn lại dự phòng 

 Luôn được cấp nguồn để chạy tự động. 

 Trong quá hoạt động: bơm hoạt động gián 

đoạn, bơm 5 phút nghỉ 2 giờ 30 phút.  

 Được set bằng timer 

5 
Bơm bùn bể 

lắng 
Chức năng 

 Bơm bùn dư từ đáy bể lắng sinh học về bể 

chứa bùn 

 Bơm tuần hoàn bùn vi sinh từ đáy bể lắng 

sinh học về bể anoxic. 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu dân cư Lê Thành  - An Lạc” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành                                           Trang 63 

STT Thiết Bị Vận Hành 

Số lượng  04 bơm 

Chế độ vận 

hành 

 Bơm bùn có 2 chức năng hoạt động nên sẽ có 

2 chế độ vận hành: 

 Vận hành mặc định ở chế độ tự động 

(AUTO) để bơm tuần hoàn bùn từ bể lắng về 

bể anoxic, theo nguyên tắc sau: Nghĩ 2 giờ 30 

phút bơm 5 phút : 

 Vận hành ở chế độ tay (HAND) để bơm xả 

bỏ bùn dư từ bể lắng về bể chứa bùn. 

6 
Bơm dinh 

dưỡng 

Chức năng 
 Bơm định lượng chất dinh dưỡng từ bồn chứa 

đến đầu bể Thiếu khí. 

Số lượng  02  

Chế độ vận 

hành 

 Bơm hóa chất đều hoạt động mặc định ở chế 

độ tự động (AUTO) theo nguyên tắc sau:  

Bơm hóa chất hoạt động theo sự điều khiển của 

bơm điều hòa: bơm điều hòa chạy thì  bơm hóa 

chất chạy, bơm điều hòa tắt thì tắt. 

7 Bơm khử trùng 

Chức năng 
 Bơm định lượng các hóa chất Javel từ bồn 

chứa đến bể khử trùng. 

Số lượng  02 bơm 

Chế độ vận 

hành 

 Bơm hóa chất đều hoạt động mặc định ở chế 

độ tự động (AUTO) theo nguyên tắc sau:  

Bơm hóa chất hoạt động theo sự điều khiển của 

bơm điều hòa: bơm điều hòa chạy thì  bơm hóa 

chất chạy, bơm điều hòa tắt thì bơm hóa chất 

tắt. 

d. Tần suất bảo dưỡng các thiết bị 

Bảng 3.7. Tần suất bảo dưỡng các thiết bị 

STT TÊN THIẾT BỊ KIỂM TRA BẢO DƯỠNG TẦN SUẤT 

1 Bơm chìm 

 Kiểm tra lưu lượng, 

van 1 chiều, guồng 

bơm, cánh bơm. 

Phốt, cốt, bạc đạn  6 tháng/lần 

Kiểm tra ngẹt rác 
 Khi giảm lưu 

lượng 

2 Máy thổi khí 

Thay nhớt, mỡ bò, dây 

curoa, nghe xem có 

tiếng kêu bất thường 

nào ko. 

 Thay nhớt  3 tháng/lần 

 Thay mỡ bò  3 tháng/lần 

 Thay dây 

Curoa 
 Khi dãn 
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 Vệ sinh lọc gió  3 tháng/lần 

3 Bơm hóa chất 
Kiểm tra nhớt và vệ sinh 

màng hút, van bi. 

 Vệ sinh van bi 

 Vệ sinh màng 

hút 

 Vệ sinh đường 

ống châm hóa 

chất 

 1 lần/tuần 

 1 tháng/lần 

 1 tuần/lần 

4 Phao điện Kiểm tra tiếp điểm  1 tháng/lần 

1.3.2.6. Hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải 

Bảng 3.8. Hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải 

STT Tên Liều lượng Xuất xứ 
Công đoạn xử lý 

sử dụng 

1 
Hóa chất khử trùng 

Chlorine 
30kg/tháng Việt Nam Bể khử trùng 

2 
Men vi sinh hiếu khí và 

thiếu khí Microbe Lift 
1,5 lít/ tháng USA 

Bể Anoxic và Bể 

Aerotank 

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành, 2022) 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải (nếu có): 

Chủ dự án đã lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng công suất 350 KVA được bố trí 

tại bán tầng hầm của block E. Chủ dự án bố trí đường ống dẫn khí thải từ máy phát 

điện dự phòng dọc theo đường ống thông gió của khối nhà đưa khí thải thoát ra ngoài 

môi trường không khí với chiều cao ống khối là 2,5m so với mặt đất. Máy phát điện 

đặt trong phòng cách âm, có lớp đế cao su dày, trang bị các họng tiêu âm nhằm tiêu 

âm cho máy, thường xuyên kiểm tra lượng dầu bôi trơn và dầu trong máy, không để 

máy phát điện hoạt động quá tải. Máy phát điện được kiểm tra thường xuyên, bảo trì 

định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn, chủ đầu tư còn trang bị trồng các xanh xung 

quanh khu vực ống khói máy phát điện. Khí thải:Khí thải từ máy phát điện dự phòng 

đạt QCVN 19: 2009/BTNMT (cột B, Kp=1; Kv= 0,6) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải Công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

- Bố trí một cách hợp lý hệ thống cây xanh theo tuyến giao thông. Đảm bảo tổng diện 

tích cây xanh cho toàn khu dự án đạt tối thiểu 15% diện tích toàn dự án. Cây xanh có 

tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch không khí, 

cản trở tiếng ồn phát tán. Nhìn chung, cây xanh có thể giảm ô nhiễm chất khí độc hại 

trong môi trường từ 10 – 35%.  

- Tổ vệ sinh sẽ thường xuyên quét dọn, làm vệ sinh đường nhằm hạn chế thấp nhất 

lượng bụi đất, lá cây trên mặt đường. 
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3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.1. Dự báo về khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành. 

Dự báo khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh cho hoạt động của dự án được trình bày 

trong Bảng 3.9 

Bảng 3.9. Dự báo rác sinh hoạt phát sinh từ dự án 

Stt Nguồn phát sinh 
Định mức  

tính toán 
Quy mô 

Khối 

lượng 

(kg/ngày) 

1 
Hoạt động của khu nhà 

phố 

1,3 

kg/người.ngày 
76 người 98,8 

2 

Hoạt động của các căn 

hộ ở tại các block chung 

cư 

1,3 

kg/người.ngày 

3.720 

người 
4.836 

3 Trường mầm non    

3.1 Trẻ 

1 kg/người.ngày 

70 trẻ 

85 

 3.2 

Cán bộ công nhân viên 

trường mẫu giáo (giáo 

viên và phục vụ) 

15 người 

4 

 

Khách đến khu thương 

mại 
0,3 kg/người.lượt 

931 

người 
279,3 

Nhân viên phục vụ khu 

thương mại và dịch vụ 

0,7 

kg/người.ngày 
30 người 21 

5 

Nhân viên phục vụ điều 

hành (quản lý và đội bảo 

vệ, đội vệ sinh) 

1 kg/người.ngày 8 người 8 

Tổng  5.328,1 

Như vậy: Tổng khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án là 

5.328,1 kg/ngày.  
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3.2. Mô tả rõ từng công trình lưu giữ chất thải răn sinh hoạt. 

 Thu gom và lưu trữ: 

Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ dự án được thể hiện qua Hình 

3.4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

(1) Đối với các block chung cư (Block B, Block C, Block D và Block E):  

Đối với chất thải phát sinh từ các hộ dân: Hưởng ứng phong trào phân loại rác tại 

nguồn của Thành phố, các hộ dân trong khu chung cư được khuyến khích hình thành 

thói quen phân loại rác tại nguồn. Mỗi hộ sử dụng 2 thùng chứa khác màu, 1 thùng màu 

xanh đựng chất thải thực phẩm (nhóm 1), 1 thùng màu xám chứa các chất thải còn lại 

(nhóm 2): 

+ Rác nhóm 1: gồm thực phẩm dư thừa, cặn bã sau quá trình sơ chế thực phẩm (rau, củ, 

quả), các loại này thường là các chất thải ướt dễ phân hủy. 

+ Rác nhóm 2: gồm các thành phần còn lại ngoài các thành phần thuộc loại 1.Vì vậy 

Chủ đầu tư sẽ khuyến khích các hộ trang bị 02 thùng hợp vệ sinh: 

+ Thùng nhựa có nắp đậy màu xanh: loại 15L hay 30L (tùy lượng rác phát sinh của mỗi 

hộ), bên trong có lót túi nhựa PE màu xanh để chứa rác loại 1. Bên trên nắp thùng và 

thân thùng có gắn logo chất thải thực phẩm. 

Khu vực tập trung tại 

tầng trệt của  mỗi 

block chung cư 

Dịch vụ thu gom  Dịch vụ thu gom 

Chất thải thực phẩm Chất thải còn lại 

Thùng màu xanh tại mỗi 

tầng đối với block chung 

cư/tại đường nội bộ số 1 

đối với nhà phố 

 

Khu vực tập trung tại 

tầng trệt của  mỗi 

block chung cư  

Thùng màu xám tại mỗi 

tầng đối với block chung 

cư/tại đường nội bộ số 1 

đối với khu nhà phố 

 

Rác thải sinh hoạt từ hộ gia đình và 

khu thương mại, dịch vụ 
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+ Thùng nhựa có nắp đậy màu xám: loại 15L hay 30L (tùy lượng rác phát sinh của mỗi 

hộ), bên trong có lót túi nhựa PE màu xám để chứa rác loại 2. Bên trên nắp thùng và 

thân thùng có gắn logo chất thải còn lại. 

Đối với các khu dịch vụ (thương mại và nhà trẻ) 

- Tại khu vực công cộng, hành lang: chủ dự án sẽ bố trí các thùng chứa rác dung tích 

50 lít (có hình dạng các con thú) với khoảng cách 30m/1thùng. Rác tại các thùng này 

sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom hàng ngày về khu vực chứa CTR tại tầng trệt của 

các block chung cư. 

- Thùng chứa chất thải thực phẩm sẽ được thu gom hàng ngày. 

- Thùng chứa chất thải còn lại sẽ được thu gom với tần suất 2 ngày/lần. 

Vị trí khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt của các block chung cư: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các căn hộ và dịch vụ thương mại được thu gom vào 

thùng chứa và lưu trữ tạm thời theo đúng quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 

24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu như sau: 

- Bố trí phòng chứa rác 1,5 m2 (1m x 1,5m) tại mỗi tầng của mỗi block chung cư tại 

khu vực cầu thang bộ. 

- Nhân viên vệ sinh sẽ thu gom 1 lần/ngày về khu vực tập trung chất thải rắn tại tầng 

trệt của mỗi block chung cư. 

- Rác thải phát sinh từ các tầng sẽ được thu gom hàng ngày và vận chuyển xuống tầng 

trệt. 

- Tại tầng trệt của mỗi block chung cư có 01 phòng chứa, mỗi phòng có diện tích 3m2 

(3m x 1m), bên trong mỗi phòng bố trí các thùng chứa rác hợp vệ sinh để thu gom và 

phân loại toàn bộ lượng rác phát sinh. 

- Hằng ngày, CTR được đơn vị có chức năng (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô 

thị Tp.Hồ Chí Minh hoặc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận Bình 

Tân) đến từng block chung cư thu gom vận chuyển về khu xử lý rác của thành phố mỗi 

ngày 1 lần vào buổi tối bằng xe tải 2,5 tấn hợp vệ sinh. 

 Chủ dự án sẽ trang bị 6 thùng 660 lít thu gom toàn bộ lượng CTR phát sinh tại mỗi 

block chung cư. Bố trí 01 khu vực tập trung chất thải rắn ở tầng trệt tương ứng với mỗi 

block chung cư (block B, block C, block D và block E), mỗi phòng có diện tích khoảng 

6 m2 (3m x 2m) và đặt 6 thùng 660 lít. 

Qui cách thùng chứa tại khu vực tập trung chất thải rắn 

Thùng bằng nhựa hoặc composite có thân và đáy thùng kín, dung tích 660 lít có nắp 

đậy, có bánh xe để di chuyển bằng tay. 

Màu sắc và chữ gắn trân thân thùng: 

- Thùng chứa chất thải thực phẩm: bên ngoài thùng được sơn màu xanh. Hai bên thân 

thùng được dán decal hoặc sơn dùng chữ “CHẤT THẢI THỰC PHẨM”. C hữ màu 
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vàng và chiều cao chữ 15 cm.  

- Thùng chứa chất thải còn lại: bên ngoài thùng được sơn màu xám. Hai bên thân 

thùng được dán decal hoặc sơn dòng chữ “CHẤT THẢI CÒN LẠI”. Chữ màu vàng 

và chiều cao chữ 15 cm.  

(2) Đối với khu nhà phố (19 căn hộ):  

- Hướng dẫn người dân sẽ đem rác thải để vào thùng chứa rác vệ sinh tại khu vực tập 

trung chất thải rắn của khu nhà phố được bố trí tại góc đường nội bộ số 1 tiếp giáp với 

khu công viên cây xanh. Chủ dự án sẽ trang bịmột thùng 660 lít chứa chất thải thực 

phẩm và một thùng 660 L chứa chất thải còn lại.  

- Hằng ngày, CTR được đơn vị có chức năng (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô 

thị Tp.Hồ Chí Minh hoặc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận Bình 

Tân) đến thu gom vận chuyển về khu xử lý rác của thành phố mỗi ngày 1 lần vào buổi 

tối bằng xe tải 2,5 tấn hợp vệ sinh. 

(3) Đối với đường phố, công viên cây xanh: 

- Bố trí ở những góc đường nội bộ, tiện tay người đi đường. Mỗi vị trí đặt 2 thùng 

chứa khác màu (màu xanh chứa chất thải hữu cơ và màu xám chứa các chất thải còn 

lại) được thiết kế bắt mắt (chim cánh cụt, gốc cây,…).  

- Hằng ngày, CTR được đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển về khu xử lý 

rác của thành phố mỗi ngày 1 lần vào buổi tối bằng xe tải 2,5 tấn hợp vệ sinh. 

- Kết cấu: nền bê tông chống thấm, mái tôn, cửa ra  

 Xử lý: 

- Đơn vị thu gom và xử lý: Doanh nghiệp tư nhân thu gom rác Phạm Văn Phúc. 

- Địa chỉ: 50/1/66/1, Nguyễn Quý Yêm, Khu phố 4, Phường An Lạc, quận Bình Tân, 

TP.HCM. 

- Phương tiện thu gom vận chuyển của đơn vị là xe cơ giới chuyên dùng.  

(Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt số 01/2021/HĐRLT ngày 05/05/2021 đính 

kèm phụ lục) 

- Phương tiện thu gom, vận chuyển của đơn vị thu gom vận chuyển là xe cơ giới 

chuyên dùng. 

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

4.1. Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành. 

Tổng hợp khối lượng từng loại chất thải nguy hại được trình bày cụ thể trong Bảng 3.10 

Bảng 3.10.Tổng hợp chất thải nguy hại phát sinh 

Stt Loại chất thải Khối lượng Mã CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu mỡ 68 kg/tháng 18 02 01 

2 Bóng đèn huỳnh quang hỏng 61kg/tháng 16 01 06 
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Stt Loại chất thải Khối lượng Mã CTNH 

3 Pin, ắc quy thải 31,17 kg/tháng 16 01 12 

4 Các thiết bị, linh kiện điện tử hư hỏng 86,5 kg/tháng 16 01 13 

5 Bao bì hóa chất tẩy rửa, vệ sinh 66,5 kg/tháng 18 01 01 

 Tổng 313,17 kg/tháng  

4.2. Mô tả rõ từng công trình lưu giữ chất thải nguy hại. 

 Thu gom: 

Quy trình thu gom và xử lý chất thải nguy hại sinh từ dự án được thể hiện qua Hình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ thu gom chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại được thu gom và phân loại mỗi ngày và đưa về nhà chứa chất thải 

nguy hại. Các loại chất thải được phân loại, bảo quản sơ bộ theo phương thức sau: 

Bảng 3.11.Phân loại và hình thức bảo quản chất thải nguy hại 

Stt Loại chất thải Mã CTNH 
Phương thức 

bảo quản 

Phương thức 

xử lý 

1 Giẻ lau dính dầu mỡ 18 02 01 
Thùng chứa có 

nắp đậy 
Hợp đồng với 

đơn vị chức 

năng thu gom 

và xử lý 

2 
Bóng đèn huỳnh quang 

hỏng 
16 01 06 

Thùng chứa có 

nắp đậy 

3 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Thùng chứa có 

Đơn vị có chức năng  

thu gom, xử lý  

Chất thải rắn 

nguy hại  

 

CTNH từ hộ gia đình và khu thương 

mại, dịch vụ 

Phân loại và các thùng lưu 

chứa CTNH đặt tại khu vực 

tập trung CTNH tại phía Tây 

của của dự án  
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Stt Loại chất thải Mã CTNH 
Phương thức 

bảo quản 

Phương thức 

xử lý 

nắp đậy 

4 
Các thiết bị, linh kiện 

điện tử hư hỏng 
16 01 13 

Thùng chứa có 

nắp đậy 

5 
Bao bì hóa chất tẩy rửa, 

vệ sinh 
18 01 01 

Can hoặc 

thùng phuy 

Hướng dẫn, tuyên truyền người dân mang trực tiếp chất thải nguy hại bỏ vào các 

thùng màu cam đặt tại khu lưu giữ CTNH của dự án được bố trí tại góc đường nội bộ 

số 1 tiếp giáp với khu công viên cây xanh, diện tích 4 m2 (2m x 2m). Hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại tuân thủ theo 

định kỳ 01 tháng/lần. 

 Lưu trữ:  

- Diện tích: 4 m2 

- Vị trí: Khu lưu giữ CTNH của dự án được bố trí tại góc đường nội bộ số 1 tiếp giáp 

với khu công viên cây xanh. 

- Kết cấu: Nền bê tông chống thấm, có rãnh thu gom, tường bằng tôn, mái tôn. Trong 

nhà chứa có dán nhãn và trang bị các thùng chứa chất thải phù hợp với loại chất thải 

lưu trữ. 

Màu sắc: tất cả các thùng chứa chất thải nguy hại đều có màu vàng để phân biệt với 

các thùng chứa chất thải thông thường.  

Mỗi thùng chứa đều có dán nhãn ghi tên từng loại chất thải và biển báo nguy hiểm 

tùy tính chất của chất thải theo phân loại như sau: 

- Giẻ lau nhiễm dầu sử dụng thùng bằng  nhựa PVC 30 lít có nắp đậy.  

- Pin thải, các thiết bị linh kiện điện tử hư hỏng sử dụng thùng nhựa PVC 30 lít có 

nắp đậy. 

- Bóng đèn huỳnh quang hỏng sử dụng thùng nhựa PVC 50 lít. 

- Bao bì hóa chất thải sử dụng thùng nhựa PVC 30 lít có nắp đậy. 

 Xử lý: 

 Đơn vị thu gom và xử lý: Công ty Cổ Phần Môi trường Tân Thiên Nhiên. 

- Địa chỉ: Ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Phương tiện thu gom vận chuyển của đơn vị là xe cơ giới chuyên dùng.  

- Hợp đồng số 121/2021/HĐKT.TNN-TM ngày 01/04/2021 về việc thu gom vận 

chuyển và xử lý CTNH. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Máy phát điện được kiểm tra thường xuyên, bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn 

chế tiếng ồn. Do đó tác động từ máy phát điện là không đáng kể. 
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Đối với tiếng ồn: Máy phát điện đặt trong phòng cách âm, có lớp đế cao su dày, 

trang bị các họng tiêu âm nhằm tiêu âm cho máy, thường xuyên kiểm tra lượng dầu 

bôi trơn và dầu trong máy, không để máy phát điện hoạt động quá tải. 

Đảm bảo độ ồn sinh ra từ hoạt động của dự án đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn (theo mức âm tương đương, QCVN 26:2010/BTNMT). 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

- Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với 

nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động: 

Bảng 3.12. Sự cố và cách xử lý sự cố 

SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 

Bơm 

chìm 

bể 

điều 

hòa  

Bơm chìm 

không 

khởi động 

được; 

hoặc khởi 

động được 

nhưng 

dừng ngay 

lập tức. 

Sự cố nguồn cấp điện, dây 

điện 

Kiểm tra, sữa chữa nguồn cấp 

điện, dây điện 

Sự cố điện điều khiển tự 

động. 

Báo bộ phận bảo trì có chuyên 

môn kiểm tra và sửa chữa. 

Cánh bơm bị kẹt cứng bởi 

các vật thể bám vào 

Tháo guồng bơm và loại bỏ vật 

thể bám vào cánh bơm 

Motor bơm bị cháy Quấn lại cuộn dây hoặc thay mới 

Sự cố phao điện 
Loại bỏ các vật cản trở và kiểm 

tra hoạt động của phao. 

Cột áp và lưu 

lượng bơm 

giảm 

Nghẽn rác guồng bơm Tháo rác trong guồng bơm 

Cánh bơm bị mòn hoặc hư 

hỏng 
Thay thế cánh 

Ống xả của bơm bị tắc 

nghẽn 
Vệ sinh ống xả 

Sai chiều quay của động cơ Đổi vị trí 2 trong 3 dây bất kì 

Mực nước cạn dưới thân 

bơm 

Luôn giữ thân bơm ngập trong 

nước 

Bơm dừng lại 

khi đang 

hoạt động 

Cánh bơm bị kẹt Tháo bơm vệ sinh cánh 

Bơm bị nóng quá mức do 

chạy khô nước trong 

nhiều giờ 

Điều chỉnh phao để luôn giữ thân 

bơm ngập trong nước – Mồi 

nước đầy guồng bơm 

Điện áp không ổn định 

Kiểm tra nguồn cấp điện, phải 

đảm bảo điện áp phù hợp với 

giá trị trên nhãn bơm. 

Thiết bị bảo 

vệ bơm 

Cánh bơm bị kẹt cứng bởi 

các vật thể bám vào 

Tháo guồng bơm và loại bỏ vật 

thể bám vào cánh bơm 
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SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 

trong tủ 

điện báo 

trip 

Vòng đệm làm kín bị mòn 

dẫn đến rò rỉ nước vào 

bơm 

Thay vòng đệm mới 

Motor bơm bị cháy Quấn lại cuộn dây hoặc thay mới 

Tiếng ồn 

trong bơm 

Hỏng vòng bi Báo bộ phận bảo trì thay vòng bi 

Sai chiều quay của động cơ Đổi vị trí 2 trong 3 dây bất kì 

Cánh bơm bị mẻ Sửa chữa, thay thế cánh 

Máy 

thổi 

khí 

Máy thổi khí 

không 

quay 

Rotor bị kẹt bởi vật thể bị 

hút vào 
Loại bỏ vật thể 

Động cơ không chạy Kiểm tra động cơ và nguồn điện 

Dây đai bị chùng quá mức 
Cân chỉnh lại hoặc thay dây đai 

mới. 

Máy phát ra 

âm thanh 

lạ và rung 

động bất 

thường 

Bạc đạn bị thiếu mỡ, hoặc 

mỡ bị biến chất, hoặc mỡ 

kém chất lượng 

Bổ sung mỡ 

Thiếu dầu bôi trơn bánh 

răng, hoặc dầu bị biến 

chất, hoặc dầu kém chất 

lượng 

Bổ sung hoặc thay mới dầu. 

Hỏng vòng bi Thay vòng bi mới 

Vật thể bên ngoài bị máy hút 

vào 
Loại bỏ vật thể 

Van an toàn bị đẩy ra Căn chỉnh lại 

Dây đai quá căng Căn chỉnh lại 

Guồng bơm hoặc ống hút bị 

hở làm cho không khí 

xâm nhập vào 

Kiểm tra, xiết kín các chỗ hở 

trong guồng bơm, đường ống 

hút. 

Lưu lượng 

khí thiếu 

Rò rỉ trên đường ống Siết chặt các đầu nối 

Rò rỉ tại van an toàn Căn chỉnh lại van 

Đường ống hút hoặc đẩy bị 

tắc 
Vệ sinh lại đường ống 

Dây đai bị chùng 
Cân chỉnh lại hoặc thay dây đai 

mới. 

Tiếng ồn 

trong bơm 

Hỏng vòng bi Báo bộ phận bảo trì thay vòng bi 

Trục không thẳng hàng Báo bộ phận bảo trì sửa chửa 

Cánh bơm bị mẻ Sửa chữa, thay thế cánh 

Bơm bị nghẹt ở đầu hút, đầu 

đẩy 
Vệ sinh đầu hút, đầu đẩy 
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SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 

Bơm 

hóa 

chất 

Bơm hóa 

chất 

không lên 

Sự cố nguồn cấp điện, dây 

dẫn 

Kiểm tra, sửa chữa nguồn điện, 

dây dẫn 

Không khí đi vào đường ống 

qua các đầu nối 
Kiểm tra , vặn kín  các mối nối 

Nút chỉnh lưu lượng ở mức 

quá nhỏ 

Vặn nút chỉnh lưu lượng ở mức 

lớn hơn 

Bơm hóa 

chất có 

tiếng kêu 

lạ 

Bạc đạn bị mòn 

Thay mới bạc đạn 

 

 

Motor 

khuấy 

Máy không 

hoạt động 

Sự cố nguồn cấp điện, dây 

điện 

Kiểm tra, sửa chữa nguồn điện, 

dây dẫn 

Hư hỏng bên trong motor 
Báo bảo trì sữa chữa hoặc thay 

mới 

Máy có tiếng 

kêu lớn 

Hỏng bạc đạn Báo bộ phận bảo trì thay bạc đạn 

Trục không thẳng hàng Báo bộ phận bảo trì sửa chửa 

Phao 

điện 

Phao điện 

không 

hoạt động 

bình 

thường 

Sự cố nguồn cấp điện, dây 

điện 
Kiểm tra lại đòn bẩy 

Phao bị vô nước, dẫn đến hư 

hỏng bên trong 
Thay mới 

Bảng 3.13. Sự cố sốc vi sinh  

STT  SỰ CỐ 
 HIỆN 

TƯỢNG 

NGUYÊN 

NHÂN 
KHẮC PHỤC 

1 
Bể Sinh học 

hiếu khí 
Bùn nổi  

Vi sinh thiếu 

thức ăn 
Bổ sung dinh dưỡng. 

  

SV30 giảm 

Vi sinh bị chết 
Kiểm tra pH, độc tố. Cấy lại vi sinh 

mới. 

Bùn không 

được tuần hoàn 
Kiểm tra bơm tuần hoàn bùn 

pH <6.5 Thiếu soda 
Đo độ pH, nếu thường xuyên thấp thì 

phải bổ sung soda. 

Bùn đen 

Chất hữu cơ 

đầu vào tăng 

Kiểm tra lại tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của hệ thống, nguyên 

nhân làm tăng chất hữu cơ. Bơm 

thêm nước sạch nhằm pha loãng 

nồng độ. 

Dầu mỡ nhiều Kiểm tra thiết bị tách dầu mỡ. 
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STT  SỰ CỐ 
 HIỆN 

TƯỢNG 

NGUYÊN 

NHÂN 
KHẮC PHỤC 

Màu đen do 

độc tố từ lò hơi 
Kiểm tra lại lò hơi 

Nhiều bọt 

Chất hữu cơ 

đầu vào cao 

Kiểm tra lại tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải của hệ thống, nguyên 

nhân làm tăng chất hữu cơ. Bơm 

thêm nước sạch nhằm pha loãng 

nồng độ. 

Quá ít vi sinh Cần cấy thêm bùn 

Vi sinh quá già Tăng cường xả bùn 

SV30 tăng 

Bùn quá nhiều Tăng cường xả bùn 

Bùn 

khólắng:già 
Tăng cường xả bùn 

2 Đầu ra Nước đục 

Tốc độ nước 

quá nhanh, tốc 

độ lắng quá 

chậm 

Kiểm tra lại lưu lượng xử lý có bị 

vượt công suất hay không. 

Kiểm tra sức khỏe vi sinh 

Vi sinh chết 
Kiểm tra pH, chế độ bùn tuần hoàn, 

độc tố. 

Vi sinh già Tăng cường xả bùn 

  
Nước vàng, 

mùi khai 
Amoni còn cao 

Kiểm tra tỉ lệ BOD:NP, bổ sung chất 

hữu cơ cho bể Aerotank (mật rỉ 

hoặc Methanol), tăng cường sục 

khí Nitrate hóa DO duy trì 2-4 

mg/l, bổ sung visinh mới. Bơm 

tuần hoàn bùn 

3 Bể lắng 
Bùn nổi bề 

mặt 

Bùn quá nhiều, 

già 
Tăng cường xả bùn 

Nitrate đầu ra 

cao 

Kiểm tra bể Anoxic: cánh khuấy, 

pH, bổ sung chất hữu cơ, bơm 

tuần hoàn bùn, bơm tuần hoàn, 

DO của bể Anoxic duy trì <1 mg/l 

- Biện pháp xử lý mùi: 

 Hệ thống hút khói  hành lang: Hệ thống thông gió, hút khói hành lang bao gồm 

đường ống gió và ly tâm được lắp đặt ở tầng mái, sẽ vận hành cho toàn bộ khu vực 

hành lang của các tầng. Gió tươi của hệ thống thông gió hành lang sẽ được đưa vào 

từ các khe hở của kiến trúc nhờ sự chênh lệch áp. 

 Thông gió tầng bãi đậu xe tầng hầm: Hệ thống thông gió, hút khói bãi đậu xe, 

bao gồm đường ống gió và quạt hướng trục được lắp đặt ở tầng bán hầm, sẽ vận 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu dân cư Lê Thành  - An Lạc” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành                                           Trang 75 

hành cho toàn bộ khu vực bãi đậu xe. Gió tươi của hệ thống thông gió bãi đậu xe sẽ 

được đưa vào từ lối vào của tầng hầm nhờ sự chênh lệch áp. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có); 

- Bố trí mảng xanh tại Dự án. 

- Bê tông hoá diện tích sân bãi và đường nội bộ trong khuôn viên Dự án. 

- Thông thoáng tầng hầm: lắp đặt các quạt hút. 

- Định kỳ vệ sinh hệ thống thoát nước, hút hầm bể tự hoại và các bể chứa bùn của 

hệ thống XLNT. 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi. 

Dự án: “Khu dân cư Lê Thành An Lạc” không có hoạt động xả nước thải vào công 

trình thủy lợi nên sẽ không có đánh giá phương án bảo vệ môi trường đối với nguồn 

nước công trình thủy lợi  

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

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 

Dự án: “Khu dân cư Lê Thành An Lạc” không thuộc dự án về gây tổn thất, suy giảm 

đa dang sinh học nên sẽ không có phương án cải tạo và phục hồi môi trường, phương 

án bồi hoàn đa dạng sinh học. 

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

đánh giá tác động môi trường. 

Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt: chủ dự 

án phải lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng công suất 400 KVA cho 4 block chung cư 

được bố trí tại bán tầng hầm của block D. Chủ dự án bố trí đường ống dẫn khí thải từ 

máy phát điện dự phòng dọc theo đường ống thông gió của khối nhà và vượt khỏi tầng 

mái chung cư đưa khi thải thoát ra ngoài môi trường không khí.Tổng chiều cao ống khối 

là 20,5 m (19,5m + 1m trong đó chiều cao của khối nhà là 19,5m và chiều cao ống khối 

vượt mái là 1m). Máy phát điện được đặt trong phòng cách âm, bố trí ống khói phát thải 

cao hơn mái của mỗi block chung cư 0,5m, đường kính 200mm. 

Theo thực tế xây dựng: chủ dự án đã lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng công suất 

350 KVA được bố trí tại bán tầng hầm của block E. Chủ dự án bố trí đường ống dẫn 

khí thải từ máy phát điện dự phòng dọc theo đường ống thông gió của khối nhà đưa 

khí thải thoát ra ngoài môi trường không khí với chiều cao ống khối là 2,5m so với 

mặt đất. Máy phát điện đặt trong phòng cách âm, có lớp đế cao su dày, trang bị các 

họng tiêu âm nhằm tiêu âm cho máy, thường xuyên kiểm tra lượng dầu bôi trơn và dầu 

trong máy, không để máy phát điện hoạt động quá tải. Máy phát điện được kiểm tra 

thường xuyên, bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn, chủ đầu tư còn trang 

bị trồng các xanh xung quanh khu vực ống khói máy phát điện. Vì vậy, việc thay đổi 

vị trí cũng như việc lắp đặt của máy phát điện không ảnh hưởng nhiều đến dự án, với 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu dân cư Lê Thành  - An Lạc” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành                                           Trang 76 

chiều cao hiện tại của ống khói máy phát điện tác động đến các đối tượng xung quanh 

là không đáng. Việc thay đổi này chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động động 

môi trường. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có): 

Nguồn phát sinh nước thải: nước thải sinh hoạt gồm: nước thải từ bồn cầu, nước thải 

tắm giặt và nước thải nhà bếp của dân cư sinh sống trong dự án, trường học và khu thể 

dục thể thao.  

Lưu lượng xả nước thải tối đa: 850 m3/ngày đêm, tương đương 35,42 m3/h. 

Dòng nước thải:  

 Đối với các block chung cư 

+ Nước thải phân từ các thiết bị vệ sinh: bồn cầu, âu tiểu được thu gom vào ống thoát 

ngang và nối về ống thoát nước thải chính bố trí trong các gain thoát nước và dẫn vào 

ngăn chứa của bể tự hoại trước khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung đặt tại ngầm 

tại khu công viên cây xanh. 

+ Nước thải sinh hoạt từ các chậu rửa bếp được thu gom vào các ống thoát ngang về 

ống thoát chính bố trí trong các gain thoát nước và dẫn qua thiết bị tách dầu mỡ trước 

khi dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung.  

+ Nước thải sinh hoạt còn lại (tắm, giặt, lavabo,..) thu gom vào các ống thoát ngang 

về ống thoát chính bố trí trong các gain thoát nước và dẫn về trạm xử lý nước thải tập 

trung. 

 Đối với khu nhà phố: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ mỗi căn nhà phố sau khi xử 

lý sơ bộ tại bể tự hoại được dẫn về trạm XLNT tập trung của dự án. 

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

Nước thải tại dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Do đó, Công ty đã xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải với công suất 850 m3/ngày.đêm để xử lý nước thải tại dự án, 

đảm bảo nước thải sau xử lý đtạ quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B – Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt đấu nối vào mạng lưới thoát nước 

chung của khu vực. 

Bảng 4.1. Giá trị các thông số ô nhiễm theo QCVN 14:2008/BTNMT 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B 

01 pH - 5 - 9 

02 BOD5 mg/l 50 

03 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 
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04 Tổng chất rắn hoà tan (TDS) mg/l 1.000 

05 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,0 

06 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

07 Nitrat NO3
- (tính theo N) mg/l 50 

08 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

09 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat PO4
3- (tính theo P) mg/l 6 

11 Tổng coliforms MPN/100ml 5.000 

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

- Vị trí xả thải: phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp.HCM. 

- Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1050 45’ múi chiếu 3 

độ):  X: 593458;  Y: 1185176 

- Phương thức xả thải: tự chảy 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau xử lý tại dự án xử lý đạt quy chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt 

sẽ được đấu nối vào mạng lưới thoát nước của thành phố tại hố ga nằm trên đường 

hẻm 207 Hồ Học Lãm. 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

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

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

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

B. Dự án đầu tư thuộc trường hợp đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành. 

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

Chủ dự án dự kiến sẽ thuê một trong các đơn vị có chức năng thực hiện dịch vụ 

quan trắc môi trường như: Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ 

sinh Lao Động để tiến hành thu và phân tích các mẫu chất thải tại dự án.  

- Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động 

(COSHET) 

- Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Tp. HCM. 

- Điện thoại: 0283.868.0842                       Fax: 0283.868.0869 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 026 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, chứng chỉ VILAS số 444 

chứng nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn Việt Nam. 

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

a. Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử 

lý nước thải 

 Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu: 

Thời gian lấy mẫu của dự án trong giai đoạn vận hành thử nghiệm ít nhất 75 ngày kể 

từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm, 75 ngày đầu tiên lấy 5 mẫu (15 ngày/1 lần)  

  Lần 1: 04/01/2022;   

 Lần 2: 19/01/2022; 

 Lần 3: 05/02/2022;  

 Lần 4: 20/02/2022; 

 Lần 5: 07/03/2022; 

 Vị trí lấy mẫu và Phương pháp lấy mẫu nước thải 

Bảng 5.1. Vị trí lấy mẫu và phương pháp lấy mẫu nước thải 

STT 
Ký 

hiệu  
Vị trí lấy mẫu Phương pháp lấy mẫu 

1 NT1 
Mẫu nước thải tại bể thu gom  

(tổ hợp đầu, giữa và cuối ca) 

+ Súc rửa can bằng nước 

thải tại vị trí lấy mẫu;  

+ Đo pH tại vị trí lấy mẫu; 
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2 NT2 
Mẫu nước thải tại bể điều hòa  

(tổ hợp đầu, giữa và cuối ca) 

+ Đối với nước thải sau xử 

lý: Dùng xô hứng nước thải 

sau xử lý từ van xả lấy 

mẫu, đổ vào đầy can, không 

để bọt khí trong can; 

+ Sau khi nước vào đầy 

can thì đậy nắp chặt lại; 

+ Ghi chú ký hiệu mẫu, độ 

pH và ngày, giờ lấy mẫu. 

 

3 NT3 
Mẫu nước thải tại bể Anoxic 

(tổ hợp đầu, giữa và cuối ca) 

4 NT4 
Mẫu nước thải sau bể Aerotank 

(tổ hợp đầu, giữa và cuối ca) 

5 NT5 
Mẫu nước thải sau bể lắng 2  

(tổ hợp đầu, giữa và cuối ca) 

6 NT6 
Mẫu nước thải sau bể khử trùng  

(tổ hợp đầu, giữa và cuối ca) 

 Thông số và phương pháp thử nghiệm 

- Thiết bị lấy mẫu: Mẫu được đựng trong bình nhựa 

- Các phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích: Theo Tiêu chuẩn (TCVN), 

Quy chuẩn (QCVN) Việt Nam, Thường quy Kỹ thuật Y học Lao động & Vệ sinh 

Môi trường của Bộ Y tế (TQKT-YHLĐ & VSMT), Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế 

(ISO) và Standard Methods. 

- Phương pháp đánh giá: Dựa trên các tài liệu hướng dẫn tiêu chuẩn và quy chuẩn 

chất lượng môi trường Việt Nam (QCVN) và các văn bản kỹ thuật có liên quan. 

Bảng 5.2. Thông số và phương pháp thử nghiệm 

STT Chỉ tiêu 

Giới hạn phát 

hiện (MDL) 

/Phạm vi đo 

Phương pháp phân tích 

- 
Lấy mẫu và bảo quản 

mẫu Nước thải  
- 

TCVN 6663-1:2011,  

TCVN 5999:1995, 

TCVN 6663-3:2016 

1 pH*(30,80C)  2 ÷12,5 TCVN 6492:2011 

2 TSS** 5,0 SMEWW 2540.D: 2017 

3 BOD5 1,0 TCVN 6001-1:2008 

4 TDS 0 ÷ 1.999 SOP_HTN05 

5 S2- 0,015 SMEWW 4500-S2- .C&D:2017 

6 NH4
+ (tính theo N) 0,011 TCVN 6179-1:1996 

7 NO3
- (tính theo N) 0,013 SMEWW 4500-NO3-.E:2017 

8 PO4
3- (tính theo P) 0,011 TCVN 6202: 2008 

9 Dầu, mỡ động thực vật 0,3 SMEWW 5520.B& F: 2017 

10 Chất hoạt động bề mặt 0,01 TCVN 6622-1:2009 

11 Coliform*  2 TCVN 6187-2:1996 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động, 03/2022) 
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 Kết quả đánh giá hiệu quả của công trình hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 5.3. Kết quả phân tích chất lượng nước thải giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của 

công trình xử lý nước thải tại dự án 

Lần đo 

đạc, lấy 

mẫu 

phân 

tích, vị 

trí lấy 

mẫu 

Thông số ô nhiễm chính của Dự án 

pH 
TSS 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

S- 

(mg/l) 

NH4
+ 

(mg/l) 

NO3
- 

(mg/l) 

PO4
3- 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

động thực 

vật 

(mg/l) 

Chất hoạt 

động bề mặt 

(mg/l) 

Tổng 

Coliform 

(MNP/ 

100ml 

Lần 1: Ngày 04/01/2022 

NT1 6,44 66 148 482 1,29 45,2 3,02 5,36 4,7 5,47 9.000 

NT2 6,94 149 288 364 1,47 5,01 22,3 4,01 4,5 4,02 9.200 

NT3 6,82 130 294 300 0,74 2,84 24,5 3,94 3,0 1,96 7.900 

NT4 6,28 65 76 3,66 0,61 4,22 15,9 3,55 3,8 1,84 6.300 

NT5 6,25 30 27 306 KPH 2,99 28,1 5,11 2,8 1,28 5.400 

NT6 6,35 27 24 311 KPH 3,18 20,7 2,41 1,2 KPH 2.600 

Lần 2: Ngày 19/01/2022  

NT1 6,85 60 166 456 1,44 50,1 3,62 4,15 5,1 6,88 9.000 

NT2 6,47 154 264 311 1,02 5,12 27,6 4,36 5,3 3,12 11.000 

NT3 6,35 106 311 312 0,45 1,25 23,6 3,57 3,1 1,96 7.000 

NT4 6,32 79 77 317 0,55 4,71 17,2 3,65 3,1 1,83 7.000 

NT5 6,38 27 25 279 KPH 4,33 22,3 4,33 2,9 1,32 6.000 

NT6 6,42 26 22 306 KPH 4,22 17,6 1,98 0,8 KPH 2.400 
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Lần đo 

đạc, lấy 

mẫu 

phân 

tích, vị 

trí lấy 

mẫu 

Thông số ô nhiễm chính của Dự án 

pH 
TSS 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

S- 

(mg/l) 

NH4
+ 

(mg/l) 

NO3
- 

(mg/l) 

PO4
3- 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

động thực 

vật 

(mg/l) 

Chất hoạt 

động bề mặt 

(mg/l) 

Tổng 

Coliform 

(MNP/ 

100ml 

Lần 3: Ngày 05/02/2022  

NT1 6,35 59 172 425 1,52 56,2 1,35 3,26 6,3 6,32 11.000 

NT2 6,35 153 277 326 1,22 4,5 24,1 5,02 5,1 3,65 7.900 

NT3 6,22 125 354 301 0,58 4,01 18,9 3,22 3,4 1,87 7.900 

NT4 6,2 75 82 308 0,62 5,01 16,8 4,12 3,2 1,75 6.300 

NT5 6,25 26 24 268 KPH 4,02 19,8 5,03 3,0 1,02 6.300 

NT6 6,14 25 18 294 KPH 3,82 20,4 3,22 0,9 KPH 2.100 

Lần 4: Ngày 20/02/2022 

NT1 6,31 53 152 466 1,3 48,3 5,47 5,12 5,3 7,02 8.000 

NT2 6,55 142 249 305 1,61 5,84 25,7 4,84 4,2 5,25 9.400 

NT3 6,47 118 325 315 0,25 3,25 25,2 4,36 3,5 2,02 8.000 

NT4 6,14 61 70 304 0,59 4,65 18,3 3,87 3 1,99 8.000 

NT5 6,48 29 28 291 KPH 3,84 24,5 4,68 2,7 1,45 7.000 

NT6 6,29 30 16 341 KPH 2,94 18,9 2,66 1,0 KPH 2.300 

Lần 5: Ngày 07/03/2022 

NT1 6,53 62 156 487 1,33 49,3 1,58 3,44 4,3 5,92 9.200 

NT2 7,02 136 246 344 1,25 5,44 29,7 3,94 4,8 3,04 9.000 
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Lần đo 

đạc, lấy 

mẫu 

phân 

tích, vị 

trí lấy 

mẫu 

Thông số ô nhiễm chính của Dự án 

pH 
TSS 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

S- 

(mg/l) 

NH4
+ 

(mg/l) 

NO3
- 

(mg/l) 

PO4
3- 

(mg/l) 

Dầu mỡ 

động thực 

vật 

(mg/l) 

Chất hoạt 

động bề mặt 

(mg/l) 

Tổng 

Coliform 

(MNP/ 

100ml 

NT3 6,61 128 315 294 0,69 2,62 20,1 3,84 4,1 2,11 6.300 

NT4 6,38 66 75 312 0,65 4,68 16,2 4,06 3,4 1,95 7.900 

NT5 6,14 27 23 355 KPH 3,45 23,6 4,58 3,2 1,33 6.000 

NT6 6,44 26 23 287 KPH 3,64 21,6 3,05 0,65 KPH        2.200 

QCVN 

14:2008/

BTNMT, 

cột B 

5-9 100 50 1.000 4 10 50 10 20 10 5.000 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động, 03/2022) 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích tại bảng 3 cho thấy chất lượng nước thải trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công 

đoạn và hiệu quả của công trình xử lý nước thải tại dự án đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.
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b. Giai đoạn hoạt động ổn định của công trình xử lý nước thải 

 Thời gian: dự kiến lấy 7 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh. 

+ Lần 1: 01/07/2022;   

+ Lần 2: 02/07/2022;  

+ Lần 3: 03/07/2022; 

+ Lần 4: 04/07/2022; 

+ Lần 5: 05/07/2022; 

+ Lần 6: 06/07/2022; 

+ Lần 7: 07/07/2022. 

 Vị trí lấy mẫu:  

- Vị trí 1: Mẫu nước thải tại bể gom của HTXL nước thải (nước thải trước xử lý). 

- Vị trí 2: Mẫu nước thải sau bể khử trùng (nước thải sau xử lý). 

 Phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng 

˗ Phương pháp lấy mẫu 

+ Súc rửa can bằng nước thải tại vị trí lấy mẫu;  

+ Đo pH tại vị trí lấy mẫu; 

+ Đối với nước thải sau xử lý: Dùng xô hứng nước thải sau xử lý từ van xả lấy 

mẫu, đổ vào đầy can, không để bọt khí trong can; 

+ Sau khi nước vào đầy can thì đậy nắp chặt lại; 

+ Ghi chú ký hiệu mẫu, độ pH và ngày, giờ lấy mẫu. 

 Thông số và phương pháp thử nghiệm 

Bảng 5.4. Thông số và phương pháp thử nghiệm 

STT Chỉ tiêu 

Giới hạn phát 

hiện (MDL) 

/Phạm vi đo 

Phương pháp phân tích 

- 
Lấy mẫu và bảo quản 

mẫu Nước thải * 
- 

TCVN 6663-1:2011,  

TCVN 5999:1995, 

TCVN 6663-3:2016 

1 pH*(30,80C)  2 ÷12,5 TCVN 6492:2011 

2 TSS** 5,0 SMEWW 2540.D: 2017 

3 BOD5** 1,0 TCVN 6001-1:2008 

4 TDS* 0 ÷ 1.999 SOP_HTN05 

5 S2-* 0,015 SMEWW 4500-S2- .C&D:2017 

6 NH4
+ (tính theo N)** 0,011 TCVN 6179-1:1996 

7 NO3
- (tính theo N)* 0,013 SMEWW 4500-NO3-.E:2017 

8 PO4
3- (tính theo P)** 0,011 TCVN 6202: 2008 

9 Dầu, mỡ động thực vật* 0,3 SMEWW 5520.B& F: 2017 

10 Chất hoạt động bề mặt* 0,01 TCVN 6622-1:2009 

11 Coliform*  2 TCVN 6187-2:1996 

(Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động, 04/2022) 



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường dự án: “Khu dân cư Lê Thành  - An Lạc” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Lê Thành                                     Trang 91 

  

 Kết quả đánh giá hiệu quả công trình hệ thống xử lý nước thải 

Chủ đầu tư dự kiến lấy mẫu giai đoạn vận hành ổn định từ 7 ngày liên tiếp bắt đầu 

từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 07/07/2022 sau khi có kết quả mẫu sẽ bổ sung vào báo 

cáo. 

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

a.  Công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

 Thu gom, lưu trữ: 

 Đối với tại mỗi block chung cư  

Chủ dự án sẽ trang bị 6 thùng 660 lít thu gom toàn bộ lượng CTR phát sinh tại mỗi 

block chung cư. Bố trí 01 khu vực tập trung chất thải rắn ở tầng trệt tương ứng với mỗi 

block chung cư (block B, block C, block D và block E), mỗi phòng có diện tích khoảng 

6 m2 (3m x 2m) và đặt 6 thùng 660 lít. 

 Đối với khu nhà phố (19 căn hộ):  

- Hướng dẫn người dân sẽ đem rác thải để vào thùng chứa rác vệ sinh tại khu vực tập 

trung chất thải rắn của khu nhà phố được bố trí tại góc đường nội bộ số 1 tiếp giáp với 

khu công viên cây xanh. Chủ dự án sẽ trang bịmột thùng 660 lít chứa chất thải thực 

phẩm và một thùng 660 L chứa chất thải còn lại.  

- Hằng ngày, CTR được đơn vị có chức năng (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô 

thị Tp.Hồ Chí Minh hoặc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận Bình 

Tân) đến thu gom vận chuyển về khu xử lý rác của thành phố mỗi ngày 1 lần vào buổi 

tối bằng xe tải 2,5 tấn hợp vệ sinh. 

 Đối với đường phố, công viên cây xanh: 

- Bố trí ở những góc đường nội bộ, tiện tay người đi đường. Mỗi vị trí đặt 2 thùng chứa 

khác màu (màu xanh chứa chất thải hữu cơ và màu xám chứa các chất thải còn lại) được 

thiết kế bắt mắt (chim cánh cụt, gốc cây,…).  

- Hằng ngày, CTR được đơn vị có chức năng đến thu gom vận chuyển về khu xử lý rác 

của thành phố mỗi ngày 1 lần vào buổi tối bằng xe tải 2,5 tấn hợp vệ sinh. 

 Xử lý: 

- Đơn vị thu gom và xử lý: Doanh nghiệp tư nhân thu gom rác Phạm Văn Phúc. 

- Địa chỉ: 50/1/66/1, Nguyễn Quý Yên, Khu phố 4, Phường An Lạc, quận Bình Tân, 

TP.HCM. 

- Phương tiện thu gom vận chuyển của đơn vị là xe cơ giới chuyên dùng.  

(Hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt số 01/TGRLT/2022  ngày 05/05/2022 đính kèm 

phụ lục) 

b.  Các công trình xử lý chất thải nguy hại 

 Thu gom: 

Chất thải nguy hại được thu gom và phân loại mỗi ngày và đưa về nhà chứa chất thải nguy 
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hại.  

 Lưu trữ:  

- Diện tích: 4 m2 

- Vị trí: Khu lưu giữ CTNH của dự án được bố trí tại góc đường nội bộ số 1 tiếp giáp 

với khu công viên cây xanh. 

- Kết cấu: Nền bê tông chống thấm, có rãnh thu gom, tường bằng tôn, mái tôn. Trong 

nhà chứa có dán nhãn và trang bị các thùng chứa chất thải phù hợp với loại chất thải 

lưu trữ. 

Màu sắc: tất cả các thùng chứa chất thải nguy hại đều có màu vàng để phân biệt với 

các thùng chứa chất thải thông thường.  

Mỗi thùng chứa đều có dán nhãn ghi tên từng loại chất thải và biển báo nguy hiểm 

tùy tính chất của chất thải theo phân loại như sau: 

- Giẻ lau nhiễm dầu sử dụng thùng bằng  nhựa PVC 30 lít có nắp đậy.  

- Pin thải, các thiết bị linh kiện điện tử hư hỏng sử dụng thùng nhựa PVC 30 lít có nắp 

đậy. 

- Bóng đèn huỳnh quang hỏng sử dụng thùng nhựa PVC 50 lít. 

- Bao bì hóa chất thải sử dụng thùng nhựa PVC 30 lít có nắp đậy. 

 Xử lý: 

 Đơn vị thu gom và xử lý: Công ty Cổ Phần Môi trường Tân Thiên Nhiên. 

- Địa chỉ: Ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Phương tiện thu gom vận chuyển của đơn vị là xe cơ giới chuyên dùng.  

- Hợp đồng số 64/2022/HĐKT.TNN-TM ngày 21/03/2022 về việc thu gom vận chuyển 

và xử lý CTNH. 

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

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

 Giám sát chất lượng nước thải  

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu 

quả của công trình xử lý nước thải bắt đầu từ ngày 21/12/2021 đến hết ngày 07/03/2022 

(tức 75 ngày): 

+ Tần suất quan trắc: 5 lần/giai đoạn điều chỉnh (cách 15 ngày  ấy mẫu 1 lần đến hết 

giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn). 

+ Vị trí quan trắc của từng công đoạn xử lý: 01 mẫu đầu vào bể điều hòa; 01 mẫu đầu 

ra bể điều hòa đồng thời là mẫu đầu vào bể Anoxic; 01 mẫu đầu ra bể Anoxic đồng thời 

là mẫu đầu vào bể Aerotank; 01 mẫu đầu ra bể Aerotank đồng thời là mẫu đầu vào bể 

lắng; 01 mẫu đầu ra bể lắng đồng thời là mẫu đầu vào bể khử trùng; 01 mẫu đầu ra bể 

khử trùng. 
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+ Mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 3 thời điểm khác nhau 

trong ngày (sáng; trưa; chiều), trộn đều với nhau. 

- Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý 

nước thải: 

+ Tần suất quan trắc: 7 ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 

07/07/2022.  

+ Vị trí quan trắc Mỗi ngày lấy mẫu 1 lần gồm 1 điểm đầu vào và 1 điểm đầu ra sau 

xử lý. 

+ Thông số quan trắc: pH, BOD, TSS, tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, Amoni, Nitrat, 

Dầu mỡ động thực vật, các chất hoạt động bề mặt, phosphat, Coliform. 

 Giám sát chất thải rắn: 

- Vị trí: tại vị trí tập trung chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường. 

- Chỉ tiêu giám sát: Khối lượng, thành phần chất thải, phân loại, hóa đơn, chứng từ 

giao nhận chất thải. 

- Tần suất: Thường xuyên và liên tục. 

2.1.3. Giám sát trong giai đoạn vận hành thương mại 

 Giám sát chất lượng nước thải  

- Vị trí: 01 điểm đầu vào hệ thống xử lý nước thải, 01 điểm đầu ra hệ thống xử lý nước 

thải, 01 điểm tại vị trí đấu nối nước thải. 

- Thông số giám sát pH, BOD, TSS, tổng chất rắn hòa tan, Sunfua, Amoni, Nitrat, Dầu 

mỡ động thực vật, các chất hoạt động bề mặt, phosphat, Coliform. 

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

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gian 

về nước thải sinh hoạt.  

 Giám sát khí thải từ máy phát điện dự phòng 

- Vị trí: 01 điểm tại ống khói máy phát điện dự phòng của dự án. 

- Thông số giám sát: Bụi, SO2, NOx, CO. 

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

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (KP = 1,0; Kv = 0,6).  

 Giám sát chất thải rắn 

- Vị trí: tại vị trí tập trung chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường. 

- Chỉ tiêu giám sát: Khối lượng, thành phần chất thải, phân loại, hóa đơn, chứng từ giao 

nhận chất thải. 

- Tần suất: Thường xuyên và liên tục. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục chất thải. 
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2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự 

án. 

Không có 

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

3.1. Kinh phí thực hiện quan trắc nước thải 

 Kinh phí giám sát: Chi phí giám sát chất lượng nước thải hàng năm trong giai đoạn 

hoạt động của nhà máy được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5. 5 Chi phí giám sát chất lượng nước thải hàng năm giai đoạn hoạt động 

TT Hạng mục 
Tần suất 

(lần/năm) 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 pH 4 lần/năm 1 30.000 120.000 

2 BOD5 4 lần/năm 1 80.000 320.000 

3 TSS 4 lần/năm 1 50.000 200.000 

4 TDS 4 lần/năm 1 50.000 200.000 

5 sunfua 4 lần/năm 1 60.000 240.000 

6 amoni 4 lần/năm 1 80.000 320.000 

7 
nitrat (tính theo 

N) 
4 lần/năm 1 60.000 240.000 

8 
dầu mỡ động 

thực vật 
4 lần/năm 1 200.000 800.000 

9 

tổng các chất 

hoạt động bề 

mặt 

4 lần/năm 1 
250.000 

 
1.000.000 

10 
phosphat (tính 

theo P) 
4 lần/năm 1 60.000 240.000 

11 tổng coliforms 4 lần/năm 1 60.000 240.000 

Tổng tiền 3.720.000 

3.1 . Kinh phí thực hiện quan trắc khí thải máy phát điện  

Kinh phí giám sát: Chi phí giám sát chất lượng khí thải hàng năm trong giai đoạn 

hoạt động của nhà máy được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 5.6. Chi phí giám sát khí thải tại nguồn máy phát điện trong giai đoạn hoạt động 

TT Hạng mục 
Tần suất 

(lần/năm) 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Bụi 4 lần/năm 1 110.000 440.000 

2 NOx 4 lần/năm 1 160.000 640.000 

3 SO2 4 lần/năm 1 160.000 640.000 
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TT Hạng mục 
Tần suất 

(lần/năm) 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

4 CO 4 lần/năm 1 180.000 720.000 

5 Lưu lượng 4 lần/năm 1 300.000 1.200.000 

Tổng tiền 3.640.000 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án “Khu chung cư Lê Thành – An Lạc” cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về tính xác thực của các hồ sơ cung cấp sử dụng trong báo cáo. 

Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường 

và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động tới môi trường của dự án, trong quá trình xây 

dựng và hoạt động của dự án. Chủ dự án cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Ngoài ra, Chủ dự án cam kết việc xử lý chất thải 

đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường khác có liên quan, cụ thể như sau:   

Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường trong các giai đoạn của dự án:  

+ Thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trường; 

+ Thực hiện đúng các Nghị định, Thông tư và các văn bản pháp luật hiện hành có liên 

quan đến hoạt động của dự án. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan và chương 

trình quản lý và giám sát môi trường như đã trình bày trong Báo cáo. Các giải pháp, biện 

pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng và giai 

đoạn hoạt động của dự án, bao gồm:  

+ Quản lý các công trình xử lý nước thải và thu gom chất thải rắn theo đúng phương 

án đã đề ra.  

+ Các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ và nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào 

môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn như sau hoặc hiện hành theo quy định của Nhà nước: 

 Độ ồn khu vực xung quanh khu vực dự án đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT; 

 Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý theo điều 75 & 

Điều  78 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 17/11/2020 về Phân 

loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt & Xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

 Toàn bộ chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại, thu gom và xử lý 

theo điều 82 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 17/11/2020 về xử lý 

chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 Chất thải nguy hại phát sinh từ các giai đoạn của Dự án được phân loại, thu gom 

và xử lý theo điều 83 & Điều 84 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Quốc Hội ngày 

17/11/2020 về khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển & Xử lý chất thải nguy 

hại. 
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 Thu gom toàn bộ nước thải phát sinh dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 

dự án xử lý và đảm bảo đạt Nước thải dự án đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (K=1) 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

 Khí thải từ máy phát điện dự phòng đạt QCVN 19: 2009/BTNMT (cột B, Kp=1; 

Kv= 0,6) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải Công nghiệp đối với bụi và các chất 

vô cơ. 

 Chất thải rắn: Thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo đúng yêu cầu an toàn vệ 

sinh. Cam kết việc quản lý chất thải rắn tuân thủ Luật bảo vệ môi trường 2020. 

Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo phương án đã đề ra trong 

báo cáo này và trình nộp cơ quan quản lý môi trường theo quy định.  

Cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp có sự cố, rủi ro môi trường 

trong quá trình hoạt động của dự án. 

Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác trật tự trị an trong quá 

trình triển khai dự án. 

Sau khi được phê duyệt Giấy phép môi trường, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện 

phương án bảo vệ môi trường đúng nội dung của Giấy phép môi trường đã được phê 

duyệt trong suốt quá trình xây dựng và hoạt động dự án. 
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