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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

  

BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

BYT : Bộ y tế 

BQL : Ban Quản lý 

BTCT : Bê tông cốt thép 

CTR : Chất thải rắn 

CTYT : Chất thải y tế 

ĐTXD : Đầu tƣ xây dựng 

ĐTM : Đánh giá tác động môi trƣờng 

UBND : Ủy ban nhân dân 

HTXLNT : Hệ thống xử lý nƣớc thải 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

QĐ : Quyết định 

TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

TĐK : Tử điều khiển 

C 

CTNH 

CTNH : Chất thải nguy hại 

CTYTNH : Chất thải y tế nguy hại 
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Chƣơng 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

Ban quản lý các Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện. 

- Địa chỉ văn phòng: 51 Trƣơng Quang Giao, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Hồng Quân  

- Điện thoại: 0255 – 3811237 Email: bqldachatthaibvqngai@gmail.com 

Quyết định số 146/QĐ-SYT ngày 24/02/2017 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về 

việc thành lập Ban Quản lý các dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện. 

Văn bản số 1957/UBND-KGVX ngày 14/04/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi về việc Đồng ý với chủ trƣơng bàn giao cho Công ty cổ phần Môi trƣờng đô 

thị Quảng Ngãi khai thác vận hành khi Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại 

tập trung tỉnh Quảng Ngãi” đi vào hoạt động. 

1.2. Tên cơ sở:  

“Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi”. 

1.2.1. Địa điểm cơ sở 

“Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi” có diện 

tích 8.000 m
2
 đƣợc xây dựng tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi.  

Các vị trí tiếp giáp với Cơ sở nhƣ sau: 

 - Phía Đông: giáp ô chôn lấp số 3 của bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ. 

 - Phía Tây: giáp hành lang cây xanh của bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ. 

 - Phía Nam: giáp các ô lƣu giữ nƣớc rỉ rác của bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ. 

 - Phía Bắc: giáp đƣờng giao thông nội bộ trong bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ 

Bảng 1.1. Tọa độ mốc khu đất thực hiện Cơ sở 

Mốc 
Tọa độ 

X  Y  

M1  1667559.69 580030.83 

M2  1667559.56 580031.72 

M3  1667562.32 580032.24 

M4  1667560.74 580042.95 

M5  1667543.64 580041.58 

M6  1667534.08 580115.14 

M7  1667446.05 580107.60 

M8  1667452.12 580022.20 

Nguồn: Hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y 

tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi”, 2020 
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2.1.2. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, giấy phép môi trường 

 - Quyết định số 1339/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Cơ sở “Khu xử 

lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi” tại xã Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.  

 - Giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã đƣợc Bộ tài nguyên và Môi trƣờng 

cấp giấy phép Mã số QLCTNH: 3.136.VX. 

2.1.3. Quy mô của cơ sở 

a. Phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công  

Cơ sở Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi có 

tổng vốn đầu tƣ là 89.940.302.853 đồng nên thuộc nhóm B. Đồng thời, Cơ sở 

thuộc Cơ sở có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng ở mức độ cao theo quy định 

tại mục số 9 phụ lục II và số thứ tự 2 mục I phụ lục III ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

b. Quy mô các hạng mục công trình của Cơ sở 

- Các hạng mục công trình Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập 

trung tỉnh Quảng Ngãi” gồm 02 đơn nguyên: 

+ Các hạng mục công trình phục vụ xử lý chất thải rắn y tế nguy hại với 

công suất 800 kg/ngày 

+ Các hạng mục công trình phục vụ xử lý nƣớc rỉ rác với công suất 250 m
3
/ngđ. 

Các công trình trong Cơ sở đƣợc quy hoạch không gian với tính liên hoàn 

thuận lợi cho quá trình vận hành. 

Bảng 1.2: Các hạng mục công trình của Cơ sở 

Stt Hạng mục công trình Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) 

I. Hạng mục chính   

1 Nhà xƣởng chính xử lý chất thải y tế 1.052 13.15 

1.1 Khu vực hạ thùng và rửa xe 135  

1.2 Phòng lƣu giữ chất thải lây nhiễm 62  

1.3 Phòng lƣu giữ chất thải hóa học 52  

1.4 Phòng đặt thiết bị xử lý 260  

1.5 Phòng rửa thùng 46  

1.6 Phòng lƣu giữ thùng sạch 46  

1.7 Phòng hóa rắn 76  

1.8 Kho chứa dụng cụ 240  

1.9 
Khu vực phụ trợ (hạ thùng đầu vào 

và rửa xe tải) 
135  

2 Nhà điều hành khu xử lý 126,7 1,58 

3 Khu xử lý nƣớc rỉ rác 420 5,25 

4 Bể chứa nƣớc sau xử lý 500 m
3
 270 3,38 
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Stt Hạng mục công trình Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) 

II Hạng mục phụ trợ   

1 Nhà kho và xƣởng sửa chữa 148,2 1,85 

2 Nhà phụ trợ 51,9 0,65 

2.1 Nhà bảo vệ 17,5  

2.2 Nhà đặt máy phát điện 20  

2.3 Nhà đặt trạm bơm 14,4  

3 Bể đóng kén 24 0,3 

4 Sân bãi, đƣờng nội bộ 3.207 40,09 

5 Cây xanh cảnh quan 2.700 33,75 

 Tổng 8.000 100 

Nguồn: Hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y 

tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi”, 2020 

 
Ghi chú    

1 Nhà xƣởng chính 9 Bể cô lập 

2 Nhà điều hành 10 Bể gom và lƣu trữ nƣớc thải 

3 Nhà bảo vệ 11 Hệ thống xử lý nƣớc thải 250 m
3
/ngđ 

4 Nhà kho + xƣởng sửa chữa 12 Bể chứa nƣớc 500 m
3
  (sự cố) 

5 Nhà đặt trạm bơm 13 Cây xanh, thảm cỏ 

6 Bể nƣớc ngầm 100 m
3 

14 Giao thông nội bộ 

7 Trạm biến áp 15 Cổng vào 

8 Nhà đặt máy phát điện   

Hình 1.1: Mặt bằng khu xử lý chất thải y tế nguy hại 

b.1. Các hạng mục chính 

* Nhà xưởng chính đặt dây chuyền xử lý 
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- Tổng diện tích sàn S = 1.052 m
2
, kết cấu hệ móng, khung, sàn BTCT toàn 

khối chịu lực kết hợp hệ vì kèo thép, tƣờng xây gạch bao che, mái lợp tôn 3 lớp 

chống nóng, nền BTCT chịu lực sơn epoxy chống thấm. Nhà xƣởng chính công 

năng bao gồm các khu vực, phòng nhƣ sau: 

+ Khu vực hạ thùng và rửa xe có diện tích S = 135 m
2
; 

+ Phòng lƣu chứa chất thải lây nhiễm có diện tích khoảng S = 62 m
2
, chất 

thải lây nhiễm đƣợc đƣa về khu xử lý chất thải tập trung và tập kết tạm thời vào 

phòng. Từng phần chất thải sẽ đƣợc xử lý theo mẻ trong máy hấp chất thải hoặc 

xử lý trong các hồ lƣu giữ chất thải trong ngày. 

+ Phòng lƣu chứa chất thải hóa học có diện tích khoảng S = 52 m
2
 để lƣu 

giữ chất thải không thể xử lý trong ngày. Do lƣợng chai lọ đựng hóa chất hoặc 

dƣợc phẩm quá hạn không nhiều do đó sẽ đƣợc lƣu giữ tạm thời trong nhà kho. 

Khi đủ khối lƣợng để hóa rắn sẽ thực hiện xử lý và chôn lấp. 

+ Các phòng lƣu chứa chất thải đƣợc trang bị theo đúng quy định của thông 

tƣ 02:2022/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại nhƣ: 

● Có biển báo, hƣớng dẫn quy trình vận hành quản lý, xử lý CTYTNH. 

● Phòng có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt. Mặt sàn phòng lƣu giữ 

cách mặt đất từ 40-50 cm; mặt sàn trong khu vực lƣu giữ CTYTNH đƣợc thiết 

kế để tránh nƣớc mƣa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

● Có đƣờng rãnh thoát nƣớc vệ sinh; sàn lát gạch măn, tƣờng ốp gạch men 

cao ít nhất 2 m, có cửa và có khóa. 

● Nhà lƣu giữ có hệ thống thông khí, hệ thống cấp nƣớc sạch, có rãnh thu 

chất lỏng về một hố ga thấp hơn sàn và kết nối với hệ thống thoát nƣớc của khu 

xử lý. 

● Có lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

+ Phòng đặt thiết bị xử lý có tổng diện tích khoảng S = 260 m
2
 (đặt 2 thiết 

bị xử lý, các phụ kiện đi kèm). Khu lƣu đặt thiết bị xử lý chất thải phải đáp ứng 

đƣợc các quy định về an toàn, ứng phó sự cố trong quy chế quản lý chất thải y tế 

và quy định về quản lý chất thải y tế nguy hại (CTYTNH). Thiết kế của khu vực 

lắp đặt thiết bị phải tính đến dòng chất thải (trƣớc và sau khi xử lý) để tránh lây  

nhiễm chéo. Khu vực vận hành phải đảm bảo có hệ thống cấp điện, cấp nƣớc hệ 

thống thoát nƣớc đƣợc kết nối với hệ thống thu gom của khu xử lý, hệ thống 

thông gió, bồn rửa tay, cao độ và các đƣờng kết nối phù hợp với thiết bị đƣợc 

lắp đặt và giải pháp khử mùi. Sàn nhà kết cấu bê tông sơn phủ epoxy đảm bảo 

yêu cầu chịu lực của thiết bị đặt trên nền nhà xƣởng. 

+ Phòng rửa thùng có diện tích khoảng S = 46 m
2
. Khu rửa thùng phải đảm 

bảo có hệ thống cấp điện, cấp nƣớc, hệ thống thoát nƣớc đƣợc kết nối với hệ 

thống thu gom của khu xử lý, hệ thống thông gió, bồn rửa tay, sàn lát gạch men, 

tƣờng ốp gạch men cao tối thiểu 2 m. 

+ Phòng để thùng sạch có diện tích khoảng S = 46 m
2

. 

+ Phòng hóa rắn có diện tích khoảng S = 76 m
2
. 
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+ Phòng kho để dụng cụ, đồ dùng và sửa chữa thiết bị; khu vực bãi đỗ xe 

tải và xe của nhân viên khu xử lý; nhà vệ sinh, phòng điều khiển có diện tích 

khoảng S = 240 m
2
. 

+ Khu vực phụ trợ (hạ thùng đầu vào và rửa xe tải) có diện tích khoàng  

S = 135 m
2
, kết cấu khung bê tông chịu lực, kết cấu mái hệ xà gồ vì kèo thép, 

mái lợp tôn 3 lớp chống nóng. 

* Nhà điều hành 

- Tổng diện tích sàn S = 126,70 m
2
, kết cấu hệ khung, sàn BTCT chịu lực, 

tƣờng bao che, hệ mái sàn BTCT kết hợp mái tôn 3 lớp chống nóng. Công năng 

bố trí các phòng nhƣ sau: phòng giám đốc, phòng làm việc, bếp ăn, khu vực vệ 

sinh, phòng nghỉ nhân viên 

- Đƣợc trang bị hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nƣớc sinh hoạt đƣợc kết nối 

với hệ thống chung của khu xử lý. Có hệ thống điện thoại cố định, hệ thống máy 

tính, máy in và máy fax, bàn ghế làm việc. 

* Khu xử lý nước rỉ rác 

- Cụm bể công nghệ có kết cấu BTCT liền khối. Đƣợc bố trí làm nhiều 

ngăn theo yêu cầu công nghệ. Dung tích đảm bảo để xử lý với công suất nƣớc rỉ 

rác 250 m
3
/ngđ. Bể có kết cấu nửa chìm nửa nổi. Nƣớc rỉ rác sau khi vào bể gom 

đƣợc chuyển về cụm bể công nghệ thông qua hệ thống bơm và đƣờng ống 

chuyển nƣớc. 

- Bể sự cố kích thƣớc 547 m
2
, là công đoạn cuối cùng của hệ thống xử lý, 

chứa nƣớc khi hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác gặp sự cố. 

* Bể đóng kén chất thải 

Bao gồm 06 bể với kích thƣớc bể giống nhau là 1,6x1,6x1,5m. Dung tích 

làm việc mỗi bể chứa là 3,84 m
3
/01 bể, hệ kết cấu đáy bể đƣợc gia cố bằng bê 

tông lót móng dày 0,1 m, bê tông đáy bể dày 0,2 m, thành bể có kết cấu BTCT 

dày 20 cm, nắp bể có kết cấu BTCT tấm đan chịu lực, quét lớp SIKA chống 

thấm. Đáp ứng các yêu cầu về an toàn trong quá trình vận hành theo quy định. 

Trên miệng bể có nắp đậy kích thƣớc 0,3x0,3 m sử dụng trong quá trình chôn 

lấp chất thải. 

b.2. Các hạng mục phụ trợ 

* Nhà kho và xưởng sửa chữa 

- Tổng diện tích sàn S = 148,20 m
2
, kết cấu hệ khung, sàn BTCT chịu lực, 

tƣờng xây gạch bao che, hệ mái sàn BTCT kết hợp lớp gạch nung chống thấm, 

chống nóng, nền BTCT chịu lực sơn epoxy chống thấm. 

- Có buồng kho gồm các tủ để các đồ: dụng cụ kỹ thuật sửa chữa bảo 

dƣỡng; đồ vật tƣ tiêu hao của các hệ thống thiết bị; tủ đựng phụ tùng thay thế 

cần thiết của hệ thống thiết bị. 

* Nhà bảo vệ 
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Tổng diện tích sàn khoảng S = 17,50 m
2
, kết cấu hệ khung, sàn BTCT chịu 

lực, tƣờng bao che, hệ mái sàn BTCT kết hợp mái tôn 3 lớp chống nóng. 

* Nhà đặt trạm bơm nước 

Tổng diện tích sàn khoảng S = 14,40 m
2
, kết cấu hệ khung, sàn BTCT chịu 

lực, tƣờng xây gạch bao che, hệ mái sàn BTCT kết hợp lớp gạch nung chống 

thấm, chống nóng, nền BTCT chịu lực sơn epoxy chống thấm. 

* Nhà đặt máy phát điện 

Tổng diện tích sàn khoảng S = 19,00 m
2
, kết cấu hệ khung, sàn BTCT chịu 

lực, tƣờng xây gạch bao che cách âm, hệ mái sàn BTCT kết hợp lớp gạch nung 

chống thấm, chống nóng, nền BTCT chịu lực sơn epoxy chống thấm. Đáp ứng 

các yêu cầu về an toàn trong quá trình vận hành theo quy định. 

* Cổng và tường rào 

Cổng: 

- Bề rộng thông thủy cống: 7,5 m;  

- Các mảng tƣờng xây hoặc BTCT sơn nƣớc màu trắng; 

- Bảng hiệu: kích thƣớc 6,3m x 2,3m; ốp đá Granite; 

- Cửa kéo di động Inox. 

Tƣờng rào: 

- Đoạn tƣờng phía Bắc (Đoạn B-C): Hình thức kiến trúc thông thoáng. 

+ Cột BTCT xây chèn gạch; 

+ Thân tƣờng gồm hệ sắt đặc 20x60, sơn chống gỉ; 

+ Chân tƣờng xây đá chẻ. 

- Các đoạn tƣờng rào còn lại: Hình thức kiến trúc tƣờng xây đặc 

+ Cột BTCT; 

+ Thân tƣờng xây gạch; 

+ Chân tƣờng xây đá chẻ. 

* Hệ thống giao thông nội bộ + sân bãi 

- Kết cấu nền đƣờng:  

+ Mặt đƣờng BTXM M300, đá 1x2 dày 20 cm; Bố trí khe co, khe giãn; 

+ Lớp lót giấy dầu dày 2 mm; 

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 cm; 

+ Đất nền đầm chặt K0,98 dày 50 cm. 

+ Bó vỉa xây gạch thẻ trát granito; 

- Kè chắn taly 

+ Xây đá chẻ 15x20x25, dày 200 mm, vxm#75; 

+ Bố trí ống thoát nƣớc PVC D50, khoảng cách 1.000 mm, chèn sỏi 4x6. 
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* Sân vườn + cây xanh 

- Bố trí dãy cây xanh cách ly (cây Hoàng Nam) ở hƣớng Tây và hƣớng Bắc 

hạn chế bớt tiếng ồn. Bố trí một số cây cảnh quan cũng nhƣ làm bóng mát; 

- Phần ô cây xanh trồng có lá gừng; 

- Diện tích cây xanh 2.700 m
2
, tỷ lệ cây xanh chiếm 33,75% diện tích toàn 

Cơ sở 

b.3. Các hạng mục công trình khác 

* Hệ thống cấp nước 

- Nguồn nƣớc: Khu xử lý sử dụng nguồn nƣớc giếng khoan cho hoạt động 

sản xuất và sinh hoạt.  

 - Bể nƣớc ngầm: Nƣớc đƣợc lấy từ giếng khoan và dự trữ ở bể nƣớc ngầm 

để sử dụng cho công tác phòng cháy chữa cháy, sử dụng cho sinh hoạt và hệ 

thống xử lý. Dung tích bể nƣớc ngầm là 100 m
3
. Kết cấu bê tông cốt thép đƣợc 

tính toán để đảm bảo khả năng chịu lực trong quá trình sử dụng và mặt trong 

thành và đáy bể đƣợc quét sika chống thấm. 

 - Bồn cấp nƣớc inox: Việc cấp nƣớc cho từng khối nhà trong khu xử lý sẽ 

đƣợc thông qua từng bồn inox  2 m
3  
đƣợc đặt tại từng khối nhà trong khu xử lý.  

 - Hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt, dây chuyền xử lý:  Sử dụng ống  nhựa PPR 

đƣờng kính D90 chôn ngầm 0,5 m so với nền đất san nền cấp nƣớc từ máy bơm 

lên các bồn nƣớc mái. Tuyến ống cấp theo chiều đứng đi âm trong hộp kỹ thuật. 

Bố trí một số van đóng nƣớc, để sử dụng lúc sửa chữa đƣờng ống. 

- Hệ thống cấp nƣớc chữa cháy: Bao gồm tổ hợp máy bơm nƣớc và bể 

nƣớc ngầm 100 m
3
 đảm bảo cho công tác chữa cháy. Tổ hợp các máy bơm đặt 

trong nhà đặt trạm bơm nƣớc, bao gồm 3 máy bơm: 

+ Máy bơm bù áp (Q = 6 m
3
/h, H = 68,9 m, N = 2,57 kW); 

+ Máy bơm điện chữa cháy (Q = 54 m
3
/h, H = 64 m, N = 15 kW); 

+ Máy bơm DIEZEL chữa cháy (Q = 54 m
3
/h, H = 79,5 m, N = 30 kW); 

 Mạng lƣới bao gồm đƣờng ống và tổ hợp họng tiếp nƣớc chữa cháy, họng 

chữa cháy ngoài nhà. Bố trí mạng lƣới kiểu mạng vòng chạy bao quanh công 

trình đảm bảo lƣu lƣợng, áp lực cho tấc cả các vị trí dùng nƣớc. Mạng lƣới dùng 

ống D100.   

* Hệ thống cấp điện, chống sét 

- Hệ thống cấp điện: 

+ Hệ thống cấp điện ngoài nhà:  

● Sử dụng nguồn điện từ trạm biến áp 22/0,4 kV – 400 kVA của công trình. 

● Máy phát điện dự phòng đảm bảo cung cấp diện 24/24h cho khu xử lý. 

Sử dụng máy phát điện dự phòng 3Fa 0,4 kV – 150 kVA. 

+ Hệ thống cấp điện chiếu sáng ngoài nhà 
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● Thiết kế lựa chọn xây dựng mới đƣờng dây cáp ngầm chiếu sáng nhƣ 

sau: Tổng số lƣợng cột bố trí trên tuyến đƣợc bố trí 01 tủ điều khiển chiếu sáng 

và phân thành 02 tuyến gồm bên trong khu xử lý và dọc theo tuyến đƣờng.  

● Xây dựng mới đƣờng dây cáp ngầm, đèn chiếu sáng. Hƣớng tuyến: Chạy 

theo mép đƣờng và đƣợc bố trí 01 bên, cách bó vỉa 0,75 m. 

● Tủ điều khiển chiếu sáng (TCS-01) đƣợc đấu nối vào tủ điện 0,4 kV của 

nhà bảo vệ. 

 -  Hệ thống chống sét: Hệ thống chống sét đƣợc thiết kế theo kiểu chống sét 

tạo tia tiên đạo. Bán kính bảo vệ R = 57 m. 

* Hệ thống thu gom, lưu giữ nước thải  

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa: Mạng lƣới thoát nƣớc mƣa gồm mƣơng, cống, 

hố thu, hố thăm, miệng xả. Nƣớc mƣa đƣợc thu gom dẫn về mƣơng BTCT hiện 

hữu bên ngoài công trình. Mƣơng BTXM nằm trên mặt đƣờng giao thông nội 

bộ, nắp mƣơng chịu lực. Kết cấu chính nhƣ sau: 

+ Mƣơng: 

● Đáy, thành BTXM đá 1x2, M200, đổ liền khối; 

● Nắp mƣơng: Đan BTCT đá 1x2, M200, viền sắt V50x50x3, có rảnh thu 

nƣớc. 

+ Hố thăm:  

● Đáy, thành BTXM đá 1x2, M200, đổ liền khối; 

● Nắp mƣơng: Đan BTCT đá 1x2, M200, viền sắt V50 x 50 x 3. 

- Hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải: Hệ thống thoát nƣớc thải bao gồm 

mạng lƣới thu gom nƣớc thải từ khu xử lý chất thải rắn y tế và nƣớc rỉ rác của 

bãi rác. Nƣớc đƣợc thu gom dẫn về trạm xử lý nƣớc thải 250 m
3
/ng.đ. Nƣớc thải 

sau khi xử lý đạt yêu cầu sẽ đƣợc tƣới ẩm cho bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ hoặc tƣới 

cây xanh vành đai quanh khu bãi rác.  

+ Hệ thống mƣơng B250 - B300: Hệ thống mƣơng thoát đƣợc xây dựng 

trong các nhà xƣởng xử lý chất thải. Toàn bộ lƣợng nƣớc phát sinh từ quá trình 

xử lý chất thải y tế sẽ đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác. 

+ Hệ thống đƣờng ống nhựa PVC D300 và D200 dẫn nƣớc thải từ quá trình 

sinh hoạt, vệ sinh vào khu xử lý nƣớc rỉ rác. 

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

1.3.1 Công suất hoạt động của cơ sở 

Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại công suất 800 kg/ngày, trong đó: 

- Xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải giải phẫu, chất thải sắc nhọn công 

suất 600 kg/ngày 

- Xử lý chất thải y tế hóa học công suất 200 kg/ngày. 

- Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác công suất 250 m
3
/ngđ. 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Chất thải rắn y tế nguy hại sau khi đƣợc thu gom tại các khu vực phát sinh 

là các Bệnh viện, trung tâm y tế,… trên địa bàn tỉnh về Khu xử lý chất thải rắn y 

tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi sẽ đƣợc đƣa vào khu vực trạm cân để cân 

khối lƣợng, đồng thời tại đây chất thải sẽ đƣợc phân loại thành 4 loại: 

- Chất thải lây nhiễm (chiếm số lƣợng lớn tới 70-80%) sau phân loại đƣợc 

đƣa vào lò hấp; 

- Chất thải lây nhiễm sắc nhọn (ở trong các hộp đựng bằng sắt) sẽ đƣợc đƣa 

vào bể đóng kén; 

- Chất thải giải phẫu (ở các thùng, túi riêng màu da cam) đƣợc tập hợp đƣa 

vào bể đóng kén; 

- Chất thải hóa học dạng thủy tinh và chất thải hóa học đặc biệt độc hại 

thƣờng phát sinh trong các phòng thí nghiệm và khoa điều trị ung thƣ và đã 

đƣợc phân loại riêng tại nguồn, đối với các chất thải hóa học sẽ đƣợc đƣa về khu 

vực số hóa rắn để trợ hóa chất thải (đối với chất thải hóa học không phải chai lọ 

thủy tinh cần nghiền nát thì sẽ đƣợc đƣa ngay vào khu vực đóng rắn bê tông hóa 

chất thải). 

Thực tế vận hành đến thời điểm hiện tại, các chất thải sẽ đƣợc xử lý trong 

ngày và không xảy ra tình trạng ùn đọng chất thải phải lƣu giữ, tuy nhiên trong 

trƣờng hợp không xử lý kịp chất thải trong ngày hoặc hệ thống xử lý gặp sự cố 

chờ khắc phục, chất thải y tế sẽ đƣợc lƣu giữ trong Kho lƣu giữ chất thải hóa 

học và Kho lạnh lƣu giữ chất thải lây nhiễm. 

Quy trình xử lý chất thải y tế nguy hại tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy 

hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi đƣợc tổng hợp nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Tổng hợp quy trình xử lý chất thải y tế 

Chất thải y tế hóa học 

Công suất: 200 kg/h 

Chất thải y tế lây nhiễm 

Công suất: 600 kg/h 

Chất thải y tế 

lây nhiễm 

Chất thải giải 

phẫu và sắc nhọn 

Lò hấp  Bể đóng kén 

Cô lập trong 

thùng 

Nghiền thủy 

tinh 

Hóa rắn 

Độc hại 
Chai lọ 

Đƣa ra bãi chôn lấp 
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a. Xử lý chất thải lây nhiễm, chất thải giải phẫu, chất thải sắc nhọn 

a.1. Xử lý chất thải lây nhiễm:  

Quy trình xử lý nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3: Quy trình xử lý chất thải lây nhiễm 

- Thiết bị hấp chất thải có thiết kế dạng hình trụ đứng bao gồm 2 khoang:  

+ Khoang nghiền cắt rác thải y tế (ở phía trên) và khoang khử khuẩn (Ở 

phía dƣới- sau dao nghiền). Vị trí dao nghiền đƣợc đặt tại khoang nghiền sau 

cửa nạp liệu của thiết bị. Dao nghiền đƣợc thiết kế dạng trục đôi với các lá dao 

nghiền đƣợc đặt song song, quay ngƣợc chiều và đƣợc truyền động bằng motor 

điện. Dao nghiền  đƣợc cấu tạo bằng vật liệu 316 và có tuổi thọ hơn 6.000 h hoạt 

động. 

+ Các chất thải đƣợc nạp vào buồng phía trên, nơi có các lƣỡi dao sẽ băm 

nhỏ chất thải thành từng miếng nhỏ kích thƣớc trung bình 2-5 cm. Sau khi chất 

thải đƣợc cắt nhỏ, toàn bộ chất thải sẽ đƣợc hấp ở nhiệt độ 138
o
C ở áp suất 3.8 

Bar (55 psi) trong 10 phút liên tục. Lƣợng nƣớc cấp cho quá trình hấp là 25 

lít/chu trình tƣơng đƣơng với lƣợng nƣớc sử dụng là 50 lít/h. Tại bƣồng hấp, 

thiết bị có gắn chỉ thị sinh học EZTest để đánh giá hiệu quả xử lý. 

+ Theo yêu cầu xử lý của QCVN 57:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế thời gian hấp trong điều kiện nhiệt độ 

135
o
C và áp suất 2.1 atm là 30 phút. Tuy nhiên, với thiết bị của ECODAS, do 

chất thải rắn đƣợc nghiền cắt trƣớc khi đi vào giai đoạn hấp (đây là ƣu điểm của 

ECODAS: nghiền cắt trƣớc hấp sau và trong cùng một khoang xử lý – Khép kín 

hoàn toàn), chất thải đƣợc nghiền cắt từ dạng nguyên mảnh thành những mảnh 

kích thƣớc nhỏ, làm tăng rất lớn diện tích tiếp xúc với hơi nƣớc nóng, đồng thời 

áp xuất cao đƣợc duy trì trong quá trình hấp là 3.8 bar (3.75 atm), vì vậy rút 

Chất thải y tế lây nhiếm (không 

bao gồm giải phẫu và sắc nhọn) 

Thùng chứa 

Giàn nâng hạ 

Lò hấp 

(cắt – nghiền – hấp) 

(138
o
C, 10 phút) 

Hạ nhiệt 

Chôn lấp an toàn 

Khí nén Nước thải 

Hệ thống xử lý 

nƣớc rỉ rác 

Hơi nước 
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ngắn đƣợc thời gian hấp nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc khả năng bất hoạt vi khuẩn 

đạt 8log10. 

+ Thông qua chỉ thị EZTest của Công ty SteriTec Products Mfg. Co., Inc., 

có thể đánh giá màu sắc của chất chỉ thị để đánh giá hiệu quả xử lý. Với màu tím 

sẫm là kết quả không đạt. Màu tím nhạt vẫn còn vi khuẩn và màu vàng là kết 

quả tốt. 

+ Sau khi hấp chất thải đến quá trình giải nhiệt chất thải. Do cấu tạo 

khoang khử trùng của máy bao gồm 2 lớp vỏ: lớp vỏ bảo vệ máy phía ngoài và 

lớp vỏ trong có nhiều lá tản nhiệt. Nƣớc làm mát sẽ đƣợc phun điều vào các lá 

tản nhiệt giữa 2 lớp vỏ để hạ nhiệt độ khoang khử trùng xuống nhiệt độ an toàn 

là 80
o
C, cùng lúc này van xả áp đƣợc mở để đƣa áp suất của khoang khử trùng 

về áp suất khí quyển. Sau khi đã đạt các điều kiện an toàn máy sẽ phát tín hiệu 

để ngƣời vận hành nhấn nút tháo xả để rác rơi xuống xe dở rác đƣợc đặt phía 

dƣới. Sau quá trình làm mát giải nhiệt, hơi nƣớc sẽ đƣợc hút chân không qua 

màng hấp phụ hơi, dung môi trong chất thải. 

+ Sau quá trình hấp ở nhiệt độ cao, chất thải sẽ đƣợc làm mát và đƣa ra 

ngoài thiết bị. Chất thải sau khi xử lý hoàn toàn sạch khuẩn và có thể tích giảm 

đến 80%. Có thể coi nhƣ chất thải thông thƣờng và đƣợc chôn lấp tại bãi rác 

Nghĩa Kỳ tại ô số 3 (theo công văn số 4269/UBND-KGVX ngày 31/7/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sử dụng ô số 3 của bãi chôn lấp chất thải sinh 

hoạt Nghĩa Kỳ để chôn lấp chất thải y tế nguy hại sau xử lý). 

Toàn bộ quy trình từ nhập liệu đến cắt, hấp, giải nhiệt đƣợc thực hiện trong 

thời gian 35 phút với công xuất 35 - 40 kg/mẻ. Theo đó, công suất trung bình là 

70 kg/h. 

  

Hình 1.4: Lò hấp chất thải lây nhiễm 
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a.2. Xử lý chất thải sắc nhọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5: Quy trình xử lý chất thải sắc nhọn 

- Đối với nhóm chất thải lây nhiễm sắc nhọn (thành phần kim loại) và 

nhóm chất thải giải phẫu có chứa xƣơng sẽ đƣợc thu gom riêng và cô lập trong 

các bể bê tông riêng cho từng loại chất thải. 

- Bể cô lập chất thải đƣợc xây dựng thành 2 bể, 1 bể chứa chất thải giải 

phẫu, 1 bể chứa chất thải sắc nhọn. Bể cô lập gồm 06 bể với dung tích sử dụng 

3,84 m
3
/0l bể, hệ kết cấu đáy, thành, nắp bể BTCT chịu lực, quét lớp SIKA 

chống thấm. Đáp ứng các yêu cầu về an toàn trong quá trình vận hành theo quy 

định. 

- Chất thải sắc nhọn sau khi thu gom về Khu xử lý sẽ đƣợc đổ xuống bể cô 

lập. Bể cô lập có nắp đậy chỉ nhân viên phụ trách mới đƣợc thực hiện công tác 

trên. Chất thải sẽ đƣợc đổ vào bể cô lập mỗi lớp chất thải sắc nhọn đƣa xuống 

đƣợc ngăn cách nhau bằng một lớp đất hoặc cát với chiều dày tối thiểu 10 cm 

cho đến khi đầy hố. Sau khi đầy thì tiến hành đóng bể bằng bê tông sau đó đắp 

lớp đất phủ trên cùng với độ dốc khoảng 1%. Vị trí hố chôn đặt cách li nguồn 

cung cấp nƣớc và khu vực công cộng, bố trí hàng rào ngăn cách và biển báo. 

Sau đó đƣợc chôn lấp tại bãi rác Nghĩa Kỳ tại ô số 3 (theo công văn số 

4269/UBND-KGVX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sử 

dụng ô số 3 của bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ để chôn lấp chất thải 

y tế nguy hại sau xử lý). 

a.3. Chất thải giải phẫu  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6: Quy trình xử lý chất thải giải phẫu 

Chất thải giải phẫu thu gom về khu xử lý sẽ đƣợc tập kết riêng và đƣa vào 

bể cô lập. Quy trình vận hành bể cô lập đối với chất thải giải phẫu nhƣ sau:  

Bể đóng kén chất thải 

Chất thải sắc nhọn 

Đóng bể an toàn 

Cát, đá, xi măng 

Chất thải giải phẫu 

Bể đóng kén chất thải 

Đóng bể an toàn 

Vôi, cát, đá, xi măng 
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- Toàn bộ chất thải giải phẫu thu gom về Khu xử lý sẽ đƣợc xử lý trong 

ngày. Chất thải đƣợc đổ theo lớp, mỗi lớp tối đa không quá 100 kg. Trong 

trƣờng hợp phát sinh nhiều hơn 100 kg/ngày phải tiến hành chôn lấp theo nhiều 

lớp.  

- Sau khi đổ chất thải, cần phủ 1 lớp cát với chiều dày 10 cm lên bề mặt của 

chất thải. Phủ 1 lớp vôi bột lên bề mặt.  

- Đậy nắp bể. Chỉ các bộ chuyên trách mới đƣợc thực hiện quy trình trên.  

- Chất thải liên tục đƣợc đổ vào bể cho đến khi đầy thì đóng bể bằng bê 

tông sau đó đắp lớp đất phủ trên cùng với độ dốc 1%. Sau đó đƣợc chôn lấp tại 

bãi rác Nghĩa Kỳ tại ô số 3 (theo công văn số 4269/UBND-KGVX ngày 

31/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sử dụng ô số 3 của bãi chôn lấp 

chất thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ để chôn lấp chất thải y tế nguy hại sau xử lý). Vị trí 

hố chôn đặt cách li nguồn cung cấp nƣớc và khu vực công cộng, bố trí hàng rào 

ngăn cách và biển báo.  

b. Xử lý chất thải y tế hóa học 

b.1. Nghiền hóa rắn thuỷ tinh, chất thải hoá học 

Quy trình xử lý chất thải y tế hóa học nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7: Quy trình ổn định – hóa rắn chất thải 

- Tuỳ theo từng loại chất thải: Thuỷ tinh (nhiệt kế, áp kế; vỏ chai, lọ đựng 

các loại) hoặc các loại thuốc quá hạn, kém phẩm chất sẽ đƣợc đƣa vào máy 

Thuỷ tinh (Nhiệt kế, áp kế; 

Vỏ chai, lọ đựng các loại) 

 

Máy trộn  

Khối đóng rắn 

Chôn lấp an toàn   

Các loại thuốc quá hạn,  

kém phẩm chất 

Máy nghiền 

o Đổ khuôn 

Cát, đá,xi măng, nước 

Phụ gia 

Nước 

Các loại hoá chất thải 

Nước thải 
Trạm XLNT    

Nước thải 
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nghiền để nghiền thành vật liệu có kích thƣớc nhỏ (xay nhuyễn) trƣớc khi đƣa 

vào máy trộn. Riêng đối với các loại hoá chất thải (dạng bột hoặc dạng dung 

dịch) sẽ đƣợc đƣa trực tiếp vào máy trộn mà không cần qua máy nghiền để tránh 

gây ảnh hƣởng đến ngƣời vận hành xử lý. 

- Trong suốt quá trình xử lý này, nhân viên sẽ đƣợc trang bị các thiết bị bảo 

hộ cần thiết để tránh gây ảnh hƣởng đến sức khoẻ, đồng thời tại khu vực xử lý 

này đƣợc bố trí một vòi nƣớc thuận tiện để có thể rửa nhanh trong trƣờng hợp bị 

hoá chất dính vào da hoặc mắt. 

- Sau công đoạn nghiền, các chất thải sẽ đƣợc phối trộn với nhau cùng với 

cát, đá, xi măng và phụ gia theo tỉ lệ thích hợp trong máy để thực hiện quá trình 

hòa trộn khô, sau đó tiếp tục bổ sung nƣớc vào để thực hiện quá trình hòa trộn 

ƣớt. Quá trình khuấy trộn diễn ra làm cho các thành phần trong hỗn hợp hòa trộn 

đều tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau thời gian trộn các hỗn hợp này sẽ đƣợc 

cho vào các khuôn có kích thƣớc nhất định 

 - Để tăng khả năng kết dính cũng nhƣ tính bền cơ học của sản phẩm hóa 

rắn  định kỳ nƣớc sẽ tƣới lên các sản phẩm cho đến khi các khối bê tông này đạt 

các  kiện về tính cơ học, hóa lý (thông thƣờng khoảng 04 tuần) sau đó đƣợc tháo 

dỡ và đƣa đi chôn lấp an toàn tại bãi rác Nghĩa Kỳ tại ô số 3 (theo công văn số 

4269/UBND-KGVX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sử 

dụng ô số 3 của bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ để chôn lấp chất thải 

y tế nguy hại sau xử lý). 

b.2. Chai lọ thủy tinh chứa chất thải đặc biệt độc hại 

Quy trình xử lý chai lọ thủy tinh chứa chất thải đặc biệt độc hại nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8: Quy trình xử lý chai lọ thủy tinh chứa chất thải đặc biệt độc hại 

Đối với chai lọ thủy tinh chứa chất thải đặc biệt độc hại, phát sinh chủ yếu 

trong phòng thí nghiệm và khoa điều trị ung thƣ, chất thải dạng này đƣợc xử lý 

bằng cách cô lập vào các thùng phuy kim loại, đổ cát, chất trơ, xi măng lên để 

trơ hóa và khóa kín bằng xi măng khi đầy khoảng 75% thùng. 

c. Xử lý nước rỉ rác 

Nƣớc rỉ rác có hàm lƣợng BOD, COD, độ màu, amoni… rất cao, để xử lý 

hiệu quả cần áp dụng phƣơng pháp hóa lý kết hợp với sinh học. 

Chất thải đặc biệt độc hại 

Thùng phi kim loại 

Chôn lấp an toàn 

Vôi, cát, đá, xi măng, nước 

Phụ gia 
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Dựa vào lƣu lƣợng nƣớc thải và tải lƣợng các chất gây ô nhiễm có mặt 

nƣớc thải bãi rác Nghĩa kỳ - Quảng Ngãi hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc thiết kế 

với công suất 250 m
3
/ngđ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.9: Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc rỉ rác 

- Hố tách rác:  

HỐ TÁCH RÁC THÔ 

HỐ TÁCH RÁC 

TINH 

NƢỚC THẢI PHÁT SINH  

Song chắn rác 

Bơm chìm 1 Bơm chìm 2 

BỂ THIẾU KHÍ 

MÁY ÉP BÙN 

BỂ HIẾU KHÍ 

THIẾT BỊ PHẢN  

ỨNG 1 

THIẾT BỊ PHẢN  

ỨNG 2 

 BỂ LẮNG 1 

THIẾT BỊ PHẢN ỨNG 3 

Bộ Controler 
điều chỉnh pH 

tự động 

BỂ YẾM KHÍ 

Bùn 

tuần 

hoàn 

BỂ LẮNG 2 

BỂ KHỬ TRÙNG 

BỒN DD 

CA(OH)2 

BỒN DD FECL3 

BỒN DD 

POLIMER 

BỒN DD MẬT 

RỈ 

BỒN DD 
NAOCL 

BỂ LẮNG 3 BỒN DD PAC 

CHÔN LẤP 

BỂ CHỨA BÙN  

AIR 

Nƣớc thải sau xử lý đạt 

CVN 25:2009/BTNMT (cột B1 ) 

QCVN 39:2011/BTNMT 

Tuần hoàn tƣới ô chôn lấp 
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Nƣớc thải phát sinh trƣớc tiên đƣợc thu gom về bể chứa sau đó qua hố tách 

rác thô và hố tách rác tinh nhằm loại bỏ các loại rác thải trƣớc khi chảy vào hầm 

bơm của hệ thống. Nƣớc thải sau tách rác sẽ đƣợc bơm vào bể phản ứng 1. 

-  Bể phản  ng  : Trộn đều nƣớc thải và hóa chất Ca(OH)2 nhằm mục đích 

nâng pH đến nồng độ tối ƣu và tạo phản ứng kết tủa. Một phần các chất ô nhiễm 

sẽ giảm sau khi qua bể phản ứng 1. Tại đây thiết bị pH online đƣợc lắp đặt nhằm 

điều chỉnh pH và lƣợng hóa chất Ca(OH)2 cho phù hợp. 

-  Bể phản  ng 2: Tạo phản ứng kết tủa sau khi hóa chất keo tụ FeCl3 đƣợc 

châm vào. Nƣớc thải trộn đều với hóa chất theo hƣớng ziczac sẽ tạo thành các 

bông cặn lơ lững tại bể phản ứng 3. 

- Bể phản  ng 3: Kết dính những bông cặn nhỏ thành các bông cặn lớn 

hơn nhờ vào hóa chất kết dính Polimer. Các bông cặn có kích thƣớc lớn sẽ dễ 

dàng lắng hơn sau khi qua bể lắng 1. 

- Bể lắng 1: Lắng các bông cặn sau khi qua các bể phản ứng. Tại đây cặn 

sẽ lắng xuống dƣới tác dụng trọng lực. Nƣớc trong sẽ đi qua các công đoạn tiếp 

theo. 

- Bể yếm khí: Bể yếm khí đƣợc bố trí nhằm loại bỏ một phần COD đặc biệt 

là lắng triệt để thêm phần cặn có thể chƣa đƣợc lắng triệt để tại bể lắng. Bể yếm 

khí đƣợc tận dụng bùn hồi lƣu về từ bể lắng 2 giúp cân bằng tỷ lên C/N/P trƣớc 

khi đƣa nƣớc thải qua công đoạn xử lý thiếu khí và hiếu khí. 

- Bể thiếu khí: Bể Anoxic là bể chứa hệ vi sinh hoạt động trong môi trƣờng 

thiếu khí. Trong điều kiện này thì các vi sinh vật thiếu khí sẽ chuyển hoá hàm 

lƣợng Nitrate có trong nƣớc thải thành khí N2 dễ dàng thoát lên khỏi mặt nƣớc, 

nhờ đó nƣớc thải sẽ đƣợc xử lý hoàn toàn về chỉ tiêu Nitơ. Quá trình khử nitrate 

sẽ diễn ra theo phản ứng 

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

-
   (1) 

Bể đƣợc thiết kế kín, duy trì môi trƣờng thiếu khí có lắp đặt thiết bị khuấy 

trộn chìm để tạo ra sự xáo trộn trong bể giúp bọt khí N2 (từ quá trình khử Nitrat) 

dễ dàng thoát lên khỏi mặt nƣớc. Sau đó nƣớc thải từ bể Anoxic tiếp tục chảy 

tràn qua bể sinh học hiếu khí tiếp xúc để khử các hợp chất hữu cơ COD, BOD5 

- Bể hiếu khí: Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản 

phẩm cuối cùng là CO2 và H2O. Không khí ở đây đƣợc cấp vào nhờ máy thổi 

khí hoạt động luân phiên 24/24h.  

Nƣớc sau khi ra khỏi công trình đơn vị này, hàm lƣợng COD và BOD giảm 

70-85%, đồng thời lƣợng bùn sinh ra cũng không nhiều nhƣ ở quá trình xử lý vi 

sinh bằng bùn hoạt tính lơ lửng (bể Aerotank). 

Cơ chế quá trình chuyển hóa chất hữu cơ (chất gây ô nhiễm) thành chất vô 

cơ (chất không gây ô nhiễm) 

- Bể lắng 2: Lắng các bông bùn hoạt tính sau khi qua bể hiếu khí. Tại đây 

cặn sẽ lắng xuống dƣới tác dụng trọng lực. Nƣớc trong sẽ đi qua các công đoạn 

tiếp theo, một phần bùn hoạt tính đƣợc tuần hoàn về bể thiếu khí. Bùn dƣ đƣợc 
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bơm về bể chứa bùn. 

- Bể lắng 3: Lắng các bông cặn còn xót lại sau bể lắng 2, chủ yếu là các 

bông cặn nhỏ khó lắng. Tại đây hóa chất đông tụ PAC đƣợc bổ sung vào nhằm 

kết các bông cặn nhỏ lại với nhau cho dễ lắng. Nƣớc trong sẽ đi qua bể khử 

trùng. 

- Bể khử trùng: Khử trùng nƣớc thải bằng hóa chất Javen nhằm loại bỏ các 

loại vi khuẩn gây bệnh trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

Bể khử trùng sử dụng Clorua để khử trùng thông qua hệ thống bơm châm 

định lƣợng. Nƣớc thải sau khi khử trùng đạt QCVN 25:2009/BTNMT cột B1 và 

QCVN 39:2011/BTNMT. Nƣớc thải sau khi xử lý đƣợc lƣu vào hồ chứa nƣớc 

sau xử lý và đƣợc sử dụng để tƣới cây và bổ sung ẩm cho các ô chôn lấp 

- Bể ch a bùn: Chứa bùn từ bể lắng 1,2,3 và bùn dƣ từ hệ thống tập trung về 

đây. Sau đó bùn sẽ đƣợc bơm về máy ép bùn để tách bùn với nƣớc. Bùn khô sẽ 

đƣợc thu gom và đem chôn lấp. 

Bùn thải đƣợc phân tích bùn đƣợc thực hiện với tần số 3 tháng/lần. Tại các 

phiếu kết quả phân tích các chỉ tiêu bùn thải của Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác 

trong các năm 2020, 2021, 2022 thì các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 50:2013/BTNMT, do đó, toàn bộ lƣợng bùn sẽ đƣợc chôn 

lấp trong bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ (phiếu kết quả đính kèm phần phụ lục). 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại công suất 800 kg/ngày, trong đó: 

- Xử lý chất thải y tế lây nhiễm, chất thải giải phẫu, chất thải sắc nhọn công 

suất 600 kg/ngày 

- Xử lý chất thải y tế hóa học công suất 200 kg/ngày. 

- Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác công suất 250 m
3
/ngđ. 

Chất thải tại Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng 

Ngãi sau xử lý đạt các quy chuẩn QCVN 55:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm; QCVN 07:2009/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng chất thải nguy hại; QCVN 

25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải của bãi chôn lấp 

chất thải rắn; QCVN 39:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lƣợng nƣớc dùng cho tƣới tiêu; QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về ngƣỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc. 

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

điện, nguồn cung cấp nƣớc 

a. Nhu cầu về điện 

- Sử dụng nguồn điện từ trạm biến áp 22/0.4kV-400kVA của công trình. 

- Trong trƣờng hợp có sự cố mất điện, khu xử lý sẽ sử dụng máy phát điện 

dự phòng 3Fa 0,4kV – 150kVA. 
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- Điện năng tiêu thụ toàn Khu xử lý cao nhất từ tháng 01 - 7/2022 là 44.339 

KWh/tháng, trong đó, riêng hệ thống xử lý nƣớc thải điện năng tiêu thụ trung 

bình là 638 KW/tháng. 

 b. Nhu cầu sử dụng nước 

Khu xử lý sử dụng nguồn nƣớc giếng khoan cho hoạt động sản xuất và sinh 

hoạt. Nhu cầu sử dụng nƣớc trong Khu xử lý đƣợc tính toán nhƣ sau: 

- Nƣớc sinh hoạt cho công nhân viên: khoảng 2 m
3
/ngày 

- Nƣớc cấp cho lò hấp chất thải 0,4 -1 m
3
/ngày 

- Nƣớc vệ sinh thiết bị lƣu giữ chất thải và thiết bị vận chuyển: 11 m
3
/ngày 

- Nƣớc Phòng cháy chữa cháy 80 m
3
/ngày. 

Tổng khối lƣợng nƣớc cấp (lớn nhất) khoảng 98 m
3
/ngày. 

Nƣớc đƣợc lấy từ giếng khoan và dự trữ ở bể nƣớc ngầm để sử dụng cho 

công tác phòng cháy chữa cháy, sử dụng cho sinh hoạt và hệ thống xử lý. Dung 

tích bể chứa nƣớc là 100 m
3
. 

c. Hóa chất  

Hóa chất chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác. Lƣợng hóa chất 

sử dụng 06 tháng đầu năm 2022 đƣợc tính trung bình theo bảng sau:  

Bảng 1.3. Lƣợng hóa chất sử dụng tính trung bình 06 tháng đầu năm 2022 

Stt Tên hóa chất Đơn vị tính 
Khối 

lƣợng/tháng  

Khối 

lƣợng/ngày 

1 CaOH  kg 1.050,7 35,0 

2 Phèn sắt kg 53,4 1,8 

3 Polymer trợ lắng kg 30,2 1,0 

4 Mật gỉ đƣờng lit 277,8 9,3 

5 PAC keo tụ kg 888,0 29,6 

6 Clorin kg 35,3 1,2 

Nguồn: Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, 2022 

d. Nguyên vật liệu 

Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi xử lý chất 

thải y tế nguy hại phát sinh tại các Bệnh viện, trung tâm y tế,...  trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi. Khối lƣợng thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại tại khu xử lý từ 

tháng 01- 7/2022 nhƣ sau: 

Bảng 1.4: Khối lƣợng thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại 

Stt Danh mục 

Khối lƣợng thực hiện (kg/tháng) 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

1 
Chất thải y tế 

lây nhiễm 
15.305 12.240 12.863 10.044 9.998 10.885 10.967 

2 Chất thải y tế 251 159 173 143 103 104 104 
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Stt Danh mục Khối lƣợng thực hiện (kg/tháng) 

hóa học 

3 
Chất thải y tế 

cách ly 
9.588 11.049 12.163 6.084 922 583 409 

Tổng 25.144 23.448 25.199 16.271 11.023 11.572 11.480 

Nguồn: Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, 2022 

e. Các nguyên liệu khác 

Bảng 1.5. Các nguyên liệu khác phục vụ cho hoạt động của cơ sở 

Stt Tên hóa chất Đơn vị tính Khối lƣợng  

1 Cát Kg/ngày 300 

2 Xi măng Kg/ngày 50 

Nguồn: Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, 2022 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Các phương tiện, thiết bị cho việc lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại 

Khu xử lý Chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình 

xây dựng đã đầu tƣ lắp đặt các phƣơng tiện, thiết bị cho việc lƣu giữ và xử lý chất thải 

nguy hại đƣợc giới thiệu cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.6. Tóm tắt các phƣơng tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tƣ cho việc xử lý 

CTNH tại Khu xử lý 

Stt 

Tên phƣơng 

tiện, thiết bị 

chuyên dụng 

Mô tả 
Chức 

năng 

Số 

lƣợng 

Ghi 

chú 

1 Thiết bị xử lý chuyên dụng thuộc khu xử lý 

1.1 

Hệ thống xử lý 

chất thải rắn y 

tế nguy hại 

công suất 800 

kg/ngày  

Dựa vào chủng loại chất thải, đƣợc 

chia thành 2 modul xử lý riêng:  

- Xử lý chất thải y tế lây nhiễm, 

chất thải giải phẫu, chất thải sắc 

nhọn: lò hấp, máy cắt, máy trộn,.. 

- Xử lý chất thải y tế hóa học: máy 

nghiền, máy trộn, bể đóng kén… 

Xử lý 01 

Thuộc 

khu xử 

lý 

1.2 

Hệ thống xử lý 

nƣớc rỉ rác 

công suất 250 

m
3
/ngđ 

Gồm nhà điều hành, cụm bể xử lý 

và các thiết bị nhƣ cụm thiết bị 

phản ứng, bơm, đƣờng ống, van, 

máy ép bùn… 

Xử lý 01 

Thuộc 

khu xử 

lý 

2. Thiết bị lƣu giữ, vận chuyển chuyên dụng thuộc khu xử lý 

2.1 Thiết bị đóng gói, lưu giữ chất thải 

- 

Kho lƣu giữ 

chất thải nguy 

hại diện tích 

115,2  m
2
 

Lƣu giữ CTNH thu gom về chờ xử 

lý. 
Lƣu giữ  01 

Thuộc 

khu xử 

lý 

- Kho lạnh diện Lƣu giữ CTYT lây nhiễm trƣớc khi Lƣu giữ  01 Thuộc 
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Stt 

Tên phƣơng 

tiện, thiết bị 

chuyên dụng 

Mô tả 
Chức 

năng 

Số 

lƣợng 

Ghi 

chú 

tích 62,4  m
2
 hấp khử khuẩn. khu xử 

lý 

- 

Các xe đẩy, 

thùng chứa 

CTYT  

- Thùng 5 L, 15 L, 120 L, 240 L 

màu vàng chứa chất thải lây nhiễm; 

- Thùng 15 L, 120 L màu đen chứa 

chất thải không lây nhiễm; 

 - Hộp đựng chất thải bằng kim loại 

có nắp đóng mở. 

Phân 

loại, lƣu 

chứa 

chất 

thải y tế 

1.232 

 

151 

 

1.872 

Thuộc 

khu xử 

lý 

2.2 Phương tiện vận chuyển 

- 

Xe tải thùng 

kín Thaco biển 

số 76A-003.41 

tải trọng 4,65 

tấn 

+ Nhãn hiệu: Thaco 

+ Số máy: D4DBGJ639712 

+ Số khung: 

RNHA880AKHC037109 

+ Năm sản xuất: 2017 

+ Tải trọng hàng hóa: 4.650 kg 

+ Màu sơn: xanh 

+ Kích thƣớc: dài 6,2 m, rộng: 2,1 

m, cao: 2,9 m 

Vận 

chuyển 
01 

Xe 

chính 

chủ 

- 

Xe tải thùng 

kín Thaco biển 

số 76A-003.18 

tải trọng 4,65 

tấn 

+ Nhãn hiệu: Thaco 

+ Số máy: D4DBGJ639631 

+ Số khung: 

RNHA880AKHC037110 

+ Năm sản xuất: 2017 

+ Tải trọng hàng hóa: 4.650 kg 

+ Màu sơn: xanh 

+ Kích thƣớc: dài 6,2 m, rộng: 2,1 

m, cao: 2,9 m 

Vận 

chuyển 
01 

Xe 

chính 

chủ 

Nguồn: Hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y 

tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi”, 2020 

Bảng 1.7: Tổng hợp thiết bị phân loại và lƣu chứa chất thải 

Stt Hạng mục Số lƣợng 

1 

Thùng 240 lít màu vàng chứa chất thải lây nhiễm 

- Nƣớc sx: Việt Nam. 

- Dạng: Thùng chứa có bánh xe. 

- Vật liệu: Nhựa HDPE. 

- Thể tích ≥ 240 Lít. 

- Màu sắc: màu vàng. 

- Có biểu tƣợng cảnh báo về chất thải có chứa chất gây bệnh. 

84 chiếc 

2 

Thùng 120 lít màu vàng chứa chất thải lây nhiễm 

- Nƣớc sx: Việt Nam. 

- Dạng: thùng chứa có bánh xe. 

- Vật liệu: Nhựa HDPE. 

214 chiếc 
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Stt Hạng mục Số lƣợng 

- Có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu đƣợc va chạm, không 

bị rách vỡ bởi trọng lƣợng chất thải, đảm bảo an toàn trong quá 

trình vận chuyển. 

- Thể tích ≥ 120 lít. 

- Màu sắc: màu vàng. 

- Có dòng chữ: ”Chất thải lây nhiễm”. 

3 

Thùng 15 lít màu vàng chứa chất thải lây nhiễm 

- Nƣớc sx: Việt Nam. 

- Dạng: thùng rác đạp chân. 

- vật liệu: nhựa PP, HDPE. 

- Màu sắc: màu vàng. 

- Có vạch định mức ¾ chiều cao, ghi dòng chữ ”không đựng quá 

vạch này” 

518 cái 

4 

Thùng 5 lít màu vàng chứa chất thải lây nhiễm 

- Nƣớc sx: Việt Nam. 

- Dạng: thùng kín. 

- Vật liệu: nhựa PP, HDPE. 

- Thể tích ≥ 5 Lít. 

- Màu sắc: màu vàng. 

- Có biểu tƣợng cảnh báo về chất thải có chứa chất gây bệnh 

416 cái 

5 

Thùng 120 lít màu đen chứa chất thải lây nhiễm 

- Nƣớc sx: Việt Nam. 

- Dạng: thùng chứa có bánh xe. 

- Vật liệu: Nhựa HDPE. 

- Thể tích ≥ 120 Lít. 

- Màu sắc: màu đen. 

- Có biểu tƣợng chất thải nguy hại. 

97 chiếc 

6 

Thùng 15 lít màu đen chứa chất thải lây nhiễm 

- Nƣớc sx: Việt Nam. 

- Dạng: thùng rác đạp chân. 

- Vật liệu: nhựa PP, HDPE. 

- Màu sắc: màu đen. 

- Có biểu tƣợng chất thải nguy hại. 

54 cái 

7 

Hộp đựng chất thải có nắp đóng mở 

- Nƣớc sx: Việt Nam. 

- Dạng: Thùng inox 304. 

- Kết cấu: Thành và đáy cứng, không thấm nƣớc, không thể đâm 

xuyên, bề mặt trong thùng nhẵn. 

- Có chữ: ”Chỉ đựng chất thải sắc nhọn”. 

- Thể tích ≥ 2 lít. 

1872 cái 

Nguồn: Hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y 

tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi”, 2020 
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1.5.2. Danh mục các hạng mục, thiết bị của hệ thống xử lý chất thải rắn y tế 

nguy hại 

Bảng 1.8: Danh mục các hạng mục, thiết bị chính 

Stt 
Tên hạng 

mục, thiết bị 
Thiết kế, cấu tạo 

Số 

lƣợng 

1 

Lò hấp 

ECODAS 

T300 

 

Hệ thống thiết bị xử lý chất thải rắn y tế (khử khuẩn 

bằng công nghệ hấp ƣớt tiên tiến: Nghiền cắt trƣớc, 

khử khuẩn sau trong cùng một khoang xử lý) 

- Xuất xứ: Pháp 

- Hãng sản xuất: ECODAS 

- Model: ECODAS T300 

- Nguồn điện hoạt động 220V/50Hz hoặc 380V/50Hz 

(±10%) 

* Các thiết bị chính: 

1.1. Thiết bị khử khuẩn: 

- Vật liệu chính của thiết bị khử khuẩn (phần bên trong 

tiếp xúc với chất thải): SUS 304 

- Công suất xử lý 70-106 Kg/h (tƣơng đƣơng với thể 

tích xử lý 700-1.060 l/h) 

- Nhiệt độ xử lý 138
o
C, áp xuất xử lý 3,8 bar 

- Đạt hiệu lực bất hoạt vi sinh 8log10 (đối với 

Geobacillus stearothermophilus) 

- Hơi nƣớc tiêu thụ một mẻ 15 kg 

- Lƣợng nƣớc tiêu thụ 1 mẻ 25 lít 

- Công suất tiêu thụ một mẻ của Thiết bị khử khuẩn (kết 

hợp nghiền cắt) 1,7 kWh 

- Tốc độ nghiền cắt: Loại tốc độ thấp ≤ 40 vòng/phút 

-Thời gian hoạt động của lƣỡi dao nghiền cắt: không 

thấp hơn 6.000 giờ 

- Trục dao cắt: ≥ 2 

- Độ dày lƣỡi cắt: : ≥ 1cm và ≤ 2cm 

- Số răng trên mỗi dao cắt: ≥ 1 

- Tốc độ quay dao: ≤ 50 vòng/phút 

- Tự động đổi chiều quay khi có hiện tƣợng kẹt rác. 

- Khả năng giảm thể tích chất thải, rác thải: ≥ 50% 

- Động cơ: 

+ Động cơ của bộ phận nghiền cắt 9,2 kW và động cơ 

của cánh đảo trộn 1,5 kW 

- Tổng công suất điện tối đa của hệ thống khử khuẩn 

(không bao gồm nồi hơi) 14 kW 

- Cung cấp và lắp lọc không khí tại đầu xả của hệ thống 

- Lọc vi sinh cho khí thải và hơi thải 

- Thiết bị hấp ƣớt tiệt khuẩn chất thải y tế lây nhiễm 

thƣờng phải có giai đoạn hút đẩy chân không từ khoang 

xử lý ngay từ khi bắt đầu giai đoạn xử lý. Khí hơi thoát 

ra sau khi đã hoàn thành mẻ xử lý, đảm bảo tính năng 

kỹ thuật nhƣ sau: Tấm lọc vi sinh ≤ 2µm. 

02 
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Stt 
Tên hạng 

mục, thiết bị 
Thiết kế, cấu tạo 

Số 

lƣợng 

- Cửa đƣợc thiết kế với khóa an toàn 

- Có cảnh báo (bằng âm thanh) mức nƣớc trong hệ 

thống, trong trƣờng hợp mức nƣớc buồng sinh hơi 

không đủ, có cơ chế ngăn hoạt động. 

- Có biện pháp bảo vệ quá nhiệt, quá áp, chống lây 

nhiễm trong quá trình hoạt động. 

- Có cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh khi kết thúc 

chu trình khử khuẩn hoặc khi có trục trặc xảy ra trong 

quá trình khử khuẩn. 

1.2. Nồi hơi: 

- Nồi hơi loại sử dụng điện trở để làm nóng đƣợc sản 

xuất theo chuẩn Directive 2014/68/EU(CE) 

- Vật liệu cách nhiệt mật độ cao (rockwool) an toàn cho 

vận hành 

- Vỏ làm mát (giảm nhiệt) và bồn chứa nƣớc ngƣng 

bằng thép không gỉ 304 lít. 

- Áp suất hơi tối đa: 10 bar 

- Thể tích 494 lít 

- Điện áp và công suất tiêu thụ điện: 40kW, 380 V, 50 

Hz, 3 pha. 

1.3. Máy nén khí (kèm theo): 

+ Áp suất 8 bar 

- Lƣu lƣợng từ: 11-16 m
3
/h 

- Bình chứa khí: 100 lít 

- Điện áp: 220V, 1 pha 

- Công suất điện: 1,5 kW 

1.4. Hệ thống nạp liệu (nâng hạ tự động): 

- Động cơ: 0,75kW, 380V, 50Hz, 3 pha 

- Vật liệu: Khung thép sơn phủ epoxy chống ăn mòn 

- Hệ thống phù hợp với thùng rác 120 lít hoặc 240 lít 

tiêu chuẩn 

1.5. Một (01) xe đẩy tay thu rác sau xử lý: Bằng inox 

304 

1.6. Hai (02) thùng chứa rác: Bằng nhựa thể tích 240 lít 

1.7. Hệ thống làm mềm nƣớc: 

- Công suất làm mềm nƣớc: 1 m
3
/h 

- Điện áp sử dụng: 240 VAC, 50 Hz 

1.8. Hệ thống ống cấp hơi cao áp, các van đóng ngắt 

cho quá trình: Gia nhiệt làm mát, xả áp và thoát nƣớc 

- Ống cấp gia nhiệt (cao áp) 

- Ống cấp nƣớc làm mát 

- Ống xả áp: Máy cần ống xả áp để đƣa áp suất máy về 

áp suất khí quyển 

- Ống thoát nƣớc 

1.9. Tủ điện 

2 Máy cắt thủy Xuất xứ: BKHITECH- Việt Nam 01 
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Stt 
Tên hạng 

mục, thiết bị 
Thiết kế, cấu tạo 

Số 

lƣợng 

tinh chuyên 

dụng 

BKVINA – 

L400-1T 

 

Model: BKVINA-L400-1T 

- Công suất: 7,5 kW, 3 pha, 300 vòng/phút-1400 

vòng/phút 

- Giảm thể tích chất thải: 80% 

- Khung máy cắt: Đƣợc làm từ thép dày 16 mm, gắn 04 

bánh xe cao su để có thể di chuyển. 

- Dao cắt: Dao đƣợc làm bằng SKD11 tôi nhiệt luyện, 

sau khi nhiệt luyện đạt độ cứng 50-60 HRX và lắp ghép 

vào cánh dao bằng bu lông liên kết 

- Bộ truyền đai: Vật liệu gang, số rãnh đai 3-4 rãnh, sử 

dụng đai SPC. 

- Phễu liệu: Làm từ thép dày 2 mm, miễng phễu rộng 

600 mm 

3 

Máy trộn xi 

măng và thiết 

bị phụ trợ 

- Dung tích thùng trộn: 350 lít 

- Động cơ điện: 2,2 kW/220V/l pha 
 

4 
Thùng phuy 

kim loại 

- Loại nắp mở 

- Làm bằng thép cán nguội 

- Dung tích danh định/tối đa: 208 lít (55gal)/217 lít 

 

5 

Bể đóng kén 

(cô lập chất 

thải) 

Bao gồm 06 bể xây liền nhau với kích thƣớc là 

1,6x1,6x1,5m. Dung tích làm việc mỗi bể chứa là 3,84 

m
3
/01 bể, hệ kết cấu đáy bể đƣợc gia cố bằng bê tông 

lót móng dày 0,1 m, bê tông đáy bể dày 0,2 m, thành bể 

có kết cấu BTCT dày 20 cm, nắp bể có kết cấu BTCT 

tấm đan chịu lực, quét lớp SIKA chống thấm. Đáp ứng 

các yêu cầu về an toàn trong quá trình vận hành theo 

quy định. Trên nắp bể có nắp đậy kích thƣớc 0,3x0,3 sử 

dụng trong quá trình chôn lấp chất thải 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y 

tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi”, 2020 

1.5.2. Danh mục thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị hệ thống xử lý nước 

rỉ rác 

Bảng 1.9: Thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác 

Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật Đơn vị 

Số 

lƣợng 

I Hố đặt bơm đầu vào 

1 
Bộ báo mức 

nƣớc 

- Model: 4FSP2 

- Hãng sx: Tsurumi 

- Nƣớc sx: Nhật Bản 

Cấu hình bao gồm: 

- Bộ báo mức nƣớc. 

- Cáp điện 6m. 

Cấu hình tiêu chuẩn kỹ thuật: 

Bộ 01 
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Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật Đơn vị 

Số 

lƣợng 

- Chức năng: báo cạn hoặc đầy. 

- Tiếp xúc thƣờng đóng. 

- Nhiệt độ làm việc: 0 – 50
0
C. 

- Điện áp làm việc: 30 - 230 VAC. 

- Dòng điện tối đa 2 AAC. 

- Cáp điện: 6m. 

2 
Bơm nƣớc 

thải đặt chìm 

- Model: 80U21.5 

- Hãng sx: Tsurumi 

- Nƣớc sx: Nhật. 

Cấu hình bao gồm: 

- Máy bơm, nối nhanh chuyên dụng, thanh dẫn 

hƣớng và xích kéo chuyên dụng. 

Tính năng kỹ thuật: 

- Máy bơm: 

- Công suất 1,5 (kW). 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Đạt lƣu lƣợng Q ≥ 14,95 m
3
/h tại cột áp tƣơng 

ứng H: 7,9 m nƣớc. 

-Vật liệu: Thân bơm, cánh bơm bằng gang GJL-

250, Trục bằng inox AISI-420. 

Phụ kiện lắp đặt, bảo dƣỡng: 

- Gồm bộ nối nhanh chuyên dụng, thanh dẫn 

hƣớng và xích kéo chuyên dụng cho làm việc 

trong môi trƣờng nƣớc rỉ rác. 

Cái 02 

II Cụm thiết bị phản ứng 1 

1 
Thiết bị 

phản ứng 

- Thể tích ≥ 9 m
3 

- Vật liệu: SUS 304 

- Qtt ≥12,5 m
3
/h 

- Thời gian lƣu: T = 0,3 - 1,0 h 

- Bao gồm hệ thống vách gia cƣờng chịu lực và 

hóa chất; hệ thống phân phối khí, hƣớng dòng, và 

giá đỡ cho lắp đặt phụ tùng khác đảm bảo làm việc 

an toàn trong môi trƣờng nƣớc rỉ rác 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

Bộ 01 

2 

Bộ đo, kiểm 

soát pH tự 

động 

Model: 6308PT 

+ pH: có khả năng đo từ -2.00 đến 16.00 

+ Nhiệt độ: từ -10,0 đến 120,0°C 

- Độ phân giải: 

+ pH ≥ 0,01 pH 

+ Nhiệt độ:  0,1°C 

- Độ chính xác (tại 25°C): 

+ pH: ± 0.01 pH ± 1 LSD 

+ Temp: ± 0.1°C ± 1 LSD 

- Bộ hiển thị tích hợp đầu đo pH sử dụng trong 

môi trƣờng nƣớc thải không chứa hàm lƣợng Flo 

cao, cần bảo dƣỡng, vệ sinh đầu đo và chuẩn độ 

Bộ 01 
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Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật Đơn vị 

Số 

lƣợng 

pH bằng dung dịch tiêu chuẩn thƣờng xuyên. 

- Hãng sản xuất : JENCO 

- Xuất xứ: Mỹ 

3 

Bơm hóa 

chất (cho 

châm sữa 

vôi) 

Model: PMD-4033 

- Kiểu bơm dẫn động từ, dùng cho bơm hóa chất 

và nƣớc biển 

- Lƣu lƣợng Q ≥ 5 m
3
/h tại cột áp H: 11,5 m nƣớc 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz; 0,4kW 

- Cấp bảo vệ: IP44 

- Điều kiện cho dung dịch đƣợc bơm: 

+ Nhiệt độ: từ 0 đến 60
o
C 

+ Độ nhớt ≥30 mm
2
/s 

- Vật liệu chính: P.P (Poly-Propylenne) 

- Hãng sản xuất : SANSO 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

Cái 01 

4 
Bộ pha sữa 

vôi 

Máy khuấy: 

- Model: V215 

- Công suất: 11 kw 

- Kiểu lắp: Mặt bích 

- Dòng điện 50 Hz, 3 pha 220v/380v 

- Tỉ số truyền: 1/20 

- Đƣờng kính cốt ra: 72 mm 

- Loại trục đứng lắp mặt bích 

- Xuất xứ: Liming (Taiwan) 

- Xuất xứ: Taiwan 

Hệ thống phụ trợ 

- Giá đỡ, lồng quay, bồn khuấy trộn chế tạo bằng 

thép CT3 dày 3 mm, vận hành trong môi trƣờng 

pH cao 

Bộ 01 

5 
Bộ báo mức 

nƣớc 

- Model: 4FSP2 

- Hãng sx: Tsurumi 

- Nƣớc sx: Nhật Bản 

Cấu hình bao gồm: 

- Bộ báo mức nƣớc. 

- Cáp điện 6 m. 

Cấu hình tiêu chuẩn kỹ thuật: 

- Chức năng: báo cạn hoặc đầy. 

- Tiếp xúc thƣờng đóng. 

- Nhiệt độ làm việc: 0 – 50 
0
C. 

- Điện áp làm việc: 30 - 230 VAC. 

- Dòng điện tối đa 2 AAC. 

- Cáp điện: 6 m. 

Bộ 01 

III Cụm thiết bị phản ứng 2 

1 

Thiết bị 

phản ứng 

kiểu ống 

- Chiều dài L ≥ 40 m dài 

- Vật liệu SUS 304 

- Gồm các chi tiết đấu nối, kết nối thiết bị và phụ 

Bộ 01 
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Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật Đơn vị 

Số 

lƣợng 

dòng tùng khác. 

- Hoạt động an toàn, chống ăn mòn trong môi 

trƣờng nƣớc rỉ rác và hóa chất. 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

2 
Bơm nƣớc 

thải đặt cạn 

Model: DWO 300 

- Công suất: 2,2 KW (3HP); 

- Q= 20 m
3
/h 

- Công suất : 2,2 kW; 

- Điện áp: 380V/3 pha/50Hz 

- Dải lƣu lƣợng: Q = từ 6 đến 57 m
3
/h 

- Cột áp tƣơng ứng: H =12 m 

- Đầu bơm, cánh bơm và trục bơm:  Inox 304. 

- Hãng sản xuất: EBARA 

- Xuất xứ: Ý 

Cái 02 

3 

Bơm định 

lƣợng hóa 

chất, lƣu 

lƣợng max 

320 lít/h 

Model: M 321PPSV/380V/OBL 

- Lƣu lƣợng max: Q≥ 320 L/h; 

- Áp lực max: H≥ 6 bar 

- Công suất ≥ 0.37 kW; 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP55 ; Cấp cách điện: Class F  

- Đầu bơm: PP (Poly-Propylenne) 

- Hãng sản xuất: OBL 

- Xuất xứ: Ý 

Cái 01 

4 

Bơm định 

lƣợng hóa 

chất lƣu 

lƣợng max 

197 lít/h 

Model: M 201PPSV/380V/OBL 

- Lƣu lƣợng max: Q ≥ 197 L/h; 

- Áp lực max: H ≥ 7 bar 

- Công suất ≥ 0,37 kW; 

- Điện áp: 380V/3 pha/50Hz 

- Cấp cách điện: Class F 

- Đầu bơm: PP (Poly-Propylenne) 

- Hãng sản xuất: OBL 

- Xuất xứ: Ý 

Cái 01 

5 
Bộ khuấy 

trộn hóa chất 

Máy khuấy trộn: 

- Model: PF22-0400-10S3 

- Công suất ≥  0,4 kW 

- Điện áp: 380V/3 pha/50HZ 

- Tỷ số truyền ~ 1:1 

- Loại trục đứng lắp mặt bích 

- Hãng sản xuất: Tunglee 

- Xuất xứ:  Taiwan 

Trục khuấy và cánh khuấy: 

- Xuất xứ:  Việt Nam 

- Vật liêu: Inox SUS 304 

Bộ 02 

6 

Thùng pha 

hóa chất, thể 

tích 1,5 m
3
 

- Vật liệu: PVC 

- Thể tích:  1,5 m
3
 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

Cái 01 
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Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Thông số kỹ thuật Đơn vị 

Số 

lƣợng 

7 

Thùng pha 

hóa chất, thể 

tích 0,5 m
3
 

- Vật liệu: PVC 

- Thể tích:  0,5 m
3
 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

Cái 01 

IV Cụm thiết bị phản ứng 3 

1 
Thiết bị 

phản ứng 

- Thể tích ≥  5 m
3
. 

- Vật liệu: SUS 304 

- Qtt ≥ 12,5 m
3
/h. 

- Thời gian lƣu: T = 0,3 - 0,5 h. 

- Bao gồm hệ thống vách gia cƣờng chịu lực và 

hóa chất; hệ thống ống hƣớng dòng, và giá đỡ cho 

lắp đặt phụ tùng khác đảm bảo làm việc an toàn 

trong môi trƣờng chịu áp lực và ăn mòn cao. 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

Bộ 01 

2 
Bộ khuấy 

trộn hóa chất 

Máy khuấy trộn: 

Model: PF28-0750-20S3 

- Công suất ≥  0,75 kW 

- Điện áp: 380V/3 pha/50HZ 

- Tỷ số truyền ~ 1:20 

- Loại trục đứng lắp mặt bích 

- Hãng sản xuất: Tunglee 

- Xuất xứ:  Taiwan 

Trục khuấy và cánh khuấy: 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Vật liêu: Inox SUS 304 

Bộ 01 

3 

Bộ đo, kiểm 

soát pH tự 

động 

Model: 6308PT 

- Dải đo: 

+ pH: từ -2,00 đến 16,00 

+ Nhiệt độ: từ -10,0 đến 120,0°C 

- Độ phân giải: 

+ pH ≥ 0,01 pH 

+ Nhiệt độ: 0,1°C 

- Độ chính xác (tại 25°C): 

+ pH ≥ ± 0,01 pH ± 1 LSD 

+ Temp ≥ ± 0,1°C ± 1 LSD 

- Bộ hiển thị tích hợp đầu đo pH sử dụng trong 

môi trƣờng nƣớc thải không chứa hàm lƣợng Flo 

cao, cần bảo dƣỡng, vệ sinh đầu đo và chuẩn độ 

pH bằng dung dịch tiêu chuẩn thƣờng xuyên. 

- Hãng sản xuất: JENCO 

- Xuất xứ:  Mỹ 

Bộ 01 

V Bể lắng 1 

1 
Bơm nƣớc 

thải đặt cạn 

Model: DWO 150 

- Công suất ≥ 1,1 kW; 

- Điện áp: 380V/3 pha/50Hz 

- Dải lƣu lƣợng: Q ≥ 6m
3
/h, 

- Cột áp tƣơng ứng: H ≥ 5,1 m nƣớc 

Cái 02 
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   (Đảm bảo lƣu lƣợng Q ≥ 15 m
3
/h tại cột áp H = 

8 m nƣớc). 

- Bơm sử dụng đầu INOX chuyên dụng cho bơm 

nƣớc thải 

- Hãng sản xuất: EBARA… 

- Xuất xứ:  Ý 

VI Bể yếm khí dòng chảy hƣớng xuống 

1 
Bơm nƣớc 

bùn đặt cạn 

Model: DWO 150 

- Công suất ≥1,1 kW; 

- Điện áp: 380V/3 pha/50Hz 

- Dải lƣu lƣợng: Q ≥ 6 m3/h, 

- Cột áp tƣơng ứng: H ≥ 5,1 m nƣớc (Đảm bảo lƣu 

lƣợng Q ≥ 15 m3/h tại cột áp H = 8 m nƣớc). 

- Bơm sử dụng đầu INOX chuyên dụng cho bơm 

nƣớc thải 

- Hãng sản xuất: EBARA… 

- Xuất xứ:  Ý 

Cái 02 

VII Bể thiếu khí- khử nitơ (Dentrification Tank) 

1 

Bộ máy 

khuấy đặt 

chìm 

Máy khuấy đặt chìm: 

Model: MR-0.75-4D 

- Công suất ≥  0,7 kW 

- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

- Hãng sản xuất: Tsurumi 

- Xuất xứ:  Nhật Bản 

Khung giá đỡ máy khuấy: 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

- Vật liệu: Inox SUS 304 

Bộ 02 

2 

Bộ kiểm soát 

ORP tự động 

- ORP  

Controller 

Model: 6308OT 
- Dải đo: 

+ ORP: từ - 2500 đến 2500 AmV 

+ Nhiệt độ: - 10,0 đến 120,0 °C 

- Độ phân giải 

+ ORP: 1mV 

+ Temp: 0,1°C 

- Độ chính xác: 

+ ORP ≥ ±0,04% FS ± 1 

+ Temp: ± 0,3 °C ± 1 LSD 

- Dải dòng đầu ra: từ 4 đến 20 mA 

- Hãng sản xuất: JENCO 

- Xuất xứ:  Mỹ 

Bộ 01 

3 

Thùng pha 

hóa chất, thể 

tích 0,5 m
3
 

- Vật liệu: PVC 

- Thể tích:  0,5 m3 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

Cái 01 

4 
Bộ khuấy 

trộn hóa chất 

Máy khuấy trộn: 

- Model: PF22-0400-10S3 

- Công suất ≥  0,4 kW 

Bộ 01 
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- Điện áp: 380V/3 pha/50HZ 

- Tỷ số truyền ~ 1:10 

- Loại trục đứng lắp mặt bích 

- Hãng sản xuất: Tunglee 

- Xuất xứ:  Taiwan 

Trục khuấy và cánh khuấy: 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

- Vật liêu: Inox SUS 304 

5 

Bơm định 

lƣợng hóa 

chất 

Model: M 201PPSV/380V/OBL 

- Lƣu lƣợng max: Q ≥ 197 L/h; 

- Áp lực max: H ≥ 7 bar 

- Công suất ≥  0,37 kW; 

- Điện áp: 380V/3 pha/50Hz 

- Cấp cách điện: Class F 

- Đầu bơm: PP (Poly-Propylenne) 

- Hãng sản xuất: OBL… 

- Xuất xứ:  Ý 

Cái 01 

VIII Bể thiếu khí – bùn hoạt tính 

1 

Thiết bị đo 

Oxy hòa tan 

(DO) 

Model: 6309PDTF 

- Dải đo DO (ppm/%): từ 0 đến 60,00 ppm / từ 0 

đến 500%. 

- Thang đo DO (ppm/%) ≥ 0,01 ppm/0,1% 

- Độ chính xác đo DO ≥ ±0,2% FS 

- Hãng sản xuất: JENCO… 

- Xuất xứ:  Mỹ 

Bộ 01 

2 
Đĩa phân 

phối khí 

Model: AFD270 

Thông số kỹ thuật: 

- Lƣu lƣợng của đĩa: 0 – 12 m
3
/h. 

- Lƣu lƣợng thiết kế: 2,5 – 5,0m
3
/h. 

- Màng đĩa: EPDM. 

- Thân đĩa: Polypropylene. 

- Đƣờng kính đĩa (cả vành và màng đĩa): 270 mm 

- Số lỗ trên đĩa: 6,600. 

- Hãng sản xuất: SSI 

- Xuất xứ:  Mỹ 

Đĩa 60 

3 
Máy thổi khí 

đặt cạn 

Model: LT -125 

- Lƣu lƣợng: Q ≥ 9,03 m
3
/min; 

- Cột áp H ≥ 6 m 

-Công suất động cơ ≥ 15 kW (20HP) 

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz. 4P, 15 kw. 

- Hãng sản xuất: LongTech 

- Xuất xứ: Taiwan 

Bộ 02 

IX Bể lắng 2 (Sediment Tank) 

1 
Bơm nƣớc 

thải đặt cạn 

Model: DWO 150 

- Công suất ≥  1,1 kW; 

- Điện áp: 380V/3 pha/50Hz 

Bộ 02 
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- Dải lƣu lƣợng: Q ≥ 6 m
3
/h, 

- Cột áp tƣơng ứng: H ≥ 5,1 m nƣớc 

- Bơm sử dụng đầu INOX chuyên dụng cho bơm 

nƣớc thải. 

- Hãng sản xuất: EBARA… 

- Xuất xứ:  Ý 

X Bể lắng 3 

1 
Bơm nƣớc 

thải đặt cạn 

Model: DWO 150 

- Công suất ≥ 1,1 kW; 

- Điện áp: 380V/3 pha/50Hz 

- Dải lƣu lƣợng: Q ≥ 6 m
3
/h, 

- Cột áp tƣơng ứng: H ≥ 5,1 m nƣớc 

- Bơm sử dụng đầu INOX chuyên dụng cho bơm 

nƣớc thải. 

- Hãng sản xuất: EBARA… 

- Xuất xứ:  Ý 

Cái 02 

2 
Bộ khuấy 

trộn hóa chất 

Máy khuấy trộn: 

Model: PF28-0750-20S3 

- Công suất ≥  0.75 kW 

- Điện áp: 380V/3 pha/50HZ 

- Tỷ số truyền ~ 1:20 

- Loại trục đứng lắp mặt bích 

- Hãng sản xuất: Tunglee 

- Xuất xứ:  Taiwan 

Trục khuấy và cánh khuấy: 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

- Vật liêu: Inox SUS 304 

Bộ 01 

3 

Thùng pha 

hóa chất, thể 

tích 0,5 m
3
 

- Vật liệu: PVC 

- Thể tích ≥ 0,5 m
3
 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

Cái 01 

4 
Bộ khuấy 

trộn hóa chất 

Máy khuấy trộn: 

Model: PF22-0400-10S3 

- Công suất ≥ 0,4 kW 

- Điện áp: 380V/3 pha/50HZ 

- Tỷ số truyền ~ 1:10 

- Loại trục đứng lắp mặt bích 

- Hãng sản xuất: Tunglee 

- Xuất xứ:  Taiwan 

Trục khuấy và cánh khuấy: 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

- Vật liêu: Inox SUS 304 

Bộ 01 

5 

Bơm định 

lƣợng hóa 

chất 

Model: M 201PPSV/380V/OBL 
- Lƣu lƣợng max: Q ≥ 197 L/h; 

- Áp lực max: H ≥ 7 bar 

- Công suất ≥  0,37 kW; 

- Điện áp: 380V/3 pha/50Hz 

Cái 01 
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- Cấp cách điện: Class F 

- Đầu bơm: PP (Poly-Propylenne) 

- Hãng sản xuất: OBL… 

- Xuất xứ:  Ý 

XI Bể khử trùng 

1 

Thùng pha 

hóa chất, thể 

tích 0,5 m
3
 

- Vật liệu: PVC 

- Thể tích ≥ 0,5 m
3
 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

Cái 01 

2 
Bộ khuấy 

trộn hóa chất 

Máy khuấy trộn: 

Model: PF22-0400-10S3 

- Công suất ≥  0,4 kW 

- Điện áp: 380V/3 pha/50HZ 

- Tỷ số truyền ~ 1:10 

- Loại trục đứng lắp mặt bích 

- Hãng sản xuất: Tunglee 

- Xuất xứ:  Taiwan 

Trục khuấy và cánh khuấy: 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

- Vật liêu: Inox SUS 304 

Bộ 01 

3 

Bơm định 

lƣợng hóa 

chất 

Model: M 201PPSV/380V/OBL 
- Lƣu lƣợng max: Q ≥ 197 L/h; 

- Áp lực max: H≥  7 bar 

- Công suất ≥  0,37 kW; 

- Điện áp: 380V/3 pha/50Hz 

- Cấp cách điện: Class F 

- Đầu bơm: PP (Poly-Propylenne) 

- Hãng sản xuất: OBL… 

- Xuất xứ:  Ý 

Cái 01 

4 

Đồng hồ đo 

lƣợng nƣớc 

sau xử lý 

-  Model: WPD-150. 

- Hãng sx: RIELS. 

- Nƣớc sx: Ý. 

Cấu hình bao gồm: 
- Đồng hồ đo. 

- Phụ kiện khác để lắp đặt. 

Cái 01 

XII Bể nén và làm khô bùn 

1 
Máy ép bùn 

khung bản 

- Thể tích chứa bã ≥  800 L 

- Số lƣợng bản lọc ≥ 50 bản 

- Bao gồm bộ nguồn thủy lực, bơm màng khí nén, 

máy nén khí 

- Khung giá đỡ máy bằng thép 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

Bộ 01 

B 

Hệ thống 

điện điều 

khiển toàn 

bộ hệ thống 

xử lý 

Cấu hình tính năng kỹ thuật: 

- Tủ điện điều khiển trung tâm. 

- Dây dẫn điện lắp đặt nội bộ trạm xử lý. 

- Máng cáp đi dây bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. 

- Ghép 3 module, loại tủ trong nhà, bao gồm các 

Hệ 

thống 
01 
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Số 

lƣợng 

thiết bị điện điều khiển thiết bị của hệ thống xử lý. 

- Vỏ tủ:  sơn tĩnh điện, loại tủ trong nhà. 

- Thiết bị dùng chung: Cầu chì bảo vệ 2A, đồng hồ 

đo điện áp, đồng hồ đo dòng điện, biến dòng, 

chuyển mạch volt, aptomat MCCB 3P-200A, 

aptomat MCCB 2P-6A, rơ le trung gian 

220VAC/24VDC, nguồn 1 chiều 24VDC, màn 

hình cảm ứng ≥ 6 inch, bộ lập trình PLC-S7-1200, 

module mở rộng 32DI/DO, module mở rộng 16DI, 

mở rộng 2AI/DI, phần mềm cho HMI, phần mềm 

điều khiển cho PLC, đèn báo pha R/S/T, thanh tiếp 

địa cho tủ điện, cầu đấu điện điều khiển, gen nhựa 

luồn dây, dây điện điều khiển (bao gồm cốt và 

đánh số, dây điện động lực (bao gồm cốt và đánh 

số), nhân công lắp đặt, nhân công đấu nối vận 

hành thử tại công trình. 

- Thiết bị điều khiển, bảo vệ: 

Hố bơm nƣớc thải đầu vào: 

- Bơm chìm nƣớc thải đầu vào (3P; ≥ 0,88 Kw): 

Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, Rơ le 

nhiệt, đèn báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 

VDC, rơ le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 

3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

Cụm thiết bị phản ứng 1: 

+ Bơm từ châm sữa vôi (3p; ≥ 0,4 kw): Aptomat 

MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, rơ le nhiệt, đèn 

báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 VDC, rơ 

le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 3 vị trí, 

vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

+ Động cơ pha sữa vôi (3P; ≥ 11KW): aptomat 

MCCB 3P - 40A, biến tần ≥ 11 KW, đèn báo chạy 

220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 VDC, rơ le trung 

gian 220 VAC/24VDC, công tắc 3 vị trí, vật tƣ 

đấu nối, cầu đấu bơm. 

Cụm thiết bị phản ứng số 2: 

+ Bơm thiết bị phản ứng 2 (3P; ≥ 2,2 kw): 

Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, rơ le 

nhiệt, đèn báo cháy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 

VDC, rơ le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 

3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

+ Bơm định lƣợng châm phèn sắt (3P; ≥ 0,37 

KW): Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, 

Rơ le nhiệt, đèn báo chạy 220V AC, đèn báo lỗi 

vàng 24 VDC, rơ le trung gian 220 V/24, công tắc 

3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

+ Động cơ khuấy pha phèn sắt (3P; ≥ 0,4 KW): 
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Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, Rơ le 

nhiệt, đèn báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 

VDC, rơ le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 

3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

+ Động cơ khuấy pha Polymer (3P; ≥ 0,4 KW): 

Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P -9 A, Rơ le 

nhiệt, đèn báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 

VDC, rơ le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 

3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

+ Bơm định lƣợng châm Polymer (3P; ≥ 0,37 

KW): Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P -9 A, 

Rơ le nhiệt, đèn báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi 

vàng 24 VDC, rơ le trung gian 220 VAC/24VDC, 

công tắc 3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

Thiết bị phản ứng số 3: 

+ Đông cơ khuấy pha thiết bị phản ứng (3P; ≥ 0,75 

KW): Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, 

Rơ le nhiệt, đèn báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi 

vàng 24 VDC, rơ le trung gian 220 VAC/24VDC, 

công tắc 3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

Bể Lắng 1: 

+ Bơm nƣớc bùn lắng 1 (3P; ≥ 1,1 KW): Aptomat 

MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, Rơ le nhiệt, đèn 

báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 VDC, rơ 

le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 3 vị trí, 

vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

Bể yếm khí dòng chảy xuống: 

+ Bơm nƣớc bùn yếm khí (3P; ≥ 1,1 KW): 

Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, Rơ le 

nhiệt, đèn báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 

VDC, rơ le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 

3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

Bể thiếu khí khử Nitơ 

+ Máy khuấy chìm (3P; ≥ 0,7 KW): Aptomat 

MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, Rơ le nhiệt, đèn 

báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 VDC, rơ 

le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 3 vị trí, 

vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

+ Động cơ khuấy (3P; ≥ 0,4 KW): Aptomat MCB 

3P - 6A, contactor 3P - 9A, Rơ le nhiệt, đèn báo 

chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 VDC, rơ le 

trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 3 vị trí, vật 

tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

+ Bơm định lƣợng (3P; ≥ 0,37 KW): Aptomat 

MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, Rơ le nhiệt, đèn 

báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 VDC, rơ 
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le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 3 vị trí, 

vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

Bể hiếu khí: 

+ Máy thối khí (3P; ≥ 15 KW): Aptomat MCCB 

3P - 50A, contactor 3P - 50A, Rơ le nhiệt, đèn báo 

chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 VDC, rơ le 

trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 3 vị trí, vật 

tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

Bể lắng 2: 

+ Bơm nƣớc bùn lắng 2 (3P; ≥ 1,1 KW): Aptomat 

MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, Rơ le nhiệt, đèn 

báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 VDC, rơ 

le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 3 vị trí, 

vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

Bể lắng 3: 

+ Bơm nƣớc thải bùn lắng 3 (3P; ≥ 1,1 KW): 

Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, rơ le 

nhiệt, đèn báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 

VDC, rơ le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 

3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

+ Động cơ khuấy bể lắng 3 (3P; ≥ 0,75 KW): 

Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, Rơ le 

nhiệt, đèn báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 

VDC, rơ le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 

3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

+ Động cơ khuấy pha PAC (3P; ≥ 0,4 KW): 

Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, Rơ le 

nhiệt, đèn báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 

VDC, rơ le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 

3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

+ Bơm định lƣợng châm PAC (3P; ≥ 0,3KW): 

Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P - 6A, Rơ le 

nhiệt, đèn báo chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 

VDC, rơ le trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 

3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

Bể khử trùng: 

+ Động cơ khuấy pha hóa chất khử trùng (3P; ≥ 

0,4 KW): Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P - 

9A, rơ le nhiệt, đèn báo chạy 220 VAC, đèn báo 

lỗi vàng 24 VDC, rơ le trung gian 220 

VAC/24VDC, công tắc 3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu 

đấu bơm. 

+ Bơm định lƣợng châm khử trùng (3P; ≥ 0,37 

KW): Aptomat MCB 3P - 6A, contactor 3P - 9A, 

rơ le nhiệt, đèn báo chạy 220VAC, đèn báo lỗi 

vàng 24 VDC, rơ le trung gian 220 VAC/24VDC, 
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công tắc 3 vị trí, vật tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

Hệ thống ép bùn: 

+ Bộ nguồn thủy lực: 5HP/3P/50Hz (Chỉ cần cấp 

nguồn vì đã có tủ kèm theo máy). 

+ Máy nén khí 5HP/3P/50Hz (Chỉ cần cấp nguồn 

vì máy đã có thiết bị đóng Cắt). 

+ Cấp nguồn cho máy ép bùn khung bản (5P; ≥ 11 

KW): (Tổng khối lƣợng thiết bị Aptomat MCB 3P 

- 40A, contactor 3P - 40A, rơ le nhiệt, đèn báo 

chạy 220 VAC, đèn báo lỗi vàng 24 VDC, rơ le 

trung gian 220 VAC/24VDC, công tắc 3 vị trí, vật 

tƣ đấu nối, cầu đấu bơm. 

+ Chiếu sáng: Aptomat MCB 2P-16A, vật tƣ đấu 

nối, cầu đấu. 

Nguồn: Hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y 

tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi”, 2020 
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Chƣơng 2 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

2.1. Sự phù hợp của Cơ sở đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc 

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi tại xã Hành 

Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi phù hợp với Quyết định số 161/QĐ-

UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy 

hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; Quyết 

định số 549/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc 

phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi đến năm 2020. Cơ sở đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban 

hành Quyết định số 1339/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2017 về việc phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập 

trung tỉnh Quảng Ngãi” tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

và Giấy phép xử lý chất thải nguy hại Mã số QLCTNH: 3.136.VX. 

2.2. Sự phù hợp của Cơ sở đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

- Đối với chất thải rắn:  

Lƣợng chất thải rắn phát sinh từ quá trình vận hành của Cơ sở chủ yếu là 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế nguy hại sau khi đƣợc xử lý nhƣ hấp, cô 

lập, đóng rắn,… đƣợc thực hiện chôn lấp tại bãi rác Nghĩa Kỳ tại ô số 3 (theo 

công văn số 4269/UBND-KGVX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

về việc sử dụng ô số 3 của bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ để chôn lấp 

chất thải y tế nguy hại sau xử lý).  

Vì vậy lƣợng chất thải rắn phát sinh tại Cơ sở phù hợp với khả năng chịu 

tải với môi trƣờng. 

- Đối với khí thải: Thông số khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động 

chủ yếu là bụi, NOx, SOx, CO,… từ các phƣơng tiện vận chuyển của cán bộ 

công nhân viên, xe vận chuyển chất thải,… và mùi hôi từ quá trình xử lý chất 

thải nguy hại, xử lý nƣớc rỉ rác. Tuy nhiên, Chủ Cơ sở thực hiện quan trắc môi 

trƣờng định kỳ tại các vị trí khu vực văn phòng điều hành, khu vực lò hấp chất 

thải lây nhiễm, khu vực xử lý nƣớc rỉ rác tại các năm 2020, 2021, 2022 thì các 

chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2016/BYT, 

QCVN 24:2016/BYT, QCVN 27:2010/BTNMT. Vì vậy, môi trƣờng không khí 

tại Cơ sở phù hợp với khả năng chịu tải với môi trƣờng. 

- Đối với nƣớc thải: Nƣớc rỉ rác đƣợc đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải có 

công suất 250 m
3
/ngđ để xử lý. Nƣớc sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

25:2009/BTNMT (Cột B1)- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải của bãi 

chôn lấp chất thải rắn và QCVN 39:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng nƣớc dùng cho tƣới tiêu sẽ đƣợc tuần hoàn tƣới cây và dƣỡng 

ẩm cho các ô chứa trong khu vực bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ không xả thải ra môi 

trƣờng.  
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Chƣơng 3 

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

MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

3. . . Thu gom, thoát nước mưa 

Mạng lƣới thoát nƣớc mƣa gồm mƣơng, cống, hố thu, hố thăm, miệng xả. 

Nƣớc mƣa đƣợc thu gom dẫn về mƣơng BTCT hiện hữu bên ngoài công trình. 

Mƣơng BTXM nằm trên mặt đƣờng giao thông nội bộ, nắp mƣơng chịu lực. Kết 

cấu chính nhƣ sau: 

- Mƣơng: 

+ Đáy, thành BTXM đá 1x2 M200, đổ liền khối;. 

+ Nắp mƣơng: Đan BTCT đá 1x2 M200, viền sắt V50x50x3, có rảnh thu 

nƣớc; 

- Hố thăm:  

+ Đáy, thành BTXM đá 1x2 M200, đổ liền khối;. 

+ Nắp mƣơng: Đan BTCT đá 1x2 M200, viền sắt V50x50x3. 

 Ngoài ra, để đảm bảo thoát nƣớc mƣa tốt, thực hiện thêm các biện pháp 

sau: 

- Thu gom, xử lý lƣợng chất thải rắn phát sinh hằng ngày nhằm đảm bảo 

thoát nƣớc mặt, tránh ứ đọng nƣớc; 

- Các hố ga đƣợc định kỳ nạo vét để loại bỏ những rác rƣởi, cặn lắng; bùn 

thải và thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 

  

Hình 3.1: Mƣơng thoát nƣớc mƣa 

Bảng 3.1: Khối lƣợng xây dựng mƣơng thoát nƣớc mƣa 

Stt Hạng mục Đơn vị tính Khối lƣợng (m) 

1 Mƣơng BT xi măng B300 m 194 

2 Cống bê tông Ø400 m 39 

3 Hố ga cái 11 

Nguồn: Ban quan lý các dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, 2022 
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Hình 3.2: Sơ đồ hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa tại Cơ sở 

(Bản vẽ thu gom, thoát nước mưa được đính kèm phần phụ lục) 

3. .2. Thu gom, thoát nước thải 

 

Hình 3.3: Khu vực hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của Cơ sở 

B300 

B300 

B300 
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a. Công trình thu gom nước thải 

- Hệ thống thu gom nƣớc thải bao gồm mạng lƣới thu gom nƣớc thải từ khu 

xử lý chất thải rắn y tế nguy hại, nƣớc rỉ rác của bải rác Nghĩa Kỳ cũ và nƣớc rỉ 

rác của Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh, trồng cây xanh cách ly; Nƣớc đƣợc thu gom 

dẫn về trạm xử lý nƣớc thải 250 m
3
/ng.đ. Nƣớc thải sau khi xử lý đạt QCVN 

25:2009/BTNMT (cột B1 ) và QCVN 39:2011/BTNMT sẽ đƣợc tuần hoàn tƣới 

cây và dƣỡng ẩm cho các ô chứa trong khu vực bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc thải của Cơ sở 

Bảng 3.2: Khối lƣợng xây dựng mƣơng thu gom nƣớc thải 

Stt Hạng mục Đơn vị tính Khối lƣợng (m) 

1 Mƣơng BT xi măng B250 m 111 

2 Mƣơng BT xi măng B300 m 73 

3 Ống Ø200 m 13,5 

4 Hố ga cái 09 

Nguồn: Ban quan lý các dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, 2022 

- Nƣớc rỉ rác của 02 bãi rác gồm: bãi rác Nghĩa Kỳ cũ và nƣớc rỉ rác của 

Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh, trồng cây xanh cách ly: Toàn bộ lƣợng nƣớc rỉ rác 

phát sinh từ bãi rác đều đƣợc thu gom vào hệ thống bể chứa nƣớc rỉ rác của bãi 

rác Nghĩa Kỳ cũ. Nƣớc đƣợc lƣu chứa trong 3 bể chứa với thể tích: bể số 1 kích 

thƣớc 20x20x4 (thể tích 1.600 m
3
) và bể số 2, số 3 có kích thƣớc mỗi bể 

30x60x2,5 (thể tích 4.500 m
3
). Tổng thể tích chứa nƣớc rỉ rác là 10.600 m

3
. Nƣớc 

rỉ rác từ các hồ chứa sẽ đƣợc hệ thống máy bơm bơm về hệ thống xử lý nƣớc rỉ 

rác theo mẻ với công suất xử lý 250 m
3
/ngđ. 

- Nƣớc thải khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại: phát sinh khoảng 12,5 

m
3
/ngđ đƣợc thu gom bằng hệ thống mƣơng B250 - B300 xây dựng trong các 

nhà xƣởng xử lý chất thải. Toàn bộ lƣợng nƣớc phát sinh từ quá trình xử lý chất 

thải y tế sẽ đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác 250 m
3
/ngđ để xử lý. 

Nƣớc thải y tế 

nguy hại 

Nƣớc rỉ rác của Hố 
chôn lấp rác hợp vệ 

sinh, trồng cây xanh 

cách ly 

Nƣớc rỉ rác 

bãi rác cũ 8 ha 

Hệ thống xử lý 

nƣớc thải 250 

m
3
/ngđ 

Nƣớc thải sau xử lý đạt 

CVN 25:2009/BTNMT (cột B1 ) 

QCVN 39:2011/BTNMT 

Tuần hoàn tƣới ô chôn lấp 
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- Đối với nƣớc thải của công nhân vận hành trạm xử lý: Số công nhân của 

khu xử lý là 14 công nhân, lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ khu xử lý 

khoảng 2 m
3
/ngđ. Lƣợng nƣớc thải này đƣợc xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau 

đó nƣớc thải đƣợc dẫn về bể thu gom bằng hệ thống đƣờng ống nhựa PVC D300 

và D200 và xử lý cùng với nƣớc rỉ rác. Phần bùn lắng định kỳ thuê đơn vị chức 

năng đến hút bùn 

 Bể tự hoại đồng thời làm 2 chức năng: Lắng lọc và lên men cặn lắng, nƣớc 

thải từ các nhà vệ sinh theo đƣờng ống thu gom về bể, chuyển động chậm qua 

các ngăn trong dần do các chất lơ lửng dần dần lắng xuống đáy bể. Qua thời 

gian 6 tháng, các chất hữu cơ sẽ đƣợc vi sinh vật phân giải yếm khí, một phần 

tạo thành các khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nƣớc thải lắng 

trong bể với thời gian dài đảm bảo hiệu suất lắng cao. Phần cặn lắng sẽ đƣợc 

định kỳ bơm hút và xử lý. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 65 - 

70% và BOD5 là 60 - 65%. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

b. Công trình thoát nước thải 

Nƣớc thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác đƣợc tuần hoàn tƣới cây 

và dƣỡng ẩm cho các ô chứa trong khu vực bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ. Hiện tại, lƣu 

lƣợng nƣớc thải đƣợc xử lý tại Hệ thống XLNT tính đến tháng 6/2022 là 154 

m
3
/ngđ.  

 

HTXLNT tập 

trung KCN 
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Hình 3.6: Sơ đồ thoát nƣớc thải của trạm xử lý 

 Điểm xả nƣớc thải sau xử lý 

- Vị trí xả nƣớc thải: đƣợc tuần hoàn tƣới cây và dƣỡng ẩm cho các ô chứa 

trong khu vực bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ. 

- Tọa độ vị trí xả nƣớc thải theo hệ tọa độ VN2000: X = 1667484, Y = 

580040. 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: tƣới cây và dƣỡng ẩm cho các ô chứa trong 

khu vực bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ. 

- Cách thức xả thải: phƣơng thức bơm cƣỡng bức. 

- Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nƣớc 

thải: Hiện nay, theo nhu cầu sử dụng của ô chứa trong khu vực bãi chôn lấp nên 

nƣớc thải sau xử lý tuần hoàn tƣới cây và dƣỡng ẩm cho các ô chứa trong khu 

vực bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ, không thải ra môi trƣờng nên không đánh giá sự đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nƣớc thải. 

3.1.3. Xử lý nước thải 

Công suất của hệ thống XLNT tại trạm xử lý là 250 m
3
/ngđ. 
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Hình 3.7: Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

HỐ TÁCH RÁC THÔ 

HỐ TÁCH RÁC 

TINH 

NƢỚC THẢI PHÁT SINH  

Song chắn rác 

Bơm chìm 1 Bơm chìm 2 

BỂ THIẾU KHÍ 

MÁY ÉP BÙN 

BỂ HIẾU KHÍ 

THIẾT BỊ PHẢN  

ỨNG 1 

THIẾT BỊ PHẢN  

ỨNG 2 

 BỂ LẮNG 1 

THIẾT BỊ PHẢN ỨNG 3 

Bộ Controler 
điều chỉnh pH 

tự động 

BỂ YẾM KHÍ 

Bùn 

tuần 

hoàn 

BỂ LẮNG 2 

BỂ KHỬ TRÙNG 

BỒN DD 

CA(OH)2 

BỒN DD FECL3 

BỒN DD 

POLIMER 

BỒN DD MẬT 

RỈ 

BỒN DD 

NAOCL 

BỂ LẮNG 3 BỒN DD PAC 

CHÔN LẤP 

BỂ CHỨA BÙN  

AIR 

Nƣớc thải sau xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNTMT (Cột B) 

CVN 25:2009/BTNMT (cột B1 ) 

QCVN 39:2011/BTNMT 

Tuần hoàn tƣới ô chôn lấp 
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- Hố tách rác:  

Nƣớc thải phát sinh trƣớc tiên đƣợc thu gom về bể chứa sau đó qua hố tách 

rác thô và hố tách rác tinh nhằm loại bỏ các loại rác thải trƣớc khi chảy vào hầm 

bơm của hệ thống. Nƣớc thải sau tách rác sẽ đƣợc bơm vào bể phản ứng 1. 

+ Lƣu lƣợng thiết kế: Q = 250 m
3
/ngđ. 

+ Kích thƣớc hố tách rác thô: L x B x H = 3 x 2 x 0,5 (m) = 3 m
3
;  

+ Kích thƣớc hố tách rác tinh: L x B x H = 3 x 2 x 0,5 (m) = 3 m
3
; 

+ Vật liệu: Bê tông . 

 

Hình 3.8: Hồ tách rác tinh và hố tách rác thô 

- Bể phản  ng  : Trộn đều nƣớc thải và hóa chất Ca(OH)2 nhằm mục đích 

nâng pH đến nồng độ tối ƣu và tạo phản ứng kết tủa. Một phần các chất ô nhiễm 

sẽ giảm sau khi qua bể phản ứng 1. Tại đây thiết bị pH online đƣợc lắp đặt nhằm 

điều chỉnh pH và lƣợng hóa chất Ca(OH)2 cho phù hợp. 

+ Thể tích ≥ 9 m
3 

+ Vật liệu: SUS 304 

+ Qtt ≥12,5 m
3
/h 

+ Thời gian lƣu: T = 0,3 - 1,0 h 

+ Bao gồm hệ thống vách gia cƣờng chịu lực và hóa chất; hệ thống phân 

phối khí, hƣớng dòng, và giá đỡ cho lắp đặt phụ tùng khác đảm bảo làm việc 

an toàn trong môi trƣờng nƣớc rỉ rác 

+ Hãng sản xuất: Việt Nam 
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Hình 3.9: Bể phản ứng 1 

- Bể phản  ng 2: Tạo phản ứng kết tủa sau khi hóa chất keo tụ FeCl3 đƣợc 

châm vào. Nƣớc thải trộn đều với hóa chất theo hƣớng ziczac sẽ tạo thành các 

bông cặn lơ lững tại bể phản ứng 3. 

+ Chiều dài L ≥ 40 m dài 

+ Vật liệu SUS 304 

+ Gồm các chi tiết đấu nối, kết nối thiết bị và phụ tùng khác. 

+ Hoạt động an toàn, chống ăn mòn trong môi trƣờng nƣớc rỉ rác và hóa 

chất. 

+ Hãng sản xuất: Việt Nam 

 

Hình 3.10: Bể phản ứng 2 
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- Bể phản  ng 3: Kết dính những bông cặn nhỏ thành các bông cặn lớn 

hơn nhờ vào hóa chất kết dính Polimer. Các bông cặn có kích thƣớc lớn dễ dàng 

lắng hơn sau khi qua bể lắng 1. 

+ Thể tích ≥  5 m
3
. 

+ Vật liệu: SUS 304 

+ Qtt ≥ 12,5 m
3
/h. 

+ Thời gian lƣu: T = 0,3 - 0,5 h. 

+ Bao gồm hệ thống vách gia cƣờng chịu lực và hóa chất; hệ thống ống 

hƣớng dòng, và giá đỡ cho lắp đặt phụ tùng khác đảm bảo làm việc an toàn 

trong môi trƣờng chịu áp lực và ăn mòn cao. 

+ Hãng sản xuất: Việt Nam 

 
Hình 3.11: Bể phản ứng 3 

- Bể lắng 1: Lắng các bông cặn sau khi qua các bể phản ứng. Tại đây cặn 

lắng xuống dƣới tác dụng trọng lực. Nƣớc trong đi qua các công đoạn tiếp theo. 

+ Lƣu lƣợng thiết kế: Q = 250 m
3
/ngđ. 

+ Thời gian lƣu: 7,7 h 

+ Kích thƣớc: L x B x H = 4,275 x 4,150 x 5,30 (m) = 94,02 m
3
; 

+ Vật liệu: Bê tông. 
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Hình 3.12: Bể lắng 1 

- Bể yếm khí: Bể yếm khí đƣợc bố trí nhằm loại bỏ một phần COD đặc biệt 

là lắng triệt để thêm phần cặn có thể chƣa đƣợc lắng triệt để tại bể lắng. Bể yếm 

khí đƣợc tận dụng bùn hồi lƣu về từ bể lắng 2 giúp cân bằng tỷ lên C/N/P trƣớc 

khi đƣa nƣớc thải qua công đoạn xử lý thiếu khí và hiếu khí. 

+ Lƣu lƣợng thiết kế: Q = 250 m
3
/ngđ. 

+ Thời gian lƣu: 12,2 h 

+ Kích thƣớc: L x B x H = 6,5 x 4,275 x 5,30 (m) = 147,27 m
3
; 

+ Vật liệu: Bê tông. 

 

Hình 3.13: Bể yếm khí 

- Bể thiếu khí: Bể Anoxic là bể chứa hệ vi sinh hoạt động trong môi trƣờng 

thiếu khí. Trong điều kiện này thì các vi sinh vật thiếu khí sẽ chuyển hoá hàm 

lƣợng Nitrate có trong nƣớc thải thành khí N2 dễ dàng thoát lên khỏi mặt nƣớc, 

nhờ đó nƣớc thải sẽ đƣợc xử lý hoàn toàn về chỉ tiêu Nitơ. Quá trình khử nitrate 

sẽ diễn ra theo phản ứng 
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                  6NO3
+
 + 5CH3OH  5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH

-
   (1) 

Bể đƣợc thiết kế kín, duy trì môi trƣờng thiếu khí có lắp đặt thiết bị khuấy 

trộn chìm để tạo ra sự xáo trộn trong bể giúp bọt khí N2 (từ quá trình khử Nitrat) 

dễ dàng thoát lên khỏi mặt nƣớc. Sau đó nƣớc thải từ bể Anoxic tiếp tục chảy 

tràn qua bể sinh học hiếu khí tiếp xúc để khử các hợp chất hữu cơ COD, BOD5 

+ Lƣu lƣợng thiết kế: Q = 250 m
3
/ngđ. 

+ Thời gian lƣu: 10,3 h 

+ Kích thƣớc: L x B x H = 4,55 x 4,275 x 5,30 (m) = 124,6 m
3
; 

+ Vật liệu: Bê tông. 

 

Hình 3.14: Bể thiếu khí 

- Bể hiếu khí: Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản 

phẩm cuối cùng là CO2 và H2O. Không khí ở đây đƣợc cấp vào nhờ máy thổi 

khí hoạt động luân phiên 24/24h.  

Nƣớc sau khi ra khỏi công trình đơn vị này, hàm lƣợng COD và BOD giảm 

70 - 85%, đồng thời lƣợng bùn sinh ra cũng không nhiều nhƣ ở quá trình xử lý 

vi sinh bằng bùn hoạt tính lơ lửng (bể Aerotank). 

Cơ chế quá trình chuyển hóa chất hữu cơ (chất gây ô nhiễm) thành chất vô 

cơ (chất không gây ô nhiễm) 

+ Lƣu lƣợng thiết kế: Q = 250 m
3
/ngđ. 

+ Thời gian lƣu: 65 h 

+ Kích thƣớc: L x B x H = 23,8 x 6,275 x 5,30 (m) = 791,52 m
3
; 

+ Vật liệu: Bê tông. 
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Hình 3.15: Bể hiếu khí 

- Bể lắng 2: Lắng các bông bùn hoạt tính sau khi qua bể hiếu khí. Tại đây 

cặn sẽ lắng xuống dƣới tác dụng trọng lực. Nƣớc trong sẽ đi qua các công đoạn 

tiếp theo, một phần bùn hoạt tính đƣợc tuần hoàn về bể thiếu khí. Bùn dƣ đƣợc 

bơm về bể chứa bùn. 

+ Lƣu lƣợng thiết kế: Q = 250 m
3
/ngđ. 

+ Thời gian lƣu: 4,7 h 

+ Kích thƣớc: L x B x H = 2,5  x 4,275 x 5,30 (m) = 56,64 m
3
; 

+ Vật liệu: Bê tông. 

 

Hình 3.16: Bể lắng 2 

- Bể lắng 3: Lắng các bông cặn còn xót lại sau bể lắng 2, chủ yếu là các 

bông cặn nhỏ khó lắng. Tại đây hóa chất đông tụ PAC đƣợc bổ sung vào nhằm 

kết các bông cặn nhỏ lại với nhau cho dễ lắng. Nƣớc trong sẽ đi qua bể khử 

trùng. 

+ Lƣu lƣợng thiết kế: Q = 250 m
3
/ngđ. 

+ Thời gian lƣu: 4,7 h 

+ Kích thƣớc: L x B x H = 2,5  x 4,275 x 5,30 (m) = 56,64 m
3
; 
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+ Vật liệu: Bê tông. 

 

Hình 3.17: Bể lắng 3 

- Bể khử trùng: Khử trùng nƣớc thải bằng hóa chất Javen nhằm loại bỏ các 

loại vi khuẩn gây bệnh trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

+ Lƣu lƣợng thiết kế: Q = 250 m
3
/ngđ. 

+ Thời gian lƣu: 6,5 h 

+ Kích thƣớc: L x B x H = 5,0  x 3,0 x 5,30 (m) = 94,02 m
3
; 

+ Vật liệu: Bê tông. 

 

Hình 3.18: Bể khử trùng 

- Bể ch a bùn: Chứa bùn từ bể lắng 1,2,3 và bùn dƣ từ hệ thống tập trung về 

đây. Sau đó bùn sẽ đƣợc bơm về máy ép bùn để tách bùn với nƣớc. Bùn khô sẽ 

đƣợc thu gom và đem chôn lấp. 

 + Lƣu lƣợng thiết kế: Q = 250 m
3
/ngđ. 

+ Kích thƣớc: L x B x H = 4,275  x 2,650 x 5,30 (m) = 60,04 m
3
; 
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+ Vật liệu: Bê tông. 

 

Hình 3.19: Bể bùn 

- Bể ch a nước sau xử lý: Dung tích: 500 m
3
, vách và đáy bằng kết cấu BTCT 

chịu lực, quét lớp SIKA chống thấm. Bể nƣớc sau xử lý có chức năng chứa nƣớc sau 

khi xử lý. Nƣớc thải tại bể chứa đạt quy chuẩn QCVN 25:2009/BTNMT và  QCVN 

39:2011/BTNMT đƣợc sử dụng cho mục đích tƣới ẩm cho bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ 

hoặc tƣới cây xanh vành đai quanh khu bãi rác. 

 

Hình 3.20: Bể chứa nƣớc sau xử lý 

 Quy trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải 

Trƣớc khi vận hành, kiểm tra và cài đặt thông số vận hành, cụ thể: 

- Kiểm tra lượng hóa chất sử dụng: 

+ Dung dịch FeCl3: Kiểm tra mực nƣớc hóa chất ở bồn chứa dung dịch 

FeCl3
 
đảm bảo mực nƣớc tối thiểu để vận hành không đƣợc nhỏ hơn ¼ chiều cao 

bồn chứa, không đƣợc thấp hơn đầu hút của bơm định lƣợng. Ghi chép đầy đủ 

số lƣợng hóa chất sử dụng trong từng ngày làm việc. 
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Cách thức pha: 

● Cân hoặc định lƣợng 5kg FeCl3/500l; 

● Mở van cấp nƣớc cho vào bồn hóa chất đến   bồn; 

● Cho từ từ hóa chất vào bồn; 

● Mở van nƣớc cấp tiếp tục cho đến khi đầy bồn 

  Dung dịch Polymer: Kiểm tra mực nƣớc hóa chất ở bồn chứa dung dịch 

Polymer, đảm bảo mực nƣớc tối thiểu để vận hành không đƣợc nhỏ hơn ¼ chiều 

cao bồn chứa, không đƣợc thấp hơn đầu hút của bơm định lƣợng. Ghi chép đầy 

đủ số lƣợng hóa chất sử dụng trong từng ngày làm việc. 

Cách thức pha: 

● Cân hoặc định lƣợng 0,5 kg polymer/500l; 

● Mở van cấp nƣớc cho vào bồn hóa chất đến   bồn; 

● Cho từ từ hóa chất vào bồn; 

● Mở van nƣớc cấp tiếp tục cho đến khi đầy bồn. 

   Dung dịch PAC: Kiểm tra mực nƣớc hóa chất ở bồn chứa dung dịch 

PAC, đảm bảo mực nƣớc tối thiểu để vận hành không đƣợc nhỏ hơn ¼ chiều cao 

bồn chứa, không đƣợc thấp hơn đầu hút của bơm định lƣợng. Ghi chép đầy đủ 

số lƣợng hóa chất sử dụng trong từng ngày làm việc. 

Cách thức pha: 

● Cân hoặc định lƣợng 5kg PAC/500l; 

● Mở van cấp nƣớc cho vào bồn hóa chất đến   bồn; 

● Cho từ từ hóa chất vào bồn; 

● Mở van nƣớc cấp tiếp tục cho đến khi đầy bồn. 

  Dung dịch mật rỉ: Kiểm tra mực nƣớc hóa chất ở bồn chứa dung dịch 

mật rỉ, đảm bảo mực nƣớc tối thiểu để vận hành không đƣợc nhỏ hơn ¼ chiều 

cao bồn chứa, không đƣợc thấp hơn đầu hút của bơm định lƣợng. Ghi chép đầy 

đủ số lƣợng hóa chất sử dụng trong từng ngày làm việc. 

Cách thức pha: 

● Cân hoặc định lƣợng 5kg mật rỉ/500l. 

● Mở van cấp nƣớc cho vào bồn hóa chất đến   bồn. 

● Cho từ từ hóa chất vào bồn; 

● Mở van nƣớc cấp tiếp tục cho đến khi đầy bồn. 

  Dung dịch javen: Kiểm tra mực nƣớc hóa chất ở bồn chứa dung dịch 

javen, đảm bảo mực nƣớc tối thiểu để vận hành không đƣợc nhỏ hơn ¼ chiều 

cao bồn chứa, không đƣợc thấp hơn đầu hút của bơm định lƣợng. Ghi chép đầy 

đủ số lƣợng hóa chất sử dụng trong từng ngày làm việc. 
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Cách thức pha: 

● Cân hoặc định lƣợng 5 kg javen/500 L. 

● Mở van cấp nƣớc cho vào bồn hóa chất đến   bồn; 

● Cho từ từ hóa chất vào bồn; 

● Mở van nƣớc cấp tiếp tục cho đến khi đầy bồn 

- Kiểm tra tủ điều khiển: 

+ Kiểm tra về điện áp:  đủ áp (380 – 400 V), đủ 3 pha (quan sát đèn báo 

pha). Nếu không đủ điều kiện vận hành: mất pha, thiếu hoặc dƣ áp thì không nên 

hoạt động hệ thống vì lúc này các thiết bị dễ xảy ra sự cố; 

+ Kiểm tra trạng thái làm việc của: CB, MCB tổng, MCCB của các thiết bị. 

Tất cả các thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng làm việc. 

+ Kiểm tra vị trí các công tắc đã nằm ở vị trí AUTO chƣa, phải đảm bảo 

các công tắc nằm ở vị trí AUTO. 

 ưu ý: Đối với những nhân viên không đƣợc giao nhiệm vụ vận hành, tuyệt 
đối không điều chỉnh các công tắc trên tủ điều khiển 

- Kiểm tra máy bơm nước thải, hệ thống van và đường ống công nghệ: 

+ Kiểm tra các van trên đƣờng ống đã đúng vị trí đóng/ mở phù hợp với 

quy trình vận hành chƣa. 

 ưu ý:  ối với nh ng nhân viên không được giao nhiệm vụ vận hành, tuyệt 
đối không điều chỉnh đóng mở các van trên đường ống 

- Kiểm tra thiết bị: Trƣớc khi bật thiết bị cũng nhƣ sau khi các thiết bị hoạt 

động cần kiểm tra tình trạng của tất cả các thiết trong hệ thống xử lý. 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 đến các hiện tƣợng có thể ảnh hƣởng đến hoạt động 

của chúng. 

- Sau khi kiểm tra xong, tiến hành vận hành hệ thống nhƣ sau: 

+ Bƣớc 1: Mở cửa tủ điều khiển (TĐK) trung tâm, kéo các công tắc trên 

các MCCB con để chuyển tất cả các MCCB con sang vị trí ON (nếu trƣớc đó 

chƣa bật). Điều này cho phép điện đã sẵn sàng ở các tiếp điểm vào tất cả các 

khởi động từ. Sau đó đóng cửa TĐK. 

+ Bƣớc 2: Vận hành Hệ thống. 

●Vận hành ở chế độ tự động: Bật công tắc của thiết bị sang vị trí „AUTO‟. 

Lúc này các thiết bị sẽ đƣợc điều khiển bởi các phao và chƣơng trình điều khiển. 

● Vận hành ở chế độ tay: Chế độ vận hành tay đƣợc sử dụng trong trƣờng 

hợp thử máy hoặc với chủ đích của ngƣời vận hành. Khi đó chỉ cần bật công tắc 

thiết bị sang „MAN‟. 

 ưu ý: Trong khi vận hành các bơm ở chế độ tay, cần theo d i mực nƣớc, 

không để bị cạn, có thể cháy bơm. 
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Trong trƣờng hợp dừng hệ thống bằng nút EM.STOP (Tắt khẩn cấp) hoặc 

bằng đóng CP tổng trong TDK hoặc do cúp điện thì khi khởi động lại nên bật tất 

cả các công tắc về vị trí „OFF‟ và thực hiện lại quá trình này từ bƣớc 1. Điều này 

tránh các máy đồng loạt khởi động gây sụt áp hệ thống. 

(Quy trình vận hành cụ thể hệ thống X NT đính kèm phần phụ lục) 

 Các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong quá trình vận 
hành hệ thống xử lý  

Bảng 3.3: Nhu cầu sử dụng hóa chất trong quá trình vận hành 

Stt Tên hóa chất Đơn vị tính 
Khối 

lƣợng/tháng  

Khối 

lƣợng/ngày 

1 CaOH  kg 1.050,7 35,0 

2 Phèn sắt kg 53,4 1,8 

3 Polymer trợ lắng kg 30,2 1,0 

4 Mật gỉ đƣờng lit 277,8 9,3 

5 PAC keo tụ kg 888,0 29,6 

6 Clorin kg 35,3 1,2 

Nguồn: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, 2022 

 Lắp đặt công tơ điện 

Chủ Cơ sở đã lắp đặt công tơ điện riêng để theo d i lƣợng điện năng tiêu 

thụ trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải. Điện năng tiêu thụ cho hệ 

thống xử lý nƣớc rỉ rác trung bình là 638 KW/tháng. 

- Quy chuẩn áp dụng đối với nƣớc thải sau xử lý: Nƣớc rỉ rác sau khi xử lý 

đạt: QCVN 25:2009/BTNMT (cột B1 ) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc 

thải của bãi chôn lấp chất thải rắn; QCVN 39:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc dùng cho tƣới tiêu sẽ đƣợc tuần hoàn tƣới cây 

và dƣỡng ẩm cho các ô chứa trong khu vực bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ.  

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

3.2.1. Hoạt động vận chuyển chất thải 

Để giảm thiểu tác động của bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển chất thải 

của Khu xử lý, chủ Cơ sở áp dụng những biện pháp sau: 

- Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển đạt quy định của Cục Đăng kiểm về 

mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng. Định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng 

phƣơng tiện vận chuyển chất thải. 

- Quét dọn đƣờng giao thông nội bộ trong Khu xử lý với tần số 1 lần/ngày.  

- Phun nƣớc đƣờng giao thông nội bộ trong mùa khô tần suất 1 lần/ngày. 

3.2.2. Hoạt động xử lý chất thải y tế 

Hoạt động xử lý chất thải y tế đƣợc chia thành các nhóm xử lý sau: 
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- Chất thải lây nhiễm: đƣợc hấp trong lò hấp Ecodas. Do sử dụng công 

nghệ khử khuẩn bằng phƣơng pháp nhiệt ƣớt nên quá trình hấp không tạo ra khí 

độc hại. Tuy nhiên để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra, công nhân vận hành 

đƣợc đào tạo về các kiến thức cơ bản của quá trình xử lý bằng lò hấp cũng nhƣ 

các quy trình vận hành và bảo dƣỡng thƣờng xuyên sẽ vừa bảo đảm hiệu suất 

hấp, đồng thời không gây ra ô nhiễm không khí khi các thành phần chất thải 

nguy hại cũng đƣợc nạp vào đúng tỷ lệ.  

- Toàn bộ hơi nƣớc trong quá trình hấp ƣớt sẽ đƣợc lắng đọng và thu vào 

thành thiết bị. Nƣớc thải đƣợc chứa tại đáy thiết bị xử lý. Phần nƣớc thải này sẽ 

đƣợc thu gom theo mẻ vào các thiết bị lƣu chứa và chuyển về hệ thống xử lý 

nƣớc rỉ rác trong Khu xử lý.  

- Chất thải giải phẫu đƣợc chôn trong các bể cô lập. Trong quá trình phân 

huỷ chất thải sẽ phát sinh khí thải tuy nhiên lƣợng khí không nhiều tuy nhiên 

chủ đầu tƣ đã thiết kế và xây dựng các bể cô lập cách xa khu vực văn phòng để 

tránh ảnh hƣởng tới môi trƣờng làm việc. 

3.2.3. Hoạt động xử lý nước rỉ rác  

- Quá trình vận hành xử lý nƣớc rỉ rác sẽ phát sinh các loại khí đặc biệt là 

trong bể kỵ khí. Khí thải phát sinh gồm có: H2S, Mercaptane, CO2, CH4... Trong 

đó H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là chất gây cháy 

nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định.  

- Để giảm thiểu mùi và tác động của khí thải từ quá trình xử lý nƣớc rỉ rác, 

Chủ đầu tƣ sẽ đảm bảo nghiêm ngặt điều kiện kỵ khí để sản phẩm cuối cùng là 

CH4 và CO2 và thoát khí CH4 để giảm thiểu tác động do dƣ thừa khí trong các bể 

xử lý. 

3.2.4. Khu vực thu gom, tập kết chất thải 

- Khối lƣợng chất thải y tế thu gom về Khu xử lý 800 kg/ngày trong đó, 

chất thải lây nhiễm phát sinh trung bình 600 kg/ngày; chất thải sắc nhọn phát 

sinh 100 kg/ngày; chất thải hóa học phát sinh 100 kg/ngày 

- Chất thải khi thu gom về khu xử lý đã đƣợc phân loại riêng trong các 

thùng chứa và đƣợc đƣa vào từng hệ thống xử lý. 

- Để hạn chế việc phát sinh khí thải từ quá trình lƣu giữ, tập kết chất thải, 

chủ Cơ sở quy định chất thải đƣa về nhà máy sẽ đƣợc xử lý ngay, không để qua 

ngày.  

- Nhà xƣởng tập kết chất thải đảm bảo thông thoáng tự nhiên để hạn chế 

mùi phát sinh từ chất thải. 

3.2.5. Đối với các phương tiện vận chuyển rác 

- Đƣờng giao thông nội bộ đƣợc bê tông hóa, giúp giảm phát tán bụi khi xe 

đi lại trong khu vực. 
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 - Trồng cây xanh, thảm cỏ với diện tích 2.700 m
2
 (chiếm 33,75% tổng diện 

tích) để hạn chế bụi, khói ô tô, xe máy phát tán ra môi trƣờng không khí xung 

quanh. 

3.2.6. Đối với khí thải của máy phát điện 

Máy phát điện chỉ sử dụng dự phòng khi mất điện nên mức độ tác động 

nhỏ. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất mức độ tác động do hoạt động 

của máy phát điện dự phòng, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Đầu tƣ mua máy phát điện hiện đại đời mới, loại có bộ phận xử lý khí thải 

và giảm âm, máy phát điện có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

 - Vận hành máy phát điện đúng quy trình để quá trình đốt cháy nhiên liệu 

đƣợc hoàn toàn nhằm giảm thải lƣợng các chất ô nhiễm. 

 - Nhà máy phát điện có diện tích 19 m
2
, đƣợc xây dựng phía Đông Nam 

trạm xử lý nƣớc thải. Nền BTCT, mái tôn, tƣờng xây bao che, trát bả matis. 

- Thông số kỹ thuật máy phát điện: công suất: 110 KVA; điện áp: 

380/220V/3 pha/50hz, vòng quây 1.500 vòng/phút, năm sản xuất 2018, xuất xứ: 

Việt Nam. 

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

3.3.1. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt  

 

 

 

 

 

 

Hình 3.21. Sơ đồ thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt 

 - Quản lý tại nguồn phát sinh: 

+ Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng: nhƣ giấy văn phòng, vỏ 

hộp, giấy,… đƣợc thu gom trong các giỏ nhựa. 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt không còn khả năng tái sử dụng: đƣợc tập 

trung trong các thùng chứa có nắp đậy loại 15 L để tránh sự phân hủy sẽ phát tán 

mùi. 

+ Khu xử lý tổ chức quét rác dọn rác trong khuôn viên của mình, bố trí 

thùng chứa rác loại 240L trong khu vực để thu gom. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc tập trung tại khu vực chứa chất thải của Khu 

xử lý, hàng ngày bố trí công nhân vận chuyển đến chôn lấp tại bãi rác Nghĩa Kỳ  

+ Số lƣợng thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt: thùng chứa  bằng nhựa có 

nắp đậy gồm 05 thùng loại 15 L, 02 thùng loại 240 L có chức năng lƣu chứa 

chất thải rắn sinh hoạt trƣớc vận chuyển xử lý. 

Rác nhà vệ sinh Rác nhà điều hành 

Thùng rác 

Chôn lấp tại bãi rác Nghĩa Kỳ Tái chế, tái sử dụng 
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Hình 3.22: Thùng chứa chất thải thông thƣờng tại Cơ sở 

3.3.2. Công trình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường tự phát sinh 

trong khuôn viên cơ sở 

* Bùn thải: 

- Bùn từ bể lắng 1,2,3 và bùn dƣ từ hệ thống tập trung về bể chứa bùn (D x 

R = 4,275 x 2,375 m). Sau đó bùn sẽ đƣợc bơm về máy ép bùn để tách bùn với 

nƣớc. Bùn khô sẽ đƣợc thu gom và đem chôn lấp. 

- Nhà đặt máy ép bùn thiết kế có kích thƣớc D x R  = 4,8 x 3,6 (m) 

- Thông số kỹ thuật máy ép bùn:  

+ Model: DDTP-BFY 64/800-30P 

+ Thể tích chứa bã ≥  800L 

+ Số lƣợng bản lọc ≥ 50 bản 

+ Nguồn điện: 3Hp-3P-380V AC 

+ Bao gồm bộ nguồn thủy lực, bơm màng khí nén, máy nén khí 

+ Khung giá đỡ máy bằng thép 

+ Hãng sản xuất: Việt Nam 

+ Năm sản xuất: 2018 

- Bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc rỉ rác đƣợc thu gom từ các bể lắng đƣợc 

bơm về máy ép bùn để tách nƣớc. Phần nƣớc đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc rỉ 

rác để xử lý. Phần bùn thải đƣợc thực hiện kiểm tra, phân tích với tần số 3 

tháng/lần. Hiện nay, bùn thải đƣợc kiểm tra các thành phần ô nhiễm, các chỉ tiêu 

phân tích trong các năm 2020, 2021, 2022 đều nằm trong giới hạn cho phép của 
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QCVN 50:2013/BTNMT, do đó, toàn bộ lƣợng bùn sẽ đƣợc chôn lấp trong bãi 

chôn lấp Nghĩa Kỳ (phiếu kết quả đính kèm phần phụ lục). 

 

Hình 3.23: Máy ép bùn 

* Chất thải lây nhiễm, chất thải giải phẫu sau khi đã tiệt trùng 

Chất thải lây nhiễm, chất thải giải phẫu sau khi đã tiệt trùng đƣợc các nhân 

viên tại Khu xử lý vận chuyển về Khu vực chứa thùng loại 600 L chất thải sau 

xử lý nằm trong khuôn viên nhà xƣởng chính, cuối ngày vận chuyển đến bãi 

chôn lấp Nghĩa kỳ tại ô số 3 (theo công văn số 4269/UBND-KGVX ngày 

31/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sử dụng ô số 3 của bãi chôn lấp 

chất thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ để chôn lấp chất thải y tế nguy hại sau xử lý). 

 

Hình 3.24: Khu vực chứa thùng chứa chất thải sau xử lý 

* Chất thải hoá học, chai lọ sau khi đã cô lập hoá rắn 
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Chất thải hoá học, chai lọ sau khi đã cô lập hoá rắn trong thùng chứa kim 

loại đƣợc nhân viên vận chuyển chôn lấp tại bãi rác Nghĩa Kỳ tại ô số 3 (theo 

công văn số 4269/UBND-KGVX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

về việc sử dụng ô số 3 của bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ để chôn lấp 

chất thải y tế nguy hại sau xử lý). 

3.3.3. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở 

Các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động của Khu xử lý gồm có: 

Bảng 3.4. Thống kê chất thải rắn phát sinh 

Stt Chất thải rắn Thành phần 

Khối lƣợng 

phát sinh 

(kg/ngày) 

Phƣơng pháp xử lý 

1 
Chất thải rắn 

sinh hoạt 

Chất thải hữu cơ, 

nhựa… 
7-10 

- Phân loại bán tái 

chế: giấy, nhựa 

- Chôn lấp tại bãi 

rác Nghĩa Kỳ những 

chất thải hữu cơ 
2 

Chất thải văn 

phòng 
Giấy, nhựa… 4-5 

3 

Bùn thải từ quá 

trình xử lý 

nƣớc rỉ rác 

Bùn thải 400 - 500 
Chôn lấp tại bãi rác 

Nghĩa Kỳ 

4 

Chất thải lây 

nhiễm, chất 

thải giải phẫu 

sau khi đã tiệt 

trùng 

Dây chuyền dịch, 

bông băng dính 

bệnh phẩm…. 

600 - 250 
Chôn lấp tại bãi rác 

Nghĩa Kỳ 

5 

Chất thải hoá 

học, chai lọ sau 

khi đã cô lập 

hoá rắn 

Chai lọ chứa 

thuốc, dƣợc phẩm 

hết hạn 

70-80 

Hoá rắn, cô lập 

trong thùng chứa 

kim loại  chôn lấp 

tại bãi rác Nghĩa Kỳ 

Nguồn: Hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y 

tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi”, 2020 

Toàn bộ chất thải thông thƣờng phát sinh trong Khu xử lý sẽ đƣợc chủ đầu 

tƣ thu gom và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

3.4. Công trình, biên pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

3.4. . Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Phòng lƣu chứa chất thải lây nhiễm có diện tích khoảng S= 62 m
2
 (kích 

thƣớc L x B = 8 x 8 m), chất thải lây nhiễm đƣợc đƣa về khu xử lý chất thải tập 

trung và tập kết tạm thời vào phòng lƣu chứa có lắp đặt hệ thống làm lạnh. Từng 

phần chất thải sẽ đƣợc xử lý theo mẻ trong máy hấp chất thải hoặc xử lý trong 

các hố lƣu giữ chất thải trong ngày. 

+ Lƣu giữ chất thải y tế nguy hại (chất thải lây nhiễm) ở nhiệt độ dƣới 

20°C và thời gian lƣu giữ tối đa không quá 02 ngày. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập 

trung tỉnh Quảng Ngãi” 

Chủ đầu tư: Ban quản lý các Cơ sở hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện   Trang 60 

+ Tƣờng gạch 200, khung treo khung đóng trần bằng xà gồ thép mạ kẽm 

60*120*2,5 mm, và vách không có bảo ôn. Tấm trần nổi calcium silicate 

duraflex 600*600 dày 4,5 mm. 

+ Thiết bị làm lạnh: gồm có máy điều hòa nhiệt độ 2 mảnh gắn tƣờng 

18.000 BTU 2HP 1 pha 200V 

 

Hình 3.25: Khu vực lƣu giữ chất thải lây nhiễm 

- Phòng lƣu giữ chất thải hóa học có diện tích khoảng S = 52 m
2
 kích thƣớc L x B 

= 8 x 6,6 m) để lƣu giữ chất thải không thể xử lý trong ngày. Do lƣợng chai lọ đựng 

hóa chất hoặc dƣợc phẩm quá hạn không nhiều do đó sẽ đƣợc lƣu giữ tạm thời trong 

nhà kho. Khi đủ khối lƣợng để hóa rắn sẽ thực hiện xử lý và chôn lấp. 

 

Hình 3.26: Khu vực lƣu giữ chất thải hóa học 
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- Khu xử lý còn sử dụng các thùng chứa có nắp đậy loại 5l, 15l, 120l và 240l để 

thực hiện việc thu gom, lƣu chứa chất thải. 

  

Hình 3.27: Thùng lƣu chứa chất thải nguy hại 

-Bể cô lập chất thải: 

Bao gồm 06 bể với kích thƣớc bể giống nhau là 1,6 x 1,6 x 1,5 m. Dung 

tích làm việc mỗi bể chứa là 3.84  m
3
/1 bể, hệ kết cấu đáy bể đƣợc gia cố bằng 

bê tông lót móng dày 0,1 m, bê tông đáy bể dày 0,2 m, thành bể có kết cấu 

BTCT dày 20 cm, nắp bể có kết cấu BTCT tấm đan chịu lực, quét lợp SIKA 

chống thấm. Đáp ứng các yêu cầu về an toàn trong quá trình vận hành theo quy 

định. Trên nắp bể có nắp đậy kích thƣớc 0,3 x 0,3 m sử dụng trong quá trình 

chôn lấp chất thải. 

Bể cô lập sử dụng xử lý chất thải giải phẫu (loại có xƣơng) và chất thải sắc 

nhọn (nhóm kim loại). Khi chuyển chất thải về Khu xử lý, từng loại chất thải sẽ 

đƣợc đổ vào các bể riêng biệt. Các bể có nắp tôn kín (nắp tôn đƣợc thiết kế khít 

với cửa thăm giảm thiểu phát sinh khí thải ra môi trƣờng), có khóa. Chỉ ngƣời có 

trách nhiệm vận hành mới đƣợc xử lý chất thải. 

- Phòng hóa rắn có diện tích khoảng S = 76 m
2
 (kích thƣớc L x B = 9,6 x 8 

m) có chức năng hóa rắn chất thải hóa học trƣớc khi đem chôn lấp. 

3.4.2. Hệ thống, công trình, thiết bị lưu giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ 

chế, xử lý chất thải nguy hại 

Bảng 3.5. Hệ thống, công trình, thiết bị lƣu giữ, vận chuyển, trung chuyển, sơ chế, xử 

lý chất thải nguy hại 

Stt 

Tên phƣơng 

tiện, thiết bị 

chuyên dụng 

Mô tả 
Chức 

năng 

Số 

lƣợng 

Ghi 

chú 

1 Thiết bị xử lý chuyên dụng thuộc khu xử lý 

1.1 

Hệ thống xử lý 

chất thải rắn y 

tế nguy hại 

công suất 800 

kg/ngày  

Dựa vào chủng loại chất thải, đƣợc 

chia thành 2 modul xử lý riêng:  

- Xử lý chất thải y tế lây nhiễm, 

chất thải giải phẫu, chất thải sắc 

nhọn: lò hấp, máy cắt, máy trộn,.. 

- Xử lý chất thải y tế hóa học: máy 

Xử lý 01 

Thuộc 

khu xử 

lý 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập 

trung tỉnh Quảng Ngãi” 

Chủ đầu tư: Ban quản lý các Cơ sở hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện   Trang 62 

Stt 

Tên phƣơng 

tiện, thiết bị 

chuyên dụng 

Mô tả 
Chức 

năng 

Số 

lƣợng 

Ghi 

chú 

nghiền, máy trộn, bể đóng kén… 

1.2 

Hệ thống xử lý 

nƣớc rỉ rác 

công suất 250 

m
3
/ngđ 

Gồm nhà điều hành, cụm bể xử lý 

và các thiết bị nhƣ cụm thiết bị 

phản ứng, bơm, đƣờng ống, van, 

máy ép bùn… 

Xử lý 01 

Thuộc 

khu xử 

lý 

2. Thiết bị lƣu giữ, vận chuyển chuyên dụng thuộc khu xử lý 

2.1 Thiết bị đóng gói, lưu giữ chất thải 

- 

Kho lƣu giữ 

chất thải nguy 

hại diện tích 

115,2  m
2
 

Lƣu giữ CTNH thu gom về chờ xử 

lý. 
Lƣu giữ  01 

Thuộc 

khu xử 

lý 

- 
Kho lạnh diện 

tích 62,4  m
2
 

Lƣu giữ CTYT lây nhiễm trƣớc khi 

hấp khử khuẩn. 
Lƣu giữ  01 

Thuộc 

khu xử 

lý 

- 

Các xe đẩy, 

thùng chứa 

CTYT  

- Thùng 5 L, 15 L, 120 L, 240 L 

màu vàng chứa chất thải lây nhiễm; 

- Thùng 15 L, 120 L màu đen chứa 

chất thải không lây nhiễm; 

 - Hộp đựng chất thải bằng kim loại 

có nắp đóng mở. 

Phân 

loại, lƣu 

chứa 

chất 

thải y tế 

1.232 

 

151 

 

1.872 

Thuộc 

khu xử 

lý 

2.2 Phương tiện vận chuyển 

- 

Xe tải thùng 

kín Thaco biển 

số 76A-003.41 

tải trọng 4,65 

tấn 

+ Nhãn hiệu: Thaco 

+ Số máy: D4DBGJ639712 

+ Số khung: 

RNHA880AKHC037109 

+ Năm sản xuất: 2017 

+ Tải trọng hàng hóa: 4.650 kg 

+ Màu sơn: xanh 

+ Kích thƣớc: dài 6,2 m, rộng: 2,1 

m, cao: 2,9 m 

Vận 

chuyển 
01 

Xe 

chính 

chủ 

- 

Xe tải thùng 

kín Thaco biển 

số 76A-003.18 

tải trọng 4,65 

tấn 

+ Nhãn hiệu: Thaco 

+ Số máy: D4DBGJ639631 

+ Số khung: 

RNHA880AKHC037110 

+ Năm sản xuất: 2017 

+ Tải trọng hàng hóa: 4.650 kg 

+ Màu sơn: xanh 

+ Kích thƣớc: dài 6,2 m, rộng: 2,1 

m, cao: 2,9 m 

Vận 

chuyển 
01 

Xe 

chính 

chủ 

Nguồn: Hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y 

tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi”, 2020 
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3.4.3. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở nhƣ sau: 

Bảng 3.6. Tổng hợp khối lƣợng CTNH phát sinh 

Stt Chất thải Nguồn phát sinh 
Số lƣợng 

(kg/tháng) 

1 Bóng đèn Từ văn phòng, nhà xƣởng 0-1 

2 Giẻ lau dính dầu mỡ 
Từ hoạt động bảo dƣỡng 

máy móc thiết bị 

6-10 

3 Thùng chứa dầu, mỡ 1-2 

4 Dầu mỡ thải 3-4 

 Tổng cộng  10-17 

Nguồn: Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, 2022 

 Toàn bộ lƣợng CTNH phát sinh trong Khu xử lý sẽ đƣợc thu gom, phân 

loại lƣu giữ tạm thời tại nhà kho chứa CTNH tại Cơ sở. Chủ đầu tƣ sẽ thuê đơn 

vị có chức năng trong khu vực thu gom và xử lý CTNH theo đúng quy định 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Số lƣợng thiết bị hoạt động trong nhà máy không lớn bao gồm: 02 lò hấp 

chất thải, 02 oto (không vận hành trong khuôn viên nhà máy), máy bơm, máy 

thổi khí,... Các thiết bị này đều có công suất nhỏ, đƣợc sắp xếp ở các vị trí cách 

xa nhau do đó tiếng ồn và độ rung phát sinh không lớn.  

- Để giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung do các thiết bị của Cơ sở 

hoạt động, chủ đầu tƣ áp dụng các biện pháp sau: 

+ Tắt các thiết bị khi không vận hành. Xe ô tô vận chuyển chất thải về Khu 

xử lý phải tắt máy trong quá trình vận chuyển chất thải từ xe về kho chứa tạm 

thời. 

+ Các thiết bị phải đƣợc định kỳ bảo dƣỡng, tra dầu mỡ để đảm bảo hiệu 

quả hoạt động và giảm tiếng ồn 3 tháng/lần. 

+ Gia cố nền nhà, thiết kế sàn cách rung tại khu vực lắp thiết bị xử lý 

+ Sử dụng  các kết cấu đàn hồi giảm rung nhƣ  gối đàn hồi cao su, đệm đàn 

hồi cao su… để lắp giữa máy và bệ máy đồng thời định kỳ kiểm tra hoặc thay 

thế;  

+ Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc tại khu xử 

lý.   

-  Nhà đặt máy phát điện có diện tích 19 m
2
, xây dựng tƣờng xây bao che 

hoàn thiện bả ma tít, nền bằng BTCT, kết cấu móng bằng BTCT chịu lực nên 

hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

- Trồng cây xanh xung quanh Trạm xử lý với diện tích 2.700 m
2
 (chiếm 

33,75% tổng diện tích) để cản trở sự lan truyền của sóng âm, hạn chế tiếng ồn ra 

khu vực lân cận. Do cây xanh có nhiều tác dụng nhƣ che nắng, hút bức xạ mặt 
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trời, hút bụi, hấp thu các hơi khí độc, giảm thiểu sự lan truyền tiếng ồn, đồng 

thời tạo cảm giác êm dịu, tăng thẩm mỹ cảnh quan. 

Tiếng ồn, độ rung đạt QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép về tiếng ồn tại nơi làm việc và QCVN 

27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

  

Hình 3.28: Nhà đặt máy phát điện 

3.6. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó rủi ro sự cố môi trƣờng 

3.6.1. Đối với sự cố cháy, nổ 

Phạm vi áp dụng: áp dụng trong Khu xử lý.  

* Biện pháp phòng ngừa: 

- Xây dựng nội quy PCCC trong khu xử lý, đội PCCC đƣợc huấn luyện 

công tác chữa cháy, sơ tán, bảo vệ ngƣời và tài sản. 

- Hƣớng dẫn tất cả các công nhân viên trong khu xử lý biết cách sơ tán và 

thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ. 

- Định kỳ tổ chức diễn tập ứng phó với sự cố cháy nổ 1 năm/lần. 

* Nội dung quy trình và hành động ứng phó: Sự cố cháy nổ thƣờng gây ra thiệt 

hại rất nghiêm trọng  

- Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân 

viên. Mọi ngƣời đều phải tham gia tích cực vào công tác phòng cháy, chữa cháy.  

- Đối với cán bộ, công nhân viên của đơn vị phải có trách nhiệm bảo quản 

và đặt phƣơng tiện chữa cháy đúng vị trí đã quy định, đảm bảo dễ thấy thuận 

tiện sử dụng khi cần thiết, không sử dụng phƣơng tiện phòng cháy, chữa cháy 

vào việc khác.  
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- Mọi cán bộ công nhân viên chức của đơn vị phải tham gia học tập phòng 

cháy, chữa cháy và tuyên truyền cho mọi ngƣời tham gia công tác phòng cháy, 

chữa cháy.  

- Cán bộ công nhân viên chức và khách đến Khu xử lý không đƣợc tuỳ tiện 

sử dụng thiết bị dễ gây cháy, nổ nhƣ: bàn ủi, bếp điện,…hoặc hút thuốc lá không 

đúng nơi quy định trong và ngoài giờ làm việc.  

- Hết giờ làm việc trƣớc khi ra về cán bộ, công nhân viên chức phải có 

trách nhiệm tắt hết các đèn, quạt và kiểm tra tình trạng an toàn phòng cháy, chữa 

cháy khu vực làm việc  

- Cán bộ công nhân viên chức và khách khi phát hiện ra cháy phải nhanh 

chóng báo động qua hệ thống điện thoại hay kẻng báo động hoặc trực tiếp báo 

cho công an PCCC tỉnh Quảng Ngãi.  

- Đảm bảo khâu thiết kế phù hợp với công việc phòng cháy, chữa cháy, nội 

dung chủ yếu của việc đảm bảo đƣợc vận dụng cụ thể đối với Khu xử lý nhƣ 

sau:  

- Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp cùng các cơ quan phòng cháy, chữa cháy địa 

phƣơng tiến hành thiếp lập cụ thể các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, tính 

toán số lƣợng trang thiết bị cần thiết phải lắp đặt cho từng hạng mục công trình, 

xây dựng cụ thể các bảng nội quy và tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, bố trí các 

bảng hiệu này ở từng hạng mục công trình.  

- Đƣờng nội bộ trong Khu xử lý phải đến đƣợc tất cả các phân xƣởng, đảm 

bảo tia nƣớc phun từ vòi rồng của xa cứu hoả có thể khống chế đƣợc bất kỳ lửa 

phát sinh ở vị trí nào trong Khu xử lý.  

- Bể chứa nƣớc cứu hoả phải luôn đƣợc đầy nƣớc, đƣờng ống dẫn nƣớc cứu 

hoả dẫn đến các họng lấy nƣớc cứu hoả phải luôn ở trong tình trạng sẵn sàng 

làm việc, lƣợng nƣớc trung bình cung cấp liên tục 15 l/s trong 3 giờ.  

- Sắp xếp cách bố trí máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn gàng và khoảng 

cách an toàn cho công nhân làm việc khi có sự cố xảy ra.  

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải 

đƣợc bố trí thật an toàn.  

- Tất cả các hạng mục, công trình trong Khu xử lý đều phải bố trí bình cứu 

hoả cầm tay, bình phải đặt ở những vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và 

phải thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình. 

- Cơ khí hoá, tự động hoá các khâu sản xuất nguy hiểm.  

- Đảm bảo các thiết bị máy móc không để rò rỉ dầu mỡ.  

- Cách ly các công đoạn dễ cháy sang các khu vực khác.  

- Giảm tới mức thấp nhất lƣợng chất cháy, nổ trong khu vực sản xuất.  
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- Một vấn đề khác rất quan trọng là Khu xử lý tổ chức ý thức phòng cháy, 

chữa cháy tốt cho toàn thể cán bộ công nhân viên việc tổ chức phòng cứu hoả 

cũng phải đặc biệt chú ý đến nội dung sau đây:  

+ Tổ chức học tập nghiệp vụ rộng khắp: tất cả các phân xƣởng đều có tổ 

nhân viên kiêm nghiệm công tác phòng hoả. Các nhân viên này đựơc tuyển chọn 

trong số công nhân của Khu xử lý và đƣợc huấn luyện thƣờng xuyên kiểm tra.  

+ Cấm tuyệt đối hút thuốc tại các phân xƣởng nhà kho,… 

+ Tổ chức định kỳ thao diễn cứu hoả với sự cộng tác chặt chẽ của cơ quan 

phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp.  

* Thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố 

Khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các cán bộ công nhân viên hay là khách 

hàng đều phải thông báo:  

- Báo động qua hệ thống điện thoại 

- Báo động qua kẻng báo động.  

- Trực tiếp báo cho Công an PCCC tỉnh Quảng Ngãi. 

  

Hình 3.29: Trang thiết bị PCCC tại cơ sở 

3.6.2 Đối với sự cố rò rỉ, đổ tràn 

Phạm vi áp dụng: trên đƣờng vận chuyển và trong Khu xử lý  

* Nội dung quy trình và hành động ứng phó:  

- Tràn đổ hoá chất, CTNH trên đƣờng vận chuyển:  

+ Tràn đổ cục bộ: phuy chứa chất thải bị tràn đổ trên xe.  

● Phƣơng pháp khắc phục dừng xe an toàn, thông báo ngay cho cán bộ áp 

tải hàng khống chế không cho phát triển tràn đổ bằng cát, mùn cƣa (có sẵn) khắc 

phục hoá chất bị tràn đổ.  

● Sang chiết qua phuy mới, sang qua các phuy khác,…vệ sinh sạch hiện 

trƣờng trên xe, mặt đƣờng tiếp tục di chuyển khi đƣợc cho phép.  

+ Tràn đổ mức độ tràn đổ hàng loạt trên xe: 
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● Dừng xe an toàn, thông báo ngay cho cán bộ áp tải hàng khống chế cục 

bộ.  

● Sang qua một xe khác khi cần thiết, cán bộ áp tải thông báo về cán bộ 

phụ trách chuyên trách phối hợp giải quyết kịp thời, vệ sinh sạch sẽ mặt đƣờng, 

sàn xe và  tiếp tục di chuyển khi có sự cho phép.  

+ Tràn đổ mức độ cao (tai nạn xe cộ, tông xe, lật xe) 

● Xe thông tin cho cán bộ áp tải, cán bộ chuyển trách, phụ trách nếu có thể. 

● Cán bộ áp tải thông tin kịp thời về cán bộ trực Khu xử lý thông tin cho 

các cơ quan chuyên trách thực hiện sơ cứu tại chỗ (ƣu tiên cứu chữa cho ngƣời) 

thông tin cho địa phƣơng nơi xảy ra sự cố biết để phối hợp giải quyết, khắc phục 

và ứng cứu kịp thời.  

● Tổ chức ứng cứu, khống chế không cho sự tràn đổ phát tán vào môi 

trƣờng bằng các vật liệu thấm hút (mùn cƣa).  

● Tổ chức chuyển chất thải ra khỏi hiện trƣờng sự cố vệ sinh sạch sẽ và 

tiếp tục di chuyển khi đƣợc sự cho phép.  

- Tràn đổ hoá chất, CTNH trong Khu xử lý 

+ Khi phát hiện ra sự cố tất cả các cán bộ công nhân viên và khách hàng 

đều phải thông báo ngay cho cán bộ phụ trách an toàn của Khu xử lý.  

+ Rải cát, khoanh vùng xung quanh không cho hoá chất tràn sang nơi khác. 

Rải các loại vật liệu thấm hút nhƣ giẻ lau, mùn cƣa,… lên hoá  chất, chú ý khi 

tiếp xúc với hoá chất phải có bảo hộ lao động đầy đủ nhƣ bao tay cao su, khẩu 

trang, mặt nạ phòng độc, giày, ủng bảo hộ,…sau đó vệ sinh sạch sẽ bằng cát và 

các vật liệu thấm hút.  

* Thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố: Thông báo ngay cho cán 

bộ chuyên trách an toàn của Khu xử lý. 

3.6.3. Đối với tai nạn lao động  

Phạm vi áp dụng: trong Khu xử lý và khi làm việc trong Khu xử lý của 

khách hàng.  

* Nội dung quy trình và hành động ứng phó 

+ Trong sản xuất bất cứ vị trí công tác nào cũng có khả năng gặp phải tai 

nạn lao động, tai nạn trong quá trình sản xuất kinh doanh có thể gây ảnh hƣởng 

trực tiếp đến con ngƣời, do đó ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động cần 

tuân thủ đúng các nội quy về an toàn lao động. Nếu tuân thủ đúng có thể tránh 

đƣợc tác động trực tiếp của các điều kiện hoạt động, sản xuất kinh doanh của 

con ngƣời.  

+ Tai nạn lao động gặp phải có thể ở các dạng: chấn thƣơng, phỏng, nhiễm 

độc,…tuỳ vào trƣờng hợp cụ thể cần có các biện pháp ứng phó tức thời, hạn chế 

tối đa các tác hại có thể gây ra trên con ngƣời lao động.  

+ Trong mọi trƣờng hợp cần thực hiện đúng các quy trình sơ cấp cứu đã 

đƣợc huấn luyện:  
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● Sơ cứu tại chỗ trong điều kiện cho phép.  

● Nhân viên y tế tại chỗ phối hợp với nhân viên khác chuyển nhân viên bị 

nạn tới trạm y tế gần nhất.  

● Báo cáo cùng lãnh đạo Khu xử lý và các cơ quan chức năng có liên quan.  

● Ghi nhận lại tai nạn r  ràng chính sách trên biên bản và sổ thống kê.  

* Thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố 

+ Thông báo cho ngƣời phụ trách an toàn - sức khoẻ - lao động của Khu xử 

lý.  

+ Báo cho trạm y tế gần nhất.  

+ Gọi cấp cứu của tỉnh khi xảy ra sự cố nghiêm trọng. 

a.  ối với tai nạn bị điện giật 

- Nhân viên vận hành cần phải nắm vững các biện pháp an toàn, cách xử lý 

sự cố và phƣơng pháp cấp cứu tai nạn điện giật. 

- Cần thƣờng xuyên kiểm tra sự an toàn của các thiết bị điện, các dây dẫn, 

domino, các lớp bảo vệ chống tiếp xúc, kiển tra điện rò. Sửa chữa, bổ sung và 

thay thế hệ thống đƣờng dây và thay thế hệ thống đƣờng dây và thiết bị điện khi 

cần thiết. 

- Trƣớc khi tiến hành sửa chữa đƣờng dây hay thay thiết bị điện phải cắt 

điện một phần hay toàn bộ khu vực liên quan. Khi sửa chữa phải tuân thủ tuyệt 

đối các quy định an toàn điện và có trang bị an toàn thích hợp (thử điện trƣớc 

khi sửa chữa bằng bút thử điện, đeo găng tay, đi ủng cách điện...), dùng vật liệu 

cách điện để che chắn các thiết bị xung quanh có khả năng dẫn điện. 

- Khi cắt điện sửa chữa phải có ngƣời canh cầu dao hoặc có biển báo  cấm 

đóng điện, có ngƣời làm việc  để đề phòng những ngƣời khác vô tình đóng cầu 

dao. 

- Tránh để các vật có khả năng cháy nổ và nƣớc bắn vào trong tủ điện điều 

khiển. 

- Khi có sự cố cháy, nổ, chập điện thì ngƣời vận hành phải lập tức nhấn 

EM.STOP trên mặt tủ để ngừng ngay hoạt động. 

- Biện pháp cấp cứu 

+ Nguyên tắc: 

● Khi xảy ra tai nạn điện giật, việc đầu tiên là phải nhanh chóng cắt điện 

qua cơ thể nạn nhân. 

● Phải đảm bảo an toàn cho ngƣời đến cứu, vì nếu không ngƣời đến cứu dễ 

bị điện giật lây đồng thời từ nạn nhân. Do đó, khi có ngƣời bị điện giật, ngƣời 

đến cứu phải hết sức bình tĩnh và thực hiện đúng các thao tác cần thiết, không 

tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân mà phải thông qua các vật cách điện. 

+ Những việc có thể thực hiện ngay: 
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● Cắt điện khu vực xảy ra tai nạn (ngắt cầu dao, rút phích cắm điệu, rút cầu 

chì...). 

● Tách nạn nhân ra khỏi dòng điện: dùng vật liệu cách điện (sáo, thanh 

nhựa... khô) gạt dậy điện hoặc thiết bị điện ra khỏi nạn nhân. 

● Dùng chăn, đệm, bạt nilông (tất cả đều phải khô) để đẩy nạn nhân ra khỏi 

vật mang điện. 

● Nếu nạn nhân còn tỉnh táo cần giữ nạn nhân nghỉ ngơi, không cho đi lại 

hoạt động ngay, vì do triệu chứng sốc thần kinh nên có thể một lúc sau nạn nhân 

mới chuyển dần sang trạng thái mê sảng, tê liệt. 

● Nếu nạn nân bất tỉnh nhƣng còn thở, tim còn đập thì đặt nạn nhân nằm 

nghỉ nơi thoáng, đầu để hơi thấp để tránh thiếu máu não, giữ ấm cơ thể nạn nhân 

và tránh gió lùa. Tháo các dây buộc, nút, cúc áo và hạn chế cử động của các cơ 

ngực, bụng. Có thể cho ngửi amoniac loãng để kích thích nạn nhân mau tỉnh. 

Tuyệt đối không vẫy nƣớc lên mặt nạn nhân vì có thể gây xuất huyết não do 

lạnh đột ngột. Theo d i nạn nhân để nếu cần thiết thì tiến hành hô hấp nhân tạo 

và xoa bóp kịp thời. 

● Nếu nạn nhân đã ngƣng thở nhƣng tim còn đập thì nhanh chóng gọi cấp 

cứu, đồng thời phải tiến hành hô hấp nhân tạo ngay. Nếu tim nạn nhân ngƣng 

đập thì tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Sau khi có dấu hiệu tim đập lại 

cần tiếp tục hô hâp nhân tạo, xoa bóp tim khoảng 5-10 phút rồi đƣa nạn nhân tới 

bệnh viện gần nhất. 

b.  ối với tai nạn do sử dụng hóa chất 

- Phải có đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động khi pha chế hóa chất. 

- Phải thực hiệu đúng các bƣớc chỉ dẫn khi pha chế hóa chất. 

- Khi tháo lắp các đƣờng ống đặc biệt là các đƣờng ống hóa chất, cần phải 

đảm bảo hóa chất đã đƣợc tháo ra hết hoặc không có áp lực nƣớc vì hóa chất có 

thể bám vào ngƣời gây nguy hiểm. 

- Tránh để hóa chất tiếp xúc với mrớc trong quá trình lƣu trữ và bảo quản. 

- Khi đƣa hóa chất vào thùng pha chế, nên đổ từ từ và từng tí một tránh bụi 

hóa chất bay lên và khả năng văng phẫy dung dịch hoá chất. 

- Dùng nƣớc sạch vệ sinh khu vực pha chế hóa chất. 

- Hóa chất cần phải đƣợc đặt nơi khô ráo, thoáng,  không tiếp xúc trực tiếp 

với ánh sáng mặt trời. Cần đọc kỹ các hƣớng dẫn sử dụng trong quá trình lƣu trữ 

cũng nhƣ pha chế. Chỉ có những ngƣời có trách nhiệm mới đƣợc phép pha chế 

hóa chất. 

- Những điều cần chú ý khi làm việc với Chlorine: 

+ Công thức hóa học: Ca(OCl)2 

+ Tính chất: Là một hợp chất vô cơ, chất rắn màu trắng đục. 

+ Pha chế: Chlorine nồng độ 70% có sẵn ở dạng rắn, có sẵn trên thị trƣờng. 
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+ Liều lƣợng sử dụng: phụ thuộc vào lƣu lƣợng và tính chất của nƣớc thải. 

+ Khi làm việc với Chlorine cần sử dụng đầy đủ các phƣơng tiện bảo hộ cá 

nhân: quần áo bảo hộ, găng tay cao su, ủng... Phải hết sức chú ý tránh để 

Chlorine rơi vào ngƣời, đặc biệt là mắt. 

- Những điều cần chú ý khi làm việc với natri hyđroxyt: 

+ Công thức hóa học: NaOH 

+ Tính chất: Là một hợp chất vô cơ, chất lỏng không màu. 

+ Pha chế: Dung dịch natri hyđroxyt nồng độ 99% có sẵn ở dạng rắn, có 

sẵn trên thị trƣờng. 

+ Liều lƣợng sử dụng: phụ thuộc vào tính chất và pH của nƣớc thải. 

+ Mức độ nguy hiểm: Natri hyđroxyt - NaOH có tính ăn mòn mạnh, có thể 

ăn sâu xuống dƣới da và gây viêm loét nhiễm trùng. Đặc biệt, khi tác dụng với 

nƣớc phản ứng tỏa nhiệt rất lớn. 

+ Khi làm việc với NaOH cần sử dụng đầy đủ các phƣơng tiện bảo hộ cá 

nhân: quần áo bảo hộ, găng tay cao su, ủng... Phải hết sức chú ý tránh để NaOH 

rơi vào ngƣời, đặc biệt là mắt. 

 ưu ý: Nếu bị NaOH bắn vào da hoặc mắt phải lập tức rửa ngay b ng 
nhiều nước sạch. Nếu da bị b ng thì ngay sau đó phải đến cơ sở y tế gần nhất. 

c. Tai nạn khi làm việc gần các bể xử lý 

Khi làm việc quanh các bể, các quy định về an toàn lao động phải tuyệt đối 

chấp hành: 

- Đi giày, ủng có khả năng chống trƣợt ; 

- Mặc áo phao khi làm việc tại các bể ; 

- Thƣờng xuyên cọ rửa sân thao tác tránh sự sinh sôi của tảo gây trơn trƣợt 

- Giữ gìn khu vực xử lý: rác, giẻ lau… 

- Không để rơi dụng cụ, thiết bị và vật liệu có thể gây ảnh hƣởng tới quá 

trình, làm hỏng các thiết bị đặt chìm trong các bể. 

3.6.4. Đối với tai nạn giao thông  

Phạm vi áp dụng: Trên đƣờng vận chuyển CTNH và hoạt động của xe vận 

chuyển CTNH.  

* Nội dung quy trình và hành động ứng phó 

Trong sản xuất bất cứ hoạt động nào của xe vận chuyển cũng có khả năng 

gặp phải tai nạn giao thông, tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển có thể 

gây ảnh hƣởng trực tiếp đến con ngƣời, tài sản, làm rò rỉ phát tán CTNH ra môi 

trƣờng do đó ngƣời vận chuyển động cần tuân thủ đúng các nội quy về an toàn 

giao thông. Nếu tuân thủ đúng, có thể tránh đƣợc tác động trực tiếp của các điều 

kiện hoạt động, sản xuất. 
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Trong mọi trƣờng hợp cần thực hiện đúng các quy trình sơ cấp cứu đã đƣợc 

huấn luyện:  

- Sơ cứu và đƣa ngƣời đi cấp cứu tại chỗ trong điều kiện cho phép.  

- Thu gom, xử lý CTNH tránh để phát tán ra môi trƣờng. 

- Báo cáo lãnh đạo Khu xử lý và các cơ quan chức năng có liên quan.  

- Ghi nhận lại tai nạn r  ràng, chính xác trên biên bản và sổ thống kê.  

* Thủ tục thông báo và yêu cầu trợ giúp khi có sự cố 

- Sơ cứu tại chỗ. Nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. 

- Khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng:  Sơ cứu tại chỗ. Gọi cấp cứu 115 và làm 

theo hƣớng dẫn của y tế. Nếu huy động đƣợc phƣơng tiện, nhanh chóng chuyển 

đến cơ sở y tế cấp cứu. Thông báo về Khu xử lý báo cáo tai nạn. 

- Giữ nguyên hiện trƣờng, thông báo cho công an giao thông khu vực đến giải 

quyết. Nếu phƣơng tiện bị hỏng nặng cần thông báo cho lực lƣợng cứu hộ giao 

thông địa bàn xảy ra tai nạn trợ giúp. 

3.6.5. Sự cố khi vận hành máy móc có ảnh hưởng đến môi trường 

Khi gặp các sự cố đối với các hệ thống xử lý chất thải y tế công nhân vận 

hành cần thực hiện quy trình ứng phó nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.30. Quy trình ứng phó sự cố lò hấp chất thải 

 

Sự cố tại lò hấp 

Dừng hoạt động 

Kiểm tra nguyên nhân 

Chuyển chất thải sang 

lò hấp số 2/sửa lò số 1 

Xử lý chất thải 

Sửa chữa/thay thế 

thiết bị 

Kiểm tra lại thiết bị 

Vận hành bình thƣờng 

Báo cáo lãnh đạo và rút kinh nghiệm 

Hỏng nặng 

Nhẹ 
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Hình 3.31. Quy trình ứng phó sự cố tại bể cô lập chất thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.32. Quy trình ứng phó sự cố tại hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác 

Sự cố tại bể cô lập 

Dừng đổ chất thải 

Kiểm tra mức độ 

Chuyển chất thải sang 

bể khác 

Sửa chữa bể cô lập 

Trát lại, gia cố lại bể 

Tạm dừng sử dụng bể 

hỏng, dùng bể khác 

Vận hành bình thƣờng 

Báo cáo lãnh đạo và rút kinh nghiệm 

Hỏng nặng 

Nhẹ 

Tiếp tục xử lý 

Sự cố tại HTXL nƣớc rỉ rác 

Dừng bơm nƣớc và các bể xử 

lý/kiểm tra sơ bộ 

Thông báo cho quản lý 

Báo cáo/rút kinh nghiệm 

Giữ nguyên nƣớc trong các hồ 

chứa nƣớc rỉ rác hiện tại 

Khắc phục/sửa chữa 

Tìm hiểu phát hiện sự cố 

Kiểm tra xác nhận khả năng 

xử lý sau khi khắc phục 
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3.6.6. Một số sự cố cụ thể khi vận hành các hệ thống tại khu xử lý 

a. Sự cố khi vận hành lò hấp 

Bảng 3.7: Tóm tắt các lỗi hiển thị cảnh báo trên màn hình điều khiển của lò hấp 

Stt Thông báo l i Chỉ số 

1 Lỗi cảm biến nhiệt độ chất thải 

Nhiệt độ chất thải <= 0°C Hoặc 

Nhiệt độ chất thải >= 150°C Hoặc 

Mã lỗi: card Pt100 

2 Lỗi cảm biến nhiệt độ bình 

Nhiệt độ buồng dƣới <= 0°C Hoặc 

Nhiệt độ buồng dƣới >= 150°C 

Mã lỗi: card Pt100 

3 Lỗi cảm biến áp suất bình 

Áp suất bình <= -1 bar Hoặc 

Áp suất bình >= +5 bar Hoặc 

Mã lỗi: card analog 

4 
Lỗi của bình nƣớc làm mát nạp và 

phần đáy của máy 
Mức nƣớc thấp hơn 10 cm 

5 Lỗi cấp khí nén Hệ thống áp suất không khí < 4.5 bar 

6 Lỗi máy nghiền Lỗi máy biến tần 

7 
Dừng khẩn cấp / Chế độ thao tác 

bằng tay 
*********************** 

8 Lỗi ron nắp xả liệu Áp suất ron nắp < +5 bar 

9 
Lỗi ở công tắc giới hạn của nắp 

không tải 
*********************** 

10 Lỗi ở công tắc giới hạn của nắp tải *********************** 

11 Lỗi lắp ráp cánh Lỗi máy biến tần 

12 Thay l i lọc Sau 25 lần sử dụng 

13 Lỗi máy bơm làm mát Tải động cơ > Dòng định mức 

14 Lỗi cửa nắp công tắc giới hạn *********************** 

15 Lỗi quá tải máy nghiền Tải động cơ > Imaxi 

16 Lỗi ron nắp nạp liệu Áp suất ron nắp < +5 bar 

17 Lỗi ở phần đáy của máy *********************** 

18 Lỗi đọng hơi nƣớc 

Quá trình gia nhiệt diễn ra hơn 10 

phút, và nhiệt độ chất thải < 136°C 

Hoặc 

Đang diễn ra quá trình ngƣng tụ và 

nhiệt độ chất thải < 136°C 

19 Lỗi làm rỏ rỉ ron làm kín 
Áp suất bình >= + 1,2 bar trong quá 

trình cắt xé 

20 Lỗi bôi trơn máy nghiền Công tắc giai đoạn FC210 

22 Lỗi máy bơm chân không Tải động cơ > Dòng định mức 

23 Lỗi giai đoạn làm mát Thời gian làm mát > 15 phút 

24 Lỗi máy nâng điện trở phụ động cơ 

Lỗi máy biến tần 

Hoặc 

Sự cố vỡ 

35 Lỗi pin màn hình HMI 5 năm 

37 Lỗi pin PLC 5 năm 

38 Lỗi nguồn điện trong chu kỳ xử lý  
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Stt Thông báo l i Chỉ số 

40 

Lỗi mở đai nắp nạp liệu (T300) 

Hoặc 

Lỗi mở khóa nắp xả liệu 

(T150/T1000/T2000) 

*********************** 

41 

Lỗi sử dụng thiết bị nâng hạ 

(T300) 

Hoặc 

Lỗi xích tải (T150/T1000/T2000) 

*********************** 

 

 

Kiểm tra N107 

42 

Lỗi mở khóa nắp nạp liệu (T300) 

Hoặc 

Lỗi xích tải 

*********************** 

 

Kiểm tra P50 

43 Lỗi xích tải 
Kiểm tra công tắc giới hạn FC1018 và 

van V1018 

44 

Lỗi xích tải (T300) 

Hoặc 

Lỗi mở đai nắp nạp liệu 

(T150/T1000/T2000) 

Kiểm tra N107 

********************** 

45 

Lỗi xích tai (T300) 

Hoặc lỗi sử dụng thiết bị nâng hạ 

(T150/T1000/T2000) 

Kiểm tra P50 

 

*********************** 

b. Sự cố máy nén khí 

Các sự cố thƣờng gặp 

- Mất khí và không đủ áp suất làm việc: kiểm tra đƣờng xả khí van và siết 

lại nếu cần thiết. 

- Máy nén khí không hoạt động đƣợc nếu sự cố này xảy ra cần làm theo các 

bƣớc sau: 

+ Kiểm tra nguồn điện có đúng với nhãn máy không? 

+ Kiểm tra đƣờng kính cáp nguồn và chiều dài dây dẫn 

+ Nhiệt độ làm việc có lạnh quá không? ( Dƣới 0
0
c ). 

+ Có đủ dầu bôi trơn trong guồng máy không? 

+ Nguồn điện cung cấp có ổn định không? ( các đế cắm, thiết bị bảo vệ quá 

nhiệt, cầu chì  ở điều kiện vận hành tốt nhất ). 

c. Sự cố nồi hơi 

Bảng 3.8: Tóm tắt các sự cố tại nồi hơi và biện pháp khắc phục 

Sự cố Nguyên Nhân Cách khắc phục 

1.Không có hơi và đèn bơm 

và điện trở nhiệt sáng ( Bạn 

có thể nghe tiếng bơm chạy ) 

Nƣớc trong nổi hơi 

không có do cảm biến 

mức không phát hiện. 

- Kiểm tra van nƣớc nạp vào 

đang mở và nƣớc đang nạp 

vào bể chứa. 

- Kiểm tra van xả đáy của 

nồi hơi đã đƣợc đóng. 

- Kiểm tra lọc nƣớc và lọc 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập 

trung tỉnh Quảng Ngãi” 

Chủ đầu tư: Ban quản lý các Cơ sở hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện   Trang 75 

Sự cố Nguyên Nhân Cách khắc phục 

nƣớc không bị tắc nghẽn. 

Kiểm tra bọt khí trong bơm 

thông qua van. 

2. Mặc dù công tắc mở, 

không có hơi và đèn bơm và 

điện trở không sáng (Bạn 

không nghe tiếng bơm hoạt 

động ) 

Nƣớc không chảy vào 

trong nồi hơi bởi vì 

bơm bị kẹt. 

Kiểm tra bơm và xử lý lỗi 

kẹt làm từng bƣớc. 

3. Không có hơi và đèn bơm 

sáng hơn 20 giây 

Nƣớc trong nồi hơi 

không đƣợc phát hiện 

Kiểm tra van đƣờng xả đƣợc 

đóng. 

4. Nƣớc bị hút ngƣợc lại 

trong quá trình xả hơi. 

Bọt khí quá nhiều 

trong nồi hơi 

Làm trống và điền nƣớc 

sạch vào nồi hơi. 

d. Sự cố thiết bị làm mềm nước 

- Kiểm tra van cấp nƣớc đầu vào và đầu ra có bị khóa không. 

- Kiểm tra cột lọc nƣớc thô có bị tắc nghẽn vệ sinh và thay thế nếu cần 

thiết. 

e. Sự cố khu nghiền thủy tinh, hóa rắn 

  - Động cơ quá tải: Khi vận hành quá mức hoặc bị tắt nghẽn thì sẽ dẫn đến 

tình trạng này. Khi bị quá tải thì rờle nhiệt sẽ tự động nhảy để bảo vệ động cơ. 

Khi đó động cơ sẽ dừng và báo đèn vàng trên tủ điện. Để khắc phục lỗi này thì 

ngƣời vận hành tiến hành nhấn nút Reset (màu xanh) trên rờle nhiệt và tiến hành 

kiểm tra nguyên nhân (cho chất thải vào máy nghiền quá nhiều gây kẹt lƣỡi dao, 

có vật cản trong lƣỡi dao, dây cua ro bị chèn vật cản,…). Khi hết lỗi thì đèn 

cảnh báo sẽ tự động mất đi. 

  - Sự cố mất pha: Khi 1 trong 3 pha bị mất, hệ thống bảo vệ của tủ điện sẽ tự 

động ngắt hết nguồn điều khiển dẫn đến tất cả hệ thống dừng. Lúc này ngƣời 

vận hành phải tiến hành kiểm tra các đèn pha trên mặt tủ điện. 

  - Sự cố quá áp hoặc sụt áp: Khi điện áp của lƣới điện vì một lý do nào đó 

mà bị quá áp hoặc sụt áp thì hệ thống bảo vệ của tủ điện sẽ tự động ngắt hết 

nguồn điều khiển dẫn đến tất cả hệ thống dừng. Lúc này ngƣời vận hành phải 

tiến hành kiểm tra điện áp của lƣới điện bằng các thiết bị đo cần thiết nhƣ Volt 

kế,.. .  

  - Khi cần thiết có thể nhấn nút dừng khẩn cấp để cắt hết nguồn điều khiển. 

f. Sự cố khi vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác 

Bảng 3.9. Tóm tắt các sự cố tại các bể xử lý thƣờng gặp và biện pháp khắc phục 

Sự cố Nguyên nhân Hƣớng khắc phục 

Lƣợc rác tinh 

Mùi hôi 

Do vật chất bị lắng trƣớc 

khi tới song chắn hoặc tích 

tụ trên song chắn, giỏ rác, 

thân và các chi tiết máy 

Loại bỏ vật lắng/tích tụ 
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Sự cố Nguyên nhân Hƣớng khắc phục 

Bể điều hòa 

Mùi hôi 
Do lắng/bị yếm khí trong 

bể. 

Tăng cƣờng khuấy trộn 

Giảm thời gian lƣu nƣớc 

Có màu đen 

Do nƣớc thải lƣu lâu trong 

hố thu 

Do nguồn nƣớc thải có 

màu đen 

Cài đặt mức phao cho hợp 

lý 

Kiểm tra và có biện pháp 

quản lý 

Bể sinh học hiếu khí bùn hoạt tính lơ lửng 

Nƣớc thải sau xử lý đục 

Khả năng lắng của bùn 

kém 

Kiểm tra các điều kiện pH, 

DO, chất dinh dƣỡng, tải 

lƣợng chất hữu cơ, nhiệt độ 

có thích hợp không 

Tải lƣợng chất hữu cơ 

vƣợt tải 
Giảm tải lƣợng chất hữu cơ 

Thiếu chất dinh dƣỡng Bổ sung chất dinh dƣỡng 

Thiếu oxi Tăng cƣờng sục khí 

pH không tối ƣu Châm hóa chất axit/bazơ 

Bùn già Tăng lƣợng bùn thải 

Bọt trắng nổi trên mặt 

Có quá ít bùn (thể tích bùn 

thấp) 

Giảm thể tích bùn dƣ bơm 

đi 

Sự có mặt của những chất 

hoạt động bề mặt không 

phân hủy sinh học. 

Kiểm tra nƣớc thải đầu 

vào, kiểm soát các dòng 

thải phát sinh chất hoạt 

động bề mặt. 

Bùn có màu đen 

Có lƣợng oxi hòa tan 

(DO) thấp (yếm khí). Sự 

thông khí không đủ, tạo 

vùng chết và bùn nhiễm 

khuẩn thối 

Tăng cƣờng sục khí. 

Kiểm tra thiết bị thổi khí 

Bùn có chỉ số thể tích 

bùn cao 
Lƣợng DO trong bể thấp Kiểm tra sự phân phối khí 

Bùn đen trên bề mặt Thời gian lƣu bùn quá lâu Loại bỏ bùn thƣờng xuyên 

Bảng 3.10: Sự cố và phƣơng pháp khắc phục đối với tủ điều khiển 

Hạng mục Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

Tủ điều 

khiển 

Role nhiệt, CB, 

khởi động từ hỏng 

Do quá tải, quá nhiệt, đoãn 

mạch ở các thiết bị dẫn đến 

dòng cao đột ngột gây hỏng 

role nhiệt 

Do sự không ổn định của 

điện áp cấp cho tủ điều 

khiển 

Thay thiết bị mới 

Cầu chì, role trung 

gian, đèn tín hiệu 

bị hỏng 

Do sự không ổn định của 

điệu áp cấp cho tủ điều 

khiển 

Kiểm tra và khắc 

phục 

Thay mới 

Tủ không tự động 

ngắt khi sụt áp, mất 

Thiết bị bảo vệ sụt áp, đảo 

pha đã bị hỏng 

Kiểm tra và thay 

mới 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập 

trung tỉnh Quảng Ngãi” 

Chủ đầu tư: Ban quản lý các Cơ sở hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện   Trang 77 

Hạng mục Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

pha hay đảo pha 

Bảng 3.11. Sự cố và hƣớng khắc phục đối với bơm chìm 

Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

Bơm không hoạt 

động 

Cảm biến độ ẩm 

đóng 

Kiểm tra chốt dầu có bị lỏng hay hƣ hỏng 

không hoặc định vị và thay thế phốt cơ 

khí vòng đệm đã hỏng 

Cánh bơm bị kẹt 

Kiểm tra và loại bỏ các vật gây trở ngại. 

Kiểm tra độ hở giữa cánh bơm và tâm 

đáy (bottom plate), điều chỉnh nếu cần 

thiết 

Van 2 chiều bị khóa, 

van 1 chiều bị tắc 

nghẹt 

Mở van cổng, làm sạch van 1 chiều 

Bơm chuyển sang 

ON OFF ngay lập 

tức 

Cảm biến nhiệt độ 

đóng 

- Motor sẽ tự động khởi động trở lại ngay 

khi nhiệt độ bơm hạ xuống 

- Kiểm tra thiết lập role nhiệt tại tủ điện 

- Kiểm tra xem cánh bơm có bị nghẹt 

không 

=> Nếu các công tác trên đều không phải 

nguvên nhân, cần thiết kiểm tra dịch vụ 

Lƣu lƣợng, cột áp 

thấp 

Sai chiều xoay 
Đổi chiều xoay bằng cách thay đổi 2 cực 

của cáp điện cấp 

Độ hở giữa cánh 

bơm và tầm đáy 

(bottom plate) quá 

lớn 

Giảm độ hở xuống 

Van 2 chiều chi mở 

1 phần 
Mở van hoàn toàn 

Bơm ồn và rung 

quá mức 

Bạc đạn bị khiếm 

khuyết 
Thay mới 

 Cánh bơm bị nghẹt Gỡ vật gây nghẹt và làm sạch bằng nƣớc 

 Sai chiều xoay 
Đổi chiều xoay bằng cách thay đổi 2 cực 

của cáp điện cấp 

Lỗi kiểm tra điện 

áp cao 

 Nƣớc vào motor 
 Lớp bảo vệ 

stator hỏng 

 Cáp điện bị 

hỏng 

 Thay stator 

 Thay stator 

 Thay dây cáp 

Lỗi kiểm tra điện 

trở 
Lỗi stator Sửa chửa/Thay mới stator 

Bảng 3.12. Sự cố và biện pháp khắc phục đối với bơm định lƣợng 

Sự cố Nguyên nhân Biện pháp 

Tốc độ dòng 

chảy nhỏ hơn 

mức dự kiến 

Không khí lẫn vào đuờng ống 

hút thông qua các phụ kiện 
Kiểm tra 

Không khí bị lẫn ở trong bơm Trong một thời gian ngắn giữ 
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Sự cố Nguyên nhân Biện pháp 

cho tốc độ dòng chảy ở mức 

tối đa. 

Cột áp hút quá cao Giảm 

Áp suất bay hơi của chất lỏng 

quá cao 

Tăng áp suất thủy tỉnh trên 

đầu hút 

Nhiệt độ của bơm quá cao 
Tăng áp suất thủy tỉnh trên 

đầu hút 

Độ nhớt của chất lỏng quá cao 

Lắp đặt đƣờng ống có đƣờng 

kính lớn hơn. Tăng áp suất 

thủy tĩnh trên đầu hút 

Bồn chứa kín vả không có lỗ 

thông hơi 

Làm lổ thông hơi tại đỉnh bồn 

chứa 

Ống hút bị tắt hoặc van đóng Kiểm tra 

Bộ lọc của đầu hút bị tắc Làm sạch 

Van bị kẹt vì bụi bẩn 

Kiểm tra 

Tháo van vả làm sạch cẩn 

thận 

Thân bơm và 

động cơ qúa 

nóng 

Dây điện không kết nối đƣợc Kiểm tra 

Đƣờng ống xả bị tắc 
Nói lỏng các đƣờng ống kết 

nối với đầu bơm và kiểm tra 

Bảng 3.13. Sự cố và biện pháp giải quyết đối với motor 

Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

Motor không 

hoạt động khi có 

tải 

Không có nguồn điện cung cấp 
Kiểm tra nguồn điện và cáp 

nguồn. 

Cầu chì nhảy Thay thế cầu chì 

Cuộn dây stato bị đứt Đem bảo hành sửa chữa 

Bể bạc đạn Thay bạc đạn mới 

Nguồn điện bị mất pha 

Kiểm tra lại nguồn bằng dụng 

cụ chuyên dùng. Kiểm tra lại 

motor, cuộn cảm trong máy 

biến thế, bộ tiếp điện, cầu 

chì...để sửa chữa và thay thể 

Motor chạy 

không tải, 

nhƣng trục ra 

không quay 

Bị hỏng do bánh răng bị quá tải Đem sửa chữa bảo hành 

Quá tải Giảm tải đến giá trị phù hợp 

Sụt áp hoặc tăng áp Kiểm tra nguồn cung cấp 

Nhiệt độ môi trƣờng cao 
Thông thoáng cho khu vực 

đặt motor 

Bạc đạn hỏng Thay bạc đạn 

Mòn bánh răng do quá tải Thay bánh răng 

Motor kêu bất 

thƣờng 

Mắc các vật lạ 

Bạc đạn hỏng 

Loại bỏ các vật lạ 

Thay mới 

Dòng nối đất bị 

quá dòng 
Ngắn mạch ở đầu ra Nối đất lại cho đúng 

Role nhiệt 

không hoạt động 
Quá tải Giảm tải đến giá trị thích hợp 
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Bảng 3.14. Sự cố và biện pháp khắc phục máy thổi khí 

Sự cố Nguyên nhân Biện pháp 

Máy thổi khí 

không làm 

việc 

- Không có nguồn điện cung cấp 

đến. 

- Sụt áp 

- Motor hoặc dây dẫn điện bị 

hỏng 

- Vật thể lạ bên trong vỏ máy 

- Hỏng dây đai 

- Nổ cần chì 

- Rotor bị dính lại 

- Rotor bị gỉ sét 

- Điều chỉnh lại độ căng của dây 

đai (thay thế dây đai nếu dây đai 

bị nhiễm bẩn bởi dầu....) 

- Thay thế dây đai 

- Xác định ra nguyên nhân và 

thay thế lại cầu chì 

- Quay rotor chầm chậm bằng 

tay 

- Liên hệ với kỹ thuật viên đề 

sửa chửa 

Máy làm việc 

nhƣng có 

tiếng kêu gầm 

- Điện nguồn mất pha đƣa vào 

motor 

- Bị chèn các vật cứng cánh quạt 

khí 

- Vòng bi khô dầu mỡ hoặc vòng 

bi bị hƣ. 

- Bánh răng bị mòn 

- Áp suất khí đầu ra cực kì cao 

- Trƣợt dây đai 

- Rotor va chạm với các phần 

khác 

- Valve an toàn hoạt động 

- Tấm bảo vệ dây đai chạm vào 

puli 

- Kiểm tra và khắc phục lại 

nguồn điện. 

- Tháo các vật bị chèn cứng ra 

khỏi cánh quạt khí 

- Châm dầu mỡ cho vòng bi 

hoặc thay mới. 

- Thay thế bánh răng 

- Hạ bớt áp suất khí đầu ra 

- Điều chỉnh lại độ căng dây đai 

- Liên hệ với kỹ thuật viên đề 

sửa chửa 

- Điều chỉnh lại van an toàn 

- Điều chỉnh lại tấm bảo vệ 

Nhiệt độ quá 

cao 

- Thừa dầu bôi trơn 

- Nhiệt độ môi trƣờng quá cao 

- Dây đai căng quá mức 

- Áp suất dòng khí ra quá cao 

- Giảm bớt dầu bôi trơn 

- Giảm nhiệt độ bằng quạt thông 

gió... 

- Điều chỉnh lại độ căng dây đai 

- Giảm tải khí đầu ra 

Máy hoạt 

động nhƣng 

không có khí 

thoát ra 

- Ngƣợc chiều quay. 

- Van đóng mở bị nghẹt, hoặc hƣ 

hỏng. 

- Đảo lại chiều quay. 

- Kiểm tra phát hiện và khắc 

phục lại, nếu hƣ hỏng phải thay 

van mới. 

- Kiểm tra phát hiện chỗ bị nghẹt 

và khắc phục lại. 

- Mở van. 

Lƣu lƣợng 

khí bị giảm 

- Bị tắc nghẽn van, đƣờng ống. 

- Bộ phận lọc khí bị tắc nghẽn 

- Trƣợt dây đai 

- Tốc độ vòng quay giảm 

- Nối ống không phù hợp 

- Đồng hồ đo lƣu lƣợng khí bị 

sai 

- Van cổng mới đƣợc mở 1 phần 

- Kiểm tra. khắc phục lại. 

- Tháo và rửa sạch bằng xà 

phòng hoặc dung dịch đặc biệt, 

làm khô bằng khí nén. 

- Điều chỉnh lại độ căng dây đai 

- Kiểm tra motor và nguồn điện 

- Chuyển đổi dòng khí phù hợp 

với nhiệt độ và áp suất của đồng 

hồ đo 
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Sự cố Nguyên nhân Biện pháp 

- Mờ van cổng 

Máy làm việc 

với dòng điện 

vƣợt quá giá 

trị ghi trên 

nhãn máy 

- Điện áp thấp dƣới qui định 

- Độ cách điện của motor giảm 

quá qui định, 01MQ. 

- Bị sự cố về cơ khí : bánh răng, 

vòng bi. 

- Dây coroa quá căng hoặc bị 

lệch. 

- Tắt máy, khắc phục lại tình 

trạng điện áp. 

- Làm khô nâng cao độ cách 

điên. 

- Phát hiện chỗ hƣ hỏng về cơ để 

khắc phục. 

- Căn chỉnh lại đúng vào vị trí và 

có độ v ng 5 - 10 mrn 

3.6.7. Tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực lân cận 

a. Tình huống sơ tán người tại cơ sở và khu vực lân cận 

 Việc sơ tán ngƣời tại cơ sở và khu vực lân cận là việc làm cần thiết trong 

cáctrƣờng hợp sau: 

- Xảy ra sự cố cháy nổ, hỏa hoạn tại nhà máy làm rò rỉ phát tán CTNH ra môi 

trƣờng. 

- Xảy ra các sự cố tại các hệ thống xử lý CTNH làm rò rỉ, phát tán lƣợng lớn 

CTNH ra môi trƣờng, gây ô nhiễm môi trƣờng đất, nƣớc, khí trong khu vực nhà 

máy hay cả khu vực lân cận. 

b. Kế hoạch sơ tán 

Tùy thuộc vào sự cố và mức độ tác động của CTNH mà có kế hoạch sơ tán 

ngƣời tại nhà máy hay sơ tán cả ngƣời dân khu vực lân cận. Khi xảy ra sự cố, 

các bƣớc sơ tán đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Xác định mức độ tác động của sự cố và lên kế hoạch sơ tán nhƣ phạm vi cần 

sơ tán, điểm đến cho ngƣời sơ tán, thời gian thực hiện kế hoạch. Việc này cần thực 

hiện trong thời gian ngắn; 

- Thông báo cho cán bộ công nhân viên, ngƣời dân khu vực lân cận sự cố, 

nguy cơ rủi ro và kế hoạch sơ tán; 

- Báo cáo lãnh đạo Khu xử lý và các cơ quan chức năng có liên quan; 

- Nhanh chóng huy động lực lƣợng chức năng giúp đỡ công nhân, ngƣời dân 

trong quá trình sơ tán; 

- Sơ cứu và đƣa ngƣời đi cấp cứu tại chỗ trong điều kiện cho phép; 

- Gọi cấp cứu thành phố (phòng cháy, chữa cháy, y tế...) khi xảy ra sự cố 

nghiêm trọng; 

- Báo cho trạm y tế gần nhất ; 

- Báo cho cơ quan quản lý môi trƣờng gần nhất; 

- Ghi nhận lại tai nạn r  ràng, chính xác trên biên bản và sổ thống kê; 

- Theo d i diễn biến sự cố và khắc phục sự cố khi sự cố kết thúc. 
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3.6.8.  Biện pháp xử lý, phòng ngừa  ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự 

cố 

- Xử lý, ngăn ngừa ô nhiễm môi trƣờng nƣớc mặt: Dọn dẹp vệ sinh bề mặt 

sạch sẽ, phá dỡ các công trình bị hƣ hỏng, hoặc không còn phù hợp sử dụng. 

- Xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc ngầm: Kiểm tra lớp đất mặt 

trong khu vực sự cố nếu thấy cần thiết tiến hành bóc dỡ lớp đất mặt chuyển cho 

đơn vị xử lý nhằm hạn chế sự thẩm thấu vào nguồn nƣớc ngầm. 

- Xử lý, ngăn ngừa ô nhiễm môi trƣờng đất: Kiểm tra lớp đất mặt trong khu 

vực sự cố nếu thấy cần thiết tiến hành bóc dỡ lớp đất mặt chuyển cho đơn vị xử 

lý. 

- Ngăn ngừa ô nhiễm môi trƣờng không khí: Dọn dẹp vệ sinh bề mặt triệt 

để hạn chế hơi hóa chất phát tán vào không khí. 

- Quản lý chất thải phát sinh do sự cố: Thu gom và chuyển đến khu vực 

phân loại để chờ xử lý nhƣ đối với các chất thải đƣa về Khu xử lý. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

* Trồng cây xanh  

- Diện tích: 2.700 m
2 
(chiếm 33,75% tổng diện tích). 

- Vị trí: Xung quanh khu vực Cơ sở. 

  

Hình 3.33: Cây xanh tại khu vực Cơ sở 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo ĐTM 

* Các công trình bảo vệ môi trƣờng của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y tế 

nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi” không thay đổi so với báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 1339/QĐ-BTNMT ngày 

01/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc phê duyệt báo cáo Đánh 

giá tác động môi trƣờng của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập 

trung tỉnh Quảng Ngãi” tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 

* Tuy nhiên, nguồn nƣớc thải đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác 

có thay đổi những nội dung sau: 
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 - Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác đang đƣợc đầu tƣ với công suất 250 m
3
/ngđ đƣợc 

xử lý cho những nguồn sau: 

 + Theo báo cáo  TM “Bãi chôn lấp rác thải, đường vào bãi chôn lấp và 

các điểm tập kết rác tạm thời (thuộc dự án cải thiện môi trường đô thị Miền 

Trung tiểu dự án Quảng Ngãi)”, tổng diện tích 3 ô chôn lấp là: 37.031,5 m
2
; 

khối lƣợng rác chôn lấp 171 tấn/ngày; thời gian chôn lấp từ tháng 3/2013 đến 

tháng 8/2018. Bãi rác Nghĩa kỳ đã có hệ thống thu gom nƣớc rỉ rác vào 3 hồ 

chứa nhƣng chƣa có hệ thống xử lý. Toàn bộ nƣớc rỉ rác này đƣợc xử lý trong hệ 

thống xử lý nƣớc rỉ rác là 1 hạng mục trong dự án “Khu xử lý chất thải rắn y tế 

nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi”. 

+ Dự án đầu tƣ xây dựng “Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung 

tỉnh Quảng Ngãi” đƣợc UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình 

Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định 

số 1592/QĐ-UBND ngày 31/8/2016, bao gồm hai hạng mục (hạng mục 1: Hệ 

thống xử lý chất thải y tế; hạng mục 2: Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác từ bãi rác 

Nghĩa Kỳ). Đƣợc Bộ Tài nguyên – Môi trƣờng Phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng của dự án “Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh 

Quảng Ngãi” tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết 

định số 1339/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2017. Công trình đƣợc triển khai xây dựng 

từ tháng 3/2018, hoàn thành nghiệm thu bàn giao đƣa vào vận hành thử nghiệm 

từ ngày 14/6/2019. Đến ngày 1/9/2020 đã đƣợc Bộ tài nguyên và Môi trƣờng 

cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại Mã số QLCTNH: 3.136.VX.  

 - Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác nằm trong hạng mục 2 của dự án “Khu xử lý 

chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi” với công suất 250 

m
3
/ngđ xử lý toàn bộ nƣớc rỉ rác phát sinh từ bãi rác Nghĩa Kỳ kết hợp xử lý 

nƣớc thải phát sinh từ Khu xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoàn thành 

nghiệm thu bàn giao đƣa vào vận hành thử nghiệm từ ngày 14/6/2019. Đến ngày 

1/9/2020 đƣợc đƣa vào sử dụng. Nƣớc rỉ rác của Bãi chôn lấp rác sinh hoạt 

Nghĩa Kỳ đƣợc dẫn vào 3 hố chứa với thể tích 10.600 m
3
, sau đó nƣớc đƣợc 

bơm vào hệ thống xử lý. Trong 2 năm (2020, 2021) công suất xử lý của hệ thống 

xử lý nƣớc rỉ dác đạt khoảng 170 – 190 m
3
/ngđ. Hiện nay lƣợng nƣớc rỉ rác của 

Bãi chôn lấp rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ giảm dần theo thời gian, theo số liệu thống 

kê 6 tháng đầu năm 2022 công suất xử lý của hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác đạt 154 

m
3
/ngđ.  

- Nƣớc rỉ rác từ dự án Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh, trồng cây xanh cách ly 

đã đƣợc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tại Quyết định số 

920/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi là: 94,8 m
3
/ngđ. 

Bảng 3.15. Bảng tổng hợp lƣợng nƣớc rỉ rác phát sinh  

Stt Nguồn phát sinh Khối lƣợng (m
3
/ngđ) 

1 

Công suất xử lý nƣớc rỉ rác của hệ thống xử lý cao 

nhất trong 6 tháng đâu năm 2022 theo nhật ký vận 

hành hệ thống xứ lý nƣớc thải. 

154 
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Stt Nguồn phát sinh Khối lƣợng (m
3
/ngđ) 

2 
Nƣớc rỉ rác từ ô chôn lấp của dự án Hố chôn lấp rác 

hợp vệ sinh, trồng cây xanh cách ly 
94,8 

 Tổng 248,8 

Theo tính toán lý thuyết cũng nhƣ theo nhật ký vận hành và hiện trạng thực 

tế tại bãi rác Nghĩa Kỳ cũ hoạt động từ (3/2013 - 8/2018) đến nay đã đóng cửa 

hoàn toàn thì lƣợng nƣớc rỉ rác có xu hƣớng giảm dần. Đồng thời mục tiêu chính 

của Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh, trồng cây xanh cách ly là dự phòng nên lƣợng 

rác phát sinh là không thƣơng xuyên, lƣợng nƣớc tính toán là lƣợng nƣớc lớn 

nhất, có xu hƣớng giảm dần theo thời gian. Đồng thời lƣợng nƣớc rỉ rác của bãi 

rác Nghĩa Kỳ cũ và Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh, trồng cây xanh cách ly đƣợc 

dẫn về hồ chứa nƣớc rỉ rác với (thể tích  10.600 m
3
) có chức năng lƣu chƣa nƣớc 

rỉ rác trƣớc khi đƣa vào hệ thống nên lƣợng nƣớc phát sinh tại dự án đƣợc xử lý 

theo mẻ đảm bảo không vƣợt công suất 250 m
3
/ngđ.  

Nhƣ vậy, hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác đang đầu tƣ với công suất 250 m
3
/ngđ 

lớn hơn tổng lƣợng nƣớc rỉ rác phát sinh sau khi xây dựng hố chôn lấp (248,8 

m
3
/ngđ) đảm bảo công suất xử lý cho lƣợng nƣớc thải phát sinh tại bãi rác Nghĩa 

Kỳ cũ, nƣớc thải của Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng 

Ngãi và Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh, trồng cây xanh cách ly. 

3.9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp 

- Hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng của Cơ sở “Khu xử lý chất 

thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi” không thay đổi so với Giấy 

phép xử lý chất thải nguy hại đã đƣợc Bộ tài nguyên và Môi trƣờng cấp giấy 

phép xử lý chất thải nguy hại Mã số QLCTNH: 3.136.VX. 

3.10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học 

(Không có). 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập 

trung tỉnh Quảng Ngãi” 

Chủ đầu tư: Ban quản lý các Cơ sở hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện   Trang 84 

Chƣơng 4 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

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

- Nguồn phát sinh nƣớc thải 

+ Nguồn số 1: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình ăn uống, tắm rửa, 

vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân làm việc tại Trạm xử lý. Nƣớc thải sinh 

hoạt chứa nhiều thành phần hữu cơ và vi khuẩn nhƣ: SS, TDS, BOD, COD, 

Coliform,...  

+ Nguồn số 2: Nƣớc thải phát sinh từ quá trình xử lý chất thải rắn y tế nguy 

hại. Nƣớc thải này có thành phần chủ yếu là hàm lƣợng TSS, COD, BOD, 

Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Coliform,… 

+ Nguồn số 3: Nƣớc rỉ rác phát sinh từ bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ cũ. Nƣớc 

thải này có thành phần chủ yếu là hàm lƣợng TSS, COD, BOD, độ màu, Sunfua, 

Amoni, Nitrat, Phosphat, Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, Đồng, Kẽm, Sắt, 

Mangan, … 

=>Tổng lƣu lƣợng của 3 nguồn thải này là 154 m
3
/ngđ. 

 + Nguồn số 4: Nƣớc rỉ rác phát sinh từ Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh, trồng 

cây xanh cách ly. Nƣớc thải này có thành phần chủ yếu là hàm lƣợng TSS, 

COD, BOD, độ màu, Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Asen, Thủy ngân, Chì, 

Cadimi, Đồng, Kẽm, Sắt, Mangan,… với lƣu lƣợng 94,8 m
3
/ngđ. 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: Lƣu lƣợng xả hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác là 

250 m
3
/ngđ. 

- Dòng nƣớc thải: từ 04 nguồn thải là nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc rỉ rác gọp 

thành 01 dòng nƣớc thải sau xử lý của Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc 

thải: 

+ Các chất ô nhiễm: pH, DO, TSS, COD, BOD5, N tổng, Amoni, Clorua, 

Sulfate, Hàm lƣợng Bo, Asen, Cadimi, Crom, Thủy ngân, Đồng, Chì, Kẽm. 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải của bãi chôn lấp chất thải rắn (cột B1 ) và QCVN 

39:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc dùng cho 

tƣới tiêu.  

Bảng 4.1: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm  

Stt Thông số Đơn vị 
QCVN 

39:2011/BTNMT 

QCVN 25:2009/BTNMT 

(cột B1) 

1 pH - 5,5 - 9 - 

2 DO - ≥2 - 

3 BOD5 (20
0
C) mg/L - 100 

4 COD  mg/L - 400 
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Stt Thông số Đơn vị 
QCVN 

39:2011/BTNMT 

QCVN 25:2009/BTNMT 

(cột B1) 

5 Tổng Nitơ mg/L - 60 

6 Amoni mg/L - 25 

7 TSS mg/L 2.000 - 

8 Clorua mg/L 350 - 

9 Sulfate mg/L 600 - 

10 Bo mg/L 3,0 - 

11 Asen mg/L 0,05 - 

12 Cadimi mg/L 0,01 - 

13 Crom mg/L 0,1 - 

14 Thủy ngân mg/L 0,001 - 

15 Đồng mg/L 0,5 - 

16 Chì mg/L 0,05 - 

17 Kẽm mg/L 2,0 - 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải: 

+ Vị trí xả thải: Nƣớc rỉ rác sau khi xử lý đạt: QCVN 25:2009/BTNMT (cột 

B1 ) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải của bãi chôn lấp chất thải rắn; 

QCVN 39:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc 

dùng cho tƣới tiêu sẽ đƣợc tuần hoàn tƣới cây và dƣỡng ẩm cho các ô chứa 

trong khu vực bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ. 

+ Cách thức xả thải: phƣơng thức bơm cƣỡng bức. 

+ Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: tƣới cây và dƣỡng ẩm cho các ô chứa trong 

khu vực bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ 

4.2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trƣờng đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 1: Máy phát điện 

+ Nguồn số 2: Máy thổi khí  

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Bảng 4.2: Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị Quy chuẩn so sánh 

1 Tiếng ồn dBA 70 QCVN 24:2016/BYT 

2 Độ rung dB 
70 (6h-21h, khu vực thông 

thƣờng) 

QCVN 

27:2010/BTNMT 

Bảng 4.3: Bảng tổng hợp các nguồn thải và dòng thải 

Stt Nguồn thải Dòng thải 
Nguồn tiếp 

nhận 

I Nƣớc thải 

1.1 
Nguồn số 1: Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ 

quá trình ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân 

01 dòng nƣớc 

thải sau xử lý 

Tuần hoàn tƣới 

cây và dƣỡng 
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Stt Nguồn thải Dòng thải 
Nguồn tiếp 

nhận 

của cán bộ, công nhân làm việc tại Trạm xử 

lý. Nƣớc thải sinh hoạt chứa nhiều thành 

phần hữu cơ và vi khuẩn nhƣ: SS, TDS, 

BOD, COD, Coliform,...  

của Hệ thống 

xử lý nƣớc rỉ 

rác 

ẩm cho các ô 

chứa trong khu 

vực bãi chôn 

lấp Nghĩa Kỳ 

1.2 

Nguồn số 2: Nƣớc thải phát sinh từ quá trình 

xử lý chất thải rắn y tế nguy hại. Nƣớc thải 

này có thành phần chủ yếu là hàm lƣợng 

TSS, COD, BOD, Sunfua, Amoni, Nitrat, 

Phosphat, Coliform,… 

1.3 

Nguồn số 3: Nƣớc rỉ rác phát sinh từ bãi 

chôn lấp Nghĩa Kỳ cũ. Nƣớc thải này có 

thành phần chủ yếu là hàm lƣợng TSS, COD, 

BOD, độ màu, Sunfua, Amoni, Nitrat, 

Phosphat, Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, 

Đồng, Kẽm, Sắt, Mangan,… 

1.4 

Nguồn số 4: Nƣớc rỉ rác phát sinh từ Hố 

chôn lấp rác hợp vệ sinh, trồng cây xanh 

cách ly. Nƣớc thải này có thành phần chủ 

yếu là hàm lƣợng TSS, COD, BOD, độ màu, 

Sunfua, Amoni, Nitrat, Phosphat, Asen, 

Thủy ngân, Chì, Cadimi, Đồng, Kẽm, Sắt, 

Mangan,… 

II Tiếng ồn, độ rung 

2.1 Nguồn số 1: Máy phát điện 
Tại ví trí máy 

phát điện 

Môi trƣờng 

không khí 

2.2 Nguồn số 2: Máy thổi khí 
Tại vị trí máy 

thổi khí 

Môi trƣờng 

không khí 

4.3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở thực hiện dịch vụ 

xử lý chất thải nguy hại 

4.3.1. Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại 

Bảng 4.4: Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại 

Stt 
Tên phƣơng tiện, 

thiết bị 
Công suất xử lý 

Phƣơng 

án xử lý 

Số 

lƣợng 

Ghi 

chú 

1 Nhóm thiết bị xử lý và tái chế chuyên dụng 

1.1 

Hệ thống xử lý chất 

thải rắn y tế nguy hại 

công suất 800 

kg/ngày (gồm: 02 lò 

hấp, 01 máy cắt thủy 

tinh chuyên dụng, 01 

máy trộn xi măng và 

thiết bị phụ trợ, 06 bể 

đóng kén) 

 

Công suất 800 kg/ngày 

trong đó:  

- Xử lý chất thải y tế lây 

nhiễm, chất thải giải phẫu, 

chất thải sắc nhọn công 

suất 600kg/ngày (có 2 máy 

hấp, công suất mỗi máy 35 

kg/mẻ, 70 kg/h) 

- Xử lý chất thải y tế hóa 

học công suất 200 kg/ngày 

Xử lý tại 

hệ thống 

xử lý chất 

thải y tế 

nguy hại 

1   
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Stt 
Tên phƣơng tiện, 

thiết bị 
Công suất xử lý 

Phƣơng 

án xử lý 

Số 

lƣợng 

Ghi 

chú 

2 Nhóm phƣơng tiện vận chuyển chuyên dụng 

2.1 Nhóm phƣơng tiện vận chuyển đƣờng bộ  

- 
Xe tải thùng kín Thaco, BKS 76A-003.41 tải trọng 

4,65 tấn Vận 

chuyển 

1  

- 
Xe tải thùng kín Thaco, BKS 76A-003.18 tải trọng 

4,65 tấn 
1  

2.2 Thiết bị lƣu giữ 

- 

Kho lƣu giữ chất thải hóa học, diện tích hữu dụng 

52 m
2
, công suất lƣu giữ tối đa 52 m

2 
x 3 m = 156 

m
3
 

Lƣu giữ 

và phân 

loại 

1  

- 

Kho lạnh diện tích 6 m
2
 Lƣu giữ 

và phân 

loại  

1  

- 
Thùng 5 lít, 15 lít, 120 lít, 240 lít màu vàng chứa 

chất thải lây nhiễm 
Phân loại, 

lƣu chứa 

1.232  

- 
Thùng 5 lít, 120 lít màu đen chứa chất thải nguy hại 

không lây nhiễm 

151  

- Hộp đựng chất thải có năp đóng mở  1.872  

4.3.2. Mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý 

Bảng 4.5: Mã chất thải nguy hại và khối lƣợng đƣợc phép xử lý 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lƣợng 

(kg/năm) 
Mã 

CTNH 

Phƣơng án xử 

lý 

Mức độ 

xử lý 

I 

Chất thải đƣa 

vào hệ thống xử 

lý chất thải rắn y 

tế nguy hại 

 240.000    

1 

Chất thải lây 

nhiễm (bao gồm 

cả chất thải sắc 

nhọn) 

Rắn  13 01 01 

Khử khuẩn 

bằng công 

nghệ nhiệt ƣớt 

kết hợp với 

nghiền cắt sau 

đó đem chôn 

lắp trừ chất 

thải y tế sắc 

nhọn đƣa 

xuống bể đóng 

kén 

QCVN 

07:2009/

BTNMT 

2 
Chất thải y tế sắc 

nhọn 
Rắn  13 01 01 

Nghiền, cắt, 

hóa rắn đƣa 

xuống bể đóng 

kén 

3 
Chất thải y tế hóa 

học 
Rắn  

13 01 02 

13 01 03 

13 01 04 

Nghiền, cắt, 

hóa rắn 
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4.3.3.  ịa bàn hoạt động được cấp phép 

Địa bàn hoạt động đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại: 

tỉnh Quảng Ngãi 
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Chƣơng 5 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

a. Đối với năm 2020 

a1. Kết quả phân tích nước thải đầu vào 

- Vị trí: Nƣớc thải đầu vào tại bể hiếu kỵ khí Công ty cổ phần môi trƣờng 

đô thị - xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (Tọa độ X: 1667421, Y: 

580200). 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Đợt 1:  15/9/2020 

+ Đợt 2: 24/12/2020 

Nƣớc thải đầu vào tại bể hiếu kỵ khí năm 2020 đƣợc so sánh với Quy 

chuẩn QCVN 25:2009/BTNMT (cột B1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc 

thải của bãi chôn lấp chất thải rắn và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp. 

Bảng 5.1: Kết quả phân tích nƣớc thải đầu vào tại bể hiếu kỵ khí 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN 

25:2009/BTNMT 

(B1) 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(B) Đợt 1 Đợt 2 

1 pH mg/L - 7,1 - 5,5-9 

2 TSS mg/L 1.240 <3 - 100 

3 COD mg/L 4.083 35 400 - 

4 BOD5 mg/L 2.130 24 100 - 

5 N – Tổng mg/L 85 22 60 - 

6 P – Tổng mg/L  1,6 - 6 

7 Coliform 

MPN/

100m

l 

- 4.600 - 5.000 

8 
Tổng dầu, 

mỡ khoáng 
mg/L - <0,1 - 100 

9 

Dầu mỡ, 

động thực 

vật 

mg/L - <0,5 - - 

10 Pb mg/L <0,001 <0,001 - 0,5 

11 Cd mg/L <0,0006 <0,0006 - 0,1 

12 Cu mg/L - 0,03 - 2 

13 Zn mg/L - 0,16 - 3 

14 As mg/L <0,001 <0,001 - 0,1 

15 Amoni mg/L 75 - 25 - 

16 Hg mg/L <0,0003 - - 0,01 

Nguồn: Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, 2022 

Nhận xét: Từ bảng 5.1 cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích mẫu Nƣớc thải 

đầu vào tại bể hiếu kỵ khí năm 2020 đều thấp hơn so với Quy chuẩn QCVN 
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25:2009/BTNMT (cột B1) và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). Riêng chỉ tiêu 

COD, BOD5, N – Tổng, Amoni tại đợt 1 cao hơn quy chuẩn 25:2009/BTNMT 

lần lƣợt 10,2; 21,3; 1,4 và 3 lần, Chỉ tiêu TSS tại đợt 1 cao hơn QCVN 

40:2011/BTNMT 12,4 lần. 

a2. Kết quả phân tích nước thải đầu ra 

- Vị trí: Nƣớc thải đầu ra Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác, tại khu xử lý chất thải 

rắn y tế nguy hại tập trung – xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành,  tỉnh Quảng 

Ngãi (Tọa độ X: 1667484, Y: 580040). 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Đợt 1:  15/9/2020 

+ Đợt 2: 24/12/2020 

Nƣớc thải đầu ra Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác năm 2020 đƣợc so sánh với 

Quy chuẩn QCVN 25:2009/BTNMT (cột B1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải của bãi chôn lấp chất thải rắn; QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp và QCVN 39:2011/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc dùng cho tƣới tiêu. 

Bảng 5.2: Kết quả phân tích nƣớc thải đầu ra Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN  

Đợt 1 

 

Đợt 2 

 

25:2009/

BTNMT 

(B1) 

40:2011/

BTNMT 

(B) 

39:2011/

BTNMT 

1 pH mg/L 6,5 7,3 - 5,5-9 5,5-9 

2 DO mg/L 9 4,8 - - ≥2 

3 TSS mg/L 12 <3 - 100 - 

4 P – Tổng mg/L 0,17 1,7 - 6 - 

5 Cl
-
 mg/L 250 170 - 1.000 350 

6 BOD5 mg/L 49 20 100 - - 

7 N – Tổng mg/L 38 17 60 - - 

8 Amoni mg/L 23 6,8 25 - - 

9 
Tổng dầu, 

mỡ khoáng 
mg/L 0,3 <0,1 - 10 - 

10 As mg/L <0,001 <0,001 - 0,1 0,05 

11 Cd mg/L <0,0006 <0,0006 - 0,1 0,01 

12 Hg mg/L <0,0003 <0,0003 - 0,01 0,001 

13 Pb mg/L <0,001 <0,001 - 0,5 0,05 

14 Ni mg/L 0,05 <0,01 - 0,5  

15 Cr mg/L <0,013 <0,013 - - 0,1 

16 Cu mg/L 0,03 0,02 - 2 0,5 

17 Zn mg/L 0,12 <0,02 - 3 2 

18 COD mg/L 87 34 400 - - 

19 Độ màu Pt-Co 81 356 - 150 600 

20 SO4
2-

 mg/L 37 25 - - 600 

21 Cr (VI) mg/L 0,008 <0,003 - 0,1 - 

22 Coliform MPN/ <0,3 240 - 5.000 200 
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Stt Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN  

Đợt 1 

 

Đợt 2 

 

25:2009/

BTNMT 

(B1) 

40:2011/

BTNMT 

(B) 

39:2011/

BTNMT 

100ml 

23 Bo mg/L <0,1 <0,1 - - 3 

Nguồn: Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, 2022 

Nhận xét: Từ bảng 5.2 cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích mẫu Nƣớc thải 

đầu ra Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác năm 2020 đều thấp hơn so với Quy chuẩn 

QCVN 25:2009/BTNMT (cột B1), QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) và QCVN 

39:2011/BTNMT. 

b. Đối với năm 202  và năm 2022 

b1. Kết quả phân tích nước thải đầu vào 

- Vị trí: Nƣớc thải đầu vào tại bể kỵ khí Công ty cổ phần môi trƣờng đô thị 

- xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (Tọa độ X: 1667421, Y: 

580200). 

- Ngày lấy mẫu: 

Năm 2021 

+ Đợt 1:  17/3/2021 

+ Đợt 2: 14/6/2021 

+ Đợt 3: 29/9/2021 

+ Đợt 4: 03/12/2021 

Năm 2022 

+ Đợt 1:  31/3/2022 

+ Đợt 2: 06/6/2022 

Nƣớc thải đầu vào tại bể hiếu kỵ khí năm 2021 và năm 2022 đƣợc so sánh 

với Quy chuẩn QCVN 25:2009/BTNMT (cột B1) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nƣớc thải của bãi chôn lấp chất thải rắn và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp. 

Bảng 5.3: Kết quả phân tích nƣớc thải đầu vào tại bể hiếu kỵ khí 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 2021 Năm 2022 

QCVN 

25:2009

/BTNM

T (B1) 

QCVN 

40:2011

/BTNM

T (B) 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 

1 BOD5 mg/L 112 200 389 243 81 70 100 - 

2 COD mg/L 203 450 550 553 176 141 400 - 

3 N – Tổng mg/L 26 962 29 26 8,6 20 60 - 

4 Amoni mg/L 16,5 38 5,9 10,4 4,4 9,0 25 - 

5 Độ màu Pt-Co 525 1,9 139 96 93 116 - 150 

6 TSS mg/L 47 192 21 138 30 30 - 100 

7 P – tổng mg/L 4 1,9 2,0 2,5 <0,01 0,59 - 6 

8 Tổng dầu, mỡ mg/L <0,3 15,6 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 - 10 
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Stt Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 2021 Năm 2022 

QCVN 

25:2009

/BTNM

T (B1) 

QCVN 

40:2011

/BTNM

T (B) 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 

khoáng 

9 As mg/L 4,0x10-3 <0,001 7,0x10-3 <0,001 4,4x10-3 <0,001 - 0,1 

10 Hg mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 - 0,01 

11 Pb mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 4,3x10-3 <0,001 - 0,5 

12 Cd mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 0,1 

13 Cr (VI) mg/L 0,078 <0,015 <0,015 <0,001 <0,001 <0,01 - 0,1 

14 Ni mg/L <0,001 <0,2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 0,5 

15 Coliform 
MPN/10

0ml 
150x102 460x104 240x104 460x103 240x102 240x10 

- 5.000 

Nguồn: Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, 2022 

Nhận xét: Từ bảng 5.3 cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích mẫu Nƣớc thải 

đầu vào tại bể kỵ khí tại thời điểm quan trắc năm 2021 và năm 2022 kết quả nhƣ 

sau: 

- Năm 2021: 

+ Đối với QCVN 25:2009/BTNMT (cột B1): chỉ tiêu BOD5 của đợt 1, đợt 2, 

đợt 3, đợt 4 cao hơn quy chuẩn lần lƣợt là 1,12; 2; 3,89, 2,43 lần; chỉ tiêu COD của 

đợt 2, đợt 3, đợt 4 cao hơn quy chuẩn lần lƣợt 1,12, 1,37, 1,38 lần; chỉ tiêu N – tổng 

của đợt 2 cao hơn quy chuẩn 16,03 lần; chỉ tiêu Amoni của đợt 2 cao hơn quy 

chuẩn 1,52 lần. 

+ Đối với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B): Hầu hết các chỉ tiêu phân tích 

đều nằm trong QCVN 40:2011/BTNMT, riêng chỉ tiêu chỉ tiêu độ màu của đợt 1 

cao hơn quy chuẩn 3,5 lần, chỉ tiêu TSS của đợt 2 và đợt 4 cao hơn quy chuẩn lần 

lƣợt là 1,92 và 1,38 lần, Coliform của 4 đợt cao hơn quy chuẩn lần lƣợt là 13, 920, 

480, 92 lần. 

- Năm 2022: Nƣớc thải đầu vào tại bể kỵ khí tại thời điểm quan trắc năm 

2022 hầu hết chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 

25:2009/BTNMT (cột B1)  và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). Riêng chỉ tiêu 

Coliform tại đợt 1 cao hơn quy chuẩn Coliform 4,8 lần. 

b2. Kết quả phân tích nước thải đầu ra 

- Vị trí: Nƣớc thải đầu ra Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác, tại khu xử lý chất thải 

rắn y tế nguy hại tập trung – xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành,  tỉnh Quảng 

Ngãi (Tọa độ X: 1667484, Y: 580040). 

- Ngày lấy mẫu: 

Năm 2021 

+ Đợt 1:  17/3/2021 

+ Đợt 2: 14/6/2021 

+ Đợt 3: 29/9/2021 

+ Đợt 4: 03/12/2021 

Năm 2022 
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+ Đợt 1: 31/3/2022 

+ Đợt 2: 06/6/2022 

Nƣớc thải đầu ra Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác năm 2021 và năm 2022 đƣợc 

so sánh với Quy chuẩn QCVN 25:2009/BTNMT (cột B1) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải của bãi chôn lấp chất thải rắn và QCVN 39:2011/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc dùng cho tƣới tiêu. 

Bảng 5.4: Kết quả phân tích nƣớc thải đầu ra Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác 

Stt 
Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

Năm 2021 Năm 2022 QCVN  

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 

25:2009

/BTNM

T (B1) 

39:2011/

BTNMT 

1 BOD5 mg/L 30 30 8 2 8,0 13 100 - 

2 COD mg/L 74 65 22 22 17 25 400 - 

3 
N – 

Tổng 
mg/L 46 22 13,2 3,4 6,1 8,7 60 - 

4 Amoni mg/L 4,9 0,11 <0,02 <0,02 0,083 <0,02 25 - 

5 pH mg/L 6,7 7,5 6,6 7,4 6,7 7,2 - 5,5-9 

6 DO mg/L 7,7 4,7 6,5 4,8 5,8 6,6 - ≥2 

7 TSS mg/L 6 <0,3 <0,3 9 7,0 5,0 - - 

8 Cl
-
 mg/L 320 500 263 170 140 150 - 350 

9 SO4
2-

 mg/L 17,2 12,2 26 <4 26 24 - 600 

10 Bo mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 3 

11 As mg/L 3,0x10
-3

 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 0,05 

12 Cd mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 0,01 

13 Cr mg/L <0,001 <0,015 <0,015 <0,001 <0,001 <0,001 - 0,1 

14 Hg mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 - 0,001 

15 Cu mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 - 0,5 

16 Pb mg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 0,05 

17 Zn mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - 2 

Nguồn: Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, 2022 

Nhận xét: Từ bảng 5.4 cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích mẫu Nƣớc thải 

đầu ra Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác tại thời điểm quan trắc năm 2021 và năm 2022 

đều thấp hơn so với Quy chuẩn QCVN 25:2009/BTNMT (cột B1) và QCVN 

39:2011/BTNMT. Riêng chỉ tiêu Cl
-
 của đợt 2 năm 2021 cao hơn QCVN 

39:2011/BTNMT 1,43 lần. 

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

a. Đối với năm 2020 

- Vị trí: Mẫu khí xung quanh tại khuôn viên khu xử lý chất thải rắn y tế 

nguy hại tập trung – xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành,  tỉnh Quảng Ngãi (Tọa 

độ X: 1667501, Y: 580041). 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Đợt 1:  15/9/2020 
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+ Đợt 2: 24/12/2020 

Mẫu khí xung quanh tại khuôn viên khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại 

tập trung năm 2020 đƣợc so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về độ rung. 

Bảng 5.5: Mẫu khí xung quanh tại khuôn viên khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập 

trung năm 2020 

S

tt 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

Đợt 1 Đợt 2 
05:2013/

BTNMT 

26:2010/B

TNMT 

27:2010/BT

NMT 

1 
Nhiệt 

độ 
0
C 34 29 - - - 

2 Độ ẩm % 60 73 - - - 

3 
Vận tốc 

gió 
m/s <0,4 <0,4 - - - 

4 

Cƣờng 

độ chiếu 

sáng 

Lux 970 79.300 - - - 

5 Độ ồn dBA 58 64 - 70 - 

6 Độ rung dB 38 39 -  75 

Nguồn: Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, 2022 

Nhận xét: Từ bảng 5.5 cho thấy kết quả phân tích mẫu khí xung quanh tại 

khuôn viên khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tại thời điểm quan trắc 

năm 2020 đều nằm trong giới hạn cho phép của  QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 

26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT.  

b. Đối với năm 202  và năm 2022 

- Vị trí:  

+ Vị trí 1: Mẫu khí làm việc khu vực văn phòng điều hành - khu xử lý chất 

thải rắn y tế nguy hại tập trung – xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành,  tỉnh 

Quảng Ngãi (Tọa độ X: 1667525, Y: 580045). 

+ Vị trí 2: Mẫu khí làm việc khu vực lò hấp chất thải lây nhiễm - khu xử lý 

chất thải rắn y tế nguy hại tập trung – xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành,  tỉnh 

Quảng Ngãi (Tọa độ X: 1667467, Y: 580060). 

+ Vị trí 3: Mẫu khí làm việc khu vực xử lý nƣớc rỉ rác - khu xử lý chất thải 

rắn y tế nguy hại tập trung – xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành,  tỉnh Quảng 

Ngãi (Tọa độ X: 1667473, Y: 580057). 

- Ngày lấy mẫu: 

Năm 2021 

+ Đợt 1:  17/3/2021 

+ Đợt 2: 14/6/2021 
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+ Đợt 3: 29/9/2021 

+ Đợt 4: 03/12/2021 

Năm 2022 

+ Đợt 1:  31/3/2022 

+ Đợt 2: 06/6/2022 

Mẫu khí làm việc tại khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung năm 

2021 và năm 2022 đƣợc so sánh với QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; QCVN 

24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho 

phép về tiếng ồn tại nơi làm việc và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung. 

Bảng 5.6: Mẫu khí làm việc tại khuôn viên khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập 

trung năm 2021 và năm 2022 

Năm 

thực 

hiện 

Chỉ tiêu Nhiệt độ Độ ẩm 
Vận tốc 

gió 

Cƣờng 

độ chiếu 

sáng 

Độ ồn 
Độ 

rung 

Đơn vị 
0
C % m/s Lux dBA dB 

Năm 

2021 

Vị trí 

1 

Đợt 1 36 59 1,1 1.966 61 43 

Đợt 2 33 67 <0,4 1.920 66 34 

Đợt 3 33 69 <0,4 111.000 68 37 

Đợt 4 28 71 <0,4 111.000 63 38 

Vị trí 

2 

Đợt 1 32 63 <0,4 170 71 38 

Đợt 2 33 65 <0,4 201 73 40 

Đợt 3 32 68 <0,4 111.000 68 38 

Đợt 4 29 68 <0,4 115.000 65 35 

Vị trí 

3 

Đợt 1 35 63 0,6 1.966 65 37 

Đợt 2 34 67 <0,4 1.897 66 34 

Đợt 3 32 68 <0,4 115.000 68 44 

Đợt 4 26 73 <0,4 111.000 67 35 

Năm 

2022 

Vị trí 

1 

Đợt 1 30 80 <0,4 111.000 58 39 

Đợt 2 34 62 <0,4 1.966 62 0,004 

Vị trí 

2 

Đợt 1 29 80 <0,4 115.000 65 36 

Đợt 2 32 64 <0,4 192 75 0,005 

Vị trí 

3 

Đợt 1 30 81 <0,4 111.000 62 37 

Đợt 2 33 61 <0,4 1.877 65 0,004 

QCVN 

26:2016/B

YT 
18-32 40-80 0,2-1,5 ≥500 - - 

24:2016/B

YT 
- - - - 85   

27:2010/B

TNMT 
- - - - - 70 

Nguồn: Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, 2022 

Nhận xét: Từ bảng 5.6 cho thấy kết quả phân tích mẫu khí làm việc 3 vị trí 
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lấy mẫu tại khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung năm 2021 và năm 

2022 tại thời điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 27:2010/BTNMT. Tuy nhiên có 

một số chỉ tiêu cao hơn quy chuẩn, cụ thể: 

+ Năm 2021: nhiệt độ tại khu vực văn phòng điều hành đợt 1, 2, 3, khu vực 

lò hấp chất thải lây nhiễm đợt 2, khu vực xử lý nƣớc rỉ rác đợt 1, 2 cao hơn quy 

chuẩn 26:2016/BYT từ 1 - 5
0
C; Cƣờng độ chiếu sáng tại vị trí khu vực lò hấp 

chất thải lây nhiễm đợt 1, 2 thấp hơn quy chuẩn 26:2016/BYT từ 0,34 – 0,4. 

+ Năm 2022:  nhiệt độ tại khu vực văn phòng điều hành đợt  2, khu vực xử 

lý nƣớc rỉ rác đợt 2 cao hơn quy chuẩn 26:2016/BYT từ 1 - 2
0
C; Cƣờng độ chiếu 

sáng tại vị trí khu vực lò hấp chất thải lây nhiễm đợt 2 thấp hơn quy chuẩn 

26:2016/BYT từ 0,384; độ ẩm tại khu vực xử lý nƣớc rỉ rác cao hơn quy chuẩn 

26:2016/BYT 1%. 

5.3. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bùn thải 

- Vị trí: Mẫu bùn thải từ máy ép bùn của HTXL nƣớc thải rỉ rác tại  khu xử 

lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung – xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành,  

tỉnh Quảng Ngãi (Tọa độ X: 1667468, Y: 580079). 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Năm 2020:   

Đợt 1:  15/9/2020 

Đợt 2: 24/12/2020 

+ Năm 2021 

Đợt 1:  17/3/2021 

Đợt 2: 14/6/2021 

Đợt 3: 29/9/2021 

Đợt 4: 03/12/2021 

+ Năm 2022 

Đợt 1:  31/3/2022 

Đợt 2: 06/6/2022 

Mẫu bùn thải từ máy ép bùn của HTXL nƣớc thải rỉ rác tại  khu xử lý chất 

thải rắn y tế nguy hại tập trung năm 2020, năm 2021 và năm 2022 đƣợc so sánh 

với QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngƣỡng nguy hại 

đối với bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc. 

Bảng 5.7: Kết quả phân tích bùn thải từ máy ép bùn của HTXL nƣớc thải rỉ rác 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2021 QCVN 

50:2013/

BTNMT 
Đợt 

1 

Đợt 

2 

Đợt 

1 

Đợt 

2 

Đợt 

3 

Đợt 

4 

Đợt 

1 
Đợt 2 

1 As ppm 1,35 2,1 1,1 1,6 13,6 0,76 KPH KPH 40 
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Stt Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2021 QCVN 

50:2013/

BTNMT 
Đợt 

1 

Đợt 

2 

Đợt 

1 

Đợt 

2 

Đợt 

3 

Đợt 

4 

Đợt 

1 
Đợt 2 

2 Cd ppm <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 KPH KPH 10 

3 Pb ppm 39 30 12,5 28 4,09 1,95 KPH KPH 300 

4 Zn ppm 111 93 80 90 34 84,46 6,47 10,8 5.000 

5 Ni ppm 24 27 13 39,6 19,2 12,37 1,24 2,65 1.400 

6 Hg ppm <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 KPH KPH 4 

7 Ag ppm <3 <3 <0,1 KPH KPH KPH KPH KPH 100 

8 Coban ppm <15 <15 <0,1 <0,3 2,35 KPH KPH 1,8 0,6 

9 Cr (VI) ppm <2 <2 <0,1 KPH KPH KPH KPH KPH 100 

10 Xyanua ppm <5 <5 5 KPH KPH KPH KPH KPH 590 

11 Tổng dầu ppm 132 92 163 262 157 0,001 KPH 219 1.000 

12 Phenol ppm <2 <2 2 KPH KPH KPH KPH KPH 20.000 

13 Benzen ppm <3 <3 <0,1 KPH KPH KPH KPH KPH 10 

14 Clobenzen ppm <1 <1 <0,1 KPH KPH KPH KPH KPH 1.400 

15 Toluen ppm <3 <3 <0,1 KPH KPH KPH KPH KPH 20.000 

16 Naptalen ppm <5 <5 <0,1 KPH KPH KPH KPH KPH 1.000 

17 
Metyl – 

Parathion 
ppm 

<0,0

2 

<0,0

2 

<0,0

2 
KPH KPH KPH 

KPH KPH 20 

18 

Tỷ số T 

(quy ra từ 

độ ẩm) 

- 0,94 0,05 0,15 0,51 0,6 0,29 

 

0,3 

 

0,54 

- 

19 Độ ẩm % - - 84,5 49 - 71,5 70 - - 

Nguồn: Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi, 2022 

Ghi chú: T: tỷ số gi a khối lượng thành phần rắn khô trong mẫu bùn thải 

trên tổng khối lượng mẫu bùn thải. 

Nhận xét: Từ bảng 5.7 cho thấy kết quả phân tích mẫu bùn thải từ máy ép 

bùn của HTXL nƣớc thải rỉ rác tại  khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập 

trung tại các đợt quan trắc năm 2020, năm 2021 và năm 2022 đều nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về ngƣỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc. 

(Phiếu kết quả các chỉ tiêu phân tích các năm 2020, 2021, 2022 được đính 

kèm phụ lục 1). 
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CHƢƠNG 6 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi đã đƣợc Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tại 

Quyết định số 1339/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2017 và cấp giấy phép xử lý chất 

thải nguy hại Mã số QLCTNH: 3.136.VX. Các công trình bảo vệ môi trƣờng của 

dự án đã vận hành thử nghiệm và đang hoạt động ổn định, hiệu quả. Nên Chủ cơ 

sở không thực hiện Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

6. 2. Chƣơng trình quan trắc chất thải 

6.2. . Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Giám sát hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác 

- Vị trí giám sát:  

+ Nƣớc thải đầu vào tại bể kỵ khí (Tọa độ X: 1667421, Y: 580200). 

+ Nƣớc thải đầu ra Hệ thống xử lý nƣớc rỉ rác, tại khu xử lý chất thải rắn y 

tế nguy hại tập trung – xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

(Tọa độ X: 1667484, Y: 580040). 

- Các thông số giám sát:  pH, DO, TSS, COD, BOD5, N tổng, Amoni, 

Clorua, Sulfate, Hàm lƣợng Bo, Asen, Cadimi, Crom, Thủy ngân, Đồng, Chì, 

Kẽm, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải của bãi chôn lấp chất thải rắn (cột B1 ) và QCVN 

39:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc dùng cho 

tƣới tiêu. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần hoặc giám sát đột xuất khi có sự cố môi 

trƣờng hoặc có kiến nghị của chính quyền địa phƣơng hay có khiếu nại của nhân 

dân. 

b. Giám sát không khí làm việc 

- Vị trí giám sát:  

+ Vị trí 1: Mẫu khí khu vực văn phòng điều hành - khu xử lý chất thải rắn y 

tế nguy hại tập trung – xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành,  tỉnh Quảng Ngãi 

(Tọa độ X: 1667525, Y: 580045). 

+ Vị trí 2: Mẫu khí khu vực lò hấp chất thải lây nhiễm - khu xử lý chất thải 

rắn y tế nguy hại tập trung – xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành,  tỉnh Quảng 

Ngãi (Tọa độ X: 1667467, Y: 580060). 

+ Vị trí 3: Mẫu khí khu vực xử lý nƣớc rỉ rác - khu xử lý chất thải rắn y tế 

nguy hại tập trung – xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành,  tỉnh Quảng Ngãi (Tọa 

độ X: 1667473, Y: 580057). 
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- Các thông số giám sát: Chiếu sáng, tiếng ồn, vi khí hậu, rung 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 22/2016/BYT; QCVN 24/2016/BYT; QCVN 

26/2016/BYT QCVN 27/2016/BYT. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần hoặc giám sát đột xuất khi có sự cố môi trƣờng 

hoặc có kiến nghị của chính quyền địa phƣơng hay có khiếu nại của nhân dân. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục 

Không có 

6.2.3. Chương trình quan trắc môi trường khác 

a. Giám sát thiết bị hấp 

- Giám sát hiệu quả xử lý của thiết bị hấp 

+ Các thông số giám sát: Sử dụng kết hợp chỉ thị vi sinh vật và chỉ thị nhiệt 

+ Tần suất giám sát: 1 lần/tháng hoặc 1 lần/40 mẻ tùy điều kiện nào đến 

trƣớc. 

+ Vị trí giám sát: 02 lò hấp chất thải lây nhiễm 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 55:2013/BTNMT. 

- Giám sát nhiệt độ buồng hấp 

+ Các thông số giám sát: chỉ thị nhiệt 

+ Tần suất giám sát: 1 lần/tuần. 

+ Vị trí giám sát: 02 lò hấp chất thải lây nhiễm 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 55:2013/BTNMT. 

b. Giám sát bùn thải 

- Vị trí giám sát: Mẫu bùn thải từ máy ép bùn của HTXL nƣớc thải rỉ rác tại  

khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung – xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành,  tỉnh Quảng Ngãi (Tọa độ X: 1667468, Y: 580079). 

- Các thông số giám sát: pH, As, Ba, Ag, Cd, Pb, Co, Zn, Ni, Se, Hg, 

Cr(VI), tổng xyanua, tổng dầu, phenol, benzen, clobenzen, toluen, naptalen, 

metyl parathion. 

- Tần suất: 3 tháng/lần hoặc giám sát đột xuất khi có sự cố môi trƣờng hoặc có 

kiến nghị của chính quyền địa phƣơng hay có khiếu nại của nhân dân. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 50:2013/BTNMT  

6.3. Kinh phí thực hiện chƣơng trình quan trắc hàng năm 

Bản 6.1: Dự toán kinh phí giám sát môi trƣờng  

Stt Hạng mục Số lƣợng mẫu Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) 

1 Nƣớc thải 2 vị trí * 4 lần/năm 7.500.000 60.000.000 

2 Khí thải 3 vị trí * 4 lần/năm 2.000.000 24.000.000 
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Stt Hạng mục Số lƣợng mẫu Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) 

3 Bùn thải 1 vị trí * 4 lần/năm 12.000.000 48.000.000 

4 Thiết bị hấp 2 vị trí * 12 lần/năm 5.000.000 120.000.000 

Tổng 228.000.000 
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Chƣơng 7 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 

Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi đã đƣợc Bộ 

tài nguyên và Môi trƣờng cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại Mã số 

QLCTNH: 3.136.VX ngày 20/9/2020. Từ ngày đƣợc cấp phép đến nay, Khu xử 

lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi chƣa đƣợc kiểm tra, 

thanh tra về bảo vệ môi trƣờng của cơ quan chức năng. 
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Chƣơng 8 

CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƢ 

Ban quan lý các dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện cam kết các số liệu, 

tài liệu của hồ sơ đề nghị cấp phép môi trƣờng là hoàn toàn chính xác.  

Ban quan lý các dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện cam kết thực hiện 

nghiêm chỉnh Luật bảo vệ môi trƣờng và các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật 

bảo vệ môi trƣờng. 

Ban quan lý các dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện cam kết xử lý nƣớc 

thải của Cơ sở Hệ thống xử lý nƣớc thải KCN Tịnh Phong (giai đoạn 1)” đạt 

QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải của bãi 

chôn lấp chất thải rắn (cột B1 ) và QCVN 39:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc dùng cho tƣới tiêu trƣớc khi tuần hoàn tƣới 

cây và dƣỡng ẩm cho các ô chứa trong khu vực bãi chôn lấp Nghĩa Kỳ. 

Ban quan lý các dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện cam kết chịu hoàn 

toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ƣớc Quốc tế, 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trƣờng và nếu để xảy ra các 

sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng. 


