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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Thông tin về chủ dự án:  

- Tên chủ dự án đầu tư: Tổng Công ty Viglacera - CTCP.  

- Địa chỉ văn phòng Tầng 16 và 17, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Anh Tuấn. 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 024.35536660; Fax: 024.35536671;  

- E-mail: vgc@hn.vnnn.vn  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100108173 do Sở kế hoạch và đầu 

tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/10/2010, cấp thay đổi lần 08 ngày 

26/02/2018. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 6365170888 do Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp chứng nhận lần đầu ngày 07/11/2018. 

1.2. Thông tin về dự án: 

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp 

Yên Phong II-C. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Xã Tam Giang, xã Đông Tiến và thị trấn Chờ, 

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

- Phạm vi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm các nguồn phát sinh 

chất thải thuộc dự án và các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

bao gồm: Hệ thống thu gom và thoát nước mưa; hệ thống thu gom nước thải; 

Trạm XLNT tập trung, mô đun 1 công suất 4.400 m3/ngày đêm; kho chứa chất 

thải nguy hại.  

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Văn bản số 362/SXD-ĐT&HT ngày 

18/12/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc thông báo kết quả thẩm 

định thiết kế cơ sở phần xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Trạm XLNT tập 

trung công suất 4.400 m3/ngày đêm tại KCN Yên Phong II-C, huyện Yên 

Phong. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Quyết định số 1348/QĐ-BTNMT ngày 23/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án 

“Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Phong 

II-C”. 

- Các hồ sơ pháp lý khác của dự án: 

 Quyết định giao đất: 

 Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc giao đất cho Tổng Công ty Viglacera – CTCP 

thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng KCN Yên Phong II-C, tại xã Tam Giang, xã Đông Tiến và 

thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (đợt 1). Diện tích thuê đất 260.821 

m2 đất. 
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 Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc giao đất cho Tổng Công ty Viglacera – CTCP 

thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng KCN Yên Phong II-C, tại xã Tam Giang, xã Đông Tiến và 

thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (đợt 2). Diện tích thuê đất 

75.118,3 m2 đất. 

 Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc giao đất cho Tổng Công ty Viglacera – CTCP 

thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng KCN Yên Phong II-C, tại xã Tam Giang, xã Đông Tiến và 

thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (đợt 3). Diện tích thuê đất 

271.138,7 m2 đất. 

 Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc giao đất cho Tổng Công ty Viglacera – CTCP 

thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng KCN Yên Phong II-C, tại xã Tam Giang, xã Đông Tiến và 

thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (đợt 4). Diện tích thuê đất 

915.318,1 m2 đất. 

 Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc giao đất cho Tổng Công ty Viglacera – CTCP 

thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng KCN Yên Phong II-C, tại xã Tam Giang, xã Đông Tiến và 

thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (đợt 5). Diện tích thuê đất 

324.584,4 m2 đất. 

 Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh 

về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng KCN 

Yên Phong II – Phân khu C, tỷ lệ 1/2000, tỉnh Bắc Ninh; 

 Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 1732/TD-PCCC-P4 

ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ. 

 Giấy phép xả nước thải số 440/GP-TCTL-QLCT ngày 17/11/2021 của 

Tổng cục Thủy lợi. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 4.400 m3/ngày 

đêm. 

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

tư công): Dự án nhóm A (dự án hạ tầng khu công nghiệp). 

- Dự án có tiêu chí về môi trường thuộc nhóm I theo quy định tại Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, mục số 1. 

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

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

 Phạm vi, diện tích 

KCN Yên Phong II-C có tổng diện tích theo phê duyệt là 221,32 ha, thuộc địa 

phận xã Tam Giang, xã Đông Tiến và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

Ranh giới như sau: 
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- Phía Bắc giáp dân cư các xã: Dũng Liệt và Tam Đa; 

- Phía Nam giáp kênh Bắc và khu dân cư xã Yên Trung; 

- Phía Đông giáp khu dân cư các xã: Thụy Hòa và Yên Trung; 

- Phía Tây giáp khu dân cư các xã: Yên Trung và Dũng Liệt. 

 Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

- Loại hình: Khu công nghiệp, tập trung vào lĩnh vực xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng KCN. 

- Quy mô diện tích KCN Yên Phong II-C là 221,32 ha; trong đó cơ cấu sử dụng 

đất như sau: 

Bảng 1.1: Cơ cấu sử dụng đất của KCN Yên Phong II-C 

TT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

A Đất KCN 2.192.200,00 100,00 

I Công trình hành chính, dịch vụ 21.975,88 1,00 

II Nhà máy, kho tàng 1.407.871,92 64,22 

1 Đất nhà máy, kho tàng 1.339.824,01  

2 Đất nhà máy, kho tàng hiện trạng 68.047,91  

III Cây xanh, mặt nước 278.888,03 12,72 

1 Cây xanh 221.029,10 10,08 

2 Mặt nước 57.858,93 2,64 

IV Các khu kỹ thuật 46.826,01 2,14 

1 Nhà máy nước sạch 21.250,00  

2 Khu xử lý nước thải 25.576,01  

V Giao thông 319.151,66 14,56 

1 Đất đường giao thông 296.796,41  

2 Đất bãi đỗ xe 22.355,25  

VI Đất nghĩa trang 117.486,50 5,36 

B Đất thương mại dịch vụ phục vụ KCN 11.721,24  

C Diện tích đất đấu nối giao thông với 

ĐT.295 (bao gồm dải cây xanh dọc 

đường thu gom ĐT.285B) 

9.308,16  

 Tổng diện tích 2.213.229,40 100,000 
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Hình 1.1: Mặt bằng tổng thể KCN Yên Phong I  mở rộng 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Với đặc thù là dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, vì vậy công nghệ sản xuất 

của Dự án liên quan đến quá trình quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng KCN. Trong quá 

trình vận hành dự án, Chủ dự án đóng vai trò đơn vị đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật, việc đầu tư xây dựng các nhà máy, xí nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt do 

các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện theo các dự án riêng trên cơ sở thỏa thuận với Chủ dự 

án theo hình thức hợp đồng thuê lại đất và dịch vụ hạ tầng kỹ thuật. Quy chế quản lý 

hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư thứ cấp được mô tả, bao gồm: 

a. Quản lý hoạt động đấu nối hạ tầng kỹ thuật 

- Đấu nối hệ thống thu gom và thoát nước thải: Hoạt động đấu nối hệ thống thu 

gom nước thải của các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN tuân thủ theo quy chế quản lý 

chung và quản lý của chủ dự án về đấu nối hạ tầng. Yêu cầu về quản lý chất lượng 

nước thải từ các nhà máy xí nghiệp khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý tập 

trung của KCN, bao gồm:  

 + Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt từ các nhà máy trong KCN 

được thu gom và xử lý tách loại dầu mỡ, xử lý sơ bộ tại bể tự hoại cải tiến trước khi 

đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN. 

 + Đối với nước thải sản xuất công nghiệp: Các nhà máy xí nghiệp trong KCN 
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đảm bảo thu gom và xử lý nước thải công nghiệp đáp ứng Tiêu chuẩn đấu nối với hệ 

thống nước thải của khu công nghiệp.   

 - Thu gom rác thải và vệ sinh môi trường: Các nhà máy trong KCN có trách 

nhiệm tự thu gom, quản lý và hợp đồng với đơn vị có năng lực xử lý theo qui định. 

b. Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng công trình hạ tầng kỹ thuật 

 - Trong giai đoạn vận hành dự án bao gồm việc vận hành hệ thống giao thông 

và hạ tầng kỹ thuật của dự án do Chủ dự án thực hiện theo quy định của nhà nước, cụ 

thể: 

 + Hoạt động của hệ thống giao thông: Việc tuân thủ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống 

đường giao thông được thực hiện thường xuyên theo quy định hiện hành về quản lý và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.  

 + Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường: Duy trì vận hành hệ thống 

cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, đảm bảo khả năng vận hành tối đa công suất 

thiết kế các hạng mục này. Công tác bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa được thực hiện 

thường xuyên trong suốt quá trình vận hành dự án.  

- Ngoài ra, dự án thực hiện đầy đủ những vấn đề môi trường liên quan đến sự 

cố, rủi ro trong vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án. 

Các ngành nghề được phép thu hút đầu tư vào KCN Yên Phong II-C theo Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định số 1348/QĐ-BTNMT 

ngày 23/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm: 

Bảng 1.2. Danh mục các lĩnh vực sản xuất công nghiệp dự kiến thu hút đầu tư vào 

KCN Yên Phong II-C đã đươch phê duyệt trong báo cáo ĐTM của dự án 

TT Các ngành nghề công nghiệp thu hút đầu tư 

Mã ngành (theo Quyết 

định số 27/2018/QĐ-

TTg ngày 06/7/2018) 

1 Vật liệu xây dựng và cơ khí:  

1.1 
Sản xuất sản phẩm từ gỗ (không bao gồm sản xuất ván 

sợi MDF, HDF) 
162 

1.2 
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (không bao gồm 

sản xuất các sản phẩm tái chế) 
221, 222 

1.3 

Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, và dịch vụ 

xử lý, gia công kim loại (không bao gồm công đoạn xi 

mạ, làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất) 

259 

1.4 Sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 281; 282 

1.5 
Đúc kim loại (không bao gồm thu gom, tái chế các kim 

loại phế liệu) 
243 

2 
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học 

261, 262, 263, 264, 

265, 266, 267, 268 

3 Công nghiệp điện tử, tiêu dùng cao cấp:  

3.1 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 291; 292; 293 

3.2 Sản xuất phương tiện vận tải khác 309 
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TT Các ngành nghề công nghiệp thu hút đầu tư 

Mã ngành (theo Quyết 

định số 27/2018/QĐ-

TTg ngày 06/7/2018) 

3.3 
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và 

phục hồ chức năng 
325 

4 Công nghiệp thực phẩm, chế biến nông lâm thủy sản  

4.1 
Sản xuất chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc, gia cầm 

và thủy sản 
103; 107; 108 

4.2 Sản xuất đồ uống 110 

5 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 521 

6 
Các ngành công nghiệp sạch khác như: công nghiệp 

nhẹ, hàng tiêu dùng, dược phẩm, thức ăn gia súc 
 

6.1 Sản xuất giường tủ, bàn ghế; 310 

6.2 Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 210 

6.3 Sản xuất thiết bị điện 
271; 273; 274; 275; 

279 

6.4 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 329 

6.5 Dệt (không bao gồm công đoạn nhuộm) 131, 139 

6.6 May mặc, sản xuất giày dép 141, 143, 152 

6.7 Công nghiệp hỗ trợ, sản xuất điều hòa không khí 353 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án là hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN và các doanh nghiệp 

được thu hút đầu tư vào KCN. 

a. Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật   

Chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên 

diện tích 1.846.980,5 m2, còn lại 366.219,5 m2 (chiếm tỷ lệ 16%) sẽ hoàn thành giải 

phóng mặt bằng cuối năm 2022. Thống kê các hạng mục đã hoàn thành như sau: 

Bảng 1.3: Thống kê các hạng mục công trình đã hoàn thành tại dự án 

TT Hạng mục Phê duyệt theo báo cáo 

ĐTM 

Thực tế đã hoàn 

thiện 

Các hạng mục 

tiếp tục thực hiện 

trong giai đoạn 

tiếp theo 

1 San nền Quy mô 221,32 ha Đã hoàn thiện 84% Tiếp tục xây 

dựng 16% khối 

lượng còn lại vào 

cuối năm 2022. 

2 Hệ thống 

đường giao 

thông 

Đã hoàn thiện 90% Tiếp tục xây 

dựng 10% khối 

lượng còn lại vào 

cuối năm 2022 
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3 Hệ thống 

cấp nước 

Đã hoàn thiện 95% Tiếp tục xây 

dựng 5% khối 

lượng còn lại vào 

cuối năm 2022 

4 Cây xanh, 

cảnh quan 

Đã hoàn thiện 70% Tiếp tục xây 

dựng 30% khối 

lượng còn lại vào 

cuối năm 2022 

5 Hệ thống 

thu gom, 

thoát nước 

mưa 

Đã hoàn thiện 95% Tiếp tục xây 

dựng 5% khối 

lượng còn lại vào 

cuối năm 2022 

6 Hệ thống 

thu gom, 

thoát nước 

thải 

Đã hoàn thiện 95% Tiếp tục xây 

dựng 5% khối 

lượng còn lại vào 

cuối năm 2022 

7 Hệ thống xử 

lý nước thải 

Tổng công suất 17.000 

m3/ngày đêm, trong đó: 

- Mô đun 1: Công suất 

4.400 m3/ngày đêm; 

- Mô đun 2: công suất 

8.400 m3/ngày đêm. 

- Mô đun 3: công suất 

4.200 m3/ngày đêm. 

- Hồ sự cố dung tích 

51.405 m3. 

- Mô đun 1: Công 

suất 4.400 m3/ngày 

đêm. 

- Hồ sự cố dung tích 

13.200 m3. 

- Trạm quan trắc tự 

động, liên tục nước 

thải sau xử lý, thông 

số: Lưu lượng (đầu 

vào, đầu ra), pH, 

nhiệt độ, TSS, COD, 

Amoni. 

- Mô đun 2: công 

suất 8.400 

m3/ngày đêm 

(đang xây dựng, 

dự kiến hoàn 

thành xây dựng 

vào cuối quý 1 

năm 2023). 

- Mô đun 3: công 

suất 4.200 

m3/ngày đêm. 

- Hồ sự cố dung 

tích 38.205 m3. 

8 Hệ thống xử 

lý nước cấp 

Công suất 20.000 

m3/ngày đêm 

- Chưa xây dựng 

- Đã xây dựng Trạm 

bơm phòng cháy + 

sản xuất công suất 

10.000 m3/ngày đêm 

lấy nước sạch từ 

KCN Yên Phong I 

mở rộng. 

Trạm xử lý nước 

cấp công suất 

20.000 m3/ngày 

đêm. 
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Hình 1.2: Khu vực đang thực hiện giải phóng mặt bằng được bôi màu trên bản vẽ 

 

Hình 1.3: Nhà điều hành KCN Yên Phong II-C 



16 

 

 

Hình 1.4: Các tuyến đường nội bộ trong KCN 

b. Về các doanh nghiệp đã thu hút đầu tư vào KCN 

Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, Chủ đầu tư đã thu 

hút được 11 doanh nghiệp đầu tư vào KCN Yên Phong II-C, trong đó hầu hết các 

doanh nghiệp đang xây dựng, cụ thể như sau: 
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Bảng 1.4: Các doanh nghiệp đã thu hút đầu tư vào KCN Yên Phong II-C 

TT 

Tên doanh nghiệp 
Diện tích 

(m2) 
Ngành nghề 

Lưu lượng 

nước cấp đăng 

ký (m3/ngđ) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngđ) 

Trạng thái hoạt 

động 

1 Công ty TNHH 

Hyosung financial 

system Vina 

130.000 Sản xuất máy rút tiền tự động (ATM). 

+ Sản xuất máy rút và gửi tiền tự động 

(TCR). 

+ Sản xuất Ki-ốt tự động không người vận 

hành để đặt hàng, thanh toán, phát phiếu số 

thứ tự, tự nhận hàng. 

125 100 - Đã xây dựng 

hoàn thiện; 

- Đang thực hiện 

các thủ tục cấp 

phép môi 

trường. 

2 Công ty TNHH 

HB Tech 

20.000 

- Sản xuất linh kiện của ăng-ten, linh kiện 

của bộ lọc thiết bị RF. 

- Sản xuất linh kiện cơ khí của vỏ máy rút 

tiền tự động. 

30 20 - Đã xây dựng 

hoàn thiện; 

- Đang thực hiện 

các thủ tục cấp 

phép môi 

trường. 

3 Công ty TNHH 

Yamagata Việt 

Nam 

25.000 In ấn các sản phẩm không phải là xuất bản 

phẩm như: tài liệu hướng dẫn sử dụng các 

loại, tờ đơn, tờ gấp quảng cáo sản phẩm, 

bao bì các loại và các sản phẩm in khác 

không phải là xuất bản phẩm (không bao 

gồm các sản phẩm báo chí, tem chống giả, 

vàng mã, chứng minh thư, hộ chiếu, văn 

bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc 

dân, tiền, giấy tờ có giá trị, hóa đơn tài 

chính, séc). 

37,5 30 Đang xây dựng 

4 Công ty TNHH 

DVTM và sản xuất 

Bình Kiên 

10.000 
- Sản xuất bao bì bằng gỗ; 

- In ấn. 

30 20 Đang xây dựng 
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5 Công ty TNHH 

Amkor technology 

Việt Nam 

230.878 
- Sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, 

thiết bị bán dẫn. 

6.000 4.850 Đang xây dựng 

6 Công ty TNHH 

KTG industrial 

Yên Phong 

150.000 - Đầu tư, xây dựng hệ thống văn phòng, nhà 

xưởng, kho bãi xây dựng sẵn cho thuê để 

sản xuất công nghiệp. 

227,5 182 Đang xây dựng 

7 Công ty Cổ phần 

ĐTTM và phát 

triển Sao Việt 

20.000 

- Cho thuê nhà xưởng 

  Chưa xây dựng 

8 Công ty Cổ phần 

ĐTXD và thương 

mại Mai Việt 

24.658 

- Cho thuê nhà xưởng 

  Chưa xây dựng 

9 Công ty TNHH 

VEN 

10.000 
- Sản xuất linh kiện điện tử. 

  Chưa xây dựng 

10 Công ty TNHH 

TLB Vina 

34.840 
- Sản xuất linh kiện điện tử. 

  Chưa xây dựng 

11 Công ty TNHH 

DAEHA Việt Nam 

20.000 
- Sản xuất linh kiện điện tử. 

  Chưa xây dựng 

 Tổng 675.376  6.450 5.202  

Tổng diện tích đất đã cho thuê là 675.376 m2, diện tích đất công nghiệp còn trống là 664.443 m2. Tỷ lệ lấp đầy đạt 50% tính 

theo diện tích đất công nghiệp. 

Trong số 11 doanh nghiệp đã thu hút đầu tư có 02 doanh nghiệp đã hoàn thành xây dựng, đang trong quá trình hoàn thiện các 

thủ tục đề nghị cấp giấy phép môi trường; 04 doanh nghiệp đang xây dựng; 05 doanh nghiệp chưa xây dựng. Dự kiến lưu lượng nước 

thải phát sinh khoảng 5.202 m3/ngày đêm. Dự án đã xây dựng hoàn thiện Trạm XLNT tập trung – mô đun 1, công suất 4.400 m3/ngày 

đêm, hiện đang triển khai xây dựng mô đun 2, công suất 8.400 m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các 

doanh nghiệp trong KCN. 
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Công ty TNHH HB Tech 

 

 Công ty TNHH Hyosung financial system Vina 

Hình 1.5: Hình ảnh một số nhà máy đã thu hút vào KCN Yên Phong II-C
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án  

1.4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho dự án 

- Nguyên nhiên liệu sử dụng cho dự án chủ yếu là hóa chất phục vụ cho nhà 

máy xử lý nước thải. 

Bảng 1.5: Nhu cầu sử dụng hóa chất trong xử lý nước thải của dự án 

TT 
Tên loại nguyên 

liệu, hóa chất 
ĐVT Khối lượng Mục đích sử dụng 

1 NaOH  g/m3 14 Điều chỉnh pH 

2 Phèn PAC 31% g/m3 25,6 Keo tụ - tạo bông 

3 Dinh dưỡng g/m3 20 Xử lý sinh học 

4 NaOCl 8% g/m3 20 Khử trùng 

5 A-Polymer g/m3 1 Hỗ trợ quá trình xử lý hóa lý 

6 C-Polymer g/m3 0,4 Ép bùn 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

- Nguồn cung cấp nước của dự án trong giai đoạn hoạt động bao gồm: 

+ Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước của dự án, quy mô cấp nước tối đa của dự 

án khoảng 24.776,1 m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn nước cấp theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt: 

Được lấy từ Trạm xử lý nước cấp của KCN được khai thác từ sông Cầu. Theo thiết kế 

Trạm xử lý nước cấp có tổng công suất 20.000 m3/ngày đêm để cấp cho hoạt động của 

KCN và lượng nước cấp còn lại khoảng 4.776,1 m3/ngày.đêm được lấy từ nhà máy 

nước KCN Yên Phong I mở rộng qua đường ống liên thông giữa các KCN do Tổng 

công ty Viglacera – CTCP làm chủ đầu tư.  

Bảng tính toán nhu cầu cấp nước và xử lý nước thải của toàn dự án khi lấp đầy 

100% theo phê duyệt quy hoạch và Báo cáo ĐTM. 

Bảng 1.6: Nhu cầu sử dụng nước của toàn bộ dự án 

Stt Hạng mục 

Lưu lượng 

nước cấp  QCN 

(m3/ngđ) 

Hệ số 

α(%) 

Lưu lượng nước 

thải QNT 

(m3/ngđ) 

 I Đất khu công nghiệp 4.038,20   2.842,57 
 

1 Đất xây dựng công trình 3.240,91   2.754,77 
 

1.1 
Đất trung tâm công cộng, 

hành chính, nghiên cứu 
298,42 85 253,66 

 

1.2 
Đất xí nghiệp, nhà máy 

(không bao gồm Amkor) 
2.942,49 85 2.501,11 

 

2 Ðất giao thông, bãi đỗ xe 127,66   0,00 
 

2.1 Ðường giao thông 118,72 0 0,00 
 

2.2 Ðất bãi đỗ xe 8,94 0 0,00 
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3 
Ðất công trình đầu mối hạ 

tầng kỹ thuật 
117,07 75 87,80 

 

4 
Ðất công viên cây xanh, mặt 

nước tập trung 
552,56 0 0,00 

 

II 
Nhu cầu Amkor (đầu tư dự án 

riêng) 
18.000,00 70 12.600,00 

 

III Tổng (I+II): 22.038,20   15.442,57 
 

IV Công suất dự phòng (k= 1,1):  2.203,82   1.544,26 
 

V Tổng cộng (III+IV):  24.242,02   16.986,83 
 

Công suất trạm Q=17.000 m3/ ngày đêm 
 

Thực tế, trong giai đoạn hiện tại khi Nhà máy nước cấp KCN Yên Phong II-C 

chưa xây dựng, Chủ đầu tư ưu tiên sử dụng nước từ Nhà máy nước cấp KCN Yên 

Phong I mở rộng do năng lực của nhà máy này vẫn còn cung cấp đủ cho nhu cầu sử 

dụng nước của cả hai KCN là KCN Yên Phong II-C và KCN Yên Phong I mở rộng.  

- Nguồn cung cấp điện cho dự án 

Nguồn cấp điện cho dự án được đầu từ trạm biến áp 110/35/22KV - Yên Phong 

II. Chủ đầu tư dã thỏa thuận với Tổng công ty điện lực miền Bắc về nguồn và phương 

án cấp điện 22KV. Theo tính toán tổng công suất điện cấp cho toàn dự án khoảng 

134.810,47 kWh. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

Không có. 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong II-C” được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 

duyệt tại Quyết định số 1348/QĐ-BTNMT ngày 23/6/2022. 

Các quy hoạch về bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, phân vùng môi trường 

không sự thay đổi so với thời điểm báo cáo ĐTM của dự án được phê duyệt. 

Đối với nội dung “Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi 

trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường” đã được đánh giá trong quá 

trình thực hiện đánh giá tác động môi trường nhưng không thay đổi. Do vậy, Chủ dự 

án không thực hiện đánh giá lại. 

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

Trong quá trình thực hiện và triển khai dự án, nội dung về sự phù hợp dự án đầu 

tư với khả năng chịu tải của môi trường đã được đánh giá trong quá trình thực hiện 

đánh giá tác động môi trường được phê duyệt ngày 23/6/2022 nhưng không có thay 

đổi. Do vậy, chủ dự án không phải thực hiện đánh giá lại nội dung này. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

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

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

a. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng hoàn toàn tách biệt với hệ thống 

thoát nước thải. 

- Hướng thoát nước từ Đông Nam lên Tây Bắc, nước được thu gom bằng hệ 

thống cống sau đó thoát vào kênh Vọng Nguyệt (sau điều chỉnh cải tạo tuyến vào giữa 

KCN) và đổ về trạm bơm Vọng Nguyệt bơm ra sông Cầu. 

- Cải tạo hướng tuyến cho các kênh tiêu Vọng Nguyệt, kênh tiêu N3 phù hợp 

với quy hoạch chung KCN Yên Phong II-C đồng thời đảm bảo hướng tuyến chính, các 

điểm đầu cuối vào ra KCN và sự lưu thông ổn định của các kênh này 

- Hệ thống thoát nước mưa nội bộ KCN cấu tạo bao gồm các tuyến cống BTCT 

D300  2000mm bố trí dọc các hè đường KCN, tại các vị trí qua đường sử dụng cống 

tròn BTCT chịu lực DN600  1500 mm, xả ra mương bao hay kênh tiêu gần nhất và 

phù hợp địa hình để đảm bảo thoát nước nhanh nhất. Cống nối mương dùng các cống 

hộp BTCT 2B2000  6B3000 mm. 

- Dọc các tuyến rãnh thoát nước bố trí các hố ga thăm, ga thu với khoảng cách 

trung bình 30m/ga để thu nước mưa mặt đường và nước mưa từ trong các lô đất đấu 

ra. Các hố ga được bố trí dưới đường, dọc theo các tuyến cống, cấu tạo bằng BTCT, 

đậy nắp đan gang tiền chế.  

- Toàn bộ hệ thống cống được đặt ngầm dưới vỉa hè hoặc lòng đường hoặc 

ngầm dưới khu vực cảnh quan. Độ sâu chôn cống tối thiểu 0,5m với cống qua đường; 

0,3m đối với cống đi trên vỉa hè và khu công viên cây xanh. 

Nước mưa
Hệ thống 

thu gom

Trạm bơm 

Vọng 

Nguyệt

Sông Cầu
Kênh tiêu Vọng 

Nguyệt

  

Hình 3.1: Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước mưa của KCN Yên Phong II-C 

b. Thống kê khối lượng đường ống thu gom, thoát nước mưa đã xây dựng 

Đã xây dựng hoàn thiện 95% khối lượng đường ống thu gom, tiêu thoát nước 

mưa của KCN Yên Phong II-C với khối lượng được thống kê như sau: 

Bảng 3.1: Khối lượng tuyến cống thoát nước mưa đã xây dựng thuộc KCN Yên Phong 

II-C 

TT Vật liệu Đơn vị Khối lượng 

1 Cống nối qua đường BTCT D300 m 1.860 

2 Cống BTCT D600 m 1.242 

3 Cống BTCT D800 m 3.339 

4 Cống BTCT D1000 m 5.598 
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TT Vật liệu Đơn vị Khối lượng 

5 Cống BTCT D1000 qua đường m 324 

6 Cống BTCT D1250 m 7.740 

7 Cống BTCT D1500 m 5.088 

8 Cống BTCT D2000 m 3.207 

9 Hố thu nước mặt đường BTCT cái 318 

10 Hố ga thăm BTCT  1700x1000x2300 (mm) cái 393 

11 Hố ga thăm xây gạch 1700x1000x2000 (mm) cái 438 

12 Miệng xả cái 39 

13 Cống hộp 6B3x3m m 308,2 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

a. Mạng lưới thu gom thoát nước thải 

- Hệ thống thoát nước thải được xây dựng hoàn toàn độc lập với hệ thống thoát 

nước mưa, đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải phát sinh trong KCN Yên Phong II-C. 

Nước thải sinh hoạt 

và sản xuất của các 

doanh nghiệp trong 

KCN

Xử lý cục bộ 

đạt tiêu chuẩn 

tiếp nhận của 

KCN

NTSH từ Khu nhà 

điều hành KCN

Bể tự 

hoại 3 

ngăn

Hệ thống 

XLNT tập 

trung của KCN

Kênh tiêu 

Vọng 

Nguyệt

Sông 

Cầu

 

Hình 3.2: Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải của KCN Yên Phong II-C 

- Hệ thống thoát nước đa phần là tự chảy, ngoài một số đoạn cống áp lực sau các 

trạm bơm nước thải nhằm đảm bảo chiều sâu đặt cống trên mạng tại đoạn sâu nhất 

không quá 3,5m - 4m, với số lượng và vị trí trạm bơm nâng cốt đáp ứng hài hòa các 

yêu cầu kỹ thuật và kinh tế. 

- Các loại nước thải công nghiệp của các nhà máy trong KCN phải được xử lý sơ 

bộ đến giới hạn tiêu chuẩn cho phép, trước khi xả ra hệ thống cống thu gom của khu 

công nghiệp và được dẫn đến trạm xử lý tập trung. 

- Nước thải từ các công trình công cộng, dịch vụ khu công nghiệp được thu gom 

bằng hệ thống thoát nước trong nhà và được xử lý sơ bộ rồi xả trực tiếp vào mạng lưới 

thoát nước thải của KCN. 

 - Hệ thống thoát nước thải cấu tạo bao gồm các tuyến cống tự chảy HDPE 2 

vách DN300DN400 mm bố trí dọc các hè đường khu công nghiệp, cống có áp sau 

các trạm bơm dùng ống HDPE PN6 D110D355 mm, bơm nước thải tới hố ga lân cận 

đủ để tự chảy tới hố ga thu trên mạng lưới hoặc trực tiếp tới Trạm xử lý nước thải. 
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 - Bố trí các trạm bơm tăng áp tại các vị trí bất lợi trong tuyến cống để tăng áp tự 

chảy và giảm độ sâu đặt cống. 

Hướng thoát nước chính của hệ thống là từ Đông sang Tây, với trục chính thoát 

nước nằm trên tuyến đường trung tâm của khu công nghiệp. Bố trí trạm bơm tăng áp 

tại các vị trí bất lợi trong tuyến cống để tăng áp tự chảy và giảm độ sâu đặt cống. 

b. Khối lượng đường ống thu gom nước thải đã xây dựng 

- Đã xây dựng hoàn thiện 95% đường ống thu gom nước thải thuộc KCN Yên 

Phong II-C vể Trạm XLNT tập trung, mô đun 1 công suất 4.400 m3/ngày đêm. 

Khối lượng đường ống thu gom nước thải đã xây dựng của dự án được thống kê 

trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.2: Khối lượng đường ống thu gom nước thải đã xây dựng của KCN Yên Phong 

II-C 

TT Hạng mục đường ống Loại Đơn vị Khối lượng 

1 Ống thoát nước thải tự chảy 

bằng HDPE  

D300 m 6.598,9 

2 Ống thoát nước thải tự chảy 

bằng HDPE  

D400 m 3.626,9 

3 Ống thoát nước thải tự chảy 

bằng HDPE  

D800 m 27 

4 Ống thoát nước thải có áp 

bằng HDPE 

D110 m 58 

5 Ống thoát nước thải có áp 

bằng HDPE 

D160 m 128,8 

6 Ống thoát nước thải có áp 

bằng HDPE 

D225 m 70,5 

7 Ống thoát nước thải có áp 

bằng HDPE 

2xD355 m 1.767,1 

8 Hố ga  cái 352 

9 Trạm bơm chuyển bậc  Q = 15 m3/giờ trạm 1 

10 Trạm bơm chuyển bậc  Q = 55 m3/giờ trạm 1 

11 Trạm bơm chuyển bậc  Q = 65 m3/giờ trạm 1 

12 Trạm bơm chuyển bậc  Q = 130 m3/giờ trạm 1 

13 Trạm bơm chuyển bậc  Q = 1260 m3/ngày đêm trạm 1 

14 Trạm xử lý nước thải Mô đun 1 công suất 

4.400 m3/ngày đêm 

trạm 1 

c. Công trình thoát nước thải 

Đã xây dựng đường ống HDPE D600 dài 34 m để thoát nước thải sau xử lý từ 

mương quan trắc ra kênh tiêu Vọng Nguyệt. 

d. Điểm xả nước thải sau xử lý 
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- Đã xây dựng 01 cửa xả nước thải sau xử lý với kết cấu như sau: Cao độ đáy 

cống: +3,90 m; Gia cố đáy cống bằng BTCT M200 dày 15cm; Xây dựng tường đầu, 

tường cánh bằng gạch đặc M75, VXM M75; Mái kênh trước cửa xả được gia cố bằng 

bê tông M200 dày 15cm 

- Vị trí: Kênh tiêu Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 

Ninh. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30”, 

múi chiếu 6o): X = 2346948; Y = 546686. 

- Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý từ Mương quan trắc sẽ tự chảy ra 

kênh tiêu theo đường ống HDPE D600, xả mặt, xả ven bờ. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý: Kênh tiêu Vọng Nguyệt, nước thải sau 

đó dẫn về trạm bơm Vọng Nguyệt bơm ra sông Cầu. 

- Khoảng cách từ vị trí xả thải ra kênh tiêu Vọng Nguyệt ra tới trạm bơm Vọng 

Nguyệt: 900 m. 

 

Hình 3.3: Công trình cửa xả đã xây dựng 

 

Hình 3.4: Kênh tiêu Vọng Nguyệt và trạm bơm Vọng Nguyệt 
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3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Mô tả từng công trình xử lý nước thải 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Trạm XLNT 

tập trung KCN Yên Phong II-C có tổng công suất 17.000 m3/ngày đêm, gồm 03 mô 

đun: Mô đun số 1 công suất 4.400 m3/ngày.đêm, Mô đun số 2 có công suất 8.400 

m3/ngày.đêm, Mô đun số 3 có công suất 4.200 m3/ngày.đêm, sử dụng công nghệ xử lý 

bằng phương pháp cơ học - hóa lý - sinh học. Chủ đầu tư hiện đã xây dựng hoàn thiện 

mô đun 1 của Trạm XLNT tập trung có công suất 4.400 m3/ngày đêm. 

Nước thải sản xuất từ các nhà máy xí nghiệp cùng với nước thải sinh hoạt từ 

Khu nhà điều hành của KCN sẽ được thu gom về Trạm XLNT tập trung.  

+ Đối với nước thải sản xuất: Các nhà máy xí nghiệp trong KCN phải xử lý sơ 

bộ nước thải đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải của Trạm XLNT tập trung KCN Yên 

Phong II-C được trình bày tại Bảng 3.3, được đấu nối, thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN thông qua hệ thống đường ống và 05 trạm bơm tại 05 ga chuyển 

bậc. 

+ Đối với Khu nhà điều hành của KCN: Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ 

tại 01 bể tự hoại có thể tích 7 m3 (dài x rộng x cao = 2,46m x 2,06m x 1,4m) và 01 bể 

tách mỡ thể tích 2 m3 để loại bỏ dầu mỡ từ khu vực nhà bếp. Nước thải sau đó sẽ được 

đấu nối vào hệ thống thu gom chung của KCN.  

+ Nước thải sinh hoạt từ khu vệ sinh của hệ thống XLNT tập trung, lưu lượng 2 

m3/ngày đêm được thu gom  và xử lý sơ bộ tài 01 bể tự hoại có thể tích 5,15 m3 (dài x 

rộng x cao = 2,66m x 1,56m x 1,24m). Nước thải sau đó được đấu nối vào hệ thống 

XLNT tập trung của KCN. 

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt như sau: Nước thải sinh hoạt 

từ khu nhà điều hành KCN, từ khu vực vệ sinh của hệ thống XLNT tập trung → Bể tự 

hoại 3 ngăn → Đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN. 

Nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải tập trung đạt Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 0,9 

được xả vào kênh tiêu Vọng Nguyệt, sau đó được đổ ra sông Cầu qua trạm bơm Vọng 

Nguyệt. 

- Tên đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần Ecoteck Việt Nam. 

- Tên đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ Môi trường 

Bách Khoa. 

- Tên đơn vị giám sát: Công ty Cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư. 
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Bảng 3.3: Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào và giới hạn thiết kế của Trạm 

XLNT tập trung KCN Yên Phong II-C 

STT Thông số 
Đơn 

vị 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

nước thải 

đầu vào  

Chất lượng nước sau 

xử lý 

QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột 

A với Kq = 0,9, Kf = 0,9 

1 Nhiệt độ oC 40 40 

2 Độ màu Co-Pt 300 50 

3 pH - 6-9 6-9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 250 24,3 

5 COD mg/l 350 60,75 

6 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 300 40,5 

7 Asen (As) mg/l 0,05 0,0405 

8 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,005 0,00405 

9 Chì (Pb) mg/l 0,1 0,081 

10 Cadimi (Cd) mg/l 0,05 0,0405 

11 Crom (VI) (Cr6+) mg/l 0,05 0,0405 

12 Crom (III) (Cr3+) mg/l 0,2 0,162 

13 Đồng (Cu) mg/l 2 1,62 

14 Kẽm (Zn) mg/l 3 2,43 

15 Niken (Ni) mg/l 0,2 0,162 

16 Mangan (Mn) mg/l 0,5 0,405 

17 Sắt (Fe)  mg/l 1 0,81 

18 Tổng Xianua mg/l 0,07 0,0567 

19 Tổng phenol  mg/l 0,1 0,081 

20 Tổng dầu mỡ khoáng  mg/l 5 4,05 

21 Dầu mỡ động thực vật mg/l 16 - 

22 Sunfua  mg/l 0,2 0,162 

23 Florua  mg/l 5 4,05 

24 Amoni (tính theo N)  mg/l 15 4,05 

25 Tổng nitơ  mg/l 50 16,2 

26 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 5 3,24 

27 Clorua (Cl-) mg/l 500 405 

28 Clo dư  mg/l 1 0,81 

29 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ  
mg/l 0,05 0,0405 

30 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ  
mg/l 0,3 0,243 

31 Tổng PCBs  mg/l 0,003 0,00243 

32 Coliform  
MPN/ 

100ml 
5.000 3.000 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 0,1 0,1 

34 Tổng hoạt độ phóng xạ   Bq/l 1,0 1,0 

Quy trình công nghệ XLNT của Trạm XLNT tập trung KCN Yên Phong II-C 

được thể hiện trong hình dưới đây:  
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Hình 3.5: Sơ đồ thu gom và quy trình công nghệ xử lý nước thải của mô-đun 1 công suất 

4.400 m3/ngày đêm 

BỂ TÁCH DẦU MỠ, CÁT 

 

BỂ ĐIỀU HÒA 

 

BỂ ĐIỀU CHỈNH pH 

BỂ KEO TỤ 

BỂ TẠO BÔNG 

 

Loại bỏ dầu mỡ, cát BƠM 

Nước thải từ hệ thống thoát 

nước KCN Yên Phong II-C 

 

BỂ GOM NƯỚC THẢI 

TÁCH RÁC TINH 

BỂ THIẾU KHÍ 

BỂ LẮNG SINH HỌC BỂ CHỨA 

BÙN 

Điều hòa lưu lượng và nồng độ nước 

thải  

Loại bỏ chất ô nhiễm hữu cơ và các chất 

Nitơ, Phốt pho. 

Lắng bùn hoạt tính và tuần hoàn một 

phần về ngăn trung gian 

Loại trừ vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh 

trước khi xả ra môi trường. 

DÒNG RA, ĐẠT 

QCVN 40:2011/BTNMT, CỘT A (Kq = 0,9; Kf = 0,9) 

MÁY  

THỔI KHÍ 

BỂ HIẾU KHÍ 

MÁY ÉP BÙN 

BÙN THẢI 

Loại bỏ rác thải kích thước nhỏ 

Đảo trộn và phản ứng giữa chất ô nhiễm 

và tác nhân keo tụ. Sau đó Lắng bông 

keo tụ để loại bỏ chất rắng lơ lửng, kim 

loại nặng trong nước thải  

 

Ghi chú: 

Dòng nước thải 

Dòng bùn 

Dòng khí 

Dòng hóa chất 

BỂ LẮNG HÓA LÝ 

NGĂN TRUNG GIAN 

HỒ SỰ CỐ 

HỆ THỐNG QUAN TRẮC 

BỂ KHỬ TRÙNG 

Hóa chất điều chỉnh pH 

Hóa chất dinh dưỡng 

và điều chỉnh pH 

Hóa chất keo tụ 

Hóa chất tạo bông 

Hóa chất khử trùng 
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a. Thuyết minh quy trình công nghệ XLNT mô đun 1, công suất 4.400 m3/ngày đêm 

- Hố thu nước thải đầu vào (TK-01) 

Hố thu nước thải đầu vào được xây dựng cho Mô đun 1 có công suất 4.400 m3/ngày 

đêm. 

Nước thải từ khu công nghiệp được thu gom và dẫn về Trạm xử lý nước thải qua 

thiết bị tách rác tĩnh trước khi chảy vào hố thu nước thải đầu vào (TK-01).  

Thiết bị tách rác kiểu tĩnh đặt ở đầu vào Bể tách cát và dầu mỡ có tác dụng giữ lại 

rác thải nhiều kích thước khác nhau (lá cây, túi nylon, đầu lọc thuốc lá, v.v…), giảm thiểu 

mức độ ảnh hưởng của các loại rác thải này trong nguồn nước đầu vào cho các công đoạn 

xử lý sau. Thiết bị này là thiết bị cơ khí, không cần động cơ. Định kỳ, người vận hành 

kiểm tra thùng chứa rác, rác thải sẽ được vận chuyển và đem đi chôn lấp hợp vệ sinh. 

 

Hình 3.6: Hố thu nước đầu vào 

- Bể tách cát và dầu mỡ (TK-02.1) 

 Nước thải được bơm từ hố thu (TK-01) trước khi đến bể tách dầu sẽ được đi qua 

máy tách rác. Tại bể tách dầu, thành phần dầu mỡ có trong nước thải sẽ được tách pha, 

nổi lên trên bề mặt. Dầu sẽ được thu và chảy vào thùng chứa dầu. Nước thải sau khi tách 

dầu sẽ tự chảy qua bể điều hòa (TK-03.1). Dầu tại thùng chứa sẽ được thải bỏ theo quy 

định. 

Bể lắng ngang được sử dụng nhằm mục đích loại bỏ lượng cát có trong dòng nước 

thải đầu vào này. Cát lắng ở đáy bể lắng được đưa sang sân phơi cát sau đó được thu gom 

đem chôn lấp hợp vệ sinh. Dầu mỡ, váng nổi được phân tách khỏi dòng nước và được thu 

gom về thùng đựng mỡ, nhân viên vận hành sẽ tiến hành thu gom định kỳ. Nước theo 

máng thu sẽ chảy qua bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

 



 

31 

  

Thùng đựng rác từ tách rác tinh Mương tách cát 

- Bể điều hòa (TK-03.1) 

Do bản chất và tính chất nước thải và hoạt động sản xuất của các nhà máy, dòng 

nước thải sẽ không ổn định và điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến các công đoạn xử lý sau. 

Khi lượng nước lớn hơn lưu lượng thiết kế trung bình đi vào hệ thống xử lý, nước thải sẽ 

không được xử lý triệt để và có thể nước đầu ra không đáp ứng được chất lượng nước thải 

theo tiêu chuẩn. Hơn nữa, điều này có thể làm sốc và quá tải hệ thống xử lý. Để ngăn 

chặn điều này, bể điều hòa sẽ giúp ổn định lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước 

thải, giúp tối ưu hóa năng lượng cũng như hóa chất sử dụng. 

Khí được cấp cho bể điều hòa để đảo trộn nước thải trong bể này, giúp cân bằng 

nồng độ các chất ô nhiễm trong bể và cũng để tránh lắng cặn - điều kiện tốt cho phân hủy 

yếm khí và gây mùi. 
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Bơm nước thải từ bể điều hòa sẽ bơm nước với lưu lượng ổn định sang cụm xử lý 

tiếp theo, lưu lượng này được điều chỉnh bởi lưu lượng kế. 

  

Bể tách cát Bể điều hòa 

- Bể điều chỉnh pH (TK-04.1) 

Nước thải từ bể điều hòa được bơm lên bể điều chỉnh TK-04.1. Tại đây, thiết bị đo 

pH được thiết kế để kiểm soát pH nước đầu vào. 

Để chuẩn bị cho các phản ứng keo tụ - tạo bông, pH của nước thải phải được điều 

chỉnh đến điều kiện tối ưu (pH 6.5-8) và được kiểm soát liên tục bằng đầu đo pH trong bể.  

Hóa chất sử dụng để điều chỉnh pH là NaOH. Khi đó, phản ứng trung hòa xảy ra: 

H+ +  OH-  →  H2O 

Cũng tại bể này, các ion kim loại sẽ tác động với ion OH- để tạo thành hydroxit kim 

loại kết tủa:  

Fe3+ + OH- → Fe(OH)3↓ 

Nước thải sau bể điều chỉnh pH chảy sang bể keo tụ (TK-05.1). 

- Bể keo tụ (TK-05.1)  

Hóa chất sử dụng là poly aluminum chloride (PAC). 

Keo tụ là một quá trình được sử dụng để trung hòa các chất mang điện và tạo thành 

mạng gel để bẫy (hoặc nối) các hạt, dẫn đến tạo thành hạt đủ lớn để lắng hoặc được giữ 

lại trong thiết bị lọc. 

Chất keo tụ là các hạt mang điện trái dấu với điện tích của chất rắn lơ lửng. Chất keo 

tụ được thêm vào nước để trung hòa các điện tích âm trong các chất rắn không lắng phân 

tán trong nước thải, ví dụ như đất sét hay các chất hữu cơ. 
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Trong nước thải, các hạt keo thường tích điện âm và PAC được thêm vào để tạo ra 

ion mang điện dương (Al3
+). Một khi các hạt mang điện âm đã được trung hòa (do các hạt 

trái dấu hút nhau), lực Van der Waals sẽ khiến các hạt bám lấy nhau để tạo thành các 

bông nhỏ.  

Sau bể keo tụ, nước chảy đến bể tạo bông (TK-06.1). 

- Bể tạo bông (TK-06.1)   

Quá trình tạo bông gắn với việc thêm các polymer để kết các hạt nhỏ, đã được trung 

hòa điện tích lại thành khối lớn hơn để chúng có thể được tách ra một cách dễ dàng khỏi 

nước. Tạo bông là một quá trình vật lý và không liên quan đến việc trung hòa điện tích. 

Keo tụ và tạo bông được sử dụng cùng nhau để làm sạch nước.  

Cả quá trình keo tụ - tạo bông được kiểm soát bởi các bơm định lượng với nồng độ 

hóa chất được tính toán trước.  

Sau quá trình keo tụ - tạo bông, các hạt có thể lắng được sẽ lắng trong bể lắng hóa lý 

(TK-07.1). 

 

Bể keo tụ, tạo bông 

- Bể lắng hóa lý (TK-07.1) 

Tại bể lắng hóa lý, các cụm chất rắn lơ lửng lắng xuống đáy bể lắng và được gom lại 

trong bể chứa bùn. Nước thải sẽ tiếp tục chảy đến cụm đơn vị xử lý sinh học. 
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Bể điều chỉnh pH Bể lắng hóa lý 

- Ngăn trung gian (TK-08) 

Nước thải sau quá trình xử lý hóa lý chảy tràn sang ngăn trung gian trước khi chảy 

vào cụm xử lý sinh học. 

Từ bể này, nước thải sẽ được phân bổ đều vào 02 bể thiếu khí (trong 02 khối xử lý 

sinh học). Đường ống từ bể trung gian sang 02 bể thiếu khí có lắp van. Trong thời gian 

đầu, khi lượng nước thải vào trạm XLNT chưa nhiều, chỉ cần chạy 01 khối, hoặc khi 

muốn dừng 01 khối sinh học để sửa chữa, có thể khóa van nước vào 01 bể thiếu khí để 

dừng cụm xử lý sinh học tương ứng. 

Nước thải chảy vào bể này bao gồm nước thải từ bể điều hoà, nước thải tuần hoàn từ 

ngăn tuần hoàn và bùn hoạt tính tuần hoàn từ bể lắng sinh học. Ngoài ra, để đảm bảo vi 

sinh vật phát triển tốt trong các giai đoạn xử lý sinh học thiếu khí và hiếu khí, chất dinh 

dưỡng và NaOH được bổ sung thêm. Chất dinh dưỡng cung cấp thức ăn cho vi sinh vật 

trong quá trình khử Nitrat còn NaOH đảm bảo pH ở các bể hiếu khí ở mức tối ưu (7,0 – 

7,5). 

- Bể thiếu khí (TK-08.1A/B) 

Trong điều kiện thiếu khí và đảo trộn hoàn toàn bởi máy khuấy chìm, xảy ra quá 

trình khử nitrat hóa. 

Quá trình khử nitrat hóa liên quan đến quá trình oxy hóa sinh học các hợp chất hữu 

cơ trong nước thải sử dụng nitrate hoặc nitrite là chất nhận electron thay vì oxy: 

NO3
- + Chất ô nhiễm hữu cơ → C5H7NO2 + N2 + HCO3

- (có tính kiềm) 

Quá trình trao đổi chất này được thực hiện bởi vi khuẩn nitrat, có trong 10-80% khối 

lượng vi khuẩn trong bùn hoạt tính. Đặc biệt, tốc độ khử nitrat dao động từ 0,04 đến 0,42 

gN-NO3
-/ g MLSS.ngày, giá trị F/M (chất hữu cơ/vi khuẩn) càng cao, tốc độ khử nitrat 

càng cao. 

Sau bể thiếu khí, nước thải chảy sang bể hiếu khí. 

- Bể hiếu khí (TK-09.1A/B) 
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Bể hiếu khí xử lý BOD trong nước thải. Quá trình này là quá trình vi khuẩn sinh 

trưởng hiếu khí, chuyển hóa các hợp chất hữu cơ tan trong nước thành bùn hoạt tính tồn 

tại ở dạng rắn.  

Quá trình xử lý này gồm 2 bước:  

- Vi sinh vật hiếu khí sử dụng oxy và các hợp chất hữu cơ tan trong nước để tổng 

hợp các tế bào vi sinh vật mới (sinh tổng hợp tế bào). Quá trình này được mô tả trong 

phương trình sau:  

C18H19O9N + 0,74NH3 +8,8O2  1,74C5H7NO2 + 9,3CO2 + 4,52H2O 

(Theo Mogens Henze, Poul Harremoës, Jes la Cour Jansen, Erik Arvin, Wastewater 

Treatment: Biological and Chemical Processes, trang 68) 

- Vi khuẩn sử dụng oxy để oxy hóa các hợp chất hữu cơ tan trong nước, chuyển hóa 

chúng thành khí (chủ yếu là CO2) và các thành phần khác. Ngoài ra lượng oxy dư còn 

được dùng để chuyển hoá các hợp chất chứa nitơ (chủ yếu là NH4
+) thành NO2

- và NO3
-. 

Quá trình được mô tả chỉ tiết bằng phương trình sau: 

C18H19O9N + 19,5O2  18CO2 + 9H2O + H+ + NO3
- 

(Theo Mogens Henze, Poul Harremoës, Jes la Cour Jansen, Erik Arvin, Wastewater 

Treatms: Biological and Chemical Processes, trang 66). 

Quá trình xử lý này chủ yếu sử dụng các chủng vi sinh vật như: chủng VSV 

Nitrosomonas, Nitrobacter. 

Tại bể hiếu khí, NaOH được châm vào bể nhằm đảm bảo pH của bể hiếu khí luôn ổn 

định, tối ưu cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển. 

Do yêu cầu công nghệ, nồng độ oxy hòa tan trong bể hiếu khí phải luôn được giữ ổn 

định để cung cấp cho quá trình sinh tổng hợp các tế bào vi sinh, để chuyển hóa tối đa tải 

lượng các chất ô nhiễm thành tế bào vi sinh vật. 

Không khí cấp cho bể hiếu khí sẽ được cấp bởi máy thổi khí. 

Nước thải sau xử lý hiếu khí sẽ chảy tràn sang ngăn tuần hoàn trước khi vào bể lắng 

sinh học. Từ ngăn này, một phần nước thải sẽ được bơm tuần hoàn về ngăn trung gian. 

- Bể lắng sinh học (TK-10.1A/B) 

Chức năng của bể này là để tách pha rắn ra khỏi pha lỏng. Vì khối lượng riêng của 

pha rắn (bùn hoạt tính) lớn hơn pha lỏng (nước sạch) nên khi để tĩnh một thời gian, hầu 

hết bùn sẽ lắng và có thể được loại bỏ dễ dàng khỏi pha lỏng. 

Một phần bùn hoạt tính sẽ được tuần hoàn về ngăn trung gian. 
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Bể thiếu khí Bể hiếu khí 

  
Bể lắng sinh học Ngăn bơm bùn tuần hoàn 

  
Bể nén bùn Mương quan trắc 
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Phong đặt máy thổi khí Khu vực đặt máy ép bùn 

 

Hình 3.7: Hình ảnh các bể xử lý của Trạm XLNT 

- Bể khử trùng (TK-11.1) 

Hầu hết các bước xử lý trước không xử lý được virus và vi khuẩn. Để hoàn thành 

quá trình xử lý, cần phải sử dụng hóa chất có khả năng tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh. 

Dung dịch có tính oxy hoá mạnh (NaOCl) được bổ sung vào nguồn nước để tiêu diệt các 

vi sinh vật gây bệnh tại bể khử trùng. 

- Mương quan trắc  

Nước thải từ bể khử trùng tự chảy qua mương quan trắc của Trạm XLNT. Tại 

mương quan trắc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục nhằm kiểm soát chất lượng 

nước thải sau xử lý. Khi các thông số chất lượng nước thải sau xử lý vượt ngưỡng giá trị 

cho phép của các thông số tại trạm quan trắc, nước thải sau xử lý tại bể khử trùng (TK-

11.1) được dẫn về hồ sự cố để lưu chứa và được bơm về bể điều hòa (TK-03.1) để quay 

vòng xử lý. 
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Nước thải từ mương quan tắc tự chảy vào kênh tiêu Vọng Nguyệt dẫn ra trạm bơm 

Vọng Nguyệt, sau đó chảy ra sông Cầu theo hình tự bơm động lực hoặc tự chảy. 

- Hồ sự cố 

 Hồ sự cố có chức năng lưu trữ nước thải khi hệ thống xử lý nước thải KCN gặp sự 

cố, hoặc bị quá tải về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải phải ngừng 

hoạt động để khắc phục, bảo trì hoặc chất lượng nước thải sau xử lý tại mương quan trắc 

đo đạt vượt qua giá trị của quy chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq = 

0,9; Kf = 0,9. Nước thải lưu chứa tại hồ sự cố sau khi khắc phục xong sự cố được bơm từ 

từ về bể điều hòa (TK-03.1) để tiếp tục xử lý. 

- Bể chứa bùn (TK-12.1) và bể nén bùn (TK-13.1) 

Bùn dư của quá trình sinh học đưa về bể chứa bùn, tại đây bố trí hệ thống sục khí 

tinh nhằm tránh quá trình phân hủy kỹ khí sinh mùi và giảm lượng bùn thải trước đi đưa 

vào máy ép, giúp giảm chi phí xử lý. Sau bể chứa bùn, bùn được bơm sang bể nén, tại đây 

bùn hóa lý được bơm trực tiếp từ bể lắng hóa lý về bể nén bùn.  

Từ bể nén bùn, bùn thải được bơm với nồng độ cao qua hệ thống bơm bùn trục vít 

về máy ép bùn băng tải tạo điều kiện thuân lợi cho công đoạn vận chuyển và xử lý bùn về 

sau.  

 Hóa chất Polymer sẽ được châm cho máy ép bùn để tăng khả năng kết dính giữa 

các hạt bùn. Bùn sau ép được giữ trong các xe đẩy và định kỳ được chuyển cho các đơn vị 

chuyên môn xử lý. Nước chảy ra từ quá trình ép bùn được thu gom về bể gom nước thải 

đầu vào để xử lý. 

b. Giảm thiểu mùi hôi từ Trạm XLNT tập trung 

Nước thải phát sinh từ các nhà máy thành viên được dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN. Tại đây, các loại hơi khí độc hại cũng có điều kiện phát sinh từ 

các công trình này như bể tập trung nước thải, bể phân hủy kỵ khí… Thành phần của các 

hơi khí độc hại này rất đa dạng như NH3, H2S, metan… và các loại khí khác tùy thuộc vào 

thành phần nước thải. Trong đó, H2S là chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là chất gây cháy 

nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định. Lượng hơi khí độc hại này không lớn, nhưng 

có mùi đặc trưng. Các đơn nguyên có khả năng phát sinh mùi hôi như: bể gom, bể điều 

hòa, bể chứa bùn. Quá trình phân hủy hiếu khí phát sinh mùi hôi nhưng ở mức độ thấp, 

hầu như không đáng kể. Để giảm thiểu mùi hôi từ trạm XLNT công ty đã thiết kế các 

công trình xử lý nhằm giảm thiểu mùi hôi như sau:  

- Bể điều hòa sử dụng hệ thống cánh khuấy nhằm giảm sáo trộn phát tán mùi hôi; 

- Bể chứa  bùn và bể nén bùn được xây kín; 

- Khu xử lý bùn và chứa bùn và rác thải được bố trí ở khu vực xa dân cư và nhà máy 

lân cận, cuối hướng gió chủ đạo. 

c. Hiệu suất xử lý của hệ thống XLNT tập trung 

Hiệu suất xử lý tại các công đoạn của hệ thống XLNT được tính toán căn cứ trên số liệu 

thiết kế và được thể hiện trong hình dưới đây: 
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DÒNG VÀO

BỂ ĐIỀU HÒA

CỤM HÓA LÝ + LẮNG

CỤM XỬ LÝ SINH HỌC + 

KHỬ TRÙNG

NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột 

A, K = 0,9; Kf = 0,9)

TSS  = 300 mg/l

COD  = 350 mg/l

BOD  = 250 mg/l

TN  = 50 mg/l

Amoni = 15 mg/l

TP  = 5 mg/l

TSS  = 285 mg/l

COD  = 332,5 mg/l

BOD  = 237,5 mg/l

TN  = 50 mg/l

Amoni = 15 mg/l

TP  = 5 mg/l

TSS  = 28,5 mg/l

COD  = 28,3 mg/l

BOD  = 20,2 mg/l

TN  = 10 mg/l

Amoni = 2,5 mg/l

TP  = 0,15 mg/l

HTSS  = 5%

HCOD  = 5%

HBOD  = 5%

HTN  = 0%

HAmoni  = 0%

HTP  = 0%

HTSS  = 50%

HCOD  = 15%

HBOD  = 15%

HTN  = 0%

HAmoni  = 0%

HTP  = 70%

HTSS  = 80%

HCOD  = 90%

HBOD  = 90%

HTN  = 80%

HAmoni  = 90%

HTP  = 3%

HColiform= 99%

TSS  = 142,5 mg/l

COD  = 282,6 mg/l

BOD  = 201,9 mg/l

TN  = 50 mg/l

Amoni = 15 mg/l

TP  = 1,5 mg/l

QCCP

40,5

60,75

24,3

16,2

4,05

3,24

 

Bảng 3.4: Hiệu suất xử lý qua các công đoạn 

d. Tính toán lượng bùn thải phát sinh trong quá trình XLNT 

Lượng bùn tính toán ở mỗi quá trình dựa trên số liệu đầu vào, đầu ra của từng công 

đoạn xử lý theo như thông số trong bảng hiệu xử lý được trình bày bên trên và kết quả 

tính toán như sau: 
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Bảng 3.5: Bảng tính toán khối lượng bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải của 

KCN Yên Phong II-C 

STT Tên thông số Ký hiệu Công thức Kết quả Đơn vị 

1 Lưu lượng trung bình ngày Q Chọn 4400 m3/ngày 

2 Chất rắn lơ lửng dòng vào SSin Chọn 300 mg/l 

3 Chất rắn lơ lửng dòng ra SSout Chọn 40.5 mg/l 

4 BOD dòng vào BODin Chọn 250 mg/L 

5 BOD sau xử lý BODout Chọn 24.3 mg/l 

6 Nito dòng vào Nin Chọn 50 mg/l 

7 Nito sau xử lý Nout Chọn 16.2 mg/l 

8 
Hiệu suất xử lý bể lắng 

hóa lý 
E Chọn 50 % 

9 Bùn thải hóa lý Ms 
Ms = Q*(SSin-

SSe)*E 
330 kg/ngày 

10 
Tỷ trọng cặn của bùn thải 

hóa lý 
Sm Chọn 1.02 Tấn/m3 

11 
Nồng độ cặn ở bể lắng hóa 

lý 
Cm Chọn 5 % 

12 Thể tích cặn hóa lý Vm Vm = Ms/(Sm*Cm) 6.5 m3/ngày 

13 Bùn thải sinh học Px Chọn 389.22 kg/ngày 

14 
Tỷ trọng cặn của bùn thải 

sinh học 
Sx Chọn 1.005 Tấn/m3 

15 
Nồng độ cặn ở bể lắng 

sinh học 
Cx Chọn 1 % 

16 Thể tích cặn sinh học Vx Vx = Px/(Sx*Cx) 38.73 m3/ngày 

17 
Tổng lượng bùn thải đưa 

vào bể chứa 
PM PM = Ms + Px 719.22 kg/ngày 

18 
Lưu lượng bùn thải đưa 

vào bể chứa 
Qb Qb = Vm + Vx 45.2 m3/ngày 

19 
Thời gian lưu bùn trong bể 

chứa 
Tbc Chọn 3.7 ngày 

20 Thể tích bể chứa bùn Vbc Vbc = Qb*Tbc 167.24 m3 

21 
Tỷ lệ cặn hữu cơ giảm 

trong bể chứa ổn định 
De Chọn 20 % 

22 
Tổng lượng cặn còn lại sau 

bể chứa ổn định 
TM 

TM = Ms + (1-

De)*Px 
641.38 kg/ngày 

 

 Tóm tắt thông tin tính toán lượng chất thải của mô đun 1. 
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+ Lượng bùn hóa lý tính theo thành phần chất khô là 330 kg/ngày, tương ứng với 

thể tích ướt là 6,5 m3/ngày.  

+ Lượng bùn sinh học tính theo thành phần chất khô là 389,22 kg/ngày, tương ứng 

với thể tích ướt là 38,73 m3/ngày. 

+ Tổng lượng bùn dẫn vào bể cô đặc là 641,38 kg/ngày (tính theo thành phần chất 

khô). 

Bùn thải phát sinh từ quá trình XLNT của Trạm XLNT tập trung nếu chứa các 

thành phần nguy hại sẽ được thu gom và thuê đơn vị có chức năng xử lý theo hình thức 

chất thải nguy hại. 
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d. Thông số kỹ thuật các bể xử lý tại Trạm XLNT tập trung KCN Yên Phong II-C, mô đun 1 công suất 4.400 m3/ngày 

đêm 

Thông số kỹ thuật các bể xử lý tại Trạm XLNT tập trung KCN Yên Phong II-C, mô đun 1 công suất 4.400 m3/ngày 

đêm được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.6: Thông số kỹ thuật các bể xử lý tại Trạm XLNT tập trung, mô đun 1 công suất 4.400 m3/ngày đêm 

TT Tên bể Ký hiệu 
Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Chiều 

sâu 

nước 

(m) 

Chiều 

sâu 

xây 

dựng 

(m) 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

lượng 

bể 

V nước 

(m3) 

V xây 

dựng 

(m3) 

Thời 

gian 

lưu 

nước 

(giờ) 

1 Bể gom nước thải TK-01 11 3,4 1,5 6,2 37,4 1 56,1 231,88 0,2 

2 Bể tách mỡ TK-02.1 11 3 2 2,4 33 1 66 79,2 0,24 

3 Bể điều hòa TK-03.1 - - 5,5 6 290 1 1.595 1.740 5,8 

4 Bể điều chỉnh pH TK-04.1 3 2,4 5,5 6 7,2 1 39,6 43,2 0,22 

5 Bể keo tụ TK-05.1 3 3 5,5 6 9 1 49,5 54 0,27 

6 Bể tạo bông TK-06.1 3 3 5,5 6 9 1 49,5 54 0,27 

7 Bể lắng hóa lý TK-07.1 11 11 5,5 6 121 1 665,5 726 3,63 

8 Ngăn trung gian TK-08 3 2 1,55 2,9 6 1 9,3 17,4 0,05 

9 Bể thiếu khí TK-08.1A/B - - 5 5,5 92,62 2 926,2 1.018,82 5,05 

10 Bể hiếu khí TK-09.1A/B 17,9 14,15 5 5,5 253,29 2 2.532,85 2.786,14 13,82 

11 Ngăn tuần hoàn TK-09.1C 9,2 3 4,65 5,5 27,6 1 128,34 151,8 0,7 

12 Bể lắng sinh học TK-10.1A/B 12,5 12,5 4,65 5,5 156,25 2 1.453,13 1.718,75 7,93 

13 Bể khử trùng TK-11.1 28,6 2,5 4 5,5 71,5 1 286 393,25 1,56 

14 Bể chứa bùn TK-12.1 6,4 4,3 5,5 6 27,52 1 151,36 165,12 0,83 

15 Bể nén bùn TK-13.1 - - - - 0 1 0 0 0 
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e. Danh mục máy móc thiết bị  

Danh mục máy móc thiết bị được lắp đặt tại Trạm XLNT tập trung KCN Yên Phong II-C, mô đun công suất 4.400 

m3/ngày đêm được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.7: Danh mục máy móc thiết bị được lắp đặt tại mô đun 1 

TT HẠNG MỤC THÔNG SỐ, QUY CÁCH KỸ THUẬT 

HÃNG/NH

À CUNG 

CẤP 

XUẤT 

XỨ 

ĐƠN 

VỊ 
SL 

B1 VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ     

B1.1 Bể gom nước thải         
 

1 
Song chắn rác thủ 

công 

Vật liệu: Inox 304 

Kích thước khe hở: 15mm 

Chế tạo theo thiết kế 

  
Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

2 
Van cửa phai chắn 

nước  

Van cửa phai chắn nước DN600 

Kiểu: Vận hành bằng tay quay 

Vật liệu: Khung cửa, và trục van bằng Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 

  
Việt 

Nam 
Bộ 2.00 

3 

Bơm vận chuyển 

nước thải lên bể điều 

hòa 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng max 220 m3/giờ 

Cột áp: 8,0 m 

Công suất: 11 kW; 380V/3ph/50Hz 

Cấp độ bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép không gỉ 

Đã bao gồm khớp nối nhanh và thanh dẫn hướng, xích 

kéo bơm (Việt Nam) 

Shinmaywa/ 

Tsurumi/ 

htđ 

Nhật 

Bản/ htđ 
Bộ 2.00 

4 Thiết bị báo mức 

- Loại : loại thả chìm 

- Phương pháp đo: Đo mức kiểu chênh áp thủy tĩnh. 

- Dải đo: 0-10m 

- Tín hiệu ra: 4-20 mA 

- Nguồn cấp: 10…33 VDC 

- Vật liệu vỏ: Thép 316L 

- Màng đo: Sứ Ceramics 

- Vật liệu giữa sensor và vỏ: FPM 

Siemens  Thụy Sĩ Bộ 1.00 
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5 Thiết bị nâng bơm 

- Kiểu: Cẩu tôm, vận hành bằng tay quay 

- Vật liệu: Inox SUS304 

- Bao gồm: Trụ chính,cần lắp pa lăng xích, conson giữ 

trụ chính và cần lắp pa lăng, tay cầm di chuyển cẩu 

tôm, trụ đỡ, pa lăng. 

- Pa lăng xích kéo tay tải trọng 500kg 

Hệ cẩu: 

Việt nam 

Pa lăng: 

Nitto 

Hệ cẩu: 

Việt 

Nam 

Pa lăng: 

G7 

Bộ 1.00 

6 Thùng chứa rác  
Thùng đựng rác dạng 4 bánh xe: 

Vật liệu: SUS304 
  

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

B1.2 Bể lắng cát         
 

7 Thiết bị tách rác 

- Loại: Thiết bị tách rác tinh dạng tĩnh 

- Công suất max: 250 m3/h 

- Kích thước khe hở: 2 mm 

- Vật liệu: Inox 304 

  
Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

8 Máng thu rác 

- Vật liệu: SUS304; dày 2mm- Chiều dài miệng hộp 

thu rác bằng chiều dài máy tách rác 1940mm; chiều 

rộng 240mm; chiều cao hộp 3000mm; chiều cao phần 

chóp H=600mm; phần xả rác dạng hộp 

450x500x240mm; chiều cao phù hợp với chiều cao bể 

và thùng chứa rác 

  
Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

9 Thùng chứa rác  

Loại: có bánh xe 

Vật liệu: Nhựa 

Dung tích: 240 lít 

  
Việt 

Nam 
Cái 1.00 

10 
Hệ thống phân phối 

khí thô 

Loại: Ống đục lỗ 

Vật liệu: 

- Phần ngập trong nước: u.PVC, áp lực 8-10bar 

- Phần còn lại: Inox 304 

+ Ống có DN ≤ 100 , chiều dày theo tiêu chuẩn 

SCH10. 

+ Ống có DN > 100, chiều dày theo tiêu chuẩn SCH5. 

  
Việt 

Nam 
Hệ 1.00 

B1.3 Bể điều hòa         
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11 
Bơm chìm bể điều 

hòa 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 110 m3/giờ 

Cột áp: ≥ 7,0 m 

Công suất: 7,5 kW; 380V/3ph/50Hz 

Cấp độ bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép không gỉ 

Đã bao gồm khớp nối nhanh và thanh dẫn hướng, xích 

kéo bơm (Việt Nam) 

Shinmaywa/ 

Tsurumi/ 

htđ 

Nhật 

Bản/ htđ 
Bộ 3.00 

12 Phao báo mức 

- Loại : loại thả chìm 

- Phương pháp đo: Đo mức kiểu chênh áp thủy tĩnh. 

- Dải đo: 0-10m 

- Tín hiệu ra: 4-20 mA 

- Nguồn cấp: 10…33 VDC 

- Vật liệu vỏ: Thép 316L 

- Màng đo: Sứ Ceramics 

- Vật liệu giữa sensor và vỏ: FPM 

Siemens  Thụy Sĩ Bộ 1.00 

13 
Đồng hồ đo lưu 

lượng nước thải 

- Loại: điện từ, thể hiện lưu lượng tức thời và tổng lưu 

lượng. 

- Đường kính: DN 150 

- Độ chính xác: ±0,5% của giá trị đo 

- Cấp độ bảo vệ: IP67 

- Tín hiệu xuất: Analog 4 - 20 mA 

- Màn hình hiện thị LCD 

Siemens  EU/G7 Cái 1.00 

14 
Hệ thống phân phối 

khí thô 

Loại: Ống đục lỗ 

Vật liệu: 

- Phần ngập trong nước: u.PVC, áp lực 8-10bar 

- Phần còn lại: Inox 304 

+ Ống có DN ≤ 100, chiều dày theo tiêu chuẩn SCH10 

+ Ống có DN > 100, chiều dày theo tiêu chuẩn SCH5. 

  
Việt 

Nam 
Hệ 1.00 

15 Thiết bị nâng bơm 

- Kiểu: Cẩu tôm, vận hành bằng tay quay- Vật liệu: 

Inox SUS304- Bao gồm: Trụ chính,cần lắp pa lăng 

xích, conson giữ trụ chính và cần lắp pa lăng, tay cầm 

di chuyển cẩu tôm, trụ đỡ, pa lăng.- Pa lăng xích kéo 

tay tải trọng 500kg 

Hệ cẩu: 

Việt namPa 

lăng: Nitto 

Hệ cẩu: 

Việt 

NamPa 

lăng: G7 

Bộ 1.00 
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B1.4 Bể điều chỉnh pH         
 

16 Thiết bị đo pH 

Loại: Đo và điều khiển pH 

Khoảng đo: 0.00-14.00pH, 0.0-110.0 ℃ 

- Tín hiệu điều khiển: 4-20mA 

- Bao gồm: 

+ Tranmiter: Màn hình tinh thể lỏng 

+ Đầu dò 

- Giá, tủ đặt transmiter: Gia công chế tạo tại Việt Nam, 

vật liệu Inox 304  

Endress + 

Hauser 
EU/G7 Bộ 1.00 

17 
Hệ thống phân phối 

khí thô 

Loại: Ống đục lỗ 

Vật liệu: 

- Phần ngập trong nước: u.PVC, áp lực 8-10bar 

- Phần còn lại: Inox 304 

+ Ống có DN ≤ 100, chiều dày theo tiêu chuẩn 

SCH10. 

+ Ống có DN > 100, chiều dày theo tiêu chuẩn SCH5. 

  
Việt 

Nam 
Hệ 1.00 

B1.5 Bể keo tụ         
 

18 
Động cơ khuấy kèm 

giảm tốc 

- Tốc độ đầu ra n=78 v/phút 

- P=4.0 kW/3 pha/400V-50Hz, IP55, ClassF;  

- Kiểu đấu nối: loại tam giác 

- Chế độ hoạt động: S1 

- Momen lực đầu ra: 488 Nm. 

Nord Đức Bộ 1.00 

19 Hệ trục, cánh khuấy 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Vật liệu: Inox SUS304 

- Trục cánh khuấy: Ống DN65 dày 5mm; chiều dài 

phù hợp với chiều cao bể. 

- Cánh khuấy: Rộng L=650mm; dày 8mm (03 bộ) 

- Gối đỡ dưới: SUS 304 + Teflon (01 bộ) 

- Khớp nối động cơ (01 bộ)  

  
Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

B1.6 Bể tạo bông         
 

20 
Động cơ khuấy kèm 

giảm tốc 

- Tốc độ đầu ra n=45 v/phút 

- P=4.0 kW/3 pha/400V-50Hz, IP55, ClassF;  

- Kiểu đấu nối: loại tam giác 

- Chế độ hoạt động: S1 

- Momen lực đầu ra: 846 Nm. 

Nord Đức Bộ 1.00 
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21 Hệ trục, cánh khuấy 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Vật liệu: Inox SUS304 

- Trục cánh khuấy: Ống DN65 dày 5mm; chiều dài 

phù hợp với chiều cao bể. 

- Cánh khuấy: Rộng L=650mm; dày 8mm (03 bộ) 

- Gối đỡ dưới: SUS 304 + Teflon (01 bộ) 

- Khớp nối động cơ (01 bộ)  

  
Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

B1.7 Bể lắng hóa lý         
 

22 Bơm cặn bể lắng 

Loại: Bơm chìmLưu lượng: 20 m3/giờCột áp: ≥ 6,0 

mCông suất: 1,5 kW; 380V/3ph/50HzCấp độ bảo vệ: 

IP68Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép không 

gỉĐã bao gồm khớp nối nhanh và thanh dẫn hướng, 

xích kéo bơm (Việt Nam) 

Shinmaywa/ 

Tsurumi/ 

htđ 

Nhật 

Bản/ htđ 
Bộ 2.00 

23 
Ống phân phối trung 

tâm inox SUS304 

- Chế tạo theo thiết kế. 

- Dày 1.5mm; tăng cứng xung quanh (2 đầu + điểm 

giữa) bằng V40x40 dày 4mm. 

- Đầu kết nối vào ống trung tâm: DN450 dày 2mm kết 

nối mặt bích rỗng. 

- Bao gồm: pát, khe cố định ống lắng. 

- Vật liệu: Inox 304. 

  
Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

24 

Hệ thống giàn gạt 

bùn, cặn trong bể 

lắng 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Vật liệu: Inox SUS304 

- Bao gồm: 

+ Gối đỡ dưới: SUS 304  + Teflon  

+ Khớp nối động cơ 

+ Trục cánh gạt DN125; dày 5mm 

+ Hệ cánh gạt: Hộp 40x40x2mm; thanh gạt lắp đặt 

nghiêng góc 60 độ; L=1000mm; cao 100mm 

+ Lưỡi cào bùn bằng cao su. 

  
Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

25 
Tấm chắn răng cưa 

trong bể lắng 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Vật liệu: Inox 304  

- Chiều dài: phù hợp với kích thước bể lắng; chiều cao 

tấm răng cưa 250mm dày 2mm 

  
Việt 

Nam 
Bộ 1.00 
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26 
Động cơ giảm tốc 

gạt bùn 

Loại đứng 

- Loại đứng 

- Tốc độ đầu ra n = 0.19v/phút 

- Công suất: P = 0,75kw; 400V/3ph/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

- Bao gồm: 

1. Hộp số gắn trục IEC: 

+ Tốc độ đầu ra: 3,6 v/phút 

+ Momen lực đầu ra: 5880 Nm 

2. Động cơ: 

+ Tốc độ đầu ra: 75 v/phút 

+ Công suất: 0.75kW 

Nord Đức Bộ 1.00 

B1.8 Bể trung gian         
 

27 
Van cửa phai chắn 

nước  

Van cửa phai chắn nước DN600 

Kiểu: Vận hành bằng tay quay 

Vật liệu: Khung cửa, và trục van bằng Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 

  
Việt 

Nam 
Bộ 2.00 

B1.9 Bể thiếu khí         
 

28 Máy khuấy chìm 

- Kiểu: Khuấy chìm- Động cơ: 400V/3phases/50Hz; 

2.3kW; 1382rpm- Tiêu chuẩn motor: IE3- Đường kính 

cánh khuấy: 197 mm- Cấp độ bảo vệ: IP68- Chuẩn 

cách điện: lớp H (chịu nhiệt đến 180oC)- Vật liệu: + 

Cánh: Inox AISI 316+ Motor: Gang EN-GJL-250+ 

Trục: Inox+ Seal cơ khí: silicon carbide. 

Faggiolati  Italia  Cái 6.00 

29 
Hệ giá đỡ máy 

khuấy 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Bao gồm:  

+ Thanh dẫn hướng 

+ Thanh đỡ 

+ Bu lông đai ốc 

+ Tyren đai ốc  

+ Xích nâng hạ máy khuấy  

- Vật liệu: Inox 304 

  
Việt 

Nam 
Bộ 6.00 

B1.10 Bể hiếu khí         
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30 
Hệ thống phân phối 

khí 

- Loại: Ống phân phối khí tinh 

- Dải lưu lượng ống : 0.0 - 54 m3/h 

- Lưu lượng thiết kế: 3,4-44 m3/h 

- Đường kính ống: 91 mm 

- Tổng chiều dài: 2160 mm 

- Lỗ khoan: 1.5 inch [ 38mm ] 

- Kết nối Snappy Saddle: Ø114 

- Vật liệu : 

+ Cổ dê: Inox 304 

+ Thân ống: ABS 

+ Màng ống: EPDM 

SSI/ EDI Mỹ Hệ 2.00 

31 Thiết bị đo pH 

* Sensor đo pH 

- Khoảng đo: 0.00-14.00pH, 0.0-110.00C 

- Tín hiệu điều khiển: 4-20mA 

- Bao gồm: 

+ Tranmiter: Màn hình tinh thể lỏng 

+ Đầu dò 

- Giá, tủ đặt transmiter: Gia công chế tạo tại Việt Nam, 

vật liệu Inox 304 

Endress + 

Hauser 
EU/G7 Bộ 1.00 

32 Thiết bị đo DO 

- Bao gồm: 

+ Tranmiter: Màn hình LCD 

+ Cảm biến (sensor): POM 

- Giá, tủ đặt transmiter: Gia công chế tạo tại Việt Nam, 

vật liệu Inox 304 

Endress + 

Hauser 
EU/G7 Bộ 2.00 

33 
Bơm tuần hoàn nước 

thải 

Loại: Bơm chìmLưu lượng max 183 m3/giờCột áp: ≥ 

6,5 mCông suất: 7,5 kW; 380V/3ph/50HzCấp độ bảo 

vệ: IP68Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép 

không gỉĐã bao gồm khớp nối nhanh và thanh dẫn 

hướng, xích kéo bơm (Việt Nam) 

Shinmaywa/ 

Tsurumi/ 

htđ 

Nhật 

Bản/ htđ 
Bộ 3.00 

34 
Trụ đặt thiết bị nâng 

bơm 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng thiết bị 

Vật liệu: Inox 304 
  

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

B1.2.11 Bể lắng sinh học         
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35 Bơm bùn bể lắng 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 50 m3/giờ 

Cột áp: ≥ 6,0 m 

Công suất: 2.2 kW; 380V/3ph/50Hz 

Cấp độ bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép không gỉ 

Đã bao gồm khớp nối nhanh và thanh dẫn hướng, xích 

kéo bơm (Việt Nam) 

Shinmaywa/ 

Tsurumi/ 

htđ 

Nhật 

Bản/ htđ 
Bộ 4.00 

36 
Ống phân phối trung 

tâm inox SUS304 

- Chế tạo theo thiết kế. 

- Dày 1.5mm; tăng cứng xung quanh (2 đầu + điểm 

giữa) bằng V40x40 dày 4mm. 

- Đầu kết nối vào ống trung tâm: DN500 dày 2mm kết 

nối mặt bích rỗng. 

- Bao gồm: pát, khe cố định ống lắng. 

- Vật liệu: Inox 304. 

  
Việt 

Nam 
Bộ 2.00 

37 

Hệ thống giàn gạt 

bùn, cặn trong bể 

lắng 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Vật liệu: Inox SUS304 

- Bao gồm: 

+ Gối đỡ dưới: SUS 304  + Teflon  

+ Khớp nối động cơ 

+ Trục cánh gạt DN125; dày 5mm 

+ Hệ cánh gạt: Hộp 40x40x2mm; thanh gạt lắp đặt 

nghiêng góc 60 độ; L=1000mm; cao 100mm 

+ Lưỡi cào bùn bằng cao su. 

  
Việt 

Nam 
Bộ 2.00 

38 

Tấm răng cưa và tấm 

chắn bọt trong bể 

lắng 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Vật liệu: SUS 304  

- Chiều dài: phù hợp với kích thước bể lắng 2; chiều 

cao tấm răng cưa và tấm chắn bọt 250mm dày 2mm 

- Tấm đỡ: LxWxt=125x100x3 (mm) 

  
Việt 

Nam 
Bộ 2.00 

39 Phễu thu bọt 
- Chế tạo theo thiết kế 

- Vật liệu: Phễu thu: SUS 304 , ống dẫn PVC 
  

Việt 

Nam 
Bộ 8.00 

40 
Động cơ giảm tốc 

gạt bùn 

Loại đứng- Tốc độ đầu ra n = 0.19v/phút- Công suất: P 

= 0,75kw; 400V/3ph/50Hz- Cấp bảo vệ: IP55; Class F- 

Bao gồm:1. Hộp số gắn trục IEC:+ Tốc độ đầu ra: 3,6 

v/phút+ Momen lực đầu ra: 5880 Nm2. Động cơ:+ Tốc 

độ đầu ra: 75 v/phút+ Công suất: 0.75kW 

Nord Đức Bộ 2.00 
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41 
Trụ đặt thiết bị nâng 

bơm 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng thiết bị 

Vật liệu: Inox 304 
  

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

B1.12 Bể khử trùng         
 

42 
Hệ thống phân phối 

khí thô 

Loại: Ống đục lỗ 

Vật liệu: 

- Phần ngập trong nước: u.PVC, áp lực 8-10bar 

- Phần còn lại: Inox 304 

+ Ống có DN ≤ 100 , chiều dày theo tiêu chuẩn 

SCH10. 

+ Ống có DN > 100, chiều dày theo tiêu chuẩn SCH5. 

  
Việt 

Nam 
Hệ 1.00 

43 
Bơm nước rửa băng 

tải máy ép bùn 

Loại: Bơm ly tâm trục ngang cánh kín 

Lưu lượng: 8,8 m3/giờ 

Cột áp: 40m 

Công suất: 2,2 kW; 380V/3ph/50Hz 

Vật liệu: đầu bơm gang, cánh bơm gang 

Bao gồm nắp che động cơ 

Ebara/ Saer/ 

htđ 

Italia/ 

htđ 
Bộ 1.00 

44 Phao báo mức 

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức: H, L 

- Vật liệu: PP/ PE  

Matic Italia  Bộ 1.00 

B1.13 
Bể chứa bùn sinh 

học 
        

 

45 
Hệ thống phân phối 

khí 

- Loại: đĩa phân phối khí dạng bọt mịn 

- Dải lưu lượng: 0-12m3/h 

- Kích thước đĩa: 9" 

- Vật liệu màng: EDPM 

- Bao gồm: Khâu nối nhanh 

SSI/ EDI Mỹ Hệ 1.00 

46 
Bơm bùn tới bể nén 

bùn 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng: 10 m3/giờ 

Cột áp: ≥ 6,0 m 

Công suất: 0,75kW; 380V/3ph/50Hz 

Cấp độ bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép không gỉ 

Đã bao gồm khớp nối nhanh và thanh dẫn hướng, xích 

kéo bơm (Việt Nam) 

Shinmaywa/ 

Tsurumi/ 

htđ 

Nhật 

Bản/ htđ 
Bộ 2.00 
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47 Phao báo mức 

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức: H, L 

- Vật liệu: PP/ PE  

Matic Italia  Bộ 1.00 

48 Van điện 

Loại: van bướm điệnChức năng: đóng mở 

ON/OFFKích thước van: DN50Vật liệu van: Thân 

gang, đĩa SUS304, trục thép không gỉ 

Động cơ: 

Haitima 
Châu Á Bộ 1.00 

B1.2.14 Bể nén bùn         
 

49 
Bơm bùn cấp cho 

máy ép bùn 

Loại: Bơm trục vít 

Lưu lượng:  12 m3/giờ 

Cột áp: 2 bar 

Công suất: 3 kW; 380V/3ph/50Hz 

Cấp độ bảo vệ: IP55 

Vật liệu: thân bơm bằng gang, vị trí quay thép crom, 

rotor bằng thép dụng cụ phủ cứng crom (VCP) 

Netzsch/NO

VA 

ROTORS/ht

đ 

Ấn Độ/ 

Italia/ 

htđ 

Bộ 2.00 

50 Phao báo mức 

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức: H, L 

- Vật liệu: PP/ PE  

Matic Italia  Bộ 1.00 

51 
Ống phân phối trung 

tâm inox SUS304 

- Chế tạo theo thiết kế. 

- Dày 1.5mm; tăng cứng xung quanh (2 đầu + điểm 

giữa) bằng V40x40 dày 4mm. 

- Bao gồm: pát, khe cố định ống lắng. 

- Vật liệu: Inox 304. 

  
Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

52 Tấm chắn răng cưa 

- Chế tạo theo thiết kế 

- Vật liệu: SUS 304  

- Chiều dài: phù hợp với kích thước bể lắng 1; chiều 

cao tấm răng cưa 250mm dày 2mm 

  
Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

B1.16 Hồ sự cố nước thải         
 

53 Bơm chìm hồ sự cố 

Loại: Bơm chìm 

Lưu lượng max 183 m3/giờ 

Cột áp: ≥ 7,0 m 

Công suất: 7,5 kW; 380V/3ph/50Hz 

Cấp độ bảo vệ: IP68 

Vật liệu: Thân gang, cánh gang, trục thép không gỉ 

Đã bao gồm khớp nối nhanh và thanh dẫn hướng, xích 

kéo bơm (Việt Nam) 

Shinmaywa/ 

Tsurumi/ 

htđ 

Nhật 

Bản/ htđ 
Bộ 1.00 
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54 Phao báo mức 

- Loại: Phao quả 

- Báo 02 mức: H, L 

- Vật liệu: PP/ PE  

Matic Italia  Bộ 1.00 

55 
Trụ đặt thiết bị nâng 

bơm 

Loại: cố định, đỡ cẩu tôm nâng thiết bị 

Vật liệu: Inox 304 
  

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

56 
Van cửa phai chắn 

nước  

Van cửa phai chắn nước DN450 

Kiểu: Vận hành bằng tay quay 

Vật liệu: Khung cửa, và trục van bằng Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 

  
Việt 

Nam 
Bộ 2.00 

B1.17 
Nhà đặt máy thổi 

khí 
        

 

1 
Máy thổi khí cạn bể 

Hiếu khí 

Loại: RootsQ=33,1 m3/phútH=5,5 mH2OĐộng cơ: 

EnertechP=45 kW/ 380V/3ph/50HzBao gồm: máy, 

giảm âm đầu hút, giảm âm đầu đẩy, khớp nối mềm, 

van an toàn, V belt, belt cover, đồng hồ đo áp suất, bộ 

khung đế 

Shinmaywa/ 

ITO/ 

TOHIN/ 

Tsurumi/ 

htđ 

Nhật 

Bản/ htđ 
Bộ 3.00 

2 
Máy thổi khí Bể điều 

hòa 

Loại: Roots 

Q=13.4 m3/phút 

H=5 mH2O 

Động cơ: Enertech 

P=18.5 kW/ 380V/3ph/50Hz 

Bao gồm: máy, giảm âm đầu hút, giảm âm đầu đẩy, 

khớp nối mềm, van an toàn, V belt, belt cover, đồng hồ 

đo áp suất, bộ khung đế 

Shinmaywa/ 

ITO/ 

TOHIN/ 

Tsurumi/ 

htđ 

Nhật 

Bản/ htđ 
Bộ 1.00 

B1.18 
Nhà đặt máy ép 

bùn 
        

 

1 Máy ép bùn  

Loại: Máy ép bùn băng tải 

Công suất ép bùn: 8.0 - 14 m3/giờ 

Bề rộng băng tải: 1500mm 

Khung máy: thép không gỉ SUS304 

Băng tải: sợi P.E.S (Taiwan) 

Động cơ khuấy: 1/2 Hp 

Động cơ truyền động băng tải: 1 Hp 

Động cơ ly tâm tách nước: 1/2 Hp 

Bao gồm tủ điện 

  
Việt 

Nam 
Bộ 1.00 
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2 
Máy nén khí chỉnh 

băng tải 

Kiểu: máy nén piston  

Lưu lượng khí nén: Q = 303l/phút 

Áp suất làm việc: 0.7Mpa 

Công suất: 1.5kW; 220V/1ph/50Hz 

Puma Đài Loan Cái 1.00 

3 Xe gom bùn khô 

- Loại xe cải tiến 

- Dung tích chứa bùn: 0,5m3 

- Vật liệu: Inox 304 

  
Việt 

Nam 
Cái 1.00 

4 

Đồng hồ đo áp suất  

bơm rửa băng tải 

máy ép bùn 

Dải áp suất đo: 0-10bar 

Đường kính: 2,5 inch 

Vật liệu vỏ: Inox 304 

Hawk Đài Loan Cái 1.00 

5 
Bồn chứa hóa chất 

C-Polymer 

Thể tích: 4000 L 

Vật liệu: FRP 
  

Việt 

Nam 
Cái 1.00 

6 
Bơm định lượng hóa 

chất C-Polymer 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 88 L/h 

Cột áp: 5bar 

Công suất: 0,18kW; 380V/3ph/50Hz 

Đầu bơm: PVC 

Màng: PTFE + NBR 

Doseuro/ 

OBL/ 

Fimars/ htđ 

Italia/ 

htđ 
Bộ 2.00 

7 

Động cơ khuấy hóa 

chất cho bồn C-

Polymer 

Loại đứng 

Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 

Công suất: P = 0,75kw; 380V/3ph/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

Nord/ 

Sumitomo/ 

Siti/ htđ 

Singapor

e/ Italia/ 

htđ 

Bộ 1.00 

8 
Trục khuấy hóa chất 

cho bồn C-Polymer 

Vật liệu: Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 
  

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

9 

Giá đỡ động cơ 

khuấy bồn hóa chất 

C-Polymer 

Vật liệu: Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 
  

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

10 
Sàn thao tác máy ép 

bùn 
Vật liệu: Inox 304Chế tạo theo thiết kế   

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

B1.19 Hệ thống hóa chất         
 

1 
Bồn chứa hóa chất 

NaOH 

Thể tích: 4000 L 

Vật liệu: FRP 
  

Việt 

Nam 
Cái 1.00 
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2 
Bơm định lượng hóa 

chất NaOH 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 176 L/h 

Cột áp: 5bar 

Công suất: 0,18kW; 380V/3ph/50Hz 

Đầu bơm: PVC 

Màng: PTFE + NBR 

Doseuro/ 

OBL/ 

Fimars/ htđ 

Italia/ 

htđ 
Bộ 2.00 

3 
Động cơ khuấy hóa 

chất cho bồn NaOH 

Loại đứng 

Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 

Công suất: P = 0,75kw; 380V/3ph/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

Nord/ 

Sumitomo/ 

Siti/ htđ 

Singapor

e/ Italia/ 

htđ 

Bộ 1.00 

4 
Trục khuấy hóa chất 

cho bồn NaOH 

Vật liệu: Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 
  

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

5 
Bồn chứa hóa chất 

PAC 

Thể tích: 4000 L 

Vật liệu: FRP 
  

Việt 

Nam 
Cái 1.00 

6 
Bơm định lượng hóa 

chất PAC 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 176 L/h 

Cột áp: 5bar 

Công suất: 0,18kW; 380V/3ph/50Hz 

Đầu bơm: PVC 

Màng: PTFE + NBR 

Doseuro/ 

OBL/ 

Fimars/ htđ 

Italia/ 

htđ 
Bộ 2.00 

7 
Động cơ khuấy hóa 

chất cho bồn PAC 

Loại đứng 

Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 

Công suất: P = 0,75kw; 380V/3ph/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

Nord/ 

Sumitomo/ 

Siti/ htđ 

Singapor

e/ Italia/ 

htđ 

Bộ 1.00 

8 
Trục khuấy hóa chất 

cho bồn PAC 

Vật liệu: Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 
  

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

9 
Bồn chứa hóa chất 

A-Polymer 

Thể tích: 4000 L 

Vật liệu: FRP 
  

Việt 

Nam 
Cái 1.00 

10 
Bơm định lượng hóa 

chất A-Polymer 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 271 L/h 

Cột áp: 5bar 

Công suất: 0,25kW; 380V/3ph/50Hz 

Đầu bơm: PVC 

Màng: PTFE + NBR 

Doseuro/ 

OBL/ 

Fimars/ htđ 

Italia/ 

htđ 
Bộ 2.00 
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11 

Động cơ khuấy hóa 

chất cho bồn A-

Polymer 

Loại đứng 

Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 

Công suất: P = 0,75kw; 380V/3ph/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

Nord/ 

Sumitomo/ 

Siti/ htđ 

Singapor

e/ Italia/ 

htđ 

Bộ 1.00 

12 
Trục khuấy hóa chất 

cho bồn A-Polymer 

Vật liệu: Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 
  

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

13 
Bồn chứa hóa chất 

Dinh dưỡng 

Thể tích: 4000 L 

Vật liệu: FRP 
  

Việt 

Nam 
Cái 1.00 

14 
Bơm định lượng hóa 

chất Dinh dưỡng 

Loại: Bơm màngLưu lượng: 176 L/hCột áp: 5barCông 

suất: 0,18kW; 380V/3ph/50HzĐầu bơm: PVCMàng: 

PTFE + NBR 

Doseuro/ 

OBL/ 

Fimars/ htđ 

Italia/ 

htđ 
Bộ 2.00 

15 

Động cơ khuấy hóa 

chất cho bồn Dinh 

dưỡng 

Loại đứng 

Tốc độ n = 60 - 85 v/phút 

Công suất: P = 0,75kw; 380V/3ph/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55; Class F 

Nord/ 

Sumitomo/ 

Siti/ htđ 

Singapor

e/ Italia/ 

htđ 

Bộ 1.00 

16 
Trục khuấy hóa chất 

cho bồn Dinh dưỡng 

Vật liệu: Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 
  

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

17 
Bồn chứa hóa chất 

NaOCl 

Thể tích: 4000 L 

Vật liệu: FRP 
  

Việt 

Nam 
Cái 1.00 

18 
Bơm định lượng hóa 

chất NaOCl 

Loại: Bơm màng 

Lưu lượng: 271 L/h 

Cột áp: 5bar 

Công suất: 0,25kW; 380V/3ph/50Hz 

Đầu bơm: PVC 

Màng: PTFE + NBR 

Doseuro/ 

OBL/ 

Fimars/ htđ 

Italia/ 

htđ 
Bộ 2.00 

19 
Giá đỡ động cơ 

khuấy bồn hóa chất 

Vật liệu: Inox 304 

Chế tạo theo thiết kế 
  

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

B2 

THIẾT BỊ ĐIỀU 

KHIỂN, ĐIỆN 

ĐỘNG LỰC 
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1 Bộ điều khiển PLC 

Bao gồm: 

- Bộ nguồn PM For CPU PLC 

- PLC Siemens, S7-1500, CPU 1511-1PN 

- Module DI 32x24VDC BA 

- Module DQ 32x24VDC/0.5A BA 

- Module DQ 16x24VDC/0.5A BA 

- Analog input module AI 8xU/I/RTD/TC ST 

- Analog input/output module AQ 8xU/I HS 

- Memory card, 4 MB 

- Mounting rail S7-1500, 530 mm 

- Front connector in push-in design 40Pin 

- Phần mềm lập trình PLC S7-1500 

- Phụ kiện khác. 

Siemens EU/ G7 Hệ 1.00 

2 

Chương trình điều 

khiển và giám sát 

(Hệ thống Scada) 

- Hệ thống được điều khiển bằng PLC - SCADA, đảm 

bảo nhân viên vận hành có thể kiểm soát ở 2 chế độ 

TỰ ĐỘNG - VẬN HÀNH BẰNG TAY: 

+ Chế độ tự động: Giám sát, điều khiển toàn bộ hoạt 

động của Trạm xử lý thông qua giao diện vận hành 

HMI (trên PC) bằng giao diện tiếng Việt.+ Chế độ 

bằng tay: Điều khiển hoạt động của trạm xử lý trên 

Panel nút bấm, Switch trên cánh tủ, duy trì giám sát 

trạng thái toàn bộ thiết bị bằng đèn báo trên cánh tủ. 

+ Cảnh báo sự cố bằng tín hiệu còi, đèn báo. 

- Hệ thống bao gồm: 

+ 01 Bộ máy tính để bàn Dell có cấu hình: Chip Intel 

Xeon E-2224G 3.5GHz 8M cache, 4C/4T, 

turbo(80W); Ram: 2x8GB UDIMM, 2400/2666MT/s, 

ECC(up to 64BG/4 slots); màn hình LCD 25”; bao 

gồm chuột, bàn phím, card màn hình, phụ kiện máy 

tính,…  

+ 01 Màn hình TV LCD Samsung 55inch.+ 01 Bộ lưu 

điện UPS: Điện áp vào 220VAC (162~268VAC), 

50Hz; điện áp ra: 220V +/-10%; công suất: 2000VA 

(Off line); tần số nguồn ra: 50/60Hz +/-1Hz+ 01 Phần 

mềm điều khiển Scada SIMATIC WinCC runtime 

Siemens có bản quyền chính hãng. 

  
Việt 

Nam 
Hệ 1.00 
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3   

+ Nhân công lập trình: Viết nguyên lý điện vận hành 

cho các thiết bị công nghệ; Lập trình cho hệ thống 

PLC/SCADA; Hiển thị, lưu trữ các báo cáo thông số 

vận hành hệ thống. 

+ Bàn làm việc, ghế. 

+ Phụ kiện lắp đặt khác 

      
 

4 
Tủ điện điều khiển 

Trạm xử lý nước thải 

- Hệ thống vỏ tủ bằng tôn sơn tĩnh điện, loại tủ trong 

nhà, IP55 (bao gồm tấm bắt thiết bị + tấm ốp lưng, ốp 

hông + Hệ chân đế H150). 

- Điện áp: 3 pha, 380VAC, 50Hz 

- Nguồn điều khiển: 24 VDC/ 220VAC 50Hz 

- 02 chế độ: Tự động và bằng tay 

- Tích hợp toàn bộ MCCB, MCB, Contactor, Relay 

nhiệt, Relay trung gian, cầu chi, đèn chiếu sáng cho tủ, 

công tắc, đèn báo, nút nhấn, chống sét lan truyền tủ 

điện, dây điện, đầu cos, máng, .... 

- Bao gồm Công tắc an toàn cho việc bảo trì cho từng 

thiết bị (tại hiện trường). 

- Thiết bị đóng ngắt, bảo vệ: Schneider hoặc tương 

đương. 

- Tủ điện phải được bố trí hệ tiếp địa an toàn. 

-Thiết bị 

đóng cắt: 

Schneider: 

- Role trung 

gian, đèn 

báo, Switch: 

IDEC 

Vỏ tủ lắp 

ráp: Việt 

Nam 

Châu Á Ht 1.00 

5 
Biến tần điều khiển 

bơm bể điều hòa 

- Công suất 7.5kW 

- Điện áp vào: 3 pha, 380VAC 

- Điện áp ra: 3 pha, 380VAC 

- Dải điều chỉnh tần số tối thiểu: 0.1-400Hz 

- Điện áp điều khiển: 24 VDC 

Siemens EU/G7 Bộ 3.00 

6 

Biến tần điều khiển 

máy thổi khí hiếu 

khí 

- Công suất 55kW- Điện áp vào: 3 pha, 380VAC- Điện 

áp ra: 3 pha, 380VAC- Dải điều chỉnh tần số tối thiểu: 

0.1-400Hz- Điện áp điều khiển: 24 VDC 

Siemens EU/G7 Bộ 3.00 

7 

Biến tần điều khiển 

máy thổi khí bể điều 

hòa 

- Công suất 22kW 

- Điện áp vào: 3 pha, 380VAC 

- Điện áp ra: 3 pha, 380VAC 

- Dải điều chỉnh tần số tối thiểu: 0.1-400Hz 

- Điện áp điều khiển: 24 VDC 

Siemens EU/G7 Bộ 1.00 
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8 Tủ điện ATS - Tụ bù 

- Bộ chuyển đổi nguồn ATS 4P-800A 

- Kiểu tủ ATS: 

+ Tủ ATS là 1 tủ riêng biệt bên ngoài được thiết kế 

phù hợp với công suất máy phát và tủ tiêu thụ. 

+ Tự động điều khiển khởi động máy phát điện khi 

điện lưới có sự cố. 

+ Tự động chuyển tải từ điện lưới sang máy phát phát 

khi mất, có sự cố về điện / có điện. 

- Điện áp làm việc: 380/220V, 50HZ (hoặc 230/400V, 

50Hz). 

- Số cực: 04 cực 

- Thời gian chuyển đổi từ điện lưới sang máy phát: 0-

120s, có thể tùy chỉnh 

- Thời gian chuyển đổi từ máy phát sang điện lưới: 0-5 

phút, có thể tùy chỉnh 

- Thời gian trễ dừng máy: 0-30 phút. 

- Tích hợp tụ bù công suất phù hợp với tổng công suất 

của trạm giai đoạn 1 và giai đoạn 2. 

- Bao gồm cả công tác đấu nối hoàn thiện cấp dự 

phòng cho tủ điện tổng giai đoạn 1. 

-Thiết bị 

đóng cắt: 

Schneider: 

- Role trung 

gian, đèn 

báo, switch: 

IDEC 

- ATS : 

Osung 

Bộ điều 

khiển Mikro 

Tụ bù : Hàn 

quốc 

Vỏ tủ lắp 

ráp: Việt 

Nam 

Châu Á Ht 1.00 

8 
Tủ điện khu pha chế 

hóa chất: 

- Hệ thống vỏ tủ bằng tôn sơn tĩnh điện loại tủ trong 

nhà. 

- Điện áp: 3 pha, 380VAC, 50Hz 

- Nguồn điều khiển: 220 VAC/ 24VDC 

- Chế độ hoạt động: bằng tay 

-Thiết bị 

đóng cắt: 

Schneider: 

- Role trung 

gian, đèn 

báo, Switch: 

IDEC 

Vỏ tủ lắp 

ráp: Việt 

Nam 

Châu Á Ht 1.00 

9 Điều hòa - Điều hòa 1 chiều: 12000 BTU 
Panasonic/ 

htđ 

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

    - Điều hòa 1 chiều: 9000 BTU 
Panasonic/ 

htđ 

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 
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10 Máy phát điện 

Động cơ: Perkins 

Đầu phát: Leroy Somer  

- Thông số chung: 

+ Tổ máy phát: Ba pha, 4 dây, tự động điều chỉnh điện 

áp 

+ Điện áp 3 pha, 380/220V 

+ Tần số: 50Hz, 1500 vòng/phút 

+ Công suất liên tục: 300kVA/ 

+ Công suất dự phòng: 330kVA 

- Đã bao gồm bộ giảm thanh kèm theo khớp nối mềm; 

Bộ sạc ắc qui tự động từ điện lưới. 

 - Vỏ chống ồn đồng bộ theo máy 

Hãng 

TEKSAN 

Động cơ: 

Perkins 

(Anh) 

Đầu phát: 

Leroy 

Somer 

(Pháp) 

Xuất xứ: 

Thổ Nhĩ 

Kỳ 

Bộ 1.00 

11 
Hệ thống chữa cháy 

trong trạm xử lý 
Gồm các hộp tiêu lệnh, bình bọt, bảng chỉ dẫn   

Trung 

quốc 
Hệ 1.00 

12 
Hệ thống tiếp địa, 

chống sét trực tiếp 

 Kim thu sét loại phóng tia tiên đạo sớm- Cột chống 

sét cao 12m, trụ bát giác mạ kẽm nóng- Bán kính bảo 

vệ cấp III : 100m- Hệ thống tiếp địa sử dụng cọc thép 

mạ đồng dài 2.4m 

Kim thu sét: 

EU; Các 

thiết bị phụ 

trợ: Việt 

Nam 

EU/Việt 

Nam 
Hệ 1.00 

B3 
THIẾT BỊ PHÒNG 

THÍ NGHIỆM 
        

 

1 Máy đo pH cầm tay 

Thông số đo: pH, mV, nhiệt độ 

Dải pH: 0-16 độ chính xác: +/-0.05pH 

Dải nhiệt độ đo: -5 đến 150°C, độ chính xác  +/-0.2°C 

Tự động hiệu chỉnh tại: pH: 4.0,  7.0,  10.0 

Chế độ: Bù nhiệt độ tự động 

Pin hoạt động loại: AAA 

Lovibond - 

Germany 
EU/ G7 Bộ 1.00 

2 Máy đo DO cầm tay 

Khoảng đo: 0-25 mg/l DO 

Độ chính xác cao: ±1.5% 

Thang đo nhiệt độ: -5 ÷ 50ºC 

Màn hiển thị kết quả LCD 

Cung cấp bao gồm 1 máy chính, 1 valy hiện trường và 

phụ kiện 

Lovibond - 

Germany 
EU/ G7 Bộ 1.00 
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3  Cân điện tử 

 Khả năng cân: 220 g 

Giá trị vạch chia (g): 0.0001 

Kích thước đĩa cân: 90mm 

Thời gian ổn định cân: 04 giây 

Ohaus- Mỹ 
Trung 

Quốc 
Bộ 1.00 

4  Bô lọc chân không 

Bao gồm: 

- 01 bình hút chân không V=1000ml (NSX: Pyrex) 

- 01 phễu lọc chân không 300ml (NSX: Advantec- 

Japan, Sản xuất tại Taiwan) 

- Giấy lọc đường kính 47mm; 200 tấm (NSX: 

Advantec- Japan, Sản xuất tại Taiwan) 

- Bơm chân không: 

Lực chút chân không: 670mmHg 

Lực hút tự do: 20L/Phút 

Nguồn điện: 220V. 1/8Hp 

Đồng hồ hiển thị chân không 

(NSX Rocker- Taiwan) 

Pyrex/Adva

nce- Japan/ 

Rocker htđ 

Taiwan 

htđ 
Bộ 1.00 

5 
 Tủ sấy đối lưu tự 

nhiên 

Thể tích: 53 lít 

Cấu trúc tủ được chế tạo bằng thép mạ tĩnh điện, bên 

ngoài sơn phủ Epoxy 

Bên mặt trong buồng sấy được chế tạo bằng thép 

không gỉ 

Dải nhiệt độ: +20 đến 300 độ C 

Nguồn điện: 230V/50Hz 

Memert EU/ G7 Bộ 1.00 

6  Máy phá mẫu COD 

Nhiệt độ gia nhiệt: 100/120/150 độ C 

Đo COD (150 độ C); TOC (120 độ C), Nitrogen tổng; 

Phốt pho tổng; Chrom tổng (100 độ C) 

Dùng cho ống: 16mmx24 chỗ 

Chế độ cài đặt thời gian: 30, 60, 120 phút và tự động 

ngắt khi nhiệt độ đạt đến điểm cài đặt 

Lovibond - 

Germany 
Đức Bộ 1.00 

7 
 Máy quang phổ so 

màu đa chỉ tiêu 

Tự động chọn bước sóng trong vùng 430-660nmKết 

quả hiển thị màn hình LedsCổng RS232 kết nối máy 

tính hoặc máy inTự động tắt sau 20 phút không sử 

dụngNguồn điện: Pin 

Lovibond - 

Germany 
EU/ G7 Bộ 1.00 
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8 Bộ đo BOB 6 chỗ 

Có 6 vị trí đo, có thể đo cùng lúc 6 mẫu 

Độ chính xác 0.5% của thang đo tại 200 độ C 

Màn hình: 128x 240 pixel 

Thời gian đo: có thể chọn từ 1- 28 ngày  

Thời gian lưu trữ là h nếu kết quả đo 1 ngày 

Lovibond - 

Germany 
EU/ G7 Bộ 1.00 

9 Tủ ấm BOD 

Thể tích sử dụng: 135 l 

Nhiệt độ: 20C- 400C 

Sai số nhiệt: ±0.50C 

Điện thế: 230V/ 50Hz 

Lovibond - 

Germany 
EU/ G7 Bộ 1.00 

10 
 Hóa chất phân tích 

mẫu 

Phân tích COD: 100 test 

Phân tích tổng Phốt pho: 100 test 

Phân tích tổng Ni tơ: 100 test 

Phân tích Amoni: 100 test 

Phân tích Nitrat: 100 test 

Lovibond - 

Germany 
EU/ G7 Bộ 1.00 

11 
 Dụng cụ phòng thí 

nghiệm 
Dụng cụ thủy tinh và các thiết bị phụ trợ   

Việt 

Nam 
Bộ 1.00 

 

Ghi chú: Tất cả các thiết bị máy móc trên đều được mua mới, đã được kiểm tra chất lượng.
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Bảng 3.8: Danh mục hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành mô đun 1 của Trạm XLNT 

tập trung KCN Yên Phong II-C công suất 4.400 m3/ngày đêm 

TT 
Tên loại nguyên 

liệu, hóa chất 
ĐVT Khối lượng Mục đích sử dụng 

1 NaOH  g/m3 14 Điều chỉnh pH 

2 Phèn PAC 31% g/m3 25,6 Keo tụ - tạo bông 

3 Dinh dưỡng g/m3 20 Xử lý sinh học 

4 NaOCl 8% g/m3 20 Khử trùng 

5 A-Polymer g/m3 1 Hỗ trợ quá trình xử lý hóa lý 

6 C-Polymer g/m3 0,4 Ép bùn 

- Định mức tiêu hao điện năng trong quá trình xử lý nước thải tại mô đun 1 là: 

0,67kW/m3 nước thải. 

 (3). Thiết bị, hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải 

- Số lượng: Đã lắp đặt 01 Trạm quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý với 06 

thông số: Lưu lượng đầu vào và đầu ra, nhiệt độ,  pH, COD, TSS, Amoni. 

- Vị trí lắp đặt: Tại mương quan trắc. 

- Trạm quan trắc tự động, liên tục đã được lắp đặt camera theo dõi và thiết bị lấy mẫu 

tự động. 

- Kết nối, truyền số liệu: Việc kết nối và truyền dữ liệu của Trạm quan trắc tự động, 

liên tục nước thải sau xử lý về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh sẽ được thực 

hiện đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm của hệ thống XLNT. 

- Kiểm định, hiệu chuẩn: Các thiết bị trong Trạm quan trắc tự động, liên tục nước thải 

sẽ được kiểm định, hiệu chuẩn trước khi đưa hệ thống đi vào vận hành thử nghiệm. 

Thông số kỹ thuật của trạm quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý như sau: 

Bảng 3.9: Thông số kỹ thuật của Trạm quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý 

TT HẠNG 

MỤC 

THÔNG SỐ, QUY CÁCH KỸ 

THUẬT 

HÃNG 

CUNG 

CẤP 

XUẤT 

XỨ 

ĐƠN 

VỊ 

SL 

1 

Bộ hiển thị 

và xử lý số 

liệu, kết nối 

với các 

sensor đo 

COD, pH, 

TSS, 

amoni, lưu 

lượng 

- Thiết kế module hóa kết nối với 

các đầu dò kỹ thuật số đo COD, 

TSS, pH, Nhiệt độ, Ammonium 

- Nhận diện các sensor theo công 

nghệ Memosens (kết nối giữa dây 

dẫn và đầu dò bằng cuộn cảm ứng 

điện từ, có khả năng chống ẩm, 

giúp đầu dò ngâm được trong nước, 

thuận lợi cho việc vận hành và bảo 

trì) 

Endress 

+ Hauser 

EU/ 

G7 
 Bộ 1.00 
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- Có ngõ ra giao tiếp theo chuẩn 

Modbus RS485 

- Cấp bảo vệ: IP66 

- Nguồn cung cấp: 100-230 VAC 

50Hz 

2 

Sensor đo 

COD  dùng 

cho nước 

thải 

- Phương pháp đo: hấp thụ quang 

học UV 

- Phương pháp hiệu chuẩn: 5 cặp 

điểm để gia tăng độ chính xác 

- Dãy đo: 0-370 mg/l 

- Giới hạn phát hiện: 0.3 mg/l COD 

- Chiều dài cáp: 3 mét 

- Tích hợp đầu thổi khí nén làm 

sạch 

- Vật liệu sensor: thép không gỉ 

- Cấp bảo vệ: IP68 

Endress 

+ Hauser 

EU/ 

G7 
 Bộ 1.00 

3 
Sensor đo 

pH  

- Đầu đo có khả năng tháo rời khỏi 

dây cáp để cân chỉnh trong phòng 

thí nghiệm, lưu trữ dữ liệu hiệu 

chỉnh tại đầu đo. 

- Phương pháp đo: điện cực thủy 

tinh, tích hợp đầu dò nhiệt độ 

- Dãy đo pH, nhiệt độ: 0~14 pH, 0-

110ºC 

- Cấp bảo vệ: IP68 

- Tích hợp đầu thổi khí nén làm 

sạch 

- Chiều dài cáp: 3 mét 

Endress 

+ Hauser 

EU/ 

G7 
 Bộ 1.00 

4 
Sensor đo 

TSS  

- Phương pháp đo: quang học với 2 

nguồn phát LED và 4 nguồn thu tín 

hiệu giúp gia tăng độ chính xác của 

giá trị đo 

- Phương pháp hiệu chuẩn: 5 cặp 

điểm để gia tăng độ chính xác 

- Dãy đo: 0 - 4000 mg/l 

- Cáp loại cố định, chiều dài kết nối 

từ đầu đo đến bộ hiển thị: 3 mét 

- Tích hợp đầu thổi khí nén làm 

sạch 

- Vật liệu sensor: thép không gỉ 

- Cấp bảo vệ: IP68 

Endress 

+ Hauser 

EU/ 

G7 
 Bộ 1.00 

5 

Đầu đo 

Amoni 

chuyên 

dùng cho 

nước thải 

Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng 

công nghệ Memosens kết nối với 

thiết bị hiển thị, ghi nhận 

dữ liệu CM444 

-Phương pháp đo: điện thế ISE 

-Sensor loại digital theo công nghệ 

Memosens 

Endress 

+ Hauser 

EU/ 

G7 
Bộ 1.00 
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-Dãy đo: 0.1 to 1000 mg/l 

-Cáp loại cố định, chiều dài kết nối 

từ đầu đo đến bộ hiển thị: 3 mét 

-Cấp bảo vệ: IP68 

6 

Thiết bị đo 

lưu lượng 

kênh hở 

- Thiết bị đo lưu lượng tự động cho 

mương hở, đo được cho các mương 

hở có lưu lượng: 0~20,000 m3/ngày 

đêm 

- Phương pháp đo: sử dụng sóng 

siêu âm, không tiếp xúc trực tiếp 

với nước 

- Chiều dài cáp từ sensor đến 

transmitter: 10m 

-  Tín hiệu đầu ra là dòng điện ra 

analog (0/4~20mA 

- Màn hình LCD, hiển thị lưu lượng 

tức thời và lưu lượng tổng 

- Nguồn cung cấp: 100-230 VAC 

50Hz 

Endress 

+ Hauser 

EU/ 

G7 
Bộ 1.00 

7 

Máy lấy 

mẫu tự 

động kết 

nối với bộ 

Datalogger 

điều khiển 

từ xa 

-Hút mẫu bằng bơm nhu động, 

chiều cao hút mẫu tối đa 8m 

- Vật liệu bao bọc bên trong bằng 

nhựa Plastic PS 

- Nhiệt độ buồng lấy mẫu: 4°C 

- Số lượng chai lấy mẫu: 12 chai x 

3 lít 

- Nguồn cung cấp: 100-230 VAC 

(50/60Hz) 

thuật số 

- Tích hợp thẻ nhớ SD-Card, 1GB 

Endress 

+ Hauser 

EU/ 

G7 
Bộ 1.00 

8 

Thiết bị ghi 

nhận và 

truyền dữ 

liệu GPRS 

về Trạm 

trung tâm 

Sở Tài 

Nguyên 

Môi trường 

và chi phí 

kết nối về 

Sở TNMT 

- Dữ liệu được truyền về trung tâm 

có khoảng thời gian truyền theo yêu 

cầu của khách hàng  

- Khả năng kết nối với 6 ngõ vào 

analog (4-20mA) của các thiết bị 

đo. 

- Có 12 ngõ ra số sử dụng cho mục 

đích điều khiển (tín hiệu 24VDC), 

có thể sử dụng làm ngõ vào số. 

- Có 16 ngõ vào số đa năng (có thể 

dùng đếm xung 250 Hz). 

- Có cổng kết nối Ethernet/ Modbus 

TCP master/slave 

- Kết nối RS485/RS232 Modbus 

RTU master/slave với các thiết bị 

ngoại vi. 

- Cho phép mở rộng khả năng kết 

nối sau này. 

Inventia+ 

Việt Nam 

Ba 

Lan + 

Việt 

Nam 

 Bộ 1.00 
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- Làm việc với các tần số GSM 

850/900/1800/1900 MHz. 

- Có chức năng truyền nhận dữ liệu 

qua GPRS, 2 SIM 

- Chức năng gửi dữ liệu qua ftp 

(file text / csv theo yêu cầu của 

chính phủ Việt Nam) 

- Gắn đồng thời 2 sim 3G (1 chạy, 1 

dự phòng) đảm bảo đường truyền 

dữ liệu không bị gián đoạn 

- Tích hợp tính năng hiển thị trực 

tiếp lên màn hình HMI OLED 

graphic display (128x64 pixels), 

không cảm ứng 

9 

Hê thống 

camera 

quan sát 

TQT 

Bao gồm: Camera giám sát dạng cố 

định và quay + Đầu ghi hình, Ổ 

cứng, Switch Port 

Hikvision  
Trung 

Quốc 
Hệ 1.00 

10 

Thiết bị lưu 

điện UPS 

và phụ kiện 

* Bộ lưu điện UPS 2kVA  

- Công suất : 2000VA/1800W 

- Công nghệ : Online 

* Bình ắc quy 12V 24Ah 

- Xuất xứ: Việt Nam 

  
Châu 

Á 
 Bộ 1.00 

11 

Hệ thống 

báo cháy, 

báo khói 

Bao gồm: 

1x Trung tâm báo cháy 

2x Đầu báo khói kèm đế 

2x Còi báo cháy 

1x Tủ chữa cháy 

2x Nút nhấn khẩn cáo cháy (chìm) 

2x Ắc quy 12 VDC 

1x Bình chữa cháy CO2 3kh kèm 

tem 

2x Bình chữa cháy ABC 4kh kèm 

tem 

1x Nội quy + tiêu lệnh chữa cháy 

  
Châu 

Á 
 Bộ 1.00 

12 

Tủ điện và 

phụ kiện lắp 

đặt 

- Tủ sơn tĩnh điện, thông gió bằng 

quạt 

- Bồn inox chứa mẫu, ống nước vào 

và ra tủ quan trắc 

- Các phụ kiện khác như: CB, 

domino, đầu cos, nguồn DC, ống 

nhựa, đầu nối… 

  
Việt 

nam 
Bộ 1.00 

13 

Vật tư thi 

công ngoài 

hiện trường 

- Máy bơm 

- Máy nén khí 

- Gá treo sensor 

- Dây điện nguồn, dây tín hiệu 

- Các phụ kiến khác hoàn thành hệ 

thống: nối ren, co, van, giảm,... 

  
Việt 

nam 
Hệ 1.00 
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- Hóa chất chuẩn 

14 

Chi phí hiệu 

chuẩn/ kiểm 

định bởi cơ 

quan chức 

năng 

- Chi phí hiệu chuẩn: COD, TSS, 

Nhiệt độ, Ammonium và Lưu 

lượng kênh hở 

- Chi phí kiểm định pH 

  
Việt 

nam 
Gói 1.00 

15 
Chi phí RA 

test 

- Các chỉ tiêu: COD, TSS, pH, 

Nhiệt độ, Ammonium 
  

Việt 

nam 
Gói 1.00 

16 

Chi phí 

nhân công 

lắp đặt tại 

trạm 

- Chi phí lắp đặt, cài đặt tủ điện và 

cân chỉnh thiết bị 

- Hướng dẫn sử dụng cài đặt, cân 

chỉnh các thiết bị của trạm giám sát 

  
Việt 

nam 
Gói 1.00 

B5 HỆ THỐNG CAMERA          

1 
Camera IP 

quay quét 

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch 

Progressive CMOS. 

- Độ phân giải: 2.0 Megapixel(1920 

x 1080). 

- Chuẩn nén hình ảnh: H.265, 

H.264, MJPEG. 

- Ghi hình: 30fps (1920 x 1080). 

- Zoom quang: 23x. 

- Zoom số: 12x. 

- Độ nhạy sáng: Min. Illumination 

Color : 0.05Lux (F1.6, 1/30sec) 

BW : 0Lux (IR LED On). 

- Tầm quan sát hồng ngoại: 100 

mét. 

- Chức năng chống ngược sáng 

thực WDR 120dB. 

- Chức năng giảm nhiễu tiếng ồn 

SSNR V 

- Chức năng quan sát ngày đêm 

ICR. 

- Chức năng chống sương mù 

Defog. 

- Hỗ trợ BLC, HLC, WDR, SSDR 

- Nguồn điện: 24 VAC. 

- Phát hiện hướng, Phát hiện 

chuyển động, Nhập / Thoát, Giả 

mạo, Đường ảo 

- Chức năng lọc nhiễu kỹ thuật số 

Digital DNR (Dynamic Noise 

Reduction). 

-Tiêu chuẩn chống thấm nước và 

bụi: IP66 

Hãng: 

Hanwha 

Techwin 

Thương 

hiệu: 

Wisenet 

Việt 

Nam 
Bộ 2.00 

2 
Camera IP 

cố định 

- Loại Camera IP thân trụ hồng 

ngoại 70m, công nghệ hồng ngoại 

thông minh. 

Hãng: 

Hanwha 

Techwin 

Việt 

Nam 
Bộ 2.00 
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- Độ phân giải: 2MP. 

- Độ nhạy sáng: 0,004 Lux@F0.94 

(Màu), 0,0004 Lux@F0.94 (B / W). 

- Tiêu chuẩn ngoài trời IP 66, IK10. 

- Ống kính varifocal có động cơ 4.1 

~ 16.4mm (4x). 

- Ngày & Đêm (ICR), WDR 

(150dB), Defog 

Thương 

hiệu: 

Wisenet 

3 

Đầu ghi 

hình camera 

16 kênh. 

- Hỗ trợ loại IP camera. 

- Chuẩn nén hình ảnh: H.265, 

H.264, MJPEG. 

- Băng thông ghi hình camera qua 

mạng lên đến 128Mbps. 

- Hỗ trợ 2 HDD SATA, MAX 

12TB 

- Hỗ trợ ARB, WiseStream. 

- Hỗ trợ P2P service (QR code 

connect). 

- Chức năng cấp nguồn qua mạng 

PoE. 

- Hỗ trợ tên miền DDNS Hanwha. 

- Cổng kết nối màn hình HDMI / 

VGA. 

- Tối đa 128 người truy cập tối đa 

cùng lúc + Hai luồng dữ liệu độc 

lập. 

- Ổ cứng (rời): HDD 6TB, 3.5" 

SATA 6Gb/s/256MB Cache/ 

5400RPM. Dung lượng đảm bảo 

lưu trữ dữ liệu 30 ngày. 

Hãng: 

Hanwha 

Techwin 

Thương 

hiệu: 

Wisenet 

+ Seagate 

Việt 

Nam+ 

Thái 

Lan/ 

Trung 

Quốc 

Bộ 1.00 

4 
Màn hình 

hiển thị 

- Kích thước 50 inch, 

gồm giá treo, dây tín hiệu 
Samsung 

Việt 

Nam 
Cái 1.00 

5 
Bộ lưu điện 

UPS 

- Số lượng: 01. 

- Nguồn vào 

Điện áp danh định đầu vào: 

220VAC 

Ngưỡng điện áp 115-300VAC. 

Số pha: 1(2 dây + 1 dây tiếp địa) 

Tần số danh định: 50Hz 

- Nguồn ra 

Công suất: 3kVA 

Điện áp: 220VAC±2% 

Số pha: 1(2 dây + 1 dây tiếp địa). 

Tần số: Đồng bộ với nguồn vào 

hoặc 50Hz±2% (với ắc quy). 

Khả năng chịu quá tải: 108÷150% 

(trong vòng 30 giây)s 

Santak 
Trung 

quốc 
Bộ 1.00 

6 Switch 24 Switch 24port, TPLink Trung Bộ 1.00 
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cổng 10/100/1000Mbps.Auto MDI/MDI-

X, egotiation, auto N-way,Uplink, 

rack 13" 

quốc 

7 

Ổ cứng 

chuyên 

dụng 6TB 

- Bộ nhớ đệm: 256MB Cache. 

- Ổ cứng trong video Seagate 

Skyhawk 6TB  

- Kích thước: 3.5 inch. 

- Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s. 

- Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các 

thiết bị DVR. 

- Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ 

liệu HD. 

- Đảm bảo môi trường yên tĩnh, tiết 

kiệm điện năng. 

HDD 

6TB 

Thái 

Lan/ 

Trung 

Quốc 

Bộ 1.00 

8 

Cáp quang, 

cáp nguồn, 

cáp tín hiệu 

UTP cat6 

Số lượng: Toàn bộ gói đủ cho hệ 

thống. 

Vinacap, 

LS 

Việt 

Nam 
Hệ 1.00 

9 
Tủ Rack 

20U800 
H1000*W600*D800 (mm),Đen   

Việt 

Nam 
Tủ 1.00 

10 Vật tư phụ 

Các vật tư phụ hoàn thiện hệ thống 

camera(04 cột lắp camera, chân đế 

cột, 04 tủ đấu nối, ống luồn cáp 

hdpe, pvc,…) 

  

Việt 

Nam/ 

Trung 

Quốc 

Hệ 1.00 

 

Hình 3.8: Hình ảnh Trạm quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý đã được lắp đặt 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải (nếu có) 

Đặc thù của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN sẽ không phát sinh 

khí thải do hoạt động sản xuất của dự án. Tuy nhiên, vẫn phát sinh bụi do một số tác nhân và 

Công ty áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau: 

Bảng 3.10: Nguồn phát sinh bụi trong giai đoạn hoạt động của dự án và biện pháp giảm 

thiểu 

TT Nguồn gây tác động Biện pháp giảm thiểu 

1 Bụi và khí của từ hoạt 

động của các nhà máy 

thành viên trong KCN 

- Yêu cầu các nhà máy trong KCN sử dụng các nguyên 

liệu sạch, tiên tiến, ít gây ô nhiễm môi trường. 

- Thực hiện phân khu chức năng hợp lý dựa vào tính 

chất đặc trưng của từng nhà máy và hướng gió thịnh 

hành hàng năm trong khu vực. 

- Trồng cây xanh cách ly giữa nhà máy với nhà máy, 

giữa KCN với khu vực dân cư xung quanh, đảm bảo 

khoảng cách tối thiểu theo quy định. 

- Các tuyến đường nội bộ trong nhà máy được bê tông 

hóa hoặc dải nhựa đường để tránh phát sinh bụi do hoạt 

động của các phương tiện vận chuyển. 

2 Bụi do hoạt động của các 

phương tiện giao thông ra 

vào KCN 

- Bê tông hóa các tuyến đường nội bộ trong KCN. 

- Thường xuyên vệ sinh (quét dọn) và tưới nước trên 

các tuyến đường trong khu vực dự án. 

- Trồng cây xanh cách ly, đảm bảo diện tích tối thiểu 

cây xanh trong KCN là 10%. 

- Quy định, đặt biển báo tốc độ di chuyển của các 

phương tiện giao thông trong KCN. 

3 Mùi từ hoạt động của hệ 

thống XLNT tập trung 

của KCN 

- Hố thu được xây ngầm dưới lòng đất và bố trí nắp đậy. 

- Thường xuyên nạo vét bùn lắng trên đường cống thoát 

nước. 

- Thu gom, vận chuyển bùn phát sinh từ hệ thống XLNT 

tập trung theo đúng quy định để tránh phát sinh mùi hôi 

từ khu vực chứa bùn. 

- Trồng cây xanh cách ly khu vực đặt trạm XLNT tập 

trung với các khu vực xung quanh. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

- Đối với CTR thông thường phát sinh từ các nhà máy xí nghiệp thì các nhà máy này 

có trách nhiệm tự phân loại tại nguồn, thu gom, lưu trữ và thuê đơn vị có chức năng xử lý 

đúng theo quy định. 
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- Chủ đầu tư không bố trí kho lưu giữ tạm thời chất thải rắn thông thường. 

- Đối với chất thải sinh hoạt phát sinh từ Nhà điều hành của KCN, chủ yếu là chất 

thải hữu cơ, giấy loại, túi nylong, chai nhựa thải: Bố trí 04 thùng đựng rác bằng nhựa PP, có 

nắp đậy, dung tích 240 lít, được dán nhãn để lưu chứa tạm thời chất thải sinh hoạt phát sinh 

trong quá trình hoạt động của các bộ, công nhân viên. Trên mỗi thùng có dán nhãn phân 

loại: 02 thùng chứa chất thải hữu cơ, 02 thùng chứa chất thải vô cơ. Số lượng cán bộ công 

nhân viên dự kiến là việc tại Khu nhà điều hành khoảng 20 người, nhân viên vận hành Trạm 

XLNT tập trung khoảng 15 người, định mức phát thải là 0,5 kg/người/ngày. Khối lượng chất 

thải rắn sinh hoạt trung bình khoảng 17,5 kg/ngày, tương đương 6.300 kg/năm. 

 

 

Hình 3.9: Thùng đựng rác tại khu nhà điều hành Ban quản lý KCN 

- Đối với rác thải quanh khu vực hạ tầng: Bố trí các thùng đựng rác bằng nhựa PP, có 

nắp đậy, dung tích 240 lít trên các trục đường giao thông trong KCN với khoảng cách 500 

m/thùng. 

- Đối với chất thải công nghiệp thông thường chủ yếu là cát, rác thải thu hồi từ song 

chắn rác thô và tinh ở Trạm XLNT tập trung, bao bì thải không chứa thành phần nguy hại: 

Đã bố trí 01 thùng đựng rác Inox, có nắp đậy, dung tích 1000 lít để lưu chứa tạm thời rác 

thải thu hồi từ quá trình lược rác. Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường như sau: 
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+ Khối lượng cát phát sinh từ quá trình xử lý nước thải khoảng 0,5 m3/ngày, tương 

đương 180 m3/năm, tỷ trọng của cát khoảng 1,2 tấn/m3. Như vậy khối lượng cát phát sinh 

khoảng 216.000 kg/năm. 

+ Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường khác (dự kiến): 720 kg/năm. 

- Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường 

với Công ty Cổ phần phát triển môi trường Bình Nguyên tại hợp đồng số 01.2022/VIG-BN. 

- Tần suất thu gom: 1 lần/ngày đối với chất thải sinh hoạt, 1 lần/tuần đối với chất thải 

công nghiệp thông thường. 

  

Hình 3.10: Thùng đựng rác dọc các tuyến đường trong KCN 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Đối chất thải nguy hại phát sinh trong các hoạt động của các nhà máy (nhà đầu tư 

thứ cấp) trong khu công nghiệp: Nhà máy sẽ phải tiến hành lập hồ sơ và báo cáo xin phép 



 

73 

các Cơ quan chức năng liên quan theo đúng các quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất. 

- Đối với chất thải nguy hại phát sinh trong các hoạt động của Nhà điều hành KCN:  

+ Hoạt động hành chính của Nhà điều hành KCN: chủ yếu là mực in và bóng đèn. 

Lượng rác thải này tương đối ít, tuy nhiên cũng sẽ được tiến hành thu gom và lưu trữ riêng 

với chất thải rắn sinh hoạt và định kỷ hằng tháng sẽ được giao cho đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý. 

+ Hoạt động của TXLNT: Chủ yếu là giẻ lau dầu nhớt, hóa chất thí nghiệm, bao bì 

hóa chất có chứa thành phần chất thải nguy hại. Bên cạnh đó, lượng bùn thải hằng ngày từ 

TXLNT cũng có khả năng là chất thải nguy hại, do đó, bùn thải cần được phân tích và đối 

chiếu với QCVN 50:2013/BTNMT để được xác định biện pháp thu gom, vận chuyển và xử 

lý phù hợp. 

- Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa PP, có nắp đậy, dung tích 240 lít, được dán nhãn cảnh 

báo nguy hại; Bao bì được dán nhãn cảnh báo nguy hại, được để tại kho lưu chứa. 

- Kho lưu chứa: Đã xây dựng kho chứa chất thải có diện tích 66,048 m2 (dài x rộng x 

cao = 7,68 x 2,00  x 4,30 (m)) để chứa CTNH và chất thải công nghiệp thông thường, trong 

đó 2 ngăn phía ngoài để chứa chất thải công nghiệp thông thường và 3 ngăn phía trong chứa 

chất thải nguy hại với kích thước mỗi ngăn 1,5 x 0,89 x 4,3. Kết cấu nhà kho bằng mái 

BTCT dày 10 mm, tường xây  gạch trát vữa xi măng dày 1,5 mm. Bên trong kho đã bố trí 

thiết bị PCCC là bình xịt CO2 và cát dập lửa (đáp ứng yêu cầu tại Thông tư 02/2022/TT-

BTNMMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường). 

- Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH với với Công ty Cổ 

phần phát triển môi trường Bình Nguyên tại hợp đồng số 01.2022/VIG-BN. 

- Tần suất thu gom: 1 lần/tháng. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải công nghiệp phải kiểm soát (bùn thải) 

- Thiết bị: Đã bố trí thùng nhựa PP dung tích 1000 lít và các bao bì để lưu chứa bùn 

thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp. 

- Kho chứa: Đã xây dựng sân phơi bùn thải kết hợp đặt máy ép bùn diện tích 67,62 

m2 (dài x rộng = 13,8 x 4,9 m). Kho chứa có kết cấu mái thép lợp tấm tôn nhựa lấy sáng dày 

0,4 mm, tường xây gạch trát vữa xi măng cao 0,7m, nền bê tông, có rãnh gom nước rỉ bùn. 

- Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát: Bùn thải từ quá trình 

xử lý nước thải công nghiệp khối lượng dự kiến khoảng 719,22 kg/ngày, tương đương 

258.919 kg/năm. 
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Hình 3.11: Kho chứa CTNH và chất thải thông thường 

 

Hình 3.12: Khu vực đặt sân phơi bùn 
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Bảng 3.11: Danh sách chất thải nguy hại phát sinh và khối lượng phát sinh (dự kiến)  

TT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

dự kiến 

(kg/năm) 

1 Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 18 02 01 50 

2 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 400 

3 Hóa chất phòng Thí nghiệm 19 05 02 80 

4 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải 16 01 06 15 

5 
Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện điện tử (trừ bản mạch 

điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại) 
19 02 05 

35 

6 
Bao bì mềm thải (không chứa hóa chất nông nghiệp có gốc 

halogen hữu cơ) 
14 01 05 

150 

7 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 18 01 03 200 

8 
Hỗn hợp dầu mỡ thải và chất béo độc hại từ quá trình phân 

tách dầu/nước 
12 06 04 14.400 

 Tổng  15.330 

Ghi chú: 

- Mã CTNH đã được cập nhật theo hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.  

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có) 

 Đặc thù của dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng của KCN sẽ không phát sinh tiếng 

ồn, độ rung. Trong quá trình hoạt động của Trạm XLNT, các máy móc như máy thổi khí, 

máy bơm sẽ được lắp đặt chìm hoặc lắp đặt trong nhà chứa riêng, xây kín tránh phát sinh 

tiếng ồn, gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.  

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Để hạn chế rủi ro, Công ty đã xây dựng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục sự cố nhằm kịp thời đề phòng, kiểm soát sự cố và hiệu suất xử lý của Trạm 

xử lý nước thải tập trung trong trường hợp hạn hữu hệ thống gặp sự cố, tránh gây ô nhiễm và 

ảnh hưởng đến môi trường nguồn tiếp nhận nước thải. 

a. Phòng ngừa sự cố 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố mạng lưới thu gom nước thải  

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động phát sinh nước thải từ các doanh nghiệp, kiểm tra đấu 

nối và song chắn rác; 
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- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng nạo vét đường ống để phát hiện và xử lý kịp thời 

trường hợp sự cố tắc nghẽn và rò rỉ trong hệ thống xử lý nước thải; 

- Thường xuyên vệ sinh và nạo vét các trạm bơm trung chuyển gây sự cố cho bơm trung 

chuyển. 

- Dự trữ bơm dự phòng để đối phó với trường hợp sự cố cần thiết về thiết bị.   

 Biện pháp phòng ngừa sự cố cho Nhà máy xử lý nước thải  

- Thực hiện chế độ giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp (đặc biệt đối với các doanh nghiệp 

có khả năng phát sinh nước thải thường xuyên vượt ngưỡng giới hạn cho phép) trong khu 

công nghiệp, yêu cầu các doanh nghiệp này phải tuân theo các quy định của KCN về việc 

xả nước thải; 

- Ngoài ra, để giảm thiểu các sự cố đối với Trạm XLNT tập trung, Công ty đưa ra các biện 

pháp như: 

 Sử dụng các nguyên vật liệu, thiết bị có độ bền cao và chống ăn mòn; 

 Trang bị các máy móc dự phòng như máy bơm, máy thổi khí... nhằm đảm bảo hệ 

thống xử lý hoạt động thường xuyên và bảo trì theo hợp đồng; 

 Nhằm dự phòng sự cố về hệ thống xử lý nước thải, bể điều hòa và bể lắng sơ bộ còn 

có tác dụng điều hòa lưu lượng và lưu trữ nước thải;  

 Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng thiết bị cho 

NMXLNT; 

 Thực hiện quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải cho NMXLNTTT; 

 Lập nhật ký vận hành để lưu trữ các thông tin về quá trình hoạt động của hệ thống 

làm cơ sở để theo dõi và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống, phòng ngừa những sự 

cố có thể xảy ra; 

 Để kiểm soát sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, Công ty sẽ tuân thủ các yêu cầu 

thiết kế, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, thực hiện tốt việc quan trắc hệ 

thống xử lý; 

 Hàng ngày kiểm tra lưu lượng nước thải, tính chất nước thải đầu vào và đầu ra hệ 

thống xử lý nước thải, lượng hóa chất sử dụng, pH của nước thải đầu vào; 

 Kiểm tra nước thải đầu vào bằng cảm quan 3 lần/ca; 

 Kiểm tra hoạt động của bùn hoạt tính hiếu khí bao gồm pH, DO, SV trong bể vi sinh 

hiếu khí định kỳ 2 lần/ca; 

 Lấy mẫu bùn từ các bể hiếu khí: xem kích cỡ bông bùn, màu bùn, khảo sát chỉ số SVI 

của bùn hoạt tính và tiến hành kiểm tra chỉ số MLSS các bể 2 lần/tuần để kiểm tra 

bùn trong các bể sục khí. 

 Đảm bảo hệ thống keo tụ tạo bông luôn sẵn sàng hoạt động khi có sự cố xảy ra bao 

gồm: bảo trì cánh khuấy định kỳ, chuẩn hóa đầu dò thiết bị đo pH 2 lần/tuần; chạy 

bảo trì tần suất 1 lần/tuần; luôn đảm bảo mực hóa chất trong bồn; dự trữ hóa chất 

trong kho; đảm bảo hệ thống keo tụ chạy liên tục trong vòng một tuần; 
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 Công ty cũng đầu tư hệ thống giám sát tự động nước thải đầu ra tại bể Khử trùng 

trước khi xả thải ra ngoài môi trường và kịp thời phát hiện các sự cố để xử lý tránh 

gây ảnh hưởng, ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận. 

b. Ứng phó sự cố 

b1. Quy trình ứng phó sự cố 

Quy trình ứng phó sự cố được thực hiện theo sơ đồ sau: 

Bước 1:  Phát hiện sự cố  

Sự cố sẽ được phát hiện thông qua quan trắc tự động và phân tích tại phòng thí 

nghiệm chất lượng nước thải và việc kiểm tra vận hành hàng ngày của nhà máy xử lý nước 

thải và các bộ phận liên quan khác. 

Bước 2: Thông báo 

Ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên sẽ thông báo đến quản lý trực tiếp và ban lãnh 

đạo thông qua các kênh như: Báo cáo trực tiếp hoặc thông qua điện thoại…một cách nhanh 

nhất để đảm bảo sự cố không gây tác hại nghiêm trọng.  

Bước 3: Xem xét   

Khi nhận được thông báo về sự cố đối với HTXLNT, quản lý trực tiếp phải xem xét, 

đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố và triển khai các biện pháp ứng phó.  Tùy vào 

trường hợp cụ thể, nếu sự cố ngoài khả năng ứng phó của nhà máy quản lý trực tiếp phải 

Báo cáo cho Ban lãnh đạo để được hỗ trợ nguồn lực ứng phó sự cố. Ngoài ra, nếu sự cố nằm 

ngoài tầm kiểm soát của Công ty thì Công ty phải thông báo với các cơ quan quản lý địa 

phương để cùng phối hợp nguồn lực xử lý. 

Bước 4: Hành động ứng phó 

Sau quá trình xem xét mức độ nghiêm trọng của sự cố, quản lý trực tiếp sẽ phân công 

nhân sự nhà máy triển khai các biện pháp tạm thời để đảm bảo khắc phục sự cố. Đối với các 

sự cố nghiêm trọng sẽ cần có sự chỉ đạo và hỗ trợ trực tiếp từ Ban lãnh đạo hoặc cơ quan 

quản lý địa phương để đảm bảo sự cố được xử lý hiệu quả tránh gây hậu quả nghiêm trọng 

đến môi trường. 

Bước 5: Khắc phục sự cố 

Xác định nguyên nhân gây ra sự cố, để có phương án sửa chữa máy móc hay điều 

chỉnh thông số vận hành xử lý cho phù hợp hạn chế việc tái diễn sự cố tương tự trong tương 

lai. 

Bước 5: Kiểm tra và lưu hồ sơ  

Sau khi sự cố đã được khắc phục hệ thống hoạt động trở lại, cần kiểm tra lại một lần 

nữa nhằm đảm bảo hệ thống đã đạt yêu cầu. Hồ sơ cần được lưu lại  và cập nhật vào phương 

án phòng ngừa sự cố hướng dẫn cho công nhân vận hành để không lặp lại các sự số tương tự 

xảy ra. 

3.6.2. Công trình, thiết bị phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường 

- Nhằm đảm bảo điều kiện vận hành của toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước 
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thải trong quá trình hoạt động, Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ ứng cứ sự cố. Khi có sự 

cố xảy ra tại dòng vào, tiến hành khóa van dẫn nước thải về lược rác tinh, nước thải được 

dẫn về hồ sự cố để lưu trữ và tái xử lý lại khi khắc phục xong sự cố.  

- Quy mô xây dựng công trình hồ sự cố: Đã xây dựng 01 hồ sự cố có dung tích chứa 

13.404 m3, đảm bảo thời gian khác lưu chứa nước thải và phục sự cố trong 3 ngày. 

- Giải pháp kết cấu hồ ứng cứu sự cố Trạm  xử lý nước thải: 

+ Kết cấu bờ hồ: Kè đá hộc trát vữa xi măng mác 100 dày 300mm;  

+ Kết cấu đáy hồ: Đáy hồ sau khi nạo vét bùn, đất đến cốt thiết kế, lót lớp cát đen dày 

100, dùng trải 01 lớp HDPE và 02 lớp vải địa kỹ thuật vuông góc, xếp đá hộc khan d = 100 

÷ 120 có chiều dày trung bình 200; bên trên lớp lót HDPE được phủ 1 lớp cát vàng dày 

20cm để bảo vệ lớp HDPE khỏi bị phong hóa. 

+ Trạm bơm: Hồ sự cố được bố trí giếng bơm dùng kết cấu BTCT #250, dày 250. Đáy 

giếng BTCT dày 300, được gia cố nền cọc cừ tràm. Trong giếng bố trí lắp đặt bơm chìm có 

công suất Q = 183 m3/giờ; H = 10m phục vụ cho bơm nước thải từ hồ sự cố về trạm (hố 

gom) để xử lý sau khi sự cố của trạm đã được khắc phục.  

- Thông số kỹ thuật: 

 Diện tích đỉnh hồ   : 3.122 m2 

 Chiều cao chứa nước  : 5,2 m 

 Chiều cao tổng   : 5,5 m 

 Thể tích chứa nước   : 13.404 m3 

- Phần thiết bị: 

 01 Bơm nước thải   : WP13-A/B 

 01 bộ trụ đặt thiết bị nâng bơm : Inox 304 

 01 bộ phao báo mức   : phao quả 
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Hình 3.13: Hồ sự cố  

 Mô tả các trường hợp và cách phòng ngừa ứng phó sự cố đối với nước thải của 

Trạm XLNT tập trung KCN Yên Phong II-C 

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung bị sự cố hoặc nước thải sau xử lý 

vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thông qua việc kiểm soát bằng hệ thống quan trắc tự 

động, liên tục, nước thải được dẫn về lưu chứa tại hồ sự cố. Sau khi đã khắc phục xong sự cố 

của hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải tại hồ sự cố được bơm về hố thu nước thải 

của hai mô-đun để xử lý. 

- Trường hợp chất lượng nước thải đầu vào vượt quá giới hạn tiếp nhận, điều chỉnh 

giảm lưu lượng đi vào hệ thống xử lý là 30%, lượng còn lại được dẫn về lưu chứa tại hồ sự 

cố. Điều hướng, dẫn nước thải sau xử lý về hồ sự cố cho đến khi nước thải đạt giới hạn tiếp 

nhận đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý. 

- Trường hợp tạm dừng hệ thống xử lý để duy tu, bảo trì, nước thải được đưa về hồ sự 

cố. Sau khi bảo trì xong thì nước thải được đưa về hố thu nước thải để xử lý. 

- Đối với các công ty thứ cấp có nước thải đặc thù sẽ yêu cầu quan trắc tự động, liên tục 

một số thông số và truyền dữ liệu về nhà điều hành của KCN để kiểm tra, giám sát. 

 Các sự cố có thể xảy ra và cách khắc phục được trình bày trong bảng dưới đây: 
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Bảng 3.12: Các kịch bản sự cố và phương án phòng ngừa, khắc phục 

Sự cố có thể xảy 

ra 
Biện pháp phòng ngừa, khắc phục 

Ứng phó sự cố về chất lượng nước thải đầu vào, đầu ra và nguồn tiếp nhận 

- Sự cố lưu lượng 

nước thải về Trạm 

lớn hơn công suất 

thiết kế   

+ Trạm đã lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào để 

kiểm soát lưu lượng nước thải từ các cống dẫn về trạm đảm bảo 

an toàn cho thiết bị xử lý đúng công suất. Tần suất giám sát 

24/24h, ghi chép số liệu 1 lần/ ngày vào nhật ký vận hành và báo 

cáo số liệu vào cuối ca làm. 

+ Trường hợp khi lưu lượng về Trạm xử lý lớn hơn công suất 

thiết kế của hệ thống thì thiết bị đo lưu lượng đầu vào bể tiếp 

nhận sẽ bật tín hiệu cảnh báo trên máy tính. Khi tín hiệu cảnh 

báo nhân viên vận hành Trạm XLNT sẽ dừng các trạm bơm và 

chặn van đầu vào của bể chứa tạm thời. 

+ Nước thải sẽ được bơm từ hố gom về Hồ sự cố để lưu trữ tạm 

thời, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự đột biến về lưu 

lượng để khắc phục. Nước thải sẽ được bơm từ Hồ sự cố về 

Trạm XLNT để tiếp tục xử lý trong giờ thấp điểm. 

- Kiểm soát chất 

lượng nước thải 

đầu vào 

- Kiểm soát chất lượng nước thải đầu vào thông qua đánh giá độ 

màu, phân tích một số chỉ tiêu tại Phòng thí nghiệm của Trạm 

XLNT như pH, TSS, COD, BOD, độ dẫn, thế oxy hóa khử. 

Trường hợp phát hiện một trong các thông số này vượt giá trị 

thiết kế, tiến hành điều chỉnh giảm lưu lượng đi vào hệ thống xử 

lý là 30%, lượng còn lại được dẫn về lưu chứa tại hồ sự cố. Điều 

hướng, dẫn nước thải sau xử lý về hồ sự cố cho đến khi nước 

thải đạt giới hạn tiếp nhận đầu vào của hệ thống xử lý nước thải 

tập trung để tiếp tục xử lý 

- Kiểm soát lưu 

lượng, chất lượng 

nước thải đầu ra 

(sự cố khi nước 

thải sau xử lý 

không đạt tiêu 

chuẩn) 

- Lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc tự động, liên tục nước thải 

sau xử lý với các thông số là: lưu lượng, pH, TSS, COD, Amoni, 

nhiệt độ và camera giám sát tại mương đo lưu lượng để kiểm 

soát chất lượng nước thải đầu ra, tần suất giám sát liên tục 

24/24h. 

- Ngoài ra, định kỳ 3 tháng/1 lần Trạm tiến hành quan trắc nước 

thải đầu ra của hệ thống và nước nguồn tiếp nhận. 

- Khi phát hiện xảy ra sự cố chất lượng nước thải đầu ra không 

đạt chất lượng, cần tiến hành các bước sau: 

+ Đóng văn cửa xả nước thải đầu ra, không để xả thải ra môi 

trường xung quanh. Đồng thời tiến hành bơm nước thải từ bể 

khử trùng về hồ sự cố, nước thải chưa xử lý từ hố gom về hồ sự 

cố. 
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Sự cố có thể xảy 

ra 
Biện pháp phòng ngừa, khắc phục 

+ Tổ kỹ thuật cần nhanh chóng khắc phục sự cố, tìm hiểu 

nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên. Cần khắc phục nhanh sự cố 

trên để sớm nhất đó thể đưa trạm XLNT đi vào hoạt động bình 

thường trở lại. 

+ Trạm XLNT chỉ được vận hành trở lại khi đảm bảo được đầy 

đủ các quy định về kỹ thuật theo yêu cầu. 

Phòng chống sự cố về công nghệ xử lý  

- Sự cố đối với hệ 

thống xử lý hóa lý 

- Hiện tượng: Quá trình keo tụ - tạo bông không tốt. 

- Nguyên nhân có thể: Do tính chất nước thải đầu vào hoặc do 

lượng hóa chất chưa đủ. 

- Cách khắc phục: Kiểm tra nước đầu vào, lấy mẫu phân tích để 

tìm ra liều lượng hóa chất tối ưu. 

- Sự cố đối với bể 

xử lý sinh học: 

i) Hiện tượng: Vi sinh bị sốc tải: 

- Nguyên nhân: Chất lượng nước đầu vào vượt quá ngưỡng xử lý 

của vi sinh.. 

- Cách khắc phục: Giảm lưu lượng đầu vào và điều chỉnh chạy 

hệ hóa lý tốt để giảm nồng độ các chất ô nhiễm trước khi vào vi 

sinh. 

ii) Hiện tượng: Bùn sinh học nổi: 

- Nguyên nhân: Bùn sinh học dư, tại lắng sinh học xảy ra quá 

trình khử nitrat sinh ra khí, bùn theo khí nổi lên mặt nước. 

- Các khắc phục: 

+ Tăng cường xả bùn sinh học về bể chứa bùn. 

+ Tăng cường bơm nội tuần hoàn và bơm bùn sinh học về ngăn 

trung gian. 

- Sự cố đối với hệ 

thống xử lý bùn 

thải (sự cố bùn 

đen, bùn nhiều) 

+ Vận hành, giám sát hệ thống đúng quy trình được phê duyệt. 

+ Vệ sinh, thay vật liệu hấp thụ định kỳ.  

- Bùn có màu nẫu sẫm hoặc màu đen: 

+ Kiểm tra hỗn hợp lỏng và chất rắn lơ lửng và tăng xả thải bùn. 

+ Kiểm tra nồng độ oxi hòa tan và nếu thấy thấp thì cần tăng 

cường sục khí. 

+ Kiểm tra hiệu chỉnh van cấp khí vào bể. 

- Sự cố rò rỉ nước 

thải tại cụm các 

- Nguyên nhận do các van bị hở hay ống dẫn nước thải bị nứt vỡ 

gây ra sự cố rò rỉ nước thải. 
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Sự cố có thể xảy 

ra 
Biện pháp phòng ngừa, khắc phục 

công trình xử lý 
- Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

+ Thiết bị lắp van, cửa lấy nước hay van xả sử dụng vật liệu có 

độ bền cao đảm bảo kỹ thuật theo thiết kế. 

+ Hệ thống ống dẫn bằng vật liệu ống thép không rỉ có độ bền 

cao, chịu được áp lực lớn và chịu mọi điều kiện thời tiết (nắng, 

mưa).  

+ Kiểm tra định kỳ thiết bị, kiểm tra vận hành trước khi bắt đầu 

ca làm việc. 

+ Khu vực xây dựng Trạm xử lý có thiết kế rãnh thoát nước mặt 

thu nước thải rò rỉ về hố ga không để thất thoát ra ngoài khu vực 

Trạm XLNT. 

+ Khi có sự cố công nhân vận hành tạm dừng cụm xử lý và tiến 

hành khắc phục sự cố. Trường hợp sự cố không khắc phục trực 

tiếp, công nhân tiến hành báo cáo lãnh đạo để xử lý 

Phòng chống sự cố về máy móc thiết bị và quy trình vận hành. 

- Sự cố về đường 

ống dẫn nước thải: 

bị vỡ, bị tắc ống 

dẫn... 

+ Trạm đã thiết kế và trang bị hệ thống ống dẫn có kích thước 

lớn, chất liệu ống bằng gang chịu áp lực tốt, độ bền ổn định tránh 

vỡ ống và rò rỉ nước thải. 

+ Trường hợp sự cố xảy ra, sẽ ngừng bơm và tiến hành thay thế 

đoạn ống bị hỏng. 

- Sự cố máy bơm, 

máy thổi khí, thị bị 

của hệ thống bị 

hỏng (bơm nước 

thải, máy khuất, 

bơm hóa chất, ...) 

+ Những thiết bị quan trọng đều có thiết bị dự phòng để vận 

hành thay thế khi gặp sự cố như: Máy bơm nước thải tại các bể, 

máy bơm bùn thải, máy bơm bùn tuần hoàn. 

+ Khi xảy ra sự cố, công nhân cho chạy thiết bị dự phòng và tiến 

hành sửa chữa. Nếu thiết bị hỏng không sửa được sẽ thay thế 

thiết bị mới ngay lập tức để dự phòng sự cố. 

- Sự cố công nhân 

vận hành không 

đúng với quy trình 

Trạm có 15 cán bộ, công nhân viên làm việc và mỗi ca bố trí ít 

nhất 03 nhân viên vận hành, giám sát quá trình hoạt động ngoài 

ra hệ thống vận hành của Trạm hoàn toàn tự động do đó trường 

hợp xảy ra sự cố về quy trình vận hành là rất khó. 

Tuy nhiên Chủ đầu tư cũng có những giải pháp phòng ngừa, 

khác phục sự cố như sau: 

+ Đào tạo đội ngũ nhân viên vận hành có trình độ, bằng cấp. 

+ Khi làm việc kiểm tra chế độ vận hành đảm báo yêu cầu. 

+ Khi có sự cố, sai sót về quy trình vận hành cần điều chỉnh lại 

quy trình cho đúng. Trường hợp khi phát hiện muộn thì cần kiểm 
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Sự cố có thể xảy 

ra 
Biện pháp phòng ngừa, khắc phục 

tra theo dõi kết quả phân tích và các yếu tố bị tác động để khắc 

phục như: vận hành xử lý lại toàn bộ lượng nước vừa vận hành 

sai. 

Sự cố về tai nạn lao 

động 

Cần tập huấn, đào tạo cho cán bộ vận hành đầy đủ các kiến 

thức và kỹ năng để giảm thiểu tối đa các sự cố về tai nạn lao 

động. Trong trường hợp xảy ra sự cố, cần tiến hành các biện 

pháp sau để khắc phục sự cố: 

- Kịp thời sơ tán những người không có trách nhiệm đến nơi an 

toàn và thực hiện sơ cứu người lao động bị tai nạn. 

- Sơ tán những người không có trách nhiệm ra khỏi khu vực tai 

nạn, đưa nạn nhân đến nơi thông thoáng, môi trường an toàn. 

- Trường hợp nếu da hoặc người lao động bị nhiễm nhiều hóa 

chất, cần phải rửa sạch sau khi cởi quần áo ra. 

- Phải di chuyển nạn nhân một cách cẩn thận từ nơi nguy hiểm 

tới nơi an toàn và đặt ở tư thế dễ phục hồi nhất. Nếu người lao 

động bị bất tỉnh, bị thương không thoát ra được, có thể dùng 

cáng vải hoặc đỡ đầu và túm chặt quần áo để đưa ra khỏi vùng 

nguy hiểm, đến nơi an toàn. Đưa nạn nhân đến bệnh viện gần 

nhất để kịp thời cứu chữa. 

Sự cố đổ tràn hóa 

chất 

 

 Cần lưu trữ hóa chất trong các thùng chứa đúng tiêu chuẩn, 

đúng quy cách để hạn chế tối đa sự rò rỉ hóa chất ra môi trường 

xung quanh. Trong trường hợp xảy ra rò rỉ hóa chất cần tiến 

hành các biện pháp sau để khắc phục sự cố: 

- Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm đến nơi an 

toàn theo đường thoát hiểm, thực hiện sơ cứu nếu cần thiết. 

- Nếu hóa chất đổ tràn có khả năng bốc cháy thì phải giảm 

nguy cơ cháy nổ bằng cách dập tắt mọi ngọn lửa trần, nguồn 

nhiệt hoặc cúp cầu dao điện tổng. 

- Đánh giá tình trạng và khả năng giải quyết. Nếu thấy cần thiết 

thì kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

- Hạn chế và cô lập khu vực hóa chất lan truyền bằng cách 

kiểm soát tại nguồn phát sinh. 

- Cố gắng xử lý triệt để vết rò rỉ hoặc tràn đổ bằng việc quây lại 

và thấm hút sạch. Nếu thấy thích hợp sẽ dùng nước, chất tẩy 

rửa làm sạch khu vực bị tràn và dung dịch rửa được thu gom 

lại để xử lý. 

- Vùng bị rò rỉ hoặc tràn đổ phải được khử độc, được kiểm tra, 
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Sự cố có thể xảy 

ra 
Biện pháp phòng ngừa, khắc phục 

đo đạc, đảm bảo an toàn và được chỉ đạo của các đơn vị chức 

năng theo quy định, khi đó mới được vận hành bình thường 

trở lại. 

- Lưu ý: Trong quá trình tham gia ứng phó sự cố, công nhân, 

cán bộ phải trang bị đầy đủ các thiết bị  bảo hộ cần thiết và 

phù hợp. 

Sự cố về điện và 

phòng cháy chữa 

cháy 

    Trong trường hợp mất điện, tiến hành kiểm tra máy phát điện 

như sau: 

- Kiểm tra mức dầu dự trữ cho máy phát điện (đảm bảo lượng 

dầu trong bồn chạy trong 2 ngày nếu mất điện). 

- Kiểm tra hoạt động của bơm dầu từ bồn chứa chính vào bồn 

cấp trực tiếp cho máy phát (nếu có). 

- Kiểm tra ắc quy máy phát điện. 

- Kiểm tra miệng/nắp bồn bể chứa dầu, tránh ngập miệng nắp 

khiến nước vào bể dầu. 

- Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ chuyên trách, có trình độ chuyên 

môn phụ trách về điện của Trạm XLNT; thường xuyên cử cán 

bộ tham gia tập huấn các khóa ngắn hạn về phòng cháy chữa 

cháy; trang bị đầy đủ thiết bị PCCC. 

   Sự cố cháy nổ 

- Đảm bảo các thiết bị trong hệ thống cấp điện và chiếu sáng 

đúng các tiêu chuẩn quy định. Thiết lập hệ thống chống sét cho 

các công trình. 

- Xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng thiết kế đảm 

bảo ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Có hệ thống báo cháy 

tự động, có máy phát điện dự phòng đảm bảo cấp điện cho hệ 

thống PCCC theo đúng quy định. 

 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Do đặc thù của lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN, Công ty hầu như không phát 

sinh khí thải, ngoại trừ bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển của các phương tiện giao 

thông. Để giảm thiểu mức độ ô nhiễm tới môi trường không khí, Công ty đã tiến hành một 

số biện pháp sau: 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên KCN.  

- Bố trí xe phun nước, rửa các tuyến đường nội bộ của KCN; Tần suất phun nước rửa 

đường là 1 lần/ngày. 
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- Xe vận chuyển ra vào KCN phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định 

hiện hành của pháp luật; 

- Trong trường hợp rơi vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển trên các tuyến đường nội 

bộ của KCN, cần nhanh chóng thu gom các nguyên vật liệu rơi vãi, tránh tình trạng 

phát tán do gió hoặc bị cuốn theo các phương tiện vận chuyển khác. 

3.8. Biện pháp BVMT đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước 

thải vào công trình thủy lợi (nếu có) 

Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là kênh tiêu Vọng Nguyệt. Để đảm bảo chất 

lượng nguồn tiếp nhận là công trình thủy lợi, Chủ dự án sẽ áp dụng các biệp pháp sau:  

+ Hệ thống thu gom thoát nước thải hoàn toàn tách biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa. 

+ Lắp đặt trạm quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý với các thông số sau: 

Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), Nhiệt độ, pH, TSS, COD, Amoni.  

+ Định kỳ quan trắc chất lượng nước thải trước và sau xử lý với tần suất 3 tháng/lần. 

+ Định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm tiến hành nạo vét hệ thống kênh dẫn và khu vực nguồn 

tiếp nhận nước thải sau xử lý. 

+ Thực hiện tiết kiệm nước, hạn chế xả thải. 

+ Tổ chức các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ môi 

trường của tòa nhà thông qua các chương trình khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm. 

+ Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các công nhân viên làm việc tại 

cơ sở, xem môi trường là tài sản chung cần được bảo vệ. 

+ Không xâm phạm, chiếm dụng đất hành lang bảo vệ của kênh mương thủy lợi. 

3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 

3.10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (nếu có) 

Trong quá trình thực hiện, dự án không có sự thay đổi nào so với phương án đã được 

phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.  
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

4.1.1 Nguồn phát sinh nước thải  

Toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp 

trong KCN và nước thải sinh hoạt từ các phân khu chức năng khác (khu trung tâm điều 

hành, khu công trình hạ tầng kỹ thuật), bao gồm: 

- Nguồn số 01: Nước thải sản xuất từ các doanh nghiệp thứ cấp, lưu lượng lớn nhất là 4.388 

m3/ngày đêm. Nước thải sản xuất được xử lý sơ bộ tại các doanh nghiệp để đạt tiêu chuẩn đấu 

nối nước thải trước khi thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt (bao gồm nước xám - nước từ bồn rửa, vệ sinh sàn; 

nước đen - nước từ bồn cầu, bồn tiểu) từ khu nhà điều hành của KCN, lưu lượng 10 m3/ngày 

đêm.  

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt (bao gồm nước xám - nước từ bồn rửa, vệ sinh sàn; 

nước đen - nước từ bồn cầu, bồn tiểu) từ khu vệ sinh của hệ thống xử lý nước thải tập trung, 

lưu lượng 2 m3/ngày đêm. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa: 4.400 m3/ngày đêm, tương đương 183,3 m3/giờ. 

4.1.3. Số lượng dòng nước thải:  

01 dòng thải. Nước thải từ bể khử trùng tự chảy vào kênh tiêu Vọng Nguyệt, sau đó 

nước thải được dẫn về trạm bơm Vọng Nguyệt bơm ra sông Cầu. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm có trong nước thải đầu vào và chất lượng 

nước thải sau xử lý của Trạm XLNT tập trung KCN Yên Phong II-C được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 4.1: Tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu vào và nước thải sau xử lý của Trạm XLNT 

tập trung KCN Yên Phong II-C 

STT Thông số Đơn vị 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

nước thải 

đầu vào  

Chất lượng nước sau xử lý 

QCVN 40:2011/BTNMT, 

Cột A với Kq = 0,9, Kf = 

0,9 

1 Nhiệt độ oC 40 40 

2 Độ màu Co-Pt 300 50 

3 pH - 6-9 6-9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 250 24,3 

5 COD mg/l 350 60,75 

6 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 300 40,5 

7 Asen (As) mg/l 0,05 0,0405 

8 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,005 0,00405 

9 Chì (Pb) mg/l 0,1 0,081 

10 Cadimi (Cd) mg/l 0,05 0,0405 
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STT Thông số Đơn vị 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

nước thải 

đầu vào  

Chất lượng nước sau xử lý 

QCVN 40:2011/BTNMT, 

Cột A với Kq = 0,9, Kf = 

0,9 

11 Crom (VI) (Cr6+) mg/l 0,05 0,0405 

12 Crom (III) (Cr3+) mg/l 0,2 0,162 

13 Đồng (Cu) mg/l 2 1,62 

14 Kẽm (Zn) mg/l 3 2,43 

15 Niken (Ni) mg/l 0,2 0,162 

16 Mangan (Mn) mg/l 0,5 0,405 

17 Sắt (Fe)  mg/l 1 0,81 

18 Tổng Xianua mg/l 0,07 0,0567 

19 Tổng phenol  mg/l 0,1 0,081 

20 Tổng dầu mỡ khoáng  mg/l 10 4,05 

21 Sunfua  mg/l 0,2 0,162 

22 Florua  mg/l 5 4,05 

23 Amoni (tính theo N)  mg/l 15 4,05 

24 Tổng nitơ  mg/l 50 16,2 

25 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 5 3,24 

26 Clorua (Cl-) mg/l 500 405 

27 Clo dư  mg/l 1 0,81 

28 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ  
mg/l 0,05 0,0405 

29 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ  
mg/l 0,3 0,243 

30 Tổng PCBs  mg/l 0,003 0,00243 

31 Coliform  
MPN/ 

100ml 
5.000 3.000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 0,1 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ   Bq/l 1,0 1,0 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

- Vị trí: xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải  (theo tọa độ VN 2000, múi chiếu 3o, kinh tuyến trục 

105o30’): X (m) = 2346948; Y(m) = 546687. 

- Phương thức xả thải: Tự chảy, xả mặt, xả ven bờ ra kênh tiêu Vọng Nguyệt. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý: sông Cầu (nước thải sau xử lý từ kênh tiêu 

Vọng Nguyệt, sau đó sẽ chảy trạm bơm Vọng Nguyệt bơm ra sông Cầu). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải (nếu có) 

 Dự án không phát sinh khí thải, mà chủ yếu phát sinh mùi hôi từ một số công đoạn 
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của hệ thống XLNT và đã có biện pháp giảm thiểu, nên không có nội dung đề nghị cấp phép 

đối với khí thải. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có) 

Trong quá trình hoạt động của dự án, các máy thổi khí có khả năng phát sinh ra tiếng 

ồn. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như thường xuyên bảo 

dưỡng (tra dầu, mỡ) đảm bảo động cơ hoạt động ổn định; lắp đặt các đệm cao su, không tiếp 

xúc trực tiếp với chân đế bằng bê tông, từ đó giảm thiểu được tiếng ồn, độ rung. 

Do vậy, dự án không thuộc đối tượng đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại (nếu có) 

Dự án không thuộc đối tượng đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất (nếu có) 

Dự án không thuộc đối tượng nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất. 



 

89 

CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

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

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Đối tượng vận hành thử nghiệm: Trạm XLNT tập trung KCN Yên Phong II-C, mô 

đun 1 công suất 4.400 m3/ngày đêm. 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Dự kiến từ ngày 03/12/2022 đến ngày 03/3/2023. 

- Công suất dự kiến đạt được trong thời gian vận hành thử nghiệm (dự kiến): Khoảng 

1.000 ÷ 1.500 m3/ngày đêm. 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

a. Thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải trước khi thải ra ngoài môi trường 

+ Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình XLNT 

- Loại mẫu: Mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm 

khác nhau trong ngày (sáng, trưa – chiều, chiều – tối), trộn đều với nhau) 

- Kỹ thuật lấy mẫu: Theo TCVN 5999:1995. 

- Thông số quan trắc: Độ màu, pH, BOD, COD, TSS, Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, 

Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Dầu 

mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni, Tổng nitơ, Tổng phốt pho, Clorua, Clo dư, Tổng hóa 

chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCB,  

Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β. 

- Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với (Kq = 0,9; Kf = 0,9). 

- Vị trí lấy mẫu: 02 điểm (01 điểm tại Hố thu nước thải đầu vào và 01 điểm tại vị trí 

xả nước thải). 

- Thời gian dự kiến lấy mẫu: 

+ Lần 1: Ngày 19/12/2022; 

+ Lần 2: Ngày 03/01/2023; 

+ Lần 3: Ngày 18/01/2023; 

+ Lần 4: Ngày 02/02/2023; 

+ Lần 5: Ngày 17/2/2023. 

+ Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình XLNT 

- Loại mẫu: Mẫu đơn. 

- Kỹ thuật lấy mẫu: Theo TCVN 5999:1995. 

- Thông số quan trắc: Độ màu, pH, BOD5, COD, TSS, Asen, Thủy ngân, Chì, Cadimi, 
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Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Dầu 

mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni, Tổng nitơ, Tổng phốt pho, Clorua, Clo dư, Tổng hóa 

chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCB,  

Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β. 

- Giá trị giới hạn của chất ô nhiễm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với (Kq = 0,9; Kf = 0,9). 

- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần. 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra trong 3 ngày 

liên tiếp. 

- Thời gian dự kiến lấy mẫu: Từ ngày 18/2/2023 đến ngày 24/2/2023.  

b. Tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để 

thực hiện kế hoạch 

- Viện Công nghệ môi trường – Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, số hiệu 

VIMCERT 079. 

 - Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ môi trường xanh, số hiệu VIMCERT 276. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ). 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định: “Dự án, cơ sở, 

khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có mức lưu lượng xả nước 

thải ra ngoài môi trường quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định 

này đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định được miễn thực 

hiện quan trắc nước thải định kỳ quy định tại khoản 3 Điều này đến hết ngày 31/12/2024”. 

Đối chiếu với quy định tại Cột 4 Phụ lục XXVIII cho thấy dự án được miễn quan trắc môi 

trường định kỳ đến 31/12/2024.  

a. Quan trắc định kỳ chất lượng nước thải. 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu 

- Vị trí: 01 vị trí trước cửa xả ra ngoài môi trường của trạm XLNT tập trung KCN. 

- Thông số và tần suất quan trắc:  

+ Các thông số được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp ngoại trừ Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCBs với tần suất quan trắc: 03 tháng/ lần. 

+ Các thông số: Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCBs với tần suất quan trắc 01 năm/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A với (Kq = 0,9; Kf = 0,9). 

- Thời gian thực hiện quan trắc: Bắt đầu từ 01/01/2025. 

b. Quan trắc định kỳ bụi, khí thải công nghiệp: Không có. 
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5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

a. Quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý 

- Thông số giám sát: Lưu lượng đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni. 

- Ví trí: Tại mương quan trắc được lắp đặt sau bể khử trùng, trước cửa xả nước thải ra 

nguồn tiếp nhận. 

- Tần suất giám sát: liên tục 

- Quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A với (Kq = 0,9; Kf = 0,9). 

b. Quan trắc tự động, liên tục bụi, khí thải công nghiệp: Không có. 

Bảng 5.1: Chương trình quan trắc, giám sát chất lượng nước thải KCN Yên Phong II-C 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1  Nhiệt độ oC 40 Miễn quan 

trắc định kỳ 

 

 

 

Đã lắp đặt 

2  pH - 6-9 Đã lắp đặt 

3  COD mg/l 60,75 Đã lắp đặt 

4  Tổng chất rắn lơ lửng (SS) mg/l 40,5 Đã lắp đặt 

5  Amoni mg/l 4,05 Đã lắp đặt 

6  Độ màu Co-Pt 50 

03 

tháng/lần 

 

 

 

 

 

 

Không áp dụng 

7  Tổng nitơ  mg/l 16,2 

8  BOD5 (20oC) mg/l 24,3 

9  Asen (As) mg/l 0,0405 

10  Thủy ngân (Hg) mg/l 0,00405 

11  Chì (Pb) mg/l 0,081 

12  Cadimi (Cd) mg/l 0,0405 

13  Crom hóa trị VI (Cr6+) mg/l 0,0405 

14  Crom hóa trị III (Cr3+) mg/l 0,162 

15  Đồng (Cu) mg/l 1,62 

16  Kẽm (Zn) mg/l 2,43 

17  Niken (Ni) mg/l 0,162 

18  Mangan (Mn) mg/l 0,405 

19  Sắt (Fe)  mg/l 0,81 

20  Tổng Xianua mg/l 0,0567 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

21  Tổng phenol  mg/l 0,081 

22  Tổng dầu mỡ khoáng  mg/l 4,05 

23  Sunfua  mg/l 0,162 

24  Florua mg/l 4,05 

25  Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 3,24 

26  Clorua (Cl-) mg/l 405 

27  Clo dư  mg/l 0,81 

28  Coliform  

Vi 

khuẩn/ 

100ml 

3.000 

29  Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 0,1 

01 năm/lần Không áp dụng 

30  Tổng hoạt độ phóng xạ   Bq/l 1,0 

31  Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ  
mg/l 0,0405 

32  Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ  
mg/l 0,243 

33  Tổng PCBs  mg/l 0,00243 

 

5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

 Quan trắc định kỳ bùn thải từ quá trình xử lý nước thải 

- Số lượng mẫu: 01 mẫu 

- Vị trí: Tại khu vực lưu chứa bùn thải từ quá trình xử lý nước thải. 

- Thông số giám sát: Asen, Cadimi, Chì, Kẽm, Niken, Thủy ngân, Crom VI, Tổng 

Xianua, Tổng dầu, Phenol. 

-  Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước thải. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của dự án như sau: 
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Bảng 5.2: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

TT Đối tượng thực hiện Đơn giá 

(vnđ) 

Số 

lượng 

Thành tiền 

(vnđ) 

1 Quan trắc định kỳ nước sau xử lý 5.600.000 12 67.200.000 

2 Quan trắc định kỳ bùn thải 6.500.000 2 13.000.000 

3 Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị của hệ thống 

quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý 

150.000.000 1 150.000.000 

 Tổng   230.200.000 



 

94 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Tổng Công ty Viglacera cam kết: 

1. Tính trung thực và chính xác của các số liệu được đề cập trong Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường. 

2. Các phương án bảo vệ môi trường đã xây dựng không có sự  thay đổi so với nội 

dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

3. Quá trình vận hành TXLNT theo đúng thiết kế, vận hành thường xuyên, không lắp 

đặt đường ống xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào; 

4. Nước thải sau xử lý của Trạm XLNT tập trung KCN đạt tiêu chuẩn cho phép được 

quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A với (Kq = 0,9; Kf = 0,9). 

5. Thực hiện đầy đủ các chương trình quan trắc, kiểm soát môi trường vào nguồn tiếp 

nhận trong quá trình hoạt động của KCN. 

6. Khắc phục sự cố kịp thời, có trách nhiệm báo cáo đến các cơ quan chức năng ở địa 

phương để giải quyết nhằm giảm thiểu ảnh hưởng xấu tới nguồn tiếp nhận nước thải; chịu 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc xả nước thải của TXLNT gây ra.  

7. Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1348/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 

2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong II-C”, 

cụ thể như sau: 

- Đền bù, giải phóng mặt bằng, san nền, xây dựng hệ thống thu gom thoát nước mưa, hệ 

thống thu gom thoát nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống đường giao thông thuộc diện tích còn 

lại của dự án là 366.219,5 m2. 

- Xây dựng các mô-đun xử lý nước thải còn lại với tổng công suất là 17.000 m3/ngày đêm. 

- Xây dựng và vận hành hồ sự cố đảm bảo tổng dung tích đạt 51.405 m3 có thành và đáy 

lót bằng màng chống thấm HDPE. 

- Xây dựng các mô-đun xử lý nước cấp với tổng công suất là 20.000 m3/ngày đêm. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng phần diện 

tích còn lại của dự án: 

+ Giám sát không khí xung quanh: 

 Vị trí giám sát: 09 vị trí  

+ Vị trí A1: Giữa khu đất dự án;  

+ Vị trí A2: Đường ĐT295 gần cổng vào nhà máy gạch;  

+ Vị trí A3: Đền Vọng Nguyệt phía Đông Bắc dự án;  

+ Vị trí A4: Trạm y tế xã Tam Giang;  

+ Vị trí A5: Nghĩa trang xã Đông Tiến;  
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+ Vị trí A6: Nghĩa trang thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang;  

+ Vị trí A7: Khu dân cư xã Đông Tiến;  

+ Vị trí A8: Khu dân cư thôn Trác Bút;  

+ Vị trí A9: Khu dân cư làng Đông Xuyên - xã Đông Tiến.  

 Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.  

 Thông số giám sát: Bụi tổng (TSP), độ ồn. 

 Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan.  

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 

hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Phụ lục 1: 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy 

định của pháp luật; 

- Bản vẽ trạm xử lý nước thải; 

- Bản vẽ hạ tầng thu gom và thoát nước mưa; 

- Bản vẽ hạ tầng thu gom và thoát nước thải; 

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

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản sao quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

Phụ lục 2: Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị, công trình bảo vệ môi trường: 

Phụ lục 3: Quy trình vận hành TXLNT. 
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