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BYT  Bộ y tế 

BOD   Nhu cầu oxi sinh hóa 

BQL Ban Quản lý 

BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường 

BVMT Bảo vệ môi trường 

BXD Bộ Xây dựng 

CCN Cụm công nghiệp 

COD  Nhu cầu oxi hoá học 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

CTRSH  Chất thải rắn sinh hoạt 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

HDPE Tên gọi nguyên liệu nhựa dùng để sản xuất là High 

Density Polyethylene compound. 

HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải 

KT-XH  Kinh tế xã hội 

NĐ-CP Nghị định Chính phủ 

PCCC  Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCXDVN  Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

TTg  Thủ tướng 

TSS Chất rắn lơ lửng 

VOCs Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

RDF Viên nén 

UBND Ủy ban nhân dân 

WHO  Tổ chức y tế thế giới 
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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ:  

- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong. 

- Đại diện: Ông: Trần Quang Đại.   Chức vụ: Giám đốc  

- Địa chỉ văn phòng: Khu A, Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

- Điện thoại: 0228. 3823.484 .      

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0601333201; 

Cấp đăng ký lần đầu ngày 16/1/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15/9/2017 

tại  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định; 

- Quyết định thành lập cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam 

Định số 1186/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Nam Định. 

2. Tên dự án đầu tƣ: 

- Tên dự án: Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương. 

- Địa điểm thực hiện dự án: tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

Dự án đã được UBND huyện Ý Yên phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 5811/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 với diện tích 

49,16 ha, được giới hạn bởi các điểm M1, M2,... M10 theo bản đồ quy hoạch 

được phê duyệt, cụ thể: 

+ Phía Bắc: Giáp Quốc lộ 38B 

+ Phía Nam: Giáp cánh đồng thôn Cẩm, thôn Trung 

+ Phía Đông: Giáp thôn Vũ Xuyên 

+ Phía Tây: Giáp đường vào Kênh Đông 

Toạ độ các góc của khu đất dự án được thể hiện như trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Toạ độ định vị ranh giới dự án 

Stt 
Tên 

mốc 

Tọa độ  
Stt 

Tên 

mốc 

Tọa độ 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

1 M1 2.250.549,060 555.029,548 6 M6 2.250.073,762 555.444,572 

2 M2 2.250.501,164 555.038,852 7 M7 2.250.273,853 555.663,483 

3 M3 2.250.461,131 555.045,380 8 M8 2.250.539,075 555.556,878 

4 M4 2.249.823,544 555.206,553 9 M9 2.250.813,448 555.880,450 

5 M5 2.249.827,728 555.220,958 10 M10 2.251.083,105 555.652,892 

  T a độ các điểm khép góc theo Bản đồ ranh giới được phê duyệt k m theo  uyết 

định số 5811/ Đ-UBND ngày 22/7/2022  đóng k m phụ lục của báo cáo . 
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Hình 1.1. Vị trí khu vực dự án  
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- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở xây dựng tỉnh Nam Định. 

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

trường:  

+ Quyết định số 1719/QĐ-BTNMT ngày 09/7/2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

“Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương”, thực hiện tại 

xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

+ Văn bản số 1887/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc thay đổi nội dung so với Báo cáo ĐTM được phê duyệt của 

Dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương”. 

- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án Nhóm A (theo tiêu chí quy định của 

pháp luật về đầu tư công). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tƣ: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

- Quy mô: Đầu tư xây dựng CCN với quy mô diện tích: 49,16ha. Đầu tư xây 

dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cho CCN với các công trình hạ tầng kỹ thuật chính là 

cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thai, trạm XLNT, hệ thống cây xanh. 

Bảng 1.2. Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất của dự án 

TT LOẠI ĐẤT 
DIỆN TÍCH TỶ LỆ 

m
2
 % 

1 Đất nhà máy, kho tàng 372.902 75,85 

2 Đất hành chính, dịch vụ 5.005 1,02 

3 Đất cây xanh 52.778 10,73 

4 Đất hạ tầng kỹ thuật 5.025 1,02 

5 Đất giao thông 55.942 11,38 

  Tổng cộng 491.652 100,00 

Nguồn:  uyết định số 5811/ Đ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND huyện Ý 

Yên về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.  

Tổng mặt bằng cơ cấu sử dụng đất của Cụm công nghiệp Yên Dương  được 

thể hiện ở hình 1.2. 
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Hình 1.2. Tổng mặt bằng cơ cấu sử dụng đất của CCN 
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- Quy hoạch chia lô chi tiết: Đất sản xuất công nghiệp thành 56 lô, trong đó 

có: 42 lô có diện tích từ 0,25 - 0,5ha, 06 lô có diện tích từ 0,5 - 1,0ha, 06 lô có 

diện tích từ 1,0 - 1,8ha, 01 lô CN4:1-10 (gộp từ 10 lô CN4-1; CN4-2,...,CN4-10) 

có diện tích 4,2ha  và 01 lô CN5:3-11,17-25 (gộp từ 18 lô CN5-3, CN5-4,..CN5-

11, CN5-17,...,CN5-25) có diện tích 4,55ha. Đất hành chính dịch vụ điều chỉnh 

thành 04 lô với tổng diện tích 5,05ha. 

- Quy mô lao động: 2000 người. 

- Các ngành nghề chính thu hút đầu tư vào CCN: Chủ yếu là ngành nghề 

sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm có giá 

trị gia tăng cao, cụ thể: 

Bảng 1.3. Ngành nghề thu hút vào CCN 

Stt Ngành nghề Mã ngành 

1 
Công nghiệp chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ, (không thu hút 

các cơ sở sản xuất có loại hình hoạt động là ngâm, tẩm gỗ). 
C16 

2 Công nghiệp cơ khí. C24, C25 

3 Công nghệ dược phẩm. C21 

4 

Dệt may, da giày (Không thu hút các cơ sở dệt nhuộm, 

thuộc da) chiếm không quá 25% diện tích cho nhà đầu 

tư thứ cấp thuê. 

C13, C14, C15 

5 
Công nghiệp phụ trợ (kho vận, bến bãi, trạm chung 

chuyển hàng hóa).  
 

6 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu. C28 

7 Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo. C32 

8 Sản xuất thiết bị điện, linh kiện điện tử. C26, C27 

9 Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic. C22 

10 Sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. C3830 

11 Sản xuất sản phẩm chịu lửa. C2391 

12 Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ bê tông. C2395 

13 

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa, 

Sản xuất các sản phẩm từ giấy và bìa chưa được phân 

vào đâu (Không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất). 

C1702, C1079 

14 In ấn và dịch vụ liên quan C1811 

15 

Công nghiệp chế biến thực phẩm: 

+ Chế biến và bảo quản rau quả. 

+ Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. 

C1030; C1079 
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Stt Ngành nghề Mã ngành 

  Nguồn:  

+  uyết định số 1719/ Đ-BTNMT ngày 09/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.  

+ Văn bản số 1887/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc thay đổi nội dung so với Báo cáo ĐTM được phê duyệt của Dự án.  

+ Văn bản số 471/UBND-VP5 ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, ngành nghề sản xuất tại CCN Yên Dương, 

huyện Ý Yên. 

+ Văn bản số 32/CV-Cty ngày 12/5/2022 của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại 

Phong về việc bổ sung thu hút ngành nghề sản xuất trong dự án đầu tư Xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên. 

+  uyết định số 5811/ Đ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND huyện Ý Yên về việc 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định. 

Trong các ngành nghề trên, ngành cơ khí, chế biến gỗ, mỹ nghệ là thế mạnh 

của khu vực;  khu vực lân cận như Ý Yên,…có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

thuộc lĩnh vực cơ khí, cơ khí đúc, sản xuất chế biến đồ gỗ,… tiềm năng thu hút đầu 

tư sản xuất vào cụm công nghiệp Yên Dương. 

- Phân khu chức năng ngành nghề: 

Cụm công nghiệp Yên Dương được phân ra làm 4 phân khu chức năng ngành 

nghề, cụ thể như sau: 

+ Nhóm 1: Công nghiệp cơ khí, chế tạo; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 

nguyên liệu, kim loại màu. 

+ Nhóm 2: Công nghiệp dệt may, da dầy. 

+ Nhóm 3: Công nghệ thực phẩm. 

+ Nhóm 4: Công nghiệp phụ trợ và công nghiệp khác. 

(Nguồn: Văn bản số 32/CV-Cty ngày 12/5/2022 của Công ty cổ phần xây 

dựng hạ tầng Đại Phong về việc bổ sung thu hút ngành nghề sản xuất trong dự 

án đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương, huyện 

Ý Yên và Văn bản số 471/UBND-VP5 ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, ngành nghề sản xuất tại CCN 

Yên Dương, huyện Ý Yên). 
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Hình 1.4. Tổng mặt bằng phân khu chức năng ngành nghề của CCN 
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3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

Đặc thù của dự án là kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị sản xuất 

công nghiệp có nhu cầu. Do đó hoạt động tại khu vực chủ yếu là hoạt động sản 

xuất của các đơn vị thứ cấp và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc ở đây. 

Chủ dự án sẽ quản lý, giám sát các công tác bảo vệ môi trường của các Cơ sở 

trên đồng thời vận hành hệ thống xử lý nước thải, duy tu và bảo dưỡng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật, cụ thể: 

- Quản lý sử dụng, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật của CCN. 

- Lên kế hoạch bố trí, sắp xếp vị trí, các loại hình sản xuất trong CCN phù hợp 

tránh tác động lớn đến nhau theo chiều hướng xấu. Sắp xếp các loại hình sản xuất 

của đơn vị thứ cấp theo đúng quy hoạch ngành nghề được duyệt tại các lô đất. 

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thứ cấp thực hiện các trách nhiệm liên quan 

đối với CCN (ví dụ như kiểm tra đôn đốc các đơn vị thứ cấp đấu nối nước thải 

vào đường ống thu gom nước thải của CCN..); 

- Bảo vệ an ninh, trật tự, khối lượng xe ra vào CCN, quét dọn vệ sinh công 

cộng, thu gom rác thải sinh hoạt; 

- Chăm sóc cây xanh, tưới cây, rửa đường tại các khu vực trong khuôn viên dự án; 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN. Chi tiết công nghệ 

vận hành trạm được thể hiện ở chương 3: Kết quả hoàn thành các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư.  

 - Quan trắc môi trường định kỳ. Bùn thải sẽ được lấy mẫu phân tích để xác 

định thành phần nguy hại và phân loại trước khi đem đi xử lý. 

- Các nội dung quản lý khác có liên quan. 

- Các đơn vị thứ cấp có trách nhiệm đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát 

nước mưa, nước thải của dự án và xử lý nước thải đầu ra tại đơn vị đạt tiêu 

chuẩn nước đầu vào của trạm XLNT tập trung của CCN. 

Các hoạt động tại dự án làm phát sinh chất thải được thể hiện ở hình dưới đây:  
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Hình 1.5. Sơ đồ các hoạt động chính của Dự án kèm dòng thải 

3.3. Sản phẩm của dự án: 

Hạ tầng kỹ thuật đồng được đầu tư đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật 

chính là cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thai, trạm XLNT, hệ thống 

cây xanh. 

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

cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ: 

4.1. Nhu cầu sử dụng điện: 

  Phụ tải điện 

Bảng 1.4. Bảng phụ tải điện 

TT Danh mục 
Quy mô 

diện tích 

Chỉ tiêu cấp 

điện 

Phụ tải 

điện 

Phụ tải tính toán 

với Kđt=0,7 

Phát sinh 

bụi, tiếng ồn 

khí thải 

Phát sinh bụi, 

khí thải, hơi 

hóa chất, 

CTR thông 

thường, 

CTNH, nước 

thải công 

nghiệp,… 

Phát sinh 

nước thải 

sinh hoạt và 

chất thải rắn 

sinh hoạt 

Phát sinh mùi 

và nước thải, 

bùn thải,CTNH 

từ việc duy tu 

bảo dưỡng 

trạm. Bùn thải 

sẽ được lấy 

mẫu đi phân 

tích trước khi 

đem đi xử lý 

Phát sinh bùn 

thải từ quá 

trình nạo vét 

rãnh, hố ga. 

CTR, CTNH 

từ việc duy tu 

bảo dưỡng hạ 

tầng kỹ thuật 

Hoạt động 

của các 

phương tiện 

ra vào CCN 

Hoạt động 

sản xuất 

Của các đơn 

vị thứ cấp  

Sinh hoạt 

của công 

nhân làm 

việc tại 

CCN 

Hoạt động của  

trạm XLNT 

tập trung của 

CCN 

Chủ dự án 

 

Hoạt động duy 

tu bảo dưỡng 

Hạ tầng kỹ 

thuật của CCN 

Cho các đơn vị thứ cấp 

thuê đất, duy tu, bảo 

dưỡng hạ tầng kỹ thuật, 

vận hành trạm XLNT.. 

Phát sinh các 

nguồn thải 
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(ha) (kW/ha) (kW) kW KVA 

1 Đất công nghiệp 39,241 140 kW/ha 5494 3845 4806 

2 
Khu hành chính, 

dịch vụ 
0,415 25W/m

2
 sàn 217 152 190 

3 Đất giao thông 4,23 1,5 Cd/m
2
 92 65 81 

4 Đất cây xanh 4,93 1,0Lx 72 50 63 

 Tổng cộng    4.112 5.140 

Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong 

 Nguồn điện: 

Nguồn điện cấp cho CCN lấy từ hướng nguồn lộ 375-E3.15, lưới điện 35kV 

của điện lực Nam Định (phía Tây cụm công nghiệp). 

4.2. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

TT Mô tả hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Công đoạn sử dụng 

Mục đích sử 

dụng 

1 
Dung dịch 

H2SO4 32% 
Kg/m

3
 0,0012 

Châm vào đường ống 

từ bể Điều hòa TK04 

sang bể thiếu khí 

TK05 

Châm vào bể khuấy 

trộn TK08 

Trung hòa pH 

2 
Dung dịch 

NaOH 32% 
Kg/m

3
 0,0022 

Châm vào đường ống 

từ bể Điều hòa TK04 

sang bể thiếu khí 

TK05 

Châm vào bể khuấy 

trộn TK08 

Điều chỉnh pH 

3 
Polymer Cation 

dạng bột 
Kg/m

3
 0,0011 

Dùng cho máy ép bùn 

BFP 

Dùng để ép 

bùn 

4 
Polymer Anion 

dạng bột 
Kg/m

3
 0,0024 

Châm vào bể khuấy 

trộn TK09 

Dùng để chạy 

bể tạo bông, trợ 

lắng 

5 
PAC dạng bột 

30% 
Kg/m

3
 0,1556 

Châm vào bể khuấy 

trộn TK08 

Dùng để chạy 

bể keo tụ, tách 

photpho ra 

khỏi nước 

6 
Javel dạng nước 

10% 
Kg/m

3
 0,005 

Châm vào bể khử 

trùng TK11 
Dùng để khử 

trùng nước đầu 
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TT Mô tả hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Công đoạn sử dụng 

Mục đích sử 

dụng 

ra 

Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng nƣớc cho CCN. 

STT Nội dung 
Diện tích 

(m) 

TC Cấp 

nƣớc 
Đơn vị 

Kết 

quả
 

1 Đất xây dựng Công nghiệp 374.610 22 m
3
/ha/ng.đ 851 

2 Đất hạ tầng kỹ thuật 5.025 30 m
3
/ha/ng.đ 15 

3 Đất hành chính, dịch vụ  5.005 2 l/m
2
/ng.đ 10 

4 Nước tưới cây 52,585 4 l/m
2
/ng.đ 200 

5 Đất giao thông 56.284 0,5 l/m
2
/ng.đ 23,3 

6 
Nước dùng cho công nhân 

2.000 công nhân 
 100 l/ng.đ 200 

7 Dự phòng rò rỉ 15%*(1+2+3+4+5+6) 195 

8 Tổng nhu cầu dùng nước    1.494 

Chọn m
3
/ng.đ 1.500 

Nguồn: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong 

 Nguồn cấp nước: 

Nguồn nước cấp cho CCN lấy từ nguồn cấp nước nhà máy nước thị trấn Lâm 

thông qua hệ thống đường ống vào cụm công nghiệp. Công suất hiện tại của nhà 

máy nước sạch thị Trấn Lâm là 9.000 m
3
/ngày đêm cấp nước sạch cho thị trấn Lâm 

và các khu vực xung quanh thị trấn. Với công suất cấp nước như vậy đến thời điểm 

hiện tại nhà máy cung cấp vẫn dư 3.000m
3
/ngày. Vì vậy nhà máy nước thị trấn Lâm 

hoàn toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của dự án. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ: 

Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Yên Dương” đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 

Quyết định số 1719/QĐ-BTNMT ngày 09/7/2019 và được điều chỉnh thay đổi 

nội dung so với Báo cáo ĐTM tại Văn bản số 1887/BTNMT-TCMT ngày 

23/4/2021. Sau khi Chủ dự án được UBND tỉnh Nam Định cho thuê đất để 

thực hiện dự án tại Hợp đồng số 49/2020/HĐ-TĐ ngày 15/12/2020 (diện tích 

cho thuê 469.028,9m
2
) và Hợp đồng số 07/2022/HĐ-TĐ ngày 07/04/2022, Chủ 

dự án đã tiến hành thi công xây dựng các hạng mục công trình theo các hồ sơ 
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đươc duyệt từ Quý I/2021. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục công trình cơ 

bản đã triển khai thi công xây dựng xong, chủ dự án đã tiến hành vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải (Trạm xử lý nước thải công suất 700m
3
/ngày 

đêm) từ tháng 5/2022, chuẩn bị đưa dự án đi vào vận hành chính thức.  
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CHƢƠNG II 

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

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

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

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

- Dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Yên Dương” phù hợp với 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg, ngày 

13/4/2022; phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng 

như nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 274/QĐ-

TTg ngày 18/02/2020. 

- Dự án phù hợp với Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Nam Định đã được 

UBND tỉnh Nam Định ban hành tại Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05 

tháng 12 năm 2017. Trong đó, nội dung bảo vệ môi trường đối với khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp Khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải đáp ứng các 

yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

+ Diện tích cây xanh trong phạm vi khu công nghiệp, cụm công nghiệp tối 

thiểu chiếm 10% tổng diện tích của khu công nghiệp, cụm công nghiệp; dành tối 

thiểu 5% tổng diện tích của khu công nghiệp, cụm công nghiệp xây dựng hồ 

điều hòa để kiểm soát chất lượng nước thải trước khi thải ra môi trường và ứng 

phó sự cố hệ thống xử lý nước thải. 

+ Bố trí các phân khu chức năng hợp lý, rõ ràng phù hợp với tính chất 

hoạt động của khu, cụm công nghiệp, đảm bảo giảm thiểu tác động xấu đến môi 

trường xung quanh và các khu chức năng với nhau; thuận lợi cho công tác 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 

+ Có hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường được thiết kế, xây dựng đồng bộ 

bao gồm: hệ thống thoát nước mưa, hệ thống xử lý nước thải tập trung (gồm hệ 

thống thu gom nước thải, nhà máy xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước 

thải), khu vực lưu giữ chất thải rắn và các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi 

trường khác, có phương án, hạ tầng, phương tiện, thiết bị để ứng phó, khắc phục sự 

cố trong trường hợp hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung gặp sự cố. 

+ Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng 

đồng và người lao động. 
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- Dự án phù hợp với nội dung về bảo vệ môi trường trong Nghị quyết số 

340/NQQ-HĐND ngày 22/12/2020 về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVI, kỳ họp thứ mười lăm. 

Cum công nghiệp Yên Dương đã đầu tư 01 trạm XLNT công suất 700 m
3
/ngày 

đêm để xử lý nước thải phát sinh của CCN đảm bảo 100% khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn, đáp ứng 

yêu cầu bảo vệ môi trường theo nội dung của Nghị Quyết. 

2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: (Không 

thay đổi so với  đánh giá tác động môi trường).  

Để đánh giá sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường. 

Trong quá trình lập ĐTM cho dự án, Chủ đầu tư đã lấy mẫu, phân tích hiện trạng 

các thành phần môi trường tại khu vực dự án để đánh giá hiện trạng khu vực nhà 

máy trước khi hoạt động và để làm cơ sở đánh giá khi dự án đi vào hoạt động.  

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp vị trí lấy mẫu môi trƣờng của dự án 

TT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu 

Toạ độ (Kinh tuyến trục 

105
o
30’ múi chiếu 3

o
) 

X Y 

 Mẫu không khí    

1 Trên đường QL 38B đầu dự án K1 2250360.455 555122.976 

2 
Khu dân cư thôn Khả Lang phía Tây 

dự án 
K2 2249760.495 555378.627 

3 
Đường giao thông nội đồng giữa dự 

án 
K3 2250362.969 555697.441 

4 Khu dân cư thôn Cẩm phía Nam dự án K4 2250259.043 556181.311 

5 
Trên đường QL 38B – đối diện trạm 

điện E 3.15 Ý Yên 
K5 2251021.362 555882.095 

6 
Khu dan cư thôn Vũ Xuyên – phía 

Đông dự án 
K6 2251026.205 556348.468 

 Mẫu nước mặt    

1 Kênh tiêu Đường 12 – đầu dự án NM1 2250398.214 555195.003 

2 Kênh Đông – phía Tây dự án NM2 2250018.573 555319.533 

3 Mương thủy lợi trong khu vực dự án NM3 2250316.592 555802.003 

4 
Sông Đáy – đoạn tiếp nhận nước thải 

cuối cùng của dự án 
NM4 2252583.871 557674.131 

 Mẫu nước ngầm    

1 Khu dân cư thôn Khả Lang NN1 2249623.360 555386.377 

2 Khu dân cư thôn Cẩm NN2 2250211.823 556128.632 
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TT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu 

Toạ độ (Kinh tuyến trục 

105
o
30’ múi chiếu 3

o
) 

X Y 

3 Nước ngầm trạm điện E 3.15 Ý Yên NN3 2251052.653 555972.514 

 Mẫu đất    

1 Đất ruộng đầu dự án Đ1 2250376.271 555428.538 

2 Đất ruộng giữa dự án Đ2 2250391.065 556031.467 

3 Đất ruộng cuối dự án Đ3 2250973.242 556232.644 

 

Hình 2.1. Bản đồ vị trí lấy mẫu tại khu vực dự án 

 Đánh giá sơ bộ về sức chịu tải của môi trường 

Kết quả quả quan trắc hiện trạng môi trường nền qua các đợt quan trắc phục vụ 

Dự án cho thấy các thông số phản ánh chất lượng môi trường khu vực đều nằm trong 

GHCP theo các QCVN tương ứng hiện hành. Số lượng mẫu lấy tại khu vực đủ điều 

kiện đại diện cho hiện trạng môi trường nền khu vực Dự án. Sông Đáy là điểm cuối 

tiếp nhận nước thải đầu ra của CCN với tổng lưu lượng 700m
3
/ngày.đêm sau khi đã 

được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

công nghiệp, cột A - quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả thải vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 
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Sông Đáy, đoạn tiếp nhận nước thải khu vực Dự án có lòng sông rộng, tốc độ 

dòng chảy ôn hòa và có mực nước trung bình lớn. Trong khu vực này hiện không có 

hộ dân nào đang nuôi trồng thủy sản. 

Qua kết quả quan trắc và tính toán, có thể nhận định rằng sức chịu tải môi 

trường khu vực hoàn toàn đáp ứng được hoạt động của CCN trong giai đoạn xây dựng 

và vận hành. Khi dự án đi vào hoạt động, chủ dư án sẽ biện pháp giảm thiểu nhằm hạn 

chế tới mức thấp nhất mức độ ô nhiễm ngay từ giai đoạn đầu của dự án. 

 Đánh giá khả năng tiếp nh n của sông Đáy khi nước thải xử lý đạt quy 

chuẩn đổ ra môi trường: 

- Nhà máy XLNT của CCN có tổng công suất tối đa 1.000m
3
/ngày đêm. 

- Theo hướng dẫn tại Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Tài nguyên   môi trường về việc Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải 

của nguồn nước, khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một 

chất ô nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ – Lnn – Lt) * Fs    

Trong đó: 

+ Ltn (kg/ngày) là khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm của nguồn 

nước;  

+ Ltđ (kg/ngày)là tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối với chất ô 

nhiễm đang xem xét; Ltđ = (Qs + Qt)* Ctc * 86,4; 

+ Lnn(kg/ngày)là tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận; Ln 

= Qs*Cs*86,4 

+ Lt (kg/ngày) là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải; Lt = Qt * Ct * 86,4 

+ Fs làhệ số an toàn (Fs có giá trị trong khoảng 0,3 < Fs<0,7). 

Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng tiếp nhận đối 

với chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng (≤0 có) nghĩa là 

nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. 

 

Hình 2.2. Sơ đồ vị trí nguồn tiếp nhận và nguồn thải 

Sông Đáy 

(Qs, Cs) 

 

Sau tiếp nhận nước thải 

(Qs+ Qt)C 

Nguồn thải của Trạm (Qt, Ct) 

 

Ghi chú: 

-Qs, Cs: Lưu lượng và nồng 

độ các chất ô nhiễm của 

nguồn tiếp nhận  

-Qt, Ct: Lưu lượng và nồng 

độ các chất ô nhiễm của 

nguồn thải  
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Từ công thức (1), có thể tính toán được tải lượng ô nhiễm tối đa (Lt) và 

nồng độ ô nhiễm tối đa của nguồn thải mà sông Đáy có khả năng tiếp nhận theo 

công thức sau: 

T  : Ltn = (Ltđ  - Ln - Lt) * Fs = 0  Lt =  Ltđ - Ln  

Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa mà nguồn nước 

có thể tiếp nhận đối với một chất ô nhiễm cụ thể được tính theo công thức:  

Ta có: Ltđ = (Qs + Qt) × Ctc × 86,4                  (3.8) 

Ta có tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các 

chất ô nhiễm trên và tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm lần lượt như sau: 

Bảng 2.2. Tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa mà nguồn nƣớc có thể tiếp 

nhận đƣợc vào mùa khô 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+
 NO3

-
 PO4

3-
 

Triều xuống 

Qs + Qt, m³/s 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 

Ctc, mg/l 100 50 25 1 15 0,5 

Ltđ, kg/ngày 17.046,72 8.523,36 4.261,68 170,47 2.557,0 85,23 

Triều lên 

Qs + Qt, m³/s 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 

Ctc, mg/l 100 50 25 1 15 0,5 

Ltđ, kg/ngày 9.270,72 4.635,36 2.317,68 92,70 1.390,6 46,3 

Bảng 2.3. Tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa mà nguồn nƣớc có thể tiếp 

nhận đƣợc vào mùa mƣa 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+
 NO3

-
 PO4

3-
 

Triều xuống 

Qs + Qt, m³/s 9,173 9,173 9,173 9,173 9,173 9,173 

Ctc, mg/l 100 50 25 1 15 0,5 

Ltđ, kg/ngày 79.254,72 39.627,36 19.813,68 792,54 11.888,20 396,27 

Triều lên 

Qs + Qt, m³/s 4,973 4,973 4,973 4,973 4,973 4,973 

Ctc, mg/l 100 50 25 1 15 0,5 

Ltđ, kg/ngày 42.966,72 21.483,36 10.741,68 429,66 6.445,008 2014,83 

Trong đó: 

- Ltđ  kg/ngày  là tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối với chất ô 
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nhiễm đang xem xét; 

- Qs m³/s  là lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất của sông Đáy trước 

khi tiếp nhận nước thải, Mùa khô:Qs=1,8  triều xuống ; :Qs=0,9  triều lên .Mùa 

mưa: Qs=9  triều xuống ; :Qs=4,8  triều lên . 

- Qt m³/s  là lưu lượng nước thải lớn nhất: Q t= 1.000 m³/ng.đ 

(0,012m³/s).  

- Ctc  mg/l  là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét 

Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận:  

Lnn= Qs × Cs × 86,4                            (3.9) 

Ln kg/ngày  là tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận 

Cs mg/l  là giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước 

trước khi tiếp nhận nước thải 

Bảng 2.4. Tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nƣớc vào mùa khô 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+
 NO3

-
 PO4

3-
 

Triều xuống 

Qs, m³/s 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Cs, mg/l 1,8 3,84 16,1 0,107 0,028 0,023 

Lnn, kg/ngày 279,93 597,19 2.503,87 16,64 4,35 3,57 

Triều lên 

Qs, m³/s 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Cs, mg/l 1,8 3,84 16,1 0,107 0,028 0,023 

Lnn, kg/ngày 139,96 298,59 1.251,93 9,32 2,17 1,78 

Bảng 2.5. Tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nƣớc vào mùa mƣa 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+
 NO3

-
 PO4

3-
 

Triều xuống 

Qs, m³/s 9 9 9 9 9 9 

Cs, mg/l 1,8 3,84 16,1 0,107 0,028 0,023 

Lnn, kg/ngày 1.399,68 2.985,98 12.519,36 83,20 21,77 17,88 

Triều lên 

Qs, m³/s 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Cs, mg/l 1,8 3,84 16,1 0,107 0,028 0,023 

Lnn, kg/ngày 730,94 1.599,34 6.537,88 43,45 11,37 9,33 
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Tải lượng ô nhiễm của một chất ô nhiễm cụ thể từ nguồn xả thải đưa vào 

nguồn nước tiếp nhận được tính theo công thức:  

Lt =  Ltđ - Lnn  (3.10) 

Trong đó: 

Lt (kg/ngày) là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải; 

Bảng 2.6. Tải lƣợng và nồng độ tối đa của các chất ô nhiễm mà sông Đáy có 

khả năng tiếp nhận (mùa khô  

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+
 NO3

-
 PO4

3-
 

Triều xuống 

Ltđ, kg/ngày 17.046,72 8.523,36 4.261,68 170,47 2.557,0 85,23 

Lnn, kg/ngày 279,93 597,19 2.503,87 16,64 4,35 3,57 

Lt, kg/ngày 16.766,79 7.926,17 1.757,81 153,83 2.552,65 81,66 

Ct, mg/l 1.676,8 792,61 175,8 15,38 255,26 8,16 

Triều lên 

Ltđ, kg/ngày 9.270,72 4.635,36 2.317,68 92,70 1.390,6 46,3 

Lnn, kg/ngày 139,96 298,59 1.251,93 9,32 2,17 1,78 

Lt, kg/ngày 9.130,76 4.336,77 1.065,75 83,38 1.388,43 44,52 

Ct, mg/l 913,07 433,7 106,6 8,33 138,9 4,45 

Bảng 2.7. Tải lƣợng và nồng độ tối đa của các chất ô nhiễm mà sông Đáy có 

khả năng tiếp nhận (mùa mƣa  

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+
 NO3

-
 PO4

3-
 

Triều xuống 

Ltđ, kg/ngày 79.254,72 39.627,36 19.813,68 792,54 11.888,20 396,27 

Lnn, kg/ngày 1.399,68 2.985,98 12.519,36 83,20 21,77 17,88 

Lt, kg/ngày 77.855,04 36.641,38 7.294,32 709,34 11.866,43 378,39 

Ct, mg/l 7.785,5 3.664,13 729,43 70,93 1.186,64 37,83 

Triều lên 

Ltđ, kg/ngày 42.966,72 21.483,36 10.741,68 429,66 6.445,08 2.014,83 

Lnn, kg/ngày 730,94 1.599,34 6.537,88 43,45 11,37 9,33 

Lt, kg/ngày 42.235,78 19.884,02 4.383,8 386,21 6.433,71 2.005,5 

Ct, mg/l 4.223,6 1.988,4 438,4 38,62 643,4 200,5 

Nhận xét: Theo tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

đối với tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm tối đa có thể đổ ra vào mùa mưa 
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và mùa khô cho thấy, nếu trạm xử lý nước thải xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A thì sông Đáy có khả năng tiếp nhận tốt. 

 Đánh giá khả năng tiếp nh n của kênh tiêu đường 12 khi nước thải xử 

lý đạt quy chuẩn đổ ra môi trường: 

Ta có tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các 

chất ô nhiễm trên và tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm lần lượt như sau: 

Bảng 2.8. Tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa mà nguồn nƣớc có thể tiếp 

nhận đƣợc vào mùa khô 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+
 NO3

-
 PO4

3-
 

Qs + Qt, m³/s 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 1,473 

Ctc, mg/l 100 50 25 1 15 0,5 

Ltđ, kg/ngày 12.726,2 6.363,36 3.181,68 127,26 1.909,0 63,6 

Bảng 2.9. Tính toán tải lƣợng ô nhiễm tối đa mà nguồn nƣớc có thể tiếp 

nhận đƣợc vào mùa mƣa 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+
 NO3

-
 PO4

3-
 

Qs + Qt, m³/s 5,173 5,173 5,173 5,173 5,173 5,173 

Ctc, mg/l 100 50 25 1 15 0,5 

Ltđ, kg/ngày 44.694,72 22.347,36 11.173,68 446,9 6.704,20 223,4 

Trong đó: 

- Ltđ  kg/ngày  là tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước đối với chất ô 

nhiễm đang xem xét; 

- Qs m³/s  là lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất của kênh tiêu đường 

12 trước khi tiếp nhận nước thải, Mùa khô:Qs=1,3 .Mùa mưa: :Qs= 5 

- Qt m³/s  là lưu lượng nước thải lớn nhất: Q t= 1.000 m³/ng.đ 

(0,012m³/s).  

- Ctc  mg/l  là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm đang xem xét 

Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận:  

Lnn= Qs × Cs × 86,4 

Ln kg/ngày  là tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận 

Cs mg/l  là giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước 

trước khi tiếp nhận nước thải. 
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Bảng 2.10. Tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nƣớc vào mùa khô 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+
 NO3

-
 PO4

3-
 

Qs, m³/s 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Cs, mg/l 1,8 3,84 16,1 0,107 0,028 0,023 

Lnn, kg/ngày 202,17 431,3 1.808,3 12,01 3,14 2,5 

Bảng 2.11. Tải lƣợng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nƣớc vào mùa mƣa 

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+
 NO3

-
 PO4

3-
 

Qs, m³/s 5 5 5 5 5 5 

Cs, mg/l 1,8 3,84 16,1 0,107 0,028 0,023 

Lnn, kg/ngày 777,6 1.658,8 6.955,2 46,2 12,09 9,9 

Tải lượng ô nhiễm của một chất ô nhiễm cụ thể từ nguồn xả thải đưa vào 

nguồn nước tiếp nhận được tính theo công thức:  

Lt =  Ltđ - Lnn   

Trong đó: Lt (kg/ngày) là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải; 

Bảng 2.12. Tải lƣợng và nồng độ tối đa của các chất ô nhiễm mà kênh tiêu 

đƣờng 12 có khả năng tiếp nhận (mùa khô  

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+
 NO3

-
 PO4

3-
 

Ltđ, kg/ngày 12.726,2 6.363,36 3.181,68 127,26 1.909,0 63,6 

Lnn, kg/ngày 202,17 431,3 1.808,3 12,01 3,14 2,5 

Lt, kg/ngày 12.524,03 5.932,06 1.373,3 115,25 1.905,8 61,1 

Ct, mg/l 1.252,4 593,2 137,3 11,5 190,5 6,1 

Bảng 2.13. Tải lƣợng và nồng độ tối đa của các chất ô nhiễm mà kênh tiêu 

đƣờng có khả năng tiếp nhận (mùa mƣa  

Chỉ tiêu SS COD BOD5 NH4
+
 NO3

-
 PO4

3-
 

Ltđ, kg/ngày 44.694,72 22.347,36 11.173,68 446,9 6.704,20 223,4 

Lnn, kg/ngày 777,6 1.658,8 6.955,2 46,2 12,09 9,9 

Lt, kg/ngày 43.917,1 20.688,5 4.218,4 400,7 6.692,11 213,5 

Ct, mg/l 4.391,7 2.068,8 421,8 40,0 669,2 21,3 

Nhận xét:Theo tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước đối 

với tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm tối đa có thể đổ ra vào mùa mưa và 

mùa khô cho thấy, nếu trạm xử lý nước thải xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A thì kênh tiêu đường 12 có khả năng tiếp nhận tốt. 
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CHƢƠNG III 

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

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

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

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Để hạn chế ảnh hưởng nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án kéo theo 

bụi, đất cát... gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận, Chủ dự án đã xây dựng hệ 

thống thu gom, thoát nước mưa mưa chảy tràn cụ thể như sau:  

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

- Toàn bộ khu vực được bố trí về phía mương hiện có giáp Quốc lộ 

38B. Hướng thoát nước sẽ được chia thành hai lưu vực thoát nước chính:  

+ Lưu vực 1: Thoát nước cho toàn bộ khu vực phía Tây Nam của CCN.  

+ Lưu vực 2: Thoát nước toàn bộ khu vực phía Đông Bắc của CCN. 

 

Hình 3.1. Lƣu vực thoát nƣớc mƣa CCN 

Lưu vực 1 

Lưu vực 2 
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Nước mưa của toàn bộ Cụm công nghiệp được xả vào 2 đường cống 

hộp nằm giữa Cụm công nghiệp và giáp quốc lộ 38B. Sau đó được thoát ra 

kênh tiêu đường 12. Từ kênh tiêu đường 12, nước sẽ theo 2 lưu vực đổ về 

trạm bơm Quỹ Độ và Cổ Đam. Cụ thể: 

- Xây dựng tuyến cống hộp dẫn thoát nước từ mương phía Đông sang 

phía Tây cụm công nghiệp kích thước BXH 2.0x2,0m và tuyển cống hộp KT 

3,0x2,0m dẫn thoát nước từ phía Bắc xuống kênh hở phía Nam. Các tuyến 

công hộp bộ trí dưới lòng đường tuyển N1 và tuyến D1 đảm bảo đủ tải trọng 

tính toán và khả năng thoát nước cho cụm công nghiệp. 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa chạy dọc các tuyến đường giao 

thông. Hệ thống thoát nước mưa thiết kế công tròn BTCT D400 - D1000 đặt 

trên vỉa hè các trục đường, các đoạn qua đường dảm bảo chiều cao từ đỉnh 

công tới một đường ≥ 0,50m. 

- Dọc tuyến các cống thu nước mưa có 250 hố ga để tách rác, lắng cặn 

trước khi thoát ra kênh hở phía Nam dự án. Cặn lắng tại các hố ga được nạo vét 

định kỳ và bón vào các gốc cây trồng trong khuôn viên CCN. 

 

 

 

         

                                                                             

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc mƣa chảy tràn 

Khả năng tiếp nh n nước mưa của kênh tiêu đường 12: Kênh tiêu 

đường 12 là kênh tiêu cấp 2 do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy 

lợi Ý Yên quản lý, khai thác. Đoạn kênh mà Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng 

Đại Phong đề nghị được phép xả thải vào với thiết kế lưu lượng tiêu là 

1,885m
3
/s. Hiện nay tuyến kênh này chỉ được thiết kế phục vụ tiêu thoát nước 

cho sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết bình thường với hệ số tiêu cũ 

là 4,5l/s/ha.  

 Các thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa: 

 - Kết cấu cống hộp 2,0x2,0m và 3,0×2,0m đổ tại chỗ: 

+Cọc tre dài L=3,0m đóng 30 cọc/m
2
. 

+ Đá mạt đệm dày 10cm 

+ Đá dăm đệm dày 20cm 

Nước mưa 
Hố ga       

chắn rác 
Mương     

thoát nước 

 

Môi trường 

bên ngoài 

Bón vào gốc cây trồng 

Cặn lắng 
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+ Lớp Bê tông xi măng M150# dầy 10cm 

+ Đốt cổng hộp Bê tông cốt thép đổ tại chỗ M300# 

 Cứ 11,70m bố tri 1 khớp nối nhựa PVC gồm: Vật chắn nước bằng nhựa 

PVC, khớp nối dầy 2mc gồm 2 lớp bao tải tắm 3 lớp nhựa đường. Trung bình 

40-50m bố trí 01 nắp ga bằng gang dẻo đúc sẵn trọng lượng P- 179,0Kg có kích 

thước 90x90cm. 

 

Hình 3.3. Mặt cắt đại diện cống hộp KT 2,0x2,0m 

- Kết cấu cống tròn D400, 600, D1000: 

+ Lớp đá dăm đệm mỏng dầy 10cm. 

+ Khối để cống BTCT đúc sẵn M200# 

+ Đốt cống tải trọng A, C mua sẵn (chịu tải trọng A trên hè, tải trọng C 

dưới lòng đường). 
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Hình 3.4. Mặt cắt đại diện cống tròn D400 

 - Kết cấu hố ga KT 90×90cm, 110x110cm: 

+ Hố ga trên hè có chiều cao H <2m kết cấu xây gạch, đậy nắp đan 

BTCT. 

+ Hố ga trên hè có chiều cao H ≥2m kết cấu phần đáy sâu từ 1.5m trở 

xuống là BTCT, phần 1.5m bên trên xây gạch, đậy nắp đan BTCT. 

+ Đế ga, tấm đan hố ga bằng BTCT M200# dầy 12cm, 10cm đúc sẵn.  

 Riêng hổ ga thu nước giáp dài phân cách đường N1 dùng loại 

KT100x100cm chịu lực có để ga BTCT đúc sẵn M200# dầy 15cm, tường gạch 

xây VXM 75# dầy 22cm, tấm đan hố ga BTCT đúc sẵn M300#. Nắp ga thu 

nước chắn rác bằng gang đúc 270401-cr- 900x530. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng CCN Yên Dương 

Đại diện Chủ dự án: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong 

Đơn vị tư vấn: Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI) 33 

  

 

Hình 3.5. Một số mặt cắt đại diện hố ga  
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Hình 3.6. Tổng mặt bằng hệ thống thoát nƣớc mƣa của dự án
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Hình 3.7. Một số hình ảnh hệ thống thoát nước mưa và cửa xả đã hoàn thành  

Bảng 3.1. Bảng tổng hợp khối lƣợng mạng lƣới TNM  

TT Đƣờng ống Đơn vị Khối lƣợng 

1 Cống tròn BTCT D400 m 383 

2 Cống tròn BTCT D600 m 5.640 

3 Cống tròn BTCT D1000 m 385 

4 Cống hộp BXH=(2x2)m m 1.072 

5 Cống hộp BXH=(3x2)m m 342,2 

6 Ga thăm nước mưa cái 250 

7 Cửa thu cái 02 

8 Cửa xả cửa 01 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

Theo Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/05/2007 và 80/2014/NĐ-CP ngày 

06/08/2014 (áp dụng ngày 01/01/2015) có quy định: 

- Nước thải sinh hoạt tính bằng 100% nước tiêu thụ. 

- Nước thải khác (nước thải công nghiệp) tính bằng 80% nước tiêu thụ.  

Bảng 3.2. Bảng tính toán thoát nƣớc thải CCN 

STT Thoát nƣớc 
Lƣợng nƣớc 

cấp (m
3
/ngđ  

Tiêu chuẩn 

thoát nƣớc 

Lƣợng nƣớc 

thải phát sinh 

(m
3
/ngđ  

1 Thoát nước sinh hoat 200 100% 200 

2 Hành chính – dịch vụ 12 80% 9,6 

3 Đất hạ tầng kỹ thuật 15 80% 12 

4 
Đất xí nghiệp công 

nghiệp phục vụ sản xuất 
851 80% 680,8 

Tổng cộng 1.078  902,4 

Chọn 1.000 

Tổng lượng nước thải phát sinh hàng ngày của CCN khoảng 1.000m
3
/ngày 

đêm. Chủ đầu tư sẽ đầu tư nhà máy xử lý nước thải với quy mô công suất giai đoạn 1 

là 700m
3
/ng.đ để xử lý nước thải cho toàn cụm công nghiệp đảm bảo các thông số 

đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Sơ đồ mạng lưới thu gom, xử lý nước thải như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lƣới thu gom, thoát nƣớc thải

Nước thải sinh hoạt  

(Sau bể phốt, bể tách dầu mỡ) 

Nước thải Công nghiệp  

(của các đơn vị thứ cấp)  

Trạm XLNT t p trung công suất 

700 m
3
/ngày đêm 

Xả ra kênh tiêu đường 12, dẫn về trạm bơm 

Quỹ Độ và trạm bơm Cổ Đam rồi được bơm ra 

ngoài sông Đáy 
Nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột 

A, với Kq = 1; Kf = 0,9   

 

Đường nước thải: 
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Hình 3.9. Tổng mặt bằng hệ thống thu gom và thoát nƣớc thải.
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 Thu gom nƣớc thải 

 Hệ thống thu gom: 

- Thiết kế hệ thống thu gom nước thải độc lập với hệ thống thu gom và 

thoát nước mưa.  

- Các tuyến ống thoát nước thải được bố trí trên vỉa hè, dọc theo các tuyến 

ống nước thải bố trí các hố ga với khoảng cách trung bình 30-50m nhằm thu nước 

và kiểm tra mạng lưới. Các tuyến ống nước thải sử dụng ống HDPE D250-D400. 

- Nước thải của toàn bộ cụm công nghiệp từ khu vực sản xuất được dẫn theo 

đường cống dẫn, ống dẫn đến trạm xử lý nước thải nằm ở phía Đông - Nam của 

cụm công nghiệp. Lưu vực thoát nước gồm 03 lưu vực thoát nước thải chính. 

+ Lưu vực 1: Thoát nước thải cho toàn bộ khu vực phía Tây Nam của CCN 

về trạm xử lý nước thải tập trung. 

+ Lưu vực 2: Thoát nước thải cho toàn bộ khu vực phía Đông Bắc của CCN 

về trạm xử lý nước thải tập trung. 

+ Lưu vực 3: Thoát nước thải cho toàn bộ khu vực phía Tây Bắc của CCN 

về trạm xử lý nước thải tập trung. 

 

Hình 3.10. Sơ đồ lƣu vực thoát nƣớc thải CCN 

Lưu vực 1 

Lưu vực 2 

Lưu vực 3 

XLNT 
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 Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải: 

- Kết cấu ống HDPE D250, D300, D400 : 

+ Lớp bê tông đáy M200# dày 10cm. 

+ Ống HDPE PN16 có đai giữ ống bắt bằng bulong M14. 

+ Lấp đất đầm chặt từng lớp với hệ số k=0,95. 

- Kết cấu Hố ga KT 90x90cm. : 

+ Hố ga trên hè có chiều cao H < 2m kết cấu xây gạch 22cm, 33cm, đậy 

nắp BTCT. 

+ Hố ga trên hè có chiều cao H >2m kết cấu phần đáy sâu từ 1,5m tường 

gạch xây 22cm, 33cm trở xuống là BTCT, phần 1,5m bên trên xây gạch, đậy 

nắm tấm đan BTCT. 

+ Đế ga, tấm đan hố ga bằng BTCT M200# dày 12cm, 10cm đúc sẵn. 

 

  

Hình 3.11. Một số mặt cắt đại diện hệ thống thu gom nƣớc thải  
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Bảng 3.3. Bảng tổng hợp khối lƣợng mạng lƣới thu gom nƣớc thải 

TT Đƣờng ống Đơn vị Khối lƣợng 

1 Ống HDPE D250 m 2.955 

2 Ống HDPE D300 m 1.608 

3 Ống HDPE D400 m 1.158 

4 Ga thăm nước thải cái 146 

5 Trạm xử lý nước thải trạm 01 

 Thoát  nƣớc thải 

 Hệ thống thoát nước thải: 

- Nước thải của các nhà máy trong cụm công nghiệp sau khi thoát về 

Trạm xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp sẽ được xử lý đạt tiêu 

QCVN 40:2011/BTNMT cột A, với Kq = 1; Kf = 0,9 đổ ra kênh tiêu đường 12 

bằng đường ống HDPE D300 dài 347m tại tọa độ được xác định theo hệ VN-

2000 (X = 2.250.578,8; Y = 555.043,2), từ đó nước được thoát ra đến trạm bơm 

Quỹ Độ và trạm bơm Cổ Đam rồi được bơm ra ngoài sông Đáy. Vị trí tiếp nhận 

nước thải cách nhà máy XLNT khoảng 250m về phía Tây Bắc, thuộc thôn Khả 

Lang, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định sẽ dẫn sông Đáy. 

 

Hình 3.12. Vị trí thoát nƣớc thải đầu vào và đầu ra sau xử lý  
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Hình 3.13. Hố ga thoát nƣớc thải sau trạm XLNT và kênh tiêu đƣờng 12 

 Điểm xả nƣớc thải sau xử lý:  

 Vị trí xả nước thải;  

Nước thải sau xử lý tại trạm XLNT tập trung xả ra kênh tiêu đường 12 cách 

nhà máy XLNT khoảng 250m về phía Tây Bắc, từ đó nước được thoát ra đến 

trạm bơm Quỹ Độ và trạm bơm Cổ Đam rồi được bơm ra ngoài sông Đáy.  

 Vị trí: thôn Khả Lang, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định sẽ 

dẫn sông Đáy. 

 Hệ tọa độ VN 2000, Kinh tuyến trục 107°45’, Múi chiếu 3. 

 Tọa độ vị trí xả thải: (X = 2.250.578,8; Y = 555.043,2)  

 Phương thức xả nước thải: Tự chảy, xả mặt ven bờ. 

 Chế độ xả nước thải: xả thải liên tục 24 giờ/24 giờ; 

 Lưu lượng xả lớn nhất:  700 m3
/ngày đêm, tương đương 0,008 m

3
/s; 

 Nguồn tiếp nhận: Kênh tiêu đường 12 (phía Bắc CCN Yên Dương) , do 

Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Ý Yên quản lý. 

- Vị trí điểm xả nước thải đã được Tổng cục thủy lợi – Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi 

tại Giấy phép số 29//GP-TCTL-PCTTr ngày 13/1/2021, hoàn toàn đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải theo quy định. 

- Về nguồn tiếp nhận nước thải. Theo đánh giá ở chương 2, khả năng tiếp 

nhận của kênh tiêu đường 12 và sông Đáy hoàn toàn có thể tiếp nhận nước thải 

xử lý đạt quy chuẩn xả ra của dự án. 
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1.3. Xử lý nước thải: 

Các nhà máy thứ cấp trong CCN tự xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản 

xuất đến tiêu chuẩn đấu nối với CCN trước khi thoát ra hệ thống thoát nước thải 

của CCN, dẫn về trạm XLNT tập trung công suất 700 m
3
/ngày đêm để xử lý. 

 Bể tự hoại 03 ngăn: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà điều hành Cụm công nghiệp 

được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn dung tích 5 m
3
 (kích thước 

DxRxC=2,5x2x1m) sau đó thoát ra hệ thống thoát nước thải của CCN dẫn về 

trạm XLNT tập trung công suất 700 m
3
/ngày đêm của CCN để xử lý.  

- Kết cấu bể tự hoại: Bể xây gạch đỏ, nắp bể đan BTCT M200. Bể tự hoại 

được đặt bên ngoài móng nhà của công trình nhà điều hành. Bể tự hoại 03 ngăn 

được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm cũng như các quy định vệ sinh 

của Bộ Y tế và Bộ Xây xựng (20 TCN 51-84).  

 

Hình 3.14. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn 
Ghi chú: 

A: Ngăn tự hoại  ngăn thứ nhất ;   B: Ngăn lắng  ngăn lắng  ngăn thứ hai ; 

C: Ngăn l c  ngăn thứ ba ;  D: Ngăn định lượng với xi phông tự  động; 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể tự hoại;   

2 - Ống thông hơi;  

3 - Hộp bảo vệ;     4 - Nắp để hút cặn;  

5 - Đan bê tông cốt thép nắp bể;  6 - Lỗ thông hơi;  

7 - Vật liệu l c;    8 - Đan rút nước; 

9 - Xi phông định lượng;       

10 - Ống dẫn nước thải nối vào cống thoát nước chung HDPE D300 

- Bể tự hoại có cấu tạo 03 ngăn là công trình xử lý nước thải sơ bộ đồng 

thời thực hiện 2 chức năng: lắng nước thải và lên men cặn lắng. Thời gian nước 

lưu trong bể tự hoại từ 1÷3 ngày, nên vận tốc nước chảy trong bể rất bé. Do đó, 
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trong quá trình chuyển động, các hạt cặn sẽ chịu tác dụng của trọng lực, lắng 

dần xuống đáy bể. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 3÷6 tháng, các chất hữu cơ trong 

cặn lắng sẽ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật yếm khí. Nhờ vậy, cặn 

sẽ lên men, mất mùi hôi và giảm thể tích. Bùn cặn ở đáy bể được hút định kỳ 6 

tháng/lần và được xử lý theo quy định. Mỗi lần lấy phải để khoảng 20% lượng 

cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo 

điều kiện cho quá trình phân hủy cặn.  

- Hiệu quả xử lý các chất hữu cơ và các chất rắn lơ lửng đạt giá trị cao và ổn 

định, mặc dù có sự dao động về lưu lượng và nồng độ nước thải giữa các thời điểm 

trong ngày. Hàm lượng COD xử lý đạt 45,9÷95,8%; TSS xử lý đạt 69,1÷97,3%. 

Sử dụng bể tự hoại 03 ngăn có ưu điểm: 

+ Không tiêu tốn năng lượng trong quá trình vận hành. 

+ Công nghệ đơn giản. 

+ Xây dựng đơn giản, giá thành xây dựng thấp, dễ sử dụng. 

+ Có khả năng vận hành gián đoạn trong thời gian dài nhưng vẫn giữ được 

hoạt tính của bùn cặn sinh ra, tính ổn định cao. 

+ Tải trọng xử lý chất bẩn cao. 

 Trạm xử lý nƣớc thải tập trung công suất 700 m
3
/ngày đêm. 

CCN Yên Dương sẽ xây dựng 1 trạm xử lý nước thải tập trung cho toàn 

khu với tổng công suất xử lý là 1.000 m
3
/ngđ chia làm 2 modul. Modul 1 có 

công suất 700m
3
/ngày đêm sẽ được đầu tư xây dựng trước khi thu hút các nhà 

máy thành viên vào hoạt động trong CCN, modul 2 có công suất 300m
3
/ngày 

đêm sẽ được đầu tư xây dựng tùy thuộc vào khả năng thu hút đầu tư của CCN và 

lượng nước thải thực tế phát sinh. Do vậy, thời điểm hiện tại, chủ dự án xin cấp 

phép cho hệ thống xử lý nước thải công suất 700 m
3
/ngày đêm. Hệ thống xử lý 

nước thải công suất 700m
3
/ngày đêm được thiết kế, thi công bởi Công ty TNHH 

thương mại và đầu tư xây dựng Đăng Dương và được giám sát bởi Công ty Cổ 

phần đầu tư xây dựng và thương mại 126. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT,Cột A (Kf = 0,9; Kq = 1) 

rồi thải ra Kênh tiêu Đường 12 tại tọa độ được xác định theo hệ VN-2000 (X: X 

= 2.250.578,8; Y = 555.043,2), từ đó nước được thoát ra đến trạm bơm Quỹ Độ 

và trạm bơm Cổ Đam rồi được bơm ra ngoài sông Đáy. Vị trí tiếp nhận nước 

thải cách nhà máy XLNT khoảng 250m về phía Tây Bắc, thuộc thôn Khả Lang, 

xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 
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 Quy trình công nghệ xử lý nước thải như sau: 

 

Hình 3.15. Sơ đồ công nghệ xử lý nƣớc thải tập trung của CCN 
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 Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nước thải tại các nhà máy thành viên sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn 

nước thải đầu vào của Cụm công nghiệp sẽ được dẫn về trạm bơm của Cụm 

công  nghiệp. 

Bước 1: Thu gom nước thải và tách rác: 

Nước thải từ các nhà máy trong cụm công nghiệp theo hệ thống đường ống 

được dẫn về bể gom nước thải được dẫn qua ngăn chắn rác thô kích thước >5mm, 

trước khi về bể gom. Tại bể gom có lắp đặt 02 bơm nước thải được bơm lên máy 

tách rác tinh để loại bỏ nguyên vật liệu có kích thước > 2mm, mục đích không làm 

ảnh hưởng tới các bước xử lý tiếp theo. Vật liệu làm thiết bị tách rác tĩnh bằng thép 

không rỉ đảm bảo bền trong môi trường nước thải. Nước thải sau máy tách rác tĩnh tự 

chảy vào bể tách cát tách mỡ sau đó chảy tràn vào bể điều hòa nước thải. 

Tại bể điều hòa nước thải được điều hoà lưu lượng và ổn định nồng độ các 

chất ô nhiễm trong nước thải. Đáy bể được bố trí hệ thống các ống phân phối khí. 

Hệ thống này thứ nhất có tác dụng khuấy trộn nước thải cho đồng đều tại mọi 

điểm và đồng thời cung cấp một phần oxy vừa đủ để đảm bảo chất ô nhiễm hữu 

cơ không phân hủy yếm khí gây mùi. Tiếp theo nước thải được được bơm liên tục 

vào ngăn khuấy trộn và tạo bông. 

Bước 2: Xử lý hoá học bằng chất đông keo tụ: 

- Tại Ngăn 1: Lắp máy khuấy trộn MK1 (Tốc độ 50 ÷ 70 vòng/phút) để 

khuấy trộn đều hoá chất với nước thải cho phản ứng keo tụ (bổ sung phèn, kiềm 

để tạo môi trường pH thuận lợi cho quá trình đông tụ điều chỉnh pH thuận lợi 

cho quá trình xử lý sinh học phía sau). Sau phản ứng đông tụ, nước thải sẽ tự 

chảy vào ngăn khuấy trộn 2.  

- Tại ngăn 2: Lắp máy khuấy trộn MK3 (Tốc độ 15 ÷ 30 vòng/phút). 

Polymer được bổ sung vào để tăng khả năng liên kết giữa các keo tụ tạo ra các 

bông cặn to hơn và có khối lượng riêng lớn hơn (quá trình đông tụ).  

Bước 3: Lắng cặn hoá lý ở bể lắng sơ cấp 

- Sau đó nước thải được phân phối đều vào bể lắng Sơ cấp Các bông keo tụ sẽ 

được tách ra khỏi dòng nước sau khi đi qua bể lắng Sơ cấp. Nước thải sau khi qua bể 

lắng sơ bộ có hàm lượng SS, độ màu cũng nhưng COD, BOD và một số thông số 

khác chưa đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được dẫn tự chảy vào bể Anoxic để tiếp tục xử 

lý. Bể lắng Sơ cấp được thiết kế đặc biệt có tác dụng tạo môi trường tĩnh cho bông 

keo lắng xuống. Đáy bể lắng có độ dốc lớn, có hệ thống tấm lắng lamen, thu bùn 

giúp bùn trượt về đáy bể và được bơm về bể làm đặc bùn hoá lý theo định kỳ. Đặc 

điểm của thiết kế này là không cần dùng thiết bị cào bùn sẽ giảm chi phí đầu tư ban 
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đầu và giảm chi phí bảo trì thiết bị dẫn đến chi phí vận hành thấp. 

Bước 4:Xử lý sinh học bằng phương pháp thiếu, hiếu khí 

 Nước thải sau khi chảy tràn ở bể Sơ cấp được tự chảy về bể Anoxic ở đây 

bổ sung chất dinh dưỡng nhằm cân đối tỷ lệ các chất dinh dưỡng để cho vi sinh 

vật hoạt động xử lý tốt. Ở bể Anoxic được bổ sung bùn hoạt tính bằng cách bơm 

từ bể Aeroten và bùn tuần hoàn từ bể lắng thứ cấp về để tạo thành bước đệm 

nhằm giảm bớt sốc cho vi sinh vật và là bể xử lý Nito trước khi đưa vào hệ thống 

sinh học. Khi mực nước trong bể Anoxic đầy đến đường ống chảy tràn sang hai 

bể Aeroten. Tại bể Aeroten, nước thải được trộn đều với  bùn hoạt tính bằng hệ 

thống phân phối khí dạng bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể. Trong bể này xảy ra 

các phản ứng sinh hóa: vi sinh vật hiếu khí (bùn hoạt tính) sử dụng Oxy để Oxy 

hóa thức ăn (Các chất ô nhiễm trong nước thải) và dinh dưỡng thành CO2 và nước 

và một phần tổng hợp thành tế vi sinh vật mới. Kết quả là nước thải sau xử lý 

được làm sạch. Oxy cung cấp cho quá trình được thực hiện bởi các máy thổi khí 

qua hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn được lắp đặt dưới đáy bể. 

- Hỗn hợp bùn/nước trong bể Aeroten được dẫn sang Bể lắng thứ cấp theo 

nguyên tắc tự chảy. Tại bể lắng thứ cấp này bùn nước được phân ly, bùn (Tế bào 

vi sinh vật) được lắng xuống đáy bể. Bùn lắng được thu xuống đáy dốc của bể 

lắng và tự động được bơm hồi lưu bằng bơm bùn trở lại bể Anoxic bằng hệ 

thống bơm bùn có tác dụng ổn định nồng độ bùn hoạt tính trong bể Aeroten, 

phần còn lại (bùn dư) được bơm sang bể phân huỷ bùn sinh học. Bể lắng thứ cấp 

được thiết kế đặc biệt có tác dụng tạo môi trường tĩnh cho bông keo lắng xuống. 

Nước sau xử lý được thu phía trên sẽ theo máng tràn tự chảy vào ngăn khử trùng 

trước khi ra hồ điều hoà. 

Bước 5: Bổ sung chất khử trùng NaClO để loại bỏ các vi sinh vật có hại. 

Nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường  QCVN 40 – 2011 loại A được 

đưa về Hồ điều hòa, tiếp tục được làm sạch tự nhiên thải ra kênh tiêu đường 12 

và thoát ra sông Đáy. 

Rác tách ra từ song chắn rác thô và máy tách rác tinh được gom vào xe 

chứa rác và đưa đi thải bỏ theo định kỳ. 

Bùn lắng từ bể lắng được bơm hồi lưu về bể Anoxic, một phần được bơm 

vào bể phân hủy bùn sinh học nhờ các bơm bùn. Bùn từ bể phân hủy bùn sinh 

học được bơm về Bể chứa. 

Bùn sau khi làm đặc bùn từ Bể chứa và làm đặc bùn hóa lý và bùn sinh 

học được bơm vào máy ép bùn khung bản bằng bơm bùn , sau khi được tách 

nước được chứa vào xe chứa bùn và đưa đi thải bỏ (chôn lấp theo đúng quy định 

của công ty môi trường đô thị hoặc thuê công ty xử lý chất thải rắn đem đi chôn 
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lấp theo đúng quy định đối với chất thải độc hại), nước thải từ máy ép bùn được 

đưa vào hồ hoàn thiện. 

Khí cấp từ hệ thống máy thổi khí được cung cấp cho các hệ thống phân 

phối khí lắp ở các bể điều hoà, Aeroten, bể phân huỷ bùn sinh học, bơm airlift 

nhờ hệ thống đường ống dẫn khí và các van điều khiển để điều khiển hoạt động 

việc cấp khí cho hoạt động của từng thiết bị. 

Hệ thống bơm định lượng, và đường ống hóa chất có nhiệm vụ cung cấp 

hóa chất cho các quá trình xử lý hoạt động tốt.  

Định kỳ công ty sẽ thuê đơn vị chức năng thu gom và vận chuyển xử lý 

lượng bùn thải này. 

- Hồ sự cố:  

Nếu hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố không thể khắc phục ngay, toàn bộ 

lượng nước thải sẽ được dẫn vào hồ sự cố có dung tích 1.416m
3
 (kích thước 

SxH=472,1m
2
x3m). Hồ sự cố có đáy lót bằng màng chống thấm HDPE để 

chống việc thẩm thấu nước thải gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, dung tích hồ là 

1.416 m
3
 để đủ khả năng chứa nước thải trong 2 ngày khi HTXLNT gặp trục 

trặc. Sau khi khắc phục sự cố, sẽ bơm ngược về lại bể điều hòa để xử lý theo 

đúng quy định. Hồ sự cố được xây dựng trong khuôn viên trạm xử lý nước thải 

tập trung tại lô đất HTKT.  

Vị trí hồ sự cố được chấp thuận tại Văn bản số 1887/BTNMT-TCMT ngày 

23/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thay đổi nội dung so với 

Báo cáo ĐTM được phê duyệt của Dự án.  

  

Hình 3.16. Hồ sự cố và vị trí xả nƣớc thải chƣa xử lý ra hồ sự cố
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Hình 3.17. Mặt bằng bố trí hạng mục Trạm XLNT giai đoạn 1 công suất 700 m
3
/ngày đêm  
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Hình 3.18. Một số hình ảnh trạm XLNT công suất 700m
3
/ngày đêm
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Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

STT Hạng mục Kích thƣớc (m  
Thể tích 

(m
3
) 

Kết cấu 

1 Bể gom nước thải 9,45x5,7x4,8 258,5 Bê tông cốt thép (chống 

thấm) 2 Cụm bể xử lý 29,4x11,5x4,95 1.673,5 

3 Nhà điều hành 10,12x7,62x4,15 - Tường xây gạch M75#, trát 

tường VXM M50#, sơn lót 

chống thấm, nền đổ BTXM 

M150#, dày 10cm. 

4 Nhà đặt máy thổi khí 5,95x3,8x3,95 - 

5 Nhà bảo vệ 5,2x4,0x3,75 - 

6 Nhà đặt máy ép bùn 7,7x5,2x4,2 - 

Nền BTXM M250#, dày 

20cm, khu thép chịu lực, xà 

gồ thép C80x40, A = 800, 

mái lợp tôn sóng mạ màu, 

dày 0,47cm. 

7 Hồ sự cố 
SxH = 

472,1m
2
x3m 

1.416 

Thân kè hồ xây bằng đá hộc 

VXM M100; Bê tông lót 

chân kè M100 đá 4x6. Đáy 

hồ bằng BT M150 đá 1x2 

dày 10cm (chống thấm). 

 Hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải 

Nước thải sau xử lý tại trạm XLNT đảm bảm đạt đạt QCVN 

40:2011/BTNMT,Cột A (Kf = 0,9; Kq = 1) rồi thải ra Kênh tiêu Đường 12 tại tọa 

độ được xác định theo hệ VN-2000 (X: X = 2.250.578,8; Y = 555.043,2). 

 Chế độ v n hành 

Áp dụng 2 chế độ vận hành: vận hành bằng tay và bán tự động. Áp dụng quá 

trình tự động hoá vào vận hành nhằm giảm chi phí vận hành đến mức thấp nhất. 

 Định mức tiêu hao điện năng. 

Mức tiêu hao năng lượng trung bình của cả hệ thống xử lý là khoảng 

0.025kWh/m
3
 nước thải. Với công suất 700 m

3
/ngày đêm, tổng nhu cầu sử dụng 

điện cấp cho các thiết bị xử lý của trạm XLNT khoảng 17,5kWh. 

 Hóa chất cho quá trình v n hành  

Bảng 3.5. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

TT Mô tả hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Công đoạn sử dụng 

Mục đích sử 

dụng 

1 
Dung dịch 

H2SO4 32% 
Kg/m

3
 0,0012 

Châm vào đường ống từ 

bể Điều hòa TK04 sang 

bể thiếu khí TK05 

Trung hòa pH 
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TT Mô tả hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Công đoạn sử dụng 

Mục đích sử 

dụng 

Châm vào bể khuấy trộn 

TK08 

2 
Dung dịch 

NaOH 32% 
Kg/m

3
 0,0022 

Châm vào đường ống từ 

bể Điều hòa TK04 sang 

bể thiếu khí TK05 

Châm vào bể khuấy trộn 

TK08 

Điều chỉnh pH 

3 
Polymer Cation 

dạng bột 
Kg/m

3
 0,0011 

Dùng cho máy ép bùn 

BFP 

Dùng để ép 

bùn 

4 
Polymer Anion 

dạng bột 
Kg/m

3
 0,0024 

Châm vào bể khuấy trộn 

TK09 

Dùng để chạy 

bể tạo bông, 

trợ lắng 

5 
PAC dạng bột 

30% 
Kg/m

3
 0,1556 

Châm vào bể khuấy trộn 

TK08 

Dùng để chạy 

bể keo tụ, tách 

photpho ra 

khỏi nước 

6 
Javel dạng nước 

10% 
Kg/m

3
 0,005 

Châm vào bể khử trùng 

TK11 

Dùng để khử 

trùng nước đầu 

ra 

 Danh mục các thiết bị trong hệ thống XLNT: 

Bảng 3.6. Danh mục thiết bị trong hệ thống XLNT 

Tt  Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

I. THIẾT BỊ XỬ LÝ CHÍNH. 

1. Bể thu gom    

1.1 Song tách rác: Khe hở 5mm vât liệu SUS304 
Việt 

Nam 
Bộ 1 

1.2 

Bơm nước thải bể thu gom. Bơm thả chìm;  

Q= 0,8 m
3
/ phút (48 m3/h), H=6 -8 mH2O, công 

suất 2,2 Kw/380V/50Hz, bao gồm trọn bộ như 

sau: 

Khớp nối tự động, vật liệu: gang hoặc sắt; 

Dây xích kéo, vật liệu: Inox SUS304; 

Thanh dẫn hướng ống, vật liệu: Inox201; 

EU/ G7 Bộ 2 

1.3 

Hệ thống van, đường ống, phụ kiện khác: 

- Đường ống và phụ kiện Inox SUS304/ PVC 

- Giá đỡ ống dạng Ubolt: SUS304  

Châu Á HT 1 
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Tt  Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

- Hệ thống van và phụ kiện khác kèm theo; 

2. Bể tách cát       

2.1 

Thiết bị tách rác tinh:  

- Công suất: 0-81 m3/h  

- Vật liệu: Toàn bộ Sus 304 (Phủ sơn bạc) 

- Kích thước khe: 2 mm. 

- Diện tích song lọc: 800x900mm.                        

- Kích thước: WxLxH= 800x950x1500mm 

- Thùng đựng rác:, 

+ Kích thước L600 x W400 x H300 mm (có 4 

bánh xe) 

+ Vật liệu thép không rỉ; 

Việt 

Nam 
Bộ 1 

2.2 

Bơm bùn bể tách cát. Loại bơm thả chìm; 

 Q= 0,1 m3/ phút (6 m3/h), H=5 -6 mH2O,  

Công suất 0,4 Kw/380V/50Hz.  

Khớp nối tự động, vật liệu: Bằng gang hoặc sắt; 

Dây xích kéo, vật liệu: Inox SUS304; 

Thanh dẫn hướng ống, vật liệu: Inox201; 

EU/ G7 Bộ 1 

2.3 

Hệ thống van, đường ống, phụ kiện khác: 

- Đường ống và phụ kiện Inox SUS304/ PVC 

- Giá đỡ ống dạng Ubolt: SUS304  

- Hệ thống van và phụ kiện khác kèm theo; 

Châu Á HT 1 

3. Bể điều hòa       

3.1 

Bơm bể điều hòa: Loại bơm thả chìm;  

Q= 0,5 m3/ phút (30 m3/h), H=6-8,4 mH2O,  

Công suất 1,5Kw/380V/50Hz.  

Khớp nối tự động, vật liệu: Bằng gang hoặc sắt; 

Dây xích kéo, vật liệu: Inox SUS304; 

Thanh dẫn hướng ống, vật liệu: Inox201; 

EU/ G7 Bộ 2 

3.2 

Hệ thống phân phối khí bể điều hòa: Kiểu ống 

phân phối khí bọt thô; Lưu lượng thiết kế: 3-9 

m
3
/giờ; Lưu lượng max 20m3/h; Chiều dài: 830 

mm; Vật liệu màng: EPDM performance, 

Khung: nhựa PP gia cường sợi thủy tinh. 

EU/ G7 HT 1 
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Tt  Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

3.3 

Đồng hồ đo lưu lượng: 

- Vật liệu: Thân gang 

- Áp lực làm việc PN10-16 

- Màn hình hiển thị LCD 

- DN65 - 80 

Trung 

Quốc 
Cái 1 

3.4 

Van điều khiển đường ống khí DN50: 

- Thân gang, cánh Inox  

- Áp lực làm việc: 0-10 Bar 

- Kích thước DN50. 

Châu Á Cái 1 

3.5 

Hệ thống van, đường ống, phụ kiện khác: 

- Đường ống và phụ kiện Inox SUS304/ PVC 

- Giá đỡ ống dạng Ubolt: SUS304  

- Hệ thống van và phụ kiện khác kèm theo; 

Châu Á HT 1 

4. Bể khuấy trộn phản ứng 1,2       

4.1 

Động cơ khuấy hóa chất 

- N = 50-70 vòng/ phút, 0,75kw/ 380V/50Hz 

- Đồng bộ cùng bộ trục, cách khuấy trộn, gối đỡ 

trục đỡ được chế tạo bằng thép không rỉ 

SUS304 chịu ăn mòn. 

Châu Á/ 

Việt 

Nam 

Bộ 1 

4.2 

Động cơ khuấy hóa chất 

- N = 15-30 vòng/ phút , 0,75kw/ 380V/50Hz 

- Đồng bộ cùng bộ trục, cách khuấy trộn, gối đỡ 

trục đỡ được chế tạo bằng thép không rỉ 

SUS304 chịu ăn mòn. 

Châu Á/ 

Việt 

Nam 

Bộ 1 

4.3 Thiết bị đo PH: Giải đo 0-14 Châu Âu Bộ 1 

4.4 

Hệ thống van, đường ống, phụ kiện khác: 

- Đường ống và phụ kiện Inox SUS304/ PVC- 

Giá đỡ ống dạng Ubolt: SUS304 

- Hệ thống van và phụ kiện khác kèm theo; 

Châu Á HT 1 

5. Bể lắng sơ cấp + ngăn bơm bùn       

5.1 

- Hệ thống tấm lắng lamen bể lắng sơ cấp 

Kích thước: (1000±5%) mm x 

(550±5%) mm x (450±5%) mm. 

(Sau khi đặt nghiêng 60
o
, tấm có 

chiều cao 0.868 m) 

+ Bề mặt lắng: 180-200 m2/m3 

Việt 

Nam 
HT 1 
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Tt  Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

+ Áp suất làm việc: 1-1,5 bar. 

+ Độ dày vật liệu: 0.4 (± 2.5%) mm 

+ Vật liệu chế tạo: Nhựa PVC. 

- Hệ thống giá đỡ: V, Hộp Inox SUS304, hệ 

thống cáp giữ tấm lắng SUS304, bản mã Inox. 

5.2 

Bơm bùn ngăn bơm bùn bể lắng sơ cấp. Loại 

bơm thả chìm; Q= 0,1 m3/ phút (6 m3/h), H=5 -

6 mH2O, công suất 0,4 Kw/380V/50Hz.  

Khớp nối tự động, vật liệu: Bằng gang hoặc sắt; 

Dây xích kéo, vật liệu: Inox SUS304; 

Thanh dẫn hướng ống, vật liệu: Inox201; 

EU/ G7 Bộ 2 

5.3 

Hệ thống van, đường ống, phụ kiện khác: 

- Đường ống và phụ kiện Inox SUS304/ PVC 

- Giá đỡ ống dạng Ubolt: SUS304  

- Hệ thống van và phụ kiện khác kèm theo; 

Châu Á HT 1 

6. Bể Anoxic + Aeroten       

6.1 

Máy khuấy trộn chìm bể Anoxic: 

Công suất: 0,75KW/380/50HZ 

Lưu lượng : 3.2 m3/phút 

Dây xích kéo, vật liệu: Inox SUS304; 

Thanh dẫn hướng hộp, vật liệu: Inox201; 

Đài 

Loan 
Bộ 2 

6.2 

Van điều khiển đường ống bùn DN80:  

- Thân gang, cánh Inox  

- Áp lực làm việc: 0-10 Bar 

- Kích thước DN80. 

Đài 

Loan 
Cái 1 

6.3 

Hệ thống phân phối khí bể Aeroten: Kiểu ống 

phân phối khí bọt mịn; Lưu lượng thiết kế: 3-9 

m3/giờ; Lưu lượng max 20m3/h; Chiều dài: 830 

mm; Vật liệu màng: EPDM performance, 

Khung: nhựa PP gia cường sợi thủy tinh. 

EU/ G7 HT 1 

6.4 

Bơm tuần hoàn từ bể Aeroten về bể Anoxic: 

Loại bơm thả chìm; Q= 0,5 m3/ phút (30 m3/h), 

H=6-8,4 mH2O, công suất 1,5 Kw/380V/50Hz. 

Khớp nối tự động, vật liệu: Bằng gang hoặc sắt; 

Dây xích kéo, vật liệu: Inox SUS304; 

Thanh dẫn hướng, vật liệu: Inox201; 

EU/ G7 Bộ 1 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng CCN Yên Dương 

Đại diện Chủ dự án: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong 

Đơn vị tư vấn: Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI) 55 

Tt  Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

6.5 

Hệ thống van, đường ống, phụ kiện khác: 

- Đường ống và phụ kiện Inox SUS304/ PVC 

- Giá đỡ ống dạng Ubolt: SUS304  

- Hệ thống van và phụ kiện khác kèm theo; 

Châu Á HT 1 

7. Bể lắng thứ cấp       

7.1 

Hệ thống gạt bùn bể lắng thứ cấp: 

- Mo tơ giảm tốc dẫn động giàn gạt bùn: EU/ 

G7 

Kiểu: Motor giảm tốc trục đứng, lắp đặt tại tâm 

bể  

Tốc độ: 0,065-0,1 vòng/phút 

Motor  0,37 kW,3pha, 380V, 50Hz. 

- Hệ thống gạt bùn trung tâm: Việt Nam 

Trục, thanh gạt bằng thép không gỉ SUS304 

Lưỡi gạt bằng cao su 

EU/G7/ 

Việt 

Nam 

HT 1 

7.2 

Bơm bùn tuần hoàn bể lắng thứ cấp: Loại bơm 

thả chìm; Q= 0,5 m3/ phút (30 m3/h), H=6-8,4 

mH2O, công suất 1,5 Kw/380V/50Hz.  

Khớp nối tự động, vật liệu: Bằng gang hoặc sắt; 

Dây xích kéo, vật liệu: Inox SUS304; 

Thanh dẫn hướng, vật liệu: Inox201; 

EU/ G7 Bộ 2 

7.3 
Van điều khiển hệ thống thu váng bể lắng 

DN20-27 
Châu Á HT 1 

7.4 

Hệ thống van, đường ống, phụ kiện khác: 

- Đường ống và phụ kiện Inox SUS304/ PVC 

- Giá đỡ ống dạng Ubolt: SUS304  

- Hệ thống van và phụ kiện khác kèm theo; 

Châu Á HT 1 

8. Bể phân hủy bùn + chứa bùn       

8.1 

Hệ thống phân phối khí bể phân hủy bùn: Kiểu 

ống phân phối khí bọt mịn; Lưu lượng thiết kế: 

3-9 m3/giờ; Lưu lượng max 20m3/h; Chiều dài: 

830 mm; Vật liệu màng: EPDM performance, 

Khung: nhựa PP gia cường sợi thủy tinh. 

EU/ G7 HT 1 

8.2 

Bơm bùn bể phân hủy bùn sang bể chứa bùn. Loại 

bơm thả chìm; Q= 0,1 m3/ phút (6 m3/h), H=5 -6 

mH2O, công suất 0,4 Kw/380V/50Hz.  

Khớp nối tự động, vật liệu: Bằng gang hoặc sắt; 

Dây xích kéo, vật liệu: Inox SUS304; 

EU/ G7 Bộ 2 
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Tt  Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Thanh dẫn hướng, vật liệu: Inox201; 

8.3 

Van điều khiển đường ống bùn DN80:  

- Thân gang, cánh Inox  

- Áp lực làm việc: 0-10 Bar 

- Kích thước DN80. 

- Xuất xứ: Đài Loan 

Châu Á Cái 1 

8.4 

Bơm bùn bể chứa bùn sang máy ép bùn. Loại 

bơm thả chìm; Q= 0,1 m3/ phút (6 m3/h), H=5 -6 

mH2O, công suất 0,4 Kw/380V/50Hz. 

Khớp nối tự động, vật liệu: Bằng gang hoặc sắt; 

Dây xích kéo, vật liệu: Inox SUS304; 

Thanh dẫn hướng, vật liệu: Inox201; 

EU/ G7 Bộ 2 

8.5 

Hệ thống van, đường ống, phụ kiện khác: 

- Đường ống và phụ kiện Inox SUS304/ PVC 

- Giá đỡ ống dạng Ubolt: SUS304  

- Hệ thống van và phụ kiện khác kèm theo; 

Châu Á HT 1 

9. Nhà đặt máy thổi khí       

9.1 

Máy thổi khí cấp khí: Công suất motor: 

15kw/380V/50Hz; Lưu lượng: 7,8-8,2 m3/phút; 

Cột áp: 5mH2O; Cung cấp bao gồm: 01 bộ gồm 

đầu thổi khí, giảm âm đầu hút, đầu đẩy, Check 

valve, safety valve, bộ chân đế, Pully, V - belt, 

belt cover, đồng hồ đo.  

Đài 

Loan 
Cái 2 

9.2 

Hệ thống van, đường ống, phụ kiện khác: 

- Đường ống và phụ kiện Inox SUS304/ PVC 

- Giá đỡ ống dạng Ubolt: SUS304  

- Hệ thống van và phụ kiện khác kèm theo; 

Châu Á HT 1 

10. Khu pha chế hóa chất và ép bùn       

10.1 

Máy ép bùn băng tải đôi:  

- Công suất: 1,5-3m3/h bao gồm bộ trộn 

Polymer và tủ điện, bơm cao áp rửa băng tải, 

máy nén khí. 

Việt 

Nam 
Cái 1 

10.2 

Bơm định lượng PAC: Bơm màng, công suất 

100 l/hr, 6-8 bar; 0,2-0,3 kW / 3 pha, 240/400V/ 

IP 55 

EU/G7 Cái 2 

10.3 

Bơm định lượng Kiềm: Bơm màng, công suất 

20-40 l/hr, 6-8 bar; 0,2-0,3 kW / 3 pha, 

240/400V/ IP 55 

EU/G7 Cái 1 
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Tt  Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

10.4 

Bơm định lượng Polymer, bơm piston chuyên 

sử dụng cho bơm Polymer. Thông số kỹ thuật 

như sau:   

- Lưu lượng max: 300 lít/h. 

- Áp lực max: 5 bar 

- Công suất: 0.37 kw/380V/50Hz/3pha. 

- Đầu bơm: AISI-316L. 

- Piston: Ceramic 

EU/G7 Cái 2 

10.5 
Bơm định lượng Javen: 

Lưu lượng: 0 - 30l/h 
Châu Âu Cái 2 

10.6 

Bồn pha và chứa hóa chất PAC, Kiềm: Chế tạo 

bằng vật liệu composite chịu môi trường tương 

ứng với hóa chất chứa gồm 2 ngăn: ngăn pha chế 

thể tích 0.5 m3; ngăn chứa dung dịch hóa chất 

2.0 m3 

Việt 

Nam 
Cái 2 

10.7 

Bồn pha và chứa hóa chất Polymer và Javen: 

Chế tạo bằng vật liệu composite chịu môi 

trường hóa chất tương ứng loại 1m3 

Việt 

Nam 
Cái 2 

II THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG       

1 

Hệ thống điều khiển PLCModel: S71200; Phần 

cứng tích hợp theo module; Đầu vào số : 46DI, 

24 VDC; Đầu ra số: 42DO,  24 VDC; Hỗ trợ 

truyền thông Ethernet; Nguồn cấp 24 DC; Bộ 

nhớ chương trình: 75 kB. 

Siemens/ 

Đức sản 

xuất ở 

Trung 

Quốc 

HT 1 

2 

Màn hình vận hành cảm ứng 

Model: KTP600; Màn hình LCD 5,7 inches, 

TFT display; Điều khiển bằng cảm ứng; Độ 

phân giải : 320x240 pixel; Công suất: 8.5W; 

Nguồn cấp 24 VDC. 

Siemens/ 

Đức sản 

xuất ở 

Trung 

Quốc 

HT 1 

3 

Phần mềm điều khiển SCADA 

- Tự động giám sát, điều khiển toàn bộ hoạt 

động của trạm xử lý thông qua giao diện vận 

hành HMI (Human machine interface); Cảnh 

báo sự cố bằng tín hiệu, còi, đèn báo; Giao diện 

Tiếng Việt; 

Việt 

Nam 
HT 1 

4 

Tủ điện điều khiển- động lực 

- Vỏ tủ bằng thép, sơn tĩnh điện, Nguồn động 

lực: 3pha, 380VAC,50Hz; Nguồn điều khiển:  

24VDC;  

 

Fuji, IDEC-

Châu Á;  

HT 1 
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Tt  Đặc tính kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

5 
Hệ thống cáp điện động lực, cáp tín hiệu và vật liệu 

phụ 
Châu Á HT 1 

6 
Hệ thống máng cáp, ống nhựa luồn dây và vật liệu 

phụ 
Châu Á HT 1 

7 Hệ thống chống sét: vật tư + cầu thu sét Châu Á Bộ 1 

8 
Hệ thống PCCC: Bình bọt và bảng tiêu lệnh 

(Bình bọt: 5, nội quy tiêu lệnh: 2) 

Việt 

Nam / 

TQ 

HT 1 

9 
Hệ thống chiếu sáng ngoài trời bao gồm hệ 

thống cột điện và đèn, dây cáp 
Châu Á HT 1 

 Các thiết bị hệ thống quan trắc nƣớc thải tự động: 

Chủ dự án đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục, có camera theo dõi 

thông số: lưu lượng nước thải ( đầu vào và đầu ra ), pH, nhiệt độ, COD, TSS và 

Amoni, truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giám sát. 

  

Hình 3.19. Kênh đo lƣu lƣợng và tủ điều khiển trạm Quan trắc tự động 

Bảng 3.7. Danh mục thiết bị trạm quan trắc tự động 

I Thiết bị chính trạm quan trắc nƣớc thải     

1 
Thiết bi COD, pH/nhiệt độ, TSS, lƣu lƣợng 

kênh  
  Bộ 1 

1.1 Thiết bị đo COD EU/G7 Cái 1 

1.2 Thiết bị đo pH/nhiệt độ EU/G7 Cái 1 

1.3 Thiết bị đo TSS EU/G7 Cái 1 
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2 Thiết bi lấy mẫu tƣ động EU/G7 Cái 1 

3 Vật tƣ phụ cho trạm quan trắc nƣớc thải       

31 Bơm hút mẫu nước thải vào bể chứa 

VN/TQ 

Cái 2 

3.2 Máy nén khí làm sạch các đầu đo Cái 1 

II 

Bộ thiết bị truyền tín hiệu không dây GPRS gửi 

dữ liệu về Trạm trung tâm ( 01 camera được 

lắp đặt bên trong nhà trạm và 01 camera lắp 

đặt tại vị trí cửa xả của HTXLNT). 
  

1 

Bộ điều khiển và truyền Dữ liệu Datalogger 

Controller: 

- Tần suất truyền dữ liệu: 5,10,15…..phút/lần; 

- Màn hình hiển thị: 7,0 inch dạng cảm ứng, màu; 

- Vi điều khiển STM32 ARM Cortex M3 

- 6 đầu vào Analog 12bit, dạng 4-20mA, 0-5V, -

1V - +1V 

- 6 đầu vào số, có cách ly bảo vệ (điện áp tối đa 

110V). 

- 8 đầu ra số dạng Rơle. 

- Nhiệt độ hoạt động -22
o
C - 60

o
C. 

- Nguồn cấp 5-24VDC. 

- Giao tiếp, kết nối với máy tính nhà máy xử lý 

nước thải qua RS232/485. 

- Truyền thông về trung tâm điều hành thông 

qua GSM/GPRS. 

- Tự động nhắn tin SMS cảnh báo khi có chỉ 

tiêu vượt quá mức cài đặt.  

- Gửi thông tin tập trung về sở TNMT Nam Định 

HTC 

Việt 

Nam 

Hệ 1 

2 

Camera giám sát bao gồm: 

- Đầu ghi 

- Ổ cứng  

Châu Á/ 

Việt 

Nam 

Hệ 1 

3 

Máy tính bàn: Model: Lenovo IBM 

Systemx3100 M5E3-1220v3 (5457B3A) (sẽ 

thay thế tương đương trong trường hợp hết 

hàng) màn hình LCD 21”-Sam sung/LG/HP; 

Châu Á/ 

Việt 

Nam 

Bộ 1 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

 Biện pháp chung: 

Đặc thù của dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh dưới hình 

thức cho thuê đất. Do đó không phát sinh bụi, khí thải, chủ dự án không cần lắp 

đặt các công trình xử lý bụi, khí thải. Các giải pháp xử lý bụi, khí thải từ hoạt 
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động sản xuất công nghiệp do các nhà đầu tư thứ cấp vào CCN thực hiện theo 

thiết kế, biện pháp và báo cáo ĐTM riêng. Tuy nhiên, chủ dự án cũng có những 

biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của bụi, khí thải cụ thể: 

- Ưu tiên thu hút các ngành nghề vào CCN sử dụng công nghệ tiên tiến, 

sạch về môi trường, dây chuyền sản xuất khép kín, ít chất thải, bảo đảm thực hiện 

nguyên tắc chung lựa chọn ngành nghề sản xuất ít ô nhiễm của CCN đã đặt ra; 

- Các nhà máy phải tuân thủ quy định theo yêu cầu bảo vệ môi trường theo 

hồ sơ môi trường được duyệt của từng dự án. Khí thải từ các nhà máy, xí nghiệp sẽ 

được xử lý thông qua các thiết bị lọc đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải vào 

không khí, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xử lý bụi, NOx, SO2 và aldehyt 

trong khí thải dây chuyền sản xuất, lò hơi, lò sấy… nhằm bảo đảm tiêu chuẩn chất 

lượng môi trường không khí xung quanh và môi trường lao động; 

- CCN đảm bảo diện tích cây xanh trong toàn CCN trên 10% theo thiết kế 

chi tiết mặt bằng CCN, trong đó gồm khu cây xanh trong từng nhà máy xí nghiệp 

và vành đai cây xanh dọc đường ngoài CCN nhằm hạn chế ô nhiễm do khí thải 

giao thông vận tải. Tổng diện tích cây xanh là hơn 50.000m
2
. 

- Để giảm thiểu tác động do mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập 

trung CCN, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

 + Tuân thủ các yêu cầu thiết kế của trạm xử lý nước thải tập trung. 

 + Tuân thủ các yêu cầu vận hành và giám sát trạm xử lý nước thải. 

 + Trồng cây xanh có tán cách ly xung quanh trạm xử lý nước thải tập trung. 

 + Bê tông hoá các tuyến đường giao thông khu vực trạm XLNT, thường 

xuyên vệ sinh các tuyến đường và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho các 

con đường trong nội bộ khu xử lý nước thải. 

  

Hình 3.20. Trồng cây xanh trong CCN để giảm thiểu bụi, khí thải 
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 Các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm do giao thông 

- Sử dụng xe chuyên tưới ẩm, rửa đướng đối với các khu vực cổng ra vào 

và các tuyến đường nội bộ của CCN. 

- Lắp các vòi phun tia tại các bãi cỏ, vườn hoa vừa tưới cây, vừa đảm bảo 

độ ẩm và cải thiện điều kiện vi khí hậu tại khu vực dự án, theo chế độ tưới với 

tần suất từ 1÷2 lần/ngày, mật độ tưới từ 3÷5 lít/m
2
. 

- Hai bên đường giao thông chính, giao thông nhánh đều được trồng cây 

xanh để chống bụi và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn. Vườn hoa công viên và cây 

xanh cách ly được thiết kế quy hoạch đảm bảo cảnh quan môi trường khu vực 

dự án và giảm thiểu ô nhiễm. 

- Quy định về việc sử dụng các phương tiện vận tải trong khu vực dự án: 

Các xe ô tô đưa, đón khách và đỗ dừng tại các vị trí qui định và hướng dẫn của 

người điều khiển nhằm hạn chế lượng khí thải, tiếng ồn và các sự cố ùn tắc, tai 

nạn giao thông. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn từ hoạt động 

của nhà máy phát điện dự phòng: 

- Lựa chọn vị trí lắp đặt máy phát điện: Dự án bố trí đặt máy phát điện dự 

phòng ngay gần trạm biến áp, thuộc khu kỹ thuật của các dự án. 

- Máy phát điện được bố trí trong nhà kín có lắp đặt hệ thống ông thoát 

khí, trang bị quạt thông gió, tường cách âm và sàn chống rung trong các khu nhà 

được bố trí đặt máy phát điện dự phòng và máy biến áp. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp này sẽ hạn chế các tác động ô nhiễm 

bụi, khí thải, tiếng ồn và các nguy cơ xảy ra sự cố từ máy phát điện dự phòng. 

 Giảm thiểu tác động do mùi hôi từ hệ thống thu gom, thoát nước thải: 

Dự án thực hiện đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

Đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động do khí thải 

từ các trạm bơm và công trình xử lý nước thải, bao gồm: 

- Sử dụng các loại vật liệu tốt và duy tu bảo dưỡng thường xuyên để hạn 

chế các nguy cơ vỡ, tắc hoặc sự cố hệ thống. Đồng thời thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với sự cố hệ thống thu gom, xử lý và 

thoát nước thải trong suốt quá trình vận hành dự án. 

- Các công trình xử lý nước thải được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các 

quy trình kỹ thuật, vệ sinh như thường xuyên làm sạch, thông tắc các đường 

ống, có nắp che, thiết kế hệ thống thông hơi , hút khí và xử lý nước thải. 

- Bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống thu gom nước thải: Thu dọn 
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phân bùn. Nạo vét bùn cặn bể phốt, các hố ga thu nước thải, bể tự hoạt và các 

công trình vệ sinh công cộng trong CCN…nhằm hạn chế tích tụ và phân hủy 

bùn cặn hữu cơ có trong hệ thống này bị phân hủy ở điều kiện kỵ khí bị phân 

hủy sinh ra mùi hôi thối…Bùn được nạo vét bằng xe hút phốt và vận chuyển xử 

lý theo quy định của địa phương. 

- Giảm thiểu mùi hôi, khí thải từ hệ thống xử lý nước thải: Lượng khí thải 

sinh ra từ trạm bơm, các công trình XLNT chủ yếu do quá trình phân hủy các 

chất hữu cơ có trong nước thải và một phần rác từ song chắn rác. Lượng khí này 

không tập trung, khó thu gom để xử lý. Do đó, các biện pháp phù hợp được đề 

xuất thực hiện, bao gồm: 

+ Thiết kế đường ống sục sặc cặn đáy ngăn thu trạm bơm, tránh lắng cặn 

và thối rữa, sinh mùi. Thường xuyên kiểm tra, sục rửa, tránh tắc đường ống sục 

cặn. Thiết kế thông hơi cho đường cống thoát nước hay quạt gió bên trong công 

trình. Tạo điều kiện thông thoáng trong khu vực này để tránh ảnh hưởng trực 

tiếp đến công nhân quản lý, vận hành công trình cũng như dân cư ở xung quanh. 

+ Bê tông hóa hoặc sử dụng các ống nhựa kín cho quá trình dẫn và thoát 

nước thải, tránh thoát mùi và ảnh hưởng đến hệ thống nước ngầm. Trạm xử lý nước 

thải được quy hoạch ở khu vực bằng phẳng, cuối hướng gió chủ đạo, có điều kiện 

thông thoát tốt, giảm tối đa ảnh hưởng tới môi trường không khí khu vực dự án. 

+ Bùn, rác thải phát sinh từ khu vực xử lý nước thải thu gom, vận chuyển 

định kì, không để lưu trữ, tránh phân hủy sinh ra mùi, các loại khí độc. Việc vận 

chuyển được thực hiện bằng thùng đựng và xe bồn chuyên dụng, có nắp kín, có 

thu nước rò rỉ, chảy vào mương dẫn tới ngăn thu của trạm bơm. Chu kì vận 

chuyển chưa tới bãi chôn lấp quy định không quá 2 ngày. Trong trường hợp 

chưa kịp vận chuyển đi phải rắc vôi để tránh côn trùng xân nhập và đậy nắp kín. 

- Tuân thủ các nguyên tắc bảo hộ lao động như trang bị cho công nhân 

mặt nạ phòng hơi độc, ủng, găng,… Tập huấn và thường xuyên kiểm tra về kỹ 

thuật an toàn lao động và xử lý tình huống sự cố cho công nhân. Trải nhựa 

đường ở các đường dẫn tới trạm bơm, trạm xử lý nước thải để tranh bụi. 

- Việc phòng ngừa và giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ hệ thống giao 

thông, công trình bơm và trạm xử lý nước thải,…do chủ dự án thực hiện đầu tư và 

trực tiếp quản lí vận hành trong suốt quá trình vận hành CCN. Khi thực hiện 

nghiêm túc công tác quản lí nguồn bụi, khí thải từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của 

CCN có tác dụng hạn chế tối đa các nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí và sực 

khỏe cộng đồng do bụi, khí thải phát sinh từ vận hành của CCN. Do vậy với vai trò 

quản lí vận hành CCN, chủ dự án đầu tư đầy đủ kinh phí duy trì thực hiện các biện 

pháp này trong toàn bộ giai đoạn vận hành của CCN. 
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3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng: 

3.1. Đối với rác thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ sinh hoạt của CBCNV làm việc tại 

khu nhà điều hành của CCN. Chủ dự án có những biện pháp để quản lý cụ thể 

như sau: 

- Quản lý nhắc nhở cán bộ, công nhân viên bỏ rác vào thùng đúng nơi quy định. 

- Bố trí các thùng rác dọc đường nội bộ của CCN để thu gom rác thải sinh 

hoạt phát sinh. 

- Tại khu vực làm việc ( Khu văn phòng nhà điều hành) đặt 3 thùng rác loại 

50-100 lít tại các khu vực phát sinh rác thải sinh hoạt để chứa đựng rác thải sinh 

hoạt hàng ngày. Thùng rác sử dụng là thùng nhựa, thùng phi không có tính chất 

nguy hại, có nắp đậy. Yêu cầu cán bộ, công nhân viên thu gom rác và tập kết tại 

thùng đựng rác theo quy định, không vứt ra ngoài môi trường. Rác được phân 

loại để có biện pháp quản lý cụ thể: 

+ Đối với chất thải rắn có khả năng tái sử dụng: như giấy văn phòng, vỏ 

hộp, giấy… sẽ được tập trung riêng trong các thùng rác. 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt không còn khả năng tái sử dụng: được tập 

trung trong các thùng rác có nắp đậy (loại thùng 240l) để tránh sự phân hủy gây 

ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe công nhân. 

- Xây dựng quy định về thu gom rác, chế tài xử phạt khi vi phạm vứt rác 

bừa bãi. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải 

rắn sinh hoạt trong ngày. 

- Đối với chất thải rắn phát sinh tại các nhà máy thành viên sẽ do các nhà máy 

thành viên tự ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định. 

3.2. Đối với chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn phát sinh từ quá trình nạo vét cống, rãnh thoát nước, bùn 

thải từ trạm XLNT không nhiều, sẽ được tận dụng đắp vào các khu vực trồng 

cây xanh trong dự án, không phát sinh ra bên ngoài. Vì vậy, chủ dự án không 

xây dựng công trình xử lý chất thải rắn thông thường. 

- Chất thải rắn sản xuất từ các nhà máy trong CCN: Chi tiết khối lượng, 

chủng loại CTR công nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động của từng ngành 

nghề sẽ được đánh giá chi tiết trong báo cao ĐTM của từng dự án riêng do các 

nhà đầu tư thứ cấp thực hiện và trình cơ quan có chức năng thẩm định và phê 

duyệt. Các nhà máy tự chịu trách nhiệm và quản lý CTR phát sinh của dự án. 
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4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật 

CCN, hoạt động vận hành trạm XLNT tập trung công suất 700 m3/ngày đêm và 

hoạt động của khu nhà văn phòng. Tham khảo số liệu của một số Cụm công nghiệp 

trên địa bàn với quy mô tương tự do chủ đầu tư thực hiện, thành phần và khối lượng 

1 số CTNH được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.8. Thành phần một số CTNH phát sinh trong quá trình vận hành 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Mã CTNH 

Khối lƣợng 

(kg/tháng) 

1 Dầu nhớt, dầu mỡ thải Lỏng 160108 
10 

2 Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 180201 

3 Pin, acquy thải Lỏng/rắn 160112 
3 

4 Bóng đèn huỳnh quang hỏng Rắn 160106 

5 Mực in Lỏng/rắn 08 03 12 1 

6 Hộp mực in Rắn 08 03 17 2 

 Tổng khối lƣợng  16 

Khối lượng CTNH khi CCN đi vào hoạt động khoảng 26kg/tháng, tương 

đương 5.840 kg/năm. 

- Chủ dự án bố trí 1 kho CTNH có diện tích 10m
2
, cao 1 tầng tại khu đất 

XLNT. Kho này chỉ để lưu giữ CTNH phát sinh từ quá trình vận hành trạm xử 

lý nước thải cũng như trong quá trình duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật của 

Cụm công nghiệp. Kho được chia thành các ngăn chứa CTNH, có lắp đặt biển báo 

theo TCVN 6067:2000 về dầu hiệu cảnh báo, phòng ngừa chất thải nguy hại… Nhà 

kho được thiết kế đảm bảo các điều kiện theo TCVN 2622-1995 về phòng cháy 

chữa cháy (có bố trí bình cứu hỏa, vật liệu hấp thụ và xẻng), đảm bảo quy định 

trước khi bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

- Chủ dự án hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực 

thu gom, vận chuyển, xử lý định kỳ theo đúng quy định của pháp luật hiện  

hành (khi dự án bắt đầu đi vào vận hành thương mại, có khối lượng phát sinh 

cụ thể, chủ đầu tư cam kết sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đảm bảo 

theo đúng quy định của pháp luật, tần suất tùy thuộc vào khối lượng chất thải 

phát sinh thực tế). 
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Hình 3.21. Kho lƣu giữ chất thải nguy hại diện tích 10m
2
 

- Các nhà đầu tư thứ cấp tự bố trí kho CTNH theo nhu cầu và thực tế phát 

sinh của từng dự án cũng như tự chịu trách nhiệm trong việc thu gom, xử lý 

CTNH phát sinh tại dự án đó 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như sau: 

- Yêu cầu các nhà máy phân lập các khu vực gây ồn cao bằng các phương 

pháp cách ly, cách âm, không vận hành quá tải máy móc và thiết bị, luôn bảo 

dưỡng và thay thế định kỳ, đảm bảo tốt các điều kiện kỹ thuật làm việc của máy 

móc thiết bị. Vận hành thiết bị theo quy trình, quy phạm. 

- Đúc móng máy đủ khối lượng (bê tông mác cao), tăng chiều sâu móng, 

đào rãnh đổ cát khô để tránh rung theo mặt nền. 

- Yêu cầu các nhà máy lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với các 

thiết bị có công suất lớn. Định kỳ bảo trì máy móc thiết bị và các thiết bị phụ trợ, 

sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, tra dầu mỡ để hạn chế phát sinh tiếng ồn. 

- Sử dụng cây xanh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn : 

cây xanh có tác dụng che nắng, giảm bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt đất, hút 

bụi và giữ bụi, lọc sạch không khí, giảm bức xạ phản xạ, giảm nhiệt độ của 

không khí, hấp thụ tiếng ồn. Sóng âm truyền qua các dải cây xanh sẽ bị suy 

giảm năng lượng, mức cường độ âm thanh giảm đi nhiều hay ít phụ thuộc vào 

mật độ lá cây, kiểu lá và kích thước của cây xanh và chiều rộng của dải đất trồng 

cây. Các dải cây xanh sẽ có tác dụng phản xạ âm, do đó làm giảm mức ồn trong 

Cụm công  nghiệp. 
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6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành: 

6.1. Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

 Phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải 

a. Biện pháp phòng ngừa sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

- Tính toán kích thước các bể phù hợp với công suất thiết kế lưu lượng 

nước thải. Kết cấu công trình đảm bảo tiêu chuẩn, không để nước thải rò rỉ ra 

môi trường. 

- Cử cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để theo dõi, kiểm tra và giám sát 

quy trình xử lý nước thải của công trình XLNT tập trung. 

- Bố trí đường ống sự cố đấu nối với các công trình chính, có van khóa đóng 

mở độc lập từng công trình phòng trường hợp sự cố hệ thống xử lý nước thải. 

- Tuân thủ đúng quy trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải tập 

trung. Trong quá trình vận hành có lập nhật ký theo dõi. 

- Bố trí cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi công tác vận hành hệ thống xử 

lý nước thải tập trung 

- Lắp đặt các thiết bị dự phòng để phòng ngừa trường hợp máy móc bị hư hỏng. 

- Có chế độ bảo dưỡng trang thiết bị định kỳ, nhằm tăng hiệu quả hoạt 

động của thiết bị và hạn chế sự cố hỏng hóc. 

- Theo dõi hoạt động của vi sinh xử lý nước thải, bổ sung hóa chất và men 

vi sinh phù hợp để đảm bảo vi sinh hoạt động tốt. 

- Thiết kế và thực hiện tốt chương trình quan trắc thích hợp cho trạm 

XLNT tập trung; 

- Trường hợp có sự số xảy ra, chủ dự án sẽ: Cam kết thực hiện công tác 

khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất có thể đảm bảo xử lý nước thải không 

thải trực tiếp ra môi trường. 

b.  Biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

- Trường hợp có sự cố, hư hỏng, cán bộ phụ trách nhanh chóng sửa chữa 

để hệ thống thoát nước và xử lý nước luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất.  

- Tổ chức đội ứng cứu tại chỗ, tập huấn thường xuyên, sẵn sàng ứng phó 

khi có sự cố xảy ra. 

- Khi xảy ra sự cố, Chủ đầu tư huy động nhân lực, phương tiện để ứng phó và 

khắc phục, đồng thời báo cáo ngay cho Phòng TN MT huyện Ý Yên, UBND Thị 

trấn Lâm và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định được biết về tình hình xảy 
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ra vụ việc và khắc phục hậu quả. Trường hợp sự cố xảy ra vượt quá khả năng ứng 

phó, Chủ đầu tư báo cáo khẩn cấp lên Sở TN MT tỉnh Nam Định để được hỗ trợ 

kịp thời trong việc ứng cứu và khắc phục sự cố. 

- Đồng thời với quá trình khắc phục sự cố, Chủ dự án tiến hành cải tạo hệ 

thống xử lý để nhanh chóng đưa vào vận hành trở lại.  

c.  Biện pháp xử lý sự cố do HTXLNT ngừng hoạt động  

- Khi trạm XLNT gặp sự cố ngừng hoạt động, chủ dự án có phương án xử 

lý sự cố như sau: 

+ Khi sự cố xảy ra chủ đầu tư sẽ đóng van xả ra nguồn tiếp nhận. 

+ Mở van dự phòng dẫn toàn bộ nước thải vào hồ sự cố. Hồ sự cố được 

xây dựng ngay trong khuôn viên trạm XLNT tập trung.  

+ Nhanh chóng khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để nhà máy 

XLNT hoạt động trở lại, tránh trường hợp hồ sự cố bị quá tải. 

+ Bơm nước thải trở lại nhà máy XLNT để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi 

thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Hồ sự cố có dung tích 1.416m
3
, đảm bảo lưu trữ được tối đa 2 ngày lượng 

nước chưa qua xử lý của trạm XLNT công suất 700 m
3
/ngày đêm, đảm bảo thời gian 

khắc phục sự cố của trạm. 

 

Hình 3.22. Hồ sự cố dung tích 1.416 m
3
 của Dự án 
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- Ngoài ra, Chủ dự án sẽ áp dụng các phương án: 

+ Thông báo đến công nhân làm việc tại dự án hạn chế làm phát sinh nước 

thải để tiến hành khắc phục sự cố. 

+ Báo ngay cho đơn vị chức năng về tình hình ngưng hoạt động của Trạm 

XLNT. 

+ Tổ chức bố trí lực lượng nhanh chóng khắc phục sự cố để đưa HTXL 

nước thải hoạt động trở lại. 

6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác. 

 Sự cố rò rỉ hóa chất và an toàn tiếp xúc với hóa chất 

- Các loại hóa chất được vận chuyển đến trạm xử lý nước thải tập trung 

bằng các phương tiện chuyên dụng do nhà cung cấp đưa đến. 

- Hóa chất được lưu trữ thích hợp trong nhà kho.  

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Tất cả nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải đều được hướng dẫn các 

biện pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất. 

- Khi làm việc với hóa chất, nhân viên mang các dụng cụ an toàn cá nhân 

như khẩu trang, kính, găng tay… 

- Các dụng cụ sơ cấp cứu như dụng cụ rửa mắt… luôn được đặt tại vị trí 

tiếp xúc với hóa chất cao. 

- Xây dựng Kế hoạch/biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất và 

báo cáo tình hình sử dụng hóa chất về Sở Công Thương theo đúng quy định. 

 Sự cố cháy nổ 

 - Chủ đầu tư phối hợp với Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nam Định thành 

lập đội cứu hỏa chuyên nghiệp phục vụ cho CCN với các trang thiết bị cần thiết 

và được đào tạo đầy đủ các kỹ thuật phòng chống cháy. 

 - Trách nhiệm của các nhà máy thành viên trong CCN: 

 + Thiết kế chương trình phòng chống cháy nổ cho phù hợp đặc thù sản 

xuất công nghiệp của mình.  

 + Đối với các cơ sở có dùng LPG sẽ tuân thủ các quy định về khoảng 

cách và biện pháp an toàn khi có sự cháy nổ. 

+ Bố trí tổng đồ và khoảng cách phòng hoả giữa các vật kiến trúc của 

công trình tuân thủ “Quy phạm phòng chống cháy cho công trình”. 
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+ Xây dựng hệ thống cấp nước cứu hoả với lưu lượng cấp nước cứu hoả 

ngoài nhà 30 l/s, lưu lượng cấp nước cứu hoả trong nhà 20 l/s.  

+ Tại các buồng điều khiển, buồng phân phối cao hạ thế, buồng máy biến 

thế, lắp đặt bộ cảm biến khói, cảm biến nhiệt độ và nút cảnh báo bằng tay, bộ 

cảnh báo bằng đèn, còi. 

+ Tất cả lỗ cáp vào ra trạm biến thế, buồng điện đều sử dụng vật liêu 

chống cháy, cáp điện, liệu quét chống cháy hoặc cuốn băng chống cháy, khu 

nhiệt độ cao dùng cáp chịu nhiệt khó cháy. 

Biện pháp phòng cháy chữa cháy 

- Biện pháp báo cháy: 

+ Lắp đặt thiết bị phát hiện cháy, khói: đầu báo khói, đầu báo nhiệt. 

+ Lắp đặt chuông báo cháy, đèn báo cháy. 

+ Lắp đặt tủ điều khiển báo cháy trung tâm. 

- Biện pháp chữa cháy: 

+ Hệ thống chữa cháy ngoài nhà: các họng đôi tiếp nước chữa cháy được 

bố trí trên vỉa hè và thảm cỏ, gần trục giao thông chính của Cụm công nghiệp có 

thể tiếp cận được dễ dàng nhất. 

+ Hệ thống chữa cháy trong nhà: Sử dụng hỗn hợp các hệ thống chữa cháy tự 

động Sprinkler kết hợp với hệ thống chữa cháy vách tường và họng chữa cháy 

+ Hệ thống chữa cháy ban đầu: Để chữa cháy thích hợp với loại đám cháy 

cho từng khu vực, với chất chữa cháy ban đầu là bột hoá học tổng hợp ABC loại 

4kg bột, bình CO2 loại 3 kg khí cho tất cả các công trình. 

+ Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler: Chữa cháy bằng đầu phun tự 

động sprinkler vớichức năng tự động chữa cháy khi nhiệt độ tại khu vực bảo vệ 

đặt đến ngưỡng làm việc của đầu phun.  

+ Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường : họng nước chữa cháy được 

bố trí bên trong nhà cạnh lối ra vào, cầu thang, hành lang của công trình. Các 

họng được thiết kế đảm bảo bất kỳ điểm nào của công trình cũng có 2 vòi vươn 

tới, tâm họng nước được bố trí ở độ cao 1,25m so với mặt sàn. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy: 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn về “Phòng 

cháy, chống cháy cho nhà và công trình- Yêu cầu thiết kế (TCVN 2622:1995). 

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy áp lực thấp. Áp lực tự do cần thiết trong 

đường ống cấp nước chữa cháy từ mặt đất ≥10m. 
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+ Đặc tính kỹ thuật của trụ cứu hoả:Trụ cứu hoả được thiết kế và chế tạo 

theo TCVN 6379:1998, được bố trí dọc theo các tuyến đường giao thông, 

khoảng cách giữa 2 trụ cứu hỏa không vượt quá 150m. Kích thước mặt bích để 

trụ lắp vào mạng lưới cấp nước theo tiêu chuẩn ISO 7005-2.Áp lực làm việc 

10kg/cm2 và áp lực kiểm tra 16kg/cm2. 

+ Ống nối trụ cứu hoả với đường ống phân phối là ống thép tráng kẽm 

đường kính D125mm. Trên đoạn ống nối có lắp đặt van cổng D125 có nhiệm vụ 

cách ly trụ cứu hỏa cho mục đích bảo dưỡng. 

 Phòng chống sét 

 - Lắp hệ thống chống sét cho các vị trí cao của khu vực dự án. 

 - Lắp đặt hệ thống thu sét, thu tĩnh điện tích tụ và cải tiến hệ thống theo 

các công nghệ mới nhằm đạt độ an toàn cao cho các hoạt động của dự án: 

 + Điện trở tiếp đất xung kích < 10 khi điện trở suất của đất < 50.000 /cm
2
 

+ Điện trở tiếp đất xung kích >10  khi điện trở suất của đất > 50.000 /cm
2
. 

 - Tiến hành lắp đặt hệ thống chống sét chung cho toàn bộ khu vực dự án 

và từng nhà xưởng, công trình kho tàng. 

 - Sử dụng loại thiết bị chống sét tích cực, các trụ chống sét được bố trí để 

bảo vệ khắp dự án với độ cao bảo vệ tính toán là 10 - 14m. 

 - Tiến hành đầu tư theo tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng. 

 Phòng chống rò rỉ nguyên nhiên liệu 

 Để phòng chống và cấp cứu sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu dạng lỏng hay 

khí, chủ đầu tư phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các 

hệ thống kỹ thuật trong kho chứa, phương tiện vận tải và lập phương án ứng cứu 

sự cố, cụ thể như sau: 

 - Hệ thống kho bể chứa: đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ 

thuật, an toàn (bao gồm các hệ thống làm mát, van thoát hơi, hệ thống chống sét, 

hệ thống cứu hỏa...). 

 - Vận tải và quá trình nhập xuất nhiên liệu: thực hiện nghiêm ngặt quy 

định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nhiên liệu; Các phương tiện 

vận chuyển xăng dầu, nguyên liệu lỏng... (như xe bồn...) sẽ có đủ tư cách 

pháp nhân, cũng như đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật khi vận chuyển 

trên đường giao thông. 

 - Phương án xử lý sự cố rò rỉ: Chủ đầu tư cùng với các cơ quan chức năng 

lập phương án cấp cứu xử lý sự cố rò rỉ, tổ chức, thực hiện diễn tập công tác cấp 

cứu khi xảy ra sự cố thường xuyên. 
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  Phòng chống ng p úng 

- Hệ thống thoát nước mưa của CCN được thiết kế phù hợp với việc tưới tiêu 

của khu vực sản xuất nông nghiệp xung quanh là hệ thống tưới tiêu kết hợp. 

- Dọc theo các tuyến đường của CCN bố trí các tuyến mương gạch kết hợp 

với bê tông cốt thép trên có đậy nắp đan bê tong để thu nước mặt đường và nước 

mưa từ các lô đất dẫn xả ra tuyến mương thoát. Trên các tuyến cống bố trí các hố 

ga thăm với các hố thu nước trên mặt đường cách nhau 30-50m, đấu nối với hệ 

thống thoát nước từ các lô đất ra tuyến chính. Đoạn có độ dốc lớn tạo rãnh chuyển 

bậc tiêu năng để giảm vận tốc dòng chảy. 

- Với quy hoạch như vậy, khả năng gây ra úng ngập ở khu vực khi dự án đi 

vào hoạt động sẽ không xảy ra.  

 Biện pháp phòng chống và ứng phó sự cố khác 

Đối với các sự cố có thể xảy ra như thiên tai, bão lụt, sụt lún đất, cháy nổ 

xăng dầu… Dự án xây dựng biện pháp phòng chống và ứng cứu sự cố: 

- Phân loại và xác định các sự cố tiềm năng. 

- Thực hiện Kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp. 

- Xác định, phân công vai trò và trách nhiệm của các phòng ban, câ nhân 

trong Kế hoạch. 

- Đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ ứng phó khẩn cấp và quản lý tại khu 

vực như: bình cứu hỏa, bảo hộ lao động, máy bơm nước di động,…  

- Định kỳ đào tạo và kiểm tra về “ứng phó tình trạng khẩn cấp” 

- Đào tạo về công tác an toàn, phòng chống trong trường hợp xảy ra sự cố. 

- Giám sát thường xuyên khu chứa nhiên liệu xăng dầu trên khu vực dự án 

nhằm tránh hiện tượng rò rỉ xăng, dầu gây cháy nổ. 

- Các vật liệu dễ bắt lửa như cao su, giấy, gỗ… được thu gom thường xuyên 

khỏi các khu vực cấm và các khu vực dễ xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ xăng dầu. 

- Quy định và tuân thủ nghiêm ngặt về thu gom các vận nhiêm dầu vào trong 

các thùng chứa chống cháy có nắp đậy kín và vận chuyển thu gom tập trung đúng 

nơi quy định hàng ngày. 

- Các phương tiện, thiết bị PCCC phải luôn luôn nằm trong tình trạng sẵn 

sàng làm việc, ứng phó kịp thời với các tình trạng khẩn cấp. 

- Các công trình cao tầng đều phải xây dựng các bể chứa nước dự trữ chữa 

cháy và đặt các trạm bơm, vòi bơm chữa cháy trong nhà và các hệ thống chữa cháy 

tự động trong các công trình quan trọng. 
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- Bố trí khoảng cách giữa các khối nhà đảm bảo tiêu chuẩn PCCC, tạo điều 

kiện cho người và phương tiện cứu cháy ra vào. Bố trí các dụng cụ chữa cháy như 

bình CO2, vòi phun nước… trong từng công trình ở vị trí thuận tiện. 

Ngƣời thực hiện Các bƣớc thực hiện 

Tất cả mọi người 
 

 

Người phát hiện  

Lãnh đạo  

Người phát hiện 

Người được phân công 

 

Người được phân công  

 

Lãnh đạo  

 

Các bộ phận liên quan  

Hình 3.23. Quy trình ứng phó sự cố tình trạng khẩn cấp 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác: Không có. 

8. Biện pháp bảo vệ môi trƣờng đối với nguồn nƣớc công trình thủy lợi khi 

có hoạt động xả nƣớc thải vào công trình thủy lợi:  

Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong được phép xả nước thải sau 

xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung của CCN công suất 700 m
3
/ngày đêm ra 

Kênh tiêu đường 12 theo Giấy phép số 29/TCTL-PCTTr ngày 13/1/2021 của 

Tổng cục thủy lợi – Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp phép. Kênh tiêu 

đường 12 là kênh tiêu cấp 2 do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi 

Ý Yên quản lý, khai thác. Đoạn kênh mà Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại 

Phong đề nghị được phép xả thải vào với thiết kế lưu lượng tiêu là 1,885m
3
/s. Hiện 

nay tuyến kênh này chỉ được thiết kế phục vụ tiêu thoát nước cho sản xuất nông 

nghiệp trong điều kiện thời tiết bình thường với hệ số tiêu cũ là 4,5l/s/ha. Nội dung 

giấy phép mà Công ty được xả vào công trình thủy lợi như sau: 

- Tọa độ xả thải: (X = 2.250.578,8; Y = 555.043,2) 

- Phương thức xả thải: Tự chảy, xả mặt ven bờ vào kênh tiêu đường 12 

cách nhà máy XLNT khoảng 250m về phía Tây Bắc, từ đó nước được thoát ra 

đến trạm bơm Quỹ Độ và trạm bơm Cổ Đam rồi được bơm ra ngoài sông Đáy. 

Phát hiện sự cố 

Thông báo 

Xem xét Kết thúc 

Hành động ứng phó 

Khắc phục hậu quả 

Kiểm tra kết quả 

Lƣu kết quả hồ sơ 
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- Chế độ xả thải: xả thải liên tục 24 giờ/24 giờ; 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: Qmax = 700 m
3
/ngày đêm; 

- Chất lượng nước thải sau xử lý: Bảo đảm các thông số không vượt quá 

giá trị tối đa cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Ban hành kèm theo 

Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường), 

cột A với hệ số nguồn tiếp nhận nước thải Kq= 0,9 và hệ số lưu lượng nguồn xả 

thải Kf= 1,0. Cụ thể như sau: 

Stt Thông số Đơn vị 
Giá trị tôi đa cho phép 

Cmax 

1 Nhiệt độ °C 40 

2 Màu Pt/Co 50 

3 pH - 6-9 

4 BOD, (20°C) mg/l 27 

5 COD mg/l 67,5 

6 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/l 45 

7 Asen (As) mg/l 0,045 

8 Thuỷ ngân (Hg) mg/l 0,0045 

9 Chi (Pb) mg/l 0,09 

10 Cadimi (Cd) mg/l 0,045 

11 Crom VI (Cr
6+)

 mg/l 0,045 

12 Crom Ill (Cr
3+)

 mg/l 0,18 

13 Đồng (Cu) mg/l 1,8 

14 Kēm (Zn) mg/l 2,7 

15 Niken (Ni) mg/l 0,18 

16 Mangan (Mn) mg/l 0,45 

17 Sắt (Fe) mg/l 0,9 

18 Tổng xianua mg/l 0,063 

19 Tổng phenol mg/l 0,09 

20 Tổng dầu mỡ khoảng mg/l 4,5 

21 Sunfua mg/l 0,18 

22 Florua mg/l 4,5 
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23 Amoni (tính theo N) mg/l 4,5 

24 Tổng Nitơ mg/l 18 

25 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 3,6 

26 
Clorua (không áp dụng khi xả vào 

nguồn nước mặn, nước lợ) 
mg/l 450 

27 Clo dư mg/l 0,9 

28 
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Clo 

hữu cơ 
mg/l 0,045 

29 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ 
mg/l 0,27 

30 Tổng PCB mg/l 0,0027 

31 Coliform VK/100ml 3.000 

32 Tổng hoạt động phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt động phóng xạ β Bq/l 1 

Các quy đinh về bảo vệ môi trường cần thực hiện:  

-  Báo cáo định kỳ: Báo cáo theo quý (ba tháng một lần), Báo cáo tổng 

hợp năm (thay Báo cáo quý IV) và gửi về Tổng cục Thủy lợi; Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định; Công ty TNHH MTV KTCTTL Ý Yên 

(trước ngày 25 của tháng thứ 3). Nội dung báo cáo về tình hình thu gom, xử lý 

nước thải, các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải, kết quả quan trắc 

lưu lượng, chất lượng nước thải sau xử lý và chất lượng nước nguồn tiếp nhận 

nước thải theo quy định. 

- Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Khi có sự cố bất thường ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước trong công 

trình thủy lợi, phải báo cáo kịp thời về Tổng cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, Công ty 

TNHH MTV KTCT thủy lợi Ý Yên. 

- Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải bảo đảm theo quy 

định tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Các thông số 

quan trắc tự động: lưu lượng đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD, Tổng 

Nitơ, Tổng Phốt pho, Amoni, phải bảo đảm truyền dữ liệu, hình ảnh liên tục về 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định và một số đơn vị khi Tổng cục 

Thủy lợi yêu câu. 
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- Thu gom, vận hành hệ thống thoát nước thải theo đúng quy trình thiết 

kế; thực hiện việc đấu nối bảo đảm ổn định lâu dài, thuận lợi cho giao thông đi 

lại và công tác kiểm tra, giám sát, duy trì hoặc xử lý sự cố, sửa chữa rỏ rỉ nước 

thải của đơn vị xả thải. 

- Ký kết và thực hiện Hợp đồng về việc cung cấp, sử dụng sản phẩm dịch vụ 

thủy lợi với Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Ý Yên theo quy định của pháp luật. 

- Chịu sự kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Giấy phép xả nước thải 

của Tổng cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định; 

Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bắc Nam Hà; Công ty TNHH MTV 

KTCT thủy lợi Ý Yên, cơ quan quản lý môi trưởng ở Trung ương và địa phương 

theo quy định. Chỉ trả kinh phí trưng cầu giám định của cơ quan kiểm tra theo 

quy định của pháp luật. 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học: Không có 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: 

Chủ dự án đã xây dựng các hạng mục công trình theo Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường được duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-BTNMT ngày 

09/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của Dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công 

nghiệp Yên Dương”, Văn bản số 1887/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2021 của Bộ 

Tài nguyên và môi trường về việc thay đổi nội dung so với báo cáo ĐTM được 

phê duyệt của Dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên 

Dương”, thực hiện tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tuy nhiên 

trong quá trình triển khai xây dựng, để phù hợp với các quy định và đầu tư thực 

tế của dự án, Chủ dự án đã có một số thay đổi so với Báo cáo ĐTM được duyệt, 

cụ thể: 
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Bảng 3.9. Bảng thay đổi các nội dung so với ĐTM đƣợc phê duyệt 

STT Hạng mục 
Phƣơng án đề xuất trong báo cáo 

ĐTM 

Phƣơng án điều chỉnh, thay đổi đã 

thực hiện 
Ghi chú 

I Hạng mục công trình của dự án 

1 
Diện tích Cụm 

công nghiệp 

Diện tích Cụm công nghiệp là 

493.509 m
2
 

Diện tích Cụm công nghiệp sau điều 

chỉnh là 491.652m2 (giảm 1.857m
2
) 

Việc giảm diện tích đã được UBND huyện 

Ý Yên điều chỉnh tại Quyết định số 

5811/QĐ-UBND ngày 22/7/2022. Vị trí 

điều chỉnh giảm nằm trong góc phía Tây 

CCN trong đó có diện tích 02 hộ gia đình, 

cá nhân không giải phóng mặt bằng được 

và một phần diện tích đã giao cho Công ty 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Việc điều 

chỉnh giảm diện tích của CCN không làm 

tăng phát sinh chất thải, phù hợp với Quy 

định tại điểm c, khoản 4 điều 37 Luật bảo 

vệ môi trường 2020. 

2 
Quy hoạch sử 

dụng đất  

Theo ĐTM được duyệt: Đất sản 

xuất công nghiệp chia thành 34 lô, 

trong đó có 6 lô diện tích từ 0,4-

0,5ha, 10 lô có diện tích từ 0,5-

1,0ha, các lô còn lại có diện tích từ 

1,0-1,9ha. Đất hành chính dịch vụ 

được chia làm 03 lô.  

Điều chỉnh đất sản xuất công nghiệp 

thành 56 lô, trong đó có 42 lô diện 

tích từ 0,25-0,5ha, 06 lô có diện tích 

từ 0,5-1,0ha, 06 lô có diện tích từ 1,0-

1,8ha, lô CN4:1-10 (gộp từ 10 lô 

CN4-1; CN4-2,...CN4-10) có diện 

tích 4,2ha và lô CN5:3-11,17-25 (gộp 

từ 18 lô CN5-3, CN5-4,..CN5-11, 

CN5-17,...CN5-25) có diện tích 

4,55ha. Đất hành chính dịch vụ điều 

chỉnh thành 04 lô với tổng diện tích 

5,05ha. 

- Việc điều chỉnh đã được Bộ tài nguyên và 

Môi trường chấp thuận tại Quyết định số 

1887/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2021 và 

được  UBND huyện Ý Yên điều chỉnh tại 

Quyết định số 5811/QĐ-UBND ngày 

22/7/2022. 

- Việc điều chỉnh làm giảm 1.708m
2
 đất 

sản xuất công nghiệp, do đó không làm 

tăng khối lượng chất thải phát sinh,  phù 

hợp với Quy định tại điểm c, khoản 4 điều 

37 Luật bảo vệ môi trường 2020. 
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3 

Ngành nghề 

được phép thu 

hút của CCN 

Theo ĐTM được duyệt, các ngành 

nghề được phép thu hút của CCN 

bao gồm (kèm theo mã ngành):  

+ Công nghiệp chế biến gỗ, thủ 

công mỹ nghệ, (không thu hút các 

cơ sở sản xuất có loại hình hoạt 

động là ngâm, tẩm gỗ): C16. 

+ Công nghiệp cơ khí: C24, C25. 

+ Công nghệ dược phẩm: C21. 

+ Dệt may, da giày (Không thu hút 

các cơ sở dệt nhuộm, thuộc da) chiếm 

không quá 25% diện tích cho nhà đầu 

tư thứ cấp thuê: C13, C14, C15. 

+ Công nghiệp phụ trợ (kho vận, 

bến bãi, trạm chung chuyển hàng 

hóa). 

Theo hồ sơ điều chỉnh, các ngành nghề 

thu hút của CCN bao gồm (kèm theo mã 

ngành):  

+ Công nghiệp chế biến gỗ, thủ công mỹ 

nghệ, (không thu hút các cơ sở sản xuất có 

loại hình hoạt động là ngâm, tẩm gỗ): C16 

+ Công nghiệp cơ khí: C24, C25. 

+ Công nghệ dược phẩm: C21. 

+ Dệt may, da giày (Không thu hút các cơ 

sở dệt nhuộm, thuộc da) chiếm không quá 

25% diện tích cho nhà đầu tư thứ cấp 

thuê: C13, C14, C15. 

+ Công nghiệp phụ trợ (kho vận, bến bãi, 

trạm chung chuyển hàng hóa).   

+ Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được 

phân vào đâu: C28 (bổ sung . 

+ Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo: 

C32 (bổ sung . 

+ Sản xuất thiết bị điện, linh kiện điện tử: 

C26, C27 (bổ sung . 

+ Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic: 

C22 (bổ sung . 

+ Sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên 

liệu sản xuất: C3830 (bổ sung . 

+ Sản xuất sản phẩm chịu lửa: C2391 (bổ 

sung). 

+ Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác 

Việc điều chỉnh đã được Bộ tài nguyên và 

Môi trường chấp thuận tại Quyết định số 

1887/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2021 và 

được UBND tỉnh Nam Định đồng ý tại 

Văn bản số 471/UBND-VP5 ngày 

27/6/2022 (đi kèm theo Văn bản  số 

32/CV-Cty ngày 12/5/2022  của Công ty cổ 

phần xây dựng hạ tầng Đại Phong về việc 

bổ sung thu hút ngành nghề sản xuất trong 

dự án đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng Cụm công nghiệp Yên Dương, huyện 

Ý Yên 

- Việc điều chỉnh ngành nghề thu hút vào 

CCN  phù hợp với Quy định tại điểm b, 

khoản 4 điều 37 Luật bảo vệ môi trường 

2020. 
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từ bê tông: C2395 (bổ sung . 

+ Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ 

giấy và bìa, Sản xuất các sản phẩm từ giấy 

và bìa chưa được phân vào đâu (Không sử 

dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu 

sản xuất): C1702, C1079 (bổ sung . 

+ In ấn và dịch vụ liên quan: C1811 (bổ 

sung). 

+ Công nghiệp chế biến thực phẩm (bổ 

sung): 

 Chế biến và bảo quản rau quả. 

  Sản xuất thực phẩm khác chưa 

được phân vào đâu: C1030; 

C1079 

4 

Phân khu chức 

năng ngành 

nghề 

Theo ĐTM được duyệt, CCN được 

chia làm 05 phân khu chức năng 

bao gồm:  

+ Nhóm 1: Công nghiệp cơ khí, chế 

tạo. 

+ Nhóm 2: Công nghiệp dệt may, da 

dày. 

+ Nhóm 3: Chế biến gỗ, thủ công 

mỹ nghệ. 

+ Nhóm 4: Dược phẩm 

+ Nhóm 5. Công nghiệp phụ trợ. 

Theo hồ sơ điều chỉnh, CCN được phân ra 

làm 4 phân khu chức năng ngành nghề, cụ 

thể như sau: 

+ Nhóm 1: Công nghiệp cơ khí, chế tạo; 

sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên 

liệu, kim loại màu. 

+ Nhóm 2: Công nghiệp dệt may, da dầy. 

+ Nhóm 3: Công nghệ thực phẩm. 

+ Nhóm 4: Công nghiệp phụ trợ và công 

nghiệp khác. 

Việc điều chỉnh đã được Bộ tài nguyên và 

Môi trường chấp thuận tại  Văn bản số 

1887/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2021 và 

được UBND tỉnh Nam Định đồng ý tại 

Văn bản số 471/UBND-VP5 ngày 

27/6/2022 (đi kèm theo Văn bản  số 

32/CV-Cty ngày 12/5/2022  của Công ty cổ 

phần xây dựng hạ tầng Đại Phong về việc 

bổ sung thu hút ngành nghề sản xuất trong 

dự án đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng Cụm công nghiệp Yên Dương, huyện 

Ý Yên. 

- Việc điều chỉnh ngành nghề thu hút vào 

CCN  phù hợp với Quy định tại điểm b, 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Yên Dương 

Đại diện Chủ dự án: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong 

Đơn vị tư vấn: Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI) 79 

 
 

khoản 4 điều 37 Luật bảo vệ môi trường 

2020. 

5 
Hệ thống giao 

thông 

Theo ĐTM được duyệt, CCN có 

tổng cộng 07 tuyến đường, trong 

đó: 

+ Tuyến N1 có chiều dài 816,47m. 

+ Tuyến D2 có chiều dài 745,58m 

Theo hồ sơ điều chỉnh, chiều dài tuyến 

đường N1 và D2 được điều chỉnh, cụ thể: 

+ Tuyến N1 có chiều dài 734,17m (giảm 

82,3m). 

+ Tuyến D2 có chiều dài 812,4m (tăng 

66,82m). 

Việc điều chỉnh chiều dài 02 tuyến đường 

đã được UBND huyện Ý Yên điều chỉnh 

tại Quyết định số 5811/QĐ-UBND ngày 

22/7/2022. Vị trí điều chỉnh nằm phía Tây 

CCN trong đó có diện tích 02 hộ gia đình, 

cá nhân không giải phóng mặt bằng được. 

Việc điều chỉnh không làm tăng phát sinh 

chất thải, phù hợp với Quy định tại điểm c, 

khoản 4 điều 37 Luật bảo vệ môi trường 

2020. 
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II Hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

1 

Hồ sinh học Theo ĐTM được duyệt, bố trí Hồ 

sinh học (hồ điều hòa)  trong khuôn 

viên trạm XLNT tại lô đất HTKT, 

có tổng diện tích 408m
2
, sâu 2,5m, 

dung tích 1.020m
3
. 

Điều chỉnh hồ sinh học thành hồ sự cố 

dung tích 1.416 m
3
 cho Modul 1 của 

Trạm XLNT công suất 700m3/ngày đêm 

(đủ để lưu chứa nước thải 02 ngày trong 

trường hợp gặp sự cố). 

- Việc cải tạo hồ sinh học thành hồ sự cố 

không làm thay đổi công nghệ của hệ 

thống xử lý nước thải đã được phê duyệt 

(do nước thải đã được xử lý đạt tiêu chuẩn 

quy định trước khi dẫn vào hồ sinh học). 

- Nội dung điều chỉnh đã được Bộ tài nguyên 

và Môi trường chấp thuận tại Quyết định số 

1887/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2021, phù 

hợp với Quy định tại điểm b, khoản 4 điều 

37 Luật bảo vệ môi trường 2020. 

2 Hồ sự cố 

Theo ĐTM được duyệt, bố trí Hồ sự 

cố trong khuôn viên trạm xử lý 

nước thải tập trung tại lô đất HTKT. 

Có diện tích xây dựng 1541m
2
, độ 

sâu 2,7m, dung tích hồ 4.000m
3
. 

3 
Hệ thống thu 

gom nước mưa 

Theo ĐTM được duyệt, khối lượng 

hệ thống thoát nước mưa bao gồm: 

+ Cống tròn BTCT D400: 378m. 

+ Cống tròn BTCT D600: 5.689m. 

+ Cống tròn BTCT D1000: 335m. 

+ Cống hộp 2,0x2,0m: 1.072m. 

+ Cống hộp 3,0x2,0m: 392m. 

+ Hố ga: 249 cái. 

+ Cửa xả + thu: 03 cái. 

Theo hồ sơ điều chỉnh, khối lượng hệ 

thống thoát nước mưa được điều chỉnh: 

+ Cống tròn BTCT D400: 383m. 

+ Cống tròn BTCT D600: 5.640m. 

+ Cống tròn BTCT D1000: 385m. 

+ Cống hộp 2,0x2,0m: 1.072m. 

+ Cống hộp 3,0x2,0m: 342,2m. 

+ Hố ga: 250 cái. 

+ Cửa xả + thu: 03 cái. 

Chủ dự án chỉ điều chỉnh thay đổi để phù 

hợp với việc điều chỉnh giảm diện tích và 

hệ thống giao thông của CCN. Việc thay 

đổi không ảnh hưởng đến công tác thu 

gom và thoát nước mưa của dự án, phù 

hợp với Quy định tại điểm c, khoản 4 điều 

37 Luật bảo vệ môi trường 2020. 

  

4 
Hệ thống thu 

gom nước thải 

Theo ĐTM được duyệt, khối lượng 

hệ thống thoát nước thải bao gồm: 

+ Ống HDPE D250: 2.949m. 

+ Ống HDPE D300: 1.575m. 

+ Ống HDPE D400: 1.009m. 

+ Ga thăm nước thải: 142 cái. 

Theo hồ sơ điều chỉnh, khối lượng hệ 

thống thoát nước thải được điều chỉnh:  

+ Ống HDPE D250: 2.955m. 

+ Ống HDPE D300: 1.608m. 

+ Ống HDPE D400: 1.158m. 

+ Ga thăm nước thải: 146 cái. 

Chủ dự án chỉ điều chỉnh thay đổi để phù 

hợp với việc điều chỉnh giảm diện tích và 

hệ thống giao thông của CCN. Việc thay 

đổi không ảnh hưởng đến công tác thu 

gom và thoát nước thải của dự án, phù hợp 

với Quy định tại điểm c, khoản 4 điều 37 

Luật bảo vệ môi trường 2020. 
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải công nghiệp sau xử lý của trạm xử lý nước thải 

tập trung công suất 700 m
3
/ngày đêm. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa:  

+ Nguồn số 01: Lưu lượng 700m
3
/ngày đêm. 

1.3. Dòng nước thải: 01 dòng. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải:  

+ Nguồn số 01:  

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

Stt Thông số Đơn vị 

QCVN 40:2011/BTNMT 

Cột A, Cmax 

(Kq= 0,9; Kf= 1,0) 

1 Nhiệt độ °C 40 

2 Màu Pt/Co 50 

3 pH - 6-9 

4 BOD, (20°C) mg/l 27 

5 COD mg/l 67,5 

6 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/l 45 

7 Asen (As) mg/l 0,045 

8 Thuỷ ngân (Hg) mg/l 0,0045 

9 Chi (Pb) mg/l 0,09 

10 Cadimi (Cd) mg/l 0,045 

11 Crom VI (Cr
6+)

 mg/l 0,045 

12 Crom Ill (Cr
3+)

 mg/l 0,18 

13 Đồng (Cu) mg/l 1,8 

14 Kēm (Zn) mg/l 2,7 

15 Niken (Ni) mg/l 0,18 

16 Mangan (Mn) mg/l 0,45 
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17 Sắt (Fe) mg/l 0,9 

18 Tổng xianua mg/l 0,063 

19 Tổng phenol mg/l 0,09 

20 Tổng dầu mỡ khoảng mg/l 4,5 

21 Sunfua mg/l 0,18 

22 Florua mg/l 4,5 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 4,5 

24 Tổng Nitơ mg/l 18 

25 Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 3,6 

26 
Clorua (không áp dụng khi xả vào 

nguồn nước mặn, nước lợ) 
mg/l 450 

27 Clo dư mg/l 0,9 

28 
Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Clo 

hữu cơ 
mg/l 0,045 

29 
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

phốt pho hữu cơ 
mg/l 0,27 

30 Tổng PCB mg/l 0,0027 

31 Coliform VK/100ml 3.000 

32 Tổng hoạt động phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt động phóng xạ β Bq/l 1 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải:  

- Nguồn số 01: 

+ Vị trí xả thải: Kênh tiêu đường 12, tọa độ xả thải: (X = 2.250.578,8; Y = 

555.043,2) thuộc địa phận thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy, xả mặt ven bờ  

+ Chế độ xả thải: xả thải liên tục 24 giờ/24 giờ; 

+ Nguồn tiếp nhận: Kênh tiêu đường 12 cách nhà máy XLNT khoảng 

250m về phía Tây Bắc, từ đó nước được thoát ra đến trạm bơm Quỹ Độ và trạm 

bơm Cổ Đam rồi được bơm ra ngoài sông Đáy. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

Không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với khí thải theo quy định tại 

Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do dự án không phát sinh bụi, khí thải phải 

được xử lý theo quy định khi đi vào vận hành chính thức). 
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3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:  

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

+ Nguồn số 1: Hoạt động của trạm XLNT tập trung. 

3.2. Vị trí  phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Vị trí số 1: Khu vực đặt máy thổi khí 

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung theo QCVN 

26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.3.1. Tiếng ồn: 

TT 
T  6-21 giờ 

(dBA) 

T  21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 03 tháng/lần Khu vực thông thường 

 

3.3.2. Độ rung: 
 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 03 tháng/lần 
Khu vực thông 

thường 
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CHƢƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đã thực hiện: 

1.1. Kết quả đánh giá hiệu quả của công trình xử lý nước thải  

1.1.1. Đơn vị thực hiện việc quan trắc môi trường 

Quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, Công 

ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong đã phối hợp với Trung tâm tư vấn và 

truyền thông môi trường tiến hành quan trắc môi trường. Thông tin của đơn vị 

quan trắc được thể hiện cụ thể như sau:  

Đơn vị quan trắc, phân tích môi trường: Trung tâm tƣ vấn và truyền thông 

môi trƣờng 

Đại diện : Nguyễn Minh Tâm   Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: Phòng 405, số 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Vimcerts 208) kèm theo Quyết định 

số 1790/QĐ-BTNMT ngày 20/09/2021 về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường (Chi tiết đính kèm phụ lục báo cáo). 

1.1.2.. Thời gian thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu phân tích về môi trường 

- Thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu nước tại hiện trường được thực hiện 

trong thời gian vận hành thử nghiệm (từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022). 

Bảng 5.1. Thời gian tiến hành lấy mẫu giai đoạn vận hành thử nghiệm của Trung tâm 

tƣ vấn và truyền thông môi trƣờng 

Stt Ngày lẫy mẫu Vị trí lấy mẫy 

1 

11/5/2022; 25/5/2022; 

09/6/2022; 24/6/2022; 

09/7/2022 

NT1: Mẫu nước thải đầu vào tại hố thu gom; 

NT2: Nước thải sau bể lắng hóa lý;  

NT3: Nước thải sau bể xử lý thiếu khí; 

NT4: Nước thải sau bể xử lý hiếu khí; 

NT5: Nước thải tại cống thoát nước sau xử lý; 

2 

19/7/2022; 20/7/2022; 

21/7/2022; 22/7/2022; 

23/7/2022; 24/7/2022; 

25/7/2022 

 

NT1: Nước thải vào bể thu gom.  

NT2: Nước thải tại cống thoát nước sau xử lý.  
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1.1.3. Thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng 

Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu tổng hợp - là mẫu lấy tại 3 thời điểm 

khác nhau trong ngày hoặc tại 3 ca sản xuất khác nhau trong ngày. Lấy xong 

trộn lại với nhau và đem phân tích. 

a. Các thông số đo trực tiếp tại hiện trường 

Các thông số nhiệt độ, pH được xác định trên thiết bị kiểm tra nhanh các 

chỉ tiêu của nước YSI PH-100 (Mỹ). Trước khi sử dụng ngoài hiện trường, thiết 

bị được hiệu chuẩn bằng các dung dịch hiệu chuẩn tương ứng. 

b. Phân tích tại phòng kiểm nghiệm 

Việc lấy mẫu và phân tích tại phòng kiểm nghiệm, được thực hiện theo 

các phương pháp tương ứng với các tiêu chuẩn Quốc tế và Việt Nam được ban 

hành bởi các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Y tế, Tổng cục môi trường,...  

Các phương pháp và thiết bị sử dụng phân tích được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 5.2. Các phƣơng pháp và thiết bị sử dụng trong phân tích môi trƣờng 

nƣớc 

STT Tên chỉ tiêu Phƣơng pháp thử Thiết bị, dụng cụ 

1.  pH TCVN 6492:2011 YSI - pH 100 

2.  
Tổng HL chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
TCVN 6625:2000 

Cân phân tích 10
-4

 

(0,1mg ) A&D - Nhật 

3.  Nhu cầu ôxy hóa học (COD) 
SMEWW 

5220C:2017 
Dụng cụ thủy tinh- Đức 

4.  Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD) 
TCVN 6001-

1:2008 

DC thủy tinh Đức + tủ 

bảo ôn Nhật 

5.  NH4
+
 TCVN 5988-1995 

TB  quang phổ tử ngoại 

khả kiến UV - VIS 

6.  Tổng N TCVN 6638:2000 
TB  quang phổ tử ngoại 

khả kiến UV - VIS 

7.  Tổng P TCVN 6202:2008 
TB  quang phổ tử ngoại 

khả kiến UV - VIS 

8.  Xyanua TCVN 6181:1996 
TB  quang phổ tử ngoại 

khả kiến UV- VIS 

9.  Hàm lượng Sắt TCVN 6177:1996 
TB  quang phổ tử ngoại 

khả kiến UV - VIS 

10.  Hàm lượng Crom (VI) TCVN 6658:2000 
TB  quang phổ tử ngoại 

khả kiến UV - VIS 
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STT Tên chỉ tiêu Phƣơng pháp thử Thiết bị, dụng cụ 

11.  Hàm lượng Đồng 
SMEWW 

3111B:2017 

TB  quang phổ tử ngoại 

khả kiến UV - VIS 

12.  Hàm lượng Kẽm 
SMEWW 

3111B:2017 

TB  quang phổ tử ngoại  

khả kiến UV - VIS 

13.  Hàm lượng Niken 
SMEWW 

3111B:2017 

TB  quang phổ tử ngoại  

khả kiến UV - VIS 

14.  Hàm lượng Thuỷ ngân 
SMEWW 

3112B:2017 

TB  quang phổ tử ngoại 

khả kiến UV - VIS 

15.  Hàm lượng Cadimi 
SMEWW 

3113B:2017 

TB quang phổ hấp thụ 

nguyên tử PerkinElmer 

Aanalyse 800- Mỹ 

16.  Hàm lượng Chì 
SMEWW 

3113B:2017 

TB  quang phổ tử ngoại 

khả kiến UV - VIS 

17.  Hàm lượng Asen 
SMEWW 

3114B:2017 

TB  quang phổ tử ngoại 

khả kiến UV - VIS 

18.  Hàm lượng Mangan 
SMEWW 

3111B:2017 

TB  quang phổ tử ngoại 

khả kiến UV - VIS 

19.  Hàm lượng dầu mỡ khoáng 
SMEWW 

5520B&F:2017 

Máy sắc ký Perkin Elmer  

Clarus 500 – Mỹ 

20.  Coliform tổng số 
SMEWW 

9221B:2017 
TB lọc Mỹ + tủ ấm Nhật 
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1.1.3.1. Kết quả đánh giá hiệu suất của từng công đoạn xử lý 

Bảng 5.3. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc trong công đoạn xử lý hóa lý (sau bể lắng hóa lý) 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; 

hiệu suất xử lý 
Lƣu lƣợng thải (m

3
/ngày đêm  

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn xử lý hóa lý (mg/l  – NT2 

Fe Cu Zn Ni Hg Cd Pb As Mn 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Ngày 11/5/2022 90 0,72 0,30 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,0003 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 <0,0008 <0,0008 <0,02 <0,02 

Ngày 25/5/2022 100 0,78 0,37 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,0003 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 <0,0008 <0,0008 0,22 <0,02 

Ngày 09/6/2022 95 1,15 0,59 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,0003 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 <0,0008 <0,0008 0,28 <0,02 

Ngày 24/6/2022 110 0,73 0,22 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,0003 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 <0,0008 <0,0008 0,15 <0,02 

Ngày 09/7/2022 100 0,84 0,35 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,0003 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 <0,0008 <0,0008 0,21 <0,02 

Trung bình 99 0,844 0,366 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,0003 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 <0,0008 <0,0008 0,215 <0,02 

Hiệu suất xử lý của t ng công đoạn xử lý nƣớc thải (%   56,5% - - - - - - - 99% 

Bảng 5.4. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc trong công đoạn xử lý thiếu khí (sau bể xử lý thiếu khí) 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; 

hiệu suất xử lý 

Lƣu lƣợng thải 

(m
3
/ngày đêm  

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn xử lý xử lý thiếu khí (mg/l  – NT3 

TSS BOD5  COD Amoni  Tổng Nito Tổng Phospho 

Trƣớc xử lý Sau xử lý Trƣớc xử lý Sau xử lý Trƣớc xử lý Sau xử lý Trƣớc xử lý Sau xử lý Trƣớc xử lý Sau xử lý Trƣớc xử lý Sau xử lý 

Ngày 11/5/2022 90 45 47 35,2 27,5 54,8 36,2 5,6 5,2 15,4 14,1 2,25 0,97 

Ngày 25/5/2022 100 52 56 42,8 32,1 68,2 45,6 7,2 6,4 18,5 17,6 2,48 1,02 

Ngày 09/6/2022 95 64 67 48,1 39,4 77,5 51,2 8,1 7,1 22,7 20,4 2,74 1,21 

Ngày 24/6/2022 110 51 72 39,3 29,1 62,8 41,4 6,8 5,9 17,4 16,5 2,45 1,03 

Ngày 09/7/2022 100 48 52 41,7 31,3 66,5 56,8 7,0 6,1 18,2 17,1 2,69 1,08 

Trung bình 99 52 58,8 41,42 31,88 65,96 46,24 6,94 6,14 18,44 17,14 2,522 1,062 

Hiệu suất xử lý của t ng công đoạn xử lý nƣớc thải (%   - 23% 30% 11,5% 7% 57,8% 

Bảng 5.5. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc trong công đoạn xử lý hiếu khí (sau bể xử lý hiếu khí) 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; 

hiệu suất xử lý 

Lƣu lƣợng thải 

(m
3
/ngày đêm  

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn xử lý xử lý hiếu khí (mg/l  – NT4 

TSS BOD5  COD Amoni  Tổng Nito Tổng Phospho 

Trƣớc xử lý Sau xử lý Trƣớc xử lý Sau xử lý Trƣớc xử lý Sau xử lý Trƣớc xử lý Sau xử lý Trƣớc xử lý Sau xử lý Trƣớc xử lý Sau xử lý 

Ngày 11/5/2022 90 47 38 27,5 6,1 36,2 9,4 5,2 1,4 14,1 12,8 0,97 0,37 

Ngày 25/5/2022 100 56 47 32,1 3,9 45,6 5,7 6,4 2,2 17,6 14,5 1,02 0,43 

Ngày 09/6/2022 95 67 58 39,4 7,5 51,2 10,9 7,1 1,9 20,4 14,2 1,21 0,48 

Ngày 24/6/2022 110 72 44 29,1 5,8 41,4 8,5 5,9 1,7 16,5 13,5 1,03 0,42 

Ngày 09/7/2022 100 52 40 31,3 3,6 56,8 5,9 6,1 2,5 17,1 14,6 1,08 0,38 

Trung bình 99 58,8 45,4 31,88 5,38 46,24 8,08 6,14 1,94 17,14 13,92 1,062 0,416 

Hiệu suất xử lý của t ng công đoạn xử lý nƣớc thải (%   22,8% 83,1% 82,5% 68,4% 18,7% 60,8% 
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Bảng 5.6. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc đầu ra (Bảng 1) 

Lần đo đạc, lấy mẫu 

phân tích; hiệu suất xử 

lý 

Lƣu lƣợng thải 

(m
3
/ngày đêm  

Thông số ô nhiễm chính tại cống thoát nƣớc đầu ra (Đơn vị tính  – NT5 

Nhiệtđộ pH TSS BOD5 COD Amoni Tổng Nito Tổng Phospho Xyanua Fe Cr
6+

 Cu 

Trƣớc 

xử lý 

Sau xử 

lý 

Trƣớc 

xử lý 

Sau xử 

lý 

Trƣớc 

xử lý 

Sau xử 

lý 

Trƣớc 

xử lý 

Sau xử 

lý 

Trƣớc 

xử lý 

Sau xử 

lý 

Trƣớc 

xử lý 

Sau xử 

lý 

Trƣớc 

xử lý 

Sau xử 

lý 

Trƣớc 

xử lý 

Sau xử 

lý 

Trƣớc 

xử lý 

Sau xử 

lý 

Trƣớc 

xử lý 

Sau xử 

lý 

Trƣớc 

xử lý 

Sau xử 

lý 

Trƣớc 

xử lý 

Sau xử 

lý 

Ngày 11/5/2022 90 - 28,6 6,8 7,5 38 6 6,1 6,2 9,4 9,1 1,4 1,4 12,8 12,5 0,37 0,34 <0,005 <0,005 0,30 0,28 <0,003 <0,003 <0,02 <0,02 

Ngày 25/5/2022 100 - 29,4 7,2 7,8 47 9 3,9 3,8 5,7 5,7 2,2 2,1 14,5 14 0,43 0,39 <0,005 <0,005 0,37 0,35 <0,003 <0,003 <0,02 <0,02 

Ngày 09/6/2022 95 - 29,1 6,9 8,1 58 11 7,5 7,3 10,9 10,6 1,9 1,9 14,2 13,6 0,48 0,45 <0,005 <0,005 0,59 0,45 <0,003 <0,003 <0,02 <0,02 

Ngày 24/6/2022 110 - 29,5 6,8 7,9 44 8 5,8 5,7 8,5 8,2 1,7 1,7 13,5 13,1 0,42 0,37 <0,005 <0,005 0,22 0,37 <0,003 <0,003 <0,02 <0,02 

Ngày 09/7/2022 100 - 29,3 7,3 7,6 40 7 3,6 3,4 5,9 5,7 2,5 2,4 14,6 14,2 0,38 0,35 <0,005 <0,005 0,35 0,33 <0,003 <0,003 <0,02 <0,02 

Trung bình 99 - 
29,18 7 7,78 45,4 8,2 5,38 5,28 8,08 7,86 1,94 1,9 13,92 13,48 0,416 0,38 

<0,005 <0,005 0,366 0,356 <0,003 <0,003 <0,02 <0,02 

Hiệu suất xử lý của t ng công đoạn xử lý 

nƣớc thải (%  
- -  81,9%  1,8% 2,7% 3,1% 2,0% 8,6%  - 2,7% - - 

Bảng 5.7. Kết quả phân tích chất lƣợng nƣớc đầu ra (Bảng 2) 

 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích; 

hiệu suất xử lý 

Lƣu lƣợng thải (m
3
/ngày đêm  

Thông số ô nhiễm chính tại công đoạn xử lý hóa lý (mg/l  – NT5 

Zn Ni Hg Cd Pb As Mn 
Tổng dầu, mỡ 

khoáng 
Coliform 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Trƣớc 

xử lý 
Sau xử lý 

Ngày 11/5/2022 90 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,0003 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 <0,0008 <0,0008 <0,02 <0,02 <0,3 <0,3 5.500 2.500 

Ngày 25/5/2022 100 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,0003 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 <0,0008 <0,0008 <0,02 <0,02 <0,3 <0,3 4.700 1.400 

Ngày 09/6/2022 95 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,0003 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 <0,0008 <0,0008 <0,02 <0,02 <0,3 <0,3 4.800 1.700 

Ngày 24/6/2022 110 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,0003 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 <0,0008 <0,0008 <0,02 <0,02 <0,3 <0,3 4.100 2.100 

Ngày 09/7/2022 100 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,0003 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 <0,0008 <0,0008 <0,02 <0,02 <0,3 <0,3 4.300 1.200 

Trung bình 99 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,0003 <0,0003 <0,0002 <0,0002 <0,002 <0,002 <0,0008 <0,0008 <0,02 <0,02 <0,3 <0,3 4.680 1.780 

Hiệu suất xử lý của t ng công đoạn xử lý nƣớc thải (%  - - - - - - - - 61,9% 

 Đánh giá: Nước thải qua các công đoạn xử lý chính sẽ xử lý được các thông số ô nhiễm đặc trưng: 

+ Công đoạn xử lý hóa lý: Chủ yếu xử lý kim loại nặng, hiệu suất xử lý đạt từ 56,5-99%. 

+ Công đoạn xử lý thiếu khí: Chủ yếu xử lý BOD5, COD, Amoni và Tổng Phosphat, hiệu suất xử lý đạt từ 11,5-57,8%. 

+ Công đoạn xử lý hiếu học: Chủ yếu xử lý BOD5, COD, Amoni và Tổng Phosphat, hiệu suất xử lý đạt từ 18,7-82,5%. 

+ Công đoạn khử trùng: Chủ yếu xử lý TSS và Coliform trong nước thải, hiệu suất xử lý đạt khoảng 61,9-81,9%. 

Trên cơ sở công nghệ xử lý nước thải đang áp dụng hoàn toàn có thể xử lý nước thải đạt QCVN 40: 2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp - Cột A, 

Cmax với hệ số kq=0,9; kf=1 trước khi xả ra Kênh tiêu đường 12 (nguồn tiếp nhận nước sau xử lý của dự án). 
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1.1.3.2. Kết quả đánh giá sự phù hợp của toàn bộ hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 5.8. Kết quả đánh giá sự phù hợp của toàn bộ hệ thống xử lý nƣớc thải 

TT 
Chỉ tiêu 

quan trắc 
Đơn vị 

Vị trí quan trắc/ ngày quan trắc 

QCVN 

40:2011/BTN

MT (Gh A) 

Cmax với 

kq=0,9; kf=1 

19/7/2022 20/7/2022 21/7/2022 22/7/2022 23/7/2022 24/7/2022 25/7/2022 Trung bình  

NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2  

1 pH - 7,1 7,8 7,0 7,9 7,2 7,7 6,7 7,8 6,9 7,6 6,8 7,6 7,1 7,8 6,97 7,74 6-9 

2 Nhiệt độ oC 29,8 30,1 30,1 30,3 29,4 29,8 29,1 29,5 29,5 29,8 29,7 29,6 29,8 30,2 29,63 29,90 40 

3 TSS mg/L 71 10 66 8 75 8 80 7 76 9 55 7 78 8 71,57 8,14 45 

4 BOD5 mg/L 42,5 8,3 44,8 7,8 43,1 7,8 46,2 8,2 45,7 7,7 41,4 7,1 43,7 7,5 43,91 7,77 27 

5 COD mg/L 64,2 13,2 67,5 11,7 65,3 12,1 71,8 12,8 69,4 11,9 62,5 10,7 66,4 11,8 66,73 12,03 67,5 

6 Amoni  mg/L 7,5 1,5 7,2 1,8 7,7 1,3 8,2 1,2 7,6 1,4 6,7 1,1 7,3 1,3 7,46 1,37 4,5 

7 Tổng Nitơ  mg/L 19,3 12,8 18,4 13,3 20,1 12,5 22,4 12,1 19,7 12,6 17,2 11,9 18,9 12,4 19,43 12,51 18 

8 Tổng Phospho mg/L 2,66 0,33 2,61 0,27 2,68 0,34 2,73 0,21 2,58 0,25 2,52 0,28 2,65 0,31 2,63 0,28 3,6 

9 Xyanua  mg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,063 

10 Fe mg/L 1,08 0,31 1,17 0,25 0,92 0,28 0,87 0,22 0,85 0,26 0,77 0,18 0,96 0,25 0,95 0,25 0,9 

11 Cr6+ mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,045 

12 Cu mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1,8 

13 Zn mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 2,7 

14 Ni mg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,18 

15 Hg mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,0045 

16 Cd mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,045 

17 Pb mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,09 

18 As mg/L <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 0,045 

19 Mn mg/L 0,24 <0,02 0,22 <0,02 0,27 <0,02 0,25 <0,02 0,11 <0,02 0,15 <0,02 0,23 <0,02 0,21 <0,02 0,45 

20 
Tổng dầu, mỡ 

khoáng 
mg/L <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 4,5 

21 Coliform 
MPN/ 

100 mL 
4.700 940 4.900 1.200 4.500 1.100 4.800 1.500 4.600 1.400 4.000 1.600 4.500 1.200 4.571 1.277 3.000 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NT1: Nước thải vào bể thu gom. Tọa độ: X: 2250385, Y: 555112 

+ NT2: Nước thải tại cống thoát nước sau xử lý. Tọa độ: X: 2250281, Y: 555101- Tiêu chuẩn so sánh: 

+ QCVN 40: 2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp - Cột A, Cmax với hệ số kq=0,9; kf=1. 

* Đánh giá: Kết quả đo đạc các thông số đặc trưng trong nước thải sau hệ thống xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam QCVN 40: 2011/BTNMT (cột A) với Cmax, kq=0,9, kf=1. 
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1.2. Kết quả đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí 

thải:  

Đặc thù của dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh dưới hình 

thức cho thuê đất. Do đó không phát sinh bụi, khí thải, chủ dự án không cần lắp 

đặt các công trình xử lý bụi, khí thải, không thuộc đối tượng phải vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý bụi, khí thải 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ  theo quy 

định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

 Quan trắc nước thải:  

 Nước thải công nghiệp: 

- Vị trí: 01 mẫu nước thải tại vị trí điểm xả kênh tiêu đường 12. 

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ, Màu, pH, BOD5 (20°C), COD, TSS, As, Hg, 

Pb, Cd, Cr
6+

, Cr
3+
, Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ 

khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo N), Tổng Nitơ, Tổng phốt pho (tính 

theo P), Clorua (không áp dụng khi xả vào nguồn nước mặn, nước lợ), Clo dư, 

Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Clo - hữu cơ, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt 

pho hữu cơ, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt động phóng xạ α, Tổng hoạt động 

phóng xạ β. 

- Tần suất: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40: 2011/BTNMT (cột A) với Cmax, kq=0,9, 

kf=1. 

 Nước thải mặt nguồn tiếp nhận: 

- Vị trí:  

+ Kênh tiêu đường 12 cách điểm xả về phía thượng lưu 50m. 

+ Kênh tiêu đường 12 cách điểm xả về phía hạ lưu 50m. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5 (20°C), COD, DO, TSS, Amoni (tính theo 

N), Clorua, Florua, NO2
-
, NO3

-
, Phosphat, Xyanua, As, Cd, Pb, Cr

6+
, Tổng 

Crom, Cu, Zn, Ni, Mn, Hg, Fe, Chất hoạt động bề mặt, Aldrin, Benzene 

hexachloride (BHC), Dieldrin, Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs), 

Heptachlor   Heptachlorepoxide, Tổng Phenol, Tổng dầu, mỡ (oils   grease), 

Tổng các bon hữu cơ (Total Organic Carbon, TOC), Tổng hoạt động phóng xạ 

α, Tổng hoạt động phóng xạ β, Coliform, E.coli. 

- Tần suất: 3 tháng/lần. 
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- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2). 

 Quan trắc bụi, khí thải:  

 Không khí môi trường lao động: 

- Vị trí: 01 vị trí (Khu vực trạm XLNT). 

- Thông số quan trắc: độ ồn, mùi, bụi, CO, SO2, NO2, NH3, H2S. 

- Tần suất: 3 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn - mức tiếp xúc tại nơi làm việc; TCVN 3733/2002/QĐ-BYT - Tiêu 

chuẩn vệ sinh lao động - Giới hạn cho phép trong không khí vùng làm việc; 

QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; QCVN 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 bùn thải từ công trình xử lý nước thải 

 Bùn thải trạm XLNT công suất 700m3/ngày đêm: 

- Vị trí: 01 vị trí (Khu vực máy ép bùn). 

- Thông số giám sát: As, Ba, Ag, Cd, Pb, Co, Zn, Ni, Se, Hg, Cr (VI), Tổng 

Xyanua, Tổng dầu, Phenol , Benzen. 

- 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. 

- Tần suất giám sát: Trước khi vận chuyển đi xử lý. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

 Nước thải công nghiệp sau xử lý trạm XLNT công suất 700 m3
/ngày 

đêm: 

- Vị trí: 01 mẫu nước thải sau bể khử trùng trước khi xả thải. 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng nước thải ( đầu vào và đầu ra ), pH, nhiệt 

độ, COD, TSS và Amoni. 

- Tần suất: Tự động, liên tục 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40: 2011/BTNMT (cột A) với Cmax, kq=0,9, 

kf=1. 

Hệ thống giám sát nước thải tự động sau xử lý được kết nối internet để giám sát 

cửa xả của hệ thống kết nối với hệ thống giám sát môi trường của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Nam Định.  
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2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp lu t có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ dự án: 

Bảng 5.9. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng định kỳ khác 

TT 
Hạng 

mục 

Chỉ tiêu 

 giám sát 

Vị trí  

giám sát 

Tần suất 

giám sát 

Cơ sở so sánh, đánh 

giá 

2 
Giám sát 

CTR 

Khối lượng, công 

tác thu gom, tập 

kết và xử lý CTR - Toàn bộ khu 

vực dự án. 

Thường 

xuyên 

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

3 
Giám sát 

CTNH 

Khối lượng, công 

tác thu gom, tập 

kết và xử lý CTR 

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm. 

Kinh phí GSMT trong giai đoạn hoạt động hàng năm khoảng: 

150.000.000 đồng/năm. 

Kinh phí giám sát do chủ đầu tư tự chi trả. 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: Xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng CCN Yên Dương 

Đại diện Chủ dự án: Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong 

Đơn vị tư vấn: Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDI) 93 

CHƢƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Chủ đầu tư cam kết tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường. 

Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Cụ thể: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí xung quanh. 

+ QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất 

độc hại trong không khí xung quanh. 

+ QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng 

chất thải nguy hại. 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp. 

Cam kết của Chủ dự án chịu trách nhiệm xử lý và phục hồi môi trường, toàn bộ 

kinh phí nếu để xảy ra sự cố ô nhiễm do quá trình vận hành của dự án gây ra. 

Thực hiện cam kết NetZero vào năm 2050 mà Chính phủ đã cam kết. 

Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi 

phạm các Công ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các Tiêu chuẩn, Quy 

chuẩn Việt Nam hiện hành và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường./. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 

0600333201; Cấp đăng ký lần đầu ngày 16/1/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 5 

ngày 15/9/2017 tại  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Nam Định. 

2. Quyết định số 1719/QĐ-BTNMT ngày 09/7/2019 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương”, thực hiện 

tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

3. Văn bản số 1887/BTNMT-TCMT ngày 23/4/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc thay đổi nội dung so với Báo cáo ĐTM được phê duyệt 

của Dự án “Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương”. 

4. Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân tỉnh 

Nam Định về việc thành lập cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh 

Nam Định; 

5. Quyết định số 7259/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 cụm công nghiệp Yên 

Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

6. Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Ý 

Yên về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Cụm công 

nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

7. Quyết định số 5811/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND huyện Ý 

Yên về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Cụm công 

nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

8. Văn bản số 471/UBND-VP5 ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, ngành nghề sản xuất tại CCN 

Yên Dương, huyện Ý Yên. 

9. Văn bản số 32/CV-Cty ngày 12/5/2022 của Công ty cổ phần xây dựng 

hạ tầng Đại Phong về việc bổ sung thu hút ngành nghề sản xuất trong dự án đầu 

tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương, huyện Ý 

Yên. 

10. Giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi số 29/TCTL-

PCTTr ngày 13/1/2021 của Tổng cục thủy lợi – Bộ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. 

11. Hợp đồng thuê đất số 49/2020/HĐ-TĐ ngày 15/12/2020 giữa UBND 
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tỉnh Nam Định và Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong. 

12. Hợp đồng thuê đất số 07/2022/HĐ-TĐ ngày 07/4/2022 giữa UBND 

tỉnh Nam Định và Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong. 

13. Bản vẽ hoàn công Trạm Xử lý nước thải công suất 700 m
3
/ngày đêm. 

14. Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom nước mưa (bao gồm rãnh và hố 

ga thu gom). 

15. Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom nước thải (bao gồm rãnh và hố ga 

thu gom). 

16. Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường (hệ 

thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải, trạm XLNT, kho CTNH. 

17.  Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường. 

 


