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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

CBCNV  : Cán bộ công nhân viên 

CCN   : Cụm công nghiệp 

CTNH   : Chất thải nguy hại 

CTR   : Chất thải rắn 

CTRCN  : Chất thải rắn công nghiệp 

CTRSH  : Chất thải rắn sinh hoạt 

CTRTT  : Chất thải rắn thông thường 

CTNH                      : Chất thải nguy hại 

CPDV                      : Cổ phần dịch vụ 

ĐT    : Đường tỉnh 

ĐTM   : Đánh giá tác động môi trường 

ĐVT   : Đơn vị tính 

HTXLNT  : Hệ thống xử lý nước thải 

HTXLNTTT  : Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

KCN   : Khu công nghiệp 

KTXH  : Kinh tế - Xã hội 

PCCC   : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN  : Quy chuẩn Việt Nam 

QLMT  : Quản lý môi trường 

QLCTNH                 : Quản lý chất thải nguy hại 

TCVN   : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TN&MT  : Tài nguyên và Môi trường 

TP    : Thành phố 

UBND  : Ủy ban Nhân dân 

US-EPA  : Trung tâm bảo vệ môi trường Hoa Kỳ 

WHO   : Tổ chức Y tế Thế giới 

XLNT             : Xử lý nước thải  

TNHH MTV            : Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
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MỞ ĐẦU 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (tiền thân là Công ty CP 

Bourbon An Hòa) là Chủ đầu tư của KCN Thành Thành Công (tiền thân là KCN và 
dịch vụ Bourbon – An Hòa) và đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3900471864 đăng ký lần đầu 
ngày 10/9/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 27/04/2022. 

Năm 2008, Thủ tướng Chính Phủ đã ký văn bản số 595/TTg-KTN 23/04/2008 
về việc đồng ý chủ trương xây dựng KCN và dịch vụ Bourbon – An Hòa với quy mô 
diện tích 1.020 ha, trong đó diện tích KCN là 760 ha.  

Năm 2009, Ủy Ban Nhân Dân (UBND) tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định số 
119/QĐ-UBND về việc thành lập KCN Bourbon – An Hòa. Sau đó, Công ty đã thực 
hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án “Đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Bourbon An Hòa” với quy mô là 760 ha và được 
phê duyệt tại Quyết định số 497/QĐ-BTNMT ngày 18/3/2009 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường (Quyết định này được đính kèm trong phần phụ lục 1). 

Năm 2011, Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép số 
308/GP-BTNMT về việc khai thác nước dưới đất với 05 giếng khai thác và lưu lượng 
nước khai thác và 10.000 m3/ngày đêm. 

Năm 2013, với nhu cầu thu hút đầu tư ngành dệt nhuộm và Công ty đã được 
Tổng Cục môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận theo văn bản số 
2250/TCMT-TĐ ngày 27/12/2013 về việc “Thành lập phân khu công nghiệp dệt may 
và công nghiệp phụ trợ thu hút đầu tư vào KCN Bourbon – An Hòa”. Bên cạnh đó, 
ngày 18/03/2013 Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp giấy 
phép số 510/GP-STNMT về việc xả thải vào nguồn nước với nội dung là nguồn tiếp 
nhận nước thải là Rạch Kè (tọa độ VN 2000 X:1220.407; Y: 588.692), phương thức tự 
chảy, lưu lượng xả thải là 2.000 m3/ngày đêm. 

Năm 2014, Công ty đã lập lại ĐTM cho dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Bourbon An Hòa, diện tích 760ha” và được phê duyệt tại 
Quyết định số 627/QĐ-BTNMT ngày 15/04/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
với nội dung: Điều chỉnh xây dựng và bổ sung ngành nghề dệt nhuộm vào danh mục 
ngành nghề được phép đầu tư (Quyết định này được đính kèm trong phần phụ lục 1). 
Căn cứ trên báo cáo ĐTM đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, Công ty 
tiến hành thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch cho toàn KCN và trình UBND tỉnh Tây 
Ninh phê duyệt. 

Năm 2015, UBND tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định số 2636/QĐ-BTNMT về 
việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung KCN và dịch vụ Thành Thành Công 
thuộc phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh với quy mô 1020 ha. Sau đó, 
Công ty đã tiến hành thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung cho KCN Thành 
Thành Công quy mô 760 ha. Bên cạnh đó, ngày 02/03/2015 Công ty được Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận số 18/GXN-TCMT về việc “đã thực hiện các 
công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Bourbon – An Hòa, diện tích 140 ha – giai đoạn I”. Hiện 
nay, diện tích 140ha của giai đoạn I đã được lấp đầy; Ngày 29/05/2015 Công ty được 
Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép số 2108/GP-STNMT về việc xả nước thải vào 
nguồn nước với phương thức xả thải là tự chảy, tọa độ xả thải (hệ tọa độ VN 200 
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X:1220.407; Y: 588.692), vị trí xả thải là Rạch Kè và lưu lượng xả thải 2.000 m3/ngày 
đêm; Ngày 13/07/2015 Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép số 
2810/GP-STNMT về việc khai thác sử dụng nước mặt với lưu lượng là 49.000 
m3/ngày đêm (trong đó 33.000 m3 nước thô đưa về nhà máy xử lý nước cấp; 16.000 m3 
nước thô cung cấp trực tiếp cho nhà máy Topgain (lưu lượng 8.000 m3) và Rise Sun 
(lưu lượng 8.000 m3) và vị trí khai thác là Rạch Trảng Bàng).  

Năm 2017, Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận 
hoàn thành công trình BVMT số 67/GXN-TCMT ngày 27/6/2017 của Dự án “Điều 
chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bourbon An Hòa, diện tích 760 ha” – Giai 
đoạn I với Trạm XLNTTT cho khu đa ngành công suất 4.000 m3/ngày đêm (02 
Module: 2 x 2.000 m3/ngày đêm). Sau đó Công ty đã được UBND tỉnh Tây Ninh cấp 
Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 05/07/2017 về phê duyệt đồ án quy hoạch phân 
khu 1/2000 KCN Thành Thành Công thuộc phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh 
Tây Ninh với quy mô 760 ha. Theo đúng quy định về đầu tư thì tiến độ hoàn thành 
KCN cho GĐ 1 và GĐ 2 đã được hoàn thành trong năm 2016. Tuy nhiên trong quá 
trình thực hiện việc bổ sung ngành nghề dệt nhuộm vào danh mục ngành nghề được 
phép đầu tư bị vướng mắc các thủ tục liên quan dẫn đến thời gian triển khai bị chậm 
trễ. Ngày 07/08/2017 Công ty đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp giấy phép số 
1898/GP-BTNMT về việc xả nước thải vào nguồn nước với nguồn tiếp nhận là rạch 
Kè sau đó chảy ra sông Vàm Cỏ Đông, lưu lượng xả thải là 4.000 m3/ngày đêm, 
phương thức xả thải: nước thải sau xử lý xả ra hồ sinh học sau đó được dẫn ra rạch Kè 
cuối cùng chảy vào sông Vàm Cỏ Đông theo phương thức tự chảy xả mặt ven bờ, tọa 
độ xả thải (VN 2000 X:1220.407; Y: 588.692). 

Năm 2018, Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận 
hoàn thành công trình BVMT đối với Khu Dệt may số 150/GXN-BTNMT ngày 
21/12/2018 của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bourbon An 
Hòa, diện tích 760 ha” với Trạm XLNTTT cho khu dệt may công suất 12.000 m3/ngày 
đêm (02 Module: 2 x 6.000 m3/ngày đêm). 

Năm 2019, Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo 
ĐTM của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thành Thành 
Công” với nội dung điều chỉnh quy hoạch và bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào 
Khu công nghiệp; Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng xử lý tổng lượng nước thải 
của KCN tăng từ 30.000 m3/ngày.đêm lên 92.000 m3/ngày.đêm. 

Cho đến nay, căn cứ tình hình hoạt động thực tế của KCN Thành Thành Công, 
căn cứ vào nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp được cấp phép và đang hoạt động, 
căn cứ vào nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp trong tương lai, Công ty CP KCN 
Thành Thành Công đã tiến hành lập Dự án “Đầu tư Khu công nghiệp Thành Thành 
Công” (hạng mục điều chỉnh điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 
thuật) quy mô 760 ha tại khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh 
Tây Ninh với các nội dung tổng quát cần điều chỉnh: điều chỉnh lưu lượng cấp nước và 
xả nước thải; bổ sung các ngành nghề được phép đầu tư. Như vậy, sau khi đề ra mục 
tiêu cần điều chỉnh, Công ty đã trình nội dung lên UBND tỉnh Tây Ninh và đã được 
UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư mã số Dự án 5123804287 cấp lần đầu ngày 26/12/2008, cấp thay đổi lần thứ 
6 ngày 16/9/2021). 

Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 
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của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công ty CP KCN Thành Thành Công tiến hành 
lập báo cáo ĐTM cho Dự án “Đầu tư Khu công nghiệp Thành Thành Công” (hạng 
mục điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật) có quy mô 760 ha tại khu 
phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh với sự tư vấn của 
Công ty Cổ phần Khoa học Môi trường và An toàn Lao động Miền Nam.  

Dự án “Đầu tư Khu công nghiệp Thành Thành Công” (hạng mục điều chỉnh 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật) là loại Dự án điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật 

và đầu tư bổ sung ngành nghề. Theo Phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì Dự án 
không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường; Theo Phụ lục III, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Dự án này thuộc nhóm A do có 
cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, 
xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường (Mục 5); có sử dụng đất, đất có mặt nước với quy mô lớn (Mục 6); 
có phát sinh nước thải với khối lượng lớn (Mục 10). Căn cứ vào khoản 3 điều 28 của 
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 thì Dự án thuộc nhóm I là dự án có nguy cơ 
tác động xấu đến môi trường mức độ cao. Theo khoản 1 điều 30 và khoản 1 điều 35 
của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện 
đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

Phạm vi Dự án bao gồm: Điều chỉnh hạ tầng cấp nước, thoát nước, công trình 
xử lý nước thải và bổ sung ngành nghề đầu tư vào KCN. 
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo dự án 
đầu tư 
1.2.1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

Dự án “Đầu tư Khu công nghiệp Thành Thành Công” (hạng mục điều chỉnh 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật) có quy mô 760 ha tại khu phố An Hội, 
phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh phù hợp với quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của Vùng nói chung và của tỉnh Tây Ninh nói riêng với định hướng 
phát triển thành một trong những tỉnh có ngành công nghiệp chủ lực của vùng. Dự án 
đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 
5123804287 cấp lần đầu ngày 26/12/2008, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/9/2021 với 
quy mô diện tích đất khoảng 760 ha tại khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh. 
1.2.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo dự án đầu tư 

Công ty CP KCN Thành Thành Công là đơn vị đầu tư và phê duyệt dự án “Đầu 
tư Khu công nghiệp Thành Thành Công” (hạng mục điều chỉnh xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng kỹ thuật) có quy mô 760 ha tại khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 
1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 
quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp 
luật có liên quan 
1.3.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường 

Dự án thực hiện được xem là phù hợp Chiến lược phát triển công nghiệp Việt 
Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch tổng thể phát triển các 
ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó nêu rõ: 
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Ưu tiên phát triển và chuyển giao công nghệ đối với các ngành, các lĩnh vực có 
lợi thế cạnh tranh và công nghệ hiện đại, tiên tiến ở một số lĩnh vực chế biến nông, 
lâm, thủy sản, điện tử, viễn thông, năng lượng mới và tái tạo, cơ khí chế tạo và hóa 
dược; Điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp hợp lý nhằm phát huy sức mạnh 
liên kết giữa các ngành, vùng, địa phương để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

- Trong Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2035 Chính phủ đã xác định 3 nhóm ngành công nghiệp lựa chọn ưu tiên phát 
triển, gồm: ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành Điện tử và Viễn thông và 
ngành Năng lượng mới và năng lượng tái tạo. 

- Quy hoạch đề ra mục tiêu, định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Quy 
hoạch tập trung vào 10 ngành công nghiệp chủ yếu như: ngành cơ khí - luyện kim; 
ngành hóa chất; ngành điện tử, công nghệ thông tin; ngành dệt may-da giày; ngành chế 
biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống; ngành sản xuất vật liệu xây dựng; ngành 
khai thác và chế biến khoáng sản; ngành điện; ngành than; ngành dầu khí. Điểm mới 
của Quy hoạch giai đoạn này định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ tập trung vào 3 
ngành gồm cơ khí - luyện kim; điện tử - tin học, dệt may - da giày. Có thể thấy, đây là 
các ngành nghề đầu tư chủ lực của KCN Thành Thành Công, điều đó thể hiện được sự 
phù hợp với quy hoạch ngành ưu tiên phát triển của Chính phủ. 

Về môi trường, KCN Thành Thành Công luôn thực hiện công tác BVMT phù 
hợp với các chiến lược BVMT quốc gia như: Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 
của Thủ tướng Chính phủ); Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường 
không khí giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ); Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2149/QĐ-TTG ngày 17/12/2009 của Thủ 
tướng Chính phủ); Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Ngoài ra, Dự án còn phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 
tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
1.3.2. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của 
pháp luật có liên quan 

Thị xã Trảng Bàng đang ngày một chuyển mình phát triển mạnh. Cụ thể, từ một 
huyện nghèo, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, chiếm tỷ trọng hơn 80%, đến nay cơ 
cấu công nghiệp chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ chiếm trên 87%. Các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy mọc 
lên đã làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt nông thôn, đô thị của địa phương. Hiện trên 
địa bàn huyện có Khu công nghiệp Trảng Bàng, Khu công nghiệp Thành Thành Công, 
Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời và Khu chế xuất Linh Trung 
III thu hút gần 200 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đầu tư hơn 1,1 tỷ USD, 
giải quyết việc làm cho hơn 36.000 lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận. 

Theo Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tây Ninh có tuyến 
cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Bộ GTVT đã đồng ý chủ trương bổ sung tuyến cao tốc 
Gò Dầu - Thành phố Tây Ninh - Xa Mát. Bộ GTVT đang kêu gọi đầu tư đoạn từ 
TP.HCM đến Mộc Bài. 
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 
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2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi 
trường cho việc thực hiện ĐTM.  
2.1.1. Các văn bản pháp luật 
2.1.1.1. Luật 

 Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông 
qua ngày 30/06/1989; 

 Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội Nước CHXHCN 
Việt Nam thông qua ngày 29/06/2001; 

 Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 
XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007; 

 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 được Quốc hội 
Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2010; 

 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2010; 

 Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2010; 

 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 
khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2012; 

 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 
40/2013/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013; 

 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông 
qua ngày 18/06/2014; 

 Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực 01/07/2014; 

 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; 

 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN 
Việt Nam thông qua ngày 25/06/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016; 

 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019;  

 Văn bản hợp nhất của Văn phòng Quốc hội số 19/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 
về Luật Bảo vệ môi trường;  

 Văn bản hợp nhất của Văn phòng Quốc hội số 22/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 
về Luật Tài nguyên nước; 

 Luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019; 

 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt 
Nam thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 
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2.1.1.2. Nghị định  

 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ quy định về thoát 
nước và xử lý nước thải; 

 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất; 

 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; 

 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải; 

 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 hướng dẫn Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi; 

 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiêt một số nội dung về 
quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý 
Khu công nghiệp và Khu kinh tế. 
2.1.1.3. Thông tư 

 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công An quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

 Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi 
hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử 
lý nước thải; 

 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định quản lý và BVMT khu kinh tế, khu công nghệ cao, KCN và cụm công 
nghiệp; 

 Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ 
thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 
113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật hóa chất; 

 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 
nước sông, hồ; 
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 Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/03/2019 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm 
việc; 

 Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật Phòng 
cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi; 

 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 
chất lượng môi trường; 

 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
2.1.1.4. Quyết định 

 Quyết định số 06/2006/QĐ-BXD ngày 17/3/2006 của Bộ Xây dựng ban hành 
TCXDVN 33:2006 “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết 
kế”; 

 Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban 
hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng”. 
2.1.2. Liệt kê các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

 QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 
của kim loại nặng trong đất; 

 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 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với bụi và các chất vô cơ; 

 QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với một số chất hữu cơ; 

 QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
mặt; 

 QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 
ngầm; 

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

 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; 

 QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 
công trình; 

 QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 
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 QCVN 43:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích; 

 QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối 
với bùn thải từ quá trình xử lý nước;  

 QCVN 21:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Điện từ trường tần số cao - 
Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc; 

 QCVN 22:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng - Mức cho phép 
chiếu sáng nơi làm việc; 

 QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi 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 27:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung - Giá trị cho phép tại 
nơi làm việc; 

 QCVN 01-1:2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử 
dụng cho mục đích sinh hoạt; 

 QCVN 01:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 

 QCVN 02 : 2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp 
xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

 QCVN 03: 2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 
phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

 TCXDVN 33:2006/QĐ-BXD - Cấp nước - Mạng lưới đường ống công trình - Tiêu 
chuẩn thiết kế. 
2.1.3. Các hướng dẫn kỹ thuật về môi trường 

 ADB, Environmental Guidelines for Selected Industrial and Power Development 
Projects, 1990. 

 Alexander P.Economopoulos, Assessment of Sources of Air, Water, and Land 
Pollution, Part2: Approaches for Consideration in formulating Environmental Control 
Strategies, WHO, Geneva, 1993. 

 World Health Organization, Assessment of Sources of Air, Water, and Land 
Pollution, Aguide to rapid source inventory techniques and their use in formulating 
Environmental Control Strategies, Geneva, 1993. 

 United States - Environmental Protection Agency, Locomotive Emissions Standard, 
Regulatory Support Document, April 1998. 
2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định, ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 
quyền về dự án 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Tây 
Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3900471864 
đăng ký lần đầu ngày 10/9/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 27/04/2022; 

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số Dự án 5123804287 cấp lần đầu ngày 
26/12/2008, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/9/2021; 
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 Văn bản số 1007/STNMT-CCBVMT ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về 
việc thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 

 Giấy chứng nhận đầu tư số 3274511825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh 
chứng nhận lần đầu ngày 15/8/2011 và chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 16/3/2020; 

 Dự án đầu tư “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thành 
Thành Công, diện tích 760 ha” của Công ty CP KCN Thành Thành Công, tháng 
05/2017. 

 Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 11/09/2008 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 
phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KCN và dịch vụ Bourbon An Hòa. 

 Quyết định 1337/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc đổi 
tên KCN Bourbon – An Hòa thành KCN Thành Thành Công. 

 Quyết định 2636/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 
phê duyệt đề án điều chỉnh chung KCN và dịch vụ Thành Thành Công xã An Hòa, 
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

 Văn bản số 1922/STNMT-CCBNMT ngày 25/04/2017 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Tây Ninh về việc Bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào phân khu dệt 
nhuộm và công nghiệp phụ trợ trong KCN Thành Thành Công. 

 Văn bản số 411/BQLKKT-QLĐT ngày 03/05/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh Tây Ninh về việc tiếp nhận dự án vào KCN Thành Thành Công. 

 Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 05/07/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 
phê duyệt Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu công nghiệp Thành Thành Công thuộc xã 
An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

 Văn bản 5671/STNMT-CCBVMT ngày 12/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Tây Ninh về việc Công ty CP KCN Thành Thành Công đề nghị điều chỉnh 
xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thành Thành Công. 

 Biên bản họp số 470/BB-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 
cho phép bổ sung thêm ngành nghề thu hút đầu tư, tăng lượng nước cấp và lưu lượng 
nước thải phát sinh và điều chỉnh công năng sử dụng của một số lô đất trong KCN. 

 Văn bản 53/STNMT-CCBVMT ngày 03/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Tây Ninh về việc Công ty CP KCN Thành Thành Công đề nghị điều chỉnh 03 nội 
dung liên quan đến dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thành Thành 
Công. 

 Văn bản 408/VP-TH ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Kết luận 
cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch về việc đề nghị của Công ty CP KCN Thành 
Thành Công điều chỉnh 03 nội dung liên quan đến dự án xây dựng và kinh doanh hạ 
tầng kỹ thuật KCN Thành Thành Công. 

 Văn bản 589/STNMT-CCBVMT ngày 26/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Tây Ninh về việc truyền đạt kết luận của UBND tỉnh về việc diều chỉnh 03 
nội dung liên quan đến dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thành 
Thành Công. 
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 Quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
về việc phê duyệt Báo cáo ĐTM dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ 
tầng KCN Thành Thành Công”. 

 Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc 
phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Khu công nghiệp Thành 
Thành Công thuộc xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 
2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình 
thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh 
giá tác động môi trường bao gồm: 

 Thuyết minh quy hoạch dự án đầu tư KCN Thành Thành Công. 

 Dự án đầu tư “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thành 
Thành Công, Qui mô: 760 ha” của Công ty CP KCN Thành Thành Công. 

 Bản vẽ qui hoạch mặt bằng dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 
thuật KCN Thành Thành Công, Qui mô: 760 ha” của Công ty CP KCN Thành Thành 
Công. 

 Bản vẽ cấp thoát nước “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN 
Thành Thành Công, Qui mô: 760 ha” của Công ty CP KCN Thành Thành Công.  

 Các số liệu và tài liệu về hiện trạng tự nhiên, môi trường và điều kiện kinh tế xã hội 
khu vực phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh do Chủ đầu tư và Công ty 
tư vấn thực hiện. 

 Thuyết minh đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 KCN Thành Thành 
Công phường An Hòa; các bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/2000. 
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
3.1. Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM  

Quá trình lập báo cáo ĐTM của Dự án được Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 
Thành Thành Công thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
Việc lập báo cáo ĐTM của Dự án được Chủ dự án chủ trì thực hiện với sự tư vấn của 
Công ty Cổ phần Khoa học Môi trường và An toàn Lao động Miền Nam.  

3.1.1. Đơn vị tư vấn 

 Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN 
LAO ĐỘNG MIỀN NAM; 

 Người đại diện: Bà Lâm Thúy Hoan;       Chức vụ: Giám đốc; 

 Địa chỉ: Số 20/20 đường 12, Khu phố 1, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
3.1.2. Chủ đầu tư 

 Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công; 

 Địa chỉ văn phòng: khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh; 
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 Địa chỉ Dự án: khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Quang Vũ; Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc; 

 Điện thoại: 0276.3886688, Fax: 0276.3886868 
3.2. Tóm tắt về việc lập báo cáo ĐTM  

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công chủ trì thực hiện với sự 
tư vấn của Công ty Cổ phần Khoa học Môi trường và An toàn Lao động Miền Nam lập 
báo cáo ĐTM cho Dự án “Đầu tư Khu công nghiệp Thành Thành Công” (hạng mục 
điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật) có quy mô 760 ha tại khu phố An 
Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình lập báo cáo, 
Chủ dự án và đơn vị tư vấn đã hoàn thiện báo cáo và thực hiện các yêu cầu được quy 
định tại Phụ lục của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường bao gồm: 

 Tham vấn cộng đồng dân cư tại khu vực Dự án. 

 Tham vấn các tổ chức có liên quan theo quy định. 

 Tham vấn ý kiến chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực môi trường hoặc lĩnh vực có 
liên quan đến Dự án; 

 Công ty tiến hành nộp báo cáo ĐTM của Dự án đến Bộ TNMT để trình thẩm định, 
phê duyệt theo đúng quy định. 
3.3. Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM 

Danh sách những thành viên trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM được thể hiện 
ở bảng sau: 

Bảng 0.1: Danh sách các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM 

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Nội dung thực hiện 
Chữ ký 

xác 
nhận 

I Đơn vị chủ dự án: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công 

1 
Ông Lê Quang 

Vũ 
- 

Phó Tổng 
Giám đốc 

Chủ trì, tổ chức thực 
hiện ĐTM. 

 

2 Trần Minh Tân - 
PP. 
QLCN&XLNT 

Giám sát và chịu 
trách nhiệm nội dung 
báo cáo 

 

II 
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Khoa học Môi trường và An toàn Lao động 
Miền Nam 

1 Lâm Thúy Hoan Kỹ sư Giám đốc 
Chủ trì tư vấn, kiểm 
tra hồ sơ ĐTM. 

 

2 
Nguyễn Huy 

Đức Hiếu 
Kỹ sư Chuyên viên 

Đánh giá hiện trạng 
và dự báo tác động 
môi trường của Dự 
án 

 

3 Ngô Thị Hồng Kỹ sư Chuyên viên 

Đề xuất các biện 
pháp phòng ngừa, 
giảm thiểu các tác 
động của Dự án 
trong giai đoạn xây 
dựng. 
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TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Nội dung thực hiện 
Chữ ký 

xác 
nhận 

4 
Trần Kim Tiểu 
Vân Phương 

Kỹ sư Chuyên viên 

Đề xuất các biện 
pháp phòng ngừa, 
giảm thiểu các tác 
động của Dự án 
trong giai đoạn vận 
hành. 

 

5 Lương Sinh Lâm Thạc sỹ Chuyên viên 
Đề xuất các chương 
trình quản lý và giám 
sát môi trường. 

 

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

4.1. Các phương pháp ĐTM 

(1). Phương pháp liệt kê 

Phương pháp liệt kê được sử dụng tại chương 3 của báo cáo như sau: 

 Liệt kê tất cả các hoạt động của dự án “Đầu tư Khu công nghiệp Thành Thành 
Công” (hạng mục điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật) có quy mô 760 
ha và các tác động môi trường tương ứng trong quá trình thực hiện vận hành dự án, 
bao gồm: khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, ồn, rung và các vấn đề 
an ninh xã hội, sự cố môi trường,… 

 Dựa vào kinh nghiệm các dự án tương tự, chỉ danh các tác động môi trường tương 
ứng với từng hoạt động của Dự án. 
(2). Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do các Tổ chức có uy tín trên Thế 
giới thiết lập. 

Phương pháp này sử dụng để ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt 
động của Dự án theo các hệ số phát thải đã được thống kê bởi các cơ quan, tổ chức có 
uy tín trên thế giới như: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan bảo vệ môi trường 
của Mỹ (US-EPA),... Phương pháp này phục vụ viết chương 3 của báo cáo ĐTM. 
4.2. Các phương pháp khác 

 (1). Phương pháp thống kê, kế thừa nguồn số liệu sẵn có 

Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế - xã hội 
tại khu vực xây dựng dự án như: các số liệu về chế độ nắng, gió, lượng mưa... đã được 
thống kê theo Niên giám thống kê năm 2021 của tỉnh Tây Ninh. 

Sử dụng để kế thừa các nguồn số liệu điều tra, khảo sát, thống kê về điều kiện 
tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường, sinh thái, hiện trạng và dự báo tải lượng chất 
thải phát sinh đã chính thức được công bố. 

Kế thừa các nghiên cứu về đặc trưng nước thải sinh hoạt (xử lý nước thải đô thị 
và công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, Lâm Minh Triết -  Nguyễn Thanh 
Hùng – Nguyễn Phước Dân, NXB Đại học Quốc gia TPHCM, 2004), Thành phần khí 
độc hại trong khói thải của động cơ ô tô (ô nhiễm không khí – Đinh Xuân Thắng, 
2007), kế thừa các hệ số ô nhiễm của WHO để tính toán các tải lượng ô nhiễm của 
chất thải. 



25 
 

 (2). Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

Phương pháp này nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng không 
khí, nước mặt, nước ngầm, độ ồn, độ rung, trầm tích, thủy sinh, đất tại khu đất dự án 
và khu vực xung quanh. Hệ thống phòng phân tích mẫu môi trường được tổ chức Vilas 
Việt Nam công nhận năng lực phòng thử nghiệm, có chứng nhận VIMCERT và hiệu 
chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. 
(3). Phương pháp chuyên gia 

Các đánh giá dựa trên kiến thức và kinh nghiệm về khoa học & công nghệ môi 
trường của các chuyên gia tham gia thực hiện công tác đánh giá và dự báo các tác 
động chính, các giải pháp giảm thiểu tác động. Phương pháp này sử dụng để xây dựng 
nội dung các chương 3, 4 của báo cáo ĐTM. 
 (4). Phương pháp so sánh 

Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn môi 
trường của Việt Nam. 
4.3. Các bước thực hiện ĐTM 

 Thu thập thông tin, số liệu về Dự án. 

 Khảo sát thực trạng khu vực thực hiện Dự án. 

 Khảo sát, lấy mẫu và phân tích, đánh giá hiện trạng chất lượng các thành môi 
trường tại khu vực thực hiện Dự án. 

 Thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án,; từ đó đề xuất các biện pháp, 
công trình bảo vệ môi trường cho Dự án. 

 Thực hiện tham vấn cộng đồng, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học. 
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CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
1.1.1. Tên dự án  

“Đầu tư Khu công nghiệp Thành Thành Công” (hạng mục điều chỉnh xây dựng 
và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật) quy mô 760 ha. 
1.1.2. Tên chủ dự án 

 Tên Chủ dự án: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công. 

 Địa chỉ: khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

 Phương tiện liên hệ với Chủ dự án: Điện thoại: 0276.3886688, Fax: 0276.3886868 

 Người đại diện của Chủ dự án: Ông Lê Quang Vũ – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc. 

 Nguồn vốn: Vốn 100% của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công. 

 Tiến độ thực hiện dự án: Từ thời điểm lập dự án báo cáo đầu tư cho đến khi Dự án 
đi vào hoạt động, vận hành ổn định dự kiến nằm trong khoảng thời gian từ Quý 
IV/2022 – Quý III/2024. 
1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 
1.1.3.1. Vị trí, ranh giới của dự án 

Dự án chỉ thực hiện điều chỉnh khối lượng cấp nước, xử lý nước thải và bổ sung 
các ngành nghề được phép đầu tư vào KCN Thành Thành Công hiện hữu, không mở 
rộng thêm diện tích so với hiện hữu. Dự án vẫn giữ nguyên diện tích hiện hữu là 760 
ha tại khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tọa độ các 
góc của dự án được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm khép góc ranh giới của Dự án 

STT Ký hiệu Tọa độ (VN2000) 

1 A X = 1.221.101,481; Y = 585.098,291 

2 B X = 1.221.168,963; Y = 587.316,438 

3 C X = 1.221.092,808; Y = 587.996,643 

4 D X = 1.219.607,564; Y = 589.857,82 

5 E X = 1.218.444,889; Y = 589.090,474 

6 F X = 1.219.439,395; Y = 586.902,642 

7 G X = 1.219.438,169; Y = 586.273,207 

8 H X = 1.219.438,051; Y = 586.228,841 

9 K X = 1.219.301,552; Y = 585.850,663 
Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 
Ranh giới tiếp giáp KCN như sau: 

 Phía Bắc: Cách rạch Trảng Bàng 50m ; 

 Phía Nam:  Cách rạch Bà Mảnh 53m (ranh giới tỉnh Long An); 

 Phía Tây: Giáp khu kho cảng của KCN-DV Bourbon An Hòa; 

 Phía Đông: Giáp đường 787 và giáp khu tái định cư 260ha; 
Sơ đồ vị trí dự án, sơ đồ tổng thể khu đất dự án và sơ đồ quy hoạch dự án được 

thể hiện tại các hình sau:
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Nguồn: https://maps.google.com, năm 2017. 

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí khu đất dự án 
 

Vị trí dự án 
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Hình 1.2. Sơ đồ tổng thể khu đất dự án 

 

A 

K 

D 

E 

B 
C 

F 

H 

G 
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Hình 1.3. Sơ đồ phân chia giai đoạn KCN 

 

Ghi chú: 
 Giai đoạn II 

 Giai đoạn I 

 

A 

D 

C 
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Hình 1.4. Sơ đồ tổng thể KCN Thành Thành Công sau khi điều chỉnh 
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Hình 1.5. Sơ đồ phân khu chức năng phân khu đa ngành và phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ 

 

Ghi chú: 
 Phân khu đa ngành 

 Phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ 

 Khu vực được điều chỉnh 
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1.1.3.2. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội có khả năng bị tác động bởi dự án 

Dự án có khoảng cách với khu dân cư gần nhất là khu dân cư ấp An Hội thuộc 
phía Đông Bắc của Dự án cách Dự án khoảng 230m. Dự án không nằm trong khu vực 
danh lam thắng cảnh, trong khu vực Dự án không tồn tại di tích lịch sử hoặc các di tích 
khác cũng như các khu sinh thái sinh cảnh được bảo tồn. 
(1). Mối tương quan của KCN Thành Thành Công với các đối tượng tự nhiên 

Mối tương quan của KCN Thành Thành Công với các đối tượng tự nhiên được 
trình bày như sau: 
Phía Bắc: 

− Cách rạch Trảng Bàng 50m; 

Phía Nam:  

− Cách rạch Bà Mảnh 53m (ranh giới tỉnh Long An); 

Phía Tây: 

− Cách sông Vàm Cỏ Đông 245 m; 

Phía Đông: 
− Cách rạch Trảng Bàng 50 m; 

Bên cạnh đó, KCN có rạch Kè là tuyến thoát nước nội bộ ra sông Vàm Cỏ 
Đông. Sơ đồ các đối tượng tự nhiên có mối quan hệ tương quan với KCN Thành 
Thành Công được thể hiện tại hình sau: 
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Hình 1.6. Sơ đồ các đối tượng tự nhiên 

 

Rạch Vàm Trảng 

Rạch Kè 

Rạch Bà Mãnh 

Sông 
Vàm 
Cỏ 

Đông 
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(2). Mối tương quan của KCN Thành Thành Công với các đối tượng kinh tế - xã hội 
Mối tương quan của KCN Thành Thành Công với các đối tượng kinh tế - xã hội 

được trình bày như sau: 
Phía Bắc: 

− Cách khu dân cư tập trung gần nhất 230m. 

Phía Nam:  

− Cách khu dân cư tập trung gần nhất 320m. 

Phía Tây: 

− Giáp khu quy hoạch xây dựng kho cảng của KCN-DV Thành Thành Công; 

− Cách khu dân cư tập trung gần nhất 1.190 m. 

Phía Đông: 
− Giáp khu tái định cư và nhà ở cho công nhân có diện tích 260 ha; 

− Cách khu dân cư đô thị tập trung phường An Hòa gần nhất 400 m. 

Sơ đồ các đối tượng kinh tế - xã hội có mối quan hệ tương quan với KCN 
Thành Thành Công được thể hiện tại hình như sau: 
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Hình 1.7. Sơ đồ các đối tượng kinh tế - xã hội 

 

Khu dân 
cư 

Khu dân cư 

Khu dân cư 

Khu cầu cảng 

Khu tái định cư 

Khu dân cư 

KCN  
THÀNH THÀNH CÔNG 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Dự án chỉ thực hiện điều chỉnh nhu cầu cấp nước, xử lý nước thải và bổ sung 
các ngành nghề được phép đầu tư vào KCN Thành Thành Công hiện hữu, không mở 
rộng thêm diện tích so với hiện hữu. Dự án vẫn giữ nguyên diện tích hiện hữu là 760 
ha tại khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Hiện trạng 
quản lý và sử dụng đất, đất mặt nước của hiện hữu và dự án như sau: 

Bảng 1.2. Tổng hợp tổng thể hiện trạng sử dụng đất tại khu vực dự án 

Stt Loại đất 

Hiện hữu Dự án 

Ghi chú 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

Diện 
tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Đất xây dựng nhà máy 525,82 69,19 525,82 69,19 

Không 
thay đổi 
trước và 
sau khi 

thực hiện 
Dự án 

a 
Đất xây dựng nhà máy 
công nghiệp đa ngành 

292,77 - 292,77 - 

b 
Đất xây dựng nhà máy 
dệt may và công 
nghiệp hỗ trợ 

233,05 - 233,05 - 

2 
Đất khu hành chính 
dịch vụ 

7,62 1,00 7,62 1,00 

3 Đất kỹ thuật đầu mối 22,22 2,92 22,22 2,92 

a 

Đất trạm xử lý nước 
thải cho Phân khu dệt 
may và công nghiệp hỗ 
trợ 

11,57 - 11,57 - 

b 
Đất trạm thu gom rác 
thải 

- - - - 

c 
Đất trạm xử lý nước 
thải công nghiệp đa 
ngành 

8,17 - 8,17 - 

d 
Đất công trình thu và 
trạm bơm nước sông 

0,20 - 0,20 - 

e Đất trạm cấp nước 1,46 - 1,46 - 

f Đất trạm điện 0,83 - 0,83 - 

4 
Đất cây xanh, mặt 
nước 

109,56 14,42 109,56 14,42 

a Đất cây xanh 97,89 12,88 97,89 12,88 

b Đất mặt nước 11,67 1,54 11,67 1,54 

5 Đất giao thông 94,78 12,47 94,78 12,47 

 
Tổng cộng 760,00 100,00 760,00 100,00 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 
Ngoài ra, có thể phân chia hiện trạng sử dụng đất của KCN Thành Thành Công 

theo từng giai đoạn như sau: 
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Bảng 1.3. Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất tại khu vực dự án theo từng giai đoạn 

ST
T 

Loại đất 
Hiện hữu Dự án 

Ghi chú 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

A 
Khu công nghiệp - 
Giai đoạn 1 

357,54 100,00 357,54 100,00 

Không 
thay đổi 
trước và 
sau khi 

thực hiện 
Dự án 

1 Đất xây dựng nhà máy 233,23 65,23 233,23 65,23 

a 
Đất xây dựng nhà máy 
công nghiệp đa ngành 

140,13  140,13  

b 
Đất xây dựng nhà máy 
dệt may và công 
nghiệp hỗ trợ 

93,10  93,10  

2 
Đất khu hành chính 
dịch vụ 

5,02 1,40 5,02 1,40 

3 Đất kỹ thuật đầu mối 16,95 4,74 16,95 4,74 

a 

Đất trạm xử lý nước 
thải cho Phân khu dệt 
may và công nghiệp 
hỗ trợ 

11,57  11,57  

b 
Đất trạm thu gom rác 
thải 

-  -  

c 
Đất trạm xử lý nước 
thải công nghiệp đa 
ngành 

3,39  3,39  

d 
Đất công trình thu và 
trạm bơm nước sông 

0,20  0,20  

e Đất trạm cấp nước 1,46  1,46  
f Đất trạm điện 0,33  0,33  

4 
Đất cây xanh, mặt 
nước 

54,87 15,35 54,87 15,35 

a Đất cây xanh 46,24 12,93 46,24 12,93 

b Đất mặt nước 8,63 2,41 8,63 2,41 

5 Đất giao thông 47,47 13,28 47,47 13,28 

B 
Khu công nghiệp - 
Giai đoạn 2 

402,46 100,00 402,46 100,00 

1 Đất xây dựng nhà máy 292,59 72,70 292,59 72,70 

a 
Đất xây dựng nhà máy 
công nghiệp đa ngành 

152,64  152,64  

b 
Đất xây dựng nhà máy 
dệt may và công 
nghiệp hỗ trợ 

139,94  139,94  

2 
Đất khu hành chính 
dịch vụ 

2,60 0,65 2,60 0,65 
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3 Đất kỹ thuật đầu mối 5,28 1,31 5,28 1,31 

a 
Đất trạm xử lý nước 
thải công nghiệp đa 
ngành 

4,77  4,77  

b Trạm điện 110kV 0,50  0,50  

4 
Đất cây xanh, mặt 
nước 

54,69 13,59 54,69 13,59 

a Đất cây xanh 51,65 12,83 51,65 12,83 

b Đất mặt nước 3,04 0,76 3,04 0,76 

5 Đất giao thông 47,31 11,76 47,31 11,76 

 
Tổng Khu công 
nghiệp 

760,00  760,00  

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

1.1.5. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án 
1.1.5.1. Mục tiêu của Dự án 

− Điều chỉnh tăng lượng nước cấp và lưu lượng nước thải phát sinh. 

− Bổ sung ngành nghề được phép đầu tư vào KCN. 
1.1.5.2. Quy mô, công suất của Dự án 

Quy mô thực hiện điều chỉnh của Dự án so với ĐTM đã được phê duyệt được 

trình bày trong bảng sau: 
Bảng 1.4. Tổng hợp các nội dung điều chỉnh của dự án so với ĐTM đã được phê duyệt 

STT 
Hạng mục 

chính 
Hiện hữu 

Nội dung đã 
được phê 

duyệt 

Nội dung 

sau điều 
chỉnh 

Ghi chú 

1 Tổng diện tích 760 ha 760 ha 760 ha 
Không thay 

đổi 

2 

Ngành nghề 
được phép đầu 
tư 

Bổ sung thêm 03 ngành nghề: Được trình bày trong mục 
Quy mô, tính chất và đặc điểm ngành nghề của KCN. 

3 
Hạ tầng cấp 
nước (nước mặt) 

49.000 

m3/ngày.đêm 

115.000 

m3/ngày.đêm 

193.000 

m3/ngày.đêm 

Nâng công 

suất cấp 
nước 

4 
Hạ tầng thoát 
nước 

Thoát nước về 
04 khu XLNT 

Thoát nước về 
04 khu XLNT 

Thoát nước 
về 04 khu 

XLNT  

Không thay 

đổi 

5 
Công trình xử lý 
nước thải 

16.000 

m3/ngày.đêm 

84.000 

m3/ngày.đêm 

158.400 

m3/ngày.đêm 

Nâng công 

suất xử lý 

nước thải 
Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 



39 
 
 

o Quy mô, tính chất và đặc điểm ngành nghề của KCN 

I. Các ngành nghề đã được phê duyệt cho phép đầu tư vào KCN (theo Quyết định số 
2355/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Bourbon – An Hòa; Theo Quyết định số 3540/BTNMT-

TCMT ngày 22/09/2011 về việc Bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN 
Bourbon An  Hòa; Văn bản số 1922/STNMT-CCBVMT ngày 25/04/2017 và Quyết 
định số 589/STNMT-CCBVMT ngày 26/01/2018; Quyết định số 589/STNMT-

CCBVMT ngày 26/01/2018 về việc truyền đạt kết luận của UBND tỉnh về việc điều 
chỉnh 03 nội dung liên quan đến dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 
KCN Thành Thành Công; Văn bản số 1922/STNMT-CCBVMT ngày 25/04/2017 về 
việc Bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào phân khu dệt nhuộm và công nghiệp 
phụ trợ trong KCN Thành Thành Công; Quyết định số 5536/STNMT-CCBVMT 

ngày 02/10/2018 về việc ý kiến đối với dự án sản xuất tóc giả đề nghị đầu tư vào 
KCN Thành Thành Công) 
(1). Đối với các ngành công nghiệp tương đối ít ô nhiễm 

 Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 

 In ấn và dịch vụ liên quan đến in 

 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 

 Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng 

 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

 Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 

 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 

 Sản xuất linh kiện điện tử 

 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 

 Sản xuất thiết bị truyền thông 

 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 

 Sản xuất đồ điện dân dụng 

 Sản xuất thiết bị điện khác 

 Sản xuất nhạc cụ 

 Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 

 Sản xuất đồ chơi, trò chơi 

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

 Sản xuất mô tô, xe máy 

 Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 

 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu 

 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác 
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 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 

 Sản xuất giày, dép 

 Sản xuất vật liệu mới, công nghệ na nô 

 Truyền tải và phân phối điện 

 Sản xuất plastic 

 Sản xuất sản phẩm từ plastic. 
Các ngành nghề này sẽ được bố trí ở các khu gần trung tâm hành chính của khu 

công nghiệp và gần khu tái định cư. 
(2). Đối với các loại hình công nghiệp ô nhiễm về nguồn nước 

 Sản xuất, chế biến thực phẩm 

 Sản xuất đồ uống 

 Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt 

 Sản xuất hàng dệt khác 

 Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su 
tổng hợp dạng nguyên sinh 

 Sản xuất hoá chất cơ bản 

 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ: Chỉ tiếp nhận các dự án phối trộn đóng bao sản 
phẩm phân bón vô cơ 

 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp: Chỉ tiếp 
nhận các dự án xây dựng cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật bằng công 
nghệ tiên tiến, an toàn, không gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường 

 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít 

 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 

 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 

 Sản xuất giấy và bìa 

 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 

 Nhuộm da lông thú 

 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 

 Sản xuất giày, dép. 
Các ngành nghề này sẽ bố trí quanh khu vực nhà máy xử lý nước thải. 

(3). Đối với các loại hình công nghiệp gây ô nhiễm về mùi, bụi, ô nhiễm tiếng ồn 

 Sản xuất sản phẩm từ cao su 

 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 

 Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc 

 Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác 
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 Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu 

 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 

 Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn 

 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 

 Sản xuất đồ điện dân dụng 

 Sản xuất thiết bị điện khác 

 Sản xuất máy thông dụng 

 Sản xuất máy chuyên dụng 

 Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ 
rơm, rạ và vật liệu tết bện 

 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 

 Sản xuất giày, dép 

 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 

 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 

 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 

 Sản xuất sản phẩm thuốc lá (có điều kiện theo Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 
18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá) 

 Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh. 
Các ngành nghề này sẽ được phân bổ trong các khu còn lại. 

(4). Các loại hình công nghiệp gây ô nhiễm khác 

 Chăn nuôi 

 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 

 Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 

 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 

 Nuôi trồng thủy sản. 
Đối với công nghệ sinh học; sản xuất giống và con giống... sẽ được bố trí xa 

nguồn xả thải và dân cư nhằm bảo đảm nguồn cung ứng phù hợp tiêu chuẩn ngành. 
(5) Ngành nghề đầu tư tại phân khu dệt may 

 Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt 

 Sản xuất sợi 

 Sản xuất vải dệt thoi 

 Hoàn thiện sản phẩm dệt 

 Sản xuất hàng dệt khác 

 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 

 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 
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 Sản xuất thảm, chăn, đệm 

 Sản xuất các loại dây bện và lưới 

 Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 

 Sản xuất trang phục 

 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 

 Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 

 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 

 Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 

 Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú 

 Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 

 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 

 Sản xuất giày, dép 

 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da  

 Sản xuất và gia công da từ da bán thành phẩm (đã qua công đoạn thuộc và sơ chế), 
có công đoạn nhuộm da trong quá trình sản xuất 

 Sản xuất tóc giả (có công đoạn nhuộm). 
Các ngành nghề này sẽ bố trí quanh khu vực nhà máy xử lý nước thải. 

II. Ngành nghề sẽ đầu tư bổ sung vào KCN trong phạm vi Dự án 

Ngành nghề sẽ được dự kiến bổ sung vào Khu Đa ngành của KCN Thành 
Thành Công trong phạm vi lần này là các ngành nghề ít ô nhiễm bao gồm: 

 Sản xuất điện: sản xuất điện áp mái,... 

 Kinh doanh kho xưởng: 

 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê 

 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu: sản xuất nấm,... 
1.1.5.3. Công nghệ 

Công nghệ của Dự án là các công nghệ xử lý nước cấp và công nghệ xử lý nước 
thải hầu như không có sự thay đổi trước và sau khi Dự án thực hiện. 
1.1.5.4. Loại hình dự án 

Dự án “Đầu tư Khu công nghiệp Thành Thành Công” (hạng mục điều chỉnh xây 
dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật) là loại Dự án điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật và 

đầu tư bổ sung ngành nghề. Theo Phụ lục II, Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì Dự án 
không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường; Theo Phụ lục III, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Dự án này thuộc nhóm A do có 
cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, 
xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường (Mục 5); có sử dụng đất, đất có mặt nước với quy mô lớn (Mục 6); 
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có phát sinh nước thải với khối lượng lớn (Mục 10). Căn cứ vào khoản 3 điều 28 của 
Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 thì Dự án thuộc nhóm I là dự án có nguy cơ 
tác động xấu đến môi trường mức độ cao. 
1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

Dự án thực hiện điều chỉnh lưu lượng cấp nước và xả nước thải và bổ sung các 
ngành nghề được phép đầu tư vào KCN Thành Thành Công. Khối lượng và quy mô 
các hạng mục công trình của KCN hiện hữu cũng như Dự án không thay đổi khi đi vào 
hoạt động như sau: 

Bảng 1.5. Quy mô các hạng mục công trình của Dự án 

STT 
Kí hiệu lô 

đất 
Loại đất 

Phươn
g án đã 

phê 

duyệt 

Hiện 
hữu 

Dự án 
điều 

chỉnh Ghi 

chú 
Diện 
tích 

(ha) 

Diện 
tích 

(ha) 

Diện 
tích 

(ha) 

I HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH 

Khôn

g thay 

đổi 

trước 

và sau 

khi 

thực 

hiện 

Dự án 

1 
 Đất xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp 
525,82 525,82 525,82 

1.1  
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành  

292,77 292,77 292,77 

- A0 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

4,10 4,10 4,10 

- A1 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

13,41 13,41 13,41 

- A2 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

13,14 13,14 13,14 

- A3 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

9,73 9,73 9,73 

- A4 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

13,90 13,90 13,90 

- A5 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

1,00 1,00 1,00 

- A6 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

12,15 12,15 12,15 

- A7 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

8,20 8,20 8,20 

- A8 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

10,88 10,88 10,88 

- A9 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

8,67 8,67 8,67 

- A10 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

2,29 2,29 2,29 
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- A15 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

5,38 5,38 5,38 

- A19 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

3,95 3,95 3,95 

- A20A 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

3,00 3,00 3,00 

- A20B 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

1,03 1,03 1,03 

- A21 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

10,94 10,94 10,94 

- A22 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

18,35 18,35 18,35 

- B1 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

10,97 10,97 10,97 

- B3 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

14,11 14,11 14,11 

- B4 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

16,71 16,71 16,71 

- B7+H4 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

19,51 19,51 19,51 

- B8 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

18,27 18,27 18,27 

- B9 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

13,28 13,28 13,28 

- B10 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

13,17 13,17 13,17 

- B14 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

12,66 12,66 12,66 

- B15 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

10,08 10,08 10,08 

- B16 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

10,91 10,91 10,91 

- B20 
Đất xây dựng Nhà máy công 
nghiệp đa ngành 

12,98 12,98 12,98 

2  
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ  

233,05 233,05 233,05 

- A11 
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ  18,05 18,05 18,05 

- A12 
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ  9,10 9,10 9,10 

- A13 
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ  14,01 14,01 14,01 

- A14 
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ  8,66 8,66 8,66 

- A16 
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ  18,80 18,80 18,80 
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- A17 
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ  17,21 17,21 17,21 

- A18 
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ  7,27 7,27 7,27 

- B2 
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ  17,05 17,05 17,05 

- B5 
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ  13,65 13,65 13,65 

- B6 
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ  14,63 14,63 14,63 

- 
B11+B12+

B18+B19 

Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ  65,60 65,60 65,60 

- B13 
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ 

14,36 14,36 14,36 

- B17 
Đất xây dựng Nhà máy dệt 
may và công nghiệp hỗ trợ 

14,66 14,66 14,66 

2  
Đất khu hành chính dịch 
vụ  

7,62 7,62 7,62 

2.1 H1 Đất khu hành chính dịch vụ 3,84 3,84 3,84 

3.2 H2 Đất khu hành chính dịch vụ 1,18 1,18 1,18 

2.3 H3 Đất khu hành chính dịch vụ 2,60 2,60 2,60 

II  

Đất hạng mục công trình 
phụ trợ và bảo vệ môi 
trường 

   

1  Đất kỹ thuật đầu mối  22,22 22,22 22,22 

1.1 K1 Trạm cấp nước 1,46 1,46 1,46 

1.2 K2 
Trạm xử lý nước thải công 
nghiệp đa ngành 

0,69 0,69 0,69 

1.3 K2-1 
Trạm xử lý nước thải công 
nghiệp đa ngành 

0,51 0,51 0,51 

1.4 K3 
Công trình thu và trạm bơm 
nước sông 

0,20 0,20 0,20 

1.5 K4 Trạm điện 0,33 0,33 0,33 

1.6 K5+K6 
Trạm xử lý nước thải công 
nghiệp dệt nhuộm 

11,56 11,56 11,56 

1.7 K7 
Trạm xử lý nước thải công 
nghiệp đa ngành 

4,77 4,77 4,77 

1.8 K8 
Trạm xử lý nước thải công 
nghiệp đa ngành 

2,20 2,20 2,20 

1.9 K9 Trạm điện 110kV 0,5 0,5 0,5 



46 
 
 

2  Đất giao thông 94,78 94,78 94,78 

3  
Đất cây xanh, mặt nước, 
cảnh quan 

109,56 109,56 109,56 

  TỔNG CỘNG 760 760 760 
Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

1.2.1. Khối lượng, quy mô các hạng mục công trình và hoạt động của KCN hiện 
hữu 

Khối lượng và quy mô về diện tích các hạng mục công trình hiện hữu của KCN 
Thành Thành Công không thay đổi sau khi thực hiện Dự án (Dự án chỉ thay đổi tăng 
quy mô cấp nước, tăng quy mô xử lý nước thải trên các khu đất được quy hoạch cấp 
nước và xử lý nước thải sẵn có) có tổng diện tích 760 ha với các hạng mục công trình 
như sau: 
1.2.1.1. Các hạng mục công trình chính 

(1). Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp 

 Đất xây dựng nhà máy giai đoạn 1 là 233,22 ha, bao gồm từ lô A0 đến A22.  Trong 
đó : đất xây dựng nhà máy công nghiệp đa ngành là 140,12 ha (ký hiệu từ A0-A10, 
A15, A19, A20A, A20B, A21, A22);  đất xây dựng nhà máy dệt may và công nghiệp 
hỗ trợ (có công đoạn nhuộm) là 93,1 ha (ký hiệu A11-A14, A16-A18). Chủ yếu là đất 
công nghiệp hiện hữu. 

 Đất xây dựng nhà máy giai đoạn 2 là 238,24 ha, bao gồm từ lô B1 đến B20. Trong 
đó : đất xây dựng nhà máy công nghiệp đa ngành là 148,53 ha (ký hiệu từ A0-A10, 
A15, A19, A20A, A20B, A21, A22); đất xây dựng nhà máy dệt may và công nghiệp 
hỗ trợ (có công đoạn nhuộm) là 89,71 ha (ký hiệu A11-A14, A16-A18). 

 Đất xây dựng các nhà máy ngành công nghiệp dệt may và công nghiệp hỗ trợ (có 
công đoạn nhuộm) bao gồm đất đã cho thuê và dự kiến đều tập trung ở giữa khu công 
nghiệp nhằm đảm bảo vấn đề môi trường và đảm bảo khoảng cách ly với bờ rạch 
Trảng Bàng. Xây dựng trạm xử lý nước thải và hệ thống ống thoát nước thải riêng 2 
loại hình sản xuất trên để quản lý chặt chẽ về môi trường đối với các nhà máy có mức 
độ ô nhiễm cao. 

 Phần lớn các lô đất công nghiệp giữ nguyên vị trí, được bố trí trên cơ sở tổ chức 
mạng lưới đường liên KCN, các lối vào chính tiếp cận trực tiếp với các trục giao thông 
của KCN, thuận lợi trong việc kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp. Chỉ có ghép chung 4 lô 
B11, B12, B18, B19 thành 1 khu đất có diện tích lớn, thuận  lợi cho thu hút các dự án 
công nghiệp quy mô lớn. Các lô đất xây dựng nhà máy có diện tích  từ 2-20 ha/lô. 
Việc phân các lô đất thuận tiện cho các nhà đầu tư lựa chọn, tùy theo nhu cầu đầu tư 
có thể thuê từ 1 đến nhiều lô đất, hoặc phân chia lô nhỏ hơn đều thuận lợi.  

 Trong các lô đất công nghiệp khi triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ chia 
thành các phân lô có diện tích từ 1,7 - 3 ha/lô. Việc phân các lô đất thuận tiện cho các 
nhà đầu tư lựa chọn, tùy theo nhu cầu đầu tư có thể thuê 1 đến nhiều lô đất, hoặc phân 
chia lô nhỏ hơn đều thuận lợi.  

 Mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao xây dựng tối đa 8 tầng. 

 Giới hạn mật độ xây dựng hợp lý trong từng lô đất nhằm đảm bảo không gian trống 
(phần cây xanh, sân bãi trong từng nhà máy, xí nghiệp). Diện tích cây xanh trong các 
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nhà máy, xí nghiệp phải đạt ≥ 20%, trong đó diện tích cây xanh không tính vào diện 
tích cây xanh chung của KCN. 

 Mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao xây dựng tối đa 8 tầng. 
Bảng 1.6. Các chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng nhà máy 

STT Ký hiệu lô 
Diện tích 

(m2) 

Mật 
độ xây 
dựng 

Tầng cao, 
chiều cao 

Hệ số 
SDĐ 

Tính chất 

A Đất xây dựng nhà máy giai đoạn 1 của Khu công nghiệp:    

A-1 Đất xây dựng nhà máy công nghiệp đa ngành   
1 A0 40.969 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

2 A1 134.064 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

3 A2 131.408 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

4 A3 97.328 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

5 A4 139.032 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

6 A5 10.054 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

7 A6 121.480 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

8 A7 81.952 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

9 A8 108.841 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

10 A9 86.667 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

11 A10 22.912 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

12 A15 53.802 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

13 A19 39.473 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

14 A20A 30.002 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

15 A20B 10.325 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

16 A21 109.408 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

17 A22 183.549 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

  1.401.266     

A-2 Đất xây dựng nhà máy dệt may và công nghiệp hỗ trợ (có công 

đoạn nhuộm) : 

 

1 A11 180.516 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 

2 A12 90.963 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 

3 A13 140.113 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 

4 A14 86.640 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 

5 A16 187.989 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 

6 A17 172.083 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 

7 A18 72.734 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 
  931.038     

 Giai đoạn 1 2.332.304 ≤ 70%  ≤ 5,6  
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B Đất xây dựng nhà máy giai đoạn 2 của Khu công nghiệp:  

B-1 Đất xây dựng nhà máy công nghiệp đa ngành  

1 B1 109.664 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

2 B3 141.008 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

3 B4 167.114 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

4 B7+H4 195.132 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

5 B8 182.716 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

6 B9 132.817 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

7 B10 131.709 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

8 B14 126.637 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

9 B15 100.762 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

10 B16 109.064 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

11 B20 129.814 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6  

  1.526.437     

B-2 Đất xây dựng nhà máy dệt may và công nghiệp hỗ trợ (có công 

đoạn nhuộm) : 

 

1 B2 170.546 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 

2 B5 136.465 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 

3 B6 146.272 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 

4 B11+B12+B18+B19 656.032 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 

6 B13 143.582 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 

7 B17 146.517 ≤ 70% ≤ 8 tầng, ≤ 45m ≤ 5,6 Dệt nhuộm 
  1.399.414     

 Giai đoạn 2 2.925.851 ≤ 70%  ≤ 5,6  

 Tổng cộng 5.258.155     

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 
Dự án thực hiện vẫn giữ nguyên quy mô đất xây dựng nhà máy xí nghiệp của 

KCN Thành Thành Công, không có sự thay đổi. 

(2). Đất hành chính dịch vụ 

 Khu hành chính dịch vụ được bố trí rải rác trên đường KCN D9, N7, DB1, với bán 
kính phục vụ hợp lý, thuận tiện cho việc quản lý điều hành và giao dịch, tạo điểm nhấn 
cho KCN. Các công trình được bố trí trong khu điều hành – dịch vụ bao gồm: văn 
phòng điều hành, quản lý, hải quan, thuế, ngân hàng, bưu điện, phòng cháy chữa cháy, 
bảo hiểm, trung tâm giới thiệu việc làm, nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm, bảo vệ 
môi trường, hội trường câu lạc bộ, nhà ăn, các dịch vụ khác... 

 Đất hành chính- dịch vụ (ký hiệu H1): bố trí cuối trục đường KCN D9 giáp ĐT. 787 
ở phía Đông giai đoạn 1 KCN.  

 Đất hành chính - dịch vụ (ký hiệu H2) : bố trí phía Bắc trong giai đoạn 1 KCN, giáp 
đường KCN N7.  
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 Đất hành chính - dịch vụ: (ký hiệu H5 đổi thành H3) : bố trí phía Đông Nam trong 
giai đoạn 2 KCN, giáp đường KCN DB1 thuận tiện cho việc quản lý điều hành, giao 
dịch và tạo điểm nhấn cho KCN.  

 Mật độ xây dựng tối đa là 40%, tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng. 



50 
 
 

Bảng 1.7. Các chỉ tiêu sử dụng đất hành chính dịch vụ 
STT Ký hiệu lô Diện tích 

(m2) 
Mật độ xây 

dựng 
Tầng cao, chiều cao Hệ số 

SDĐ 
1 H1 38.460 ≤ 40 ≤ 5 tầng, ≤ 20m ≤ 2,0 
2 H2 11.758 ≤ 40 ≤ 5 tầng, ≤ 20m ≤ 2,0 
3 H3 25.976 ≤ 40 ≤ 5 tầng, ≤ 20m ≤ 2,0 

 Tổng cộng 76.194    

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 
Dự án thực hiện vẫn giữ nguyên quy mô Khu đất hành chính dịch vụ của 

KCN Thành Thành Công, không có sự thay đổi. 

1.2.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

(1). Đất kỹ thuật đầu mối 

 Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có diện tích 22,22 ha, bố trí tập trung trên 
đường KCN N3,N7, N9, C4. Bao gồm trạm xử lý nước thải cho phân khu dệt may và 
công nghiệp hỗ trợ, trạm xử lý nước thải đa ngành, trạm thu gom rác thải, công trình 
thu và trạm bơm nước sông, trạm cấp nước, trạm điện.  

 Mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao xây dựng tối đa 3 tầng. 

 Trạm xử lý nước thải cho phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ: Ký hiệu 
K5+K6: Trạm XLNT CN dệt nhuộm lô K5+K6 bố trí ở phía Bắc giai đoạn 1 KCN, 
giáp đường KCN C4, gồm phần diện tích hiện hữu và mở rộng, quy mô 11,57ha.  

 Trạm xử lý nước thải công nghiệp đa ngành: Ký hiệu K2, K2-1, K7, K8: 

+ Bố trí 3 trạm XLNT lô K2, K2-1, K8 trong giai đoạn 1 giáp đường KCN C4, N3. 
+ Trạm XLNT lô K7 trong giai đoạn 2 giáp đường KCN N9, diện tích 4,77 ha. 
+ Tổng diện tích là: 8,17 ha. 

 Công trình thu gom và trạm bơm nước sông: Ký hiệu K3: 

+ Bố trí phía Bắc giai đoạn 1 KCN, giáp nút giao thông đường KCN C4 và N6, giáp 
rạch Trảng Bàng. 
+ Diện tích: 0,20ha. 

 Trạm cấp nước: Ký hiệu K1 

+ Bố trí phía Đông Bắc giai đoạn 1 KCN, giáp đường KCN N7, gần rạch Trảng Bàng. 
+ Diện tích: 1,46ha. 

 Trạm điện: Ký hiệu K4, K9 

+ Trạm điện K4 bố trí phía Bắc giai đoạn 1 KCN, giáp đường KCN C4, giáp đường 
dây 110kV; trạm điện 110kV ký hiệu K9 bố trí giáp đường KCN DB1. 
+ Diện tích: 0,83ha. 
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Bảng 1.8. Các chỉ tiêu sử dụng đất kỹ thuật đầu mối 

ST
T 

Ký hiệu 
lô 

 Diện tích 
(m2)  

MĐX
D 

(%)  

Tầng cao, 
chiều cao  

Hệ 
số 
SD
Đ 

Tính chất 

D Đất hạ tầng kỹ thuật   

1 K1 
              
14.626  

≤ 40 
≤ 3 tầng, ≤ 

12m 
≤ 

1,2 
Trạm cấp nước 

2 K2 
                
6.854  

≤ 40 
≤ 3 tầng, ≤ 

12m 
≤ 

1,2 
Trạm xử lý nước 
thải công nghiệp 
đa ngành 

3 K2-1 
                
5.102  

≤ 40 
≤ 3 tầng, ≤ 

12m 
≤ 

1,2 
Trạm xử lý nước 
thải công nghiệp 
đa ngành 

4 K3 
                
1.980  

≤ 40 
≤ 3 tầng, ≤ 

12m 
≤ 

1,2 

Công trình thu 
và trạm bơm 
nước sông  

5 K4 
                
3.265  

≤ 40 
≤ 3 tầng, ≤ 

12m 
≤ 

1,2 
Trạm điện 

6 K5+K6 
            
115.672  

≤ 40 
≤ 3 tầng, ≤ 

12m 
≤ 

1,2 

Trạm xử lý nước 
thải công nghiệp 
dệt nhuộm 

7 K7 
              
47.720  

≤ 40 
≤ 3 tầng, ≤ 

12m 
≤ 

1,2 

Nhà máy xử lý 
nước thải công 
nghiệp đa ngành 

8 K8 
              
21.984  

≤ 40 
≤ 3 tầng, ≤ 

12m 
≤ 

1,2 

Trạm xử lý nước 
thải công nghiệp 
đa ngành 

9 K9 
                
5.033  

≤ 40 
≤ 3 tầng, ≤ 

12m 
≤ 

1,2 
Trạm điện 
110kV 

  
Tổng 
cộng 

            
222.236  

        

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

Dự án thực hiện vẫn giữ nguyên quy mô Khu đất kỹ thuật đầu mối của KCN, 

không có sự thay đổi. 

(2). Đất giao thông 
1). Giao thông đối ngoại 

 Đường Hồ Chí Minh là tuyến đối ngoại quan trọng nhất đi qua khu công nghiệp. 
Đường Hồ Chí Minh đi qua 28 tỉnh, thành với tổng chiều dài hơn 3.183 km, dự kiến sẽ 
được xây dựng hoàn thành sau năm 2020, trong đó các đoạn có quy mô đường cao tốc 
4 - 6 làn xe dài khoảng 2.890 km. Đường Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để 
kết nối lưu thông giữa khu công nghiệp và các địa phương trong cả nước.  
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 Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu công nghiệp dự kiến có quy mô đường cao tốc 4 
- 6 làn xe, lộ giới 79m. Xây dựng các tuyến đường song hành lộ giới 20m dọc hai bên 
đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu công nghiệp. Tổng lộ giới đường Hồ Chí Minh và 
đường song hành là 119m. 

 Đường ĐT.787: là trục giao thông đối ngoại quan trọng của thị xã Trảng Bàng và 
Khu dân cư – tái định cư Thành Thành Công, kết nối với đường Xuyên Á - quốc lộ 22 
tại đô thị Trảng Bàng và đường ĐT.825 hướng đi huyện Đức Hòa (Long An). Đoạn đi 
qua khu công nghiệp Thành Thành Công với tiêu chuẩn đường đô thị, quy mô mặt 
đường 15m, vỉa hè mỗi bên 8m, lộ giới 31m. Xây dựng đường song hành lộ giới 16m 
dọc hai bên đường ĐT.787. Tổng lộ giới đường ĐT.787 và đường song hành là 63m. 

 Quốc lộ 22 - Xuyên Á cách khu công nghiệp khoảng 2,5 km theo đường Hồ Chí 
Minh và đường vành đai đô thị Trảng Bàng dự kiến, khoảng 4 km theo đường ĐT.787. 

 Quốc lộ N1 (QL.14C) cách khu công nghiệp khoảng 6 km về phía Tây theo đường 
dự kiến qua sông Vàm Cỏ Đông. 

 Ngoài ra, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Trảng Bàng sẽ có các trục 
đường: 

 Vành đai đô thị đi từ đường cầu Hàn phía Đông rạch Trảng Bàng vòng lên phía Tây 
Bắc đô thị Trảng Bàng nối khu công nghiệp với QL.22 - Xuyên Á, đường ĐT.782. 

 Đường liên khu công nghiệp: nối từ trục đường KCN C1, C2 qua khu dân cư về 
phía Đông Nam nối với đường An Phú Khương đi giữa hai khu công nghiệp Trảng 
Bàng và Linh Trung 3, nối với  QL.22 - Xuyên Á. 
2). Giao thông đối nội (trong KCN) 

 Đường N6 (đoạn qua khu công nghiệp của đường Cầu Hàn) dẫn lên cầu qua rạch 
Trảng Bàng: mặt đường 18 m, vỉa hè mỗi bên 11m, lộ giới 40 m. Đây là cửa ngõ chính 
phía Đông khu công nghiệp. 

 

 Đường trục cảnh quan đường C3 và C4 (đoạn qua khu công nghiệp của đường Cầu 
Hàn) dọc kênh đào hướng Đông Tây, đoạn từ đường KCN N7 đến đường KCN D19: 
đường phía Bắc kênh đào có mặt đường 14m, vỉa hè phía nhà máy 5m, vỉa hè phía 
kênh 5m, lộ giới 24m, đường phía Nam kênh có mặt đường 10m, vỉa hè phía nhà máy 
5m, vỉa hè phía kênh 5m, lộ giới 20m. Tổng lộ giới C3 và C4 (đoạn qua khu công 
nghiệp của đường Cầu Hàn) và kênh đào là 66 m.  
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 Đường trục cảnh quan đường C1 và C2 dọc kênh đào chiều ngang 49 m, tuyến 
đường ven kênh 8m, mỗi tuyến có mặt đường ven kênh 8m, vỉa hè phía mỗi bên 6m, lộ 
giới 20m mỗi bên, tổng lộ giới 105m. 

 

 Các tuyến đường có mặt cắt ngang 5 - 5: mặt đường 12m, vỉa hè mỗi bên 9m, lộ 
giới 30m. 
 

 

 Tuyến đường có mặt cắt ngang 6 - 6: mặt  đường 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m, lộ 
giới 27m. 

 

 Các tuyến đường có mặt cắt ngang 7 - 7: mặt đường 8m, vỉa hè mỗi bên 6m, lộ giới 
20m. 
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 Các tuyến đường có mặt cắt ngang 8 - 8: mặt đường 8m, vỉa hè mỗi bên 4m, lộ giới 
16m.  

 
Bảng 1.9. Hạ tầng giao thông của KCN Thành Thành Công   

TT Tên đường Mặt cắt 
ngang 

Lộ giới 
(m) 

Chiều rộng (m) Chiều 
dài (m) Mặt 

đường 
Dải phân 

cách 
Vỉa 
hè 

I ĐƯỜNG ĐỐI NGOẠI             

1 Đường Hồ Chí Minh 1-1 79 11,25x2 3    

2 Đường tỉnh 787 2-2 31 15 0 8x2  

II 
ĐƯỜNG KCN GIAI 
ĐOẠN 1 

          22.337 

1 Đường KCN D1 7-7 20 8 0 6x2      353  

2 Đường KCN D2 7-7 20 8 0 6x2   1.340  

3 Đường KCN D3 7-7 20 8 0 6x2   1.511  

4 Đường KCN D4 7-7 20 8 0 6x2   1.301  

5 Đường KCN D5 7-7 20 8 0 6x2      560  

6 Đường KCN D6 7-7 20 8 0 6x2 642 

7 Đường KCN D7 7-7 20 8 0 6x2   1.687  

8 Đường KCN D8 7-7 20 8 0 6x2      839  

9 Đường KCN D9 2-2 16 8 0 4x2   1.272  
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10 Đường KCN C1 4-4 20 8 0 6x2   2.083  

11 Đường KCN C2 4-4 20 8 0 6x2   1.443  

12 Đường KCN N3 7-7 20 8 0 6x2   1.761  

13 Đường KCN N3A 8-8 16 8 0 4x2 460 

14 Đường KCN N4 6-6 27 15 0 6x2   1.902  

15 Đường KCN N5 7-7 20 8 0 6x2   1.422  

16 Đường KCN N6 3a-3a 40 18 0 11x2      238  

17 Đường KCN N7 7-7 20 8 0 6x2   1.296  

18 Đường KCN C3 (đoạn 1) 3b-3b 20 10 0 5+5   1.115  

19 Đường KCN C4 (đoạn 1) 3b-3b 24 14 0 5+5   1.112  

III 
ĐƯỜNG KCN GIAI 
ĐOẠN 2 

          21.593 

1 Đường KCN DB1 7-7 20 8 0 6x2 1.549 

2 Đường KCN DB2 7-7 20 8 0 6x2 3.165 

3 Đường KCN D10 7-7 20 8 0 6x2 504 

4 Đường KCN D11 5-5 30 12 0 9x2 980 

5 
Đường KCN D12 (đoạn 
1) 

5-5 30 12 0 9x2 1.531 

6 
Đường KCN D12 (đoạn 
2) 

7-7 20 8 0 6x2 300 

7 Đường KCN D13 7-7 20 8 0 6x2 300 

8 Đường KCN D14 5-5 30 12 0 9x2 735 

9 Đường KCN D15 7-7 20 8 0 6x2 500 

10 Đường KCN D16 5-5 30 12 0 9x2 1.753 

11 Đường KCN N8 7-7 20 8 0 6x2 634 

12 Đường KCN N9 7-7 20 8 0 6x2 1.904 

13 Đường KCN N10 7-7 20 8 0 6x2 1109 

14 Đường KCN N11 5-5 30 12 0 9x2 1.599 

15 Đường KCN N12 7-7 20 8 0 6x2 1.088 

16 Đường KCN C3  (đoạn 2) 3b-3b 20 10 0 5+5 1.965 

17 Đường KCN C4 (đoạn 2) 3b-3b 24 14 0 5+5 1.977 

  TỔNG CỘNG           43.930 
Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

(3). Hệ thống cấp điện và chiếu sáng 
Hệ thống điện và chiếu sáng trong KCN hiện đang vận hành ổn định, chi tiết 

như sau: 
1). Hệ thống cấp điện 
(a). Chỉ tiêu cấp điện cho KCN 

Chỉ tiêu cấp điện hiện tại của KCN Thành Thành Công như sau:  
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Bảng 1.10. Bảng tính chi tiết phụ tải điện   
Hạng mục Diện tích (ha) Chỉ tiêu cấp 

điện (kw/đv) 
Công suất điện (kw) 

Đất xây dựng nhà máy 525,82 200kw/ha 105.164 
Đất khu hành chính dịch vụ 7,62 100kw/ha 762 

Đất kỹ thuật đầu mối 22,22 50kw/ha 1.111 

Tổng cộng   107.037 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

Bảng 1.11. Bảng kê phụ tải điện 
Hạng mục Đơn vị tính Phụ tải yêu 

cầu 
Khu công nghiệp     

 - Tiêu chuẩn cấp điện dân dụng kWh/ng/năm 1.500 

 - Thời gian sử dụng công suất cực đại h/năm 3.000 

 - Phụ tải bình quân W/người 500 

 - Điện năng dân dụng triệu kWh/năm         309,88  

 - Tổng công suất điện dân dụng kW 103.294 

CTCC và dịch vụ     

 - Thời gian sử dụng công suất cực đại h/năm 3.000 

 - Điện năng CTCC và dịch vụ triệu kWh/năm            5,84  

 - Tổng công suất điện CTCC và dịch vụ kW 1.945 

 - Hệ số đồng thời Kđt = 0.7     

 - Hệ số công suất cosφ = 0.85     

* Tổng điện năng yêu cầu có tính đến 
10% tổn hao và 10% dự phòng 

triệu kWh/năm         378,86  

* Tổng công suất điện yêu cầu có tính đến 
10% tổn hao và 10% dự phòng 

kW 88.401 

* Tổng công suất biểu kiến kVA 104.001 
Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

Tổng công suất điện toàn KCN Thành Thành Công là : 104 MVA 

(b). Nguồn cấp điện 

 Điểm đấu nối chính cho khu là tuyến cao thế 110 KV đi qua khu dự án. Đã đầu tư 
xây dựng mới 01 trạm biến áp trung gian 110/22 KV (lô K9) , công suất trạm là 2x63 
MVA. Từ trạm 110/22 KV sẽ cấp cho tuyến 22 KV đi nổi trên trụ điện BTLT 14 m 
dọc trên vỉa hè, đoạn giao nhau giữa tuyến cao thế 110 KV thì hạ ngầm. 

 KCN đã đầu tư xây dựng 1 trạm biến áp trung gian 110/22kV lô K4 giáp đường 
KCN C4 và 1 trạm biến áp trung gian lô K9 giáp đường KCN DB1. 

 Đường dây cao thế 110 KV và trạm biến áp trung gian 110/22 KV do công ty Điện 
Lực Việt Nam (EVN) đầu tư cung cấp và lắp đặt trong KCN. 
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 Đường dây 22 KV trong KCN được xây dựng nổi ở vị trí đấu nối vào trạm biến áp. 

 Tuyến chính cấp điện cho KCN dùng cáp nhôm treo bọc cách điện hoặc trần 
3AC240 + AC95 mm2 đi trên trụ điện BTLT 14m, đoạn giao nhau với tuyến 110 KV 
dùng cáp đồng CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC đi ngầm trong ống HDPE - TFP chịu lực 
hoặc dùng cáp nổi có bọc cách điện có chủng loại thích hợp. 

 Toàn bộ hệ thống điện 22 KV được đi nổi, tuyến chiếu sáng 0,4 KV đi ngầm đảm 
bảo mỹ quan cho KCN.  

 Mạng lưới cấp điện luôn đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục. 

 Tất cả các tuyến lưới trung thế xây đều đạt cấp điện áp 22 KV, vận hành hở đảm 
bảo độ an toàn trong cung cấp điện. 

Dự án thực hiện vẫn giữ nguyên quy mô hệ thống cấp điện của KCN đang 
vận hành, không có sự thay đổi. 
2). Hệ thống chiếu sáng 

 Nguồn cung cấp cho hệ thống chiếu sáng lấy từ các trạm biến áp.  

 Dùng cột thép tròn côn, toàn bộ cột được mạ kẽm nhúng nóng. 

 Dùng cần đèn chiếu sáng thép côn tròn mạ kẽm cao 2 m, độ vươn xa cần đèn 1,5 m. 

 Dùng cáp Cu/CXV/DSTA – 0,6/1 KV có tiết diện 3x11 + 1x11 mm², 4Cx6 mm² cấp 
điện cho hệ thống chiếu sáng. 

 Điều khiển:  
+  Từ 6h đến 11h đêm: sử dụng 100% công suất đèn. 
+  Từ 11h đêm đến 6h sáng: tiết giảm công suất hoặc số lượng nhờ chế độ điều 
khiển tại tủ. 
+  Ban ngày: tắt  toàn bộ đèn. 
+  Thời gian đóng cắt có thể điều chỉnh theo yêu cầu.  

 Bảo vệ: bảo vệ cho các tuyến cáp bằng MCCB - 3P đặt trong tủ điều khiển, bảo vệ 
cho từng đèn bằng RCBO 6A (30mA) đặt lại cửa trụ. 

 Tiếp đất lặp lại và tiếp đất an toàn: dùng hệ thống dây đồng trần M25 và hệ thống 
cọc tiếp địa dài 2,4 m nối đất trung tính và tiếp đất an toàn tủ điện Rtd ≤ 4 

Dự án thực hiện vẫn giữ nguyên quy mô hệ thống chiếu sáng của KCN đang 
vận hành ổn định, không có sự thay đổi. 
3). Hệ thống cấp nước 
(a). Nguồn cấp nước 

Nguồn cấp nước cho hoạt động của KCN Thành Thành Công hiện hữu trong 
giai đoạn 1 là nguồn nước mặt khai thác từ rạch Trảng Bàng với công suất khai thác và 
xử lý trước khi sử dụng là 49.000 m3/ngày đêm. 
(b). Hệ thống mạng lưới cấp nước 

Nước từ các họng khai thác tại rạch Trảng Bàng khai thác được bơm lên và dẫn 
theo đường ống cấp nước thô cho nhà máy xử lý nước cấp với công suất hiện nay là 
49.000 m3/ngày đêm. Nước sau khi được xử lý đạt QCVN 01-1:2018/BYT được lưu 
vào các bể chứa và được trạm bơm cấp 2 chuyển tải phân phối vào trong mạng lưới 
cấp nước đến các doanh nghiệp sử dụng. 
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Hệ thống đường ống cấp nước hiện hữu là các ống gang Φ 300, Φ 350; Φ 400; 
Φ 450; Φ 600 có tổng chiều dài là 6.713m và các đường ống uPVC Φ 100- Φ 250 với 
tổng chiều dài là 54.620 m.  

Hiện tại nguồn cấp nước cho hoạt động của KCN hiện nay là nước mặt với 

công suất khai thác và sử dụng 49.000 m3/ngày đêm. Dự án thực hiện sẽ điều chỉnh 

tăng lượng nước cấp lên thành 193.000 m3/ngày đêm. 

4). Hệ thống thông tin liên lạc 
(a). Nhu cầu cung cấp 

 Hệ thống thông tin liên lạc KCN được ghép nối vào Trung tâm viễn thông của viễn 
thông thị xã Trảng Bàng bằng tuyến cáp sợi quang 16FO. 

 Mạng dịch vụ bưu chính viễn thông, mạng truyền thông đã được số hoá 100%, kỹ 
thuật Anolog được thay thế bằng kỹ thuật hiện đại, giúp tự động hoá hoàn toàn cuộc 
gọi liên tỉnh và quốc tế, cung cấp đầy đủ các dịch vụ băng thông rộng. 

Bảng 1.12. Nhu cầu máy cần thiết cho KCN Thành Thành Công 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(ha) 
Chỉ tiêu máy 

1 Đất xây dựng nhà máy 525,82 12 thuê bao/ha 

2 Đất khu hành chính dịch vụ 7,62 30 thuê bao/ha 

3 Đất kỹ thuật đầu mối 22,22 2 thuê bao/ha 

 Tổng cộng 760   

  Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022  

(b). Nguồn thông tin liên lạc 

 Kéo tuyến cáp quang 16FO từ Trung tâm viễn thông của viễn thông thị xã Trảng 
Bàng tới đấu nối vào tổng đài vệ tinh đặt trong KCN. 

 Mạng cáp thông tin nội bộ đã được đấu nối tới các tủ cáp của từng khu vực, nhà 
máy, xí nghiệp tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác 
nhau (tương ứng với dung lượng của các tủ cáp). 

 Đáp ứng đủ nhu cầu cho KCN về các dịch vụ viễn thông băng rộng như: 
+ Thông tin thoại, fax truyền thông. 
+ ADSL: đường dây thuê bao số, sử dụng cho các loại hình đa dịch vụ như điện 
thoại, truyền data,  internet. …. 
+ DDN: truyền số liệu. 

 Hạ tầng mạng cáp xây dựng đồng bộ với các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. 
(c). Mạng cống 

 Tất cả các tuyến cáp thông tin và tuyến truyền hình cáp đều được đi trong ống dẫn 
HDPE chuyên dụng. 

  Vật liệu được sử dụng cho mạng cống chủ yếu là ống nhựa chịu lực HDPE, kể cả 
những đoạn đi qua đường. Hệ thống cống được xây dựng trên nguyên tắc trục chính 
dung lượng ống cống giảm dần khi xa tổng đài. Dung lượng nhỏ nhất được tính là 1 
ống cống. 
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 Tất cả các tuyến cống trên đường trục trong khu vực có dung lượng là 1 - 6 - 8 - 10 
ống HDPE: D 130, D 160, D 200, D 260 được đi trên vỉa hè. 
(d). Mạng bể 

 Bể ngầm chủ yếu là loại đi trên vỉa hè. Tuỳ theo các vị trí khác nhau như nhập đài, 
rẽ nhánh, chạy thẳng ... mà sử dụng các bể có dung lượng khác nhau.  

 Hệ thống bể được xây bằng gạch có khung sắt trên có tấm đan bê tông. 

 Vị trí và khoảng cách bể cáp được bố trí  có khoảng cách trung bình giữa hai bể cáp 
từ 60 m ÷ 100 m. 

Dự án thực hiện vẫn giữ nguyên quy mô hệ thống thông tin liên lạc của 

KCN, không có sự thay đổi. 
1.2.1.3. Các hoạt động của KCN hiện hữu 

Các hoạt động của KCN hiện hữu có khả năng gây tác động đến môi trường có 
thể liệt kê như sau: 

 Hoạt động vận tải ra vào KCN; 

 Hoạt động vận hành, bảo trì bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật (nạo vét hệ 
thống thu gom, thoát nước mưa; bảo trì bảo dưỡng hệ thống XLNT, chăm sóc cây 
xanh, thu gom CTRTT và CTNH...); 

 Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 
1.2.1.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

(1). Hạng mục công trình thu gom và thoát nước mưa 

 Hệ thống thoát nước mưa của KCN được phân riêng với nước thải sinh hoạt và 
công nghiệp. Nước mưa trên toàn bộ bề mặt khu công nghiệp và dịch vụ sẽ được gom 
về các trục giao thông chảy ra các tuyến cống chính D1.000 -  D2.000 mm sau đó được 
xả thẳng ra các nguồn tiếp nhận tại 02 điểm thông qua 02 cửa xả tại Rạch Bà Mãnh 
(cửa xả số 1) và rạch Trảng Bàng (cử xả số 2). 

 Cống thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT H10 - H30, kích thước cống tính 
toán theo chu kỳ tràn cống T = 5 năm. Kích thước cống biến đổi từ D600 mm đến 
D2.000 mm.  

 Tổ chức thoát nước hai bên đường tạo thuận lợi cho công tác thu gom nước mặt 
đường và từ các khu vực nhà máy đưa ra, tránh hiện tượng cống băng đường quá 
nhiều. 

 Độ sâu chôn cống dưới đường là 0,7m và dưới vỉa hè là 0,5m nhằm đảm bảo cống 
làm việc bình thường dưới tác dụng của xe cộ và các tải trọng khác liên quan. 

 Quy trình tính toán thủy lực tuân theo tiêu chuẩn 20 TCN – 51 – 84:  

Q = Ψ . q . F  (l/s) 
Trong đó : 

Q : lưu lượng mưa rào thiết kế (l/s) 

q : cường độ mưa rào thiết kế (l/s/ha) 

F : diện tích tụ nước (ha) 

Ψ : hệ số dòng chảy  
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+ Hệ số dòng chảy Ψ : 

STT Các loại vật liệu phủ mặt Ψ 

1 Mặt đường nhựa, bê tông xi măng, mái nhà 0,74 

2 Mặt đường đá lát, mặt đường nhựa láng mặt 0,60 

3 Mặt đường cấp phối 0,45 

4 Mặt đường đá dăm 0,40 

5 Mặt đường đất 0,30 

6 Công viên, thảm cỏ 0,15 

+ Cường độ mưa rào thiết kế  q (l/s/ha) : 

q =((20+b)^n x q20 x(1+ClgP))/(T+b)^n 

Trong đó : 
q : cường độ mưa rào thiết kế (l/s/ha) 

T : thời gian mưa tính toán (phút) 
P : chu kỳ tràn cống (năm) 
A, C, b, n : tham số phụ thuộc khu vực  

Theo sổ tay Thủy văn, khu vực dự án nằm lân cận với TP.HCM nên tham 
khảo số liệu mưa của TP.HCM để tính toán với C = 0,2288; b = 28,53;  

n = 1,075; q20 = 302,4. 

+ Chu kỳ tràn cống P (năm) : 5 năm 

+ Thời gian mưa tính toán t (phút) 
T =  t1 + t2 + t2' (phút) 

+ Thời gian tập trung nước ở mặt đất  t1 

t1  =  5 ÷ 15 (phút) 

+ Thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu t2 

t2  =  1,25.Lr/vr (phút) 

(Lr ; vr  : chiều dài rãnh và vận tốc chảy trong rãnh) 

+ Thời gian nước chảy trong ống cống t2' 

t2' =  K.∑.Li/vi (phút) 

(Lr ; vr  : chiều dài cống và vận tốc chảy trong cống 

K : hệ số xét đến sức chứa tạm thời , = 2) 

+ Tính toán thủy lực đường ống : 

Q  = ω . v (m³/s) 

Trong đó : 
Q : lưu lượng (m³/s) 
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ω : tiết diện ướt của ống (m³)  

v : tốc độ nước chảy (m/s) 

Vận tốc : v  = C. (R.i)0,5  

Trong đó : 
I : độ dốc thủy lực 

h : chênh cao đầu và cuối ống (m) 

l : chiều dài ống cống (m) 

R  = ω /X : bán kính thủy lực (m) 

X : chu vi ước (m²) 

C  = (1/n)*R1/6 : hệ số lưu tốc 

n : hệ số nhám 
Bảng 1.13. Kích thước đường ống thu gom, tiêu thoát nước mưa KCN Thành 

Thành Công 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
1 Cống tròn D600 mm m 6.842 
2 Cống tròn D800 mm m 17.525 

3 Cống D1000 mm m 12.348 

4 Cống D1200 mm m 5.005 

5 Cống tròn D1500 mm m 3.039 

6 Cống tròn D2000 mm m 280 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công năm 2022 
Sơ đồ bản vẽ vị trí thoát nước mưa của KCN hiện hữu của KCN được đính kèm 

tại Phụ lục II. 
1). Hạng mục công trình thu gom và thoát nước thải, xử lý nước thải  
(a). Hạng mục công trình thu gom và thoát nước thải 

 Hệ thống thu gom, thoát nước thải của Khu công nghiệp Thành Thành Công được 
tách riêng với hệ thống thu gom, thoát nước mưa. 

 Hiện tại, 100% doanh nghiệp trong KCN đều đấu nối nước thải vào hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải chung của KCN. 

 Chi tiết về hệ thống thu gom nước thải của khu đa ngành và khu dệt may trong giai 
đoạn 1 được thể hiện như dưới đây. 
a). Hệ thống thu gom nước thải của khu đa ngành 

Đối với các Công ty trong khu đa ngành chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt với 
quy trình công nghệ thu gom nước thải như sau: 
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Đối với các Công ty trong khu đa ngành phát sinh nước thải sinh hoạt và nước 

thải sản xuất, có hệ thống xử lý cục bộ với quy trình công nghệ thu gom nước thải như 
sau: 

 
 

Sơ đồ thu gom nước thải của Khu đa ngành, KCN Thành Thành Công được thể 
hiện như sau: 

 
Hình 1.8. Sơ đồ thu gom nước thải vào đường ống dọc Đường KCN D2 

Nước thải nhà ăn Thiết bị lọc mỡ 

Nước thải sinh hoạt Bể tự hoại 

HTXLNT tập 
trung của KCN 

Nguồn tiếp nhận rạch 
Kè rồi ra sông Vàm Cỏ 

Đông 

Nước thải nhà ăn Thiết bị lọc mỡ 

Nước thải sinh hoạt Bể tự hoại 

Nước thải sản xuất 

Hệ thống 
XLNT cục bộ 
tại nhà máy 

HTXLNT khu 
đa ngành 

Nguồn tiếp nhận là 
rạch Kè rồi ra sông 

Vàm Cỏ Đông 
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Hình 1.9. Sơ đồ thu gom nước thải vào đường ống dọc Đường KCN N7 

 
Hình 1.10. Sơ đồ thu gom nước thải của tuyến đường D6 về khu đa ngành 
Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng biệt, lắp đặt bằng hệ thống ống 

HDPE. Cống thoát nước được đi dưới vỉa hè, với độ sâu chôn cống điểm đầu tối thiểu 
là – 0,5m, riêng cống ngang đường được xây bằng bê tông. Tại các vị trí đường cống 
có chiều sâu chôn cống > 5 m được xây dựng 02 trạm bơm chuyển bậc. 

Nước thải từ các công trình, nhà máy được thu gom về HTXLNT khu đa ngành 
của KCN. Số liệu của hệ thống các tuyến thu gom nước thải của khu đa ngành KCN 
Thành Thành Công GĐ1 được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1.14. Hệ thống các tuyến thu gom nước thải khu đa ngành của KCN Thành 
Thành Công 
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Stt 
Tên 
Đường 

Từ Đến 
Chiều 
dài 

Đường kính ống thu 
nước thải (mm) 

Vật liệu 

1 N4 Đường 787 Đường D3 949 400 HDPE 

2 C1, C2 Đường 787 Đường D3 959 400 HDPE 

3 N5 Đường 787 Đường D3 959 400 HDPE 

4 N7 Đường 787 Đường N8 1.268 400 HDPE 

5 D2 Đường N3 Đường N7 1.340 400 HDPE 

6 D3 Đường N3 Đường N7 1.414 400 HDPE 

7 D4 Đường C2 Đường N8 500 500 HDPE 

8 N8 Đường D4 Đường N7 400 500 HDPE 

9 N3 Đường N3 Đường N3 576 300 HDPE 

10 N3 
Dọc theo lô 
A4 

 444 300 HDPE 

11 D3 
Dọc theo 
đường KCN 
D3 

Đường 
KCN D2 

268 300 HDPE 

12 Trạm bơm chuyển bậc (02 trạm) BTCT 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công năm 2022 
Bảng 1.15. Hệ thống thu gom nước thải từ Tuyến đường D6 về Hệ thống XL 

T
T 

Tuyến 
đường 

Kích thước 
đường ống 

Độ dài 
đường 
ống 

Khu vực thu 
gom 

Hệ thống XL hoặc nguồn tiếp 
nhận 

1 
Đường 
KCN D6 

D300 924 
Lô A21 (Rita 
Power); Lô 
A22 (Setekey)  

Trạm bơm nước thải số 1 
(12.000m3/ngày đêm) sau đó 
đưa về Hệ thống XLNT khu đa 
ngành bằng đường ống D400, 
dài 324 

2 
Đường 
KCN D7 

D300 393 

3 
Đường 
KCN C4 

D400 324 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công năm 2022 
Hệ thống thu gom nước thải khu đa ngành của Khu công nghiệp Thành Thành 

Công đã được Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn 
thành các công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 67/GXN-TCMT ngày 
27/6/2017 và Giấy xác nhận số 60/GXN-BTNMT ngày 23/7/2021. 
b). Hệ thống thu gom nước thải của Khu dệt may 

Quy trình công nghệ thu gom nước thải của Khu dệt may của KCN hiện hữu 
đang vận hành ổn định như sau: 
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Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng biệt, lắp đặt bằng hệ thống ống 

HDPE. Cống thoát nước được đi dưới vỉa hè, với độ sâu chôn cống điểm đầu tối thiểu 
là – 0,5m, riêng cống ngang đường được xây bằng bê tông. Tại các vị trí đường cống 
có chiều sâu chôn cống > 5 m được xây dựng 05 trạm bơm chuyển bậc. 

Nước thải từ các công trình, nhà máy được thu gom về HTXLNT Khu dệt may 
của KCN. Số liệu của hệ thống các tuyến thu gom nước thải Khu dệt may của KCN 
Thành Thành Công được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1.16. Kích thước các đường ống thu gom nước thải của Khu dệt may 

TT Tuyến đường 

Kích 
thước 
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Độ dài 
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Khu vực 
thu gom 

Hệ thống XL hoặc nguồn 
tiếp nhận 

1 
Đường KCN D4 
 

D300 333 

Lô 
A13,14,16, 
17,18 

Trạm bơm nước thải số 2 
(25.000m3/ngđ) về Hệ thống 
XLNT Khu dệt may 
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D600 324 
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TT Tuyến đường 

Kích 
thước 
đường 
ống 

Độ dài 
đường 
ống 

Khu vực 
thu gom 

Hệ thống XL hoặc nguồn 
tiếp nhận 

D400 84 

(25.000m3/ngđ) theo đường 
ống D300 dọc đường KCN 
D4 (dài 446m về hệ thống 
XLNT Khu dệt may 

3 Đường KCN D4 D300 311 Lô A16 

Trạm bơm nước thải số 10 
theo đường ống D500 dài 
khoảng 200m về hệ thống 
XLNT khu dệt may để xử lý 

4 Đường KCN N5 

D300 230 
Lô A11 
(Cty Sun 
Rise) 

Trạm bơm tăng áp 4,5 đưa 
nước thải bằng đường ống 
D400 dài 300m, sau đó nối 
vào đường ống D500 đưa 
nước thải về hệ thống XLNT 
Khu dệt may) 

D400 25 
Lô A12 
(Cty Rise 
Sun) 

D400 147 
 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công năm 2022 
Nước thải từ các doanh nghiệp từ các cống thu gom sẽ đấu nối với đường ống 

thu gom nước thải của KCN. 

 
Hình 1.11. Cống đấu nối nước thải từ Doanh nghiệp vào đường ống của KCN 

* Về tình hình xử lý sơ bộ các loại nước thải trước khi vào hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải chung: 

KCN Thành Thành Công đã quy định: tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động 
trong KCN đều phải đấu nối nước thải vào hệ thống XLNT tập trung của KCN, không 
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được xả ra ngoài môi trường. Do vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong KCN đều 
phải xử lý sơ bộ tại cơ sở, đạt quy định nước thải đầu vào Nhà máy XLNT tập trung 
mới đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải chung của KCN. 

* Về giám sát nước thải tại các điểm đấu nối nước thải của các nhà máy 

trong KCN: 

KCN Thành Thành Công tiến hành giám sát nước thải của các công ty, doanh 
nghiệp trong KCN từ khi đấu nối đến khi có nước xả thải: 

- Giám sát đấu nối: Trước khi đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, các 
công ty, doanh nghiệp trong KCN phát sinh nước thải phải nộp bản vẽ mặt bằng hệ 
thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải, điểm đấu nối nước thải để KCN kiểm tra. 
Trong quá trình đấu nối, Công ty sẽ cử cán bộ đến giám sát và nghiệm thu khi hoàn 
thành công việc. 

- Giám sát xả thải: 
+ Lập kế hoạch và thực hiện chương trình giám sát chất lượng nước thải sau xử 

lý cục bộ của từng nhà máy thành viên trong KCN cũng như giám sát hệ thống thu 
gom nước mưa của KCN. Hàng ngày nhân viên Công ty CP KCN Thành Thành Công 
kiểm tra hố ga nước mưa, nước thải trong KCN. 

+ Phân loại doanh nghiệp theo ngành nghề để kiểm soát việc xả thải của khách 
hàng; giám sát thường xuyên đối với những doanh nghiệp có khả năng gây ô nhiễm 
cao. 

+ Định kỳ hoặc đột xuất công ty sẽ kiểm tra chất lượng nước thải của các công 
ty trong khu công nghiệp. Nhắc nhở đối với các doanh nghiệp có mẫu nước thải chưa 
đạt tiêu chuẩn cho phép xả thải của KCN hoặc đấu nối nước thải không đúng quy định.  
c). Hệ thống thoát nước thải sau xử lý 

Quy trình thoát nước thải sau xử lý của KCN như sau: 
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Hình 1.12. Sơ đồ dẫn nước thải sau xử lý 
(i). Thoát nước thải sau xử lý của hệ thống XLNT khu đa ngành 

- Nước thải sau xử lý của Module 1 và Module 2 được đấu nối vào bể khử trùng 
bằng đường ống SS304 DN300, sau đó được xả vào hồ hoàn thiện qua mương BTCT 
Φ400 dài 20m. 

- Hồ hoàn thiện: có lưu lượng thiết kế 4.000 m3/ngày, với thời gian lưu t=1 
ngày, với vật liệu: thành bể bằng BTCT, đáy bể phủ lớp chống thấm HDPE dày 1mm, 
có phủ lớp bê tông chống đẩy nổi. 

- Nước thải sau xử lý tập trung tại hồ hoàn thiện được dẫn qua cống ngầm 
BTCT Φ400 có chiều dài 40m tính từ kênh dẫn từ hồ hoàn thiên đến vị trí xả nước thải 
vào rạch Kè, cống chôn sâu - 0,7m.  

- Tọa độ xả thải tại rạch Kè:  X = 1220.407; Y= 588.692 (Tọa độ VN2000, kinh 
tuyến trục 105o30’ múi chiếu 3o) . 
(ii). Thoát nước thải sau xử lý của hệ thống XLNT Khu dệt may 

- Nước thải sau Module 1 được đưa vào đường ống BTCT DN 800 dài khoảng 
36,5m đấu nối vào đường ống thoát nước thải của Module 2. Từ điểm đấu nối này về 
hồ hoàn thiện khoảng 233,25m. 

- Nước thải sau Module 2 được dẫn theo đường ống BTCT DN 800 dài khoảng 
338,25m về hồ hoàn thiện. 

- Hồ hoàn thiện: có lưu lượng thiết kế 12.000 m3/ngày, với thời gian lưu t=1 
ngày, Thể tích tổng Vt=13.748 m3, với vật liệu: thành bể bằng BTCT, đáy bể phủ lớp 
chống thấm HDPE dày 1mm, có phủ lớp bê tông chống đẩy nổi. 

- Trên đường nước thải này, có điểm đấu nối về hồ sự cố khi nước thải sau xử lý không 
đạt tiêu chuẩn, cách điểm đấu nối nước thải sau xử lý khoảng 40m. 

- Nước thải sau xử lý tập trung tại hồ hoàn thiện được dẫn qua cống ngầm 
BTCT Φ600 có chiều dài 50m tính từ kênh dẫn từ hồ hoàn thiện đến vị trí xả nước thải 
vào rạch Kè, cống chôn sâu -1,4m. Vị trí này cách điểm xả nước thải sau xử lý của 
Khu đa ngành khoảng 217m về phía hạ lưu rạch Kè. 

- Tọa độ xả thải tại rạch Kè: X = 1220358 ; Y=  588483 (Tọa độ VN2000, kinh 
tuyến trục 105o30’múi chiếu 3o) . 

Rạch Kè có chức năng tiêu thoát nước khu vực nên nước thải từ KCN được dẫn 
theo rạch Kè ra sông Vàm Cỏ Đông. Rạch Kè rộng khoảng 10m, sâu từ 1-1,5m, có 
chiều dài 5km tính từ vị trí xả thải KCN ra đến sông Vàm Cỏ Đông. Tọa độ điểm nhập 
lưu của rạch Kè với sông Vàm Cỏ Đông là: X = 1219.062; Y =584.452 (Tọa độ VN2000, 
kinh tuyến trục 105o30’ múi chiếu 3o). 

Công trình thu gom, thoát nước thải và vị trí thoát nước thải hiện hữu của  
KCN vẫn được giữ nguyên và không thay đổi trong giai đoạn thực hiện Dự án. 

Sơ đồ bản vẽ vị trí thoát nước thải của KCN hiện hữu được đính kèm tại Phụ 
lục II. 
(b). Hạng mục công trình xử lý nước thải 

Nước thải phát sinh từ các Công ty, nhà máy trong khu đa ngành và Khu dệt 
may sau khi xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn đầu vào của KCN là QCVN 40:2011/BTNMT 
cột B thì được thu gom, xử lý tại các hệ thống xử lý nước thải của KCN.  

Đặc trưng nước thải đầu vào của khu đa ngành và Khu dệt may được thể hiện 
như sau: 

- Khu đa ngành có BOD5, COD, TSS, Cl-, Amoni, Tổng N, Fe, ... khá cao; 
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- Khu dệt may có nhiệt độ, BOD5, COD, độ màu, SS, tổng các chất hoạt động 
bề mặt, tổng Phenol, Tổng N, Coliform và các chỉ tiêu kim loại nặng như Cr, Cu, Fe,... 

- Đối với khu đa ngành, Công ty đã đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải 
có công suất 4.000m3/ngày đêm thu gom chủ yếu nước thải sản xuất, sinh hoạt từ các 
ngành xây dựng, gia công giày da bán thành phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, gia 
cầm, gia súc,... Nước thải sản xuất chủ yếu phát sinh từ các công đoạn giặt tẩy; vệ sinh 
trang thiết bị máy móc, nhà xưởng; giải nhiệt… và nước thải sinh hoạt phát sinh từ 
sinh hoạt của người lao động, từ các bếp ăn… Do đó, Công ty lựa chọn công nghệ xử 
lý sinh học kết hợp hóa lý.  

- Đối với Khu dệt may, nước thải từ các Công ty thành viên đều phải xử lý đạt 
QCVN 40:2011/BTNMT, QCVN 13-MT:2015/BTNMT cột B trước khi đấu nối. Do 
đó, với đặc trưng nước thải dệt nhuộm có độ màu, COD, BOD, Amoni, tổng N, kim 
loại nặng..... cao, do vậy, Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công đã lựa chọn công 
nghệ xử lý kết hợp cơ học, hóa lý, xử lý sinh học, xử lý bậc cao (ô xy hóa, khử màu, 
lắng) và khử trùng bằng hóa chất trước khi xả ra ngoài nguồn tiếp nhận. 

Đồng thời các hệ thống đảm bảo được các điều kiện như sau: 
+ Hệ thống vận hành ổn định, tuổi thọ công trình cao và chi phí vận hành thấp. 
+ Phù hợp với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật của 

khu vực xây dựng. 
+ Phù hợp với nguồn gốc phát sinh, đặc tính các dòng nước thải có chứa độ 

màu, COD, SS, kim loại nặng ... 
+ Phù hợp với điều kiện mặt bằng, điều kiện tự nhiên, và trình độ kỹ thuật cũng 

như điều kiện kinh tế của nhà máy. 
+ Nghiên cứu ưu nhược điểm của các biện pháp xử lý nước thải công nghiệp 

thông thường áp dụng tại Việt Nam. 
Dây chuyền công nghệ xử lý nước thải trong KCN Thành Thành Công đã được 

Bộ TNMT phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 
30/1/2019 và UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Quy hoạch tại Quyết định số 486/QĐ-
UBND ngày 13/3/2020 bao gồm: 

- Trạm XLNT số 1 (Lô K2) phục vụ KCN hiện hữu với công suất 4.000 
m3/ngày đêm (Đã được Bộ TNMT cấp Giấy xác nhận hoàn thành số 67/GXN-TCMT 
ngày 27/6/2017 và số 60/GXN-BTNMT ngày 23/7/2021); 

- Trạm XLNT số 2 (Lô K5+K6) phục vụ cho Khu dệt may với công suất 43.000 
m3/ngày.đêm (Hiện tại đã được Bộ TNMT cấp Giấy xác nhận hoàn thành số 
150/GXN-BTNMT ngày 21/12/2018 với công suất 12.000 m3/ngày.đêm); 

- Trạm XLNT số 3 (Lô K7) phục vụ KCN Đa ngành phía Bắc đường KCN C3, 
C4 và phía tây đường KCN D12 với công suất 22.000 m3/ngày.đêm (chưa đi vào vận 
hành); 

- Trạm XLNT số 4 (Lô K8) phục vụ KCN Đa ngành phía Đông đường KCN 
D12 và phía Đông đường HCM với công suất 23.000 m3/ngày.đêm (chưa đi vào vận 
hành). 

Stt Trạm XLNT 
Công suất Đã được phê 

duyệt theo ĐTM và 
theo Quy hoạch 

Công suất Hiện hữu 
đã hoàn thành xây 
dựng và đi vào vận 

hành 
1 Trạm XLNT số 1 (Lô K2) 4.000 m3/ngày.đêm 4.000 m3/ngày.đêm 
2 Trạm XLNT số 2 (Lô 43.000 m3/ngày.đêm 12.000 m3/ngày.đêm 
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K5+K6) 
3 Trạm XLNT số 3 (Lô K7) 22.000 m3/ngày.đêm Chưa  
4 Trạm XLNT số 4 (Lô K8) 23.000 m3/ngày.đêm Chưa  
 Tổng cộng 92.000 m3/ngày.đêm 16.000 m3/ngày.đêm 

- Như vậy, tổng công suất xử lý nước thải cho hệ thống xử lý nước thải của Khu 
công nghiệp hiện hữu đã hoàn thiện cho đến thời điểm hiện tại là 16.000 m3/ngày đêm. 
Hiện nay hệ thống xử lý nước thải của KCN công suất 16.000 m3/ngày đêm đã được 
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 
1721/GP-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2018. 

+ Đối với Trạm XLNT số 1 có công suất 4.000 m3/ngày.đêm (xử lý cho khu 
công nghiệp đa ngành hiện hữu) bao gồm 02 module, mỗi module 2.000 m3/ngày đêm. 
Module 1 có công suất 2.000 m3/ngày đêm đã được xây dựng và vận hành đầu năm 
2013; Module 2 có công suất 2.000 m3/ngày đêm đã được xây dựng và vận hành bắt 
đầu từ tháng 4 năm 2016.  

+ Đối với Trạm XLNT số 2 đã hoàn thiện 02 modul có tổng công suất 12.000 
m3/ngày.đêm (6.000 m3/ngày.đêm/01 modul) đã được Bộ TNMT cấp Giấy xác nhận 
hoàn thành số 150/GXN-BTNMT ngày 21/12/2018. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của các trạm hiện hữu của KCN đang hoạt 
động cũng như các trạm đã được phê duyệt nhưng chưa đi vào hoạt động như sau: 
a). Trạm XLNT số 1 công suất 4.000 m3/ngày đêm (hiện hữu đang hoạt động) 

+ Nước thải đầu vào → Bể gom → Bể tách dầu → Bể cân bằng → Bể đệm 
(A/B) → Bể SBR (A/B) → Bể trung chuyển (dùng chung cho cả 2 Module) → Bể keo 
tụ, tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể khử trùng → Hồ sinh học → rạch Kè → sông 
Vàm Cỏ Đông. 

+ Chế độ vận hành: Theo mẻ. 
+ Hóa chất sử dụng: Polymer anion, Polymer cation, Javel, PAC, chất khử màu. 
+ Quy chuẩn đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột A với hệ số Kq = 0,9; Kf = 0,9) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp. 

+ Đã lắp đặt Hệ thống quan trắc tự động, liên tục để kiểm soát chất lượng nước 
thải sau xử lý trước khi xả vào rạch Kè, gồm các thông số: Lưu lượng (đầu vào và đầu 
ra), nhiệt độ, pH, độ màu, TSS, N-NH4

+ và COD. 
+ Vị trí xả nước thải sau xử lý ra rạch Kè có tọa độ: X = 1220.407; Y = 588.692 

(theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o). 
Dự án thực hiện vẫn giữ nguyên quy mô Trạm XLNT số 1, không có sự thay 

đổi. 
b). Trạm XLNT số 2 công suất 43.000 m3/ngày đêm (hiện hữu chỉ mới hoạt động 
12.000 m3/ngày đêm, còn lại chưa hoàn thiện) 

+ Nước thải đầu vào → Xử lý cơ học → xử lý hóa lý → xử lý sinh học hiếu khí 
→ Xử lý hóa học bậc cao → Xử lý hoàn thiện → Xử lý bùn dư. Nước thải sau xử lý 
đạt QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 13-MT:2015/BTNMT cột A với Kq = 0,9; Kf 
= 0,9. 

+ Chế độ vận hành: Liên tục. 
+ Hóa chất sử dụng: NaOH, PAC, Polymer, khử màu, NaClO, H2SO4. 
+ Đã lắp đặt Hệ thống quan trắc tự động, liên tục để kiểm soát chất lượng nước 

thải sau xử lý trước khi xả vào rạch Kè, gồm các thông số: Lưu lượng, nhiệt độ, pH, độ 
màu, TSS và COD. 
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+ Vị trí xả nước thải sau xử lý ra rạch Kè có tọa độ: X = 1220.407; Y = 588.692 
(theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o). 

Dự án thực hiện sẽ điều chỉnh nâng công suất Trạm XLNT số 2 từ công suất 

43.000 m3/ngày đêm lên 60.000 m3/ngày đêm nhằm đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải 

phát sinh từ khu dệt may cho cả hiện tại và trong tương lai. 
c). Trạm XLNT số 3 công suất 22.000 m3/ngày đêm (đã được phê duyệt, chưa đi vào 
vận hành) 

Trạm XLNT số 3 công suất 22.000 m3/ngày đêm đã được Bộ TNMT phê duyệt 
báo cáo ĐTM tại Quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 30/1/2019 và UBND tỉnh Tây 
Ninh phê duyệt Quy hoạch tại Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 13/3/2020. Tuy 
nhiên, hiện tại vẫn chưa đi vào vận hành. 

Trạm XLNT số 3 công suất 22.000 m3/ngày đêm được thực hiện nhằm mục tiêu 
xử lý nước thải phát sinh từ KCN Đa ngành tại phía Bắc đường KCN C3, C4 và phía 
tây đường KCN D12 của KCN Thành Thành Công. 

Công nghệ của Trạm XLNT số 3 được đầu tư có quy trình công nghệ tương tự 
với Trạm XLNT số  1 đang hoạt động ổn định. 

Dự án thực hiện sẽ điều chỉnh nâng công suất Trạm XLNT số 3 từ công suất 

22.000 m3/ngày đêm lên 46.200 m3/ngày đêm nhằm đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải 

phát sinh từ khu đa ngành tại phía Bắc đường KCN C3, C4 và phía tây đường KCN 

D12 cho cả hiện tại và trong tương lai. 
d). Trạm XLNT số 4 công suất 23.000 m3/ngày đêm (đã được phê duyệt, chưa đi vào 
vận hành) 

Trạm XLNT số 4 công suất 23.000 m3/ngày đêm đã được Bộ TNMT phê duyệt 
báo cáo ĐTM tại Quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 30/1/2019 và UBND tỉnh Tây 
Ninh phê duyệt Quy hoạch tại Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 13/3/2020. Tuy 
nhiên, hiện tại vẫn chưa đi vào vận hành. 

Trạm XLNT số 4 công suất 23.000 m3/ngày đêm được thực hiện nhằm mục tiêu 
xử lý nước thải phát sinh từ KCN Đa ngành tại phía Đông đường KCN D12 và phía 
Đông đường HCM của KCN Thành Thành Công. 

Công nghệ của Trạm XLNT số 4 được đầu tư có quy trình công nghệ tương tự 
với Trạm XLNT số  1 đang hoạt động ổn định. 

Dự án thực hiện sẽ điều chỉnh nâng công suất Trạm XLNT số 4 từ công suất 

23.000 m3/ngày đêm lên 48.200 m3/ngày đêm nhằm đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải 

phát sinh từ khu đa ngành tại phía Đông đường KCN D12 và phía Đông đường 

HCM cho cả hiện tại và trong tương lai. 
Như vậy, Dự án thực hiện sẽ có sự thay đổi điều chỉnh công suất xử lý nước 

thải so với phương án đã được phê duyệt là điều chỉnh từ 93.000 m3/ngày đêm lên 
158.400 m3/ngày đêm, cụ thể như sau: 

 Giữ nguyên quy mô công suất của Trạm XLNT số 1 hiện hữu đang hoạt động 4.000 
m3/ngày đêm. 

 Điều chỉnh quy mô công suất của Trạm XLNT số 2 (hiện hữu chỉ mới hoạt động 02 
modul công suất 12.000 m3/ngày đêm) từ 43.000 m3/ngày đêm lên 60.000 m3/ngày 
đêm. 

 Điều chỉnh quy mô công suất của Trạm XLNT số 3 (hiện hữu chưa vận hành) từ 
22.000 m3/ngày đêm lên 46.200 m3/ngày đêm. 
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 Điều chỉnh quy mô công suất của Trạm XLNT số 4 (hiện hữu chưa vận hành) từ 
23.000 m3/ngày đêm lên 48.200 m3/ngày đêm. 

 Như vậy, tổng công suất XLNT của Dự án sau khi điều chỉnh: 4.000 + 60.000 + 
46.200 + 48.200 = 158.400 m3/ngày đêm (Dự án tăng công suất xử lý nước thải 
nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của KCN). 

Sơ đồ bản vẽ các XLNT của KCN được đính kèm tại Phụ lục II. 
2). Hạng mục công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải  

Bụi, khí thải phát sinh trong KCN Thành Thành Công chủ yếu là do các phương 
tiện giao thông đi lại của cán bộ nhân viên Công ty và các doanh nghiệp thành viên 
hoạt động trong KCN. Chủ đầu tư đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, 
khí thải trong từng khu vực của KCN Thành Thành Công như sau: 
(a). Đối với khu vực xung quanh trong khuôn viên KCN: 

- Thực hiện bê tông hóa đường nội bộ trong KCN; 
- Các phương tiện giao thông giảm tốc độ và chuyên chở đúng trọng tải quy 

định khi đi vào khuôn viên KCN; 
- Đối với các phương tiện xe tải chờ bốc dỡ hàng hóa vận chuyển ra vào KCN 

tuyệt đối không được nổ máy trong khi chờ giao nhận hàng hóa; 
- Tổng diện tích cây xanh, mặt nước trong toàn KCN đạt 15% diện tích mảng 

xanh cho toàn KCN; 
- Vệ sinh thường xuyên các tuyến đường; trang bị xe đảm bảo tiêu chuẩn thực 

hiện việc phun nước, tưới cây hàng ngày nội bộ trong KCN nhằm giảm thiểu việc phát 
tán bụi, khí thải đi xa. Nguồn nước cấp cho hoạt động trên một phần được lấy từ sông 
và nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A của QCVN 40:2011/BTNMT tại hệ thống 
XLNT của KCN; 

- Quy định các xe chở nguyên vật liệu, đất đá đi vào KCN phải được che kín, 
không để rơi trên đường. 
(b). Đối với khu vực Nhà máy XLNT tập trung KCN 

Tại khu vực này, Công ty thực hiện một số biện pháp sau: 
- Công ty tuân thủ các yêu cầu thiết kế hệ thống xử lý; 
- Tuân thủ các yêu cầu vận hành và giám sát; 
- Trồng cây xanh xung quanh khu vực Nhà máy xử lý nước thải; 
- Nhanh chóng chuyển bùn thải đến nơi xử lý để hạn chế phát sinh mùi; 
- Tại các phòng chức năng của Nhà máy XLNT, Công ty trang bị các máy móc 

thiết bị nhằm thông thoáng và điều hoà không khí trong các phòng. Các khu vệ sinh, 
khu vực kỹ thuật, Công ty trang bị quạt hút với hệ số trao đổi gió là 1 – 5 lần/giờ. 
(c). Đối với các doanh nghiệp thành viên trong KCN Thành Thành Công 

Chủ đầu tư đã yêu cầu các doanh nghiệp thành viên trong KCN áp dụng các 
biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh như sau: 

- Yêu cầu các doanh nghiệp thành viên hiện đang hoạt động trong KCN xử lý 
khí thải phát sinh (nếu có) đạt quy chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện 
với môi trường, dây chuyền sản xuất khép kín. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên Dự án theo thiết kế quy hoạch quy định; 
- Đối với các doanh nghiệp đang trong quá trình thi công xây dựng yêu cầu sử 

dụng xe phun nước, làm ẩm đường để giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình thi công 
dự án trong KCN. 
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- Hạn chế hoạt động máy móc, phương tiện giao thông vào giờ cao điểm trong 
KCN. 

Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh hiện hữu của KCN vẫn được duy 
trì trong giai đoạn thực hiện Dự án. 
3). Hạng mục công trình lưu giữ, xử lý chất thải  
(a). Chất thải rắn sinh hoạt 

Công ty đã phổ biến phương thức phân loại rác thải sinh hoạt cho cán bộ nhân 
viên và đã bố trí tại mỗi phòng làm việc 01 thùng rác. Rác thải sinh hoạt tại mỗi phòng 
sẽ được nhân viên tại các phòng mang ra ngoài điểm đổ thải. Điểm đổ thải chất thải 
rắn sinh hoạt của mỗi đơn vị thành viên được bố trí thùng đựng rác lớn với thể tích 120 
lít tại khu vực phía ngoài, thuận tiện cho việc thu gom và vận chuyển. 

Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt với Công 
ty TNHH Môi trường Vững Phát Xanh tại bản hợp đồng số 58A/2021/HĐDV-TTCIZ 
ngày 01/04/2021. 

 Hợp đồng thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt được đính kèm trong phụ lục 

của Báo cáo. 

Biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý CTRSH phát sinh hiện hữu của KCN vẫn 

được duy trì trong giai đoạn thực hiện Dự án. 

 Đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các Công ty trong KCN Thành 
Thành Công: Các công ty trong KCN Thành Thành Công tự lên phương án thu gom, 
phân loại trong nội bộ của Công ty và hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý đúng quy 
định. 
(b). Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường hại là bìa carton, giấy vụn, chai 
nhựa, kim loại…: Công ty đã phổ biến phương thức phân loại rác thải loại này cho tất 
cả các cán bộ, nhân viên và chất thải được chứa trong 2 thùng đựng rác có thể tích lớn, 
1 thùng đựng bao bì, giấy vụn và 1 thùng đựng rác thải phế liệu nhựa, kim loại và đều 
được đặt cạnh thùng đựng rác thải sinh hoạt như đã nêu ở trên. 
 + Đối với bùn thải: Với Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu đa ngành, Công 
ty đã xây dựng Nhà chứa bùn để lưu giữ bùn. Máy ép bùn đặt trong nhà chứa bùn này 
để bùn khô sau ép sẽ rơi xuống mặt sàn nhà. Nhà chứa bùn của nhà máy xử lý nước 
thải tập trung khu đa ngành có thiết kế mái lợp tôn, tường xây bằng gạch, cột BTCT, 
các mặt đều thông thoáng, thuận tiện cho quá trình làm khô bùn. Diện tích nhà phơi 
bùn cho hệ thống này là 48 m2. Nước rỉ từ bùn của nhà phơi bùn này (nếu có) lợi dụng 
độ dốc mặt sàn sẽ được thu gom về hố ga đặt gần máy ép bùn và thu về bể gom đầu 
vào. 
 Tương tự với nhà máy xử lý nước thải tập trung phân khu dệt may, công ty đã 
xây dựng 2 nhà chứa bùn với máy ép bùn (2 máy trong đó 1 máy hoạt động, 1 máy dự 
phòng) được bố trí đặt trong mỗi nhà chứa bùn này để bùn khô sau ép sẽ rơi xuống mặt 
sàn nhà. Thiết kế nhà chứa bùn cho hệ thống xử lý này là mái lợp tôn, sàn lát bê tông, 
tường xây gạch và cột BTCT với 4 mặt thông thoáng. Tổng diện tích của 2 nhà phơi 
bùn là 840 m2.  

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải khu đa ngành và hệ thống xử lý nước thải 
phân khu dệt may: do bùn thải này định kỳ 3 tháng/lần được lấy mẫu đem đi phân tích, 
kết quả cho thấy các chỉ tiêu đều dưới ngưỡng nguy hại theo QCVN 50:2013/BTNMT 
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nên bùn thải của Công ty được xử lý theo quy định về chất thải rắn công nghiệp thông 
thường. Nội dung này cũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh chấp 
thuận theo văn bản số 4730/STNMT-CCBVMT ngày 29/12/2014 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Tây Ninh. 

Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp 
thông thường với Công ty TNHH XD - TM - DV Việt Xanh QN tại bản hợp đồng số 
12/12/2018/HĐDV-TTCIZ ngày 12/12/2018 và Phụ lục hợp đồng 03 ngày 31/12/2021. 
 Hợp đồng thu gom vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường được 
đính kèm trong phụ lục của Báo cáo. 

Hạng mục công trình lưu giữ bùn thải tại các Nhà máy xử lý nước thải tập trung 
đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và xác nhận hoàn thành công trình bảo 
vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 67/GXN-TCMT ngày 27/6/2017, 150/GXN-
BTNMT ngày 21/12/2018,  60/GXN-BTNMT ngày 23/07/2021. 

Hạng mục công trình lưu giữ và xử lý CTRCNTT phát sinh hiện hữu của KCN 
vẫn được duy trì trong giai đoạn thực hiện Dự án. 

Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại các Công ty trong 
KCN Thành Thành Công: Các công ty trong KCN Thành Thành Công tự lên phương 
án thu gom, phân loại trong nội bộ của Công ty và hợp đồng với đơn vị chức năng xử 
lý đúng quy định. 
(c). Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Các chất thải nguy hại được phân loại và lưu chứa trong các thùng nhựa HDPE 
kín, có đánh mã cho từng loại. Thùng chứa chất thải nguy hại có dán tên và mã CTNH 
ở ngoài. Các thùng chứa CTNH được đặt trong kho lưu giữ CTNH riêng biệt. 
 Công ty hiện đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 144 m2, kho 
chứa hoá chất với diện tích khoảng 18 m2 tại nhà máy xử lý nước thải tập trung khu đa 
ngành. Đối với nhà máy xử lý nước thải tập trung phân khu dệt may, công ty cũng đã 
xây dựng kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 6m2 và kho hoá chất với tổng diện 
tích 10m2. Các nhà kho này có tường xây gạch, lợp tôn sóng vuông, nền bê tông và có 
bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy bên trong. Ngoài ra, ở bên ngoài nhà kho, 
Công ty cũng đã treo các biển dấu hiệu cảnh báo về chất thải nguy hại. Bên cạnh đó, 
tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung phân khu dệt may, Công ty đã bố trí cây tắm, 
phun rửa nước để ứng phó sự cố cán bộ, công nhân viên nhà máy bị dính các hoá chất 
hoặc chất thải nguy hại có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ. 
 Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với 
Công ty Cổ phần Môi trường xanh Việt Nam tại bản hợp đồng số TN14/19/HĐXLTN-
KCNTTC ngày 01/01/2019 và Phụ lục hợp đồng số TN01/22/PLHĐ-TTC ngày 
01/01/2022. 
 Hợp đồng thu gom vận chuyển CTNH được đính kèm trong phụ lục của Báo 
cáo. 

Hạng mục công trình lưu giữ CTNH của Công ty đã được Bộ Tài nguyên và 
Môi trường kiểm tra và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác 
nhận số 67/GXN-TCMT ngày 27/6/2017, 150/GXN-BTNMT ngày 21/12/2018,  
60/GXN-BTNMT ngày 23/07/2021. 

Hạng mục công trình lưu giữ và xử lý CTNH phát sinh hiện hữu của KCN vẫn 
được duy trì trong giai đoạn thực hiện Dự án. 
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Đối với chất thải nguy hại phát sinh tại các Công ty trong KCN Thành Thành 
Công: Các công ty trong KCN Thành Thành Công tự lên phương án thu gom, phân 
loại trong nội bộ của Công ty và hợp đồng với đơn vị chức năng xử lý đúng quy định. 
4). Cây xanh, bãi cỏ và cảnh quan 

 Cây xanh được bố trí trong khuôn viên KCN, diện tích cây xanh của KCN chiếm 
52,05 ha (chiếm tỷ lệ 14,42% trên tổng diện tích KCN). Với tỷ lệ cây xanh luôn đảm 
bảo quy định về tỷ lệ tối thiểu đất trồng cây xanh là 10% được quy định tại Thông tư 
số 35/2015/BTNMT về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế 
xuất và khu công nghệ cao. 

 Kết hợp các giải pháp tổ chức cây xanh dọc đường, cây xanh cảnh quan để tạo môi 
trường cảnh quan đẹp cho khu công nghiệp.  

 Cây xanh cách ly giữa khu công nghiệp với các khu lân cận: bố trí mảng xanh cách 
ly dọc theo các trục giao thông đối ngoại như ĐT. 871, đường Hồ Chí Minh dự kiến, 
các trục chính khu công nghiệp như đường KCN D12, KCN C1, KCN C2, ven kênh 
An Thới và hành lang bảo vệ rạch Trảng Bàng và rạch Bà Mãng, đảm bảo bề rộng 
hành lang ≥20m, tạo cảnh quan đẹp cho khu công nghiệp, cải tạo vi khí hậu cho khu 
vực. 

 Cây xanh cách ly trong từng lô đất xây dựng nhà máy xí nghiệp, bề rộng dãy cây 
xanh ≥3m. 

  

 
 

Hình 1.13. Hiện trạng cây xanh, cảnh quan của KCN Thành Thành Công 
Dự án thực hiện vẫn giữ nguyên quy mô diện tích đất cây xanh của KCN, 

không có sự thay đổi. 
5). Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
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Các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, rung được áp dụng trong suốt 
giai đoạn vận hành của KCN hiện hữu được thực hiện như sau: 

 Nhắc nhở, khuyến khích tài xế xe tải chở nguyên liệu, sản phẩm không quá lạm 
dụng còi xe khi đi vào KCN; 

 Có tường cách âm và đệp cao su cho máy các thiết bị, máy móc gây ồn và rung tại 
hệ thống xử lý nước thải của KCN; 

 Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ máy móc, độ mài mòn chi tiết để bôi 
trơn dầu mỡ, thay mới thiết bị mài mòn nhằm khống chế phát sinh tiếng ồn; Lắp đặt 
thiết bị giảm ồn (hộp bao che cho các hộp môtơ); 

 Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn của các chi tiết và tra 
dầu bôi trơn theo định kỳ; 

 Hệ thống cây xanh xung quanh khuôn viên của KCN cũng sẽ góp phần giảm tiếng 
ồn trong quá trình hoạt động của KCN. 
6). Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường khác 
(a). Hạng mục công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Để giảm thiểu các sự cố môi trường đối với hệ thống thu gom thoát nước mưa, 
nước thải tại KCN vẫn luôn thực hiện các biện pháp như sau: 

 Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho hệ 
thống thu gom, xử lý và thoát nước thải, nước mưa. 

 Thực hiện quan trắc định kỳ chất lượng không khí xung quanh khu vực KCN; kiểm 
soát và quan trắc định kỳ chất lượng nước thải sau xử lý. 

 Vận hành tốt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục tại các hệ thống XLNT 
tập trung của KCN. 

 Lập và chuẩn bị cho công tác ứng phó sự cố đối với các hệ thống XLNT tập trung 
khi gặp sự cố nước xả thải không đạt quy chuẩn quy định. 

 Duy trì hiệu quả của Hồ sự cố dung tích 12.000 m3 và Hồ sự cố dung tích 36.000 m3 
hiện đạng vận hành tại 02 Hệ thống XLNTTT của KCN.  

 Lập kế hoạch bảo hành định kỳ đối với thiết bị máy móc và trang bị đầy đủ các máy 
móc thiết bị dự phòng như quạt hút, điện điều khiển, bơm hút trong trường hợp tắc 
nghẽn... 

 Định kỳ thường xuyên thực hiện nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy và nạo 
vét đáy cặn tại bể chứa nước làm mát và hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý đúng 
quy định. 

Trong giai đoạn thực hiện Dự án, Chủ dự án cũng sẽ luôn duy trì các biện pháp 
phòng ngừa và ứng phó các sự cố môi trường có thể xảy ra. 
(b). Hạng mục công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Hiện tại các khu vực của KCN đã có đầy đủ các trang thiết bị PCCC, có bố trí 
đầy đủ các họng chứa nước PCCC phục vụ cho chính Công ty chủ Dự án cũng như 
phục vụ cho các Nhà máy xí nghiệp hoạt động trong KCN, cụ thể như sau: 

 Hệ thống cấp nước chữa cháy: 02 máy bơm chữa cháy (điện, diezen); đường ống 
cấp nước; hộp chữa cháy vách tường cùng lăng vòi. 
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 Họng chứa nước phục vụ công tác PCCC được lắp đặt 02 bên đường trong KCN. 

 Hệ thống chống sét đánh thẳng. 

 Phương tiện chữa cháy tại chỗ: bình chữa cháy. 
Các hạng mục công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ hiện hữu vẫn sẽ 

được duy trì và giữ nguyên trong giai đoạn thực hiện Dự án. 
1.2.2. Khối lượng, quy mô các hạng mục công trình sẽ thực hiện điều chỉnh khi 
triển khai Dự án 

Khối lượng, quy mô các hạng mục công trình sẽ thực hiện điều chỉnh cho Dự án 
như sau: 
1.2.2.1. Bổ sung thêm ngành nghề được phép đầu tư vào KCN 

Ngành nghề sẽ được dự kiến bổ sung vào Khu Đa ngành của KCN Thành 
Thành Công trong phạm vi lần này là các ngành nghề ít ô nhiễm bao gồm: 

 Sản xuất điện: sản xuất điện áp mái,... 

 Kinh doanh kho xưởng: 

 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê 

 Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu: sản xuất nấm,... 
1.2.2.2. Điều chỉnh hạ tầng cấp nước trong KCN 

Với lượng cấp nước hiện tại chỉ đảm bảo cho cấp nước hiện hữu đang hoạt 
động trong KCN Thành Thành Công. Do vậy, nhằm mục tiêu đảm bảo cấp nước trong 
tương lai, Dự án sẽ tiến hành điều chỉnh tăng quy mô khai thác và cấp nước mặt. Nhu 
cầu cấp nước điều chỉnh được tính toán như sau: 
Bảng 1.17. Thống kê nhu cầu cấp nước của các Công ty trong khu đa ngành của KCN 

Stt Tên doanh nghiệp 
Nhu cầu sử 
dụng nước 
(m3/ngày) 

Diện tích đất 
sử dụng 

(m2) 
1  CN Công ty CP Bình Điền-Mekong 38,8 10.202,5 
2  Công ty TNHH Binna (Việt Nam) 68,8 15.187,5 

3  
Công ty TNHH Ningbo Changya Plastic 
(Việt Nam) 290,3 45.032,9 

4  Công ty TNHH thời trang Denny (Việt Nam) 25,0 15.483,3 
5  Công ty TNHH công nghiệp Dong-A 200,0 23.291,3 
6  Công ty CP Đông Nam Đức Thành 14,7 10.076,2 
7  Công ty TNHH Dongpyeong Vina 34,8 11.137,8 
8  Công ty TNHH Dragontex VN 62,5 9.582,9 

9  
Công ty TNHH May mặc First Team Việt 
Nam 

5.326,8 134.002,6 

10  
Công ty TNHH Thời trang Fortunate Hồng 
Kong (Việt Nam) 303,8 87.110,5 

11  Công ty TNHH Công nghiệp Inox Legend 26,9 18.676,1 
12  Công ty TNHH Jia Kuan Shun 100,0 4.275,1 
13  Công ty TNHH Kenries International 81,1 25.240,5 
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14  Công ty TNHH Kuo Yuen Tây Ninh 2.029,5 57.888,5 

15  
Công ty TNHH Sản xuất- thương mại 
Mebipha - chi nhánh Tây Ninh 

13,5 10.271,3 

16  
Công ty TNHH công nghiệp Neeu (Việt 
Nam) 

29,1 15.319,2 

17  
Công ty TNHH Logistic Equipment 
Xinguang (Vietnam) 

62,5 35.153,8 

18  Công ty TNHH Phúc Liên Mộc Nghiệp 62,5 10.055,0 

19  
Công ty TNHH May mặc Qingdao Roy-Ne 
(Việt Nam) 136,4 53.802,0 

20  Công ty TNHH May mặc Rehong Việt Nam 56,3 20.308,2 
21  Công ty TNHH Shenlong Fur (Việt Nam) 366,0 20.027,5 
22  Công ty TNHH Young Il Việt Nam 4.375,0 132.385,6 

23  
Công ty TNHH Zhaowen Knitting (Việt 
Nam) 

420,0 68.110,3 

24  
Công ty TNHH Kim Phong Quang Minh Việt 
Nam 

56,1 35.153,6 

25  Công ty TNHH BDH Việt Nam 64,1 14.260,0 

26  
Công ty CP thiết bị công nghiệp Hữu Hồng - 
Chi nhánh Tây Ninh 

40,0 15.196,0 

27  
Công ty TNHH MTV đầu tư và công nghệ 
Thuận Thành Phát 36,3 20.000,1 

28  Công ty TNHH Tenglong Textile Việt Nam 872,8 12.549,7 
29  Công ty TNHH NPP Power (Việt Nam) 305,9 72.280,9 
30  Công ty TNHH Ritar Power (Vietnam) 375,0 109.408,8 
31  Công ty TNHH CN TSUNAMI VN 24,9 10.206,3 

 
Tổng 15.899,0 112,17 (ha) 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 
Bảng 1.18. Bảng Thống kê nhu cầu cấp nước của các Công ty trong khu dệt may + 

công nghiệp hỗ trợ của KCN 

S
tt 

Tên doanh nghiệp 
Nhu cầu sử 
dụng nước 
(m3/ngày) 

Diện tích đất 
sử dụng 

(m2) 
1  Công ty TNHH Best South Việt Nam (Tây Ninh) 14,75 26.884,1 
2  Công ty TNHH Famous Express Việt Nam 101,25 15.000,5 
3  Công ty TNHH Huamin Technology (Việt Nam) 2.097,20 19.201,6 
4  Công ty TNHH Dệt Jifa Thành An (Việt Nam) 4.569,38 86.640,7 
5  Công ty TNHH KPP Zipper Việt Nam 165,76 21.958,0 
6  Công ty TNHH Dệt Sheng Fa Việt Nam 586,00 23.487,5 
7  Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam) 3.110,00 76.511,5 
8  Công ty TNHH TransAsia TanTec 2.188,75 61.446,2 
9  Công ty TNHH Công nghệ Vicome (Việt Nam) 14,63 20.534,0 
10  Công ty TNHH Xiang Jiang Group (VN) 2.445,00 27.803,9 
11  Công ty TNHH Lixin Textiles (Việt Nam) 2.851,25 40.586,9 
12  Công ty TNHH ZT Textile Vietnam 2.979,25 71.803,2 
13  Công ty TNHH Evertex International (Việt Nam) 2.074,00 49.638,5 
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14  Công ty TNHH Công nghệ dệt Tuchang Yinfeng 1.415,00 19.201,6 
15  Công ty TNHH Caishi International Việt Nam 3.381,88 131.709,0 

16  
Công ty TNHH Top Sports Textile Việt Nam 
(TST) 

3.120,63 72.531,4 

17  
Công ty TNHH Dệt May Rise Sun Hồng Kong 
(Việt Nam) 4.684,65 90.963,7 

18  Công ty TNHH Dệt may S. Power (Việt Nam) 7.432,50 140.113,9 
19  Công ty TNHH Dệt may Sunrise (Việt Nam) 4.190,00 135.070,4 
20  Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam) 6.250,00 83.581,9 
21  Công ty TNHH dệt Bo Wei (Việt Nam) 4.999,38 72.734,0 
22  Công ty TNHH Wilson (Việt Nam) 4.999,75 65.027,1 
23  CÔNG TY TNHH HANTEX GROUP 9.600,06 71.779,0 

24  
Công ty TNHH Rainbow Weaving Textile (Việt 
Nam) 

800,00 30.851,0 

25  Công ty TNHH Ever Ocean 10.000,00 157.103,6 
26  Công ty TNHH YueLoong (Vietnam) 10.000,00 167.721,2 
27  Công ty CP sợi, dệt nhuộm Unitex (Sợi Thế kỷ) 6.250,00 100.183,1 

28  
Libra International Investment Pte. Ltd. (Sản 
xuất vải cao cấp Louvre - Luthai) 

17.000,00 331.206,8 

 
Tổng 117.321,05 221,13 (ha) 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 
Từ bảng thống kê nhu cầu cấp nước thực tế đang hoạt động trong KCN trên, có 

thể tính toán định mức cấp nước cho từng khu như sau: 

 Định mức cấp nước khu đa ngành (m3/ngày/ha) = tổng lượng nước cấp 
(m3/ngày)/diện tích đất sử dụng (ha) = 15.899,0 (m3/ngày)/ 112,17 (ha) = 141,7 
(m3/ngày/ha). 

 Định mức cấp nước cho khu dệt nhuộm (m3/ngày/ha) = tổng lượng nước cấp 
(m3/ngày)/diện tích đất sử dụng (ha) = 117321,05 (m3/ngày)/ 221,13 (ha) = 530,6 
(m3/ngày/ha). 

Bảng 1.19. Định mức cấp nước cho Khu công nghiệp Thành Thành Công 

ST

T 

Nhu cầu dùng nước theo 
mục đích sử dụng đất 

Phương án điều chỉnh 

(cũ) 
Phương án điều chỉnh 

(mới) 
1 Q1 Nhà máy đa ngành 138,2 m3/ha/ngày.đêm 141,7 m3/ha/ngày.đêm 

2 Q2 Nhà máy nhuộm 453 m3/ha/ngày.đêm 530,6 m3/ha/ngày.đêm 

3 Q3 dịch vụ 15 m3/ha/ngày.đêm 15 m3/ha/ngày.đêm 

4 Q4 kỹ thuật 15 m3/ha/ngày.đêm 15 m3/ha/ngày.đêm 

5 Q5 rửa đường 15 m3/ha 15 m3/ha 

6 Q6 tưới cây 20 m3/ha 20 m3/ha 
Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

Từ định mức cấp nước được thiết lập, có thể tính toán được nhu cầu sử dụng 
nước cho Dự án (cả hiện hữu và tương lai khi lấp đầy KCN Thành Thành Công) như 
sau: 

Bảng 1.20. Tính toán nhu cầu sử dụng nước cho KCN 
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STT 
Nhu cầu dùng nước theo 

mục đích sử dụng đất 

Phương án điều chỉnh 

Diện tích đất 
(ha) 

Tính toán 
Lưu lượng 

(m3/ngày.đêm) 
I Đã cho thuê 357,54     

2 Q1.1 Nhà máy đa ngành 197,57 
141,7 

m3/ha/ngày.đêm 
28.003,57 

3 Q2.1 Nhà máy nhuộm 224,23 
530,6 

m3/ha/ngày.đêm 
118.965,77 

II Khách hàng mới 93,43   
 

4 Q1.2 Nhà máy đa ngành 86,03 
141,7 

m3/ha/ngày.đêm 
12.194,14 

5 Q2.2 Nhà máy nhuộm 7,40 
530,6 

m3/ha/ngày.đêm 
3.926,13 

III 
Nhu cầu phụ vụ dịch vụ kỹ 
thuật 243,53   

 

6 Q3 dịch vụ 11,59 
15 

m3/ha/ngày.đêm 
173,85 

7 Q4 kỹ thuật 19,52 
15 

m3/ha/ngày.đêm 
292,80 

8 Q5 rửa đường 99,13 15 m3/ha 1.486,95 

9 Q6 tưới cây 113,29 20 m3/ha 2.265,80 

10 
Q = Q1.1 + Q2.1 + Q1.2 + Q2.2 + 
Q3 + Q4 + Q5 + Q6 

    167.309,01 

11 Q7 rò rỉ cục bộ   15% Q 25.096,35 

12 Q8 dự phòng - - - 

13 QTổng = Q+Q7     192.405,36 

 
Như vậy, tổng lưu lượng nước cấp ước tính sử dụng của Dự án trong đợt điều 

chỉnh lần này: 193.000 m3/ngày.đêm. 
Nhận xét: Căn cứ vào hoạt động thực tế cũng như là căn cứ vào định hướng quy 

hoạch phát triển của KCN Thành Thành Công trong tương lai thì nhu cầu cấp nước 
cho KCN cần được tính toán phù hợp với tình hình thực tế đang diễn ra tại KCN, cụ 
thể là 193.000 m3/ngày đêm. 

Nguồn cấp nước cho hoạt động của KCN hiện nay là nước nước mặt để làm 
nguồn cung cấp nước sạch cho toàn KCN (Công ty đã được Sở TNMT tỉnh Tây Ninh 
cấp Giấy phép số 2810/GP-STNMT về việc khai thác sử dụng nước mặt với lưu lượng 
49.000 m3/ngày.đêm – nguồn nước từ rạch Trảng Bàng).  
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Nhằm đảm bảo nguồn cấp nước trong tương lai, Công ty sẽ nâng công suất hệ 
thống khai thác và xử lý nước mặt từ 49.000 m3/ngày đêm lên 193.000 m3/ngày đêm. 
Nguồn cấp nước để xử lý được lấy từ rạch Trảng Bàng và từ sông Vàm Cỏ Đông. 

Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép số 2810/GP-STNMT 
về việc khai thác sử dụng nước mặt với lưu lượng là 49.000 m3/ngày đêm. 

Rạch Trảng Bảng là một trong các nhánh của Sông Vàm Cỏ Đông, nên chịu ảnh 
hưởng chế độ thủy văn. Sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua địa phận Tây Ninh dài 151 km, 
diện tích lưu vực tính đến Gò Dầu Hạ 8.260 km2. Lưu lượng dòng chảy trung bình 96 
m3/s, lưu lượng bình quân vào mùa kiệt chỉ đạt 10 m3/s. Độ dốc sông 0,4%, hệ số uốn 
khúc 1,78, độ sâu trung bình là 10 m, độ rộng trung bình là 170 m. (Nguồn: Báo cáo 
hiện trạng môi trường tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015, năm 2015). Trong khi đó, 
nhu cầu cấp nước của KCN là 193.000 m3/ngày đêm tương 1,33 m3/s. Vì vậy, rạch 
Trảng Bảng và sông Vàm Cỏ Đông có khả năng đáp ứng nhu cầu khai thác nước của 
KCN. 

Công nghệ xử lý nước từ nguồn rạch Trảng Bàng đã được Công ty tham khảo 
với các đơn vị có chức năng. Sơ đồ công nghệ xử lý nước cấp được trình bày tại hình 
sau: 

Hình 1.14. Sơ đồ dây chuyền công nghệ trạm xử lý nước cấp 

Nước 
sông Vàm 
Cỏ Đông 

Bể chứa 
nước thô 
 

 
Bể trộn  

Bể lắng  
Lamella  
 

Bồn lọc 
áp lực 
 

Mạng chuyển 
tải phân phối 
 
 

Bể chứa 
nước sạch 
 
 

Trạm bơm 
cấp 2 
 
 

Tiêu thụ 

Phèn 

Clo 

Bể phản 
ứng 
 
 

Chỉnh pH 

Polymer 

Công trình 
thu,Trạm 
bơm cấp 1 
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Yêu cầu chất lượng nước đầu vào đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B2 
chất lượng nước đầu ra đạt QCVN 01-1:2009/BYT về quy chuẩn chất lượng nước sạch 
sinh hoạt. 

Thuyết minh công nghệ: 
KCN dùng nguồn cấp nước rạch Trảng Bàng qua Công Trình Thu Nước Và 

Trạm Bơm Cấp I theo đường ống dẫn đến trạm xử lý nước. Tại họng thu, đường ống 
thu nước xa bờ, cửa ngăn thu và ngăn hút lắp đặt các lưới chắn và song chắn để cản lại 
những vật rắn trôi nổi trong nước. 

Nước từ trạm bơm cấp I đến ngăn tiếp nhận, tại đây làm tiêu hao một phần năng 
lượng dòng nước để không tác động đến các quá trình xử lý tạo bông cặn và lắng phía 
sau. Cao trình của bể cao hơn các bể còn lại để tạo chế độ dòng tự chảy giữa các bể. 

Nước từ ngăn tiếp nhận tự chảy đến bể trộn. Tại đây phèn, xút và polyme được 
châm vào kết hợp với các máy khuấy trộn vận hành với tốc độ khuấy nhanh (trên 100 
vòng/phút) để tăng cường độ khuấy trộn đều nước sông và dung dịch phèn tạo điều 
kiện cho phàn ứng thủy phân xảy ra ở bể phản ứng. 

Nước từ bể trộn sơ cấp đến bể phản ứng keo tụ tạo bông, tại đây phản ứng dung 
dịch phèn được thủy phân thành hạt keo mang điện tích dương có khả năng hấp thụ 
các hạt cặn lơ lửng trong nước mang điện tích trái dấu để tạo thành các bông cặn (điều 
lưu ý: tốc độ khuấy ở bể này vận hành ở điều kiện khuấy chậm khoảng 30-40 
vòng/phút tạo điều kiện các hạt cặn tiếp xúc với nhau hình thành các bông cặn cực đại 
ở cuối bể). 

Nước từ bể phản ứng tạo bông mang các bông cặn cực đại theo mương dẫn vào 
bể lắng Lamella lắp đặt các ống lắng PVC nghiêng 600 tạo hiệu quả cho việc lắng các 
bông cặn dễ dàng và nhanh chóng. Trong bể lắng bố trí các mương thu nước ở cuối bể 
dẫn vào ngăn thu nước cho quá trình lọc phía sau. 

Nước trong ngăn thu được bơm lên các bồn lọc áp lực với vận tốc lọc 10m/h 
tiếp tục xử lý loại ra khỏi nước các bông cặn còn xót lại sau khi qua bể lắng Lamella. 

Nước từ các bồn lọc áp lực tự chảy về bể chứa nước sạch. Tại đây clo được 
châm vào với khoảng lượng 0,3 - 0,5 mg/l đảm bảo chất lượng nước dùng cho sinh 
hoạt 

Trạm bơm cấp II vận hành theo biến tần bơm nước trong bể chứa đến mạng 
lưới theo các nhu cầu sử dụng nước trong KCN. 
1.2.2.3. Điều chỉnh công trình xử lý nước thải 

o Nhu cầu xả thải của KCN 

Như đã trình bày tại các mục trên, KCN có điều chỉnh nhu cầu cấp nước. Vì 

vậy, lượng nước thải phát sinh như sau: Tổng lưu lượng nước thải dự tính 154.400 

m3/ngày.đêm (Nước thải = 80% lượng nước cấp = 193.000 x 80% = 154.400 

m3/ngày.đêm). Tuy nhiên, trong KCN có 06 đơn vị xả thải vào hồ hoàn thiện của KCN 

(với lưu lượng 22.400 m3/ngày.đêm). Vậy lưu lượng nước thải KCN cần xử lý là 

132.000 m3/ngày.đêm tương đương HTXLNTTT cần có công suất là 158.400 

m3/ngày.đêm (hệ số an toàn k = 1,2). 

o Công trình xử lý nước thải 

Với nhu cầu xả thải là 154.400 m3/ngày.đêm thì yêu cầu KCN phải có HTXLNTTT 

có công suất xử lý tương ứng. Tuy nhiên, trong KCN có một số DN thỏa thuận tự xử 



83 
 
 

lý đạt Cột A, QCVN 40:2011 (Kq = 0,9; Kf = 0.9) và xả thải trực tiếp vào hồ hoàn 

thiện của KCN trước khi xả thải ra môi trường với tổng lưu lượng cao nhất 22.400 

m3/ngày.đêm, chi tiết danh sách các doanh nghiệp xả thải trực tiếp vào hồ hoàn thiện 

của KCN được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 1.21. Danh sách các doanh nghiệp xả thải trực tiếp trong KCN 

STT Tên Công ty Ngành nghề Thuộc phân khu 
Lưu lượng xả 

thải 
(m3/ngđ) 

Ghi chú 

1 
Công ty TNHH RITAR 

POWER Việt Nam 

Bình ắc quy: 50.000 tấn 

sp/năm. Phụ kiện (bản điện 

cực): 40.000 tấn sp/năm 

Đa ngành 250 Đang vận hành 

2 
Công ty TNHH NPP  

POWER VN 

Bình ắc quy: Ắc quy axit 

chì với 60.000 tấn sp/năm 
Đa ngành 150 Đang vận hành 

3 
Công ty TNHH JIFA 

Thành An 

Dệt nhuộm 

CS: 12.000 tấn sp/năm 
Khu dệt nhuộm 5.000 Đang vận hành 

4 
Công ty TNHH Rise Sun 

Hồng Kông (Việt Nam) 

Dệt nhuộm 

CS: 15.300 tấn sp/năm 
Khu dệt nhuộm 4.000 Đang vận hành 

5 
Công ty TNHH Dệt may 

S.POWER Việt Nam 

Dệt nhuộm 

CS: 22.000 tấn sp/năm 
Khu dệt nhuộm 5.000 Đang vận hành 

6 
Công ty TNHH Dệt may 

SunRise VN 

Dệt nhuộm 

CS: 16.556 tấn sp/năm 
Khu dệt nhuộm 8.000 Đang vận hành 

TỔNG CỘNG 22.400  

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 
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Do vậy, lượng nước thải KCN cần phải xử lý là 132.000 m3/ngày.đêm – nước 

thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với hệ số Kq=0,9 và Kf=0,9 trước 

khi thải vào rạch Kè. Hệ thống xử lý nước thải sẽ xây dựng với tổng công suất xử lý là 

158.400 m3/ngày.đêm (hệ số an toàn k = 1,2) 

Hiện nay, KCN đã hoàn thành việc xây dựng và đang vận hành trạm XLNT 

công nghiệp đa ngành với 4.000 m3/ngày.đêm (02 modul) và trạm XLNT cho Phân 

khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ với 12.000 m3/ngày.đêm (02 modul). 

Như vậy, Dự án thực hiện sẽ phải xây dựng thêm Trạm XLNT (hoặc nâng cấp 

từ trạm hiện hữu) với tổng công suất (158.400 – 16.000) 126.400 m3/ngày.đêm. 
Công suất của các trạm XLNT trước và sau điều chỉnh được trình bày tại bảng 

sau: 
Bảng 1.22. Công suất của các trạm XLNTTT trước và sau điều chỉnh 

Stt Trạm XLNT 

Công suất Đã được 
phê duyệt theo 

ĐTM và theo Quy 
hoạch 

Công suất Hiện hữu 
đã hoàn thành xây 
dựng và đi vào vận 

hành 

Dự án 

1 Trạm XLNT số 
1 (Lô K2) 

4.000 m3/ngày.đêm 4.000 m3/ngày.đêm 4.000 m3/ngày.đêm 

2 Trạm XLNT số 
2 (Lô K5+K6) 

43.000 m3/ngày.đêm 12.000 m3/ngày.đêm 60.000 m3/ngày.đêm 

3 Trạm XLNT số 
3 (Lô K7) 

22.000 m3/ngày.đêm Chưa  46.200 m3/ngày.đêm 

4 Trạm XLNT số 
4 (Lô K8) 

23.000 m3/ngày.đêm Chưa  48.200 m3/ngày.đêm 

 Tổng cộng 92.000 
m3/ngày.đêm 

16.000 m3/ngày.đêm 
158.400 

m3/ngày.đêm 
 Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

Khối lượng hạng mục xây dựng các trạm XLNT được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 1.23. Khối lượng hạng mục xây dựng của các trạm XLNT sau điều chỉnh 

STT Hệ thống xử lý nước thải của KCN Modul 

Khối lượng đã hoàn 
thành 

(m3/ngày.đêm) 

Khối lượng sẽ triển 

khai 

(m3/ngày.đêm) 

1 Trạm XLNT số 1 (Lô K2) 
Modul 1 2.000  

Modul 2 2.000  

2 Trạm XLNT số 2 (Lô K5+K6) 

Modul 1 6.000  

Modul 2 6.000  
Modul 3  12.000 
Modul 4  12.000 

Modul 5  12.000 

Modul 6  12.000 

3 Trạm XLNT số 3 (Lô K7) 

Modul 1  7.700 

Modul 2  7.700 

Modul 3  7.700 

Modul 4  7.700 

Modul 5  7.700 
Modul 6  7.700 

 

4 
Trạm XLNT số 4 (Lô K8) 

Modul 1  8.000 

Modul 2  8.000 

Modul 3  8.000 

Modul 4  8.000 

Modul 5  8.000 
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STT Hệ thống xử lý nước thải của KCN Modul 

Khối lượng đã hoàn 
thành 

(m3/ngày.đêm) 

Khối lượng sẽ triển 

khai 

(m3/ngày.đêm) 
Modul 6  8.200 

 Tổng cộng  16.000 126.400 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 
Vị trí xây dựng của các trạm XLNT được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.24. Vị trí các trạm XLNT trong KCN sau điều chỉnh 

STT 
Hệ thống xử lý nước thải của 

KCN 
Tọa độ trạm xử lý Vị trí xả thải Tọa độ xả thải 

1 Trạm XLNT số 1 (Lô K2) 
X = 588.787 

Y = 1.220.455 
Rạch Kè 

X = 588.692 

Y = 1.220.407 

2 Trạm XLNT số 2 (Lô K5+K6) 
X = 588.403 

Y = 1.220.615 
Rạch Kè 

X = 588.459 

Y = 1.220.343 

3 Trạm XLNT số 3 (Lô K7) 
X = 587.794 

Y = 1.219.141 
Rạch Kè 

X = 587.726 

Y = 1.220.231 

4 Trạm XLNT số 4 (Lô K8) 
X = 586.699 

Y = 1.219.507 
Rạch Kè 

X = 587.726 

Y = 1.220.231 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022
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1.2.2.4. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của 

dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

Các hạng mục công trình, hoạt động của dự án đầu tư và công nghệ của dự án 
được lựa chọn dựa vào các tiêu chí sau: 

 Công nghệ thực hiện thi công được thực hiện nghiêm ngoặt hạn chế phát sinh chất 
thải một cách thấp nhất có thể; 

 Đảm bảo đầy đủ các khâu về kỹ thuật, độ an toàn cho hoạt động tại KCN Thành 
Thành Công; 

 Công nghệ thi công hiện đại đảm bảo tiến độ thi công được diễn ra theo đúng kế 
hoạch đã đề xuất. 

Đối với Trạm XLNTTT của KCN, công nghệ lựa chọn trên các tiêu chí sau: 

− Căn cứ vào tiêu chuẩn nước thải sau khi xử lý.  

− Dựa vào kinh nghiệm thực tế được tích lũy trong quá trình xử lý nước thải, đặc biệt 

đối với công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm mà BKCO đã thực hiện. 

− Điều kiện mặt bằng hiện hữu và đặc điểm địa chất thủy văn khu vực xây dựng trạm 

xử lý. 

− Hệ thống vận hành ổn định, tuổi thọ công trình cao và chi phí vận hành thấp. 

− Tình hình thực tế, khả năng tài chính của Công ty. 

− Hướng phát triển của Công ty. 

− Chi phí đầu tư ban đầu. 

− Chi phí quản lý và vận hành. 

− Các công trình đơn vị xử lý nước thải được bố trí sao cho nước thải có thể tự chảy 

từ công trình này đến công trình tiếp theo để giảm chi phí sử dụng bơm chuyển tiếp. 

Bên cạnh đó, công nghệ xử lý được lựa chọn sẽ đáp ứng các yêu cầu sau: 

− Hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nghệ xử lý hiệu quả cao (dựa trên % loại bỏ 

chất ô nhiễm), đáp ứng được biến động khi có sự cố về lưu lượng và tính chất nước 

thải. Thiết kế đảm bảo vận hành tốt khi lưu lượng nước thải đầu vào và hàm lượng 

các chỉ tiêu độc hại dao động ở mức tăng ≤ 20% so với công suất thiết kế; 

− Thiết kế công nghệ cho công trình phải đáp ứng yêu cầu về chi phí vận hành. Công 

nghệ phải tiết kiệm năng lượng điện, hoá chất, chi phí vận hành; 

− Hệ thống có độ tự động hoá cao, dễ dàng vận hành và luôn có một thiết bị dự phòng 

để vận hành khi có một thiết bị gặp sự cố; 
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− Thời gian hoạt động của hệ thống: nước thải là 24/24 giờ, 07 ngày/tuần; nước tái sử 

dụng là 23/24 giờ, 07 ngày/tuần; 

− Yêu cầu kết nối điện động lực, điều khiển và chiếu sáng cho toàn bộ hệ thống xử lý 

nước thải; 

− Các loại vật tư hoá chất sử dụng trong quá trình vận hành phải được sử dụng rộng 

rãi tại Việt Nam và không gây bất cứ tác hại nào cho môi trường; 

− Hệ thống phải được thiết kế với chi phí vận hành hợp lý 

Đối với thiết bị xử lý cho hệ thống xử lý nước thải loại A này phải là các nước thiết bị 
thuộc các nước G7. 
1.2.3. Thực trạng hoạt động của KCN Thành Thành Công 
1.2.3.1. Hiện trạng đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thành Thành Công 

KCN Thành Thành Công (diện tích 760 ha) đã thực hiện đền bù và giải phóng 
mặt bằng từ năm 2010 với toàn bộ diện tích 760 ha: 

 KCN Thành Thành Công thuê 760 ha đất từ UBND tỉnh Tây Ninh và được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi nhận bàn giao đất từ UBND tỉnh Tây Ninh thì khu 
đất đã được đền bù giải tỏa. 

 Hiện nay KCN đã lấp đầy 80,22%, trong đó Khu đa ngành đã lấp đầy 67,48% và 
khu dệt may, công nghiệp hỗ trợ là 96,21%. 

 Về khả năng cấp nước: KCN đã đưa Nhà máy xử lý nước mặt đi vào hoạt động với 
công suất cấp nước là 49.000 m3/ngày đêm. Hiện nay, HTXL nước cấp đáp ứng được 
100% nhu cầu sử dụng nước của các Doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào KCN. Hiện 
hữu, KCN không còn sử dụng nước ngầm và đã trám lấp toàn bộ các giếng nước 
ngầm. 

 Về khả năng xử lý nước thải: KCN đã xây dựng HTXLNT cho khu đa ngành với 
công suất xử lý là 4.000 m3/ngày đêm (02 modul: 2 x 2.000 m3/ngày đêm) và 
HTXLNT cho Khu dệt may, công nghiệp hỗ trợ với công suất xử lý là 12.000 m3/ngày 
đêm (02 modul: 2 x 6.000 m3/ngày đêm). 

 Vị trí xả thải: nguồn tiếp nhận hiện tại của trạm XLNT khu đa ngành hiện hữu và 
trạm XLNT Khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ được xả vào rạch Kè. 

 Hiện nay, cơ bản mạng lưới cấp thoát nước của KCN vẫn đảm bảo việc hoạt động 
của KCN và của các đơn vị thành viên. Cụ thể là vẫn đảm khả năng cấp nước và xử lý 
nước thải. 

Sơ lược các hạng mục công trình đã hoàn thành xây dựng được trình bày tại 
bảng sau: 

Bảng 1.25. Tổng hợp các hạng mục công trình đã hoàn thành xây dựng 

STT Hạng mục, công trình Tiến độ thực hiện Ghi chú 

1 San nền Đã hoàn thành  

2 Đường giao thông Đã hoàn thành  

3 Cấp điện Đã hoàn thành  

4 Thông tin liên lạc Đã hoàn thành  
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STT Hạng mục, công trình Tiến độ thực hiện Ghi chú 

5 Trạm xử lý nước thải Đã hoàn thành 

HTXLNT đa ngành 4.000 
m3/ngày đêm. 

HTXLNT khu dệt nhuộm 

12.000 m3/ngày đêm 

6 
Trạm khai thác và xử lý 

nước mặt 
Đã hoàn thành 

HTXLNC 49.000 m3/ngày 

đêm. 
7 Cây xanh Đã hoàn thành  

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

1.2.3.2. Hiện trạng đầu tư vào KCN Thành Thành Công 

Hiện nay, đã có 31 doanh nghiệp (DN) đã và đang hoạt động trong khu Đa 
ngành, 28 DN đã và đang hoạt động trong khu Dệt may + công nghiệp hỗ trợ. Danh 
sách các DN đang hoạt động trong KCN được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.26. Danh sách các DN đang hoạt động trong khu Đa ngành 

ST
T 

Tên doanh nghiệp 
Diện tích đất sử 

dụng 
(m2) 

1  CN Công ty CP Bình Điền-Mekong 10.202,5 
2  Công ty TNHH Binna (Việt Nam) 15.187,5 
3  Công ty TNHH Ningbo Changya Plastic (Việt Nam) 45.032,9 
4  Công ty TNHH thời trang Denny (Việt Nam) 15.483,3 
5  Công ty TNHH công nghiệp Dong-A 23.291,3 
6  Công ty CP Đông Nam Đức Thành 10.076,2 
7  Công ty TNHH Dongpyeong Vina 11.137,8 
8  Công ty TNHH Dragontex VN 9.582,9 
9  Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam 134.002,6 

10  
Công ty TNHH Thời trang Fortunate Hồng Kong (Việt 
Nam) 

87.110,5 

11  Công ty TNHH Công nghiệp Inox Legend 18.676,1 
12  Công ty TNHH Jia Kuan Shun 4.275,1 
13  Công ty TNHH Kenries International 25.240,5 
14  Công ty TNHH Kuo Yuen Tây Ninh 57.888,5 

15  
Công ty TNHH Sản xuất- thương mại Mebipha - chi nhánh 
Tây Ninh 

10.271,3 

16  Công ty TNHH công nghiệp Neeu (Việt Nam) 15.319,2 
17  Công ty TNHH Logistic Equipment Xinguang (Vietnam) 35.153,8 
18  Công ty TNHH Phúc Liên Mộc Nghiệp 10.055,0 
19  Công ty TNHH May mặc Qingdao Roy-Ne (Việt Nam) 53.802,0 
20  Công ty TNHH May mặc Rehong Việt Nam 20.308,2 
21  Công ty TNHH Shenlong Fur (Việt Nam) 20.027,5 
22  Công ty TNHH Young Il Việt Nam 132.385,6 
23  Công ty TNHH Zhaowen Knitting (Việt Nam) 68.110,3 
24  Công ty TNHH Kim Phong Quang Minh Việt Nam 35.153,6 
25  Công ty TNHH BDH Việt Nam 14.260,0 
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26  
Công ty CP thiết bị công nghiệp Hữu Hồng - Chi nhánh 
Tây Ninh 

15.196,0 

27  
Công ty TNHH MTV đầu tư và công nghệ Thuận Thành 
Phát 

20.000,1 

28  Công ty TNHH Tenglong Textile Việt Nam 12.549,7 
29  Công ty TNHH NPP Power (Việt Nam) 72.280,9 
30  Công ty TNHH Ritar Power (Vietnam) 109.408,8 
31  Công ty TNHH CN TSUNAMI VN 10.206,3 

 
Tổng 112,17 (ha) 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

Bảng 1.27. Danh sách các DN đang hoạt động trong khu Dệt may + công nghiệp hỗ trợ 

ST
T 

Tên doanh nghiệp 
Diện tích đất sử 

dụng 
(m2) 

1  Công ty TNHH Best South Việt Nam (Tây Ninh) 26.884,1 
2  Công ty TNHH Famous Express Việt Nam 15.000,5 
3  Công ty TNHH Huamin Technology (Việt Nam) 19.201,6 
4  Công ty TNHH Dệt Jifa Thành An (Việt Nam) 86.640,7 
5  Công ty TNHH KPP Zipper Việt Nam 21.958,0 
6  Công ty TNHH Dệt Sheng Fa Việt Nam 23.487,5 
7  Công ty TNHH Công nghệ Sincetech (Việt Nam) 76.511,5 
8  Công ty TNHH TransAsia TanTec 61.446,2 
9  Công ty TNHH Công nghệ Vicome (Việt Nam) 20.534,0 
10  Công ty TNHH Xiang Jiang Group (VN) 27.803,9 
11  Công ty TNHH Lixin Textiles (Việt Nam) 40.586,9 
12  Công ty TNHH ZT Textile Vietnam 71.803,2 
13  Công ty TNHH Evertex International (Việt Nam) 49.638,5 
14  Công ty TNHH Công nghệ dệt Tuchang Yinfeng 19.201,6 
15  Công ty TNHH Caishi International Việt Nam 131.709,0 
16  Công ty TNHH Top Sports Textile Việt Nam (TST) 72.531,4 
17  Công ty TNHH Dệt May Rise Sun Hồng Kong (Việt Nam) 90.963,7 
18  Công ty TNHH Dệt may S. Power (Việt Nam) 140.113,9 
19  Công ty TNHH Dệt may Sunrise (Việt Nam) 135.070,4 
20  Công ty TNHH Wuyang Group (Việt Nam) 83.581,9 
21  Công ty TNHH dệt Bo Wei (Việt Nam) 72.734,0 
22  Công ty TNHH Wilson (Việt Nam) 65.027,1 
23  CÔNG TY TNHH HANTEX GROUP 71.779,0 
24  Công ty TNHH Rainbow Weaving Textile (Việt Nam) 30.851,0 
25  Công ty TNHH Ever Ocean 157.103,6 
26  Công ty TNHH YueLoong (Vietnam) 167.721,2 
27  Công ty CP sợi, dệt nhuộm Unitex (Sợi Thế kỷ) 100.183,1 

28  
Libra International Investment Pte. Ltd. (Sản xuất vải cao 
cấp Louvre - Luthai) 

331.206,8 

 
Tổng 221,13 (ha) 
Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 
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Các Công ty đầu tư vào KCN nêu trên đều thuộc quy hoạch ngành nghề được phép 
đầu tư vào KCN. 
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Tóm tắt tình hình hoạt động của Khu công nghiệp 

TT 

Tên 
KCN 
đang 
hoạt 
động 

Địa chỉ 
Diện 
tích 
(ha) 

Tên 
chủ 

đầu tư 
kinh 

doanh 
hạ 

tầng 

Số 
lượng 
cơ sở 
đang 
hoạt 
động 
trong 
KCN 

Tỷ lệ lấp 
đầy (%) 

Hệ 
thống 
thu 
gom 
nước 
mưa 
(có/ 

không) 

Xử lý nước thải (m3/ngđ) Tổng lượng CTR phát 
sinh 

Công 
trình 

phòng 
ngừa, 
ứng 

phó sự 
cố môi 
trường 

Tỷ 
lệ 

cây 
xan

h 

Tổng 
lượng 

nước thải 
phát sinh 

thực tế 
(m3/ngày 

đêm) 

Công suất 
thiết kế 

của 
HTXLNT 
(m3/ngày 

đêm) 

HT quan 
trắc NT tự 
động, liên 
tục (ghi rõ 
thông số) 

Sinh 
hoạt 
(tấn/ 
năm) 

Công 
nghiệp 
thông 

thường 
(kg/năm) 

Nguy 
hại 

(kg/nă
m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

 

KCN 

Thành 

Thành 

Công 

Kp An 

Hội, 

khu phố 

An Hội, 

phường 

An 

Hòa, thị 
xã 

Trảng 

Bàng, 

tỉnh 

Tây 

Ninh 

760 

Công 

ty Cổ 

phần 

Khu 

công 

nghiệp 

Thành 

Thành 

Công 

55 

419.57/525

.82 ha 

(79,79%) 

Có 15.497 

NM XLNT 

đa ngành, 
CS: 4.000 

m3/ng.đ 

NM XLNT 

dệt may, 

CS: 12.000 

m3/ng.đ 

COD, TSS, 

Màu, pH, 

Amoni, Nhiệt 

độ, Lưu 
lượng đầu ra, 

Lưu lượng 

đầu vào 1, 

Lưu lượng 

đầu vào 2 

62.245 

243.190 

Trong đó 
bùn từ 

HTXLNT 

là 

146.820 

1.185 

Hồ sự 

cố dung 

tích 

12.000 

m3 và 

Hồ sự 

cố dung 

tích 

36.000 

m3 

 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022
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1.2.4. Các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng 
trong dự án 

Toàn bộ các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ hiện hữu tại KCN vẫn 
được giữ nguyên hiện trạng và tiếp tục sử dụng trong giai đoạn thực hiện Dự án “Đầu 
tư Khu công nghiệp Thành Thành Công” (hạng mục điều chỉnh xây dựng và kinh 
doanh hạ tầng kỹ thuật) có quy mô 760 ha. 
1.2.5. Sự kết nối giữa các hạng mục công trình hiện hữu với công trình đầu tư 
mới 

Toàn bộ các hạng mục công trình đầu tư bổ sung mới đều đảm bảo kết nối với 
các hạng mục công trình hiện hữu tạo sự thống nhất tổng thể của dự án. Đặc biệt sự kết 
nối của các công trình thu gom thoát nước mưa, nước thải, kết nối thu gom xử lý toàn 
bộ nước thải phát sinh. Các công trình ứng phó sự cố, PCCC,... đầu tư mới đảm bảo 
hoạt động vận hành đồng bộ với các công trình hiện hữu. 
1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; 
NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN  
1.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

(1). Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hóa chất phục vụ cho giai đoạn thi công xây dựng dự 
án 

 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu phục vụ giai đoạn thi công xây dựng dự án được thể 

hiện tại sau: 
Bảng 1.28. Nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng dự án 

STT Tên Đơn vị 
Khối lượng 

GĐ 1 GĐ 2 

1 Cát Tấn 14.196 113.564 

2 Bê tông Tấn 11 90 

3 Bê tông mác 200 Tấn 192 1.536 

4 Xi măng Tấn 1.729 13.834 

5 Sắt thép Tấn 662 5.296 

6 Gạch nung Tấn 6.200 49.600 

7 Sơn các loại Tấn 13 104 

8 Que hàn Tấn 15.230 80.000 

9 Điện KWh 2.006.000 16.048.000 

10 Nước m3/ngày.đêm 5 15,25 

11 
Dầu DO cho các phương 
tiện thi công 

l/ngày.đêm 4.960 39.680 

12 Tấm nhựa HDPE 1,5 mm Tấn 39 312 

13 Đường ống bê tông Tấn 530 4.240 

14 Đường ống PVC Tấn 60 480 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 
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(2). Danh mục các chất thải phát sinh của giai đoạn thi công 

Danh mục các chất thải phát sinh của quá trình thi công xây dựng dự án được 

trình bày tại bảng sau: 
Bảng 1.29. Chất thải phát sinh của quá trình thi công xây dựng dự án 

STT Tên Đơn vị Khối lượng 

1 Rác thải sinh hoạt kg/ngày.đêm 15-25 (*) 

2 Nước thải sinh hoạt m3/ngày.đêm 5 (**) 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

Ghi chú: 

(*): Hệ số bình quân chất thải rắn phát sinh là 0,3 - 0,5 kg/người/ngày x 50 

công nhân (theo tài liệu Chất thải rắn của PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, ĐHQG, 
TPHCM năm 2006). 

(**): Nước thải sinh hoạt thải bằng 100% nước cấp (theo Nghị định 

80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước và xử lý nước thải). 

 Ngoài các sản phẩm nêu trên thì quá trình thi công xây dựng dự án còn phát sinh 

các sản phẩm như: bụi, chất thải xây dựng, chất thải nguy hại. Tất cả sẽ được đánh giá 
rõ ràng chi tiết hơn ở Chương III. 
1.3.2. Giai đoạn hoạt động 
 Căn cứ từ hoạt động thực tế việc hoạt động cho GĐ 1 và ước tính nhu cầu nhu 

cầu nguyên, nhiên liệu phục vụ cho toàn dự án khi đi vào hoạt động được thể hiện tại 

bảng sau: 
Bảng 1.30. Danh mục hóa chất sử dụng 

STT Tên hóa chất Khối lượng (tấn/ngày) 

Danh mục hóa chất sử dụng cho Trạm XLNT số 1 

1 PAC 0,4 

2 Polymer Anion 0,008 

3 Chlorine 0,0192 

4 Chất ổn định vi sinh 0,144 

5 Polymer ép bùn (dạng rắn) 0,004 

Danh mục hóa chất sử dụng cho Trạm XLNT số 2 

1 PAC 4,2 

2 Polymer Anion 0,084 

3 Chlorine 0,2016 

4 Chất ổn định vi sinh 1,512 

5 Polymer ép bùn (dạng rắn) 0,042 

Danh mục hóa chất sử dụng cho Trạm XLNT số 3 
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STT Tên hóa chất Khối lượng (tấn/ngày) 

1 PAC 1,5 

2 Polymer Anion 0,03 

3 Chlorine 0,072 

4 Chất ổn định vi sinh 0,54 

5 Polymer ép bùn (dạng rắn) 0,015 

Danh mục hóa chất sử dụng cho Trạm XLNT số 4 

1 PAC 3 

2 Polymer Anion 0,06 

3 Chlorine 0,144 

4 Chất ổn định vi sinh 1,08 

5 Polymer ép bùn (dạng rắn) 0,03 

Danh mục hóa chất sử dụng cho HTXL nước mặt – CS 49.000 m3/ngày 

1 NaOH 6,615 

2 PAC 198,45 

3 Polymer Anion 1,323 

4 Clorine 6,615 

Danh mục hóa chất sử dụng cho HTXL nước mặt – CS 144.000 m3/ngày 

1 NaOH 11,61 

2 PAC 348,3 

3 Polymer Anion 2,322 

4 Clorine 11,61 
Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

1.4. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG  
Phương án tổ chức thi công xây dựng theo phương án cuốn chiếu. San lấp tới 

đâu thì thực hiện xây dựng tới đó. Tiến hành san lấp từ khu vực rạch Kè giao với 

đường Cao tốc Hồ Chí Minh. 
1.4.1. Phương án chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 
1.4.1.1. Cơ sở xác định cốt nền Dự án 

Cao độ nền xây dựng hiện tại trong khu vực Dự án (theo cao độ đo được tại 

trạm Gò Dầu Hạ năm 2007): 
− Hmin = -0,74m; 

− Htb = 0,36m; 

− Hmax = 1,08m. 

Qua kết quả khảo sát, điều tra, thu thập tình hình thủy văn, khả năng ngập lụt 

trong khu vực trong khu vực dự án và khả năng xảy ra lũ hàng năm: 
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− Hlũ max = 1,40 – 1,48m (năm 2000); 

− Hlũ min = 1,31 – 1,35m (năm 1986); 

− Hlũ tb = 1,29 m (hàng năm). 

San nền : Cao độ thiết kế> +2,0  m (cao độ quốc gia). 
1.4.1.2. Phương án san lấp mặt bằng  

Căn cứ theo cốt hiện trạng của khu vực, căn cứ vào cốt ngập lụt, khả năng ngập 

lụt trong khu vực và khả năng xảy ra lũ hằng năm, giải pháp thiết kế san nền cho khu 

dự án có cốt nền như sau: 
− Hda max = 2,95m; 

− Hda min = 2,0m. 

Như vậy cao độ nền toàn khu vực được xác định đảm bảo cao độ khống chế 

chung Hxd2,00m. Độ dốc nền thiết kế dọc theo các hướng chính lấy: iXD  0,001. 

Hướng dốc san nền dốc về các trục đường trong KCN. 

Khối lượng công việc của phương án san lấp mặt bằng và chuẩn bị đất theo 

ĐTM được phê duyệt tại Quyết định số 627/QĐ-BTNMT ngày 15/04/2014 được trình 

bày tại bảng sau: 
Bảng 1.31. Khối lượng công việc của phương án san lấp mặt bằng và chuẩn bị đất 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối lượng san 

lấp toàn khu (đã 
phê duyệt ĐTM) 

Khối lượng 

đã san lấp 

Khối lượng 

san lấp sẽ 

thực hiện 

GĐ 1    

1 Đất đắp m3 2.596.683 2.596.683  

2 Đất đào m3 937.289 937.289  

3 Kè và đá hộc m 6.510 6.510  

GĐ 2    

1 Đất đắp m3 6.058.928  6.058.928 

2 Đất đào m3 2.187.008  2.187.008 

3 Kè và đá hộc m 13.021  13.021 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

1.4.2. Phương án xây dựng hệ thống cấp nước 
1.4.2.1. Phương án xây dựng mạng lưới cấp nước 

(1). Phương án quy hoạch mạng lưới cấp nước (theo ĐTM đã được phê duyệt) 

 Sử dụng mạng lưới vòng nhằm đảm bảo nhu cầu cấp nước liên tục cho toàn khu 
công nghiệp với nhu cầu cao, mạng lưới cụt cấp nước đến từng nhà máy (đường ống 
cấp 3). 
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 Sử dụng các tuyến ống phân phối cấp 3 (lấy nước từ các tuyến ống cấp 2) để cung 
cấp cho việc sản xuất, không đấu nối trực tiếp vào mạng cấp 1. 

 Hệ thống đường ống cấp nước bố trí chạy cặp lề theo đường giao thông. Tính toán 
thủy lực bằng chương trình Epanet 2.0. 

 Mạng lưới cấp nước sử dụng loại ống HDPE cho đường kính: D150, D100 và ống 
gang cho các ống có kích cỡ lớn hơn. 

 Trên mạng lưới cấp nước, bố trí các trụ cứu hỏa Þ100 dọc theo các tuyến đường 
với khoảng cách 100 – 150 m/trụ theo quy phạm. 

Vị trí trạm cấp nước sử dụng nguồn nước thô được bố trí ở phía Tây Bắc khu 

đất, giáp sông Vàm Cỏ Đông có diện tích 4,27 ha để xử lý nước mặt hoặc tiếp nhận 

nguồn nước. 
(2). Phương án quy hoạch mạng lưới cấp nước (điều chỉnh) 

 Giai đoạn 1 của dự án hiện nay cơ bản là đã được xây dựng hoàn chỉnh và mạng 
lưới cấp nước chỉ có thể cung cấp tối đa là 49.000 m3/ngày.đêm. 

 Giai đoạn 2, Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh thiết kế nhằm đảm bảo mạng lưới cấp nước 
cho giai đoạn 2 sẽ cung cấp thêm 144.000 m3/ngày.đêm. 

 Nguồn nước sử dụng: Công ty sẽ tiến hành khai thác nước mặt rạch Trảng Bàng 
(GĐ 1) và sông Vàm Cỏ Đông (GĐ 2) để xử lý cung cấp cho toàn KCN. 
1.4.2.2. Phương án xây dựng trạm xử lý nước cấp 

 Hiện nay, Công ty đã được cấp phép khai thác nước mặt với công suất 49.000 
m3/ngày.đêm. 

Giai đoạn 2 của dự án: tiến hành xây dựng trạm xử lý nước mặt với công suất 
144.000 m3/ngày.đêm. 

Việc đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sẽ được phân kỳ đầu tư xây dựng theo 

tiến độ triển khai Dự án và hoàn toàn nằm trong khả năng cấp nước đã được phê duyệt 

trong Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trước đây. 
1.4.3. Phương án xây dựng hệ thống thoát nước 
1.4.3.1. Phương án xây dựng mạng lưới thoát nước mưa (tuân thủ theo quy hoạch 

và ĐTM đã được phê duyệt) 

 Giải pháp thoát nước mưa cho khu vực là thiết kế hệ thống thoát nước riêng với 
nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Nước mưa trên toàn bộ bề mặt sẽ được thu về các 
trục giao thông chính sau đó được xả ra các nguồn tiếp nhận kênh rạch bao quanh theo 
đường ngắn nhất thông qua các cửa xả; 

 Cống thoát nước mưa sử dụng cống tròn BTCT, kích thước cống tính toán theo 
chu kỳ tràn cống T=5 năm (cơ sở chọn T là dựa vào niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, 
06/2016). Kích thước cống thay đổi từ Þ600mm đến Þ1500mm. Tổ chức thoát nước 
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một bên đối với các trục đường có lộ giới dưới 30m, còn các trục đường có lộ giới lớn 
hơn 30m thì phải tiến hành tổ chức hệ thống thoát nước hai bên; 

 Chọn độ sâu chôn cống ban đầu tối thiểu là 0,7m nhằm đảm bảo cống làm việc bình 
thường dưới tác dụng của xe cộ và các tải trọng khác liên quan. 
1.4.3.2. Phương án xây dựng mạng lưới thoát nước thải (có điều chỉnh so với ĐTM 
đã được phê duyệt) 

(1). Phương án xây dựng mạng lưới thoát nước (theo ĐTM đã được phê duyệt) 

 Xây dựng mạng lưới thoát nước thải riêng hoàn toàn. Mặc khác, theo ĐTM được 
phê duyệt thì cần tách riêng nước thải của khu công nghiệp đa ngành và khu công 
nghiệp dệt nhuộm. 

 Hệ thống cống ngầm có đường kính từ Ø600 – Ø1.500, bố trí đi dưới vỉa hè dọc các 
tuyến đường, chiều sâu chôn cống tối thiểu 0,7 m (tính đến đỉnh cống), độ dốc cống 
đảm bảo độ dốc tối thiểu l/D, vận tốc nước chảy nhỏ nhất 0,6 m/s đảm bảo cống không 
bị lắng cặn và vận tốc nước chảy lớn nhất 3 m/s đảm bảo không phá hủy cống và mối 
nối. 

 Vật liệu cống dùng cống HDPE chịu tải trọng H10 đối với cống trên vỉa hè và cống 
chịu tải trọng H30 đối với cống qua đường. Cống áp lực dùng thép không rỉ. 
(2). Phương án xây dựng mạng lưới thoát nước (điều chỉnh) 

Sau khi điều chỉnh thì nhu cầu thoát nước toàn KCN 154.400 m3/ngày.đêm. Do 

đó, quy hoạch mạng lưới thoát nước được điều chỉnh như sau: 

 Giai đoạn 1 của dự án hiện nay cơ bản là đã được xây dựng hoàn chỉnh và mạng 
lưới thoát nước hiện hữu có khả năng thoát nước theo thiết kế là 16.000 m3/ngày.đêm. 
Theo quy hoạch điều chỉnh nhu cầu cấp nước cho giai đoạn 1 là 49.723.59 
m3/ngày.đêm tương đương với lượng nước thải phát sinh là 39.779 m3/ngày.đêm. Tuy 
nhiên, trong KCN ở giai đoạn 1 có 06 đơn vị được chấp thuận xả thải vào hồ hoàn 
thiện của KCN (với lưu lượng 22.400 m3/ngày.đêm) và yêu cầu phải lắp đặt đường 
ống đấu nối riêng vào hồ hoàn thiện của KCN. Do đó, lượng nước thải cần thoát là 
17.379 m3/ngày.đêm. Do đó, hệ thống thoát nước của Giai đoạn 1 cần điều chỉnh để 
đảm bảo khả năng thoát nước. 

 Giai đoạn 2 của dự án hiện nay vẫn chưa được xây dựng. Vì vậy, Chủ đầu tư sẽ điều 
chỉnh thiết kế nhằm đảm bảo mạng lưới thoát nước cho giai đoạn 2 sẽ đáp ứng khả 
năng thoát là 138.400 m3/ngày.đêm. 
1.4.3.3. Phương án xây dựng các trạm XLNTTT (có điều chỉnh so với ĐTM đã được 

phê duyệt) 

Chủ dự án cần tăng công suất xử lý nước thải từ 93.000 m3/ngày.đêm lên 
158.400 m3/ngày.đêm là đảm bảo khả năng xử lý nước thải cho toàn KCN. Bên cạnh 

đó, trên cơ bản KCN đã hoàn thành việc xây dựng các trạm XLNT công suất 16.000 

m3/ngày.đêm – Trạm XLNT số 1 công suất 4.000 m3/ngày.đêm và Modul của Trạm 

XLNT số 2 công suất 12.000 m3/ngày.đêm. 
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1.4.4. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho quá trình thi công xây dựng dự án 
Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình thi công xây dựng GĐ 1 được 

trình bày tại bảng sau: 
Bảng 1.32. Tổng hợp các loại máy móc thiết bị sử dụng trong quá trình thi công xây 

dựng GĐ 1 

STT Loại thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Máy khoan Chiếc 02 

2 Máy đầm nén (xe lu) Chiếc 04 

3 Máy xúc gầu trước Chiếc 02 

4 Máy lát đường Chiếc 01 

5 Xe tải Chiếc 05 

6 Máy trộn bê tông Chiếc 04 

7 Cần trục di động Chiếc 02 

8 Xe ban Chiếc 03 

9 Xe tưới nước Chiếc 03 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình thi công xây dựng GĐ 2 được 

trình bày tại bảng sau: 
Bảng 1.33. Tổng hợp các loại máy móc thiết bị sử dụng trong quá trình thi công xây 

dựng GĐ 2 

STT Loại thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Máy ủi 108 CV Chiếc 05 

2 Máy khoan Chiếc 03 

3 Máy đầm nén (xe lu) Chiếc 08 

4 Máy xúc gầu trước Chiếc 07 

5 Máy cạp đất Chiếc 02 

6 Máy lát đường Chiếc 02 

7 Xe tải Chiếc 08 

8 Máy trộn bê tông Chiếc 07 

9 Máy đập bê tông Chiếc 02 

10 Cần trục di động Chiếc 02 

11 Máy nén Chiếc 02 

12 Xe ban Chiếc 03 

13 Xe tưới nước Chiếc 03 
Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

1.5. TIẾN ĐỘ, VỐN ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
1.5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện Dự án được thể hiện dưới bảng sau: 



101 
 
 

Bảng 1.34. Tiến độ thực hiện Dự án 

ST
T 

Nội dung 
Quý   

I/2022 
Quý 

II/2022 

Quý 
III/2022 

- 
IV/2022 

Quý 
I/2023 
– Quý 
II/2023 

Quý 
III/2023 
– Quý 

IV/2023 

1 Lập dự án    
 

 

2 
Trình và phê duyệt dự 
án 

   
 

 

3 Lập báo cáo ĐTM    
 

 

4 
Trình và phê duyệt báo 
cáo ĐTM 

   
 

 

5 
Thi  công xây dựng Dự 
án 

   
 

 

6 Vận hành thử nghiệm    
 

 

7 Vận hành chính thức    
 

 

Nguồn: Báo cáo Dự án đầu tư, 2022 
1.5.2. Vốn đầu tư 

Tổng hợp chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng KCN Thành Thành Công được trình bày 

tại bảng sau: 
Bảng 1.35. Tổng hợp chi phí đầu tư xây dựng 

STT Hạng mục công trình Đơn vị GĐ 1 GĐ 2 Tổng cộng 

1 Hệ thống cấp nước tỷ đồng 136 314 450 

2 Hệ thống thoát nước thải tỷ đồng 235 557 792 

Tổng cộng 371 871 1242 
Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

1.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 
1.5.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án 

Nhu cầu lao động phục vụ cho giai đoạn xây dựng dự án là 250 người. Đối với 

lượng lao động này, Công ty sẽ yêu cầu lao động đăng ký tạm trú tạm vắng tại khu vực 

tạm trú. 

Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

được thể hiện ở hình sau: 
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Hình 1.15. Sơ đồ tổ chức nhân sự của Công ty trong giai đoạn xây dựng. 

1.5.3.2. Giai đoạn vận hành dự án 

Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty trong giai đoạn vận hành dự án được thể 
hiện ở hình sau: 
 
 

Tổng Giám đốc 

Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 

Nhà thầu xây dựng 

Công nhân (250 người) 

Trường phòng dự án  
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Hình 1.16. Sơ đồ tổ chức Công ty 

Cán bộ, Nhân viên các Phòng yêu cầu phải có trình độ nghiệp vụ phù hợp công 
việc. 

ĐHĐCĐ 

Hội đồng quản trị 

Ban Giám đốc 

Ban kiểm soát 

Kiểm soát nội bộ 
Thư ký hội 

đồng quản trị 

Tổ trợ lý, thư ký 
Giám đốc 

Phòng 

pháp 

chế 

Phòng 

dự án 

Phòng nhân 

sự hành 

chính 

Phòng 

TCKH 

Phòng 

kinh 

doanh 

Pháp 

chế 

Nhân 

sự 

Hành 

chính 

Tài 

chính 

Kế 

toán 

Kế 

hoạch 

Dự 

án 

Môi 

trường 

Maketing Kinh 

doanh 

DVKH 
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CHƯƠNG 2.  
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ  

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN  
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI  
2.1.1. Điều kiện tự nhiên khu vực Dự án 
2.1.1.1. Điều kiện địa lý 

Thị xã Trảng Bàng là 01 trong 08 huyện của tỉnh Tây Ninh có diện tích 334,61 km2 

với vị trí tiếp giáp như sau: 
− Phía Đông giáp tỉnh Bình Dương. 

− Phía Tây giáp vương quốc Campuchia. 

− Phía Nam giáp tỉnh Long An và TPHCM. 

− Phía Bắc giáp các huyện Gò Dầu, Bến Cầu, Dương Minh Châu. 

An Hòa là một phường thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh có diện tích 30,09 km² 

với vị trí tiếp giáp như sau: 
− Phía Đông giáp tỉnh Bình Dương. 

− Phía Tây giáp vương quốc Campuchia. 

− Phía Nam giáp tỉnh Long An và TPHCM. 

− Phía Bắc giáp các huyện Gò Dầu, Bến Cầu, Dương Minh Châu. 
Vị trí triển khai KCN Thành Thành Công nằm trong địa bàn phường An Hòa, 

thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 30 km 
về hướng Tây Bắc. 
2.1.1.2. Điều kiện địa chất, địa hình và địa mạo 

(1). Địa hình 

 Căn cứ vào báo cáo khảo sát địa hình – thủy văn do Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng 533 phía Nam cho thấy địa hình khu vực dự án tương đối bằng phẳng, trong 

khu vực có nhiều rạch nhỏ, cây cối phần lớn là cây lúa và một số ít cây Tràm và Bạch 

Đàn tập trung cặp bờ sông. 

(2). Địa chất 

 Căn cứ báo cáo khảo sát công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng 

hợp (Nagecco) lập vào tháng 2 năm 2008 tại khu vực quy hoạch Khu công nghiệp – 

dịch vụ Bourbon An Hòa cho kết quả tại 05 hố khoan, hố sâu nhất là 40m, như sau: 
− Lớp đất 1: bùn sét, sét, xám đen, chảy đến dẻo chảy. Là lớp đất có đặc trưng cơ lý 

yếu, tính nén lún nhiều không thuận lợi cho việc xây dựng, cần phải xử lý. 

− Lớp đất 2: á sét, sét, xám vàng nâu đỏ, dẻo mềm đến dẻo cứng là lớp đất có đặc 

trưng cơ lý trung bình yếu, diện phân bố không đồng nhất. 
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− Lớp đất 3a: cát mịn đến thô lẫn bột, xám vàng nâu đỏ, rất rời đến rời là lớp đất có 

đặc trưng cơ lý yếu, không thuận lợi cho việc xây dựng. 

− Lớp đất 3b: cát mịn đến thô lẫn bột, xám vàng nâu, chặt vừa là lớp đất có đặc trưng 
cơ lý trung bình. 

− Lớp đất 3c: cát mịn đặc trưng lẫn bột, xám, chặt đến rất chặt là là lớp đất có đặc 

trưng cơ lý thuận lợi cho việc xây dựng, diện phân bố không đồng nhất. 

Theo “Báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất vùng An Hòa, Trảng Bàng, Tây 

Ninh lưu lượng khai thác 21.500 m3/ngày” do Trung tâm quy hoạch và điều tra tài 

nguyên nước thuộc Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam thực 

hiện tháng 2 năm 2010 thì các thành tạo địa chất khu vực dự án bao gồm: 

− Hệ Jura, thống thượng – hệ Creta (J3 – K); 

− Hệ Neogen, thống Miocen – phụ thống thượng (N1
3); 

− Hệ Neogen, thống Pliocen – phụ thống hạ (N2
1); 

− Hệ Neogen, thống Pliocen – phụ thống trung (N2
2); 

− Hệ Đệ Tứ, thống Pleistocen – phụ thống hạ (Q1
1); 

− Hệ Đệ Tứ, thống Pleistocen – phụ thống trung – thượng (Q1
2-3); 

− Hệ Đệ Tứ, thống Pleistocen – phụ thống thượng, trầm tích sông (aQ1
3); 

− Hệ Đệ Tứ, thống Pleistocen – phụ thống thượng, trầm tích sông – đầm lầy (abQ23). 

Nhận xét: nhìn chung khu vực dự án thuộc khu vực trũng thấp nền đất yếu. 
2.1.1.3. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Điều kiện khí hậu trong vùng Dự án mang đậm tính chất nhiệt đới gió mùa của 
tỉnh Tây Ninh, chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Khí hậu 
phân thành 2 mùa: Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, có sự xuất hiện của gió 
Tây Nam khô nóng làm cho mức nhiệt tăng, độ ẩm giảm thấp. Mùa mưa từ tháng 5 
đến tháng 11, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc làm cho nhiệt độ giảm kèm theo 
mưa và lũ lụt. Theo “Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2021” do Cục thống kê 
tỉnh Tây Ninh ban hành, chi tiết về các điều kiện khí hậu, khí tượng khu vực Dự án 
cũng như tỉnh Tây Ninh như sau: 
(1). Nhiệt độ không khí 

Khu vực Dự án có mức chênh lệch nhiệt độ trong năm không cao. Trong đó 
nhiệt độ trung bình năm 2021 là 25,40C, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 190C và cao 
nhất là 300C. Nhiệt độ trung bình các năm được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng qua các năm 
Đơn vị: °C 

 

Tháng\năm 2017 2018 2019 2020 2021 
Bình quân năm 25,6 26,4 25,7 24,9 25,4 

Tháng 1 18,5 19,4 20,8 21,2 19,8 
Tháng 2 20,0 22,1 18,4 18,5 19,0 
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Tháng 3 22,6 25,5 21,9 23,5 22,7 
Tháng 4 26,9 26,4 27,2 25,4 25,0 
Tháng 5 30,4 31,7 29,3 28,0 29,0 
Tháng 6 30,8 30,9 30,8 29,3 30,0 
Tháng 7 30,0 28,8 30,0 28,6 28,8 
Tháng 8 29,4 29,6 29,7 29,4 28,9 
Tháng 9 28,5 29,3 28,5 27,8 28,4 
Tháng 10 25,7 25,7 26,9 25,3 26,0 
Tháng 11 24,9 26,0 24,4 21,6 24,5 
Tháng 12 19,6 21,9 21,0 19,7 22,3 

 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, 2021 
(2). Độ ẩm 

Độ ẩm trung bình trong năm 2021 từ 72-  92%, tháng có độ ẩm cao thường là 
các tháng mùa mưa. Vào mùa khô độ ẩm thấp hơn nhiều, đặc biệt vào thời kỳ có gió 
Tây Nam hoạt động, độ ẩm chỉ còn 72%. Độ ẩm trung bình các năm được thể hiện ở 
bảng sau: 

Bảng 2.2. Độ ẩm trung bình các tháng qua các năm  
Đơn vị: % 

Tháng\năm 2017 2018 2019 2020 2021 
Bình quân năm 84 82 85 85 84 

Tháng 1 87 87 91 92 92 
Tháng 2 90 89 85 92 88 
Tháng 3 91 87 89 90 89 
Tháng 4 87 83 85 83 87 
Tháng 5 74 69 80 84 78 
Tháng 6 74 71 74 73 72 
Tháng 7 75 77 76 80 77 
Tháng 8 78 78 77 78 77 
Tháng 9 82 79 83 83 82 
Tháng 10 90 87 89 89 88 
Tháng 11 91 88 89 92 89 
Tháng 12 88 88 94 88 92 

 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, 2021 
 

(3). Số giờ nắng 
Số giờ nắng phân hóa không đều trong năm, những tháng mùa hạ thường có số 

giờ nắng cao gấp 2 đến 3 lần mùa đông. Số giờ nắng trong các tháng qua các năm 
được thể hiện như sau: 

Bảng 2.3. Số giờ nắng các tháng trong năm  
Đơn vị: giờ 

Tháng\năm 2017 2018 2019 2020 2021 
Tổng số giờ nắng 1.869 2.039 1.744 1.677 1.804 

Tháng 1 117 121 38 88 35 
Tháng 2 98 99 71 95 67 
Tháng 3 91 59 102 114 123 
Tháng 4 177 202 192 174 175 
Tháng 5 269 295 250 174 272 
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Tháng\năm 2017 2018 2019 2020 2021 
Tháng 6 213 272 252 256 173 
Tháng 7 233 111 260 180 128 
Tháng 8 194 239 204 213 170 
Tháng 9 192 209 164 227 227 
Tháng 10 133 170 128 82 209 
Tháng 11 121 168 67 44 146 
Tháng 12 31 94 16 32 79 

 

 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, 2021 
(4). Lượng mưa 

Tổng lượng mưa tập trung chủ yếu vào các tháng 9, 10, 11 (chiếm từ 75 - 80% 
lượng mưa cả năm). Số ngày mưa phân bố không đều, số ngày mưa trong năm dao 
động từ 154 - 190 ngày, trong các tháng cao điểm trung bình mỗi tháng có 17 - 18 
ngày mưa, thường có kèm theo bão, gây lũ lụt làm ngập úng, ảnh hưởng đến bố trí thời 
vụ và bố trí sản xuất nông nghiệp. Về mùa gió Tây Nam khô nóng, độ ẩm không khí 
thường xuyên dưới 50%, có khi xuống dưới 40%. Đây là một trong những nguyên 
nhân làm hao hụt nguồn nước,gây khô hạn và dễ gây cháy rừng. 

Bảng 2.4. Lượng mưa trung bình của các tháng qua các năm  
Đơn vị: mm 

Tháng/năm 2017 2018 2019 2020 2021 
Tổng lượng mưa 1,699,4 1,947,0 2,533,8 2557,5 2315,4 

Tháng 1 23,1 46,2 90,4 71,8 53,3 
Tháng 2 17,7 39,9 37,8 78,3 38,2 
Tháng 3 22,1 19,5 12,5 26,9 43,7 
Tháng 4 29,6 158,9 89,2 35,9 139,0 
Tháng 5 20,6 5,0 102,0 98,7 6,0 
Tháng 6 143,5 97,2 94,2 115,5 46,2 
Tháng 7 93,9 114,5 75,4 421,2 260,4 
Tháng 8 172,6 99,4 99,2 57,5 34,1 
Tháng 9 63,5 300,3 443,6 374,9 211,7 
Tháng 10 462,7 427,3 558,2 394,6 447,6 
Tháng 11 381,9 482,1 483,2 648,0 287,7 
Tháng 12 268,2 156,7 448,1 234,2 747,5 

 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, 2021 
 

(5). Chế độ gió, bão, lốc xoáy 
Theo số liệu tham khảo từ “Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 

– 2020” thì tỉnh Tây Ninh chịu ảnh hưởng chủ yếu của hai mùa gió chính: Gió mùa 
Tây Nam mang theo nhiều hơi nước, thổi vào mùa mưa. Hướng gió thịnh hành là 
hướng Đông Bắc chiếm tần suất 50-60%, kế đến là hướng Đông chiếm tần suất 20-
30%, tốc độ gió trung bình là 3,8 m/s. Từ tháng 5 đến tháng 11, gió mùa Đông Bắc 
thịnh hành, thổi cùng hướng với các cửa sông, làm gia tăng tác động do sạt lở, lũ quét. 

Nhìn chung, Tây Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa chung của 
vùng Đông Nam Bộ với đặc điểm nền nhiệt cao và ổn định quanh năm, ít bão, thuận 
lợi cho hoạt động công nghiệp. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, điều kiện khí hậu thủy 
văn diễn biến khá phức tạp so với quy luật, tình hình thiên tai, bão lốc xảy ra liên tiếp, 
tình trạng thiếu nước ngọt khá nghiêm trọng. 
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2.1.1.4. Điều kiện thủy văn 

Sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ vùng núi thấp của Vương quốc Campuchia. 

Sông chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Tổng diện tích lưu vực (F = 6.300 

km2), chiều dài dòng sông chính: 283,0km, có 02 nhánh lớn là rạch Cần Đăng và 
rạch Tây Ninh. Sông chảy qua các huyện Tân Biên, Châu Thành, thị xã Tây Ninh, 

Hòa Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh sau đó đến của Rạch Tràm rồi đổ 

vào địa phận Long An qua các thị trấn Đức Huệ, Hiệp Hòa, Bến Lức, Tân Trụ chảy 

đến ngã ba Bầu Quỳ (Cần Đước Long An) và hợp lưu với sông Vàm Cỏ Tây, sau đó 
theo sông Vàm Cỏ đổ ra sông Soài Rạp ra biển Đông. 

Sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua địa phận Tây Ninh dài 151km, diện tích lưu vực 

tính đến Gò Dầu Hạ 8.260 km2.Lưu lượng dòng chảy trung bình 96 m3/s, lưu lượng 

bình quân vào mùa kiệt chỉ đạt 10 m3/s. Độ dốc sông 0,4%, hệ số uốn khúc 1,78, độ 

sâu trung bình là 10 m, độ rộng trung bình là 170 m. (Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi 

trường tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015, năm 2015). 
Phân bố dòng chảy của Sông Vàm Cỏ Đông theo thời gian tại Cần Đăng và Gò 

Dầu Hạ được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 2.5. Phân bố dòng chảy theo thời gian tại Cần Đăng và Gò Dầu Hạ. 

Trạm 

Tháng 

Năm 

Mùa 

cạn 

Mùa 

lũ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (12 - 

6) 

(7 - 

11) 

Cần 

Đăng 

(m3/s) 

8,1 3,6 3,0 3,5 5,8 10,5 15,0 17,1 26,9 46,1 21,0 9,7 14,2 44,2 126,1 

Tỷ lệ 5 2 2 2 3 6 9 10 16 27 12 6 100 26 74 

Gò Dầu 

Hạ 

(m3/s) 

27,7 19,4 13,8 14,7 26,8 54,5 94,8 152,0 217,0 275,0 144,0 49,8 91,0 208,7 883,9 

Tỷ lệ 

(%) 

3 2 1 1 2 5 9 14 20 25 13 5 100 19 81 

Nguồn: Đề tài KC08.18/06-10, năm 2010 

Mùa lũ trên sông Vàm Cỏ Đông bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 11, 
lượng dòng chảy chiếm 74 - 81%. Lũ lớn thường rơi vào tháng 10 và dòng chảy chiếm 
25 - 27% tổng lượng dòng chảy năm. Tuy nhiên trên sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài 
Gòn khó có khả năng sinh lũ lớn do cường độ mưa không lớn, lưu vực và độ dốc lưu 
vực nhỏ. Lũ lên xuống chậm từ vài ngày đến vài tuần. Mô đun đỉnh lũ trung bình từ 
0,05 - 0,20 m3/s.km2 và mô đun lũ lịch sử là 0,5 - 1,0 20 m3/s.km2 (Đề tài KC 08 
18/06-10, 2010). 

Mùa kiệt trên sông Vàm Cỏ Đông thường bắt đầu từ tháng 12 năm trước và kết 

thúc vào tháng 6 năm sau do không có mưa kéo dài, nên dòng chảy mùa cạn trên sông 
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nhỏ. Lượng dòng chảy chiếm 19 - 26% tổng lượng dòng chảy năm. Lưu lượng thấp 

nhất xuất hiện vào tháng 3, 4 (chiếm 1 - 2% tổng lượng dòng chảy năm) (Đề tài KC 08 

18/06-10, 2010). 

Do đặc điểm của vùng có hệ thống sông, rạch chằng chịt, cùng với địa hình 

trũng và không bằng phẳng nằm giữa lưu vực sông Đồng Nai và lưu vực sông 

Mêkông, đồng thời kết hợp với thủy triều Biển Đông tạo nên điều kiện thủy văn trong 

khu vực khá phức tạp. Do đó, vùng luôn bị ảnh hưởng bởi nước lũ trong các tháng 
mùa mưa và còn bị tác động bởi lưu lượng xả từ Hồ Dầu Tiếng thuộc vùng thượng lưu 
sông Vàm Cỏ Đông. Diễn biến ảnh hưởng lũ như sau: 
− Sông Vàm Cỏ Đông nhận được một lưu lượng khá lớn từ sông Vàm Cỏ Tây theo 

các trục kênh như: kênh Thủ Thừa, kênh Trà Cú… và lượng nước đổ về từ vùng 

thượng lưu của Tây Ninh nên lượng nước trong lưu vực khá lớn. 

− Lưu vực còn nhận được nước từ vùng Củ Chi thuộc Thành phố Hồ Chí Minh chạy 

dọc theo các con kênh như: Kênh Thầy Cai, Kênh An Hạ cùng với lượng nước đổ 

về từ hướng huyện Bình Chánh và Nhà Bè kết hợp với triều cường mạnh đã tác 
động mạnh đến lưu vực, làm cho vùng luôn bị ảnh hưởng lũ vì không tiêu thoát 
kịp.Theo kết quả điều tra của công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533 phía Nam lập 

cho thấy: mực nước lên xuống của các sông, kênh, rạch chủ yếu do triều cường. 

Mực nước lũ lịch sử vào năm 2000, đỉnh lũ tại các điểm đo được thể hiện tại bảng 

sau: 

Bảng 2.6. Tình hình mực nước qua các năm 

Mực nước Năm 

Đỉnh lũ (H) đo tại 

Cầu Hàn Cầu Quan 
Ngã ba Sông 

Vàm Cỏ 

Mực nước lũ cao nhất 2000 1.40 m 1.48m 1.47m 

Mực nước lũ cao nhì 1996 1.36m 1.39m 1.40 m 

Mực nước lũ cao thứ 

ba 
1986 1.35m 1.35m 1.34m 

Nguồn: Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây 

Ninh – Tháng 12/2012 

− Như vậy vào mùa mưa, lượng nước mặt trong khu vực khá dồi dào nên thường gây 

ngập úng trong vùng vào tháng 9-11 nhưng lại thiếu nước vào mùa khô do triều 

kiệt, lượng mưa ít, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, vào 

mùa khô nhờ vào lượng nước xả từ Hồ Dầu Tiếng và được bổ sung từ nguồn nước 

bên ngoài sông Tiền nên ven sông Vàm Cỏ Đông từ Đức Huệ đến Thanh Lợi 

(huyện Bến Lức) có nguồn nước ngọt để sử dụng, trong khi các huyện còn lại thuộc 

lưu vực như huyện Cần Đước, Cần Giuộc đều bị khô hạn (từ tháng 5-6). 
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Chế độ thủy văn của lưu vực sông Vàm Cỏ Đông diễn biến khá phức tạp. 

Thượng lưu sông mang đặc trưng chế độ thủy văn vùng đồi núi với mùa khô các 

sông suối cạn kiệt, dòng chảy nhỏ, mùa lũ mực nước sông suối lên nhanh khi có 

mưa tập trung và xuống nhanh khi hết mưa. Chế độ thủy văn hạ lưu sông Vàm Cỏ 

Đông phụ thuộc vào chế độ triều biến động. Mùa kiệt lưu lượng thượng lưu về ít, 

triều ảnh hưởng mạnh, mùa lũ lưu lượng thượng nguồn về mạnh làm nước hạ lưu 
lên nhanh. 

Sông Vàm Cỏ Đông ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của biển 

Đông. Biên độ triều giảm dần khi đi lên thượng lưu (chân đập Dầu Tiếng hoặc Xa 

Mát - Campuchia). Tại Gò Dầu hạ sông Vàm Cỏ Đông vào tháng IV định triều max 

71,0 cm, BQ max: 59,0 cm, chân triều min: -92,0 cm, BQmin: -72,0 cm, biên độ 

giao động bình quân 131,0 cm. vào tháng X, đỉnh triều max: 180,0 cm, BQ max: 

102,0 cm, chân triều min: -34,0 cm, BQ min: 34,0 cm, biên độ giao động bình quân 

68,0 cm. Do vậy, đất ven sông về mùa kiệt có thể tiêu tự chảy và tưới tự chảy vào 

mùa mưa, song cũng cần lưu ý ở các bàu trũng bị ngập triều thường xuyên. 

(Nguồn: http://sonongnghiep.tayninh.gov.vn) 

Mạng lưới thủy văn của khu vực dự án bao gồm: sông Vàm Cỏ Đông, rạch 

Trảng Bàng, rạch Bà Mãnh, rạch Kè (đây là rạch thoát nước nội bộ của KCN). Mục 

đích sử dụng của sông, rạch như sau: 
− Sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ vùng núi thấp của Vương quốc Campuchia. Sông 

chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam đi ngang qua khu vực dự án. Sông Vàm Cỏ 

Đông phục vụ cho hoạt động giao thông thủy, thủy lợi và là nguồn cấp nước sinh 

hoạt. 

− Rạch Trảng Bàng là một nhánh của sông Vàm Cỏ Đông, bắt đầu từ phường An 

Hòa và nối vào sông Sài Gòn. Mục đích sử dụng của rạch Trảng Bàng phục vụ cho 

hoạt động giao thông thủy, thủy lợi và thoát nước. Theo thống kê trong 10 năm trở 

lại thì chưa có xảy ra hiện tượng ngập úng xung quanh rạch Trảng Bàng. 

− Rạch Bà Mãnh là nhánh của sông Vàm Cỏ Đông mục đích phục vụ thủy lợi, tưới 

tiêu cho khu vực phường An Hòa. Theo thống kê trong 10 năm trở lại thì chưa có 
xảy ra hiện tượng ngập úng xung quanh rạch Bà Mãnh. 

− Hiện trạng đất xây dựng KCN GĐ 2 là đất sạch chuẩn bị xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

với diện tích 402,46 ha. Hiện trạng đất của GĐ 2 không còn mồ mả và đã được 

hoàn thành việc thu hồi, đền bù cho các hộ dân. Bên cạnh đó, trong diện tích đất 

GĐ 2 có một số các kênh mương nội đồng không còn sử dụng cho công tác tưới 

tiêu hoặc mang mục đích điều tiết thủy lợi. Các kênh mương nội đồng lâu nay 

không sử dụng đã bị bồi lấp, còn một số thì tù đọng và một số thì trở thành kênh 

thoát nước mưa tự nhiên. 
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Bản đồ mạng lưới thủy văn thể hiện mối tương quan của sông Vàm Cỏ Đông và 
sông Sài Gòn được trình bày tại hình sau:  
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Nguồn: http://lvsdongnai.cem.gov.vn, 2017

Hình 2.1. Bản đồ mạng lưới thủy văn 

Vị trí dự án 

Sông Vàm Cỏ 
Đông 

Kênh Thầy Cai 

Sông Sài Gòn 

Rạch Trảng 
Bàng 

Rạch Bà Mãnh 

Hướng thoát 
nước 
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2.1.1.5. Các diễn biến thời tiết bất thường, cực đoạn 

Đối với hiện tượng thời tiết cực đoan tại Tây Ninh: Theo Trung tâm Khí tượng 
thủy văn tỉnh, mùa mưa trong những năm gần đây sẽ bắt đầu trong 10 ngày giữa tháng 
5, muộn hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 7 - 10 ngày. Trung tâm Khí 
tượng thủy văn tỉnh cũng cảnh báo để chính quyền và người dân đề phòng các hiện 
tượng giông, tố, lốc, sét đánh… Theo đó, lượng mưa xấp xỉ TBNN. Mưa nhiều vào 
các tháng 6 và 7 (với khả năng có tổng lượng mưa vượt TBNN), thời kỳ giảm mưa 
khoảng tháng 8 - 9. Khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 sẽ kết thúc mùa mưa. Về 
nhiệt độ, khu vực tỉnh có một số đợt nắng nóng kéo dài, với nhiệt độ cao nhất 34 - 
360C. Các đợt nắng nóng này kéo dài từ tháng 4 và sẽ kết thúc vào đầu tháng 5. 
2.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội 

Để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tại khu vực dự án thuộc phường An 
Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực địa 
xung quanh khu vực dự án và tham khảo từ “Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2022” của phường An Hòa như sau: 
2.1.2.1. Điều kiện về kinh tế 

(1). Sản xuất nông nghiệp 
1). Gieo trồng 

Tổng diện tích gieo trồng 2.617,84 ha đạt 100% kế hoạch năm,so với NQ đạt 
100%, so cùng kỳ đạt 88,63%. Diện tích gieo trồng chủ yếu là cây lúa, bắp và rau 
các loại. Diện tích thu hoạch 2.617,84 ha, đạt 100% kế hoạch.  

− Cây lúa năng suất bình quân  8 – 9 tấn/ha. 

− Cây bắp: năng suất đạt bình quân 7 – 8 tấn/ha. 

− Rau màu, cây ăn quả đạt năng suất 12 tấn/ha. 

2). Công tác chăn nuôi 
Tận dụng nguồn lao động và khuôn viên để chăn nuôi hộ gia đình, nhằm tăng 

thu nhập và nguồn thực phẩm cho xã hội. Tổng đàn gia súc 6.000 con ( Trâu – Bò 

2.000 con; Heo 4.000 con), duy trì đàn gia cầm 40.000 con gà đạt 100% kế hoạch. 

Thường xuyên kiểm tra các đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn để có biện pháp ngăn 
ngừa dịch bệnh. Trong năm đã tiêm ngừa dịch lở mờm long móng cho 1.215 con trâu, 

bò; tiêm ngừa dịch H5N1 cho 1.370 con gà; tiêm ngừa dịch heo tai xanh cho 580 con 

heo. 
(2). Kinh tế tập thể 

 Tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Toàn phường có 53 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt 

động ổn định giải quyết cho hơn 12.000 lao động trong và ngoài địa bàn có việc làm, 

thu nhập ổn định(NQ 5.300 lao động). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp ước mang lại khoảng 280 tỷ đồng, đạt 115,7,% kế hoạch năm, so cùng kỳ đạt 

116,2 %. 

 Thương nghiệp và kinh doanh dịch vụ 
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Duy trì hoạt động 1.041 cơ sở kinh doanh dịch vụ, xay sát lúa gạo, điện dân 

dụng, ăn uống giải khát, nhà nghỉ, nhà trọ…phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng 

của nhân dân trong và ngoài địa bàn. Ước tổng giá trị mang lại khoảng 210 tỷ đồng, 

đạt 104% kế hoạch năm, so cùng kỳ đạt 109,4%. 
2.1.2.2. Điều kiện xã hội 

(1). Về Y tế 
Trạm Y tế tổ chức khám và điều trị bệnh 2.418 lượt. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên dưới 1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng còn 182/1.394 tỷ lệ 11,6% ( 

NQ 12%). Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 86,5% (17.850 thẻ/20.640 nhân khẩu). 

Thực hiện tốt chính sách Dân số, công tác dân số Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức 

khỏe học đường, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, 

mất cân bằng giới tính, phòng chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống mại dâm, ma 

túy..được 09 cuộc/490 lượt người dự. Vận động Hiến máu nhân đạo được 130/151 đơn 
vị , đạt 85,4%; Kiểm tra, nhắc nhở 12 cơ sở về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên 

truyền vận động đến các cơ quan, trường học và 5.420 hộ dân  thực hiện Kế hoạch “ 
Vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh”, và “ Người dân tự diệt muỗi, lăng quăng 
phòng chóng bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết” trên địa bàn xã. 

Duy trì và giữ vững Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. 
(2). Công tác giáo dục 

Cơ sở vật chất được đầu tư phục vụ tốt cho việc dạy và học, chất lượng dạy học 

được nâng lên. Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc học trên địa bàn. Hội đồng 

giáo dục xã đã chỉ đạo các điểm trường tổ chức tốt tổng kết năm học 2016 – 2017. Kết 

quả tỷ lệ học sinh lên lớp bậc THCS đạt 98,64%; tỷ lệ học sinh lên lớp bậc Tiểu học 

đạt 99,82%; tỷ lệ học sinh bỏ học bậc THCS là 12 em chiếm 1,27%; Tiểu học 02 học 

sinh chiếm 1,11%. Hội đồng giáo dục xã tổ chức khai giảng năm học 2017 - 2018 tại 

07 điểm trường có 3.361 học sinh (THCS: 1.173 học sinh/28 lớp/02 cơ sở; Tiểu học: 

1.873 học sinh/57 lớp/04 cơ sở; Mẫu giáo công lập: 315 học sinh/9 lớp/01 cơ sở; Mầm 

non, nhóm trẻ tư thục: 450 học sinh/12 lớp/05 cơ sở). Tỷ lệ học sinh ra lớp 1, mẫu giáo  

đạt 100%. 

Công nhận trường THCS An Hòa đạt chuẩn Quốc gia 2017. Vận động cấp phát 

25 xe đạp trị giá 37.500.000đ; trao 147 xuất học bổng trị giá 67.100.000 cho các em 

học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã. 

Hội đồng giáo dục xã tổ chức Tết trung thu và tặng 3.385 phần quà cho thiếu 

nhi trên toàn xã, trị giá 30.000.000 đồng. Tỉnh thăm tặng 52 phần quà; Huyện thăm 
tặng 41  phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, 

trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn trên địa bàn xã trị giá 18.200.000 đồng.  
(3). Về công tác bảo vệ môi trường 

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh từ 98% trở lên; Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí 

hợp vệ sinh 85% trở lên; 100% số hộ tham gia xử lý rác thải vệ sinh môi trường.(20% 

số hộ có đăng ký thu rác tập trung; 80% số hộ đăng ký xử lý rác tại nhà bằng hình thức 
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chôn, đốt), 104/104 cơ sở sản xuất kinh doanh có đăng ký và cam kết bảo vệ môi 

trường, đạt tỷ lệ 100%. 

Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh từ 98% trở lên; Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí 

hợp vệ sinh bình quân 85% trở lên; 100% số hộ tham gia xử lý rác thải vệ sinh môi 

trường; 100% cơ sở SXKD có đăng ký và cam kết bảo vệ môi trường. 

Công tác tham mưu quản lý đất đai, tài nguyên môi trường của công chức Địa 

chính – Xây dựng chưa đảm bảo. Vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng lấn 

chiếm hành lang ATGT, rác và nước thải sinh hoạt nhà trọ còn thải ra môi trường, 

đường GTNT. 

Có biện pháp quản lý tốt đất đai, tài nguyên và môi trường, sử dụng đất đúng 
mục đích, quản lý xây dựng dựng chặt chẻ, quản lý hiệu quả đất công, cấp giấy 

CNQSDĐ đạt kế hoạch, giải quyết kịp thời các tranh chấp đất đai. Thực hiện tốt các 

biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường. Xử lý tốt rác thải trong sinh hoạt ở khu 

dân cư. 
Nhận xét chung: Khu vực thực hiện Dự án phù hợp với điều kiện và yêu cầu 

phát triển của địa phương; khi Dự án đi vào vận hành ổn định sẽ góp phần thuận lợi 
cho việc phát triển kinh tế xã hội, góp phần phát triển công nghiệp và dịch vụ của địa 
phương, làm  thay đổi cơ cấu sản xuất từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ; 
thuận lợi cho việc thu hút nguồn lao động tại địa phương cung cấp cho Dự án. 
2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT KHU VỰC 
DỰ ÁN  
2.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trường, đất, nước, không khí tại thời điểm 
thực hiện Dự án 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực cho Dự án mở rộng, 
Chủ dự án đã cùng với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Môi 
Trường Hải Âu (VIMCERTS 117, VLAT 1.0444, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) 
tiến hành lấy mẫu, phân tích môi trường nền (không khí, nước mặt, đất, nước dưới đất) 
tại khu vực Dự án với với kết quả như sau: 

Bảng 2.7. Điểm thực hiện quan trắc 

Stt 
Ký 

hiệu 
mẫu 

Loại 
mẫu 

Ngày lấy 
mẫu 

Tọa độ 

Mô tả vị trí Thông số Kinh độ Vĩ độ 

(E) (N) 

I. Không khí             

1 KK1 
Không 

khí 
11/10/2022 105°38'8.05" 9°11'11.93" 

Trung tâm 
khu vực dự 
án, tại khu 

nhà ở và văn 
phòng làm 

việc 

TSP, SO2, 
NO2, CO, 
H2S, tiếng 
ồn, độ rung. 

2 KK2 
Không 

khí 
11/10/2022 

105°37'54.98
" 

 9°10'51.62" 

Trong khu 
vực dự án 

thuộc hướng 
Nam 
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3 KK3 
Không 

khí 
11/10/2022 

105°37'48.68
" 

9°11'33.79" 

Trong khu 
vực dự án 

thuộc hướng 
Tây 

4 KK4 
Không 

khí 
11/10/2022 

105°38'26.01
" 

  
9°11'53.19" 

Trong khu 
vực dự án 

thuộc hướng 
Bắc 

5 KK5 
Không 

khí 
11/10/2022 

105°38'44.36
" 

9°11'15.65" 

Trong khu 
vực dự án 

thuộc hướng 
Đông 

II. Nước 
mặt             

1 NM1 
Nước 
mặt 11/10/2022 

105°37'55.83
" 

9°11'46.95" 
Tại điểm xả 

thải  

pH, độ 
mặn, độ 
màu, độ 
kiềm, TSS, 
BOD5, 
COD, DO, 
NH4

+, PO4
3-

, Coliform, 
Cl-, F-, 
NO3

-, NO2
-, 

CN-, As, 
Fe, dầu mỡ, 
chất hoạt 
động bề 
mặt 

2 NM2 
Nước 
mặt 11/10/2022 105°37'6.32" 9°11'21.49" 

Tại đoạn 
kênh rạch Kè 

cách dự án 
khoảng 960 
m về hướng 

Tây Nam 
(phía hạ 
nguồn) 

3 NM3 
Nước 
mặt 11/10/2022 

105°38'28.90
" 

9°12'1.00" 

Tại đoạn 
kênh Rạch 

Kè, cách dự 
án khoảng 40 
m về hướng 
Bắc (phía 
thượng 
nguồn) 

4 NM4 
Nước 
mặt 11/10/2022 

105°39'31.36
" 

  
9°12'27.96" 

Tại đoạn 
kênh Rạch 

Kè, cách dự 
án khoảng 
2.000 m về 
hướng Bắc 

(phía thượng 
nguồn) 

5 NM5 
Nước 
mặt 11/10/2022 

105°38'49.80
" 

9°11'13.20" 

Tại đoạn 
kênh Rạch 

Kè, cách dự 
án khoảng 35 
m về hướng 

Đông 
III. Đất 

1 Đ1 Đất 11/10/2022 
105°38'45.23

" 
9°11'12.72" 

Trong khu 
vực dự án 

thuộc hướng 

Cd, Cr, As, 
Pb, Zn, Cu 
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Đông Bắc 

2 Đ2 Đất 11/10/2022 
105°37'55.14

" 
 9°10'51.14" 

Trong khu 
vực dự án 

thuộc hướng 
Đông Nam 

3 Đ3 Đất 11/10/2022 
105°37'38.39

" 
9°11'29.72" 

Trong khu 
vực dự án 

thuộc hướng 
Tây 

4 Đ4 Đất 11/10/2022 
105°38'24.64

" 
  

9°11'52.64" 

Trong khu 
vực dự án 

thuộc hướng 
Bắc 

IV. Nước 
dưới đất             

1 NN1 
Nước 
dưới 
đất 

11/10/2022 
105°37'37.63

" 
 9°11'39.81" Nhà dân 

pH, chỉ số 
Pemanganat
, độ cứng, 
TDS, Cl-, 

CN-, NO3
-, 

NO2
-, NH4

+, 
SO4

2-, Mn, 
Fe, As, 
E.Coli, 

Coliform 

2 NN2 
Nước 
dưới 
đất 

11/10/2022 105°38'4.68"  9°11'22.33" Nhà dânx` 

 
(1). Phương pháp thực hiện lấy mẫu và phân tích 

Phương pháp lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường, các thiết bị phân tích 
đã sử dụng cho đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường được tổng hợp theo bảng 
dưới đây: 

Bảng 2.8. Các phương pháp lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường 

TT Thành phần môi trường Phương pháp lấy mẫu và phân tích 

I Không khí xung quanh 
 

A Thông số đo ngoài hiện trường 
 

1 Nhiệt độ QCVN 46:2012/BTNMT 
2 Áp suất QCVN 46:2012/BTNMT 
3 Độ ẩm QCVN 46:2012/BTNMT 
4 Tốc độ gió SOPLM_K.09.VKH 
5 Tiếng ồn TCVN 7878-2:2010 
6 Độ rung TCVN 6963:2001 
B Lấy và bảo quản mẫu 

 
1 NO2 TCVN 6137 : 2009 
2 SO2 TCVN 5971:1995 
3 CO SOPLM_K.05.CO 
4 H2S MASA Method 701 
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TT Thành phần môi trường Phương pháp lấy mẫu và phân tích 

B Phân tích môi trường  
1 NO2 TCVN 6137 : 2009 
2 SO2 TCVN 5971:1995 
3 CO SOPLM_K.05.CO 
4 H2S MASA Method 701 
II Nước mặt và nước ngầm  
A Thông số đo ngoài hiện trường  
1 pH TCVN 6492:2011 
2 Nhiệt độ SMEWW 2550B:2012 
3 Hàm lượng oxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2004 
4 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) SOPLMN.11_TDS 
5 Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2012 
6 Độ đục  SMEWW 2130B:2012 
B Lấy và bảo quản mẫu  

1 Mẫu nước mặt TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-6:2008, 
TCVN 5994:1995; TCVN 6663-3:2008. 

C Phân tích môi trường  
1 TSS TCVN 6625:2000 
2 COD SMEWW 5220C:2012 
3 BOD5 SMEWW 5210B:2012 
4 NH4 US EPA Method 350.2 
5 Cl- SMEWW 4500- Cl-.B:2012 
6 NO2

- SMEWW 4500- NO2
-.B:2012 

7 NO3
- TCVN 6180:1996 

8 PO4
3- SMEWW 4500- P.E:2012 

9 Fe SMEWW 3500- Fe.B:2012 
10 Crom (III) SMEWW 3500- Cr.B:2012 
11 Crom (VI) SMEWW 3500- Cr.B:2012 
12 Crom tổng số (Cr) SMEWW 3500- Cr.B:2012 
13 Mn SMEWW 3500- Mn.B:2012 
III Đất  
A Lấy mẫu và bảo quản mẫu  
1 Mẫu đất TCVN 5297:1995, TCVN 7538-2:2005 

2 Mẫu trầm tích 
TCVN 6663-13:2015, TCVN 6663-

15:2004 
(2). Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm 

Các thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm được bảo quản và hiệu chuẩn định kì 
tại đơn vị được chứng nhận về chất lượng. Chi tiết các thiết bị sử dụng trong đợt quan 
trắc được trình bày như sau: 

Bảng 2.9. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm 
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TT Tên thiết bị Quan trắc Đặc tính kỹ thuật chính Mục đích sử dụng 

1 Máy định vị 200 GPS 
 

2 Máy định vị 72 GPS Xác định toạ độ 

3 
Máy đo vi khí hậu 4 thông 
số Lutron LM-8000 

Đo độ ẩm, nhiệt độ, vận 
tốc gió, ánh sáng 

Đo các thông số: tốc 
độ gió, ánh sáng, 
nhiệt độ, độ ẩm 

4 
Máy đo áp suất 3 thông số 
Lutron  PHB-318 

Đo áp suất, độ ẩm, nhiệt 
độ 

Đo các thông số: tốc 
độ gió, ánh sáng, 
nhiệt độ, độ ẩm 

5 
Máy đo ồn tích phân/ tần số 
Rion NL-22 

Đo tiếng ồn  30-130 dB; 
1Hz-1KHz 

Đo tiếng ồn 

6 Đầu chuẩn ồn NL-74 
Chuẩn máy ồn 95dB; 1 
KHz 

Đo tiếng ồn 

7 
Máy đo rung môi trường 
Rion VM-53 

Đo độ rung 10-120 dB; 1-
80Hz 

Đo độ rung 

8 
Máy hút mẫu khí ETK-K01 
(12V/10LPM) 

Hút bụi 0,03-10 L/P Lấy mẫu 

9 
Máy hút bụi ETK-K02 
(220V/300LPM) 

Hút, thổi khí 300L/P 
 

10 
Máy hút thổi khí DTP-
12CSQ (220V/200LPM) 

Hút, thổi khí 50-200 L/P 
 

11 Đo nhiệt độ laser CE-350 
Đo nhiệt độ bề mặt  
-20 tới 600 oC 

Đo nhiệt độ 

12 
Máy đo tốc độ dòng chảy 
FT-111 

Đo vòng quay cánh quạt 
0,1-20 m/s 

Đo nhanh 

13 
Máy đo pH hiện trường Hi-
8314 

Đo nhanh pH, mv, ToC Đo pH; mV; ToC 

14 
Máy đo pH hiện trường Hi-
8314 

Đo nhanh pH, mv, ToC Đo pH; mV; ToC 

15 
Máy đo độ dẫn điện EC hiện 
trường PCD-431 

Độ dẫn 
0-2000µS, 2-20 mS;  
ToC  0-60 

 

16 máy đo độ mặn AZ-8371 
Đo độ muối 0,1-70 PPT; 
ToC  0 - 60  

17 Máy đo độ đục Hach-2100P 
Tán xạ kế đo độ đục 0,1-
800 NTU 

Đo độ đục 

18 Máy đo nhanh DO Hi-9142 Đo nhanh DO 0-16mg/L Đo DO 

19 
Thiết bị lấy mẫu nước đứng 
W-1120-C45 

Lấy mẫu nước 2,2 L 
 

20 
Dụng cụ lấy mẫu bùn đáy 
20*20 cm ETN-B05 

Gàu lấy bùn đáy 20*20 
cm 

Lấy mẫu 

21 Tủ FOC 225E -BOD 20 
Ổn định nhiệt BOD 3-50 
oC 

BOD 
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TT Tên thiết bị Quan trắc Đặc tính kỹ thuật chính Mục đích sử dụng 

22 
Bộ phân tích BOD thủy ngân 
6 chai 

Senso cột áp BOD 0-1000 
mg/L 

Đo BOD 

23 
Bộ phân tích BOD - OXY 
senso-6 

cột áp thủy ngân suất 
BOD 0-1000 mg/L 

BOD5 

24 Cân phân tích 4 số TE-214S Cân 0,0001-210g Cân khối lượng 
25 Cân 2 số NVL-2101/2 Cân 0,01-2100 g Cân 2100g 

26 Lò nung SX2-4-10 Nung 50 – 1000oC; 99 giờ Nung cháy 

27 Tủ sấy Memmert-UNP 500 
Sấy nóng 50 – 250oC, 99 
giờ 

Sấy khô 

28 
Lò nung mẫu COD H-
18399800-02 

Nung 105, 150 oC; 0-180 
Phút  

29 Bếp đun cách thủy HH-S6 
Gia nhiệt cách thủy mác 
98oC  

30 
Bếp đun bình cầu ISOLAB-
1000 ml 

Đun Bình cầu 350 W, 
Max 100 oC  

31 
Máy khuấy từ gia nhiệt 
AHYQ 85-2 

Khuấy từ gia nhiệt 0-1400 
V/P;  
Max 100 oC 

Khuấy từ gia nhiệt 

32 
Máy khuấy từ gia nhiệt 
AHYQ 85-2 

Khuấy từ gia nhiệt 0-1400 
V/P; 
Max 100 oC 

Khuấy từ gia nhiệt 

33 
Máy ly tâm 12 chỗ Micro – 
12 

Quay ly tâm 13.000 V/P, 
12 Phút 

Ly tâm cặn 

34 
Máy quang phổ UV/VIS - 
UVD2950 

Máy quang phổ 2 chùm 
tia khe 0,1 - 5 nm, bước 
sóng 190 - 900 nm, 02 
khay cuve mẫu 10 mm 

Đo phổ màu 

35 Máy đo 5 Ct Hi-255 để bàn 

Đo pH 1-16, EC 0.00-
2999µS/cm; 3.00-
200.0mS/cm, TDS 0.000-
14.99g/l;15.0 tới 400.0g/l, 
NaCl 0-400% 

Đo pH/mV, độ dẫn 
điện, độ mặn, TDS 

36 
Thiết bị BOD kiểm soát hô 
hấp vi sinh EZ-OXYRO 

Lược đồ BOD 0,000-
500.000 mg/L  

37 Tủ Mát 500 lít Alaska Tủ mát 1000 L; 4-10 oC Làm mát 4-20 oC 

38 Nhiệt kế điện trở treo tường 
Nhiệt kế điện trở -20 tới 
60 oC, độ ẩm 0-100% 

Đo nhiệt độ 

39 Nhiệt kế tròn treo tường 
Nhiệt kế điện trở -20 tới 
60 oC, độ ẩm 0-100% 

Đo nhiệt độ 

40 
Thiết bị cất nước 1 lần 
BASIC/pH4 

Cất nước 1 lần, 4 L/h Cất nước 1 lần 

41 Thiết bị lọc nước ETN-H06 Lọc nước sạch 10L/h Lọc nước 
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TT Tên thiết bị Quan trắc Đặc tính kỹ thuật chính Mục đích sử dụng 

42 Bếp đun dây nhiệt 800 W Đun gia nhiệt 
 

43 Máy ảnh Canon (L) A-630 Chụp ảnh 
 

(3). Tổng hợp kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng khí thải của dự 
án 
1). Hiện trạng chất lượng môi trường không khí  

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí được trình bày theo bảng 
dưới đây. 

Bảng 2.10. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án 

TT Vị trí 
Thành phần chất ô nhiễm (µg/m3) 

Bụi SO2 NO2 CO H2S THC 
1 KK1 <39 64 36 <2500 <3 KPH 
2 KK2 <39 63 62 <2500 <3 KPH 
3 KK3 77 72 75 <2500 <3 KPH 
4 KK4 98 80 71 <2500 <3 KPH 
5 KK6 70 84 72 <2500 <3 KPH 
QCVN 
05:2013/BTNMT 

300 350 200 30000 42 KPH 

Ghi chú: KPH – Không phát hiện 
Qua bảng kết quả phân tích trên cho thấy, hàm lượng bụi cao nhất là tại vị trí 

KK5-2 với 88 µg/m3 (mức tối đa cho phép 300 µg/m3). Nồng độ SO2 dao động từ 64 
đến 97 µg/m3 (mức tối đa cho phép 350 µg/m3). Nồng độ NO2 dao động trong 
khoảng 36 – 84 µg/m3 (mức tối đa cho phép là 200 µg/m3). Nồng độ CO đều nằm 
dưới mức phát hiện 2.500 µg/m3 (mức tối đa cho phép là 30.000 µg/m3). Nồng độ 
H2S đều nằm dưới mức phát hiện 3 µg/m3 (mức tối đa cho phép là 42 µg/m3). Nồng 
độ THC là không phát hiện.  Như vậy, nồng độ các khí độc NO2, SO2 CO, H2S,THC 
đều thấp hơn QCVN 05:2013/BTNMT. 

Kết quả đo độ ồn tại khu vực dự án được trình bày theo bảng dưới đây. 
Bảng 2.11. Kết quả đo độ ồn tại khu vực Dự án 

Vị trí 
LAeq 
(dBA) 

LAE 
(dBA) 

LAmax 
(dBA) 

LAmin 
(dBA) 

LA50 
(dBA) 

LCeq 

KK1 51,4 69,0 79,1 39,4 46,6 66,6 
KK2 51,7 69,4 78,1 39,1 45,8 66,3 
KK3 45,3 62,6 76,9 34,8 40,2 62,2 
KK4 49,6 67,4 77,9 34,0 43,2 65,1 
KK5 52,5 70,1 78,4 35,0 44,8 64,8 
Max 63,5 80,4 92,5 39,4 56,5 72,6 
Min 42,5 60,3 58,1 33,9 40,2 62,2 
 70 QCVN 26:2010/BTNMT 

Qua bảng kết quả đo được độ ồn dao động trong khoảng 42,5 đến 63,5 dBA, 
nằm trong mức giới hạn tối đa theo QCVN 26:2010/BTNMT, áp dụng cho khu vực 
thông thường trong khoảng thời gian từ 6 đến 21h. 

Kết quả đo độ rung tại khu vực dự án được trình bày theo bảng dưới đây. 
Bảng 2.12. Kết quả đo độ rung tại khu vực Dự án 
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Vị trí 

Vận tốc 
rung theo 
trục X 
(Lvaeq 
m/s) 

Gia tốc 
rung 
theo trục 
X (db) 
(Lvaeq) 

Vận tốc 
rung theo 
trục Y 
(Lvaeq 
m/s) 

Gia tốc 
rung 
theo trục 
Y (db) 
(Lvaeq) 

Vận tốc 
rung theo 
trục Z 
(Lvaeq 
m/s) 

Gia tốc 
rung theo 
trục Z 
(db) 
(Lvaeq) 

Tổng 3 
trục 
xyz 
(Lvaeq) 

KK1 0,000002 20,09 0,000002 18,60 0,000004 26,23 27,74 
KK2 0,000002 18,43 0,000001 17,52 0,000002 21,39 24,21 
KK3 0,000004 26,04 0,000004 25,06 0,000006 29,53 32,09 
KK4 0,000004 25,97 0,000004 25,28 0,000006 29,47 32,09 
KK5 0,000003 22,89 0,000003 22,93 0,000008 31,81 32,81 

Kết quả đo được độ rung tại bảng trên cho ta thấy, độ rung đo được tại mọi vị 
trí đều có mức thấp hơn so với QCVN 27:2010/BTNMT. 

Kết quả đo các điều kiện vi khí hậu tại khu vực dự án được trình bày theo bảng 
dưới đây. 

Bảng 2.13. Kết quả đo điều kiện vi khí hậu tại khu vực Dự án 

TT 
Ký hiệu 

mẫu 
Giờ to 

R 
(%) 

P Lux v (m/s) 
α (Hướng 

gió) 
1 KK1-1 7h10 26,2 73,7 1014 1,020 1,2 - 2,6 80 
2 KK1-2 13h15 35,2 42,2 1016 >25.000 0,1 - 0,3 120 
3 KK2-1 9h30 29,7 73,4 1013 >25.000 0,2 - 0,9 80 
4 KK2-2 14h15 30,3 64,6 1010 >25.000 0,5 - 2,3 110 
5 KK3-1 9h35 28,5 59,2 1015 >25.000 0,2 - 1,2 60 
6 KK3-2 15h45 30,4 56,6 1011 >25.000 0,1 - 0,3 110 
7 KK4-1 8h20 28 66,2 1014 9,270 0,5 - 2,4 65 
8 KK4-2 14h20 30,7 66,7 1010 >25.000 0,2 - 1,6 80 
9 KK5-1 10h45 31,6 68,4 1013 >25.000 < 0,1 - 
10 KK5-2 15h30 29,6 65,9 1010 >25000 0,5 - 1,2 110 
2). Hiện trạng chất lượng nước mặt 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực dự án được trình bày theo 
các bảng dưới đây. 
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Bảng 2.14. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực Dự án 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

08-
MT:2015 
(Cột B1) 

NM01 NM02 NM03 NM04 NM05 

1 Nhiệt độ 0C 31 30 30 30 30 - 

2 Độ đục NTU 27 8 24 14 16 - 

3 Độ mặn %o 6,9 0,4 6,6 7,0 6,9 - 

4 pH - 7,5 7,7 7,3 7,3 7,4 5,5-9 

5 DO mg/l 5,1 5,3 5,4 5,2 5,4 ≥4 

6 TSS mg/l 14 8 7 8 8 50 

7 BOD5 mg/l 10 2 7 3 7 15 

8 COD mg/l 19 4 14 6 14 30 

9 Clorua  mg/l 16232 430 15425 16170 9257 350 

10 Nitrat - N mg/l 1,54 1,09 0,33 0,87 0,94 10 

11 Nitrit - N mg/l 0,26 0,19 0,22 0,28 0,40 0,05 

12 
Amoni - 
N 

mg/l <0,018 0,44 0,06 0,07 
<0,01
8 

0,9 

13 
Photphat 
- P 

mg/l 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,3 

14 Sắt  mg/l 0,91 0,67 0,70 0,69 1,09 1,5 

15 CN mg/l 
<0,000
5 

<0,000
5 

<0,000
5 

<0,000
5 

<0,00
05 

0,05 

16 As mg/l 
<0,000
5 

<0,000
5 

<0,000
5 

<0,000
5 

<0,00
05 

0,05 

17 F mg/l 1,64 1,08 1,49 1,67 1,80 1,5 

18 Dầu mỡ mg/l 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 1,0 

19 
Chất hoạt 
động bề 
mặt 

mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,4 

20 
Tổng 
Coliform 

MPN/10
0ml 

450 210 200 280 120 7500 

Căn cứ vào kết quả phân tích thể hiện về hiện trạng chất lượng nước mặt như 
sau: 

Ô nhiễm hữu cơ: Theo kết quả phân tích, BOD5 và COD đều nằm trong giá trị 
giới hạn đối với nước dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi, hoặc các mục đích sử 
dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột 
B1: BOD5 = 15 mg/L; COD = 30 mg/L), cho thấy nước sông của các nguồn chính 
trong khu vực chưa bị ô nhiễm hữu cơ.  

Ô nhiễm dinh dưỡng: Đánh giá mức độ ô nhiễm chất dinh dưỡng của nước 
được căn cứ trên nồng độ của các chất NH4+, NO3-, PO43-. Kết quả phân tích nêu 
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trên cho thấy, nồng độ NH4+, NO3-, PO43- ở mẫu nước sông thấp hơn rất nhiều so 
với giới hạn tối đa; do yêu cầu chất lượng nước ở mức thấp nên đánh giá chất lượng có 
mức độ ô nhiễm dinh dưỡng không đáng kể. 

Ô nhiễm kim loại nặng: Tất cả các kết quả phân tích kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, 
Zn) đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn tối đa theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT 
(cột B1), cho thấy nguồn nước mặt khu vực xung quanh dự án có mức độ ô nhiễm kim 
loại nặng không đáng kể. 

Ô nhiễm vi sinh: Tất cả các mẫu phân tích đều cho kết quả thấp hơn rất nhiều so 
với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1) nên đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh 
không đáng kể. 
3). Hiện trạng chất lượng nước dưới đất 

Kết quả chất lượng nước dưới đất tại khu vực dự án được trình bày theo bảng 
dưới đây. 

Bảng 2.15. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất tại khu vực Dự án 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 
Kết quả QCVN 01-

1:2018/BYT NN1 NN2 

1 pH - TCVN 6492:2012 7,8 7,7 6,0-8,5 

2 Độ màu Pt-Co 
SMEWW 
2120C:2012 

16 15 15 

3 Độ cứng mg/l 
SMEWW 
2340C:2012 

107 275 350 

4 Cl- mg/l 
SMEWW 4500-Cl-
.B:2012 

54 323 300 

5 
Amoni - 
N 

mg/l EPA Method 350-2 0,42 0,26 3 

6 Sắt mg/l 
SMEWW 4500-
Fe.B:2012 

0,77 0,39 0,5 

7 Asen mg/l 
SMEWW3500-As-
2005 

<0,0005 <0,0005 0,05 

8 E.Coli 
MPN/10
0ml 

TCVN 6187 – 2 
:1996 

KPH KPH 20 

9 
Tổng 
Coliform 

MPN/10
0ml 

TCVN 6187 – 2 : 
1996 

KPH KPH 150 

Ghi chú: KPH – Không phát hiện 
Căn cứ kết quả phân tích thể hiện về hiện trạng chất lượng nước dưới đất tại 

khu vực dự án như sau. 
Các thông số hóa lý thông thường và ion: Các thông số này bao gồm pH, độ 

màu, độ cứng, Cl-; kết quả phân tích cho thấy có một vài thông số vượt chỉ tiêu cho 
phép như: Độ màu tại mẫu nước NN1, Cl- tại mẫu nước NN2. Tuy nhiên các thông số 
này vượt so với QCVN 01-1:2018/BYT là không lớn. Nguyên nhân các chỉ tiêu như 
độ màu, Fe tại mẫu NN1 vượt là do trong quá trình tích trữ nước của hộ dân được lấy 
mẫu trong các hồ chứa không được bảo quản cẩn thận để lộ thiên ngoài trời, vì vậy về 
lâu sẽ tạo điều kiện phát sinh rong tảo nên khi lấy mẫu này phân tích dẫn đến chỉ tiêu 
màu không đạt và bị nhiễm bẩn bởi các chất vô cơ (Cu2+, Fe3+) gây ảnh hưởng đến 
chỉ tiêu Fe. 
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Các thông số còn lại pH, độ cứng đều thấp hơn so với QCVN 01-1:2018/BYT. 
Từ đó chúng ta có thể thấy nước cấp sinh hoạt tại khu vực có dấu hiệu ô nhiễm các 
thông số về hóa lý và ion. 

Ô nhiễm kim loại nặng: Kết quả phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng (Fe, As) 
cho thấy: hàm lượng Fe tại mẫu NN1 (0,77 mg/L) vượt so với QCVN 01-1:2018/BYT 
(0,5 mg/L), thông số As vẫn thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT. 
Từ đó có thể kết luận nước cấp sinh hoạt tại khu vực dự án có dấu hiệu ô nhiễm kim 
loại nặng Fe. 

Ô nhiễm vi sinh: Mẫu phân tích đều cho kết quả không phát hiện đạt quy chuẩn 
QCVN 01-1:2018/BYT nên đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh không đáng kể. 

Từ các kết quả phân tích ở trên, chất lượng nước cấp sinh hoạt tại khu vực dự 
án là không được tốt, có một vài thông số sau kết quả phân tích vượt so với giới hạn 
tối đa theo QCVN 01-1:2018/BYT như: kim loại nặng Fe, độ màu, Cl-. Tuy nhiên, cấp 
độ vượt không cao và có khả năng cải thiện được. 
4). Hiện trạng chất lượng đất 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tại xung quanh khu vực dự án 
được thể hiện theo bảng dưới đây. 

Bảng 2.16. Kết quả phân tích chất lượng đất xung quanh khu vực Dự án 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 
QCVN 03-
MT:2015/B
TNMT (Đất 

công 
nghiệp) Đ01 Đ02 Đ03 Đ04 Đ05 

1 Cd mg/kg TCVN 6496:2009 4,3 6,7 21,1 23,7 8,2 1,5 

2 Cr mg/kg TCVN 6496:2009 17,9 10,8 1,6 40,8 19,7 150 

3 As mg/kg TCVN 8467:2010 4,7 5,2 5,1 4,8 5,4 15 

4 Pb mg/kg TCVN 6496:2009 2,1 1,3 3,7 3,4 2,7 70 

5 Cu mg/kg TCVN 6496:2009 12,8 13,1 12,9 13,4 12,9 100 

6 Zn mg/kg TCVN 6496:2009 3,7 4,1 4,5 3,6 3,9 200 

Căn cứ kết vào kết quả phân tích thể hiện về hiện trạng chất lượng đất như sau: 
Tất cả các thông số đều nằm trong mức giới hạn tối đa về chất lượng đất theo QCVN 
03-MT:2015/BTNMT (Đất công nghiệp). Vì vậy, hiện trạng môi trường đất xung 
quanh khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm.  
2.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật  
2.2.1.1. Thực vật phiêu sinh 

(1). Cấu trúc thành phần loài 
Cấu trúc thành phần loài thực vật phiêu sinh ở sông Vàm Cỏ Đông như tại bảng 

sau: 
Bảng 2.17. Cấu trúc thành phần loài thực vật phiêu sinh ở sông Vàm Cỏ Đông 

STT Loài Số lượng loài Thành phần(%) 
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1 Cyanophyta 13 11,1 

2 Chrysophyta 38 32,5 

3 Chlorophyta 39 33,3 

4 Euglenophyta 25 21,4 

5 Dinophyta 2 1,7 

Tổng cộng 117 100,0 

Nguồn: Viện Sinh học Nhiệt đới, 2008 - 2013. 

Phân tích các vật mẫu thu được trên hệ thống sông Vàm Cỏ mùa mưa năm 1999 
và mùa khô năm 2000, xác định được 117 loài, được phân bố theo các ngành. 

Các loài chỉ thị cho sự xâm nhập mặn: Cyclotella meneghiniana, Cyclotella 

stylorum, các loài thuộc chi Coscinodiscus, Synedra, đa phần di nhập tới khu vực Trà 

Cú trên sông Vàm Cỏ Đông. Loài Achnanthes brevipes, Nitzschia sigma, các loài 

thuộc chi Gyrosigma chỉ phân bố đến khu vực Bến Lức. 

Các loài chỉ thị cho môi trường nước acid phân bố khá đều và thường xuyên ở 

các điểm thu mẫu: Diatoma elongatum, Eunotia pectinalis, Eunotia robusta, Eunotia 

Zasuminensis, Eunotia tautoniensis, Eunotia subrobusta, Gonatozygon pilosum, 

Closterium acutum, Closterium kuetzingii. 

Các loài chỉ thị cho môi trường nước giàu dinh dưỡng và nhiễm bẩn hữu cơ 
xuất hiện ở hầu hết các điểm thu mẫu: Oscillatoria princeps, Melosira granulata, 

Euglena acus, Euglena spirogyra, Phacus longicauda, Trachelomonas volvocina, 

Strombomonas napiformis. 
(2). Cấu trúc số lượng 

Số lượng thực vật phiêu sinh ở sông Vàm Cỏ Đông: 5.900.000 - 54.450.000 

tb/m3. Loài ưu thế Eunotia tautonensis, Closterium acutum. 
2.2.1.2. Động vật phiêu sinh 

(1). Cấu trúc thành phần loài 
Cấu trúc thành phần loài động vật phiêu sinh ở sông Vàm Cỏ Đông trình bày tại 

bảng sau: 
Bảng 2.18. Cấu trúc thành phần loài động vật phiêu sinh ở sông Vàm Cỏ Đông 

STT Loài Số lượng loài Thành phần(%) 

1 Rotatoria 32 46,4 

2 Cladocera 13 18,8 

3 Copepoda 11 15,9 

4 Ostracoda 1 1,5 

5 Protozoa 7 10,1 

6 Larva 5 7,3 

Tổng cộng 69 100,0 

Nguồn: Viện Sinh học Nhiệt đới, 2008 - 2013. 
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Phân tích số mẫu thu được từ khu vực Gò Dầu đến Bến Lức, đã phát hiện được 

69 loài và 5 dạng ấu trùng, trong đó chỉ có loài Schmackeria bulbosa và ấu trùng Zoe 

của tôm là có nguồn gốc cửa sông, các loài còn lại là các loài nước ngọt. 

Cũng như thực vật phiêu sinh, số loài động vật phiêu sinh ở sông Vàm Cỏ Đông 
chỉ thị cho môi trường nước acid và phân bố ở hầu hết các điểm thu mẫu: Scaridium 

longicaudum, Trichocerca (Diurella) tigris, Trichocerca (Trichocerca) pusilla, Lecane 

(Lecane) luna, Lecane (Monostyla) bulla, Brachionus quadridentatus, Platyias 

quadricornis, Latonopsis australis, Macrothrix triserialis, Macrothrix spinosa, 

Ilyocryptus halyi, Alona davidi, Biapertura karua. 

Các loài chỉ thị cho môi trường giàu chất hữu cơ và nhiễm bẩn xuất hiện ở sông 

Vàm Cỏ Đông nhiều gồm: Polyarthra vulgaris, Brachionus quadridentatus, Brachionus 

calyciflorus, Sinantheria socialis, Moina dubia, Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops 

hyalinus. 
(2). Cấu trúc số lượng 

Số lượng động vật phiêu sinh ở sông Vàm Cỏ Đông từ 3.000 - 77.000 con/m3, 

mùa khô lớn hơn mùa mưa. 
Các loài ưu thế: Polyarthra vulgaris, Asplanchna sieboldi, Brachionus 

quadridentatus, Keratella cochlearis, Bosmina longirostris, Thermocyclops hyalinus, 

Schmackeria bulbosa, Nauplius copepoda. 
2.2.1.3. Động vật đáy 

(1). Cấu trúc thành phần loài 
Cấu trúc thành phần loài động vật đáy ở sông Vàm Cỏ Đông như tại bảng sau: 
Bảng 2.19. Cấu trúc thành phần loài động vật đáy ở sông Vàm Cỏ Đông. 

STT Loài Số lượng loài Thành phần(%) 

1 Polychaeta 5 15,1 

2 Oligochaeta 3 9,1 

3 Mollusca 9 27,3 

4 Crustacea 7 21,2 

5 Insecta larva 9 27,3 

Tổng cộng 33 100,0 

Nguồn : Viện Sinh học Nhiệt đới, 2008 - 2013. 

Loài giáp xác Grandidierella lignorum chỉ xuất hiện ở Bến Lức. Ấu trùng côn 

trùng bao gồm các dạng ưa phèn, phân bố chủ yếu ở phía thượng nguồn lưu sông Vàm 
Cỏ Đông. 
(2). Cấu trúc số lượng 

Số lượng động vật đáy ở sông Vàm Cỏ Đông: 70 - 220 con/m2, ưu thế là các 
loài Brachiura sowerbyi, Limnodrilus hoffmeisteri, Chironomidae, Philopotamidae. 
Khu vực Đức Huệ, Trà Cú, Bến Lức bị nhiễm bẩn được thể hiện bằng sự phát triển số 
lượng của loài Limnodrilus hoffmeisteri.
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CHƯƠNG 3.  

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ  
ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Đối với phạm vi thực hiện đánh giá tác động môi trường, sẽ đánh giá tác động 
cho 02 giai đoạn cụ thể bao gồm giai đoạn triển khai xây dựng và giai đoạn vận hành. 

Trên cơ sở các tác động đó, Chủ dự án sẽ đề ra các biện pháp, công trình bảo vệ 
môi trường tương ứng cho từng tác động đã được đánh giá một cách phù hợp, hiệu quả 
và đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đối với từng tác động đã được đánh 
giá. Các tác động và biện pháp giảm thiểu được đánh giá chi tiết như sau: 
3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ 
ÁN  
3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng 
3.1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án 

(1). Phát quang và thu dọn sinh khối 
Căn cứ vào hiện trạng, do thời gian dài chưa xây dựng nên diện tích đất của GĐ 

2 có cây bụi mọc nhiều cần phát dọn trước khi xây dựng. Diện tích cây bụi ước tính là 

231,2 ha. 

Căn cứ vào hiện trạng, khối lượng sinh khối phát sinh có thể được ước tính dựa 

vào thống kê của Viện sinh học nhiệt đới: 
Bảng 3.1. Sinh khối phát sinh từ dự án 

STT Loại đất trồng 
Diện tích 

(ha) 

Mức sinh khối 
(tấn/ha) 

Khối lượng 

(tấn) 

1 
Đất vườn (bắp, cỏ, cây bụi 
khác…) 

231,2 6,2 1.433,44 

Tổng cộng 231,2  1.433,44 

Nguồn: Viện Sinh học Nhiệt đới, 2000. 

Như vậy, tổng khối lượng sinh khối phát sinh từ dự án khoảng 1.433,44 tấn. 
Lượng sinh khối này khi phân hủy sẽ gây mùi khó chịu, gây mất mỹ quan khu vực và 
quan trọng là nếu không có biện pháp thu gom và xử lý hợp lý sẽ gây ô nhiễm nguồn 
nước ngầm, chất lượng đất khi mưa xuống. 
(2). Đánh giá tác động của hoạt động san lấp tạo mặt bằng 

Bố trí 04 lán trại cho việc triển khai xây dựng GĐ 2, đối với GĐ 1 thì không bố 
trí lán trại. Việc bố trí lán trại gây phát sinh nước thải sinh hoạt, chất thải sinh hoạt và 
cụ thể sẽ được đánh giá như sau: 
1). Nguồn tác động liên quan đến chất thải 
(a). Ô nhiễm do bụi phát sinh từ đào đắp, vận chuyển cát đất san lấp mặt bằng 
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Trong san lấp mặt bằng dự án, thì các hoạt động đào, đắp và vận chuyển cát đất 

san lấp sẽ làm phát sinh ra bụi (bụi lơ lửng và bụi lắng). 

Theo Chương I, Chủ dự án sẽ tiến hành xây dựng mạng lưới cấp thoát nước và  hệ 

thống xử lý nước thải, xử lý nước cấp cho GĐ 1. Khi đó khối lượng đất đá để đào đắp 

như sau: 
− Khối lượng đất đào là: 2.829.145 m3. 

Đồng thời, Chủ dự án sẽ tiến hành san nền và xây dựng cơ sở hạ tầng KCN (hệ 

thống xử lý nước thải, xử lý nước cấp, các hồ sự cố khu tập kết chất thải rắn, đường 

giao thông, mạng lưới cấp thoát nước), khối lượng đất đá để san lấp, đào đắp và nâng 

nền mặt bằng KCN chủ yếu là phát sinh ở GĐ 2 cụ thể là: 

− Khối lượng đất đắp là: 6.058.928 m3; 

− Khối lượng đất đào là: 2.187.008 m3. 

Như vậy tổng thể tích đất đào đắp trong quá trình san lấp mặt bằng khoảng 

11.075.081m3. Bên cạnh đó, Công ty chủ trương mua vật liệu san lấp từ chân công 

trình, không tổ chức khai thác vận chuyển về công trường. 

Tải trọng đất đá trung bình là 1,45 tấn/m3, nên tổng khối lượng đất đá được đào 
đắp là khoảng 16.058.867 tấn. Với hệ số ô nhiễm bụi trung bình là 0,134 kg/tấn cát đất 

đào đắp, thì tổng tải lượng bụi phát sinh trung bình do việc đào, đắp trong thời gian 

san lấp mặt bằng là khoảng 2.151.888 kg. 

Ước tính sơ bộ hệ số phát thải bụi bề mặt và nồng độ bụi trong thể tích tác động 

bề mặt đối với con người theo phương pháp đánh giá sơ bộ của Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO). Kết quả được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.2. Hệ số phát thải và nồng độ bụi ước tính phát sinh trong quá trình đào đắp. 

STT 
Tải lượng * 

(kg/ngày) 

Hệ số phát thải bụi bề mặt 

** (g/m2/ngày) 

Nồng độ bụi trung bình 

*** (mg/m3) 

1 1.0247,087 2,546 10,61 

Ghi chú: 

* : Tải lượng (kg/ngày) = Tổng tải lượng bụi (kg)/ Số ngày thi công (ngày) 

Tổng số ngày thi công san lấp mặt bằng trong giai đoạn 2 của dự án là 210 

ngày (07 tháng); 

**: Hệ số tải lượng bụi bề mặt (g/m2/ngày )= Tải lượng (kg/ngày) x 103 / Diện tích 

(m2) 

Diện tích mặt bằng dự án là 4.024.600 m2; 

***: Nồng độ trung bình (mg/m3/giờ) = Tải lượng (kg/ngày) x 106/24/V (m3) 

Thể tích tác động trên mặt bằng dự án V = S x H với S = 4.024.600 m2 và H = 10 m 

(vì chiều cao đo các thông số khí tượng là 10 m); 

Theo bảng 3.4, hệ số phát thải bụi bề mặt và nồng độ bụi trung bình có giá trị 
cao (2,546 g/m2/ngày và 10,61 mg/m3). Nếu so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT 
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(trung bình 0,3 mg/m3) thì nồng độ bụi trung bình phát sinh trên khu vực dự án trong 

quá trình san lấp vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép là 35,36 lần.  

(b). Tác động do nước thải 
Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn này là: 

− Nước thải từ sinh hoạt của công nhân; 

Tác động đến môi trường nước do quá trình chuẩn bị dự án chủ yếu là nước thải 

sinh hoạt của các công nhân tham gia việc phát quang thảm thực vật. Thành phần các 

chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: các chất cặn bỏ, các chất lơ lửng 

(SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N/P) và vi sinh gây bệnh 

(Coliforms/E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa 

lượng lớn các vi khuẩn gây bệnh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước 

ngầm khi không được xử lý. Do đặc tính sinh hoạt vùng nông thôn là sử dụng nguồn 

nước mặt, nước ngầm tầng nông chưa qua giai đoạn xử lý nên khả năng lan truyền 

bệnh rất lớn. 

Căn cứ vào hoạt động thực tế trong quá trình xây dựng hoàn chỉnh GĐ 1 và căn 
cứ vào TCXDVN 33:2006, Cấp nước – mạng lưới đường ống công trình – tiêu chuẩn 

thiết kế, tiêu chuẩn nước cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại công trường 45 

lít/người.ngày và căn cứ vào nhu cầu nhân lực của đơn vị xây dựng làm cơ sở tính toán 

lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh.  

Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở định mức nước thải và 

số lượng công nhân. Theo TCXDVN 33:2006, Cấp nước – mạng lưới đường ống công 

trình – tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn nước cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại 

công trường 45 lít/người.ngày. Định mức phát sinh nước thải sinh hoạt là 0,045 

m3/người/ngày (tương đương khoảng 100% nước cấp). Lượng công nhân lao động tại 

công trường ước tính trung bình 10 người/ngày. Như vậy, tổng lưu lượng nước thải 

sinh hoạt phát sinh trong quá trình chuẩn bị dự án dự án là khoảng 0,45 m3/ngày. 
Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh 

hoạt chưa qua xử lý) được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.3. Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh hoạt đưa vào môi trường (nước 

thải sinh hoạt chưa qua xử lý) 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) 
1 BOD5 45 – 54  

2 COD 72 – 102 

3 Chất rắn lơ lửng 70 – 145  

4 Dầu mỡ động thực vật 10 – 30 

5 Tổng N 6 – 12 

6 Amoni 0,8 – 4,0 

7 Tổng P 2,4 – 4,8 
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Nguồn: Rapid Environmental Asessment, WHO, 1993. 

 Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn 
thi công xây dựng dự án như được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.4. Tải lượng chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) trong 

giai đoạn thi công xây dựng dự án 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/ngày) 
1 BOD5 11,25 – 13,5 

2 COD 18 – 25,5 

3 Chất rắn lơ lửng 17,5 – 36,25 

4 Dầu mỡ động thực vật 2,5 – 7,5 

5 Tổng N 1,5 – 3 

6 Amoni 0,6 – 1,2 

7 Tổng P 0,2 – 1 

 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán dựa trên tải 
lượng ô nhiễm, lưu lượng nước thải và hiệu suất xử lý của bể tự hoại 03 ngăn khoảng 
60%, kết quả được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.5. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) 

Không qua xử 
lý 

Xử lý bằng bể 
tự hoại 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột B 

1 pH - - 5 – 9  

2 BOD5 468 – 562  187 – 225 50 

3 COD 750 – 1.062 300 – 425 - 

4 Chất rắn lơ lửng 729 – 1.510 292 – 604 100 

5 
Dầu mỡ động 

thực vật 
104,2 – 312,5 41,7 – 125,0 20 

6 Tổng N 62 – 125 25 – 50 50 

7 Amoni 25 – 50 10 – 20 10 

8 Tổng P 8,33 – 41,66 3,33 – 16,67 10 

 Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt (cột B). 

 Nhận xét: 
 Số liệu trên cho thấy nước thải chưa qua xử lý có các chỉ tiêu ô nhiễm vượt quy 
chuẩn hiện hành QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Do đó, lượng nước thải này sẽ được 
xử lý trước khi thải ra môi trường. 
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Như vậy, nếu nước thải sinh hoạt phát sinh tại mỗi lán trại không được xử lý mà 
xả thẳng vào môi trường sẽ gây tác động đến môi trường nước mặt trong khu vực dự 
án. 

(c). Tác động do chất thải rắn 

 Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động của công nhân chủ 

yếu là túi ni lông, giấy vụn, bao gói thức ăn thừa… 

 Theo mức tính trung bình, lượng chất thải rắn phát sinh trên đầu người là 0,5 - 

0,7 kg/người/ngày (theo tài liệu Chất thải rắn của PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, ĐHQG, 
TpHCM năm 2006). Do đó, với số lượng khoảng 10 công nhân làm việc trên công 

trường, lượng rác sinh hoạt ước tính khoảng 5-7 kg/ngày. 

 Với khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại mỗi lán trại được trình bày ben 

trên, nếu không có biện pháp thu gom, xử lý thì sẽ gây ảnh hưởng đến mỹ quan, tác 

động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây nguy cơ phát sinh và 
lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công.  
2). Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 
(a). Ảnh hưởng chất lượng nguồn nước mặt 

 Quá trình san nền có thể làm gia tăng độ đục của nguồn nước tiếp nhận do nước 

mưa chảy tràn. Tuy nhiên, với phương pháp thi công đã đề ra thì tác động nêu trên chỉ 
mang tính chất cục bộ và ngắn hạn. 

(b). Ngập úng tạm thời 
Trong quá trình xây dựng dự án, tình trạng ngập úng tạm thời có thể xảy ra nếu 

không có biện phấp và án thi công phù hợp. Bên cạnh đó, khi tiến hành san lấp thì độ 
dốc tự nhiên tại khu vực dự án có sự thay đổi gây ảnh hưởng tới quá trình thoát nước 
tự nhiên trong khu vực khi có mưa lớn sẽ dẫn đến ngập úng cục bộ và gây xói mòn. 
Tuy nhiên, tình trạng ngập úng sẽ được khắc phục khi hệ thống thoát nước mưa được 
xây dựng xong. 
3.1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

(1). Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, 
máy móc thiết bị 
1). Nguồn tác động liên quan đến chất thải 
(a).  Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

Hoạt động thi công xây dựng dự án được thực hiện theo phương pháp cuốn 

chiếu và theo thời gian rất dài. Vì vậy, khi tính toán nồng độ ô nhiễm sẽ có sai số theo 

từng ngày. Bên cạnh đó, Dự án khi triển khai sẽ tiến hành đồng thời việc vận chuyển 

trang thiết bị máy móc cho GĐ 1 và GĐ 2. Do đó, sẽ đánh giá tác động cho giai đoạn 

vận chuyển nguyên vật liệu máy móc thiết bị cho cả hai giai đoạn. 

Hoạt động thi công xây dựng dự án cần một số lượng phương tiện vận chuyển 

để chuyên chở vật liệu xây dựng. Nguồn nguyên vật liệu xây dựng dự án được lấy từ 

TPHCM và các tỉnh lân cận: Long An, cự ly vận chuyển từ 10 km – 35 km, trung bình 



133 
 
 

khoảng 20 km. Khối lượng nguyên vật liệu này được vận chuyển đến dự án bằng xe 

vận tải nặng với tải trọng trung bình 10 tấn, nguyên liệu sử dụng là dầu DO. Căn cứ 

trên khối lượng nguyên vật liệu, thời gian thi công và tải trọng của phương tiện vận 

chuyển tính toán được tổng số lượt xe cần thiết để vận chuyển nguyên vật liệu là 26-40 

lượt. 

Các phương tiện vận tải sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải chứa các chất 

ô nhiễm không khí. Thành phần khí thải chủ yếu là COx, NOx, SOx, cacbuahydro, 

aldehyd, bụi. 
Bảng 3.6. Hệ số ô nhiễm đối với xe vận tải công suất 3,5 – 16 tấn sử dụng dầu diesel 

(kg/1000 km). 

STT Chất ô nhiễm 
Bụi SO2 NOx CO VOC 

(kg/U) 

1 
Khu vực ngoại thành – Hệ 

số ô nhiễm 
0,9 4,15 x S 14,4 2,9 0,8 

Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993.  

Ghi chú : 

S là hàm lượng lưu huỳnh (S) trong dầu DO (0,05%). 

Với hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%; thì tải lượng các chất ô 

nhiễm sinh ra được tính ở: 
Bảng 3.7. Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ xe vận tải. 

STT Chất ô nhiễm 
Tải lượng/ 1000 

km (kg) 

Tổng tải lượng 

(kg) 

Tải lượng trung 

bình (kg/ngày) 

1 SO2 0,2075 18,6 0,052 

2 NOx 14,4 1290,8 3,59 

3 CO 2,9 259,96 0,72 

4 VOC 0,8 71,7 0,2 

Nhận xét: Khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển có chứa chất ô nhiễm 

không nhiều, hơn nữa khu vực dự án tương đối rộng, đồng thời không gian phân bố 

khí thải là rất lớn nên ảnh hưởng của khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ dự án là không đáng kể. 

Dự báo tải lượng bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển 

Dự báo nồng độ khí thải từ các thiết bị vận chuyển trên tuyến đường vận 

chuyển theo không gian được tính theo công thức Sutton sau: 

Trong đó: 

 C(x,y,z): Nồng độ các chất ô nhiễm tại vị trí x (mg/m3). 
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 E: tải lượng phát sinh (mg/s). 

 U: tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình 4 m/2. 

 H: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (0,2m). 

 X: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi (m). 

 Z: chiều cao điểm tính (m), tính ở độ cao 1,2 m. 
Kết quả tính toán nồng độ phát tán khí thải được trình bày tại Error! Reference 

source not found.: 
Bảng 3.8. Kết quả tính toán nồng độ phát tán khí thải 

STT 
Khoảng cách theo 
hướng gió thổi (m) 

Khí thải (µg/m3) 

SO2 NOx CO VOC 

1 10 47,022 1909,59 651,2 180,91 

2 50 11,16 503,44 154,62 42,95 

3 100 5,94 276,599 82,32 22,86 

4 150 4,108 96,475 56,89 15,8 

5 200 3,163 86,409 43,78 12,164 

6 250 2,58 66,811 35,74 9,924 

7 300 2,187 61,867 30,25 8,419 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(trong 24h) 
125 100 -  -  

Kết quả tính toán cho thấy: 

− Nồng độ NOx phát sinh trên tuyến vận chuyển sẽ vượt giới hạn cho phép QCVN 

05:2013/BTNMT (trong 24h) ở khoảng cách <100 m. 

− Nồng độ SO2 nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (trong 

24h). 

Nhu vậy, quá trình hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu sẽ gây tác động trực 
tiếp đến người dân sinh sống trên tuyến đường Nguyễn Du. 

(b). Bụi phát tán do quá trình lưu giữ, bảo quản nguyên vật liệu 

Nguồn gây phát sinh bụi do hoạt động bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu tại 

công trường xây dựng sẽ gây phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Bụi chủ yếu phát 

tán ra từ các nguồn vật liệu như cát, đá, xi măng và một phần từ sắt thép. 

Theo tính toán sơ bộ thì tổng khối lượng nguyên vật liệu cần sử dụng cho công 

trình là 13.600 tấn/module (xi măng, cát, đá, sắt thép, gỗ…). Như vậy, nếu quy ước hệ 

số phát thải tối đa của bụi phát sinh bụi từ nguyên vật liệu xây dựng trong quá trình 

vận chuyển, bốc dỡ khoảng 0,075 kg/tấn thì tổng lượng bụi phát sinh từ quá trình này 

là 1.020 kg bụi/tổng thời gian xây dựng (7 tháng). 
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 Bụi phát sinh do quá trình này tác động đến sức khỏe của công nhân trực tiếp làm 

công tác này. Tác động này có thể ứng phó bằng cách trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao 

động cho công nhân. 
2). Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 
(a). Tác động đến các dạng tài nguyên sinh vật ở lân cận dự án 

 Trong giai đoạn xây dựng cơ bản của dự án, do quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng đến công trường sẽ xuất hiện nhiều bụi, chủ yếu là bụi vô cơ, che phủ 

thân, lá cây làm giảm khả năng quang hợp, cản trở tự phát triển của cây xanh trong 

khu vực lân cận dự án. Tuy nhiên, hiện tại khu vực lân cận chủ yếu là nhà máy và đất 

trống, cỏ dại mọc nên hệ sinh thái khu vực không phong phú, giá trị sinh học không 

cao và trong khu vực dự án hoàn toàn không có loài động vật quý hiếm nào nên ảnh 

hưởng của dự án đối với tài nguyên sinh vật là không đáng kể. Tuy nhiên, để giảm bớt 

các tác động từ bên ngoài (bụi, tiếng ồn,…) thì Dự án sẽ tính đến việc trồng cây xanh 

(trồng các lại cây Bàng đài loan, dầu, phượng) để tạo vùng cách ly ô nhiễm với môi 

trường xung quanh và tạo cảnh quan cho khu vực. 

(b). Ảnh hưởng đến giao thông khu vực 

Việc bắt đầu tiến hành chuẩn bị mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình 

của Dự án với qui mô khá lớn sẽ làm gia tăng mật độ của các phương tiện giao thông, 

chuyên vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, điều động thêm máy móc thiết bị, tập 

kết thêm công nhân,... Nếu không có sự kết hợp hài hòa và việc sắp xếp cũng như quản 

lý khoa học thì các công đoạn sẽ gây ra ảnh hưởng lẫn nhau và ít nhiều sẽ gây ra các 

ảnh hưởng xấu đến môi trường. Lưu lượng xe cộ, container vận tải dẫn đến công 

trường sẽ tăng lên một cách đáng kể, từ đó sẽ gia tăng thêm bụi, tiếng ồn, các ô nhiễm 

nhiệt cũng như tai nạn lao động. Đặc biệt trên tuyến đường dẫn vào công trình theo 

đường bộ sẽ dễ xảy ra nguy cơ ùn tắc giao thông và cản trở lối đi lại của công nhân và 

việc vận chuyển hàng hóa của của các doanh nghiệp lân cận. 
(2). Đánh giá, dự báo tác động của hoạt động thi công các hạng mục công trình của 
dự án 
Quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án bao gồm:  

− Xây dựng mạng lưới cấp, thoát nước cho GĐ 1 và GĐ 2; 

− Nâng công suất trạm xử lý nước cấp cho GĐ 1 và GĐ 2; 

− Xây dựng và nâng công suất các trạm xử lý nước thải (khu đa ngành, khu dệt 

nhuộm) cho GĐ 1 và GĐ 2; 

− Xây dựng các hồ sự cố cho GĐ 1 và GĐ 2; 
1). Nguồn tác động liên quan đến chất thải 
(a). Tác động do bụi và khí thải 
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a). Bụi từ hoạt động đào móng công trình 
Ô nhiễm do bụi đất, đá từ khâu đào móng các công trình xây dựng nhà xưởng, 

các công trình HTXLNT, công trình sự cố sẽ tác động xấu đến người lao động thi công 

công trình, tác động tới môi trường xung quanh, đặc biệt nếu thi công vào mùa khô. 

Hiện tại, nồng độ bụi trong khu vực dự án tương đối thấp, trong quá trình thi công xây 

dựng thì nồng độ bụi sẽ gia tăng đáng kể. Tuy nhiên do thi công xây dựng theo hình 

thức cuốn chiếu từng giai đoạn, khu vực thi công trống trải nên hàm lượng bụi không 

ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xung quanh. Ô nhiễm bụi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

sức khỏe của người lao động thi công xây dựng công trình, người lao động đang làm 
việc tại các công ty trong KCN theo hướng cuối gió. 

Khối lượng đất đá đào móng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong KCN được 

trình bày chi tiết tại bảng sau: 
Bảng 3.9. Khối lượng đất đá đào móng các công trình hạ tầng kỹ thuật 

STT Tên công trình 
Diện tích 

(m2) 

Thể tích móng đào 
(m3) 

1 Các trạm XLNTTT 64.065 422.829 

1.1 Trạm số 2 29.205        192.753  

1.2 Trạm số 3 11.620          76.692  

1.3 Trạm số 4 23.240        153.384  

2 Các hồ sự cố 32.739 138.600 

2.1 Hồ K5-1 12.857 39.600 

2.2 Hồ K7 19.882 99.000 

3 Hệ thống cấp nước 26.000 110.000 

4 Công trình kinh doanh dịch vụ - 8.740 

5 Mạng lưới thoát nước - 128.456,63  

6 Mạng lưới cấp nước - 102.710,4  

Tổng cộng 122.804 1.044.436,03 

Nguồn: Công Ty CP KCN Thành Thành Công, năm 2022 

Tổng khối lượng đất đá đào móng là 1.044.436,03 m3. Tải trọng trung bình của 

đất đá là 1,45 tấn/m3, khối lượng đào móng là: 1.514.432,24 tấn. Lượng đất đá phát 
sinh từ công tác đào móng này sẽ được tận dụng để san lắp mặt bằng các lô đất trong 

phân khu. 

Căn cứ vào thời gian cũng như tiến độ thi công các công trình dự án (tiến hành 

đào móng trong vòng 3 năm (36 tháng), thi công theo hình thức cuốn chiếu – tính toán 

cho cả 02 giai đoạn), với hệ số ô nhiễm bụi từ quá trình đào móng công trình là 0,075 
kg/tấn đất, lượng đất phát sinh từ quá trình đào móng các công trình, chúng tôi dự báo 

tải lượng và nồng độ bụi phát sinh trong quá trình đào móng như tại bảng sau: 
Bảng 3.10. Dự báo tải lượng và nồng độ bụi phát sinh từ quá trình đào móng 
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STT 
Thời 

gian 

Khối lượng 

đất đào 
móng 

(tấn/ngày) 

(*) 

Tải lượng bụi 

phát sinh 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

trung bình 

giờ (mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

1 
36 

tháng 
47.650,06 3.573,75  0,08 0,3 

Nguồn (*): Công ty CP KCN Thành Thành Công, năm 2022 

Trong đó :  
Nồng độ bụi trung bình (mg/m3) = Tải lượng (kg/ngày)x106/24/V (m3); 

Thể tích tác động trên mặt bằng dự án V = S x H với H = 10 m (vì chiều cao đo các 
thông số khí tượng là 10 m). 

 Nhận xét: Bụi phát sinh bao gồm bụi lơ lửng và bụi lắng. Theo kết quả tính toán, 

khối lượng bụi trung bình giờ phát sinh do hoạt động đào móng công trình là khá lớn, 

tuy nhiên do thi công theo hình thức cuốn chiếu,không tập trung vào một thời điểm, 

thời gian thi công kéo dài đến hết giai đoạn = 36 tháng (2018 -2020); mặt bằng thoáng, 

do vậy nồng độ bụi phát sinh cũng sẽ giảm bớt và đạt QCVN 05:2013/BTNMT (0,3 

mg/ m3) nhiều lần. Lượng bụi phát sinh này tác động chủ yếu đến công nhân làm việc 

trực tiếp trên công trường. Do vậy, nhà thầu xây dựng sẽ có những biện pháp giảm 

thiểu những tác động do bụi này. 
b). Bụi, khí thải từ phương tiện thi công xây dựng dự án 
 Tính toán cho GĐ 1 

 Quá trình thi công xây dựng hạ tầng KCN sẽ cần một số thiết bị thi công. Các 

thiết bị này hoạt động dựa trên nguyên tắc chuyển động từ sự đốt nhiên liệu của động 

cơ đốt trong. Do đó, quá trình vận hành máy móc cũng sẽ phát thải ra các nguồn ô 

nhiễm như  bụi, NOx, SO2, CO, VOC. 

Lượng dầu sử dụng cho các thiết bị thi công được ước tính dựa vào các tiêu chí sau: 

− Căn cứ từ hoạt động thực tế khi thi công xây dựng GĐ 1; 

− Theo định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (Quyết định số 

24/2005/QD-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ Xây dựng) và bảng thiết bị thi công; 

− Xuất xứ các loại máy móc thi công. 

− Tình trạng sử dụng của máy móc thiết bị. 

 Từ các tiêu chí trên, có thể tổng hợp được lượng dầu sử dụng cho các máy móc 

thiết bị tại bảng sau: 
Bảng 3.11. Định mức nhiên liệu cho máy móc thiết bị thi công xây dựng 

STT Thiết bị, phương tiện 
Định mức nhiên 

liệu/ca (lít disesel) 
Tổng lượng dầu DO sử 

dụng (lít/giờ) 
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STT Thiết bị, phương tiện 
Định mức nhiên 

liệu/ca (lít disesel) 
Tổng lượng dầu DO sử 

dụng (lít/giờ) 
1 Máy khoan 81,62 11,233 

2 Máy đầm nén (xe lu) 47,76 5,22 

3 Máy xúc gầu trước 55 6,14 

4 Máy lát đường 69 6,55 

5 Xe tải 55,2 6,72 

6 Máy trộn bê tông 53,4 6,60 

7 Cần trục di động 39,7 5,8 

8 Xe ban 56,2 8,08 

9 Xe tưới nước 52,8 9,2 

Tổng cộng 56,44 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

 Tổng lượng dầu DO sử dụng cho toàn bộ hoạt động của các thiết bị thi công cao 

nhất: 56,44 lít/giờ. Khối lượng riêng của dầu DO là 0,85 tấn/m3. Tính được khối lượng 

dầu DO sử dụng của các phương tiện là 47,974 kg/giờ. 

 Đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu hoạt động DO khi hoạt động sẽ làm 

phát sinh: NOx, SO2, CO, THC. 

 Tính toán chỉ với giả thiết các thiết bị máy móc hoạt động cùng lúc, nồng độ ô 

nhiễm xác định ở đây là nồng độ tại khu vực thi công.  

Theo đánh giá nhanh của Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) thì hệ số ô nhiễm đốt dầu 

DO của các phương tiện được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.12. Hệ số và tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO từ các phương tiện thi công 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số tải lượng ô nhiễm 

(kg/tấn) 
Tải lượng ô nhiễm (g/h) 

1 SO2 20S 212,5 

2 NO2 2,84 120,7 

3 CO 0,71 30,2 

4 Bụi 0,28 11,9 

5 THC 0,035 1,5 

Nguồn (*): Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution – WHO, 1993. 

 Theo “Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh”, thể tích 

khí thải phát sinh do đốt 01 kg dầu DO (ở điều kiện chuẩn) khoảng 22 – 24 m3 khí 

thải/kg dầu DO. 

 Lưu lượng khí thải của các phương tiện thi công trong 01 giờ là: 

Qk = 24 (m3 chuẩn/kgNL) x 47,974 (kg/h) = 1.151,376 (m3/h ở điều kiện chuẩn) 

 Từ đó tính toán ra được nồng độ các chất ô nhiễm phát thải được trình bày tại 

bảng sau: 
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Bảng 3.13. Nồng độ các khí ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện thi công (đơn 
vị tính bằng mg/m3 ở điều kiện tiêu chuẩn) 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ khí thải 
QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B (kp = 1; kv = 0,8) 

1 SO2 mg/m3 208,33 400 

2 NO2 mg/m3 118,33 680 

3 CO mg/m3 29,58 800 

4 Bụi mg/m3 11,67 160 

5 THC mg/m3 1,46 - 

 Kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải khi đốt nhiên 

liệu dầu DO của các phương tiện thi công trong công trường đều đạt theo quy chuẩn 

cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp = 1; kv = 0,8) (Cmax = C x kq x kv). 

 Phép tính trên chỉ giả sử nguồn thải là một nguồn điểm, tất cả máy móc thiết bị 
đều tập trung tại một chỗ. Trên thực tế, nồng độ các chất ô nhiễm sẽ thấp hơn rất nhiều 
do khu vực thi công có diện tích rộng, các máy móc thiết bị không bố trí tập trung 
cùng một vị trí và cùng thời điểm. 
Tính toán cho GĐ 2 

 Quá trình thi công xây dựng hạ tầng KCN sẽ cần một số thiết bị thi công. Các 

thiết bị này hoạt động dựa trên nguyên tắc chuyển động từ sự đốt nhiên liệu của động 

cơ đốt trong. Do đó, quá trình vận hành máy móc cũng sẽ phát thải ra các nguồn ô 

nhiễm như  bụi, NOx, SO2, CO, VOC. 

 Lượng dầu sử dụng cho các thiết bị thi công được ước tính dựa vào các tiêu chí 

sau: 

− Căn cứ từ hoạt động thực tế khi thi công xây dựng GĐ 1; 

− Theo định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng (Quyết định số 

24/2005/QD-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ Xây dựng) và bảng thiết bị thi công; 

− Xuất xứ các loại máy móc thi công. 

− Tình trạng sử dụng của máy móc thiết bị. 

Từ các tiêu chí trên, có thể tổng hợp được lượng dầu sử dụng cho các máy móc thiết bị 
tại bảng sau: 

Bảng 3.14. Định mức nhiên liệu cho máy móc thiết bị thi công xây dựng 

STT Thiết bị, phương tiện 
Định mức nhiên 

liệu/ca (lít disesel) 
Tổng lượng dầu DO sử 

dụng (lít/giờ) 
1 Máy ủi 108 CV 77,2 10,32 

2 Máy khoan 81,62 11,233 

3 Máy đầm nén (xe lu) 47,76 5,22 

4 Máy xúc gầu trước 55 6,14 

5 Máy cạp đất 65 7,13 
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STT Thiết bị, phương tiện 
Định mức nhiên 

liệu/ca (lít disesel) 
Tổng lượng dầu DO sử 

dụng (lít/giờ) 
6 Máy lát đường 69 6,55 

7 Xe tải 55,2 6,72 

8 Máy trộn bê tông 53,4 6,60 

9 Máy đập bê tông 49,6 5,58 

10 Cần trục di động 39,7 5,8 

11 Máy nén 34,19 4,2 

12 Xe ban 56,2 8,08 

13 Xe tưới nước 52,8 9,2 

Tổng cộng 149,31 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

 Tổng lượng dầu DO sử dụng cho toàn bộ hoạt động của các thiết bị thi công cao 

nhất: 149,31 lít/giờ. Khối lượng riêng của dầu DO là 0,85 tấn/m3. Tính được khối 

lượng dầu DO sử dụng của các phương tiện là 126,92 kg/giờ. 

 Đối với các phương tiện sử dụng nhiên liệu hoạt động DO khi hoạt động sẽ làm 

phát sinh: NOx, SO2, CO, THC. 

 Tính toán chỉ với giả thiết các thiết bị máy móc hoạt động cùng lúc, nồng độ ô 

nhiễm xác định ở đây là nồng độ tại khu vực thi công.  

 Theo đánh giá nhanh của Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) thì hệ số ô nhiễm đốt 

dầu DO của các phương tiện được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.15. Hệ số và tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO từ các phương tiện thi công 

STT Chất ô nhiễm 
Hệ số tải lượng ô nhiễm 

(kg/tấn) 
Tải lượng ô nhiễm (g/h) 

1 SO2 20S 212,5 

2 NO2 2,84 120,7 

3 CO 0,71 30,2 

4 Bụi 0,28 11,9 

5 THC 0,035 1,5 

Nguồn (*): Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution – WHO, 1993. 

 Theo “Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh”, thể tích 

khí thải phát sinh do đốt 01 kg dầu DO (ở điều kiện chuẩn) khoảng 22 – 24 m3 khí 

thải/kg dầu DO. 

 Lưu lượng khí thải của các phương tiện thi công trong 01 giờ là: 

Qk = 24 (m3 chuẩn/kgNL) x 126,92 (kg/h) = 3.045,93 (m3/h ở điều kiện chuẩn) 

Từ đó tính toán ra được nồng độ các chất ô nhiễm phát thải được trình bày tại bảng 

sau: 
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Bảng 3.16. Nồng độ các khí ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện thi công (đơn 
vị tính bằng mg/m3 ở điều kiện tiêu chuẩn) 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ khí thải 
QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B (kp = 1; kv = 0,8) 

1 SO2 mg/m3 551,13 400 

2 NO2 mg/m3 313,04 680 

3 CO mg/m3 78,25 800 

4 Bụi mg/m3 30,87 160 

5 THC mg/m3 3,86 - 

 Kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải khi đốt nhiên 

liệu dầu DO của các phương tiện thi công trong công trường đa số đều đạt theo quy 

chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp = 1; kv = 0,8) (Cmax = C x kq x kv). 

Phép tính trên chỉ giả sử nguồn thải là một nguồn điểm, tất cả máy móc thiết bị đều tập 
trung tại một chỗ. Trên thực tế, nồng độ các chất ô nhiễm sẽ thấp hơn rất nhiều do khu 
vực thi công có diện tích rộng, các máy móc thiết bị không bố trí tập trung cùng một vị 
trí và cùng thời điểm. 

Tổng hợp các tác động của các chất gây ô nhiễm không khí được trình bày tại 

bảng sau: 
Bảng 3.17. Tổng hợp các tác động do các chất ô nhiễm trong môi trường không khí 

S

T

T 

Th

ôn

g 

số 

Tác động 

1 Bụi 
Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi. Gây tổn thương da, giác mạc 

mắt, bệnh ở đường tiêu hóa. 

2 

Kh

í 
axi

t 

(S

Ox, 

NO

x) 

Gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, phân tán vào máu. SO2 có thể nhiễm độc qua 

da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu. 

Tạo mưa axit ảnh hưởng xấu tới phát triển thảm thực vật và cây trồng. Tăng 
cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bêtông và các công trình 

nhà cửa. 

Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. 

3 

Kh

í 
hy

dro 

sun

fua 

H2S là khí có màu lục, dễ lan truyền trong không khí và có mùi trứng thối 

đặc trưng. H2S được oxy hóa nhanh chóng để tạo thành các sulfat, các hợp 

chất có độc tính thấp hơn. H2S ức chế men Cytochromoxydaza (men hô hấp 

WARBURG) cho nên có tác động mạnh tới hệ hô hấp. Ngay ở nồng độ thấp, 

H2S có tác dụng kích thích lên mắt và đường hô hấp. Khi tiếp xúc kéo dài sẽ 

làm giảm khứu giác, nhất là khi tiếp xúc ở nồng độ cao sẽ làm tê liệt khứu 
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S

T

T 

Th

ôn

g 

số 

Tác động 

(H2

S) 

giác. Khi ở nồng độ 5 ppm gây nhức đầu khó chịu, ở nồng độ 500 ppm có 

thể gây tử vong. Tiếp xúc thường xuyên với H2S ở nồng độ dưới mức nồng 

độ gây ô nhiễm cấp tính, có thể phát sinh nhiễm độc mãn tính. Các triệu 

chứng nhiễm độc H2S mãn tính như suy nhước, rối loạn giấc ngủ, đau đầu, 

chóng mặt, khó tập trung, tính khí thất thường, tăng tiết mồ hôi, rối loạn hệ 

thần kinh tự động, viêm phế quản mãn tính và rối loạn tiêu hóa. Có thể có 

bệnh ở mắt và đường viền xanh xám ở răng. Các rối loạn thần kinh có thể 

gặp là liệt, viêm màng não, viêm nhiều dây thần kinh và còn có thể rối loạn 

tâm thần. 

4 

Ox

it 

car

bo

n 

(C

O) 

Là khí độc, có tính chất hóa học gần giống nitơ, ít tan trong nước, có tính 

khử mạnh. CO có phản ứng rất mạnh với hồng cầu hình thành Cacboxyl 

hemoglobin (-COHb), làm hạn chế sự trao đổi, vận chuyển oxy của máu đi 
nuôi cơ thể. Ái lực của CO đối với hồng cầu cao gấp 200 lần so với oxy. Tuy 

nhiên CO không để lại hậu quả bệnh lý lâu dài. Người bị nhiễm CO khi rời 

khỏi nơi ô nhiễm thì nồng độ COHb trong máu giảm dần do CO được thải ra 

ngoài qua đường hô hấp. CO còn là chất khí có khả năng gây hiệu ứng nhà 

kính cao 

5 

Kh

í 
car

bo

nic 

(C

O2) 

Gây rối loạn hô hấp phổi. Gây hiệu ứng nhà kính. Tác hại đến hệ sinh thái 

6 

Hy

dro

car

bo

ns 

Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác quan 

có khi gây tử vong. 

7 

Kh

í 
NH

3 

NH3 là một chất khí gây kích thích đường hô hấp, có mùi khai đặc trưng, có 

khả năng gây ngạt. Khi NH3 có nồng độ cao trong khí quyển có thể gây tổn 

thương vùng mắt, khó thở,…ở nồng độ quá cao có thể gây chết người. 

1

0 

Mù
i 

Gây cảm giác khó chịu cho con người 
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S

T

T 

Th

ôn

g 

số 

Tác động 

hôi 

1

1 

Nh

iệt 

độ 

Gây ảnh hưởng đến khả năng tập trung, gây tác động trực tiếp lên hô hấp, da 

và hệ thần kinh. Tạo cảm giác khó chịu khi tiếp xúc với nhiệt độ cao và gây 

mất nước nghiêm trọng. 

1

2 

Me

rca

pta

ns 

 

Gây kích ứng với da, niêm mạc (mắt, mũi,…), gây nôn, buồn nôn, đau đầu, 

tím, rối loạn ý thức (bất tỉnh), mạch nhanh. 

1

3 

For

ma

lde

hy

de 

Nhiễm nồng độ thấp gây kích thích da, mắt, đường hô hấp, ở liều cao có tác 

động toàn thân, gây ngủ. 

Nhiễm theo đường tiêu hoá với liều lượng cao hơn 200 mg/ngày sẽ gây nôn, 

choáng váng. 

c). Mùi và nhiệt từ nhựa đường khi thi công hệ thống đường giao thông 
 Sau khi thi công hoàn thiện hệ thống mặt đường giao thông, mặt đường sẽ được 
phủ một lớp bê tông nhựa nóng. Bê tông nhựa nóng là một hỗn hợp cấp phối gồm: đá, 
cát, bột khoáng và nhựa đường. Hỗn hợp được nung và trộn ở nhiệt độ từ 140 – 1600C. 

Khi thi công, nhựa nóng từ 90 – 1000C. Thành phần gây ô nhiễm trong quá trình rải 
nhựa là hơi bốc lên từ quá trình nung nóng nhựa đường. Nhựa đường là một chất lỏng 
hay chất bán rắn có độ nhớt cao và có màu đen, thành phần chủ yếu của nhựa đường là 
bitum. 

 Nhựa đường thường có mùi hắc khó chịu, tác động đến các công nhân trực tiếp 
thi công tuyến đường. Nếu công nhân tiếp xúc lâu và không trang bị thiết bị bảo hộ lao 
động thì dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp. Ngoài ra, nếu rải nhựa đường trong điều 
kiện có gió thì mùi của nhựa đường sẽ theo gió phân tán vào môi trường không khí ảnh 
hưởng đến đời sống của dân cư khu vực. Trong quá trình rải nhựa nếu công nhân vận 
hành máy không cẩn thận dễ xảy ra tai nạn như bỏng vì nhựa đường có nhiệt độ rất cao 
(90-1000C). 
d). Ô nhiễm không khí từ công đoạn hàn, sơn, hoàn thiện công trình 

Nguồn ô nhiễm do quá trình, cắt, hàn kim loại khi thi công các khu chức năng 
xây dựng mới, các chất ô nhiễm chủ yếu là bụi, HC, CO và NOx. 

Hệ số ô nhiễm khí thải trong các que hàn được tính theo đường kính của các 

loại que hàn, được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.18. Tỷ lệ các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện kim loại 
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STT Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn 

2,5 3,25 4 5 6 

1 Bụi kim loại (mg/que hàn) 28 50 70 110 158 

2 Khí SOx (mg/que hàn) 32 54 100 154 240 

3 Khí CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 

4 Khí NOx (mg/que hàn) 12 20 30 45 70 

Nguồn : Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (US-EPA), năm 2001. 

Tổng khối lượng que hàn (4mm) sử dụng trong quá trình xây dựng là 15.230 kg 

(1 kg tương đương với 43 que). Tiến độ xây dựng dự án là 12 tháng (khoảng 320 ngày 

làm việc). Vậy số lượng que hàn sử dụng trong 1 ngày làm việc khoảng 2.047que.  

Tải lượng khí thải trong công tác hàn thi công được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.19. Dự báo tải lượng ô nhiễm phát sinh khi hàn điện vật liệu kim loại 

STT 
Chất ô 
nhiễm 

Nồng độ ô nhiễm 
(mg/que hàn.ngày) 

Số lượng que 
hàn 

Tải lượng ô nhiễm 

Q = N*E/106 

(kg/ngày) 

1 Bụi kim loại 70 2.047 0,14329 

2 Khí SOx 100 2.047 0,2047 

3 Khí CO 25 2.047 0,051175 

4 Khí NOx 30 2.047 0,06141 

Ghi chú: 

− N: số lượng que hàn; 

− E: tỷ lệ các chất ô nhiễm khi hàn bằng que hàn có đường kính 4 mm. 

 Qua kết quả tính toán cho thấy, tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ các que 

hàn không lớn, phạm vi ảnh hưởng hẹp, chủ yếu tác động tới người trực tiếp làm việc. 

Công việc hàn chỉ thực hiện trong một thời gian ngắn nên tác động là cục bộ và tạm 

thời. Với các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân phù hợp, sẽ hạn chế được các ảnh 

hưởng xấu đối với công nhân lao động. 

Tổng hợp đánh giá khá năng gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực 

do phát tán bụi, khí thải trong giai đoạn thi công dự án 

Tổng hợp tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải trong giai đoạn thi công được trình 

bày tại bảng sau: 
Bảng 3.20. Tổng hợp tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải trong giai đoạn thi công 

STT 
Chất ô 
nhiễm 

Tải lượng bụi, khí thải (kg/ngày) 

Tổng cộng Bụi, khí thải 

từ máy móc 

thi công 

Bụi phát sinh 

từ đào móng 
công trình 

Bụi khí thải 
từ quá trình 

sơn hàn 
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STT 
Chất ô 
nhiễm 

Tải lượng bụi, khí thải (kg/ngày) 

Tổng cộng Bụi, khí thải 

từ máy móc 

thi công 

Bụi phát sinh 

từ đào móng 
công trình 

Bụi khí thải 
từ quá trình 

sơn hàn 

1 Bụi 0,2856 3.573,75 0,14329 3574,17889 

2 SO2 5,1 - 0,2047 5,3047 

3 NO2 2,8968 - 0,051175 2,947975 

4 CO 0,7248 - 0,06141 0,78621 

5 THC 0,036 - - 0,036 

Dự báo nồng độ khí thải từ máy móc thiết bị thi công xây dựng theo không gian 

được tính theo mô hình Gauss. Kết quả tính toán nồng độ phát tán khí thải được trình 

bày tại bảng sau: 
Bảng 3.21. Kết quả tính toán nồng độ phát tán khí thải 

STT 

Khoảng 
cách theo 

hướng gió 
thổi (m) 

Khí thải (µg/m3) 

Bụi SO2 NOx CO THC 

1 5 79871,09 7,55487 33,42869 50,12565 0,874652 

2 10 30555,49 2,664302 11,78718 0,176388 0,307795 

3 50 1813,004 0,159136 0,696837 1,047562 0,018256 

4 100 520,324 0,045936 0,200784 0,302261 0,005281 

5 150 250,6769 0,021328 0,096258 0,14492 0,002565 

6 200 149,0512 0,013125 0,057282 0,086952 0,001509 

7 250 99,59327 0,008203 0,038385 0,057968 0,001056 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(trong 1h) 

300 350 200 30.000 - 

Kết quả tính toán cho thấy: 

− Nồng độ Bụi vượt giới hạn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT (trong 1h) tại vị trí 
cách nguồn phát sinh chất thải khoảng ≤ 10 m. 

− Nồng độ SO2, NOx, CO, THC đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 

05:2013/BTNMT. 

 Vậy đối tượng chịu tác động chủ yếu là công nhân làm việc trên công trường, tác 

động tới dân cư trong khu vực là không đáng kể. 
(b). Tác động do nước thải 

Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn xây dựng dự án là: 
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− Nước thải từ sinh hoạt của công nhân; 

− Nước mưa chảy tràn qua toàn bộ khu đất dự án; 

a). Tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng 
Tác động đến môi trường nước do quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu là 

nước thải sinh hoạt của các công nhân xây dựng. Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu 

trong nước thải sinh hoạt gồm: các chất cặn bỏ, các chất lơ lửng (SS), các hợp chất 

hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N/P) và vi sinh gây bệnh 

(Coliforms/E.Coli). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa 

lượng lớn các vi khuẩn gây bệnh nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước 

ngầm khi không được xử lý. Do đặc tính sinh hoạt vùng nông thôn là sử dụng nguồn 

nước mặt, nước ngầm tầng nông chưa qua giai đoạn xử lý nên khả năng lan truyền 

bệnh rất lớn. 

Căn cứ vào hoạt động thực tế trong quá trình xây dựng hoàn chỉnh GĐ 1 và căn 
cứ vào TCXDVN 33:2006, Cấp nước – mạng lưới đường ống công trình – tiêu chuẩn 

thiết kế, tiêu chuẩn nước cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại công trường 45 

lít/người.ngày và căn cứ vào nhu cầu nhân lực của đơn vị xây dựng làm cơ sở tính toán 

lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh.  

Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở định mức nước thải và 

số lượng công nhân. Theo TCXDVN 33:2006, Cấp nước – mạng lưới đường ống công 

trình – tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn nước cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại 

công trường 45 lít/người.ngày. Định mức phát sinh nước thải sinh hoạt là 45 

m3/người/ngày (tương đương khoảng 100% nước cấp). Lượng công nhân lao động tại 

công trường ước tính tối đa là 250 người/ngày. Như vậy, tổng lưu lượng nước thải sinh 

hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là khoảng 11,25 m3/ngày. 
Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh 

hoạt chưa qua xử lý) được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.22. Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh hoạt đưa vào môi trường 

(nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) 
1 BOD5 45 – 54  

2 COD 72 – 102 

3 Chất rắn lơ lửng 70 – 145  

4 Dầu mỡ động thực vật 10 – 30 

5 Tổng N 6 – 12 

6 Amoni 0,8 – 4,0 

7 Tổng P 2,4 – 4,8 

Nguồn: Rapid Environmental Asessment, WHO, 1993. 
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 Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn 
thi công xây dựng dự án như được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.23. Tải lượng chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) 
trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/ngày) 
1 BOD5 11,25 – 13,5 

2 COD 18 – 25,5 

3 Chất rắn lơ lửng 17,5 – 36,25 

4 Dầu mỡ động thực vật 2,5 – 7,5 

5 Tổng N 1,5 – 3 

6 Amoni 0,6 – 1,2 

7 Tổng P 0,2 – 1 

 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán dựa trên tải 
lượng ô nhiễm, lưu lượng nước thải và hiệu suất xử lý của bể tự hoại 03 ngăn khoảng 
60%, kết quả được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.24. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

STT Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) 

Không qua xử 
lý 

Xử lý bằng bể 
tự hoại 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

cột B 

1 pH - - 5 – 9  

2 BOD5 468 – 562  187 – 225 50 

3 COD 750 – 1.062 300 – 425 - 

4 Chất rắn lơ lửng 729 – 1.510 292 – 604 100 

5 
Dầu mỡ động 

thực vật 
104,2 – 312,5 41,7 – 125,0 20 

6 Tổng N 62 – 125 25 – 50 50 

7 Amoni 25 – 50 10 – 20 10 

8 Tổng P 8,33 – 41,66 3,33 – 16,67 10 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt (cột B). 

 Nhận xét: 
 Số liệu trên cho thấy nước thải chưa qua xử lý có các chỉ tiêu ô nhiễm vượt quy 
chuẩn hiện hành QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Do đó, lượng nước thải này sẽ được 
xử lý trước khi thải ra môi trường. 
 Nếu nguồn gây ô nhiễm này xả thẳng ra rạch Kè sẽ gây tác động đến môi trường 
nước mặt trong khu vực dự án. Do đó, trong giai đoạn xây dựng, Chủ dự án sẽ thực 
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hiện các biện pháp thu gom và xử lý lượng nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi 
trường nước mặt trong khu vực. 
b). Tác động do nước thải thi công, xây dựng dự án 
 Trong quá trình thi công xây dựng, một lượng nước thải thi công sẽ phát sinh do 

quá trình súc rửa thiết bị, bồn chứa, nước rửa xe thi công trước khi ra khỏi công 

trường, nước rửa đá cát sỏi... phục vụ xây dựng đường giao thông, hệ thống cột điện, 

hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải Trạm XLNT, các hồ sự cố. Căn cứ và 

tình hình xây dựng thực tế các công trình ở GĐ 1 mà ước tính tổng lượng nước thải thi 

công từ quá trình xây dựng của dự án là 09 m3/ngày. Lượng nước thải này có thành 

phần chủ yếu là đất cát, xi măng và có thể nhiễm dầu từ quá trình rửa xe. 

 Theo Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, WHO – 1993 

nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.25. Nồng độ các chất ô nhiễm chỉ thị trong nước thải thi công 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ ô nhiễm 

1 BOD5 mg/l 30 – 40 

2 COD mg/l 45 – 55 

3 Chất rắn lơ lửng mg/l 70 – 80 

4 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 – 15  

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, WHO – 1993. 

 Mặc dù lượng nước thải này không lớn và tần suất phát sinh cũng không thường 

xuyên nhưng nếu không có biện pháp quản lý và kiểm soát thích hợp sẽ gây ảnh hưởng 

đến chất lượng môi trường trong khu vực dự án. 

 Nước thải thi công có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, nếu không quản lý tốt để 

chảy theo hệ thống thoát nước mưa của KCN ra sông, rạch trong khu vực làm gia tăng 
độ đục của nước mặt. 
(c). Tác động do nước mưa chảy tràn 
 Nước mưa chảy trong khu vực thi công có lưu lượng phụ thuộc vào yếu tốc khí 
hậu trong khu vực. Về nguyên tắc, nước mưa là loại nước thải ô nhiễm nhẹ (quy ước là 
nước sạch). Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn theo số liệu của Tổ 
chức y tế thế giới (WHO) thông thường được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.26. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa 

STT Chất ô nhiễm Nồng độ ô nhiễm (mg/l) 
1 Nitơ 0,05 – 1,5 

2 Photpho 0,004 – 0,03 

3 COD 10 – 20 

4 TSS 10 – 20 

Nguồn: WHO, 1993. 
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 Như vậy, so với các loại nước thải khác thì nước mưa có nồng độ các chất ô 
nhiễm thấp hơn nhiều có thể thải bỏ trực tiếp vào các nguồn nước. 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực dự án 

có thể ước tính dựa vào công thức sau (Nguồn: Handbook of Environmental 

Engineering, 2005): 

 Q  =  C*I*A/1000 

 Trong đó: 
 + Q:  Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại (m3/ngày); 

 + C:  Hệ số chảy tràn 

 + I:  Lượng mưa lớn nhất theo ngày (mm/ngày), chọn lượng mưa cao nhất là 

617,4 mm/tháng ~ 20,58 mm/ngày vào tháng 10/2016 (Đây là lượng mưa lớn 

nhất trong các tháng trong năm 2016). 
 (Theo Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, năm 2017) 

 +  A: Diện tích thoát nước (m2). 

Đối với khu vực có độ dốc < 2%, hệ số chảy tràn C = 0,25. Diện tích khu vực 

triển khai dự án là 760 ha ~ 7.600.000 m2. 

Như đã trình bày tại Chương I, do dự án đã hoàn thành việc xây dựng KCN GĐ 
1 nên tính toán lượng nước mưa chảy tràn ở giai đoạn thi công xây dựng chỉ áp dụng 

cho diện tích đất của KCN GĐ 2 là 402,46 ha. 

 Lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất được ước tính với giả sử toàn bộ diện tích 

khu vực là: 0,25*20,58* 4.024.600/1000 = 20.707 m3/ngày. 

 Nếu không có biện pháp tiêu thoát tốt, có thể gây nên các tác động tiêu cực như: 
− Nước mưa gây ứ động, ngập úng và sình lầy trên khu đất dự án. 

− Nước mưa cuốn theo rác thải, cặn dầu mỡ, bụi, đất đá xuống kênh rạch trong khu 

đất dự án làm tăng độ đục, tăng khả năng ô nhiễm nguồn nước mặt. 

− Làm tăng lưu lượng của hệ thống thủy văn gây ngập cho khu dân cư cạnh các kênh 

rạch. 

(d). Tác động do chất thải rắn 
a). Chất thải rắn xây dựng 
 Chất thải rắn trong quá trình xây dựng bao gồm: xi măng, bê tông vỡ, đá, gỗ vụn, 

bao bì, vật liệu xây dựng… Trên cơ bản, KCN đã hoàn thành việc xây dựng GĐ 1 với 

140 ha và các trạm xử lý nước thải (khu đa ngành và khu dệt nhuộm) nên dựa trên số 

liệu thực tế có thể ước tính được khối lượng chất thải rắn xây dựng cho toàn bộ dự án. 

Chi tiết được thể hiện tại bảng sau: 
Bảng 3.27. Thống kê khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình xây 

dựng dự án 

STT Tên Đơn vị 
Khối lượng * 

GĐ 1 GĐ 2 
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STT Tên Đơn vị 
Khối lượng * 

GĐ 1 GĐ 2 

1 Cát Tấn 354,9 2839,1 

2 Bê tông Tấn 0,275 2,25 

3 Bê tông mác 200 Tấn 4,8 38,4 

4 Xi măng Tấn 43,225 345,85 

5 Sắt thép Tấn 16,55 132,4 

6 Gạch nung Tấn 155 1240 

7 Sơn các loại Tấn 0,325 2,6 

8 Que hàn Tấn 380,75 2000 

9 Tấm nhựa HDPE 1,5 mm Tấn 0,975 7,8 

10 Đường ống bê tông Tấn 13,25 106 

11 Đường ống PVC Tấn 1,5 12 

Tổng cộng 
971,55 6726,4 

7697,95 

Nguồn: Công văn 1784/BXD-Vp ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng. 

Ghi chú:  

 (*): Ước tính tổn thất nguyên liệu bằng 0,5 – 2,5 % tổng khối lượng nguyên vật 

liệu sử dụng (Nguồn: Công văn 1784/BXD-Vp ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng). 

 Tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh ước tính 7.697,96 tấn cho cả quá trình 

xây dựng tương đương 2.366 kg/ngày. Lượng chất thải này nếu không có biện pháp 

thu gom xử lý thích hợp thì khả năng tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng nhiều 

sẽ ảnh hưởng nhiều đến quá trình thi công, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan khu vực, trong 

trường hợp bị cuốn trôi theo nước mưa sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt và làm tắt 

nghẽn hệ thống thoát nước trong khu vực. 
Vì vậy, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng sẽ triển khai việc thu gom và hợp đồng 

với đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý. Tất cả chất thải xây dựng phát sinh 
được thu gom vào cuối ngày. 
b). Chất thải sinh hoạt 
 Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động của công nhân chủ 

yếu là túi ni lông, giấy vụn, bao gói thức ăn thừa… 

 Theo mức tính trung bình, lượng chất thải rắn phát sinh trên đầu người là 0,5 - 

0,7 kg/người/ngày (theo tài liệu Chất thải rắn của PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, ĐHQG, 
TpHCM năm 2006). Do đó, với số lượng khoảng 250 công nhân làm việc trên công 

trường, lượng rác sinh hoạt ước tính khoảng 175 kg/ngày. 

 Nếu không có biện pháp thu gom, xử lý lượng chất thải rắn sinh hoạt thì sẽ gây 

ảnh hưởng đến mỹ quan, tác động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu 
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cơ gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công 

nhân thi công.  
c). Chất thải rắn nguy hại 
 Quá trình xây dựng sẽ phát sinh một số các chất thải nguy hại như: dầu hắc và 

các thùng phuy chứa dầu hắc phục vụ cho công tác thi công đường giao thông, hóa 

chất xây dựng (sơn, chất chống thấm, các thùng chứa sơn…), dầu mỡ thải từ quá trình 

bảo dưỡng máy móc, thiết bị, giẻ lau dính dầu nhớt… Ước tính lượng chất thải nguy 

hại phát sinh mỗi tháng trong giai đoạn xây dựng khoảng 50 - 100 kg. 
Khối lượng chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh tại dự án khoảng 7,2 kg/ngày. 

Thành phần chất thải trong Dự án dự kiến phát sinh tại bảng sau: 
Bảng 3.28. Khối lượng và thành phần chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải Đơn vị Khối lượng Mã CTNH 

1 
Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
kg/ngày 0,2 13 02 06 

2 

Vật liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

kg/ngày 0,5 15 02 02 

3 

Sơn, mực, chất kết dính 

và nhựa thải có các 

thành phần nguy hại 

kg/ngày 0,5 20 01 27 

4 Bao bì mềm thải kg/ngày 05 15 01 10 

5 
Bao bì cứng thải bằng 

kim loại 
kg/ngày 0,4 15 01 11 

6 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
kg/ngày 0,6 15 01 11 

Tổng cộng 7,2  

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

 Chất thải rắn nguy hại phát sinh tại dự án có tên trong danh mục theo quy định về 

quản lý CTNH. Nếu không được kiểm soát sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi 

trường đất, nước và không khí. 
2). Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 
a). Tác động do tiếng ồn 
 Tiếng ồn phát sinh từ phương tiện vận chuyển cát, đất, đá vật liệu xây dựng. Tuy 

nhiên, số chuyến xe không tập trung ra vào một lần mà phân tán đều vào các giờ làm 

việc trong ngày. Nếu tính trung bình trong một giờ thì có khoảng 1 – 2 chuyến xe lưu 
thông. Số chuyến xe này rất ít nên độ ồn gây ra không tác động nhiều đến môi trường. 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện thi công như xe lu, máy trộn bê 

tông, máy ép cọc, máy xúc, cần cẩu… 
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 Mức độ ồn cũng như phạm vi ảnh hưởng tiếng ồn thi công phụ thuộc vào đặc tính 

kỹ thuật, thời gian, tần suất hoạt động của máy móc, vị trí các điểm cung cấp nguyên 

vật liệu. Tham khảo kết quả đo độ ồn của các phương tiện giao thông và máy móc thi 

công ở vị trí cách nguồn phát sinh 15 m được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.29. Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các thiết bị thi công trên công trường 

STT Thiết bị 
Mức ồn (dBA), cách nguồn 15 m 

(1) (2) 

1 Máy ủi 93,0 - 

2 Máy khoan 87,0 - 

3 Máy đầm nén (xe lu) - 72,0 – 74,0 

4 Máy xúc gầu trước - 72,0 – 84,0 

5 Gầu ngược - 72,0 – 93,0 

6 Máy cạp đất - 80,0 – 93,0 

7 Máy lát đường - 87,0 – 88,5 

8 Xe tải - 82,0 – 94,0 

9 Máy trộn bê tông 75,0 75,0 – 88,0 

10 Máy đập bê tông 85,0 - 

11 Cần trục di động - 76,0 – 87,0 

12 Máy nén 80,0 75,0 – 87,0 

Nguồn: (1) – Nguyễn Đình Tuấn và các cộng sự. 

(2) –Mackernize, L.Da, năm 1985. 

Từ Error! Reference source not found. cho thấy mức ồn tối đa các loại 

phương tiện giao thông và máy móc thi công phát sinh nằm trong khoảng 72 đến 94 

dBA. Hầu hết độ ồn tại các máy móc đều vượt quy chuẩn cho phép (QCVN 

26:2010/BTNMT). Do đó, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp khống chế ô nhiễm 

tiếng ồn do các phương tiện giao thông vận tải, nhất là khi đi ngang qua các khu vực 

dân cư, để giảm thiểu tác động do tiếng ồn của các xe vận tải đối với khi vực dân cư 
trong quá trình thi công xây dựng dự án. 
b). Độ rung của các thiết bị, máy móc và phương tiện thi công 
 Hoạt động xây dựng hệ thống XLNT của dự án do sử dụng các máy đóng cọc, 

máy nén khí, tạo ra các mức rung ở mặt đất rất khác nhau tùy theo thiết bị và phương 
pháp được sử dụng. Độ rung sẽ phát sinh từ máy móc thiết bị đang vận hành lan truyền 

theo nền đất và giảm dần theo sự tăng dần khoảng cách. Nếu các công trình xây dựng 

khác có khoảng cách quá gần nguồn tạo ra rung lớn thì nền móng của chúng sẽ bị ảnh 

hưởng. Các hoạt động xây dựng thường không tạo ra độ rung mạnh đến mức có thể 

gây phá hủy các công trình này nhưng trong một số trường hợp, độ rung có thể cảm 

nhận được khá rõ. Nói chung, các hoạt động thông thường trong xây dựng tạo ra độ 
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rung lớn là đóng cọc, khoan, đào. Các thiết bị thường tạo ra độ rung tương đối lớn là 

máy đóng cọc, máy khoan…  
 Để đánh giá định lượng mức rung, người ta đánh giá mức độ phá hủy và mức độ 

gây phiền toái: 

Mức độ phá hủy (Damage Assessment): 

 Chọn loại thiết bị và mức rung tương ứng ở khoảng cách 7,62 m từ Error! 

Reference source not found.. 

 Tính toán mức điều chỉnh sự truyền âm theo công thức sau (công thức này dựa 

trên những nguồn gây rung ở điều kiện truyền âm bình thường): 

  PPVequip = PPVref x (82,02/D)1,5 

 Trong đó: 
o PPVequip: Dư chấn tối đa tính theo mm/s của thiết bị ở khoảng cách D; 

o PPVref: Mức rung của thiết bị tại khoảng cách 7,62 m từ Error! Reference 

source not found.. 

o D: khoảng cách tính bằng m tính từ nguồn gây rung đến nguồn tiếp nhận 

 Mức độ phá hủy sẽ được so sánh dựa vào Error! Reference source not found. 

Mức độ gây phiền toái (Annoyance Assessment):  

 Để xem xét mức độ gây phiền toái và quấy rầy của rung, mức rung Lv ở khoảng 

cách D được tính toán theo công thức sau:  

Lv(D) = Lv(7,62 m) – 30log (D/0,012) 

Trong đó: 
o Lv(D): Mức rung của thiết bị tính theo đơn vị VdB ở khoảng cách D m; 

o Lv(7,62 m): Mức rung của thiết bị tại khoảng cách 7,62 m từ Error! 

Reference source not found.. 

o D: khoảng cách tính bằng m tính từ nguồn gây rung đến nguồn tiếp nhận. 

 Áp dụng tiêu chí đánh giá tác động của rung trong bảng sau để đánh giá mức độ 

tác động . 

Bảng 3.30. Bảng tra cứu mức rung của máy móc và thiết bị thi công 

STT Máy móc/thiết bị PPV ở 7,62 m Lv tương ứng ở 7,62 m 

1 Máy đóng cọc loại impact  

 + Mức cao 0,463 112 

 + Thông thường 0,196 104 

2 Máy đóng cọc loại sonic  
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STT Máy móc/thiết bị PPV ở 7,62 m Lv tương ứng ở 7,62 m 

 + Mức cao 0,224 105 

 + Thông thường 0,052 93 

3 Máy cuốc lớn 0,062 94 

4 Máy cán thủy lực   

 + Trong đất 0,002 66 

 + Trong đá 0,005 75 

5 Máy đầm 0,064 94 

6 Búa đóng cọc 0,027 87 

7 Xe ủi lớn 0,027 87 

8 Máy khoan 0,027 87 

9 Xe tải nặng 0,023 86 

10 Búa khoan 0,011 79 

11 Xe ủi nhỏ 0,001 58 

Nguồn: D.J. Martin. 1980, J.F. Wiss.1974, J.F. Wiss. 1967, David A. Towers. 1995. 

Bảng 3.31. Mức rung gây phá hoại các công trình 

STT Loại công trình 
PPV 

(mm/s) 

Lv tương 
ứng (VdB) 

1 Bê tông gia cố, thép, gỗ (không có plastic) 0,153 102 

2 Bê tông kỹ thuật, công trình nề thông thường 

(không có plastic) 
0,092 94 

3 Gỗ không gia công và các công trình nề lớn 0,061 98 

4 Các công trình nhà rất nhạy cảm với rung 0,037 90 

Nguồn: Swiss Consultants for Road Construction Association, "Effects of Vibration on 

Construction," VSS-SN640-312a, Zurich, Switzerland, April 1992.  

Dựa vào mức độ ảnh hưởng độ rung của các phương tiện thi công hạng nặng 

như máy đóng cọc, máy nén khí, cần trục di động sử dụng cho quá trình thi công hệ 

thống XLNT, tác động ảnh hưởng độ rung đến các công trình của Nhà máy và dân cư 
xung quanh được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.32. Tiêu chí đánh giá tác động của rung 

Loại Đối tượng chịu tác động 
Mức rung có thể gây tác 

động (VdB) 
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Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Hiếm 

khi 

(1).Nhạy 

cảm cao 

Các công trình có khả năng chịu tác động 

của rung gây ảnh hưởng đến các hoạt động 

bên trong như bệnh viện, viện nghiên cứu 

có nhiều thiết bị nhạy cảm với rung 

65 65 65 

(2). Dân 

cư 

Khu dân cư và nhà ở nơi mọi người thông 

thường nghỉ ngơi như bệnh viện, khách 

sạn, chung cư… 

72 75 80 

(3).Cơ 
quan 

Cơ quan, nhà thờ, trường học, viện nghiên 

cứu không có các thiết bị nhạy cảm với 

rung 

75 78 83 

Ghi chú: 

+ Mức tác động thường xuyên: Có hơn 70 trường hợp gây rung tính cho một nguồn xảy ra 

trong một ngày; 

+ Mức tác động thỉnh thoảng: Có từ 30 - 70 trường hợp gây rung tính cho một nguồn xảy 

ra trong một ngày; 

+ Mức tác động hiếm khi: Có ít hơn 30 trường hợp gây rung tính cho một nguồn xảy ra 

trong một ngày. 

Nguồn: Harris Miller Miller & Hanson INC., 2008. http://www.hmmh.com. 

Nhận xét: 
Trong hoạt động xây dựng hệ thống XLNT và lắp đặt thiết bị của dự án, tác 

động của rung chủ yếu là do đóng cọc thi công nền móng các bể chứa và xử lý nước 
thải, tuy nhiên, dự án sử dụng quá trình thi công đóng cọc rất ít do khu vực dự án một 
phần đã được san lấp bằng phẳng, đất đã bê tông hóa phần lớn nên tác động do rung 
được hạn chế đáng kể. 
c). Tác động đến các dạng tài nguyên sinh vật ở lân cận dự án 

Trong giai đoạn xây dựng cơ bản của dự án, do quá trình vận chuyển vật liệu 

xây dựng đến công trường sẽ xuất hiện nhiều bụi, chủ yếu là bụi vô cơ che phủ thân, lá 

cây làm giảm khả năng quang hợp, cản trở sự phát triển của cây xanh trong khu vực 

lân cận dự án. Tuy nhiên, hiện tại khu vực lân cận chủ yếu là đất trống, cỏ dại mọc nên 

hệ sinh thái khu vực không phong phú, giá trị sinh vật không cao và trong khu vực dự 

án hoàn toàn không có động vật quý hiếm nên ảnh hưởng của dự án đối với tài nguyên 

sinh vật là không đáng kể. Tuy nhiên, để giảm bớt các tác động từ bên ngoài (bụi, 

tiếng ồn,…) thì dự án sẽ tính đến việc trồng cây xanh (trồng các lại cây Bàng đài loan, 
dầu, phượng) để tạo vùng cách ly ô nhiễm với môi trường xung quanh và tạo cảnh 

quan cho khu vực. 
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d). Tác động đến môi trường kinh tế xã hội khu vực 
(i). Cản trở giao thông 

Việc bắt đầu tiến hành xây dựng các hạng mục công trình của dự án với quy mô 

khá lớn sẽ làm gia tăng mật độ của các phương tiện giao thông, chuyên chở nguyên vật 

liệu xây dựng, điều động thêm máy móc thiết bị, tập kết thêm công nhân,... Nếu không 

có sự kết hợp hài hòa và việc sắp xếp cũng như quản lý khoa học thì các công đoạn sẽ 

gây ra ảnh hưởng lẫn nhau và ít nhiều sẽ gây ra các ảnh hưởng đến môi trường. Lưu 
lượng xe vận tải dẫn đến công trường sẽ tăng lên một cách đáng kể, từ đó sẽ gia tăng 
thêm bụi bặm, tiếng ồn, các ô nhiễm nhiệt cũng như tai nạn lao động. 
(ii). Mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương 

Việc tập trung một số lượng công nhân xây dựng phục vụ cho dự án có thể dẫn 

đến các vấn đề về tệ nạn xã hội nhất định do mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng đến 

từ nơi khác và người dân địa phương. Tuy nhiên, lực lượng công nhân lao động được 

tuyển dụng từ nguồn lao động địa phương nên những mâu thuẫn về các vấn đề văn 
hóa/xã hội là không đáng kể. Công ty sẽ phối hợp với đơn vị thầu xây dựng để giải 

quyết những mâu thuẫn có thể có để không gây ra những tác động, dù là nhỏ nhất. 

Đánh giá chung: 
Đánh giá tác động tổng hợp của quá trình xây dựng của dự án được trình bày 

chi tiết tại bảng sau: 
Bảng 3.33. Đánh giá tác động tổng hợp của quá trình xây dựng của dự án 

STT Các hoạt động chính Đất Nước 
Không 

khí 

Hệ 

sinh 

thái 

Kinh tế 

xã hội 

1 Dựng hàng rào bảo vệ và san nền + + ++ + + 

2 Thi công móng cọc      

2.1 
Thi công móng khu hành chính 

dịch vụ 
++ ++ ++ + + 

2.2 Xây dựng đường giao thông ++ ++ ++ + + 

2.3 
Xây dựng mạng lưới cấp, thoát 

nước 
++ ++ ++ + + 

2.4 
Xây dựng hệ thống thông tin liên 

lạc 
++ ++ ++ + + 

2.5 Thi công móng HTXL nước cấp ++ ++ ++ + + 

2.6 Thi công móng HTXL nước thải ++ ++ ++ + + 

2.7 Xây dựng các hồ sự cố ++ ++ ++ + + 

2.8 Xây dựng khu tập kết rác thải ++ ++ ++ + + 

3 Xây thô      

3.1 Thi công móng khu hành chính + + + + + 
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STT Các hoạt động chính Đất Nước 
Không 

khí 

Hệ 

sinh 

thái 

Kinh tế 

xã hội 

dịch vụ 

3.2 Xây dựng đường giao thông + + + + + 

3.3 
Xây dựng mạng lưới cấp, thoát 

nước 
+ + + + + 

3.4 
Xây dựng hệ thống thông tin liên 

lạc 
+ + + + + 

3.5 Thi công móng HTXL nước cấp + + + + + 

3.6 Thi công móng HTXL nước thải + + + + + 

3.7 Xây dựng các hồ sự cố + + + + + 

3.8 Xây dựng khu tập kết rác thải + + + + + 

4 Hoàn thiện      

4.1 
Thi công móng khu hành chính 

dịch vụ 
+ + + + + 

4.2 Xây dựng đường giao thông + + + + + 

4.3 
Xây dựng mạng lưới cấp, thoát 

nước 
+ + + + + 

4.4 
Xây dựng hệ thống thông tin liên 

lạc 
+ + + + + 

4.5 Thi công móng HTXL nước cấp + + + + + 

4.6 Thi công móng HTXL nước thải + + + + + 

4.7 Xây dựng các hồ sự cố + + + + + 

4.8 Xây dựng khu tập kết rác thải + + + + + 

4.9 Trồng cây xanh + + + + + 

5 Vận chuyển máy móc, thiết bị      

5.1 
Vận chuyển máy móc, thiết bị 
cho khu hành chính 

+ + ++ + + 

5.2 
Vận chuyển máy móc, thiết bị 
HTXL nước cấp 

+ + ++ + + 

5.3 
Vận chuyển máy móc, thiết bị 
HTXL nước thải 

+ + ++ + + 

6 Lắp đặt máy móc, thiết bị      

6.1 
Lắp đặt máy móc, thiết bị cho 

khu hành chính 
+ + + + + 

6.2 
Lắp đặt máy móc, thiết bị HTXL 

nước cấp 
+ + + + + 
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STT Các hoạt động chính Đất Nước 
Không 

khí 

Hệ 

sinh 

thái 

Kinh tế 

xã hội 

6.3 
Lắp đặt máy móc, thiết bị HTXL 

nước thải 
+ + + + + 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

Chi chú: 

+ Tác động có tác hại ở mức độ thấp. 
++ Tác động có tác hại ở mức độ trung bình. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường thực hiện trong giai đoạn thi 
công, cải tạo và lắp đặt máy móc thiết bị dự án 
3.1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong 

giai đoạn chuẩn bị 
(1). Khống chế bụi phát sinh từ đào đắp, san lấp mặt bằng 

Để giảm thiểu tác động do bụi khuếch tán từ quá trình san nền và khí thải từ 

phương tiện vận chuyển, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng thực hiện các biện 

pháp sau đây: 
− Tất cả các phương tiện vận chuyển phục vụ cho Dự án phải đạt Tiêu chuẩn Việt 

Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường theo đúng Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT 

của Bộ Giao thông Vận tải ngày 24 tháng  06 năm 2009 về kiểm tra an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

− Các xe chở vật liệu xây dựng phải có tấm bạt che phủ khi vận chuyển. 

− Vật liệu xây dựng đưa đến công trường theo tiến độ cung ứng, tránh việc tồn lưu vật 

liệu quá nhiều.  

− Tất cả các máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển sẽ được bảo dưỡng thường 

xuyên để giảm thiểu sự phát sinh bụi và khí thải. 

− Không được phép đốt vật liệu hay chất thải tại khu vực Dự án. 

− Tưới nước tại khu vực thi công xây dựng vào các ngày nắng để hạn chế sự khuếch 

tán bụi do gió vào không khí. 

− Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý để tránh ách tắt giao thông và ảnh hưởng lối đi 
lại của người dân. 

− Vào những ngày khô nắng, tại khu vực công trường sẽ tiến hành phun nước làm ẩm 

bề mặt (ít nhất 02 lần/ngày) hoặc theo yêu cầu của cán bộ giám sát môi trường. 

Nước làm ẩm được lấy từ các nguồn nước khe suối, tại các vị trí gần nhất không bị 
ô nhiễm hữu cơ, không phải là nước thải và được các đơn vị thi công thỏa thuận với 

chính quyền địa phương để sử dụng. 
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Các biện pháp này đã được sử dụng cho nhiều công trình xây dựng và thực tế 

cho thấy mang lại hiệu quả cao. 
(2). Khống chế tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân  

Với lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,45 m3/ngày. Các biện pháp 

được Chủ đầu tư thực hiện trong giai đoạn này là bố trí cho số lượng công nhân này 

dùng nhà vệ sinh di động trên khu vực công trường để công nhân sử dụng. Nước thải 

từ các nhà vệ sinh này được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải hiện hữu của KCN, 

dẫn về xử lý tại các trạm XLNTTT hiện hữu. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và được dẫn ra Rạch Kè và thoát ra sông Vàm Cỏ 

Đông 
(3). Khống chế tác động do chất thải sinh hoạt 
− Không tổ chức bếp ăn tập thể trong khu vực dự án.  

− Không chôn lấp các chất thải sinh hoạt tại khu vực dự án.  

− Không đốt chất thải sinh hoạt tại khu vực dự án.  

− Có phương tiện phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá nhân như trang bị đủ các nhà vệ 

sinh lưu động.  

− Bố trí khu vực lưu trữ chất thải tại các khu vực lán trại và định kỳ 2 lần/ngày Hợp 

đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và đưa đi xử lý.  

− Ưu tiên tuyển chọn công nhân ở gần khu vực dự án để giảm lượng công nhân ở 

trong lán trại, giảm chất thải phát sinh, hạn chế các các động xã hội tiêu cực tại khu 

Vực dự án. 

− Các vị trí bố trí đặt lán trại được trình bày tại hình sau: 
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Hình 3.1. Sơ đồ bố trí khu vực tập kết chất thải  

 

Ghi chú: 
Vị trí đặt lán trại 

 

 Vị trí tập kết CT  
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(4). Khống chế ảnh hưởng chất lượng nguồn nước mặt và ngập úng tạm thời 
Để khống chế ảnh hưởng chất lượng nguồn nước mặt và ngập úng tạm thời do quá 

trình san lấp tạo mặt bằng, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng thực hiện các biện 
pháp sau đây: 

− Kiểm tra xây dụng tường bao trước khi đổ đầy vật liệu san nền.  

− Đảm bảo có hệ thống thoát nước tại công trường để khống chế nước mưa.  

− Tập kết các nguyên liệu tại các điểm cách xa rãnh thoát nước.  

− Công tác san nền được thực hiện từ phía bên trong ra phía bên ngoài. 

3.1.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong 

giai đoạn thi công xây dựng 

(1). Khống chế tác động do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc 
thiết bị 
1). Khống chế bụi, khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng 
(VLXD) và thiết bị đến công trường 
 Để giảm thiểu tác động bụi, khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển vật liệu 

xây dựng (VLXD) và thiết bị đến công trường, Công ty sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng 

thực hiện các biện pháp sau đây: 
− Tất cả các phương tiện vận chuyển phục vụ cho Dự án phải đạt Tiêu chuẩn Việt 

Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường theo đúng Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT 

của Bộ Giao thông Vận tải ngày 24 tháng 06 năm 2009 về kiểm tra an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

− Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế tập kết vật tư vào cùng 
một thời điểm. 

− Tất cả các máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển sẽ được bảo dưỡng thường 

xuyên để giảm thiểu sự phát sinh bụi và khí thải. 

− Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại – Phân luồng giao thông và tránh 

thời gian tan ca. Kiểm tra các phương tiện thì công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy 

móc luôn ở trong điều kiện tốt nhât vẻ mặt kỹ thuật đề khả năng phát sinh chất thải 

ít nhất. 

− Phân bố luồng xe tải ra vào công trường chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, tránh 

ùn tắc, gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực. 

− Phun nước chống bụi vào các ngày nắng nóng, gió mạnh tại những khu vực phát 

sinh ra nhiều bụi, với tần suất 2-3 lần/ngày (dự kiến là 10 m3/ngày) tùy theo thời tiết 

mà điều chỉnh số lần tưới cho phù hợp, thời gian tưới khoảng giữa buối sáng, đầu 

giờ trưa và chiều.  

2). Khống chế bụi phát tán do quá trình lưu giữ, bảo quản nguyên vật liệu 
Để giảm thiểu tác động bụi phát tán do quá trình lưu giữ, bảo quản nguyên vật liệu, 
Công ty sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau đây: 
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− Khu vực công trường, khu chứa vật liệu xây dựng được che chắn bằng tường tạm 

(bằng gỗ ván hoặc tôn). 

− Vật liệu xây dựng đưa đến công trường theo tiến độ cung ứng, tránh việc tồn lưu vật 

liệu quá nhiều. 

− Tưới nước tại khu vực thi công xây dựng vào các ngày nắng để hạn chế sự khuếch 

tán bụi do gió vào không khí. Tần suất tưới từ 2-3 lần/ngày (dự kiến là 10 m3/ngày) 

tùy theo thời tiết mà điều chỉnh số lần tưới cho phù hợp, thời gian tưới khoảng giữa 

buối sáng, đầu giờ trưa và chiều. 

(2). Khống chế tác động do hoạt động thi công các hạng mục công trình của dự án 
1). Khống chế tác động do bụi và khí thải 
Để giảm thiểu tác động do bụi và khí thải, Công ty sẽ yêu cầu nhà thầu xây dựng thực 
hiện các biện pháp sau đây: 
− Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy định của 

Cục Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép 

hoạt động. 

− Lập rào chắn bằng tôn cao ít nhất 2 m bao quanh khu vực thì công để hạn chế bụi 

phát tán ra môi trường xung quanh  

− Đối với các vật liệu gây ô nhiễm bụi cao (cát, đá xây dụng), sẽ áp dụng phương 
pháp bốc dỡ ướt (bơm cát ướt) nhằm hạn chế tác động đến môi trường không khí.  

− Phun nước chống bụi vào các ngày nắng nóng, gió mạnh tại những khu vực phát 

sinh ra nhiều bụi, với tần suất 2-3 lần/ngày (dự kiến là 10 m3/ngày) tùy theo thời tiết 

mà điều chỉnh số lần tưới cho phù hợp, thời gian tưới khoảng giữa buối sáng, đầu 

giờ trưa và chiều.  

− Có kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư phù hợp với từng giai đoạn xây 

dựng để hạn chế bụi tại khu vực thi công. 

− Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công nhân sẽ được trang bị các phương tiện bảo hộ lao 

động để hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khoẻ công nhân.  

− Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại – Phân luồng giao thông và tránh 

thời gian tan ca. Kiểm tra các phương tiện thì công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy 

móc luôn ở trong điều kiện tốt nhât vẻ mặt kỹ thuật đề khả năng phát sinh chất thải 

ít nhất.  

− Các phương tiện đi ra khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ tránh vương vãi đất ra 

đường.  

− Áp dụng các biện pháp thì công phù hợp, cơ giới hóa các thao tác trong quá trình thi 

công.  
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− Phân bố luồng xe tải ra vào công trường chuyên chở nguyên vật liệu phù hợp, 

tránhùn tắc, gây ô nhiễm khói bụi cho khu vực. 

− Các phương tiện giao thông vận tải và thi công cơ giới sẽ được sử dụng đúng với 

thiết kế của động cơ, tải trọng và theo chế độ chạy xe hợp lý để giảm thiểu lượng 

khí thải sinh ra.  

− Công nhân sẽ được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng 

của bụi đến sức khỏe.  

− Hằng ngày tổ chức vệ sinh công nghiệp trên công trường vào cuối giờ làm việc, bảo 

đảm cho công trường luôn được gọn sạch. 

2). Khống chế tác động do nước thải 
(a). Khống chế tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng 

Nước thải sinh ra từ khu vực lán trại của công nhân trên công trường. Với số 

lượng khoảng 250 cán bộ công nhân tham gia xây dựng, lượng nước thải sinh hoạt 

phát sinh khoảng 11,25 m3/ngày. Các biện pháp được Chủ đầu tư thực hiện trong giai 

đoạn này là bố trí cho số lượng công nhân này dùng nhà vệ sinh di động trên khu vực 

công trường để công nhân sử dụng. Nước thải từ các nhà vệ sinh này được đấu nối vào 

hệ thống thoát nước thải hiện hữu của KCN, dẫn về xử lý tại các trạm XLNTTT hiện 

hữu. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và được 

dẫn ra Rạch Kè và thoát ra sông Vàm Cỏ Đông 
(b). Khống chế tác động do nước thải thi công, xây dựng dự án 

Các biện pháp đề xuất nhằm hạn chế do nước thải thi công, xây dựng dự án như sau: 
− Đào hố xây dựng bể lắng tạm thời. 

− Yêu cầu các nhà thầu thi công không thay nhớt trong khuôn viên dự án. 

− Nước từ quá trình rửa xe, máy móc thiết bị được đưa đến bể lắng để lắng đất cát hay 

cặn lớn và dầu nhớt trên mặt nước trong bể được vớt bằng thủ công trước khi dẫn 

thoát ra hệ thống thoát nước của KCN để dẫn về xử lý tại trạm XLNTTT hiện hữu. 

Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và được dẫn 

ra Rạch Kè và thoát ra sông Vàm Cỏ Đông 

3). Khống chế tác động do nước mưa chảy tràn 
Trong giai đoạn xây dụng vào mùa mua, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng thì 

công sẽ cuốn theo đất, cát, rác thải và đặc biệt là dầu nhớt rơi vãi... xuống hệ thống 

cống thoát nước của khu vực. Các biện pháp đề xuất nhằm hạn chế tác động tới chất 

lượng hệ thống cống thoát nước như sau:  
− Thu gom rác thải sinh hoạt, không đổ rác vào hệ thống thoát nước tại khu vực dư 

án.  

− Trong quá trình sửa chữa máy móc thiết bị, dầu nhớt sẽ được thu gom triệt để, 

không để rơi vãi hoặc đổ tùy tiện trên mặt bằng khu vực. Lượng chất thải này sẽ 

được xử lý như chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. 
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− Chủ đầu tư ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa trước tiên để thu gom 

nước mưa chảy tràn và lắng sơ bộ nước mưa trước khi thải vào hệ thống thoát nước 

chung của khu vực dự án.  

− Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại khu vực, nhằm hạn chế 

tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm 

môi trường;  

− Xây dựng hệ thống rãnh thu gom nước mưa về các hố lắng trước khi thải ra môi 

trường. Định kỳ 02 tháng/lần sẽ tiến hành thu gom và nạo vét mương rãnh thoát 
nước mưa. 

− Thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu công nhân sử dụng tiết kiệm nước, không để 

nước chảy tràn ra khu vực xung quanh. 

4). Khống chế tác động do chất thải rắn 
(a). Chất thải rắn xây dựng 

− Đối với các loại có thể tái sinh, tái sử dụng (vụn sắt thép, bao bì xi măng...): chất 

thải này được tập trung trong kho chứa sau đó tái sử dụng hoặc bán phế liệu.  

− Các thành phần còn lại như: xà bần, cát, đất, đá... được tập trung lại tại khu vực tập 

trung chất thải tạm thời. Khu vực này được bố trí tại một khoảng đất trống gần khu 

vực thi công (được đơn vị thi công bố trí sao cho thuận tiện trong quá trình xây 

dựng) sau đó được tận dụng đem đi san lấp nền. 

− Bên cạnh đó, thực hiện phun nước giảm bụi với tần suất 2 lần/ngày vào mùa khô, 1 

lần/ngày vào mùa mưa. 

− Lượng chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn thi công được xử lý ngay sau khi phát 

sinh nhằm đảm bảo mỹ quan môi trường và phòng tránh các tai nạn lao động do 

chất thải rắn gây ra, đồng thời trả lại mặt bằng sau thi công. 

(b). Chất thải sinh hoạt 
− Không tổ chức bếp ăn tập thể trong khu vực dự án.  

− Không chôn lấp các chất thải sinh hoạt tại khu vực dự án.  

− Không đốt chất thải sinh hoạt tại khu vực dự án.  

− Có phương tiện phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá nhân như trang bị đủ các nhà vệ 

sinh lưu động.  

− Bố trí khoảng 10 thùng chứa (120 lít), có nắp đậy cho mỗi khu vực thi công định kỳ 

thu gom và xử lý 1 – 2 lần/ngày. Hợp đồng với Đơn vị có chức năng đến thu gom, 

vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.  

− Ưu tiên tuyển chọn công nhân ở gần khu vực dự án để giảm lượng công nhân ở 

trong lán trại, giảm chất thải phát sinh, hạn chế các các động xã hội tiêu cực tại khu 

Vực dự án. 
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− Việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt của văn phòng điều hành KCN 

được ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý đúng quy định 

(c). Chất thải rắn nguy hại 
− Giảm thiểu việc sửa xe, máy móc công trình tại khu vực dự án. Khu vực bảo dưỡng 

sẽ được bố trí tạm thời và có hệ thống thu gom dầu mỡ từ quá trình bảo dưỡng, duy 

tu thiết bị thi công cơ giới.  

− Các loại chất thải nguy hại sẽ được chứa trong các thùng chứa có dán nhãn riêng 

biệt.  

− Không chôn lấp chất thải nguy hại tại khu vực dự án.  

− Chất thải nguy hại sẽ được thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa thích hợp trong 

khu vực dự án, hợp đồng với Đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo quy 

định tại Thông tư 36/2015/TT- BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất thải và phế liệu. 

− Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh TTC IZ ký hợp đồng với công ty CP Môi 

Trường Xanh Việt Nam xử lý, phù hợp theo quy định của phát luật. 

− Các vị trí bố trí đặt lán trại được trình bày tại hình sau: 

 



166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3.2. Sơ đồ bố trí khu vực tập kết chất thải  

 

Ghi chú: 
Vị trí đặt lán trại 

 

 Vị trí tập kết CT  
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5). Khống chế tác động do tiếng ồn và độ rung 

− Các loại xe chở nguyên vật liệu phải bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về 

tình trạng kỹ thuật xe, chở đúng tải trọng thiết kế để hạn chế tối đa mức độ ồn và 

rung do việc vận chuyển gây ra.  

− Các máy móc thiết bị thi công thường xuyên được bảo trì, tra dầu mỡ và thay thế 

kịp thời các bộ phận bị mòn vẹt để máy luôn ở tình trạng tốt khi hoạt động.  

− Nhà thầu sẽ bố trí các hoạt động của các phương tiện thi công một cách phù hợp: 

các thiết bị thi công gây tiếng ôn lớn như máy khoan, máy đào... không hoạt động 

trong khoảng thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau, giờ ăn và nghỉ trưa.  

− Các máy móc thiết bị hoạt động gián đoạn trong quá trình thi công sẽ được tắt máy 

hoàn toàn trong giai đoạn nghi hoạt động. 

− Nhằm giảm thiểu mức ồn tác động tại các đối tượng là dân cư. Việc sử dụng tổ hợp 

các loại máy móc có mức âm nguồn thấp để thi công các hạng mục của Dự án.  

− Hoạt động thi công không tiến hành vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ. Sử dụng thiết 

bị có mức phát thải ồn thấp khi tiến hành thi công. 

6). Khống chế tác động đến môi trường kinh tế xã hội khu vực 
(a). Cản trở giao thông và an toàn giao thông 

Tuy nhiên, để phòng ngừa và giảm thiểu tối đa tác động cản trở giao thông và 

tránh gây mất an toàn đường bộ do quá trình di chuyển của các phương tiện vận 

chuyển, máy móc và thiết bị thi công, các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

− Tài xế và các đối tượng tham gia giao thông phải tuân thủ đúng Luật an toàn giao 

thông. 

− Thiết lập các tuyến đường tạm thời khi thi công xây dựng khi cần thiết. 

− Lắp đặt các biển báo hiệu. 

− Bố trí người hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông ngang khu vực dự án.  

− Thông tin cho người dân thông qua các phương tiện thông tin như: báo chí, truyền 

hình, đài phát thanh về các tuyến đường thi công và lối đi tạm thời trong từng 

trường hợp cụ thể. 

(b). Mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương 
Các lao động tại địa phương có đầy đủ năng lực theo yêu cầu của các nhà thầu 

và có mong muốn được tuyển dụng sẽ được các nhà thầu tuyển dụng tối đa. 
Kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tổ 

chức các chương trình: 
− Giáo dục, tuyên truyền ý thức công dân đối với công nhân xây dựng tại khu vực dự 

án. 
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− Giới thiệu với lao động nhập cư về phong tục/tập quán của người dân địa phương để 

tránh những trường hợp hiểu lầm đáng tiếc giữa người lao động nhập cư và người 

dân địa phương. 

− Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong quản lý công 

nhân lưu trú tại địa bàn. 

7). Các biện pháp giảm thiểu khác 
Ngoài các biện pháp giảm thiểu nêu trên, đây là các biện pháp giảm thiểu tác 

động đến các Nhà máy đang hoạt động tại GĐ 1 khi xây dựng GĐ 2: 

− Áp dụng biện pháp, thi công cuốn chiếu: thi công các hạng mục chính như trục 

đường giao thông, tuyến cống cấp, thoát nước, tuyến điện và thông tin liên lạc, trạm 

xử lý nước thải tập trung, trồng cây xanh và thảm cỏ. 

− Áp dụng trình tự thì công hợp lý giữa các hạng mục công trình cơ bản trước – sau 

để đảm bảo tiến độ thi công, an toàn giao thông và hạn chế các tác động có hại do 

bụi khí thải, ứ đọng, ngập úng, sình lầy… giữa các khu vực thi công trên công 

trường.  

− Áp dụng các biện pháp thì công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi 

công.  

− Lập kế hoạch tiến độ thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo 

giữa các công đoạn thi công: phát quang mặt bằng, san ủi, lắp đặt các công trình 

ngầm, các công trình giao thông, điện lực và thông tin…  

− Lập các tổ thi công xây dựng theo từng hạng mục công trình cơ bản để quản lý và 

chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình thi công xây dụng.  

− Phối hợp cùng Nhà thầu xây dựng bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu ra 

vào công trường tránh hoạt động vào giờ tan ca gây ách tắc giao thông và mất an 

toàn giao thông. 

 Phối hợp cùng Nhà thầu tưới rửa đường để làm sạch bụi, đất và bùn rơi vãi nhằm 
hạn chế bụi và tránh gây mất an toàn giao thông. 
3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải 

Các nguồn có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình 

hoạt động của KCN bao gồm: 

A. Các nguồn khí thải 

 Khí thải từ các dây chuyền công nghệ 
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KCN với định hướng phát triển là thu hút nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp nên có 

nhiều loại hình dây chuyền công nghệ sản xuất khác nhau. Do đó, khí thải phát sinh từ 

các dây chuyền công nghệ từ các Nhà máy trong KCN rất đa dạng. Tuy nhiên, có thể 

nhận diện các chất ô nhiễm không khí sau: 

− Các chất ô nhiễm dạng hạt: 

 Bụi: có kích thước từ vài micromet đến hàng trăm micromet phát sinh chủ yếu ở 

loại hình sản xuất vật liệu xây dựng 

 Bụi sương: các chất lỏng ngưng tụ có chứa các chất ô nhiễm có kích thước từ 20 - 

500 µm, phát sinh ở loại hình gia công kim loại, lắp ráp xe,… 

 Khói: từ quá trình đốt nhiên liệu có hàm lượng cặn cao và quá trình đốt xảy ra 

không hoàn toàn (khói thải lò hơi, lò sấy,…) 

− Các chất ô nhiễm dạng khí: Căn cứ vào các ngành nghề thu hút đầu tư vào dự án có 

thể xác định được các loại ô nhiễm không khí dạng khí bao gồm: 

 Các dung môi hữu cơ bay hơi: phát sinh trong quá trình sơn và keo dán của 

ngành mỹ nghệ và giày da, chủ yếu là toluen, xylen, xăng thơm…  

 Hợp chất Flo:Như Florua Hydro sinh ra từ ngành công nghiệp sản xuất gạch 

men, ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói chung. 

 Các hợp chất chứa lưu huỳnh: gồm các khí sulfua (SO2, SO3) và sulfua hydro 

(H2S), mercaptan,… Những loại khí này phát sinh đối với loại hình chế biến sản 

phẩm lâm nông nghiệp. 

 Các hợp chất nitơ(NO, NO2,…): sinh ra từ loại hình công nghiệp gia công kim loại 

(cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng,…). 

 Khí phân rã từ các nguyên liệu thất thoát, chất thải công nghiệp. 

 Khí thải từ quá trình đốt các loại nhiên liệu như dầu DO, FO, gas…cung cấp năng 
lượng cho quá trình sản xuất của các nhà máy (lò hơi, lò sấy,…) và chạy máy phát 

điện dự phòng. 

 Khí thải từ hoạt động giao thông vận tải  

Trong quá trình hoạt động, hàng ngày tại khu vực dự án sẽ có các hoạt động giao 

thông, vận tải chuyên chở các loại nguyên nhiên vật liệu và hàng hóa ra vào KCN. Các 

loại xe giao thông (xe máy, xe chuyên chở công nhân, xe dịch vụ, xe vãng lai) và các 

loại xe vận tải chuyên chở các loại nguyên nhiên vật liệu và hàng hóa ra vào KCN sẽ 

làm phát sinh khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, NOx, 

CO, THC. Tải lượng các chất ô nhiễm chứa trong khí thải phụ thuộc vào số lượng xe 

lưu thông, loại nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông và 

chất lượng đường giao thông. 
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 Khí thải từ các hoạt động khác 

Các hoạt động khác như thu gom, xử lý nước thải sơ bộ và tập trung, nhất là tại các bể 

kỵ khí, sân phơi bùn hoặc và hoạt động thu gom, tồn trữ, vận chuyển rác thải sẽ sinh ra 

các khí ô nhiễm như: NH3, H2S, CH4, mercaptan, bụi, CO, NOx, SOx. Hệ số ô nhiễm 

do khí thải cho từng loại hình công nghiệp ở KCN được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.34. Hệ số ô nhiễm do khí thải cho từng loại hình CN ở KCN (khi chưa có các 

biện pháp khống chế ô nhiễm) 

STT 
Loại hình 

sản xuất 

Hệ số ô nhiễm khí thải bình quân (kg/ha/ngày.đêm) 

Bụi SO2 SO3 NOX CO THC 

01 Loại K1 9,91 250,00 3,49 4,19 2,18 1,53 

02 Loại K2 7,21 148,54 2,24 28,70 1,88 1,14 

03 Loại K3 6,18 86,97 1,85 9,47 2,24 0,92 

04 Loại K4 5,30 27,70 0,16 11,230 1,98 - 

Trung bình 7,15 128,30 1,94 13,42 2,07 0,90 

Nguồn: Đề tài Khoa học công nghệ.07.11, 2013. 

Ghi chú: 

− Loại K1: ứng với công nghiệp nặng + nhẹ hỗn hợp, (trong đó công nghiệp nặng có 

loại hình hóa chất, VLXD, năng lượng, luyện kim… chiếm đa số); 

− Loại K2: ứng với công nghiệp nặng + nhẹ hỗn hợp, (trong đó công nghiệp nặng có 

loại hình VLXD, hoặc hóa chất hoặc luyện kim, công nghiệp nhẹ như cơ khí, chế 

biến thực phẩm chiếm đa số); 

− Loại K3: ứng với công nghiệp nhẹ, (trong đó công nghiệp nhẹ có loại hình như cơ 
khí, chế biến thực phẩm chiếm đa số); 

− Loại K4: ứng với công nghiệp nhẹ, (trong đó công nghiệp nhẹ có loại hình như dệt 

may, điện tử và công nghiệp nhẹ chất lượng cao chiếm đa số). 

B. Các nguồn nước thải 

 Nước thải sản xuất: phát sinh từ các quá trình sản xuất khác nhau của xưởng phụ 
thuộc vào đặc điểm và tính chất của từng loại hình sản xuất cụ thể, trong đó bao gồm 
cả nước giải nhiệt, nước thải vệ sinh thiết bị và nhà xưởng. Tùy theo từng loại hình 
công nghệ sản xuất mà nước thải có thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm khác 
nhau. 

 Nước thải sinh hoạt: phát sinh do hoạt động sinh hoạt của toàn bộ công nhân viên 
làm việc trong KCN có thành phần khá ổn định, gồm các chất cặn bã, các chất rắn lơ 
lửng, các chất dinh dưỡng, chất hữu cơ, vi sinh. Nước thải sinh hoạt nếu không được 
xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường. 
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 Nước thải từ hoạt động vệ sinh thiết bị, máy móc nhà xưởng có chứa đất, cát, muối 
nguyên liệu rơi vãi vào nguồn nước. 

 Nước thải từ các hệ thống xử lý khí thải trong KCN. 

C. Các nguồn chất thải rắn 

− Chất thải rắn công nghiệp và nguy hại: 

 Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ các hoạt động sản xuất khác nhau của các 

nhà máy, công xưởng trên cơ sở sử dụng các nguồn nguyên, nhiên, vật liệu sản 

xuất. Trong các loại chất thải rắn đó, bao gồm các loại chất thải rắn nguy hại như 
bùn chứa kim loại nặng, các chất axít, kiềm, thùng, giẻ lau chứa dầu mỡ, sơn keo 
và các loại chất thải rắn không nguy hại như các loại xỉ, vụn kim loại, vụn 

nguyên vật liệu, bao bì giấy, giấy vụn, bột giấy; các loại phế liệu khác nhau. 

− Chất thải rắn sinh hoạt 

 Chất thải rắn sinh hoạt của CBCNV làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, Công ty 

hoạt động trong KCN bao gồm: Các chất hữu cơ, giấy, nhựa, thủy tinh, bao bì 

các loại. 

 Chủ đầu tư KCN sẽ thành lập bộ phận chuyên trách về môi trường, chịu trách 

nhiệm thu gom chất thải tới khu vực trung chuyển chất thải, sau đó sẽ ký hợp 

đồng với các đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý an toàn số chất 

thải này. 

(1). Tác động do bụi, khí thải 
1). Khí thải từ quá trình hoạt động của các nhà máy 
(a). Thành phần khí thải 

Việc xác định thành phần, tính chất đặc trưng khí thải của từng loại hình công 

nghiệp cụ thể căn cứ trên quy mô sản xuất, quy trình công nghệ được sử dụng. Đồng 

thời, chúng còn phụ thuộc rất lớn vào chủng loại nguyên liệu, trang thiết bị máy móc 

và cả kỹ thuật vận hành của công nhân. Đặc trưng các loại khí thải từ các ngành sản 

xuất được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.35. Đặc trưng các loại khí thải từ các ngành sản xuất 

STT Loại hình cơ sở Khí thải 

1 Cơ sở sản xuất bao bì SOx, hơi hữu cơ, dung môi cồn 

2 Cơ sở sản xuất dược phẩm Bụi, SO2, CO, NOx 

3 Cơ sở sản xuất sản phẩm từ kim loại  

3.1 Cơ sở cơ khí 
SO2, CO, NOx, bụi, kim loại nặng 

đặc thù trong khí thải 

3.2 Cơ sở chế tạo máy, thiết bị Bụi, SO2, CO, NOx 

3.3 
Cơ sở sản xuất các thiết bị, linh kiện 

điện, điện tử 
Hơi dung môi hữu cơ đặc thù 
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STT Loại hình cơ sở Khí thải 

4 Nhà máy chế tạo ôtô, xe máy Bụi, bụi kim loại, SO2, CO, NOx 

5 Cơ sở sản xuất thực phẩm, đồ uống  

5.1 - Cơ sở sản xuất bánh kẹo Bụi, SO2, CO, NOx 

5.2 - Cơ sở sản xuất rượu, bia Bụi, SO2, CO, NOx 

5.3 - Cơ sở sản xuất sữa Bụi, SO2, CO, NOx 

5.4 - Cơ sở sản xuất đồ hộp Bụi, SO2, CO, NOx, H2S 

6 Cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi Bụi, SO2, CO, NOx, H2S, CH4, NH3 

7 Cơ sở dệt nhuộm, may mặc  

7.1 Cơ sở dệt nhuộm SO2, CO, bụi, Clo, H2S 

7.2 Cơ sở may mặc Bụi, Clo, SO2 

8 Cơ sở sản xuất giấy và bột giấy Bụi, SO2, CO, NOx, Clo, amoni, H2S 

9 Cơ sở sản xuất chất dẻo Hơi hữu cơ, bụi 

10 Cơ sở gia công nhựa, phế liệu nhựa Bụi, hơi hữu cơ, SO2, CO, NOx 

11 
Cơ sở sản xuất giầy, cao su lưu hóa, săm 
lốp ô tô, máy kéo 

Bụi, H2S, SOx, CO 

Nguồn: Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Rất khó để tính toán tải lượng ô nhiễm khí thải của các nhà máy thành viên 

trong KCN vì tải lượng phát thải của mỗi nhà máy tùy thuộc vào quy mô sản xuất, quy 

trình công nghệ được sử dụng, lượng nhiên liệu dầu DO, FO,…được sử dụng làm chất 

đốt cung cấp năng lượng cho quá trình sản xuất của các nhà máy; đồng thời, còn phụ 

thuộc rất lớn vào chủng loại nguyên liệu, trang thiết bị máy móc và cả kỹ thuật vận 

hành của công nhân. Do đó, áp dụng phương pháp kế thừa cách tính toán tải lượng khí 

thải phát thải từ KCN Bảo Minh để tính toán tải lượng khí thải phát thải cho KCN 

Thành Thành Công (Nguồn: ĐTM Điều chỉnh đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

KCN Bảo Minh – Nam Định, năm 2012): 

Tải lượng khí thải (tấn/ngày) = Hệ số phát thải (kg/ha/ngày) x Diện tích (ha) 

Diện tích KCN là 760 ha. 

Hệ số ô nhiễm không khí phát thải từ KCN được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.36. Hệ số ô nhiễm không khí phát thải từ KCN 

STT Thông số Đơn vị Hệ số phát thải  

1 Bụi kg/ngày/ ha 8,18 

2 SO2 kg/ngày/ ha 78,28 

3 NO2 kg/ngày/ ha 5,11 

4 CO kg/ngày/ ha 2,42 

Nguồn: ĐTM Điều chỉnh đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bảo Minh – Nam Định, 

năm 2012. 
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Kết quả dự báo tải lượng khí thải phát sinh từ KCN Thành Thành Công được 

trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.37. Tải lượng khí thải phát sinh từ KCN Thành Thành Công 

STT Thông số Đơn vị Tải lượng khí thải 

1 Bụi tấn/ngày 6,22 

2 SO2 tấn/ngày 59,49 

3 NOx tấn/ngày 3,88 

4 CO tấn/ngày 1,84 

(b). Dự báo lan truyền ô nhiễm do hoạt động của dự án gây ra 
Để đánh giá tác động do ô nhiễm khí thải của Dự án đến môi trường xung 

quanh, báo cáo sử dụng mô hình Screen View – Version 3.5.0 do công ty Lakes 

Environmentalcung cấp để dự báo mức độ lan truyền các chất ô nhiễm ra khu vực 

xung quanh. Phần mềm Sreen View được xây dựng dựa trên mô hình phát thải Gauss 

để xác định nồng độ các chất ô nhiễm cho môi trường xung quanh từ nguồn phát thải. 

Dữ liệu để sử dụng cho phần mềm Screen View được thống kê dưới đây: 
Diện tích khu vực dự án: 760 ha. 

Dựa vào diện tích khu vực dự án có thể tính toán hệ số phát thải các chất ô nhiễm trên 

diện tích 760 ha. Chi tiết được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.38. Tính toán hệ số phát thải các chất ô nhiễm trên diện tích 760 ha 

STT Thông số Đơn vị Tải lượng khí thải 

1 Bụi mg/s/m2          0,09  

2 SO2 mg/s/m2          0,91  

3 NOx mg/s/m2          0,06  

4 CO mg/s/m2          0,03  

 Tốc độ gió lớn nhất: 3,78m/s 

 Hướng gió chủ đạo: Tây – Tây Nam 

 Khoảng cách xa nhất từ nguồn thải: 10.000 m. 

 Khoảng cách gần nhất từ nguồn thải: 500 m. 

 Điều kiện địa hình: tương đối bằng phẳng 
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Các biểu đồ bên dưới là kết quả chạy phần mềm Screen View cho dự án KCN. 

Các biểu đồ được trình bày trong các hình sau: 

 

 
 Hình 3.3. Biều đồ phát tán bụi theo khoảng cách 

 

Hình 3.4. Biểu đồ phát thải SO2 theo khoảng cách 
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 Hình 3.5. Biểu đồ phát thải khí NOx theo khoảng cách. 

 
Hình 3.6. Biểu đồ phát thải khí CO theo khoảng cách 

Kết quả cho thấy hàm lượng các chất ô nhiễm không khí gia tăng thêm đạt cực 

đại ở khoảng cách 4.000 – 5.000 m. Cụ thể: 

Hàm lượng bụi gia tăng tối đa tương đương 25g/m3, hàm lượng này nhỏ hơn 
nhiều lần so với giá trị bụi quy định là 300 g/m3 trong Quy chuẩn quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanhQCVN 05:2013/BTNMT. 

Hàm lượng SO2 gia tăng tối đa 500g/m3, hàm lương này cao hơn rất nhiều lần 

so với giá trị bụi quy định là 350 g/m3 trong Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT. Vì vậy, vấn đề kiểm soát và xử lý khí thải 

cần quan tâm đến SO2 và khí thải phải được quản lý, xử lý tốt hơn thì mới giảm thiểu 

được tối đa hàm lượng các chất ô nhiễm không khí.  

Hàm lượng NO2 gia tăng tối đa 34g/m3, hàm lương này nhỏ hơn rất nhiều so 

với giá trị bụi quy định  là 200 g/m3 trong Quy chuẩn quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT. 
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Hàm lượng CO gia tăng tối đa 16,5g/m3, hàm lương này nhỏ hơn rất nhiều so 
với giá trị bụi quy định  là 30.000 g/m3 trong Quy chuẩn quốc gia về chất lượng 
không khí xung quanhQCVN 05:2013/BTNMT. 
2). Khí thải của phương tiện giao thông vận tải. 

Lượng khí thải sinh ra từ hoạt động của xe cơ giới và các phương tiện vận 

chuyển các nguyên phụ liệu, sản phẩm từ hoạt động của nhà máy ra vào khu vực dự 

án. Chủ đầu tư dự kiến đầu tư các xe chuyên dụng để vận chuyển chất thải nguy hại và 

công nghiệp từ nơi phát sinh đến dự án để xử lý, đây là các loại xe có tải trọng khác 

nhau: xe tải 4,3 tấn; xe tải 1,4 tấn; xe nâng, xe du lịch ...  

Các phương tiện này phần lớn sử dụng nhiên liệu là xăng và dầu Diesel, khi 

hoạt động sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải khá lớn chứa các chất ô nhiễm 

không khí như NO2, CxHy, CO, CO2,... Thành phần cụ thể của các chất này trong khói 

thải động cơ phụ thuộc vào tình trạng vận hành của xe, như trong bảng sau: 
Bảng 3.39. Thành phần các chất trong khí thải ô tô 

STT Tình trạng vận hành CxHy, (ppm) CO (%) NO2 (ppm) CO2 (%) 

1 Chạy không tải 750 5,2 30 9,5 

2 Chạy chậm 300 0,8 1.500 12,5 

3 Chạy tăng tốc 400 5,2 3.000 10,2 

4 Chạy giảm tốc 4.000 4,2 60 9,5 

Nguồn: WHO, 1993. 

Số lượt phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải hàng ngày ra vào dự 

án là: 

− Với qui mô hoạt động là 760 ha, dự án dự kiến tiếp nhận khoảng 150- 180 doanh 

nghiệp, tương đương với 3,5-6 ha/doanh nghiệp, trung bình mỗi doanh nghiệp có 

khoảng 05 lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm/ngày, vậy số phương 
tiện vận chuyển trung bình vào ra phân khu 750- 900 lượt/ngày. 

− Ngoài ra, hàng ngày còn có một số phương tiện vận chuyển nguyên nhiên vật liệu 

khác phục vụ cho trạm xử lý nước thải tập trung, trung bình khoảng 2 lượt/ngày. 

Hệ số ô nhiễm khí thải do các phương tiện vận chuyển được trình bày tại bảng 

sau: 
Bảng 3.40. Hệ số ô nhiễm của các phương tiện sử dụng dầu DO (0,5%S)(g/km.lượt xe) 

STT Hạng mục Bụi SO2 NO2 CO THC 

1 Chạy không tải 611x10-3 582 x10-3 1.620 x10-3 913 x10-3 511 x10-3 

2 Chạy có tải 1.190 x10-3 786 x10-3 2.960 x10-3 1.780 x10-3 1.270 x10-3 

Nguồn: Cục Liên bang Hoa Kỳ, 2000. 

Nguồn gây ô nhiễm do các phương tiện vận chuyển là nguồn tác động không 

thể tránh khỏi và là nguồn ô nhiễm phân tán và tác động trên diện rộng, không thể 

kiểm soát và đánh giá tác động này trong các đoạn đường vận chuyển. 
3). Mùi hôi phát sinh từ trạm XLNT tập trung 
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Mùi hôi từ trạm XLNT tập trung phát sinh chủ yếu từ các đơn nguyên mà tại đó 
có xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí. Quá trình phân hủy hiếu khí cũng phát sinh mùi 
hôi nhưng ở mức độ rất thấp. 

Đối với dự án, các đơn nguyên có khả năng phát sinh mùi hôi là bể gom, bể 

điều hòa, bể selector, bể hiếu khí. Trong đó, bể phát sinh mùi hôi nhiều nhất là bể điều 

hòa đối với trạm XLNT tập trung của KCN. 

Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm H2S, 

Mercaptane, CO2, CH4… Trong đó, H2S và Mercaptane là các chất gây mùi hôi chính, 

còn CH4 là chất gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Một số các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí nước thải được trình 

bày tại bảng sau: 
Bảng 3.41. Các hợp chất gây mùi chứa lưu huỳnh do phân hủy kỵ khí nước thải 

STT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trưng 
Ngưỡng phát 

hiện (ppm) 

1 Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH 
Mùi tỏi, cà phê 

mạnh 
0,00005 

2 Amyl mercaptan 
CH3-(CH2)3-CH2-

SH 
Khó chịu, hôi thối 0,0003 

3 Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 

4 Crotyl mercaptan 
CH3-CH=CH-CH2-

SH 
Mùi chồn 0,000029 

5 Dimethyl sulfide CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

6 Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,00019 

7 Hydrogen sulfide H2S Trứng thối 0,00047 

8 Methyl mercaptan CH3SH Bắp cải thối 0,0011 

9 Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

10 Sulfur dioxide SO2 Hăng, gây dị ứng 0,009 

11 
Tert-butyl 

Mercaptan 
(CH3)3C-SH 

Mùi chồn, khó 

chịu 
0,00008 

12 Thiophenol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – 

Ermoupolis. Odor emission in a small wastewater treatment plant, 2001. 

Có sự khác nhau cơ bản về các hợp chất chứa lưu huỳnh trong hệ thống xử lý 

nước thải qua từng công đoạn xử lý. 

H2S gia tăng từ 2 nguồn: giảm thiểu Sulfide (phản ứng [1] và [2]) và sự khử lưu 
huỳnh của các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh (phản ứng [3]). 

 

 

SO4
2-+ chất hữu cơ     S2- + H2O + CO2   [1] Vi khuẩn kỵ khí 
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S2- + 2H+ H2S  [2] 

SHCH2CH2NH2COOH + H2O CH3COCOOH + NH3 + H2S  [3] 

H2S                        H+ +   HS- H+ + S2- [4] 

Sự phân ly của H2S được mô tả trong Error! Reference source not found.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Sự phân ly của H2S 
Quá trình phân hủy hiếu khí phát sinh mùi hôi nhưng ở mức độ thấp, hầu như 

không đáng kể. 
Bảng 3.42. H2S phát sinh từ các đơn nguyên của hệ thống xử lý nước thải 

STT Các đơn nguyên Mức độ (g/s) Tỷ lệ phát thải vào không khí (%) 

1 Cống thu gom 0,019 0,1380 

2 Sàng rác 0,005 0,0427 

3 Bể gom 0,113 1,0000 

4 Bể hiếu khí 6,08*10-27 0,1427 

5 Bể lắng 7,44*10-32 0,1928 

Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – Ermoupolis. 

Odor emission in a small wastewater treatment plant, 2001 

4). Phát tán sol khí từ trạm XLNT tập trung 
Hệ thống xử lý nước thải được phát hiện là nơi sinh ra các Sol khí sinh học có 

thể phát tán theo gió trong không khí trong khoảng vài chục mét đến vài trăm mét. 
Trong Sol khí người ta thường bắt gặp các vi khuẩn, nấm mốc… và chúng có 

thể là những mầm gây bệnh hay nguyên nhân gây những dị ứng qua đường hô hấp.Sự 

hình thành các Sol khí sinh học ảnh hưởng đến chất lượng không khí xung quanh khu 

vực hệ thống xử lý nước thải. 

Đối với trạm XLNT tập trung của KCN, nguồn phát thải sol khí sinh học chủ 

yếu tại các bể điều hòa và bể phân hủy hiếu khí đệm cố định. Mật độ vi khuẩn trong 

không khí tại hệ thống xử lý nước thải được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.43. Mật độ vi khuẩn trong không khí tại hệ thống xử lý nước thải 

pH  7,04 pH  12,89 
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STT Nhóm vi khuẩn 
Giá trị 

(CFU/m3) 

Trung bình 

(CFU/m3) 

1 Tổng vi khuẩn 0 – 1290 168 

2 E.coli 0 – 240 24 

3 
Vi khuẩn đường ruột và loài 

khác 
0 – 1160 145 

4 Nấm 0 - 60 16 

Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – Ermoupolis. 

Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities, 2001 

Ghi chú: CFU/m3 = Đơn vị khuẩn lạc (Colony Forming Units)/m3. 

Lượng vi khuẩn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải khác nhau đáng kể ở từng 

vị trí, cao nhất ở tại hệ thống xử lý nước thải nhưng lại thấp khi ở khoảng cách xa. 
Bảng 3.44. Lượng vi khuẩn phát tán từ hệ thống XLNTTT 

STT Vị trí Lượng vi khuẩn /1 m3 không khí 

1 Khoảng cách 0 m 50 m 100 m >500m 

2 Cuối hướng gió 100 - 650 50 - 200 5 - 10 - 

3 Đầu hướng gió 100 - 650 10 - 20 - - 

Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – Ermoupolis. 

Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities, 2001 

Tác động này chỉ ảnh hưởng trong phạm vi khu vực của hệ thống xử lý nước 

thải, mức độ thấp, dài hạn và không thể tránh khỏi. 

Tần suất xuất hiện của mật độ vi khẩn trong không khí tại trạm XLNT được thể 

hiện tại hình sau: 

 
Hình 3.8. Tần suất xuất hiện của mật độ vi khẩn trong không khí tại trạm XLNT 

Nguồn: 7th International Conference on Environmental Science and Technology – Ermoupolis. 

Bioaerosol formation near wastewater treatment facilities, 2001 
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(2). Tác động do nước thải 
Như đã trình bày ở Chương 1, tổng lưu lượng xả thải của KCN là 40.000 

m3/ngày.đêm. Tùy vào loại hình sản xuất, quy mô sản xuất… mà mỗi ngành nghề và 

mỗi nhà máy có lưu lượng nước thải và tính chất nước thải khác nhau. Đặc trưng nước 

thải một số ngành nghề đầu tư vào KCN Thành Thành Công được trình bày tại bảng 

sau: 
Bảng 3.45. Đặc trưng các loại nước thải từ các ngành sản xuất 

STT Loại hình cơ sở Nước thải 

1 Cơ sở sản xuất bao bì COD, chất rắn lơ lửng 

2 Cơ sở sản xuất dược phẩm 
COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, tổng 

nitơ, tổng photpho 

3 Cơ sở sản xuất sản phẩm từ kim loại  

3.1 Cơ sở cơ khí 
Kim loại nặng, dầu mỡ khoáng, chất 

rắn lơ lửng, xianua 

3.2 Cơ sở chế tạo máy, thiết bị 
Kim loại nặng, dầu mỡ khoáng, chất 

rắn lơ lửng, xianua 

3.3 
Cơ sở sản xuất các thiết bị, linh kiện 

điện, điện tử 

Kim loại nặng, dầu mỡ khoáng, chất 

rắn lơ lửng 

3.4 Cơ sở mạ kim loại 
Các kim loại mạ, kim loại nặng, 

COD, hóa chất sử dụng 

4 Nhà máy chế tạo ôtô, xe máy 
BOD5, COD, kim loại nặng, dầu mỡ 

khoáng, coliforms 

5 Cơ sở sản xuất thực phẩm, đồ uống  

5.1 Cơ sở sản xuất bánh kẹo 
BOD5, tổng nitơ, tổng photpho, 

amoni, coliform 

5.2 Cơ sở sản xuất rượu, bia 
BOD5, tổng nitơ, tổng photpho, 

amoni, chất rắn lơ lửng, coliform 

5.3 Cơ sở sản xuất sữa 
BOD5, tổng nitơ, tổng photpho, 

amoni, chất rắn lơ lửng, coliform 

5.4 Cơ sở sản xuất đồ hộp 
BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, 

coliform, tổng nitơ, tổng photpho 

6 Cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi 
BOD5, COD chất rắn lơ lửng, 

sunfua, colifrom, tổng nitơ, tổng 

photpho, amoni 

7 Cơ sở dệt nhuộm, may mặc  

7.1 Cơ sở dệt nhuộm 
Độ màu, COD, kim loại nặng, chất 

rắn lơ lửng 

7.2 Cơ sở may mặc 
Chất rắn lơ lửng, chất hoạt động bề 

mặt, BOD5, COD 
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STT Loại hình cơ sở Nước thải 

8 Cơ sở sản xuất giấy và bột giấy 
BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, màu, 

sunfua, nhiệt độ 

9 Cơ sở sản xuất chất dẻo COD, chất rắn lơ lửng 

10 Cơ sở gia công nhựa, phế liệu nhựa 
COD, BOD5, chất rắn lơ lửng, tổng 

nitơ, tổng photpho, coliform 

11 
Cơ sở sản xuất giầy, cao su lưu hóa, săm 
lốp ô tô, máy kéo 

COD, BOD5, chất rắn lơ lửng 

Nguồn: Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/07/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Căn cứ vào ĐTM được phê duyệt tại Quyết định số 627/QĐ-BTNMT ngày 
15/04/2014 thì nước thải sẽ chia làm loại: nước thải của khu đa ngành và nước thải của 
khu dệt nhuộm. 
1). Nước thải ngành dệt nhuộm 

Thành phần tính chất nước thải dệt nhuộm có thể tham khảo tại các bảng sau: 
Bảng 3.46. Thành phần và tính chất nước thải của công nghiệp dệt nhuộm 

STT Thông số Đơn vị Hàm lượng 

1 pH - 3 – 8,5 

2 BOD mg/l 800 – 3.000 

3 COD mg/l 600 – 5.000 

4 Chất rắn lơ lửng SS mg/l 350 – 1.800 

5 Nitơ mg/l 12 – 120 

6 Photpho mg/l 2,5 – 6,5 

7 Dầu mỡ mg/l 1 – 3,5 

8 Kim loại nặng mg/l 0,1 – 0,9 

9 Độ màu Pt - Co 200 – 1.000 

Nguồn: PGS.TS Nguyễn Văn Phước, Xử lý nước thải sinh hoạt và Công nghiệp bằng phương 
pháp sinh học, 2006. 

Bảng 3.47. Đặc tính nước thải của một số ngành dệt nhuộm 

STT 
Các 

thông số 
Đơn vị 

Hàng 

bông dệt 

thoi 

Hàng pha 

dệt kim 
Dệt len Sợi 

1 
Lưu 

lượng 

m3/tấnvải 394 280 114 236 

2 pH - 8-11 9-10 9 9-11 

3 TS mg/l 400-1000 800-1100 420 800-1300 

4 BOD5 mg/l 70-135 120-400 120-130 90-130 

5 COD mg/l 150-380 570-1200 400-450 210-230 

6 Độ màu Pt - Co 350-600 1000-1600 260-300 - 
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Nguồn: PGS.TS Nguyễn Văn Phước, Xử lý nước thải sinh hoạt và Công nghiệp bằng phương 
pháp sinh học, 2006. 

Nhận xét: 

Nước thải công nghiệp dệt nhuộm rất đa dạng và phức tạp. Theo tính toán từ 

các loại hóa chất sử dụng như: phẩm nhuộm, chất hoạt động bề mặt, chất điện ly, chất 

ngậm, chất tạo môi trường, tinh bột, men, chất oxy hóa ... đã có hàng trăm loại hóa 

chất đặc trưng và như trên đã trình bày nhiều loại hóa chất này hòa tan dưới dạng ion 

và các chất kim loại nặng đã làm tăng thêm tính độc hại không những trong thời gian 

trước mắt mà còn về lâu dài sau này đến môi trường sống. Vì có chứa các thành phần 

độc hại, nước thải dệt nhuộm có khả năng gây ra ô nhiễm mạnh đến môi trường và đến 

sức khỏe con người. 
2). Nước thải khu đa ngành 

Sau đây là đặc trưng nước thải một số ngành nghề ở khu đa ngành: 
(a). Ngành chế biến lương thực, thực phẩm 
 Các sản phẩm của ngành chế biến thực phẩm rất đa dạng và phong phú. Tùy 

thuộc nguồn gốc nguyên liệu và sản phẩm cuối cùng để xác định mức độ và tính chất ô 

nhiễm của ngành này. Nhìn chung, các nhà máy ngành chế biến thực phẩm thải ra chủ 

yếu là các chất thải hữu cơ với nguồn gốc động, thực vật hoặc là các sản phẩm của quá 

trình lên men (bia, nước trái cây lên men…). 
 Nước thải của các ngành nghề này, nếu không được xử lý thích hợp, sẽ gây ô 

nhiễm môi trường nước và không khí rất nghiêm trọng do chất hữu cơ trong nước thải 

này sẽ phân hủy làm cho nguồn tiếp nhận bị ô nhiễm hữu cơ, nước sẽ có màu, bốc mùi 

khó chịu. Thành phần và nồng độ của một số chất ô nhiễm nước của một số ngành 

nghề chế biến thực phẩm tiêu biểu được trình bày như trong Error! Reference source 

not found.. Kết quả thống kê này cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

của các cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp chế biến thực phẩm rất cao. 
Bảng 3.48. Thành phần và tính chất nước thải của một số ngành chế biến thực phẩm 

STT Ngành SX pH 
COD 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

Nhữu cơ 

(mg/l) 

Lưu 
lượng 

(m3/tấn 

sp) 

1 Đồ hộp 3,7-8,l 1500- 1800 1100-1800 34-50 <20 50-60 

2 Nước ngọt 5,4-5,7 300- 1800 250- 1200 <30 - 9-10 

3 Dầu ăn 6,8-9,4 1200-3500 630-2100 
90-

100 
< 20 10-11 

4 Bánh kẹo 5,2-6,8 3000-6000 1800-3500 
50-

100 
60 - 80 10-20 

Nguồn: PGS.TS Nguyễn Văn Phước, Xử lý nước thải sinh hoạt và Công nghiệp bằng phương 
pháp vi sinh, 2006. 
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(b). Ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo máy 
 Xếp vào ngành này gồm các nhà máy: sản xuất khung thép, kèo, giàn giáo; 

sản xuất và chế biến khung cửa nhôm; chế tạo máy; lắp ráp xe máy, máy kéo, máy 

nông nghiệp… Do tính chất công nghệ sản xuất nên các nhà máy thuộc ngành này đều 

ít sử dụng nước. Lượng nước được dùng chủ yếu cho các công tác như: 
− Nước giải nhiệt máy móc  

− Nước vệ sinh thiết bị, nhà xưởng  

− Nước dùng cho nhu cầu sinh hoạt. 

Thành phần ô nhiễm của ngành sản xuất công nghiệp cơ khí được ghi nhận như tại 

bảng sau: 
Bảng 3.49. Chất lượng nước thải ngành công nghiệp ngành cơ khí 

STT Thông số Hàm lượng (mg/L) 

1 pH (mg/L) 5,34 – 10,86 

2 BOD (mg/L) 6 – 30700 

3 COD (mg/L) 12 – 71351 

4 Chất rắn lơ lững SS (mg/L) 2 – 674  

5 Tổng Nitơ (mg/L) 0.6 – 101,4 

6 Tổng Photpho (mg/L) 0,01 – 9,8 

7 Coliform (MPN/1000ml) 1 – 15 

8 Cu (mg/L) 0,0003– 0,228 

9 Pb (mg/L) <0,001 – 0,085 

10 Ni <0,001 – 0,014 

11 Cr3+ 0,001 – 0,594 

12 Cr6+ 0 – 0,003 

13 Hg 0,001 – 0,007  

14 Cd 0,001 – 0,08 

15 Dầu mỡ 0,5 – 1,1 

16 Dầu khoáng 0,2 – 16,6 

Nguồn: PGS.TS Nguyễn Văn Phước, Xử lý nước thải sinh hoạt và Công nghiệp bằng phương 
pháp sinh học, 2006. 

(c). Ngành công nghiệp sản xuất các mặc hàng tiêu dùng, sản xuất các thiết bị điện, 
điện tử, công nghiệp sản xuất gỗ 
 Các ngành công nghiệp này ít phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất.  

 Nước thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân nên mức 

độ ô nhiễm thấp hơn các ngành khác. Đây là những ngành công nghiệp được coi là có 

công nghệ sạch, thu hút được nhiều lực lượng lao động nên là loại hình nên khuyến 

khích đầu tư vào KCN. 
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 Ngành công nghiệp chế biến gỗ so với các ngành công nghiệp khác có lượng 

nước thải ít hơn. Tuy nhiên, nước thải có chứa một số chất có khả năng gây hại cho 

con người và môi trường như: hoá chất bảo quản chống mối mọt, dung môi sơn, phụ 

gia, chất hữu cơ, dầu mỡ, …  
Sau đây là một số chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải của công nghiệp chế biến gỗ, 

mộc gia dụng, chi tiết được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.50. Đặc trưng nước thải của công nghiệp chế biến gỗ 

STT Thông số Đơn vị Giá trị 
1 pH  6 – 7,5 

2 BOD5 mg/l 600 – 900 

3 COD mg/l 500 – 1.200 

4 Chất rắn lơ lửng SS mg/l 500 – 1.300 

5 Nitơ mg/l 4,5 – 15 

6 Photpho mg/l 1 – 3,5 

Nguồn: PGS.TS Nguyễn Văn Phước, Xử lý nước thải sinh hoạt và Công nghiệp bằng phương 
pháp sinh học, 2006. 

Đặc trưng ô nhiễm nước thải cũng như tải lượng ô nhiễm nước thải cụ thể của 

các nhà máy thuộc các loại hình công nghiệp đầu tư vào dự án được trình bày chi tiết 

trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các bản cam kết bảo vệ môi 

trường của từng nhà máy trước khi triển khai xây dựng trong dự án. 
(d). Ngành công nghiệp xi mạ 

Nước thải ngành mạ điện chứa hàm lượng cao các muối vô cơ chứa ion kim 

loại nặng  và có khoảng pH thay đổi rất rộng từ rất axít (pH =2 – 3) đến rất kiềm (pH = 

10 –11). Tuỳ theo kim loại của lớp mạ mà nguồn ô nhiễm chính có thể là đồng, kẽm, 

crôm, hoặc niken và cũng tuỳ thuộc vào loại muối kim loại sử  dụng mà nước thải có 

chứa các độc tố khác như xianua, muối sunphát, cromat, amonium. 

Sau đây là một số chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải của công nghiệp xi mạ, chi 

tiết được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.51. Thành phần nước thải cơ sở xi mạ phụ tùng xe gắn máy 

STT 
Chỉ 
tiêu 

Đơn vị 
Nước thải 

Ni 

Nước thải 

mạ Cr 

Nước thải ngâm 

NaOH 

1 pH - 5,47 3.064 11,49 

2 TDS mg/l 502 82,3 2.370 

3 Cl- mg/l 100 24 58 

4 SO4
- mg/l 400 25 38 

5 Alk mgCaCO3/l 60 0 1.513 

6 Ni mg/l 286 4.3 - 

7 Cr mg/l - 39,6 - 
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Như đã trình bày, nước thải của các Nhà máy thành viên có nồng độ chất ô 

nhiễm cao. Do đó, tác động gây ra là rất lớn nếu như xả thẳng vào nguồn tiếp nhận. 

Do đặc trưng của nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất lơ lửng, nồng độ chất hữu 

cơ, Nitơ, Photpho. Khi nước thải chưa qua xử lý xả ra môi trường tự nhiên (kênh rạch) 

tạo điều kiện để hình thành hiện tượng phú nhưỡng (hiện tượng tảo nở hoa) gây ô 

nhiễm nghiêm trọng đến hệ sinh thái thuỷ sinh . 

Tác động do hiện tượng tảo nở hoa gây ra: 

Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Lâm, Viện Hải dương học - Nha Trang, có nhiều 

nguyên nhân dẫn đến sự nở hoa của tảo, như sự gia tăng các hàm lượng dinh dưỡng 

trong môi trường nước do các hoạt động nuôi trồng thủy sản và nước thải sinh hoạt của 

con người gây ra. Đây được xem là nguyên nhân đóng vai trò quan trọng nhất đối với 

sự nở hoa của tảo độc; sự trao đổi lưu lượng nước kém; sự thay đổi bất thường của các 

điều kiện thời tiết khí hậu; giao thông biển và vận chuyển giống nuôi thủy sản mang 

theo bào tử nghỉ của tảo độc từ nơi này sang nơi khác và khi có điều kiện thuận lợi 

chúng bùng phát gây ra hiện tượng nở hoa. 

Độc tố do tảo sinh ra gồm nhiều nhóm khác nhau, chúng được tích lũy trong 
thịt động vật thủy sinh thông qua chuỗi thức ăn và là nguyên nhân trực tiếp của nhiều 

dạng ngộ độc khác nhau. Người ta thống kê có các dạng ngộ độc sau: Gây liệt cơ, tiêu 

chảy, gây mất trí nhớ, ngộ độc thần kinh… 

Tảo độc gây chết tôm, cá. Rất nhiều nhóm tảo thông thường tồn tại trong thủy 

vực có khả năng gây chết đối với động vật thủy sinh. Động vật thủy sản nuôi trong 

lồng và ao đầm chịu nhiều ảnh hưởng của tảo độc hơn động vật sống tự nhiên trong 

vực nước vì chúng không có khả năng chạy trốn khỏi vực nước bị ảnh hưởng của tảo 

độc hại. 

Tảo sinh độc tố, nhiều nghiên cứu đã chứng minh độc tố sinh ra từ các loài tảo 

độc có tiên mao (Dinoflagellata) có thể làm tổn thương mang, ảnh hưởng đến hoạt 

động hô hấp của động vật thủy sinh, gây hiện tượng xuất huyết, vỡ mạch máu hay tác 

động đến hệ thần kinh của động vật thủy sản. 

Ngoài ra sự nở hoa của tảo độc còn có thể làm biến động lớn các chỉ tiêu về môi 

trường như: DO, PH, kiềm, làm thay đổi hàm lượng kim loại nặng trong nước thông 

qua quá trình trao đổi ion kim loại của các tế bào tảo. 
(3). Nước mưa chảy tràn 

Chất lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt 

là tình trạng vệ sinh trong khu vực thu gom nước. Đối với khuôn viên KCN, nước mưa 
chảy tràn trên bề mặt kéo theo các chất cặn bã và đất cát, các nguyên vật liệu rơi vãi 
vào môi trường nước gây tác hại xấu tới môi trường trong khu vực và các vùng lân cận 

nếu không có hệ thống thu gom thích hợp. 

Đa số diện tích KCN đều được bê tông hóa và được phủ xanh bằng cây xanh, hệ số 

chảy lớn nhất là C = 0,90 áp dụng đối cho khu vực đã bê tông hóa (Nguồn: Handbook 

for Environmental Engineering, 2005). Như vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn 
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nhất theo ngày chảy tràn qua khu vực dự án có thể ước tính dựa vào công thức sau 

(Nguồn: Handbook for Environmental Engineering, 2005): 

 Q=C*I*A/1000 

 Trong đó: 
 + Q: I:  Lượng mưa lớn nhất theo ngày (mm/ngày), chọn lượng mưa cao nhất là 

617,4 mm/tháng ~ 20,58 mm/ngày vào tháng 10/2016 (Đây là lượng mưa lớn 

nhất trong các tháng trong năm 2016). 
 (Theo Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, năm 2017)); 

 + C: Hệ số chảy tràn; 

 + I: Lượng mưa lớn nhất theo ngày (mm/ngày); 

 + A: Diện tích thoát nước (m2) – 760 ha~7.600.000 m2. 

Như vậy: 

Q=0,90*20,58* 7.600.000/1000 = 140.767,2 m3/ngày. 

Nếu tính trong 15 phút đầu thì lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại là 

1.466,33 m3/phút. Tốc độ dòng chảy của nước mưa trong 15 phút đầu tiên rất lớn, do 

đó cần có khu vực dự án phải có hệ thống tiêu thoát nước tốt, nếu không sẽ xảy ra tình 

trạng ngập úng. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ước tính như sau: 
− Tổng Nitơ: 0,5  1,5 mg/l. 

− Photpho: 0,004  0,03 mg/l. 

− COD: 10  20 mg/l. 

− Tổng chất rắn lơ lửng: 10  20 mg/l. 

Với nồng độ các chất ô nhiễm như trên nếu so với nước thải sinh hoạt thì nước mưa 
được xem là khá sạch và có thể thoát thẳng ra nguồn tiếp nhận không qua xử lý. Ngoài 

ra, hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào hàm lượng 

các chất ô nhiễm trên mặt đất nơi nước mưa chảy tràn đi qua nếu không có biện pháp 

thu gom hợp lý. 
(4). Tác động của chất thải rắn 

Kết quả điều tra khối lượng và thành phần chất thải rắn của một số ngành công 

nghiệp tại KCX Linh Trung 1, Tp. HCM được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.52. Khối lượng và thành phần chất thải rắn của một số ngành công nghiệp tại 

KCX Linh Trung 1 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

I Công nghiệp cơ khí 
1 Băng keo kg/tháng/ha 1,6 

2 Bao tay vải kg/tháng/ha 18 

3 Cao su kg/tháng/ha 212 

4 Nhựa kg/tháng/ha 74 



187 

 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

5 Giấy kg/tháng/ha 135 

6 Carton kg/tháng/ha 0,6 

7 Đồng phế liệu kg/tháng/ha 3,2 

8 Nhôm phế liệu kg/tháng/ha 13 

9 Sắt phế liệu kg/tháng/ha 906 

10 Bazơ kẽm kg/tháng/ha 4,0 

11 Kiếng vụn/thủy tinh kg/tháng/ha 6,6 

12 Dăm bào/gỗ phế thải kg/tháng/ha 403 

13 Gỗ kg/tháng/ha 72.645 

14 Bụi từ phân xưởng sản xuất kg/tháng/ha 150 

15 Thạch cao kg/tháng/ha 16 

II Công nghiệp chế biến gỗ, giấy 

1 Gỗ vụn, mạt cưa kg/tháng/ha 1.258 

2 Giấy phế thải kg/tháng/ha 32 

Nguồn: Trường Đại học dân lập Văn Lang. Đề tài nghiên cứu “Xây dựng mô hình khu công 

nghiệp sinh thái – nghiên cứu điển hình tại KCX Linh Trung 1”, 2007. 

Số liệu thống kê lượng chất thải rắn phát sinh tại các nhà máy trong khu công 

nghiệp Biên Hòa 1 và Khu công nghiệp Biên Hòa 2 có các loại hình công nghiệp 

tương tự như KCN Thành Thành Công được trình bày tại bảng sau: 
Bảng 3.53. Thống kê lượng chất thải phát sinh từ các nhà máy đang hoạt động trong 

khu công nghiệp Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2 

STT Ngành sản xuất 
Diện tích 

(m2) 
CTSH CTKNH CTNH 

I Cơ khí luyện kim, gia công kim loại, cơ khí chế tạo 

1 
Công ty TNHH Asia Metal 

(AMC) 
6.666,00 0,20 1,45 0,15 

2 
Công ty TNHH Chessi 

(ALPS cũ) 
4.600,00 0,10 - - 

3 
Công ty TNHH Chien You 

VN 
28.648,50 0,06 1,00 0,19 

4 
Công ty Cơ khí giao thông 
vận tải ĐN 

15.610,00 0,01 0,02 - 

5 DNTN Đồng Nai tôn 9.068,60 0,60 2,60 0,03 

6 
Công ty LD Ống gang Cầu 

đại việt 
20.783,00 0,06 0,004 - 

7 
Công ty gia công dịch vụ 

thép Sài Gòn 
20.000,00 0,70 81,17 0,13 

8 Công ty TNHH Happy 15.749,00 1,00 3,00 0,10 
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STT Ngành sản xuất 
Diện tích 

(m2) 
CTSH CTKNH CTNH 

Cook 

9 
Công ty TNHH JFT 

Metecno Saigon 
10.000,00   0,01 

10 Công ty HH CN Kiến Hằng 15.380,00 0,003 0,12 0,64 

11 
Công ty Kobe EN&M (Sun-

Netsuren TNHH cũ) 
63.800,00 5,00 2,62 5,52 

12 
Công ty Mabuchi Motor 

VN 
63.768,00 10,50 403,50 4,45 

13 
Công ty Ô tô Trường Hải 

(Bãi đậu xe) 
42.375,00 5,00   

14 Công ty Ô tô Trường Hải I 10.000,00 0,18 0,80 0,02 

15 Công ty TNHH Tungkuang 22.194,00 1,44 12,83 0,45 

16 
Công ty SX SP Mạ công 

nghiệp Vingal 
40.000,00   41,34 

 Tổng 388.642,10 24,85 509,11 53,02 

 
Khối lượng phát sinh bình 

quân (tấn/ha/tháng) 
 0,639 13,100 1,364 

II. Sản xuất các sản phẩm từ giấy và gỗ 

17 
Công ty Liên doanh TNHH 

Hiệp Lâm 
34.563,00 9,00  0,30 

18 Công ty TNHH Vinapoly 15.925,80 0,20 3,42 0,18 

Tổng 50.488,80 9,20 3,42 0,48 

Khối lượng phát sinh bình quân 

(tấn/ha.tháng) 
 1,822 0,678 0,095 

III. Sản xuất thực phẩm, đồ uống và thức ăn gia súc 

19 
Công ty TNHH Betagro 

Thailuxe Vina Feed Mill 
9.804,20 0,20 2,00 0,02 

20 Công ty TNHH Cargill VN 60.784,40  3,00 0,36 

21 
Công ty TNHH Grobest & 

I-Mei Industrial (VN) 
39.135,00 0,11 0,27 0,14 

22 
Công ty TNHH Nestle Việt 

Nam 
70.479,30 3,00 7,60 0,56 

23 
Công ty TNHH Sitto Việt 

Nam 
10.000,00 0,45 0,65 0,004 

Tổng 190.202,90 3,76 13,52 1,08 

Khối lượng phát sinh bình quân 

(tấn/ha/tháng) 
 0,198 0,711 0,057 
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STT Ngành sản xuất 
Diện tích 

(m2) 
CTSH CTKNH CTNH 

IV. Sản xuất đồ trang sức, gốm sứ và vật liệu xây dựng 

24 
Công ty Design 

International LTD 
4.523,50 0,10 0,10 - 

25 
Công ty TNHH Việt Nam 

MEIWA 
14.227,00 0,81 0,60 0,43 

Tổng 18.750,50 0,91 0,70 0,43 

Khối lượng phát sinh bình quân 

(tấn/ha/tháng) 
 0,487 0,373 0,229 

VI. Thiết bị điện, điện tử và viễn thông 

26 
Công ty TNHH Artus Việt 

Nam Pacific Scientific 
5.153,20 0,11 0,24 0,18 

27 
Công ty TNHH Boramtek 

VN 
14.933,20 0,40 1,50 - 

28 
Công ty Fujitsu Việt Nam 

TNHH 
102.373,00 20,00 121,50 43,00 

29 
Công ty TNHH Hung 

Cheng 
3.500,00 0,30 0,91 1,50 

30 
Công ty TNHH Điện tử 

PHILIPS 
12.536,00 0,04 12,00 3,60 

31 
Công ty Sanyo Di Solution 

Việt Nam 
23.402,00 1,90 3,00 0,10 

32 Công ty Sanyo Ha Asean 77.466,00 5,00 45,00 1,50 

33 
Công ty cổ phần dây và cáp 

điện TAYA 
57.799,00 0,18 18,00 0,02 

34 
Công ty TNHH Điện tử 

Việt Tường 
15.023,00 5,00 2,91 0,36 

Tổng 312.185,40 32,93 205,06 50,26 

Khối lượng phát sinh bình quân 

(tấn/ha/tháng) 
 1,055 6,569 1,610 

VII. Dệt, may mặc 

35 
Công ty TNHH All Supper 

VN 
20.841,00 1,00 2,80 0,08 

36 
Công ty Thực nghiệp HH 

BELY 
10.998,00 0,10 0,30 0,002 

37 
Công ty TNHH May mặc 

Civic 
21.000,00 0,10 0,43 0,05 

38 Công ty TNHH TN Công 5.038,00 3,00 0,55 0,06 
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STT Ngành sản xuất 
Diện tích 

(m2) 
CTSH CTKNH CTNH 

nghiệp Việt Nam I.S.A 

Tổng 57.877,00 4,20 4,08 0,19 

Khối lượng phát sinh bình quân 

(tấn/ha/tháng) 
 0,726 0,705 0,033 

Tổng cộng 1.018.146,3 75,85 735,89 105,46 

Khối lượng phát sinh bình quân (tấn/ha/tháng) 0,75 7,22 1,04 

Ghi chú: 

Số liệu thống kê tháng 9/2007 thu thập từ phiếu khảo sát của một số nhà máy đang 
hoạt động trong khu công nghiệp Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2. 

Diện tích trong bảng: là diện tích đất thuộc phạm vi nhà máy thuê lại đất của khu 

công nghiệp. 

CTSH: Chất thải sinh hoạt. 

CTKNH: Chất thải không nguy hại. 

CTNH: Chất thải nguy hại. 

Đơn vị tính: tấn/ha.tháng 

Nguồn: Báo cáo giám sát môi trường KCN Biên Hòa 1 và Biên Hòa 2 năm 2007.  

Theo bảng thống kê trên, có thể thấy được rằng, bình quân tại các khu công nghiệp 

đã khảo sát, lượng chất thải rắn của các nhà máy trong KCN thải ra tính bình quân 

(thải đổi tùy theo ngành nghề hoạt động) như sau: 
− Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH): 0,75 (tấn/ha.tháng). 

− Chất thải rắn không nguy hại (CTRKNH): 0,722 (tấn/ha.tháng). 

− Chất thải rắn nguy hại (CTRNH): 1,04 (tấn/ha.tháng). 

Áp dụng lượng chất thải bình quân tham khảo từ một số KCN điển hình, lượng chất 

thải rắn phát sinh tại KCN có thể được tính như sau: 
Lượng chất thải rắn = Khối lượng phát sinh bình quân x Diện tích KCN  

Trong đó: Diện tích khu công nghiệp được tính là diện tích xây dựng các Nhà máy sản 

xuất đơn thuần (Căn cứ vàoError! Reference source not found., ta có diện tích xây 

dựng các nhà máy là 516.561 ha). 

Như vậy, lượng chất thải rắn của KCN được ước tính tương đương: 
− Chất thải rắn sinh hoạt:387,42 tấn/tháng. 

− Chất thải rắn không nguy hại (CTRKNH):372,96 tấn/tháng. 

− Chất thải rắn nguy hại (CTRNH): 537,22 tấn/tháng. 

Với lượng chất thải rắn tương khá lớn ước tính sẽ phát sinh tại KCN, Chủ đầu 

tư sẽ có những biện pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường khu vực dự 

án. Các biện pháp này sẽ được trình bày cụ thể tại chương 4 của Báo cáo.  
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1). Chất thải sinh hoạt 
Thành phần chất thải trong Dự án được phân loại như sau: 
 Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như thực phẩm, rau quả, thức ăn dư thừa....  

 Các hợp chất có nguồn gốc giấy từ các loại bao gói đựng đồ ăn, thức uống. 

 Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, PVC, thủy tinh… 

 Kim loại như vỏ hộp, vỏ lon nước uống… 

 Thủy tinh như chai nước bị bể, không sử dụng được… 

 Sành sứ bị bể, không sử dụng được … 

Điều hành KCN với số lượng công nhân viên là 160 người. Vì thế, khối lượng 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh dao động trong khoảng 80 - 112 kg/ngày (tính cho hệ 
số thải rác 0,5 – 0,7 kg/người.ngày - theo tài liệu Chất thải rắn của PGS.TS Nguyễn 

Thanh Hải, ĐHQG, TpHCM năm 2006). Chất thải rắn loại này có chứa nhiều chất hữu 

cơ, dễ phân hủy nếu không được thu gom và chứa đựng hợp lý sẽ gây mùi hôi khó 
chịu và làm mất vẻ đẹp mỹ quan của KCN.  
2). Chất thải công nghiệp không nguy hại  

Chất thải công nghiệp không nguy hại tại KCN chủ yếu là bùn thu được từ trạm 

xử lý cấp. Nước cấp cho KCN theo tính toán 115.000 m3/ngày. Định lượng bùn sinh ra 

từ quá trình xử lý nước cấp là 300 mg/m3 tương đương 0,3 kg/m3.  

Theo đó lượng bùn sinh ra từ các trạm xử lý nước cấp là: 

115.000 m3/ngày x 0,3 kg/m3 nước cấp = 34.500 kg/ngày. 
3). Chất thải nguy hại 

Dựa trên quy trình công nghệ xử lý với công suất hoạt động của 4 trạm 

XLNTTT, với tổng lưu lượng nước thải xử lý là 84.000 m3/ngày.đêm thì khối lượng 

các chất thải rắn nguy hại phát sinh bao gồm:  

Định lượng bùn từ quá trình xử lý nước thải (sau ép) là 1 -5 kg/m3 nước thải được xử 

lý (Nguồn IFC 2007). 

Theo đó lượng bùn sinh ra từ các trạm XLNTTT là:  

84.000 m3/ngày x 1 kg/m3 nước thải = 84.000 kg/ngày 
3.2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

(1). Ô nhiễm tiếng ồn 
Tiếng ồn và độ rung cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí quan trọng và có thể 

gây ra các ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe của người lao động trực tiếp. 

Tiếng ồn làm giảm năng suất lao động, làm giảm thính lực dẫn đến bệnh điếc nghề 

nghiệp. Độ rung ảnh hưởng quan trọng tới năng lực và độ chính xác trong tác nghiệp 

lao động, giảm thị lực và thính lực, dễ gây ra sự cố tai nạn lao động. Tiêu chuẩn tiếng 

ồn trong khu dân cư là 60 dBA vào ban ngày và 45 – 55 dBA vào ban đêm, trong khu 
vực sản xuất là 90 dBA. Trong quá trình hoạt động KCN, tiếng ồn và rung động phát 

sinh từ các nguồn sau đây: 
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Tiếng ồn, rung động do sản xuất được phát sinh từ quá trình va chạm hoặc chấn 

động, chuyển động qua lại do sự ma sát của các thiết bị và hiện tượng chảy rối của các 

dòng không khí, hơi. Đây là nguồn ồn quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất của 

các nhà máy, xí nghiệp tại KCN;  

Tiếng ồn, rung động do các phương tiện giao thông vận tải, các phương tiện 

máy móc vận hành trong phạm vi KCN. Đó là tiếng ồn phát ra từ động cơ và do sự 

rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả khói.  

Tiếng ồn từ trạm HTXLNTTT: Mức độ ồn của các thiết bị HTXLNT ở vị trí từ 

20 m cách nguồn phát sinh đều nhỏ hơn giới hạn cho phép, hơn nữa xungquanh khu 

vực dự án chủ yếu là đất trống nên tác động này chủ yếu ảnhhưởng đếncán bộ công 

nhân làm việc trên khu vực dự án mà không ảnh hưởng đến cán bộ công nhân làm việc 

tại các nhà máy lân cận.  

Từ quá trình hoạt động của các công trình hạ tầng trong KCN, tiếng ồn phát 

sinh ra từ các nguồn có sử dụng máy móc thiết bị được trình bày tại bảng sau:  
Bảng 3.54. Dự báo tiếng ồn phát sinh tại KCN 

STT 
Nguồn phát sinh  

tiếng ồn 

Dự báo độ ồn tại 

chỗ (trong nhà 

máy) (dBA) 

Dự báo độ ồn 

xung quanh 

(ngoài nhà máy 

10 m) (dBA) 

QCVN 

26:2010/ 

 QĐ 3733:2002 
BYT (dBA) 

1 
Phương tiện vận 

chuyển 
70-85 50-65 70/85 

2 

Hoạt động của hệ 

thống xử lý nước 

thải tập trung 

75-80 (Tiếng ồn 

do hoạt động của 

các máy bơm và 
hệ thống thổi khí 

hoạt động đồng 

thời) 

55-60  

3 
Hoạt động của 

phòng thí nghiệm 
60 40  

4 

Tiếng ồn tổng cộng 

đo tại trung tâm 

nhà máy 

70-75 50- 55  

Nguồn: Báo cáo giám sát KCN Xuyên Á, 2013. 

Nhìn chung mức ồn, độ rung vượt quá giới hạn cho phép sẽ gây một số tác hại 

như: mệt mỏi, gây bệnh lãng tai, ảnh hưởng đến sức khỏe, mất tập trung trong công 

việc…   
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Tiếng ồn lan truyền ra bên ngoài đều nằm trong tiêu chuẩn giới hạn cho phép. 
Do đó, tiếng ồn sinh ra của nhà máy trong khi sản xuất hầu như không ảnh hưởng đến 
vùng dân cư xung quanh mà chủ yếu ảnh hưởng đến cán bộ công nhân viên làm việc 
trong nhà máy. Mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đối với con người được trình bày tại 
bảng sau: 

Bảng 3.55. Mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đối với cơ thể 

STT Cường độ ồn Ảnh hưởng tới cơ thể 

1 20 – 35 dB Dễ chịu (phục hồi sức nghe, sức khỏe) 

2 40 – 50 dB Thích hợp (thoải mái để làm việc) 

3 60-80 dB Chịu được (trong thời gian có hạn) 

4 >80 dB Gây hại đến sức nghe, sức khỏe 

5 130 dB Gây đau 

6 140 dB Gây chấn thương (điếc, chảy máu) 

Nguồn: Bệnh viện tai mũi họng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tiếng ồn từ 80 dBA trở lên sẽ làm giảm sự chú ý, dễ mệt mỏi, nhức đầu chóng 
mặt, tăng cường sự ức chế thần kinh trung ương và ảnh hưởng tới thính giác của con 
người. Khi tiếp xúc với tiếng ồn cường độ cao trong thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh 
điếc. Tiếng ồn cũng gây nên thương tổn cho hệ tim mạch và làm tăng bệnh đường tiêu 
hóa. 

Cũng giống như bụi và các khí ô nhiễm khác, tiếng ồn và độ rung lớn nhất trong 
những ngày vận chuyển và bốc dỡ nhiều hàng hoá, hoạt động của máy móc trong 
những ngày tăng công suất. 

Độ rung sinh ra trong khu vực gây một số ảnh hưởng nhất định như làm suy 
giảm chất lượng của các công trình trong khu vực, làm giảm hiệu quả của các máy 

móc thiết bị trong khu vực, gây ra một số ảnh hưởng nhỏ đến đời sống sinh hoạt của 

người dân như đau đầu, mất ngủ. Tuy nhiên, hầu hết các máy móc trong nhà máy được 

đầu tư mới nên khi hoạt động, hầu như độ rung không phát sinh lớn. 
Tiếng ồn ảnh hưởng đến con người không chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào tính chất 

vật lý mà chủ yếu phụ thuộc vào sự cảm thụ tâm lý của con người. Nhìn chung, bất cứ 
tiếng ồn nào có trong môi trường đều là ô nhiễm vì nó hạ thấp chất lượng cuộc sống. 
(2). Ô nhiễm nhiệt dư từ các thiết bị, máy móc 

Nhiệt lượng tỏa ra do hoạt động của quy trình sản xuất các thiết bị các lò sấy, 

sự truyền nhiệt qua tường thành của lò hơi, của các máy móc thiết bị sử dụng hơi (các 
máy nấu, tẩy, nhuộm vải, máy định hình vải) và của hệ thống đường ống dẫn hơi, khí 
nóng;  

− Sự rò rỉ hệ thống đường ống dẫn hơi, các van, mối nối trên hệ thống đường ống;  
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− Sự toả nhiệt và bốc hơi nước của các máy sấy khô vải, tỏa vào không gian nhà 

xưởng làm nhiệt độ bên trong nhà xưởng tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe và năng 
suất lao động của công nhân, cũng như các điều kiện vi khí hậu của khu vực.  

Nhiệt độ trong nhà xưởng KXLNT tập trung phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường 

xung quanh, mật độ công nhân và kết cấu của nhà xưởng. Ngoài ra, yếu tố tốc độ gió 

cũng làm ảnh hưởng tới nhiệt độ trong khu vực lò đốt (tốc độ gió phụ thuộc nhiều vào 

cấu trúc nhà xưởng và điều kiện thông gió). 

Tham khảo số liệu từ một số hệ thống tương tự thì nhiệt độ cao hơn nhiệt độ 

ngoài trời 3 – 40C, cao hơn nhiệt độ cho phép từ 1 – 20C (Quyết định của Bộ trưởng 

Bộ Y tế – 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 quy định cho phép là <320C). Như 
vậy, tại khu vực này, dự án sẽ phải tăng cường các biện pháp làm mát cục bộ, giải 

nhiệt bằng nước giải khát có bổ sung thêm đường và muối khoáng cho công nhân. 
(3). Các nguồn gây tác động đến đối với các tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái 

Khu vực dự án nằm trên diện tích 760 ha với hiện trạng là 140 ha của KCN đã 
hoàn thiện xong hạ tầng, phần còn lại đã được quy hoạch và làm hạ tầng phục vụ việc 

xây dựng KCN. Do đó các hoạt động sản xuất của dự án hầu như không gây tác động 

tài nguyên sinh vật và hệ sinh thái. 

Đối với hệ sinh thái thuỷ sinh Sông Vàm Cỏ Đông giáp dự án: nguồn tiếp nhận 

nước thải của KCN, dự án sẽ đảm bảo thu gom triệt để và xử lý nước thải đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận trước khi thoát vào cống thoát nước thải của KCN để dẫn về hệ thống 

XLNT tập trung nhằm hạn chế tối đa các tác động đến chất lượng nguồn nước và 

phiêu sinh động vật trong khu vực. 
(4). Các nguồn gây tác động qua lại giữa dự án và các công trình lân cận 

Không đáng kể. 
(5). Các nguồn gây tác động đến Kinh tế  Xã hội 
1). Tai nạn lao động 

Cũng giống như bất cứ một KCN với qui mô lớn nào, công tác an toàn lao động 

là vấn đề nhận được sự đặc biệt quan tâm từ Chủ đầu tư cho đến người lao động trực 

tiếp sản xuất trong phân khu. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động có 

thể bao gồm: 

− Các vấn đề ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của 

người lao động trong phân khu dệt may. Một vài ô nhiễm tùy thuộc vào thời gian và 

mức độ tác động có khả năng làm ảnh hưởng nặng đến người lao động, gây choáng 

váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần được cấp cứu kịp thời (thường xảy ra đối 

với các công nhân nữ hoặc người có sức khỏe yếu); 

− Trong phân khu sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai 

nạn do bản thân các xe cộ này; 

− Không thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động khi làm việc với các thiết bị, 
máy móc.  
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2). Đánh giá tác động dự án đến việc cải thiện môi trường, kinh tế, xã hội, cảnh quan 
và chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư 

Việc hình thành dự án vừa tăng thu nhập cho người dân và xã hội, sử dụng 

nguồn đất một cách hiệu quả nhất.  

 Các tác động tích cực 

Sự hình thành và hoạt động của dự án có ý nghĩa cho sự phát triển kinh tế và 

tăng trưởng cho KCN nói riêng và vấn đề thu hút đầu tư cho tỉnh Tây Ninh nói chung. 

Việc xây dựng phân khu cung cấp công ăn việc làm cho cư dân địa phương và 
tạo ra nhiều nguồn lợi kinh tế sẽ là một hướng đi đáng được khuyến khích và phụ trợ 

từ các cơ quan chức năng.  
Cùng với sự phát triển của vùng nói riêng và của cả nền kinh tế của tỉnh nói 

chung cũng làm tăng thêm giá trị của đất đai trên địa bàn khu vực dự án tạo nên một 

cảnh quan mới với tiến trình phát triển nhanh hơn, điều này cũng góp phần làm tăng 
mức dân trí và tăng các họat động trao đổi văn hóa nhân dân trong khu vực. 

 Các tác động tiêu cực 

Việc tập trung một lực lượng lao động không nhỏ trong thời gian dài sẽ tạo ra 

các xáo trộn nhất định trong đời sống xã hội khu vực dự án và vùng lân cận, cụ thể sẽ 

có các biện pháp quản lý tốt tránh gây ra các tệ nạn xã hội, các xung đột giữa công 

nhân từ nơi khác đến làm việc và nhân dân trong vùng. 

Mức độ tác động trong hoạt động sản xuất của nhà máy được tóm tắt tại bảng sau: 
Bảng 3.56. Mức độ tác động trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

STT Hoạt động 

Tác động 

Không 

khí 
Nước Đất 

Tài 

nguyên 

Sức 

khoẻ 
KT-XH 

1 Sản xuất +++ ++ + + ++ + 

2 Máy phát điện ++ + + + ++ + 

3 
Giao thông, vận 

chuyển 
++ + + + + + 

4 
Sinh hoạt của 

công nhân. 
+ +++ +++ + + ++ 

Ghi chú: 

 + Ít tác động. 

 ++ Tác động trung bình. 

 +++ Tác động mạnh. 
Nhận xét: Giai đoạn dự án đi vào hoạt động các nguy cơ tác động không nhiều, 

mức độ ảnh hưởng cũng được giảm nhẹ do chủ đầu tư xây dựng và triển khai các biện 
pháp làm giảm tác động tiêu cực của môi trường. 
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3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai 
đoạn dự án đi vào vận hành 

Từ các đánh giá tác động do từng loại chất thải phát sinh trong giai đoạn vận 
hành, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường tương ứng với từng loại chất thải 
phát sinh được Chủ dự án thực hiện chi tiết như sau:  
3.2.2.1. Khống chế tác động do bụi, khí thải 

(1). Khống chế tác động của khí thải từ quá trình hoạt động của các nhà máy 
Các dự án sẽ đầu tư vào KCN thời gian tới có thể áp dụng các biện pháp sau để giảm 

thiểu tác động do bụi, khí thải đối với môi trường không khí:  

− Chủ đầu tư yêu cầu các nhà máy, xí nghiệp trong KCN 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 KCN đã đặt ra;  

− 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:  

− Các nhà máy, xí nghiệp đầu tư vào phân khu bảo đảm tỷ lệ trồng cây xanh, thảm có 

đạt tối thiểu 15% diện tích nhà máy nhằm cải thiện chất lượng môi trường tại từng 

nhà máy, xí nghiệp;  

− Bắt buộc các doanh nghiệp đầu tư trong phân khu sử dụng các nhiên liệu ít hoặc 

không độc (như sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao bằng dầu có hàm 

lượng lưu huỳnh thấp); 

− Chủ đầu tư yêu cầu các Nhà máy phải gắn thiết bị quan trắc online để giám sát chất 

lượng khí thải và phải tuân thủ theo Thông tư 31/2016/BTNMT ngày 14/10/2016 về 

bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung; bảo vệ môi 

trường làng nghề và bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

(2). Khống chế tác động của khí thải của phương tiện giao thông vận tải 

− Các loại xe chở nguyên vật liệu phải bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về 

tình trạng kỹ thuật xe, chở đúng tải trọng thiết kế để hạn chế tối đa mức độ ồn và 

rung do việc vận chuyển gây ra.  

− Đầu tư xe phun nước dùng để tưới đường giao thông trong phạm vi KCN, nhất là 

vào những ngày nắng nóng, khô hạn; Phun nước chống bụi vào các ngày nắng nóng, 

gió mạnh tại những khu vực phát sinh ra nhiều bụi, với tần suất 2-3 lần/ngày tùy 

theo thời tiết mà điều chỉnh số lần tưới cho phù hợp, thời gian tưới khoảng giữa 

buối sáng, đầu giờ trưa và chiều. 

− Yêu cầu các Công ty thành viên bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và 

thành phẩm ra vào KCN tránh giờ cao điểm tan ca. 
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− Tài xế và các đối tượng tham gia giao thông phải tuân thủ đúng Luật an toàn giao 

thông nhằm tránh gây ùn tắc làm tăng ô nhiễm do khí thải. 

(3). Khống chế tác động của mùi hôi phát sinh từ trạm XLNT tập trung và phát tán sol 
khí từ trạm XLNT tập trung 

Để giảm thiểu mùi hôi và sol khí phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, Công ty áp 

dụng các biện pháp sau: 

− Sử dụng các thiết bị mới 100% từ các nhà sản xuất có uy tín. 

− Thường xuyên có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc bằng cách tra dầu nhớt, 

thay mới linh kiện... 

− Vận hành hệ thống đúng kỹ thuật. 

− Định kỳ tiến hành công tác nạo vét các hố ga thoát nước thải. 

− Toàn bộ hệ thống thành các bể trạm xử lý khi đổ bê tông đều được trộn thêm phụ 

gia chống thấm. 

− Đào tạo công nhân vận hành có tay nghề cao, hiểu biết sâu về các quá trình sinh học 

của bùn hoạt tính. 

3.2.2.2. Khống chế tác động do nước thải 

Như đã trình bày ở Chương I, mạng lưới thu gom nước thải và mạng lưới thoát nước 

mưa của KCN được tách riêng biệt. Mạng lưới thu gom nước thải được chia thành 4 

phân khu (02 phân khu dành cho 2 trạm XLNT đa ngành và 02 phân khu dành cho 2 
trạm XLNT dệt nhuộm – cụ thể bản vẽ các phân khu được trình bày tại Phụ lục). Nước 

thải từ các Doanh nghiệp thành viên được thu gom về HTXLNT tập trung để xử lý. 

Bên cạnh đó, một số Doanh nghiệp được cấp phép xả trực tiếp ra môi trường thì xả ra 

hồ hoàn thiện của KCN trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

Sơ đồ thu gom nước thải của KCN được thể hiện tại hình sau: 



198 

 

 
Hình 3.9. Sơ đồ thu gom nước thải của KCN 

(1). Khống chế tác động nước thải ngành dệt nhuộm 

Như đã trình bày tại Chương I, nhu cầu xử lý nước thải ngành dệt nhuộm tại 

KCN sau khi điều chỉnh sẽ tăng từ 24.000 m3/ngày.đêm lên 72.000 m3/ngày.đêm (cho 
cả hai giai đoạn) và như đã trình bày ở Chương III về tính chất nước thải ngành dệt 

nhuộm. Công ty cần có công nghệ xử lý cho loại nước thải này nhằm đảm bảo không 

gây tác hại nghiêm trọng cho môi trường khi xả ra tự nhiên. 

Hiện nay, Công ty đã hoàn thành trạm XLNTTT (Trạm K5-1) cho ngành dệt 

nhuộm với công suất xử lý 12.000 m3/ngày.đêm bao gồm 02 modul (mỗi modul có 

công suất 6.000 m3/ngày.đêm). 
Quy trình công nghệ của Trạm XLNTTT cho ngành dệt nhuộm được trình bày 

tại hình sau: 

HTXLNT đa ngành HTXLNT dệt nhuộm 

Các Nhà máy thành viên 

trong KCN 

Các Nhà máy thành viên 

trong KCN được cấp phép 

xả thải 

Hồ sự cố Hồ sự cố 

Nguồn tiếp nhận 

Hồ hoàn thiện Hồ hoàn thiện 
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Xút/Acid 

PAC/Phèn 

Chất khử màu 

Polyme 

Dinh dưỡng 

Không khí 

Bùn 
tuần 
hoàn 

Chất oxy 

Chất khử 

Xút/Acid 

Javel 

Bể nén bùn 
sinh học 

Bùn dư 

Bể nén bùn 
hóa lý 

Máy ép bùn 
Polyme 

Bùn dư 

Hồ sự cố 

Xả sự cố 

Nước  

tách  

bùn 

 

Xả 

sự 

cố 

 

Xả 

sự 

cố 

Xử lý đúng quy định 

Bể Oxy hóa 

Bể khử màu 

Bể trung hòa 

Bể lắng lần 3 

Bể khử trùng 

Hồ sinh học Rạch Kè  
  QCVN 40:2011, cột A 

Bể tách dầu 

Bể điều hòa 

Bể điều chỉnh pH 

Bể keo tụ 

Bể khử màu 

Bể tạo bông 

Bể lắng 1 

Bể thu gom 

Bể Selector A/B 

Bể Aerotank A/B 

Bể lắng 2 A/B 
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Hình 3.10. Quy trình công nghệ xử lý nước thải của trạm XLNT ngành dệt nhuộm  
Thuyết minh quy trình: 

Bước 1: Xử lý cơ học 

Nước thải từ các xí nghiệp/nhà máy được chảy qua thiết bị tách rác thô, tập 

trung về bể gom (phục vụ cho 2 phân đoạn). Tại bể gom nước thải được bơm lên máy 
tách rác tinh để loại bỏ các cặn bẩn có kích thước lớn hơn 2mm. Nước qua thiết bị 
chảy xuống bể tách dầu để tách dầu mỡ và các tạp chất nổi. Nước thải chảy tiếp sang 

bể điều hòa, tại đây nước thải được điều hoà lưu lượng và ổn định nồng độ nước thải 

trước khi được bơm qua thiết bị đo lưu lượng qua khâu xử lý hoá lý.  

Bể điều hòa được bố trí hệ thống khuếch tán khí. Hệ thống này vừa có tác dụng 

xáo trộn nước thải đồng đều trong bể, tránh lắng cặn đồng thời đảm bảo chất ô nhiễm 

hữu cơ không phân hủy yếm khí gây mùi. Nước thải từ bể điều hòa được kiểm soát 

bằng hệ thống quan trắc online nội bộ các chỉ tiêu: pH, COD, Độ màu, nhiệt độ. Tại 

đây, nước thải được đo đạc các chỉ tiêu trên để quyết định có cho phép nước thải đi 
tiếp khâu xử lý phía sau hay phải tuần hoàn về hồ sự cố. Nếu nước thải vượt chỉ tiêu 

thiết kế thì sẽ tuần hoàn về hồ sự cố, nêu nước thải nằm trong ngưỡng thiết kế thì sẽ 

bơm tiếp qua khâu xử lý hóa lý.  

Bước 2: Xử lý hoá lý 

Tùy theo đặc tính nước thải được đo đạc mà hệ thống tự động hóa điều khiển 

các loại hóa chất châm vào từng bể. 

Tại bể điều chỉnh pH: Lắp máy khuấy trộn (khuấy nhanh) để khuấy trộn đều 

hoá chất với nước thải, điều chỉnh pH để tạo môi trường pH tối ưu. 
Tại bể keo tụ: Lắp máy khuấy trộn (khuấy nhanh) để khuấy trộn đều phèn với 

nước thải, thực hiện quá trình đông tụ nước thải nhằm khử SS, COD, kim loại nặng… 

Tại bể khử màu: Lắp máy khuấy trộn (khuấy nhanh) để khuấy trộn đều chất khử 

màu với nước thải, thực hiện quá trình đông tụ nước thải nhằm khử màu có trong nước 

thải. 

Tại bể tạo bông: Lắp máy khuấy trộn (khuấy chậm). Sau phản ứng đông tụ, 

nước thải sẽ được bổ sung polymer để tăng khả năng liên kết giữa các keo tụ tạo ra các 

bông cặn to hơn và có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước (quá trình 

đông tụ). Sau đó nước thải được phân phối đều vào bể lắng lần 1. 

Tại bể lắng lần 1: Các bông keo tụ sẽ được tách ra khỏi dòng nước sau khi đi 
qua bể lắng lần 1. Nước thải sau khi qua bể lắng lần 1 có hàm lượng SS, kim loại nặng, 

độ màu cũng như COD, BOD và một số thông số khác chưa đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục 

được dẫn tự chảy vào bể Selector, Aeroten để tiếp tục xử lý. 

Bước 3: Xử lý sinh học hiếu khí 

Phần nước sau xử lý hoá lý được bổ sung chất dinh dưỡng (nếu cần) khi chảy 

vào cụm bể Selector, Aeroten và bể lắng lần 2. 

Bể Selector có 3 dòng vào: dòng nước thải từ bể lắng lần 1, dòng bùn tuần hoàn 

từ bể lắng lần 2 và dòng hóa chất châm dinh dưỡng (nếu cần). Bể được thiết kế tạo cho 
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nước thải đầu vào được hòa trộn, nhờ đó bùn hoạt tính có điều kiện tiếp xúc tốt nhất 

với thành phần hữu cơ trong nước thải và hấp thụ chúng.  

Tại bể Aeroten: máy thổi khí cung cấp oxy không khí cho vi sinh vật thực hiện 

quá trình phân hủy các chất hữu cơ thành CO2, H2O, các sản phẩm vô cơ và tế bào sinh 

vật mới.  

Ứng dụng quá trình sinh trưởng của vi sinh vật lơ lửng hiếu khí (bao gồm vi 

khuẩn hiếu khí, vi khuẩn hiếu khí tuỳ tiện, nấm, tảo, động vật nguyên sinh) - dưới tác 

động của oxy được cung cấp từ không khí qua các máy thổi khí - sẽ giúp cho vi sinh 

vật thực hiện quá trình phân hủy các chất hữu cơ, chuyển hóa chúng thành CO2, H2O, 

các sản phẩm vô cơ khác và các tế bào sinh vật mới.  

Sau khi qua bể Aeroten nước thải sẽ tới bể lắng lần 2 rồi được dẫn sang bể khử 

trùng. 

Một phần bùn hoạt tính dư lắng dưới đáy bể lắng sẽ được các bơm bùn bơm 
sang bể nén bùn sinh học. 

Bước 4: Xử lý hóa học bậc cao 

Nước thải sau xử lý sinh học sẽ được xử lý hóa học bậc cao để loại bỏ thành 

phần độ màu còn lại trong nước thải trước khi qua khâu xử lý hoàn thiện.  

Bước 5: Xử lý hoàn thiện 

 Nước thải sau khi qua xử lý hóa học bậc cao tự chảy sang bể khử 

trùng, nhằm loại bỏ các thành phần vi sinh vật gây bệnh.  

 Nước thải sau bể khử trùng được giám sát bằng hệ thống quan trắc online bao 

gồm các chỉ tiêu: lưu lượng, pH, TSS, COD, Độ màu. Nếu nước thải đạt tiêu chuẩn thì 

sẽ được dẫn đến hồ sinh học và xả thải. Nếu hệ thống quan trắc báo tín hiệu nước thải 

không đạt bất kì chỉ tiêu nào thì nước thải sẽ được dẫn đến hồ sự cố và quay trở lại bể 

gom để tiếp tục xử lý. 

 Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và được 

dẫn ra Rạch Kèvà thoát ra sông Vàm Cỏ Đông. Tọa độ vị trí xả thải X: 588.692; Y: 

1220.407. 

Bước 6: Xử lý bùn dư 

 Các loại bùn sinh học và bùn hóa lý được tách riêng ra các bể riêng biệt. Bùn 

dư từ bể lắng lần 2 được bơm tới bể nén bùn sinh học và bùn từ bể lắng lần 1 và bể 

lắng lần 3 được bơm tới bể nén bùn hóa lý.  

 Phần nước trong được dẫn lại bể gom, bùn đặc từ bể nén bùn được bơm bùn 
bơm tới máy ép bùn để vắt ép tách nước làm khô bùn.  

Bùn bơm về bể nén bùn với mục đích chứa, phân hủy bùn và làm giảm thể tích 

bùn. Bể nén bùn với hình dạng tương tự bể lắng ly tâm kết hợp với bộ gạt bùn, máng 

răng cưa làm cho việc thu gom bùn đáy bể có nồng độ cao và thu nước trong thực hiện 

dễ dàng và hiệu quả. Lượng bùn sinh ra trong ngày gần như được vận chuyển hết sang 

máy ép bùn, giảm thiểu đáng kể mùi hôi phát sinh tại bể chứa bùn này. 
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Với thời gian lưu bùn hợp lý, bùn sau khi ổn định, phân hủy và nén giảm thể 

tích có nồng độ rất cao, kết hợp với thiết bị cơ khí cào gạt bùn tại đáy bể đã làm giảm 

đi thể tích bùn. Do vậy, lượng bùn cần bơm sang máy ép bùn và bùn sau quá trình tách 

nước ít, nên không tốn nhiều chi phí cho việc xử lý bùn và lượng bùn sau ép có độ ẩm 

từ 66 – 85%. 
Hiệu suất xử lý nước thải của quy trình công nghệ đã trình bày được thể hiện tại 

hình sau: 
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Hình 3.11. Hiệu xuất xử lý của công nghệ xử lý nước thải ngành dệt nhuộm 6.000 

m3/ngày.đêm 
Công ty vẫn tiếp tục sử dụng quy trình công nghệ hiện hữu để nâng công suất 

XLNT cho ngành dệt nhuộm. Cụ thể, về các trạm được xây dựng mới trình bày tại 

bảng sau: 
Bảng 3.57. Các trạm XLNT cho ngành dệt nhuộm được xây dựng mới 

STT Hệ thống xử lý nước thải của KCN Modul 
Công suất 

(m3/ngày.đêm) 

2 Trạm XLNT số 2 (Lô K5+K6) 

Modul 3 12.000 
Modul 4 12.000 
Modul 5 12.000 
Modul 6 12.000 

COD  ≥ 92 % 
BOD ≥ 92 % 
SS  ≥ 50 % 
 
 

 

COD  ≤ 75 mg/l 
BOD5 ≤ 30 mg/l 
SS ≤ 50 mg/l 
 

Q       = 6000 m3/ngày  
COD  = 1000 mg/l 
BOD5 = 600 mg/l 
SS = 200 mg/l 
Màu sắc = 1500 Pt-Co 
KLN 

Hiệu suất xử lý 

 COD = 30 % 
BOD  = 30 % 
 SS = 50 % 
màu = 85 % 
KLN = 80 % 
 
 

Coliform  100 % 
ColiformS ≤ 3000 
MPN/100mL 
 

COD,SS = 15 % 
BOD    = 10 % 
 
 
 COD  = 850 mg/l 

BOD5 = 540 mg/l 
SS = 170 mg/l 

NƯỚC THẢI 

XỬ LÝ CƠ HỌC 
Tách dầu mỡ, điều hòa lưu lượng  

XỬ LÝ SINH HỌC 
Selector, aeroten, lắng 

 

XỬ LÝ BẬC CAO 
Oxy hóa, khử màu, lắng 

RẠCH KÈ 

COD  = 595 mg/l 
BOD5 = 378 mg/l 
SS = 85 mg/l 
Màu  = 225 Pt-Co 
KLN đạt TCCP 

XỬ LÝ HOÀN THIỆN 
Khử trùng, hồ sinh học 

màu ≥ 80 % 
 

Màu ≤ 50 Pt-Co 
 

XỬ LÝ HÓA LÝ 
Keo tụ, khử màu, tạo bông, lắng  
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Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

(2). Khống chế tác động nước thải khu đa ngành 

Như đã trình bày tại Chương I, nhu cầu xử lý nước thải cho phân khu đa ngành 
tại KCN sau khi điều chỉnh sẽ tăng lên 132.000 m3/ngày.đêm (cho cả hai giai đoạn) – 

trong đó, Công ty đã hoàn thành và đi vào hoạt động Trạm XLNT số 1 (công suất xử 

lý tổng là 4.000 m3/ngày.đêm gồm 02 modul – mỗi modul có công suất 2.000 

m3/ngày.đêm) và 02 Modul của Trạm XLNT số 2 (6.000 m3/ngày.đêm/Modul). Do đó, 

Công ty sẽ tiến hành xây thêm các Modul còn lại của Trạm XLNT số 2 có tổng công 

suất 48.000 m3/ngày.đêm và Trạm XLNT số 3, số 4 lần lượt công suất 46.200 

m3/ngày.đêm và 48.200 m3/ngày.đêm. 

Hiện nay, Công ty đã được giấy phép xả thải cho Trạm K2 (lưu lượng xả thải là 

4.000 m3/ngày.đêm) theo quyết định số 1898/GP-BTNMT ngày 07/08/2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

Công ty sẽ tiến hành xây dựng Trạm XLNTTT (Trạm H3) có công suất xử lý là 

15.000 m3/ngày.đêm bao gồm 03 modul có công suất 5.000 m3/ngày.đêm cho mỗi 

modul để đảm bảo khả năng xử lý nước thải cho khu đa ngành sau khi điều chỉnh. 
Quy trình công nghệ của Trạm XLNTTT cho khu đa ngành được trình bày tại 

hình sau: 
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 Hình 3.12. Quy trình công nghệ xử lý nước thải của Trạm XLNTTT cho khu đa 
ngành. 

Nước thải từ các Nhà máy sản xuất theo mạng lưới thoát nước riêng của KCN 

dẫn đến nhà máy xử lý nước thải tập trung và được xử lý theo quy trình cụ thể như 
sau: 

Trạm bơm 

Hệ thống thu gom NT KCN 

Bể gom 

Rạch Kè – Cột A 
QCVN 40:2011/BTNMT 

Bể tách dầu 

Bể cân bằng 

Chlorine 
 

Bể selector 

Bể trung chuyển 

Bể SBR 

Bể khử trùng 

Hồ sinh học 

NaOH, PAC, 
Polymer,khử màu 

Máy ép bùn 

Bể SBR 

Bể nén bùn 

Bể selector 

Bể keo tụ-tạo bông 

Bể lắng hóa lý 

Dinh dưỡng 

Bùn thải bỏ 

Bùn tuần hoàn 

Bùn dư 

Dưỡng khí 

Không khí 
 Bùn tuần hoàn 

Hồ sự cố 

Xả sự cố 

Xả sự cố 
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Trạm bơm được thiết kế đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh. 

Trong bể có lắp đặt thiết bị tách rác thô nhằm loại ra bỏ tất cả các loại rác thô có trong 

nước thải có thể gây tắc nghẽn đường ống làm hư hại máy bơm và làm giảm hiệu quả 

xử lý của giai đoạn sau. Nước thải từ trạm bơm sẽ được bơm lên bể tách dầu. 

Bể tách dầu có nhiệm vụ loại bỏ dầu, mỡ có trong nước thải. 

Trước khi vào bể cân bằng, nước thải sẽ qua thiết bị tách rác tinh (với kích thước khe 

hở 2mm) để loại bỏ các tạp chất, rác có kích thước nhỏ. Các loại rác nhỏ này sẽ ảnh 

hưởng đến bơm cũng như hệ vi sinh phía sau nếu không được loại bỏ ra khỏi nước 

thải. 

Bể cân bằng có nhiệm vụ điều hòa về lưu lượng và nồng độ trong nước thải 

tránh gây hiện tượng quá tải vào các giờ cao điểm cũng như thời gian mà lượng nước 

gia tăng đột ngột. Do đó giúp cho hệ thống làm việc ổn định, cải thiện hiệu quả và 

giảm kích thước, giá thành cho những công trình đơn vị phía sau. Nhờ vào hệ thống 

sục khí, nước thải được xáo trộn đều và tránh sự lắng cặn trong bể, tránh hiện tượng 

phân hủy kị khí tạo mùi hôi. Nước thải từ bể cân bằng sẽ được bơm đến bể selector.   

Bể selector được thiết kế tạo cho nước thải đầu vào được hòa trộn, nhờ đó bùn 
hoạt tính có điều kiện tiếp xúc tốt nhất với thành phần hữu cơ trong nước thải và hấp 

thụ chúng. Cơ chế này giúp vi sinh vật oxy hóa chất ô nhiễm tốt hơn ở bể SBR và tạo 

điều kiện cho quá trình nitrat/khử nitrat diễn ra đồng thời, từ đó khử nito và photpho 

hiệu quả hơn. 
Bể SBR: Nguyên tắc hoạt động của SBR bao gồm chuỗi chu trình xử lý liên 

tiếp với các chu kỳ sau: 

 Pha 1: nạp nước thải + sục khí 

Ứng dụng quá trình sinh trưởng của vi sinh vật lơ lửng hiếu khí (bao gồm vi khuẩn 

hiếu khí, vi khuẩn hiếu khí tùy tiện, nấm, tảo, động vật nguyên sinh) - dưới tác động 

của oxy được cung cấp từ không khí qua các máy thổi khí - sẽ giúp cho vi sinh vật 

thực hiện quá trình phân hủy các chất hữu cơ, chuyển hóa chúng thành CO2, H2O, các 

sản phẩm vô cơ khác và các tế bào sinh vật mới. 

 Pha 2: lắng 

Sau thời gian làm thoáng, nước thải trong các bể SBR sẽ được để lắng tự nhiên theo 

trọng lực. 

 Pha 3: xả nước và bơm xả bùn dư 

Sau thời gian lắng, phần nước trong phía trên trong bể SBR - qua các thiết bị 
thu nước bề mặt sẽ được dẫn sang bể trung chuyển. 

Một phần bùn hoạt tính dư lắng dưới đáy bể sẽ được các bơm bùn bơm sang bể 

nén bùn, đồng thời chuẩn bị bắt đầu cho mẻ xử lý kế tiếp. 
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Giai đoạn xả bùn hoàn tất, nước thải tiếp tục được nạp vào bể SBR để bắt đầu 

một chu kỳ mới đồng thời bơm bùn tuần hoàn cũng hoạt động để vận chuyển bùn 

trong bể về bể selector. 

Giai đoạn “CẤP NƯỚC, PHẢN ỨNG”: đưa nước thải đủ lượng đã quy định 

trước đồng thời các phản ứng sinh hóa hoạt động nhờ vào việc cung cấp khí, sinh khối 

tổng hợp BOD, Amoni và Nitơ hữu cơ. 
Giai đoạn “LẮNG”: sau khi oxy hóa sinh học xảy ra, bùn được lắng và nước 

nổi trên bề mặt tạo lớp màng phân cách bùn, nước đặc trưng. 
Giai đoạn “CHẮT NƯỚC”: thu nước nổi trên bề mặt sau thời gian lắng. 

Bởi thao tác tuần hoàn như trên, bể phản ứng SBR thêm nhiều hiệu quả xử lý 

BOD, amonia, Nitơ hữu cơ và các chất khác. 

Bể SBR được thiết kế 4 mẻ/bể.ngày, một chu trình hoạt động tuần hoàn được chọn 

cho bể SBR như sau: 
− Cấp nước phản ứng : 3 - 4 giờ 

− Lắng   : 1 - 1 giờ10 phút 

− Chắt nước  : 50 phút - 1 giờ 

Bể trung chuyển làm nhiệm vụ bơm trung chuyển, ổn định lưu lượng nước thải 

cho quá trình xử lý tiếp theo. 

Bể keo tụ - tạo bông có mục đích loại bỏ triệt để SS, COD, độ màu...trong nước 

thải: 

− Bể keo tụ: có nhiệm vụ trợ keo tụ các chất rắn lơ lửng nhờ vào quá trình tiếp xúc, 

phản ứng giữa hóa chất điều chỉnh pH là NaOH và hóa chất keo tụ PAC, chất khử 

màu Decolor với nước thải. Tại bể, được lắp đặt thiết bị khuấy trộn nhằm tăng hiệu 

quả cho phản ứng keo tụ. Tốc độ khuấy trộn của motor khuấy là 50 vòng/phút 

nhằm đảm bảo sự tiếp xúc tốt giữa hóa chất và nước. 

− Bể tạo bông: có nhiệm vụ hình thành các bông cặn lớn từ các hạt keo nhỏ nhờ hóa 

chất trợ keo tụ Polymer được châm vào hòa trộn với nước thải, đảm bảo sự vận 

hành hiệu quả của bể tuyển nổi phía sau. Tốc độ của motor khuấy trong bể là 

20vòng/phút nhằm tạo sự tiếp xúc tốt giữa hóa chất và nước nhưng không phá vỡ 

bông cặn.  

Bể lắng hóa lý: Quá trình keo tụ sẽ làm phát sinh và gia tăng liên tục lượng bùn, 

do đó, bể được thiết kế để tách bùn. Bể lắng bùn được thiết kế đặc biệt tạo môi trường 

tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy bể và được gom vào tâm nhờ hệ thống gom bùn lắp 

đặt dưới đáy bể. Bùn này sẽ được đưa về bể chứa bùn hóa lý. Phần nước trong sau lắng 

được thu lại bằng hệ máng thu nước răng cưa được bố trí trên bề mặt bể và được dẫn 

sang bể khử trùng. 

Bể khử trùng: Nước thải sau khi tách bùn được châm Chlorine khử trùng trước 

khi xả ra rạch Kè. Chlorine, chất oxy hóa mạnh thường được sử dụng rộng rãi trong 
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quá trình khử trùng nước thải. Ngoài mục đích khử trùng, Chlorine còn có thể sử dụng 

để giảm mùi. Hàm lượng chlorine cần thiết để khử trùng cho nước sau lắng 3 - 5 mg/L. 

Hàm lượng chlorine cung cấp vào nước thải ổn định bằng bơm định lượng hóa chất và 

thiết bị đo Clo dư. Việc sử dụng thiết bị đo Clo dư online giúp tiết kiệm chi phí hóa 

chất nhờ việc định lượng chính xác. 

Nước sau bể khử trùng được dẫn qua hồ sinh học, hồ sự cố trước khi thải ra môi 

trường. Hồ sinh học có chức năng xử lý các chất hữu cơ, Nitơ, Photpho còn lại trong 

nước thải sau xử lý và phục vụ tái sử dụng nước thải cho công tác tưới tiêu, cọ rửa sàn, 

nền đường của KCN. Bên cạnh đó, hồ sự cố được xây dựng theo Quy chuẩn gồm có 

các bể: bể ứng phó sự cố, hồ sinh học và bể chỉ thị sinh học. 

Xử lý bùn 

Quá trình xử lý sinh học sẽ làm gia tăng liên tục lượng bùn vi sinh trong bể sinh 

học. Đồng thời lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng phát triển sẽ giảm khả 

năng xử lý chất ô nhiễm trong nước thải và chết đi. Lượng bùn này còn gọi là bùn dư 
và được đưa về bể chứa bùn. Một phần bùn sẽ được bơm tuần hoàn về bể SBR. Phần 

còn lại được bơm về bể nén bùn. 

Ngoài lượng bùn vi sinh phát sinh trong quá trình xử lý sinh học, quá trình xử 

lý nước thải bằng phương pháp hoá lý cũng phát sinh một lượng bùn đáng kể (còn gọi 

là bùn hóa lý). Lượng bùn này cũng được thu gom và đưa về bể nén bùn.  

Tại bể nén bùn, sau một thời gian nén cố định để gia tăng nồng độ và cô đặc, 

bùn sẽ được bơm vào máy ép bùn để tiến hành tách nước làm giảm độ ẩm và thể tích 

của bùn. Bùn khô sau khi ép tách nước được lưu trữ tại kho chứa bùn, sau đó sẽ được 

chuyển đi xử lý đúng quy định. 

Kết quả chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý của Trạm XLNTTT 4.000 

m3/ngày.đêm được trình bày tại bảng sau: 



209 

 

Bảng 3.58. Chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý của Trạm XLNTTT 4.000m3/ngày.đêm 

STT 

Thông số ô nhiễm đặc 
trưng của dự án 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích 
QCVN 

40:2011/BTNMT  

Cột A 

Kq= 0,9 và Kf=0,9 

Lần 1 

17/10/2022 

Lần 2 

24/10/2022 

Lần 3 

31/10/2022 

Thông số Đơn vị 
Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 
XL 

Sau XL 
Trước 

XL 
Sau XL 

1 pH - 8,0 7,4 7,8 7,4 7,9 7,8 - 

2 COD mg/L 145 30,7 138 42,5 162 47 67,5 

3 BOD mg/L 31,7 7,8 30,4 9,3 33,5 8,3 27 

4 TSS mg/L 242 6,4 271 21,3 253 7,5 45 

5 Độ màu Pt-Co 47 22 52 KPH 48 16 45 

6 N tổng mg/L 16,6 13,7 15,2 4,7 14,3 14,2 18 

7 P tổng mg/L 3,44 0,62 3,32 0,39 3,59 0,1 3,6 

8 N-NH4
+ mg/L 5,4 0,74 5,7 KPH 4,8 0,6 4,5 
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STT 

Thông số ô nhiễm đặc 
trưng của dự án 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích 
QCVN 

40:2011/BTNMT  

Cột A 

Kq= 0,9 và Kf=0,9 

Lần 1 

17/10/2022 

Lần 2 

24/10/2022 

Lần 3 

31/10/2022 

Thông số Đơn vị 
Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 
XL 

Sau XL 
Trước 

XL 
Sau XL 

9 F- mg/L KPH KPH KPH - KPH KPH 4,5 

10 Cl- mg/L 656 758 679 325 642 389 450 

11 CN- mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,063 

12 S2- mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,18 

13 As mg/L 0,008 0,001 0,006 KPH 0,007 KPH 0,0045 

14 Cd mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,045 

15 Hg mg/L KPH KPH KPH 0,001 KPH KPH 0,0045 

16 Pb mg/L 0,03 KPH 0,02 KPH 0,05 KPH 0,09 
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STT 

Thông số ô nhiễm đặc 
trưng của dự án 

Lần đo đạc, lấy mẫu phân tích 
QCVN 

40:2011/BTNMT  

Cột A 

Kq= 0,9 và Kf=0,9 

Lần 1 

17/10/2022 

Lần 2 

24/10/2022 

Lần 3 

31/10/2022 

Thông số Đơn vị 
Trước 

XL 
Sau XL 

Trước 
XL 

Sau XL 
Trước 

XL 
Sau XL 

17 Fe mg/L 7,11 0,1 8,42 0,14 7,96 0,13 0,9 

18 
Dầu mỡ 
khoáng 

mg/L 6,0 KPH 7,0 
Nhỏ hơn 

3 
6,4 KPH 4,5 

19 
Dầu mỡ 

ĐTV 
mg/L 4,0 KPH 4,2 

Nhỏ hơn 
3 

3,5 KPH - 

20 Phenol mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,09 

21 Coliform MPN/100ml 6,5 x 104 4,2 x 102 6,7 x 104 3,8 x 102 5,8 x 104 5,7 x 102 3.000 

Nguồn: Báo cáo “Nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải KCN Thành Thành Công, công suất 4.000 m3/ngày”, năm 2017. 

Ghi chú:  

- XL    : Xử lý  

- KPH: Không phát hiện.  

- KQĐ: Không quy định. 

Nhận xét: 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của các Công ty trong phân khu đa ngành sau khi qua Trạm XLNTTT 

4.000m3/ngày.đêm đều đạt Quy chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 0,9). 
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Công ty vẫn tiếp tục sử dụng quy trình công nghệ hiện hữu để nâng công suất 
XLNT cho phân khu đa ngành. Cụ thể, về các trạm được xây dựng mới trình bày tại 
bảng sau: 

Bảng 3.59. Các trạm XLNT cho phân khu đa ngành được xây dựng mới 

STT Hệ thống xử lý nước thải của KCN Modul 
Công suất 

(m3/ngày.đêm) 

3 Trạm XLNT số 3 (Lô K7) 

Modul 1 7.700 

Modul 2 7.700 

Modul 3 7.700 

Modul 4 7.700 

Modul 5 7.700 
Modul 6 7.700 

 

4 
Trạm XLNT số 4 (Lô K8) 

Modul 1 8.000 

Modul 2 8.000 

Modul 3 8.000 

Modul 4 8.000 

Modul 5 8.000 

Modul 6 8.200 

Nguồn: Công ty CP KCN Thành Thành Công, 2022 

3.2.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động về nước thải khác 

(1). Khống chế tác động do nước thải tại nguồn 
Căn cứ Chương I và các ngành nghề được phép đầu tư vào KCN. Chủ đầu tư 

yêu cầu các đơn vị thành viên phải đảm bảo chất lượng nước thải trước khi đấu nối 

vào HTXLNTTT của KCN phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (ràng buộc trực 

tiếp trên hợp đồng). Chủ đầu tư yêu cầu các Nhà máy được cấp phép xả thải vào hồ 

hoàn thiện của KCN phải gắn thiết bị quan trắc online để giám sát chất lượng nước 

thải và phải tuân thủ theo Thông tư 31/2016/BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi 

trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung; bảo vệ môi trường làng 

nghề và bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Đặc biệt, đối với các ngành nghề có chứa các chất ô nhiễm độc hại như:ngành 
nghề thuốc bảo vệ thực vật, ngành nghề về xi mạ tráng phủ kim loại, ngành nghề sản 

xuất hóa chất… Chủ đầu tư yêu cầu các doanh nghiệp không được xả vào hệ thống 

chung của KCN mà phải tách riêng lượng nước thải phát sinh, chuyển giao cho đơn vị 
có chức năng để xử lý (ràng buộc trực tiếp trên hợp đồng). 
(2). Hệ thống giám sát tự động nước thải 

Để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động cho 

mỗi modul xử lý. Chủ đầu tư sẽ lắp hệ thống quan trắc nước thải tự động tại mỗi trạm 

xử lý nước thải như sau: 
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− Số lượng trạm quan trắc: 04 trạm; 

− Vị trí đặt trạm quan trắc: tại hố ga cuối. 

− Chỉ tiêu quan trắc: Q, nhiệt độ, pH, COD, TSS, màu (*). 

Ghi chú: (*) chỉ áp dụng cho các trạm XLNTTT cho ngành dệt nhuộm. 
(3). Hồ sự cố 

Để đảm bảo an toàn cho các trạm XLNTTT và tránh gây các tác động nghiêm 

trọng liên quan đến chất thải. Chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng các Hồ sự cố đi theo 
các Trạm XLNTTT nhằm đảm bảo an toàn. Chi tiết xây dựng, kích thước và vị trí xây 

dựng đã được trình bày rõ ở Chương I. 
− Hồ sự cố sẽ được thiết kế theo Quy chuẩn gồm: bể ứng phó sự cố, hồ sinh học và 

bể chỉ thị sinh học. Nguyên lý hoạt động của Hồ sự cố: 

Khi trạm XLNTTT bị sự cố, xử lý không hiệu quả, bị quá tải thì nước từ các 

trạm sẽ được dẫn về các Hồ sự cố (hồ sự cố có khả năng lưu nước là 3 ngày) để khắc 

phục. Sau khi các trạm hay sự cố được khắc phục thì nước thải được bơm từ hồ sự cố 

về trạm xử lý nước thải để xử lý lại. 
3.2.2.4. Kiểm soát nước mưa chảy tràn 

Cơ bản khi đi vào hoạt động thì KCN đã hoàn thành việc xây dựng mạng lưới 

thoát nước mưa và tiến hành kết nối vào mạng lưới thoát nước mưa của GĐ 1. 

Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng KCN có lẫn đất cát và các ô nhiễm. Công ty 

sẽ xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống thu gom 

nước thải. Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng bằng cống hộp bê tông cốt thép 

dẫn về hố ga có song chắn rác sau đó theo đường cống đổ ra hố ga thoát nước mưa của 

KCN. 

Tiến hành các công tác nạo vét rác, bùn đất do nước mưa cuốn vào cống thoát 

nước mưa trước khi tiến hành kết nối mạng lưới thoát nước mưa của GĐ 2 vào GĐ 1. 
3.2.2.5. Khống chế tác động của chất thải rắn 

(1). Khống chế tác động của chất thải công nghiệp không nguy hại 
− Các nhà máy thành viên: 

 Tiến hành phân loại chất thải rắn sản xuất không nguy hại để thu gom các loại 

chất thải rắn có thể tái chế, tái sử dụng bán cho các cơ sở thu mua. 

 Thu gom vào các thùng chứa qui định. 

 Các thùng chứa chất thải rắn sản xuất không nguy hại do các nhà máy thành 

viên tự trang bị và đặt tại các nơi thích hợp trong nhà máy để xe chở rác của 

đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đi xử lý. 

 Hợp đồng với đơn vị có chức năng của địa phương đến thu gom và vận chuyển 

đi xử lý theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

− Chủ đầu tư  
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 Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến chất thải rắn sản xuất. 

 Giới thiệu đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sản 

xuất. 

 Kiểm tra việc xử lý tuân thủ chất thải rắn sản xuất theo các qui định hiện hành 

của pháp luật Việt Nam. 

 Đối với khu vực nhà điều hành: 

o Đặt các thùng chứa 220 lít có nắp đậy và dán nhãn chất thải sinh hoạt để 

nhân viên bỏ vào thùng. 

o Xung quanh khuôn viên nhà điều hành, bố trí các thùng đứng dung tích 50 

– 60 lít để khách đến liên hệ công việc cũng như nhân viên Công ty có thể 

vứt rác đúng nơi quy định. 

o Tần suất thu gom: 1 ngày/1 lần. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 

Sơ đồ quản lý chất thải không nguy hại được trình bày tại hình sau: 

 
Hình 3.13. Sơ đồ quản lý chất thải không nguy hại 

(2). Chất thải nguy hại 
− Các nhà máy thành viên: 

 Kê khai chất thải nguy hại theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

Chất thải rắn sản xuất 

không nguy hại từ các 

nhà máy 

Thu gom, phân loại và 

lưu trữ tạm thời tại nhà 

máy 

Ký hợp đồng với đơn vị 
thu gom có chức năng 

Vận chuyển đi xử lý 

Nhà máy ký hợp đồng 

với các đơn vị thu mua 

phế thải để tái sinh tái 

chế 

Vận chuyển đi tái sinh, 
tái chế 

Chất thải không thể 

tái sinh, tái chế 

 

Chất thải có thể tái sử 

dung, tái sinh, tái chế 
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 Thu gom chất thải nguy hại công nghiệp vào các thùng chứa qui định có dán 

nhãn. Các thùng chứa chất thải nguy hại do các nhà máy thành viên tự trang bị 
và đặt tại các nơi thích hợp trong nhà máy. 

 Hợp đồng với đơn vị có chức năng của địa phương đến thu gom và vận chuyển 

đi xử lý theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

− Chủ đầu tư : 

 Giới thiệu đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 

hại. 

 Kiểm tra việc xử lý tuân thủ chất thải nguy hại theo các qui định hiện hành của 

pháp luật Việt Nam. 

3.2.2.6. Khống chế tác động của tiếng ồn 

− Trồng cây xanh (trồng các lại cây Bàng đài loan, dầu, phượng) tập trung và cách ly 

xung quanh KCN. 

− Cung cấp các tiêu chuẩn môi trường liên quan đến khí thải tại nguồn và không khí 

xung quanh áp dụng đối với dự án cho các nhà máy thành viên trong KCN ngay từ 

khi bắt đầu thực hiện các dự án. 

− Cung cấp và phổ biến các quy định về chương trình quản lý và giám sát môi trường 

của KCN cũng như cung cấp và hướng dẫn các nhà máy thành viên trong quản lý 

và xử lý chất thải. 

− Kiểm tra việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải và tiếng ồn của 

các nhà máy thành viên trong KCN theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam. 

− Chủ đầu tư cam kết môi trường không khí xung quanh đạt QCVN 

05:2013/BTNMT – Quy chuẩn  và QCVN 06:2009/BTNMT - Chất lượng không 

khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh, 

tiếng ồn đạt Quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về tiếng ồn. 

3.2.2.7. Khống chế tác động đến môi trường kinh tế xã hội khu vực 

(1). Cản trở giao thông và an toàn giao thông 
Tuy nhiên, để phòng ngừa và giảm thiểu tối đa tác động cản trở giao thông và 

an toàn giao thông đường bộ do quá trình di chuyển của các phương tiện vận chuyển, 

máy móc và thiết bị thi công, các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

− Tài xế và các đối tượng tham gia giao thông phải tuân thủ đúng Luật an toàn giao 

thông. 

− Thiết lập các gờ giảm tốc. 

− Lắp đặt các biển báo hiệu. 
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− Bố trí người hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông ngang khu vực dự án.  

− Thông tin cho người dân thông qua các phương tiện thông tin như: báo chí, truyền 

hình, đài phát thanh về các tuyến đường thi công và lối đi tạm thời trong từng 

trường hợp cụ thể. 

(2). Biện pháp đảm bảo an ninh khu vực 
Biện pháp đảm bảo an ninh khu vực sẽ được áp dụng như sau: 
− Lắp đặt các thiết bị quan sát an ninh (camerra). 

− Bố trí các chốt bảo vệ (02 bảo vệ/ca.chốt) mỗi ngày sẽ có 3 ca trực. 

(3). Mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương 
Các lao động tại địa phương có đầy đủ năng lực theo yêu cầu của các nhà thầu 

và có mong muốn được tuyển dụng sẽ được các nhà thầu tuyển dụng tối đa. 
Kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức 

các chương trình: 
− Giáo dục, tuyên truyền ý thức công dân đối với công nhân xây dựng tại khu vực dự 

án. 

− Giới thiệu với lao động nhập cư về phong tục/tập quán của người dân địa phương để 

tránh những trường hợp hiểu lầm đáng tiếc giữa người lao động nhập cư và người 

dân địa phương. 
Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong quản lý 

công nhân lưu trú tại địa bàn. 
3.2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 
3.2.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được trình 
bày theo bảng dưới đây. 
Bảng 3.60. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

STT Các công trình, biện pháp BVMT 

I Giai đoạn thi công xây dựng, cải tạo và lắp đặt thiết bị 

1 

Che bạt các phương tiện vận chuyển, bảo dưỡng xe vận chuyển, thay mới 

các thiết bị cũ, hư hỏng phun nước mặt bằng xây dựng, dọn dẹp vệ sinh khu 

vực  

2 
Thùng chứa rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, 

CTNH 

3 Trang bị bảo hộ cho công nhân thi công, lắp đặt biển cảnh báo 

II Giai đoạn vận hành 

1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa chảy tràn 

2 Hệ thống thu gom, xử lý sơ bộ và thoát nước thải 
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STT Các công trình, biện pháp BVMT 

3 Trạm XLNT số 1, 2, 3 và 4 

3.2.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 
Thời gian cụ thể thực hiện công đoạn thi công xây dựng, cải tạo các công trình 

bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải của dự án được hoạch định theo bảng mô tả 
dưới đây. 
Bảng 3.61. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 
của dự án 

STT Hạng mục 
Thời gian 
thực hiện 

Thời gian 
bắt đầu 

Thời gian hoàn 
thành 

1 
Thi công xây dựng các công 

trình bảo vệ môi trường 
Năm 2023 Năm 2023 Năm 2024 

3.2.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 
Chủ dự án thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình 

vận hành các công trình bảo vệ môi trường như: vận hành hệ thống xử lý nước thải, 
khí thải và theo dõi thu gom xử lý chất thải rắn. Sơ đồ thực hiện được mô tả như sau: 

 
Hình 3.14. Sơ đồ tổ chức  vận hành các công trình bảo vệ môi trường của dự án 
3.2.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 
Kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án cho 

từng giai đoạn được mô tả chi tiết theo bảng dưới đây. 
Bảng 3.62. Kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

STT Các công trình, biện pháp BVMT Chi phí (VNĐ) 

I Giai đoạn thi công xây dựng, cải tạo và lắp đặt thiết bị 63.000.000 

1 

Che bạt các phương tiện vận chuyển, bảo dưỡng xe vận 

chuyển, thay mới các thiết bị cũ, hư hỏng phun nước mặt 

bằng xây dựng, dọn dẹp vệ sinh khu vực  

20.000.000 

2 
Thùng chứa rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, CTNH 
8.000.000 

3 Trang bị bảo hộ cho công nhân thi công, lắp đặt biển cảnh 35.000.000 

Vận hành HT 
thu gom và 
thoát nước 

Thủ trưởng KCN 

Vận hành các 
Trạm XLNT 

Theo dõi việc thu 
gom, phân loại 
lưu giữ CTR 

Bộ phận 
 An toàn 
VSMT 



218 

 

STT Các công trình, biện pháp BVMT Chi phí (VNĐ) 
báo 

II Giai đoạn vận hành 23.000.000.000 

1 Hệ thống thu gom thoát nước thải, xử lý nước thải. 20.800.000.000 

2 Hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải 2.200.000.000 

3.2.5. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 
Chủ dự án tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện 

dự án, chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường của dự án theo quy định của pháp 
luật. 
3.2.5.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, Chủ dự án sẽ bố trí 01 quản lý và 3 nhân 
viên chuyên về lĩnh vực: an toàn - xây dựng – môi trường. Nhân viên có trách nhiệm 
giám sát toàn bộ các biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa ô nhiễm đã được đề xuất và 
lập hồ sơ, ghi chép lại báo cáo lên quản lý bộ phận. 

Chủ dự án sẽ ký kết hợp đồng với nhà thầu cung cấp thiết bị, trong đó thể hiện 
các yêu cầu về tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và 
con người có liên quan do bên nhà thầu cung cấp thiết bị đảm nhận. 
3.2.5.2. Giai đoạn vận hành 

Chủ dự án tiếp tục duy trì tổ an toàn-môi trường để đảm bảo các vấn đề về an 
toàn, sức khỏe và môi trường cho dự án trong quá trình vận hành. 

Chủ dự án tiếp tục ký hợp đồng với các đơn vị chức năng để tiến hành chương 
trình quan trắc môi trường định kỳ theo quy định và chịu trách nhiệm trước sự giám 
sát của các cơ quan quản lý về môi trường.  
3.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT 

QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 
Báo cáo được thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT và đã nhận dạng, định lượng và đưa ra các kết quả đánh giá 
cụ thể cho từng đối tượng (bao gồm quy mô, mức độ tác động của các nguồn gây tác 
động chủ yếu, các nguồn tạo nên nguy cơ tích lũy tiềm ẩn) đối với môi trường tại khu 
vực. Do đó báo cáo đã đảm bảo mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá.   

Trong quá trình đánh giá, nhóm tác giả thực hiện đã áp dụng nhiều phương 
pháp đánh giá nhằm mô phỏng một cách tốt nhất các quá trình có thể xảy ra khi dự án 
triển khai nhằm dự báo trước các tác động có thể xảy ra trong giai đoạn thi công xây 
dựng, cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị và khi dự án đi vào vận hành để đề xuất các 
công trình giảm thiểu và biện pháp khắc phục phù hợp.  

Đối với Dự án thì các biện pháp bảo vệ môi trường được tóm lược trong báo 
cáo này là các biện pháp mà Chủ dự án đang triển khai trong thực tế nên mang tính 
khả thi cao. 

Tuy nhiên một số nguồn tác động vẫn chưa thể định lượng hóa cụ thể các tính 
chất đặc trưng do thiếu các căn cứ kỹ thuật tin cậy, song về cơ bản các nguồn và tác 
động này chỉ đóng vai trò thứ yếu, không có ý nghĩa quan trọng trong việc gây nên tác 
động chính và các tác động tích lũy lâu dài của dự án đối với trạng thái môi trường tại 
khu vực.
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CHƯƠNG 4.  

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG  
4.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN  

4.1.1. Chương trình quản lý môi trường 
4.1.1.1.  Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

− Xây dựng và phổ biến các quy chế về an toàn lao động tuân và quản lý môi trường 

theo đúng cam kết của Công ty 

− Chịu trách nhiệm quản lý các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án. 

− Xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 

theo đúng cam kết của Công ty. 

− Kiểm tra giám sát việc tuân thủ công tác bảo vệ môi trường của nhà thầu xây dựng 

và công nhân trên công trường theo đúng cam kết của Công ty. 

− Chịu trách nhiệm báo cáo cho Công ty và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động 

bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng. 

4.1.1.2. Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

− Xây dựng và phổ biến các quy chế về quản lý và bảo vệ môi trường, công tác 

phòng cháy chữa cháy cho khu vực theo đúng cam kết của Công ty. 

− Chịu trách nhiệm quản lý các công trình bảo vệ môi trường, kiểm tra hiệu quả vận 

hành trạm xử lý nước cấp, nước thải, quản lý công tác thu gom xử lý chất thải rắn, 

vệ sinh môi trường trong khu vực. 

− Xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh trong khu vực theo đúng cam kết 

của Công ty. 

− Kiểm tra giám sát việc tuân thủ công tác bảo vệ môi trường của nhân viên trong 

khu vực. 

− Chịu trách nhiệm báo cáo cho Công ty và cơ quan quản lý nhà nước về các hoạt 

động quản lý và bảo vệ môi trường. 

(1). Chương trình vận hành, quản lý các trạm xử lý nước thải 
 An toàn khi làm việc gần các bể tách mỡ, bể điều hòa, bể anoxic, bể sinh học 

hiếu khí, bể lắng... 

− Giữ gìn sạch sẽ khu vực xử lý khỏi dầu mỡ chảy ra. 

− Không để rơi dụng cụ, thiết bị và vật liệu mà có thể tạo ra ảnh hưởng tới quá trình. 

− Khu vực xử lý phải có đủ ánh sáng để làm việc vào buổi tối, đặc biệt là lúc có sự 

cố xảy ra. 

 An toàn khi vệ sinh bộ lọc khí của máy thổi khí 
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− Trước khi vệ sinh bộ lọc khí của máy thổi khí phải tắt máy hoặc tốt nhất nên tắt 

toàn bộ hệ thống thổi khí (tắt máy thổi khí trong vòng 30 - 60 phút sẽ không làm 

ảnh hưởng bất lợi cho quá trình bùn hoạt tính). 

− Không bao giờ cố gắng vận hành hệ thống thổi khí trong khi đang vệ sinh bộ lọc 

khí. Bởi vì, máy thổi khí hoạt động trong lúc đang cố chuyển dịch hoặc lắp đặt bộ 

lọc khí, vật chất bên ngoài có thể bị hút vào buồng lọc và đưa vào thiết bị thổi khí 

như vậy sẽ gây tác hại cho máy thổi khí và thậm chí còn nguy hiểm cho người 

đang bảo dưỡng máy. 

− Đi găng tay khi chuyển dịch hoặc lắp ráp bộ lọc khí để bảo vệ tay không bị xước. 

Đeo kính, đeo khẩu trang bảo hộ khi vệ sinh bộ lọc khí vì rất bụi. 

 An toàn khi vận hành và bảo dưỡng máy thổi khí 

− Trước khi khởi động bất kỳ máy thổi khí nào, phải chắc rằng tất cả van vào và ra 

đã được mở thông suốt toàn hệ thống. 

− Loại bỏ tất cả các vật chất khỏi máy thổi khí. Tất cả các công nhân vận hành phải 

vệ sinh sạch máy thổi khí trước khi khởi động. 

− Luôn phải đeo nút tai chống ồn khi làm việc gần máy thổi khí đang hoạt động. 

− Bất cứ khi nào một máy thổi khí tắt đi để bảo dưỡng và sửa chữa thì phải chắc 

rằng nguồn điện chính đã được ngắt, đóng cửa lại và dán nhãn chú ý. 

− Khi bảo dưỡng máy cần phải tắt máy trước đó ít nhất là 30 phút để nhiệt độ của 

máy hạ xuống vì máy hoạt động sẽ rất nóng có thể gây bỏng. 

− Nếu có trục trặc về điện của mô tơ chỉ có các thợ điện có chuyên môn mới được 

phép sửa chữa và khắc phục sự cố. 

 Các thông số quan sát hàng ngày 

− Mùi 

− Bể Hiếu khí: Mức độ chảy xoáy, màu sắc và lượng váng bọt trên bề mặt. 

− Bể lắng: độ trong và đục của dòng ra, loại chất rắn trên bề mặt và trong nước thải 

sau xử lý. 

− Bùn hoạt tính hồi lưu: màu sắc và mùi. 

− Thiết bị và động cơ: Hoạt động trơn tru, tiếng ồn, rung và nhiệt độ. 

− Độ trong của nước thải trước khi xả ra ngoài môi trường. 

Quá trình vận hành Hệ thống không chỉ gồm có việc theo dõi và bảo dưỡng thiết bị 
mà còn theo dõi tình trạng hoạt động của Hệ thống một cách thường xuyên (đặc biệt 

là theo dõi tình trạng bùn hoạt tính) để xác định khi nào cần điều chỉnh để bù vào 

những thay đổi mà có thể ảnh hưởng tới chất lượng dòng ra. Hãy nhớ rằng việc 
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quan sát nhìn, ngửi và tiếp xúc sẽ cho bạn những dấu hiệu đầu tiên về những vấn đề 

đang nảy sinh và chỉ cho bạn những hành động điều chỉnh thích hợp. 

Bảng 4.1. Lịch trình phân tích các chỉ tiêu 

Thông số phân tích Lịch trình Phương pháp lấy mẫu 

SS trong bể hiếu khí 
(MLSS) 

2 ngày một lần: vào các 

ngày chẵn trong tháng: 

ngày 2, 4, 6, 8,... Những 

tháng có 31 ngày thì làm 

thêm mẫu của ngày thứ 31. 

Lấy  mẫu  ở  điểm  gần  

điểm  xả sang bể lắng. 

SS nước thải sau xử lý 

4 ngày 1 lần: vào các ngày 

chia hết cho 4: ngày 4, 8, 

12,... 

Lấy mẫu ở sau bể. 

COD (vào) 

4 ngày 1 lần: vào các ngày 

chia hết cho 4: ngày 4, 8, 

12, .. và ngày cuối tháng. 

Lấy mẫu tổng hợp ở bể 

điều hòa: Khoảng 2 tiếng 

lấy mẫu 1 lần, nhưng 

vào những lúc cao điểm 

(những lúc lưu lượng 

nước thải lớn nhất) có 

thể phải lấy mẫu cách 

nhau 1 giờ. Mỗi lần lấy 

50ml, trộn lẫn vào nhau 

và tiến hành phân tích 

vào lúc mẫu cuối cùng 

được lấy. 

COD (ra)  

4 ngày 1 lần: vào các ngày 

chia hết cho 4: ngày 
4,8,12,… 

Lấy mẫu ở sau bể lắng 

Lamen 

DO trong bể hiếu khí Mỗi ca trực đo 1 lần 

Đo trực tiếp trong bể hiếu 
khí ở gần điểm xả sang bể 

lắng Lamen, cách mặt 

nước 1,5m. 

pH sau bể điều hòa và sau 
bể chứa nước sau xử lý 

Ngày 1 lần 

Đo trực tiếp trong bể phản 

ứng hoặc lấy mẫu vào 

phòng đo. 

Thí  nghiệm  độ  lắng  Hàng ngày vào lúc 9 giờ Lấy mẫu trong bể lắng 
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Thông số phân tích Lịch trình Phương pháp lấy mẫu 

của  bùn trong 30 phút. sáng. Lamen. 

Quan sát: 

− Mùi, màu 

− Bể hiếu khí: Mức độ 

chảy xoáy, màu sắc 

và lượng váng bọt 

trên bề mặt. 

− Bể lắng: độ trong và 

đục của dòng ra, loại 

chất rắn trên bề mặt, 

mức độ váng được 

hút sang bể hiếu khí 

và trong nước thải 

sau xử lý. 

− Bùn hoạt tính hồi lưu: 
màu sắc và mùi. 

− Thiết bị và động cơ: 
Hoạt động trơn tru, 
ồn, rung và nhiệt độ. 

 

Mỗi ca ghi kết quả quan sát 
1 lần. 

 

Chương trình quản lý môi trường cho dự án được thực hiện trong tất cả các giai 
đoạn thực hiện dự án, cụ thể như được trình bày tại bảng sau: 
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Bảng 4.2. Chương trình quản lý môi trường của dự án 
 

Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 6 7 8 

Chuẩn 

bị 
Hoạt động san lấp 

tạo mặt bằng 
Bụi và khí thải 

Phân bố thời gian tập kết 

vật liệu và các thiết bị hợp 

lý 

Lập các trạm  rửa xe  vận 

chuyển trước khi  ra khỏi 

công trình 

Suốt thời gian thi 

công công trình 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 

– Thầu xây 

dựng 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 

Xây 

dựng 

Hoạt động vận 

chuyển nguyên vật 

liệu xây dựng, máy 

móc thiết bị 

Bụi và khí thải 
Sắp xếp thời gian thi công 

công trình hợp lý 

Suốt thời gian thi 

công công trình 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 

– Thầu xây 

dựng 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 

Thi công các hạng 

mục công trình của 

dự án 

Bụi và khí thải 
Sắp xếp thời gian thi công 

công trình hợp lý 

Suốt thời gian thi 

công công trình 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 

– Thầu xây 

dựng 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 

Tác động do nước 

thải 
Đào rãnh thoát nước mưa 
tạm thờiXây dựng các 

Suốt thời gian thi 

công công trình 

Công ty CP 

KCN Thành 

Công ty CP 

KCN Thành 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 6 7 8 

hầm tự hoại tạm thời 

 

Thành Công 

– Thầu xây 

dựng 

Thành Công 

Tác động do chất 

thải rắn 

1. Bố trí thùng rác tại khu 

vực cố định 

2. Phân loại chất thải 

nguy nguy hại 

3. Hợp đồng thu gom với 

đơn vị có chức năng theo 
đúng quy định 

Suốt thời gian thi 

công công trình 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 

– Thầu xây 

dựng 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 

Tác động do tiếng 

ồn 

Che chắn công trường 

Bố trí đường vận chuyển 

hợp lý 

Không sử dụng các máy 

thi công có độ ồn cao vào 

sau 18h -6h hàng ngày. 

Không sử dụng nhiều 

thiết bị gây ồn cùng lúc 

tránh cộng hưởng tiếng ồn 

Suốt thời gian thi 

công công trình 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 

– Thầu xây 

dựng 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 

Hoạt động Bụi và khí thải Quy định các nhà máy Suốt thời gian Công ty CP Công ty CP 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 6 7 8 

thành viên phải lắp đặt hệ 

thống xử lý khí thải trước 

khi thải ra môi trường 

theo quy định của luật bảo 

vệ môi trường 

Trồng cây xanh xung 

quanh khu vực. 

Thành lập đơn vị giám sát 

hoạt động bảo vệ môi 

trường của các nhà máy 

thành viên 

hoạt động KCN Thành 

Thành Công 

KCN Thành 

Thành Công 

Tác động do nước 

thải 

1. Xây dựng hệ thống thu 

gom nước mưa 

2.Xây dựng bể tự hoại và 

trạm XLNT tập trung 

Suốt thời gian 

hoạt động 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 

Tác động do chất 

thải rắn 

1.Quản lý hợp lý, tái sử 

dụng và tận dụng tối đa 
các chất thải rắn 

2.Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom hàng 

Suốt thời gian 

hoạt động 

Công ty CP 
KCN Thành 
Thành Công 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 
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Các giai 

đoạn 

của dự 

án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 6 7 8 

ngày 

Tác động do tiếng 

ồn 

1.Quy định tốc độ lưu 
thông xe trong khu vực 

2.Trồng cây xanh xung 

quanh để giảm bớt tiếng 

ồn. 

3. Quy định tiếng ồn phát 

sinh tại các nhà máy 

thành viên  

Suốt thời gian 

hoạt động 

Công ty CP 
KCN Thành 
Thành Công 

Công ty CP 

KCN Thành 

Thành Công 
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4.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN  
  Để đảm bảo các hoạt động của dự án một cách ổn định và không ngừng phát 

triển đồng thời khống chế các tác động tiêu cực đến với môi trường xung quanh, 

chương trình giám sát môi trường được thực hiện như sau: 
− Mục đích giám sát: 

+ Giám sát việc thực hiện đúng các nội quy, quy định của Luật Bảo vệ Môi trường. 

+ Quản lý về bảo vệ môi trường trong suốt thời gian hoạt động của dự án. 

+ Giám sát chất lượng môi trường nước, không khí tại khu vực hoạt động, mức độ 

ảnh hưởng do hoạt động của Dự án. 

+ Giám sát quá trình thu gom, quản lý, vận chuyển và xử lý chất thải rắn của khu 

vực dự án. 

+ Theo dõi diễn biến của chất lượng môi trường để có những biện pháp ngăn ngừa, 

hạn chế sự cố môi trường. 

4.2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

4.2.1.1. Giám sát chất lượng không khí xung quanh 

 Thông số giám sát: độ ồn, bụi. 

 Số mẫu: 02 mẫu. 

 01 điểm tại khu dân cư gần cầu Hàn (Tọa độ: X = 589,261.65; Y = 1,220,389.083). 

 01 điểm tại khu dân cư gần cầu Quang (Tọa độ: X = 589,949.392; Y = 
1,219,727.723). 

 Tần suất: 03 tháng/lần. 

 QCVN so sánh:  

 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 

4.2.1.2. Giám sát nước thải 

 Số điểm lấy mẫu: 2 điểm. 

 Vị trí: sau Trạm XLNT số 1, 2 

 Thông số giám sát: lưu lượng, pH, độ màu, SS, BOD5, COD, tổng N, tổng P, 
Amoni, Cadimi, Chì, Thủy ngân, dầu mỡ khoáng, Crom tổng, Xyanua, tổng các chất 
hoạt động bề mặt, kẽm, niken, mangan,tổng Coliforms. 

 Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

 Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – cột A với hệ số Kq = 0,9 và Kf = 
0,9. 
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4.2.1.3. Giám sát chất thải rắn 

 Thông số giám sát: khối lượng rác thải sinh hoạt, rác thải xây, chất thải nguy hại. 

 Vị trí giám sát: 01 điểm tại bãi trung chuyển rác thải và kho lưu trữ tạm thời rác thải 
nguy hại. 

 Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

 Theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về 
quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

 Phòng dự án định kỳ nhắc nhở Phòng môi trường tiến hành thực hiện công tác tìm 
đơn vị có chức năng để tiến hành lấy mẫu và thực hiện giám sát môi trường định kỳ. 
4.2.2. Trong giai đoạn vận hành 

4.2.2.1. Giám sát nước thải 

- Số điểm lấy mẫu: 04 điểm. 

- Vị trí: sau 04 trạm XLNT (Trạm XLNT số 1, 2, 3 và 4). 

- Thông số giám sát: pH, độ màu, SS, BOD5, COD, tổng N, tổng P, Amoni, Cadimi, 

Chì, Thủy ngân, dầu mỡ khoáng, Crom tổng, Xyanua, tổng các chất hoạt động bề 

mặt, kẽm, niken, mangan,tổng Coliforms. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – cột A với hệ số Kq = 0,9 và Kf = 

0,9. 

- Giám sát tự động nước thải 

o Để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động 

cho mỗi modul xử lý. Chủ đầu tư sẽ lắp hệ thống quan trắc nước thải tự động tại 

mỗi modul như sau: 

o Số lượng trạm quan trắc: 04 trạm; 

Bảng 4.3. Tọa độ các điểm giám sát tại các trạm xử lý nước thải 

STT Vị trí giám sát Tọa độ 

1 Tại hố ga cuối Trạm XLNT số 1 X = 588.726; Y = 1.220.464 

2 Tại hố ga cuối Trạm XLNT số 2 X = 588.484; Y = 1.220.396 

3 Tại hố ga cuối Trạm XLNT số 3 X = 587.731; Y = 1.219.240 

4 Tại hố ga cuối Trạm XLNT số 4 X = 586.559; Y = 1.219.495 

o Vị trí đặt trạm quan trắc: tại hố ga cuối. 

o Chỉ tiêu quan trắc: Q, nhiệt độ, pH, COD, TSS, màu (*). 

o Ghi chú: (*) chỉ áp dụng cho các trạm XLNTTT cho ngành dệt nhuộm. 
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4.2.2.2. Giám sát nước mặt 

 Số điểm lấy mẫu: 03 điểm. 

 Vị trí:  
 01 điểm tại vị trí xả thải trên rạch Kè (X = 588.481; Y = 1.220.346). 

 01 điểm tại hợp lưu rạch Kè và sông Vàm Cỏ Đông (X = 584.471; Y = 

1.219.018). 

 01 điểm tại vị trí khai thác nước mặt trên rạch Trảng Bàng (X = 588.790; Y = 

1.220.592). 

 Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, SS, Amôni, Florua, tổng Sắt, dầu mỡ, tổng 
Coliforms. 

 Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

 Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. 
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CHƯƠNG 5.  

KẾT QUẢ THAM VẤN  
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể: 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 
02/2022/TT-BTNMT, Dự án sẽ tiến hành thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư cũng 
như thực hiện tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, tham vấn tỉnh chuẩn xác của 
mô hình có sử dụng trong báo cáo,... trước khi trình Bộ Tài nguyên và Môi trường 
thẩm định, phê duyệt.
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. KẾT LUẬN 
 Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Đầu tư Khu công nghiệp 

Thành Thành Công” (hạng mục điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật) 

có quy mô 760 ha của Công ty CP KCN Thành Thành Công tại khu phố An Hội, 

phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được thực hiện đây đủ theo nội 

dung đề ra. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo mẫu hướng dẫn 

nêu trong Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi trường. 

 Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động môi trường một cách chi tiết 

và toàn diện của Dự án có thể rút ra một số kết luận chính sau đây: 
− Căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội và định hướng phát triển KTXH của Việt Nam. 

Mục tiêu của dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng. Dự án nằm ở vị trí thuận lợi và 

có tính khả thi cao về kinh tế. . 

− Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực Dự án nói riêng và Tỉnh Tây Ninh 

nói chung phù hợp với việc đầu tư và phát triển của dự án. 

− Hiện trạng môi trường nền tại khu vực dự án chưa bị ô nhiễm về không khí, 

nướcmặt. Đây là các thông số môi trường cho phép đánh giá những diễn biến và 

thay đổi trong chất lượng môi trường tại khu vực dự án dưới các tác động tiêu cực 

do thi công xây dựng và hoạt động lâu dài của dự án.  

− Song song với những lợi ích mà Dự án đem lại cũng sẽ nảy sinh vấn đề quan trọng 

đó là công tác bảo vệ môi trường. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường do hoạt động 

của dự án chủ yếu là nước thải,... nếu không có các biện pháp xử lý và quản lý thích 

hợp sẽ gây những ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường trong khu vực. 

 Trên cơ sở đánh giá các tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội do 

quá trình xây dựng và vận hành của dự án gây ra, đồng thời đề xuất các giải pháp khả 

thi để không chế ô nhiễm và giảm thiểu các tác động tiêu cực, rút ra một số kết luận 

như sau:  
− Báo cáo đã nhận dạng và đánh giá khá đầy đủ về các tac động tiêu cực trong giai 

đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành đến rriôi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội. 

− Báo cáo đã dự báo các rủi ro, sự cô môi trường có thể xảy ra trong quá trình xây 

dựng và vận hành của dự án. 

− Từ việc đánh giá các tác động tiêu cực, báo cáo đã đềxuất các biện pháp giảm thiểu 

đối với các tác động tiêu cực, đánh giá mức độ khả thi của các biện pháp đã đề xuất 

đồng thời có các phương án phòng ngừa, ứng cứu các rủi ro, sự cố môi trường có 

thể xảy ra. Như vậy: khả năng gây tác động tiêu cực của Dự án có thể được khắc 

phục bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý để ngăn chặn và hạn chế 

như đã đề cập. 
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* Kết hợp với việc xử lý ô nhiễm, Dự án sẽ đề xuất cụ thể các biện pháp quản lý chặt 

chẽ về vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa các chất thải, xây dựng cụ thể các biện pháp 

an toàn lao động một cách có hiệu quả. 

 Dự án được được trình bày trong báo cáo cho thấy việc đầu tư dự án là rất cần 

thiết, mang lại nhiều hiệu quả tích cực về mặt xã hội như tạo cơ hội việc làm cho lao 

động tại địa phương và khu vực lân cận, góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam sang thị trường nước ngoài, cung cấp thêm sản phẩm phục vụ cho nhu cầu 

trong nước, đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho tỉnh Tây Ninh. 

  Bên cạnh các tác động tích cực, hoạt động xây dựng và đưa dự án vào hoạt 

động sẽ gây các tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường đất, nước, không khí. 

Tuy nhiên, như đã trình bày trong CHƯƠNG III, các tác động tiêu cực của dự án đến 

môi trường là không lớn và chủ dự án tin tưởng có thể kiểm soát tốt bằng những biện 

pháp đã đề xuất.  

  Như vậy, nhìn chung hoạt động của dự án mang lại những lợi ích khá lớn cho 

xã hội và nền kinh tế địa phương. So với những lợi ích mà nó mang lại, thì những tác 

động xấu đến môi trường là không đáng kể. 

  Kết hợp với các biện pháp xử lý ô nhiễm, Chủ đầu tư dự án đã đề xuất các biện 

pháp quản lý chặt chẽ về vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa các chất thải, xây dựng cụ 

thể các biện pháp an toàn lao động, an toàn cháy nổ và sự cố. 

 Trong quá trình đưa dự án vào hoạt động, chủ đầu tư cam kết đảm bảo xử lý các 

chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường và thực hiện đúng chương trình giám sát chất 

lượng môi trường như báo cáo đã đề xuất. 
2. KIẾN NGHỊ 
  Để hoạt động của dự án đi vào hoạt động có hiệu quả và mang lại những lợi ích 

phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh Tây Ninh, Công ty CP KCN Thành Thành 

Công có một số kiến nghị như sau: 
 Với những lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực của dự án, Công ty kính đề nghị các cấp 

lãnh đạo, các cơ quan chức năng xem xét và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường làm cơ sở pháp lý để triển khai dự án.  

 Hỗ trợ về công tác an ninh, trật tự tại khu vực Dự án; hỗ trợ, cố vấn cho Dự án về 

công tác bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy,… vì trong quá trình đánh giá 
chưa thể mô tả hết được những sự cố phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án, 

nhất là những tác động tiềm tàng, nhạy cảm chỉ phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

của dự án. 

3. CAM KẾT 
 Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu 

 Xuất phát từ việc nhận thức rằng, các biện pháp giảm thiểu các tác động của dự 

án tới môi trường đã đề xuất trong báo cáo ĐTM này là những biện pháp hoàn toàn 

khả thi và đảm bảo đầy đủ các  tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường Việt Nam đã ban 
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hành, cũng như từ việc nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường tại khu vực dự án, Công ty CP KCN Thành Thành Công cam kết: 

1. Chủ dự án sẽ đầu tư đầy đủ kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường dự án. 

2. Chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu và 

các phương án phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường đã đề xuất trong báo cáo 

ĐTM nhằm đảm bảo đạt hoàn toàn các tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trường Việt Nam 

theo quy định, gồm: 

 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí. 

 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. 

 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn. 

 Các biện pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu. 

 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, độ rung. 

 Các phương án phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường (cháy nổ, an toàn lao 

động, nhiên liệu;…). 

 Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong hoạt 

động. 

3. Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế 

kỹ thuật và thi công các hệ thống giảm thiểu ô nhiễm để kịp thời điều chỉnh mức độ 

ô nhiễm nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường quy định và phòng chống, ứng cứu sự cố 

môi trường. 

4. Chủ dự án cam kết các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện 

trong giai đoạn từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án. 

5. Chủ dự án cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các 

sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 



234 

 

 
CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO 

 

 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1, Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học kỹ 
thuật, tháng 09 năm 2000. 

 Thiết kế tính toán công trình xử lý nước thải, Nguyễn Văn Phước, NXB Khoa học 
kỹ thuật, 2007. 

 Hiện trạng môi trường chất thải rắn, 2011. 

 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2, Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học kỹ 
thuật, tháng 05 năm 2004. 

 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 3, Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học kỹ 
thuật, tháng 06 năm 2004. 

 Ô nhiễm môi trường không khí đô thị và khu công nghiệp, Phạm Ngọc Đăng, NXB 
Khoa học và Kỹ thuật, 1992. 

 Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1997. 

 Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, Cục thống kê tỉnh Tây Ninh, năm 2021. 

 Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, Part 2: Approaches for 
Consideration in formulating Environmental Control Strategies; WHO; Geneva; 1993; 
Alexander P.Economopoulos. 

 Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, A guide to rapid source 
inventory techniques and their use in formulating Environmental Control Strategies; 
Geneva; 1993; World Health Organization. 

 Environmental Guidelines for Selected Industrial and Power Development Projects, 
ADB (1990). 
 



235 

 

 
PHỤ LỤC 

 
 

PHỤ LỤC I. 
 

PHỤ LỤC 1.1. BẢN SAO CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 
  
PHỤ LỤC 1.2. CÁC PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐÃ THỰC 

HIỆN 
  
  
 



236 

 

 
PHỤ LỤC II. 

 
PHỤ LỤC 2.1. CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ/THI CÔNG CÔNG TRÌNH THU 

GOM VÀ THOÁT NƯỚC MƯA 
  
  
PHỤ LỤC 2.2.  
 

CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ/THI CÔNG CÔNG TRÌNH THU 
GOM, THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

  
PHỤ LỤC 2.3.  
 

CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ/THI CÔNG CÔNG TRÌNH LƯU 
GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN  

  
 

















IN BAN NIlAN DAN  CQNG HoA xA HQI cHiJ NGHiA Vq:T NAM 
TINH TAY NlNH  DQc  l~p  T\l' do  H~nh phuc 

S6:  l5g~ IQD-UBND Tay Ninh, ngay06thimg 8  niim 2009 

QUYETDJNH  
VS  vi~c giao 7.172.600m2tren tang sa 7.600.000m2 dit t~i xii An Hoa,  huy~n Trang  

Banr,tinh Tay Ninh cho Cong ty ca phAn Bourbon An Hoa thue  
de th\l'c  hi~n d\l' an Khu cong  nghi~p  Djch V\l, giai  do~n 1.  

UY BAN NIlAN DAN TINH 

Can Cll  Lu~t T6 ChllC  HQi  d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 

11  nam 2003; 

Can Cll  Lu~t Dfrt dai ngay 26 thang 11  nam 2003; 

Can Cll Nghi dinh s6 18112004/NDCP ngay 29 thang 10 nam 2004 cua Chinh 

phu  v~ thi hanh  Lu~t Dfrt dai; 

Can Cll  Nghi  dinh  s6  84/2007/NB-CP ngay  25  thang 5  nam  2007cua Chinh 

phu quy djnh b6 sung v~ vi~c cfrP  GifrY chUng  nh~ quy~n sir dl,l11g  dfrt,  thu h6i dfrt, 

thvc  hi~n quy~n sir  d\mg  dfrt,  trinh  tv,  thu tl,lc  b6i  thuOng,  h6  trg, tai  dinh cu khi 

nha nuac thu h6i dfrt va giai quy€t  khi€u  n~i v~ dlit dai; 

Can Cll Cong van s6 5951TTg-KTN ngay 23  thang 4 nam 2008 cua Chinh phu 

v~ vi~c di~u chinh b6  sung cac khu cong  nghi~p cua Hnh  Tay Ninh vao quy ho~ch 

phat tri€n  cac Khu cong nghi~p a Vi~t Nam; 

Can Cll  Quy€t  dinh s6 50IQD-UBND ngay  10 thang 01  nam 2009 cua UBND 

tinh  v~ vi~c phe  duy~t d6  an  quy ho?ch chi  ti€t  xay dvng  tY l~ 112000  Khu  cong 

nghi~p Bourbon An Hoa thuQc xli An Boa,  huy~n Trang Bang, tinh Tay Ninh; 

Xet  d~ nghi  cua  Gifun  d6c  Sa Tai  nguyen  va  Moi  truOng  t~i TO' trinh  s6 

1446/TIr-STNMT ngay 06/8/2009, 

QUYET DJNH: 

0> 

Di~u 1. Cho Cong ty c6 phfm Bourbon An Hoa thue 7. 172.600m2 (tren t6ng 

s6 7.600.000m2 dfrt  thea quy ho~ch dugc  duy~t), d€  sir d\mg vao cac ml,lC  dich xay 

dl,ffig  Khu cong  nghi~p  Dich Vl,l  t~i lip  An HQi,  lip  An Lgi va lip  An Quai, xli An 

Hoa,  huy~n Trang Bang, tinh Tay Ninh. 

Vi tri,  ranh giai khu dfrt dugc xac dinh thea to' trich do ban d6 dja chinh khu 

dfrt  sf>  01  SDDC  tY l~ 1120000 do Cong ty c6 phfuI do  d~c dia chinh Tay Ninh  l~p 

ngay  1517/2009 va dugc  Sa Tai  nguyen  va Moi  truang  tinh Tay Ninh  xac  nh~ 

ngay 06/812009. 

Hinh  thllC  va  thai  h~ thue  dfrt:  Hinh  thllC  thue  dlit  cua Khu  cong  nghi~p 

trong t6ng sf>  7.600.000m2 dlit se dugc Cl,l  th~ trong  ph~n giao dlit giai  do~ 2  (tren 

cO'  sa Quy€t  dinh s6 50IQD-UBND ngay 1010112009 cua UBND tinh  v~ phe  duy~t 

1 





d6 an quy  ho~ch chi ti€t xay dlJIlg  tY  l~ 112000 Khu cong  nghi~p Bourbon An Hoa 

thuQc xa An Hoa,  huy~n Trang Bfmg, tinh Tay Ninh). 

Thai  h~ cho thue d§t hi  50 nam,  k~ ill ngay du9'c c§p  Gi§y chUng nh?n dfru 

tu (rn ngay 26/12/2008 d€n ngay 26/1212058). 

Di~u 2.  Can  cu vao  .E>i~u 1  cua  Quy€t  dinh  nay,  Sa Tai  nguyen  va  Moi 

truang, UBND  huy~n Trang  Bang,  Cong  ty  c6  phfrn  Bourbon  An Boa co  tnich 

nhi~m t6 chuc thvc  hi~n cac cong vi~c sau day: 

1. Sa Tai nguyen va Moi truOng co trach nhi~m: 

 Thong bao cho Cong ty c6 phfrn Bourbon An Boa nQP  ti€n thue dftt,  phi va 

I~ phi thea quy dinh cua phap Iu?t; 

 Ky hgp d6ng thue d§t v6i Cong ty c6 phfrn Bourbon An Boa; 

 Chi  d~o Phong Tai nguyen va Moi truOng  huy~n Trang Bang, UBND xa An 

Boa xac  dinh  C\l  th~ m6c  gi6i  va ban  giao  dftt  tren  thvc  dia  cho  Cong  ty c6  phfrn 
Bourbon An Boa thvc hi~n dV an; 

 Chi  d~o Van phong dang kY  quy€n  su dl,mg  d§t  trlJc  thuQc  thvc  hi~n vi~c 
chinh ly h6 sa dia chinh. 

2.  UBND  huy~n Trang Bang co  trach  nhi~m: chi  d~o BQi  d6ng b6i  thuOng, 

h6  tr9'  va  tai  dinh  cu  huy~n Trang  Bang  ti€p  tl,lc  ph6i  hgp  v6i  Cong  ty c6  phfrn 

Bourbon An Boa cling chinh quy€n dia phuong t6 chuc thvc  hi~n vi~c b6i thuOng 
phfrn  di~n tich chua b6i thuang; 

Sau khi  t6  chuc b6i thuang xong,  UBND  huy~n c6  trach  nhi~m bao cao v€ 
Sa Tai nguyen va Moi truang  d~ tham muu UBND tinh giao  d§t giai dO?ll  2 hoan 
chinh. 

3.  Cong  ty c6  phfrn  Bourbon  An Boa c6  trach  nhi~m thvc  hi~n dV  an  thea 
ti€n  dQ  du9'c  xac  dinh  trong  Quy€t  dinh  s6  50/Q.E>-UBND ngay  1010112009 cua 

UBND tinh  v~ phe  duy~t d6 an quy hO{lch chi tich xay dlJIlg  tY I~ 112000 Khu cong 

nghi~p Bourbon An Boa thuQc  xa An Boa,  huy~n Trang Bang,  tinh Tay Ninh d6i 

:. 
v6i  di~n tich du9'c giao cua giai  do~n 1. 

Di~u 3.  Chanh  Van  phong  UBND  tinh,  Giam  d6c  Sa Tai  nguyen  va  Moi 

truOng,  Chu  tich  UBND  huy~n Trang  Bang,  Chu  tich  UBND  xa  An  Boa,  T&ng 

Giam d6c Cong ty c6 phfrn  Bourbon An Boa, Thu truang cac  t&  chuc,  ca nhan c6 

lien quan can cu quy€t dinh thi hanh,  k~ ill ngay kY./. 

Noi nh~n: 

- CT, PCT Vo Himg Vi~t; 

 Nhu f)i~u 3; 

 Lf)VP, CVK; 

 C~p nh~t Website; 
- LUll Van thu. 

N 

 ~ ~ 



"--AN SA 

TRfCH DO  BAN DO DlA CHlNH KHU DAT 

S6: 01  SD  DC 

ap An H¢i, An ThOi, An L¢  xii An Hoa  huy~n   Trang Bang  thmTa.y Ninh 

'J 

- Dan vi si'r dl,lllg dat:  tONG TY CO PHAN BOURBON AN HoA  

 Ml;lc dfch si'r dl;lng:  Khu cong n g h i ~ p   

 Dta d i ~ m  khu dat:  '.  

 T6ngdi~ntfch:    760.00 ha  giao dqt 1:  717~26   ha 

~ N T R A   G B ~ N G   .'  TiNHTAYNrNH 

Uy ~.AN   NI-~ANDA~{xA   rHOAJ. 

~.,   CHVNG 'I'HrfC  BAN  SAO  DlmG Y0r BAN CHiNH  .... ~O   CHtfNG l'HtfC.. .(f1":({ ~ .. Ol/YEN s6  tH . . , CTfUBND...  NGAY...I&, 'i'RANG.,.~ .• ofri':(I~w.,,:p,  
.
.. ,..  .. KT.  .' C ~.. PEO CmJ  T~   

\f: 
••••.

•............... 
. '.
•.
•....•.

•.....
••........-::::~-

0_.
.._...  

xA LQC GIANG  HlN$N DUC HoA  

. TiNH LONG  AN  

Gill chu: 

Quyet dinh :  ~  .. s6: : / QD-UB, ngay thang nam eua UBND Tinh Tay Ninh 
I'·' . '1 . Di¢n tich dit dii d ~ n  btl 

_'Di¢n tlch dat chua  d ~ n  btl 

. . 

 Di¢n tich dat thue phai tra  t i ~ n ,   di¢ntichdat 
thuekhong.phai tni t i ~ n t h e o   so Ji¢u Quy€t  dtnh 
pheduy¢t 

TY l¢:  1/20000 

...~.  
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CONG HOA XA HOI CHi; NGHiA VIET NANI 

TiNH TAY NINH  DQc  f~p   - TV do  H~nh   phuc 

UY  BAN NHAN DAN  . . . 

So: J! G5,4/QD-UBND Toy Ninh, ngay.20 thang 'f-nom 2015. 

QUYETDJNH  

v ~   v i . ~ c   cho Cong ty c6  p h ~ n  Khu cong  n g h i ~ p  Thanh T imh Cong thue b6 su  g  

426.563~2   m
2 

d§t  d ~   th.'c  h i ~ n   ell! an Khu corng  nghi~p   va 82.154,8 m
2 afit  

d~   tharc  h i ~ n   dl}' an Khu vJlO  cang t?i xa An Hoa,  h U Y ~ i 1   Trang Bfmg  

try BAN NHAN DAN TINH 

Can  CLl'  r,U?t  T6  ehuc HQi  a6ng nhan  dan  va Uy  ban  nhan dan  ngay  26  thang  ] 1 

nam 2003; 

Can  CLr  Lu?t  D ~ t   dai ngay 09  thang  12 nam 2013; 

CanCLr Nghi' dinh  s5 43/20 14IND-CP ngay  15 thang 5 Dam  2014 eua Chinh phu 

guy djnh chi  ti@t  mQt s5 di@u  eua Lu?t  f ) ~ t   dai; 

Can  CLl'  Nghi  dinh  46/2014/NBCP  ngC:lY  15  thang  5  Dam  2014  eua  Chinh  phu 

guy djnh v ~   thu  ti~n   SLr d\lng  d~t,   thue  m ~ t   nuac; 

Can ell' Nghi quySt  s6  14INQ-CP ngay 09 thimg  01  nam 2013  cua Chinh  phu  v ~  

guy  ho~ch   su d\lng  d ~ t   dSn  nam  2020 va k@  hO<;lch  sir d\mg  d~t   5 nam ky  d~u   (2011

2015) tlnh Tay Ninh; 

Can  Cll'  Quy@t  dinh  s5  2504/Qf)-UBND ngay  03  thang  12  nam  2013  cua  UBND 

tlnh  Tay  Ninh  v ~   v i ~ c   phe  d u y ~ t   Quy  hO<;leh  SLr dl;lng  d~t   d@n  nam  2020,  k~   hO<;lch  sCI' 

dV~g   d~t   5 ~1am   k~- d~~(2011    2015)  h u y ~ ~ T ~ a ~ g B a n g ;    .   

Can  eli Quy@t  dinh  50IQD-UBND ngay  10  thang  01  nam  2009 cua UBND  tinh 

phe  duy~t-d6   an  quy h0<;lchehi  ti@txayd\lflg  -tYl~-1/2-.000- Khueong n g h i ~ p   Hourbon 

An Eoa thuQe xa An Boa,  h u y ~ n   Trang Bang, tinh Tay Ninh; 

Can  eu Quy@t  dinh  s6  2802/QD-UBND cua UBND  tinh nga.y  31  thang  12  nam 

2013  phe  d u y ~ t   N h i ~ m   vl)  di~u   ehinh quy hO<;lch  chung xay dVng  Khu cong  n g h i ~ p   va 

Dich V\l  BourbonAn Boa xa An Boa,  h u y ~ n  Trang Bang,  tinh Tay Ninh; 

Xet 

?lh:/TT

d~  

rS

nghi 

TNM

eua 

T nga

Giam  d5c 

y;fG'  thang 

So'  Tai  nguyen 

l nam 2015, 

va  Moi  truemg  t<;li  Ta trinh  so 

DA lJ 

"'T

S6:,  ..eJ..  .. 
DAt 

~.  
Ng!\y.,llNn(;.;r.Nam 20  .r;: 



·....  ,.  .  ..  _.  ._....  .._.  .....  ..... _._... _.. _._..  .  .  .   0_. 

QUYET Dll TH:  

DiStil  1. eho Cong ty c6 ph§.n Khu cong  n g h i ~ p  Thanh Thanh Cong thue b6 sung 

426.563,2  m
2 
d~t   d~   thVe  hi~n   dV  3.n  Khu  eong  n g h i ~ p   va  82.154,8  m

2 
d2.t  d~   th\l'e 

hi~n   dv an Khu kho dong t?i xii An Boa,  h u y ~ n  Trang Bang. 

Thai  h ~ n   thue  df.t:  f)~n   ngay  26/12/2058  (thO'i  h?n  thvc  h i ~ n   d ~ r   an  thea  G i ~ y  

chung  n h ~ n   d ~ u   tu). 

Hinh thlIe  thue  d ~ t :   Td ti€n  thue hang nam. 

Thai  d i ~ m   tfnh ti€n  thue  d ~ t :   K ~   tll' ngay Quy@t  dinh e6  h i ~ u   11,l'e  thi hanh. 

v! tri  khu  6§.t  d€  nghi  thue  b6 sung  d ~   tht/e  h i ~ n   cll,!'  3.n  Khu  eong  n g h i ~ p   dUQ'e 

th~   hi~n   tlang To' trieh  ll,!e  ban trieh do dia ehfnh s6  409/SDTL ty  l ~   1/28.000;  Vi  trf 

khu  d ~ t   d ~   nghi thue  b6  sung  d ~   thvc  h i ~ n   dl,J:  an  Khu  kho  e2111g  auve  t h ~   h i ~ n   tfong 

Ta trfeh  11,lc  ban tffch  do dia ehfnh 35  410/SBTL t)!  l~   1/26.000 do Van phong Dang 

ky quy@n  su d\mg d2.t  thuQe Sa Tai nguyen va I'v16i  truong  l ~ p   ngay 20/3/2015. 

Nhu v ~ y ,   d i ~ n   tich  d ~ t   eho thue  ea 02  giai  do?n  eua dv an KJ1u  eong  n g h i ~ p   la 

7.599.163,20  l1l;  d i ~ n   tich  d ~ t   eho  thue  ea  02  giai  d o ~ t n   eua  dl,!'  an  Khu  kho  eang  lei 

1.839.454,8 m
2

. 

Di~M   2,  Can  eLl'  vao Di@u  1 eua Quy@t  dinh nay,  SO'  Tai  nguyen va  ~ v 1 o i   truong, 

UBND h u y ~ n   Trang Bang,  Cve  thu@  Tay  Ninh,  Cong  ty  e6  p h ~ n   Khu  eong  n g h i ~ p  

Thanh  Thanh  Cong,  Van  phong  UBND  tinh  e6  traeh  n h i ~ m   t6  ehlIe  th\1'e  hi~n   cae 

cong  v i ~ e   sau: 

·  T"  ~,   M~'   ,  :rr mnguyen va 1_01 truong:1 S 

 Thong bao eho Cong ty e6  p h ~ n   KIm  eong  n g h i ~ p   Thanh Thanh Cong D9P ti@n 

thue  d : ~ t , _ p h i ,   l ~ _ p h i   thea ql,Jy  djnh eua phap  l u ~ t ;  

 Chi  a?o  Van  phong  da.ng  ky  d~t   dai  trve  thuQe  th\1'e  hi~n   vi~e   ehinh  1y  bi@n 

d9ng h8 sa dia ehinh. 

 Ky  HQ'p  d6ng  thue  d ~ t   v&i  Cong ty  c6  ph~n   Khu  eong  n g h i ~ p   Thanh  Thanh 

Cong thea guy dinh; 

 Trao  G i ~ y   chung  n h ~ n   quy@n  su d\lng  d ~ t ,   quy@n  sO hU1l  nha 6  va tai  san khae 

g ~ n   li@n  v&i  d~t   aeho Cong ty e6  p h ~ n   Khu eong  n g h i ~ p  Thanh Thanh Cong sau Idli 

aii hoan thanh nghla vv tai ehinh thea quy dinh. 

I , 2 
I ••I'I 
.. l' r 

'. I 



2.  VBND  h u y ~ n   Trang Bang:  Chi  d ~ a   Phong Tai  nguyen va I\1oi  truang  h u y ~ n  

Trang Bang ph6i hqp v6i Trung tam phat  t r i ~ n   quy  a ~ t   h u y ~ n   Trang Bang va UBND 

xii  An  Hoa xac  dinh  Cl,l  th~   m6c  gi6i  va  ban  giao  d ~ t   tren  th\Xc  dia  cha  Cong  ty  c6 

p h ~ n   Khu  cong  n g h i ~ p   Thanh  Thanh  Cong,  chinh 1y  h6  sO' dja  chfnh  tung d p  thea 

quy dinh. 

3,  Cl)C  thu~   tinh:  Xac  dinh  dan gia  thue  d ~ t   d ~   thong  baa  cha C6ng  ty  c6  ph~11  

Khu  c6ng  n g h i ~ p   Thanh  Thanh  Cong  va.  chuy~n   cha  So' Tai  nguyen  va M6i  truang 

Enn  can cu ghi VaG  HClP  a6ng thue  d ~ t   thea quy dinh, 

4.  Cong ty c6  p h ~ n   Khu cong  n g h i ~ p  Tha.nh Thanh Cong: 

 Sll' dVng  d~t   dung ranh gi6i, lTI\lC  dich thea guy djrJ1  cua phap  1 u ~ t   ait dai. 

 Ky Hgp d6ng thue  d ~ t   va thlJc  h i ~ n   d ~ y   1u nghTa  V\l  taj  chinh d6i  v6i nba nu6c 

thea guy djnh. 

5.  Van phong UBND tinh  co tnich  n h i ~ m   dang Quy§t dinh nay  tren c6ng thong 

tin  di~n   tu cua tinh; 

f ) i ~ u   3. Chanh Van phong UBND tinh, Giam d6c  So' Tai nguyen va Moi truo'ng, 

C1,lC  truong  C1,lC  thuS,  Giam  d6c  Sa Taj  chinh,  Chu  tich  UBND  h u y ~ n   Trang Bang, 

Chu  tjch  UBND  xii  An Hoa,  Chu  tich  hQi  d6ng  quall  tri  Cong ty  cd  p h ~ n   Khu  cong 

n g h i ~ p   Thanh Thanh Cong,  Thu  truang cac  Sa, Ban,  nganh  co  lien quan chju  trach 

n h i ~ m   thi hanh QuySt djnh nay,  k ~   ttl' ngay ky.l.<1& 

No:i n!10~1:   a~/.   _._ __. 
 Nlm Dieu .3  (t/h); 

 C?P  nh?[  Website; 

 LUll:  VT,  VP  UBND tinh. 
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I  TRICH LUC BAN TRIeH DO DXA tHINH 

.  ScHIJ!E~   SD  1L  .: 
If 56 thu tv thlra dat  ; Ta ban d6 s6:  Xii An Rca, h u y ~ n  Trang Bang, tlnh Tay Ninh; 

2'.  Di~n   uch xin giao dQt 2  (dieu chlnh): 426.563,2 m
2 

. Trong d6:  +  Di~n   Itch xin giao dqt 2 ban dau Hi:  '!.27.400,0 m 2 

3l  M\lc dich su dung: Thvc men du an khu, cong  n g m ~ p   + Di?n ttch dat giu  I ~ i   cho 16  chuc thea cht(  lrtIO'l1g  eua UBND tlnh:  836,8 m2 
~   Ten nguo)  SU: dt,ng dil't:  CONG TY CO PHAN KHU CONG NGIHEP THANH THANHC6NG 
1.j!a chi  thuong tru:  rip  An R¢i, xii An Rca, huy?n Trang Bang, tinh ny Ninh 

5(  cac thay d6i cua thua Mt so v6i gi5:y  to phap Iy  v~   quytn str d\lng d1ft 
61 Biln ve thun Mt: 

6! 1. So d6  thua da't 

I 
xx GIA BiNH .  HLiylli TRANG BANG 

RACHVAMTRANG I ~ T l N H T A Y N I N H I . 
'.:........  ) 1 . ~   ~ _ _ _    So,  ~I ~-r---=- :'"   "i~~i!(,~,o,:.. flo  ...... ~~" ~   6':10' ,fer.,.,. 3109   "."  ~  

"  ",','.,  '.'.  :  .. :.. , ; _ . ~   ..  '"<0.'''  ..'  .• '_.  

I \.. Dlft  ~,ao   cho Dlen thb' p h ~ t   r n ~ u   (836.8  nl)  .' .  .: .> '. :: ~   IIr ."'... ' '" .. .. ' :- ~1   r 
t 

\  ::':  ,!  KH.U C6NG N G H I ~ P   ~   • "l5' /i 
,<.,  "\.,  760,00 ha ". 'g: I: 

I  \, .:-.. ,~,   ~.   Ii  " ,  " '0.  ~ , . .  
I  '1a.a • '" ," iil ; / ..".' 

'u \ \~~,~~   
I q. "  ,'" ;  . i.': ~NGCAuBN-1  
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Gill chu: I " :z:~..5:  ; 
~it,~   . 25:  ~I , ._'  ;1  ;.&Dh QH 79m

.~.~",.,   ,I; 
s  ~   : 

• ~ ~   >Di?n uch dat cia ban giao dqt 1 
~:  

"i:~~_
II I 

I 

~~619.2D
XX LQC  GIA'IG  ..  HU'Y"$oi  DU'C  HOA  I0cH ~  

Di?n tlch dat cia: Mn bli xin giao dQ't  2I[-..·· .......!   TiNH  LONG  AN 

Ty  1 ~ :   1/28000 

Nguai trfch  I ~ I C  
Tdy Ninh, ngay/Jl tllllng ()'? ncim2015 

Giam  d 6 c l ~ . f ~(Ky, ghi ro I,,?  va tell) i 

Van p h o n g , s t } t : l g ~ y : . , } J , t t ~ 9 ~ ~ g A l j ' l } J l 1 ~ r o r a y Ninh 
.'.\  ,  .. ,<" .. ,(1r:Y~.'ghl)\/'Jf..'l,))Va..Ie,.r;\d('JI.·lg;dau)\   .. 

.. '::' ...-'..•.,•.. :.~   / I l' rr,'l'( U' ..-_ 
{, """/'1"':"1'-\\ ,\ ~~,1V  \.~    t /:,~:'  ':.~   ': ~   .,:  i~;   ~ri.'   ~;,   r~~tL.·-..·   . 

Nguy~n   Tht Xuan   \.  .  .  .c".. /1
\. ".' /":Gf./  "f .: ';:~~;  

..... ~ /  

; . .. 1 ';"",\ 0  ;'\ J
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r '  TRICH: Ll)C BAN TIDeII DO D~A   CHINH 
~-~J~------------ - - - - - - - - - - - S o : ~ ~ 7 1 : r r ~ 7 s D ~ T L ~ -  - ~    

1.  56 thu t1! thlra  dat  ; TO biLT}  dd  s6: 

Xii An Hoa, hUYfn Trang Bang, tin.h Tay Ninh  

2,  Di~n   tfeh xin giao eTyt  2 (eMu ehlnh):  82.154,8 m 2.  Trang ci6:  

+ Difil tieh xin giaa dyt 2 ban dflu  121:  88.300,0 ret 
+ DifU tfch dat gifi' 1qi eha t6 ehue thea eM wang ella UBND tinh Tay Ninh: 6.145,2 m2 

3. M\le dfch si'r d\lTIg dfit:  TIWe  hi~n   dV au Khu kha dng; 

4, Ten qgl10i si'r
2
d\mg Mt: CONG TY CO PHAN KHU CONG  NGIn~p   THANH THANH CONG 

Dta chi thl10ng tru:  fip  &'1 H¢i  xa An Hoa  hUYfn Tdmg Bang  dnb Tay Ninh; 

5.  Cae thay deli  eua thua dat so v6i gifiy  to phap 1y v6 quy6n sir dl;lng Mt;  

6,  Blm ve thi'ra dat:  

6,1. So db thi'ra dfit  

I 
I

KHU eONG NGHIEP 

Gill chu: 

Di¢n tfch dat cia bim giao dgt  1 



l .J Di~n   tfch cHt  cia  cUn bu xin giao dgt 2 TY  If:  1/26000 

Ngl10i  trieh lye 

(Ky, ghi r5lu? va len) 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /GXN-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

GIẤY XÁC NHẬN 

HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

Khu công nghiệp Thành Thành Công” - Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Phân khu đa ngành thuộc Giai đoạn 1 của Dự án 

  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG XÁC NHẬN 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN/CƠ SỞ 

 - Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công. 

 - Địa chỉ văn phòng và địa điểm hoạt động: Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

 - Điện thoại: 02763886688                Fax: 02763886868 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần có mã số: 3900471864, 

đăng ký lần đầu ngày 10/9/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 25/12/2020 của 
Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. 

 - Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án: số 
253/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

II. NỘI DUNG XÁC NHẬN 

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Điều chỉnh xây dựng 

và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Thành Công” - Hệ thống xử lý 
nước thải tập trung của Phân khu đa ngành thuộc Giai đoạn 1 của Dự án tại khu phố 

An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (chi tiết tại Phụ lục kèm 
theo). 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ DỰ ÁN, CƠ SỞ 

Tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên 
vận hành và lập nhật ký vận hành các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đã 
nêu tại Mục 1, 2, 3, 4 và 5 Phụ lục kèm theo Giấy xác nhận này; thực hiện chương 
trình quan trắc môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ, đột xuất 

theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

-  Chủ dự án đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

Giấy xác nhận này là một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, 

thanh tra về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động; được điều chỉnh các công 
trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 
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-  Giấy xác nhận này thay thế Giấy xác nhận số 67/GXN-TCMT ngày 27/6/2017 của 

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường về xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 
trường của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp 

Bourbon An Hòa, diện tích 760 ha” - Giai đoạn I./. 

 

Nơi nhận: 
- Như mục I (02); 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 
- UBND tỉnh Tây Ninh (để phối hợp chỉ đạo);  

- Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh; 

- Ban Quản lý các KKT tỉnh Tây Ninh; 

- VPTN&TKQHSTTHC, Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, TCMT (02), TT.10. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
                                                 

 
      

 

Võ Tuấn Nhân 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Giấy xác nhận số          /GXN-BTNMT ngày      tháng     năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Công trình thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Công trình thu gom, thoát nước thải: 

Đã xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải cho Phân khu đa ngành trong 
khu công nghiệp bằng đường ống HDPE; lắp đặt 04 trạm bơm chuyển bậc để bơm nước 

thải phát sinh trong Phân khu đa ngành về Trạm xử lý nước thải tập trung của phân khu 
có công suất thiết kế 4.000 m3/ngày đêm để xử lý. Nước thải sau xử lý xả ra rạch Kè và 
chảy ra sông Vàm Cỏ Đông. 

1.2. Công trình xử lý nước thải đã được xây lắp: 

- Đã xây dựng 01 (một) Trạm xử lý nước thải tập trung cho Phân khu đa ngành 
của khu công nghiệp với các thông số như sau: 

+ Công suất xử lý theo thiết kế: 4.000 m3/ngày đêm, gồm 2 Module có công suất 

2.000 m3/ngày đêm/module; 

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải của mỗi module như sau:  

Nước thải đầu vào → Bể gom → Bể tách dầu → Bể cân bằng → Bể đệm (A/B) 

→ Bể SBR (A/B) → Bể trung chuyển (dùng chung cho cả 2 Module) → Bể keo tụ, tạo 

bông → Bể lắng hóa lý → Bể khử trùng → Hồ sinh học → rạch Kè → sông Vàm Cỏ 

Đông. 

+ Chế độ vận hành: Theo mẻ. 

+ Hóa chất sử dụng: Polymer anion, Polymer cation, Javel, PAC, chất khử màu. 

+ Quy chuẩn đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT 
(cột A với hệ số Kq = 0,9; Kf = 0,9) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp. 

- Đã lắp đặt Hệ thống quan trắc tự động, liên tục để kiểm soát chất lượng nước 

thải sau xử lý trước khi xả vào rạch Kè, gồm các thông số: Lưu lượng (đầu vào và đầu 

ra), nhiệt độ, pH, độ màu, TSS, N-NH4
+ và COD. 

- Vị trí xả nước thải sau xử lý ra rạch Kè có tọa độ: X = 1220.407; Y = 588.692 

(theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o). 

2. Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Đã xây dựng 01 kho lưu giữ bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải có diện tích 
48m2, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

3. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

Đã xây dựng 01 kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 144m2, kho có rãnh 
và hố thu gom chất thải lỏng rơi vãi trong quá trình lưu giữ, có gờ chống tràn, có mái 
che và tường bao quanh, nền bê tông chống thấm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định 
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tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. 

4. Công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

- Đã xây dựng 01 Hồ sự cố có chức năng phòng ngừa, ứng phó sự cố cho Hệ 

thống xử lý nước thải tập trung có công suất 4.000 m3/ngày đêm tại Phân khu đa ngành. 

Hồ sự cố có dung tích chứa nước thải hiệu dụng 12.000 m3, được lót đáy bằng HDPE, 

thành hồ được xây bằng bê tông và phủ HDPE để chống thấm. 

- Đã lắp đặt hệ thống đường ống, máy bơm liên thông giữa Trạm xử lý nước thải 

tập trung của Phân khu đa ngành và hồ sự cố để phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó 
sự cố môi trường đối với nước thải. 

- Quy trình ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải: Trường hợp nước thải 

đầu vào vượt quá khả năng lưu chứa của bể gom, Trạm xử lý nước thải tập trung bị sự 

cố hoặc nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thông qua việc kiểm 

soát bằng hệ thống quan trắc tự động, liên tục, nước thải được bơm về lưu chứa tại hồ 

sự cố, không xả ra rạch Kè. Sau khi đã khắc phục xong sự cố của Trạm xử lý nước thải 

tập trung hoặc điều chỉnh lại quy trình vận hành của Trạm xử lý nước thải, nước thải tại 

hồ sự cố được bơm về bể cân bằng của Trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý lại 

trước khi xả thải ra môi trường. 

5. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

- Đã xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom, thoát nước mưa cho Phân khu đa ngành 
trong khu công nghiệp bằng cống tròn bê tông cốt thép dọc theo các trục giao thông và 
xả ra nguồn tiếp nhận cuối cùng là sông Vàm Cỏ Đông. 

- Đã bố trí thùng nhựa có nắp đậy tại khu văn phòng, khu xử lý nước thải tập 

trung và trên các tuyến đường nội bộ trong khu công nghiệp để lưu giữ tạm thời chất 

thải rắn sinh hoạt trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 
- Đã lắp đặt hệ thống chống sét, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy 

tự động và các phương tiện chữa cháy tại chỗ để phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ tại 

trạm xử lý nước thải tập trung của Phân khu đa ngành. 

- Đã trồng cây xanh trong Phân khu đa ngành của khu công nghiệp, dọc các tuyến 

đường giao thông nội bộ, nút giao của các tuyến đường, trên dải phân cách để tạo cảnh 

quan và cải thiện môi trường vi khí hậu trong khu công nghiệp. 

- Đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước số 1721/GP-BTNMT ngày 28/5/2018. 
- Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp Sổ đăng ký chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại có mã số 72000191.T, cấp lần 3 ngày 17/7/2018. 
6. Chương trình quan trắc môi trường: 

6.1. Quan trắc nước thải nước thải tự động, liên tục: 

- Vị trí quan trắc: Tại mương quan trắc nước thải sau xử lý. 

- Tần suất quan trắc: Liên tục 24/24 giờ. 
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- Thông số quan trắc: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, độ màu, TSS, 
N-NH4

+ và COD. 

- Quy chuẩn đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A, Kq = 0,9 và Kf = 0,9). 

6.2. Quan trắc nước thải định kỳ: 

- Vị trí quan trắc: 02 vị trí (tại bể gom nước thải đầu vào Trạm xử lý nước thải và 
tại mương quan trắc nước thải sau xử lý). 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/01 lần. 

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ, độ màu, pH, BOD5 (200C) , COD, TSS, As, Hg, 

Pb, Cd, Cr6+, Cr3+, Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ 

khoáng, Sunfua, Florua, N-NH4
+, Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P), Clorua, Clo 

dư, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho 

hữu cơ, Tổng PCB, Coliform,Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β. 

- Quy chuẩn đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A, Kq = 0,9 và Kf = 0,9). 

6.3. Các chương trình giám sát môi trường khác: 

Chương trình giám sát môi trường định kỳ khác thực hiện theo nội dung Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại 

Quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2019. 

7. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác: 

7.1. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình đối với các công trình bảo vệ môi 
trường nêu trong Giấy xác nhận này, đảm bảo các loại chất thải phát sinh phải được xử 

lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

7.2. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường; các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 
trường trong quá trình hoạt động theo đúng quy định tại Điều 108 và Điều 109 Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2014. 
7.3. Thực hiện việc kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc nước thải tự 

động, liên tục theo quy định tại Điều 52 và các quy định khác của Thông tư số 

24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. 

Sau khi dữ liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục (có thiết bị lấy mẫu tự động, 

camera theo dõi) được truyền dẫn ổn định, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Tây Ninh; đáp ứng yêu cầu về kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật 

về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng; đáp ứng yêu cầu tại 

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT, Công ty được miễn trách nhiệm quan trắc định kỳ 

nước thải sau xử lý đối với các thông số ô nhiễm đã được quan trắc tự động, liên tục 

theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 3 

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ 

môi trường). 

7.4. Kiểm soát thường xuyên đối với nước thải phát sinh từ các cơ sở thứ cấp 

trong khu công nghiệp, đảm bảo nước thải phải được xử lý sơ bộ đạt tiêu chuẩn trước 

khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, nhằm phòng 
ngừa, ngăn chặn sự cố môi trường cho hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

7.5. Chỉ được tiếp nhận dự án đầu tư thứ cấp có loại hình sản xuất phù hợp với 

loại hình được phép thu hút đầu tư đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi 
trường đã được phê duyệt. 

7.6. Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường khác theo 
tiến độ đầu tư của Dự án, Chủ dự án phải báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên 
và Môi trường để kiểm tra, xác nhận theo quy định. 

7.7. Trong quá trình hoạt động, nếu có sự thay đổi liên quan đến các công trình 
bảo vệ môi trường nêu trong Giấy xác nhận này, Chủ dự án phải báo cáo bằng văn bản 

về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; thực hiện vận hành thử nghiệm và lập 

hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được điều chỉnh 

Giấy xác nhận theo quy định của pháp luật./. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /QĐ-BTNMT  
 Hà Nội, ngày        tháng        năm 2021 

                            

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc chấp thuận đề nghị trả lại Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, 
mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công  

tại Văn bản số 208/2021/CV-QLCN&XLNT ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc 
đề nghị trả lại Giấy phép khai thác nước dưới đất số 1785/GP-BTNMT ngày 24 

tháng 7 năm 2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành 
Thành Công (có địa chỉ tại khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh 
Tây Ninh) trả lại Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 1785/GP-BTNMT 

ngày 24 tháng 7 năm 2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty khai 

thác nước dưới đất với lưu lượng 20.000 m3/ngày đêm, thời hạn 10 năm với nội dung 
cụ thể như sau: 

1. Lý do trả lại giấy phép: Công ty không còn nhu cầu tiếp tục khai thác 

nước dưới đất và chuyển sang khai thác, sử dụng nước mặt (công suất 49.000 
m3/ngày đêm theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt số 2810/GP-STNMT 

ngày 13 tháng 7 năm 2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp). 

2. Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 1785/GP-BTNMT ngày 

24 tháng 7 năm 2017 hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và mọi 
quyền lợi của Công ty liên quan đến Giấy phép nêu trên đều chấm dứt. 

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành 
Thành Công: 

2557
24 12
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1. Hoàn thành các nghĩa vụ, bao gồm các nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo 

quy định của Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 1785/GP-BTNMT 

ngày 24 tháng 7 năm 2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp và quy định của 
pháp luật; nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Quyết định điều chỉnh 
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 

duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

2. Thực hiện việc trám lấp các giếng khai thác, giếng quan trắc của công 
trình theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 

năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp 
giếng không sử dụng và báo cáo kết quả thi công trám lấp giếng không sử dụng 
theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Quản 
lý tài nguyên nước, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành 
Thành Công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

  - Như Điều 3; 

  - Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 
  - Thanh tra Bộ TNMT; 
  - UBND tỉnh Tây Ninh; 

  - Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh; 

  - Cục thuế tỉnh Tây Ninh; 

  - Lưu: VT, VP, HSCP, TNN. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

 
 

Lê Công Thành 
 



,. 
......; 

UBND TiNH TAY NINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VItTNAM ,> 

sa TAl NGUYEN vA MOl TRUONG DQc I~p  -T\I' do - H~nh  phu~  
-:. : .:' .', .' ~ ' .  

s6:41!JO ISTNMT-CCBVMT . , ,;, . 
, ,"Tay Ninh, ngay,jfj thcmg';1;23nam 2014·

V/v: Xu 1y bUn thai phAt sinh ill n.h.a may xu Iy  
mr6c thai ~  trung thuQc C6ng ty CP  

KCN Thanh Thanh Congo  

Kinh gUi: Cong ty c6 phfut Khu congnghi~p  Thanh ThanhCong; ', ..•' 

Sa Tai nguyen va Moi t.rl!On& c6 nh~  duQ'c vanbans6 2 3 7 / 2 0 l : 4 < < : V ~ D i \ . " ,  ..... 
' . 

. .. '. ' : ~  

ngay 24/11/2014 cua Cong ty cO phan Khu cOng nghi~p  Thanh ThanhCong(Cong '. 

ty) v€ vi~c  d€ nghi Ifry m~u,  ki€m tra xac nh~  bim thai cua nha may xu Iy nUGc 
thai ij,p trung Khu cong nghi~p  Thanh Thanh Cong du6i nguoog chfrt thai nguy h~i  

(sau day gQi tAt la bim thai) thuQC Cong ty ~ t  ~ i  frp An HQi, xaAn Hoa, huy~n  

Trang Bang. . '. . . ..' 
B€ danh gia ngu5ng chfrt thai nguy h~i  cua bimthai, Cong .t)'. da ti~rihanh  IfrY' ,'iI- ~"0i.,. 

02 mfiu bim thai gui Cong ty trach nhi~m  hUu h~khoa  hQc cOrtg ngh~  va phan dch. 
moi truOng Phuang Nam d€ phan tich, k~t  qua 02 mfiu d€u d~t'quy  CllJ.lfuIky thu~t.  

qU6c gia cua BQ Tai n~y~n  va Moi truOng v~  ngum:g chfrtthai nguy h(;li QCVN 

50:2013/BTNMT (Phieu ket qua thu nghi~m  co ma so: B091811 ngay 18/11/2014 
va B082111 ngay 21/11/2014). 

Ngay 03/12/2014, Sa Tai nguyen va Moi tru:emg ti~n  D.aM' giam s a t y i ~ c  Ifry 
02 m~u  bun thai phat sinh til qua trinh xu ly h6a Iy va sinh hQcdo Cong ty CP 
DV KHCN S&c Ky Hai Bang lel dan vichuc nang Ifry m~u,  dp d~c,  phan tich v€ 

moi twang th\lc hi~n,  k~t  qua mfiu ki€m nghi~m  cho.thfry 19'~9ng  ~6phan  tich 
deu duai nguoug chAt thai nguy h~i  thea QCVN 5 0 : 2 0 1 3 / B 1 N M T ( P h i ~ u k ~ t  

qua ki€m nghi~m  rna 86 mfiu: 14120520/14120214 va 14120519/14120214 dinh 

kem). 

Can cu Thong tu s6 12/2011/TT-BTNMT ngay14/4/2011 cua BQ Tai nguyen' 

va Moi tfUemgv€ vi~c  quy djnh v~  quan ly ch~t  tha.i.nguy h~i,  S6Tai nguyen va 
Moi tWOng chfrp thu~n  cho Cong ty xu Iy bun thai thea quy dinh v€ chfrt thai 
thong thuemg va d€ nghi Cong ty t h \ l c 4 i ~ n  cac yeu c~u  sau: ,J , . ,""

r ~ ' !  

1. Thu gom, hru gift bim thai 4ti nha may xu ly nUGcthai, kh9ng d€ raj vai arm 
hUOngd~n  moi truOng xung quanh, hQ'Pd6ng don vic6 chuc nang xu 1y dUng theo . 
quy dinh. 

2. Dinh ky 03 thangllfut, Cong ty. phai moi dQ1lbVi chuc nang ti~n  harm Ifry 
mfiu, phan tich bim thai gUi k~tqua  mfiu va bao c~o  tinh ,hinh xu 1y v€ Sa Tai 

nguyen va Moi truOng, Ban Quan Iy Khu kinht~  tinh. Khi phat hi~n  c6 chuacac 
thanh ph~  nguy h~i  vuQ't nguangquychuful QCVN50:2013IBTNM1'.phfli xu Iy 

nhu chfrt thai nguy h~i.  , .' '. ,.,..'.;:~  . \~  ,\. ~  j' !";., " .:.: 

Sa Tai nguyen va Moi wang de nghi Cong ty t h \ l c h i ~ n  dfu1gtheoquy:din,h.lf,' \. 

Nui nh{i.n: GIA.MDOC  
- Nhu tren; ~   
- Luu VP.SO, CCBVMT, KSON'1L 

(Cuong-CCBVMT) -----.. 

..~  ...... , . 

Nguy6nDlnh Xuan  





BO TAl NGUYEN VA MOT TR110NG CONQ HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . .
DQc I~p - T ....' do - Hanh phiic

S6: ff2izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIGP-BTNMTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n« N9i, ngay2'R thing 5 ndm 2018

GIAY PHEP xA NUaC THAI VAo NGUON NUaC

BO TRUONG BO TAl NGUYEN vA MOl TRUONG

Can cir Luat tai nguyen mroc ngay 21 thang 6 nam 2012;

Can cir Nghi dinh s6 36/2017/NI)-CP ngay 04 thang 4 nam 2017 cua Chinh

phu guy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc cua BQ Tai

nguyen va M6i tnrong;

Can cir Nghi dinh s6 201l2013/NI)-CP ngay 27 thang 11 nam 2013 cua

Chinh phu guy dinh chi ti~t thi hanh mot s6 di~u cua Luat tai nguyen mroc;

Can cir Thong nr s6 27/2014/TT- BTNMT ngay 30 thang 5 nam 2014 cua

BQ Tai nguyen va M6i truong guy dinh viec dang ky khai thac mroc diroi d~t,

m~u h6 so cap, gia han, di~u chinh, e~p lai gi~y phep tai nguyen nuoc;

Xet Dan d~ nghi c~p giay phep xa mroc thai van nguon nuoc eua C6ng ty

C6 ph<ln Khu C6ng nghi~p Thanh Thanh C6ng eho Tr~m xu 1y nuae thai t?P

trung Khu c6ng nghi~p Thanh Thanh C6ng giai dOI;ll11 va HE>so kern theo;

Xet d~ ngll! cua Cl,letruemgCl,leQuan ly tai nguyen nuac,

QUYET DlNH:

Di~u 1. Cho phep C6ng ty C6 phfrn Khu eong nghi~p Thanh Thanh Cong

(dia chi t~i ~p An HQi, xa An Hoa, huy~n Trang Bang, tinh Tay Ninh) duQ'cxa

nuac th~ti tu Tr~m xu ly nuae thai t?P trung Khu c6ng nghi~p Thanh Thanh

Cong giai do~~ 1 (dia chi t~i ~p An HQi,xa An Hoa, huy~n Trang Bang, tinh Tay
Ninh) van ngu6n nuac vai cac nQidung sau:

1. Ngu6n ti~p nh?n nuac thai: song Vam Co Dong t~i xa An Hoa, huy~n
Trang Bang, tinh Tay Ninh.

2. Vi trf xa nu6'c thai: hai (02) vi tri t~i xa An Hoa, huy~n Trang Bang, tinh
TayNinh.

, T9a d9 vi trf xa nuac thai (theo h~ tQadQVN2000, kinh tuy~n 105°30', mlli
chieu 3°), nhu sau:

- Vi trf xa nuac thai s6 1 (xa nuac thai tu H~ th6ng xu 1y nuac thai Khu

da nganh):

X: 1220407 Y:588692 v-



~~~~- ~--

- Vi tri xa mroc thai s6 2 (xa nuoc thaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAttl' H~ thong XLI' ly nuoc thai Khu

d~t may va cong nghiep h6 tro):

X = 1220358 Y= 588483

3. Phuong thirc xa nuoc thai: mroc thai sau xu ly duoc d~n xa ra rach Ke tai

vi tri xa nuoc thai s6 1 va s6 2, sau do chay ra song Vam Co Dong thea phuong

thirc tv chay, xa mat, ven bo.

4. ChS dQxa mroc thai: lien tuc 24 gio/ngay demo

5. Ltru hrong xa thai Ion nhat la 16.000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3/ngay dem, trong do:

- Luu hrong xa rnroc thai tir H~ thong xu 1;' mroc thai Khu da nganh (vi tri

xa nuoc thai s6 1): 4.000 m 3/ngay dem;

- Liru hrong xa mroc thai tir H~ thong xu 1;' mroc thai Khu d~t may va cong

nghiep h6 tro (vi tri xa mroc thai s6 2): 12.000 m3/ngay demo

6. Ch~t hrong mroc thai:

Thong s6 va gioi han gia tri t6i da cho phep cua thong s6 a nhiem trong nuoc

thai khong vuqt qua Quy chufuIIcy thu~t qu6c gia ve nuac thai cong nghi~p QCVN

40:2011IBTNMT, cQtA vai h~ s6 Kq=0,9 va Kr= 0,9 va Quy chufuIkY thu~t qu6c

gia vS nuac thai cong nghi~p d~t nhuQm QCVN 13-MT:2015IBTNMT, cQtA voi

h~ s6 Kq=0,9 va Kr= 0,9. CI,l thS nhu sau (Bang 1):

Bang 1: Thong s6 a nhiSm va gioi h?n t6i da eua thong s6 a nhiSm



TT ThongzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs8 Don vi GHi tr] gio'j han t8i da

13 Dong rng/I 1,62

14 Kern mg/l 2,43

15 Niken rng/l 0,162

16 Mangan mg/l 0,405

17 S~t rng/l 0,81

18 T6ng xianua rng/l 0,057

19 Tong phenol rng/l 0,081

20 TAng dftu rna khoang rng/1 4,05

21 Sunfua rng/l 0,162

22 Florua mg/l 4,05

23 Arnoni (tinh thea N) mg/l 4,05

24 T6ng Nita mg/l 16,2

25 T6ng phot pho (tinh theo P) mg/l 3,24

26 Clorua mg/l 405

27 Clo dir mg/J 0,81

28 T6ngPCB rng/l 0,002

29 T6ng cac eh~t heat dong b€ mat rng/l 4,05

30 Coliform Vi khuan/! OOml 3.000

7. Thai han cua giay phep: rmroi (10) nam.

I)i~u 2. Cac yeu cau d6i voi C6ng ty C6 phan Khu cong nghiep Thanh
Thanh Cong:

1. Tuan thu cac noi dung quy djnh tai DiSu 1 cua Gi~y phep nay; trong qua

trinh heat dong, nSu thay d6i n9i dung quy dinh tai DiSu 1 phai duoc ea quan

e~p phep d6ng y bang van ban.

2. Thuc hien cac nghia vu theo quy dinh tai Khoan 2 DiSu 38 cua Luat tai
nguyen nuoc s6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17/20 12/QH 13.

3. Thuc hien quan trac mroc thai: 4--
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a) Quan trac nr dong, lien tuc niroc thai sau XLI Iy tai hai (02) vi tri, gom:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- vi tri s6 1: sau h6 hoan thien cua H~ thong xu ly mroc thai Khu da nganh

(tnroc khi xa ra rach Ke) voi cac thong s6 quan tr~c: pH, nhiet d9, dQ mau,

COD, TSS, NH4 + va hru luong mroc thai.

- Vi tri s6 2: sau h6 hoan thien cua H~ thong xir ly mroc thai Khu d~t may

va cong nghiep h6 tro (truce khi xa ra rach Ke) voi cac thong s6 quan trac: pH,

nhiet dc), dQ mau, COD, TSS va hru hrong mroc thai.

b) Quan irij~jnh ky mroc thai sauzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAxu 1y thea t~n su~t mot (01) thang/ljn

tai hai (02) vi tri quy dinh tai Di~m a Khoan nay voi cac thong s6 sau:

- Vi tri s6 1: quan tr~e cac thong s6 nhir quy dinh tai Bang 1 Khoan 6 f)i~u

1 cua Gi~y phep nayzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(tru thong s6 T6ng cac ch~t hoc;ttQQng bS m~t) va luu lUQ'llg

nuac thai.

- Vi tri s6 2: quan tr~c cac thong s6 nhu quy dinh tc;tiBang 1 Khoan 6 f)i~u

1 clla Gi~y phep nay va hm lUQ'llgnuac thai.

4. Thu gom, v~n hanh h~ th6ng XLI ly nuac thai thea dung quy trinh, bao

dam cac thong s6 ch~t lugng nuac thai Iuon Q?t quy dinh t~i Khoan 6 f)i~u 1 clla

Gi~y phep nay truae khi xa vao ngu6n nuac tiSp nh~n; thl,fc hi~n dung cac cam

k~t nhu da neu trong H6 so dS nghi c~p phep.

Chiu trach nhi~m truac phap lu~t khi co b~t kY thong s6 nao khong dc;ttyeu

c~u quy dinh tc;tiKhoan 6 Di~u 1 CLla Gi~y phep nay va phai ngung ngay vi~e xa

nuac thai d~ thl7C hi~n cac bi~n phap kh~c ph\lc.

5. Chiu S\l" kiSm tra, giam sat clla co quan quan ly tai nguyen nuac va moi

trucmg a Trung uong va dia phuong; kSt n6i k~t qua quan tr~c tl,l' dQng v~ Sa Tai

nguyen va Moi truOng tinh Tay Ninh; chu~n bi nhan I\rc, trang bi cac phwmg

ti~n, thiSt bi c~n thiSt dS s~n sang u'ng ph6, kh~c ph\lc Sll c6 gay 0 nhiSm ngu6n

nuac, d6ng thai bao cao kip thai v~ co quan e~p phep va co quan chlfc nang a

dia phuong n~u xay ra cae sv c6, b~t thuang d6i vai h~ th6ng xu· ly nuac thai.

6. H~ng nam (truac ngay 15 thang 12), t6ng hQ'P bao cao B9 Tai nguyen va

Moi tru'ang (qua C1)CQuan Iy tai nguyen nuac) va Sa Tai nguyen va Moi truong

tinh Tay Ninh v~ tinh hinh thu gom, xu ly nuac thai, xa nuac thai va cac v~n ct~

phat sinh trong qua trinh xa nuac thai; cac kSt qua quan tr~c Iuu IUQ'11g,ch~t

lUQ'ngnuac thai thea quy dinh tc;tiKhoan 3 Di§u 2 cua Gi~y phep nay.

£)i~uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3. Cong ty C6 ph~n Khu cong nghi~p Thanh Thanh Cong ctuQ'c

huang cac quy~n hQ'p phap thea quy dinh t~i Khoan 1 8iSu 38 Clla Lu~t tai

nguyen nuac s6 17/2012/QH13 va cac quy~n lqi hQ'p phap khac thea quy dinh

clla phap lu~t.

£)i~u 4. Gi~y phep nay c6 hi~u h,rc k~ tlr ngay ky va thay th~ Gi~y phep xa

nuac thai vao ngu6n nuac s6 1898/GP-BTNMT ngay 07 thang 8 nam 2017 clla

B9 Tai nguyen va Moi trucmg.4--
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Cham nh~t chin rmroi (90) ngay tnroc khi Giay phep h~t han, nSu C6ng ty

C6 phan Khu cong nghiepzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAThanh Thanh Cong con tiep tuc xa nuoc thai voi cac

noi dung nhir DiSu 1 cua Giay phep nay thi phai lam thu tuc gia han Giay phep

thea guy dinh.'.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NUl nhiin:

- Cong tY C6 ph~n Khu cong nghiep Thanh Thanh Cong (02);

- Be>truong Tr~n H6ng Ha (as bao cao);

- UBND tinh Tay Ninh;

- SO-TN&MT tinh Tay Ninh;

- Thanh tra Be>Tai nguyen va Moi tnrong;

- T6ng CI,lC moi tnrong;

- C~IC thue tinh Tay Ninh;

- Luu: VT, VPMC, HSCP (TNN-NT-004.1S) (02), TNN (02).

0; V

5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KT. B<) TRUONG

THUTRUONG
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