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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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1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
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. 
1.2. 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. 
1.3. Vị trí địa lý của dự án 
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 0.1. 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 0.1. Sơ đồ vị trí khu đất dự án 
 

Vị trí dự án 
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Hình 0.2. Sơ đồ tổng thể khu đất dự án 
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Hình 0.3. Sơ đồ phân chia giai đoạn KCN 

 

Ghi chú: 
 Giai đoạn II 

 Giai đoạn I 
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D 

C 
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Hình 0.4. Sơ đồ tổng thể KCN Thành Thành Công sau khi điều chỉnh 
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Hình 0.5. 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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1.3.2. 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 0.6. 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 0.7. 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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1.4. 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 0.2. 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 0.3. 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 

1.5. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án 
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. 
1.5.2. 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 0.4. 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 
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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,... 
1.5.3. 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. 
1.5.4. 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. 
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 0.5. 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 
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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 

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: 
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 0.6. 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. 
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Bảng 0.7. 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. 

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 0.8. 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 0.9. 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 0.10. 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 0.11. 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 0.12. 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. 
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. 
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 0.13. 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: 



43 
 
 

 
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 0.8. 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 0.9. Sơ đồ thu gom nước thải vào đường ống dọc Đường KCN N7 

 
Hình 0.10. 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 0.14. 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 0.15. 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 0.16. Kích thước các đường ống thu gom nước thải của Khu dệt may 

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

D400 155 

D600 324 

2 Đường KCN C1 D300 705 Trạm bơm nước thải số 2 
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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 0.11. 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: 

 



49 
 
 

Hình 0.12. 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 0.13. 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. 

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: 
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,... 
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 0.17. 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 0.18. 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 0.19. 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 0.20. 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 0.14. 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. 
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 
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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 0.21. 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 0.22. 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 0.23. 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 0.24. 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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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. 
2.3. Thực trạng hoạt động của KCN Thành Thành Công 
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 0.25. 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 

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 0.26. 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 0.27. 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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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. 
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. 
3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; 
NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN  
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 0.28. 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 

(2). Danh mục các chất thải phát sinh của giai đoạn thi công 
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Danh mục các chất thải phát sinh của quá trình thi công xây dựng dự án được 

trình bày tại bảng sau: 
Bảng 0.29. 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. 
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 0.30. 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 

1 PAC 1,5 

2 Polymer Anion 0,03 

3 Chlorine 0,072 
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STT Tên hóa chất Khối lượng (tấn/ngày) 

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 

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. 
4.1. Phương án chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 
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: 
− Hlũ max = 1,40 – 1,48m (năm 2000); 

− Hlũ min = 1,31 – 1,35m (năm 1986); 

− Hlũ tb = 1,29 m (hàng năm). 



78 

 

San nền : Cao độ thiết kế> +2,0  m (cao độ quốc gia). 
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 0.31. 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 

4.2. Phương án xây dựng hệ thống cấp nước 
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). 

 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. 
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 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. 
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. 
4.3. Phương án xây dựng hệ thống thoát nước 
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 
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. 
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) 
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 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. 
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. 
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 0.32. 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 



81 

 

STT Loại thiết bị Đơn vị Số lượng 

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 0.33. 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 

5. TIẾN ĐỘ, VỐN ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
5.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện Dự án được thể hiện dưới bảng sau: 
Bảng 0.34. 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 
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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 

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 

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 0.35. 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 

5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 
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 0.15. Sơ đồ tổ chức nhân sự của Công ty trong giai đoạn xây dựng. 

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 0.16. 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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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. 
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