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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên Chủ dự án đầu tư: Công ty xây dựng và vận tải Minh Thanh (TNHH). 

- Địa chỉ văn phòng: Km46, Quốc lộ 5, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật: ông Lưu Văn Thanh 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc  

- Điện thoại: 0220.3783158  Fax: 0220.3783158  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

mã số doanh nghiệp: 0800263826, đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 02 năm 2002, đăng 

ký thay đổi lần thứ 9 ngày 06 tháng 08 năm 2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp. 

2. Tên dự án đầu tư 

- Tên Dự án: Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách, huyện 

Cẩm Giàng. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng của Dự án: Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương. 

+ Giấy phép xây dựng số 17/GPXD ngày 09/03/2021 của Sở Xây dựng Hải Dương. 

+ Giấy phép xây dựng số 72/GPXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng Hải Dương. 

- Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 03/04/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng 

về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng và Quy định quản lý xây dựng 

theo đồ án quy hoạch chi tiết Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai 

Cách, huyện Cẩm Giàng. 

- Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 25/03/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về 

việc chấp thuận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu 

vượt thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. 

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

Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 20/09/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng Khu cơ quan và 

dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. 

- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị 

trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng có tổng số vốn đầu tư là 81.352.444.000 VNĐ, thuộc 

nhóm B theo Luật Đầu tư công (căn cứ theo khoản 3 điều 9, Luật Đầu tư Công năm 2019) 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

- Diện tích đất quy hoạch dự án là 71.493 m2, được quy hoạch thành: 

+ Đất ở: 214 lô liền kề, 15 lô biệt thự. 

+ Đất cơ quan: 3 lô. 

+ Đất công trình công cộng. 

+ Đất cây xanh. 

+ Đất nghĩa địa. 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật: Đất xây dựng trạm xử lý nước thải và đất hạ tầng kỹ thuật 

khu ở. 

+ Đất giao thông. 

- Quy mô dân số: 916 người. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Đây là dự án phát triển khu đô thị nên không có các hoạt động sản xuất, do đó cũng 

không có các công nghệ sản xuất đi kèm. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sơ đồ phân khu của dự án được thể hiện qua bản đồ quy hoạch chia lô (đính kèm 

phụ lục). Sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ có khu tổ hợp khu dân cư và 

cơ quan quy mô khoảng 916 người, gồm: 

Bảng 1. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

TT Chức năng sử dụng đất 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

1 Đất ở 17813,00 24,92 

1.1 Đất ở chia lô liền kề (LK) 214 lô 16374,00 22,92 

1.1.1 Đất ở chia lô liền kề (LK1) 16 lô 1216,00 1,7 

1.1.2 Đất ở chia lô liền kề (LK2) 16 lô 1216,00 1,7 

1.1.3 Đất ở chia lô liền kề (LK3) 16 lô 1216,00 1,7 

1.1.4 Đất ở chia lô liền kề (LK4) 16 lô 1216,00 1,7 

1.1.5 Đất ở chia lô liền kề (LK5) 11 lô 826,00 1,16 

1.1.6 Đất ở chia lô liền kề (LK6) 22 lô 1741,00 2,44 

1.1.7 Đất ở chia lô liền kề (LK7) 14 lô 1131,00 1,58 

1.1.8 Đất ở chia lô liền kề (LK8) 26 lô 1936,00 2,71 

1.1.9 Đất ở chia lô liền kề (LK9) 26 lô 1936,00 2,71 

1.1.10 Đất ở chia lô liền kề (LK10) 22 lô 1720,00 2,41 

1.1.11 Đất ở chia lô liền kề (LK11) 29 lô 2220,00 3,11 
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TT Chức năng sử dụng đất 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ (%) 

1.2 Đất ở biệt thự (BT) 15 lô 1439,00 2,00 

2 Đất cơ quan (CQ) 03 lô 10698,00 14,96 

2.1 Đất cơ quan (CQ1) 01 lô – đã cấp 2546,00 3,65 

2.2 Đất cơ quan (CQ2) 01 lô – chưa cấp 2079,00 2,91 

2.3 Đất cơ quan (CQ3) 01 lô – đã cấp 6073,00 8,49 

3 Đất công trình công cộng (CC – nhà văn hóa) 758,00 1,06 

4 Đất cây xanh (CX) 9990,00 13,97 

5 Đất nghĩa địa (ND) 3100,00 4,34 

6 Đất hạ tầng kỹ thuật  1460,00 2,04 

6.1 Đất xây dựng trạm xử lý nước thải (XLNT) 543,00 0,76 

6.2 Đất hạ tầng kỹ thuật khu ở 917,00 1,28 

7 Đất giao thông 27674,00 38,71 

 Tổng diện tích đất 71493,00 100,00 

Các công trình xây dựng có quy mô nêu trên được bố trí khu đất có tổng diện tích 

71.493 m2 (đã được bố trí như trong bản vẽ quy hoạch tổng thểđính kèm phụ lục) đảm 

bảo công năng sử dụng; đảm bảo sự liên hệ giữa các công trình; đạt được yêu cầu thuận 

tiện cho công tác xây dựng nhà ở khu dân cư và hài hòa về mỹ quan.  

Cây xanh được bố trí một cách khoa học, hài hoà, phù hợp gắn kết các công trình 

kiến trúc với nhau vừa tạo bóng mát, thẩm mỹ và góp phần điều hoà môi trường.  

Các công trình phụ trợ được bố trí phù hợp với quy mô của dự án và đảm bảo tính 

liên hoàn với các công trình khác trên khu đất.  

*  Phương án quy hoạch: 

- Tổng diện tích quy hoạch là 71.493 m2;  

- Lấy trục chính của kiến trúc cảnh quan là trục đường gom Quốc lộ 5, bên cạnh 

đó có 1 tuyến đường phụ nữa là đường cầu vượt. Từ đó phát triển phương án quy hoạch. 

Cụ thể như sau:  

+ Khu nhà ở liền kề với diện tích: 16.374 m2. Cụ thể như sau:  

• Nhà ở liền kề (LK01: 16 lô; LK02: 16 lô; LK03: 16 lô; LK04: 16 lô) với diện 

tích mỗi nhà ở liền kề là 72 m2 với kích thước 4,50×16m.  

• Nhà ở liền kề (LK05: 11 lô; LK06: 22 lô; LK07: 14 lô; LK08: 26 lô; LK09: 26 

lô; LK10: 22 lô; LK11: 29 lô) với diện tích mỗi nhà ở liền kề là 72m2 với kích thước 

4,50×16m.  

Tổng số lượng lô liền kề là: 214 lô. Tầng cao từ 3-5 tầng.  
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+ Khu nhà ở biệt thự quy hoạch với diện tích 1.439 m2 với 15 lô, kích thước 1 lô 

là 8m×12m, diện tích 96m2. Chiều cao tầng 1-3 tầng.  

Kiến trúc hiện đại màu sắc trang nhã nhưng mang đậm bản sắc và kết hợp với vật 

liệu địa phương sẽ tạo một bộ mặt kiến trúc mới cho khu vực và cho tuyến đường gom 

Quốc lộ 5.  

Quy hoạch khu dân cư mới hoàn toàn sẽ tạo ra được những dãy phố đẹp hai bên là 

dãy nhà ở xây dựng mới đồng bộ về kiến trúc, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, đèn 

đường, vỉa hè, cây xanh.  

Các dãy nhà ở có chỉ tiêu diện tích theo nhiều loại. Các lô góc phố có diện tích lớn 

hơn để bố trí xây dựng những công trình đẹp phù hợp với vị trí xây dựng tại các đầu dãy 

phố.  

+ Khu cơ quan với diện tích là 10.698 m2. Được chia làm 03 lô, trong đó có 01 lô 

đã cấp cho Hạt giao thông; 01 lô đã cấp cho Chi nhánh điện huyện Cẩm Giàng; 01 lô còn 

lại quy hoạch để xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan. Lô cơ quan được quy hoạch phù 

hợp với cảnh quan chung cũng như nhu cầu của đối tượng khai thác và sử dụng.  

+ Khu công trình công cộng (nhà văn hóa): Quy hoạch với diện tích 758m2 để phục 

vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng của Khu dân cư.  

+ Khu cây xanh quy hoạch với diện tích 9.990 m2. Tạo ra công viên dạo cho dân 

cư khu vực. Chủ yếu trồng cây xanh cách ly, ngăn khói bụi, âm thanh và chống nóng 

cho công trình, điều hòa không khí cho khu vực.  

+ Khu nghĩa địa giữ nguyên diện tích, xây tường bao cao cách ly với khu dân cư. 

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

điện nước 

Đây là dự án khu dân cư, không có các hoạt động sản xuất nên dự án không phát 

sinh nhu cầu về nguyên nhiên liệu, hóa chất cho quá trình sản xuất. Nhu cầu về hóa chất 

chỉ được sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải và xử lý mùi tại 

trạm xử lý nước thải 182m3/ngày đêm. 

a. Hóa chất sử dụng 

Bảng 2. Hóa chất sử dụng cho trạm xử lý nước thải 

TT Tên hóa chất Đơn vị Khối lượng 

1 Hóa chất khử trùng lít/ngày 0,5 

2 PVC g/ngày 150 

3 Polyme Kg/ngày 3 

4 NaOH g/ngày 0,6 
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b. Nhu cầu cấp nước 

Bảng 3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước toàn khu khi được lấp đầy 

TT Đối tượng dùng nước Quy mô Tiêu chuẩn 
QtbNgày 

(m3) 

QmaxNgày 

(1,3× QtbNgày) 

(m3) 

1 Nước sinh hoạt nhà ở, 

nhà văn hóa 
916 người 

100 

l/ng/ng.đ 
91,6 119,08 

2 Nước sinh hoạt khu cơ 

quan 

16.347 m2 

sàn 
3 l/m2 sàn 48,1 63,75 

3 Nước tưới cây 9.990 m2 2,0 l/m2 21,0 25,97 

4 Nước rửa đường 13.530 m2 0,5 l/m2 6,8 8,79 

5 Nước rò rỉ và dự phòng  10% Qsh 9,16 11,91 

6 Nước chữa cháy  - - 108,00 

Tổng nhu cầu sử dụng 337,51 

- Các chỉ tiêu tính toán được tính toán theo chức năng sử dụng của từng khu vực. 

Hệ thống cấp nước cho dự án hiện đã hoàn thiện và đang được sử dụng. 

- Nguồn cấp: Lấy nguồn nước sạch của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh 

nước sạch Hải Dương đã cấp cho toàn thị trấn đang sử dụng. Cụ thể lấy từ đường ống 

cấp nước dọc theo đường gom Quốc lộ 5. 

- Hệ thống cấp nước được đấu nối theo đúng quy hoạch được phê duyệt và đã được 

đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 20/09/2019 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 

Giàng. 

c. Nhu cầu cấp điện 

- Tổng công suất điện tiêu thụ toàn phần: 557,6 KVA  

- Dự án đã lắp đặt sử dụng 01 máy biến áp (35)/0.4kV công suất 750kVA. 

- Hệ thống cấp điện hiện tại đã hoàn thiện và đang được sử dụng. 

* Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện là lưới điện 35kV đi qua khu vực. 

* Hệ thống cấp điện: Được đấu nối theo đúng quy hoạch được phê duyệt và đã 

được đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 

20/09/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai 

Cách, huyện Cẩm Giàng. 
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Các hạng mục công trình của dự án 

5.1.1. Hệ thống giao thông 

- Mạng đường nội bộ thiết kế gồm 11 tuyến như sau:  

 Tuyến N5 - N7(A1): Chiều dài thiết kế là 106,50m. Tuyến có 03 điểm giao 

cắt cùng mức.  

 Tuyến N10 – N3(A2): Chiều dài thiết kế là 206,57m. Tuyến có 03 điểm 

giao cắt cùng mức.  

 Tuyến N10 – N11(A3): Chiều dài thiết kế là 69,56m. Tuyến có 02 điểm 

giao cắt cùng mức.  

 Tuyến N12 – N13(A4): Chiều dài thiết kế là 81,24m. Tuyến có 02 điểm 

giao cắt cùng mức.  

 Tuyến N14 – N16(A5): Chiều dài thiết kế là 141,65m. Tuyến có 03 điểm 

giao cắt cùng mức.  

 Tuyến N17 – N19(A6): Chiều dài thiết kế là 154,87m. Tuyến có 03 điểm 

giao cắt cùng mức.  

 Tuyến N15 – N23(A7): Chiều dài thiết kế là 101,00m. Tuyến có 03 điểm 

giao cắt cùng mức.  

 Tuyến N2 – N22(A8): Chiều dài thiết kế là 329,29m. Tuyến có 08 điểm 

giao cắt cùng mức.  

 Tuyến N1 – N21(49): Chiều dài thiết kế là 299,45m. Tuyến có 05 điểm giao 

cắt cùng mức.  

 Tuyến N20 – N24(A10): Chiều dài thiết kế là 294,33m. Tuyến có 04 điểm 

giao cắt cùng mức.  

 Tuyến N4 – N24(A11): Chiều dài thiết kế là 413,48m. Tuyến có 04 điểm 

giao cắt cùng mức.  

-Tổng chiều dài các tuyến đường thiết kế là 2197,94m. Tại các điểm giao cắt giữa 

các tuyến đường trong khu vực được ký hiệu là N1, N2...; Bán kính bó vỉa tại các điểm 

giao cắt nga ba, ngã tư, thiết kế với Rmin=8,0m.  

Bảng 4. Quy mô mặt đường thiết kế 

TT 

Loại đường 
Mặt cắt 1-1 

(13,5m) 

Mặt cắt 2-2 

(13,5m) 

Mặt cắt 3-

3; 4-4 

(16,5m) 

Mặt cắt 5-5 

(10,0m) Chi tiết kỹ thuật 

1 Mặt đường 7,5m 7,5m 7,5 m 5,5m 

2 Lộ giới 13,5m 13,5m 16,5m 10,0m 
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3 
Mặt hè phố, dải 

phân cách 
3m×2 1,5m+4,5m 4,5m×2 3,0m+1,5m 

4 Tốc độ thiết kế 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h 

5 Bán kính bó vỉa 8,0m 8,0m 8,0m 8,0m 

* An toàn giao thông  

- Các phương tiện giao thông được tổ chức đi lại hai chiều trên các tuyến đường 

giao thông. Sơn kẻ vạch phần đường người đi bộ tại nút giao đầu và cuối trên các tuyến. 

Loại sơn dẻo nhiệt phản quang dày 2.0mm.  

- Bố trí một số biển báo hiệu như: Biến báo đi chậm, biển tĩnh không đường 

điện...Hệ thống biển báo, hiệu lệnh, các bảng chỉ dẫn được thiết kế theo quy định biển 

báo đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.  

- Bố trí đầy đủ biển báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm nút giao 

thông đấu nối giữa đường gom Quốc lộ 5 vào khu dân cư.  

- Các nút giao và đường giao trong toàn khu vực, được thiết kế vuốt nối giao bằng 

để xe đi lại an toàn êm thuận. Kết cấu mặt đường giao, nút giao thiết kế như mặt đường 

trục chính.  

5.1.2. Hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải 

* Hệ thống thoát nước mưa: 

- Hệ thống thoát nước mưa dùng rãnh B400 và cống D600-800 

- Nước mưa được thu theo các miệng thu bó vỉa rồi chảy vào hệ thống cống hộp 

xây có vị trí trên hè, cách mép đường là 1,2m và 1,5m.  

-Hệ thống thoát nước được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy với độ dốc thiết kế phụ 

thuộc kích thước cống, tối thiểu i=1/D. 

* Hệ thống thoát nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt trong khu vực dân cư, khu cơ quan sẽ được xử lý sơ bộ tại 

công trình sau đó xả vào hệ thống thoát nước thải bằng rãnh B300 sau mỗi nhà, qua các 

ga thu và thoát vào Trạm xử lý nước thải của khu quy hoạch bằng cống tròn BTCT 

D300; xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thoát ra môi trường.  

- Cống thoát nước thải dùng cống tròn đúc sẵn, đệm móng cống, rãnh các loại đá (4×6) 

dày 10cm.  

* Hệ thống xử lý nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải của KDC Lai Cách được xây dựng tại phía Đông của Dự 

án, phía sau của Công ty TNHH Thành Đông với tổng dung tích khoảng 543m2. 

Hệ thống được xây chìm, bằng phương pháp xử lý sinh học, nước thải sau xử lý 

đạt mức A của QCVN 40:2011/BTNMT và mức B của QCVN 14:2008/BTNMT trước 

khi thải ra mương tiếp nhận về phía Đông của Dự án 
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Xung quanh khu xử lý nước thải xây tường rào ngăn cách với khu vực, hệ thống 

xung quanh là khuôn viên cây xanh của KDC, tạo môi trường thông thoáng cho KDC.  

5.1.3. Vỉa hè 

Dọc hai bên vỉa hè, bố trí bó vỉa bằng viên bê tông XM (KT: 26×23×100) cm và 

đan rãnh bằng BTXM M200# (KT: 5×25×50) cm. Toàn bộ vỉa hè được lát bằng viên 

gạch block tự chèn men bóng dày 5,5cm trên lớp đệm cát vàng dày 5cm, đầm K≥0,95.  

5.1.4. Khuôn viên cây xanh 

- Diện tích được quy hoạch cây xanh là 9.990m2, quy hoạch cùng với khu xử lý 

nước thải sinh hoạt và 02 khu nghĩa trang của địa phương. 

- Thiết kế tường rào đảm bảo ngăn cách tầm nhìn khu nghĩa trang với khuôn viên 

cây xanh:  

+ Thiết kế tường rào cao 2,1m bao quanh 02 khu nghĩa trang, có để 02 lối vào rộng 

5m tại mỗi khu.  

- Thiết kế công viên cây xanh được kết hợp hài hòa bởi đường dạo lát gạch terrazzo 

với diện tích trồng cây bóng mát xen kẽ cây cảnh tạo không gian xanh, sạch, đẹp.  

5.1.5. Hạng mục cấp nước sạch và phòng cháy chữa cháy  

- Mạng lưới cấp nước: mạng lưới cấp nước cho toàn khu vực dự án được thiết kế 

kiểu hỗn hợp. Cấp nước cho sinh hoạt và nước chữa cháy. Tất cả các hệ thống cấp nước 

đặt trên vỉa hè và được đặt trong cùng so với hệ thống kỹ thuật khác tính từ chỉ giới 

đường đỏ ra phía lòng đường khoảng cách là 0,5m chiều sâu đặt ống phân phối theo trắc 

dọc lấy tối thiểu là 0,4m. Ống qua đường, độ sâu chôn ống tối thiểu 0,7m. 

- Đối với các công trình từ 5 tầng trở xuống, lấy nước trực tiếp từ các đường ống 

cấp nước bằng áp lực bơm của trạm cấp nước. 

- Cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư dùng ống nhựa HDPE D50, D32; 

- Cấp nước chữa cháy: Nước chữa cháy được bố trí riêng đường nhựa HDPE D100 

trên đường ống có các trụ chữa cháy. Trụ chữa cháy được bố trí trên các đường ống, 

khoảng cách các trụ là 150m. Vị trí cũng như quy cách trụ chữa cháy được xác định cụ 

thể theo tiêu chuẩn chữa cháy 2262-1995. 

Bảng 5. Khối lượng vật tư cấp nước  

TT Chủng loại Đơn vị Số lượng 

1 Ống cấp nước HDPE D100 m 643 

2 Ống cấp nước HDPE D50 m 545 

3 Ống cấp nước HDPE D32 m 1051 

4 Trụ cứu hỏa D100 Cái 9 
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5.1.6. Hạng mục cấp điện 

Khu dân cư Lai Cách lắp đặt Trạm biến áp 750kVA-35(22)/0,4kV kết nối với hệ 

thống đường điện của khu vực nhằm cấp điện sinh hoạt, chiếu sáng khu dân cư:  

* Tuyến đường dây 35kV cấp điện cho TBA 750kVA-35(22)/0,4kV  

- Tuyến đường dây cáp ngầm xây dựng đi trên đất trồng cây quy hoạch KDC, sử 

dụng cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x120-35kV từ cột số 1 đến trạm biến 

áp ki ốt 750KVA-35(22)/0,4kV. 

* Phần đường dây hạ thế cấp điện sinh hoạt:  

- Tuyến đường dây cáp ngầm hạ thế cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân trong khu 

dân cư xây dựng mới.  

- Nguồn điện: Lấy điện từ tủ vận hành trạm biến áp ki ốt 750KVA-35(22)/0,4kV.  

- Cấp nguồn sinh hoạt được lấy từ đầu ra của tủ vận hành.  

- Sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×185+1×120, Cu/XLPE/PVC/ 

DSTA/PVC 3×150+1×95, Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×95+1×70, Cu/XLPE/PVC/ 

DSTA/PVC 3×70+1×50, Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×50+1×35 đi trên vỉa hè và khe 

giữa 2 lô đất đến các hòm công tơ H-3P, H4/4, H6/6, H9/9 được đặt trên các bệ đỡ bê 

tông để cấp điện sinh hoạt KDC.  

* Phần đường dây hạ thế cấp điện chiếu sáng:  

- Nguồn điện cấp cho hệ thống đèn đường lấy từ trạm biến áp chung của khu thông 

qua tủ điện chiếu sáng đặt ngoài trời đặt trong khu quy hoạch nhằm đảm bảo độ tin cậy 

cung cấp điện và dễ quản lý trong quá trình vận hành. 

- Để phục vụ cho giao thông trong khu vực thiết kế, hệ thống chiếu sáng có một 

tầm quan trọng không chỉ phục vụ an ninh an toàn mà còn tăng vẻ đẹp cảnh quan vào 

ban đêm. Mạng lưới chiếu sáng của khu được bố trí đi ngầm dùng cáp ngầm CU/XLPE/ 

DSTA/PVC 3×16+1×10mm2 đi ngầm trực tiếp trong đất trong hào cáp. 

- Hệ thống điện chiếu sáng trên vỉa hè quy hoạch đường của dự án;  

- Nguồn cấp điện: Lấy điện từ tủ vận hành trạm biến áp ki ốt 750KVA- 

35(22)/0,4kVKDC, sử dụng cáp ngầm ruột đống CU-0,6/1kV PVC/XLPE/DSTA/PVC 

3×25+1×16 cấp nguồn đến tủ chiếu sáng tự động TĐ-03 đặt trên vỉa hè quy hoạch đường 

của dự án để điều khiển hệ thống điện chiếu sáng.  

5.1.7. Hệ thống chiếu sáng 

- Hệ thống chiếu sáng đèn đường: sử dụng đèn cao áp 125W ánh sáng vàng chụp. 

- Hộp đèn dùng loại khuếch tán ánh sáng không sấp bóng tránh chói mắt. 

- Cột đèn chiếu sáng: Sử dụng cột đèn cột thép liền cần, cần đèn có độ vươn 1,5m; 

độ cao lắp đặt đèn là 8m hợp với chiều rộng làn đường. Khoảng cột tính toán (25-40) m. 
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- Hệ thống điều khiển chế độ đèn cao áp thủy ngân được điều khiển bởi tủ điện 

chiếu sáng hoạt động theo 2 chế độ: bằng tay hoặc tự động. Chế độ tự động được hoạt 

động theo 2 chế độ ngày và đêm. 

- Toàn bộ hệ thống cột trên tuyến: Sử dụng cột thép bát giác BG 8m côn liền cần 

đơn và cột thép bát giác BG 8m côn liền cần đôi, độ vươn cần 1,5m; cáp ngầm đi trên 

vỉa hè tổng chiều dài tuyến là 1.956m được điều khiển bằng tủ chiếu sáng tự động TĐ-

03 trên vỉa hè quy hoạch đường của dự án và chia thành 3 lộ như sau:  

Lộ chiếu sáng Số 1:  

- Chiều dài tuyến 827m trong đó có 22 vị trí sử dụng cột thép bát giác BG 8m côn 

liền cần đơn độ vươn cần 1,5m và 02 vị trí sử dụng cột thép bát giác BG 8m côn liền 

cần đổi độ vươn cần 1,5m; xuất tuyến từ tủ điều khiển TĐ-03 cấp điện cho các vị trí cột 

1 đến cột số 24.  

- Dây dẫn cấp điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm ruột đồng CU-0,6/1kV 

PVC/XLPE/DSTA/PVC 3×16+1×10.  

- Tiếp địa: Lắp tiếp địa cho tất cả các vị trí cột.  

Lộ chiếu sáng số 2: 

- Chiều dài tuyến 619m trong đó có 17 vị trí sử dụng cột thép bát giác BG 8m côn 

liên cần đơn độ vườn cần 1,5m và 03 vị trí sử dụng cột thép bát giác BG 8m côn liền 

cần đội độ vươn cần 1,5m; xuất tuyến từ tủ điều khiển TĐ- cấp điện cho các vị trí cột 

25 đến cột số 44.  

- Dây dẫn sử dụng cáp ngầm ruột đồng CU-0,6/1kV PVC/XLPE/DSTA/PVC 

3×16+1×10.  

- Tiếp địa: Lắp tiếp địa cho tất cả các vị trí cột.  

Lộ chiếu sáng số 3:  

- Chiều dài tuyến 510m trong đó có 11 vị trí sử dụng cột thép bát giác BG 8m côn 

liên cần đơn độ vươn cần 1,5m và 05 vị trí sử dụng cột thép bát giác BG 8m côn liền 

cần đôi độ vươn cần 1,5m; xuất tuyến từ tủ điều khiển TĐ- cấp điện cho các vị trí cột 

45 đến cột số 60.  

- Dây dẫn sử dụng cáp ngầm ruột đồng CU-0,6/1kV PVC/XLPE/DSTA/PVC 

3×16+1×10.  

- Tiếp địa: Lắp tiếp địa cho tất cả các vị trí cột. 

5.2. Vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

5.2.1. Vốn đầu tư 

Tổng mức đầu tư là: 82.015.401.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, không trăm mười lăm 

triệu, bốn trăm linh một nghìn đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 45.528.177.000 đồng; 
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- Chi phí thiết bị: 1.472.458.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 1.126.522.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 3.098.362.000 đồng; 

- Chi phí khác: 5.546.257.000 đồng; 

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 17.809.969.000 đồng; 

- Dự phòng: 7.433.656.000 đồng 

5.2.2. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án  

UBND huyện Cẩm Giàng có trách nhiệm thực hiện quy định vận hành, quy định 

bảo trì được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng, điều chỉnh kế hoạch bảo trì thường 

xuyên và bảo trì định kỳ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị mà 

có công trình trên địa bàn tham gia quản lý, vận hành sửa chữa các hạng mục của dự án. 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án được triển khai trên địa bàn thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của khu vực nói riêng và các 

quyết định quy hoạch của tỉnh Hải Dương nói chung. Cụ thể như sau:  

- Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về 

việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030. 

- Quyết định số 3962/QĐ – UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương đến năm 2020, 

định hướng phát triển đến năm 2030. 

- Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh Hải Dương về 

việc phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

- Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hải Dương về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội tỉnh 

Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

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

Nước thải và nước mưa của dự án chảy ra hệ thống thoát nước của khu vực. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là mương phía Đông dự án. Đây là mương 

tiêu thoát nước thải của khu công nghiệp Đại An mở rộng, đồng thời là mương tiêu thoát 

nước phục vụ cho việc canh tác nông nghiệp. Theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường, thải đầu ra của hệ thống phải đạt mức B của QCVN 

14:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT mức B. Tuy nhiên toàn bộ nước thải phát 

sinh của khu dân cư đều là nước thải sinh hoạt nên việc giám sát chất lượng nước thải 

đầu ra được áp dụng theo QCVN 14:2008 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt.Hiện tại, theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, nước thải 

đầu ra phục vụ tưới tiêu phải đạt mức A của QCVN 14:2008/BTNMT, chủ dự án đã xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu dân cư đảm bảo nước thải đầu ra đạt 

mức A của QCVN 14:2008/BTNMT. Như vậy dự án không làm ảnh hưởng đến chất 

lượng môi trường khu vực. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

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

Hệ thống thoát nước mưa và nước thải hoàn toàn tách riêng với nhau. 

1.1. Thu gom và thoát nước mưa 

- Dự án xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải riêng biệt 

Nước mưa quanh các lô đất và đường giao thông được chảy qua song chắn rác sau 

đó dẫn vào cống thoát nước mưa. 

- Hệ thống thoát nước mưa trong dự án:Nước mưa từ các công trình, lòng đường 

được thu gom vào hệ thống rãnh B400, độ dốc I=0,25,với tổng chiều dài 1254,79m bao 

quanh các công trình,qua các hố ga thu rác, lắng cát, dẫn về cống thu nướcmưa bằng 

BTCT, đường kính D600 có chiều dài 259m và cống BTCT D800 có chiều dài 303,5m, 

độ dốc I=0,25 thoát theo hai hướng, hướng Bắc và hướng Đông, trong đó hướng Bắc 

thoát nước mưa vào hệ thống thoát nước chung của đường gom quốc lộ 5A bằng 1 cửa 

xả về phía trước dự án; hướng Đông thu gom vào mương tưới tiêu của khu vực bằng 6 

cửa xả.  Tổng số hố ga thu gom cặn lắng trong nước mưa là 104 chiếc, kích thước hố ga 

là 800×650×1200 và 800×800×1400. 

- Tọa độ vị trí xả nước mưa: 

Bảng 6. Tọa độ các vị trí xả nước mưa 

STT 
Tọa độ  

X (m) Y (m) 

1 2315759,1 577817,06 

2 2315757,31 577827,47 

3 2315755,46 577827,48 

4 2314017,29 577835,61 

5 2314015,45 577835,61 

6 2314011,75 577835,63 

7 2314009,9 577833,91 

8 2314008,06 577833,92 

9 2314006,21 577833,92 

10 2314004,37 577833,93 

11 2314002,52 577833,94 

12 2314000,68 577833,95 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Nước thải sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn tại các hộ dân và khu cơ 

quan trong dự án sẽ dẫn theo đường ống thoát nước thải về rãnh thu gom nước thải bằng 

cống hộp B300, độ dốc I=0,14-0,25, chiều dài là 613,22m, kết nối với các cống hộp qua 

đường B300, độ dốc I = 0,25, chiều dài 99,87m, qua 37hố ga, chảy về cống thu gom nước 

thải bằng BTCT, đường kính D300, độ dốc I=0,25, chiều dài 580,7mvà dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải 182m3/ngày đêm nằm phía Đông dự án. Nước thải sau xử lý thoát ra 

mương phía Đông của Dự án qua đường ống cống BTCT D750 bằng 1 cửa xả. 

Toạ độ cửa xả: X(m) = 2314017,29; Y(m) = 577835,61 

1.3. Xử lý nước thải 

* Hệ thống xử lý nước thải: 

Hệ thống xử lý nước thải có công suất 182 m3/ngày đêm và đạt mức A của QCVN 

14:2008/BTNMT. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải: 
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Hình 1. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 182 m3/ngày đêm 

* Thuyết minh quy trình xử lý nước thải 

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt từ các hộ dân cư có hàm lượng chất hữu cơ rất 

cao, do vậy nước từ các nhà vệ sinh sẽ được xử lý sơ bộ trong bể tự hoại tại từng hộ gia 

đình nhằm làm giảm phần lớn lượng chất hữu cơ, chất lơ lửng trước khi được dẫn vào hệ 

Nước thải từ các hộ dân trong 

KDC đã xử lý sơ bộ qua bể phốt 

Bể gom 

Bể tách váng nổi 

Bể điều hòa 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí 

Ngăn tách pha giá thể 

Bể lắng sinh học 

Ngăn tách bùn 

Bể khử trùng 

Bể chứa bùn 

Cột lọc áp lực Môi trường tiếp nhận 

NaOCl 

Thổi khí 

Cơ chất 
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thống xử lý nước thải chung của KDC Lai Cách để xử lý đạt QCCP trước khi thải ra môi 

trường tiếp nhận. 

Toàn bộ nước thải của KDC Lai Cách được thu gom về bể gom tại bể gom có bố 

trí song chắn rác thô giúp loại bỏ toàn bộ rác thải có kích thước lớn trước khi được bơm 

lên bể lắng cát và tách rác tinh. Nước thải sau khi được lắng cát và loại bỏ rác có kích 

thước nhỏ sẽ tự chảy sang bể điều hòa. Nước thải vào bể điều hòa sẽ được khuấy trộn 

đều đảm bảo các dòng nước thải được pha trộn ổn định nồng độ chất ô nhiễm vào các 

bể xử lý sinh học phía sau. Sau khi được khuấy trộn, nước thải sẽ được bơm sang bể 

thiếu khí. 

Dây chuyển bể xử lý thiếu khí - hiếu khí có giá thể vi sinh di động (bể MBBR) sẽ 

xử lý các chất hữu cơ và nitơ có trong nước thải. Giá thể vi sinh là nơi các vi khuẩn trú 

ngụ, phát triển và tiêu thụ các chất dinh dưỡng có trong nước thải. Trong bể còn có các 

thiết bị phân phối khí tạo điều kiện cho các vi khuẩn hiếu khí hoạt động. Dòng nước sau 

khi được xử lý ở bể MBBR, amoni trong nước thải đã được chuyển hóa hoàn toàn thành 

NO3
-, sẽ được tuần hoàn về đầu bể thiếu khí để khử Nitơ. 

Sau khi qua bể MBBR, nước thải vẫn còn hàm lượng chất rắn lơ lửng. Vì vậy, 

nước thải sẽ được dẫn qua bể lắng. Bể lắng đứng được thiết kế bao gồm phần lắng và 

phần phản ứng. 

Bùn từ bể lắng sẽ được thu sang ngăn thu bùn, hỗn hợp bùn nước sẽ được tuần 

hoàn về đầu bể thiếu khí để bổ sung lượng vi sinh hoạt tính. Bùn dư sẽ được bơm về bể 

lắng bùn để thuê xử lý. 

Nước thải sau bể lắng được dẫn qua bể trộn dung dịch khử trùng. Hóa chất sử dụng 

là dung dịch NaOCl. Sau khi được khử trùng, nước thải được dẫn qua bể tiếp xúc. Sau 

một thời gian lưu nước, hầu hết các vi khuẩn gây bệnh được tiêu diệt, cuối cùng nước 

thải được bơm qua cột lọc áp lực bằng vật liệu lọc là cát thạch anh và sỏi lọc để xử lý 

hoàn toàn các chất thải còn lại có trong nước thải, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo cột 

A - QCVN 14:2008/BTNMT và được bơm ra mương tiếp giáp với dự án về phía Đông. 

- Hệ thống thông hơi: Toàn bộ lượng khí phát sinh từ công trình sẽ được thu gom 

về hệ thống xử lý khí mùi qua các ống thu gom uPVC D90 và được xử lý bằng hệ thống 

hấp thụ bằng dung dịch NaOH trước khi xả ra môi trường. 

Bảng 7. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục Kích thước (L×B×H) 

1 Bể thu gom nước thải 2400×1000×3850mm 

2 Bể lắng cát, tách dầu mỡ 
1200×800×3500mm + 4200×800×3500mm + 

1200×800×3500mm 
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TT Hạng mục Kích thước (L×B×H) 

3 Bể điều hòa 7000×7300×3500mm 

4 Bể thiếu khí 3900×6600×3500mm 

5 Bể hiếu khí – MBBR 2900×6600×3500mm 

6 Ngăn tách giá thể 800×2000×3500mm 

7 Bể lắng sinh học 3000×3000×3500mm 

8 Ngăn tách bùn bể lắng 800×800×3500mm 

9 Bể khử trùng 1000×1400×3500mm + 1000×1400×3500mm 

10 Bể chứa bùn dư 1600×3000×3500mm 

11 Nhà điều hành 3200×4600×2800mm 

Bảng 8. Danh mục các thiết bị chính trong hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

Vị 

A PHẦN THIẾT BỊ     

A.1 Bể thu gom nước thải     

1.1 

Bơm nước thải từ Bể thu gom - Bể điều hòa 

- Nước sản xuất: Japan 

- Model: Tsurumi 50U2.75 

- Lưu lượng: Q= 10-12m3/giờ. 

- Cột áp: H= 5m. 

- Công suất: N= 0,75Kw 

- Điện áp: E= 03phase, 380V, 50Hz. 

- Phụ kiện: xích kéo bơm inox 304 D6, dài 4m 

2 Cái 

1.2 

Song chắn rác thô: 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Kích thước: 1.500×945mm  

- Vật liệu: Inox 304 

- Thanh đà U 100×50×5mm trượt cố định song chắn + xích 

kéo song chắn inox 304 D6, dài 4m 

1 Cái 

1.3 

Phao báo mức nước 

- Nước sản xuất: Italia 

- Model: Mac3 

- Độ dài dây: 3m 

- Cấp bảo vệ: IP68 

1 Cái 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

Vị 

A.2 Bể tách cát và váng nổi     

2.1 

Hộp tách rác tinh 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Kích thước: 400×400×400 mm, lỗ lưới d6-8mm  

- Vật liệu: Inox 304 

- Khay cố định song chắn thép La 30×3mm + xích kéo song 

chắn inox 304 D3, dài 2m 

1 Cái 

A.3 Thiết bị cho công đoạn điều hòa     

3.1 

Bơm nước thải từ Bể điều hòa sang Bể thiếu khí Anoxic 

- Nước sản xuất: Japan 

- Model: Tsurumi 50U2.4 

- Lưu lượng: Q= 7-9m3/giờ. 

- Cột áp: H= 5-7m. 

- Công suất: N= 0,4Kw 

- Điện áp: E= 03phase, 380V, 50Hz. 

- Phụ kiện: xích kéo bơm inox 304 D6, dài 4m 

2 Cái 

3,2 

Phao báo mức nước 

- Nước sản xuất: Italia 

- Model: Mac3 

- Độ dài dây: 3m 

- Cấp bảo vệ: IP68 

1 Cái 

A.4 Thiết bị cho công đoạn thiếu khí     

4.1 

Máy khuấy trộn chìm 

- Nước sản xuất: Taiwan. 

- Hãng sản xuất: Grampus 

- Model: RM-3052 

- Lưu lượng: 1,8m3/phút. 

- Công suất: 0,4 Kw. 

- Điện áp: 3 pha/380/50Hz. 

- Phụ kiện: 

+ Xích kéo xích kéo bơm inox 304 D6, dài 4m 

+ Khung dẫn hướng máy khuấy: Hộp vuông inox 304 

50×50×2mm dài 3,5m 

2 Cái 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

Vị 

4.2 

Bơm định lượng hóa chất 

- Nước sản xuất: Italia 

- Hãng sản xuất: OBL 

- Model : M 50PPSV 

- Lưu lượng: Q= 0-50l/h. 

- Áp suất làm việc: P= 7-10 Bar. 

- Công suất: N= 0,25KW. 

- Điện áp: E= 03phase, 380V, 50Hz. 

2 Cái 

4.3 

Bồn pha chế hóa chất cơ chất 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Tân Á, bồn nhựa đứng 

- Bồn chứa: V= 500lít 

- Thước đo mực nước 

- Gia công đường ống cấp 

- Vật liệu: nhựa PP/PE 

- Kích thước: R×C = 950×1010mm 

1 Cái 

A.5 Thiết bị cho công đoạn bể hiếu khí     

5.1 

Hệ thống đĩa phân phối khí hoà tan bể hiếu khí 

- Nước sản xuất: Đức 

- Hãng sản xuất: Jaeger 

- Model: HD270 

- Đặc tính: Đĩa phân phối khí tinh 

- Đĩa tròn:đường kính đĩa: 268mm,đường kính hoạt động: 

218mm 

- Lưu lượng : 2-6m3/h 

- Đầu nối ren : 3/4” 

50 Cái 

5.2 

Máy cung cấp dưỡng khí 

- Nước sản xuất: Taiwan. 

- Hãng sản xuất: Longtech 

- Model: LT080 

- Lưu lượng: Qtk= 5,83m3/ phút. 

- Công suất động cơ: N= 7,5Kw 

2 Cái 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

Vị 

- Điện áp: 03phase, 380V, 50Hz 

- Phụ kiện: Van xả áp, đồng hồ áp. 

5.3 

Đệm vi sinh MBBR loại cầu 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Kích thước: d=150mm 

- Diện tích bề mặt tiếp xúc: 200-300 m2/m3 

- Vật liệu: nhựa PVC/PP 

5 m3 

5.4 

Khung tách pha giá thể với bể sinh học Thiếu khí 

- Suất xứ: Việt Nam 

- Kích thước: theo thiết kế 

- Vật liệu: Inox 304, hộp vuông 10×10×1m 

- Kích thước: 600×600 mm 

1 Cái 

A.6 Ngăn tách pha giá thể     

6.1 

Hệ thống đĩa phân phối khí hoà tan bể hiếu khí 

- Nước sản xuất: Đức 

- Hãng sản xuất: Jaeger 

- Model: HD270 

- Đặc tính: Đĩa phân phối khí tinh 

- Đĩa tròn: Đường kính đĩa: 268mm, đường kính hoạt động: 

218mm 

- Lưu lượng : 2-6m3/h 

- Đầu nối ren : 3/4” 

2 Cái 

6.2 

Bơm nước thải từ Bể hiếu khí - Bể thiếu khí Anoxic 

- Nước sản xuất: Japan 

- Model: Tsurumi 50U2.4 

- Lưu lượng: Q= 7-9m3/giờ. 

- Cột áp: H= 5-7m. 

- Công suất: N= 0,4Kw 

- Điện áp: E= 03phase, 380V, 50Hz. 

- Phụ kiện: xích kéo bơm inox 304 D6, dài 4m 

2 Cái 

6.3 

Khung tách pha giá thể với bể sinh học Hiếu khí 

- Suất xứ: Việt Nam 

- Kích thước: theo thiết kế 

1 Cái 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

Vị 

- Vật liệu: Inox 304, hộp vuông 10×10×1m 

- Kích thước: 600×600 mm 

A.7 Thiết bị cho công đoạn lắng ly tâm     

7.1 

Ống lắng trung tâm Bể lắng 

- Nước sản xuất: Việt Nam. 

- Đường kính: D= 500mm. 

- Chiều cao: H= 2000mm. 

- Vật liệu: Inox 304, d= 1mm. 

- Phụ kiện: Khung định vị, giá treo ống lắng, Bulong liên 

kết cấu trúc neo ống. 

1 Cái 

7.2 

Tấm chắn bùn bể lắng. 

- Nước sản xuất: Việt Nam. 

- Kích thước: L×H = 9600×400mm. 

- Vật liệu: Inox 304, d= 1,5mm. 

- Phụ kiện: Khung định vị, giá treo tấm chắn bùn, Bulong 

liên kết cấu trúc neo. 

1 Cái 

7.3 

Hệ thống cần gạt bùn ly tâm. 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Đường kính: D= 3000mm. 

- Chiều cao: H= 3500mm. 

- Vật liệu: thép CT3. 

- Cần gạt bùn: Trục gạt Thép CT3 sơn phủ chống gỉ, cánh 

gạt bùn bằng Thép sơn phủ chống gỉ. 

- Phụ kiện: Khung định vị, giá treo cần gạt, Bulong liên kết 

cấu trúc neo cần gạt. 

1 Bộ 

7.4 

Motor gạt bùn bể lắng 

- Nước sản xuất: Taiwan. 

- Model: Tunglee PF50-0750-7000S3 

- Tốc độ vòng quay: 9-15 vòng/ giờ 

- Công suất: 0,75Kw 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

1 Cái 

7.5 
Hộp che thiết bị ngoài trời 

- Sản xuất: VLC 
1 Bộ 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

Vị 

- Chất liệu: Thép CT3 dày 2mm, sơn chống rỉ, sơn trang trí 

- Kích thước: 600×600×950mm, phù hợp với thiết bị lắp đặt 

A.8 Ngăn tách bùn     

8.1 

Bơm tách bùn bể lắng sinh học 

- Nước sản xuất: Japan 

- Model: Tsurumi 50U2.4 

- Lưu lượng: Q= 4-5m3/giờ. 

- Cột áp: H= 5-7m. 

- Công suất: N= 0,4Kw 

- Điện áp: E= 03phase, 380V, 50Hz. 

- Phụ kiện: xích kéo bơm inox 304 D6, dài 4m 

2 Cái 

A.9 Công đoạn khử trùng     

9.1 

Hệ thống đĩa phân phối khí hoà tan 

- Nước sản xuất: Đức 

- Hãng sản xuất: Jaeger 

- Model: HD270 

- Đặc tính: Đĩa phân phối khí tinh 

- Đĩa tròn Đường kính đĩa: 268mm Đường kính hoạt động: 

218mm 

- Lưu lượng : 2-6m3/h 

- Đầu nối ren : 3/4” 

1 Cái 

9.2 

Bơm nước sau xử lý 

- Nước sản xuất: Japan 

- Model: Tsurimi 50U2.4 

- Lưu lượng: Q= 7-9m3/giờ. 

- Cột áp: H= 5-7m. 

- Công suất: N= 0,4Kw 

- Điện áp: E= 03phase, 380V, 50Hz. 

- Phụ kiện: xích kéo bơm inox 304 D6, dài 4m 

2 Cái 

9.3 

Bơm định lượng hóa chất. 

- Nước sản xuất: Italia 

- Hãng sản xuất: OBL 

- Model : M 50PPSV 

2 Cái 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

Vị 

- Lưu lượng: Q= 0-50l/h. 

- Áp suất làm việc: P= 7-10 Bar. 

- Công suất: N= 0,25KW. 

- Điện áp: E= 03phase, 380V, 50Hz. 

9.4 

Bồn pha chế hóa chất khử trùng 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Tân Á 

- Mã hiệu: TH500, bồn nhựa đứng 

- Bồn chứa: V= 500lít 

- Thước đo mực nước 

- Gia công đường ống cấp 

- Vật liệu: nhựa PP/PE 

- Kích thước: R×C = 950×1010mm 

1 Cái 

9.5 
Hóa chất kiểm tra chạy thử 

- Hóa chất khử trùng NaOCl 7% 
700 kg 

9.6 

Cột lọc áp lực 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Vật liệu: Inox 304 

- Kích thước: Dxh = 1200x2000mm 

- Hình dạng: trụ tròn 

- Vật liệu lọc đi kèm thiết bị: Cát thạch anh, sỏi lọc 

1 Cái 

9.7 

Đồng hồ đo lưu lượng điện tử kiểm soát lưu lượng đầu ra 

- Nước sản xuất: Taiwan 

- Model: Woteck DN50 

- Vật liệu thân: Gang đúc, mặt bích thép, sơn phủ Epoxy 

- Vật liệu đệm: PTFE chịu nhiệt độ và tính ăn mòn, 

hestalyoy hoặc titan chịu được axit và môi trường khắc 

nhiệt nhất. 

- Kiểu đo điện tử: Tức thời và lưu lượng tổng 

- Độ sai số: ± 0,5% 

- Phiên bản Compact (màn hình và senso dính liền) cho 

đường ống nổi hoặc Remote (màn hình và senso tách rời) 

cho hố ga hoặc đường ống đi chìm. 

1 Cái 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

Vị 

- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68, IP65 

- Điện áp: 220VAC, 24V DC/AC 

- Tín hiệu hiển thị ra: Analog 4÷20mA/hart protocol, tín 

hiệu xung 

- Màn hình hiển thị: LCD 2 dòng 16 ký tự 

- Nhiệt độ làm việc: Max 150ºC 

A.10 Hệ thống xử lý mùi     

10.1 

Quạt hút mùi 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Model: CPL-2-NOD 

- Lưu lượng: Q= 500-1000m3/giờ. 

- Áp suất: P= 600-800pa 

- Công suất: N= 0,37Kw 

- Điện áp: E= 03phase, 380V, 50Hz. 

- Phụ kiện: bộ chuyển quạt về ống tròn kết nối ống uPVC 

110mm 

1 Bộ 

10.2 

Bồn hấp thụ 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Vật liệu: Thép CT3 bên trong bọc composite, bên ngoài 

sơn Expoxy 

- Kích thước: D×h = 900×2000mm 

- Hình dạng: trụ tròn 

- Thi công theo bản vẽ thiết kế 

1 Bộ 

10.3 

Bơm dung dịch hấp thụ 

- Nước sản xuất: Italia 

- Model: Pentax inox 80/62 

- Lưu lượng: Q= 0.6-2.4m3/h 

- Áp suất làm việc: H=48-7m 

- Công suất: N= 0,6KW. 

- Điện áp: E= 01phase, 220V, 50Hz. 

2 Cái 

10.4 

Bồn pha chế hóa chất khử mùi 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Tân Á, dạng bồn nhựa đứng 

1 Cái 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Đơn 

Vị 

- Thể tích: 500 lít 

- Vật liệu nhựa PP/PE 

- Kích thước: 950 x 1010mm 

10.5 

Hóa chất hấp thụ xử lý mùi 

- Dung dịch NaOH 

- Nước sản xuất: Trung Quốc 

400 Kg 

A.11 

Hệ thống ống nước công nghệ 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Vật liệu ống: uPVC C2. 

- Nhiệm vụ: luân chuyển Nước thải trong hệ thống xử lý 

Nước thải 

1 Gói 

A.12 

Hệ thống ống cung cấp khí trạm xử lý 

- Nước sản xuất: Việt Nam;  

- Vật liệu ống: Ống sắt tráng kẽm + ống uPVC C2;  

- Nhiệm vụ: luân chuyển khí trong hệ thống xử lý nước thải. 

1 Gói 

A.13 

Hệ thống ống đi dây điện đấu nối thiết bị trạm xử lý- 

Nước sản xuất: Việt Nam- Vật liệu ống: ống uPVC C2.- 

Nhiệm vụ: luồn dây điện hệ thống 

1 Gói 

A.14 

Vật tư phụ 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Quy cách: phù hợp chủng loại ống và quy cách ống. 

- Nhiệm vụ: đấu nối và cố định hệ thống đường ống. 

1 Gói 

A.17 

Hệ thống tủ điện điều khiển trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt 

- Linh kiện chính: LS - Korea 

- Linh kiện phụ: Malaysia - Taiwan - China - Việt Nam. 

- Lắp đặt: VLC 

1 
Hệ 

thống 

A.18 

Đường điện kỹ thuật kết nối thiết bị ở trạm xử lý. 

- Nước sản xuất: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: Cadisun. 

- Truyền tải điện, dẫn tín hiệu điều khiển thiết bị 

1 Gói 
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Hình 2. Trạm xử lý nước thải 182 m3/ngày đêm 

 

Hình 3. Nhà điều hành trạm xử lý nước thải 

- Công suất xử lý của hệ thống: 182 m3/ngày đêm. 

- Hiệu quả xử lý của hệ thống: đạt 90% - 95%. 
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- Hoá chất khử trùng là dung dịch NaOCl với khối lượng 3g/1m3 nước. 

- Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn mức A của QCVN 14:2008/BTNMT và 

mức A của QCVN 40:2011/BTNMT được dẫn vào mương thoát phía Đông của dự án 

bằng 1 cửa xả.  

Mương tiếp nhận nước thải của dự án: Mương chạy dọc phía Đông dự án, chiều 

rộng trung bình mương khoảng 12m, đây cũng là mương tiêu thoát nước thải của khu 

công nghiệp Đại An mở rộng, đồng thời là mương tiêu thoát nước phục vụ cho việc canh 

tác nông nghiệp hiện trạng.  

2. Biện pháp giảm thiểu tác động bởi bụi, khí thải 

- Bê tông hóa toàn bộ các tuyến đường trong và ngoài khu vực dự án.  

- Chính quyền địa phương, tổ, đội khu vực, khối cơ quan thường xuyên tổ chức 

quét dọn rác thải, bụi, đất cát rơi vãi trên mặt bằng sân và đường giao thông nội bộ trong 

khu vực Dự án.  

- Trồng vườn hoa, cây xanh tại các khuôn viên, quanh các khu nhà, dọc tuyến 

đường nội bộ và quanh khu vực Dự án theo đúng thiết kế để cải thiện môi trường và tạo 

cảnh quan cho khu vực.  

+ Loại cây sử dụng: sử dụng các loại cây bóng mát như sấu, long não, điệp vàng, 

muông thẫm, lộc vừng tại khu vực vỉa hè dọc tuyến đường nội bộ.  

+ Tại các vị trí khu cây xanh trong khuôn viên sử dụng như cây ngâu, cây cau đỏ, 

cây bỏng nổ, cỏ nhung nhật.  

+ Cây xanh sau khi trồng hoàn thiện sẽ bàn giao lại cho UBND huyện Cẩm Giàng 

quản lý và giao cho đơn vị có chức năng tổ chức chăm sóc cây xanh trong khu vực dự 

án. 

- Đối với mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải: 

Toàn bộ lượng khí phát sinh từ công trình sẽ được thu gom về hệ thống xử lý khí 

mùi qua ống thu gom uPVC D90 và được xử lý bằng hệ thống hấp thụ bằng dung dịch 

NaOH (sử dụng tuần hoàn) trước khi xả ra môi trường. 

 

 

Hình 4. Sơ đồ hệ thống xử lý mùi từ hệ thống XLNT 

Toàn bộ mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải được thu gom theo lực hút 

của quạt ly tâm có công suất là 500-1000m3/giờ hút vào hệ thống đường ống dẫn đến 

tháp hấp thụ. Lúc này khí thải tiếp xúc dung dịch hấp thụ sẽ bị giữ lại, không khí sạch 

tiếp tục đi ra ngoài môi trường theo ống thoát khí. 
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Bảng 9. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý mùi 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 

Quạt hút mùi 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Lưu lượng: Q= 500-1000m3/giờ. 

- Áp suất: P= 600-800pa 

- Công suất: N= 0,37Kw 

- Điện áp: E= 03phase, 380V, 50Hz. 

- Phụ kiện: bộ chuyển quạt về ống tròn kết nối ống 

uPVC 90mm 

Bộ 1 

2 

Bồn hấp thụ 

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Vật liệu: Thép CT3 bên trong bọc composite, bên 

ngoài sơn Expoxy 

- Kích thước: Dxh = 900×2000mm 

- Hình dạng: trụ tròn 

- Thi công theo bản vẽ thiết kế 

Bộ 1 

3 

Bơm dung dịch hấp thụ 

- Nước sản xuất: Italia 

- Model: Pentax inox 80/62 

- Lưu lượng: Q= 0.6-2.4m3/h 

- Áp suất làm việc: H=48-7m 

- Công suất: N= 0,6KW. 

- Điện áp: E= 01phase, 220V, 50Hz. 

Cái 2 

Tọa độ xả khí thải: X (m) = 2314017,28; Y (m) = 577833,87 
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Hình 5. Hệ thống xử lý mùi từ hệ thống XLNT 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu trong quá trình vận hành: 

+ Thường xuyên kiểm tra lượng khí sục vào bể điều hòa, bể hiếu khí để đảm bảo 

không có tình trạng phân hủy kị khí diễn ra. 

+ Có khu vực chứa hóa chất riêng, có mái che đậy. 

+ Thu gom và xử lý bùn đúng định kỳ, không để bùn tồn đọng lâu ngày. 

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

- Rác thải sinh hoạt phát sinh tại mỗi hộ gia đình và khối cơ quan sẽ do các hộ dân, 

các khối cơ quan tự thu gom và bỏ vào các thùng chứa rác thải chung tại dự án. Hàng 

ngày có nhân viên vệ sinh môi trường đi thu gom rác thải sinh hoạt và rác thải phát sinh 

tại các khu vực công cộng.  

- Khu cơ quan, khu dân cư sẽ tự hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải của địa 

phương để đưa đi xử lý.  

- Tần suất để thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt là 1 lần/ngày. 

- Tái sử dụng các chất thải có khả năng tái chế như giấy, bìa các tông, vỏ chai, lon 

đồ hộp, nilon, thức ăn thừa... nhằm tiết kiệm tài nguyên và giảm chất thải.  

- Rác thải sinh hoạt được thu gom và đưa đi xử lý trong ngày để tránh phát sinh 

mùi, dịch bệnh, gây ùn tắc và mất mỹ quan khu vực Dự án.  
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- Ngoài ra, bố trí thùng thu gom rác thải sinh hoạt tại các khu vực công cộng, đường 

nội bộ trong khu vực Dự án (khoảng 50 thùng, dung tích 50L/thùng).   

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại khu dân cư, khu cơ quan.  

- Tần suất để thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt là 1 lần/ngày.  

Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn được trình bày trong sơ đồ sau:  

 

Hình 6. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn 

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

- Chất thải nguy hại phát sinh từ khu dân cư chủ yếu là pin, ắc quy, sản phẩm điện 

tử hỏng với khối lượng nhỏ, được các hộ dân tự thu gom, phân loại. 

- Đối với bùn thải từ trạm xử lý nước thải trong quá trình hoạt động sẽ được quan 

trắc giám sát và so sánh với QCVN 50:2013/BTNMT để phân loại bùn thải thuộc loại 

chất thải nào. Trong trường hợp được phân định là chất thải nguy hại sẽ được thu gom 

và xử lý như chất thải nguy hại, thuê đơn vị có chức năng mang đi xử lý đúng quy định. 

Trong trường hợp không phải là chất thải nguy hại sẽ được thu gom thuê xe hút chuyên 

dụng để hút vệ sinh bể và đem bùn đi xử lý đúng theo quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

- Trồng cây trong khuôn viên khu vực dự án, nhằm che nắng, giảm lượng bức xạ 

mặt trời, giảm tiếng ồn, ngăn bụi phát tán, đồng thời còn tạo thẩm mỹ và cảnh quan môi 

trường. 

- Đặt các biển báo hạn chế tốc độ và cấm bấm còi. 

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

6.1. Biện pháp giảm thiểu sự cố trạm xử lý nước thải 

- Toàn bộ thiết bị chính của trạm xử lý nước thải (máy thổi khí, bơm nước, máy 

khuấy, máy bơm định lượng …) đều được lắp đặt ít nhất là 02 máy hoạt động luân phiên 

nhằm đảm bảo khi có sự cố luôn luôn còn 01 máy để hoạt động. 

- Đối với hệ thống bể xử lý đã tính toán đến phương án khi có sự cố: 
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+ Dung tích các bể tiếp nhận nước thải như bể gom nước thải (2,4×1,0×3,85 

)=9,2m3; bể lắng cát, tách dầu mỡ (6,6×0,8×3,5)=8,5 m3; bể điều hòa (7,3×7,0×3,5 

)=178,9 m3, tổng dung tích của 03 bể tiếp nhận đầu vào khoảng 206,6 m3; lớn hơn lượng 

nước thải trong 01 ngày của toàn bộ khu dân cư. Nếu có sự cố nước thải sẽ được lưu tại 

các bể này và đưa đi xử lý dần khi hệ thống hoạt động lại. 

- Sử dụng nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn. 

- Đảm bảo vận hành hành hệ thống theo đúng quy định đã được hướng dẫn. 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kĩ thuật của nhà cung cấp. 

 - Lập hồ sơ nhật ký giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định 

của hệ thống đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất. 

* Biện pháp ứng phó sự cố 

- Trường hợp thiết bị có sự cố: 

+ Trong trường hợp xảy ra sự cố với thiết bị xử lý. Nếu thiết bị dự phòng (luôn có 

02 thiết bị) vẫn hoạt động thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường và đưa thiết bị gặp sự 

cố đi sửa chữa hoặc thay thế bằng thiết bị tương tự. 

+ Vỡ đường ống hoặc nước thải xử lý không đạt tiêu chuẩn tiến hành ngưng hoạt 

động của hệ thống và tiến hành kiểm tra, sửa chữa. Trong thời gian gian này nước sẽ 

được lưu tại bể gom, bể tách mỡ và bể điều hòa, sau khi hệ thống đã được sửa chữa hoàn 

tất nước thải sẽ được bơm trở lại quy trình xử lý. 

+ Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan chức năng về môi trường các sự cố để 

có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Đối với sự cố hệ thống XLNT do hệ thống bị quá tải: 

+ Có tài liệu hướng dẫn về quy trình vận hành của toàn bộ trạm XLNT, trong đó 

có nêu rõ các số liệu về mặt kỹ thuật, lưu lượng thực tế xử lý phù hợp với lưu lượng 

thiết kế của các công trình thải nước. 

+ Kiểm tra thường xuyên việc vận hành trạm XLNT để tránh tình trạng vi phạm 

quy tắc quản lý. 

+ Khi công trình hoạt động quá tải thường xuyên do tăng lưu lượng và nồng độ 

nước thải thì báo cáo chủ dự án phải có biện pháp xử lý. 

- Đối với sự cố lưu lượng lớn bất thường: 

+ Điều chỉnh chế độ bơm cho phù hợp với công suất của trạm xử lý. 

+ Tiến hành tẩy rửa cống dẫn nước thải đều đặn. 

+ Khi trạm xử lý gặp sự cố, chủ đầu tư có phương án trữ nước tại các bể, không xả 

thải khi nước thải chưa được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn. 
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+ Nếu có thể hãy cố gắng tích trữ càng nhiều càng tốt nước thải trong bể điều hòa 

hoặc bể gom. 

+ Giảm lượng nước thải vào đến 20 – 30% mức bình thường. 

+ Duy trì quá trình vận hành bình thường lâu đến mức có thể. 

+ Duy trì bổ sung chất dinh dưỡng nếu có thể. 

+ Nếu cần thiết phải bổ sung nguồn Carbon từ ngoài vào (như acetate, 

methanole…) để tránh cho sinh khối bị thối rữa và lấy ra càng nhiều càng tốt. 

- Sự cố bể sinh học và cách khắc phục: 

Trong các công đoạn xử lý nước thải, công đoạn sinh học là dễ gặp các sự cố nhất, 

do vi sinh vật chịu ảnh hưởng của rất nhiều các yếu tố bên ngoài như: Nhiệt độ, pH, 

nồng độ dinh dưỡng, sự có mặt của các chất kìm hãm, chất hoạt động bề mặt, oxy 

Những vấn đề quan trọng nhất thường gặp trong quá trình vận hành bùn hoạt tính 

được tổng kết trong bảng sau: 

Bảng 10. Biện pháp ứng phó sự cố trạm xử lý nước thải 

TT Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

1 

MLSS thấp trong 

thời gian hoạt động 

ban đầu 

Tải lượng BOD thấp. 

Nhiều bùn hoạt tính bị 

xả ra trong giai đoạn xả 

bùn. 

Tăng trưởng bùn chưa 

đủ, chỉ số F/M thấp 

Chạy hết máy sục khí  

Ngưng xả bùn hay giảm thời 

gian xả bùn. 

Thêm vi sinh vật nuôi cấy 

2 Chỉ số F/M thấp 
 Tải lượng BOD vào 

thấp 

 Tăng thời gian cấp nước 

 Thay đổi thời gian phản ứng 

3 
Lượng BOD chưa 

đạt yêu cầu 

BOD vào quá cao 

Cung cấp oxy không đủ 

Kiểm tra chất lượng dòng vào 

Tăng thời gian sục khí và kiểm 

tra lại BOD vào. 

Kiểm tra lại máy sục khí. 

4 
Độ oxy hoà tan cao 

(DO) 

Thời gian sục khí dài. Giảm thời gian sục khí 

5 
Độ oxy hoà tan 

thấp (DO) 

Thời gian sục khí chưa 

đủ. 

Tăng thời gian sục khí 

6 

Bể lắng không 

trong và có nhiều 

bông bùn nhỏ 

Thời gian lắng chưa đủ 

MLSS cao 

Tăng thời gian lắng bằng cách 

giảm lượng nước đầu vào 

 Tăng mức bùn thải 
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TT Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

7 
Bùn nổi trên bề 

mặt bể  

Tuổi bùn cao 

Bùn thải giảm 

Thiếu thức ăn cho vi 

sinh vật hoạt tính. 

Tăng pH, và thêm 5-6mg/l 

Chlorine vào bùn tuần hoàn 

nếu SVI vẫn còn lớn 150, 5-

6mg/l Hydrogen Peroxide để 

SVI < 120mg/l 

8 

Nước thải đầu ra bị 

đục, nhưng SVI 

vẫn tốt 

Bùn bị oxi hóa cao Giảm sục khí, tăng bùn thải, 

giảm bùn hồi lưu, giảm tuổi 

bùn 

9 
pH của MLSS < 

6.7 

Chỉ số Nitơ và axít 

hoá. 

Kiểm tra nồng độ ammonia và 

nitrate, pH đầu vào. 

6.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố hệ thống xử lý mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

Sự cố phát sinh mùi hôi nồng nặc: 

- Mùi hôi phát sinh chủ yếu do hai nguyên nhân sau:  

+ Tại khu vực bể xử lý nước thải các ngăn thông nhau bằng các lỗ thông vách bể, 

sau đó tại bể lắng cát, tách dầu mỡ được đặt đường ống DN110 để hút khí thải vào hệ 

thống xử lý mùi. Tuy nhiên, khi tuyến ống này bị nứt, thủng có thể dẫn tới tình trạng 

phát sinh mùi chưa qua xử lý ra môi trường xung quanh. Trong trường hợp này, nhanh 

chóng vá vết nứt lại bằng các thiết bị và vật liệu chuyên dụng. Sau đó rà soát, kiểm tra 

lại toàn bộ tuyến ống thu gom khí thải, đặc biệt là các mối hàn, vết vá.  

+ Hệ thống xử lý mùi gặp sự cố, không hấp thụ và hấp phụ được hết dòng khí ô 

nhiễm trước khi xả thải ra môi trường xung quanh. Trong trường hợp này, nhanh chóng 

kiểm tra hệ thống châm hóa chất, quạt hút, chất hấp thụ.  

Để hạn chế các sự cố về mùi hôi, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đã được xây 

dựng xa các khu dân cư và khu cơ quan, xung quanh là nghĩa địa và khu cây xanh. Đồng 

thời, trong quá trình vận hành thường xuyên kiểm tra đường ống thu gom khí, dung dịch 

hấp thụ để kịp thời thay thế khi hết tuổi thọ sử dụng. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có. 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt 

động xả nước thải vào công trình thủy lợi 

Dự án đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 182m3/ngày đêm với đầu 

ra đạt cột A QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt nên việc xả thải nước thải của dự án không gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường 

nước nguồn tiếp nhận. 
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9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không có. 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Dự án đã được đánh giá tác động môi trường và trong quá trình triển khai thực 

hiện có một số thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt: 

Theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hệ thống xử lý 

nước thải của Dự án là 160m3/ngày đêm. Tuy nhiên do lỗi kỹ thuật trong quá trình lập 

báo cáo đã tính toán có sự sai số về khối lượng nước thải phát sinh, khối lượng nước 

thải của Dự án tính đúng là 182 m3/ngày đêm, do đó Dự án đã xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải với quy mô công suất 182 m3/ngày đêm, hệ thống xử lý nước thải của Dự án 

đã được Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá về công nghệ theo Văn bản số 236/ 

SKHCN-QLCN ngày 09/06/2020. 

Theo nội dung của báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, hệ thống xử lý nước thải của 

KDC Lai Cách xử lý đạt mức B của QCVN 14:2008/BTNMT và mức B của QCVN 

40:2011/BTNMT, tuy nhiên để đảm bảo quy định về thoát nước thải vào công trình thủy 

lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ dự án đã chủ động xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải đảm bảo đạt mức A của QCVN 14:2008/BTNMT và mức A của 

QCVN 40:2011/BTNMT bằng cách lắp đặt thêm cột lọc áp lực so với quy trình xử lý 

đã nêu trong báo cáo ĐTM được phê duyệt. 
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư và khu 

cơ quan. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 182m3/ngàyđêm (7,58m3/giờ) 

- Dòng nước thải: có 01 nguồn nước thải thải ra môi trường là nước thải sinh hoạt 

đã qua hệ thống xử lý nước thải với công suất là 182 m3/ngàyđêm và thải ra ngoài môi 

trường theo 1 điểm xả. 

Bảng 11. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đối với nước thải 

TT Tên thông số Đơn vị 
QCVN14:2008/BTNMT 

(cột A, k=1) 

1 pH - 5-9 

2 BOD5(200C) mg/l 30 

3 TSS mg/l 50 

4 TDS mg/l 500 

5 S2- mg/l 1 

6 NH4
+ - N mg/l 5 

7 NO3
-- N mg/l 30 

8 PO4
3--P mg/l 6 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 

10 
Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 5 

11 Tổng Coliform MPN/100ml 3000 

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

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả thải: Tọa độ cửa xả: X(m) = 2314017,29; Y(m) = 577835,61 

+ Phương thức xả thải: bơm cưỡng bức. 

+ Chế độ xả nước thải: liên tục trong 24h. 

+ Nguồn tiếp nhận: Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là mương chạy dọc phía 

Đông dự án, chiều rộng trung bình mương khoảng 12m, đây cũng là mương tiêu thoát 

nước thải của khu công nghiệp Đại An mở rộng, đồng thời là mương tiêu thoát nước 

phục vụ cho việc canh tác nông nghiệp hiện trạng. 

2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với bụi và khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải từ hệ thống xử lý nước thải. 
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- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 1000m3/giờ. 

- Dòng khí thải: 01 dòng khí thải. Khí thải sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý sẽ 

được xả ra ngoài môi trường qua 01 điểm xả duy nhất. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Các 

chất ô nhiễm chính phát sinh trong quá trình hoạt động của trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt là H2S, NH3. 

Bảng 12. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đối với khí thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT 

Cột B 

1 NH3 mg/Nm3 50 

2 H2S mg/Nm3 7,5 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và chất vô cơ.  

- Vị trí điểm xả khí thải: Tại miệng ống thoát của thiết bị xử lý khí thải của Hệ 

thống xử lý nước thải.  

Tọa độ xả khí thải: X (m) = 2314017,28; Y (m) = 577833,87 

- Phương thức xả: dùng quạt hút để đẩy khí ra môi trường xung quanh. 

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn 

Không có 

4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Các hộ dân tự thu gom và thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.  
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CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯƠNG  

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải của Dự án: Từ 

ngày 02/01/2023 đến ngày 08/03/2023. 

- Công suất dự kiến: 182m3/ngày đêm. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Dự án xây dựng Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu Vượt, thị trấn Lai Cách, 

huyện Cẩm Giàng thuộc mục 5, điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022: Dự án thực hiện quan trắc nước thải để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống 

xử lý nước thải 182m3/ngày đêm và quan trắc hệ thống xử lý khí thải bảo đảm quan trắc 

ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình 

xử lý chất thải. 

Cụ thể như sau: 

+ Đối với hệ thống xử lý nước thải 182m3/ngày đêm 

- 01 Mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 

- Tần suất lấy mẫu: 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp, 01 ngày/lần  

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hòa 

tan, Sunfua, Amoni , Nitrat, Photphat (PO4
3-), Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Tổng Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/ BTNMT (Mức A, Cmax, K=1) 

+ Đối với hệ thống xử lý khí thải 

- 01 Mẫu khíthải đầu ra của hệ thống xử lý khí thải 

- Tần suất lấy mẫu: 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp, 01 ngày/lần  

- Thông số quan trắc: H2S, NH3. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (Mức B, Cmax, Kp=1, Kv=1)  

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch 

Trung tâm Quan trắc – Phân tích môi trường Biển, Bộ Tư lệnh Hải Quân  

Địa chỉ: Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng 

Điện thoại: 0225.3814019         Fax: 0225.3814017 

Mã số thuế: 0200761442 
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Giấy chứng nhận: VIMCERTS 047 theo Quyết định số: 1841/QĐ-BTNMT ngày 

27 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký 

hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Giám sát nước thải: Theo quy định tại khoản 1, điều 97, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường, hoạt động của Dự án phát sinh nước thải không thuộc 

đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. 

- Giám sát khí thải: Theo quy định tại khoản 1 Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, khí thải phát sinh từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải của Dự án không 

thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động liên tục 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: Không có 
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CHƯƠNG VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Cam kết của chủ dự án về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường 

Chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của số liệu, thông tin về Dự án, 

các vấn đề môi trường của Dự án được trình bày trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường. 

2. Cam kết bảo vệ môi trường của Chủ dự án 

Trong giai đoạn dự án chưa được bàn giao lại cho địa phương quản lý, Chủ đầu tư 

cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường như đã 

trình bày trong báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường và các yêu cầu kỹ thuật khác 

theo TCVN, QCVN hiện hành. 

- Duy trì diện tích cây xanh, thảm cỏ theo đúng quy hoạch được duyệt 

- Tách riêng hệ thống thoát nước mưa, thoát và xử lý nước thải. 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải đồng thời làm các thủ tục hoàn công các công 

trình trước khi bàn giao lại cho địa phương.  

- Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường 

Nước thải: Xử lý nước thải của dự án đảm bảo đạt QCVN 14:2008/ BTNMT (Mức 

A, Cmax, K=1) trước khi thải ra ngoài môi trường tiếp nhận. 

Khí thải từ hệ thống xử lý nước thải đảm bảo xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT 

(Mức B, Cmax, Kp=1, Kv=1) 

- Các cam kết khác: 

+ Cam kết nộp các loại phí về bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng theo thời gian 

quy định. 

+ Cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố môi 

trường.  

+ Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn trật tự an 

ninh xã hội, tham gia vào các phong trào do địa phương phát động  

+ Cam kết bồi thường thiệt hại cho các cơ sở lân cận khi có sự cố xảy ra và ảnh 

hưởng tới các cơ sở đó. 

+ Cam kết thực hiện đúng và đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã 

đề ra trong báo cáo đề xuất cấp phép. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

1- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định về việc chấp thuận 

đầu tư dự án Khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu Vượt thị trấn Lai Cách, 

huyện Cẩm Giàng; 

2- Giấy tờ về đất đai của Dự án theo quy định của pháp luật 

3- Bản vẽ hoàn công công trình hệ thống xử lý nước thải của KDC; Kế hoạch 

phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

4- Chứng chỉ công nhận chất lượng của hệ thống xử lý nước thải;  

5- Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình bảo vệ môi trường và văn bản khác 

có liên quan đến công trình bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư 

6- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

7- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản sao quyết định phê duyệt 

kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

 

 

 














































































































































































































































































































































































































































