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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ KIỆU VIẾT TẮT 

BOD Nhu cầu oxy sinh hóa 

BCL Bãi chôn lấp 

BHLĐ Bảo hộ Lao động 

CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  

COD Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH Chất thải nguy hại  

DO Oxy hòa tan trong nước 

GPMT Giấy phép môi trường 

KHKT Khoa học kỹ thuật 

MT Môi trường 

∑ N Tổng Nitơ 

∑ P Tổng Phospho 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

SS Chất rắn lơ lửng  

TM Thương mại 

UBND Ủy ban nhân dân  

UBMTTQ Ủy ban mặt trận tổ quốc  

XD Xây dựng 

WHO Tổ chức y tế thế giới  
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CHƯƠNG 1:  THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang  

- Địa chỉ văn phòng: 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

- Người đại diện: Hồ Ngọc Ân             Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Điện thoại: (0258) 3523863                Fax: (0258) 3523863 

- Website: http://urenconhatrang.com.vn 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4200444916 đăng ký lần đầu ngày 22 

tháng 09 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 31 tháng 12 năm 2014.  

1.2. Tên dự án đầu tư: MỞ RỘNG BÃI CHÔN LẤP LƯƠNG HÒA 

-  Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  

- Tổng diện tích dự án: 23,03 ha (phần mở rộng là 10,23 ha; phần đang hoạt động 

12,8 ha) 

Bảng 1.1 Tọa độ ranh giới khu vực dự án  

STT Tên mốc 
Hệ tọa độ VN-2000 

X(m) Y(m) 

I. Phần đang hoạt động (Tọa độ lấy theo google earth) 

1 N1 1362423.75 601081.52 

2 N2 1362423.75 601081.52 

3 N3 1362423.78 600932.39 

4 N4 1362420.04 600906.51 

5 N5 1362395.63 600788.79 

6 N6 1362460.57 600764.17 

7 N7 1362475.26 600720.31 

8 N8 1362576.34 600710.28 

9 N9 1362597.17 600716.74 

10 N10 1362617.35 600732.55 

11 N11 1362631.62 600763.72 

12 N12 1362649.15 600808.91 

13 N13 1362698.72 600843.33 

14 N14 1362744.77 600852.63 
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STT Tên mốc 
Hệ tọa độ VN-2000 

X(m) Y(m) 

15 N15 1362788.25 600853.79 

16 N16 1362819.01 600886.86 

17 N17 1362821.91 600924.38 

18 N18 1362827.81 600935.67 

19 N19 1362857.45 600965.37 

20 N20 1362855.33 600991.59 

21 N21 1362776.62 601039.94 

22 N22 1362644.69 601183.44 

23 N23 1362601.42 601273.99 

24 N24 1362591.67 601363.11 

25 N25 1362604.69 601418.54 

26 N26 1362550.81 601448.53 

27 N27 1362526.60 601453.40 

28 N28 1362518.83 601415.68 

29 N29 1362462.19 601224.98 

30 N30 1362425.59 601198.02 

31 N31 1362334.51 601187.46 

32 N32 1362209.41 601103.95 

33 N33 1362180.43 601036.90 

34 N34 1362151.87 600967.82 

35 N35 1362139.55 600954.92 

36 N36 1362088.78 600925.18 

37 N37 1362072.75 600927.84 

38 N38 1362057.91 600956.83 

39 N39 1362123.83 600983.69 

40 N40 1362133.54 601009.65 

41 N41 1362110.81 601057.38 

42 N42 1362003.53 601002.81 

43 N43 1362036.64 600948.75 

44 N44 1362049.05 600953.71 

45 N45 1362077.56 600911.29 

46 N46 1362110.30 600909.98 
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STT Tên mốc 
Hệ tọa độ VN-2000 

X(m) Y(m) 

47 N47 1362123.54 600931.15 

48 N48 1362154.27 600956.93 

49 N49 1362205.03 601080.54 

50 N50 1362354.62 601148.66 

51 N51 1362389.16 601155.07 

52 N52 1362413.14 601147.37 

53 N1 1362423.75 601081.52 

II. Phần mở rộng  

1 N1 1362209.41 601103.95 

2 N2 1362224.12 601118.19 

3 N3 1362226.17 601119.53 

4 N4 1362234.18 601122.02 

5 N5 1362245.21 601129.22 

6 N6 1362474.06 601212.33 

7 N7 1362533.16 601443.34 

8 N8 1362517.38 601506.79 

9 N9 1362489.12 601528.48 

10 N10 1362460.87 601523.40 

11 N11 13624332.87 601526.05 

12 N12 1362415.38 601526.69 

13 N13 1362404.17 601524.27 

14 N14 1362401.06 601522.35 

15 N15 1362295.29 601434.05 

16 N16 1362254.26 601406.73 

17 N17 1362214.25 601382.90 

18 N18 1362200.74 601359.04 

19 N19 1362142.86 601344.28 

20 N20 1362162.50 601263.29 

21 N21 1362177.21 601122.43 

22 N1 1362209.41 601103.95 
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• Tương quan toàn bộ dự án Khu chôn lấp với khu vực xung quanh: 

 

Hình 1.1 Vị trí tổng thể dự án với khu vực xung quanh (Nguồn: Google Earth) 

 - Trong vòng bán kính 500 m tính từ tâm Khu chôn lấp: 

 + Phía Tây, Bắc và Nam là khu vực sườn núi thấp. 

 + Phía Đông: Trong khoảng cách từ 300 – 500 m từ tâm dự án số là khu vực dân 

cư sinh sống và các nhà xưởng sản xuất khá dày đặt chạy dọc theo Quốc lộ 1A. Chùa 

Kim Sơn cách tâm dự án 360 m về phía Đông. 

 

Hình 1.2 Tương quan địa hình nhìn từ hướng Đông trong bán kính 500 m 

(Nguồn: Google Earth) 
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- Trong vòng bán kính 1000 m từ tâm dự án: 

+ Phía Tây, Bắc và Nam là khu vực sườn núi thấp. 

+ Phía Đông trong vòng bán kính 500 – 1000 m là khu vực dân cư đông đúc và các 

nhà xưởng sản xuất. 

+ Đường sắt cách tâm Khu chôn lấp 500 m về phía Đông. 

+ Đường Quốc lộ 1A cách Khu chôn lấp 1000 m về phía Đông. 

- Các hạng mục công trình hiện trạng đã được xây dựng và hoạt động trên dự án: 

Bảng 1.2 Các hạng mục công trình đã được xây dựng trên dự án  

TT Tên hạng mục SL Diện 

tích  

Đơn 

vị 

Năm đưa 

vào vận 

hành 

Ghi chú 

1 Ô chôn lấp: Bãi 

chôn lấp hợp vệ 

sinh theo Tiêu 

chuẩn, có lớp phủ 

HDPE để tách 

nước mưa bề đi 

vào ô chôn lấp 

theo phương 

đứng 

01 12,8 ha 2014   

  Ô Bắc  7 ha 2014 Đã chôn lấp 90%, 

cao độ  chôn lấp 

(tương ứng cao trình 

74,4 m) 

  Ô Nam  5,8 ha 2023 Dự kiến đầu 2023 

bắt đầu chôn lấp 

2 Văn phòng - bãi 

tập kết xe rác 

01 7501 m2 2014   

3 Trạm cân 1 30 m2 2014   

4 Nhà bảo vệ 1 14,44 m2 2014   

5  Khu rửa xe 1 160 m2 2014   

6 Khu kỹ thuật – 

Tổ điều hành 

1 116,85 m2 2014   

7 Khu vực xử lý 

nước rỉ rác 

1 12.859 m2 2014   

8 Khu vực chứa 

Chất thải nguy 

hại 

1 638,4 m2 2014   

 TỔNG CỘNG  14,9 ha  Bao gồm ô chôn lấp 

và tất cả các hạng 

mục phụ trợ theo 

Tiêu chuẩn của BCL 

Hợp vệ sinh 

- Hiện trạng các hạng mục công trình đã được xây dựng: Tất cả các công trình 
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đều đang hoạt động bình thường và ổn định. 

• Tương quan của khu mở rộng với khu vực xung quanh: 

- Phần mở rộng có diện tích 10,23 ha nằm giáp ranh phía Đông với Khu chôn lấp 

đang hoạt động. Vị trí đề xuất dự án mở rộng với mục lấy đất làm lớp phủ bề mặt cho ô 

chôn lấp đang hoạt động. 

Vị trí Khu vực mở rộng được đánh dấu như hình sau. 

 

Hình 1.3 Vị trí khu vực mở rộng (Nguồn: Google Earth) 

- Tại thời điểm khảo sát một phần nhỏ diện tích được trồng một số loại cây nông 

nghiệp dài ngày như xoài, me. Còn lại chủ yếu là cây bụi, cây thân gỗ thấp. Hiện hữu 

12 hộ dân đang sinh sống trên 26 ngôi nhà (12 ngôi nhà kết cấu tường gạch và 14 ngôi 

nhà vách và mái bằng tôn).  

- Phía Tây và phía Bắc của khu vực mở rộng giáp với đường bê tông nhựa nội bộ 

của dự án, đối diện qua đường bê tông nhựa là khu vực bãi chôn lấp và hệ thống xử lý 

nước rỉ rác. 

- Phía Nam khu vực mở rộng là đồi thấp. 

- Phía Đông tiếp giáp với khu dân cư, ranh giới phía Đông khu mở rộng cách đường 

sắt khoảng 200 m và cách đường quốc lộ 300 m. 

- Địa hình tự nhiên của diện tích mở rộng là dạng đồi bát úp, có cao độ từ +30 m 

đến +62.57 m. Chạy dọc bao quanh đồi là hình thái địa hình dạng suối thoát nước vào 
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mùa mưa và thường cạn vào mùa khô. Suối này cũng có chức năng thoát nước một phần 

cho khu vực sườn đồi phía Tây của dự án. 

- Một số hình ảnh hiện trạng ở khu vực dự án mở rộng như hình sau. 

  

  

Hình 1.4 Hiện trạng khu đất mở rộng và xung quanh 

• Thông số quá trình sử dụng phần mở rộng của dự án như sau: 

(1) Đào bóc tầng phủ, tính toán khối lượng 

Diện tích ranh giới mở rộng bãi rác Lương Hòa rộng 10,23 ha, tuy nhiên phần 

khu vực đồi cao có khả năng đào đất để phục vụ công tác chôn lấp rác sau xử lý có diện 

tích là 6,22 ha . Khai thác đất từ Tây sang Đông, vị trí bắt đầu là điểm tiếp giáp giữa 

phần mở rộng và BCL hiện hữu. 
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Toàn bộ khu đào đất là khu vực đồi núi, thấp dần từ giữa khu đất sang bốn bên. 

Tại vị trí cao nhất của khu đất có cao độ +62.57m cao hơn mặt đường nhựa hiện là 30m 

(ứng với cao độ bình quân +32.50m), phía thấp nhất ở Đông Bắc có cao độ là +22.06m. 

Tại đây có khe suối tự nhiên thoát nước cho toàn khu vực. 

Căn cứ vào kết quả khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng, địa tầng khu 

vực khảo sát được phân chia thành các lớp đất từ trên xuống dưới như sau:  

- Lớp 1: Lớp phủ (Sét, cát, dăm, sạn sỏi lẫn rễ thực vật, màu nâu vàng), lớp này nằm 

trên bề mặt của cả 3 hố khoan. Nhưng trong quá trình làm mặt bằng tại hố khoan HK1 

và HK2, máy đào đã bốc bỏ lớp này. Vì vậy chỉ còn xuất hiện tại vị trí hố khoan HK3. 

+ Bề dày 0,4m 

+ Thành phần chủ yếu gồm cát, dăm, sạn sỏi và bụi sét. Nguồn gốc sườn tích. 

- Lớp 2: Cuội, dăm, sỏi sạn lẫn sét, màu vàng, vàng nâu lẫn hạt trắng. Trạng thái 

cứng. Lớp này xuất hiện ở cả 3 hố khoan HK1, HK2, và HK3. Là lớp bề mặt của hố 

khoan HK1 và HK2, nằm dưới lớp 1 ở hố khoan HK3.  

+ Bề dày thay đổi từ 2,8 – 7,4m 

+ Thành phần chủ yếu gồm: sỏi sạn, cát, cuội... Càng xuống sâu lớp đất này chứa 

nhiều cuội và đá dăm hơn. Nguồn gốc tại chỗ 

+ Giá trị SPT =  32 -  >50 

- Lớp 3: Đá rhyolite phong hóa, nứt nẻ mạnh, màu xám tro, xám trắng, đôi chỗ màu 

nâu đỏ do chịu ảnh hưởng của quá trình phong hóa. Lớp này xuất hiện ở cả 3 hố khoan 

HK1, HK2, và HK3, nằm dưới lớp 2 ở tất cả các hố khoan  

+ Bề dày thay đổi từ 1,0 – 1,6m 

- Lớp 4: Đá rhyolite nứt nẻ mạnh, màu xám xanh, xám trắng. Đá cứng chắc, kiến 

trúc porfia, cấu tạo khối. Lớp này xuất hiện ở cả 3 hố khoan HK1, HK2, và HK3, nằm 

dưới lớp 3 ở tất cả các hố khoan 

+ Bề dày > 10.2m 

+ Cường độ chịu nén trung bình khi khô: 202,5 daN/cm2  

+ Cường độ chịu nén trung bình khi ướt: 164,2 daN/cm2 

Thành phần Lớp 2 

Sỏi sạn 2 - >20mm (%) 50,4 

Cát 2 - 0,08 mm (%) 22,2 
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Thành phần Lớp 2 

Bụi 0,08 - 0,002 mm (%) 21,2 

Sét < 0,002mm (%) 6,2 

Độ ẩm tự nhiên (%) 12,2 

Khối lượng riêng (g/cm3) 2,69 

Giới hạn chảy (%) 26,1 

Giới hạn lăn (%) 14,4 

Chỉ số dẻo (%) 11,7 

Độ sệt -0,19 

Căn cứ chiều sâu địa chất trong các hố khoan, tính toán khối lượng đất đào bóc 

để chôn lấp rác như sau: 

- Cao độ tính toán đến lớp đá rhyolite phong hóa nứt nẻ:  

+ Chiều sâu tính toán tại HK1 = 4,4m 

+ Chiều sâu tính toán tại HK2 = 7,4m 

+ Chiều sâu tính toán tại HK3 = 3,2m 

- Phương pháp tính toán lưới ô vuông 20m x 20m: 

+ Diện tích tính toán khối lượng đào đất là 6,22 ha 

+ Kết quả tính toán lượng đất dự kiến có thể đào được là 232.952 m3 

 

Hình 1.5 Ranh đào đất và san lấp 

 - Mặt bằng chia lưới khai thác: 

Ranh san nền 

đất 6,22ha 
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 - Mặt cắt đào đất: 

 

(2) Xây dựng rãnh dọc thoát nước: 

- Dọc xung quanh khu vực đào đất hiện hữu có mương thoát nước khu vực gồm: 

+  Phía Tây Nam khu đào đất có 01 đoạn mương xây đá chẻ nối vảo khe suối cạn 

hiện hữu chạy dọc chân đồi ở phía Đông của khu đất, thoát nước qua cống bản phía 

Đông Bắc, chảy theo suối cạn.  

+  Dọc đường vận hành ở phía Bắc của bãi chôn lấp hiện có mương đất bị xói lở 

thoát về cống bản ở phía Đông Bắc, chảy theo suối cạn. 
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- Để tránh nước mưa chảy tràn lên mặt đường, làm hư hỏng nền mặt đường: Xây 

dựng mới rãnh hình thang kích thước (60x60x60) cm dài 360m  bằng bê tông để dẫn 

nước về phía cống bản ở phía Đông Bắc, chảy thoát theo suối cạn. 

 

Hình 1.6 Thoát nước xung quanh khu vực mở rộng 

 - Kích thước mương thoát nước bề mặt: 

 

(3) Trồng cây xanh 

- Dọc xung quanh phạm vi đào đất bố trí dải trồng cây xanh rộng 10m để ngăn gió 
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bụi, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh trong quá trình đào đất. Cây được trồng so le 

nhau thành 02 hàng cách nhau 6m, trên 01 hàng trồng cách khoảng 10m / 01 cây 

- Dùng cây bàng để trồng, số lượng cây trồng là 183 cây. 

 

Hình 1.7 Sơ đồ bố trí cây xanh quanh khu vực mở rộng 

• Quy mô dự án 

Tổng quy mô dự án sau mở rộng: 14,9 + 10,23 = 25,13 ha 

Công suất chôn lấp theo thiết kế: 485 tấn/ngày 

Phần đang hoạt động: 14,9 Bao gồm ô 

chôn lấp, hệ thống xử lý nước rỉ rác và tất 

cả các hạng mục công trình phụ trợ phụ 

vụ vận hành Khu xử lý. Mức đầu tư 221,2 

tỷ 

Phần mở rộng: 10,23 ha trong đó có 6,22 

ha đào đất để làm lớp phủ bề mặt cho ô 

chôn lấp. Phần còn lại làm dải cây xanh 

cách ly và tạo cảnh quan. Mức đầu tư 26,2 

tỷ 

1.3. Công suất, công nghệ của dự án đầu tư: 

1.3.1. Công suất của dự án:  

- Công suất chôn lấp: 485 tấn/ngày. 

- Công suất đào đất ở dự án mở rộng để làm lớp phủ tạm thời: 72,75  m3/ngày 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lực chọn công nghệ sản xuất 

của dự án đầu tư 

1.3.2.1. Công nghệ sản xuất: Chôn lấp hợp vệ sinh. 

     1.3.2.2. Quy trình công nghệ:  

(1) Quy trình xử lý rác thải của BCL hiện hữu theo sơ đồ sau:  
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Hình 1.8 Sơ đồ quy trình chôn lấp chất thải rắn thông thường 

❖ Thuyết minh 

STT 
CÔNG 

ĐOẠN 
MÔ TẢ QUY TRÌNH 

1 Tiếp nhận rác  

- Bãi bắt đầu tiếp nhận rác chủ yếu vào thời điểm là từ 4 giờ 

chiều cho đến hết ca thu gom rác của xe Công ty.  

- Xe rác sẽ được đưa vào bãi theo con đường nội bộ.  

2 San ủi rác 
Sau khi rác tập trung đủ sẽ được 1 xe máy ủi tiến hành ủi rác 

ra thành từng lớp và những lớp này có bề dày từ 0,8 – 1 m.  

3 Đầm nén rác 
- Làm giảm thể tích của rác và xé rác ra nhuyễn hơn nhờ bánh 

xe có dạng bánh xích chân cừu. Đặc biệt là rác hữu cơ sẽ tạo 

Tiếp nhận rác 

San ủi rác 

Đầm nén rác 

Khử mùi 

Phun hóa chất diệt côn trùng 

Phủ đất 

Rắc vôi bột 

Che phủ bằng màng 

HDPE hạn chế nước mưa 

thấm vào ô chôn lấp 

Chế phẩm vi sinh 

HC diệt côn 

trùng 

Vôi 

Màng HDPE 

Đất phủ 

NƯỚC 

RỈ 

RÁC 

MÙI 
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STT 
CÔNG 

ĐOẠN 
MÔ TẢ QUY TRÌNH 

 điều kiện cho rác phân hủy dễ dàng hơn Khi chiều cao lớp rác 

đạt từ 0,8 – 1 m thì xe máy đầm sẽ leo lên rác và đầm rác.  

- Sau khi xe máy đầm hoạt động đạt chiều cao từ 2 – 2,2 m 

thì các công nhân của bãi sẽ tiến hành phun thuốc khử mùi.  

4 Khử mùi  

- Khử mùi Giúp làm giảm mùi hôi của rác và cung cấp một 

lượng vi sinh vật đáng kể vào trong rác để giúp cho quá trình 

phân hủy rác được diễn ra nhanh hơn. 

- Dung dịch khử mùi được sử dụng tại bãi chôn lấp Lương 

Hòa là dung dịch vi sinh Bio Systems được nhập từ Mỹ về. 

Dung dịch này rất thân thiện với môi trường. Dung dịch Bio 

Systems chứa các vi khuẩn sẽ xử lý và ăn các gốc có mùi như 

gốc Lưu huỳnh, Photpho có trong rác. 

5 
Phun hóa chất 

diệt côn trùng 

- Dung dịch diệt côn trùng có chức năng diệt các ấu trùng và 

côn trùng có trong rác có thể gây nguy hại như ruồi, nhặng và 

các loại côn trùng khác để tránh phát sinh ruồi, nhặng từ bãi 

rác gây ô nhiễm môi trường thứ cấp và ảnh hưởng đến đời 

sống của người dân xung quanh. 

- Dung dịch này được nhập từ Anh về, rất thân thiện với môi 

trường.  

6 Phủ đất 

- Phủ đất sẽ tránh phát sinh mùi hôi ra bên ngoài. 

- Giúp tách nước mưa từ bề mặt, ngăn không cho nước mưa 

từ bề mặt thấm xuống lớp rác sẽ góp phần tránh một lượng 

nước rỉ rác tiếp theo. 

- Tránh việc phát sinh các loại côn trùng có hại từ đất đi ra.  

- Bề dày của lớp đất được phủ lên trên là 0, 2 – 0,3 m. 

7 
Rắc vôi 

bột  

- Vôi bột có tác dụng tiêu diệt những ấu trùng còn lại có trong 

rác và khử trùng 

 (2) Quy trình đào đất của phần mở rộng phục vụ vận hành bãi chôn lấp (Ở giai 

đoạn mở rộng) 
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Sơ đồ quy trình đào đất và các công đoạn phát sinh chất thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.9 Sơ đồ quy trình đào đất làm lớp phủ cho bãi chôn lấp 

❖ Thuyết minh 

STT 
CÔNG 

ĐOẠN 
MÔ TẢ QUY TRÌNH 

1 

Dọn lớp biểu 

bì mặt đất 

 

Dùng máy xúc lật để dọn dẹp cây cối, cành củi khô, đá, chất 

thải rắn rơi vãi… 

2 
Xúc đất 

 

Dùng máy xúc gầu 5m3 để xúc đất sau khi đã được dọn lớp 

biểu bì. 

3 

Vận chuyển 

đất đến BCL 

hiện hữu  

 

Đất được đưa lên xe trọng tải 14 tấn để vận chuyển đến bãi 

chôn lấp hiện hữu. Quãng đường trung bình khoảng 150m, 

quãng đường xa nhất tính theo điểm tiếp mương suối cạn phía 

Đông Bắc của dự án là khoảng 300m. 

1.3.2.2. Thuyết minh việc lựa chọn công nghệ chôn lấp rác hợp vệ sinh 

Những năm gần đây công nghệ xử lý CTRSH ở Việt Nam được lựa chọn và áp 

dụng tập trung chủ yếu các công nghệ như: Chôn lấp; đốt thu hồi năng lượng; tái chế 

thành phân hữu cơ vi sinh và một số công nghệ xử lý chất thải rắn (CTR) khác. Trong 

các công nghệ nêu trên, công nghệ xử lý bằng chôn lấp được phần lớn các địa phương, 

nhất là vùng đồng bằng áp dụng. Công nghệ này đơn giản, dễ vận hành; giá thành đầu 

tư và chi phí vận hành thấp nhất so với các công nghệ khác, có thể xử lý được nhiều loại 

CTR khác nhau. 

Hiện có hai dạng công nghệ đang được áp dụng đó là: Công nghệ chôn lấp hở và 

Dọn lớp biểu bì mặt đất 

Xúc đất 

Vận chuyển đất 

đến BCL hiện 

hữu  

Máy móc phương tiện 

thi công 

Máy móc phương 

tiện vận chuyển 

Máy móc phương 

tiện thi công 

Bụi, khí thải,  

tiếng ồn, CTR 

 

Bụi, khí thải,  

tiếng ồn 

 

Bụi, khí thải,  

tiếng ồn 
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chôn lấp hợp vệ sinh. Song chôn lấp hở không hợp vệ sinh, do CTR không được phân 

loại triệt để trước khi chôn lấp, không có hệ thống thu hồi nước rỉ rác và khí gas phát 

thải từ các bãi chôn lấp, gây ô nhiễm nặng nề môi trường xung quanh.  

Đối với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh không gây ô nhiễm môi trường do có  

đầu tư các hạng mục: Có lớp HDPF ngăn cách đất và lớp chất thải cuối; có hệ thống thu 

gom nước rác thải về hồ chứa trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước rác, có hệ thống 

thu khí gas từ rác. Tuy nhiên, nếu bãi chôn lấp không được thiết kế và vận hành tốt, nó 

sẽ làm ô nhiễm nước ngầm, nước mặt, gây cháy nổ, gây khó chịu cho khu vực chung 

quanh, nhất là khi thay đổi thời tiết. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của BCL đang hoạt động 

(1) Hóa chất xử lý rác 

- Trong giai đoạn vận hành BCL chủ yếu là hóa chất xử lý rác thải. Vận dụng theo 

định mức mã hiệu MT3.01.00 ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 

30/05/2014 của Bộ xây dựng. 

Sử dụng hóa chất xử lý rác: chế phẩm chất khử mùi P.Met, Vôi bột, Gem-P, thuốc 

diệt côn trùng. 

 Sử dụng P.Met: 

- Phun xịt chế phẩm khử mùi PMET với liều lượng theo định mức 0,4 lít/tấn rác. 

- Tùy theo tình hình thực tế sự phát sinh mùi mà liều lượng hóa sử dụng hóa chất 

sẽ thay đổi xử lý cho phù hợp. 

- Chế phẩm hoạt động khử mùi bề mặt do đó chế phẩm phải được phun xịt đều hết 

toàn bộ bề mặt rác để đạt hiệu quả khử mùi cao nhất. 

- Với lượng chế phẩm sử dụng như trên nhưng nếu có mùi hôi phát sinh ở vị trí 

nào thì phun phế phẩm ngay tại vị trí đó để dập tắt mùi hôi tức thì. 

 Sử dụng vôi Bột: Vôi bột được sử dụng rãi đều bề mặt rác sau khi đã đầm nén, 

liều lượng dùng với định mức 0,26 kg/tấn rác. 

 Sử dụng Gem-P:  

- Gem –P có tác dụng kích thích đẩy nhanh quá trình phân hủy rác Gem-P sẽ 

được rải đều lên rác khi rác được xe chở rác về đổ vào hố rác. 

- Liều lượng sử dụng theo định mức 0,246 kg/tấn rác. 

 Thuốc diệt côn trùng: 
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- Định kỳ 1 tuần/1 lần tùy theo mùa và mật độ ruồi có thể tăng giảm số lần phun 

xịt để xử lý phù hợp), định mức sử dụng 0,00204 lít thuốc diệt ruồi/tấn rác. 

 (2) Hóa chất xử lý nước rỉ rác 

Bảng 1.3 Lượng hóa chất sử dụng để xử lý nước rỉ rác  

STT Hóa chất Tên gọi Nồng độ Đơn vị Mục đích 

Hóa chất sử dụng cho giai đoạn hóa lý 

01 CaO Vôi bột  50 kg/bao Kiềm hóa 

nước thải 

02 H2SO4 Acid 

Sunfuric 

98% 

(w/w) 

40 kg/can Hiệu 

chỉnh pH 

03 PolyAluminiumChloride PAC  25 kg/bao Chất keo 

tụ 

04 NaOH Xút vảy  25 kg/bao Hiệu 

chỉnh pH 

05 Anionic Polyacrylamide PAM  200 

kg/thùng 

Trợ keo tụ 

06 NaOCl Javen   Khử trùng 

07 Dinh dưỡng cho vi sinh   50 kg/bao  

08 Đạm Urê (NH4
+) Phân đạm 98% 

(w/w) 

1kg/gói Nuôi vi 

sinh 

09 GEM-PL Chế phẩm 

vi sinh 

 35 kg/can Bổ sung vi 

sinh 

10 H3PO4 Acid 

Phosphoric 

98% 

(w/w) 

 Nuôi vi 

sinh 

(3) Nguồn cung cấp điện, nước, đất phủ 

- Nguồn điện ở đây được cung cấp bởi một trạm biến áp đã có công suất 100KVA 

tại khu hỏa táng, hiện Công ty môi trường đô thị đang quản lý. 

- Nguồn nước ở đây được cung cấp bởi một trạm bơm giếng khoan có công suất 

1-2 m3/h, tại khu vực phía trước khu hành chính có cao độ khoảng 50m. 

- Nguồn cung cấp đất phủ: mua từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Út Cảnh 

và được vận chuyển đến tận bãi tập kết cạnh hố chôn lấp. Lượng đất phủ cần phải có 

hằng ngày là 72,75 m3 (tương ứng khoảng 26.553 m3/năm) 

1.4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của phần mở rộng 

- Nguồn cung cấp điện: Đấu nối vào hệ thống cấp điện của BCL Lương Hòa hiện 

hữu.  
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- Nguồn cung cấp nước: Đấu nối vào hệ thống cấp nước của BCL Lương Hòa hiện 

hữu.  

- Nhiêu liệu sử dụng: Dầu diesel 0.05S sử dụng cho máy xúc và xe tải. 

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

-  Dự án bãi chôn lấp Lương Hòa được xây dựng từ năm 2014 và được UBND tỉnh 

Khánh Hòa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Hiện tại, bãi chôn lấp Lương Hòa hiện hữu đang tiếp nhận khối lượng rác chôn 

lấp khoảng 484,23 tấn3/ngày (theo số liệu thống kê nghiệm năm 2020 tại Bãi chôn lấp 

Lương Hòa). Công suất thiết kế của bãi chôn lấp là 3.000.000 m3 sẽ tương đương với 

lượng chất thải rắn được chôn lấp là 1.661.700 m3. Trước nhu cầu về lượng đất phủ của 

bãi chôn lấp khá lớn, việc mua từ các đơn vị cung cấp ngoài dự án tồn tại nhiều bất cập 

như chi phí lớn, việc vận chuyển quãng đường dài nằm ngoài dự án sẽ ảnh hưởng vấn 

đề an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường khi phát tán bụi, khí thải từ các phương 

tiện vận chuyển. 

- Việc triển khai thực hiện Dự án mở rộng Bãi chôn lấp Lương Hòa chỉ mở rộng 

về diện tích (phục vụ lấy đất để phủ bãi rác nằm trong phạm vi dự án,), không thay đổi 

quy mô, công suất của dự án. Tuy nhiên, việc triển khai lấy đất để phủ bãi rác có phát 

sinh lượng chất thải nguy hại (dầu nhớt thải, bao bì cứng bằng nhựa thải….) ước tính 

khoảng 105 kg/tháng. Do vậy, Chủ đầu tư lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

cho dự án Dự án mở rộng Bãi chôn lấp Lương Hòa (bao gồm cả phần diện tích mở rộng 

và phần đang hoạt động). 
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CHƯƠNG 2: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Hiện nay, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi 

trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, do vậy chưa có căn cứ để 

đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường. 

Dự án phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như sau: 

+ Phù hợp với Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải 

rắn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 

+ Phù hợp với Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa 

phê duyệt tại Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 12/6/2019. Theo đó, ranh giới khu 

đất được quy hoạch 6,1 ha là đất bãi thải, xử lý chất thải, phần diện tích còn lại được 

quy hoạch là đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác và đất đồi núi 

chưa sử dụng với diện tích 4,13ha. Hiện nay, kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

của thành phố Nha Trang đã hết thời gian thực hiện và UBND tỉnh đã có văn bản số 

10154/UBND-XDNĐ ngày 25/9/2020 giao UBND các huyện, thị xã, thành phố triển 

khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 theo hướng dẫn 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 4744/BTNMT-TCQLĐ ngày 

03/9/2020. UBND thành phố đang tiến hành triển khai các bước nghiên cứu bố trí, cập 

nhật ranh giới dự án vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử 

dụng đất hằng năm của thành phố Nha Trang cho phù hợp với quy mô đầu tư dự án 

(Công văn số 2681/UBND-VP ngày 04/5/2021 của UBND thành phố Nha Trang và 

công văn số 1365/STNMT-CCBVMT ngày 09/4/2021 của Sở Tài Nguyên và Môi 

Trường v/v chủ trương mở rộng ranh giới thực hiện dự án Mở Rộng bãi chôn lấp Lương 

Hòa, Xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang). 

+ Phù hợp với Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả rà soát, chuyển loại rừng tỉnh Khánh 

Hòa. 

Mục tiêu dự án là phục vụ trong công tác đào đất để phủ rác. Về mặt lâu dài, dự 

án sau khi đầu tư sẽ tiết kiệm ngân sách và phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh 
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Khánh Hòa tại công văn số 5168/UBND-XDNĐ ngày 26/8/2014 v/v Mở rộng ranh giới 

bãi chôn lấp chất thải Lương Hòa đề đào đất phục vụ công tác phủ rác. 

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

* Đối với nước rỉ rác: 

Nước rỉ rác sau khi xử lý đạt loại B. Nước này tiếp tục được đưa tới hệ thống xử 

lý nước thải phía Nam của thành phố để tiến hành xử lý đạt Quy chuẩn trước khi thải ra 

môi trường tiếp nhận theo quy chuẩn xả thải của Nhà máy xử lý nước thải đô thị tập 

trung. 

Nước rỉ rác phát sinh tại bãi chôn lấp hiện hữu và Bãi rác Rù Rì đã đóng cửa được 

thu gom về hệ thống xử lý nước rỉ rác để xử lý sau đó tiếp tục được đưa tới hệ thống xử 

lý nước thải phía Nam của thành phố để tiến hành xử lý tiếp trước khi xả thải. Hiện nay, 

khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang đang đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 

tập trung để tiếp nhận và xử lý nước thải khu vực phía Bắc (công nghệ giống Nhà máy 

xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang). Nước thải sau xử lý sẽ được đưa về hệ 

thống xử lý nước thải phía Bắc để tiếp tục xử lý khi nhà máy này đi vào hoạt động. 

Trong suốt quá trình tiếp nhận nước rỉ rác sau rỉ rác sau xử lý từ Bãi chôn lấp 

Lương Hòa, chưa gây ra bất kỳ dấu hiệu quá tải đến mức cảnh báo đối với nước thải đầu 

vào của nhà máy xử lý nước thải phía Nam Nha Trang. Tỷ lệ lưu lượng ở thời điểm hiện 

tại của nước thải từ khu chôn lấp Lương Hòa với Công suất vận hành của Nhà Máy xử 

lý nước thải phía Nam Nha Trang là 186/30.000 = 0,0062 (Tức tỷ lệ pha trộn là 161 lần) 

nên có thể khẳng định tải lượng tiếp nhận của nhà máy Xử lý nước thải Nam Nha Trang 

hoàn toàn có thể đáp ứng tải lượng ô nhiễm từ nước rỉ rác sau xử lý của Bãi chôn lấp 

Lương Hòa. 

* Đối với khí bãi rác: 

- Hiện nay, ở quy mô địa phương chưa có các nghiên cứu hoặc đánh giá cụ thể đối 

với các loại khí bãi chôn lấp trong đó quan trọng nhất là CH4. Bãi rác Lương Hòa chứa 

chủ yếu là rác sinh hoạt nên khí sinh ra từ bãi rác chủ yếu là CH4. Bãi rác mới được xây 

dựng năm 2014, đơn vị vận hành đã lắp đặt các hệ thống ống dẫn khí để cho khí thoát 

ra ngoài môi trường (Hiện tại, UBND thành phố Nha Trang đã tiến hành đầu tư trạm 

quan trắc không khí tự động gần khu vực Bãi chôn lấp để theo dõi, đánh giá chất lượng 

môi trường tại khu vực, kết quả quan trắc sẽ là cơ sở tham khảo để các cơ quan quản lý 

có các giải pháp phù hợp). 

- Ở quy mô quốc gia: Theo kết quả kiểm kê khí mê tan cho năm 2020, do Cục Biến 

đổi khí hậu (Bộ TN&MT) thực hiện cho 3 lĩnh vực phát thải chính là năng lượng; chất 

thải; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất (AFOLU) năm 2020. Kết quả cho thấy, 

https://baotainguyenmoitruong.vn/khi-me-tan-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/nang-luong-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/chat-thai-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/chat-thai-ptag.html
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tổng phát thải khí CH4 cho cả 3 lĩnh vực là 98,3 triệu tấn CO2 tương đương. Trong đó, 

AFOLU chiếm tỷ lệ 57,75% tổng lượng phát thải, tiếp đến là chất thải với 26,84%, năng 

lượng 15,41%. 

-Biểu đồ phát thải CH4 năm 2020 ở nước ta như sau. 

 

- Qua đó cho thấy bãi chôn lấp chất thải rắn chiếm tỷ lệ 13,58 % lượng phát thải 

CH4. Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động giảm phát thải khí metan đến năm 

2030 Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 5/8/2022. Theo đó: đến năm 2025, bảo đảm tổng 

lượng phát thải khí metan không vượt quá 96,4 triệu tấn CO2 tương đương, giảm 13,34% 

so với mức phát thải năm 2020. Trong số đó, phát thải khí metan trong trồng trọt không 

vượt quá 42,2 triệu tấn CO2 tương đương, chăn nuôi không vượt quá 16,8 triệu tấn CO2 

tương đương, quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải không vượt quá 21,9 triệu tấn CO2 

tương đương, khai thác dầu khí không vượt quá 10,6 triệu tấn CO2 tương đương, khai 

thác than không vượt quá 3,5 triệu tấn CO2 tương đương, tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch 

không vượt quá 1,3 triệu tấn CO2 tương đương. 

- Để tiến đến mục tiêu đó, một số giải pháp cho vấn đề xử lý nước thải và chất thải 

rắn được đặt ra như: 

+ Cụ thể, xây dựng, hoàn thiện và áp dụng đồng bộ các quy trình, quy định, hướng 

dẫn, mô hình thu gom, vận chuyển, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn; 

lồng ghép quy hoạch quản lý chất thải cấp vùng và cấp địa phương vào quy hoạch bảo 

vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. 

https://www.vietnamplus.vn/tags/X%e1%bb%ad-l%c3%bd-n%c6%b0%e1%bb%9bc-th%e1%ba%a3i.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Ch%e1%ba%a5t-th%e1%ba%a3i-r%e1%ba%afn.vnp
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+ Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phân 

loại, thu gom, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo quy định 

và phù hợp với đặc điểm các khu dân cư tập trung, đô thị, nông thôn, phù hợp với điều 

kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương. 

+ Lựa chọn, áp dụng rộng rãi công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, hiện đại; công 

nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng, sản xuất phân compost, sản xuất viên 

nén nhiên liệu, chôn lấp thu hồi khí metan, đốt rác phát điện; công nghệ thu hồi khí 

metan phát sinh trong xử lý nước thải công nghiệp; công nghệ sinh học loại bỏ khí metan 

trong xử lý nước thải sinh hoạt; xử lý hiệu quả bùn thải tại các nhà máy xử lý nước thải 

tập trung bằng phương pháp yếm khí kết hợp thu hồi khí metan. 

Theo các định hướng trên có thể thấy ở thời điểm hiện tại, việc phát thải khí Metan 

từ bãi chôn lấp Lương Hòa của thành phố Nha Trang cũng chưa được đề cập cụ thể hay 

cấp thiết ở mức độ cắt giảm tức thì. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng chưa có kế 

hoạch cụ thể để triển khai Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 5/8/2022 của Chính phủ. Tuy 

nhiên, để góp phần đạt được mục tiêu chung về giảm phát thải CH4 toàn quốc đến 2030 

trong lộ trình vận hành của bãi chôn lấp Lương Hòa cũng sẽ kết thúc trước năm 2028 để 

chuyển sang công nghệ xử lý tiên tiến hơn. Quá trình tìm kiếm công nghệ xử lý tiên tiến 

thay thế cho công nghệ chôn lấp hiện tại cũng đã được tính đến ở thời điểm hiện tại. 
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật của khu vực đặt dự án 

3.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường của khu vực đặt dự án 

* Dữ liệu về hiện trạng môi trường của khu vực đặt dự án được truy xuất từ Báo 

cáo hiện trạng Môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 với các thông tin cơ 

bản như sau. 

 Sơ đồ vùng đặt dự án trong bán kính 3 km như hình sau. 

 

Hình 3. 1: Sơ đồ vùng đặt dự án trong bán kính 3 km 

Hiện tại trong vùng đặt dự án ở bán kính 3 km chỉ có điểm quan trắc nước ngầm 

trong hệ thống vị trí quan trắc dữ liệu môi trường của tỉnh Khánh Hòa, ngoài ra không 

có vị trí lấy mẫu quan trắc nước biển ven bờ, quan trắc không khí hay nước mặt để thu 

thập dữ liệu đánh giá hiện trạng môi trường định kỳ. Tuy nhiên, quý II/2022, UBND 

thành phố Nha Trang đã đầu tư và đưa vào vận hành 01 trạm quan trắc không khí tự 

động nằm trong khu vực Dự án mở rộng để lấy đất làm đất phủ của Bãi chôn lấp Lương 

Hòa. Trạm quan trắc này được xây dựng với mục đích giám sát các chỉ số liên quan đến 

mùi phát tán từ bãi chôn lấp. 

Trong vòng bán kính 5 km về phía Nam so với vị trí đặt dự án trên đường 2/4 có 

01 trạm quan trắc không khí tự động đang được vận hành và truyền dữ liệu liên tục về 

Sở Tài Nguyên và Môi trường. 

 Diễn biến chất lượng nước ngầm ở vị trí quan trắc khu vực Lương Hòa 
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(Tọa độ 109,184362 - 12,318838 – Trùng với giếng quan trắc số 2 của Bãi chôn lấp). 

Chỉ số 2015 2016 2017 2018 2019 QCVN 09-

MT:2015/

BTNMT 

Độ cứng trung bình 

(mg/l) 
1262  745  300  304  251  500 

Chỉ số pemanganat 

COD (mg/l) 
2,7  2,9  1,8  1,2  1,3  4 

Nitrat (mg/l) 0,210  0,113  0,135  0,094  0,075  15 

Nitrit (mg/l) 0,047  <0,003  0,005  0,006  0,003  1 

Clorua (mg/l 480  286  114  150  184  250 

Florua (mg/l) 0,80  0,59  0,63  0,46  0,34  1 

Amoni (mg/l) 0,09  0,09  0,03  0,05  0,09  1 

Sunfat (mg/l) 217  149  77  40  47  400 

Fe (mg/l) 0,38  1,91  0,22  0,33  0,40  5 

Mn (mg/l) 0,453  0,348  0,193  0,135  0,140  0,5 

Coliform 

(MPN/100ml) 
3.090  78  1.160  1.720  1.301  3 

E.coli 

(MPN/100ml) 
667  67  55  32  234  0 

* Đánh giá: Chất lượng nước ngầm tại điểm quan trắc của Khu vực Lương Hòa có 

một số đặc điểm đáng chú ý như sau: 

- Độ cứng trong 2 năm 2015 và 2016 vượt giới hạn yêu cầu theo QCVN 09-

MT:2015/BTNMT nhưng các năm tiếp theo ở ngưỡng 300 mg/L; 

- Clorua ở năm 2015 và 2016 cao hơn ngưỡng 250 mg/L; 

- Coliform và E.coli hơn 1000 và trên 50 ở tất cả các năm. Đây là đặc trưng dễ ghi 

nhận do vị trí quan trắc nằm trong khu vực chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. Quá trình 

lan truyền coliform và E.coli vào nước ngầm ở giếng quan trắc là không thể tránh khỏi. 

 Dữ liệu về hiện trạng môi trường nước biển ven bờ của khu vực đặt dự án. 

- Vị trí dự án cách mép nước biển ven bờ khoang 3 km về phía Đông Bắc (Gần 

cảng cá Lương Sơn). Tuy nhiên, hiện nay vị trí quan trắc tại Khu vực Cảng cá Lương 

Sơn mới được cập nhật vào quy hoạch Chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2021 – 2025, chưa có dữ liệu quan trắc tại điểm này. Có thể sử dụng số 

liệu kết quả quan trắc nước biển ven bờ của khu vực Đầm Nha Phu để tham khảo cho 

nước biển ven bờ của khu vực đặt dự án. 

- Chất lượng nước Đầm Nha Phu được tổng kết trong Báo cáo hiện trạng môi 

trường Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020 như sau: 

+ Đỉnh đầm: 

Các nồng độ DO < 5mg/l được gặp vào giai đoạn 2016-2018 (các nồng độ cực tiểu 
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lần lượt là 4,9mgl, 4,8mg/l và 4,5mg/l). 

Ô nhiểm TSS xảy ra vào các năm 2016 (nồng độ cực đại 65mg/l) và 2018 (nồng 

độ cực đại 89mg/l). 

Các nồng độ > 0,1mg/l của NH3,4-N được ghi nhận vào các năm 2015 (1,108mg/l), 

2016 (0,410mg/l), 2017 (0,110mg/l) và 2019 (0,104mg/l). 

Tình trạng nhiểm bẩn coliform khá nặng (2015: 93.000MPN/100ml; 2016: 

62.000MPN/100ml và 2017: 1.200MPN/100ml). 

+ Trạm Ngọc Diêm: 

Nồng độ DO thấp hơn mức cho phép xuất hiện vào các năm 2015 (3,7mg/l), 2016 

(2,10mg/l) và 2017 (3,6mg/l). 

Các nồng độ > 50mg/l của TSS được gặp trong tất cả các năm (2015: 141.0mg/l, 

2016: 460.0mg/l, 2017: 324.0mg/l, 2018: 1602.0mg/l, 2019: 181.0mg/l). 

NH3,4-N cao hơn mức cho phép vào 2015 (giá trị cực đại là 0.861mg/l). 

Mật độ coliform lớn hơn 1.000MPN/100ml xuất hiện vào các năm 2015 

(75.000MPN/100ml) và 2016 (155.000MPN/100ml). 

 

 + Trạm Hòn Lao: 

Có hiện tượng ô nhiểm DO vào các năm 2015 (4,9mg/l) và 2017 (4,3mg/l). 

Nồng độ TSS cao hơn mức cho phép được ghi nhận vào năm 2018 (80mg/l). 

Các nồng độ NH3,4-N > 0,1mg/l được gặp vào các 2015 và 2019; các nồng độ cực 

đại lần lượt là 0,895mg/l và 0,104mg/l Mật độ lớn nhất của coliform vào năm 2016 xấp 
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xỉ mức cho phép (1.100MPN/100ml). 

 Dữ liệu trạm tại trạm quan trắc không khí xung quanh tự động Đồng Đế 

- Số liệu quan trắc thu được tại Trạm 6 tháng cuối năm 2021 gồm các thông số là 

NOx - NO2 - NO, SO2, CO, O3 và các chỉ tiêu vi khí hậu (tốc độ gió, hướng gió, nhiệt 

độ, áp suất khí quyển, độ ẩm và bức xạ mặt trời).  

- Chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực khá tốt, giá trị các thông 

số NOx - NO2 – NO, CO và SO2 TB1h, TB8h và TB24h luôn đạt quy chuẩn QCVN 

05:2013/BTNMT. 

- Theo chỉ số VN - AQI, vì cách tính chỉ số VN-AQI yêu cầu phải có ít nhất 01 

trong 02 thông số PM10 hoặc PM2,5, tuy nhiên module bụi đã bị hỏng từ 22/9/2020. Do 

đó, số liệu chỉ số AQI không có để nhận định chất lượng không khí 6 tháng đầu năm 

2021. 

 Dữ liệu về trạm quan trắc không khí xung quanh đặt trong khu vực chôn lấp 

- Có hai thông số cần quan tâm đối với không khí xung quanh trong khu vực bãi 

chôn lấp là: H2S và NH3. Mức giới hạn của hai chỉ tiêu này Quy chuẩn theo QCVN 06: 

2009/BTNMT lần lược là 42 µg/m3 và 200 µg/m3 

- Tổng quan về giá trị quan trắc liên tục trong tháng 7 năm 2022 cho thấy có một 

số thời điểm vào ngay 1/7/2022 giá trị đo liên tục của NH3 tại trạm đo vượt ngưỡng 200 

µg/m3. Trên thực tế quá trình thu nhận NH3 tại trạm đo phụ thuộc nhiều vào hướng gió 

dẫn luồng khí phát tán từ ô chôn lấp đến vị trí đặc trạm, Trường hợp hướng gió ngược 

lại thì quá trình thu nhận khí NH3 tại trạm đo sẽ giảm xuống. Đây là điểm đáng quan 

tâm nhưng gần như không thể có biện pháp để giảm triệt để lượng NH3 trong khu vực 

bãi chôn lấp do đặc tính phát thải bề mặt trên một diện tích lớn. 

3.1.2. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật của khu vực đặt dự án 

Toàn bộ khu đất phần mở rộng là khu vực đồi núi, thấp dần từ giữa khu đất sang 

bốn bên. Nhìn chung, khu vực dự án không có tài nguyên sinh vật đặc hữu phải bảo tồn, 

hệ tài nguyên sinh vật ít đa dạng. 

- Thực vật: Xung quanh khu vực chủ yếu là cây xoài, keo, bạch đàng, me, cây bụi 

gai nhỏ, các loại cây thân cỏ, cỏ dại… 

- Động vật: Khu vực không có các loại động vật quý hiếm, có giá trị, chỉ có các 

loài vật tự nhiên như các loại chim thông thường (chim sẻ, chim sâu,...), các loại côn 

trùng, bò sát...   

- Tại phạm vi phần mở rộng có 01 hồ chứa nước rỉ rác với kích thước 90m x 40m 

được xây dựng từ năm 2018. Hiện tại đã chứa nước rỉ rác phục vụ việc xây dựng bê tông 

hóa. 
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- Trong phạm vi nội bộ dự án không có đối tượng sinh vật nhạy cảm. 

3.1.3. Về nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 

 - Nước rỉ rác sau xử lý của Bãi chôn lấp Lương Hòa được dẫn vào hệ thống thu 

gom nước thải phía Nam thành phố Nha Trang. Điểm tiếp nhận là trạm bơm phía Nam 

cầu Hà Ra. 

3.2. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí  

3.2.1. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí tại khu vực mở 

rộng  

Trên thực tế, dự án mở rộng được thực hiện với mục đích phục vụ lấy đất làm lớp 

phủ tạm thời nhằm vận hành Bãi chôn lấp chất thải rắn Lương Hòa đúng quy trình và 

hợp vệ sinh. Thực chất, về mặt công nghệ thì dự án mở rộng là một công đoạn trong quá 

trình vận hành mặt khác, vị trí dự án cũng giáp ranh và nằm trong tổng thể không gian 

chung của dự án đang vận hành nên hiện trạng môi trường của dự án mở rộng cũng 

chính là hiện trạng môi trường xung quanh dự án đang vận hành. 

Dự án được thi công và vận hành rất cơ bản, các công trình bảo vệ môi trường 

được xây dựng đầy đủ, vấn đề hạn chế phát sinh mùi cũng được đơn vị vận hành tích 

cực thực hiện các biện pháp giảm thiểu. 

Tuy nhiên, cũng như nhiều Khu chôn lấp chất thải hợp vệ sinh khác trong cả nước. 

Bản chất của công nghệ chôn lấp hợp về sinh là một trong những công nghệ cổ điển và 

lâu đời nhất để xử lý chất thải rắn sinh hoạt nên những vấn đề môi trường thứ cấp cũng 

tương đối phức tạp. 

- Môi trường không khí: Đánh giá tổng thể sơ bộ cho thấy dự án đang vận hành 

nên không gian chung vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi của khí bãi rác do quá trình phân hủy 

chất hữu cơ tạo ra và phát tán ra môi trường xung quanh. Do đặc điểm nguồn thải là 

nguồn mặt với diện tích phát tán tính trên bề mặt lớp phủ khoảng 7 ha nên chỉ giảm thiểu 

chứ không thể kiểm soát hoàn toàn. 

- Môi trường nước: Lượng nước rỉ rác tồn đọng đang chờ xử lý đang ở mức khoảng 

2.000 m3. Hệ thống xử lý nước rỉ rác vẫn đang vận hành ổn định ở mức công suất 186 

m3/ngày đêm (Ở mức công suất thiết kế). Thời điểm khảo sát, đánh giá để lập hồ sơ đề 

nghị cấp phép đang ở mùa khô (tháng 6) nên các suối thoát nước xung quanh đều ở tình 

trạng cạn khô hoặc lượng nước rỉ rất thấp. Tổng thể, nguồn nước rỉ rác đang được thu 

gom và kiểm soát nghiêm túc. Không có hiện tượng rò rỉ ra môi trường xung quanh. 

Để đánh giá chất lượng môi trường nền tại dự án, chúng tôi đã tiến hành lấy 01 mẫu 

nước mặt, 01 mẫu đất và 01 mẫu không khí tại dự án.  

3.2.1.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí 
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 Kết quả đo chất lượng không khí được xác định như sau: 
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Bảng 3.1 Chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án 

                Chỉ tiêu 

Điểm đo 

Thời gian  

lấy mẫu 

Bụi CO SO2 NO2 H2S NH3 HCHO HC 
Cường 

độ ồn 

Nhiệt độ 
Độ ẩm 

Tốc độ 

gió 

(đơn vị mg/m3) (dBA) (oC) (%) (m/s) 

Khu vực trung 

tâm khu đất 

27/06/2022 0,12 2,52 0,05 0,026 0,02 0,09 KPH 2,10 68 33,1 69,3 0,8 

28/06/2022 0,11 2,85 0,063 0,021 0,017 0,011 0,012 1,70 67 33,0 66,9 0,5 

29/06/2022 0,16 2,55 0,057 0,029 0,012 0,098 0,009 1,50 67 33,5 67,1 0,9 

Quy chuẩn về chất lượng 

không khí xung quanh 

(QCVN 05: 2013/BTNMT) 

(QCVN 06: 2009/BTNMT) 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn (QCVN 

26:2010/BTNMT) 

0,3 30 0,4 0,2 0,042 0,2 0,02 5 

Từ 6 giờ 

-21 giờ: 

70 

Từ 21 

giờ - 6 

giờ: 55 

- - - 
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Ghi chú: 

- Mẫu được lấy tại khu vực dự kiến mở rộng dự án tại thời điểm lập GPMT; tọa 

độ: X: 1362463 – Y: 601262 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

QCVN 06:2009/BTNMT 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

Nhận xét: 

So sánh kết quả trên với các Quy chuẩn tại bảng trên cho thấy nồng độ các chất 

khí và nồng độ bụi đo được tại vị trí dự án đều thấp hơn quy chuẩn cho phép. 

3.2.1.2. Hiện trạng chất lượng môi trường đất 

Tổng hợp kết quả phân tích môi trường đất được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.2 Kết quả phân tích chất lượng đất tại khu vực dự án 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 03-MT: 

2015/BTNMT 

Đất Công 

Nghiệp 

Ngày 

27/06/2022 

Ngày 

28/06/2022 

Ngày 

29/06/2022 

1 Asen (As) mg/kg 1,22 1,05 0,56 25 

2 Cadimi (Cd) mg/kg 2,33 1,86 1,25 10 

3 Chì (Pb) mg/kg 52,9 49,9 36,3 300 

4 Đồng (Cu) mg/kg 35,3 33,3 30,5 300 

5 Kẽm (Zn) mg/kg 99,6 95,2 92,6 300 

6 
Tổng Crôm 

(Cr) 
mg/kg KPH KPH KPH 250 

Ghi chú: 

- Mẫu được lấy tại khu vực dự kiến mở rộng dự án tại thời điểm lập GPMT; tọa độ: X: 

1362463 – Y: 601262 

- QCVN 03-MT: 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép 

của một số kim loại nặng trong đất 

Nhận xét: 
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Theo kết quả phân tích được trình bày ở bảng trên cho thấy chất lượng đất tại dự 

án khá tốt, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong ngưỡng giới hạn của quy chuẩn. 

3.2.1.3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt 

Tổng hợp kết quả phân tích môi trường nước mặt được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.3 Kết Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực dự án 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 08-

MT : 

2015/BTNMT 

(cột B2) 

Ngày 

27/06/2022 

Ngày 

28/06/2022 

Ngày 

29/06/2022 

1 
pH* 

(28,50C)  
- 5,82 5,96 6,01 5,5 – 9 

2 TSS mg/L 12 15 67 100 

3 COD mg/L 40 27 32 50 

4 BOD mg/L 22 15 17 25 

5 DO* mg/L 4,12 4,55 4,25 2 

6 
NH4

+ (tính 

theo N) 
mg/L 0,25 0,56 0,42 0,9 

7 
NO3

- (tính 

theo N) 
mg/L 0,96 0,45 0,24 15 

8 
PO4

3- (tính 

theo P) 
mg/L 0,053 0,093 0,069 0,5 

9 
Tổng dầu, 

mỡ 
mg/L KPH KPH KPH 1 

10 Fe mg/L 0,52 0,66 0,47 2 

11 Cd mg/L KPH KPH KPH 0,01 

12 Zn mg/L KPH KPH KPH 2 

13 As mg/L KPH KPH KPH 0,1 

14 Pb mg/L KPH KPH KPH 0,05 

15 F- mg/L KPH KPH KPH 2 

16 Cu mg/L KPH KPH KPH 1 

17 Coliform 
MPN/ 

100mL 
4.000 5.400 4.900 10.000 

Ghi chú: 

- Nước mặt tại mương suối cạn giáp ranh dự án, Tọa độ: X: 1362326 – Y: 601458. 

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

mặt. 

Nhận xét: 

Theo kết quả phân tích được trình bày ở bảng trên cho thấy chất lượng nước mặt 

tại dự án khá tốt, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong ngưỡng giới hạn của quy chuẩn. 

3.2.1.4. Hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm 
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 Hiện tại khu vực bãi chôn lấp có 02 giếng quan trắc nước ngầm để theo dõi diễn 

biến chất lượng nước ngầm nhằm sớm phát hiện hiện tượng rò rỉ nước rác ra khỏi ô chôn 

lấp. Giá trị quan trắc ở thời điểm gần nhất nhưng bảng sau. 

 Bảng 3.4 Kết Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm tại khu vực dự án 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả  

(Ngày 27/05/2022) QCVN 09-MT 

: 2015/BTNMT 
NN01 NN02 

1 pH  - 7,27 7,48 5,5 – 8,5 

2 Độ cứng tổng số mg/L 132,0 151,1 500 

3 
Amoni (NH4

+) 

(tính theo N) 
mg/L <0,010 0,015 1 

4 Florua (F-) mg/L <0,10 0,15 1 

5 Asen (As) mg/L <0,00050 <0,00050 0,05 

6 Cadimi (Cd) mg/L <0,00020 <0,00020 0,005 

7 Chì (Pd) mg/L <0,0020 <0,0025 0,01 

8 Thủy ngân (Hg) mg/L <0,00030 <0,00030 0,001 

9 Sắt (Fe) mg/L 0,78 0,63 5 

10 Coliform CFU/100mL <1 <1 3 

11 E.Coli CFU/100mL KPH KPH KPH 

Ghi chú: 

- NN01: Nước dưới đất bên trong bãi chôn lấp, Tọa độ: X: 1362380 – Y: 600849. 

- NN02: Nước dưới đất bên ngoài bãi chôn lấp gần khu dân cư, Tọa độ: X: 1362503 

– Y: 601399. 

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

dưới đất. 

Nhận xét: 

Theo kết quả phân tích được trình bày ở bảng trên cho thấy chất lượng nước ngầm 

tại dự án khá tốt, các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong ngưỡng giới hạn của quy chuẩn. 

Kết quả quan trắc nước ngầm với các mẫu được lấy ở các giếng quan trắc cho thấy 

chưa có các dấu hiện có thể nhận biết đối với nguy cơ nước rác từ ô chôn lấp bị rò rỉ và 

đi vào nước ngầm trong khu vực xung quanh ô chôn lấp theo các giếng định vị quan 

trắc. 
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CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

4.1.1. Đánh giá tác động trong quá trình thi công xây dựng dự án đầu tư  

4.1.1.1. Đánh giá dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải  

(1). Tác động đến môi trường nước 

a. Nước thải sinh hoạt công nhân 

Trong quá trình xây dựng có khoảng 20 công nhân làm việc trên công trường. Tuy 

nhiên do ưu tiên sử dụng nguồn lao động sẵn có ở địa phương nên số lượng công nhân 

ở tại công trường vào khoảng 10 người. 

Tổng lượng nước sử dụng (Tiêu chuẩn dùng nước cho sinh hoạt theo quy định 

20/TCN 33-85 của Bộ Xây Dựng là 60 lít/người/ngày): 

60lít x 10 người = 600 lít/ngày = 0,6 m3/ngày 

Lượng nước thải sinh hoạt bằng 80% lượng nước cấp. Do vậy lượng nước thải sinh 

hoạt của công nhân tham gia thi công xây dựng  0,48 m3/ngày. 

- Tác động do nước thải sinh hoạt:  

Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: các chất cặn 

bã, các chất lơ lửng, các hợp chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh gây bệnh (E. 

Coli…). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa hàm lượng lớn 

các vi khuẩn Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước 

ngầm nếu không được xử lý. 

Tuy nhiên, do các hạng mục công trình xây dựng đơn giản, thời gian thi công ngắn, 

số lượng công nhân không nhiều, chủ yếu là dân địa phương nên lượng nước thải phát 

sinh ít, không đáng kể, khu vực dự án xa khu dân cư, xung quanh chủ yếu là đất trống 

và đất trồng cây nên tác động không đáng kể đến môi trường.  

b. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa có thể cuốn theo các loại rác và chất thải rắn xuống các vùng trũng, 

mương suối cạn giáp ranh phía Đông và phía Nam của dự án. Các chất có thể bị nước 

mưa rửa trôi tại mặt bằng dự án chủ yếu là đất, cát, bụi và lượng nhỏ dầu mỡ thải, nước 

mưa có lẫn dầu mỡ từ các phương tiện thi công, các chất thải phát sinh từ quá trình xây 

dựng có kích thước nhỏ như bụi đất, bụi xi măng sẽ theo nước mưa chảy tràn về các vị 

trí trũng thấp xung quanh dự án.  

Lưu lượng nước mưa trong khu vực dự án có thể tính toán theo công thức sau: 

Qtt = q.F. 

Trong đó: 

q: cường độ mưa (l/s/ha) 

F: Diện tích thoát nước mưa (ha). Bao gồm toàn bộ diện tích của dự án (F = 1,034 

ha). 



Giấy phép môi trường dự án: Mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang  34 

 là hệ số dòng chảy 

Cường độ mưa tính toán theo công thức: 

𝑞 =  
( 20 + 𝑏)𝑛 𝑞20 ( 1 + 𝐶 lg 𝑃)

(𝑡 + 𝑏)𝑛
      (𝑙 𝑠/ℎ𝑎)⁄  

Trong đó:  

n,C, b là các đại lượng phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu từng vùng. Tại Khánh Hòa 

các giá trị: n = 0,8768, C = 0,22738 và b = 12,9. 

q20 là cường độ mưa trong khoảng thời gian 20 phút - với chu kỳ lặp lại một lần 

trong năm: q20 = 156,4. 

P = 20 năm là chu kỳ ngập lụt. 

t = 20 phút là thời gian mưa tính toán. 

Hệ số dòng chảy: Với hệ số mặt phủ Z = 0,038 thì  = 0,1 thì lưu lượng nước 

mưa tính toán là:  Qtt = 202,67x 0,1 x 1,034 = 21 (l/s). 

Lưu lượng nước mưa tính toán như trên là khá nhỏ, nước mưa chảy tràn trong 

khu vực được coi là sạch bởi xung quanh không có dân cư sinh sống. Tuy nhiên, trong 

quá trình thi công đào đắp, san nền, việc mất thảm thực vật sẽ làm gia tăng xói mòn, sạt 

lở và dưới tác động của nước mưa đất, cát, rác thải…, vào mùa mưa khi lượng mưa tập 

trung lớn thì nguồn nước mưa chảy tràn ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng dự 

án. 

Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, khi hệ thống thoát nước mưa chưa hoàn thiện, 

việc thi công đào đắp các hồ lắng và san nền công trình sẽ có những ảnh hưởng nhất 

định tới việc thoát nước mưa. Và do địa hình khu vực dự án chủ yếu là đồi núi nên dưới 

tác động của nước mưa chảy tràn thì khả năng sạt lở tại các khu vực thi công đào đắp và 

các khu vực có độ dốc lớn là rất cao, có thể gây thiệt hại đến tính mạng công nhân làm 

việc tại công trình và tài sản của chủ dự án. 

c. Nước thải xây dựng 

Các hạng mục thực hiện trong giai đoạn này chỉ phát sinh một lượng rất nhỏ nước 

thải từ công tác trộn vôi vữa gây ảnh hưởng chất lượng môi trường nước của khu vực với 

mức độ nhỏ không đáng kể. 

(2) Tác động do chất thải rắn 

a. Chất thải thông thường 

❖ Chất thải rắn xây dựng 

Trong quá trình xây dựng, chất thải rắn phát sinh bao gồm: vật liệu xây dựng rơi 

vãi như xi măng, gạch, cát, đá, xà bần, nhựa vụn … Lượng chất thải này sinh ra tùy 

thuộc vào đặc điểm công trình và phương thức quản lý của dự án. Phần chất thải rắn này 

không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người nhưng lại gây mất cảnh quan của 

khu vực. Đối với rác thải từ quá trình xây dựng sẽ gây cản trở công việc đi lại của công 

nhân, các mảnh vỡ và sắt thép vụn có thể gây nên các tai nạn lao động, các bao bì có 

thời gian phân hủy lâu khi không được thu gom triệt để sẽ chôn vùi trong đất gây ô 

nhiễm đất.  
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Do các hạng mục công trình xây dựng đơn giản, chỉ xây dựng mương bê tông đoạn 

tiếp giáp đường bê tông hiện hữu dẫn ra phía suối phục vụ thoát nước mặt nên chất thải 

rắn xây dựng phát sinh không nhiều, tác động không đáng kể. 

Ngoài ra còn có lượng chất thải rắn từ quá trình đào bóc lớp hữu cơ hiện hữu nhưng 

lượng chất thải rắn này đa phần là các loại cây đang sinh sống tại khu vực nên mức độ 

gây ô nhiễm môi trường hầu như là không có. 

❖ Chất thải sinh hoạt  

CTR sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại khu vực thi công (Chất hữu cơ, 

giấy vụn, các loại nylon,...) định mức thải rác 0,5kg/người/ngày (nguồn: Lê Anh Dũng, 

Môi trường trong xây dựng, NXB xây dựng ). 

Lượng CBCNV làm việc trên công trường là 20 người, lượng CTR sinh hoạt do 

công nhân thi công trên khu vực thực hiện Dự án thải ra khoảng : 

   0,5kg/người/ngày x 20 người = 10 kg/ngày  

Lượng chất thải rắn này tuy không nhiều và chỉ phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

nhưng cũng cần được tập trung, thu gom và chôn lấp tại BCL hiện hữu. 

b. Chất thải nguy hại (CTNH) 

Trong quá trình thi công còn phát sinh một lượng chất thải nguy hại như giẻ lau 

dính dầu mỡ, nhớt thải từ quá trình duy tu bảo dưỡng phương tiện, máy móc, thiết bị. 

Tuy nhiên, lượng chất thải này ít và không thường xuyên nên tác động của chúng có thể 

kiểm soát và xử lý theo quy định. 

(3). Tác động đến môi trường không khí 

a. Bụi phát sinh do đào, đắp 

Dự án thi công lắp mương bê tông (Kích thước: 60cm x 60cm, L=360m) đoạn tiếp 

giáp đường bê tông hiện hữu dẫn ra phía suối phục vụ thoát nước mặt.  

Tổng khối lượng đất đào để lắp mương bê tông khoảng 129,6 m3.  

Toàn bộ khu đất là khu vực đồi núi, thấp dần từ giữa khu đất sang bốn bên nên dự án 

không vận chuyển đất bên ngoài vào, và cũng không vận chuyển  đất từ dự án ra ngoài, 

quá trình san lấp chỉ thực hiện trong nội bộ dự án. 

Tải trọng trung bình của đất cát là 1,45 tấn/m3 

Hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình san nền được tính theo công thức sau: 

( )
( ) 4,1

3,1

2/

2,2/
0016,0

M

U
kE =  

Trong đó: 

E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn, g/m3) 

k: hệ số không thứ nguyên, đặc trưng cho kích thước bụi (k = 0,74) 

U: Vận tốc gió trung bình khu vực dự án (m/s) (2,4 m/s) 

M: Độ ẩm của vật liệu (20%) 

Tính được E = 0,033 kg bụi/tấn đất cát. 
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Tổng tải lượng bụi phát sinh trong toàn bộ thời gian thi công san lấp của dự án là: 

0,033 x 129,6 x 1,45  = 6,2 kg. 

Như vậy, tải lượng bụi trung bình là 0,207 kg/ngày (thời gian đào đắp khoảng 30 ngày). 

Mức độ ô nhiễm bụi ở quy mô toàn bộ khu vực trong điều kiện đứng gió được đánh 

giá theo mô hình Gauss cải tiến theo bảng sau: 

Bảng 4.1 Đánh giá về mức độ ô nhiễm bụi do quá trình đào đất cát 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Hệ số phát thải bụi bề 

mặt (*) (g/m2/ngày) 

Nồng độ bụi trung 

bình (**) (mg/m3) 

QCVN 05:2009/BTNMT 

(trung bình1h) (mg/m3) 

0,2027 0,002 0,025 0,3 

Ghi chú:  

(*): Hệ số tải lượng bụi bề mặt (g/m2/ngày) = Tải lượng(kg/ngày) x 103/Diện tích 

(m2). 

- Diện tích mặt bằng thi công, S = 10.340 m2 

(**): Nồng độ bụi trung bình (mg/m3)= hệ số tải lượng (g/m2/ngày) x 103/8giờ/H 

(m)  

- H = 10m (vì chiều cao đo các thông số khí tượng là 10 m); 

Nhận xét: 

Qua kết quả cho thấy nồng độ bụi phát tán ra môi trường do ảnh hưởng của hoạt 

động đào đắp (ở điều kiện đứng gió) nằm trong ngưỡng cho phép của quy chuẩn.  

b. Khí thải phát sinh do các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình thi công Dự án là xe tải 

động cơ Diezen có tải trọng 3,5tấn. Nhiên liệu sử dụng là dầu diezen. Trong quá trình 

hoạt động, nhiên liệu bị đốt cháy sẽ thải ra môi trường lượng khói thải khá lớn chứa các 

chất ô nhiễm không khí như: Bụi khói, SO2, CO2, CO, NOx, VOC,… 

     Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ, không 

khí và vận tốc xe chạy, quãng đường vận chuyển, loại nhiên liệu, các biện pháp kiểm 

soát ô nhiễm. Xe sử dụng trong này là xe tải chạy dầu diezen> 3,5 tấn. 

Bảng 4.2 Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính 

Loại xe 
CO                           

(kg/1000km) 

Tổng bụi-            

muội khói               

(kg/1000km) 

SO2                           

(kg/1000km) 

NOx                                      

(kg/1000km) 

Xe tải dộng cơ 

diezen ≥3,5 tấn 
7,3 1,6 7,26S 18,2 

Xe tải động cơ 

Diezen <3,5 tấn 
1 0,2 1,16S 0,7 

Mô tô và xe máy 16,7 0,08 0,57S 0,14 

(Nguồn: WHO, 2003) 

       Ghi chú: S: là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (S chiếm 0,05%) 
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Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo hệ số ô 

nhiễm không không khí theo giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, tải 

lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận tải thải ra trong tuyến đường khu vực 

thi công ước tính theo công thức: E= n x k (kg/ 1000km.h) 

Trong đó: n: là số lượng xe lưu thông trong thời điểm 1h (xe/h); 

k: là hệ số phát thải của các xe vận chuyển (kg/1000km)  

Tổng khối lượng cống bê tông sử dụng là 240 (theo kích 0,6m x 0,6m x 1,5m), với 

loại xe 3,5 tấn, tổng thời gian vận chuyển 30 ngày. Lưu lượng xe tải vận chuyển nguyên 

vật liệu là 2 chuyến xe/ngày. 

Nhận xét: 

Theo tính toán thì tải lượng các chất gây ô nhiễm có trong khí thải nhỏ, số lượt vận 

chuyển nguyên vật liệu ít, khu vực dự án xa khu dân cư, môi trường khá thông thoáng nên 

tác động từ khí thải của xe vận chuyển nguyên vật liệu nhỏ, không đáng kể. 

4.1.1.2. Đánh giá dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải  

(1). Tác động do ồn, rung 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn và rung phát sinh chủ yếu từ: 

- Máy móc, thiết bị. 

- Xe tải vận chuyển nguyên vật liệu. 

Tiếng ồn có tần số cao khi các phương tiện máy móc sử dụng nhiều, hoạt động liên 

tục. Khả năng lan truyền tiếng ồn tại khu vực thi công của dự án lan truyền tới khu vực 

xung quanh được xác định theo Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ như sau: 

Bảng 4.3 Bảng liệt kê mức độ ồn của các thiết bị 

STT 
Hệ thống máy 

thi công 

(1) 

Mức ồn cách nguồn 1m 

(dBA) 

(2) 

Mức ồn 

cách nguồn 

20m (dBA) 

(2) 

Mức ồn 

cách nguồn 

50m (dBA) Khoảng Trung bình 

1 Máy ủi - 93,0 67,0 59,0 

2 Máy cạp đất, máy san  80,0 – 93,0 86,5 60,5 52,5 

3 Xe tải 82,0 – 94,0 88,0 62,0 54,0 

QCVN 26:2010/BTNMT 70dBA 

(Nguồn: (1) – Mackernize, L.Da, năm 1985; (2) – Ô nhiễm không khí, tác giả Phạm 

Ngọc Đăng) 

Do ở nước ta chưa có Quy chuẩn cụ thể về mức độ tiếng ồn cho công tác thi công 

xây dựng nói chung. Tuy nhiên, theo Quy chuẩn Việt Nam 26:2010/BTNMT đã ban 

hành về mức ồn cho phép tiếng ồn tại các vị trí làm việc không quá 70dBA. 

Khu vực dự án nằm trong khu vực xa dân cư sinh sống nên tiếng ồn sinh ra từ 

quá trình thi công xây dựng chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến nội bộ khu vực dự án, tác động 

từ ồn, rung không đáng kể do dự án xây dựng các hạng mục đơn giản, không sử dụng 

nhiều máy móc thi công. 
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Tiếng ồn và độ rung do xe vận chuyển nguyên vật liệu chạy trên đường sẽ gây ảnh 

hưởng đến khu dân cư nằm ở hai bên tuyến đường vận chuyển, độ ồn do xe vận chuyển 

gây ra khi chạy qua khoảng 80 dB. Tiếng ồn này chỉ tác động tức thời lúc xe chạy qua 

chứ không liên tục nên mức tác động đối với dân cư không cao. 

(2). Tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Khu vực dự án hiện hữu 12 hộ dân đang sinh sống trên 26 ngôi nhà (12 ngôi nhà 

kết cấu tường gạch và 14 ngôi nhà vách và mái bằng tôn). Việc đền bù nếu không thỏa 

đáng sẽ ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân bị giải tỏa. 

(3). Tác động do các rủi ro, sự cố 

a.Tai nạn giao thông 

Số lượt xe tải để vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm gia tăng mật độ phương tiện 

lưu thông trên tuyến đường QL1A và đường vào dự án có thể gây các tai nạn đáng tiếc 

cho người tham gia giao thông trên đường gây tổn hại đến tính mạng, tài sản của người 

dân. 

- Hoạt động vận chuyển khi đi ngang qua khu dân cư, trường học nếu không có 

phương án bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, phương án điều tiết lưu lượng xe vận 

chuyển cũng như không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông làm tăng nguy cơ 

xảy ra tai nạn giao thông.  

Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong giai đoạn xây dựng như: 

+ Lái xe không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông: phóng nhanh, vượt 

ẩu; chở quá tải trọng, đi không đúng tuyến đường quy định. 

+ Lái xe trong tình trạng không tỉnh táo: có chất kích thích (rượu bia, ma túy,…) 

trong người dẫn đến không làm chủ được tay lái, tốc độ; Lái xe trong tình trạng mất ngủ, 

dễ ngủ gật. 

+ Không điều tiết xe ra vào dự án hợp lý, dẫn đến nhiều xe tập trung vận chuyển 

cùng lúc dễ xảy ra tai nạn giao thông. 

Chủ dự án sẽ phối hợp với chủ thầu xây dựng kế hoạch điều động xe ra vào hợp 

lý, yêu cầu các lái xe tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, giờ giấc vận chuyển 

nhằm giảm thiểu các tác động này. 

 b. Sự cố tai nạn lao động trong quá trình thi công dự án 

An toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm của chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng 

cho đến người lao động trực tiếp thi công trên công trường. Tai nạn lao động có thể xảy 

ra tại bất cứ các hoạt động nào trong quá trình thi công có sử dụng lao động nếu không 

tuân thủ đúng quy trình an toàn lao động. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn 

lao động: 

- Tai nạn do bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động hoặc do thiếu ý 

thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động của công nhân thi công. 

Các nguyên nhân rủi ro: tai nạn do vận chuyển, tai nạn giật điện… Vào những 

ngày mưa nguy cơ tai nạn lao động càng tăng cao do trơn trợt dẫn đến trượt té cho người 

lao động, dễ xảy ra sự cố về điện 

c .Sự cố rò rỉ nguyên nhiên vật liệu và cháy nổ 
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- Các nguyên nhân có thể xảy ra sự cố cháy nổ trong giai đoạn thi công xây dựng 

bao gồm: 

+ Sự cố cháy do điện: trong giai đoạn thi công xây dựng hầu như các nhu cầu dùng 

điện đều phải đấu nối tạm bợ, chính vì vậy khả năng gây ra cháy nổ là rất cao do chập 

điện, dây dẫn điện bị quá tải, điện trở tiếp xúc quá lớn, gây thiệt hại lớn về kinh tế, thậm 

chí có thể gây tai nạn lao động cho công nhân vận hành. 

+ Sự cố cháy do nguyên liệu dầu DO: nguyên liệu dầu dùng cho các phương tiện 

vận chuyển nội bộ và các phương tiện thi công thường được lưu trữ trong khu vực dự 

án. Nếu nơi lưu trữ này (kho, bãi) nằm gần hệ thống cung cấp điện, nơi có gia nhiệt, thì 

nguy cơ dẫn đến cháy nổ rất dễ xảy ra. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm 

trọng về con người, vật chất và môi trường xung quanh; 

+ Việc bất cẩn trong sử dụng lửa của công nhân thi công công trình (hút thuốc 

lá, đun nấu…) có thể gây cháy và gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng về người và 

tài sản. 

+ Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (hàn xì, đun…) có thể gây ra 

cháy, phỏng hay tai nạn lao động nếu như không có ý thức và các biện pháp phòng ngừa 

kịp thời. 

- Các tác động do sự cố cháy nổ gây ra: 

+ Thiệt hại về tài sản do sự phá huỷ của sự cố cháy nổ là rất lớn; 

+ Gây thiệt hại về tính mạng con người; 

+ Ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. 

* Đánh giá chung về các vấn đề môi trường của giai đoạn thi công: 

- Ở thời điểm hiện tại, quá trình thi công chủ yếu nằm ở khu vực mở rộng với 

một số hoạt động chính như xây dựng các rãnh thoát nước, dọn lớp phủ bề mặt. Còn lại 

các hoạt động được đề cập ở trên đan xen trong giai đoạn vận hành vì hoạt động đào đất, 

vận chuyển làm lớp phủ diễn ra trong suốt thời gian vận hành còn lại của bãi chôn lấp. 

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện  

4.1.2.1. Giảm thiểu tác động của các nguồn phát sinh chất thải 

(1). Về nước thải 

a. Giảm thiểu nước thải sinh hoạt của công nhân 

- Ưu tiên tuyển dụng nhân công địa phương có điều kiện tự túc ăn ở.  

- Để hạn chế tác động do nước thải sinh hoạt, công nhân trong dự án sử dụng nhà 

vệ sinh của BCL Lương Hòa hiện hữu.  

- Tuyên truyền cho công nhân về ý thức giữ vệ sinh môi trường chung. 

- Nghiêm cấm công nhân xả thải ra môi trường xung quanh gây mất vệ sinh khu 

vực, ảnh hưởng đến cảnh quan.  

b. Giảm thiểu nước thải vệ sinh xe, máy móc thi công  

Các hạng mục thực hiện trong giai đoạn này chỉ phát sinh một lượng rất nhỏ nước 

thải từ công tác trộn vôi vữa gây ảnh hưởng chất lượng môi trường nước của khu vực với 

mức độ nhỏ không đáng kể, xung quanh khu vực dự  án chủ yếu đất trống và đất trồng 
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cây không có dân cư sinh sống do vậy nước thải xây dựng có thể cho chảy tràn và tự thấm. 

Điều này có thể chấp nhận được vì lưu lượng trong giai đoạn xây dựng là không nhiều. 

c. Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

- Thu gom và quản lý tốt các loại chất thải rắn phát sinh tại khu vực thi công xây 

dựng.  

-Thường xuyên vệ sinh công trường định kỳ, che phủ các bãi vật liệu, khu vực 

chứa xăng dầu. 

- Trong quá trình vận hành và bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công, dầu nhớt sẽ 

được thu gom một cách triệt để, không đổ một cách tuỳ tiện và hạn chế thấp nhất lượng 

dầu nhớt rơi vãi ra ngoài. 

- Khu vực đào, đắp được đầm chặt ngay sau đó. 

- Tập trung thi công nhanh hệ thống thoát nước mưa và taluy để hạn chế tác động 

do nước mưa cũng như phòng ngừa nguy cơ sạt lở. 

- Trong giai đoạn thi công, do chưa có hệ thống cống thoát nước mưa nên dự án 

thiết lập hệ thống rãnh thoát nước mưa tạm thời và đưa về hồ điều hòa. Biện pháp này 

sẽ có hiệu quả nhất định khi có mưa lớn nhằm tránh hiện tượng ngập úng cục bộ trên 

công trường, hạn chế nước thoát không gây xói mòn, sạt lở.  

- Dự án sẽ thực hiện ưu tiên xây dựng hệ thống thoát nước mưa trước nhằm dẫn 

lượng nước mưa chảy qua khu vực dự án được thoát nhanh chóng, không ảnh hưởng 

đến hoạt động xây dựng trên công trường.  

 (2). Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải nguy hại 

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí 02 thùng đựng rác dung tích 150 lít có nắp đậy chuyên dụng tại các vị trí 

phù hợp để công nhân dễ dàng thấy như: bố trí tại lán trại, khu vực nghỉ trưa cho công 

nhân, các khu vực làm việc tránh tình trạng công nhân vứt rác bừa bãi ra bên ngoài khu 

vực dự án. 

Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt: loại có thể tái chế được thu gom và 

bán phế liệu (vỏ lon, sắt thép vụn, hộp nhựa, túi nylon, giấy…) và loại không có khả 

năng tái sử dụng (lá cây, cỏ khô, thực phẩm thừa…). Các loại có khả năng tái chế (vỏ 

lon, sắt thép vụn, hộp nhựa, túi nylon, giấy…) sẽ được thu gom tập trung trong kho chứa 

và định kỳ bán lại cho người thu mua phế liệu. Loại không có khả năng tái chế sẽ được 

thu gom mỗi ngày, tiến hành đốt tại hố đốt rác bố trí cuối hướng gió. Sau khi đốt phải 

tiến hành tưới nước ngay để tránh lửa lan ra xung quanh. 

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa 

bãi bên ngoài khu vực dự án gây mất mỹ quan và tuân thủ nội quy đã đề ra trong quá 

trình xây dựng. 

- Tận dụng tối đa các vật dụng có thể tái sử dụng để giảm thiểu lượng rác thải 

phát sinh. 

- Thường xuyên quét dọn, vệ sinh sạch sẽ tại khu vực công trường không để rác 

thải rơi vãi, phát tán ra khu vực xung quanh gây mất vệ sinh. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, đặc biệt không 

vứt rác bừa bãi ra khu vực bên ngoài dự án. 



Giấy phép môi trường dự án: Mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang  41 

b. Đối với chất thải rắn xây dựng 

- Các loại có thể tái sử dụng như vụn sắt, bao bì xi măng,… được thu gom, tái sử 

dụng hoặc bán phế liệu. Lượng chất thải này sẽ được tập trung trong kho chứa của công 

trường và định kỳ bán cho người thu mua phế liệu. 

- Với các nguyên liệu dư thừa, xà bần,… được thu gom và tập trung lại một khu 

vực nhất định trong khu vực dự án vào cuối ngày làm việc để sử dụng lại cho các mục 

đích khác.  

 - Chất thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công sẽ được thực hiện theo 

Nghị định 38/20015/NĐ-CP và Thông tư số 08/2017/TT-BXD. 

c. Đối với chất thải rắn nguy hại 

-Trang bị 01 thùng chứa dầu mỡ loại 200 lít đặt tại kho chứa khu vực công trường. 

- Vị trí lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo về tính an toàn: không bị rò rỉ, không 

bay hơi phát tán, không chảy tràn (kín), bên ngoài có dán nhãn cảnh báo theo đặc tính 

nguy hại của chất thải, để riêng biệt theo từng loại trong kho bãi; 

- Đối với các dạng dung môi, dầu nhớt thải có thể sử dụng bao bì lưu chứa đa dạng 

hơn, thường bằng nhựa, kim loại nhưng phải đảm bảo các yếu tố khác như an toàn về 

độ kín, không rò rỉ, phù nề; 

- Tận dụng ngay bao bì chứa nguyên liệu ban đầu (sau khi đã sử dụng xong) để 

lưu giữ CTNH phát sinh từ quá trình thi công; 

- Do giai đoạn xây dựng diễn ra trong thời gian ngắn, các hạng mục xây dựng đơn 

giản nên lượng chất thải nguy hại phát sinh không nhiều, chủ dự án sẽ tiến hành thu gom 

và lưu giữ tạm tại kho chứa đến khi dự án đi vào hoạt động sẽ ký kết hợp đồng với các 

đơn vị có khả năng tái chế hoặc tiêu hủy chất thải nguy hại để thu gom và xử lý các loại 

chất thải này định kỳ. 

- Việc quản lý chất thải nguy hại được thực hiện theo đúng Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất 

thải nguy hại.  

(3). Về bụi và khí thải 

a. Giảm thiểu tác động do hoạt động đào, đắp 

- Hoạt động thi công theo lối cuốn chiếu, làm đến đâu dứt điểm đến đó. 

- Sử dụng nước để phun giảm thiểu bụi tại khu vực đào, đắp vào những ngày nắng, 

thực hiện che chắn khi đào, đắp tại các vị trí giáp ranh với khu vực dân cư. 

- Cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường 

như khẩu trang, găng tay, kính hàn, giày ủng, quần áo bảo hộ lao động.  

b. Giảm thiểu tác động do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu  

- Dùng bạt che phủ kín thùng xe khi vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng cát, 

đá, xi măng, nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán cũng như lượng vật liệu bị rơi vãi trên 

đường; 

- Vận chuyển nguyên vật liệu theo đúng trọng tải quy định và thường xuyên 

kiểm tra các phương tiện nhằm đảm bảo luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ 

thuật; Dùng nhiên liệu phù hợp với hàm lượng S thấp (0,05%) để giảm thiểu lượng 
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khí thải có chứa các khí độc hại vào môi trường không khí xung quanh;  

- Các lái xe được thường xuyên nhắc nhở và tuân thủ các quy định về tốc độ, 

không phóng nhanh, vượt ẩu. 

- Các phương tiện đi ra khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ (bánh xe, thùng 

xe) tránh vương vãi đất cát ra đường. 

- Có bảng hướng dẫn, đèn báo tại lối ra, lối vào của các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng. 

- Lập biển báo công trường xây dựng tại cổng ra vào khu vực dự án, lập các biển 

báo hướng dẫn chỉ đường trên khu vực dự án nhằm phòng tránh tai nạn giao thông. 

4.1.2.2. Giảm thiểu tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

(1). Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung 

- Không sử dụng các phương tiện quá cũ gây tiếng ồn và rung động lớn. 

- Giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư, tuân thủ đúng tuyến đường được phép vận 

chuyển. 

- Vận hành máy móc đúng quy trình kỹ thuật và tắt những máy móc hoạt động 

gián đoạn nếu thấy không cần thiết. 

- Định kỳ bảo dưỡng máy móc, tra dầu mỡ bôi trơn các ổ trục để hạn chế phát 

sinh tiếng ồn. 

(2). Giảm thiểu các sự cố, rủi ro 

✓ Phòng ngừa tai nạn giao thông 

- Các chủ phương tiện vận tải đảm bảo tay nghề, chủ dự án ưu tiên những người 

có nhiều kinh nghiệm trong nghề. 

- Thường xuyên nhắc nhở các cán bộ, công nhân nghiêm túc chấp hành luật lệ giao 

thông khi tham gia giao thông. 

- Chúng tôi sẽ yêu cầu các chủ phương tiện chở vật liệu đúng tải trọng cho phép. 

- Đặt các biển báo hiệu để cảnh báo cho người dân được biết là khu vực có xe 

thường xuyên ra vào nhằm hạn chế tại nạn xảy ra. 

- Khi xe ra vào khu vực dự án cần phát tín hiệu cảnh báo để người tham gia giao 

thông trên đường QL1A và đường bê tông vào dự án hạn chế tốc độ và đảm bảo sự an 

toàn khi đang lưu thông trên đường. 

✓ Tai nạn lao động 

Để bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn lao động cho công nhân 

trong giai đoạn xây dựng, dự án thực hiện các biện pháp sau đây: 

- Giám sát và kiểm tra về vệ sinh môi trường và an toàn lao động của công nhân; 

- Phổ biến cho tất cả các cán bộ công nhân thi công trên công trường hiểu biết về 

nội quy lao động và an toàn lao động, thường xuyên nhắc nhở đôn đốc công nhân thực 

hiện đúng nội quy. 

- Trang bị cho công nhân thi công các thiết bị, máy móc và trang thiết bị bảo hộ 

lao động đầy đủ. Các phương tiện bảo hộ lao động tối thiểu trang bị cho công nhân là 



Giấy phép môi trường dự án: Mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang  43 

quần áo, nón bảo hộ lao động, khẩu trang,…  

✓ Sự cố cháy nổ 

* Biện pháp an toàn cháy nổ 

- Hạn chế các nguồn dễ phát sinh cháy, nổ như lửa, chập điện, hàn điện, đun nấu 

tại công trường, hút thuốc ...  

- Ban hành nội quy cấm công nhân không được hút thuốc, không gây phát lửa tại 

các khu vực có thể gây cháy. 

- Tăng cường các biện pháp an toàn về phòng chống cháy, nổ tại các khu vực dễ 

cháy (lưu giữ nhiên liệu) như gắn biển cấm lửa, lập rào chắn cách ly. 

- Khu vực kho chứa nhiên liệu có nền cao hơn so với khu vực xung quanh, có đê 

bao quanh để chống tràn dầu; 

- Đảm bảo khoảng cách ly an toàn đối với khu vực bảo quản nhiên liệu: xa láng 

trại công nhân ở khoảng cách 40m, xa nhà dân ở khoảng cách 60m. 

- Nhiên liệu được đựng hoặc chứa trong các thùng chuyên dụng, đảm bảo kín, 

không gây rò rỉ; 

- Hạn chế sự rò rỉ nhiên liệu trong quá trình tiếp nhận và cấp phát xăng dầu. Có hệ 

thống thu gom, tách dầu rơi vãi, rò rỉ; 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại các kho (bình bọt, bình CO2, cát, hồ 

nước,…). 

* Đối với các thiết bị điện 

- Ngắt cầu dao điện, chuyển hộp công tơ điện ra ngoài đặt cao và có hộp bao che 

an toàn khi trời mưa. 

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện.  

- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn.  

- Tổ chức cảnh giới và treo biển báo khi sửa chữa điện.  

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

4.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành 

Bảng 4.4 Nguồn gây tác động và đối tượng bị tác động có liên quan đến chất 

thải và không liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động 

ST

T 
Hoạt động 

Nguồn gây tác động 

liên quan đến chất 

thải 

Nguồn gây tác 

động không liên 

quan đến chất thải 

Đối tượng bị tác 

động 

1.  
Phương tiện vận 

chuyển rác 

- Bụi, khí thải  

- Mùi hôi từ các xe 

chở rác 

- Nước rửa xe rác 

- Tiếng ồn. 

- Gây ùn tắc, tai nạn 

giao thông 

- Môi trường không 

khí, đất, nước 

- Người dân sống 

dọc các tuyến đường 

vận chuyển 
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ST

T 
Hoạt động 

Nguồn gây tác động 

liên quan đến chất 

thải 

Nguồn gây tác 

động không liên 

quan đến chất thải 

Đối tượng bị tác 

động 

2.  

Sinh hoạt của 

nhân viên tại 

BCL 

- Nước thải sinh hoạt 

- Rác thải sinh hoạt. 

An ninh, trật tự tại 

khu vực 
- Môi trường không 

khí, đất, nước khu 

vực 

 
3.  Chôn lấp rác 

- Nước rỉ rác 

- Khí thải, mùi hôi từ 

hố chôn lấp 

- Mùi hôi 

- Tiếng ồn, độ rung 

4.  Đào đất phủ rác - Bụi, khí thải - Tiếng ồn, độ rung 

5.  
Hệ thống xử lý rỉ 

rác 
- Mùi hôi, bùn thải 

-Tiếng ồn máy bơm, 

máy thổi khí,… 

- Môi trường không 

khí, đất, nước 

6.  Nước mưa 
- Có thể làm gia tăng 

lượng nước rỉ rác 

- Gây ngập úng, sụt 

lún 

- Khu vực BCL và 

khu vực lân cận. 

4.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh chất thải 

(1) Tác động do chất thải rắn  

- Trong thời gian vận hành, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh không nhiều khoảng 

10 kg/ngày (10 người x 1 kg/người/ngày). Bao gồm: bao bì, giấy, bao nylon, vỏ chai, 

ống hút, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa…Cùng với chất thải rắn phát quan (chủ yếu là 

thực vật) ước tính khoảng 2.000 kg/tháng được thu gom và chôn lấp tại BCL hiện hữu, 

không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh.  

- Đối với chất thải sau khi xe chở đến mà chưa được chôn lấp liền, nếu quản lý 

không tốt lượng rác thải khi gặp thời tiết bất lợi như gió, mưa…thì sẽ làm phát tán vào 

môi trường xung quanh, gây mất mỹ quan và có nguy cơ làm ô nhiễm đến môi trường 

không khí, đất, nước nước ngầm). Do vậy, vấn đề này cần phải đặc biệt quan tâm ngay 

từ giai đoạn thiết kế để giảm thiểu tác động. 

- Khi BCL đi vào hoạt động, song hành với đó là quá trình vận hành hệ thống xử 

lý nước rỉ rác. Với công nghệ xử lý bằng sinh học nên sẽ sinh ra một lượng bùn tại các 

hồ xử lý. Bùn này sẽ được nạo vét định kỳ và chôn lấp cùng với rác thải sinh hoạt. 

* Đối với chất thải rắn nguy hại gồm dẻ lau chùi máy móc, thiết bị,…ước tính 

khoảng 105 kg/tháng nếu không được thu gom đúng nơi quy định sẽ gây ảnh hưởng đến 

môi trường xung quanh dự án. 

(2) Tác động đến môi trường không khí 

a. Tác động do bụi, khí thải  từ các phương tiện vận chuyển rác thải từ các khu 

vực đến bãi chôn lấp 

- Khi Bãi chôn lấp chất thải rắn đi vào hoạt động, để đảm bảo cho việc vận chuyển 

một lượng lớn rác thải từ các khu vực trong thị xã về bãi chôn lấp, dự kiến sẽ có khoảng 

7 chuyến xe/ngày. 

Trong quá trình hoạt động, các phương tiện vận tải này sử dụng nhiên liệu chủ 
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yếu là xăng và dầu Diezel sẽ thải ra môi trường một lượng khói thải có chứa các chất 

gây ô nhiễm như: Bụi, NO2, SO2, CO, CO2, CxHy. 

Từ lượng xe hoạt động trong giờ cao điểm và thành phần khí thải của xe khi 

hoạt động, có thể tính được một cách tương đối tải lượng của các chất gây ô nhiễm 

phát sinh bởi hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải trong khu vực dự án 

trong giờ cao điểm. 

Bảng 4.5 Thành phần các chất gây ô nhiễm trong khói thải xe ô tô 

Đơn vị: mg/m3 

STT 
Tình trạng vận hành 

CxHy 

(ppm) 
CO (%) NO2 (%) CO (%) 

1 Chạy không tải 750 5,2 30 9,5 

2 Chạy chậm 300 0,8 1.500 12,5 

3 Chạy tăng tốc 400 5,2 3.000 10,2 

4 Chạy giảm tốc 4.000 4,2 60 9,5 

Hệ số ô nhiễm của xe ôtô được trình bày trong bảng 4.14 dưới đây: 

Bảng 4.6 Hệ số ô nhiễm của xe ô tô 

STT Chất gây ô nhiễm Hệ số ô nhiễm  Đơn vị 

1 CO 291 (kg/1.000 lít) 

2 CxHy 33,2 (kg/1.000 lít) 

3 NOx 11,3 (kg/1.000 lít) 

4 SO2 0,9 (kg/1.000 lít) 

 (Nguồn: Tài liệu thống kê  ECO) 

  Tải lượng từ hoạt động giao thông khi vận chuyển rác thải (dự kiến 7 chuyến xe 

hoạt động/ngày, quãng đường vận chuyển trung bình 7km/chuyến, trung bình 50 

lít/ngày) được trình bày tại bảng 4.15 

Bảng 4.7 Tải lượng từ hoạt động giao thông vận chuyển rác 

STT Chất gây ô nhiễm Tải lượng ô nhiễm  Đơn vị 

1 CO 11,55 kg 

2 CxHy 1,66 kg 

3 NOx 0,56 kg 

4 SO2 0,045 kg 

Đây là các nguồn di động rất khó kiểm soát và có thể gây các tác động xấu đến 

môi trường xung quanh nếu các phương tiện không được bảo dưỡng tốt cũng như 

không có những biện pháp quản lý thích hợp. Hàng ngày, số lượng xe vận chuyển rác 

sẽ gây ra một lượng bụi nhất định, khói thải cũng như cuốn bụi dọc đường. Các hạt 

bụi này phần lớn có kích thước lớn nên sẽ không phát tán đi xa do đó các tác động chủ 
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yếu đến cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp còn tác động đến môi trường sống 

của người dân xung quanh là không đáng kể.  

b. Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đào đất phủ rác tại khu vực mở rộng 

➢ Bụi phát sinh do đào đất phủ rác 

Hiện nay, bãi chôn lấp đang tiếp nhận khối lượng rác chôn lấp khoảng 485 

tấn/ngày (theo số liệu thống kê nghiệm năm 2020 tại Bãi chôn lấp Lương Hòa), với 

qui định theo Thông tư 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD và quy trình vận hành đã 

được xác lập thì với chiều dầy lớp rác khoảng 2m, cần tiến hành phủ đất dày 0,15-

0,20m nhằm cách ly rác với môi trường xung quanh.  

Như vậy, với khối lượng tiếp nhận 484,23 tấn/ngày thì lượng đất phủ cần phải 

có hằng ngày là 72,75 m3  

Tải trọng trung bình của đất cát là 1,45 tấn/m3 

Hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình san nền được tính theo công thức sau: 

( )
( ) 4,1

3,1

2/

2,2/
0016,0

M

U
kE =  

Trong đó: 

E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn, g/m3) 

k: hệ số không thứ nguyên, đặc trưng cho kích thước bụi (k = 0,74) 

U: Vận tốc gió trung bình khu vực dự án (m/s) (2,4 m/s) 

M: Độ ẩm của vật liệu (20%) 

Tính được E = 0,033 kg bụi/tấn đất cát. 

Tổng tải lượng bụi phát sinh trong toàn bộ thời gian thi công san lấp của dự án là: 

0,033 x 72,75 x 1,45  = 3,48 kg/ngày 

Mức độ ô nhiễm bụi ở quy mô toàn bộ khu vực trong điều kiện đứng gió được đánh 

giá theo mô hình Gauss cải tiến theo bảng sau: 

Bảng 4.8 Đánh giá về mức độ ô nhiễm bụi do quá trình đào đất cát 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Hệ số phát thải bụi bề 

mặt (*) (g/m2/ngày) 

Nồng độ bụi trung 

bình (**) (mg/m3) 

QCVN 05:2009/BTNMT 

(trung bình 1h) (mg/m3) 

3,48 0,034 0,425 0,3 

Ghi chú:  

(*): Hệ số tải lượng bụi bề mặt (g/m2/ngày) = Tải lượng(kg/ngày) x 103/Diện tích 

(m2). 

- Diện tích mặt bằng thi công, S = 10.340 m2 

(**): Nồng độ bụi trung bình (mg/m3)= hệ số tải lượng (g/m2/ngày) x 103/8giờ/H 

(m)  
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- H = 10m (vì chiều cao đo các thông số khí tượng là 10 m); 

Nhận xét: 

Qua kết quả cho thấy nồng độ bụi phát tán ra môi trường do ảnh hưởng của hoạt 

động đào đắp (ở điều kiện đứng gió) cao hơn 1,89 lần so với ngưỡng cho phép của quy 

chuẩn. Tuy nhiên, xung quanh khu vực dự án không có dân cư, trồng nhiều cây cối nên 

bụi phát sinh chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân thi công tại dự án và môi trường không 

khí trong khu vực dự án. 

➢ Khí thải phát sinh do vận chuyển đất phủ rác 

Phương tiện vận chuyển đất phủ rác là xe tải động cơ Diezen có tải trọng 14 tấn. 

Nhiên liệu sử dụng là dầu diezen. Trong quá trình hoạt động, nhiên liệu bị đốt cháy sẽ 

thải ra môi trường lượng khói thải khá lớn chứa các chất ô nhiễm không khí như: Bụi 

khói, SO2, CO2, CO, NOx, VOC,… 

     Mức độ phát thải các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhiệt độ, không 

khí và vận tốc xe chạy, quãng đường vận chuyển, loại nhiên liệu, các biện pháp kiểm 

soát ô nhiễm. Xe sử dụng trong này là xe tải chạy dầu diezen> 3,5 tấn. 

Bảng 4.9 Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính 

Loại xe 
CO                           

(kg/1000km) 

Tổng bụi-            

muội khói               

(kg/1000km) 

SO2                           

(kg/1000km) 

NOx                                      

(kg/1000km) 

Xe tải dộng cơ 

diezen ≥3,5 tấn 
7,3 1,6 7,26S 18,2 

(Nguồn: WHO, 2003) 

       Ghi chú: S: là hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (S chiếm 0,05%) 

Dựa trên phương pháp xác định nhanh nguồn thải của các loại xe theo hệ số ô 

nhiễm không không khí theo giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, tải 

lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện vận tải thải ra trong tuyến đường khu vực 

thi công ước tính theo công thức: E= n x k (kg/ 1000km.h) 

Trong đó: n: là số lượng xe lưu thông trong thời điểm 1h (xe/h); 

                 k: là hệ số phát thải của các xe vận chuyển (kg/1000km)  

Lượng đất phủ cần phải có hằng ngày là 72,75 m3. Với loại xe tải 14 tấn thì chở 

được khoảng 9m3 đất. Số chuyến xe vận chuyển đất là 8 chuyến xe/ngày. 

Như vậy, số lượt xe trung bình trong 1h là 1 xe/h (thời gian làm việc 1 ngày là 8h).  

Tải lượng các chất ô nhiễm lớn nhất do quá trình vận chuyển của Dự án là: 

ESO2 =1 x 7,26 x 0,05% = 0,036 kg/1000km.h = 1 x 10-5mg/m.s; 

ENOX = 1 x 18,2 = 18,2 kg/1000km.h= 0,005 mg/m.s; 

ECO = 1 x 7,3 = 7,3 kg/1000km.h = 0,002 mg/m.s; 

E bụi khói  = 1 x 1,6 = 1,6 kg/1000km.h = 0,00044 mg/m.s; 

Nhận xét: 

Theo tính toán thì tải lượng các chất gây ô nhiễm có trong khí thải nhỏ, số lượt vận 

chuyển ít và chỉ trong khu vực dự án, quãng đường vận chuyển trung bình khá ngắn 
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khoảng 300m. Khu vực dự án xa khu dân cư, môi trường khá thông thoáng, cây xanh 

trồng xung quanh nên tác động từ khí thải của xe vận chuyển đất phủ là không đáng kể. 

c.  Khí thải phát sinh từ bãi chôn lấp 

 Thành phần các khí có trong bãi chôn lấp 

Thông thường, chất hữu cơ có trong rác thải được phân làm hai loại: (1) các chất 

có khả năng phân hủy nhanh (3 tháng đến 5 năm) và (2) chất hữu cơ có khả năng phân 

hủy chậm ( 50 năm). Tỷ lệ chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học tùy thuộc rất 

nhiều vào hàm lượng lignin của chất thải. Dưới những điều kiện thông thường, tốc độ 

phân hủy được xác định trên cơ sở tốc độ sinh đạt cực đại trong vòng hai năm đầu, sau 

đó giảm dần và kéo dài trong vòng 25 năm hoặc hơn nữa.  

Bảng 4.10 Thành phần chất hữu cơ trong rác có khả năng phân hủy sinh 

học nhanh và chậm 

STT Thành phần chất hữu cơ 
Khả năng phân hủy sinh học 

Nhanh Chậm Không phân hủy  

1 Rác thực phẩm x   

2 Giấy báo x   

3 Giấy loại x   

4 Carton x   

5 Plastic   x 

6 Vải  x  

7 Cao su  x  

8 Da  x  

9 Rác vườn x   

10 Gỗ  x  

11 Các chất hữu cơ khác  x  

Nguồn: Tchobanoglous và cộng sự, 1993. 

Bảng 4.11 Khả năng phân hủy sinh học các chất hữu cơ có trong rác sinh 

hoạt 

STT 
Thành phần chất 

hữu cơ 

Hàm lượng lignin 

(% VS) 

Phần % có khả năng phân 

hủy sinh học (%VS) 
1 Rác thực phẩm 0,4 0,82 

2 Giấy báo 21,9 0,22 

3 Giấy loại 0,4 0,82 

4 Carton (Bìa) 12,9 0,47 

5 Rác vườn 4,1 0,72 

(Nguồn:  Tchobanoglous và cộng sự, 1993). 



Giấy phép môi trường dự án: Mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang  49 

Ghi chú: 

- VS: chất rắn bay hơi 

 - Phần có khả năng phân hủy sinh học = 0,83 – 0,028 LC (LC là hàm lượng 

lignin) 

Những chất phân huỷ bị hoà tan một phần và sẽ chảy theo nước rỉ ra ngoài, những 

khoáng chất không hoà tan sẽ tồn lưu trong bãi rác và sẽ tạo thành khí trong một thời 

gian xác định. Thành phần của khí gas trong giai đoạn đầu chủ yếu là carbondioxide 

(CO2) và một số loại khí như N2 và O2. Sự có mặt của khí CO2 trong bãi chôn lấp tạo 

điều kiện cho vi sinh vật kỵ khí phát triển và từ đó bắt đầu giai đoạn hình thành khí 

methane. Như vậy, các sản phẩm khí chủ yếu được tạo thành ở bãi rác là Methane, 

Amoniac, Sulphua hydro, Carbondioxide,… 

Thành phần khí thải được tìm thấy ở bãi chôn lấp CTR được thể hiện ở bảng 

4.10:  

Bảng 4.12 Thành phần một số chất khí cơ bản trong khí thải bãi rác 

STT Thành phần khí % thể tích 

1 CH4 45 - 60 

2 CO2 40 - 60 

3 N2 2 - 5 

4 O2 0,1 - 1,0 

5 NH3 0,1 - 1,0 

6 SOx, H2S, mercaptan… 0 - 1,0 

7 H2 0 - 0,2 

8 CO 0 - 0,2 

9 Chất hữu cơ bay hơi vi lượng 0,01 - 0,6 

    (Nguồn: Handbook of Solid waste Management, 1994.) 

 Ngoài ra, trong thành phần của khí bãi rác còn chứa một số khí khác nữa như 

hydrocacbon (CH2); Toluend (C6H5CH3); Benzen (C6H6) trong điều kiện bãi chôn lấp 

hoạt động ổn định sau thời gian từ 1 – 2 năm. 

 Cơ chế hình thành các khí từ bãi chôn lấp 

 Các loại rác thải dễ phân hủy (như thực phẩm, trái cây hỏng …) trong điều kiện 

nhiệt độ và độ ẩm thích hợp (nhiệt độ tốt nhất là 350C và độ ẩm 70 - 80%) sẽ được các 

vi sinh vật phân hủy tạo ra mùi hôi và nhiều loại khí gây ô nhiễm khác có tác động xấu 

đến môi trường, sức khỏe và khả năng hoạt động của con người. 
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Hình 1. Cơ chế sinh hóa diễn ra trong hố chôn chất thải rắn 

Quá trình hình thành các khí chủ yếu từ BCL xảy ra như sau: 

Trong điều kiện kỵ khí: gốc sulfate có trong rác có thể bị khử thành sulfide (S2), 

sau đó sunfide tiếp tục kết hợp với ion H+ để tạo thành H2S, một chất có mùi hôi khó 

chịu theo phản ứng sau: 

2 CH3CHCOOH + SO4
2- → 2 CH3COOH + S2- + H2O + CO2 

S2-+ 2 H+ → H2S 

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ, trong đó có chứa sulfur trong chất thải rắn 

sẽ tạo thành các chất có mùi hôi đặc trưng như: Methyl mercaptan và axit amino butyric. 

CH3SCH2 CH(NH2)COOH    →   H3SH         +      CH3 CH2 CH2(NH2)COOH. 

Methionine                           Methyl mercaptan          Aminobutyric acid 

  Methyl mercaptan có thể phân hủy tạo ra methyl alcohol và H2S. Quá trình phân 

hủy rác thải chứa nhiều đạm bao gồm cả quá trình lên men chua, lên men thối, mốc 

xanh, mốc vàng … có mùi ôi thiu. 

  Đối với các acid amin: tùy theo môi trường mà CTR có chứa các acid amin sẽ bị 

vi sinh vật phân hủy trong điều kiện kỵ khí hay hiếu khí. 
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  Trong điều kiện hiếu khí: acid amin có trong rác thải hữu cơ được men phân giải 

và vi khuẩn tạo thành acid hữu cơ và NH3 (gây mùi hôi). 

R – CH(COOH) – NH2 → R – CH2 –COOH + NH3 

  Trong điều kiện kỵ khí: acid amin bị phân hủy thành các chất dạng amin và CO2 

R – CH(COOH) – NH2 → R – CH2 - NH2 + CO2 

  Trong số các amin mới được tạo thành có nhiều loại gây độc cho người và động 

vật. Trên thực tế, các amin được hình thành ở hai quá trình kỵ khí và hiếu khí. Vì vậy 

đã tạo ra một lượng đáng kể các khí độc và cả vi khuẩn, nấm mốc phát tán vào không 

khí. 

 Diễn biến thành phần khí thải ở phần lớn các bãi chôn lấp trong 48 tháng đầu 

được thể hiện trong bảng 4.19. 

Bảng 4.13 Diễn biến thành phần khí thải tại bãi chôn lấp 

STT Khoảng thời gian từ lúc 

hoàn thành chôn lấp 

(tháng) 

% trung bình theo thể tích 

N2 CO2 CH4 

1 0-3 5,2 88 5 

2 3-6 3,8 76 21 

3 6-12 0,4 65 29 

4 12-18 1,1 52 40 

5 18-24 0,4 53 47 

6 24-30 0,2 46 48 

7 30-36 1,3 50 51 

8 36-42 0,9 51 47 

9 42-48 0,4 53 48 

(Nguồn: Handbook of Solid waste Management, 1994) 

Dựa vào bảng 4.19 cho thấy: nồng độ CO2 trong khí thải bãi chôn lấp khá cao, 

đặc biệt trong 3 tháng đầu tiên. Khí CH4 được hình thành trong điều kiện phân hủy kỵ 

khí, chỉ tăng nhanh từ tháng 6 trở đi và đạt cực đại vào các tháng 30 -36.  

 Quá trình thoát khí trong BCL  

Mặc dù, hầu hết khí methane thoát vào không khí, cả khí methane và khí CO2 

đều tồn tại ở nồng độ lên đến 40% ở khoảng cách 400 ft (khoảng 120 m) từ mép của 

BCL không có lớp lót đáy. Đối với những BCL không có hệ thống thu khí, khoảng cách 

này thay đổi tùy theo đặc tính của vật liệu che phủ và cấu trúc đất của khu vực xung 

quanh. Khí CO2 có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí 1,5 lần và 
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của khí methane 2,8 lần, do đó, khí CO2 có khuynh hướng chuyển động về phía đáy của 

BCL. Đó là nguyên nhân khiến cho nồng độ khí CO2 ở những phần thấp hơn của BCL 

ngày càng gia tăng theo thời gian. Nếu lớp lót đáy BCL là lớp đất, khí CO2 có thể khuếch 

tán qua lớp này và tiếp tục chuyển động xuống phía dưới cho đến khi tiếp xúc với mạch 

nước ngầm. Khí CO2 dễ dàng hòa tan và phản ứng với nước tạo thành acid carbonic. 

                               CO2  +  H2O  →  H2CO3 

Phản ứng này là nguyên nhân làm giảm pH và có thể làm gia tăng độ cứng và 

hàm lượng khoáng chất trong nước ngầm. Ở một nồng độ khí CO2 xác định, phản ứng 

sẽ tiếp tục cho đến khi đạt trạng thái cân bằng như sau: 

                             H2O + CO2  

     

 CaCO3 + H2CO3           Ca2+ + 2 HCO3
- 

 Tính toán lượng khí thải phát sinh 

 Thông thường khí gas ở bãi chôn lấp có sản lượng lớn nhất là 5 năm đầu tiên, đạt 

được khoảng từ  4 – 14 m3CH4/1 tấn phế thải khô và kéo dài khoảng 20 năm kể từ khi 

giai đoạn yếm khí đầu tiên xuất hiện. Sau đó khả năng sản sinh khí bị giảm dần, thậm 

chí có bãi chỉ còn là hiện tượng nhỏ giọt (thu hồi khí trong tình trạng ngắt quãng), khi 

đó có thể tạm dừng việc thu hồi khí một thời gian. 

Để dự báo về khả năng thu hồi khí, có thể áp dụng phương pháp tính toán sau 

đây: 

* Thành phần hữu cơ trong rác:  

Theo kết quả phân tích thành phần rác của dự án thì thành phần rác dễ phân hủy 

chiếm tỷ lệ lớn, dao động từ 58-70% (tính trung bình là 70%). 

* Thời gian bán phân hủy của rác:  

Theo tài liệu “Solid Waste Landfill Engineering and Design” thì thời gian bán 

phân hủy của rác có nguồn gốc thực phẩm là 0,5 – 1,5 năm. Đối với điều kiện khí hậu ở 

Việt Nam thời gian bán phân hủy là khoảng 1 năm. Đối với các loại rác khác như giấy, 

gỗ, cao su, da... thời gian phân hủy khá lâu từ khoảng 5 - 25 năm. Thời gian còn lại 

lượng khí thải sinh ra ít dần và thường kéo dài. 

* Hệ số phát sinh khí 

Áp dụng mô hình tính toán lượng khí bãi rác phát sinh của Cục bảo vệ môi trường 

liên bang Mỹ - 1998 (Theo EPA - Solid Waste Disposal - 1998), và các thông số tính 

toán theo Cục thẩm định và báo cáo ĐTM - Hướng dẫn lấp báo cáo ĐTM Xử lý và vận 

hành BCL chất thải rắn sinh hoạt - 2009: 
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Bảng 4.14 Công thức tính toán lượng khí bãi rác phát sinh 

Lượng khí bãi rác phát sinh Lượng khí thải không phải là Methane 

(NMOC) 

Q = k.R.Lo.e-k(T-x)     (4) 
MNMOC = 2.Lo.R. (1-e-kt).CNMOC. (3,595x10-9) 

(5) 

- Q: Lượng khí methane phát thải 

trong năm dự báo (m3/năm). 

- Lo: tiềm nằng phát thải khí methane 

(m3/tấn rác): Lo = 200 m3/tấn rác. 

- R: lượng rác tiếp nhận TB hàng năm 

trong tuổi đời của ô chôn lấp 

(tấn/năm). 

- k: hệ số phát thải khí methane (năm 
-1): k = 0,21/năm. 

- x: Số năm chôn lấp rác (năm); 

- T : Năm dự báo. 

- MNMOC: Khối lượng phát thải của NMOC 

(tấn/năm). 

- Lo: lượng khí methane dự kiến phát sinh 

(m3/tấn): L0 = 200 m3/tấn. 

- R: lượng chất thải trung bình hàng năm 

(tấn/năm). 

- k: hằng số phát sinh khí bãi rác/khí methane 

(năm -1): k = 0,02/năm. 

- t: thời gian hoạt động của bãi rác (năm). 

- CNMOC: hàm lượng NMOC trong khí bãi rác 

(ppmv as Hexane): 8.000 ppmv as Hexane. 

Kết quả tính toán lượng khí bãi rác phát sinh được trình bày trong bảng 4.21 sau 

đây: 

Bảng 4.15 Lượng khí bãi rác phát sinh trong năm 

Hạng mục 

Kết quả 

Năm 

thứ 2 

Năm 

thứ 3 

Năm 

thứ 4 

Năm 

thứ 5 

Năm 

thứ 6 

Năm 

thứ 7 

Năm 

thứ 8 

Lượng khí bãi rác 

phát sinh (m3/s) 
0,473 0,538 0,649 0,706 0,799 0,881 0,973 

Lượng khí thải không 

phải là Methane 

(tấn/năm) 

240,32 285,24 324,45 360,55 201,23 241,41 282,98 

Kết quả ước tính từ bảng 4.21 trên cho thấy lượng khí thải phát sinh tăng dần 

theo từng năm, khi đó diện tích bãi gần như đã lấp đầy rác. Tuy nhiên trong thực tế 

lượng khí thải thoát ra chỉ chiếm khoảng 70% so với lý thuyết, khi đó lượng khí thoát 

ra cao nhất là thực tế chỉ khoảng 0,973 m3/s lượng khí này tăng theo từng năm. Như vậy 

lượng khí CH4 thoát ra từ bãi chôn lấp là khá cao nên rất cần có các biện pháp kiểm soát 

để hạn chế các tác động do CH4 gây ra. 

 Lượng khí thải phát sinh không phải khí methane cùng tăng theo thời gian BCL 

hoạt động, tuy nhiên từ khi BCL đóng cửa lượng khí này không thay đổi trong khoảng  

5- 25 năm sau khi đóng sau đó sẽ giảm dần.  
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Trong điều kiện bình thường thì hướng phát tán của các khí này sẽ phát tán vào 

môi trường không khí theo hướng gió tại khu vực dự án là  gió Đông Nam: 

+ Vào tháng (2,3 và 10): hướng gió chính là Đông Nam, địa hình hướng này là 

núi và không có dân cư sinh sống;  

+ Vào tháng (6,7 và 8): hướng gió chính là gió Tây Nam, hướng về địa hình núi 

và có khu dân cư sinh sống, vào các tháng này hướng gió thổi chính sẽ phát khí thải từ 

bãi rác theo hướng Tây Nam tuy nhiên hướng này có núi nên khi gặp núi hướng gió sẽ 

bị ảnh hưởng, phát tán theo nhiều hướng khác nên làm giảm nồng độ khí thải trong 

không khí xuống, ảnh hưởng không nhiều đến khu dân cư sinh sống cuối hướng gió. 

+Vào tháng 11,12,1 năm sau: hướng gió Đông Bắc là hướng gió chính. Tương tự 

như hướng gió Đông nam, thì hướng Đông Bắc của dự án là núi và có ít  dân cư sinh 

sống nên khí thải từ bãi chôn lấp không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. 

 Ngoài ra, lượng khí metan phát sinh nhiều (5 – 15%) sẽ gây ra sự cố cháy nổ. Tuy 

nhiên, khu vực dự án hiện nay nằm khá xa khu dân cư nên tác động do việc phát tán các 

khí này chủ yếu tới những người làm việc tại khu vực bãi rác. 

d. Tác động của mùi hôi 

 Theo các tài liệu khoa học, quá trình phân hủy sinh học kỵ khí các CTR tại các 

BCL chất thải sinh ra khoảng 168 hợp chất gây mùi như acid hữu cơ, rượu, aldehyt, hỗn 

hợp khí, este, sulphit, mercaptans… và hầu hết trong chúng đều có mùi đặc trưng. Nhìn 

chung có thể gây ra các nhóm gây mùi chính như sau: 

- Nhóm các acid béo bay hơi; 

- Nhóm các indols và hợp chất phenol; 

- Nhóm amonia và các amin bay hơi; 

- Nhóm các hợp chất chứa sulphua bay hơi như sulphit, mercaptans. 

Mùi hôi của các BCL được phát sinh từ các nguồn chính sau: 

+ Khâu đổ rác tươi: Do tác động của các vi sinh vật hiếu khí, một số hợp chất 

hữu cơ dễ phân hủy và các hợp chất amin trong rác, nhất là các thành phần thực phẩm, 

sẽ bị phân hủy sinh ra các hợp chất gây mùi chính như NH3, acid béo,…. Bên cạnh mùi 

hôi sinh ra từ rác tươi thì một phần mùi hôi cũng được sinh ra từ nước rỉ rác do trong 

thành phần của chúng chứa nhiều hợp chất hữu cơ dễ phân hủy. 

+ Phân hủy rác chôn lấp: Do tác động chủ yếu của các vi sinh vật kỵ khí, quá 

trình phân hủy sinh học sẽ diễn ra trong thời gian dài và lượng khí sinh ra rất lớn. Các 

hợp chất gây mùi do quá trình phân hủy này có nhiều thành phần khác nhau và tập trung 

chính như 4 nhóm gây mùi đã kể trên. Quá trình sinh ra mùi hôi ở công đoạn này phụ 

thuộc rất nhiều vào việc chôn lấp và biện pháp phủ kín. 
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+ Nước rỉ rác: Các hợp chất sinh mùi hôi được sinh ra trong quá trình phân hủy 

nước rỉ rác phụ thuộc vào bề mặt của các hồ chứa nước rỉ rác, biện pháp xử lý, điều kiện 

thời tiết của từng mùa,… 

Mùi hôi phát sinh do sự phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong rác thải dưới tác 

động của các vi sinh vật sử dụng các hợp chất hữu cơ làm thức ăn. Các loại vi sinh vật 

này bao gồm: vi khuẩn, nấm men và nấm mốc. Quá trình phân huỷ của các chất hữu cơ 

bởi hoạt động của vi sinh vật sẽ phát sinh một số khí như: NH3, CO2, CO, CH4,...  

  Mùi hôi phát sinh từ bãi chôn lấp chất thải rắn sẽ thu hút một số vật chủ trung gian 

gây bệnh như: ruồi, muỗi, nhặng, các loài gặm nhấm,... ảnh hưởng đến môi trường sống 

của  một số hộ dân ở phía Đông Bắc khu vực dự án.  

  Như vậy, khi dự án đi vào hoạt động sẽ tác động đến môi trường không khí xung 

quanh là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, cần có các biện pháp quản lý và xử lý nghiêm 

ngặt. Thời gian tác động từ khi bãi bắt đầu hoạt động và sau khi đóng bãi, phạm vi tác 

động khoảng 100200 m. 

Tuy nhiên, lượng rác chôn lấp không nhiều nên lượng khí thải sinh ra không 

đáng kể. Đồng thời, khu đất xây dựng Bãi chôn lấp cách xa khu vực dân cư, vùng đệm 

trồng cây nên các tác động do khí thải là không nghiêm trọng.  

(3) Tác động đến môi trường nước 

a. Nước thải sinh hoạt của công nhân viên 

Khi trang trại đi vào hoạt động có 10 công nhân làm việc. Với định mức nước cấp 

100 lít/người.ngày: 100 lít x 10 người = 1000 lít/ngày = 1 m3/ngày 

Lượng nước thải sinh hoạt bằng 80% lượng nước cấp. Do vậy lượng nước thải sinh 

hoạt của công nhân 0,8 m3/ngày. 

- Tác động do nước thải sinh hoạt:  

Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: các chất cặn 

bã, các chất lơ lửng, các hợp chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng và vi sinh gây bệnh (E. 

Coli…). Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy, chứa hàm lượng lớn 

các vi khuẩn Coli và các vi khuẩn gây bệnh khác nên có thể gây ô nhiễm nguồn  

Tuy nhiên, lưu lượng nước thải sinh hoạt của công nhân ít, cơ sở hạ tầng của 

BCL đã được hoàn thiện với nhà vệ sinh và bể tự hoại nên các tác động đến môi trường 

do nguồn thải này gây ra không đáng kể. 

b. Nước rỉ rác từ hố chôn lấp 

Môi trường nước tại khu vực diễn ra hoạt động chôn lấp cũng như khu vực lân 

cận có khả năng chịu tác động tiêu cực bởi các tác nhân gây ô nhiễm sau: 

❖ Nguồn gốc nước rỉ rác 

 Nước rỉ rác được hình thành khi độ ẩm của rác vượt quá độ giữ nước. Độ giữ ẩm 

của chất thải rắn là lượng nước lớn nhất được giữ lại trong các lỗ rỗng không sinh ra 
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dòng thấm hướng xuống dưới tác dụng của trọng lực. Các nguồn nước làm thay đổi độ 

ẩm của rác bao gồm độ ẩm của rác mới chôn lấp, lượng mưa rơi vào bãi chôn chất thải 

rắn và lượng nước ngầm đi vào bãi.  

Nước rỉ rác di chuyển trong bãi rác sẽ làm tăng khả năng phân hủy sinh học trong 

rác cũng như trong quá trình vận chuyển các chất gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. 

Nhìn chung, nước rỉ rác sẽ tác động mạnh đến chất lượng đất và nước ngầm cũng như 

nước mặt nơi bị nước rỉ rác chảy vào. Vì vậy, giữ an toàn nguồn nước và vệ sinh môi 

trường là vấn đến quan trọng khi xây dựng bãi chôn lấp. 

❖ Lượng nước rác tạo ra 

Bãi chôn lấp đã đưa vào vận hành từ năm 2014 và đơn vị vận hành đã theo dõi 

diễn biến lượng nước rỉ rác tạo ra theo các mùa trong năm. Tuy nhiên, không có phương 

tiện đo cơ bản để ghi nhận dữ liệu mà chỉ thông qua quan sát của đơn vị vận hành. Do 

đó, để tăng độ tin cậy của số liệu. Báo cáo này vẫn tiến hành đánh giá lưu lượng dựa 

trên tính toán và đối chiếu, so sánh với dữ liệu ghi nhận thực tế. 

Lượng nước rỉ rác trung bình được xác định theo công thức phương pháp tương 

đối như sau: 

Thông số Giá trị Đơn vị Giá trị quy 

về thứ 

nguyên 

Thứ 

nguyên 

tính toán 

Ghi chú 

M 485 Tấn/ngày 485 Tấn/ngày Khối lượng CTR phát 

sinh trong chu kì tính 

toán 

W1 25 % 0,25   Độ ẩm rác sau ép 

W2 60 % 0,6   Độ ẩm trung bình rác 

trước ép 

P 12,75 mm/ngày 0,01275 m/ngày Lượng mưa ngày 

R 0,15   0,15   Hệ số thoát nước bề mặt 

đối với đắt chặt 

E 4,3 mm/ngày 0,0043 m/ngày Lượng bốc hơi 

A 150,00 m2/ngày 150,00 m2/ngày Diện tích chôn lấp công 

tác mỗi ngày là bằng thể 

tích rác sau ép chia cho 

chiều cao lớp rác chôn 

lấp, chiều cao lớp rác 

chôn lấp trung bình là 0,6 

m (Lưu ý, đây không 

phải diện tích của toàn ô 

chôn lấp) 

 

Q 
 

    170,73 m3/ngày   

 Lượng nước rỉ rác phát sinh trung bình theo công suất chôn lấp là 170,73 

m3/ngày. Tuy nhiên, trên thực tế phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết đặc biệt là 

lượng mưa theo từng mùa khác nhau. Do đó, để xác định tổng lượng nước rỉ rác bao 

gồm cả nước mưa cần phải căn cứ trên dữ liệu về lượng mưa từng tháng. 
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Bảng 4.16 Lượng mưa trung bình tháng, số ngày mưa trong tháng và lượng 

nước mưa đi vào nước rỉ rác 

Tháng Lượng 

mưa 

trung 

bình 

tháng 

Rm, 

mm/tháng 

Lượng 

mưa 

trung 

bình ngày 

Rd, 

mm/ngày 

Lượng nước 

mưa trên bề 

mặt ô chôn lấp, 

qlow=(Rd*70.0

00/1000), 

m3/ngày 

Nước mưa đi 

vào nước rác sau 

khi đã có lớp 

phủ bề mặt bằng 

HDPE, 

(qhigh=Rd*70.00

0*20%/1000), 

m3/ngày 

Số ngày mưa 

trong tháng, 

ngày 

1 37,8 1,26 88,20 17,64 8,00 

2 13,6 0,45 31,73 6,35 4,00 

3 39,8 1,33 92,87 18,57 4,00 

4 38,3 1,28 89,37 17,87 5,00 

5 88,7 2,96 206,97 41,39 9,00 

6 54,6 1,82 127,40 25,48 8,00 

7 45,3 1,51 105,70 21,14 8,00 

8 54,5 1,82 127,17 25,43 10,00 

9 195,6 6,52 456,40 91,28 15,00 

10 334,8 11,16 781,20 156,24 17,00 

11 382,5 12,75 892,50 178,50 17,00 

12 156,5 5,22 365,17 73,03 14 

Nguồn: Đặc điểm khí hậu thủy văn Khánh Hòa (Trang 41) 

Bảng 4.17 Lượng nước rỉ rác trung bình ngày tạo ra theo các mùa trong năm 

Tháng Lượng nước rỉ rác 

tối đa trong ngày, 

Q m3/ngày (Theo 

lý thuyết) 

Lượng nước rác tính đến cả 

nước mưa khi ô chôn lấp đã 

đạt đến cao trình tự nước 

mưa bể mặt ra khỏi ô chôn 

lấp, (Q+qhigh), m3/ngày (có 

mưa) 

Dữ liệu ghi 

nhận thực tế, m3/ngày 

1 170,73 188,37 159,57 

2 170,73 177,08 150,00 

3 170,73 189,30 160,36 

4 170,73 188,60 159,76 

5 170,73 212,12 179,69 

6 170,73 196,21 166,21 

7 170,73 191,87 162,53 

8 170,73 196,16 166,17 

9 170,73 262,01 221,95 

10 170,73 326,97 276,97 

11 170,73 349,23 295,83 

12 170,73 243,76 206,49 

 - Nhận xét: 
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 + Lưu lượng nước rỉ rác tạo ra thay đổi rất bất thường giữa các mùa trong năm 

và trên thực tế đã chứng minh điều này. Lượng nước rỉ rác tạo ra trong mùa mưa (vào 2 

tháng 10 và 11) có thể lên đến gấp đôi so với mùa khô, có lượng mưa không đáng kể. 

 + Số liệu tính toán lượng nước rỉ rác tạo ra hàng ngày cao hơn khoảng 1,2 lần so 

với số liệu lượng nước rỉ rác được ước lượng và ghi nhận trên thực tế. Lý do: Phương 

pháp tính sử dụng cố định dữ liệu về độ ẩm của rác còn trên thực tế thì vào mùa khô độ 

ẩm trong rác thấp nên lượng nước rỉ rác tạo ra cũng giảm tương ứng. 

 + Lượng nước rỉ rác tính toán thấp nhất 177,08 m3/ngày trong tháng 1 và cao nhất 

349,23 m3/ngày ở tháng 11 còn lưu lượng ước chừng và ghi nhận trên thực tế là 150 và 

295,83 m3/ngày. Trong khi đó công suất thiết kế của trạm xử lý nước rỉ rác là 186 

m3/ngày nên cần phải có hệ thống các hồ để ổn định lưu lượng đầu và lưu trữ để xử lý 

theo thời gian. 

❖ Đặc tính ô nhiễm của nước rác tại Bãi chôn lấp Lương Hòa 

 Tổng quan về đặc tính ô nhiễm của nước rỉ rác 

 Nước rỉ từ bãi chôn chất thải rắn có chứa các chất hữu cơ và vô cơ (đặc biệt là 

các ion kim loại nặng) là nguồn ô nhiễm rất lớn. Nước thải này có nồng độ các chất gây 

ô nhiễm rất cao, cao gấp 20 - 30 lần nước thải bình thường.  

Nước rỉ rác chứa chất rắn lơ lửng, các thành phần hòa tan của rác và các sản phẩm 

của quá trình phân hủy rác do hoạt động của vi sinh vật. Thành phần của nước rỉ rác phụ 

thuộc vào thành phần của rác, của giai đoạn phân hủy đang diễn tiến, độ ẩm của rác 

cũng như quy trình vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn. Ngoài ra, thành phần hóa học 

của nước rỉ rác thay đổi rất lớn phụ thuộc vào tuổi của BCL và các điều kiện trong thời 

gian lấy mẫu.  

 Khả năng phân hủy sinh học của nước rỉ rác sẽ thay đổi theo thời gian. Sự thay 

đổi khả năng phân hủy sinh học của nước rò rỉ có thể được giám sát bằng việc kiểm tra 

tỷ lệ BOD5/COD. Vào thời gian đầu, tỷ lệ này sẽ nằm trong khoảng 0,5 hoặc lớn hơn. 

Tỷ số BOD5/COD nằm trong khoảng 0,4 đến 0,6 chứng tỏ rằng các chất hữu cơ trong 

nước rò rỉ dễ bị phân hủy sinh học. Trong các BCL cũ, tỷ lệ BOD5/COD thường nằm 

trong khoảng 0,05 đến 0,2. Tỷ lệ thấp như vậy vì nước rò rỉ từ những BCL cũ có chứa 

acid humic và acid fulvic là những chất không dễ bị phân hủy sinh học. Sự có mặt của 

các chất vi lượng (một vài loại gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người) trong nước 

rỉ rác sẽ phụ thuộc vào nồng độ của các chất trong pha khí bên trong BCL.  

 Với nồng độ các chất nhiễm bẩn cao, nước rỉ rác từ BCL có khả năng gây ô nhiễm 

lớn đến nguồn nước ngầm mạch của toàn bộ khu vực. Mặt khác, nước ngầm tiếp xúc 

với khí BCL di chuyển trong đất cũng có khả năng bị ô nhiễm. Nồng độ CO2 và acid 

hữu cơ cao làm giảm pH và làm tăng nồng độ các chất hữu cơ có trong nước ngầm. Giá 

trị pH thấp làm tăng tính ăn mòn và tăng khả năng hòa tan các khoáng chất, trong đó có 

kim loại nặng. 



Giấy phép môi trường dự án: Mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang  59 

Các chất ô nhiễm trong nước rò rỉ gồm các chất được hình thành trong quá trình phân 

hủy sinh học, hóa học… Nhìn chung, mức độ ô nhiễm trong nước rỉ rác khá cao: 

Bảng 4.18 Số liệu về thành phần của nước rò rỉ trong bãi rác 

STT 
Thành phần Đơn vị 

Nồng độ 

Dao động Trung bình 

1 BOD5 mg/l 2.000 – 3.000 1.000 

2 TOC mg/l 1.500 – 20.000 6.000 

3 COD mg/l 3.000 – 45.000 18.000 

4 SS mg/l 200 – 1.000 500 

5 N hữu cơ mg/l 10 – 600 200 

6 N – NH3 mg/l 10 – 800 200 

7 N – NO3 mg/l 5 – 40 25 

8 Phospho tổng 

cộng 
mg/l 1 - 70 30 

9 P – PO4 mg/l 1 – 50 20 

10 Độ kiềm mgCaCO3 1.000 – 10.000 3.000 

11 pH - 5,3 – 8,3 6,0 

12 Độ cứng mgCaCO3/l 300 – 10.000 3.500 

13 Ca mg/l 200 – 3.000 1.000 

14 Mg mg/l 50 – 1.500 250 

15 K mg/l 200 – 2.000 300 

16 Na mg/l 200 – 2000 500 

17 Cl- mg/l 100 – 3.000 500 

18 SO-2 mg/l 100 – 1.500 300 

19 Sắt tổng cộng mg/l 50 - 600 60 

(Nguồn: George Tchobanoglous, Hilary Theisen, Rolf Eliassen Solid Wastes, 

Engineering principles and Management Issues, Tokyo 1977) 

Nước thải từ BCL chất thải rắn có chứa các chất hữu cơ và vô cơ (đặc biệt là các 

kim loại nặng) là nguồn ô nhiễm rất lớn. Nước thải này có nồng độ các chất gây nhiễm 

rất cao thường gấp 20 - 30 lần nước thải bình thường. Tuy nhiên, nồng độ các chất gây 

ô nhiễm sẽ giảm dần theo thời gian và từ năm thứ 3 trở đi còn rất thấp.  

Bảng 4.19 Nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước rỉ rác 

TT Thành phần 

Bãi mới (dưới 2 năm) Bãi lâu 

năm (trên 

10 năm) 

Khoảng dao 

động 

Trung 

bình 

1 
Nhu cầu oxy hoá sinh hoá 

(BOD5), mg/l 
2.000-20.000 10.000 100-200 

2 
Tổng lượng Cacbon hữu cơ 

(TOC), mg/l 
1.500-20.000 6.000 80-160 

3 
Nhu cầu oxy hoá hoá học 

(COD), mg/l 
3.000-60.000 18.000 100-500 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), 

mg/l 
200-2.000 500 100-400 

5 Nitơ hữu cơ, mg/l 10-800 200 80-120 
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TT Thành phần 

Bãi mới (dưới 2 năm) Bãi lâu 

năm (trên 

10 năm) 

Khoảng dao 

động 

Trung 

bình 

6 Amoniac, mg/l 10-800 200 20-40 

7 Nitrat, mg/l 5-40 25 5-10 

8 Tổng lượng Phôtpho, mg/l 5-100 30 5-10 

9 Othophotpho, mg/l 4-80 20 4-8 

10 Độ kiềm theo CaCO3 1.000-10.000 3.000 200-1.000 

11 pH 4,5-7,5 6,0 6,6-7,5 

12 Canxi, mg/l 50-1.500 250 50-200 

13 Clorua, mg/l 200-3.000 500 100-400 

14 Tổng lượng sắt, mg/l 50-1.200 60 20-200 

15 Sunphat, mg/l 50-1.000 300 20-50 

 Nguồn: Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự - NXB xây dựng, 2001 - Quản lý chất thải 

rắn - Tập 1- Chất thải rắn đô thị 

Từ các kết qủa nghiên cứu được tổng kết trong các tài liệu về bãi chôn lấp, có thể 

thấy tính chất của nước thải bãi rác qua các thời kỳ như sau: 

Bảng 4.20 Tính chất nước thải bãi rác qua các thời kỳ 

STT Chất gây ô nhiễm 
Nồng độ (mg/l) 

1 năm 5 năm 15 năm 

1 BOD 20.000 2.000 50 

2 NH4-N 1.500 350 70 

3 TDS 20.000 5.000 2.000 

4 SO4 1.000 400 50 

5 PO4 150 50 - 

6 Fe 5000-1000 100-300 - 

7 Al 100-200 10-50 - 

(Nguồn: Mc Bean/Rovers/Farquha-Solid Waste Landfill Engineering and Design-1995) 

  Nếu rác thải có chứa kim loại nặng, nồng độ kim loại nặng trong giai đọan lên 

men axit sẽ cao hơn trong giai đọan lên men metan. Đó là do các axít béo mới hình thành 

tác dụng với kim loại tạo thành phức kim loại. Các hợp chất hydroxyt vòng thơm, axit 

humic và axit fulvic có thể tạo phức với Fe, Pb, Cu, Cd, Mn, Zn … Hoạt động của các 

vi khuẩn kỵ khí khử sắt có hóa trị 3 thành sắt hóa trị 2 sẽ kéo theo sự hòa tan của các 

kim loại như: Ni, Cd và Zn.  

 Ngoài ra, nước rỉ rác có thể chứa các hợp chất hữu cơ độc hại như: các chất hữu 

cơ bị halogen hóa, các hydrocarbon đa vòng thơm … chúng có thể gây đột biến gen, gây 

ung thư. Các chất này nếu thấm vào tầng nước ngầm hoặc nước mặt sẽ xâm nhập vào 

chuỗi thức ăn, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho sức khỏe con người. 

Tuy nhiên, khả năng tác động xấu đến nguồn nước ngầm còn phụ thuộc quan 

trọng vào độ thấm nước (tính chất đất, vị trí) của nền bãi. Đối với các bãi không thấm 
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(là bãi có nền đáy có lớp lót đáy) thì vấn đề ô nhiễm nước ngầm khó có thể xảy ra vì 

chất bẩn không thấm qua được. 

 Đặc tính ô nhiễm cụ thể của nước rỉ rác tại bãi chôn lấp Lương Hòa: 

Kết quả quan trắc ở thời điểm lập báo cáo cho số liệu như sau. 

Bảng 4.21 Tính chất nước rỉ rác của bãi chôn lấp Lương Hòa 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả  

(Ngày 

28/02/2022) 

Kết quả  

(Ngày 

27/05/2022) 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

(Cột B) 

QCVN 

25:2009/ 

BTNMT 

(Cột B2) 
NT01 NT01 

1 pH  - 7,92 8,11 5,5 – 9 - 

2 
BOD5 

(20oC) 
mg/L 887 858 50 50 

3 COD mg/L 1.974 1.982 150 300 

4 TSS mg/L 342 301 100 - 

5 
NH4

+(tính 

theo N) 
mg/L 1.349 1.169 10 25 

6 Tổng N mg/L 2.015 2.084 40 60 

7 Tổng P mg/L 48,7 53,7 6 - 

8 
Tổng dầu 

mỡ khoáng 
mg/L 5,2 4,5 10 - 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 
7,5x105 9,3 x105 5.000 - 

 - Đánh giá đặc tính ô nhiễm của nước rỉ rác từ bãi chôn lấp Lương Hòa: 

+ Giá trị các thông số ô nhiễm nằm trong dải thông số chung của nước rỉ rác được 

khái quát ở phần trên. 

+ COD dao động quanh ngưỡng 2000 mg/L, BOD5 dưới 900 mg/L. Thực tế đây 

là giá trị ô nhiễm nằm ở vùng giá trị thấp trong phổ giá trị ô nhiễm của nước rỉ rác nên 

việc xử lý cũng không quá khó khăn. 

+ NH4
+ và Tổng N lên đến hơn 1000 mg/L và hơn 2000 mg/L là các chỉ số ô 

nhiễm cực kỳ lớn. Có thể nhận thấy mối tương đồng giữa thực phẩm thừa  từ hoạt động 

của một thành phố ven biển chứa nhiều đạm với đặc tính ô nhiễm N trong nước rỉ rác. 

Tuy nhiên, điều này dẫn đến những thách thức đáng kể trong quá trình xử lý N trong 

nước rỉ rác về ngưỡng yêu cầu của Quy chuẩn trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

c. Nước rửa xe vận chuyển trước khi ra khỏi khu chôn lấp 

 Để bảo đảm vệ sinh cho môi trường, tất cả các xe vận chuyển rác trước khi ra 

khỏi BCL đều phải rửa để hạn chế bụi đất và rác bám trên bánh xe. Lượng nước rửa cho 

mỗi xe khoảng 0,7 m3/xe, mỗi ngày có khoảng 7 xe chở rác đến bãi chôn lấp. Như vậy, 

lượng nước dùng cho rửa xe ước tính khoảng 4,9 m3/ngày, lượng nước này chứa nhiều 

cặn lắng (đất, cát,…), chất hữu cơ (mẩu vụn rác thải,…) và nhiều loại vi trùng có trong 
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rác thải. Lưu lượng nguồn thải này không nhiều nhưng đây cũng là nguồn gây ô nhiễm 

cho khu vực xung quanh nhất là vào mùa mưa nếu không được thu gom xử lý triệt để.  

d. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực kéo theo đất, cát, các chất hữu cơ, rác rơi vãi… 

vào dòng nước. Nếu lượng nước mưa này không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động 

tiêu cực đến nguồn nước bề mặt, nước ngầm trong khu vực.  

 Việc tách và thoát nước mưa không tốt sẽ gây nên trình trạng nước mưa chảy tràn 

qua khu vực bãi chôn chất thải rắn, kéo theo các chất hữu cơ dễ phân hủy các chất dinh 

dưỡng về phía các mương thoát nước.  

Tuy nhiên, xung quanh bãi chôn lấp và các ô chôn lấp được thiết kế các mương 

thoát nước mưa, không cho nước mưa chảy tràn vào bãi chôn lấp do vậy tác động do 

nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này có thể kiểm soát được. 

 ➢ Khu vực BCL hiện hữu 

 Xác định lượng nước mưa trên lưu vưc 

- Thông tin lưu vực xung quanh 

Flv (km2) Lsc (km) B (km) Jsc (‰) Jsd (‰) 

1,000 0,600 1,000 108,00 166,0 

- Xác định lưu lượng đỉnh lũ theo cường độ giới hạn của alecxayep: 

 + Dữ liệu đầu vào tính toán 

 DiÖn tÝch lu vùc   Fl.v. = 1,000 km2 

 ChiÒu dµi lßng chñ   Lch. = 0,60 km 

 Tæng chiÒu dµi dßng nh¸nh  Sli = 0,00 km 

 Sè sên lu vùc   n = 3  

 §é dèc lßng ch¶o   Il = 108,00 %o 

 §é dèc sên dèc   Is. = 166,0 %o 

 Lîng ma ngµy lín nhÊt víi tÇn suÊt 
H max.ng. 

p% = 382,5 mm 

 CÊp ®Êt trong lu vùc       III  

 Vïng mưa:      13  

+ Kết quả tính toán: 
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 Lượng nước mưa trên bề mặt ô chôn lấp 

Lưu lượng nước mưa trong khu vực dự án có thể tính toán theo công thức sau: 

Qtt = q.F.Y 

Trong đó: 

q: cường độ mưa (l/s/ha) 

F: Diện tích thoát nước mưa (ha). Bao gồm toàn bộ diện tích của dự án (F 

= 7 ha). 

Y là hệ số dòng chảy = 0,1 

Lưu lượng mưa lớn nhất trong 

ngày =  

cường độ mưa lớn nhất trong 

ngày * S 

0,3825 *70000 = 26775 m3 

4.2.2.2. Đánh giá, dự báo tác động của nguồn không liên quan đến chất thải  

(1) Tác động do ồn, độ rung 

Trong giai đoạn vận hành chôn lấp chất thải rắn, tiếng ồn và rung phát sinh do:  

- Phương tiện vận chuyển chất thải rắn. 

- Phương tiện chôn lấp và nén chất thải. 

ChiÒu dµi trung b×nh sên dèc:

Fl.v. = 1,852

1.8 (hoÆc 0.9) * (L + Sli)

§Æc trng ®Þa m¹o sên dèc:

1000*bs
0.6

= 8,11

        ms* Is
0.3

*(j * H2%)
0.4

Thêi gian ch¶y trªn sên dèc ts

ts = f ( 8,11 13 ) = 71,3  phót

§Æc trng ®Þa m¹o lßng s«ng:

1000 * L

Fl     = = 4,4

ml * Il
0.333

 * ( F *j * H2% ) 
0.25

M« ®un t¬ng ®èi cña dßng ch¶y lín nhÊt :

Ap = f( 13 71,3 4,4 ) = 0,081

Lu lîng lò lín nhÊt theo tÇn suÊt thiÕt kÕ (m
3
/s)

Qmaxp%        =    Ap* j* Hp* F * d = 20,40 (m
3
/s)

fs 8,1

Vïng ma 13

ts 71,3

bc =

F s =
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- Hoạt động của các trang thiết bị, máy móc xử lý chất thải. 

Đây là nguồn ồn phân tán trên diện tích rộng. Theo kết quả đo đạc thực tế ở một 

số bãi chôn lấp, tiếng ồn trong khu vực hoạt động của bãi rác dao động trong khoảng 75 

- 85dBA. 

Tiếng ồn, độ rung cao gây tác hại đến sức khỏe con người như gây mất ngủ, khó 

chịu. Các loại máy móc công suất lớn tại bãi rác như máy ủi, đầm nén, xe tải sẽ gây ồn 

mạnh lâu dài có thể gây điếc nghề nghiệp đối với công nhân. 

Tuy nhiên, do mật độ phương tiện hoạt động không nhiều và hoạt động trong các 

khu vực riêng biệt, một khoảng không gian rộng, có các khoảng cách ly với môi trường 

xung quanh và xa khu dân cư nên tiếng ồn và rung chủ yếu tác động trực tiếp tới người 

công nhân lao động trong phạm vi dự án. 

(2) Tác động đến môi trường đất 

Chất lượng môi trường đất trong khu vực BCL và khu vực lân cận sẽ chịu ảnh 

hưởng gián tiếp do không khí, nguồn nước (nước mặt và nước ngầm) bị ô nhiễm, nước 

mưa chảy tràn kéo theo rác và các chất bẩn khác và trực tiếp bởi rác thải ở những nơi 

rác được đổ ra đất. Tuy nhiên, trong khu vực BCL, rác chỉ bị rơi vãi quanh khu vực đang 

chôn lấp, trên đường nội bộ dẫn từ khu vực cầu cân đến ô chôn lấp. Do đó, nguồn gây ô 

nhiễm thứ trực tiếp không đáng kể. Các tác động gián tiếp chỉ có thể khắc phục được 

khi khí BCL và nước rỉ rác được thu gom, xử lý và quản lý hợp lý. Khi môi trường 

không khí và môi trường nước đã bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến môi trường đất. 

 Do sự thẩm thấu của nước rác vào đất dẫn đến sự khuếch tán, chuyển hoá các 

chất gây ô nhiễm vào trong đất, ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của đất và chất 

lượng môi trường đất. Tuy nhiên, các ảnh hưởng này sẽ giảm đáng kể khi đáy các ô chôn 

lấp đã được xử lý với việc đầm nén chặt, lót các lớp chống thấm ở đáy và các mặt bên 

(thành) của ô chôn lấp. Mặt khác, nồng độ của các kim loại nặng không lớn nên mức độ 

ảnh hưởng không lớn đến chất lượng đất tại khu vực dự án.   
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Hình 2. Các đường di chuyển chất gây ô nhiễm từ BCL đến môi trường đất, 

động vật, thực vật. 

(3) Tác động đến kinh tế - xã hội 

 Ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh do tăng mật độ giao thông, gây bụi, ồn 

và nguy cơ gây tai nạn 

Hoạt động tại BCL sẽ làm tăng mật độ giao thông trong cả hai giai đoạn xây dựng 

và vận hành, hậu quả kéo theo là sự tăng tải lượng các chất gây ô nhiễm, làm giảm chất 

lượng môi trường không khí xung quanh là không thể tránh khỏi. Do BCL nằm gần 

đường quốc lộ 1A, nơi có lượng xe lưu thông nhiều và liên tục, tuy số lượng xe chở rác 

không đáng kể so với mật độ xe lưu thông trên quốc lộ 1A nhưng các xe chở rác sẽ sử 

dụng quốc lộ 1A là đường vận chuyển duy nhất, nên có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai 

nạn giữa xe chở rác và xe lưu thông trên quốc lộ 1A. Ngoài ra, còn góp phần gia tăng 

tiếng ồn, bụi, mùi hôi và rác rơi vãi gây ảnh hưởng đến người dân sống khu vực xung 

quanh hai bên đường. 

 Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng 

Tình trạng vệ sinh tại bãi rác sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng dân cư xung 

quanh nếu khoảng cách an toàn không được thiết lập. Các chất phát tán là mối lo ngại 

lớn nhất như mùi hôi và các thành phần giấy và bịch nilon có nhiều trong rác có thể phát 

tán đi nhiều km và có thể bay vào nhà dân gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sinh hoạt 

hàng ngày của họ. Ngoài ra, tại các bãi rác nếu không được quản lý tốt sẽ gây ra nhiều 

vấn đề nghiêm trọng cho cộng đồng dân cư trong khu vực như: gây ô nhiễm không khí, 

các nguồn nước, ô nhiễm đất và là nơi nuôi dưỡng các vật chủ trung gian truyền bệnh 

cho người. 

(4)Tác động do sự cố, rủi ro 

a.  Sự cố về thiên tai, ngập úng 

Đối với những ngày mưa kéo dài nếu không có giải pháp hợp lý sẽ gây trở ngại 

cho hoạt động chôn lấp chất thải dẫn đến ứ đọng chất thải tại khu vực dự án, có thể phát 

tán ra môi trường. Đây là nguồn gây tác động khó chủ động phòng tránh, vì vậy cần phải 

được quan tâm. Do đó, việc lập kế hoạch, lịch trình thi công, vận chuyển và quản lý 

thống nhất từ các khâu thiết kế, xây dựng, vận hành... phải được thực hiện tốt.  

Trường hợp sức chịu tải của các đê bao bảo vệ không đủ hoặc không thi công đúng 

theo thiết kế đã được phê duyệt, vào mùa mưa lưu lượng nước mưa chảy tràn vào khu vực 

hoặc mưa trên bề mặt bãi chôn lấp không được thu gom hiệu quả sẽ gây ngập úng cục bộ, 

việc đê bao bị sự cố lượng nước mưa cuốn trôi theo rác thải chưa được che phủ xuống 

khu vực hạ du phía Đông sẽ tác động nghiêm trọng đến môi trường nước ngầm, đất và 

cuộc sống của người dân cùng các sinh vật (thực vật, động vật) tại khu vực này. 

b. Nguy cơ nứt lớp che phủ và cháy nổ 
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Sự chuyển động và phát tán khí bãi chôn lấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 

quản lý bãi chôn lấp. Khí sinh ra bên trong bãi chôn lấp có thể làm áp suất bên trong bãi 

tăng lên và gây hiện tượng nứt lớp che phủ.  

Nước thấm vào bãi qua các khe nứt này thúc đẩy tốc độ sinh khí và làm lớp che 

phủ bị nứt nhiều hơn. Khí bãi chôn lấp thoát ra môi trường có thể mang theo các hợp 

chất gây bệnh cho con người. Do khí ở bãi chôn lấp thường chứa hàm lượng methane 

cao nên dễ gây cháy nổ.  

Methane là khí nhẹ hơn không khí nên nó sẽ có xu hướng di chuyển lên trên để 

thoát ra khí quyển, khi gặp lớp chống thấm bao phủ trên mặt bãi rác, nó sẽ len lỏi qua 

các khe nứt của bề mặt  để thoát ra ngoài. Khí methane có mặt trong không khí với nồng 

độ từ 5 – 15% nó sẽ gây cháy nổ. Do đó, cháy nổ là một mối lo ngại lớn của bãi chôn 

lấp.  

Chúng tôi sẽ có phương án thiết kế thu gom khí gas hợp lý để khống các khả năng 

gây cháy nổ sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất.  

c. Sự sụt lún bãi chôn lấp  

Do thành phần rác trong hố chôn lấp rất khác nhau, từ khó phân huỷ đến dễ phân 

huỷ, nên tốc độ phân huỷ rác không đều trong ô chôn lấp. Do đó, gây nên sự giảm thể 

tích của bãi chôn lấp không đồng nhất, bề mặt bãi rác bị lún với cường độ khác nhau 

gây nên các vết nứt. 

 Khi phần chất hữu cơ của rác phân hủy chuyển thành khí thải và các thành phần 

trong nước rò rỉ, bãi rác sẽ sụt lún. Sự sụt lún cũng xảy ra do sự gia tăng các lớp rác 

trong bãi chôn lấp cũng như khi nước rỉ rác ngấm vào hoặc thoát ra khỏi bãi. Sụt lún sẽ 

phá vỡ lớp che phủ cuối cùng của bãi chôn lấp, ảnh hưởng đến hệ thống thu hồi khí, khả 

năng thoát nước bề mặt cũng như hoạt động tái sử dụng mặt bằng bãi chôn lấp sau khi 

đóng cửa.  

 Phạm vi sụt lún bãi chôn lấp phụ thuộc vào mức độ nén ép ban đầu, đặc tính chất 

thải, mức độ phân hủy, ảnh hưởng do sự kết dính khi nước và khí bị đẩy ra khỏi chất 

thải rắn đã ép, và độ sâu chôn lấp. Các nghiên cứu cho thấy rằng sự sụt lún cuối cùng 

xảy ra trong vòng 5 năm đầu và độ sụt lún dao động trong khoảng từ 20-40%. Do đó, kế 

hoạch và phương án sửa chữa bãi chôn lấp bị sụt lún phải luôn luôn sẵn sàng. Để bù đắp 

lại chiều cao này có thể đổ thêm rác hoặc đất. 

d.  Sự cố của hệ thống xử lý nước rỉ rác 

Các sự cố có thể xảy ra: các thiết bị của hệ thống xử lý rỉ rác như 

- Bơm nước, bơm hóa chất, bơm bùn bị hỏng không hoạt động. 

- Hệ thống cung cấp khí tại các bể xử lý bị hỏng. 

- Vi sinh vật tại bể xử lý sinh học bị chết…có thể làm ngưng trệ của quá trình xử 
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lý nước thải, làm ứ đọng nước thải.  

Các sự cố này có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng nước thải sau xử lý, nước 

thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn thường gây mùi hôi và có thể lây lan dịch bệnh do 

lượng vi khuẩn trong nước thải chưa được xử lý triệt để. Vì vậy, sẽ ảnh hưởng đến khả 

năng xử lý khi gặp sự cố.  

Trong trường hợp thời tiết xấu, chủ dự án sẽ có kế hoạch tổ chức cứu hộ ứng cứu, 

sửa chữa và khắc phục kịp thời nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại, ô nhiễm có thể 

xảy ra. 

4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

(1) Giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt của công nhân  

- Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của công nhân vận hành như đã tính toán 

là 0,8 m3/ngày.đêm. 

 

Hình 4. 1: Công nghệ của bể tự hoại 3 ngăn 

- Bể tự hoại 3 ngăn thực hiện chức năng lắng cặn trong nước thải; phân hủy kỵ 

khí chất hữu cơ trong phần hòa tan và trong phần cặn và lọc nước thải qua ngăn lọc. 

- Các ngăn của bể tự hoại được chia làm hai phần: phần nước thải lắng (phía trên) 

và phần lên men cặn lắng (phía dưới). Bể tự hoại 3 ngăn sẽ được thiết kế xây dựng đảm 

bảo thời gian lưu nước trong bể là 3 ngày nhằm tối ưu quá trình xử lý. 

- Nước thải vào và ra khỏi bể bằng đường ống có đường kính tối thiểu là 100 mm 

với một đầu ống đặt dưới lớp màng nổi, đầu kia được nhô lên phía trên để tiện việc kiểm 

tra, tẩy rửa và ngăn không cho lớp cặn nổi trong bể chảy ra đường cống. Trong bể tự 

hoại, do vận tốc nước nhỏ nên phần lớn các cặn lơ lửng được lắng lại. Hiệu quả lắng cặn 

trong bể tự hoại có thể đạt 60%, phụ thuộc vào nhiệt độ, chế độ quản lý và vận hành.  

- Các chất hữu cơ trong phần hòa tan bị phân hủy bởi các vi sinh vật yếm khí 

trước khi thoát ra khỏi bể tự hoại và đến HTXLNT. Cặn lắng cũng sẽ lên men yếm khí. 

Quá trình lên men diễn ra trong giai đoạn đầu chủ yếu là lên men axit. Các chất khí tạo 
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nên trong quá trình phân giải (CH4, CO2, H2S …) nổi lên kéo theo các hạt cặn khác có 

thể làm cho nước thải nhiễm bẩn trở lại và tạo nên một lớp váng nổi trên mặt nước. Cặn 

trong bể tự hoại được lấy theo định kỳ. Mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn 

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

thuận lợi cho quá trình phân huỷ cặn. 

- Hiệu quả xử lý các chất hữu cơ và chất rắn lơ lửng khá cao và ổn định đã được 

ghi nhận: trên 75 % đối với COD trên 80% đối với SS (CEETIA, 2006).  

  (2) Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước rỉ rác 

Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường do nước rỉ rác trong giai đoạn 

bãi chôn lấp đi vào hoạt động: 

- Đáy và thành các ô chôn lấp phải được thi công và lắp đặt lớp lót chống thấm 

theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Để giảm thiểu tác động của nước rỉ rác đến nước ngầm tại khu vực cần có hệ 

thống thu gom và hệ thống xử lý nước rỉ rác hoàn chỉnh; 

- Xung quanh bãi chôn lấp và các ô chôn lấp được thiết kế các mương thoát nước 

mưa, không cho nước mưa chảy tràn vào bãi chôn lấp; 

- Phải xây dựng hệ thống quan trắc nước ngầm nhằm quan trắc định kỳ và giám 

sát chất lượng nước ngầm khu vực trong giai đoạn vận hành và giai đoạn cần kiểm soát 

bãi chôn lấp sau khi đóng bãi; 

- Tạo lớp phủ cách nước tốt, có độ dốc thoát nước nhanh nhằm hạn chế lượng 

nước thấm; 

- Khi tiến hành đổ rác mà gặp trời mưa to và kéo dài, để hạn chế nước mưa thấm 

vào những thời điểm này nên sử dụng các tấm che bằng nylong chống thấm tạm thời tại 

điểm đang xuống rác; 

- Để tránh nước  rỉ rác chảy tràn, các máy bơm ở bể chứa nước rỉ rác và ở hồ hiếu 

khí cuối cùng phải hoạt động đúng quy trình và liên tục. Cần có bơm dự phòng và thiết 

bị báo tự động khi các trạm bơm có sự cố; 

- Tổ chức kiểm tra định kỳ công tác vận hành và kịp thời thực hiện các hành động 

khắc phục khi xảy ra sự cố đối với con người hoặc thiết bị.   

a. Lớp chống thấm tại ô chôn lấp 

- Trong quá trình xử lý, vận hành bãi chôn lấp, một trong những vấn đề đáng lo 

ngại và quan tâm nhất đó là nước rò rỉ. Khi đáy ô chôn lấp chất thải nằm dưới mực nước 

ngầm, khi đó nước ngầm sẽ chảy vào ô chôn lấp gây khó khăn cho quá trình xây dựng 

các ô chôn lấp. Ngược lại khi các ô chôn lấp có đáy nằm cao hơn mực nước ngầm, khi 

đó nước rỉ rác từ các ô chôn lấp có thể rỉ vào nước ngầm. Như vậy, vấn đề chống thấm 

phải được đặt ra hàng đầu. Nguyên tắc của việc chống thấm như sau: 
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+ Kết cấu chống thấm phải đảm bảo hiệu quả thu nước rò rỉ cao, thời gian sử 

dụng lớn hơn 10 năm. 

+ Vật liệu chống thấm phải không bị ăn mòn (hoặc ăn mòn chậm) do các chất 

gây ô nhiễm trong nước thải và các chất xâm thực từ đất, có độ bền chống thấm trên 10 

năm. 

+ Vật liệu chống thấm phải có độ bền cơ học tốt, chống lại các lực nén, ép, uốn, 

lún khi vận hành bãi chôn lấp, đặc biệt trong thời gian hoạt động chôn lấp. 

+ Kết cấu chống thấm phải thuận lợi cho việc gia công và sử dụng. Các vật liệu 

chống thấm phải rẻ tiền, có sẵn trên thị trường hoặc dễ gia công với nguồn nguyên liệu 

đã có và không gây tác động phụ với môi trường cũng như con người; 

+ Vật liệu sử dụng làm lớp lót đáy bãi rác phải có tốc độ thấm < 1* 107 cm/s. 

+ Độ dày của lớp lót đáy phải > 0,6m. 

+ Đáy bãi rác phải đặt cách mạch nước ngầm > 1,5m. 

- Dự án sẽ thi công hệ thống chống thấm đáy ô chôn lấp theo đúng hướng dẫn kỹ 

thuật về xây dựng bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh của Bộ Khoa học Công nghệ và 

Môi trường và Bộ Xây dựng. Lớp lót ở đáy tại hố chôn lấp có cấu tạo từ dưới lên trên 

như sau:  

- Cấu tạo đáy ô chôn lấp từ trên xuống như sau: 

+ Lớp cát hạt thô dày 10cm; 

+ Lớp vải địa kỹ thuật không dệt cường độ 12KN/m; 

+ Tầng thu nước rác đá 1x2 dày 20cm; 

+ Đất mịn dày 30cm, đầm chặt K95 bảo vệ vải HDPE; 

+ Lớp vải HDPE dày 2,0mm; 

+ Đất mịn dày 30cm, đầm chặt K95; 

+ Nền đất tự nhiên (lẫn đá); 

- Cấu tạo thành Taluy ô chôn lấp từ trên xuống dưới như sau: 

+ Lớp mành tre bảo vệ vải HDPE (được lắp đặt trong quá trình tiếp nhận rác bởi 

đơn vị vận hành, không tính trong dự án); 

+ Lớp vải HDPE dày 2.0mm; 

+ Lớp vải địa kỹ thuật không dệt; 

+ Đất tự nhiên đầm chặt đảm bảo tải trọng 1Kg/cm2.  

- Hệ thống các tầng bảo vệ màng chống thấm nói trên phải được xử lý sao cho 

chúng có độ dốc bề mặt tối thiểu 3%. 
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- Trong quá trình thi công, để tránh sự cố rò rỉ nước thải, cần phải luôn kiểm tra 

chặt chẽ độ kín khít của các mối hàn nối giữa các tấm vải địa chất và màng địa chất bằng 

các thiết bị chuyên dùng (bơm khí và đo áp suất). 

- Để theo dõi khả năng rò rỉ nước rỉ rác ra môi trường xung quanh cần phải bố trí 

các giếng quan trắc nước ngầm và quan trắc định kỳ. Vị trí quan trắc được mô tả cụ thể 

trong chương trình quan trắc môi trường của dự án. 

- Giải pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố rò rỉ nước rỉ rác: Thi công đúng thiết 

kế đối với màng chống thấm bằng HDPE, và hệ thống thu gom nước rỉ rác đúng kỹ thuật 

thiết kế. Khi thi công đúng thiết kế thì theo nguyên lý thấm mao quản, nước rỉ rác sẽ 

dẫn về các không gian rỗng đã được thiết lập sẵn đó là đường ống thu gom nước rỉ rác 

và bơm rút nước rỉ rác.. Nếu trong quá trình quan trắc nước ngầm tại các hố khoan, nếu 

phát hiện các thông số thay đổi có mối liên hệ với đặc tính nước rỉ rác thì nhanh chóng 

mở rộng hố khoan và lắp đặt thiết bị bơm hút để tập trung các dòng thấm rò rỉ từ hố 

chôn lấp để bơm về hệ thống xử lý nước thải. 

b. Hệ thống thu gom nước rỉ rác 

  - Thành phần của hệ thống thu gom nước rỉ rác bao gồm ba thành phần: Tầng 

thu nước rỉ rác, Hệ thống ống thu gom nước rỉ rác, Hố thu nước rỉ rác. 

- Nước rỉ rác từ các ô chôn lấp sẽ được thu gom qua hệ thống ống thu nước lắp 

đặt trong các lớp thoát nước rỉ rác.  

- Mỗi ô chôn rác có bố trí ống đục lỗ đặt dọc ô chôn lấp.  

- Cuối ống thu nước là hố thu gom nước rỉ rác, từ đó mẫu nước rỉ rác được lấy để 

kiểm tra và cũng nhờ hệ thống này, nước rỉ rác được bơm về hệ thống xử lý nước rỉ rác.  

- Hệ thống thoát đáy nằm bên dưới lớp rác và trên lớp chống thấm. Hệ thống này 

có chức năng dẫn nhanh nước rỉ rác ra khỏi bãi, đảm bảo hạn chế lượng nước trong bãi. 

Hệ thống thoát nước đáy được làm bằng sỏi, vật liệu tổng hợp (vải địa chất) và các 

đường ống thoát nước. Lớp sỏi hoạt động như một hệ thống gom, lớp vải HDPE có tác 

dụng ngăn chặn không cho nước rỉ rác lan truyền ra môi trường bên ngoài thấm xuống 

nền đất và nước ngầm gây ô nhiễm môi trường. Nước rò rỉ từ bãi rác vệ sinh sẽ được 

thu gom bằng các ống đục lỗ đặt trong lớp sỏi, sau đó dẫn đến trạm xử lý nước rỉ rác để 

làm sạch. 

c. Hệ thống xử lý nước rỉ rác 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước rỉ rác 186 m3/ngày.đêm 
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Hình 4. 2: Công nghệ xử lý nước rỉ rác tại BCL 

Thuyết minh công nghệ: 

TT HẠNG MỤC MÔ TẢ QUY TRÌNH 

1 

Hố thu và ống 

dẫn nước thải 

về 

Nước rỉ rác được thu dưới đáy bằng đường ống dẫn tự chảy 

thẳng vào hồ điều hòa chứa nước rỉ rác 

2 

Hồ điều hòa 

chứa điều hòa 

nước rỉ rác 

- Nước thải ri rác tươi có nồng độ ô nhiễm rất cao đồng thời 

nó biến động rất lớn theo mùa, ngày do phụ thuộc vào thời 

tiết lượng mưa. Nên cần phải thiết kế bể điều hòa đủ lớn lưu 
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 nước được thời gian dài ổn định cho xử lý liên tục trong công 

đoạn sinh học phía sau. Thời gian lưu trữ nước tính 60 ngày. 

- Kiểu dáng: sử dụng hồ có sẵn, cải tạo; đầm đất lót HDPE 

giữ nước, chống thấm xuống tang nước ngầm. hồ được làm 

thoáng tự nhiên. 

3 
Hố bơm nước 

thải thô  

- Nước thải từ bể điều hòa được dẫn tự chảy sang hố bơm 

bằng đường ống ngầm.  

- Tại hố bơm lắp 2 bơm chìm có công suất 9 m3/h hoạt động 

so le luân phiên nhau để bơm được bền đông thời dự phòng 

được cho nhau. 

4 

Kênh đặt song 

chắn rác 

 

- Nước rác được tách ra từ đáy hố rác, chảy qua lớp đá dầy 

xếp dưới đáy nên rác đã bị giữ lại và chỉ có nước tách ra vì 

vậy lượng rác trong nước rác là rất ít, có chăng chủ yếu là lá 

cây, cỏ, giấy túi lion rơi vào hồ chứa điều hòa.  

- Lượng này phần lớn sẽ chìm xuống và bị phân hủy ở đáy hồ. 

tuy nhiên lắp song chắn rác để an toàn tối  đa cho hệ thống. 

- Loại song chắn rác 2 lớp bằng thủ công, 1 lớp song chắn thô 

kích thước khe chắn 30mm và 1 lớp song chắn tinh kích thước 

của khe chắn 10mm. 

5 

Bể khuấy trộn 

vôi và tạo bông 

 

- Hòa trộn vôi bột với nước thải để nâng pH của nước thải lên 

cao tới 9-10 đồng thời tạo ra các bông keo tụ các kim loại nặng 

cũng như các chất rắn lơ lửng trong nước thải. 

- Kiểu khuấy trộn cơ khí bằng cánh khuấy. Định lượng vôi bột 

bằng vít tải. 

6 
Bể lắng vôi 

 

- Kiểu dáng: bể lắng đứng; lắng bằng trọng lực và thu bùn cặn 

vôi đáy bể bằng bơm bùn trục vít.  

- Thiết kế 2 bơm trục vít một hoạt động một dự phòng; một phần 

vôi lắng được bơm tuần hoàn tái sử dụng, một phần bùn cặn vôi 

được bơm trục vít bơm thải bỏ lên bãi rác nguy hại ngay bên 

cạnh nhà máy. 

7 

Hố thu nước 

trước tháp khử 

Ni tơ 

- Lắp 2 bơm chìm nước thải để hoạt động so le.  

- Bơm lên đỉnh tháp Stripping, trên đường ống bơm định lượng 

NaOH để nâng cao pH tới 11,5 trước khí nước thải được phân 

phối vào tháp khử ni tơ. 

8 
Tháp khử Ni tơ 

Stripping 

- Trong nước rỉ rác có chứa hàm lượng Ni tơ rất cao và khó phân 

hủy sinh học. Khi ở điều kiện nhiệt độ cao như thành phố Nha 

Trang, nước thải được nầng cao pH tới 11 ni tơ trong nước sẽ 

chuyển hóa thành NH3. Việc dùng khí cưỡng bức sẽ đẩy NH3 ra 

khỏi nước thải, hiệu quả của quá trình đã được thực nghiệm và 
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thực tế tại nhiều công trình chứng minh đạt tới 90-95% khử Ni 

tơ. 

- Kiểu dáng: dùng 2 tháp (2 bậc) thông gió cưỡng bức bằng quạt 

đặt dưới chân tháp. 

9 

Hố thu nước 

sau tháp khử Ni 

tơ 

- Thu nước trong từ bể tháp Stripping để bơm lên tháp keo tụ 

lắng. 

- Lắp 2 bơm chìm nước thải để hoạt động so le. Bơm lên đỉnh 

tháp keo tụ lắng, trên đường ống bơm định lượng H2SO4 để 

nâng điều chỉnh pH tới 7 trước khi vào tháp keo tụ. 

10 
Tháp keo tụ 

lắng bậc 1 

- Tháp keo tụ hóa lý, thu bùn dưới đáy bằng trọng lực và tự động 

sả bùn đáy bể tới bể bùn. 

- Tháp được chia thành 3 khoang: 2 ngăn nhỏ là ngăn khuấy trộn 

và tạo bồng được lắp động cơ khuấy và được bơm định lượng 

hóa chất cấp vào liên tục để tạo ra phản ứng keo tụ và tạo bông 

hóa lý. 

- Ngăn lớn là ngăn lắng trọng lực đáy côn cho phép bùn thu hoàn 

toàn xuống đáy mà không cần cầu cào bùn. 

11 
Bể điều hòa lưu 

lượng 

- Chứa và điều hòa lưu lượng nước nạp vào bể sinh học sục khí 

hoạt động theo mẻ SBR phía sau. 

- Lượng nước cấp vào bể SBR gián đoạn theo từng pha chu trình 

hoạt động của bể vì vậy cần có bể điều hòa để điều chỉnh việc 

này 

- Lượng nước thải cấp vào bể điều hòa liên tục. lượng nước từ 

bể điều hòa được tự chảy vào hồ sinh học SBR theo pha 8h/12h 

của 1 pha. 

12 

Hồ xử lý sinh 

học hiếu khí 

hoạt động theo 

mẻ SBR 

- Xử lý hoàn toàn ô nhiễm hưu cơ BOD, COD trong nước thải 

và loại bỏ một phần lớn cặn vô cơ cũng như ô nhiễm Ni to. 

- Quá trình ni to rat hóa: Ni tơ hữu cơ và amonni NH3 trong 

nước được chuyển hóa thành ni to rat bởi quá trình chuyển hóa 

do các tế bào của sinh vật trong phá cấp khí oxi vào trong nước 

thải. 

- Quá trình giải phóng Ni tơ hay còn gọi là quá trình de-nito do 

vi sinh vật hoạt động trong pha thiếu khí ( không cấp khí vào) 

tạo ra N2 thoát ra ngoài. 
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- Kiểu dạng: Hồ xục khí kéo dài sử dụng máy khuấy bề mặt để 

cấp khí và rút nước gián đoạn theo mẻ bởi thiết bị rút nước 

Decantor. 

13 

Bể thu và chứa 

nước sau xử lý 

sinh học 

- Lượng nước rút ra khỏi bể SBR gián đoạn theo từng pha chu 

trình hoạt động của bể vì vậy cần có bể điều hòa để chứa nước 

cho các công đoạn tiếp theo. 

- Lượng nước thải rút ra đưa vào bể chứa theo pha 2h/12h trong 

1 pha của bể sinh học SBR. Lưu lượng nước rút 46,5m3/h. 

- Thể tích bể được thiết kế chứa tối đa lượng nước rút ra trong 1 

pha là 2h. 

- Trong bể lắp 02 bơm chìm hoạt động luân phiên với lưu lượng 

9m3/h đẩy nước lên tháp keo tụ lắng. 

14 
Tháp keo tụ 

lắng bậc 2 

- Tháp keo tụ hóa lý, thu bùn dưới đáy bằng trọng lực và tự động 

sả bùn đáy bể tới bể bùn. 

- Tháp được chia thành 3 khoang: 2 ngăn nhỏ là ngăn khuấy trộn 

và tạo bồng được lắp động cơ khuấy và được bơm định lượng 

hóa chất cấp vào liên tục để tạo ra phản ứng keo tụ và tạo bông 

hóa lý. 

- Ngăn lớn là ngăn lắng trọng lực đáy côn cho phép bùn thu hoàn 

toàn xuống đáy mà không cần cầu cào bùn. Bùn rút trọng lực 

đưa tới bể chứa làm đặc bùn. 

15 

Hố bơm tại 

trạm xử lý xả 

nước đi 

- Hố bơm; chứa nước thải sau xử lý để bơm thoát đi 

- Lắp 02 bơm chìm có áp suất cao để đẩy nước lên tuyến ổng sả 

đi. Hai bơm lắp chìm hoạt động so le.  

16 

Hố bơm trên 

trạm truyền 

tải, tăng áp 

- Hố bơm tăng áp; chứa nước thải đã được xử lý tới loại C được 

bơm lên từ hố bơm tại nhà máy xử lý. Trong đó lắp bơm chìm 

để tiếp tục bơm thoát đi. 

- Lắp 02 bơm chìm có áp suất cao để đẩy nước lên tuyến ổng sả 

đi. Hai bơm lắp chìm hoạt động so le.  

17 
Bể Chứa và 

làm đặc bùn 

- Chứa bùn cặn từ các bể lắng, bùn thải sinh học. Làm cô đặc 

trọng lực. 

- Bên cạnh bể lắp 02 bơm bùn trục vít để bơm thải bùn cặn dưới 

đáy bể lên bãi rác nguy hại cạnh nhà máy xử lý. 

18 

Hệ thống pha, 

chứa định 

lượng hóa chất 

 

- Pha hóa chất dạng bột thành dạng dung dịch; hoặc pha loãng 

từ dung dịch đặc thành dung dịch loãng để chứa và định lượng 

bơm vào nước thải cho từng công đoạn xử lý ứng với từng loại 

hóa chất. 
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- Kiểu dáng: pha bằng bồn FRP dùng máy khuấy cơ khí; Bồn 

chứa hóa chất sử dụng trong khoảng 1 tháng. Định lượng hóa 

chất vào các công đoạn xử lý bằng bơm định lượng màng. 

Bảng dưới đây đưa ra các kích thước của các hạng mục bể chính: 

Bảng 4.22  Kích thước của các hạng mục bể chính của HTXL nước rỉ rác tại 

BCL 

TT Tên hạng mục  

Thể 

tích 

V 

(m3) 

Diện 

tích 

S (m2) 

Cao  

H 

(m) 

Dài  

a 

(m) 

Rộng 

b 

(m) 

Ghi chú 

1 
Hồ điều hòa tiếp nhận 

nước rỉ rác 
11160 2914 4     

Cải tạo hồ 

sẵn có 

2 
Kênh đặt Song Chắn 

rác 
0,8 1,6 0,5 3,2 0,5  

3 Ngăn trộn vôi  2,52 1,68 1,5 1,4 1,2   

4 Ngăn tạo bông sau  3,24 2,16 1,5 1,8 1,2   

5 Bể lắng cặn vôi 13,6 6,8 2 3,4 2   

6 Hố bơm số 1 8 4 2 2 2   

7 
Tháp Stripping (hình 

trụ tròn) 
31,4 3,14 10 

d = 

2m 

d = 

2m 

SUS 304; 

chứa đệm 

cầu 

nhựaPVC 

8 
Hố bơm số 2 

sau Stripping 1 
6 3 2 2 1,5   

9 
Hố bơm số 3 

sau Stripping 2 
6 3 2 2 1,5   

10 
Bể Điều hòa trước Sinh 

học SBR 
62 31 2 7,2 4,3   

11 
Bể keo tụ lắng sau bậc 

1 
29 9 4,5 3 3 

Bể bằng 

SUS 304; 

đáy côn 

12 
Hồ sinh học hoạt động 

dạng SBR 
2800 1715 3 49 35   

13 
Bể Điều hòathu nước 

Sinh học SBR 
93 25 3,8 7 3,5  

14 Bể keo tụ lắng bậc 2 29 9 4,5 3 3 

Bể bằng 

SUS 304; 

đáy côn 
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Thể 

tích 

V 

(m3) 

Diện 

tích 

S (m2) 

Cao  

H 

(m) 

Dài  

a 

(m) 

Rộng 

b 

(m) 

Ghi chú 

15 
Hố bơm nước thải số 4 

sau xử lý 
24 12 2 4 3  

16 
Hố bơm nước thải tăng 

áp số 5 (trên đường sả) 
18 9 2 3 3   

17 
Bể Chứa và làm đặc 

bùn 
75 25 3 5 5  

18 Nhà điều hành   94,01 3,8 11,9 7,9   

19 
Nhà pha và làm kho 

hóa chất 
  46,61 3 7,9 5,9   

20 Nhà chứa vôi bột   25,16 2.5 7,4 3,4   

21 
Khu để bồn chứa hóa 

chất 
  49   13 3,8   

Bảng 4.23  Tổng lưu lượng nước rỉ rác được xử lý qua trạm xử lý nước rỉ 

rác của Khu chôn lấp trong 04 năm gần đây 

Lưu lượng 

nước thải (m3)  

Năm 2021 TB 

ngày 

(năm 

2021) 

Năm 

2020 

TB ngày 

(năm 

2022) 

Năm 

2019 

TB ngày 

(năm 

2019) 

Tháng 1  5.685   190  4831 161  3.235  108  

Tháng 2 5.698  190  3530 118  3.131  104  

Tháng 3 5.113  170  4980   166         -     -    

Tháng 4 5.644   188  5408 180  1.452   48  

Tháng 5 5.418  181  5319 177  1.591  53  

Tháng 6 5.700  190  5609 187  3.012   100  

Tháng 7 5.518   184  5414 180  2.173   72  

Tháng 8 5.734  191  5388 180  1.369   46  

Tháng 9 5.632   188  5522 184  3.297   110  

Tháng 10 5.547   185  5243 175     2.400  80  

Tháng 11 5.657  189  5646  188    2.751   92  

Tháng 12 6.651   222  5451   182    4.399  147  

Tổng  67.997     2.341      28.810    

TB ngày 

(tổng/365 

ngày)  

 186        171        79    

(3) Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước rửa xe 

- Theo qui định về quản lý BCL, tất cả các xe ra khỏi BCL đều phải rửa xe để 

tránh gây ô nhiễm môi trường trên đường vận chuyển. Lượng nước rửa xe mỗi ngày ước 

tính khoảng 4,9 m3.  
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- Nước rửa xe được thu gom về hồ chứa nước rỉ rác và bơm về hệ thống xử lý có 

công suất 186 m3/ngày.đêm. 

 (4) Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước mưa chảy tràn 

* Hạn chế nước mưa xâm nhập vào trong bãi chôn lấp là một trong những yếu tố 

quan trọng khi thiết kế và vận hành để giảm thiểu lượng nước rò rỉ sinh ra. Vì thế việc 

quản lý và vận hành, hạn chế lượng nước mưa xâm nhập vào bãi chôn lấp sẽ được tiến 

hành như sau:  

- Xung quanh bãi chôn lấp và các ô chôn lấp được thiết kế các mương thoát nước 

mưa, không cho nước mưa chảy tràn vào bãi chôn lấp. Toàn bộ hệ thống rãnh thu gom 

nước mặt ở xung quanh bãi thường xuyên được nạo vét lưu thông, hệ thống tường chắn 

của bãi rác được bảo đảm cách ly tốt.  

 - Trong giai đoạn đổ chất thải xuống bãi chôn lấp để hạn chế nước mưa xâm nhập vào bãi 

chôn lấp cần thiết kế các hệ thống vật liệu phủ bằng các tấm nylong chống thấm. 

- Che phủ bạt để giảm thiểu lượng nước mưa làm tăng lượng nước rỉ rác. 

- Hạng mục hồ điều hòa chứa nước rỉ rác có thể tích 11.160 m3 (đang tạm ngừng hoạt 

động để bê tông hóa) và BCL đang sử dụng hồ tạm chứa nước rỉ rác (ở khu mở rộng) có thể 

tích là 5.000 m3 để ứng phó với nước mưa chảy tràn. 

* Các giải pháp về mặt công trình: 

Xung quanh vành đai ô chôn lấp có hệ thống mương thu nước mưa chia làm 2 

nhánh: 

- Nhánh 1: theo mương đất tự nhiên ở phía Tây Bắc và phía Tây của hố chôn lấp, 

chảy men theo khu vực mở rộng, vào mương suối cạn. 

- Nhánh 2: theo mương bê tông ở phía Đông Bắc và phía Đông của hố chôn lấp, 

kích thước mặt đáy 2m mặt trên 3m, chảy vào nhánh mương suối cạn sau hệ thống xử 

lý nước rỉ rác. 

 ➢ Khu vực mở rộng 

Xây dựng mương bê tông (Kích thước:60cm x 60cm), L=360m đoạn tiếp giáp 

đường bê tông hiện hữu dẫn ra phía suối phục vụ thoát nước mặt. Tại các vị trí tiếp giáp 

với suối hiện hữu sẽ được tận dụng kết hợp làm mương đất theo ranh dự án để thoát 

nước mà không cần xây dựng mương bê tông. 

4.2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

(1) Giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình thu gom rác thải và vận chuyển về bãi chôn 

lấp  

- Để thực hiện công tác thu gom rác từ các tuyến đường đảm bảo vệ sinh môi 

trường, dự án sẽ đầu tư các phương tiện thu gom rác chuyên dùng, các thùng chứa rác... 
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- Khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải có chứa các chất gây ô nhiễm 

bao gồm: bụi, SO2, NOx, CO, CO2... Để giảm thiểu tác động này, Dự án sẽ áp dụng một 

số biện pháp như sau: 

+ Xe chở rác sẽ được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng xe theo đúng quy 

định, đảm bảo các thông số khí thải đạt yêu cầu về kỹ thuật và môi trường.  

+ Để hạn chế khí độc, bụi và rò rỉ rác từ các xe trong quá trình vận chuyển, tất cả 

các xe đều được chuyên chở bằng xe cuốn ép đúng trọng lượng. 

+ Sử dụng nhiên liệu chứa hàm lượng các chất gây ô nhiễm thấp; 

+ Có kế hoạch điều hành công tác vận chuyển thống nhất, tránh giờ cao điểm, 

nhất là đối với các tuyến vận tải qua Quốc lộ 1A và các tuyến đường qua các trạm trung 

chuyển có mật độ xe cộ và người đi lại cao. 

+ Tất cả các xe ra khỏi BCL đều phải được vệ sinh sạch sẽ. Trong quá trình vận 

chuyển chất thải cần tăng cường công tác giám sát chặt chẽ đội ngũ cán bộ công nhân 

viên chịu trách nhiệm chuyên chở chất thải, đảm bảo đi đến nơi về đến chốn theo đúng 

lộ trình, tránh hiện tượng tiêu cực xảy ra và không để rơi vãi chất thải ra ngoài môi 

trường. Mọi vi phạm trong quá trình vận chuyển chủ xe phải chịu trách nhiệm.  

(2) Giảm thiểu khí phát sinh tại bãi chôn lấp 

Khí phát sinh phải đạt các yêu cầu sau: 

+ Đảm bảo độ ẩm của phế thải rắn từ 40% trở lên; trong trường hợp cần thiết cần 

phải tưới hoặc phun nước cho phế thải. 

+ Giữ pH ≈ 7,0 như môi trường xung quanh, pH < 6,2 sẽ làm ngừng quá trình tạo 

khí metan trong phế thải. 

+ Nếu có hiện tượng thiếu hụt dinh dưỡng có thể bù đắp bằng cách phun lên phế 

thải bùn đặc biệt vét từ cống ngầm. 

+ Đảm bảo lớp đất phủ phải đủ dầy và lèn, nén chặt chống thẩm thấu khí qua tầng 

đất phủ. 

- Hệ thống thu gom khí rác được bố trí thành mạng lưới tam giác đều, khoảng 

cách các ống liên tục cách nhau 50m (thể hiện ở hình minh họa 4.7). Hệ thống ống thu 

gom khí rác dùng ống PVC D150mm, đục lỗ cách đều suốt chiều dài ống với mật độ lỗ 

rỗng chiếm tỷ lệ 15-20% diện tích bề mặt ống, xung quanh ống là tầng đá lọc có kích cỡ 

4 x 6 cm đảm bảo độ rỗng để thu được tối đa lượng khí. Các ống thu gom khí rác được 

lắp đặt trong quá trình vận hành, quá trình nối ghép, nâng dần độ cao theo độ cao vận 

hành bãi. Đoạn ống nối ghép được hàn gắn cẩn thận, cao độ cuối cùng của ống thu gom 

khí rác lớn hơn bề mặt tối thiểu 2m (tính từ lớp phủ trên cùng).  
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Hình 4. 3:. Hệ thống thu gom khí rác 

Ngoài ra, Dự án sẽ thành lập các đội chuyên trách tuần tra thường xuyên tại những 

khu vực thoát và phát tán khí gas, các khu vực tích tụ gas, các ống dẫn thoát nước, nơi 

xử lý khí và nơi có hệ thống tập trung khí mêtan nhằm phát hiện ra các sự cố để ứng cứu 

kịp thời. Ngoài ra, trong khu vực dự án còn có trạm sơ cứu để cấp cứu các bệnh nhân 

nhiễm độc khí khi có sự cố xảy ra. 

 (3) Giảm  thiểu mùi hôi bãi chôn lấp 

- Để hạn chế khí độc, mùi hôi và bụi phát ra từ quá trình vận hành, rác sau khi 

đưa đến phải được tiến hành chôn lấp không để quá 24 giờ, hàng ngày rác thải phải đổ 

theo đúng quy trình thiết kế. Tường chắn di động luôn đặt cuối hướng gió trong mỗi 

ngày đổ rác để cản rác, bụi, mùi hôi từ bãi rác phát tán theo gió. Cuối ngày, rác phải 

được đầm nén và phủ lớp đất dày 15cm theo đúng thiết kế. 

- Tăng diện tích cây xanh trong khuôn viên dự án để giảm lượng khí CO2 

trong môi trường và tăng hàm lượng khí O2 góp phần quan trọng giữ cho môi 

trường không khí được trong lành. Đặc biệt, bao quanh các ô chôn lấp sẽ bố trí 

hành lang cây xanh rộng từ 10m đến 12m, hành lang cây xanh này vừa có tác dụng 

ngăn rác nhẹ, ni lông, bụi bay từ trong các ô chôn lấp, đồng thời làm giảm mùi 

hôi ra môi trường xung quanh. 

- Ngoài ra, ở Việt Nam và một số quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, biện 

pháp chính đang được sử dụng tại các bãi chôn lấp chất thải rắn là sử dụng dung dịch 

EM (Effective Microorganism) hoặc bột bokasi (dạng rắn của EM). EM là một cộng 

đồng bao gồm 80 loại vi sinh vật có ích, thành phần chủ yếu như vi khuẩn quang hợp, 

vi khuẩn tạo acid lactic, nấm men, xạ khuẩn, nấm sản sinh men,… Chúng xúc tiến quá 

trình phân giải và thúc đẩy các VSV có lợi trong đất, trong phân hữu cơ, trong thức ăn, 

nước và ức chế các VSV có hại trong tự nhiên.  Sau khi được phun hoặc rải lên rác, với 

mật độ rất cao của quần thể vi sinh vật trong EM, chúng nhanh chóng chiếm ưu thế hơn 

so với các vi sinh vật phân hủy gây mùi trong rác. Kết quả là đã làm thay đổi các phản 

ứng phân hủy rác theo hướng không sinh mùi hôi. Các thành phần nitơ, lưu huỳnh còn 
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lại trong rác dưới dạng các hợp chất khác như nitrat và sulphat không mùi. Vai trò của 

các VSV trong chế phẩm EM trong việc giảm mùi hôi: 

+ Vi khuẩn Lactic 

Vi khuẩn Lactic sản xuất acid lactic từ đường và các carbonhydrat khác do vi 

khuẩn quang hợp và nấm men tạo ra. Acid lactic là chất khử trùng mạnh, nó tiêu diệt 

các VSV có hại và làm tăng nhanh chóng sự phân hủy các chất hữu cơ. Hơn nữa, vi 

khuẩn lactic thúc đẩy sự lên men và phân hủy các vật liệu như cellulose, lignin. Vì vậy 

có thể phân hủy được các chất hữu cơ khó phân hủy. 

+ Nấm mốc 

Nấm mốc sản sinh ra các loại enzym để phân giải các hợp chất cao phân tử như 

tinh bột, cellulose, lignin, protide. Các chất này rất lâu phân giải. Nấm mốc đã tiết ra hệ 

enzym: amylaza, proteaza, cellulaza,… có hoạt tính cao để phân giải các hợp chất cao 

phân tử. 

EM lên men, phân huỷ các chất hữu cơ rất nhanh và không còn mùi thối. EM có 

tác dụng biến đổi chất thải thành loại vật chất có ích, không độc hại. 

(4) Giảm thiểu bụi trong quá trình đào đất phủ 

- Trồng cây xanh cách ly ranh bãi đất. Trong đó: 

+ Bề rộng hành lang cây xanh: B=10m. 

+ Khoảng cách giữa các công trình ở xung quanh tiếp giáp với dải cây xanh: 

B=2m. 

+ Trồng 2 hàng so le, khoảng cách giữa 2 cây liền kề cùng hàng: B=10m.   

4.2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ xử lý chất thải rắn  

Vì đây là giai đoạn cuối cùng của hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn trên địa bàn, vì vậy các loại chất thải rắn phát sinh trong khu vực dự án trong 

giai đoạn này như:  

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước rỉ rác: được thu gom về sân phơi bùn, sau khi 

phơi khô được công nhân đem đến ô chôn lấp rác để xử lý. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: bố trí 01 thùng rác nhựa HDPE 120l tại 

khu vực nhà bảo vệ, cuối ngày đem đến ô chôn lấp rác để xử lý. 

 - Chất thải rắn nguy hại: chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang hỏng, giẻ lau dính 

dầu, cặn dầu nhớt… được thu gom vào thùng rác nhựa HDPE 120l có nắp đậy và nhãn 

dán và để ở khu vực chứa chất thải nguy hại kích thước 30m x 21,28m (giáp hồ chứa 

nước rỉ rác của khu vực XLNT) và hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực và điều kiện 

hành nghề để vận chuyển, xử lý đúng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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4.2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu các nguồn không liên quan đến chất 

thải 

 (1) Giảm thiểu tác động do ồn, rung 

- Xe chở rác, xe ủi, xe đầm sẽ được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng xe theo 

đúng quy định. 

- Hạn chế vận chuyển nguyên vật liệu vào buổi trưa và vào ban đêm. 

- Lập kế hoạch vận chuyển hợp lý, không tập trung nhiều xe vào cùng một thời 

điểm. 

- Không sử dụng các phương tiện quá cũ gây tiếng ồn và rung động lớn. 

- Định kỳ bảo dưỡng máy móc, tra dầu mỡ bôi trơn các ổ trục để hạn chế phát sinh 

tiếng ồn. 

- Công nhân thi công sẽ được trang bị các thiết bị hạn chế hoặc chống ồn như mũ 

bảo hiểm, chụp tai… 

         - Các phương tiện giao thông vận tải khi lưu thông phải đạt các tiêu chuẩn khí thải, 

tiếng ồn quy định . 

(2) Giảm thiểu tác động đến sức khỏe 

Để giảm thiểu các tác động đến sức khỏe của các công nhân vận hành, các tài xế lái 

xe tại bãi chôn lấp, dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Khi xây dựng BCL, cần phải xây dựng tường cao và chỉ có một cổng cho xe ra 

vào để có thể hạn chế sự xâm nhập và phát tán của chuột. Tổ chức diệt chuột định kỳ ( 

02 tháng/lần). Tùy từng khu vực để sử dụng các biện pháp khác nhau, như khu chứa chất 

thải có thể dùng thuốc diệt chuột sinh học như Storm, Racumin, biorat,... để diệt chuột, 

dùng hóa chất phun diệt động vật chân đốt và mầm bệnh ký sinh trùng. Khu có người ở, 

dùng các biện pháp cơ học và sinh học là chủ yếu, như đánh bẫy mồi, keo dính... để diệt 

chuột.  

- Áp dụng biện pháp xử lý mầm bệnh ký sinh trùng ở các khu vực chứa chất thải 

như rắc vôi bột, phun hoá chất diệt trùng (Clo…), phun thuốc định kỳ 2 lần/tuần. 

- Phun thuốc diệt ruồi, muỗi và các côn trùng có tiềm năng gây bệnh theo hướng 

dẫn của Trung tâm Y tế Dự phòng. Số lần phun căn cứ vào mức độ phát triển của côn 

trùng. Tuy nhiên, hàng ngày cũng nên phun thuốc diệt ruồi vào những nơi phát sinh 

nhiều ruồi như: cầu cân, đường nội bộ vào khu vực cầu cân, khu vực ô chôn lấp rác. 

 - Việc giám sát vi sinh vật không khí phải được tiến hành theo kế hoạch, ít nhất 

mỗi năm làm hai lần vào đúng mùa gió chủ đạo. Mùa khô vi sinh vật không khí sẽ tăng 

cao hơn mùa mưa. Các khu vực trọng điểm được ưu tiên giám sát là khu chứa rác tạm 

thời và khu chôn lấp. Việc giám sát vi sinh vật không khí kèm theo với việc giám sát 
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bụi và các chất độc hại khác. Giám sát bất thường được thực hiện khi có một lượng rác 

rất lớn chưa kịp chôn lấp kịp thời theo kế hoạch. 

 - Hợp đồng với Trung tâmY tế hoặc bệnh viện khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần 

cho cán bộ công nhân viên đang vận hành BCL, đặc biệt khám các bệnh nhiễm khuẩn 

hô hấp và các bệnh dị ứng tai mũi họng và dị ứng ngoài da. Chú ý bảo vệ cho người lao 

động trong khu vực bãi rác để tránh khả năng hít phải không khí có bụi mang vi sinh 

vật. 

- Tập huấn, giáo dục ý thức về về sinh an toàn và môi trường cho cán bộ công nhân 

viên vận hành BCL.  

 - Để tăng cường các biện pháp giảm thiểu việc phát tán ô nhiễm (rác, vi sinh vật, 

khí BCL) hành lang rộng 15-20m sẽ được trồng cây xanh (tràm, xà cừ…) có chiều cao 

từ 8-12m. Hàng rào cây xanh này ngoài tác dụng giảm thiểu phát tán ô nhiễm còn tạo 

cảnh quan tốt do che chắn tầm nhìn từ bên ngoài vào BCL. 

 (3) Giảm thiểu tác động do sự cố, rủi ro 

a. Giảm thiểu sự cố về thiên tai, ngập úng 

- Tính toán thiết kế mương thoát nước mưa có kích thước phù hợp và xây dựng 

đúng kỹ thuật để đảm bảo thoát nước kịp thời, không để dòng chảy tự nhiên bị biến đổi, 

gây xói lở, gây sự cố vỡ đê tràn nước mưa vào khu đất dự án. 

- Xung quanh bãi chôn lấp được thiết kế các mương thoát nước mưa, không cho 

nước mưa chảy tràn vào bãi chôn lấp. Toàn bộ hệ thống rãnh thu gom nước mặt ở xung 

quanh bãi thường xuyên được nạo vét lưu thông, hệ thống tường chắn của bãi rác được 

bảo đảm cách ly tốt.  

 - Xung quanh ô chôn lấp và  hồ xử lý nước rỉ rác đều được bao bọc bởi đê bao để 

ngăn nước thải không chảy tràn ra khu vực xung quanh và ngăn nước mặt từ khu vực 

khác chảy. 

-  Bố trí máy bơm nước dự phòng để bơm hút nước mưa tại các vị trí bị ngập úng 

cục bộ (hố chôn lấp rác) vào hồ chứa nước rỉ rác, tránh tình trạng nước mưa có lẫn rác 

thải bơm hút xả thẳng vào môi trường đất khu vực lân cận dự án.  

b.  Giảm thiểu nguy cơ và khắc phục sự cố rò rỉ nước rỉ rác  

- Thi công đúng thiết kế đối với lớp chống thấm bằng HDPE, và hệ thống thu 

gom nước rỉ rác đúng kỹ thuật thiết kế. Khi thi công đúng thiết kế thì theo nguyên lý 

thấm mao quản, nước rỉ rác sẽ dẫn về các không gian rỗng đã được thiết lập sẵn đó là 

đường ống thu gom nước rỉ rác và bơm rút nước rỉ rác.  

Trong quá trình quan trắc nước ngầm tại các hố khoan, nếu phát hiện các thông 

số thay đổi có mối liên hệ với đặc tính nước rác thì nhanh chóng mở rộng hố khoan và 
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lắp đặt thiết bị bơm hút để tập trung các dòng thấm rò rỉ từ hố chôn lấp về giếng khoan 

để bơm về hệ thống xử lý nước thải. 

c. Giảm thiểu nguy cơ nứt lớp che phủ và sụt lún hố chôn lấp 

- Trình tự lớp che phủ bề mặt và chống thấm đáy BCL phải thực hiện theo đúng 

thiết kế đã phê duyệt như đã trình bày tại chương 1. 

 - Chọn lựa loại vật liệu che phủ, chống thấm đạt tiêu chuẩn: tấm nhựa HDPE 

không độc hại môi trường có khả năng chứa nước sạch, có độ bền cao đến 100 năm 

không bị lão hoá trong điều kiện bình thường, không thấm nước, các loại chất lỏng trong 

điều kiện nhiệt độ, áp suất bình thường, ổn định với sự thay đổi nhiệt độ từ -700  đến > 

800C, không chịu tác động phá huỷ của tia cực tím. 

 - Khi xảy ra sự cố nứt lớp che phủ, sụt lún BCL do các nguyên nhân khách quan 

như: lớp rác bên dưới thay đổi thể tích theo thời gian do quá trình phân hủy rác, cháy 

nổ, mưa bão, lũ lụt, thiên tai cần có các biện pháp xử lý sự cố như sau: 

 + Kiểm tra toàn bộ bề mặt lớp che phủ. 

 + Xác định nguyên nhân gây ra tình trạng nứt lớp che phủ. 

 + Báo cáo ngay tình hình cho lãnh đạo cơ quan quản lý có biện pháp khắc phục. 

 + Thay thế lớp che phủ. 

d. Giảm thiểu sự cố khi trạm xử lý nước thải ngưng hoạt động 

Khi hệ thống xử lý có thể bị sự cố, đơn vị vận hành có các biện pháp dự phòng 

như sau: 

- Lắp đặt dự phòng các thiết bị động lực dễ bị hư hỏng do nguồn điện và chế độ 

vận hành (các loại bơm chìm, bơm định lượng, máy thổi khí, máy nén khí). 

- Bố trí nhân viên bảo vệ và giám sát hệ thống nhằm đảm bảo trạm xử lý luôn 

trong trạng thái hoạt động ổn định. 

- Định kỳ bảo dưỡng các dây chuyền xử lý nước thải. 

- Dự trữ sẵn sàng các thiết bị thay thế cho các dây chuyền xử lý để nhanh chóng 

khôi phục hoạt động. 

- Ưu tiên cho việc khắc phục sự cố của các hệ thống xử lý nước thải. 

- Ngoài ra, công nhân sẽ báo cáo Ban lãnh đạo về tình trạng xả nước thải, thời 

gian khắc phục sự cố. 

- Khi sự cố của hệ thống xử lý nước rỉ rác xảy ra như: 01 trong các bể bị sự cố 

phải ngưng hoạt động; nứt vỡ đường ống thoát nước thải hay mất điện… cần có cách 

ứng phó kịp thời như sau: 



Giấy phép môi trường dự án: Mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang  84 

+ Khi một trong các bể gặp sự cố phải ngưng hoạt động của hệ thống xử lý nước 

rỉ rác phải báo ngay cho cán bộ, công nhân vận hành phụ trách công tác kiểm tra mạng 

thu gom, thoát nước của BCl. 

+ Tiến hành xử lý nhanh chóng sự cố xảy ra để kịp thời đưa hệ thống vào vận 

hành trở lại. 

+ Trường hợp mạng lưới điện trong khu bị mất phải cho vận hành ngay máy phát 

điện dự phòng để kịp thời đưa hệ thống vào vận hành trở lại. Nếu máy phát điện của 

công trình cũng gặp sự cố thì cần tiến hành thực hiện các bước như đã nêu trên. 

e. Giảm thiểu nguy cơ cháy nổ 

- Ngoài các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ cho công trình như: rò rỉ nhiên liệu, 

bất cẩn của người làm việc trong công trình và nguyên nhân khách quan bên ngoài công 

trình thì ảnh hưởng do khí gas phát sinh từ bãi rác gây cháy nổ khá là quan trọng và cần 

có các biện pháp quản lý, xử lý kịp thời để hạn chế sự cố xảy ra. Cụ thể như sau: 

 - Hệ thống thu gom khí rác sẽ được thiết kế và vận hành theo đúng thiết kế đã 

được phê duyệt. 

- Giáo dục PCCC cho toàn bộ CBCNV làm việc tại công trình. 

- Trang bị các thiết bị PCCC (bình chữa cháy, còi báo) cho công trình theo đúng 

quy định pháp luật. 

- Xử lý sự cố do cháy nổ khí rác ảnh hưởng đến công trình: 

+ Tắt tất cả các hệ thống điện kết nối vào công trình và khu vực bên ngoài. 

+ Báo cáo tình hình sự cố ngay cho Ban lãnh đạo, các cơ quan ban ngành có liên 

quan. 

+ Chủ dự án tiến hành kiểm tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại xảy ra. 

+ Phối hợp với các ban ngành có liên quan lập tức xử lý.  
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CHƯƠNG 5: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

5.1. Lựa chọn giải pháp 

5.1.1. Cơ sở lựa chọn giải pháp 

Căn cứ về điều kiện thực tế địa hình bãi chôn lấp để làm cơ sở cho phương án lựa 

chọn tính chi phí cải tạo phục hồi môi trường cho dự án. 

- Tính khả thi về mặt môi trường: Hạn chế thấp nhất các tác động gây ảnh hưởng 

xấu đến môi trường và người dân xung quanh bãi rác. 

- Tính khả thi về mặt kỹ thuật: Đáp ứng về cơ sở hạ tầng, phù hợp với địa hình của 

bãi rác. 

- Tính khả thi về mặt kinh tế: Đảm bảo chi phí đầu tư xây dựng, duy trì vận hành 

hợp lý; đáp ứng nguồn thu từ dự án cho chủ đầu tư, tránh gây lãng phí ngân sách nhà 

nước. 

- Tính khả thi về mặt xã hội: Công trình dùng để tận dụng quỹ đất của bãi rác cần 

phải có sự đồng thuận của người dân xung quanh và chính quyền trong khu vực để hạn 

chế tối đa những tác động xấu đến sức khỏe con người. 

5.1.2. Mô tả các giải pháp; các công trình và khối lượng công việc cải tạo môi 

trường 

Bãi chôn lấp hiện nay đang tồn tại những bất cập và sẽ là một trong những nguyên 

nhân chính gây ra các vấn đề ô nhiễm môi trường trong những năm tới nếu không đẩy 

mạnh việc cải tạo bảo vệ môi trường. 

Về hình dạng của bãi chôn lấp Lương Hòa, thì bãi chôn lấp Lương được xây dựng, 

cải tạo và nạo vét dựa trên cái thung lũng tự nhiên. 

a. Hố chôn lấp 

- Bãi chôn lấp phải được tiến hành thực hiện thi công lớp phủ cuối cùng trước 

khi đóng bãi. Độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng dần từ 3 – 5%, luôn đảm bảo thoát nước 

tốt và không trượt lở, sụt lún. Nên trồng cỏ và cây xanh khi đã hoàn thành bãi chôn lấp. 

- Để ngăn chặn và hạn chế lượng nước mưa thâm nhập vào trong bãi rác, ngăn 

chặn các loại động vật đào hang. Hệ thống lớp bao phủ không được thấm nhanh hơn hệ 

thống lớp lót, chi phí bảo trì nhỏ nhất và tăng cường sự thoát nước trên bề mặt, đồng 

thời giảm thiểu sự xói mòn. 

- Cấu tạo từ trên xuống của hệ thống lớp bao phủ bề mặt như sau: 

+ Lớp đất trồng dày 0,3m được sử dụng để trồng cỏ và cây xanh nhằm tạo thảm 

thực vật. 

+ Lớp sỏi thoát nước dày 0,6m. 
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+ Lớp màn HDPE (được bảo vệ cả 2 mặt bởi lớp nền ở cả trên và dưới. Màn có 

độ dày tối thiểu 20mm, có độ dốc tối thiểu 3%). 

+ Lớp phủ cuối cùng là lớp đất pha sét dày 0,6m, có hàm lượng sét > 30% đảm 

bảo độ ẩm tiêu chuẩn và được đầm nén cẩn thận. 

❖ Giải pháp trồng cỏ Vetiver để cải thiện phục hồi môi trường 

Bãi chôn lấp chất thải rắn sau khi kết thúc hoạt động tạo thành các đồi rác cao 

hơn mặt đất và có lớp đất che phủ dày 0,9m (lớp đất màu trồng cây 0,3m và lớp sỏi thoát 

nước dày 0,6m), độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng dần từ 3 – 5%, luôn đảm bảo thoát 

nước tốt và không trượt lở, sụt lún. Để bảo vệ bãi rác, thúc đẩy nhanh quá trình ổn định 

của bãi rác ta có thể tiến hành trồng cỏ tạo thành thảm thực vật bên trên bãi rác. 

- Để ngăn chặn và hạn chế lượng nước mưa thâm nhập vào trong bãi rác, ngăn 

chặn các loại động vật đào hang. Hệ thống lớp bao phủ không được thấm nhanh hơn hệ 

thống lớp lót. Nó phải hoạt động với chi phí bảo trì nhỏ nhất và tăng cường sự thoát 

nước trên bề mặt, đồng thời giảm thiểu sự sói mòn. 

Các nghiên cứu trên thực tế cho thấy nước rỉ rác là chất lỏng thấm qua các lớp 

chất thải rắn mang theo các chất hòa tan hoặc các chất lơ lửng. Thành phần nước rỉ rác 

có chứa nồng động pH, COD, BOD, acid, kim loại nặng… rất cao. Còn cỏ Vetiver, bộ 

rễ của cây chứa nhiều vi khuẩn và nấm có khả năng xử lý chất thải gây ô nhiễm cho môi 

trường. Cụ thể, vi khuẩn cố định đạm có tác dụng chuyển hóa nitơ tự do thành nitơ sinh 

học; vi khuẩn điều hòa sự sinh trưởng của cây có thể điều hòa được các chất như auxin, 

gibberrellins, ethylene, acid… là những chất hữu cơ ảnh hưởng đến quá trình sinh lý cây 

dù ở nồng độ thấp; nấm phân giải photpho; nấm rễ… Nhờ vậy mà cây có thể mọc nhanh 

trên những vùng đất nghèo dinh dưỡng hoặc đất bị nhiễm độc kim loại nặng trong những 

điều kiện khắc nghiệt như hạn hán, sương muối, nước mặn, nước hóa chất, độc chất.  

Việc trồng các loại cây này, nhất là cỏ Vetiver có thể giúp chống xói mòn cho bãi chôn 

lấp, đồng thời phòng tránh nguy cơ ô nhiễm do chất lượng nước rỉ rác xử lý chưa đạt 

yêu cầu.  

b. Hệ thống thu và xử lý nước rỉ rác 

Trong giai đoạn đóng cửa BCL, nước rỉ rác vẫn tiếp tục sinh ra, đặc biệt là ở những 

ô chôn lấp mới hoàn tất, nhưng với lưu lượng giảm đáng kể vì không bị ảnh hưởng của 

nước mưa (nếu lớp che phủ cuối cùng được thực hiện theo đúng quy cách). Khi đó, nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường nước trong giai đoạn đóng cửa BCL sẽ thấp hơn nhiều so 

với BCL đang vận hành. Do vậy, hệ thống XLNT vẫn được duy trì vận hành trong giai 

đoạn đóng bãi chôn lấp. 

c. Hệ thống thu gom khí  

Các loại khí thải bãi rác, đặc biệt là khí mêtan tồn tại ở bãi rác có thể coi là một 

nguồn nguy hiểm, không an toàn nếu không được tiêu thoát hoặc thu gom để chuyển 
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thành nguồn năng lượng khác vì nó dễ gây cháy, nổ và ngạt thở đối với những người 

vận hành bãi rác. Với quy mô bãi rác nhỏ, lượng khí thải được tính toán phát ra không 

đáng kể. Tuy nhiên, việc phòng ngừa an toàn cho những người vận hành bãi rác. Chúng 

tôi sẽ tiến hành thu gom và kiểm soát lượng khí tại bãi chôn lấp. 

Sau khi hố chôn đầy rác sẽ lắp đặt hệ thống thoát khí được xây dựng phân bố trên 

toàn bộ phạm vi ô chôn lấp cách nhau khoảng 50m, trước khi hoàn thổ. Sử dụng ống 

PVC DN=150 đục lỗ xung quanh ống (Theo TCXDVN 261:2001 Bãi chôn lấp chất thải 

rắn – tiêu chuẩn thiết kế).  

- Phương pháp đặt các ống thu khí là khoan các giếng xuyên qua lớp phế thải và sâu 

tới đáy ô chôn lấp. Ống thu khí được lắp đặt trong quá trình vận hành và ghép nối, nâng 

dần độ cao theo độ cao vận hành bãi. Độ cao cuối cùng của ống thu khí rác phải lớn hơn 

bề mặt bãi tối thiểu 2m tính từ lớp phủ trên cùng.  

5.1.3. Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công 

trình cải tạo môi trường 

- BCL chất thải rắn sau khi kết thúc hoạt động tạo thành các đồi rác cao hơn mặt 

đất, độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng dần từ 3 – 5% luôn đảm bảo thoát nước tốt và 

không trượt lở, sụt lún. Để bảo vệ bãi rác và tận dụng lại mặt bằng BCL sau khi đóng 

cửa, tiến hành trồng cỏ tạo thành thảm thực vật bên trên bãi rác.  

- Việc kiểm tra nước ngầm, khí gas, độ lún sụt của bãi rác được tiếp tục thực hiện 

sau khi đóng cửa ít nhất là 5 năm. Các công tác này được thực hiện tối thiểu là 1 lần 

/năm và sau 6 tháng kể từ ngày đóng BCL. Chủ vận hành BCL sẽ gửi tới cơ quan có 

thẩm quyền quản lý môi trường một báo cáo hiện trạng đóng BCL với các nội dung 

gồm:  

+ Hiện trạng hoạt động, hiệu quả và khả năng vận hành của các công trình trong 

BCL chất thải rắn. 

+ Hệ thống chống thấm, thu gom và xử lý nước rỉ rác,…; chất lượng nước rỉ rác 

xả vào môi trường tiếp nhận có đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành 

không;  

+ Phục hồi cảnh quan khu vực BCL và các quy định khác có liên quan. 

- Trong suốt thời gian chờ sử dụng lại diện tích BCL, việc thu gom xử lý nước rỉ 

rác, khí gas vẫn phải tiếp tục hoạt động bình thường. 

- Sau khi đóng BCL chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đình kỳ 3 tháng/lần của khu 

vực BCL, không cho phép cho người và súc vật ra vào. Đặc biệt, trên đỉnh bãi nơi tập 

trung khí gas phải có các biển báo, chỉ dẫn an toàn trong BCL. 

- Tiến hành khảo sát, đánh giá các yếu tố môi trường có liên quan trước khi hoàn 

thổ mặt bằng BCL. Nếu các điều kiện về môi trường khu vực này đảm bảo mới tiến 

hành tái sử dụng sau khi kiểm tra chặt chẽ các lỗ khoan thu hồi khí gas. Khi áp suất của 
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các lỗ khoan khí không còn chênh lệch với áp suất khí quyển và nồng độ khí gas không 

lớn hơn 5% mới san ủi lại. 

5.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường  

5.2.1. Khối lượng công việc cải tạo, phục hồi môi trường 

5.2.1.1. Khu vực ô chôn lấp 

(1) San lấp đất phủ 

*Phủ đất 

 Sử dụng máy ủi công suất <110Cv để san gạt mặt bằng, sau đó đổ lớp đất phủ dày 

0,3m để trồng cỏ. Với tổng diện tích đỉnh đổ rác là 128.000 m2.  

 + Lớp trên cùng là đất màu để trồng cây dày 0,3m với diện tích 128.000 m2
. Vậy 

khối lượng đất màu để trồng cỏ 38.400 m3. 

 + Lớp cát để giúp thoát nước dày 0,6m với diện tích 128.000 m2
. Vậy khối lượng 

cát để giúp thoát nước: 76.800 m3 

→ Tổng khối lượng đất phủ hoàn thổ hố chôn lấp là 115.200 m3 

* Phủ vải HDPE 

- Vải HDPE 0,5mm phủ mặt ô chôn lấp: 128.000 m2. 

- Hàn vải HDPE: 128.000 m2. 

(2) Trồng cỏ vetiver tại hố chôn lấp rác thải  

Theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức dự 

toán xây dựng công trình. Chúng tôi sẽ tiến hành trồng cỏ vetiver, cây xanh nhằm tạo 

thảm thực vật trên khu vực hố chôn lấp.  

BCL sau khi đóng cửa, tiến hành trồng cỏ tạo thành thảm thực vật bên trên bãi 

rác để hạn chế, ngăn chặn xói mòn đất bởi gió và mưa. 

Diện tích phục hồi môi trường của bãi chôn lấp để trồng cỏ là 128.000 m2. 

5.2.1.2. Hệ thống thu và xử lý nước thải (nước rỉ rác) 

Nước rỉ rác trong giai đoạn đóng cửa bãi chôn lấp được chuyển giao cho đơn vị 

trúng thầu xử lý với chi phí xử lý nước rỉ rác là 142.323 đồng/m3 nước rỉ rác đã được 

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại văn bản số 2209/UBND-KT ngày 28/7/2016 Về 

phê duyệt đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

5.2.1.3. Hệ thống thu gom Khí rác 

Ống thoát khí được bố trí thành mạng lưới tam giác đều, khoảng cách các 

ống liên tục cách nhau 50m . 

Số lượng ống thu khí: 29 ống, mỗi ống dài 24m. 

5.2.1.3. Lắp đặt biển báo, chỉ dẫn an toàn hướng vào bãi rác 
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Tại khu vực BCL, Công ty sẽ lắp đặt các 02 biển cảnh báo, ghi rõ khu vực không 

phận sự cấm vào. 

Các công việc lắp đặt như sau:  

- Làm biển báo bê tông cốt thép loại tam giác (0,7x0,7x0,7)m. 

- Số lượng: 02 biển. 

- Làm cọc: 02 cọc. 

- Đào hố dựng cột bằng thủ công. 

Thời gian thực hiện: trước khi đóng cửa bãi chôn lấp. 

5.2.2. Tổng hợp các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

Bảng 5.1 Khối lượng cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Công trình Đơn vị Khối lượng Thời gian 

thực hiện 

I Khu vực ô chôn lấp 

 

1 

Phủ đất    

 

 

Trước khi 

đóng cửa bãi 

chôn lấp 

Đất màu để trồng cây m3 38.400 

Lớp cát để thoát nước m3 76.800 

 

2 

Phủ vải HDPE   

Vải HDPE 0,5mm m2 128.000 

Hàn vải HDPE m2 128.000 

 

3 

Trồng cỏ vetiver   

Diện tích trồng 100 m2 1.280 

II Hệ thống thu và xử lý nước thải (nước rỉ rác) 

1 Chuyển giao cho đơn vị 

trúng thầu xử lý m3 
142.323 

đồng/m3 

Trước khi 

đóng cửa bãi 

chôn lấp 

III Hệ thống thu gom Khí rác 

1 Ống thu khí 

100m 7 

Trước khi 

đóng cửa bãi 

chôn lấp 

IV Lắp đặt biển báo, chỉ dẫn an toàn hướng vào bãi rác 

 - Làm biển báo Biển 02 Trước khi 

đóng cửa bãi 

chôn lấp 
 - Làm cọc 

Cọc 02 

5.2.3. Bảng tổng hợp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, đất đai, cỏ vetiver sử dụng 

trong quá trình cải tạo môi trường 

Bảng 5.2 Nhu cầu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu trong quá trình cải tạo 

STT Chủng loại Công suất Số lượng Đơn vị 

1 Máy xúc SOLAR 0,7 m3/gàu 01 cái 

2 Máy ủi 110Cv 03 xe 
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STT Chủng loại Công suất Số lượng Đơn vị 

3 Ô tô  7 tấn 01 xe 

4 Xe bồn tưới nước 5m3 01 cái 

5.2.4. Các giải pháp để giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố 

môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường 

(1). Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu 

Chúng tôi sẽ lập kế hoạch và chương trình hành động bảo vệ môi trường tại khu 

vực Dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc 

thanh tra, kiểm tra, quan trắc và giám sát môi trường, phối hợp kiểm tra các công trình 

hạng mục cải tạo phục hồi môi trường, phòng chống sự cố nhằm đảm bảo các quy định 

và tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam. 

Đối với bụi phát sinh trong quá trình phủ đất màu, sỏi tại bãi chôn lấp: trang bị 

khẩu trang cho công nhân, thường xuyên tưới nước giảm bụi. 

Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh: do thời gian thi công ngắn và số lượng nhân 

công là dân địa phương nên lượng nước thải phát sinh không đáng kể, sử dụng nhà vệ 

sinh sẵn có tại khu vực. 

Đối với nước mưa: sử dụng hệ thống thu gom, thoát nước mưa hiện có tránh không 

để chảy tràn ra môi trường xung quanh. 

Đào tạo và cung cấp thông tin về an toàn lao động, thường xuyên đôn đốc và buộc 

công nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn lao động; 

(2). Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố 

Trước khi thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường sẽ tiến hành giám sát, 

kiểm tra tất cả các vị trí dự tính sẽ thực hiện để biết tình hình hiện trạng các công trình, 

từ đó đề ra biện pháp thích hợp. Công việc này sẽ do giám đốc điều hành bãi rác thực 

hiện. 

Sau đó sẽ lập kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng và thời gian 

hoàn thành. Để hạn chế tai nạn lao động cũng như tăng hiệu quả thực hiện sẽ giao cho 

bộ phận có chuyên môn phụ trách từng công việc cụ thể như sau: 

- Đội cơ giới: thực hiện các công việc như: san gạt đất phủ, đất màu để trồng cỏ, 

thi công hệ thống thoát khí, thi công hệ thống biển báo. 

- Lao động thủ công: duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước mưa, phủ bạt, trồng cỏ. 

Thành lập ban an toàn kỹ thuật chịu trách nhiệm về công tác an toàn chung cho 

toàn quá trình. Đội này có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra tiến độ, công tác thực hiện 

và việc chấp hành an toàn lao động trong quá trình thi công của công nhân. 
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Đồng thời, tổ chức tập huấn cho công nhân và xây dựng tình huống tai nạn xảy ra để 

công nhân học. 

5.3. Kế hoạch thực hiện 

5.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý cải tạo, phục hồi môi trường  

Công tác quản lý môi trường được tổ chức theo một sơ đồ quản lý như sau: 

 

Hình 5. 1: Sơ đồ tổ chức, quản lý cải tạo, phục hồi môi trường tại bãi rác 

Lương Hòa 

5.3.2. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và kế hoạch giám sát chất 

lượng công trình 

❖ Tiến độ thực hiện 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang sẽ tiến hành cải tạo phục hồi môi 

trường sau khi đóng cửa BCL. Thời gian thi công phương án cải tạo phục hồi môi trường 

là trước khi đóng cửa bãi chôn lấp. Công ty đảm trách các hạng mục công trình và có 

trách nhiệm giám sát chung toàn bộ các hoạt động. Sau khi hoàn tất các hạng mục phục 

hồi môi trường đã nêu trong báo cáo và có Quyết định đóng cửa bãi rác của UBND tỉnh, 

Công ty sẽ bàn giao lại cho cơ quan quản lý nhà nước. 

Trong giai đoạn đóng cửa bãi rác, Chủ dự án sẽ thực hiện các hạng mục cải tạo 

phục hồi môi trường cho bãi rác như: Cải tạo hệ thống thu gom và xử lý khí rác; trồng 

cỏ, gia cố hàng rào. 

❖ Kế hoạch giám sát chất lượng công trình   

Trồng cỏ 
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- Giám sát tiến độ thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường (01 tuần/lần); 

- Giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện (hàng ngày); 

- Giám sát chất lượng các công trình thực hiện (hàng ngày và kiểm tra sau khi hoàn 

tất công trình); 

- Giám sát sự sụt, lún quanh Bãi rác (hàng ngày); 

- Giám sát, theo dõi các sự cố môi trường có thể xảy ra (sạt lở nền móng, sụp 

lún,,…) để có những biện pháp xử lý kịp thời. 

- Chủ dự án sẽ thường xuyên thực hiện các giám sát về công tác bảo vệ môi trường 

quá trình cải tạo tại bãi rác.  

5.3.3. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để 

kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường 

❖ Tổ chức quản lý cải tạo, phục hồi môi trường 

Chương trình kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện và chất lượng quá trình cải tạo, 

phục hồi môi trường là một trong những chức năng quan trọng của công tác quản lý. 

Chương trình này nhằm xác nhận việc hoàn thành các nội dung của dự án cải tạo, phục 

hồi môi trường. 

Chương trình quản lý quá trình cải tạo, phục hồi môi trường gồm các nội dung sau: 

- Tuân thủ các quy định pháp Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trường 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình phục hồi môi trường. 

- Kiểm tra, khắc phục các sự cố xảy ra trong quá trình phục hồi môi trường.  

Để thực hiện chương trình quản lý môi trường, chúng tôi sẽ thành lập bộ phận 

chuyên trách chung về quản lý trong quá trình phục hồi môi trường tại hố chôn lấp. Bộ 

phận này có trách nhiệm: 

Triển khai các nội dung trong chương trình quản lý môi trường, hướng dẫn và giao 

việc cho công nhân thực hiện theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê 

duyệt. 

Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra trong công tác phục hồi môi trường. 

Thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trong thời hạn không quá 

30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt dự án; 

Chương trình kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện công trình: 
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- Cơ quan thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang 

- Cơ quan giám sát: Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa. 

❖ Chương trình giám sát môi trường  

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang sẽ phối hợp với cơ quan chức năng 

lập chương trình giám sát môi trường, tiến hành thu mẫu giám sát chất lượng môi trường 

tại các nguồn phát sinh ô nhiễm trong khu vực hố chôn lấp rác. 

Để đảm bảo các hoạt động của Dự án không gây tác động tiêu cực đến môi trường 

xung quanh và đánh giá hiệu quả biện pháp xử lý ô nhiễm, chương trình giám sát chất 

lượng môi trường không khí, nước ngầm, (đối với nước rỉ rác sau xử lý sẽ do đơn vị 

trúng thầu thực hiện)  sẽ được áp dụng trong suốt thời gian cải tạo phục hồi môi trường. 

Đi kèm với hoạt động giám sát môi trường không khí, nước ngầm, Công ty Cổ 

phần Môi trường Đô thị Nha Trang sẽ thường xuyên tiến hành quan trắc các các yếu tố: 

sụt lún, trượt lở, chống thấm,… tránh gây hậu quả xấu đến con người. 

5.3.4. Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau 

khi kiểm tra và xác nhận 

Việc kiểm tra, xác nhận hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối 

với dự án đóng cửa Bãi rác được phê duyệt thì Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha 

Trang sẽ gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường đến Sở 

Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường của 

dự án. Nội dung quyết định đóng cửa bãi rác bao gồm nội dung xác nhận hoàn thành 

toàn bộ phương án. 

Sau khi được xác nhận hoàn thành toàn bộ phương án đi kèm với Quyết định 

đóng cửa bãi rác thì chủ dự án tiến hành bàn giao lại cho cơ quan nhà nước quản lý. 

Bảng 5.3 Bảng tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

TT 
Tên công 

trình 

Khối lượng/ 

đơn vị 

Đơn giá 

(Đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

chỉnh 

Ghi 

chú 

I Khu vực ô chôn lấp 

 

 

1 

Phủ đất     

 

Trước 

khi 

đóng 

cửa 

bãi 

chôn 

lấp 

  

 

 

 

Lấy 

trong 

bảng 

tính 

toán 

Đất màu để 

trồng cỏ 
51.387 m3 38.400 3.465.561.600 2 tuần 

Lớp sỏi để 

thoát nước 
102.774 m3 76.800 1.012.377.600 3 tuần 

 

2 

Phủ vải 

HDPE 
    

Vải HDPE 

0,5mm 
128.000 m2 20.909 2.676.352.000 1 tuần 
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TT 
Tên công 

trình 

Khối lượng/ 

đơn vị 

Đơn giá 

(Đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

chỉnh 

Ghi 

chú 

Hàn vải 

HDPE 
128.000 m2 13.182 1.687.296.000 1 tuần 

3 Trồng cỏ 

vetiver 
128.000 m2 1.881.845/100m2 

2.408.761.600 

 
2 tuần 

II Hệ thống thu và xử lý nước thải (nước rỉ rác) 

1 Chuyển 

giao cho 

đơn vị trúng 

thầu xử lý 

186 

m3/ngày.đêm 
142.323 đồng/m3 26.472.078  

5 

ngày 

Lấy 

trong 

bảng 

tính 

toán 

III Hệ thống thu gom Khí rác 

1 Ống thu khí 7 40.053.167 280.372.169 

Trước 

khi 

đóng 

cửa 

bãi 

chôn 

lấp 

5 

ngày 

Lấy 

trong 

bảng 

tính 

toán 

IV  Lắp đặt biển báo, chỉ dẫn an toàn hướng vào bãi rác 

 - Làm biển 

báo 
02 Biển 979.600 1.959.200  

02 

ngày 

Lấy 

trong 

bảng 

tính 

toán 

 

- Làm cọc 02 Cọc 285.332 570.664  
03 

ngày 

5.4. Dự toán chi phí cải tạo môi trường 

5.4.1. Dự toán chi phí cải tạo phục hồi môi trường 

Chi Phí cải tạo phục hồi môi trường thể hiện như bảng sau: 
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Bảng 5.4 Tổng hợp dự toán phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Nội dung công việc Đơn vị 

 

 

Khối lượng 
Mã hiệu 

Chi phí 

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) 

Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy 

I CHI PHÍ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI 

1 

Phủ đất        4.477.939.200 

Đất màu để trồng cây m3 
38.400 

 
TT 

90.249 - - 
90.249 

3.465.561.600 

 

Lớp sỏi để thoát nước m3 
76.800 

 
TT 

- 13.182 - 
13.182 

1.012.377.600 

 

2 

Phủ vải HDPE        4.363.648.000 

Vải HDPE 0,5mm m2 
128.000 

TT 
20.909  

- 

 

- 
20.909 

2.676.352.000 

Hàn vải HDPE m2 128.000 TT - 13.182 - 13.182 1.687.296.000 

3 Trồng cỏ Vetiver 100 m2 
1.280 

AL.181 
4.729 365.116 1.512.000 

 
1.881.845 

2.408.761.600 

 

II CHI PHÍ VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

1 
Chi phí  thu gom nước rỉ 

rác 
 

186 

m3/ngày.đê

m 

    

142.323 

đồng/m3 

đồng 

26.472.078 

 

III CHI PHÍ HỆ THỐNG THU GOM KHÍ RÁC 
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TT Nội dung công việc Đơn vị 

 

 

Khối lượng 
Mã hiệu 

Chi phí 

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) 

Vật liệu 
Nhân 

công 
Máy 

1 

Chi phí hệ thống thu gom 

Khí rác 
 

 
     

280.372.169 

 

Ống thu khí rác 100m 
7 BB.41311 37.162.626 2.878.725 11.816 

40.053.167 
280.372.169 

 

IV CHÍ  PHÍ LẮP ĐẶT BIỂN BÁO, CHỈ DẪN AN TOÀN TRONG BCL 2.529.864 

 Làm biển báo Biển 02 AD.32500 - 979.600 - 979.600 1.959.200 

 Trồng cọc Cọc 02 AD.32500 140.620 121.210 23.502 285.332 570.664 

V CHI PHÍ KHÁC 

 

1 

Chi phí vận hành, giám 

sát môi trường trong quá 

trình cải tạo  

 

     

 3.100.000.000 

2 
Chi phí dự phòng phát 

sinh 
 

     
 450.000.000 

TỔNG CHI PHÍ (I + II + III + IV + V) 14.829.350.742 
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5.4.2. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm thực hiện ký quỹ 

Số tiền ký quỹ bằng tổng kinh phí của các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi 

môi trường. Vậy tổng số tiền ký quỹ là: 14.829.350.742 đồng.  

Theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định “Ký quỹ bảo vệ môi trường cho hoạt động chôn lấp 

chất thải là việc tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp chất thải gửi một 

khoản tiền để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi 

đóng bãi theo phương án cải tạo môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định” 

Dự án mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa đã được đầu tư xây dựng từ năm 2014, 

không thuộc đối tượng phải ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định trên. 

Căn cứ nội dung cải tạo phục hồi môi trường trên, Chủ đầu tư sẽ xây dựng phương 

án chi tiết và đề xuất kinh phí báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thực 

hiện việc xin kinh phí, phục hồi môi trường đúng quy định hiện hành. 
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CHƯƠNG 6: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nước thải sinh hoạt: Phát sinh do quá trình sinh hoạt của công nhân viên tại khu 

vực dự án. 

+ Nước rửa xe: Phát sinh do các xe vận chuyển rác trước khi ra khỏi bãi chôn lấp 

đều phải rửa để hạn chế bụi đất và rác bám trên bánh xe. 

+ Nước rỉ rác:  Phát sinh trong quá trình phân hủy nước rỉ rác. 

- Lưu lượng xả thải tối đa:  

+ Nước thải sinh hoạt:  Lưu lượng nước thải sinh hoạt tối đa khoảng 0,8 m3/ngày 

đêm. 

+ Nước rỉ rác: Lưu lượng nước rỉ rác là 186 m3/ngày. 

- Dòng nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của công nhân được thu gom xử lý qua 

sơ bể tự hoại 3 ngăn sau đó xả vào hệ thống thu gom nước rỉ rác. 

+ Nước rửa xe: Nước rửa xe được thu gom về hồ chứa nước rỉ rác sau đó bơm về 

hệ thống XLNT có công suất 186 m3/ngày.đêm.  

+ Nước rỉ rác: Nước rỉ rác được thu gom theo ống thu nước rác HDPE - D200 

được lắp đặt ở đáy ô chôn lấp, độ dốc dọc tuyến ống 1%. Thân ống đục lỗ D=20 và cách 

đều a=100, nước rác trong ô chôn lấp sẽ chảy qua các lỗ thu theo đường ống chảy về 

giếng bơm cuối tuyến. Nước rác được bơm theo đường ống HDPE D200 (không đục lỗ) 

về hồ chứa nước rỉ rác. 

Hệ thống xử lý nước thải của bãi chôn lấp Lương Hòa đã được Sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường phục vụ giai đoạn vận hành tại công văn số 1506/STNMT-CCBVMT ngày 

03/7/2015, nước thải sau khi xử lý được bơm về Nhà máy xử lý nước thải phía Nam 

thành phố Nha Trang. 

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

 - Vị trí xả thải: Điểm đầu ra của HTXL nước thải Tọa độ X = 1362582 ; Y= 

0601407 

 - Phương thức xả thải: xả cưỡng bức. 

 - Nguồn tiếp nhận nước thải: nước thải sau khi xử lý được bơm xả về hệ thống thu 

gom của Nhà máy xử lý nước thải phía Nam thành phố Nha Trang (hoặc nhà máy xử lý 

nước thải phía Bắc khi nhà máy này đi vào hoạt động) 

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: không. 

Máy móc thi công dự án đơn giản, số lượng ít tiếng ồn máy móc thi công không 

quá lớn. Do đó không phải xin cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại 
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 Nguồn phát sinh: từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị của quá trình 

đào đất để phủ bãi chôn lấp và các thiết bị, phương tiện máy móc phục vụ quá trình vận 

hành bãi chôn lấp hiện hữu. 

 Khối lượng phát sinh: 105 kg/tháng 

 Thành phần: dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu thải, bao bì cứng bằng nhựa thải... 

trong quá trình hoạt động của dự án. 
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CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN 

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

Hệ thống xử lý nước thải của bãi chôn lấp Lương Hòa đã được Sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường phục vụ giai đoạn vận hành tại công văn số 1506/STNMT-CCBVMT ngày 

03/7/2015, nước thải sau khi xử lý được bơm về Nhà máy xử lý nước thải phía Nam 

thành phố Nha Trang. 

7.2. Chương trình quan trắc chất thải 

7.2.1. Quan trắc trong giai đoạn thi công xây dựng 

Hoạt động xây dựng diễn ra trong thời gian ngắn khoảng 1 tháng, các hạng mục 

công trình xây dựng đơn giản nên không cần quan trắc môi trường trong giai đoạn xây 

dựng. 

7.2.2. Quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động 

 Nước thải 

- Vị trí: + 01 mẫu tại đầu vào của hệ thống xử lý nước thải. 

             + 01 mẫu tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. 

- Chỉ tiêu: pH, TSS, BOD5, COD, NH4
+, Phosphat (PO43-) (tính theo P), tổng 

N, tổng P, Coliform, dầu mỡ. 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 25:2009/BTNMT (cột B1) – Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải của Bãi chôn lấp chất thải rắn; QCVN 40:2011/BTNMT (Cột 

B) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải Công nghiệp.    

 Môi trường không khí xung quanh 

- Vị trí: + 01 mẫu tại khu vực nhà bảo vệ. 

             + 01 mẫu gần HTXL nước thải, cách bãi rác Lương Hòa 300m cuối 

hướng gió chính 

- Các thông số: Ồn, tổng bụi lơ lửng (TSP), methyl mecaptan, SO2, NO2, HC, CH4, 

H2S, NH3. 

- Tần suất: 06 tháng /lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh. 

+ QCVN 06:2009/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

+ QCVN 26:2010/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
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 Giám sát nước ngầm 

- Vị trí:  + 01 mẫu gần khu vực dân cư phía Đông của dự án. 

              + 01 mẫu nước tại vị trí giếng khoan bên trong khu vực dự án. 

- Các thông số: pH, chỉ số permanganat, tổng chất rắn hoà tan (TDS), độ cứng tổng 

số (tính theo CaCO3), sulfat, clorua, florua, amoni, nitrit, nitrat, Fe, Mn, As, Hg, Pb, 

coliform và E.coli. 

- Tần suất:  06 tháng /lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: 

+ QCVN 09:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngầm. 

7.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí dự tính theo đơn giá của Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường 

tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TTQT ngày 31 tháng 12 năm 

2021. Kinh phí quan trắc môi trường nước thải 1.510.000 triệu/lần; kinh phí quan trắc 

môi trường không khí xung quanh: 1.810.000 triệu/lần; kinh phí quan trắc môi trường 

nước ngầm: 2.520.000 triệu/lần. 
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CHƯƠNG 8: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường 

Chủ dự án là Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang cam kết đảm bảo về 

độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường này. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ dự án Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 

Nha Trang cam kết thực hiện nghiêm túc các vấn đề sau: 

❖ Trong giai đoạn triển khai xây dựng: 

- Thực hiện các biện pháp quản lý và đề xuất giải pháp công trình để giảm thiểu ô 

nhiễm bụi, chất lượng nước mưa chảy tràn. 

- Thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn phát sinh trong quá 

trình thi công xây dựng bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn và tuân thủ 

các quy định tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Xây dựng, đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, nước thải 

đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá 

trình thi công xây dựng.  

- Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung và các quy chuẩn 

môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và các 

điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng. 

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lương 

thực hiện việc giải phóng mặt bằng theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành; có 

biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. 

- Thực hiện định kỳ chế độ quan trắc môi trường nhằm mục đích xác định được 

các thông số ô nhiễm trên cơ sở đó lập các kế hoạch xử lý kịp thời. 

- Chủ dự án cam kết sẽ xuất trình đầy đủ hồ sơ, bằng chứng việc đã thực hiện 

đúng các quy định theo yêu cầu của Thông tư 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của 

Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và 

chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng khi cơ quan chuyên môn 

về xây dựng có thẩm quyền yêu cầu. Đồng thời, Chủ dự án cam kết sẽ phối hợp với 

các đơn vị nhà thầu triển khai các quy trình, thủ tục về đầu tư xây dựng theo đúng quy 

định hiện hành. Cam kết không sử dụng xe vận chuyển quá tải.  

❖ Trong giai đoạn vận hành: 



Giấy phép môi trường dự án: Mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa 
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Chủ dự án sẽ lập kế hoạch và chương trình hoạt động bảo vệ môi trường tại dự án, 

phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường. 

+ Chủ dự án sẽ bố trí cán bộ chuyên môn trực tiếp phụ trách quản lý các hệ thống 

xử lý môi trường: 

+ Chịu trách nhiệm trực tiếp: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang. 

+ Đối với hệ thống xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 2 công 

nhân chuyên môn; 

+ Kinh phí vận hành hệ thống môi trường do chủ dự án chi trả, đảm bảo các vấn 

đề môi trường của dự án đảm bảo yêu cầu pháp luật Việt Nam. 

- Đảm bảo các cam kết như đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với GPMT đã được duyệt, 

Chủ dự án sẽ có văn bản báo cáo và chỉ thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản có 

chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 

 


