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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

TT VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 

1 BTCT Bê tông cốt thép 

2 BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

3 BVMT Bảo vệ môi trường 

4 BYT Bộ Y tế 

5 CBCNV Cán bộ công nhân viên 

6 CCN Cụm công nghiệp 

7 CCNKC&DVDL Cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ du lịch 

8 CTNH Chất thải nguy hại 

9 CTR Chất thải rắn 

10 GPMT Giấy phép môi trường 

11 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

12 TCXDVN Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 

13 UBND Uỷ ban nhân dân 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

 

1. Tên Chủ dự án 

- Tên Chủ dự án: Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp khuyến công và dịch 

vụ du lịch biển huyện Vĩnh Linh.  

- Địa chỉ văn phòng: Số 1, đường Huyền Trân Công Chúa, Thị trấn Hồ Xá, 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

- Người đại diện theo pháp luật của Chủ dự án: (Ông) Nguyễn Văn Hiến - Chức 

vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0915 322 856 

- Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, khuyến công và dịch vụ du lịch biển 

huyện Vĩnh Linh được thành lập theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 

26/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Trung tâm Phát triển Cụm 

công nghiệp Khuyến công và Dịch vụ du lịch Biển huyện Vĩnh Linh. 

2. Tên Dự án 

- Tên Dự án: Cụm công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. 

- Địa điểm thực hiện Dự án: Xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt của Dự án: 

+ Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Kết cấu hạ tầng Cụm 

công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 1). 

+ Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc phê duyệt bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Kết cấu hạ 

tầng Cụm công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 1); Hạng mục: Thoát 

nước thải, đường dây điện, bó vỉa; Đo đạc hồ sơ thu hồi đất, giao đất và cắm mốc 

phân lô. 

+ Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc thu hồi đất, giao đất để xây dựng công trình: Kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp 

Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 1). 

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

+ Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: Cụm công nghiệp 

Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 1). 
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- Quy mô của Dự án: Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật quy định tại khoản 

3 Điều 8 của Luật Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng, được 

phân loại vào dự án nhóm C. Dự án có tiêu chí môi trường tương đương dự án nhóm 

II quy định tại mục số 05 phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của Dự án 

3.1. Công suất của Dự án 

Cụm công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh có diện tích 2,5ha. Tổng mức 

đầu tư 6.668.428.000 đồng. Thời gian khởi công: 9/2015; Thời gian hoàn thành: 

11/2019. 

Bảng 1. Phân khu chức năng của CCN Cửa Tùng 

TT Phân khu Diện tích (m2) Tỷ lệ 

1 Đất xây dựng nhà máy 11.866 47,46 

2 Đất trung tâm điều hành, dịch vụ 244 0,98 

3 Đất hạ tầng kỹ thuật 1.965 7,86 

4 Đất cây xanh 4.556,2 18,22 

5 Đất giao thông 6.368,8 25,48 

 Tổng cộng 25.000 100,00 

Ghi chú: - Phân khu chức năng được bố trí theo Quyết định số 4217/QĐ-UBND ngày 

30/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết CCN Cửa Tùng. 

- Diện tích 944m2 được quy hoạch đất trung tâm điều hành, dịch vụ được 

điều chỉnh 700m2 sang đất công nghiệp sản xuất dày da, may mặc. Phần diện tích 

244m2 còn lại sử dụng làm đất trung tâm điều hành, dịch vụ theo Quyết định số 

2678/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND huyện Vĩnh Linh. 

Bảng 2. Quy hoạch phân lô ngành nghề thu hút đầu tư 

TT Phân lô ngành nghề thu hút đầu tư Diện tích (m2) 

1 
Cơ khí; Gỗ mỹ nghệ (không hấp sấy, sơ chế gỗ); sản xuất 

và gia công lắp ráp cửa nhôm kính cao cấp, cửa nhựa, kính. 
3.816 

2 
Sản xuất giày da; may (không tẩy, nhuộm), thêu công 

nghiệp, làm mũ nón, sản xuất tôn, gạch không nung. 
7.600 

3 Đất xây dựng cơ sở đóng tàu 450 

 Tổng cộng 11.866 

Ghi chú: - Quy hoạch ngành nghề thu hút đầu tư theo Quyết định số 4217/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết CCN Cửa Tùng. 

- Điều chỉnh ngành nghề theo quy hoạch tại Quyết định số 2426/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Linh; Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 

07/7/2021 của UBND huyện Vĩnh Linh. 
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Bảng 3. Các dự án đã đầu tư vào CCN Cửa Tùng 

TT Tên nhà máy 
Tên chủ 

dự án 

Ngành nghề                 

đầu tư 
Công suất 

Chủ trương đầu tư, 

điều chỉnh chủ 

trương đầu tư 

Diện tích sử 

dụng đất  

Tình 

trạng 

hoạt động 

Số 

lượng 

lao 

động 

(người) 

Theo đề 

xuất 

chủ 

trương 

đầu tư 

(m2) 

Diện 

tích đã 

cấp 

(m2) 

1 

Cơ sở sửa 

chữa tàu 

thuyền  

Hộ kinh 

doanh 

Trần Xuân 

Tùng 

Sửa chữa tàu 

thuyền 
  450 450 

Đi vào 

hoạt động 

năm 1993 

 

2 

Nhà máy sản 

xuất cửa nhựa 

lõi thép và sản 

xuất đồ gia 

dụng thủ công 

mỹ nghệ từ 

plastic 

Công ty 

TNHH 

MTV Xây 

dựng Quý 

Lâm 

- Sản xuất, gia 

công các loại 

cửa nhựa lõi 

thép. 

- Sản xuất phụ 

kiện dụng cụ 

đồ gia dụng thủ 

công mỹ nghệ 

từ plastic. 

- Cửa nhựa lõi 

thép các loại 

5.760 m2/năm. 

- Đồ gia dụng 

thủ công mỹ 

nghệ, phụ kiện 

dụng cụ từ nhựa 

các loại 

1.500.000 sản 

phẩm/năm.  

- Quyết định số 

2416/QĐ-UBND ngày 

19/10/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Trị. 

- Quyết định số 

1828/QĐ-UBND ngày 

12/7/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Trị. 

1.870 1.825 

Đi vào 

hoạt động 

năm 2021 

10 

3 

Nhà máy may 

xuất khẩu 

Quang Minh 

Vĩnh Linh 

(giai đoạn 1) 

Công ty 

TNHH 

MTV Đầu 

tư Quang 

Minh 

Vĩnh Linh 

Sản xuất, gia 

công hàng may 

mặc (trừ trang 

phục da). 

252.000 sản 

phẩm/năm/giai 

đoạn. 

- Quyết định số 

2751/QĐ-UBND ngày 

28/11/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Trị. 

3.000 2.942 

Dự án đi 

vào hoạt 

động năm 

2021 

70 
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TT Tên nhà máy 
Tên chủ 

dự án 

Ngành nghề                 

đầu tư 
Công suất 

Chủ trương đầu tư, 

điều chỉnh chủ 

trương đầu tư 

Diện tích sử 

dụng đất  

Tình 

trạng 

hoạt động 

Số 

lượng 

lao 

động 

(người) 

Theo đề 

xuất 

chủ 

trương 

đầu tư 

(m2) 

Diện 

tích đã 

cấp 

(m2) 

4 

Nhà máy cán 

tôn và gia 

công sắt, thép 

xây dựng 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Tuyến 

Tuyến 

- Cán tôn, 

sắt,… 

- Gia công sắt, 

thép. 

1.000 tấn/năm 

(trong đó: tôn 

cuộn 300 

tấn/năm; sản 

phẩm gia công 

sắt, thép xây 

dựng 700 

tấn/năm). 

- Quyết định số 

2442/QĐ-UBND ngày 

13/9/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Trị 

- Quyết định số 

2277/QĐ-UBND ngày 

27/8/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Trị. 

1.946 1.896 
Đang hoạt 

động 
12 

5 

Nhà máy may 

xuất khẩu 

Quang Minh 

Vĩnh Linh 

(giai đoạn 2) 

Công ty 

TNHH 

MTV Đầu 

tư Quang 

Minh 

Vĩnh Linh 

Sản xuất, gia 

công hàng may 

mặc (trừ trang 

phục da). 

270.000 sản 

phẩm/năm/giai 

đoạn (2 giai 

đoạn). 

- Quyết định số 

3382/QĐ-UBND ngày 

09/12/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Trị. 

- Quyết định số 

469/QĐ-UBND ngày 

08/2/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Trị. 

3.900 3.908 

Đang 

trong quá 

trình thực 

hiện các 

thủ tục 

đầu tư 

250 

6 

Nhà máy sản 

xuất áo mưa 

Thống Thanh 

Công ty 

TNHH 

Thống 

Thanh 

Sản xuất sản 

phẩm các loại 

áo mưa. 

100.000 bộ áo 

mưa các loại, 

tương đương 50 

tấn sản 

phẩm/năm. 

- Quyết định số 

4573/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Trị. 

700 700 

Đang 

trong quá 

trình thực 

hiện các 

thủ tục 

đầu tư 

40 

 Tổng cộng 11.866 11.721  382 
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3.2. Công nghệ sản xuất của Dự án 

Cụm công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh là dự án thuộc nhóm các dự án 

đầu tư về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, không thuộc nhóm dự án về sản xuất. 

Công nghệ vận hành CCN Cửa Tùng là cung cấp các dịch vụ công cộng, tiện ích bao 

gồm: Bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự; thông tin liên lạc; cấp nước, thoát nước; vệ sinh 

môi trường, xử lý nước thải, chất thải; phòng cháy, chữa cháy; điện chiếu sáng; duy 

tu, bảo dưỡng khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ tiện ích khác. 

Trung tâm Phát triển CCNKC&DVDL biển huyện Vĩnh Linh là đơn vị đầu mối 

giúp UBND huyện Vĩnh Linh trực tiếp quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trung 

Cụm công nghiệp Cửa Tùng. Quy chế quản lý Cụm công nghiệp Cửa Tùng được ban 

hành tại Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện Vĩnh Linh. 

3.3. Sản phẩm của Dự án 

Sản phẩm của Dự án là tạo mặt bằng sạch, thu hút các dự án đầu tư, hạn chế tối 

đa việc gây ô nhiễm môi trường.  

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

cung cấp điện, nước của Dự án 

a. Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án 

Hạng mục thi công sẽ tiếp tục đầu tư là xây dựng hệ thống thu gom và XLNT 

tập trung cho toàn bộ Cụm. 

Nguồn nguyên liệu sử dụng trong giai đoạn thi công bao gồm: 

Bảng 4. Nhu cầu nguyên vật liệu chính trong giai đoạn thi công 

TT Loại 
Khối 

lượng 

Trọng 

lượng 

riêng 

(kg/m3) 

Khối 

lượng 

(tấn) 

Nơi cung cấp 

Khoảng 

cách 

trung 

bình 

(km) 

1 Đất đào 927 m3 1,4 1.298 Cân bằng đào đắp tại 

chỗ 

 

2 Đất đắp 891 m3 1,4 1.247  

3 Cát các loại 26 m3 1,45 38 

Bãi tập kết cát sỏi tại 

thôn Võ Xá, xã Trung 

Sơn, huyện Gio Linh 

13 

4 Đá các loại 45 m3 1,55 70 

Xí nghiệp khai thác đá 

SCC, xã Vĩnh Hoà, 

huyện Vĩnh Linh 

10 

5 Thép các loại 14 tấn - 14 Thị trấn Hồ Xá, huyện 

Vĩnh Linh 
15 

6 Xi măng 9 tấn - 9 

 Tổng cộng   2.676  12 

Ghi chú: Hệ số quy đổi ra tấn tham khảo từ Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 

19/12/2016 của Bộ Xây dựng 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án: Cụm công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh 

Chủ dự án: Trung tâm Phát triển CCNKC&DVDL biển huyện Vĩnh Linh Trang 10 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

Nhu cầu nguyên liệu cho hệ thống XLNT giai đoạn đi vào vận hành là Chlorine 

sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải: 20-30mg/l, tương đương với 20-30g/m3. Vậy 

lượng Chlorine phục vụ cho XLNT của CCN Cửa Tùng trong 1 ngày tối đa là: 

30g/m3 × 24m3/ngày.đêm = 720g/ngày.đêm = 0,72kg/ngày.đêm = 22kg/tháng 

Dự kiến được cung cấp bởi Công ty cổ phần KHCN Việt Mỹ có địa chỉ tại 

phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.  

b. Nhu cầu về điện 

* Nguồn điện: 

Nguồn điện được đấu nối tại trạm biến áp 250kVA trong khu vực. Tuyến đường 

dây 0,4kV dài 332m đấu nối từ TBA 100kVA-22/0,4kV. Tuyến đường dây dùng cáp 

vặn xoắn LV-ABC-4x120 và LV-ABC-4x95mm2, sử dụng cáp nhôm vặn xoắn cách 

điện XLPE/0,6-1kV loại 4 ruột. Cáp điện được treo trên cột BTLT 10m. Cột điện bố 

trí trên vỉa hè, cách mép bó vỉa từ 0,5-1,0m. 

* Nhu cầu sử dụng điện: 

Với chỉ tiêu cấp điện đối với cụm công nghiệp nhỏ là 140kW/ha/ngày (theo 

QCVN 01:2021/BXD), thì nhu cầu sử dụng điện của CCN Cửa Tùng là 350kW/ngày. 

c. Nhu cầu về nước 

* Nguồn cấp nước: 

Nguồn nước cấp cho cho hoạt động của các nhà máy trong CCN Cửa Tùng 

được lấy từ nguồn nước dưới đất tại khu vực. 

* Nhu cầu sử dụng nước:  

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án 

TT Các nhu cầu tiêu thụ nước Quy mô 

Định mức cấp 

nước (TCXDVN 

33:2006) 

Nhu cầu sử 

dụng nước 

(m3/ngày.đêm) 

1 Cấp nước sinh hoạt 
382 

người 
45 l/người/ng.đ 17,19 

2 

Cấp nước phục vụ công cộng 

(tưới cây, rửa đường, cứu 

hỏa,…) 

 10%(1) 1,719 

 Tổng cộng   19 

Như vậy nhu cầu sử dụng nước thường xuyên tại CCN Cửa Tùng khoảng 19 

m3/ngày đêm. 
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5. Các thông tin khác liên quan đến Dự án   

5.1. Thông tin liên quan đến Cụm công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh 

Cụm công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh trước đây là Cụm công nghiệp 

làng nghề chế biến, dịch vụ thủy hải sản Cửa Tùng được phê duyệt quy hoạch chi 

tiết tại Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND huyện Vĩnh Linh 

với tổng diện tích 9,0 ha, sau đó được đổi tên thành Cụm công nghiệp Cửa Tùng, 

huyện Vĩnh Linh tại Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh 

Quảng Trị. 

Ngày 30/10/2017, tại Quyết định số 4217/QĐ-UBND của UBND huyện Vĩnh 

Linh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cửa Tùng, 

huyện Vĩnh Linh, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Cửa 

Tùng, huyện Vĩnh Linh có diện tích 2,5 ha nhằm mục đích sắp xếp lại các ngành 

nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp sạch (không có chế biến thủy hải sản). Xây 

dựng Cụm công nghiệp với các dự án thân thiện môi trường, tạo ra sản phẩm có giá 

trị gia tăng cao, sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh lớn, tạo ra động lực thúc đẩy 

phát triển kinh tế cho khu vực, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. 

Hiện tại, Cụm công nghiệp Cửa Tùng đã được lấp đầy với tỷ lệ 100% (bao gồm 

05 nhà máy; trong đó 3 nhà máy đã đi vào hoạt động, 01 nhà máy đang thi công xây 

dựng và 01 nhà máy đang thực hiện các thủ tục đầu tư), các nhà máy đầu tư vào Cụm 

là các ngành công nghiệp sạch (may mặc; sản xuất, gia công tôn thép; gia công cửa 

nhựa, đồ nhựa mỹ nghệ; sản xuất áo mưa), không phát sinh nước thải sản xuất. Số 

lượng CBCNV tại các nhà máy đang hoạt động là 92 người và sau khi tất cả các nhà 

máy đi vào hoạt động ổn định là 382 người. 

5.2. Các hạng mục đầu tư xây dựng 

5.2.1. Các hạng mục đã đầu tư xây dựng 

- Đường giao thông: Xây dựng hệ thống đường giao thông với tổng chiều dài 

các tuyến 373,2m, gồm 03 tuyến, trong đó: 

+ Tuyến T1: Dài 124,3m, nền đường rộng 21m, mặt đường rộng 11m, lề đường 

rộng 5mx2 bên. 

+ Tuyến T2: Dài 71,5m, nền đường rộng 13,5m, mặt đường rộng 7,5m, lề đường 

rộng 3mx2 bên. 

+ Tuyến T3: Dài 177,4m, nền đường rộng 11,5m, mặt đường rộng 7,5m, lề 

đường rộng 2mx2 bên. 

Tải trọng thiết kế: Nền, mặt đường trục xe 100kN, mô đun đàn hồi yêu cầu 

Eyc≥120 Mpa. Nền đường đắp đất cấp 3, đầm chặt đạt K≥0,95; taluy mái nền đắp 

1/1,5, nền đào 1/1. Kết cấu mặt đường gồm: Lớp bê tông nhựa hạt trung dày 7cm, 

lớp móng cấp phối đá dăm dày 30cm; lớp đất sát đáy mặt đường dày 30cm lu lèn 

đầm chặt đạt K≥0,98. 
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- Hệ thống điện: Nguồn điện được đấu nối tại trạm biến áp 250kVA trong khu 

vực. Tuyến đường dây 0,4kV dài 332m đấu nối từ TBA 100kVA-22/0,4kV. Tuyến 

đường dây dùng cáp vặn xoắn LV-ABC-4x120 và LV-ABC-4x95mm2, sử dụng cáp 

nhôm vặn xoắn cách điện XLPE/0,6-1kV loại 4 ruột. Cáp điện được treo trên cột 

BTLT 10m. Cột điện bố trí trên vỉa hè, cách mép bó vỉa từ 0,5-1,0m. 

- Bó vỉa hè, cây xanh: Bó vỉa bằng bê tông đá 1x2 M200 đổ tại chỗ, đoạn đường 

thẳng dài 605m, đoạn đường cong dài 82m. Liên kết giữa các bó vỉa bằng VXM 

M100, dày 0,15cm. Vỉa hè đổ bê tông M200 đá 1x2 dày 10cm, diện tích 1.859,8m2; 

hố trồng cây xanh kích thước (1,2x1,2)m.  

- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước được lấy từ nước ngầm tại khu vực. Trong 

đó: Xây dựng 01 giếng khoan, 02 bể chứa nước ngầm dung tích mỗi bể 65m3, 01 đài 

nước dung tích chứa 30m3, nhà đặt máy bơm và hệ thống đường ống cấp nước. 

- Hệ thống thoát nước mưa: Cống thoát nước D600÷D800 bằng BTLT với tổng 

chiều dài 279m, trong đó tuyến ống D800 dài 75m, tuyến ống D600 dài 204m. Hệ 

thống thoát nước mưa thu gom và dẫn nước mưa đổ ra rãnh thoát nước mưa của khu 

vực nằm về góc phía Đông của CCN Cửa Tùng. 

- Hệ thống thoát nước thải: Lắp đặt hệ thống thu gom nước thải đi song song 

dọc tuyến với hệ thống thoát nước mưa (thu gom nước thải riêng với nước mưa) bằng 

các ống nhựa cứng PVC D400 dài 67m, D315 dài 107m và ống nhựa HDPE D315 

dài 27m. Ống HDPE D150 dài 186m, 06 hố thu nước thải xây bằng blô M75 VXM 

M75, phía trong trát và chống thấm. Nền đổ bê tông đá 1x2cm M100, trát đáy và 

chống thấm, tấm đan đúc BTCT M200 đá 1x2cm.  

- Hệ thống xử lý nước thải: Xây dựng 01 bể xử lý nước thải tập trung gồm 5 

ngăn có kích thước (3,59x1,78x1,64)m đặt tại góc Đông Nam của CCN Cửa Tùng, 

nước thải sau khi được xử lý đổ ra rãnh thoát nước nằm giáp với CCN Cửa Tùng về 

phía Đông.  

5.2.2. Các hạng mục dự kiến đầu tư xây dựng 

Với bể xử lý nước thải 5 ngăn hiện tại khó có thể xử lý nước thải đầu ra đạt quy 

chuẩn quy định, vì vậy Chủ Dự án đề xuất đầu tư mới hệ thống xử lý nước thải tập 

trung bằng công nghệ sinh học sau khi được bố trí nguồn vốn với quy trình xử lý như 

sau: Nước thải  Bể điều hoà  Bể Aerotank  Bể lắng  Bể khử trùng  Nước 

thải đạt Cột B - QCVN 14:2008/BTNMT.  
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

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

tỉnh, phân vùng môi trường 

Hiện tại, quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, phân vùng môi trường, chưa 

được ban hành nên không có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của Dự án với quy hoạch 

bảo vệ môi trường quốc gia, phân vùng môi trường. 

- Quyết định số 2265/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND huyện 

Vĩnh Linh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp, làng nghề chế 

biến, dịch vụ thủy hải sản Cửa Tùng; 

- Quyết định số 4217/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Vĩnh Linh 

về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Cửa Tùng, huyện 

Vĩnh Linh;  

- Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện Vĩnh Linh 

về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ khu chức năng xây dựng Cụm công nghiệp Cửa 

Tùng, huyện Vĩnh Linh;  

- Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND huyện Vĩnh Linh 

về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ khu chức năng xây dựng Cụm công nghiệp Cửa 

Tùng, huyện Vĩnh Linh; 

- Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Kết cấu hạ tầng Cụm 

công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 1);  

- Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Kết cấu hạ tầng Cụm 

công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 1); hạng mục: Thoát nước thải, 

đường dây điện, bó vỉa; Đo đạc hồ sơ thu hồi đất, giao đất và căm mốc phân lô;  

- Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Dự án “Cụm Công nghiệp Cửa Tùng, 

huyện Vĩnh Linh”.  

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

Hiện tại, khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải của khu vực chưa 

được ban hành nên chưa có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của dự án đối với khả năng 

chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Để đánh giá chất lượng môi trường khu vực Dự án, Báo cáo tham khảo kết quả 

khảo sát, phân tích hiện trạng môi trường phục vụ lập Kế hoạch BVMT dự án: Xây 

dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản của các huyện Vĩnh 

Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

làm chủ đầu tư và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện năm 

2020 (thời điểm lấy mẫu 08/6 - 12/6/2020) cho kết quả như sau: 

1.1.1. Môi trường không khí và tiếng ồn 

- Vị trí lấy mẫu như sau: 

Bảng 6. Mô tả các vị trí lấy mẫu không khí và tiếng ồn 

Ký hiệu Mô tả vị trí 

KK1 
Trên tuyến đường bê tông tại khu dân cư khu phố Hoà Lý, thị trấn Cửa Tùng, 

huyện Vĩnh Linh 

KK2 Trên tuyến đường bê tông tại thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh 

- Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn được thể hiện như sau: 

Bảng 7. Kết quả đo đạc, phân tích môi trường không khí và tiếng ồn  

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) KK1 KK2 

1 Nhiệt độ oC 35,2 33,6 - 

2 Độ ẩm % 53 54 - 

3 Tốc độ gió m/s 2,9 3,3 - 

4 Độ ồn dB(A) 67 66 70(1) 

5 Bụi lơ lửng μg/m3 167 139 300 

6 SO2 μg/m3 23 17 350 

7 NO2 μg/m3 29 24 200 

8 CO μg/m3 KPH (2.000*) KPH (2.000*) 30.000 

Ghi chú: 

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

xung quanh; 

- (-) Quy chuẩn không quy định; 
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- (1) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (tại khu 

vực thông thường từ 6 - 21 giờ); 

- Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm 

phần phụ lục. 

Nhận xét: Qua dữ liệu tại Bảng 7 cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu chất lượng không 

khí và tiếng ồn tại thời điểm khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Kết quả cho thấy chất lượng không 

khí, mức ồn trong và lân cận khu vực Dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm và chưa chịu 

tác động nhiều của hoạt động sản xuất.  

1.1.2. Môi trường nước mặt 

- Vị trí lấy mẫu: 

Bảng 8. Mô tả các vị trí lấy mẫu nước mặt 

Ký hiệu Mô tả vị trí 

NM1 Sông Bến Hải, tại thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh 

NM2 Sông Bến Hải, tại thôn Xuân Mỵ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh 

- Chất lượng môi trường nước mặt được thể hiện như sau: 

Bảng 9. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt  

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả phân tích 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

A1 A2 B1 B2 
NM1 NM2 

1 pH - 8,0 8,0 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 

2 DO mg/l 6,0 5,9 ≥6 ≥5 ≥ 4 ≥2 

3 TSS mg/l 6,4 19 20 30 50 100 

4 BOD5 mg/l 2,3 2,5 4 6 15 25 

5 COD mg/l 10 11 10 15 30 50 

6 NH4-N mg/l 
KPH 

(0,02*) 

KPH 

(0,02*) 
0,3 0,3 0,9 0,9 

7 NO3 -N mg/l 
KPH 

(0,03*) 
0,05 2 5 10 15 

8 PO4 -P mg/l 
KPH 

(0,04*) 

KPH 

(0,04*) 
0,1 0,2 0,3 0,5 

9 Fe mg/l 0,036 0,11 0,5 1 1,5 2 

10 Coliform MPN/100ml 64 150 2.500 5.000 7.500 10.000 

Ghi chú: 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt; 
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- Việc phân hạng nguồn nước mặt nhằm đánh giá và kiểm soát chất lượng nước, 

phục vụ cho các mục đích sử dụng nước khác nhau: 

+ A1: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông 

thường), bảo tồn động thực vật thuỷ sinh và các mục đích khác như lại A2, B1 và B2. 

+ A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý 

phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

+ B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có 

yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

+ B2: Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp). 

+ Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm 

phần phụ lục. 

+ KPH: Không phát hiện. 

+ (*) Giới hạn phát hiện (LOD). 

Nhận xét: Dữ liệu chất lượng nước dưới đất tại Bảng 9 cho thấy tất cả các chỉ 

tiêu đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt tại thời điểm khảo sát, lấy mẫu đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

1.2. Dữ liệu về tài nguyên sinh vật 

Dự án CCN Cửa Tùng được khởi công năm 2015 và hoàn thành năm 2019. Hạ 

tầng kỹ thuật cơ bản đồng bộ. Do đó, tài nguyên sinh vật tại khu vực Dự án chủ yếu 

là thực vật bao gồm các loại cây trồng như: Dừa, sao đen, mưng,… do Chủ dự án và 

các Công ty đầu tư vào Cụm tiến hành trồng. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Nước thải phát sinh tại CCN Cửa Tùng sau khi được xử lý sẽ đổ ra rãnh thoát 

nước của khu vực nằm về phía Đông của Cụm, sau đó đổ ra sông Bến Hải, cách cầu 

Cửa Tùng khoảng 1,7km về phía thượng lưu. 

Theo Báo cáo Quy hoạch tổng thể tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị đến năm 

2010, có định hướng đến năm 2020  thì đặc điểm thuỷ văn sông Bến Hải đo tại trạm 

Gia vòng như sau: 

Bảng 10. Đặc trưng tính toán thuỷ văn của sông Bến Hải 

Tên sông 

- trạm 

Diện tích lưu 

vực (km2) 

Các đặc trưng chuẩn 

Q0 

(m3/s) 

M0 

(l/s.km2) 
Y0 (mm) 

W0 

(106.m3) 
X0 (mm) 

Sông Bến 

Hải - Gia 

Vòng  

300 14,8 49,3 1.556 446,8 2.624,2 
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Bảng 11. Phân phối dòng chảy theo các tháng trong năm                                                                

tại sông Bến Hải - Gia Vòng 

Đặc 

trưng 

dòng 

chảy 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Q 

(m3/s) 
8,88 4,98 3,30 3,12 5,16 3,94 2,12 3,88 21,3 50,7 45,5 21,8 

Nhìn chung, biên độ dao động dòng chảy sông Bến Hải tháng trong năm khá 

lớn. Lượng dòng chảy tháng lớn nhất vào tháng 10 là 50,7 m3/s, chiếm tới 29,03% 

tổng lượng dòng chảy cả năm. Lượng dòng chảy tháng kiệt nhất vào tháng 7 là 2,12 

m3/s chiếm 1,21% tổng lượng dòng chảy cả năm. Dòng chảy ba tháng lớn nhất là các 

tháng 10, 11, 12 và ba tháng kiệt nhất là các tháng 3, 4, 7. 

Mục đích sử dụng nước của sông Bến Hải được chia làm 3 đoạn, bao gồm: 

- Đoạn từ trạm thủy văn Gia Vòng về phía thượng nguồn: Cấp được cho mục 

đích tưới tiêu, sinh hoạt. 

- Đoạn từ trạm thủy văn Gia Vòng đến gần khu vực cầu Tiên An: Cấp cho mục 

đích tưới tiêu. 

- Đoạn từ cầu Tiên An về phía hạ lưu sông Bến Hải (đoạn qua khu vực Dự án):  

Phù hợp cho mục đích nuôi trồng thủy sản nước lợ. 

Để đánh giá chất lượng môi trường nước mặt của sông Bến Hải tại cầu Cửa 

Tùng gần với khu vực tiếp nhận nước thải sau xử lý của Dự án, báo cáo tham khảo 

kết quả Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2021 do Trung tâm 

Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thực hiện như sau: 
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Bảng 12. Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2021 tại sông Bến Hải 

TT Thông số Đơn vị tính 
Kết quả thử nghiệm QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

T3BH5 T5BH5 T8BH5 T10BH5 A1 A2 B1 B2 

1 Nhiệt độ ºC 23,5 25,6 24,2 29,1 - - - - 

2 pH - 7,9 7,4 8,2 7,6 6 - 8,5 6 - 8,5 5,5 - 9 5,5 - 9 

3 TSS mg/l 15 21 28 64 20 30 50 100 

4 DO mg/l 6,3 6,0 6,4 6,3 ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 

5 BOD5 mg/l 1,8 2,1 1,7 2,1 4 6 15 25 

6 COD mg/l 10 13 12 12 10 15 30 50 

7 NH4-N mg/l 0,11 0,11 0,07 0,08 0,3 0,3 0,9 0,9 

8 NO3-N mg/l 0,04 0,19 0,17 0,39 2 5 10 15 

9 PO4-P mg/l KPH(0,04*) 0,04 0,12 0,22 0,1 0,2 0,3 0,5 

10 Fe mg/l 0,045 0,12 0,12 0,59 0,5 1,0 1,5 2 

11 Florua mg/l KPH(0,11*) 1,10 1,2 0,9 1 1,5 1,5 2 

12 Tổng dầu, mỡ mg/l KPH(0,30*) KPH(0,30*) KPH(0,3*) KPH(0,3*) 0,3 0,5 1 1 

13 E.Coli MPN/100ml 15 43 34 18 20 50 100 200 

14 Coliform MPN/100ml 210 240 95 1.184 2.500 5.000 7.500 10.000 
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Ghi chú: 

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

- Việc phân hạng nguồn nước mặt nhằm đánh giá và kiểm soát chất lượng nước, 

phục vụ cho các mục đích sử dụng nước khác nhau: 

+ A1: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông 

thường), bảo tồn động thực vật thuỷ sinh và các mục đích khác như lại A2, B1 và B2. 

+ A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý 

phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

+ B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có 

yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

+ B2: Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp). 

+ Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm 

phần phụ lục. 

+ KPH: Không phát hiện. 

+ (*) Giới hạn phát hiện (LOD 

Qua kết quả quan trắc nhận thấy: Tại các thời điểm quan trắc, tất cả các thông 

số thực hiện đo/phân tích chất lượng môi trường nước tại sông Bến Hải đều có kết 

quả nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Do đó, cho thấy 

môi trường nước mặt xung quanh khu vực vẫn đủ khả năng tiếp nhận nước thải từ 

Dự án. 

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

thực hiện dự án 

CCN Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh đã được phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết 

định số 3155/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị, Chủ cơ sở đã 

thực hiện giám sát môi trường định kỳ hàng năm theo báo cáo ĐTM và từng bước 

hoàn thiện các biện pháp bảo vệ môi trường, kết quả quan trắc như sau: 

3.1. Giám sát môi trường không khí và tiếng ồn  

Tại thời điểm quan trắc, trong CCN Cửa Tùng chỉ có 4 cơ sở đang hoạt động, 

đặc thù loại hình sản xuất của 4 cơ sở này không sử dụng nhiên liệu hóa thạch làm 

chất đốt nên lượng khí thải và bụi phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông 

trong CCN, thể hiện như sau: 

Bảng 13. Mô tả vị trí lấy mẫu không khí và tiếng ồn 

Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 

KCT1 
Tại đường trung tâm của cụm công nghiệp Cửa Tùng (cách Nhà máy 

may Quang Minh khoảng 20 m về phía Nam) 

KCT2 Tại đường vào phía Tây Bắc của cụm công nghiệp Cửa Tùng 

Kết quả giám sát môi trường không khí và tiếng ồn thể hiện ở bảng sau:
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Bảng 14. Kết quả phân tích chất lượng không khí và tiếng ồn 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN  

05:2013/

BTNMT 

Đợt 1/2019: 19/12/2019 Đợt 2/2020 (13/11/2020) Đợt 1/2021 (24/03/2021) Đợt 2/2021 (22/10/2021) 

KCT1 KCT2 KCT1 KCT2 KCT1 KCT2 KCT1 KCT2 

1 Nhiệt độ 0C 26,2 27,0 26,4 25,4 24,7 25,5 27,6 27,9 - 

2 Độ ẩm % 80 75 81 87 91 89 80 82 - 

3 Tốc độ gió m/s 1,6 1,5 2,1 1,5 1,4 1,7 1,6 1,9 - 

4 Độ ồn dBA 67,4 66,8 63,5 65,9 65,3 62,8 65,6 66,3 70(1) 

5 Bụi μg/m3 170 167 250 139 191 165 124 159 300 

6 SO2 μg/m3 28 30 26 24 32 22 20 18 350 

7 NO2 μg/m3 21 25 20 15 22 18 12 21 200 

8 CO μg/m3 
KPH 

(2.000*) 

KPH 

(2.000*) 
2.369 2.183 2.052 2.122 

KPH 

(2.000*) 

KPH 

(2.000*) 
30.000 

   Đợt 1/2022: 25/4/2022 Đợt 2/2022: 16/6/2022 Đợt 3/2022: 19/8/2022    

   KCT1 KCT2 KCT1 KCT2 KCT1 KCT2    

1 Nhiệt độ 0C 32,3 31,9 29,2 31,8 29,7 30,3   - 

2 Độ ẩm % 65 66 63 60 79 77   - 

3 Tốc độ gió m/s 1,2 1,4 1,1 1,6 1,8 2,3   - 

4 Độ ồn dBA 61,9 61,8 66,4 64,7 65,0 66,9   70(1) 

5 Bụi μg/m3 246 238 205 223 175 186   300 

6 SO2 μg/m3 30 23 18 23 18 23   350 

7 NO2 μg/m3 22 20 18 31 25 20   200 

8 CO μg/m3 
KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 

KPH 

(3.000*) 
  30.000 
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Ghi chú: 

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

khí xung quanh; 

+ (1) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (tại 

khu vực thông thường từ 6 - 21 giờ); 

+ (-) Quy chuẩn không quy định. 

Nhận xét: Kết quả tại Bảng 14 cho thấy tất cả các thông số giám sát chất lượng 

không khí và tiếng ồn tại thời điểm khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép theo 

05:2013/BTNMT và 26:2010/BTNMT. Điều đó cho thấy chất lượng không khí, mức 

ồn vùng Dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.  

3.2. Giám sát nước thải 

Bảng 15. Mô tả vị trí lấy mẫu nước thải 

Ký hiệu Vị trí lấy mẫu 

NTCT 
Tại đầu ra hệ thống thoát nước thải (phía Đông Nam) của Cụm công 

nghiệp Cửa Tùng 

- Kết quả giám sát môi trường nước mặt thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 16. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ nước thải 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

40:2011 

/BTNMT       

(cột B; 

Kq=0,9, 

Kf=1,2) 

QCVN 

14:2008 

/BTNMT       

(cột B, 

Kf=1,2) 

Đợt 1: 

19/12/2019 

Đợt 

2/2020: 

13/11/2020 

Đợt 

1/2021: 

24/03/2021 

Đợt 

2/2021: 

15/06/2021 

Đợt 

3/2021: 

22/10/2021 

Đợt 

4/2021: 

15/11/2021 

Đợt 

1/2022: 

25/4/2022 

Đợt 

2/2022: 

19/8/2022 

1 pH - 5,7 6,2 6,5 6,3 7,3 7,6 6,8 7,1 5,5 - 9 5-9 

2 DO mg/l 5,1 4,2 4,1 4,4 5,8 5,0 5,1 4,4 - - 

3 Độ màu Pt/Co 17 21 KPH  (5*) 
KPH              

(5*) 
16 KPH  (5*) 115 

KPH     

(5*) 
162 - 

4 TSS mg/l 36 
KPH 

(2,5*) 
42 21 3,8 

KPH 

(3,0*) 
71 5,0 108 120 

5 BOD5 mg/l 64 6,5 16 7,2 7,7 7,8 22 7,2 54 60 

6 COD mg/l 707 29 35 52 23 44 37 30 162 - 

7 
Nitơ 

tổng 
mg/l 14,3 8,70 7,80 

KPH 

(3,0*) 
0,18 0,14 2,37 0,07 43,2 - 

8 
Photpho 

tổng 
mg/l 7,11 3,94 0,45 0,21 1,90 0,68 1,83 3,83 6,48 - 

9 NO3-N mg/l 1,25 0,17 1,58 0,17 0,04 
KPH 

(0,03*) 
0,16 0,16 - 60 

10 NH4-N mg/l 3 5,48 2,12 0,32 0,14 0,15 5,2 1,9 10,8 12 

11 PO4-P mg/l 5,95 3,29 0,21 
KPH 

(0,04*) 

KPH 

(3,0*) 

KPH 

(3,0*) 
0,29 0,29 - 12 

12 Fe mg/l 0,26 0,21 0,23 0,23 0,08 
KPH 

(0,03*) 
0,28 0,28 5,4 - 

13 Dầu mỡ mg/l 5,55 
KPH 

(0,30*) 
2,70 

KPH 

(0,30*) 
0,8 1,0 3,5 0,75 10,8 24 

14 Coliform MPN/100ml 1.500 75 23 9 56 53 4.780 48 5.400 6.000 
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Ghi chú: 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 

nghiệp (Cột B: Quy định nồng độ tối qua cho phép của các thông số ô nhiễm trong 

nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước 

sinh hoạt); 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thật Quốc gia về nước thải sinh hoạt 

(Cột B: Các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước 

thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt); 

- (-): Quy chuẩn không quy định. 

Nhận xét: Kết quả tại Bảng 16 cho thấy, vào thời điểm giám sát năm 2019, 

2020, 2021 và 2022 tất cả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B) và QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Riêng thời điểm năm 

2019: 

- Thông số BOD5 vượt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) và QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B). 

- Thông số COD và Photpho tổng vượt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B).



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án: Cụm công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh 

Chủ dự án: Trung tâm Phát triển CCNKC&DVDL biển huyện Vĩnh Linh Trang 24 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị 

Chương IV 

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 

 

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 

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, Chủ dự án sẽ tiến hành thi công xây 

dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của CCN Cửa Tùng bao gồm 

các hạng mục sau: 

- Đào đắp, san nền, tập kết vật liệu xây dựng. 

- Đấu nối đường điện, đấu nối hệ thống thu gom, xử lý nước thải. 

- Xây dựng các bể xử lý, lắp đặt máy bơm, sục khí. 

- Xây nhà chứa thiết bị, vận hành hệ thống XLNT tập trung. 
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Bảng 17. Tổng hợp các tác động và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng 

TT Hoạt động 
Tác động, 

chất thải 
Biện pháp giảm thiểu/xử lý 

Cơ quan  

thực hiện 

Tiêu chuẩn/Quy 

chuẩn áp dụng 

1 
Chiếm 

dụng đất 

Phần đất dự kiến xây dựng 

HTXLNT tập trung nằm trong 

phần đất quy hoạch hạ tầng kỹ 

thuật của CCN Cửa Tùng. 

- Thiết kế, thi công hệ thống XLNT theo đúng ranh 

giới quy hoạch, phân khu chức năng của CCN Cửa 

Tùng 

Chủ dự án 

và đơn vị 

thi công 

TCVN4449:1987; 

QCXDVN 

01:2021/BXD 

2 

San ủi mặt 

bằng, thi 

công xây 

dựng 

- Bụi đào đắp. 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn, rung 

chấn từ phương tiện vận 

chuyển, máy móc thiết bị thi 

công. 

- Chất thải xây dựng 

- Nước mưa chảy tràn 

- Phun ẩm tại các vị trí phát sinh bụi. 

- Dùng bạt che kín các thùng xe, vận chuyển vật 

liệu xây dựng như cát, đá khi di chuyển trên đường 

giao thông. 

- Áp dụng các biện pháp thi công phù hợp, cơ giới 

hóa các thao tác trong quá trình thi công. 

- Thực hiện che chắn đối với các khu vực gần với 

nhà máy hiện hữu trong Cụm. 

- Tưới nước giảm bụi tại công trường thi công, trên 

tuyến T2, T3 của CCN Cửa Tùng. 

- Thu gom, phân loại, chất thải rắn xây dựng có thể 

tận dụng bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

- Đào các rãnh thoát nước mưa xung quanh công 

trường nhằm ngăn ngừa sự nhiễm bẩn các tạp chất 

trước khi thải ra môi trường. 

Đơn vị thi 

công 

QCVN 

05:2009/BTNMT; 

QCVN 

26:2010/BTNMT; 

QCVN 

27:2010/BTNMT 

3 

Sinh hoạt 

của 

CBCNV 

- Nước thải phát sinh 

- Chất thải rắn 

- Nước thải sinh hoạt từ các hoạt động của công 

nhân được thu gom và xử lý bằng hình thức hợp 

đồng với nhà dân sinh sống gần khu vực để sinh 

hoạt. 

- Rác thải sinh hoạt: Thu gom và hợp đồng với 

Trung tâm Môi trường - Công trình Đô thị Vĩnh 

Linh đưa đi xử lý với tần suất 02 lần/tuần. 

Đơn vị thi 

công 

QCVN 

14:2008/BTNMT;  

Nghị định 

08/2022/NĐ-CP 
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TT Hoạt động 
Tác động, 

chất thải 
Biện pháp giảm thiểu/xử lý 

Cơ quan  

thực hiện 

Tiêu chuẩn/Quy 

chuẩn áp dụng 

5 

Các tác 

động 

không liên 

quan đến 

chất thải 

Cảnh quan, mỹ quan khu vực 

- Tại các khu vực gần với nhà máy trong Cụm bố 

trí các tôn chắn cát, bụi. 

- Không thi công vào các ngày trời mưa để không 

gây lầy lội, ngập úng. 

Đơn vị thi 

công 

QCVN 

05:2009/BTNMT; 

QCVN 

26:2010/BTNMT; 

QCVN 

27:2010/BTNMT 

6 Ngập úng, bồi lắng, xói mòn 

- Không thi công vào các ngày trời mưa để không 

gây lầy lội, ngập úng. 

- Nạo vét các mương thoát nước tạm để tránh ứ 

động, tắc nghẽn dòng chảy.  

Đơn vị thi 

công 
TCVN 4447:1987 

7 Ảnh hưởng đến giao thông 

- Bố trí các rào chắn, biển hạn chế tốc độ tại khu 

vực qua công trình.  

- Phân công cán bộ phân luồng, điều tiết giao thông. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên 

truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn 

giao thông  

Đơn vị thi 

công 

QCVN 

41:2016/BGTVT 

8 
An toàn sức khỏe của người 

dân, công nhân 

- Thông báo đến chính quyền địa phương và người 

dân về Dự án. 

- Đăng ký số điện thoại của đơn vị thi công, đường 

dây nóng của Chủ dự án để người dây phản ánh thông 

tin kịp thời. 

- Bố trí thời gian thi công phù hợp, không thi công 

vào các giờ nghỉ ngơi (11-13h, 18-7h) 

Chủ dự án 

và đơn vị 

thi công 

Thông tư 

04/2017/TT-BXD 
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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 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

2.1.1. Bụi và khí thải 

Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông vận tải bao gồm bụi, SOx, 

NOx, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật 

xe qua lại và tình trạng đường giao thông. 

Để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và đi lại của công nhân viên, sẽ có một 

lượng lớn các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường trong phạm vi khu 

vực CCN. Khi hoạt động, các phương tiện giao thông sẽ thải ra môi trường khói thải 

và bụi. Đây là nguồn ô nhiễm không thể tránh khỏi. 

Ngoài ra, các phương tiện vận tải với nhiên liệu tiêu thụ chủ yếu là xăng và dầu 

diesel sẽ thải ra môi trường lượng khói thải có thành phần chủ yếu là COx, NOx, SOx, 

Carbonhydro, Aldehyde, bụi… Tuy nhiên, diện tích bố trí cây xanh của CCN tương 

đối rộng (4.556,2 m2, chiếm 18,22% tổng diện tích) để giảm thiểu bụi, nguồn ô nhiễm 

này được phân tán nên ảnh hưởng không đáng kể. 

2.1.2. Nước thải 

a. Nước thải sản xuất 

Hiện tại, các nhà máy đầu tư vào CCN Cửa Tùng đều không phát sinh nước thải 

sản xuất, nước thải phát sinh chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của CBCNV. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 382 CBCNV trong CCN (sau khi hoạt động 

100%), lưu lượng được tính toán như sau: 

TT Tên nhà máy 

Số lượng 

lao động 

(người) 

Định mức sử 

dụng nước 

(l/người/ng.đ) 

Định mức 

phát thải 

(%) 

Lượng 

nước thải 

phát sinh 

(m3) 

1 

Nhà máy sản xuất cửa 

nhựa lõi thép và sản 

xuất đồ gia dụng thủ 

công mỹ nghệ từ plastic 

10 45 100 0,45 

2 

Nhà máy may xuất khẩu 

Quang Minh Vĩnh Linh 

(giai đoạn 1) 

70 45 100 3,15 

3 

Nhà máy may xuất khẩu 

Quang Minh Vĩnh Linh 

(giai đoạn 2) 

250 45 100 11,25 

4 
Nhà máy cán tôn và gia 

công sắt, thép xây dựng 
12 45 100 0,54 
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TT Tên nhà máy 

Số lượng 

lao động 

(người) 

Định mức sử 

dụng nước 

(l/người/ng.đ) 

Định mức 

phát thải 

(%) 

Lượng 

nước thải 

phát sinh 

(m3) 

5 
Nhà máy sản xuất áo 

mưa Thống Thanh 
40 45 100 1,8 

  Tổng cộng 382     17,19 

Ghi chú: Định mức sử dụng nước tham khảo từ TCXDVN 33:2006, Cấp nước - 

Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế 

Thành phất và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được thể hiện ở 

bảng dưới đây: 

Bảng 18. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chỉ tiêu 

Nồng độ ô nhiễm (mg/l) QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) (mg/l) 
Chưa qua xử 

lý 
Qua bể tự hoại 

1 BOD5 469 104 60 

2 COD 750 188 - 

3 TSS 732 83 120 

4 Dầu mỡ 104 - 24 

5 Tổng Nitơ (TS) 63 21 60 

6 Tổng Phospho (TP) 8 - 12 

7 Amoni (NH4
+-N) 25 5 12 

Nguồn: Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa, TS. Trần Đức Hạ  

Nước thải sinh hoạt có nồng độ vượt so với quy định, qua xử lý bằng bể tự hoại 

ba ngăn thì nồng độ ô nhiễm giảm đáng kể, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu chưa 

đảm bảo. Do đó, việc xử lý nước thải sinh hoạt của CBCNV trong các nhà máy là 

biện pháp xử lý sơ bộ, cần có hệ thống thu gom và xử lý chung cho toàn bộ Cụm để 

đảm bảo chất lượng môi trường tiếp nhận. 

c. Nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn này, các chất thải phát sinh trên bề mặt khuôn viên CCN Cửa 

Tùng tương đối đa dạng, một khi có mưa, nước mưa sẽ cuốn trôi các chất thải trên 

bề mặt làm ô nhiễm môi trường tiếp nhận. Tuy nhiên, Dự án đi vào hoạt động hệ 

thống thu gom nước mưa chảy tràn của từng nhà máy thành viên, cũng như toàn bộ 

CCN đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, diện tích các công trình có mái che đã tăng 

lên nhiều, công tác thu gom chất thải được chú trọng. Do đó, tác động của nước mưa 

chảy tràn sẽ được giảm thiểu đáng kể. 
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2.1.3. Chất thải rắn 

Chất thải rắn sản xuất phát sinh từ hoạt động của CCN thường rất phức tạp, đa 

dạng do tính chất là một CCN tổng hợp, đa ngành tập trung nhiều loại hình sản xuất. 

Nguồn phát sinh CTR bao gồm: 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV, thành phần bao gồm 

thực phẩm thừa, túi nilon, giấy vụn, chai, lon, vỏ hoa quả,... 

- Khối lượng phát sinh ước tính như sau: 

Bảng 19. Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh của CCN Cửa Tùng 

TT Tên nhà máy 

Số lượng  

lao động 

(người) 

Định mức  

phát sinh 

(kg/người/ng.đ) 

Lượng 

CTRSH phát 

sinh (kg) 

1 

Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi 

thép và sản xuất đồ gia dụng thủ 

công mỹ nghệ từ plastic 

10 0,74 7 

2 
Nhà máy may xuất khẩu Quang 

Minh Vĩnh Linh (giai đoạn 1) 
70 0,74 52 

3 
Nhà máy may xuất khẩu Quang 

Minh Vĩnh Linh (giai đoạn 2) 
250 0,74 185 

4 
Nhà máy cán tôn và gia công 

sắt, thép xây dựng 
12 0,74 9 

5 
Nhà máy sản xuất áo mưa 

Thống Thanh 
40 0,74 30 

  Tổng cộng 382   283 

Ghi chú: Định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tham khảo từ Báo cáo số 

03/BC-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh về Công tác BVMT 

huyện Vĩnh Linh năm 2021 

b. Chất thải rắn sản xuất 

Tùy theo loại hình sản xuất, quy mô và mức độ hiện đại của quy trình công nghệ 

của các nhà máy mà CTR sẽ phát sinh khác nhau về lượng cũng như thành phần và 

tính chất. Thành phần và khối lượng ước tính như sau: 

Bảng 20. Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh của CCN Cửa Tùng 

TT Ngành sản xuất 
Thành phần 

CTR 

Lượng 

CTRSH phát 

sinh (kg) 

Tỷ lệ 

CTRSX 

phát sinh 

CTRSX 

phát sinh 

(kg) 

1 

Nhà máy sản xuất 

cửa nhựa lõi thép và 

sản xuất đồ gia 

dụng thủ công mỹ 

nghệ từ plastic 

- Sắt thép vụn 

- Sản phẩm hỏng 

- Bao bì đựng 

nguyên vật liệu  

7 
5% 

CTRSH 
0,4 
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TT Ngành sản xuất 
Thành phần 

CTR 

Lượng 

CTRSH phát 

sinh (kg) 

Tỷ lệ 

CTRSX 

phát sinh 

CTRSX 

phát sinh 

(kg) 

2 

Nhà máy may xuất 

khẩu Quang Minh 

Vĩnh Linh (giai 

đoạn 1) 

- Vải vụn, vải 

thừa 

- Bìa catong, bao 

nilon, thùng 

nhựa, xốp 

- Sản phẩm lỗi 

52 
5% 

CTRSH 
2,6 

3 

Nhà máy may xuất 

khẩu Quang Minh 

Vĩnh Linh (giai 

đoạn 2) 

185 
5% 

CTRSH 
9,3 

4 

Nhà máy cán tôn và 

gia công sắt, thép 

xây dựng 

- Sắt thép vụn 

- Sản phẩm hỏng 

- Bao bì đựng 

nguyên vật liệu 

9 
5% 

CTRSH 
0,4 

5 

Nhà máy sản xuất 

áo mưa Thống 

Thanh 

- Vải dù vụn, vải 

dù thừa 

- Bìa catong, bao 

nilon, thùng 

nhựa, xốp 

- Sản phẩm lỗi 

30 
5% 

CTRSH 
1,5 

 Tổng cộng  283  14,1 

Ghi chú: Định mức phát sinh chất thải rắn sản xuất tham khảo từ Báo cáo số 

03/BC-UBND ngày 06/01/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh về Công tác BVMT 

huyện Vĩnh Linh năm 2021 

c. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ các nhà máy chủ yếu là dẻ lau dính dầu mỡ trong 

quá tình vận hành, sửa chữa máy móc và bóng đèn hư hỏng với khối lượng không 

đáng kể, được các cơ sở tự thu gom và xử lý. 

2.1.4. Tác động của tiếng ồn, độ rung 

Trong CCN Cửa Tùng tập trung nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Tùy theo 

mỗi loại hình sản xuất, quy mô và trình độ công nghệ mà tiếng ồn sẽ phát sinh khác 

nhau tại các nhà máy. Theo báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại CCN Cửa Tùng 

qua các năm tại Bảng 14 đều cho thấy tiếng ồn, độ rung tại Cụm đều nằm trong giới 

hạn quy định cho phép. 

2.1.5. Tác động tới tổng hợp của CCN đến kinh tế - xã hội 

* Tích cực 

- CCN Cửa Tùng là nơi thu hút vốn đầu tư, tập trung các dự án đầu tư vào huyện 

Vĩnh Linh. 
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- Góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, thực hiện đô thị hóa, hình 

thành các trung tâm công nghiệp. 

- Góp phần giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao 

động, và người dân địa phương. 

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa phương trong tỉnh theo hướng 

hiện đại, hợp lý và hiệu quả. 

- Góp phần chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý, xây dựng và phát 

triển văn hóa, tác phong công nghiệp cho một bộ phận nguồn nhân lực ở vùng phía 

Đông của huyện Vĩnh Linh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

* Tiêu cực 

- CCN tập trung các nhà máy làm gia tăng nguồn ô nhiễm với nồng độ và hàm 

lượng cao hơn nhiều lần so với từng nhà máy đơn lẻ. Nếu không có hệ thống xử lý 

thích hợp sẽ dẫn đến tình trạng ô nhiễm trên phạm vi rộng. Các nguồn thải hiện hữu 

đó là khí thải, nước chải và chất thải rắn. Ngoài ra còn có các tác nhân như: mùi hôi, 

tiếng ồn,… nếu không được kiểm soát sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tích lũy theo 

thời gian.  

- Công tác BVMT trong Cụm nếu không được quản lý, giám sát chặt chẽ sẽ làm 

ảnh hưởng đến đời sống của người dân và các công trình khác, từ đó gây ra các mâu 

thuẫn, xung đột của người dân với hoạt động của Cụm.  

- Gây áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cản trở giao thông, ách tắc giao 

thông do làm tăng mật độ các phương tiện giao thông trong khu vực.  

2.1.6. Các sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn vận hành 

a. Sự cố cháy nổ 

Trong giai đoạn vận hành của CCN, sự cố cháy nổ có thể xảy ra bởi rất nhiều 

nguyên nhân khác nhau: 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Không trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC cần thiết. 

+ Cán bộ công nhân không chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định về 

công tác PCCC. 

+ Hệ thống điện, chống sét lắp đặt không theo đúng Tiêu chuẩn quy định. 

+ Chế độ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện, hệ thống PCCC không được 

quan tâm thường xuyên. 

+ Vận hành máy móc hoạt động quá công suất. 

+ Bố trí kho chứa nguyên nhiên liệu không hợp lý. 

+ Công tác tuyên truyền, tập huấn về PCCC chưa được quan tâm. 
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+ Các công trình xây dựng không đảm bảo về khoảng cách an toàn đối với 

đường dây điện 22kV. 

- Nguyên nhân khách quan: Do sét đánh, chập điện hoặc cháy lan từ các đơn vị 

khác. 

Cháy nổ là sự cố thường mang tính rủi ro cao, một khi cháy nổ xảy ra sẽ ảnh 

hưởng rất lớn về sức khoẻ, tính mạng con người, cũng như gây tổn thất lớn thiệt hại 

tài sản và có tác động tiêu cực đến tài nguyên môi trường. Do đó, Chủ dự án sẽ có 

biện pháp quản lý thích hợp để hạn chế sự cố này. 

b. Sự cố rò rỉ hoá chất: 

Sự cố rò rỉ hoá chất có thể xảy ra bởi nhiều nguyên nhân: 

- Do công tác bảo quản và lưu giữ hoá chất không đảm bảo. 

- Quá trình vận chuyển không thực hiện nghiêm ngặt theo quy định. 

- Rò rỉ hoá chất từ hệ thống xử lý của các nhà máy, xí nghiệp. 

- Công tác kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị lưu giữ hoá chất không được thực 

hiện thường xuyên... 

Nhìn chung sự cố này khó xảy ra, tuy nhiên đây là sự cố rất nguy hiểm, khi xảy 

ra sẽ tác động rất lớn đến sức khoẻ của cộng đồng và môi trường của khu vực.  

c. Sự cố tai nạn giao thông: 

- Tai nạn giao thông có thể xảy ra do bất cẩn của các tài xế tham gia giao thông 

trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu về nhà máy cũng như vận chuyển các sản 

phẩm đi tiêu thụ. Do vậy, ngoài công tác quản lý chung về giao thông, Dự án sẽ thiết 

kế, bố trí các hệ thống báo hiệu, cọc tiêu... đồng bộ theo đúng quy định về an toàn 

giao thông trong toàn bộ CCN. 

- Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải sẽ tiềm ẩn một số tai nạn lao động 

như: Té ngã khi đang làm việc trên sàn công tác; ngộ độc khí thải từ hệ thống xử lý 

hoặc hơi hoá chất.  

d. Sự cố liên quan đến hệ thống thu gom xử lý nước thải và thoát nước thải: 

Các nguyên nhân dẫn đến các sự cố liên quan đến hệ thống xử lý nước thải: 

- Hệ thống xử lý nước thải quá tải: Do lượng nước thải vượt quá lượng tính 

toán; do phân phối nước thải và bùn cặn không đúng hoặc không đều giữa các công 

trình; do một số đơn nguyên cần ngừng để đại tu sửa chữa bất thường, lưu lượng 

nước thải lớn bất thường dễ gây quá tải công trình. Lượng nước thải không xử lý mà 

thải trực tiếp ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước và hệ sinh thái 

nguồn tiếp nhận. 

- Rò rỉ nước thải ra môi trường xung quanh. 
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- Áp lực nước lớn gây vỡ các đoạn ống bê tông ly tâm. 

- Rác thải gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước. 

Nếu các sự cố trên xảy ra sẽ gây nên hậu quả rất lớn làm ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh, đặc biệt nước thải có thể chảy tràn ra ruộng lúa, nhà dân làm ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất cũng như sinh hoạt của người dân. Do đó để phòng 

ngừa và giảm thiểu sự cố này, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp. 

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

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Hệ thống thoát nước trong CCN là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, bao 

gồm: hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải. 

a. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống rãnh thu, thoát nước mặt và hố ga được bố trí dọc theo biên các tuyến 

đường nằm trong CCN Cửa Tùng, bao gồm: 

- Xây dựng các cống thoát nước D600÷D800 bằng BTLT với tổng chiều dài 

279m chạy dọc tuyến đường T2 và T3, trong đó tuyến ống D800 dài 75m, tuyến ống 

D600 dài 204m. Hệ thống thoát nước mưa thu gom và dẫn nước mưa đổ ra rãnh thoát 

nước mưa của khu vực nằm về góc phía Đông của CCN Cửa Tùng. 

- Bố trí 11 hố ga thu nước, các hố ga có đáy là lớp bê tông cấp độ bền B15, cốt 

thép CII, thành hố ga được xây gạch trát trong và trát ngoài mương bằng vữa xi măng 

B7,5. 

 Qua quá trình hoạt động từ năm 2019 đến nay, cho thấy hệ thống thoát nước 

của CCN Cửa Tùng hoạt động ổn định, đặc biệt tại thời điểm mùa lũ vào tháng 

10/2020, hệ thống này vẫn đảm bảo không gây ngập lụt trong khu vực CCN Cửa 

Tùng. 

Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom và thoát nước mưa tại Nhà máy như sau: 

 

 

 

 

Hình 1. Hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa của Dự án 

b. Thu gom, thoát nước thải 

- Đối với nước thải sản xuất: Qua quá trình khảo sát hiện trạng các nhà máy 

đang hoạt động và hồ sơ môi trường đã được phê duyệt của các dự án đang thi công 

và đang làm thủ tục đầu tư cho thấy không phát sinh nước thải từ quá trình sản xuất, 

chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt của công nhân. 

Nước mưa Hố ga Môi trường tiếp nhận 

Song chắn rác 

Bùn đất Định kỳ nạo vét 
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- Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống thu gom 

nước thải riêng với hệ thống thu gom thoát nước mưa dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải bằng phương pháp tự chảy theo hướng nghiêng địa hình (Tây Bắc - Đông Nam), 

cụ thể: 

+ Hệ thống thu gom nước thải nằm dọc phía Tây của tuyến T3 nằm trong CCN 

Cửa Tùng: Thu gom bằng các ống HDPE D150 dài 186m, 06 hố thu nước thải xây 

bằng blô M75 VXM M75, phía trong trát và chống thấm. Hệ thống này sẽ thu gom 

nước thải phát sinh của 03 nhà máy gồm: Nhà máy cán tôn và gia công sắt, thép xây 

dựng; Nhà máy sản xuất áo mưa Thống Thanh và Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi 

thép và sản xuất đồ gia dụng thủ công mỹ nghệ từ plastic. 

+ Hệ thống thu gom nước thải nằm dọc phía Đông của tuyến T3 nằm trong CCN 

Cửa Tùng: Thu gom bằng các ống nhựa cứng PVC D400 dài 67m, D315 dài 107m 

và ống nhựa HDPE D315 dài 27m. Nền đổ bê tông đá 1x2cm M100, trát đáy và 

chống thấm, tấm đan đúc BTCT M200 đá 1x2cm. Hệ thống này sẽ thu gom nước 

thải phát sinh từ Nhà máy may xuất khẩu Quang Minh Vĩnh Linh (giai đoạn 1&2). 

c. Xử lý nước thải 

Hiện tại với 03 nhà máy đang hoạt động với khoảng 92 CBCNV, lượng nước 

thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt với lưu lượng 4,14m3/ngày.đêm. Lượng 

nước thải này được các nhà máy xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi đổ ra 

hệ thống thu gom, thoát nước thải của CCN Cửa Tùng. 

  CCN Cửa Tùng đã được đầu tư xây dựng 01 bể xử lý nước thải 5 ngăn kích 

thước (3,59x1,78x1,64)m với tổng thể tích phần chứa là 4,5m3 (0,9m3/bể). Theo báo 

cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ tại CCN Cửa Tùng, lấy mẫu nước thải tại 

vị trí thu gom thoát nước thải trên tuyến T3 của CCN Cửa Từng vào năm 2019, 2020 

và 2021 tại Bảng 16 cho thấy, nước thải phát sinh của CCN Cửa Tùng vào thời điểm 

năm 2020 và 2021 cơ bản xử lý đảm bảo theo QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B; 

Kq=0,9, Kf=1,2) và QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, K=1,2). Riêng năm 2019, có 

thông số BOD5, COD và Photpho tổng chưa đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B; 

Kq=0,9, Kf=1,2). Do đó, với bể xử lý nước thải 5 ngăn hiện tại khó có thể xử lý nước 

thải đầu ra đạt quy chuẩn quy định, vì vậy Chủ dự án đề xuất sau khi các nhà máy 

hoạt động trên 80% công suất thiết kế và được bố trí nguồn vốn sẽ đầu tư mới hệ 

thống xử lý nước thải tập trung bằng công nghệ sinh học với quy trình xử lý như sau: 
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Quy trình xử lý nước thải tập trung của Dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quy trình xử lý nước thải của CCN Cửa Tùng 

Thuyết minh quy trình hệ thống xử lý nước thải: 

Nước thải được thu gom, chảy qua song chắn rác sẽ đổ về bể điều hòa sục khí 

để ổn định lưu lượng và nồng độ. Từ bể điều hòa được bơm tự động qua bể sinh học 

hiếu khí (Aerotank). Tại bể này, khí được thổi từ dưới lên bằng hệ thống sục khí 

khuếch tán và hòa tan oxy vào nước. Trong điều kiện sục khí liên tục, các vi khuẩn 

hiếu khí sẽ oxi hóa hầu hết các hợp chất hữu cơ ô nhiễm có trong nước thải. 

Phương trình cơ bản của quá trình phân hủy: 

Tế bào vi sinh + Chất hữu cơ + O2 → Tế bào mới + CO2 + H2O 

Nước thải sau khi ra khỏi bể sinh học hiếu khí sẽ tự chảy vào bể lắng. Phần bùn 

hoạt tính được lắng xuống, tập trung ở hố thu bùn dưới đáy bể lắng. Bùn được tuần 

hoàn một phần lại bể sinh học hiếu khí để đảm bảo duy trì lượng bùn ổn định cho 

quá trình phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm. Phần bùn còn lại sẽ được bơm về bể 

chứa bùn và định kỳ thu gom xử lý. Phần nước trong trên bề mặt bể lắng sẽ thu gom 

vào bể tiếp xúc khử trùng.  

Nước thải trong bể tiếp xúc khử trùng được châm dung dịch Chlorine (4g/m3), 

để tiêu diệt hết các vi sinh vật gây bệnh trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

Bồn hóa chất 

Máy thổi khí 

Nước thải  

Bể điều hòa 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bể chứa bùn 

Bơm hóa chất 

Bể Aerotank 

Bơm bùn 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Thoát ra môi trường 

HĐ thu gom 

Lưới  

chắn  

rác 
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Nước thải sau khi qua hệ thống sẽ đảm bảo hiệu suất xử lý BOD, COD >90-

98%, vi sinh vật >98%, Nitơ, Photpho >95%, TSS>90%. Nước thải đầu ra đảm bảo 

giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B). 

Thiết kế sơ bộ hệ thống: 

Với tổng lưu lượng thải là 17,2m3/ngày.đêm. Chọn hệ số không điều hòa ngày 

Kd = 1,3 (TCVN 7957:2008) thì lưu lượng nước thải phát sinh tối đa của CCN Cửa 

Tùng là 17,2m3/ngày.đêm × 1,3 = 22,4m3/ngày.đêm. Chọn công suất của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung là 24m3/ngày.đêm, tương đương với 1m3/h. 

Tính toán kích thước cả bể xử lý như sau: 

 (1) Bể điều hoà:  

- Thời gian lưu: T = 6,5h. 

- Thể tích bể: Vbể = T × Qmax
h = 6 × 1 m3 = 6,5 m3. 

- Chiều cao bể: h = hhữu ích + hbảo vệ = 2m + 0,5m = 2,5m  

- Kích thước bể: Dài × rộng × cao: (2,7×1×2,5)m. 

BOD5 và COD sau bể điều hòa có kết hợp sục khí giảm khoảng 20%, hàm lượng 

BOD5 và COD còn lại sau khi qua bể điều hòa: BOD5 = 64 mg/l×(1 - 0,2) = 51,2 

mg/l; COD = 707 mg/l×(1 - 0,2) = 565,6 mg/l. 

(2) Bể Aerotank: 

- Thời gian lưu: T = 8h. 

- Thể tích bể: Vbể = T × Qmax
h = 8 × 1 m3 = 8 m3. 

- Chiều cao bể: h = hhữu ích + hbảo vệ = 2m + 0,5m = 2,5m  

- Kích thước bể: Dài × rộng × cao: (3,2×1×2,5)m. 

Hiệu suất xử lý Photpho, BOD5 và COD của bể Aerotank 90 - 95%, hàm lượng 

Photpho, BOD5 và COD sau khi qua bể Aerotank còn lại: BOD5 = 51,2 mg/l×(1 - 

0,9) = 5,12 mg/l; COD = 565,6 mg/l×(1 - 0,9) = 56,55 mg/l, Photpho = 7,11mg/l×(1 

- 0,95) = 0,4 mg/l. 

(3) Bể lắng: 

- Thể tích bể: Vbể = T × Qmax
h = 6 × 1 m3 = 6 m3. 

- Chiều cao bể: h = hhữu ích + hbảo vệ = 2m + 0,5m = 2,5m  

- Kích thước bể: Dài × rộng × cao: (1,6×1,6×2,5)m. 

Hiệu suất xử lý TSS của bể lắng khoảng 90%, Hàm lượng TSS sau khi qua bể 

lắng còn lại: TSS = 36 mg/l × (1 - 0,9) = 3,6 mg/l. 

(4) Bể khử trùng: Tại Bể khử trùng hóa chất Chlorine được bơm định lượng 

châm vào hòa cùng với lượng nước thải. Chlorine là chất oxy hoá mạnh, chúng sẽ 
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phân huỷ màng tế bào vi sinh vật và tiêu diệt chúng. Thời gian tiêu diệt vi sinh vật 

trong nước thải khoảng >30 phút. 

- Thời gian lưu: T = 1h. 

- Thể tích bể: Vbể = T × Qmax
h = 1 × 1 m3 = 1m3. 

- Chiều cao bể: h = 1m. 

- Kích thước: Dài × rộng × cao: (1×1×1) m. 

Hiệu suất xử lý của bể khử trùng đạt 98%, hàm lượng Coliform còn lại: 1.500 

MNP/100ml ×(1 - 0,98) = 30 MNP/100ml 

(5) Bể chứa bùn: bùn sinh ra từ quá trình xử lý một phần được tuần hoàn trở lại 

nên lượng phát sinh tương đối ít. Thể tích bể: (1,6×1,5×2,5)m. 

Bảng 21. Nồng độ nước thải sau khi qua hệ thống xử lý 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả 

quan trắc 

ngày 

19/12/2019 

Hiệu 

suất 

xử lý 

(%) 

Kết 

quả 

sau 

xử lý 

QCVN 

40:2011 

/BTNMT       

(cột B; 

Kq=0,9, 

Kf=1,2) 

QCVN 

14:2008 

/BTNMT       

(cột B, 

Kf=1,2) 

1 BOD5 mg/l 64 98 5,12 54 60 

2 COD mg/l 707 92 56,55 162 - 

3 
Photpho 

tổng 
mg/l 7,11 95 0,4 6,48 - 

4 TSS mg/l 36 90 3,6 108 120 

3 Coliform MNP/100ml 1.500 98 30 5.400 6.000 

Nước thải sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung đặt tại góc 

phía Đông Nam của CCN Cửa Tùng (tại vị trí đã xây dựng bể xử lý 5 ngăn) đảm bảo 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B); QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) sẽ thoát ra 

rãnh thoát nước của khu vực nằm về phía Đông của CCN Cửa Tùng. 

(Tính toán kích thước và hiệu suất của hệ thống xử lý theo phương pháp bùn hoạt 

tính hiếu khí tham khảo tài liệu Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp, tính toán 

thiết kế công trình, Lâm Minh Triết, 2008, NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM). 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Trong CCN Cửa Tùng có 3 cơ sở đang hoạt động và 02 dự án đang đầu tư xây 

dựng, đặc thù loại hình sản xuất của các nhà máy này không sử dụng nhiên liệu hóa 

thạch làm chất đốt nên lượng khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông 

trong Cụm. 

Đối với hoạt động sản xuất của các nhà máy, bụi phát sinh chủ yếu từ các công 

đoạn: cắt may, gia công thép, mùi từ đồ nhựa,… được các nhà máy áp dụng các biện 
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pháp quản lý nội vi chủ yếu là cải tiến thao tác công việc, giám sát vận hành, bảo trì 

thích hợp, cải tiến công tác kiểm kê nguyên vật liệu và sản phẩm.  

Đối với biện pháp chung của Cụm, để giảm thiểu của bụi và khí thải được Chủ 

dự án áp dụng đó là bố trí diện tích 4.556,2m2 (18,22%) để trồng cây xanh, đảm bảo 

tỷ lệ >10% theo QCVN 01:2021/BXD về tỷ lệ cây xanh tối thiểu trên tổng diện tích 

toàn khu cụm công nghiệp. Các loại cây đã trồng bao gồm sao đen, dừa cạn và một 

số cây lâu năm khác. Hố trồng cây xanh kích thước (1,2x1,2)m.  

2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

- Chất thải rắn sinh hoạt: Các nhà máy trong Cụm tiến hành phân loại, lưu giữ 

vào các thùng rác và tập kết về địa điểm trung chuyển rác của thôn Tùng Luật, hợp 

đồng với Trung tâm Môi trường - Công trình đô thị huyện Vĩnh Linh định kỳ thu 

gom và đưa đi xử lý. 

- Chất thải rắn sản xuất: Các nhà máy tiến hành thu gom, phân loại và xử lý 

tương tự với rác thải sinh hoạt. Ngoài ra có một số cơ sở chủ động thu gom và bán 

lại cho người dân hoặc bán lại cho các cơ sở khác tái sử dụng.  

- Đối với chất thải rắn phát sinh ngoài khuôn viên các nhà máy thuộc CCN Cửa 

Tùng, Chủ dự án thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền vận động các Công ty hoạt 

động trong Cụm giữ gìn vệ sinh chung, phối hợp tổ chức các buổi ra quân dọn dẹp 

vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.   

- Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ hoạt động sửa chữa của cơ sở đóng 

tàu. Tuy nhiên, do hoạt động không thường xuyên nên lượng phát sinh chất thải nguy 

hại rất ít. Đối với các nhà máy còn lại chủ yếu là hộp mực in, giẻ lau dầu mỡ,… với 

lượng phát sinh không lớn, ước tính khoảng 20kg/tháng, tương đương với 240 

kg/năm. Các nhà máy tự phân loại, thu gom và tự xử lý riêng của mỗi nhà máy. 

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động trong CCN Cửa Tùng bao gồm tiếng ồn từ 

các nhà máy sản xuất và từ phương tiện giao thông, để giảm thiểu tác động này, Chủ 

dự án đã yêu cầu các nhà máy trong Cụm áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

như sau: 

- Thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị. 

- Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên các nhà máy. 

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Để đảm bảo an toàn, phòng chống sự cố cháy nổ xảy ra, các nhà máy, xí nghiệp, 

Chủ dự án đã thực hiện các biện pháp sau: 
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- Tại CCN Cửa Tùng đã đầu tư hệ thống PCCC gồm: giếng khoan; đài nước 

cao 14,75m, dung tích 30m3; 02 bể chứa nước ngầm dung tích mỗi bể 65m3. Hệ thống 

máy bơm chìm công suất 01HP; 02 máy bơm cấp nước lên đài công suất 4kW và 

22,5kW; 01 máy bơm dùng để cứu hỏa. Hệ thống cấp nước bằng ống gang dẻo D100-

150, lắp đạt 02 họng cứu hỏa cách nhau khoảng 90m. 

- Các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp: đã triển khai thực hiện kế hoạch PCCC 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại nhà máy của mình quản lý. Chấp hành tốt 

các điều kiện an toàn PCCC được quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy. 

- CCN Cửa Tùng là nơi tập trung đông người, hệ thống điện sử dụng cột thép 

nên việc bảo vệ an toàn đặt ra là rất quan trọng. Do vậy tất cả các chi tiết kim loại 

không mang điện gồm cột thép, vỏ tủ điện,… được nối với hệ thống tiếp địa liên 

hoàn với điện trở tiếp đất Rđ  50ꭥ bằng cách mỗi cột nối với 01 cọc tiếp địa bằng 

thép mạ kẽm L63x63x6x2000 đóng gần cột ở độ sâu 0,7m so với mặt nền. Các dây 

dẫn lên đèn được bọc nhựa bảo vệ có tiết diện VCmo 2x2,5mm. 

b. Giảm thiểu tai nạn giao thông 

Việc đảm bảo an toàn giao thông về lâu dài phải được quy hoạch hợp lý ngay 

từ khâu thiết kế cơ sở hạ tầng (đường sá, biển báo giao thông...). Cụ thể như sau:  

- Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang dày 2 mm.  

- Gờ giảm tốc: Làm gờ giảm tốc BTXM dày 2cm, sơn dẻo nhiệt trên gờ giảm 

tốc dày 2mm. 

- Biển báo: Lắp dựng các trụ gắn biển báo mạ kẽm đường kính 80mm, dày 

2,5mm.  

c. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Để hệ thống xử lý nước thải tập trung hoạt động ổn định, đạt hiệu quả xử lý 

nước thải cao và hạn chế sự cố của hệ thống, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: 

- Các doanh nghiệp thuê đất tại CCN đều phải tuân thủ các quy định về xử lý 

nước thải sơ bộ. Tại các tuyến cống thu gom nước thải từ các nhà đầu tư, có các giếng 

thăm cho phép tiếp cận và lấy mẫu, quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải từ 

các nhà máy trong CCN.  

- Đội ngũ kỹ sư, nhân viên vận hành hệ thống XLNT phải đáp ứng được trình 

độ chuyên môn. Đặc biệt thường xuyên giám sát tình hình để kịp thời điều chỉnh chế 

độ vận hành nếu gặp sự cố trục trặc. 
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- Để kéo dài tuổi thọ của hệ thống, ngoài việc bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ cho 

các máy móc thiết bị, còn phải bảo dưỡng các bể xử lý như tiến hành quét hồ chống 

thấm, quét sơn để chống rỉ các đường ống, lan can, tra dầu mỡ các van... đảm bảo 

cho hệ thống được sạch sẽ, ngăn nắp. 

- Đảm bảo kinh phí cho vận hành hệ thống xử lý nước thải liên tục và ổn định. 

Hệ thống XLNT được bố trí nguồn phát điện dự phòng. Thiết kế, xây dựng, vận hành 

với đầy đủ các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, khắc phục sự cố. Quản lý, giám sát 

chặt chẽ, phát hiện, ứng phó tại chỗ và và thông báo kịp thời cho các đơn vị chức 

năng (Chi cục Bảo vệ môi trường, Cảnh sát môi trường…) để phối hợp giải quyết. 

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

Bố trí cán bộ chuyên trách của Trung tâm Phát triển CCNKC&DVDL biển 

huyện Vĩnh Linh về bảo vệ môi trường để tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường Cụm theo quy định của pháp luật. Thực hiện theo các quy định tại Quy chế 

quản lý Cụm công nghiệp Cửa Tùng do UBND huyện Vĩnh Linh ban hành tại Quyết 

định số 1962/QĐ-UBND ngày 22/6/2020. Cụ thể như sau: 

- Giám sát, kiểm tra, định kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Cụm gửi 

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vĩnh Linh. 

- Công khai thông tin về bảo vệ môi trường của Cụm; tuyên truyền, phổ biến 

các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho các chủ đầu tư xây dựng 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Cụm. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp về môi trường giữa 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoặc với các tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi 

Cụm. 

- Quản lý các doanh nghiệp về ngành nghề đầu tư vào Cụm đảm bảo theo quy 

hoạch đã được phê duyệt. 

- Quản lý về việc xả nước thải của các nhà máy trong Cụm đảm bảo theo quy 

định về lưu lượng và thành phần của nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát 

nước thải chung của Cụm. 

- Quản lý việc thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH của các nhà máy đảm bảo 

theo quy định tránh gây ảnh hưởng đến môi trường trong và ngoài Cụm. 

- Quản lý việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, có báo cáo giám sát 

định kỳ gửi đến đơn vị quản lý theo quy định. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
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Bảng 22. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

TT Hạng mục Công trình xử lý Số lượng 

Dự toán 

kinh phí 

(1.000 

đồng) 

Cơ quan 

vận hành, 

tổ chức 

thực hiện 

1 
Bụi, khí 

thải 
Trồng cây xanh 4.556,2 m2 

(Đã xây 

dựng hoàn 

thành) 

Chủ dự án 

và các nhà 

đầu tư 

2 Nước thải  

- Các nhà máy tự xây dựng bể 

tự hoại để xử lý nước thải 

sinh hoạt. 

- Xây dựng hệ thống thu gom 

và xử lý nước thải tập trung.  

Công suất 

24m3/ng.đ 
800.000 Chủ dự án  

3 
Nước mưa 

chảy tràn 

Xây dựng hệ thống thu gom 

nước mưa chảy tràn đồng bộ. 

Toàn bộ 

CCN 

(Đã xây 

dựng hoàn 

thành) 

Chủ dự án 

4 
Chất thải 

rắn 

Hợp đồng với Trung tâm 

Môi trường - Công trình Đô 

thị Vĩnh Linh để xử lý 

Thu gom 

và xử lý 02 

lần/tuần 

Theo hợp 

đồng 

Các nhà 

đầu tư 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc những phương pháp 

khoa học gắn liền với tính thực tiễn của Dự án nên đã đưa ra giải pháp phù hợp, giúp 

Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về BVMT có cơ sở để triển 

khai các công việc tiếp theo của Dự án. 

Mức độ tin cậy của các phương pháp được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 23. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp 

TT Phương pháp Mức độ tin cậy 

1 
Phương pháp liệt 

kê 

- Nhận diện tất cả các tác động xấu trong các giai đoạn 

của dự án, quá trình nhận diện liệt kê được nghiên cứu kỹ 

lưỡng, các cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, chuyên môn 

phù hợp nên có mức độ tin cậy cao. 

2 
Phương pháp 

thống kê 

- Các tài liệu, số liệu được thu thập và xử lý bằng phương 

pháp thống kê đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã 

được công nhận rộng rãi do đó có mức độ tin cậy cao. 

3 
Phương pháp 

tổng hợp, so sánh 

- Các số liệu từ phân tích thông số môi trường tại phòng 

thí nghiệm và các số liệu từ phương pháp đánh giá nhanh 

được tổng hợp và tiến hành so sánh với các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn hiện hành để đánh giá mức độ ô nhiễm. Mức 

độ tin cậy cao. 
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* Những điều còn chưa chắc chắn trong đánh giá 

Một số tác động nhỏ, mức độ ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể và diễn 

ra trong thời gian ngắn nên không được tính toán một cách chi tiết về tải lượng như 

tác động từ nước thải xây dựng, chất thải rắn xây dựng.  
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Chương V  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

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

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt của CBCNV làm việc tại các 

nhà máy trong CCN Cửa Tùng. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 22,4 m3/ngày.đêm.  

- Dòng nước thải: Nước thải sau xử lý bể tự hoại ba ngăn sẽ theo đường ống 

dẫn ra hệ thống XLNT chung CCN Cửa Tùng trên đường T3, sau đó đổ ra rãnh thoát 

nước của khu vực nằm về Đông của CCN Cửa Tùng. 

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

Bảng 24. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm  

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 14:2008/BTNMT           

(Cột B, K=1,2) 

1 pH mg/l 5-9 

2 BOD5 (200C) mg/l 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.200 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

10 Phosphat (PO4
3-) mg/l 12 

11 Tổng Coliforms MNP/100ml 5.000 

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

+ Vị trí xả nước thải: Góc phía Đông Nam của CCN Cửa Tùng. Tọa độ: X: 

1.837.586m; Y: 612.818m (Hệ tọa độ VN2000, KTT 106015’, múi chiếu 30). 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Rãnh thoát nước của khu vực nằm về góc phía 

Đông của CCN Cửa Tùng sau đó đổ ra sông Bến Hải. 

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

Quá trình hoạt động của Dự án chỉ phát sinh bụi, khí thải từ các phương tiện 

giao thông. Các nguồn phát sinh này đều được giảm thiểu bằng các biện pháp quản 
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lý nội vi như đề xuất tại Chương III. Do đó, Chủ dự án không đề nghị cấp phép đối 

với khí thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung chủ yếu phát sinh từ các phương tiện giao thông. Tuy nhiên, 

nguồn phát sinh nhỏ và không thường xuyên. Do đó, Chủ dự án không đề nghị cấp 

phép đối với tiếng ồn, độ rung. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

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

Cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải của Dự án sau khi được cấp GPMT theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 của 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Giai đoạn vận hành thử nghiệm được thực dự kiến vào Quý IV/2023, sau khi 

xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong giai đoạn vận hành 

thử nghiệm, lượng nước thải phát sinh 100% từ các nhà máy, có lưu lượng tối đa 

22,4 m3/ngày.đêm.  

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

thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1. Nước thải 

- Số lượng quan trắc: 02 vị trí. 

- Vị trí quan trắc: tại đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của CCN Cửa Tùng. 

- Loại mẫu: Mẫu đơn.  

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, TDS, H2S, NH4-N, NO3-N, Dầu mỡ, 

Tổng các chất hoạt động bề mặt, PO4-P, Coliform. 

- Tần suất quan trắc: Thực hiện quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên 

tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý nước thải. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, Kf=1,2) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Chủ dự án dự kiến sẽ phối hợp với đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường trên địa bàn để thực hiện là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên 

và Môi trường.  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục và định kỳ 

 Quan trắc nước thải định kỳ 

Dự án thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại điểm 

b khoản 3 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ.  
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- Vị trí quan trắc: 01 điểm tại đầu ra hệ thống thoát nước thải (phía Đông Nam) 

của Cụm công nghiệp Cửa Tùng. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, TDS, H2S, NH4-N, NO3-N, Dầu mỡ, 

Tổng các chất hoạt động bề mặt, PO4-P, Coliform. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

-  Thời gian và tần suất giám sát: Tần suất giám sát 03 tháng/lần và giám sát đột 

xuất khi có sự cố môi trường hoặc có yêu cầu của chính quyền địa phương. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, Kf=1,2) - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

 Quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Dự án thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định 

tại Phụ lục XXVIII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ. Trong đó, thông số quan trắc của hệ thống bao gồm: Lưu lượng (đầu vào và đầu 

ra của hệ thống XLNT), pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni (NH4-N).  

2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

Chủ dự án 

* Quan trắc môi trường không khí xung quanh 

- Vị trí quan trắc: 02 điểm 

+ Tại vị trí giao giữa đường vào thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang với tuyến T1 

của CCN Cửa Tùng. 

+ Tại vị trí nằm trên tuyến đường T3 của CCN Cửa Tùng. 

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, độ ồn, bụi, SO2, NO2, CO. 

- Tần suất: 03 tháng/lần. 

-  Thời gian và tần suất giám sát: Tần suất giám sát 03 tháng/lần và giám sát đột 

xuất khi có sự cố môi trường hoặc có yêu cầu của chính quyền địa phương. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí quan trắc môi trường hằng năm dự kiến khoảng 45.000.000 đồng/năm. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

 

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình hoạt động, Chủ dự án cam kết 

thực hiện như sau: 

- Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu 

tác động xấu đến môi trường nêu trong giấy phép môi trường. 

- Tất cả các biện pháp BVMT sẽ thực hiện theo quy định và hoàn thành đúng 

thời gian quy định.  

- Áp dụng, chương trình quan trắc môi trường cũng như các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Văn bản pháp lý của Dự án. 

- Bản vẽ thiết kế của Dự án. 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích giám sát môi trường định kỳ của Dự án. 

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

- Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường. 


