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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu  

- Địa chỉ văn phòng: Số 80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

- Bà: PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Phương Chức vụ: Quyền Hiệu trưởng 

Quyết định số 486/QĐ-BVU ngày 24/02/2022 của Hội đồng Trường Đại Học Bà 

Rịa - Vũng Tàu về việc bổ nhiệm quyền hiệu trưởng.  

- Điện thoại: 0254.7305.456 

- Quyết định thành lập trường số  27/2006/QĐ-TTg ngày 27/01/2006 do Thủ tướng chính 

phủ cấp. 

Hiện tại Chủ dự án đã làm thủ tục xin phép điều chỉnh chủ trương đầu tư, hồ sơ 

đã nộp cho Sở KHĐT (theo giấy biên nhận hồ sơ số 2022.172/TTPVHCC ngày 

08/08/2022)  xem xét sớm giải quyết cấp chủ trương điều chỉnh cho Chủ dự án: 

-  Nội dung điều chỉnh chủ trương liên quan tới vấn đề tiến độ dự án bị lệch giữa 

Quyết định 3309/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu cấp so với Quyết định phê duyệt 1/500 Quyết định số 2586/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu. Theo đó Chủ dự án xin điều chỉnh 

tiến độ dự án là: hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trong 24 tháng kể từ 

ngày nhà đầu tư được bàn giao đất trên thực địa. 

    Lý do chậm tiên độ dự án so với chủ trương đầu tư là do Chủ đầu tư đã tạm 

ứng gần 200 tỷ đồng chuyển cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu để 

bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên cho đến nay Chủ đầu tư chưa được giao 

đất, cho thuê đất để xin phép khởi công dự án. 

2. Tên dự án đầu tư: Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu  

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Đường 3/2, phường 11, Thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh BR-VT 

- Cơ quan phê duyệt giấy phép môi trường: UBND tỉnh BR-VT; 
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    Quyết định phê duyệt số 1481/QĐ-UBND ngày 01/07/2013 về phê duyệt đánh 

giá tác động môi trường của dự án Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu tại đường 3/2, 

phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;    

    Quyết định 3309/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trường 

Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thành phố Vũng 

Tàu về Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trường Đại học Bà Rịa - Vũng 

Tàu tại phường 11, thành phố Vũng Tàu; 

- Quy mô của dự án đầu tư: 959.000.000.000đ (chín trăm năm mươi chín tỷ đồng). 

Trong đó: 

 Vốn nhà đầu tư góp: 191.800.000.000đ (một trăm chín mươi mốt tỷ tám trăm 

triệu đồng). 

 Vốn huy động: 767.200.000.000đ (bảy trăm sáu mươi bảy tỷ hai trăm triệu 

đồng). 

Trong đó: 

-  Chi phí xây dựng  616,098,400,000 đồng  

-  Chi phí quản lý dự án  9,216,832,064 đồng  

-  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  26,038,559,000 đồng  

-  Chi phí khác  26,286,686,000 đồng  

-  Chi phí dự phòng 66,842,365,000 đồng  

-  Chi phí giải phóng mặt bằng 50,000,000,000 đồng  

-  Chi phí trang thiết bị  164,000,000,000 đồng  

Căn cứ theo mục a khoản 5 Điều 8 của luật 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 

năm 2019 về Luật đầu tư công thì dự án có vốn đầu tư >800 tỷ đồng thuộc lĩnh vực Y 

tế, văn hóa, giáo dục tiêu chí phân loại dự án nhóm A. 

Căn cứ điểm a và b khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

và theo khoản 2  phụ lục IV của Nghị định 08/2022/ NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy 

định Dự án thuộc đối tượng làm giấy phép môi trường do dự án đầu tư nhóm II và 

thuộc nhóm A có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tư công. Căn cứ theo văn bản số 3086/STNMT - CCBVMT ngày 23 tháng 

05 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ý kiến hướng 

dẫn liên quan thủ tục môi trường đối với dự án Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tại 

phường 11, tp. Vũng Tàu. Chủ dự án nhận thấy dự án thuộc đối tượng làm giấy phép 

môi trường.  

Mẫu báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của dự án  theo quy định tại Điều 28 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP theo phụ lục IX “Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy 

phép môi trường của dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh 

giá tác động môi trường”. Cơ sở xác định mẫu báo cáo theo phụ lục IX như sau: 

-  Dự án có phê duyệt ĐTM từ năm 2013 nhưng không triển khai xây dựng bất kỳ 

công trình nào, có nhiều nội dung đã được điều chỉnh thay đổi so với Quyết định 
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3309/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Dự án không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  

theo quy định tại Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường; thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định 

tại khoản 1 Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường và hình thức báo cáo theo mẫu số IX 

theo quy định tại khoản 2 và khoản 6 Điều 28 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

- Dự án phát sinh nước thải dưới 500 m3/ngày.đêm. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

Quy mô đào tạo là 15.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (chia 02 ca học  

sáng/chiều) và 300 giáo viên. Sinh viên đi học chủ yếu bằng xe máy, xe bus. Do vậy 

lượng nhiên liệu sử dụng là xăng và dầu DO. 

Bảng 1. 1. Công suất hoạt động của dự án này  

STT ĐỐI TƯỢNG DÙNG 

NƯỚC 

CÔNG SUẤT CHỨA 

(người) 

GHI CHÚ 

1 2 3 4 

1 Tổng sinh viên 7.500  

 

- Khối nhà học (15.000 sinh 

viên chia 02 ca học 

sáng/chiều) 7.500  

 - Khối hiệu bộ 300  

 - Căn tin 1.000  

 - Nhà thể thao  1.000  

 - Khu ký túc xá 3.000  

 - Khối hội trường 1.200  

2 Tổng giáo viên 300  

TỔNG CỘNG 7.800 Người  

(Nguồn: Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu) 

Cơ cấu sử dụng đất được phân thành các loại sau: 

 Đất xây dựng công trình: Tổng diện tích 40.840,0 m2. Tỷ lệ chiếm 47,18%. 

 Đất thể dục, thể thao: Tổng diện tích 17.870,0 m2. Tỷ lệ chiếm 20,64%. 

 Đất cây xanh,vườn hoa, thảm cỏ: Tổng diện tích 14.620,0 m2. Tỷ lệ chiếm 16,89%. 

 Đất giao thông, bãi xe: Tổng diện tích 13.237,0 m2. Tỷ lệ chiếm 15,29%. 

Bảng 1. 2: Bảng quy hoạch sử dụng đất 

STT Loại đất Ký hiệu Diện tích  (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Đất xây dựng công trình  40.840,0 47,18 

 
Đất khu hành chính, hội 

trường 
HC 9.680,0 11,18 

 Đất khối học, giảng KH 21.950,0 25,36 
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đường, căn tin 

 Đất ký túc xá KTX 9.210,0 10,64 

2 Đất thể dục, thể thao TT 17.870,0 20,64 

3 
Đất cây xanh, vườn hoa, 

thảm cỏ 
CX 14.620,0 16,89 

4 Đất giao thông, bãi xe  13.237,0 15,29 

 Đất giao thông GT 7.567,0 8,74 

 Đất bãi xe P 5.670,0 6,55 

 Tổng cộng  86.567,0 100,00 

Phân khu chức năng 

 Đất xây dựng công trình, bao gồm: Khu hành chính và hội trường diện tích 

9.680,0 m2, mật độ xây dựng 41,2%, tầng cao từ 03-05 tầng (được xây dựng tận dụng 

địa hình đồi cát); Khối học, giảng đường, căn tin diện tích 21.950,0 m2, mật độ xây 

dựng 45,5%,tầng cao từ 04 - 14 tầng; Khu ký túc xá lưu trú và ở chuyên gia diện tích 

9.210,0 m2, mật độ xây dựng 42,1%, tầng cao 11 tầng. 

 Đất thể dục, thể thao, bao gồm: Nhà thi đấu đa năng, tầng cao 02 tầng; Hồ bơi tiêu 

chuẩn Olympic; Sân bóng đá tiêu chuẩn Fifa; Sân tennis. 

 Đất cây xanh, công viên trung tâm, bao gồm: công viên trung tâm và cây xanh, 

vườn hoa, thảm cỏ. 

 Đất giao thông và bãi xe, bao gồm: đất giao thông, diện tích 7.567,0 m2 và bãi 

đậu xe, diện tích 5.670,0 m2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.  

Bảng 1. 3: Bảng các hạng mục công trình 

STT Loại đất Ký hiệu 

Diện tích 

quy 

hoạch 

(m2) 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Mật độ 

xây dựng 

(%) 

Tầng cao 

1 Đất khối học KH 21.950,0 9.978,0 45,5 14 

2 Đất khu hành chính HC 9.680,0 3.989,0 41,2 5 

3 Đất thể thao TT 17.870,0 3.838,0 21,5 2 

4 Đất ký túc xá KTX 9.210,0 3.874,0 42,1 11 

5 
Đất cây xanh, vườn 

hoa, thảm cỏ 
CX 14.620,0    

6 Đất giao thông GT 7.567,0    

7 Đất bãi xe P 5.670,0    

 Tổng cộng  86.567,0 21.679,0   

Mật độ xây dựng toàn khu tối đa 25% ≤ 25% và diện tích cây xanh, vườn hoa, 

thảm cỏ toàn khu khoảng 40,2% ≥ 40% đảm bảo Tiêu chuẩn Việt Nam về quy hoạch 

Trường Đại học (Trường Đại học–TCVN 3981:1985). 

Ghi chú: Mật độ xây dựng toàn khu 25% = 21.679mx100/86.567,0m 

và diện tích cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ toàn khu khoảng 40,2% = 34.800 m2 x 

100/86.567,0 m2. 
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3.2. Công nghệ sản xuất  

Dự án Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu hoạt động theo đúng quy định của sở 

giáo dục và đào tạo. Gồm hệ đào tạo trực tiếp và đào tạo từ xa, theo đúng quy trình: 

Tuyển sinh   Đào tạo      Chuẩn đầu ra          Tốt nghiệp. 

3.3.Sản phẩm của dự án đầu tư 

Dự án Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu hình thành nhằm đáp ứng yêu cầu 

hiện nay của ngành giáo dục đào tạo là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng 

cao nguồn nhân lực thông qua giảng dậy với đội ngũ giáo viên giỏi có kinh nghiệm, 

đào tạo các chuyên ngành chuyên sâu, mũi nhọn như: Logistics, Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành, Kinh doanh quốc tế, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Luật, Công 

nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình XD, ngoại ngữ,….Đảm bảo chất lượng 

đầu ra cho sinh viên, đáp ứng nguồn lao động trình độ cao cho các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh cũng như toàn quốc. 

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

điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Cấp điện 

Khu dự án đã có lưới điện quốc gia qua các trục đường chính nên khá thuận 

tiện cho việc đấu nối hệ thống điện đến công trình xây dựng mới. Nguồn điện cấp cho 

toàn khu lấy từ lưới điện trung thế 22KV hiện hữu trên đường 3/2. 

4.2. Cấp nước 

Khu vực Dự án đã có các tuyến đường ống cấp thoát nước qua các trục đường 

chính. Nguồn nước cung cấp cho dự án lấy từ đường cấp nước của Công ty cổ phần 

cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu. 

Nhu cầu sử dụng nước:  

Học viên ước tính toán 15.000 người (chia làm 2 buổi học) và giảng viên 

khoảng 300 người. 

- Cấp nước chữa cháy: Phải đảm bảo cho vị trí lấy nước (các trụ chữa cháy) với lưu 

lượng chữa cháy là 15 lít/s, số đám cháy xảy ra đồng thời là 01 đám cháy (Theo tiêu 

chuẩn QCXDVN 06:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho 

nhà và công trình) 

- Cấp nước dịch vụ công cộng (tưới cây, rửa đường) được tính thêm 10% cấp nước 

sinh hoạt (theo QCVN 01/2021/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy hoạch 

xây dựng). 

- Cấp nước dự phòng được tính thêm <15% cấp nước sinh hoạt (theo QCVN 

01/2021/TT-BXD). 

+ Tính toán lượng nước dùng cho toàn dự án: 

Bảng 1. 4. Lưu lượng cấp nước của từng công trình được tính toán và thống kê 

STT 
ĐỐI TƯỢNG 

DÙNG NƯỚC 

SỐ 

LƯỢNG 

NGƯỜI 

(người) 

TIÊU 

CHUẨN 

CẤP 

NƯỚC 

(l/ng) 

TIÊU 

CHUẨN ÁP 

DỤNG 

LƯU LƯỢNG 

NƯỚC TÍNH 

TOÁN (m3/ngày) 

1 2 4 5  6 
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1 Nước sinh hoạt(Qsh) 7.800   405 

- Căn tin 1.000 15 lít/người 

QCVN 

01/2021/TT-

BXD 15 

- Nước thải vệ sinh    150 

 

Nước cấp vệ sinh từ 

khối nhà học (15.000 

sinh viên chia 02 ca 

học sáng/chiều) 7.500 15 lít/người 

QCVN 

01/2021/TT-

BXD 

112,5 

 

Nước cấp vệ sinh từ 

khối hiệu bộ 300 15 lít/người 4,5 

 

Nước cấp  vệ sinh 

cho nhà thể thao 1.000 15 lít/người 15 

 

Nước cấp vệ sinh 

cho khối hội trường 1.200 15 lít/người 18 

- Khu ký túc xá 3.000 80 lít/người 240 

2 

Nước hoạt động 

phòng thí nghiệm 

(QTN)   

 

0,5 

3 
Tưới cây, rửa 

đường (%Qsh)  8% 
QCVN 

01/2021/TT-

BXD 

32,4 

4 Dự phòng (% Qsh)  10% 40,5 

5 Chữa cháy 
 20 l/s 

QCXDVN 

06:2021/BXD 216 

Qc(*)    437,9 

(Nguồn: Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu) 

Ghi chú: 

(*): Tổng lượng nước sử dụng cần cấp cho sinh hoạt và tưới cây (Qc) 

QC = QSH + QTN + QTC = 405 + 0,5 + 32,4 = 437,9 m3/ngày.đêm 

Hóa chất sử dụng 

Bảng 1. 5. Hóa chất sử dụng 

 Tê

n hóa 

chất 

Thành phần hóa học, tính 

chất vật lý 

Đơn vị Quy cách 

lưu chứa 

Số 

lượng 

sử dụng 

/năm 

Xuất xứ 

I.  Hóa chất sử dụng cho phòng thí nghiệm 

Sodium 

Chloride 

Clorua natri là  thành phần 

chính trong muối ăn, nó 

được sử dụng phổ biến như 

là đồ gia vị và chất bảo 

quản thực phẩm. 

Kg/năm 
16 kg/ 

thùng 
5 

Việt Nam 

Potassiu

m Iodide 

 Là 1 loại muối có công 

thức hóa học KI 
Kg/năm 1 kg / chai 3 

Việt Nam 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Mu%E1%BB%91i_%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93_gia_v%E1%BB%8B&action=edit&redlink=1
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Acid 

sulfuric 

H2SO4 

 Tính ăn mòn và hấp thụ 

nước mạnh 
Kg/năm 1 kg / chai 2 

Việt Nam 

Cu 
Đồng là kim loại dẻo có độ 

dẫn điện và dẫn nhiệt cao 
Kg/năm 1 kg / chai 1 

Việt Nam 

zn 

Kẽm kim loại cứng và giòn 

ở hầu hết cấp nhiệt độ 

nhưng trở nên dễ uốn từ 

100 đến 150 °C 

Kg/năm 1 kg / chai 1 

Việt Nam 

Pb 

Chì là một kim loại mềm, 

nặng, độc hại và có thể tạo 

hình 

Kg/năm 1 kg / chai 1 

Việt Nam 

NaOH 

chất rắn màu trắng dạng 

viên, vảy hoặc hạt ở dạng 

dung dịch bão hòa 50% 

  5 

Việt Nam 

II. Hóa chất dùng tẩy rửa vệ sinh 

CH614 
Tẩy những vết bẩn lâu 

ngày trên bề mặt sàn 
Lít/năm 1 lít/chai 32 Việt Nam 

                              (Nguồn: Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_Celsius
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_lo%E1%BA%A1i
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Chương II 

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

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Văn bản số 3160/UB.VP ngày 14 tháng 9 năm 2000 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc chủ trương và địa điểm xây dựng mới Trường Đại học Bà Rịa – Vũng 

Tàu; 

- Quyết định phê duyệt số 1481/QĐ-UBND ngày 01/07/2013 về phê duyệt đánh giá 

tác động môi trường của dự án Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu tại đường 3/2, phường 

11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; 

- Quyết định 3309/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học 

Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Văn bản số 12099/UBND-VP ngày 21 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu về việc cập nhật khu đất dự án Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu vào đồ 

án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu; 

- Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND thành phố 

Vũng Tàu Ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch  Phê duyệt đồ án quy hoạch 

chi tiết tỉ lệ 1/500 Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tại phường 11, thành phố Vũng 

Tàu; 

- Dự án Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ 

lệ 1/500. Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phản 

hồi về thủ tục cho thuê đất dự án tại công văn số 4572/STNMT – CCQLĐĐ ngày 12 

tháng 07 năm 2021. Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 86.567 m2, theo công văn 

số 5095/UBND-TNMT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Vũng Tàu về việc bổ sung xác nhận đất sạch trong công tác bồi thường giải phóng mặt 

bằng dự án Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó UBND thành phố Vũng Tàu đã 

ban hành Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 

cho 35 hộ dân. Tương ứng với 84.879,10 m2/86.567 m2  đất thu hồi toàn dự án (đạt 98%) 

gồm: 
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- 57.348,87 m2 là diện tích đất sạch các hộ dân, đơn vị đã nhận tiện và bàn giao mặt 

bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý đạt 66,2% đất thu hồi cho toàn 

dự án (trong đó có 1.687,7 m2 là đất giao thông, kênh, mương do nhà nước quản lý). 

- 29.217,93 m2 là diện tích đất mà các hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt 

bằng. 

 Theo Quy tích đất mà các hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho Trung 

tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý đạt 66,2% đất thu hồi cho toàn dự án (trong đó 

có 1.687,7 m Bà Rịa - Vũng Tàu tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu. Theo Điều 1 tại Quyết định này chỉ ra diện tích đất rừng phòng hộ của toàn thành 

phố đến năm 2015 là 1.959,30 ha phần diện tích đất phòng hộ này được giữ nguyên, 

không có điều chỉnh vào năm 2020. 

 Như vậy dự án Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu  không có đất rừng phòng hộ,   

việc xây dựng dự án hoàn toàn phù hợp với chủ trương quy hoạch của thành phố và của 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Trong khu vực dự án không có suối đi ngang qua, khu vực Dự án đã có các tuyến 

đường ống cấp thoát nước qua các trục đường chính. Do vậy, hệ thống cấp thoát nước 

của công trình xây dựng rất thuận lợi để đấu nối vào hệ thống chung của thành phố, sau 

đó đổ ra Rạch Cửa Lấp.  

Căn cứ theo phụ lục 2 nghị định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 21/04/2022 quy định phân vùng tiếp nhận nước thải trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Do nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là Rạch Cửa Lấp 

thuộc phân vùng nước thải vào hệ thống Sông Dinh, theo quy định điều kiện nước thải 

trước khi xả vào nguồn tiếp nhận được xử lý đạt cột B, hệ số Kq = 0,9. Nước thải phát 

sinh từ dự án sau khi được thu gom xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự 

án 450 m3/ngày.đêm đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT loại B sẽ được thu gom 

theo tuyến thoát nước thải tập chung của thành phố nằm trên đường 3/2. Như vậy nước 

thải sau xử lý của dự án  phù hợp với quy định phân vùng nước thải trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu. 

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

Khu vực Cửa Lấp, nơi giáp ranh giữa TP Vũng Tàu và huyện Long Điền (tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu), là một nhánh của sông Dinh, chảy qua TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu, 

huyện Long Điền rồi đổ ra biển. 

Hiện nay, còn 85 cơ sở còn hoạt động và đều đã có đầu tư xử lý nước thải 

(trước đây có 131 cơ sở). Các Cảng cá tại khu vực Cửa Lấp (Cảng Hưng Thái, Phước 

Hiệp và Phước Tỉnh) đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Do vậy nguồn nước 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường       Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu 

10 

 

mặt tại khu vực Cửa Lấp đã được tăng cường kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu được ô 

nhiễm đáng kể.  

Nước thải phát sinh từ dự án Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu sau khi được 

thu gom xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án 450 m3/ngày.đêm đạt 

quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT loại B sẽ được thu gom theo tuyến thoát nước 

thải tập chung của thành phố nằm trên đường 3/2. 

2.1.1. Chất lượng nguồn tiếp nhận 

Bảng 2. 1: Kết quả phân tích môi trường nước mặt tại vị trí cầu Cửa Lấp 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 

NM2 
QCVN 08-

MT: 2015/ 

BTNMT 

(cột B2) 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 TB 

1 DO(*) mg/l TCVN 7325:2016 7,1 7,4 7,5 7,3 4 

2 pH(#) - TCVN 6492:2011 7,2 7,2 7,6 7,3 5,5 - 9 

3 
BOD5 

(20oC) (#) 
mg/l 

TCVN 6001-

1:2008 
6,4 6,5 6,6 6,5 25 

4 Amoni(#) mg/l 
SMEWW 4500-

NH3-B&F:2017 
0,76 0,76 0,74 0,75 0,9 

5 Nitrat mg/l 
SMEWW 4500-

NO3
-.E:2017 

1,24 1,32 1,25 0,85 15 

6 Phosphat mg/l TCVN 6202:2008 0,14 0,26 0,16 0,19 0,5 

7 
Tổng dầu 

mỡ 
mg/l 

SMEWW 

5520B:2017 
2,4 2,4 2,2 2,33 1 

8 Nitrit mg/l 
SMEWW 4500-

NO2
-.B:2017 

< 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,05 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 

TCVN 6187-

2:1996 

23 x 

102 

23 x 

102 

26 x 

102 
24 x 102 10.000 

Ghi chú:  

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

mặt 

- (#): Chỉ tiêu được chứng nhận Vilas; 

Nhận xét: 

- Chất lượng nước mặt tại cầu Cửa Lấp tại thời điểm giám sát cho thấy có thông số 

Tổng dầu mỡ vượt quy chuẩn cho phép của cột B2 đối với QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Những thông số còn lại đều nằm trong quy chuẩn cho phép. 

2.1.2. Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

Nước thải phát sinh từ dự án Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu sau khi được thu 

gom xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án 480 m3/ngày.đêm đạt quy 

chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT loại B sẽ được thu gom được thu gom theo tuyến 

thoát nước thải tập chung của thành phố nằm trên đường 3/2, cuối cùng nước thải vào 

Sông Cửa Lấp. Như vậy với lưu lượng thải Qt = 450 m3/ngày.đêm = 0,0052m3/s. Lưu 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường       Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu 

11 

 

lượng nguồn nước tiếp nhận tại đoạn sông tiếp nhận nước thải là Qs 5m3/s. Chọn hệ 

số an toàn là F=0,5. 

Kết quả phân tích chất lượng ô nhiễm có trong nguồn nước thải của dự án và 

nguồn nước tiếp nhận như sau: 

Bảng 2. 2: Kết quả phân tích chất lượng nước nguồn tiếp nhận và nguồn thải 

STT Thông số Nồng độ 

Nguồn nước tiếp 

nhận 

Nguồn thải tính theo giới hạn 

14:2008/BTNMT loại B (Cs) 

1 Amoni 0,75 10 

2 Nitrat 0,85 50 

3 BOD5 6,5 50 

4 Phosphat 0,19 10 

5 Coliform 2.400 5.000 

 

Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

Do nguồn nước đang đánh giá được xác định theo Quy chuẩn chất lượng nước 

mặt (QCVN 08:2008/BTNMT, loại B2- đối với nước mặt dùng cho mục đích khác, 

không làm nguồn cung cấp cho nước sinh hoạt) 

STT Thông số Giá trị giới hạn = Ctc (mg/l) 

1 Amoni 0,9 

2 Nitrat 15 

3 BOD5 25 

4 Phosphat 0,5 

5 Coliform 10.000 

 Áp dụng các công thức tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa: 

Ltđ= (Qs + Qt)*Ctc*86,4 

86,4: Là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày) 

Ta có tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhân đối với các chất ô 

nhiễm trên lần lượt như sau: 

 

STT Thông số (Qs + Qt) m3/s Ctc (mg/l) Ltđ (kg/ngày) 

1 Amoni 5,0052 0,9 389,204 

2 Nitrat 5,0052 15 6.486,739 

3 BOD5 5,0052 25 10.811,232 

4 Phosphat 5,0052 0,5 216,225 
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STT Thông số (Qs + Qt) m3/s Ctc (mg/l) Ltđ (kg/ngày) 

5 Coliform 5,0052 10.000 4.324.492,800 

 Áp dụng CT tính toán tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp 

nhận: 

Ln= Qs *Cs*86,4 

Ta có tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm trên lần lượt như sau: 

STT Thông số Qs m3/s Cs (mg/l) Ln (kg/ngày) 

1 Amoni 5 10 50 

2 Nitrat 5 50 250 

3 BOD5 5 50 250 

4 Phosphat 5 10 50 

5 Coliform 5 5000 25.000 

 Áp dụng CT tính toán tải lượng ô nhiễm từ nguồn xả đưa vào nguồn nước: 

Lt= Qt *Ct*86,4 

Ta có tải lượng các chất ô nhiễm trên từ Dự án đưa vào nguồn nước lần lượt như 

sau 

STT Thông số Qt m3/s Ct (mg/l) Lt (kg/ngày) 

1 Amoni 0,0052 0,75 0,337 

2 Nitrat 0,0052 0,85 0,382 

3 BOD5 0,0052 6,5 2,920 

4 Phosphat 0,0052 0,19 0,085 

5 Coliform 0,0052 2.400 1.078,272 

 Áp dụng công thức tính toán khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn 

nước đối với một chất ô nhiễm cụ thể : 

Ltn= (Ltđ – Ln -Lt) *Fs 

Ta có khả năng tiếp nhận của nguồn nước sau khi tiếp nhận nước thải từ Dự án 

đối với các chất ô nhiễm trên lần lượt là: 

STT Thông số Ltn (kg/ngày) 

1 Amoni 169,433 

2 Nitrat 3.118,179 

3 BOD5 5.279,156 
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4 Phosphat 83,069 

5 Coliform 2.161.695 

 

Từ các giá trị trên cho thấy: các chất ô nhiễm có trong nước thải của Dự án như 

Amoni, Nitrat, BOD5, Phosphat,  Coliform…có Ltn > 0 nên nguồn nước (Sông Cửa 

Lấp) vẫn có khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. 

Như vậy nguồn nước Sông Cửa Lấp vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với các 

thông số: Amoni, Nitrat, BOD5, Phosphat,  Coliform... 
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Chương III 

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:  

Khu vực Cửa Lấp, nơi giáp ranh giữa TP Vũng Tàu và huyện Long Điền (tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu), là một nhánh của sông Dinh, chảy qua TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu, huyện 

Long Điền rồi đổ ra biển. Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – 

giai đoạn 2016-2020 cho thấy: 

Kết quả quan trắc chất lượng sông Cửa Lấp khá tốt, hầu hết các thông số quan trắc 

đều có giá trị đặt quy chuẩn cho phép hoặc vượt quy chuẩn cho phép với tỷ lệ rất thấp. 

Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI) trong 3 năm gần đây từ 2017-2020 trên 

sông Cửa Lấp cho thấy chất lượng nước không ổn định qua các năm, năm 2019 chất 

lượng tương đối tốt hơn 2 năm trước đó. Thống kê, kết quả chỉ số chất lượng nước 

(WQI) trên sông Cửa Lấp cho thấy có 73,8% - 89,3% giá trị WQI từ 51-75 (chất lượng 

nước ở mức trung bình); có 0%-4,8% giá trị WQI từ 26-50 (chất lượng nước ở mức từ 

xấu đến kém). Những vị trí có giá trị WQI thấp chủ yếu là do bị ô nhiễm cục bộ vi sinh 

(Coliform) hoặc dinh dưỡng (N-NH4
+). 

Tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường 

tại khu vực đã được cải thiện. Cụ thể theo báo cáo số 228-BC/TU ngày 02/03/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận: Khu vực Cửa Lấp đã được tăng 

cường kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh thêm cơ sở mới. Hiện nay, còn 85 cơ sở 

còn hoạt động và đều đã có đầu tư xử lý nước thải (trước đây có 131 cơ sở). Các Cảng cá 

tại khu vực Cửa Lấp (Cảng Hưng Thái, Phước Hiệp và Phước Tỉnh) đã được đầu tư hệ 

thống xử lý nước thải. 

Tài nguyên sinh vật tại khu vực dự án:  

Thực vật: Tại khu vực dự án chủ yếu là đất trống, đất cát. Vì thế  chỉ có một số 

loài thực vật trên cạn như: dừa, cỏ dại, bạch đàn,… 

Động vật: Một số loài động vật trên cạn như: rắn, kiến, ếch, chim sẻ,… 

Trong vòng bán kính 500 m, khu vực dự án không có vườn quốc gia, công trình 

lịch sử, những vùng nhạy cảm môi trường. 

Trong khu vực dự án không có suối đi ngang qua, khu vực dự án đã có các tuyến 

đường ống cấp thoát nước qua các trục đường chính. Do vậy, hệ thống cấp thoát nước 

của công trình xây dựng rất thuận lợi để đấu nối vào hệ thống chung của thành phố, sau 

đó đổ ra Rạch Cửa Lấp.  

  Theo Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Vũng 
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Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo Điều 1 tại Quyết định này chỉ ra diện tích đất rừng 

phòng hộ của toàn thành phố đến năm 2015 là 1.959,30 ha phần diện tích đất phòng hộ 

này được giữ nguyên, không có điều chỉnh vào năm 2020.  

  Như vậy dự án Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu  không có đất rừng phòng hộ,   

việc xây dựng dự án hoàn toàn phù hợp với chủ trương quy hoạch của thành phố và của 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

 

 

 

Hình 1. 1: Hiện trạng tại khu vực dự án 
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2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: 

2.1.  Mô tả đặc điểm tự khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: 

Khu vực Cửa Lấp, nơi giáp ranh giữa TP Vũng Tàu và huyện Long Điền (tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu), là một nhánh của sông Dinh, chảy qua TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu, 

huyện Long Điền rồi đổ ra biển. 

a. Đặc điểm khí tượng  

 Nhiệt độ không khí 

Nhìn chung nhiệt độ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dao động tương đối lớn. Nhiệt 

độ cao nhất khoảng 30,700C (tháng 5/2016) và nhiệt độ thấp nhất khoảng 25,100C 

(tháng 1/2015). Khí hậu Bà Rịa - Vũng Tàu nhìn chung mát mẻ, rất phù hợp với du 

lịch, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày. Nhiệt độ trung bình 

năm: 27,970C. 

Bảng 4. 1.Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm (đơn vị tính: 0C) 

 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Tháng 1 25,10 27,60 26,70 26,50 26,80 

Tháng 2 25,20 27,00 26,40 26,10 27,30 

Tháng 3 27,70 27,50 27,50 27,60 28,40 

Tháng 4 29,00 29,60 29,20 28,70 30,0 

Tháng 5 30,30 30,70 29,50 29,80 29,90 

Tháng 6 29,20 28,90 28,80 28,50 29,30 

Tháng 7 28,80 28,90 27,90 28,10 28,30 

Tháng 8 28,90 28,70 28,40 28,10 28,20 

Tháng 9 27,70 28,20 27,90 28,10 28,20 

Tháng 10 28,40 27,40 27,80 28,2 29,0 

Tháng 11 28,80 27,10 27,90 27,8 27,4 

Tháng 12 27,80 26,30 27,80 27,60 26,10 

Cả năm 28,08 28,16 27,97 27,90 28,20 

                   Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh BR-VT xuất bản năm 2020. 

 Độ ẩm không khí 

Độ ẩm không khí thay đổi theo mùa và vùng. Độ ẩm trung bình năm 2017 là 

79 % (độ ẩm trung bình tháng cao nhất là 82% (tháng 8) và tháng có độ ẩm thấp nhất 

là 72% (tháng 2). 
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Bảng 4. 2.ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI BÌNH QUÂN CÁC THÁNG TRONG NĂM (ĐƠN VỊ TÍNH: 

%) 

 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Tháng 1 77 76 77 79 74 

Tháng 2 78 72 76 74 75 

Tháng 3 74 75 74 76 75 

Tháng 4 75 74 74 76 73 

Tháng 5 74 73 78 77 77 

Tháng 6 79 78 80 79 77 

Tháng 7 80 79 82 80 80 

Tháng 8 79 80 82 79 81 

Tháng 9 77 81 80 81 79 

Tháng 10 79 85 81 79 75 

Tháng 11 75 80 77 78 79 

Tháng 12 74 81 76 79 76 

Cả năm 77 78 79 78 77 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh BR-VT xuất bản năm 2020. 

 Chế độ mưa 

Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Khí hậu chia thành 

hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến 11. Mưa 

nhiều tập trung vào 7 tháng mùa mưa, chiếm 90% tổng lượng mưa cả năm và 10% 

tổng lượng mưa tập trung vào mùa khô là các tháng còn lại trong năm. Khu vực Dự án 

nằm trong khu vực vành đai phía Nam, thuộc vùng có lượng mưa và số ngày mưa thấp 

nhất trong toàn tỉnh. Lượng mưa trung bình năm 2019: 1.067,90mm. 

Trong năm lượng mưa trong mùa mưa là chủ yếu, chiếm khoảng 90% lượng 

mưa hàng năm và tập trung từ tháng 5 đến tháng 10 với lượng mưa trung bình là 57-

258 mm/tháng. 

Bảng 4. 3.LƯỢNG MƯA CÁC THÁNG TRONG NĂM (ĐƠN VỊ TÍNH: MM) 

 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Tháng 1 2,5 - 109,6 7,3 4,4 

Tháng 2 - - 35,5 - - 

Tháng 3 - - - 2,4 - 
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Tháng 4 13,8 - 43,5 1,2 8,6 

Tháng 5 100,3 82,6 169,9 163,6 96,5 

Tháng 6 253,5 211,2 354,9 222,9 199,6 

Tháng 7 302,1 136,8 224,4 180,8 149,4 

Tháng 8 194,6 226,7 166,7 168,6 225,1 

Tháng 9 161,5 158,6 200,9 334,9 158,3 

Tháng 10 241,3 373,7 362,2 232,0 80,3 

Tháng 11 51,0 135,4 51,6 234,3 145,7 

Tháng 12 7,3 33,8 18,9 23,3 - 

Cả năm 1.327,9 1.358,8 1.738,1 1.571,3 1.067,9 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh BR-VT xuất bản năm 2020. 

 Gió và hướng gió 

         Có 3 chế độ gió điển hình tại khu vực nghiên cứu: 

- Gió Bắc và Đông Bắc xuất hiện vào đầu mùa khô có tốc độ 1 - 5m/s; 

- Gió chướng xuất hiện vào mùa khô có tốc độ 4 - 5m/s; 

- Gió Tây và Tây Nam có tốc độ 3 - 4 m/s thường xuất hiện vào mùa mưa. 

Khu vực nghiên cứu cũng như toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ít bị ảnh hưởng của 

bão lớn nhưng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Tần suất bão là 5-10% (20 năm 

có một trận bão vừa và 100 năm có một trận bão lớn). 

 Bức xạ mặt trời 

Chế độ nắng trong khu vực này được phân chia theo hai mùa rõ rệt, tổng số giờ 

nắng vào mùa khô cao hơn nhiều so với tổng số giờ nắng trong mùa mưa. Số giờ nắng 

trung bình trong năm 2019 là 2.814 giờ, tháng có số giờ nắng cao nhất là tháng 4 (300 

giờ) và tháng có số giờ nắng thấp nhất là 175 giờ (tháng 9). 

Bảng 4. 4.SỐ GIỜ NẮNG CÁC THÁNG TRONG NĂM (ĐƠN VỊ TÍNH: GIỜ) 

 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Tháng 1 216 273 183 176 236 

Tháng 2 254 254 212 241 259 

Tháng 3 299 296 286 282 298 

Tháng 4 295 298 288 296 300 

Tháng 5 282 240 239 239 258 

Tháng 6 203 195 200 196 200 

Tháng 7 205 240 187 191 205 
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Tháng 8 260 220 234 182 203 

Tháng 9 210 213 225 205 175 

Tháng 10 228 135 149 220 246 

Tháng 11 246 214 180 195 201 

Tháng 12 225 108 198 170 231 

Cả năm 2.923 2.689 2.583 2.594 2.814 

                   Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh BR-VT xuất bản năm 2020. 

b. Điều kiện thủy văn: 

Điều kiện thủy văn hệ thống sông trên địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói 

chung và trong khu vực Dự án nói riêng như sau: 

Đặc trưng sông Dinh 

 Sông Dinh: phần chảy qua địa phận Bà Rịa – Vũng Tàu dài 30 km. 

Đặc trưng chế độ thuỷ triều 

Khu vực chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều của biển Đông với biên 

độ lớn (3 – 4 m). Trong một ngày nước lên hai lần, xuống hai lần tạo ra dòng chảy hai 

chiều. 

- Mực nước trung bình hàng năm: 240 – 272 cm. 

- Mực nước cao nhất hàng năm: 404 – 443 cm. 

- Mực nước thấp nhất hàng năm: -47 – 5 cm. 

Đặc trưng chế độ dòng chảy trong vịnh Gành Rái, ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu và 

vùng phụ cận 

Dòng chảy trong vùng nghiên cứu mang quy luật bán nhật triều không đều, 

trong một ngày đêm có 4 lần đổi hướng dòng. Dòng triều chiếm khoảng 90% độ lớn 

dòng tổng cộng, còn dòng dư khoảng 10%. 

-Tại khu vực trong vịnh Gành Rái, Sao Mai - Bến Đình, dòng chảy mang tính chất gần 

như thuận nghịch, dòng chảy vào gần như dòng chảy ra. 

-Tại khu vực ven bờ Cần Giờ, dòng chảy mang tính chất thuận nghịch và sông sông 

với bờ. Khi dòng triều lên, dòng chảy có hướng từ Đồng Hòa đến mũi cần Giờ và khi 

triều rút thì ngược lại. 

-Sự tắt dần của vận tốc theo phương thẳng đứng xảy ra chậm chạp, mang tính chất của 

dòng triều trong biển nông, hướng chảy tầng đáy và tầng mặt sai khác nhau không 

đáng kể, trừ một vài trường hợp như trong luồng tàu vào cửa sông Cái Mép luôn luôn 
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tồn tại dòng chảy vào ở dưới tầng 15 - 20m do kết quả của sự phản xạ của dòng chảy 

ra lên bãi cát ngầm cửa sông. 

-Trục dòng chảy chủ yếu hướng theo đường đẳng sâu ở trong vịnh. Trong sông, trục 

dòng chảy hướng theo trục dòng sông và hướng của vạch bờ. 

Đặc trưng dòng chảy tại khu vực sông Dinh – Bến Đình: 

Tại khu vực Bến Đình, dòng chảy vào có hướng Đông - Đông Bắc với tốc độ khoảng 

30 - 60 cm/s, và hướng Đông - Đông Nam với tốc độ khoảng 30 – 74 cm/s. 

- Tại tiền cảng trên sông Dinh, dòng chảy vào có hướng Đông Bắc, tốc độ cực đại khoảng 

120 cm/s. Dòng chảy ra có hướng Tây Nam tốc độ cực đại lớn hơn 120 cm/s. 

2.2.  Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải : 

Để đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận chủ dự án phối hợp với Trung 

tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam lấy mẫu phân tích nước mặt cho kết 

quả như sau: 

Vị trí lấy mẫu:  

NM2: Nước sông tại vị trí cầu Cửa Lấp 

Thời gian lấy mẫu: Lần 1 (15/10/2021); Lần 2 (20/04/2022); Lần 3 (28/04/2022) 

Bảng 4. 5. Kết quả phân tích môi trường nước mặt tại vị trí cầu Cửa Lấp 

TT 
Thông 

số 
Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 

NM2 
QCVN 08-

MT: 2015/ 

BTNMT 

(cột B2) Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 DO(*) mg/l TCVN 7325:2016 7,1 7,4 7,5 4 

2 pH(#) - TCVN 6492:2011 7,2 7,2 7,6 5,5 - 9 

3 
BOD5 

(20oC) (#) 
mg/l TCVN 6001-1:2008 6,4 6,5 6,6 25 

4 Amoni(#) mg/l 
SMEWW 4500-

NH3-B&F:2017 
0,76 0,76 0,74 0,9 

5 Nitrat mg/l 
SMEWW 4500-

NO3
-.E:2017 

1,24 1,32 1,25 15 

6 Phosphat mg/l TCVN 6202:2008 0,14 0,26 0,16 0,5 

7 
Tổng dầu 

mỡ 
mg/l 

SMEWW 

5520B:2017 
2,4 2,4 2,2 1 

8 Nitrit mg/l 
SMEWW 4500-

NO2
-.B:2017 

< 0,003 < 0,003 < 0,003 0,05 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 
TCVN 6187-2:1996 23 x 102 23 x 102 26 x 102 10.000 

Ghi chú:  

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

mặt 
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- (#): Chỉ tiêu được chứng nhận Vilas; 

Nhận xét: 

- Chất lượng nước mặt tại cầu Cửa Lấp tại thời điểm giám sát cho thấy có thông số 

Tổng dầu mỡ vượt quy chuẩn cho phép của cột B2 đối với QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Những thông số còn lại đều nằm trong quy chuẩn cho phép. 

2.3.  Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước 

thải  

Sông Cửa Lấp chính là một nhánh của sông Dinh, chảy qua TP. Bà Rịa, TP. 

Vũng Tàu, huyện Long Điền rồi đổ ra biển. Sông Cửa Lấp chứa đựng lượng lớn phù 

sa, góp phần quan trọng trong đời sống lẫn sản xuất cho người sinh sống ven sông. 

Đối với người dân ở TP.Vũng Tàu và huyện Long Điền thì Sông Cửa Lấp phục vụ 

cho việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.  

Khu vực Cửa Lấp trước đây có 131 cơ sở chế biến hải sản hoạt động đã được 

thống kê và đưa vào danh sách năm 2018. UBND tỉnh đã giao UBND huyện Long 

Điền, TP Vũng Tàu kiểm soát chặt chẽ. Cụ thể theo báo cáo số 228-BC/TU ngày 

02/03/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận: Khu vực Cửa 

Lấp đã được tăng cường kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh thêm cơ sở mới. Hiện 

nay, còn 85 cơ sở còn hoạt động và đều đã có đầu tư xử lý nước thải (trước đây có 131 

cơ sở). Các Cảng cá tại khu vực Cửa Lấp (Cảng Hưng Thái, Phước Hiệp và Phước 

Tỉnh) đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải. 

Kết quả quan trắc chất lượng sông Cửa Lấp khá tốt, hầu hết các thông số quan 

trắc đều có giá trị đặt quy chuẩn cho phép hoặc vượt quy chuẩn cho phép với tỷ lệ rất 

thấp. 

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

hiện dự án 

3.1. Môi trường nước 

Vị trí lấy mẫu:  

NM1: Tại kênh thoát nước hiện hữu giáp khu vực dự án (Kênh đồng sát 3) 

Thời gian lấy mẫu: Lần 1 (15/10/2021); Lần 2 (20/04/2022); Lần 3 (28/04/2022) 

Bảng 4. 6. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực dự án 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 

NM1 

QCVN 

08-MT: 

2015/ 

BTNMT 

(cột B1) 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 pH - TCVN 6492:2011 6,9 6,6 6,7 5,5 - 9 

2 Nitrit mg/l 
SMEWW 4500-

NO2-.B:2017 
< 0,003 < 0,003 < 0,003 0,05 

3 Nitrat mg/l 
SMEWW 4500-

NO3-.E:2017 
1,12 1,24 1,15 10 
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TT Thông số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả 

NM1 

QCVN 

08-MT: 

2015/ 

BTNMT 

(cột B1) 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

4 Phosphat mg/l TCVN 6202:2008 0,38 0,36 0,36 0,3 

5 Tổng dầu mỡ mg/l 
SMEWW 

5520B:2017 
1,22 1,1 1,2 1 

6 Coliform 
MPN/ 

100mL 

TCVN 6187-

2:1996 
6,5 x 103 

6,2 x 

103 
7,5 x 103 7.500 

Ghi chú: 

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

mặt. 

Nhận xét: 

- Tại thời điểm tiến hành giám sát, chất lượng nước mặt tại kênh thoát nước hiện 

hữu tiếp giáp khu vực dự án có thông số Phosphat vượt quy chuẩn cho phép của cột B1 

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

mặt. Những thông số còn lại đều nằm trong quy chuẩn cho phép. 

3.2. Môi trường không khí 

Vị trí lấy mẫu:  

-XQ01: Không khí cuối hướng gió về phía Tây Nam cách dự án 50 m 

-XQ02: Không khí Khu vực trung tâm dự án. 

-XQ03: Không khí tại cổng vào dự án 

Thời gian lấy mẫu: Lần 1 (15/10/2021); Lần 2 (20/04/2022); Lần 3 (28/04/2022) 

Bảng 4. 7. Kết quả phân tích chất lượng không khí Lần 1 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp 

Kết quả QCVN 

05:2013/ 

BTNMT XQ01 XQ02 XQ03 

Vi khí hậu 

1 Nhiệt độ 0C QCVN46:2012/BTNMT 29,8 30,2 29,8 - 

2 
Độ ẩm 

không khí 
% QCVN46:2012/BTNMT 75,6 69,0 69,4 - 

3 Tốc độ gió m/s QCVN46:2012/BTNMT 0,68 0,69 0,78 - 

Chất lượng không khí 

4 SO2 mg/m3 TCVN 5971:1995 0,24 0,32 0,28 0,35 

5 NO2 mg/m3 TCVN 6137:2009 0,16 0,14 0,15 0,2 

6 CO mg/m3 HD24-LM-CO < 4,5 < 4,5 < 4,5 30 

7 Bụi mg/m3 TCVN 5067:1995 0,012 0,014 0,014 0,3 

8 Tiếng ồn dBA TCVN 7878-2:2010 63,2 65,8 63,5 70(a) 

(Nguồn: Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam) 
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Bảng 4. 8. Kết quả phân tích chất lượng không khí Lần 2 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp 

Kết quả QCVN 

05:2013/ 

BTNMT XQ01 XQ02 XQ03 

Vi khí hậu 

1 Nhiệt độ 0C QCVN46:2012/BTNMT 29,2 29,8 29,2 - 

2 
Độ ẩm 

không khí 
% QCVN46:2012/BTNMT 77,4 73,0 72,4 - 

3 Tốc độ gió m/s QCVN46:2012/BTNMT 0,68 0,72 0,74 - 

Chất lượng không khí 

4 SO2 mg/m3 TCVN 5971:1995 0,28 0,36 0,32 0,35 

5 NO2 mg/m3 TCVN 6137:2009 0,14 0,14 0,16 0,2 

6 CO mg/m3 HD24-LM-CO < 4,5 < 4,5 < 4,5 30 

7 Bụi mg/m3 TCVN 5067:1995 0,011 0,012 0,018 0,3 

8 Tiếng ồn dBA TCVN 7878-2:2010 65,4 65,2 62,5 70(a) 

(Nguồn: Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam) 

 

Bảng 4. 9. Kết quả phân tích chất lượng không khí Lần 3 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp 

Kết quả QCVN 

05:2013/ 

BTNMT XQ01 XQ02 XQ03 

Vi khí hậu 

1 Nhiệt độ 0C QCVN46:2012/BTNMT 29,4 30,0 29,6 - 

2 
Độ ẩm 

không khí 
% QCVN46:2012/BTNMT 77,5 72,0 71,2 - 

3 Tốc độ gió m/s QCVN46:2012/BTNMT 0,69 0,71 0,75 - 

Chất lượng không khí 

4 SO2 mg/m3 TCVN 5971:1995 0,26 0,35 0,29 0,35 

5 NO2 mg/m3 TCVN 6137:2009 0,12 0,15 0,16 0,2 

6 CO mg/m3 HD24-LM-CO < 4,5 < 4,5 < 4,5 30 

7 Bụi mg/m3 TCVN 5067:1995 0,012 0,014 0,014 0,3 

8 Tiếng ồn dBA TCVN 7878-2:2010 64,4 65,8 62,6 70(a) 

(Nguồn: Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam) 

Ghi chú:  

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

xung quanh. 

- (a): QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn khu vực 

bên ngoài. 
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Nhận xét: 

Kết quả phân tích chất lượng không khí cho thấy tất cả các thông số quan trắc 

chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực dự án đều nằm trong giới hạn 

cho phép so với QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DƯ 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 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

Căn cứ văn số 5095/UBND-TNMT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc bổ sung xác nhận đất sạch trong công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng dự án Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu. 

Căn cứ Báo cáo số 1573/BC-PTQĐ ngày 09/07/2021 của Trung tâm phát triển 

quỹ đất thành phố về thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Trường Đại 

Học Bà Rịa Vũng Tàu , nay UBND thành phố bổ sung xác nhận đất sạch Dự án, cụ 

thể như sau: 

- Tổng diện tích đất thu hồi: 86.567 m2 

- Tổng số hộ dân, đơn vị có đất bị thu hồi: 35 hộ dân, đơn vị 

- UBND thành phố đã ban hành Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ cho 35 hộ dân, đơn vị, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ 

trợ: 157.019.786.120 đồng; tương ứng  với 84.879,10 m2/86.567 m2  đất thu hồi toàn dự 

án (đạt 98%).  

Quá trình thu hồi và đền bù không xảy ra tranh chấp, do vậy việc chiếm dụng đất 

cho dự án hoàn toàn phù hợp với chủ trương, chính sách. 

 Dự án Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu  không có đất rừng phòng hộ, việc xây 

dựng dự án hoàn toàn phù hợp với chủ trương quy hoạch của thành phố và của tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu. 

1.1.2. Đánh giá công tác đền bù và giải phóng mặt bằng 

- Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 86.567 m2, theo công văn số 

5095/UBND-TNMT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng 

Tàu về việc bổ sung xác nhận đất sạch trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự 

án Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành 

Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho 35 hộ 

dân.  

- Theo văn bản số 1573/BC-PTQĐ ngày 09/07/2021 của Trung tâm phát triển 

quỹ đất về việc tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án 

Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu tại phường 11. Công tác chi trả tiền bồi thường 

như sau: 

+ 22 trường hợp đã nhận tiền bồi thường với tổng số tiền đã nhận là 155,717 tỷ đồng 

tương ứng diện tích 55.661,17 m2 
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+ 13 trường hợp phê duyệt lần đầu và 01 trường hợp phê duyệt bổ sung chưa nhận tiền 

với tổng số tiền là 1.302.513.042 đồng, trong đó: 

- 01 trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Vinh phê duyệt bổ sung (diện tích 103,8 

m2): Trung tâm đã mời chi trả 03 lần; tuy nhiên, ông Vinh vẫn không đồng ý nhận tiền 

với lý do giá bồi thường thấp. 

- 10 trường hợp đang sử dụng đất Lâm nghiệp (diện tích 28.801,1 m2): Ngày 

07/06/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định thu hồi đất và phê 

duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Ngày 24/06/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất 

đã có Thông báo số 1437/TB-PTQĐ về việc chi trả (lần 1) tiền bồi thường, hỗ trợ cho 

các trường hợp nêu trên vào ngày 29/06/2021. 

 Về công tác bàn giao mặt bằng: 

- Tổng diện tích đất thu hồi của dự án: 86.567 m2 gồm: 

+ 1.687,7 m2 là đất giao thông, kênh, mương do Nhà nước quản lý ( tương ứng các 

thửa đất thu hồi số: 10 + 02 +36 + 33) 

+ 55.661,17 m2 các hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực địa ( tương ứng các 

thửa đất thu hồi số: 35 + 39 + 37 + 38 + 41 +18 + 13 + 29 + 32 + 20 + 28 + 14 + 26 + 

04 +11 + 22 + 19 + 01 +15 + 23 + 03 + 06 + 08 + 09 + 12 + 16 + 17 + 21 + 24 +25 

+27 + 40 +30 +31 + một phần thửa 07 + một phần thửa 05) 

+ 29.217,93 m2 Các hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng (tương ứng các thửa 

đất thu hồi số: 23 + 01 phần thửa 07 + một phần thửa 34). 

Ngày 25/05/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan có liên quan kiểm tra hiện trạng đối với phần diện tích đất các hộ đã nhận 

tiền và ký biên bản bàn giao mặt bằng. Theo đó, qua kiểm tra hiện trạng, các cơ quan 

nhận thấy toàn bộ phần diện tích các hộ đã nhận tiền và ký biên bản bàn giao mặt 

bằng là đất trống ( không có nhà, vật kiến trúc). 

Như vậy, diện tích đất đã bàn giao mặt bằng sạch (làm tròn số): 5,73 ha (gồm 

5,56 ha đất của dân và 0,17 ha đất Nhà nước). 

Diện tích đất còn lại chưa bàn giao mặt bằng (làm tròn số): 2,92 ha. 

1.1.3. Dự báo các tác động môi trường  

1.1.3.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

Giai đoạn xây dựng dự án được thực hiện trong khoảng thời gian 24 tháng. 

Nguồn gây tác động trong giai đoạn này chủ yếu do các hoạt động sau gây ra: 

- Hoạt động san nền: Máy cẩu, máy lu, máy đầm chặt,… 

- Hoạt động của các máy móc thiết bị trên công trường như máy ép cọc, máy đào, 

máy trộn bê tông tươi, máy hàn, máy đầm, cần cẩu, xe tải…. 

- Hoạt động vận chuyển, bốc dỡ nguyên nhiên vật liệu. 

- Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình chính, tiến hành xây dựng lắp đặt hệ 

thống cơ sở hạ tầng cho khu dự án. 
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Với các hoạt động như trên trong giai đoạn xây dựng có các nguồn gây tác 

động như sau: 

a. Tác động môi trường không khí 

(1). Bụi và khí thải trên đường vận chuyển nguyên vật liệu  

Nồng độ bụi này sẽ tăng đáng kể trong giai đoạn thi công các công trình do các 

quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng đã làm phát 

sinh bụi.  

Ô nhiễm bụi có tác động trên suốt cả tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên, với 

bụi xây dựng có kích thước hạt lớn khoảng 0,2mm, nên khả năng lắng đọng nhanh, 

phạm vi phát tán trong không khí hẹp, cũng có thể nhận thấy rằng bụi chỉ phát sinh 

nhiều khi trời gió và khô hanh.  

Do đó, Dự án cần đặc biệt quan tâm đến các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi 

trong quá trình vận chuyển nguyên liệu vào mùa khô như: tưới nước lên bề mặt đường, 

che đậy phương tiện vận chuyển… 

- Tính toán tải lượng khí thải phát thải do hoạt động vận chuyển: 

Xe tải vận chuyển nguyên vật liệu tới công trường sử dụng xăng hoặc dầu DO 

làm nhiên liệu, theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1 tấn nhiên 

liệu sử dụng cho xe tải trọng lớn (3,5 - 16 tấn) dùng diesel chứa: 4,3kg TSP (tổng bụi 

lơ lửng), 20Skg SO2, 50kg NO2, 20kg CO, 10 kg VOC.  

Với định mức tiêu thụ của xe tải 12 tấn là 70 lít dầu DO/1.000 km thì tổng nhu 

cầu nhiên liệu sử dụng trong 1 ngày tại công trường vào khoảng 11,2 lít hay tương 

đương 8,96 kg dầu DO = 0,0896 tấn/ngày. Khi đó, nồng độ ô nhiễm sẽ được trình bày 

trong bảng sau:  

Bảng 4. 10. Nồng độ ô nhiễm do khói thải từ các phương tiện vận chuyển 

Khí 

thải 

Hệ số 

phát 

thải 

(kg/tấn) 

Tổng tải 

lượng 

Tổng 

tải 

lượng 

Nồng độ khí thải  (µg/m3) QCVN05:2013/

BTNMT      

(TB 1 giờ) 

(kg/ngày) (g/s) Cx=10 Cx=50 Cx=100 μg/m3 

Bụi 4,3 0,0385 0,0013 0,000 0,785 0,286 300 

SO2 20S 0,0001 0,0000 0,000 0,002 0,001 350 

NO2 50 0,4480 0,0156 0,001 9,13 3,329 200 

CO 20 0,1792 0,0062 0,001 3,651 1,331 30.000 

VOC 16 0,1434 0,0050 0,000 2,921 1,065 - 

Nguồn: WHO: Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm đất, nước, không khí - Tập1, Generva, 

1993. 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu diesel. S = 0,05% (Nguồn: Tổng công 

ty xăng dầu Việt Nam); Lưu lượng phát thải (Qmax, g/s) phát sinh từ phương tiện vận 

chuyển nguyên vật liệu của các loại khí thải như: NOx; SO2; CO trong một ngày.  
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Đây là nguồn gây ô nhiễm khí thải cần quan tâm trong giai đoạn thi công xây 

dựng. Tuy nhiên theo trên cho thấy tải lượng ô nhiễm khá thấp và được phân bổ trên 

diện rộng, trong điều kiện có gió pha loãng nên tác động ảnh hưởng ô nhiễm do khí 

thải giao thông vận chuyển là không đáng kể trên khu vực dự án và lân cận so với 

mức tiêu chuẩn cho phép.  

(2). Ô nhiễm bụi do hoạt động đào, đắp, san lấp đất 

Tổng diện tích khu đất san lấp: 86.567,21 m2. Trong đó: Diện tích đất đào 

26.000,0 m2 và diện tích đất đắp 60.567,25 m2. 

- Khối lượng đất đào: 84.511,25 m3 

- Khối lượng đất đắp: 111.414,23 m3 

 Khối lượng đất chuyển tới san nền: 111.414,23 m3 – 84.511,25 m3 = 

26.902,98 m3. 

Đất san nền đầm chặt với hệ số K ≥ 0,9. Riêng các khu vực làm đường thì đầm 

chặt với K ≥ 0,95 với độ sâu 0,5 m kể từ đáy kết cấu đường. 

Trong quá trình san lấp mặt bằng dự án, hoạt động san lấp sẽ làm phát sinh ra 

bụi (bụi lơ lửng và bụi lắng). Toàn bộ đất đào sẽ được tận dụng làm đất đắp, đảm bảo 

cân bằng đất tại khu vực. Đất sau khi được đào sẽ được vận chuyển đến vị trí cần đắp 

ngay để hạn chế khả năng phát tán bụi và gió. Hoạt động san lấp được tiến hành mang 

tính chất cục bộ từng phân khu chức năng. Lượng bụi phát sinh được tính như sau: 

Bảng 4. 11.Hệ số khuếch tán cho vùng nông thôn 

Loại tầng kết )(xy  
)(xz  

A – B 0,32.x. (1 + 0,0004.x)-0,5 0,24.x.(1+ 0,004.x)-0,5 

C 0,22.x.( 1 + 0,0004.x)-0,5 0,12.x 

D 0,16.x.( 1 + 0,0004.x)-0,5 0,14.x.( 1 + 0,0003.x)-0,5 

E – F 0,11.x.(1 + 0,0004.x )-0,5 0,08.x.( 1 + 0,0005.x)-0,5 

             Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Trần Ngọc Chấn, 2001 

- Xét chiều cao hiệu quả phát tán ô nhiễm: H = 10m. 

- Tốc độ gió: u = 3,2 m/s   Trạng thái khí quyển cấp B-C. 

- Tải lượng phát thải: 2,19 g/s. 

(3) Khí thải do máy móc thiết bị phát sinh 

Khí thải phát sinh từ các phương tiện thi công cơ giới trên công trường chủ yếu 

là xe trộn bê tông, máy nén khí,… các loại phương tiện này hoạt động chủ yếu bằng 

xăng và dầu DO. Trong quá trình hoạt động, các loại phương tiện này cũng sẽ phát 

sinh bụi và khí thải độc hại: SOx; NOx; CO; THC, aldehyde.  

Một số phương tiện được sử dụng trong quá trình thi công các công trình được 

trình bày trong Bảng sau. 
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Bảng 4. 12.Các máy móc thiết bị sử dụng trong hoạt động thi công xây dựng 

TT Máy móc thiết bị Loại xe quy đổi 

theo WHO, 1993 

Tiêu thụ nhiên liệu Số 

lượng 

1 Máy ép cọc Xe tải lớn động cơ 

13,5–16T 

0,05 tấn dầu DO/10h 
1 

2 Máy đào Xe tải rất lớn động cơ 

diezen >16 tấn 

0,1 tấn dầu DO/10h 
1 

3 Xe bồn trộn bê tông 

có gắn máy bơm bê 

tông 

Xe tải lớn động cơ 

13,5 – 16 tấn 

0,05 tấn dầu DO/10h 

1 

4 Máy cần cẩu Xe tải động cơ dưới 

25 tấn 

0,03 tấn dầu DO/10h 
1 

Nguồn: Thuyết minh dự án  

Vào thời kỳ cao điểm, chủ dự án sử dụng đồng thời các máy móc trên. Như vậy 

tổng cộng lượng nhiên liệu sử dụng là: 1x0,05 + 1x0,1 + 1x0,05 + 1x0,03 = 0,23 

(tấn/10h). Khu vực chịu ảnh hưởng có diện tích 86.567 m². Xét chiều cao hiệu quả 

phát tán là 10 m. Như vậy, thể tích ảnh hưởng là 865.670 m3. 

- Thời gian làm việc trong ngày: 10 giờ/ngày. 

- Khí thải phát sinh từ các hoạt động cơ khí trong quá trình hàn các kết cấu thép, 

các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại.  

- Áp dụng phương pháp 

GAUSS cho nguồn thải thấp. 

 

 

 

M  - tải lượng ô nhiễm, g/s 

u   - tốc độ gió tại khu vực khảo sát, m/s 

H   - chiều cao hiệu quả phát tán, m 

y  - hệ số khuếch tán theo phương ngang 

z  - hệ số khuếch tán theo phương đứng 

- Xét chi khuếch tán theo phương đứng, m/s thấp.ng  

- Tốc độ gió: u = 3,0 m/s. 

- Trạng thái khí quyển cấp A-B. 

Bảng 4. 13.Hệ số phát thải khí thải do động cơ thải ra quy cho 1 tấn nhiên liệu 

Khí độc hại Hệ số phát thải, kg/tấn nhiên liệu 

Động cơ máy nổ chạy xăng Động cơ Diezel 

Cacbon oxit CO 465,59 20,80 

Hydrocacbon 23,28 4,16 

Nitơ dioxit NO2 15,83 13,01 

Sunfua dioxit SO2 1,86 7,80 

Aldehyt 0,93 0,78 

Nguồn: Trần Ngọc Chấn – Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, NXB Khoa Học & Kỹ 

Thuật Hà Nội, 2000 
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Nồng độ các chất ô nhiễm của máy móc thiết bị  

Nồng độ phát thải khí thải do tổng hợp máy móc thiết bị gây ra cách cách vị trí thực 

hiện 10 m, 50 m và 100 m theo hướng gió được tính toán và kết quả trình bày trong 

Bảng sau:  

Bảng 4. 14.Nồng độ phát thải khí thải do máy móc thiết bị phát sinh 

Khí thải 

Hệ số 

phát  

thải 

Tổng tải  

tượng 

Tổng 

tải  

lượng 

Nồng độ khí thải  (µg/m3) QCVN 

05:2013/BTNM

T     (TB 1giờ) 

(kg/tấn) (kg/10h) (g/s) 

Cx=10 

m 

Cx=50

m 

Cx=100

m 

Bụi 20,8 5,8240 0,1618 0,015 94,932 34,617 300 

SO2 4,16 1,1648 0,0324 0,003 18,986 6,923 350 

NO2 13,01 3,6428 0,1012 0,009 59,38 21,652 200 

CO 7,8 2,1840 0,0607 0,005 35,599 12,981 30.000 

Aldehyt 0,78 0,2184 0,0061 0,001 3,560 1,298 - 

Nguồn: Hệ số ô nhiễm được tính theo“Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải”, Trần 

Ngọc Chấn, NXB Khoa Học & Kỹ Thuật Hà Nội, 2000 

Nhận xét: 

 Theo kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy nồng độ phát thải khí thải do máy 

móc thiết bị phát sinh trên công trường đều nằm trong quy chuẩn cho phép 

(QCVN05:2013/BTNMT). Do đó ô nhiễm khí thải do máy móc thiết bị hoạt động trên 

công trường là không đáng kể. 

 Ngoài các tác động nhỏ do bụi và khí thải thì sự bay hơi của nhiên liệu (xăng, 

dầu,…) dự trữ cũng gây ra các ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tăng nguy cơ 

xảy ra các sự cố môi trường cháy nổ. Trong xăng, dầu có các phụ gia như: Methanol, 

Ethanol, MTBE, … Các chất này được thêm vào để tăng chất lượng xăng, tuy nhiên 

chúng cũng có gây tác động xấu đến sức khỏe con người. Ví dụ: MTBE (Methyl tert-

butyl ether C5H12O) là chất khó phân hủy sinh học có khả năng lắng đọng, tích tụ 

trong thời gian dài, gây bệnh mãn tính. Do đó cần có biện pháp thích hợp để giảm sự 

bốc hơi của xăng trong quá trình lưu trữ nhiên liệu phục vụ dự án và an toàn cháy nổ. 

Mức độ tác động của các chất gây ô nhiễm không khí đến con người, hệ sinh 

thái và môi trường xung quanh được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4. 15. Các thiết bị máy móc của dự án 

Chất gây ô 

nhiễm 
Tác động đến con người Tác động đến hệ sinh thái  

Bụi 

Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung 

thư phổi 

Gây tổn thương da, giác mạc mắt, 

bệnh ở đường tiêu hóa 

Bám lên lá cây làm giảm khả 

năng quang hợp của cấy cối 

và thảm thực vật, khiến 

chúng chậm phát triển. 

Khí axit (SOx, 

NOx) 

Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán 

vào máu. 

SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm 

giảm dự trữ kiềm trong máu. 

Gây mưa axit, ảnh hưởng xấu 

đến thảm thực vật và cây 

trồng 

Làm tăng quá trình ăn mòn, 
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Chất gây ô 

nhiễm 
Tác động đến con người Tác động đến hệ sinh thái  

 phá hủy vật liệu, công trình. 

Ảnh hưởng đến khí hậu, hệ 

sinh thái và tầng ozôn 

Oxyt cacbon 

(CO) 

Giảm khả năng vận chuyển oxy của 

máu đến các tổ chức, tế bào do CO 

kết hợp với hemoglobin và biến 

thành cacboxyhemoglobin. 

 

Khí cacbonic 

(CO2) 

Làm trái đất nóng lên gây ra nhiều 

loại bệnh tật mới đối với con người 

xuất hiện, các loại dịch bệnh lan 

tràn, sức khỏe của con người bị suy 

giảm. 

Gây ra hiện tượng hiệu ứng 

nhà kính làm thay đổi điều 

kiện sống bình thường của 

các sinh vật trên trái đất, đe 

dọa đến sự sống của các loài 

sinh vật.  

Tổng THC 

Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, 

chóng mặt, nhức đầu, rối loạn giác 

quan 

 

Hơi xăng dầu Gây ung thư, nhiễm độc mãn tính  

 

Để giảm thiểu sự phát sinh bụi, khí thải ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe 

công nhân, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của giai đoạn 

xây dựng đối với môi trường không khí. Phần biện pháp giảm thiểu sẽ được trình bày 

cụ thể tại Chương 4. 

Tác động tới môi trường từ quá trình sơn 

Sơn là một hỗn hợp đồng nhất trong đó có chất tạo màng liên kết với các chất 

màu tạo màng liên tục có khả năng bám dính lên bề mặt vật chất. Hỗn hợp được điều 

chỉnh với một lượng phụ gia và dung môi tùy theo chất của mỗi loại sản phẩm. Sơn 

được sử dụng trong công đoạn hoàn thiện công trình, trang trí nhà cửa. Hoạt động sơn 

một lớp sơn lên bề mặt công trình nhằm tạo vẻ đẹp và tăng tuổi thọ công trình. Nếu sử 

dụng sản phẩm sơn không đạt chất lượng và không có biện pháp quản lý chặt sẽ gây ô 

nhiễu môi trường không khí (do gây ra hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOC) gây khó 

chịu cho công nhân làm việc và người dân trong khu vực và cũng gây ảnh hưởng môi 

trường nước, đất nếu xả thải lượng sơn dư thừa ra môi trường.  

Bên cạnh đó trong quá trình sơn tường có hoạt động chà sát tường trước khi 

sơn phát sinh ra bụi gây nguy hại cho công nhân thi công và dân cư xung quanh. 

Tuy nhiên dự án sử dụng loại sơn gốc nước không tạo ra hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (VOC) nên không gây ô nhiễm môi trường, do đó mức độ tác động tới môi 

trường do hoạt động sơn là không đáng kể. 

b. Tác động môi trường nước 

Nguồn gây ô nhiễm nước trong quá trình xây dựng ngoài nước thải sinh hoạt 

phát sinh, nước mưa chảy tràn, còn có lượng nước thải phát sinh do xây dựng. 

(1). Nước thải sinh hoạt  

- Số lượng công nhân thực hiện: 100 người. 
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- Mỗi công nhân sử dụng 50 lít/người.ngày. 

- Tổng lượng nước thải khoảng 5 m3/ngày.đêm (khoảng 100% lượng nước cấp). 

Nước thải sinh hoạt có chứa các hàm lượng chất ô nhiễm hữu cơ (BOD/COD), 

các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh gây bệnh (Coliform, E.Coli), các chất cặn bã, 

các chất lơ lửng (SS).... Vấn đề này sẽ gây ô nhiễm cục bộ nguồn tiếp nhận và làm ảnh 

hưởng đến môi trường đất khu vực dự án. 

Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được thể hiện 

trong 2 bảng dưới đây: 

Bảng 4. 16.Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải trong giai đoạn xây dựng 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm 

(g/người.ngày) 

Tải lượng (g/ngày) 

Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất 

1 BOD5 45 54 2.250 2.700 

2 
Chất rắn lơ lửng 

(SS) 
70 145 3.500 7.250 

3 Dầu mỡ 10 30 500 1.500 

4 Tổng Nitơ 6 12 300 600 

5 Amôni 2 5 100 250 

6 Tổng Phốt Pho 1 4 50 200 

Nguồn: Hệ số ô nhiễm được tính theo Giáo trình Kỹ thuật xử lý nuớc thải – Thạc sỹ 

Nguyễn Thái Sơn, NXB Khoa học & Kỹ thuật,năm 2002 

 

Bảng 4. 17.Bảng nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn 

xây dựng 

STT Chất ô nhiễm 

Khối lượng 

(kg/ngày) 
Nồng độ (mg/l) 

QCVN 14:  

2008/BTNMT Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

Nhỏ 

nhất 

Lớn 

nhất 

1 BOD5 2,25 2,7 900 1.080 50 

2 Chất rắn lơ lửng (SS) 3,5 7,25 1.400 2.900 100 

3 Dầu mỡ 0,5 1,5 200 600 20 

4 Tổng Nitơ 0,3 0,6 120 240 50 

5 Amôni 0,1 0,25 40 100 10 

6 Tổng Phốt Pho 0,05 0,2 20 80 10 

7 TổngColiform(MPN/100ml) 5,3 5,45 2.120 2.180 5.000 

Ghi chú: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B): Quy chuẩn chất lượng nước nước thải 

sinh hoạt.  

Nhận xét: 

Theo kết quả tính toán như trên, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt đều vượt nhiều lần so với quy chuẩn nước thải sinh hoạt. Nếu nguồn gây ô nhiễm 

này xả thẳng ra nguồn tiếp nhận sẽ gây tác động đến môi trường nước mặt trong khu 

vực. Do đó trong giai đoạn xây dựng, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp thu gom 
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và xử lý lượng nước thải này bằng nhà vệ sinh hiện hữu. Nhà vệ sinh này được sử 

dụng tạm thời trong quá trình xây dựng.    

(2). Nước mưa chảy tràn 

Tại khu vực dự án nói riêng cũng như khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói 

chung, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10. 

- Lượng mưa ngày lớn nhất: 110 mm. 

- Tính toán lượng nước mưa phát sinh trong khu vực dự án như sau: 

Công thức tính toán lưu lượng cực đại nước mưa chảy tràn: Q = 0,278 K*I*A 

Trong đó: Q: lưu lượng cực đại (m3/s).I: cường độ mưa (mm/ngày).A: diện tích lưu 

vực. K: hệ số chảy tràn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất. Hệ số K được xác định 

dựa vào bảng sau. 

Bảng 4. 18.Hệ số chảy tràn K 

Đặc điểm bề mặt K 

Vùng thị tứ 0,70 – 0,95 

Vùng dân cư (khu tập thể) 0,50 – 0,70 

Vùng nhà dân riêng lẻ 0,30 – 0,70 

Khu công viên nghĩa trang 0,10 – 0,25 

Đường có lát nhựa 0,80 – 0,90 

Bãi cỏ, phụ thuộc vào độ dốc và tầng 0,10-0,25 

       Nguồn: Trịnh Xuân Lai, Thoát nước, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật, 2000 

- Vậy chọn hệ số chảy tràn K = 0,2. 

- Diện tích mặt đất toàn khu vực dự án là: 2.234,4 m2 

- Tính lượng mưa ngày lớn nhất tại khu vực dự án: 

- Diện tích mặt đất toàn khu vực dự án là: Trong đó diện tích đất đã được xây dựng  

- Tính lượng mưa ngày lớn nhất tại khu vực dự án: Q = 0,278 x 0,2 x 0,11 x 2.234,4 

= 13,66 m3/ngày 

Nhận xét: 

Lượng mưa trong toàn bộ khu vực dự án là khá lớn. Tuy nhiên lượng mưa chỉ 

tập trung vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10). Trong quá trình xây dựng, nước 

mưa tại khu vực sẽ cuốn theo nhiều chất ô nhiễm như bụi, cát, đất đá, lượng dầu mỡ 

rơi vãi,… Về cơ bản, nước mưa được quy ước là nước sạch, nếu không chảy tràn qua 

các khu vực ô nhiễm, ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa như sau: 

Tổng Nitơ     :  0,5 - 1,5 mg/l 

Phospho     :  0,004 - 0,03 mg/l 

Nhu cầu oxi hoá học (COD)  :  10-20 mg/l 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)  :  10-20 mg/l 

 (3). Nước thải do hoạt động vệ sinh máy móc thiết bị và trong xây dựng 
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Quá trình làm vệ sinh các máy móc thiết bị trên công trường có khả năng phát 

sinh lượng nước thải. Thành phần nước thải này chứa nhiều chất ô nhiễm cặn bã, dầu 

mỡ, kim loại.  

Hoạt động trộn bê tông để xây dựng, chà rửa nền móng các công trình… sẽ 

phát sinh nước chứa nhiều chất ô nhiễm cặn bã, đất cát,… 

Lượng nước được xả thẳng ra nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm môi trường rất 

lớn. Thời gian thực hiện xây dựng không quá lâu (24 tháng) nên lượng nước thải phát 

sinh nếu không được thực hiện các biện pháp hạn chế tác động phù hợp sẽ gây ô 

nhiễm môi trường.  

Đánh giá tổng hợp tác động môi trường nước trong giai đoạn thi công xây dựng: 

Đối với nước thải sinh hoạt: Mặc dù lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

hàng ngày không cao, nhưng lượng nước này chứa nhiều chất cặn bã, chất hữu cơ dễ 

phân hủy, chất dinh dưỡng và các vi khuẩn gây bệnh. Lượng chất hữu cơ của phân và 

nước tiểu có thể đánh giá qua chỉ tiêu BOD5 hoặc các chỉ tiêu tương tự (COD). Theo 

kết quả tính toán như trên, các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đều vượt tiêu 

chuẩn cho phép nhiều lần. Các chất có trong nước thải và nước mưa chảy tràn sẽ làm 

tăng độ đục, tăng nồng độ ô nhiễm trong nước. Vấn đề này sẽ gây ô nhiễm cục bộ 

nguồn tiếp nhận.  

Các nguồn gây ô nhiễm này còn là môi trường phát tán và lan truyền các mầm 

bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân. Thời gian xây dựng các hạng mục công 

trình khá lớn do đó các tác động đối với môi trường nước là rất đáng kể. Nếu dự án 

không thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường nước, điều này 

không những ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nước trong giai đoạn xây dựng mà 

sẽ còn kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động của dự án trong tương lai. Do đó, Chủ dự 

án sẽ thực hiện các biện pháp thu gom và xử lý thích hợp đối với những lượng nước 

này, hạn chế cặn bã và các chất ô nhiễm theo dòng nước mưa gây ô nhiễm nguồn 

nước mặt. Vì vậy, những tác động đến môi trường nước trong giai đoạn này sẽ giảm 

đáng kể. 

Đối với lượng nước mưa nếu không được quản lý tốt cũng sẽ gây tác động tiêu 

cực đến nguồn nước và đời sống thủy sinh trong khu vực. Khi lượng mưa lớn sẽ tạo 

thành dòng chảy mạnh cuốn theo đất cát, bụi, các loại vật liệu xây dựng rồi thoát ra 

lưu vực xung quanh khu vực dự án hoặc gây ra các tác động tiêu cực như gây ứ đọng, 

xói mòn địa hình. Do đó, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm thu gom 

và tránh tạo thành dòng chảy mạnh gây xói mòn đất, xói lở bờ biển trên khu đất dự án. 

Nước úng đọng làm tăng khả năng ô nhiễm và là môi trường phát triển các loại kí sinh 

gây bệnh.  

c. Tác động do phát sinh chất thải rắn 

Trong quá trình xây dựng sẽ phát sinh chất thải rắn bao gồm: chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại. 

(1). Chất thải rắn sinh hoạt 

-  Số lượng Công nhân 100 người. 

-  Mỗi Công nhân trung bình thải 0,9 kg/người.ngày (Theo QCXDVN 

01:2008/BXD-Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Bộ Xây dựng). 

- Tổng lượng chất thải sinh hoạt hàng ngày là: 90 kg/ngày. 
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Trong đó: rác hữu cơ từ chiếm 60-70% gồm các loại rác thải như rau, củ, quả thừa, 

thức ăn thừa, hoa quả, cành cây; 30-40% rác vô cơ như túi nilông, vỏ chai lọ, đồ hộp 

bằng nhựa hay kim loại,…. 

(2). Chất thải xây dựng 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, bao gồm: xi măng, 

gạch, cát, đá, gỗ, vụn nguyên liệu rơi vãi, giẻ lau dính dầu mỡ, keo, sơn, các thùng 

chứa sơn, xăng dầu, pin, ắc quy,.... Định mức hao hụt vật liệu trong thi công khu dự án 

được trình bày theo Bảng sau.  

Bảng 4. 19. Định mức hao hụt vật liệu thi công 

Stt Loại vật liệu Mức hao hụt thi công theo khối lượng gốc (%) 

01 Cát vàng 2,0 

02 Cát mịn 2,0 

03 Cáp các loại 2,0 

04 Sơn 2,0 

05 Sắt 0,5 

06 Xi măng 1,0 

07 Ván 3,0 

Nguồn: Định mức vật tư, định mức dự toán công trình xây dựng, NXB Thống kê, năm 

2009.  

Theo định mức trên chất thải rắn phát sinh do hao hụt trong quá trình xây dựng 

dự án khoảng 30 kg/tháng.  

(3). Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại trong giai đoạn xây dựng bao gồm: Thùng sơn, bao bì, giẻ 

lau có dính sơn, xăng dầu hoặc hóa chất được sử dụng để lau chùi máy móc thiết bị. 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng ngày trong giai đoạn này khoảng 0,5 

kg/ngày tương đương với 11 kg/tháng. 

Bảng 4. 20.Danh mục CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án 

Số 

TT 
CTNH Mã CTNH 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Dầu nhớt thải 17 06 01 1 

2 Giẻ lau nhiễm dầu 18 01 01 1 

3 Sơn, vụn sơn thải, vật dụng chứa sơn 16 01 09 2 

4 Thùng nhựa có chứa chất thải nguy hại 11 02 01 2 

5 Phế thải kim loại bị nhiễm các thành phần nguy hại 11 04 01 5 

Tổng 11 

Nguồn: Trung tâm phân tích và đo đạc Môi Trường Phương Nam tổng hợp 

1.1.3.2.Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn từ các phương tiện giao thông và thiết bị thi công 

Quá trình thi công các hạng mục công trình của Dự án sẽ có phát sinh tiếng ồn 

đáng kể, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân sống lân cận 

trong khu vực và công nhân làm việc trong công trường xây dựng. 
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Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các thiết bị máy móc trên công trường được 

thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 21.Mức ồn sinh ra từ hoạt động của thiết bị thi công trên công trường 

STT Thiết bị 
Số 

lượng 

Mức ồn (dBA), cách nguồn ồn 1,5 m 

Tài liệu (1) Tài liệu (2) 

1 Máy đào 1 93,0 - 

2 Máy khoan 1 - 87,0 - 88,5 

3 Xe tải 1 - 82,0 - 94,0 

4 Máy trộn bê tông 1 75,0 75,0 - 88,0 

5 Máy ép cọc 1 75,0 95,0 - 106,0 

6 Máy hàn   1 72,0 – 84,0 - 

Nguồn: Tài liệu (1) – Đinh Xuân Thắng (2007). Tài liệu (2) - Mackernize, L.Da, 1985 

Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng và có thể dự đoán theo công thức 

sau:Lp(x) = Lp(xo) + 20 log10(xo/x) 

Trong đó:Lp(xo): mức ồn cách nguồn 1,5m (dBA); xo = 1,5m; Lp(x): mức ồn tại vị trí 

cần tính toán (dBA); x: vị trí cần tính toán (m) 

Bảng 4. 22. Tác động của tiếng ồn đối với sức khỏe con người 

Mức ồn 

(dBA) 
Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe con người 

65 Giới hạn tiện nghi sinh hoạt. Quấy rầy công việc, sinh hoạt. Bắt đầu 

có ảnh hưởng xấu về tâm sinh lý con người. 

70 - 75 Quấy rầy. Bắt đầu gây khó chịu. Phải to giọng khi nói chuyện. 

80 Khó chịu. Chưa gây ảnh hưởng xấu tới tai khi tiếp xúc lâu dài. 

85 Bắt đầu gây bệnh nặng tai và bệnh điếc (10% bị điếc sau 40 năm tiếp 

xúc). 

90 Rất khó chịu. Rất khó nói chuyện. 

100 - 110 Tiếng ồn rất lớn. Gây tổn thương không hồi phục ở tai khi làm việc 

lâu dài. 

120 - 130 Gây đau tai. 

150 Tức khắc gây tổn thương thính giác. 

    Nguồn: Âm học và kiểm tra tiếng ồn, Nguyễn Hải, Nhà xuất bản Giáo dục, 1997 

Như vậy, hoạt động xây dựng tại công trường của Dự án sẽ ảnh hưởng đến sức 

khỏe của công nhân và người dân sống lân cận nếu không có các biện pháp quản lý và 

thi công hợp lý. 

b. Tác động do độ rung và nhiệt thừa từ quá trình thi công 

Hoạt động thi công tại công trường của Dự án sẽ có phát sinh rung động và 

nhiệt thừa từ việc sử dụng các phương tiện, máy móc làm việc và các quá trình thi 

công có gia nhiệt, nhất là khi thời tiết nóng bức.  
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Bảng 4. 23.Mức gia tốc rung của một số thiết bị thi công 

STT Thiết bị 
Mức gia tốc rung (dB) QCVN 

27:2010/BTNMT Cách nguồn 10 m Cách nguồn 30 m 

1 Máy đào đất 80 71 

75 

2 Máy ủi 79 69 

3 
Xe vận tải 

hàng nặng 
74 64 

4 Xe lăn 82 71 

5 Máy nén khí 81 71 

Nguồn: Mackernize, 1985 

Ghi chú:  

QCVN 27:2010: Quy chuẩn số thiết bị thi công sẽ có phát sinh rung động và 

nhiệt thừa từ việc sử dụng các phương tiện. 

Vì vậy, khi tiến hành thi công xây dựng, Chủ đầu tư phải có các biện pháp để 

tránh ảnh hưởng rung động đến các nhà dân xung quanh khu Dự án và công nhân trực 

tiếp làm việc. 

Ô nhiễm nhiệt trong giai đoạn thi công xây dựng dự án chỉ xảy ra tại công đoạn 

gia công với máy hàn và vào thời điểm trời nắng to. Như vậy để bảo vệ sức khỏe công 

nhân thi công với máy hàn Chủ dự án phải có biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt 

tới công nhân làm việc trực tiếp tại công trường. 

c. Tác động đến kinh tế, xã hội địa phương 

(1). Tác động có lợi 

- Tạo công ăn, việc làm cho người dân trong khu vực. 

- Tạo một cảnh quan kiến trúc, cảnh quan du lịch cho khu vực. 

- Hoạt động buôn bán trong khu vực sẽ phát triển. 

(2). Tác động có hại 

Trong thời gian xây dựng, số lượng công nhân tập trung tại khu vực dự án 

khoảng 50 người cùng với các loại máy móc tham gia thực hiện xây dựng. Sự tập 

trung công nhân tại khu vực dự án có thể làm phát sinh những tác động tiêu cực đến 

môi trường: 

Do một số khác biệt về cách sống, thu nhập và văn hóa giữa công nhân xây 

dựng và người địa phương nên có thể dẫn đến mâu thuẫn, chủ yếu là giữa các thanh 

niên. Vấn đề này có xảy ra hay không phụ thuộc vào hiệu quả của công tác quản lý an 

ninh tại khu vực của đơn vị xây dựng và chính quyền địa phương.  

Tệ nạn xã hội: Khả năng tăng thêm tệ nạn xã hội trong khu vực hoàn toàn có 

thể xảy ra. Việc tạm định cư của nhiều công nhân từ nhiều vùng khác nhau tới khu 

vực dự án có diện tích hạn chế thường có nguy cơ tăng thêm các tệ nạn trong xã hội 

như: rượu chè, cờ bạc, ma túy, trộm cắp, mại dâm… 

Ý thức vệ sinh kém dẫn đến gây ô nhiễm môi trường do nước thải, rác thải sinh 

hoạt.  

Tuy nhiên dự án sẽ sử dụng phần lớn lao động tại địa phương, chỉ một số ít các 

cán bộ kỹ thuật từ nơi khác đến. Do đó sẽ hạn chế tác động của công nhân. Đồng thời, 

chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp tổ chức giám sát công nhân chặt chẽ và yêu cầu 
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công nhân tuân thủ tốt nội quy thi công. Do đó nguồn gây tác động tiêu cực do tập 

trung công nhân là không đáng kể. 

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

1.2.1. Giảm thiểu các tác động nguồn liên quan đến chất thải 

a. Hạn chế tác động đối với môi trường không khí 

(1). Đối với bụi do san lấp  

    Hoạt động thi công san lấp cần được tính đến thời gian thực hiện, không thực 

hiện vào thời gian mưa nhiều nhằm hạn chế nước mưa cuốn trôi đất cát ảnh hưởng lên 

nguồn nước của khu vực. Do đó hoạt động san lấp của dự án sẽ hạn chế các tác động 

đến môi trường.  

    Tưới nước tại các khu vực đào, đắp và san lấp nhằm hạn chế bụi phát tán vào môi 

trường không khí.  

    Che chắn những khu vực đang thi công có phát sinh bụi. 

    Tần suất tưới: vào mùa khô, thực hiện tưới 01 lần/ngày vào khoảng thời gian đầu 

giờ chiều mỗi ngày làm việc, đặc biệt vào những ngày khô hanh cần tăng số lần tưới 

nước lên 2 lần/ngày vào buổi sáng và chiều. 

(2). Đối với các phương tiện máy móc phát sinh bụi và khí thải 

 Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy định 

của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép 

hoạt động.  

 Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị máy móc, đảm bảo tình trạng kỹ 

thuật tốt.  

  Xe vận chuyển đất cần phải được phủ bạt, hạn chế sự phát tán bụi trong khi vận 

chuyển gây ô nhiễm cục bộ môi trường không khí.  

 Các xe vận chuyển đất không được quá đầy, vượt quá tải trọng cho phép của xe.  

 Các loại máy đào, máy ủi,... được phân bố đều tại từng vị trí thực hiện, không tập 

trung tại cùng một địa điểm và một thời gian để hạn chế sự tập trung các khí thải từ 

máy móc tại cùng một khu vực.  

 Thc loại  các biện pháp thu gom chất thải rắn sinh hoạt, xác bã thực vật trong ngày. 

Tránh tình trạng để chất thải phân hủy tạo các chất ô nhiễm môi trường không khí, 

ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân. 

 Trong quá trình sơn: Sử dụng sơn nước không sử dụng sơn gốc dầu. Trang bị khẩu 

trang đảm bảo an toàn cho người thi công. Sau khi sơn xong mở cửa tạo sự thông 

thoáng tối đa trong phòng, hạn chế người làm việc bên trong để hơi sơn phát tán rồi 

mới tiếp tục cho người vào làm việc và chỉ ở khi sơn đã khô hoàn toàn để hạn chế 

nguy cơ bị ngộ độc do nồng độ hơi sơn cao. Không sơn trong điều kiện mưa, gió 

mạnh... Đối với bề mặt tường mới trát, nên chờ từ 21 – 28 ngày trong điều kiện thời 

tiết khô ráo mới tiến hành sơn. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng, hạn chế pha loãng 

sơn cho dễ quét,... Thi công sơn trong một phòng theo trình tự từ ngoài vào trong (sơn 

gần cửa ra vào đi vào trong nhà), từ trên xuống dưới (đối với một mảng tường). Mỗi 

ngày, cần rửa thật sạch dụng cụ trước và sau khi thi công, không để lẫn lộn sơn cũ mới. 

Nên chọn sơn lót và sơn hoàn thiện cùng một hãng để tránh sự khác biệt về hóa chất. 

(3). Đối với hoạt động vận chuyển và bốc nguyên nhiên vật liệu 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường       Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu 

39 

 

 - Quy định thời gian thi công và vận chuyển nguyên vật liệu để tránh gây ảnh hưởng 

đến thời gian nghỉ ngơi của dân cư xung quanh khu vực dự án, (Thời gian thi công có 

thể diễn ra trong khoảng thời gian  từ 7h – 11h30 và 13h -17h30), đồng thời tránh vận 

chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm và giờ tan học của học sinh (10h30-11h30 và 

16h30-17h30) 

- Không chở vật liệu xây dựng, đất đá quá đầy, quá tải. Các xe vận chuyển vật liệu 

phải được phủ kín khi vận chuyển nhằm hạn chế sự phát tán bụi trên đường vận 

chuyển. Nếu xảy ra tình trạng rơi vãi, Chủ dự án sẽ bố trí công nhân dọn sạch các vật 

liệu rơi vãi trên đường vận chuyển. 

- Sử dụng xe vận chuyển đã qua kiểm định của cơ quan chức năng, đảm bảo khối 

lượng khí thải và độ ồn phát sinh khi hoạt động nằm trong giới hạn cho phép. Sử dụng 

nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ. Không chở nguyên vật liệu quá đầy hay quá 

tải trọng. 

  Khu vực bốc dỡ nguyên nhiên liệu cần được che chắn xung quanh, được bố trí cách 

xa lán trại, nơi thường xuyên tập trung đông người. 

  Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Các phương tiện đi ra khỏi công 

trường phải được rửa vệ sinh. 

  Hạn chế vận chuyển vào giờ có mật độ người qua lại cao. 

  Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra vào công trường, lối rẽ, tại những 

vị trí dễ xảy ra tai nạn, đề phòng tai nạn. 

  Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực đang thi công. 

b. Hạn chế tác động đối với môi trường nước 

 (1). Nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn này số lượng công nhân tham gia xây dựng không quá nhiều 

(khoảng 100 người), lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày không đáng kể.  

Hoạt động thi công xây dựng của toán dự án diễn ra trong thời gian khá dài 

(tổng thời gian thực hiện là 24 tháng). Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ gây tác 

động đáng kể trong suốt quá trình thực hiện. Do đó chủ dự án sẽ thực hiện các biện 

pháp nhằm giảm thiểu tác động của lượng nước thải này. Chủ đầu tư sẽ sử dụng 01 

nhà vệ sinh lưu động tạm thời có kích thước: 900 x 1.300 x 2.420m, dung tích bể chứa 

chất thải 400L, bể chứa nước dự trữ 400L đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của công 

nhân trên công trường. Trong khoảng thời gian lưu chứa từ 6 – 8 tháng, cặn tươi sẽ bị 

phân hủy sinh học trong điều kiện kỵ khí sinh gas và các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả 

xử lý đạt khoảng 80%. Phần cặn bùn tự hoại định kỳ sẽ được hút thải bỏ bởi đơn vị có 

chức năng.  

(2). Nước mưa 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, địa điểm dự án đã có hệ thống thu gom 

nước mưa, nên chủ dự án sẽ thực hiện: 

 Thu gom và quản lý tốt lượng xác bã thực vật và các loại chất thải rắn khác phát 

sinh, tránh bị cuốn theo nước mưa.  

 Không để các thành phần nguyên nhiên vật liệu gần dòng chảy.  

 Tăng cường vệ sinh công trường, che phủ các bãi vật liệu, bãi thải, nơi để hoá chất, 

xăng dầu để tránh nước mưa.  
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 Bố trí kho chứa vật liệu ở vị trí thích hợp, các nguyên nhiên vật liệu độc hại đặt 

tránh xa nguồn nước, xa các con rạch, tránh lan truyền các chất độc hại vào nguồn 

nước. 

 Nước mưa được thu gom bằng hệ thống mương rãnh thoát nước, mương có kích 

thước rộng 0,6 m và sâu 0,4 m, cách 50 m lại bố trí một hố ga để lắng cát, nước mưa 

chảy vào khu vực hố lắng để hạn chế CTR trong nước mưa trước khi nước mưa thoát 

vào cống thoát nước mưa chung của khu vực. Định kỳ 6 tháng/lần nạo vét cống thoát 

nước mưa trong khu vực dự án kết nối với hệ thống thoát nước bên ngoài. 

 (3). Nước thải xây dựng 

Phải đảm bảo nước thải trong quá trình xây dựng không để chảy tràn lan ra khu 

vực xung quanh gây ô nhiễm nguồn nước, tắc nghẽn cống thoát cũng như làm mất mỹ 

quan đô thị. Trong quá trình thi công cần thực hiện an toàn về máy móc, thiết bị thi 

công, hạn chế tối đa rò rỉ dầu mỡ trong quá trình thi công. Vào mùa mưa, hạn chế thi 

công. Thu gom và quản lý tốt lượng xác bã thực vật và các loại chất thải rắn khác phát 

sinh, tránh bị cuốn theo nước mưa 

c. Hạn chế tác động do chất thải rắn 

(1). Chất thải rắn sinh hoạt 

 Nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi. 

 Bố trí các thùng rác để thu gom chất thải của công nhân. Chủ dự án sẽ đặt 02 

thùng rác tại khu vực lán trại của công nhân.  

 Tần suất thu gom: Được thu gom hàng ngày. 

 Hình thức xử lý: Chủ dự án ký hợp đồng thu gom với đơn vị có chức năng tại địa 

phương tới thu gom hàng ngày và xử lý. 

(2). Chất thải nguy hại 

 Chủ dự án sẽ bố trí khu vực lưu chứa, đồng thời trang bị phương tiện thu gom, lưu 

trữ chất thải nguy hại theo đúng quy định. Chất thải nguy hại sẽ được chứa trong 

thùng riêng (01 thùng) và được đặt kế bên thùng chứa chất thải sinh hoạt gần lán trại 

của công nhân.  

 Tần suất thu gom: Được thu gom hàng ngày vào thùng chứa có lắp đậy. 

 Hình thức xử lý: Khi số lượng đủ lớn chủ đầu tư sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ 

CTNH phát sinh do xây dựng cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo đúng 

quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quản lý chất thải nguy hại. 

(3). Chất thải xây dựng 

Chất thải phát sinh trong hoạt động xây dựng phần lớn là các thành phần vô cơ 

như đất, đá, cát rơi vãi; các loại vụn sắt thép, gỗ vụn…. 

 Đối với các loại có thể tái sử dụng như vụn sắt thép, bao bì xi măng,… sẽ được 

thu gom, tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Lượng chất thải này sẽ được tập trung trong 

kho chứa của công trường. Định kỳ hàng tháng các thành phần này được bán phế liệu.  

 Các thành phần còn lại được tập trung tại khu vực tập trung chất thải tạm thời. 

Khu vực này có thể được bố trí tại một khoảng đất trống gần khu vực thi công trên 

công trường. Các loại chất thải này được vận chuyển đến bãi rác để xử lý. Cần phải 

vận chuyển sớm tránh hiện tượng ùn tắc và chiếm chỗ trên công trường.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường       Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu 

41 

 

+   Tần suất: ít nhất là 01 lần/tuần. 

+   Đơn vị thu gom: Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác địa phương để 

vận chuyển lượng chất thải này về bãi chôn lấp của địa phương. 

1.2.2. Giảm thiểu tác động nguồn không liên quan đến chất thải 

a. Khống chế ô nhiễm do tiếng ồn, rung  

 Lập kế hoạch xây dựng hợp lý sao cho những nguồn gây ồn không thể tránh khỏi 

chỉ xảy ra vào những thời điểm ít tập trung người trong khu vực ảnh hưởng. Thực hiện 

vận hành các loại máy móc thiết bị trong giới hạn giờ lao động từ 7-11h30 và từ 13-

17h30. Không vận hành vào các giờ nghỉ trưa, tối. 

 Lựa chọn các thiết bị mới, có độ ồn phát sinh thấp.  

 Điều phối hoạt động xây dựng để giảm mức độ tập trung của các hoạt động gây 

ồn đến mức thấp nhất. Đối với những trường hợp bắt buộc phải sử dụng những thiết bị 

gây ồn và rung cao cần phải sắp xếp sao cho trường hợp này chỉ xảy ra trong một 

khoảng thời gian càng ngắn càng tốt và vào thời điểm ít tập trung đông người ở khu 

vực chịu ảnh hưởng. 

 Đặt các thiết bị phát sinh tiếng ồn, rung lên các đệm lò xo hay cao su, nhằm giảm 

độ ồn và rung. 

 Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị máy móc, đảm bảo tình trạng kỹ 

thuật hoạt động tốt.  

b.Vệ sinh môi trường và an toàn lao động 

Quá trình thi công xây dựng của dự án được xây dựng dựa trên những quy 

định: về vệ sinh và an toàn lao động (TCVN 5308-1991), an toàn điện (TCVN 4086-

1995), phòng chống cháy, nổ (TCVN 3254-1989, TCVN 3255-1986) và quy chuẩn 

xây dựng 1996. Cụ thể: 

 Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công, vấn đề 

bố trí máy móc thiết bị, biện pháp phòng ngừa tai nạn điện, thứ tự bố trí các kho, bãi, 

nguyên vật liệu, lán trại tạm, vấn đề chống sét,… 

  Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại.  

  Thiết kế chiếu sáng cho những nơi làm việc ban đêm. 

  Lập hàng rào cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy 

nổ. 

  Che chắn những khu vực phát sinh bụi và dùng nước để tưới đường giảm bụi. 

  Qui định nơi đổ rác, tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi 

trường do công nhân xây dựng thải ra. 

  Thi công xây dựng, lắp giàn giáo, thiết bị trên cao sẽ có trang bị dây neo móc an 

toàn. 

  Các biện pháp bảo vệ an toàn lao động cho công nhân là không thể thiếu. Do vậy, 

công nhân sẽ được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như: quần áo bảo hộ 

lao động, mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng,… 

  Trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định. Liên hệ với các 

đơn vị có chức năng để khắc phục khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 
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  Phân bố người thực hiện công tác vệ sinh, quét dọn hàng ngày trong khu vực dự 

án, trước cổng và xung quanh tường bao của dự án. 

 Xe cộ vận chuyển được phủ bạt che kín, đảm bảo nguyên liệu không bị thất thoát, 

rơi vãi trên suốt tuyến đường vận chuyển, đảm bảo mỹ quan đô thị. 

 Có bảo vệ quản lý và thanh tra và giám sát công tác vệ sinh khu vực phía trước và 

xung quanh tường rào của dự án để ngăn không cho tụ tập bán hàng rong và các tệ nạn 

phát sinh gây mất trật tự, an ninh. 

Những biện pháp nói trên là những biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường, an 

toàn lao động và sức khỏe công nhân. Trong quá trình thực hiện chủ đầu tư sẽ bổ sung 

các biện pháp cụ thể, thích hợp để đạt được những kết quả tích cực hơn. 

c. Giảm thiểu tác động các vấn đề xã hội phát sinh 

 Thuê công nhân xây dựng là người địa phương để thuận lợi trong quá trình thi 

công. 

 Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nếp sống văn minh đối với công nhân 

thi công. 

 Xác định nơi cư ngụ tạm thời cho công nhân thi công không phải là người địa 

phương. Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong quản 

lý công nhân xây dựng khi  lưu trú tại địa bàn. 

 Thiết lập nội quy sinh hoạt cụ thể, đầy đủ cho công nhân. 

 Có biện pháp quản lý chặt chẽ công nhân và tăng cường tuần tra tại khu vực bên 

trong và bên ngoài công trường (đặc biệt là vào ban đêm) để tránh các tệ nạn xã hội 

phát sinh. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất 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.Khí thải và tiếng ồn 

- Khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải: Khí thải phát sinh từ các phương 

tiện giao thông ra vào của sinh viên và giáo viên. Khói thải của động cơ chứa bụi, SO2, 

NOx, COx, … 

- Tiếng ồn: Tiếng ồn do các phương tiện giao thông vận tải ra vào. 

2.1.2. Nước thải  

Các nguồn phát sinh nước thải của cửa hàng bao gồm nước mưa chảy tràn và 

nước thải sinh hoạt. 

 Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn trong khuôn viên cơ sở cuốn theo đất cát, rác thải trên 

đường,… có hàm lượng chất gây ô nhiễm không lớn. Lượng nước này có lưu lượng 

không ổn định. Vào mùa mưa thì lượng nước thải của chủ yếu là nước mưa có thành 

phần khá ổn định.  

 Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của cơ sở phát sinh từ quá trình hoạt động sinh hoạt phát 

sinh từ các nguồn (khu vệ sinh, ký túc xá,…). Lượng nước thải phát sinh ước tính 
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405,11 m3/ngày đêm. Nước thải sinh hoạt với thành phần chủ yếu là các hợp chất hữu 

cơ (BOD; COD), chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất dinh dưỡng (N; P), vi khuẩn,… 

Bảng 4. 24: Tính toán lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

STT ĐỐI TƯỢNG DÙNG NƯỚC LƯU LƯỢNG NƯỚC 

CẤP SINH HOẠT 

(m3/ngày) 

LƯU LƯỢNG 

NƯỚC THẢI SINH 

HOẠT 

(100% LƯỢNG 

NƯỚC CẤP) 

(m3/ngày) 

1 2 3 4 

Nước sinh hoạt(Qsh)   

- Căn tin 15 15 

- Nước thải vệ sinh 150 150 

 Nước cấp vệ sinh từ khối nhà học 112,5 112,5 

 Nước cấp vệ sinh từ khối hiệu bộ 4,5 4,5 

 

Nước cấp  vệ sinh cho nhà thể 

thao 15 15 

 

Nước cấp vệ sinh cho khối hội 

trường 18 18 

- Khu ký túc xá 240 240 

Nước thải phòng thí nghiệm (QTN) 0,5 0,11 

TỔNG 405,5 405,11 

(Nguồn: Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu) 

 Nước thải từ phòng thí nghiệm 

  Với lưu lượng khoảng 0,11 m3/ngày, nước thải phòng thí nghiệm chủ yếu phát 

sinh từ quá trình xúc rửa bình và nước rửa tay sau thí nghiệm nền nồng độ hóa chất 

trong nước thải không cao. Tuy nhiên lượng nước thải này nếu chưa qua xử lý mà thải 

ra môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường. Do đó khi đi vào hoạt động Chủ dự án sẽ 

thu gom lượng nước thải này vào thùng chứa và tiến hành thuê đơn vị có chức năng 

thu gom và vận chuyển đi xử lý định kỳ. 

2.1.3. Chất thải rắn  

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Rác thải sinh hoạt phát sinh từ khu hiệu bộ, giảng đường, ký túc xá... rác thải 

sinh hoạt ước tính với khối lượng khoảng 1.200 kg/ngày. Thành phần rác thải sinh 

hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ: thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau,... Và các loại vỏ đồ hộp 

bằng thuỷ tinh, nilon, kim loại. Nếu không có biện pháp thu gom, lưu trữ và xử lý hợp 

lý, quá trình phân huỷ các hợp chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt sẽ phát sinh mùi, 

các loại dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh viên và giáo viên. 

 Chất thải rắn nguy hại 

Các chất thải rắn nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động bao gồm những 

loại như: 

 Bóng đèn huỳnh quang thải: 0,1 kg/tháng 
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 Giẻ lau nhiễm dầu: 0,2 kg/tháng. 

 CTNH từ phòng thí nghiệm: CTNH từ phòng thí nghiệm gồm nước tráng ống 

nghiệm, hóa chất thải (gồm muối vô cơ, hữu cơ, các dung môi hữu cơ, các loại axit vô 

cơ). 

 Bùn thải từ HTXLNT:  

Nước thải sinh hoạt có chứa thành phần hữu cơ cao nên trạm xử lý nước thải 

của Dự án sử dụng phương pháp công nghệ bùn hoạt tính hiếu khí Aerotank. Lượng 

bùn sinh ra chủ yếu từ bể xử lý sinh học với các thành phần được tình bày trong bảng. 

Bảng 4. 25.Thành phần hóa học của bùn từ bể sinh học 

(Đơn vị tính % trọng lượng khô) 

Loại bùn Chất hữu cơ Nitơ Phốt pho Kali Chất béo 

Bùn sinh học 65-75 3,4 2,3 0,3-0,4 2,6 

Nguồn: Trần Hiếu Nhuệ - Quản lý chất thải rắn _NXB Xây dựng, 2001 

Khối lượng bùn phát sinh từ bể sinh học được tính theo công thức sau: 

Gbùn = 0,8.Css + 0,3. CBOD 

Trong đó : 

- Gbùn : Khối lượng bùn phát sinh (kg/ngày) 

- SS : Hàm lượng cặn lơ lửng trong nước thải (kg/ngày) 

- BOD : Hàm lượng BOD trong nước thải (kg/ngày) 

- Tương ứng với độ tro của cặn Z=0,3 

Gbùn HTXLNT= 0,8*(0,6kg/m3x480m3/ngày) + 0,3*(0,3kg/m3x480m3/ngày) = 273,2 

kg/ngày. 

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

2.2.1. Khí thải và tiếng ồn 

 Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ phương tiện giao thông đi lại của 

dự án 

- Tất cả các phương tiện giao thông khi ra vào dự án đều phải đăng ký tại phòng bảo 

vệ; không sử dụng và không cho phép các phương tiện đã quá hạn sử dụng vào dự án; 

- Thực hiện đầy đủ các chương trình giám sát theo đúng luật môi trường đề ra; 

-  Đối với nhân viên giữ xe và người gửi xe, không được hút thuốc khi ra vào các bãi 

giữ xe; 

-  Toàn bộ hệ thống thiết bị thông hơi, thông gió, hệ thống làm mát điều hòa đều 

được dẫn từ các hệ thống ống nhánh đến ống chính cao hơn tầng mái của dự án. 

-  Vệ sinh và phun nước thường xuyên đường nội bộ khi thời tiết khô nóng. 
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- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Diện 

tích trồng cây xaanh của dự án là 16,86%. 

 Các biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn 

- Tiếng ồn phát sinh do phương tiện ra vào dự án. Hạn chế tiếng ồn phát sinh từ 

nguồn này như sau: 

+ Bố trí dòng xe ra vào hợp lý, đặc biệt vào giờ tan tầm, hạn chế bấm còi gây tiếng ồn. 

+ Bố trí đường ra và vào của xe khác nhau dễ kiểm soát và không tập trung cùng lúc 

nhiều phương tiện. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị máy móc, đảm bảo tình trạng kỹ 

thuật tốt.  

- Hoạt động máy phát điện: 

+ Sử dụng máy phát điện hiện đại, ít gây ồn. 

+ Lắp đệm chống ồn, rung trong quá trình lắp đặt máy phát điện. 

+ Bố trí máy phát điện trong buồng cách âm. 

+ Tại các phòng máy kỹ thuật có phát sinh độ ồn cao, chủ dự án sẽ sử dụng loại vật 

liệu là xốp cách âm, cách nhiệt, độ dày 25 mm. 

2.2.2. Nước thải 

a. Nước mưa chảy tràn 

Sơ đồ thoát nước mưa 

 

- Nước mưa chảy tràn trên mặt đường, sân của toàn khu vực được thu gom bằng 

các cửa thu nước mưa. 

- Thu gom toàn bộ nước mưa trên mái của toà nhà được thu qua các phễu thu có 

cầu chắn rác chảy vào các ống đứng thoát nước mưa của từng trục đi trong hộp kỹ 

thuật, sau đó chảy vào các mương thoát quanh dự án. 

- Kết cấu hệ thống thoát nước xung quanh nhà: 

+ Mương thoát nước là mương kín, mương đục lỗ B400 được xây bằng gạch (xem bản 

vẽ). 

+ Hố ga: được xây bằng bê tông có cửa thu nước, lưới chắn rác, cao độ đáy hố ga thấp 

hơn cao độ đáy cống là 30cm (xem bản vẽ). 

b. Nước thải sinh hoạt 

- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt: 

Nước mưa 

chảy tràn 

 Song chắn rác 

Thoát ra cống thoát 

chung khu vực 
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+ Thu gom toàn bộ nước thải từ chậu tiểu, chậu xí thu về ống đứng thoát nước, chảy 

về bể tự hoại, nước sau bể tự hoại đi vào hố ga ngăn mùi. Thu gom toàn bộ nước thải 

từ cái chậu rửa, sàn thu về ống đứng thoát nước rửa, đi vào hố ga ngăn mùi sau. Nước 

sau hố ga ngăn mùi cho chảy về bể xử lý nước thải toàn khu. 

+ Các ống đứng thoát nước được thông hơi lên mái, cao khỏi mái 0,7m. 

+ Ống thông hơi đặt song song với ống đứng thoát nước, thông hơi cho ống thoát 

nước.  

+ Tất cả các thiết bị vệ sinh nối vào ống nhánh của mạng thoát nhánh đều nối với một 

tê kiểm tra. Ngoài các tê kiểm tra bố trí trên các điểm hội tụ chính của mạng nhánh. 

Bố trí tê thống tắc trên các ống đứng thoát nước, 2 tầng đặt 1 tê thông tắc, để tiện kiểm 

tra thông tắc. 

+ Nước thải được thu gom theo đường ống ᴓ 250, ᴓ 300 đưa về bể tự hoại xử lý sơ bộ 

sau đó nước thải được dẫn về HTXLNT tập trung của dự án công suất xử lý 450 

m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT loại B, Kq = 0,9; Kf = 1. 

Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sau khi xử lý được đấu nối với cống có 

đường kính D400 trên đường giao thông vào hệ thống thoát nước thải chung của thành 

phố nằm trên đường 3/2, nước thải cuối cùng được thoát ra Sông Cửa Lấp. 

- Tính toán bể tự hoại 

Nguyên tắc hoạt động của bể này là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng. Hiệu 

quả xử lý theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và theo BOD5 là 60 – 65 %. 

Thể tích bể tự hoại phục vụ cho khu dự án như sau:   

Tổng số người tại dự án: 7.800 người  

Thế tích phần nước: Wn = (a x N x T)/1.000  = (20 x 7.800 x 2)/1.000 = 308 m3 

Trong đó: 

- a: tiêu chuẩn nước thải tính trên đầu người vào bể tự hoại, a = 20 l/người/ngày 

- N: tổng số người tại khu dự án, N = 7.800 người; 

- T: thời gian lưu nước tại bể tự hoại, T = 2 ngày 

Thể tích phần bùn: 

Wb = a x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2/(100 – P2) x 1000 = 0,5x7.800x180x(100-

95)x0,7x1,2/((100-90)x1000) = 291,06 m3. 

(Nguồn: Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Trần Văn Nhân & Ngô Thị Nga, 1999). 

Trong đó: 

- a: tiêu chuẩn lắng cặn cho 1 người, a = 0,4 – 0,5 l/người.ngđ 

- N: tổng số người tại khu dự án, N = 7.800 người; 

- t: thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 90 – 180 ngđ  

- 0,7: hệ số tính đến 30% cặn đã được phân hủy 

- 1,2: hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại trong bể tự hoại (lượng vi khuẩn cần thiết 

xử lý cặn tươi) 

- P1: độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

- P2: độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 
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Theo đó: Wb = 291,06 m3 

Tổng thể tích bể tự hoại phục vụ cho khu khách sạn của dự án là: W = Wn + Wb = 

308 + 291,06 = 599,06 m3 ≈ 600 m3. 

 Dự án xây dựng 08 bể tự hoại nằm tại các khu giảng đường 9 (02 bể 150 m3), 

ký túc 7-9 tầng (03 bể 150 m3), căn tin ( 01 bể ), hiệu bộ (01 bể), hội trường( 01 bể ). 

  

Hình 1. 2.  Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc 

1- Ống dẫn nước thải vào bể. 2- Ống thông hơi. 3- Nắp thăm (để hút cặn). 

4- Ngăn định lượng xả nước thải. 

  Bể tự hoại được thiết kế theo kiểu bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại 3 ngăn là bể 

phản ứng kỵ khí với các vách ngăn và ngăn lọc kỵ khí dòng hướng từ trên xuống. Bể 

tự hoại 3 ngăn là công trình đồng thời làm hai chức năng lắng và phân hủy cặn lắng.  

 Cặn lắng giữ lại trong bể từ 6 – 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ 

khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nước thải 

sau khi qua ngăn lắng sẽ được thoát ra ngoài theo ống dẫn. Trong mỗi bể tự hoại đều 

có ống thông hơi để giải phóng lượng khí phát sinh trong quá trình lên men yếm khí 

và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. Ưu điểm của bể tự hoại là cấu tạo 

đơn giản, quản lý dễ dàng và có hiệu quả xử lý tương đối cao. Hiệu quả xử lý của hầm 

tự hoại với thể tích đủ là 60%.  

  Bể tự hoại chỉ có chức năng làm giảm các chỉ tiêu gây ô nhiễm, không đảm bảo 

xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Nhưng hiện nay, do lượng nước thải phát sinh hàng 

ngày tại cơ sở tương đối ít, quy mô sử dụng nhỏ nên nước thải sau khi được xử lý qua 

bể tự hoại sẽ cho thoát ra ngoài môi trường. Cơ sở sẽ định kỳ cho hút cặn tại hầm tự 

hoại và thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước đảm bảo không gây tắc nghẽn, ứ 

đọng. Ngoài ra, cơ sở thường xuyên bổ sung vi sinh vào hầm tự hoại để tăng hiệu quả 

xử lý. 

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại được dẫn về HTXLNT tập trung 

của dự án công suất 450 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT loại B 

trước khi đấu nối với hệ thống thoát nước thải chung của thành phố nằm trên đường 

3/2. 

 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải được thể hiện  
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Hình 1. 3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 

NƯỚC 

THẢI KHU 

NHÀ BẾP 

BỂ TÁCH MỠ  

B-01 

BỂ ĐIỀU HÒA 

B-02 

BỂ ANOXIC   

B-03 

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ 

B-04 

BỂ LẮNG 

B-05 

BỂ TRUNG GIAN 

B-06 

 

 

THOÁT RA NGUỒN TIẾP NHẬN 

QCVN: 14:2008/BTNMT/CỘT B 

BỂ CHỨA 

BÙN B09 

B-07 

Không khí  

Nước tuần 

hoàn 

Không khí 

Chlorine  

Dầu mỡ 

Xử lý BỂ  TỰ HOẠI 

 

NƯỚC 

THẢI NHÀ           

VỆ SINH 

Xử lý 

BỒN LỌC ÁP LỰC 

BỂ THU 

BÙN B-08 

Bùn tuần 

hoàn 

BỂ KHỬ TRÙNG 

B-07 
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 Thuyết minh công nghệ 

Nước thải từ khu vực nhà bếp được loại bỏ dầu và mỡ nổi bằng bể tách dầu tại 

khu vực hệ thống xử lý. Nước sau khi tách dầu sẽ chảy về bể điều hòa. 

Cặn bẩn trong nước thải từ các khu vực vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự 

hoại trước khi chảy vào hệ bể điều hòa. Bể tự hoại có chức năng lắng cặn bẩn và phân 

hủy kị khí chất bẩn hữu cơ trong nước thải. Bùn lắng trong bể được lưu giữ và phân 

hủy trong 1 thời gian dài và định kỳ từ 3 đến 6 tháng được hút ra bằng xe hút bùn 

chuyên dụng. 

Nước thải rửa sàn cũng được dẫn về Bể điều hòa. Bể điều hòa có chức năng 

điều hòa lưu lượng, thành phần tính chất nước thải và nhiệt độ nước thải, tránh tình 

trạng quá tải vào các giờ cao điểm. Do đó giúp cho Hệ thống xử lý làm việc ổn định 

đồng thời giảm kích thước các công trình đơn vị phía sau. Trong bể điều hòa có bố trí 

hệ thống phân phối khí nhằm mục đích xáo trộn và giảm một phần các chất hữu cơ có 

trong nước thải.  

Nước thải từ bể điều hòa được bơm đều lên bể sinh học thiếu khí. Bể thiếu khí 

có chức năng phân hủy hợp chất hữu cơ và đề Nitrat hóa (khử Nitrat) trong điều kiện 

thiếu khí nhằm tăng cường quá trình xử lý Nitơ. Để tạo điều kiện tối ưu cho quá trình 

thiếu khí, hệ thống lắp 02 bơm nước tuần hoàn từ bể hiếu khí về bể thiếu khí. Nước 

thải sau khi ra khỏi bể thiếu khí được dẫn qua bể hiếu khí . 

 Trong bể sinh học hiếu khí, các chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan chuyển 

hóa thành bông bùn sinh học-quần thể vi sinh vật hiếu khí - có khả năng lắng dưới tác 

dụng của trọng lực. Nước thải chảy liên tục vào bể sinh học trong đó khí được đưa vào 

cùng xáo trộn với bùn hoạt tính (oxy hòa tan DO>2mg/l), cung cấp oxy cho vi sinh 

phân hủy chất hữu cơ nhờ hai máy thổi khí . Không khí được sục vào bể này phải đủ 

mạnh để đủ cung cấp oxy hòa tan cho các vi sinh vật (như  Pseudomonas, Bacillus, 

Alcaligene, flavobacterium, Cytophaga, Lactobacillus, Aromobacter…) sử dụng các 

chất ô nhiễm có trong nước thải như là nguồn cung cấp dinh dưỡng để sinh trưởng và 

phát triển, nhờ đó, quá trình xử lý được thực hiện. Có thể tóm tắt 2 quá trình này bằng 

2 phản ứng như sau: 

Phản ứng oxy hóa vật chất hữu cơ (quá trình sinh trưởng): 

  CxHyOz  + O2   CO2 + H2O  + Năng lượng 

+ Phản ứng tổng hợp vật liệu tế bào (quá trình phát triển).  

C6H6O3  +   NH3 +  O2   C5H7NO2 (Tế bào mới)   +   CO2  + H2O 

Tóm tắt:  VSV + C5H7NO2 (chất hữu cơ) + 5O2  5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV 

mới  (Nguồn: Nicholas P. Cheremisinoff, 1996; METCALF and EDDY, 

2003) 

Nhờ có giá thể và vật liệu đệm có định, vi sinh vật sẽ phát triển dính bám trong 

vật liệu đệm, nhờ đó, quá trình xử lý được thực hiện tại bể này. 

Sau một thời gian xử lý hiếu khí, lớp bùn hoạt tính sẽ được lắng tại Bể lắng, tại 

bể lắng bố trí bơm, một phần sẽ được tuần hoàn lại bể hiếu khí để duy trì mật độ vi 

sinh vật trong hệ thống, một phần sẽ được dẫn về bể chứa bùn. Định kỳ bùn ở bể chứa 

bùn sẽ được đem đi xử lý. 
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Nước thải sau bể lắng sẽ được tự chảy qua bể trung gian. Tại bể trung gian 

nước thải được bơm đến bồn lọc áp lực để loại bỏ chất rắn lơ lửng trước khi khử trùng. 

Nước thải sau bồn lọc sẽ chảy đến bể khử trùng. Tại bể khử trùng nước được bơm hóa 

chất bơm một lượng hóa chất khử những vi sinh còn trong nước thải trước khi thải ra 

môi trường.  

Nước thải sau xử lý sẽ đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột B, Kq = 

0,9; Kf = 1 và thải ra nguồn tiếp nhận. 

 Thông số kỹ thuật của Hệ thống XLNT 

 Bể thu gom, tách dầu mỡ 

 Chức năng:  

Bể được dùng để tách rác, làm nhiệm vụ trung chuyển nước thải về trạm xử lý 

tập trung.  

Bể điều hòa   

  Chức năng:  

Tiếp nhận toàn bộ nước thải, điều hòa lưu lượng và chất lượng nước thải, tránh 

quá tải cho hệ thống và giúp hệ thống hoạt động ổn định. Tại đây có đặt 02 bơm chìm 

chuyên dụng nhằm bơm nước thải vào bể thiếu khí.  

Bể sinh học thiếu khí (Anoxic) 

 Chức năng:  

Bể thiếu khí có chức năng phân hủy hợp chất hữu cơ và đề Nitrat hóa (khử 

Nitrat) trong điều kiện thiếu khí nhằm tăng cường quá trình xử lý Nitơ.  

Bể  sinh học hiếu khí  

 Chức năng:  

Tại bể hiếu khí nồng độ DO được duy trì ở mức 2 – 4 mg/L nhờ thiết bị cung cấp 

khí. Không khí được sục vào bể này phải đủ mạnh để đủ cung cấp oxy hòa tan cho các 

vi sinh vật (như  Pseudomonas, Bacillus, Alcaligene, flavobacterium, Cytophaga, Lactobacillus, 

Aromobacter…) sử dụng các chất ô nhiễm có trong nước thải như là nguồn cung cấp 

dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển, nhờ đó, quá trình xử lý được thực hiện. Có 

thể tóm tắt 2 quá trình này bằng 2 phản ứng như sau: 

+ Phản ứng oxy hóa vật chất hữu cơ (quá trình sinh trưởng): 

  CxHyOz  + O2   CO2 + H2O  + Năng lượng 

+ Phản ứng tổng hợp vật liệu tế bào (quá trình phát triển)  

C6H6O3  +   NH3 +  O2   C5H7NO2 (Tế bào mới)   +   CO2  + H2O 

Tóm tắt:  VSV + C5H7NO2 (chất hữu cơ) + 5O2  5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV 

mới  (Nguồn: Nicholas P. Cheremisinoff, 1996; METCALF and EDDY, 

2003) 

Bể lắng bùn  

 Chức năng:  
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 Bể lắng có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải. Bùn sau khi 

lắng có hàm lượng SS = 8.000 mg/L, một phần  sẽ tuần hoàn trở lại bể sinh học (25-

75% lưu lượng) để giử ổn định mật độ cao vi khuẩn tạo điều kiện phân hủy nhanh chất 

hữu cơ.  

Bể trung gian  

 Chức năng:  

 Lưu chứa nước thải để bơm đi lọc 

Bể khử trùng  

 Chức năng:  

 Khử trùng nước thải 

Bể thu bùn 

 Chức năng: 

Thu bùn từ bể lắng để tuần hoàn bùn về bể thiếu khí và hiếu khí. 

Bể chứa bùn 

  Chức năng: 

Chứa bùn dư thải bỏ từ bể hiếu khí 

Hệ thống van, đường ống, phụ kiện... 

 Ống dẫn khí chính inox 304, uPVC, Val khóa đồng,… 

 Ống dẫn nước uPVC, Val, khóa, các thiết bị phụ trợ. 

 Ống thu bùn, PVC, Val, khóa, các thiết bị phụ trợ. 

Hệ thống điện điều khiển : 

 Tủ điều khiển chế độ tay và tự động. 

 Dây cáp điện cadivi; 

c. Nước thải phòng thí nghiệm 

Nước thải được thu gom vào thùng chứa có nắp đậy lưu trữ tạm thời, định kỳ 

Chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định.  

2.2.3. Chất thải rắn 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 4. Sơ đồ thu gom rác sinh hoạt tại dự án 

  Tại các khu vực dự án đều bố trí thùng rác có nắp đậy, rác thải được thu gom 

Rác thải phát sinh từ các khu vực: ký 

túc xá, giảng đường, căntin,.. 

Thu gom thùng 

rác có nắp đậy 

Kho chứa 

rác 

Đơn vị thu 

gom rác địa 

phương 

Bãi chứa rác 

địa phương  

Xe hứng rác 

chờ sẵn tại 

nhà chứa rác 
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đưa về tập kết tại kho chứa rác thải, sau đó rác thải sinh hoạt chuyển giao cho đơn vị 

chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 

 Chất thải rắn nguy hại 

Chất thải nguy hại được thu gom, tách riêng biệt không để lẫn với các chất thải 

khác, được lưu trữ ở khu vực an toàn, lưu trữ tạm thời tại kho chất thải rắn 10 m2. 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định của Nhà Nước. 

2.2.4. Phòng chống sự cố môi trường 

Sự cố môi trường có thể xảy ra tại Cơ sở bao gồm các sự cố cháy nổ. Để phòng 

chống các sự cố có thể xảy ra, Cơ sở đã và đang thực hiện các biện pháp sau: 

 Phòng chống cháy nổ 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động. 

- Bố trí các họng lấy nước cứu hỏa đều khắp phạm vi cơ sở đảm bảo dễ dàng ứng 

phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra, kết hợp các dụng cụ chữa cháy như bình CO2, bình 

bột 

- Hệ thống báo cháy tự động phải được đáp ứng các yêu cầu sau: 

+ Phát hiện nhanh chóng theo các chức năng đã được đề ra. 

+ Chuyển tín hiệu phát hiện cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng để những người 

xung quanh có thể thực hiện ngay các biện pháp thích hợp. 

+ Báo hiệu nhanh chóng và rõ ràng mọi trường hợp sự cố của hệ thống. 

 Nguyên lý làm việc của hệ thống báo cháy tự động: 

 Chế độ tự động: 

- Khi có cháy xảy ra, đầu báo cháy sẽ cảm nhận được sự cháy nhờ nhiệt độ, khói 

sinh ra từ đám cháy và chuyển tín hiệu báo cháy về tủ trung tâm thông qua hệ thống 

dây và cáp tín hiệu tiếp nhận, xử lý tín hiệu trong thời gian trễ 0 ÷ 60 giây (tránh hiện 

tượng báo cháy giả) sau đó phát tín hiệu báo động bằng âm thanh và hiển thị khu vực 

có cháy. 

Chế độ bán tự động: 

- Khi có cháy xảy ra ở ngoài khu vực lắp đặt đầu báo cháy hoặc khi đám cháy mới 

phát sinh, nhưng chưa đủ để đàu báo cảm nhận được sự cháy mà do con người phát 

hiện thì sẽ ấn nút báo cháy khẩn cấp để chuyển tín hiệu báo cháy về trung tâm, trung 

tâm tiếp nhận và phát tín hiệu báo động bằng âm thanh, ánh sáng và hiển thị khu có 

cháy ngay lập tức. 

 Mùi hôi từ trạm xử lý nước thải tập trung khu vực để rác 

   Mùi hôi phát sinh trong quá trình vận hành trạm XLNT tập trung là điều khó 

tránh khỏi, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh viên và giáo viên cũng như khu vực xung 

quanh. Vì vậy, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu nguồn ô nhiễm 

này như sau: 

- Vệ sinh thiết bị tách rác mỗi ngày và thu gom phần rác thải tập trung về nơi quy 

định; 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung có lắp đặt thêm tháp khử mùi hôi nhằm giảm 

thiểu mùi hôi thoát ra từ hệ thống xử lý. 

- Chu kỳ lấy bùn được vận hành thường xuyên nhằm hạn chế các phản ứng kỵ khí 

tạo mùi hôi; 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường       Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu 

53 

 

- Bố trí hệ thống thông và thoát khí hợp lý, bảo đảm ảnh hưởng tới khu vực xung 

quanh là thấp nhất. 

- Định kỳ vận chuyển rác, bùn thải, khai thông cống rãnh, vệ sinh quét dọn trong khu 

vực trạm xử lý. Các biện pháp này sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nói 

chung và giải thiều mùi hôi nói riêng; 

- Khối lượng rác tại khu vực kho chứa rác phải được thu gọn trong ngày; 

- Thiết kế ống thoát nước rỉ rác đặt tại hầm rác; 

- Bố trí hệ thống quạt hút tại phòng thu rác, sử dụng các sản phẩm ngăn mùi hôi. 

- Trồng cây xanh, đảm bảo mật độ cây xanh đã được phê duyệt. 

 Vệ sinh và an toàn thực phẩm 

Thực hiện các biện pháp vệ sinh chủ yếu để phòng nhiễm bẩn thực phẩm như: 

Vệ sinh môi trường, vệ sinh nguyên liệu và nguồn nước sạch, vệ sinh dụng cụ và chế 

biến như dao, thớt, đũa, thìa đã tiếp xúc với thực phẩm sống không để tiếp xúc với 

thực phẩm chín cho ăn trực tiếp. Vệ sinh dụng cụ ăn uống, kiểm soát quá trình chế 

biến, khám sức khoẻ định kỳ nhằm loại trừ các bệnh lây lan như ghẻ, lở,… Bên cạnh 

đó, cần phải tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện 

hành.  

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Bảng 4. 26. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT Công trình bảo vệ môi trường Quy mô, công suất 

1.  
Hệ thống bể tự hoại 03 ngăn (08 bể tự hoại 

150m3/cái) 
150 m3/cái 

2.  Kho chứa CTR 10 m2 

3. HTXLNT 450 m3/ngày.đêm 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị 

quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 

Bảng 4. 27. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải 

STT Hạng mục Công trình bảo vệ môi trường 
Thời gian 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

thực 

hiện 

1  Xây kho CTR - Kho rác thải rắn 10 m2 

Tháng 02/2024 
Chủ 

dự án 2 
Lắp đặt thiết bị  Hệ thống xử lý nước thải 450 

m3/ngày.đêm 

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị: Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị 

trực tiếp lắp đặt máy móc, thiết bị hoạch định và thực thi chương trình quản lý môi 

trường và thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình 

thực hiện Dự án.  
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Giai đoạn hoạt động: Chủ đầu tư (dự án) là đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình 

quản lý môi trường và thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường trong 

suốt quá trình hoạt động của Dự án. 

3.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Bảng 4. 28.Dự toán kinh phí bảo trì, sửa chữa hàng năm cho các công trình xử lý 

môi trường 

STT Hạng mục Chi phí (VNĐ) 

1 Bể tự hoại 3 ngăn 20.000.000 

2 Khu lưu giữ chất thải rắn 5.000.000 

3 Các thùng chuyên dụng chứa chất thải 3.000.000 

4 Hệ thống thoát nước mưa 10.000.000 

5 HTXLNT công suất 450 m3/ngày.đêm 150.000.000 

6 Cây xanh 5.000.000 

 Tổng cộng 193.000.000 

3.5. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

3.5.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Trong giai đoạn xây dựng dự án, chủ dự án cam kết thực hiện các chương trình 

quản lý môi trường sau: 

- Giám sát việc thực thi các hạng mục công trình theo nội dung thiết kế, khi có các 

vấn đề ô nhiễm môi trường xảy ra cần đề xuất ngay các giải pháp cụ thể mang tính 

khả thi để khắc phục mà không phải chờ đợi kéo dài thời gian tăng thêm mức độ 

nghiêm trọng. 

- Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ trình cơ quan chức năng phê duyệt. 

-  Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đã được phê duyệt 

và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường. 

- Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu. 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên. 

- Thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường. 

- Thông báo cho người dân trong vùng thực hiện dự án về những kế hoạch, tiến độ 

xây dựng các công trình và lợi ích của các công trình này đối với đời sống dân sinh 

kinh tế. 

3.5.2. Giai đoạn hoạt động 

- Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; 

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường; 
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- Quản lý hệ thống thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; 

hệ thống thu gom và xử lý nước thải; 

- Tổ chức quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp, xây dựng báo cáo môi 

trường và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh; 

- Theo dõi, lưu trữ kết quả các hoạt động có liên quan đến an toàn môi trường tại dự 

án; 

- Thường xuyên xem xét, kiểm tra lại hiệu quả của kế hoạch quản lý môi trường và 

chỉnh sửa lại kế hoạch khi cần thiết; 

- Chủ dự án cử 01 cán bộ chuyên trách để quản lý, vận hành và giám sát HTXL nước 

thải, quản lý CTR.  

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

Các kết quả đánh giá, dự báo ở trên được đánh giá đầy đủ các tác động chính 

gây ra từ các hoạt động trong quá trình triển khai dự án và trong quá trình hoạt động 

dự án: 

Đánh giá tác động đến môi trường không khí, chúng tôi sử dụng chủ yếu 

phương pháp đánh giá nhanh của tổ chức y tế thế giới (WHO) vì phương pháp này có 

thể khái quát một cách tương đối chính xác về tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ 

nhiều nguồn khác nhau. Phương pháp này đặc biệt có ý nghĩa trong trường hợp dự 

đoán mức độ ô nhiễm không khí của dự án trước khi dự án đi vào hoạt động chính 

thức. 

Đánh giá tác động đến môi trường nước: đây là đối tượng bị tác động mạnh 

nhất tại dự án trong cả giai đoạn xây dựng và khi đi vào hoạt động. Trong đó, phương 

pháp đánh giá nhanh vẫn được xem là một công cụ hiệu quả cho việc đánh giá một 

cách gần đúng các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước. 

Đánh giá tác động của chất thải rắn đây cũng là nguồn ô nhiễm chính của dự án. 

Để khái quát hóa khối lượng chất thải rắn phát sinh chúng tôi áp dụng phương pháp 

đánh giá nhanh là chính để ước tính khối lượng chất thải rắn phát sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường       Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu 

56 

 

Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Các nguồn phát sinh nước thải bao gồm: 

 Nước thải sinh hoạt; 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa  

Lưu lượng tối đa đề nghị cấp phép là 450 m3/ngày.đêm  

1.3. Dòng nước thải  

Có 01 dòng nước thải chính sau khi được xử lý xả ra môi trường bao gồm: 

+ Nước thải sinh hoạt, vệ sinh: từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 480 

m3/ngày.đêm. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

Đối với nước thải sinh hoạt sau xử lý: Thông số và giá trị tối đa cho phép của 

thông số ô nhiễm trong nước thải không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải  sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT loại B, Kq = 0,9; Kf = 1 trước khi đấu 

nối  với hệ thống thoát nước thải chung của thành phố nằm trên đường 3/2. Cụ thể như 

bảng sau: 

Bảng 5. 1.Giá trị giới hạn của các thông số trong nước thải 

TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn tối đa 

1 pH - 5 ÷ 9 

2 BOD5 (20oC) mg/L 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 100 

4 H2S mg/L 4,0 

5 N-NH3 mg/L 1,0 

6 N-NO3
- mg/L 50 

7 P-PO4
3- mg/L 10 

8 Tổng dầu mỡ ĐTV mg/L 20 

9 Coliform 
Vi khuẩn/ 

100mL 
5.000 
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1.5. Vị trí xả nước thải 

+ Vị trí: hố ga trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của thành phố nằm trên 

đường 3/2  

Tọa độ xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’), như sau: 

Điểm X(m) Y(m) 

1 1149459.072 432871.748 

1.6. Phương thức xả nước thải  

 Nước thải sinh hoạt từ hệ thống xử lý nước thải được dẫn vào hố ga, sau đó dẫn 

vào đường ống xả ra hệ thống thoát nước thải chung của thành phố trên đường 3/2 

theo phương thức tự chảy, liên tục 24 giờ/ngày.đêm. 
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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. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư:  

Theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 11 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Trường Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ dự án đã làm thủ tục xin phép điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, hồ sơ đã nộp cho Sở KHĐT (theo giấy biên nhận hồ sơ số 

2022.172/TTPVHCC ngày 08/08/2022)  xem xét sớm giải quyết cấp chủ trương điều 

chỉnh cho Chủ dự án: Theo nội dung điều chỉnh tiến độ dự án hoàn thành và đưa toàn 

bộ dự án vào hoạt động trong 24 tháng kể từ ngày đầu tư được bàn giao đất trên thực 

địa. 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Căn cứ theo Khoản 5 điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Theo đó dự án lấy 03 

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

chất thải.  

Bảng 6. 1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 
 

ST

T 

Tên chất 

thải 

Vị trí giám sát Thời gian 

dự kiến 

Thông số 

giám sát  

Quy chuẩn so 

sánh 

1 Nước thải +01 mẫu nước thải đầu 

vào tại bể điều hòa 

+01 mẫu nước thải sau 

công đoạn xử lý sinh 

học, tại bể lắng sinh học 

+01 mẫu nước thải tại 

hố ga đấu nối với hệ 

thống thoát nước chung 

của thành phố Vũng Tàu 

 (Tiến hành vận hành 

thử nghiệm trong 03 

ngày liên tiếp) 

06 tháng 

sau khi đi 

vào vận 

hành (dự 

kiến tháng 

05 năm 

2025) 

Lưu lượng, 

pH, BOD5, 

TSS, H2S, N-

NH3, N-NO3
-, 

dầu mỡ động 

thực vật, P-

PO4
3-, tổng 

Coliform 

QCVN 

14:2008/BTN

MT, cột B, Kq 

= 0,9; Kf = 1 

2 Chất thải 

rắn thông 

thường 

Khu vực tập kết chất 

thải rắn thông thường  

Khối lượng 
NĐ 

38/2015/NĐ-

CP 

TT 

36/2015/TT-

BTNMT 

3 Chất thải 

rắn nguy 

hại 

Khu vực tập kết chất 

thải rắn nguy hại  

Khối lượng, 

chứng từ 

chuyển giao 

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

Bảng 6. 2.Kế hoạch quan trắc chất thải 

STT Vị trí 
Số lượng 

mẫu  
Thông số đo đạc, phân tích Tần suất giám sát 

Quy chuẩn so 

sánh 

Hệ thống xử lý nước thải 450 m3/ngày.đêm 

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

1  
Nước thải đầu vào tại bể 

điều hòa 

1 mẫu 

 

Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, H2S, 

N-NH3, N-NO3
-, dầu mỡ động thực 

vật, P-PO4
3-, tổng Coliform 

1 ngày/lần trong 3 ngày liên 

tục (mẫu đơn) 

QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột B, Kq = 0,9; 

Kf = 1 

 

2  

Nước thải sau công đoạn 

xử lý sinh học, tại bể lắng 

sinh học 

1 mẫu 

 

3  
Nước thải sau xử lý, tại bể 

chứa nước sau xử lý 

1 mẫu 

 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch: 

 Trung tâm phân tích và đo đạc Môi trường Phương Nam (VIMCERT 075) 

- Địa chỉ trụ sở: Số 15 Đoàn Thị Điểm, phường 4, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

- Văn phòng chính: Số 14, đường số 4, KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM 

- Điện thoại: 0902.585.140  Fax:0286.261.9491
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- Giấy chứng nhận VIMCERT 075 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp tại 

Quyết định số 650/QĐ-BNTMT ngày 07/4/2021 

- Phương pháp lấy mẫu nước thải và vi sinh: Đối với nước thải TCVN 

6663-1:2011; TCVN 5999:1995; TCVN 6663-3:2016, TCVN 6663-14:2018; 

đối với vi sinh TCVN 8880:2011. 

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 định kỳ chất thải  

Căn cứ mục b Khoản 3 Điều 97 Nghị định 80/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Quy định tần suất 

quan trắc nước thải đối với dự án này là 06 tháng/năm. 

Bảng 6. 3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

STT 
Tên chất 

thải 

Tần suất 

giám sát 
Vị trí giám sát Thông số giám sát 

1 

Chất lượng 

nước thải 

sinh hoạt 

06 

tháng/lần 

Hố ga cuối cùng 

trước khi thoát ra Hệ 

thống thu gom nước 

thải của toàn thành 

phố  trên đường 3/2 

pH, BOD5, TSS, H2S, N-

NH3, N-NO3
-, dầu mỡ động 

thực vật, P-PO4
3-, tổng 

Coliform (QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B, Kq = 

0,9; Kf = 1) 

3 
Chất lượng 

khí thải 

06 

tháng/lần  

 

 

-01 Khu vực trước 

cổng bảo vệ 

 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ 

gió,độ ồn, SO2, NO2, CO, 

Bụi lơ lửng 

(QCVN 05:2013/BTNMT) 

 

 

-01 Khu vực quầy lễ 

tân 

 

Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ 

gió,độ ồn, SO2, NO2, CO, 

Bụi lơ lửng (QCVN 

26:2016/BYT 

TCVS 3733/2002/QĐ-BYT 

QCVN 02:2019/BYT 

QCVN 03:2019/ BYT) 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Dự trù kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm như bảng sau:  

Bảng 6. 4. Bảng tổng hợp kinh phí thực hiện quan trắc hàng năm 

STT Hạng mục công việc Đơn vị 
Số 

lượng 

Đơn giá dự 

tính (VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I Lấy và phân tích mẫu   8.000.000 

1 

Lấy và phân tích mẫu 

định kỳ nước thải Mẫu/năm 2 2.000.000 4.000.000 

2 

Lấy và phân tích mẫu 

không khí xung quanh, 

sản xuất 
Mẫu/năm 2 1.000.000 2.000.000 

II 

Chi phí nhân công 

lấy mẫu (2 công/đợt x 

4 đợt) 

Công 3 500.000 1.500.000 

III 

Chi phí vận chuyển 

(2 chuyến/đợt x 4 đợt) 
Chuyến 8 500.000 4.000.000 

IV 
Tổng hợp báo cáo (01 

lần/năm) 
Báo cáo 01 10.000.000 10.000.000 

TỔNG  CỘNG NĂM    23.500.000 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

- Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực. Nếu có gì 

sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

-  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, cụ thể như sau: 

+ Xử lý nước thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở, nước thải sau xử lý 

đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, Kq 

= 0,9; Kf = 1 trước khi đấu nối với cống thoát nước chung thành phố Vũng Tàu trên 

đường 3/2. 

 Tiếng ồn xung quanh khu vực làm việc đạt tiêu chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT và 

tiếng ồn bên trong khu vực làm việc đạt QCVN 24:2016/BYT . 

 Chất lượng môi trường không khí khu vực làm việc đạt tiêu chuẩn TCVS 

3733/2002/QĐ-BYT và vi khí hậu đạt QCVN 26:2016/BYT. 

 Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn và CTNH của dự án theo đúng quy định bảo vệ môi trường. 
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 PHỤ LỤC 1: 

VĂN BẢN PHÁP LÝ 

 

 

1. Quyết định thành lập trường ĐHBRVT 

2. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường  

3. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

4. Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư 

5. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 

6. Thủ tục đất đai  

7. Tiến độ thực hiện công tác bồi thường 

8. Văn bản xác nhận đất sạch trong công tác bồi thường 

9. Quyết định bổ nhiệm quyền hiệu trưởng 

10. Văn bản cung cấp thông tin về công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng 

11. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất thành phố Vũng Tàu 

12. Ý kiến hướng dẫn thủ tục môi trường 

13. Quyết định số 08/2022/QĐ- UBND 

14. Văn bản số 228-BC/TU của ban thường vụ tỉnh 

 
































































































































































































































































